
عي 
2021 - 2022للعام الدراسياألول الشر

يالفصل األولالمادةالرقم
الفصل الثالثالفصل الثان 

عدد

الدروس

درجة

النجاح

القرآن الكريم1
تالوة وحفظ األجزاء

27- 28 -29 -30

تالوة وحفظ األجزاء

1 -2 -3- 4

تالوة وحفظ األجزاء

5 -6 -7- 8
760

التجويد2

تيسير أحكام التجويد

المستوى األول

ي. د) 
(يحير الغوثان 

تيسير أحكام التجويد

المستوى األول

ي. د) 
(يحير الغوثان 

تيسير أحكام التجويد

المستوى األول

ي. د) 
(يحير الغوثان 

260

يف3 الحديث الشر

ح األربعير  النووية  ي شر
 
الواف

(محي الدين مستو. د- مصطف  البغا . د)

مع حفظ األحاديث

ح األربعير  النووية  ي شر
 
الواف

(محي الدين مستو. د- مصطف  البغا . د)

مع حفظ األحاديث

ح األربعير  النووية  ي شر
 
الواف

(محي الدين مستو. د- مصطف  البغا . د)

مع حفظ األحاديث

255

العقيدة اإلسالمية4
ي علم الكالم

 
مقدمات تأسيسية ف

(نجدت حاج علي. أ) 

ح الخريدة البهية شر

(سعيد فودة. د)

ح الخريدة البهية شر

(سعيد فودة. د)
260

ي
الفقه الحنف 

مي   نور اإليضاح مع حفظ المي   

نباللي )
(العالمة الشر

مي   نور اإليضاح مع حفظ المي   

نباللي )
(العالمة الشر

مي   نور اإليضاح مع حفظ المي   

نباللي )
(العالمة الشر

الفقه الشافعي
ح ألفاظ التقريب ي شر

 
فتح القريب المجيب ف

محمد بن قاسم بن محمد الغزي

ح ألفاظ التقريب ي شر
 
فتح القريب المجيب ف

محمد بن قاسم بن محمد الغزي

ح ألفاظ التقريب ي شر
 
فتح القريب المجيب ف

محمد بن قاسم بن محمد الغزي

األخالق اإلسالمية6
ح المية ابن الوردي مع حفظ األبيات  شر

(اإلمام ابن الوردي)

ي مع حفظ األبيات
ح قصيدة البسي  شر

ي )
(العالمة عبد الفتاح أبو غدة- اإلمام البسي 

ي مع حفظ األبيات
ح قصيدة البسي  شر

ي )
(العالمة عبد الفتاح أبو غدة- اإلمام البسي 

255

اآلداب اإلسالمية7
اآلداب اإلسالمية

(محمد خير فاطمة. أ)

اآلداب اإلسالمية 

(محمد خير فاطمة. أ)

اآلداب اإلسالمية 

(محمد خير فاطمة. أ)
255

ة النبوية8 السير
ة سيد المرسلير  نور اليقير  من سير

ي بك ) (العالمة محمد الخض 

ة سيد المرسلير  نور اليقير  من سير

ي بك ) (العالمة محمد الخض 

ة سيد المرسلير  نور اليقير  من سير

ي بك ) (العالمة محمد الخض 
255

تراجم األعالم9
أعالم وعلماء 

(محمد أبو زهرة. د)

أعالم وعلماء 

(محمد أبو زهرة. د)

أعالم وعلماء 

(محمد أبو زهرة. د)
155

المتون العلمية10
-الجزرية-البيقونية-التحفة-الجوهرة/أمهات المتون

(لعدة مؤلفير )الرحبية 

ألفية ابن مالك

(العالمة ابن مالك األندلسي ) 

ألفية ابن مالك

(العالمة ابن مالك األندلسي ) 
655

النحو11
ي
الدروس النحوية الجزء الثان 

ي ناصيف: األساتذة) 
-مصطف  طموم-محمد دياب-حفي 

(محمد صالح

ي
الدروس النحوية الجزء الثان 

ي ناصيف: األساتذة) 
-مصطف  طموم-محمد دياب-حفي 

(محمد صالح

ي
الدروس النحوية الجزء الثان 

ي ناصيف: األساتذة) 
-مصطف  طموم-محمد دياب-حفي 

(محمد صالح

360

260 حل تمارين الكتاب المقرر حل تمارين الكتاب المقرر حل تمارين الكتاب المقرراإلعراب12

20تطبيقات عامةتطبيقات عامةتطبيقات عامةالتطبيقات13

اإلمالء14
آللئ اإلمالء 

(محمد مامو. أ)

آللئ اإلمالء 

(محمد مامو. أ)

آللئ اإلمالء 

(محمد مامو. أ)
255

القراءة15
القسم األول من صورمن حياة الصحابة

(رأفت عبد الرحمن باشا. د)

القسم األول من صورمن حياة الصحابة

(رأفت عبد الرحمن باشا. د)

