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١--
تيسير مصطلح 

الحديث
----٦سنن ابن ماجة١١فقه الدعوة٢١الحديث و املحدثون---٢٣

٢
تيسير مصطلح 

الحديث
----١١فقه الدعوة٦سنن ابن ماجة--٢١الحديث و املحدثون٢١--٢٣

--------٣٠صحيح البخاري٣٠صحيح البخاري٣٠----٣

----٢٣أصول التخريج----٨اللغة اإلنجليزية-٧املحادثة--٤

------٢٣أصول التخريج----٣١٨تحفيظ القرآن٧املحادثة٥

--٢٥علم رجال الحديث١٩تحفيظ القرآن---١٢قواعد اإلمالء١
علم أسباب ورود 

الحديث
٣٢----

--٢٥علم رجال الحديث١٢١٩قواعد اإلمالء--٢
علم أسباب ورود 

الحديث
٣٢----KKN PAR١٦

٢٥----٣--------KKN PAR١٦--

----٣صحيح مسلم٣صحيح مسلم---------٤

----٣صحيح مسلم٣صحيح مسلم٨اللغة اإلنجليزية-------٥

٤--
جامع الدروس 

العربية
----٤تحفيظ الحديث--٣سنن أبي داوود٣سنن أبي داوود٢٦٣

----١٥تفسير القرآن١٥تفسير القرآن٣سنن أبي داوود٣سنن أبي داوود٣--٢٦جامع الدروس العربية٥

٥سبل السالم---------------٢

--٥سبل السالم٢٩صحيح البخاري٢٩صحيح البخاري---------٣

----٤TPKI 1١٤تحفيظ الحديث٣١تحفيظ القرآن١٨أصول الفقه-٢علوم القرآن١حديث األحكام٤

------٢٦TPKI 1١٤تحفيظ الحديث٣٤املهذب١١٨حديث األحكام٢علوم القرآن٥

----٢٧سنن الترمذي٢تحفيظ القرآن٣٤املهذب--٦٢٦السيرة النبوية--٤

----٢تحفيظ القرآن٢٧سنن الترمذي١٨أصول الفقه٢٦تحفيظ الحديث٣٦--٦السيرة النبوية٥

----١٠فقه الحديث٩سنن النسائي٢٠صحيح مسلم٢٠صحيح مسلم٢٠--١٩تحفيظ القرآن١

----٩سنن النسائي١٠فقه الحديث٢٠صحيح مسلم٢٠صحيح مسلم٢٠----٢

--------٢٤لغة الحديث١٧قواعد الفقهية-١٣العقيدة--٣

١٧قواعد الفقهية--٩٢٤تحفيظ الحديث١٣العقيدة٤
منهج البحث فى 

الحديث
٢٢------

----٢٤لغة الحديث١٧--٩تحفيظ الحديث٥
منهج البحث فى 

الحديث
٢٢----

: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  ٢٠م هـ إ, ل س, س محمد مطهرون.ر.الشيخ الحاج د٣

= بروفسور الدكتور الحاج دمنهوري٢١.ل س, الشيخ الحاج لطفى سهل٤

=.م أ, الحاج أمر هللا، ل س. د٢٢م ه إ, .ل س, الحاج محمد فريد زيني. د٥

=الحاج حميم. د٢٣.ل س، م ه, نجيب جنيدى٦

.ف د.محمد أنانج فردوس، م٢٤.د إ.ف.م,  زين الرضا٧

مدير املعهد العالي هاشم أشعري. عبد الكريم أمر هللا، ل س٢٥.ف د إ.م, الحاج أغوس مصطفى٨

.الحاج شكران مأمون، ل س، م أ٢٦.م أ. ل س,الحاج أحمد شكور.  د٩

م أ, ل س, الحاج خالص الدين  ١٠ محمد حمس فورز، م ه  ٢٧.

الشيخ الحاج سيد عقيل حسين منور، ل س، م أ. د. أ  ٢٨.م أ, ل س,  الحاج عبد السالم١١ . 

.م ه إ. الحاج نور حنان، ل س الشيخ الحاج كمول خظري٢٩.م أ. م ف د,  صالح الدين١٢

 الشيخ الحاج مخلص دمياطي٣٠.م ه إ, ل س,  الحاج مشهور١٣

.ف د. م, رفى فوزية٣١م أغ, الحاج محسن ك س١٤

.ت ه إ.  صالحين، ل س، م٣٢الشيخ الحاج أحمد مستعين شافعي.  د١٥

محمد أسعد، م أ٣٣إ.ف إ ل. أغوس أفاندي ، م١٦

. الحاج أحمد نور الدين، ل س٣٤الحاج جمال الدين أحمد خالق.  د١٧

احلصة الثانية
احلصة الثالثة

قواعد الفقهية

الفصـل الثالث

-

لغة الحديث

صحيح مسلم

للعام الدراس ي 

األول

الساعة الدراسية

١٥٫٠٠—١٣٫٣٠

١٦٫٤٥—١٥٫١٥

٠٩٫٣٠—٠٨٫٠٠

١١٫٠٠—٠٩٫٣٠

١٢٫٣٠—١١٫٠٠

احلصة الرابعة
احلصة اخلامسة

بالمعهد العالي هاشم أشعري تبوئرنج جومبانج جاوى الشرقية

 جدول المحاضرات
الفصـل الخامس

-

صحيح مسلم

-

اللغة اإلنجليزية

مالحظة مهمة

نهاية الدراسة يوميا في الساعة الخامسة إال الربع
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احلصة األوىل
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الفصـل األول

(ب)املـادة للبنين 

تحفيظ القرآن

الحديث و املحدثون

صحيح البخاري

علم رجال الحديث

-

-
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سنن أبي داوود

سنن أبي داوود

أصول الفقه

تحفيظ الحديث
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