
 لتدريب على الفتوى وا الفقهيمقررات قسم التخصص 

 

  

 السنة األولى

 املؤلف الكتاب املقرر  املادة

 الحفظ 
  من القرآن: آيات األحكام 

 التهانوي  من أحاديث إعالء السنن  1من الحديث: ق

 الكاساني  بدائع الصنائع كامال  الفقه 

 ابن ملك  شرح املنار  أصول الفقه 

 الزرقا  شرح القواعد الفقهية  القواعد الفقهية 

 أحمد مال جيون الصديقي التفسيرات األحمدية  تفسير 

دراسة أحاديث  

 األحكام 
 الطحاوي  معاني اآلثار  1ق

 التركماني املدخل  مصطلح الحديث 

 األشموني والصبان  النصف األول من شرح األشموني مع حاشية الصبان  النحو 

 محمد الزهري الغمراوي  السراج الوهاج شرح املنهاج  الشافعيالفقه  

 السنة الثانية 

 املؤلف الكتاب املقرر  املادة

 التهانوي  من أحاديث إعالء السنن  2الحديث: ق  الحفظ 

 ابن نجيم، ابن عابدين  البحر الرائق مع حاشيته  الفقه 

 الجصاص  الفصول في األصول  أصول الفقه 

 ابن نجيم  األشباه والنظائر  القواعد الفقهية 

تفسير آيات  

 األحكام 
 الجصاص  2 - 1أحكام القرآن للجصاص 

دراسة أحاديث  

 األحكام 
 التهانوي  من إعالء السنن  2ق

 السخاوي  شرح ألفية العراقي مصطلح الحديث 

 والصبان األشموني  النصف الثاني من شرح األشموني مع حاشية الصبان  النحو 

 الدردير الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير الفقه املالكي 



 

 السنة الثالثة 

 املؤلف الكتاب املقرر  املادة

 التهانوي  من أحاديث إعالء السنن  3الحديث: ق  الحفظ 

 الفقه 
 ابن عابدين  فقه األحكام: النصف األول من حاشية ابن عابدين 

 الكمال ابن الهمام  االستدالل: النصف األول من فتح القدير فقه 

 ابن الساعاتي بديع النظام أصول الفقه 

 الشاطبي  املوافقات  املقاصد 

تفسير آيات  

 األحكام 
 الجصاص، التهانوي  مع أحكام القرآن للتهانوي  4 - 3أحكام القرآن للجصاص 

دراسة أحاديث  

 األحكام 
 القدوري  التجريد 1ق

 التهانوي  قواعد في علوم الحديث  مصطلح الحديث 

 ابن هشام النصف األول من مغني اللبيب  النحو 

 بهاء الدين املقدس ي  العدة شرح العمدة  الفقه الحنبلي 

 السنة الرابعة 

 املؤلف الكتاب املقرر  املادة

 التهانوي  من أحاديث إعالء السنن  4الحديث: ق  الحفظ 

 ابن عابدين  فقه األحكام: النصف الثاني من حاشية ابن عابدين  الفقه 

 الكمال ابن الهمام  فقه االستدالل: النصف الثاني من فتح القدير  

 البابرتي النقود والردود شرح ابن الحاجب للبابرتي أصول الفقه 

دراسة أحاديث  

 األحكام 
 القدوري  التجريد 2ق

 ابن هشام مغني اللبيب النصف الثاني من  النحو 

 اإلسمندي  رسالة طريقة الخالف لإلسمندي  املناظرة الفقهية 

التدريب على  

التخريج الفقهي  

 والفتوى 

  مسائل مختارة 

فقه القضايا  

 املعاصرة 

وبحوث في قضايا  موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة للسالوس

  فقهية معاصرة لتقي العثماني + فقه القضايا الطبية املعاصرة

 لقرة داغي 

 السالوس، تقي العثماني، قرة داغي

قواعد التصحيح  

 والترجيح 
 ابن عابدين  شرح منظومة رسم املفتي 

 محمد تقي عثماني أصول اإلفتاء وآدابه  أصول الفتوى 


