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NO HARI /TANGGAL MATERI 

1 Selasa, 5 Februari 2019 

[182-182لطائف التفسير( ] –عدة الوفاة )التحليل اللفظي  : ملحاضرة التاسعة عشرةا  

               122حفظ سورة األحزاب  -                                                                 

2 Jum’at, 8 Februari 2019 

[182-182عية( ]عدة الوفاة )األحكام الشر  - : ملحاضرة التاسعة عشرة  

  122حفظ سورة األحزاب  -                                                 

3 Selasa, 12 Februari 2019 

[222-221سبب النزول( ] –حد السرقة و قطع الطريق )التحليل اللفظي  ملحاضرة الثالثة و الثالثون :ا  

24-22حفظ سورة املائدة  -                                                        

4 Jum’at, 15 Februari 2019 

[222-224األحكام الشرعية الحكم الثاني( ] –: حد السرقة و قطع الطريق )لطائف التفسير املحا ضرة الثالثة و الثالثون   

24-22حفظ سورة املائدة  -                                                        

5 Selasa, 19 Februari 2019 

[221-222حكمة التشريع( ] –حد السرقة و قطع الطريق )األحكام الشرعية الحكم الثالث  - ملحاضرة  الثالثة و الثالثون :ا  

24-22حفظ سورة املائدة  -                                                          

6 Jum’at, 22 Februari 2019 

[224-222األحكام الشرعية الحكم األول( ] –كفارة اليمين و تحريم الخمر و امليسر)التحليل الفظي  :بعة و الثالثون الرا ملحاضرةا  

81-88حفظ سورة املائدة  -                                                       
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7 Selasa, 26 Februari 2019 

[244-222حكمة التشريع( ] –ين و تحريم الخمر و امليسر )األحكام الشرعية الحكم الثاني كفارة اليم -: الرابعة و الثالثون  ملحاضرةا  

       81-88حفظ سورة املائدة  -                                                       

8 Jum’at, 1 Maret 2019 

[241-242وه القراءات( ]وج –عمارة املساجد )التحليل اللفظي املحاضرة الخامسة و الثالثون :   

    28-22حفظ سورة التوبة  -                                                       

9 Selasa, 5 Maret 2019 

[244-242األحكام الشرعية( ] –عمارة املساجد )وجوه اإلعراب  -ملحاضرة الخامسة و الثالثون : ا  

   28-22حفظ سورة التوبة  -                                                          

10 Jum’at, 8 Maret 2019 

[24-22لطائف التفسير( ] –قذف املحصنات من الكبائر )التحليل اللفظي ملحاضرة الثانية : ا  

4-2حفظ سورة النور  -                                  

11 Selasa, 12 Maret 2019 

[41-22املحصنات من الكبائر )األحكام الشرعية( ] قذفملحاضرة الثانية : ا  

4-2حفظ سورة النور  -                                  

12 Jum’at, 15 Maret 2019 
 مرجعه إلمتحان

13 Selasa, 19 Maret 2019 Ujian Tengah Semester 

14 Jum’at, 22 Maret 2019 

[ 48 -42)األحكام الشرعية( ] : قذف املحصنات من الكبائرالثانية  ملحاضرةا  

4-2حفظ سورة النور  -                                  

15 Selasa, 26 Maret 2019 

حكمة التشريع[ –قذف املحصنات من الكبائر )ما ترشد إليه األيات الكريمة  - ملحاضرة الثانية :ا  

4-2حفظ سورة النور  -                                   



16 Jum’at, 29 Maret 2019 

[244-242حكمة التشريع( ] –آداب اإلستئذان و الزيارة )التحليل اللفظي ملحاضرة الخامسة : ا  

18-12حفظ سورة النور  -                                       

17 Selasa, 2 April 2019 

[222-242] آداب اإلستئذان و الزيارة )األحكام الشرعية( -ملحاضرة الخامسة : ا  

18-12حفظ سورة النور  -                                         

18 Jum’at, 5 April 2019 

[224-222سبب النزول( ] –الترغيب من الزواج و التحذير من البغاء )التحليل اللفظي املحاضرة السابعة :   

22-21حفظ سورة النور  -                                        

19 Selasa, 9 April 2019 

[228-224األحكام الشرعية( ] –الترغيب من الزواج و التحذير من البغاء )لطائف التفسير ملحاضرة السابعة : ا  

22-21حفظ سورة النور  -                                        

20 Jum’at, 12 April 2019 

[242-244ذير من البغاء )األحكام الشرعية( ]الترغيب من الزواج و التحملحاضرة السابعة : ا  

22-21حفظ سورة النور  -                                        

21 Selasa, 16 April 2019 

[242-244حكمة التشريع( ] –الترغيب من الزواج و التحذير من البغاء )األحكام الشرعية  -ملحاضرة  السابعة : ا  

22-21حفظ سورة النور  -                                         

22 Selasa, 23 April 2019 Monitoring 

23 Jum’at, 26 April 2019 

  [128-124سبب النزول( ] –من آداب الوليمة )التحليل اللفظي املحاضرة الخامسة عشر : 

42-42حفظ سورة األحزاب  -                                                  

24 Selasa, 30 April 2019 

[182-128وجوه اإلعراب( ] –من آداب الوليمة )لطائف التفسير املحاضرة الخامسة عشر :   

42-42حفظ سورة األحزاب  -                                                  



 

 
Malang,         Januari 2019 
Mengetahui,  

a.n. Kepala Pusat Ma’had Al-Jami’ah 
Kabid. Ta’lim Al-Qur’an  
 

 
 
Nasrullah 

25 Jum’at, 3 Mei 2019 

[188-182حكمة التشريع( ] –ة من آداب الوليمة )األحكام الشرعي -املحاضرة الخامسة عشر :   

42-42حفظ سورة األحزاب  -                                                   

26 Selasa, 7 Mei 2019 

[212-224لطائف التفسير( ] –الظهار و كفارته في اإلسالم )التحليل اللفظي املحاضرة الرابعة و العشرون :   

2-2حفظ سورة املجادلة  -                                                         

27 Jum’at, 10 Mei 2019 

[222-214حكمة التفسير( ] –الظهار و كفارته في اإلسالم )لطائف التفسير  -املحاضرة الرابعة و العشرون :   

2-2حفظ سورة املجادلة  -                                                           

28 Selasa, 14 Mei 2019 
 مرجعه إلمتحان األخر

29 Sabtu-Ahad, 18-19 Mei 2019 Ujian Akhir Semester 


