
 Tarweeh Imams Table, Two Imams every night (ختم النصف الثانً من القرآن الكرٌم) 2015جدول صالة التراوٌح رمضان 

 ( مع الشفع والوتر حسب الترتٌب الموضح أدناهأومع العشاء ) من التراوٌح أربع ركعات ، ربعٌنٌصلً كل إمام من المشاٌخ الكرام 

السورة   To إلى السورة    From من  Sheikh الشٌخ Date الليلة 

 Dahdouh  Wednesday أحمد الدهدوه قال ألم أقل لك إنك لن الكهف فحملته فانتبذت به مكانا مرٌم
17 Jun-30Shabaan 

1 
  Fytori أحمد الفٌتوري فحملته فانتبذت به مكانا مرٌم طه   ما أنزلنا علٌك القرآن لتشقى طه

 Fytori Thursday أحمد الفٌتوري طه   ما أنزلنا علٌك القرآن لتشقى طه ومآ أعجلك عن قومك طه
18 Jun,1 Ramadan 

2 
  Darwishسامر دروٌش ومآ أعجلك عن قومك طه اقترب للناس حسابهم األنبٌاء

 Darwish Friday سامر دروٌش اقترب للناس حسابهم األنبٌاء ولقد آتٌنا إبراهٌم رشده األنبٌاء
19 Jun,2 Ramadan 

3 
  Dahdouh أحمد الدهدوه ولقد آتٌنا إبراهٌم رشده األنبٌاء ٌاأٌها الناس اتقوا ربكم الحج

 Dahdouh  Saturday أحمد الدهدوه ٌاأٌها الناس اتقوا ربكم الحج إن هللا ٌدافع عن الذٌن آمنوا الحج
20 Jun,3 Ramadan 

4 
 Fytori أحمد الفٌتوري إن هللا ٌدافع عن الذٌن آمنوا الحج قد أفلح المإمنون المإمنون

 Fytori Sunday أحمد الفٌتوري قد أفلح المإمنون المإمنون ولو رحمناهم وكشفنا المإمنون
21 Jun,4 Ramadan 

5 
 Darwish سامر دروٌش ولو رحمناهم وكشفنا المإمنون ٌاأٌها الذٌن آمنوا النور

 Darwish Monday سامر دروٌش ٌاأٌها الذٌن آمنوا النور وأقسموا باهلل جهد أٌمانهم النور
22 Jun,5 Ramadan 

6 
  Dahdouh أحمد الدهدوه وأقسموا باهلل جهد أٌمانهم النور وقال الذٌن ال ٌرجون لقاءنا الفرقان

 Dahdouh  Tuesday أحمد الدهدوه وقال الذٌن ال ٌرجون لقاءنا الفرقان طسم   تلك آٌات الكتاب الشعراء
23 Jun-6 Ramadan 

7 
 Fytori أحمد الفٌتوري طسم   تلك آٌات الكتاب الشعراء قالوا أنإمن لك واتبعك الشعراء

 Fytori Wednesday أحمد الفٌتوري قالوا أنإمن لك واتبعك الشعراء طسم   تلك آٌات القرآن النمل
24 Jun,7 Ramadan 

8 
 Darwish سامر دروٌش طسم   تلك آٌات القرآن النمل فما كان جواب قومه النمل

 Darwish Thursday سامر دروٌش فما كان جواب قومه النمل وحرمنا علٌه المراضع القصص
25 Jun,8 Ramadan 

9 
  Dahdouh أحمد الدهدوه وحرمنا علٌه المراضع القصص ولقد وصلنا لهم القول القصص

 Dahdouh  Friday أحمد الدهدوه ولقد وصلنا لهم القول القصص الم   أحسب الناس أن ٌتركوا العنكبوت
26 Jun,9 Ramadan 

10 
 Fytori أحمد الفٌتوري الم   أحسب الناس أن ٌتركوا العنكبوت وال تجادل أهل الكتاب إال العنكبوت

 Fytori Saturday أحمد الفٌتوري وال تجادل أهل الكتاب إال العنكبوت منٌبٌن إلٌه واتقوه وأقٌموا الروم
27Jun10 Ramadan 

11 
 Darwish سامر دروٌش منٌبٌن إلٌه واتقوه وأقٌموا الروم ومن ٌسلم وجهه إلى هللا لقمان

 Darwish Sunday سامر دروٌش ومن ٌسلم وجهه إلى هللا لقمان ٌاأٌها النبى اتق هللا األحزاب
28Jun,11Ramadan 

12 
  Dahdouh أحمد الدهدوه ٌاأٌها النبى اتق هللا األحزاب ومن ٌقنت منكن هلل األحزاب

 Dahdouh  Monday أحمد الدهدوه ومن ٌقنت منكن هلل األحزاب لئن لم نته المنافقون األحزاب
29 Jun,12Ramadan 

13 
 Fytori أحمد الفٌتوري لئن لم نته المنافقون األحزاب قل من ٌرزقكم من السماء سبؤ



 Fytori Tuesday أحمد الفٌتوري قل من ٌرزقكم من السماء سبؤ ٌاأٌها الناس أنتم الفقراء فاطر
30 Jun-13 Ramadan 

