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7Bسنن النسائي5A٩فقه الدعوة3A١١الحديث و املحدثون1A٢٢تيسير مصطلح الحديث١٦

7Bسنن ابن ماجة5B٩فقه الدعوة3B١١الحديث و املحدثون1B٢٢تيسير مصطلح الحديث٢٦

5ABصحيح البخاري7A٣٢سبل السالم3A١١لغة الحديث1C٢٥تيسير مصطلح الحديث٣٦

5ABصحيح البخاري3B٣٢لغة الحديث٤٢٥

1A٢٤تحفيظ القرآن5A٣٣أصول التخريج1A٢٤املحادثة٥٧
علم أسباب ورود 

الحديث
5A

3A٢٤اللغة اإلنجليزية5B٨أصول التخريج1B٢٤املحادثة٦٧
علم أسباب ورود 

الحديث
5B

3Bاللغة اإلنجليزية1C٨املحادثة٧٧

3A٢٣Seminar Proposal7Bعلم رجال الحديث3A٢٦تحفيظ القرآن1A١٩قواعد اإلمالء١١٢

3Bعلم رجال الحديث1C٢٦تحفيظ القرآن1B١٩قواعد اإلمالء٢١٢

7Bنقد املتن1C١٦Sejarah Islam Indonesia7B٣٤قواعد اإلمالء٣١٢

1Cتحفيظ الحديث٤٢٨

5ABسنن ابن ماجة1A٣تحفيظ الحديث3AB٢٨سنن أبي داوود٥٣

5ABسنن ابن ماجة1B٣تحفيظ الحديث3AB٢٨سنن أبي داوود٦٣

1B٢٦جامع الدروس العربية٥٢٨
علم مختلف الحديث  

ومشكله
7B3صحيح مسلم٣AB١٤TPKI7B

7Aتحفيظ الحديث3AB٤صحيح مسلم1A٢٦Studi Software Hadits7B٣جامع الدروس العربية٦٢٨

7Bتحفيظ الحديث5AB٤تفسير القرآن1C١٥جامع الدروس العربية٧٢٨

5Bسنن النسائي3A٩املهذب1B٣٦العقيدة5A١٣تحفيظ الحديث1A٤حديث األحكام٥١

5Aسنن النسائي3B٩املهذب1C٣٦العقيدة5B١٣تحفيظ الحديث1B٤حديث األحكام٦١

3Bتحفيظ القرآن1A٣٣العقيدة3A١٣أصول الفقه1C١٨حديث األحكام٧١

5Bتحفيظ القرآن5A٢سنن الترمذي1B٢٩علوم القرآن1A٢السيرة النبوية٥٦

5Aتحفيظ القرآن5B٢سنن الترمذي1C٢٩علوم القرآن1B٢السيرة النبوية٦٦

7Bعلم الفرائض7B٢سنن الترمذي3B٢٩أصول الفقه1C١٨السيرة النبوية٧٦

5AB٥صحيح مسلم5B٢١فقه الحديث1B١٠تحفيظ القرآن١١٩
Pemikiran Tokoh 

Pesantren
7B

٢٣٥Sosiologi Agama7AB5فقه الحديث١٠A5صحيح مسلم٢١AB7سبل السالم٥B

3ABصحيح البخاري7B٣١فقه الحديث3A١٠قواعد الفقهية٣١٧

3ABصحيح البخاري3B٣١قواعد الفقهية٤١٧

5Bمنهج البحث فى الحديث3A٢٣تحفيظ الحديث7B٩تحفيظ القرآن5A٢منهج البحث فى الحديث٥٢٣

5Bمنهج البحث فى الحديث3B٢٣تحفيظ الحديث1A٩علوم القرآن5A٢منهج البحث فى الحديث٦٢٣
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السابع للبنين و للبنات

األسبوع الثاني والرابع

 جدول المحاضرات
بالمعهد العالي هاشم أشعري تبوئرنج جومبانج جاوى الشرقية

للعام الدراس ي الثاني

 ه١٤٤۲ - ١٤٤١

األول للبنين

١٦٫٣٠—  ١٥٫٣٠

الساعة الدراسية
٠٩٫٠٠—  ٠٨٫٠٠احلصة األوىل
١٠٫٠٠—  ٠٩٫٠٠احلصة الثانية
١١٫٠٠—  ١٠٫٠٠احلصة الثالثة
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احلصة السابعة

س
مي

لخ
ا

الخامس للبنين وللبنات

السابع للبنين

السابع للبنات

األول للبنين

الثالث للبنين

الثالث للبنات

الثالث للبنين وللبنات

الخامس للبنين

الخامس للبنات
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:قائمة األساتذة باملعهد العالي هاشم أشعري

.م ه إ, الحاج  أحمد رازقي، ل س١٨م هـ إ, .ل س, الشيخ  الحاج نور حنان  ١

. أحمد فطاني، س أ١٩م هـ إ, ل س, الشيخ الحاج أحمد شاكر رضوان٢

الشيخ الحاج توفيق الرحمن  ٢١م هـ إ, ل س, س محمد مطهرون.ر.الشيخ الحاج د٣

 بروفسور الدكتور الحاج دمنهوري٢٢.ل س, الشيخ الحاج لطفى سهل٤

.م أ, الحاج أمر هللا، ل س. د٢٣م ه إ, .ل س, الحاج محمد فريد زيني. د٥

الحاج حميم. د٢٤.ل س، م ه, نجيب جنيدى٦

.ف د.محمد أنانج فردوس، م٢٥.د إ.ف.م,  زين الرضا٧

. عبد الكريم أمر هللا، ل س٢٦.ف د إ.م, الحاج أغوس مصطفى٨

مدير املعهد العالي هاشم أشعري.الحاج شكران مأمون، ل س، م أ٢٨.م أ. ل س,الحاج أحمد شكور.  د٩

م أ, ل س, الحاج خالص الدين  ١٠ محمد حمس فورز، م ه  ٢٩.

الشيخ الحاج سيد عقيل حسين منور، ل س، م أ. د. أ  ٣٠.م أ, ل س,  الحاج عبد السالم١١ . 

 الشيخ الحاج كمول خضري٣١.م أ. م ف د,  صالح الدين١٢

.م ه إ. الحاج نور حنان، ل س الشيخ الحاج مخلص دمياطي٣٢.م ه إ, ل س,  الحاج مشهور١٣

.ف د. م, رفا فوزية٣٣م أغ, الحاج محسن ك س١٤

.ت ه إ.  صالحين، ل س، م٣٤الشيخ الحاج أحمد مستعين شافعي.  د١٥

محمد أسعد، م أ٣٥إ.ف إ ل. أغوس أفاندي ، م١٦

. الحاج أحمد نور الدين، ل س٣٦الحاج جمال الدين أحمد خالق.  د١٧