القسم األول من صورمن حياة الصحابة

(رأفت عبد الرحمن باشا. د)
255

ي16 150مختاراتمختاراتمختاراتالخط العرن 

ياء - رياضيات العلوم الكونية17 ياء - رياضيات علوم طبيعية- كيمياء - فير  ياء - رياضيات علوم طبيعية- كيمياء - فير  250علوم طبيعية- كيمياء - فير 

كية18 a250من كتاب إسطنبول aمن كتاب إسطنبول aمن كتاب إسطنبول اللغة الي 

2022-08-0946

عية والعربية  ي حنيفة النعمان للعلوم الشر الفاتح- إسطنبول - منهاج ومقررات معهد اإلمام األعظم أن 

مالحظاتمقرر الصف 
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2021 - 2022للعام الدراسيالثاني الشرعي 

الفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األولالمادةالرقم
عدد

الدروس

درجة

النجاح

القرآن الكريم1
 10 - 9/ تالوة وحفظ األجزاء 

30- 29- 28 -27/ ومراجعة األجزاء 

 12 -11/ تالوة وحفظ األجزاء 

4 -3- 2- 1/ ومراجعة األجزاء

14 -13/ تالوة وحفظ األجزاء 

8 -7- 6- 5/ ومراجعة األجزاء 
260

التجويد2
المستوى الثاني / علم التجويد

(يحيى الغوثاني. د)

المستوى الثاني / علم التجويد

(يحيى الغوثاني. د)

المستوى الثاني / علم التجويد

(يحيى الغوثاني. د)
260

تفسير القرآن الكريم3
من جامع البيان  (30)جزء 

(العالمة محمد عبد الرحمن اإليجي)

من جامع البيان  (29)جزء 

(العالمة محمد عبد الرحمن اإليجي)

من جامع البيان  (28)جزء 

(العالمة محمد عبد الرحمن اإليجي)
455

الحديث  التحليلي4
نزهة المتقين شرح رياض الصالحين لإلمام النووي 

محيي الدين مستو  . د- مصطفى البغا . د- مصطفى الخن . د )

(محمد أمين مصطفى. أ- علي الشربجي . أ- 

نزهة المتقين شرح رياض الصالحين لإلمام النووي 

محيي الدين مستو  . د- مصطفى البغا . د- مصطفى الخن . د )

(محمد أمين مصطفى. أ- علي الشربجي . أ- 

نزهة المتقين شرح رياض الصالحين لإلمام النووي 

محيي الدين مستو  . د- مصطفى البغا . د- مصطفى الخن . د )

(محمد أمين مصطفى. أ- علي الشربجي . أ- 

255

الحديث الشريف5
حديثاً مختاراً من رياض الصالحين (75)حفظ 

(اإلمام النووي )

حديثاً مختاراً من رياض الصالحين (75)حفظ 

(اإلمام النووي )

حديثاً مختاراً من رياض الصالحين (75)حفظ 

(اإلمام النووي )
255

العقيدة اإلسالمية6
 شرح صغرى الصغرى 

(اإلمام الشريف السنوسي)

 شرح صغرى الصغرى 

(اإلمام الشريف السنوسي)

متن العقيدة الطحاوية 

(اإلمام الطحاوي)
360

المنطق7
متن السلم المنورق 

(العالمة األخضري)

متن السلم المنورق 

(العالمة األخضري)

شرح إيساغوجي 

(حسام كاتي. أ)
155

الفقه الحنفي
مراقي الفالح شرح نور اإليضاح

(العالمة الشرنباللي)

مراقي الفالح شرح نور اإليضاح

(العالمة الشرنباللي)

مراقي الفالح شرح نور اإليضاح

(العالمة الشرنباللي)

الفقه الشافعي
عمدة السالك وعدة الناسك

.أحمد بن النقيب المصري

عمدة السالك وعدة الناسك

.أحمد بن النقيب المصري

عمدة السالك وعدة الناسك

.أحمد بن النقيب المصري

أصول الفقه الحنفي
مبادئ األصول 

(للشيخ سعيد أحمد البالن بوري)

مبادئ األصول 

(للشيخ سعيد أحمد البالن بوري)

مبادئ األصول 

(للشيخ سعيد أحمد البالن بوري)

أصول الفقه الشافعي
الخالصة في أصول الفقه

.محمد حسن هيتو

الخالصة في أصول الفقه

.محمد حسن هيتو

الخالصة في أصول الفقه

.محمد حسن هيتو

األخالق اإلسالمية10
إسعاف طالبي رضا الخالق ببيان مكارم األخالق 

(الحبيب عمر بن حفيظ )

تعليم المتعلم 

(العالمة الزرنوجي)

من أدب اإلسالم 

(العالمة عبد الفتاح أبو غدة)
255

الشمائل النبوية11
صلى هللا عليه وسلم- سيدنا محمد رسول هللا 

(اإلمام عبد هللا سراج الدين)

صلى هللا عليه وسلم- سيدنا محمد رسول هللا 

(اإلمام عبد هللا سراج الدين)

صلى هللا عليه وسلم- سيدنا محمد رسول هللا 

(اإلمام عبد هللا سراج الدين)
255

تراجم األعالم12
مختارات من صفة الصفوة 

(اإلمام ابن الجوزي)