14 
 Darwish سامر دروٌش ٌاأٌها الناس أنتم الفقراء فاطر وما أنزلنا على قومه ٌس

 Darwish Wednesday سامر دروٌش وما أنزلنا على قومه ٌس احشروا الذٌن ظلموا وأزواجهم الصافات
1 Jul,14 Ramadan 

15 
  Dahdouh أحمد الدهدوه احشروا الذٌن ظلموا وأزواجهم الصافات فنبذناه بالعراء وهو سقٌم الصافات

 Dahdouh  Thursday أحمد الدهدوه فنبذناه بالعراء وهو سقٌم الصافات وعندهم قاصرات الطرف أتراب ص
2 Jul,15 Ramadan 

16 
 Fytori أحمد الفٌتوري وعندهم قاصرات الطرف أتراب ص فمن أظلم ممن كذب على هللا الزمر

 Fytori Friday أحمد الفٌتوري فمن أظلم ممن كذب على هللا الزمر حم   تنزٌل الكتاب غافر
3 Jul,16 Ramadan 

17 
 Darwish سامر دروٌش حم   تنزٌل الكتاب غافر وٌا قوم ما لى أدعوكم غافر

 Darwish Saturday سامر دروٌش وٌا قوم ما لى أدعوكم غافر قل ءإنكم لتكفرون بالذى خلق فصلت
4Jul17 Ramadan 

18 
  Dahdouh أحمد الدهدوه قل ءإنكم لتكفرون بالذى خلق فصلت إلٌه ٌرد علم الساعة فصلت

 Dahdouh  Sunday أحمد الدهدوه إلٌه ٌرد علم الساعة فصلت ولو بسط هللا الرزق لعباده الشورى
5Jul,18Ramadan 

19 
 Fytori أحمد الفٌتوري ولو بسط هللا الرزق لعباده الشورى قل أولو جئتكم بؤهدى الزخرف

 Fytori Monday أحمد الفٌتوري قل أولو جئتكم بؤهدى الزخرف ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون الدخان
6 Jul,19 Ramadan 

20 
 Darwish سامر دروٌش ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون الدخان حم  تنزل الكتاب من هللا األحقاف

 Darwish Tuesday سامر دروٌش حم  تنزل الكتاب من هللا األحقاف أفلم ٌسٌروا فى األرض محمد
7 Jul,20 Ramadan 

21 
  Dahdouh أحمد الدهدوه أفلم ٌسٌروا فى األرض محمد لقد رضى هللا عن المإمنٌن الفتح

 Dahdouh  Wednesday أحمد الدهدوه لقد رضى هللا عن المإمنٌن الفتح قالت األعراب آمنا الحجرات
8 Jul,21 Ramadan 

22 
 Fytori أحمد الفٌتوري قالت األعراب آمنا الحجرات قال فما خطبكم أٌها المرسلون الذارٌات

 Fytori Thursday أحمد الفٌتوري قال فما خطبكم أٌها المرسلون الذارٌات وكم من ملك فى السموات النجم
9 Jul,22 Ramadan 

23 
 Darwish سامر دروٌش وكم من ملك فى السموات النجم الرحمن  علم القرآن الرحمن

 Darwish Friday سامر دروٌش الرحمن  علم القرآن الرحمن فال أقسم بمواقع النجوم الواقعة
10 Jul,23 Ramadan 

24 
  Dahdouh أحمد الدهدوه فال أقسم بمواقع النجوم الواقعة قد سمع هللا قول التى تجادلك المجادلة

 Dahdouh  Saturday أحمد الدهدوه قد سمع هللا قول التى تجادلك المجادلة ألم تر إلى الذٌن نافقوا الحشر
11 Jul,24 Ramadan 

25 
 Fytori أحمد الفٌتوري ألم تر إلى الذٌن نافقوا الحشر ٌسبح هلل ما فى السموات الجمعة

 Fytori Sunday أحمد الفٌتوري ٌسبح هلل ما فى السموات الجمعة ٌاأٌها النبى إذا طلقتم الطالق
12 Jul,25 Ramadan 

26 
 Darwish سامر دروٌش ٌاأٌها النبى إذا طلقتم الطالق تبارك الذى بٌده الملك الملك

 Darwish Monday سامر دروٌش تبارك الذى بٌده الملك الملك الحاقة   ما الحاقة الحاقة
13 Jul,26 Ramadan 

27 
  Dahdouh أحمد الدهدوه الحاقة   ما الحاقة الحاقة قل أوحى إلى أنه الجن

 Dahdouh  Tuesday أحمد الدهدوه قل أوحى إلى أنه الجن ال أقسم بٌوم القٌامة القٌامة
14 Jul-27 Ramadan 

28 
 Fytori أحمد الفٌتوري ال أقسم بٌوم القٌامة القٌامة عم ٌتسائلون النبؤ



 Fytori Wednesday أحمد الفٌتوري عم ٌتسائلون النبؤ إذا السماء انفطرت اإلنفطار
15 Jul,28 Ramadan 

29 
 Darwish سامر دروٌش إذا السماء انفطرت اإلنفطار سبح اسم ربك األعلى األعلى

 Darwish Thursday سامر دروٌش سبح اسم ربك األعلى األعلى ألم نشرح لك صدرك الشرح
16 Jul,29 Ramadan 

30 
  Dahdouh أحمد الدهدوه ألم نشرح لك صدرك الشرح من الجنة والناس الناس

 


