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٣٤فقه الحديث٣٤فقه الحديث-----٦تدريب الراوي٦تدريب الراوي١

----٢٩صحيح البخاري٢٩صحيح البخاري٢٩----٢

٣-------------

----٢٢أصول التخريج٢٢أصول التخريج٧٢٢املحادثة٧املحادثة٤

٣٠٢٠تحفيظ القرآن--٥
الحديث و 

املحدثون
٢٠

الحديث و 

املحدثون
٢٠----

٣١نقد املتن٣١نقد املتن١٨تحفيظ القرآن١٨تحفيظ القرآن-١١التعبير١١التعبير١

٢٣لغة الحديث٢٣لغة الحديث٢٣----٢
Sejarah Islam 

Indonesia
١٥

Sejarah Islam 

Indonesia
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----٨اللغة اإلنجليزية٨اللغة اإلنجليزية٣٨صحيح مسلم٣صحيح مسلم٤

٣٠----٥----
Pemikiran Tokoh 

Pesantren
٥Pemikiran Tokoh 

Pesantren
٥

٤تحفيظ الحديث٤تحفيظ الحديث٣سنن أبي داوود٣سنن أبي داوود٣----٤

١٤Studi Software Hadits٢٤تفسير القرآن١٤تفسير القرآن٢٥١٤جامع الدروس العربية٢٥جامع الدروس العربية٥
Studi Software 

Hadits
٢٤

٣٣TPKI١٣TPKI١٣املهذب٣٣املهذب٣٣----٤

-----١حديث األحكام١حديث األحكام٥
علم مختلف 

الحديث  ومشكله
٢٤

علم مختلف 

الحديث  ومشكله
٢٤

٢٦سنن الترمذي٢٦سنن الترمذي١٧أصول الفقه١٧أصول الفقه١٧----٤

٢تحفيظ القرآن٢تحفيظ القرآن----٢٨٢٥صحيح البخاري٢٨صحيح البخاري٥

٩سنن النسائي٩سنن النسائي١٩صحيح مسلم١٩صحيح مسلم١٩--١٨تحفيظ القرآن١

٩Sosiologi Agama٣٢Sosiologi Agama٣٢تحفيظ الحديث١٠تحفيظ الحديث-١٠تحفيظ الحديث١٠تحفيظ الحديث٢

٣-------------

١٦Seminar Proposal٢١Seminar Proposal٢١سنن ابن ماجة١٦سنن ابن ماجة١٢١٦التيارات الفكرية١٢التيارات الفكرية٤

٢علم الفرائض٢علم الفرائض---------٥

:قائمة األساتذة باملعهد العالي هاشم أشعري

 أحمد فطاني، س أ، م ف د١٨م هـ إ, .ل س, الشيخ  الحاج نور حنان  ١

٠٩٫٣٠—٠٨٫٠٠=الشيخ الحاج توفيق الرحمن  ١٩م هـ إ, ل س, الشيخ الحاج أحمد شاكر رضوان٢

١١٫٠٠—٠٩٫٣٠= بروفسور الدكتور الحاج دمنهوري٢٠م هـ إ, ل س, س مطهرون عفيف.ر.الشيخ الحاج د٣

١٢٫٣٠—١١٫٠٠=.م أ, الحاج أمر هللا، ل س. د٢١.ل س, الشيخ الحاج لطفى سهل٤

١٥٫٠٠—١٣٫٣٠=الحاج حميم. د٢٢م ه إ, .ل س, الحاج محمد فريد زيني. د٥

١٦٫٤٥—١٥٫١٥=.ف د.محمد أنانج فردوس، م. د٢٣.ل س، م ه, نجيب جنيدى٦

.م ف د.  عبد الكريم أمر هللا، ل س٢٤.د إ.ف.م,  زين الرضا٧

مدير املعهد العالي هاشم أشعري.الحاج شكران مأمون، ل س، م أ٢٥.ف د إ.م, الحاج أغوس مصطفى٨

محمد حمس فورز، م ه  ٢٦.م أ. ل س,الحاج أحمد شكور.  د٩

الشيخ الحاج سيد عقيل حسين منور، ل س، م أ. د. أ  ٢٧م أ, ل س, الحاج خالص الدين. د١٠ . 

 الشيخ الحاج كمول خضري٢٨.م أ. م ف د,  صالح الدين١١

.ه إ. الشيخ الحاج أحمد شاكر رضوان، ل س، م الشيخ الحاج مخلص دمياطي٢٩.م ه إ, ل س, الحاج مشهور. د١٢

.ف د. م, رف فوزية٣٠م أغ, الحاج محسن ك س١٣

.ت ه إ.  صالحين، ل س، م٣١الشيخ الحاج أحمد مستعين شافعي.  د١٤

محمد أسعد، م أ٣٢إ.ف إ ل.أغوس أفاندي ، م. د١٥

. الحاج أحمد نور الدين، ل س٣٣الحاج جمال الدين أحمد خالق.  د١٦

أحمد عبيد حسبي هللا، م أ.د٣٤.م ه إ, الحاج  أحمد رازقي، ل س١٧

الفصـل السادس

 جدول اإلمتحان النصفي
بالمعهد العالي هاشم أشعري تبوئرنج جومبانج جاوى الشرقية
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