مختارات من صفة الصفوة 

(اإلمام ابن الجوزي)

مختارات من صفة الصفوة 

(اإلمام ابن الجوزي)
250

النحو13

الدروس النحوية الجزء الثالث 

-مصطفى طموم-محمد دياب-حفني ناصيف: األساتذة )

(محمد صالح

الدروس النحوية الجزء الثالث 

-مصطفى طموم-محمد دياب-حفني ناصيف: األساتذة )

(محمد صالح

قواعد االعراب 

(العالمة ابن هشام)
460

160تطبيقات عامة وحل تمارين الكتاب المقررتطبيقات عامة وحل تمارين الكتاب المقررتطبيقات عامة وحل تمارين الكتاب المقرراإلعراب14

20تطبيقات عامةتطبيقات عامةتطبيقات عامةالتطبيقات15

اإلمالء16
آللئ اإلمالء 

(محمد مامو. أ)

آللئ اإلمالء 

(محمد مامو. أ)

آللئ اإلمالء 

(محمد مامو. أ)
155

القراءة17
القسم الثاني من صور من حياة الصحابة 

(رأفت عبد الرحمن باشا. د)

القسم الثاني من صور من حياة الصحابة 

(رأفت عبد الرحمن باشا. د)

القسم الثاني من صور من حياة الصحابة 

(رأفت عبد الرحمن باشا. د)
155

155مختاراتمختاراتمختاراتالتعبير18

األدب العربي19
مختارات من األدب العربي في العصر الجاهلي

كليلة ودمنة+ 

مختارات من األدب العربي في العصر الجاهلي

كليلة ودمنة+ 

 مختارات من المعلقات

كليلة ودمنة+ 
250

150مختاراتمختاراتمختاراتالخط العربي20

العلوم اإلنسانية21
جغرافيا العالم اإلسالمي

(مختارات)

مختارات من تاريخ الخلفاء الراشدين

(محمد سهيل طقوش. د)

مختارات من تاريخ الدولة األموية

(محمد سهيل طقوش. د)
250

250علوم طبيعية- كيمياء - فيزياء - رياضيات علوم طبيعية- كيمياء - فيزياء - رياضيات علوم طبيعية- كيمياء - فيزياء - رياضيات العلوم الكونية22

2022-08-0946

2 9

60

60

الفاتح- إسطنبول - منهاج ومقررات معهد اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان للعلوم الشرعية والعربية 

مالحظاتمقرر الصف 
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2021 - 2022للعام الدراسيالثالث الشرعي 

الفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األولالمادةالرقم
عدد

الدروس

درجة

النجاح

القرآن الكريم1

16 - 15/ تالوة وحفظ األجزاء 

30- 29- 28 -27/ ومراجعة األجزاء 

10 - 9/ ومراجعة األجزاء 

 18- 17/ تالوة وحفظ األجزاء 

4 -3- 2- 1/ ومراجعة األجزاء

12 -11/  ومراجعة األجزاء 

20- 19/ تالوة وحفظ األجزاء 

8 -7- 6- 5/ ومراجعة األجزاء 

14 -13/ ومراجعة األجزاء 

260

التجويد2
المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية

مع حفظ االبيات

(العالمة مال علي القاري) (اإلمام ابن الجوزي)

المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية

مع حفظ االبيات

(العالمة مال علي القاري) (اإلمام ابن الجوزي)

المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية

مع حفظ االبيات

(العالمة مال علي القاري) (اإلمام ابن الجوزي)

260

تفسير القرآن الكريم3
الجزء األول- تفسير النسفي 

(اإلمام النسفي)

الجزء الثاني- تفسير النسفي 

(اإلمام النسفي)

الجزء الثالث- تفسير النسفي 

(اإلمام النسفي)
255

الحديث الشريف4

أدلة الحنفية من األحاديث النبوية

على المسائل الفقهية

حديثاً مختاراً  (75)مع حفظ 

(المحدث محمد البهلوي)

أدلة الحنفية من األحاديث النبوية

على المسائل الفقهية

حديثاً مختاراً  (75)مع حفظ 

(المحدث محمد البهلوي)

أدلة الحنفية من األحاديث النبوية

على المسائل الفقهية

حديثاً مختاراً  (75)مع حفظ 

(المحدث محمد البهلوي)

255

مصطلح الحديث5
شرح المنظومة البيقونية 

(اإلمام عبد هللا سراج الدين )

شرح المنظومة البيقونية 

(اإلمام عبد هللا سراج الدين )

شرح المنظومة البيقونية 

(اإلمام عبد هللا سراج الدين )
260

العقيدة اإلسالمية6
إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد

(العالمة عبد السالم اللقاني)

إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد

(العالمة عبد السالم اللقاني)

إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد

(العالمة عبد السالم اللقاني)
360

المنطق 7
مغني الطالب شرح إيساغوجي

(محمود المغنيسي. أ )

مغني الطالب شرح إيساغوجي

(محمود المغنيسي. أ )

مغني الطالب شرح إيساغوجي

(محمود المغنيسي. أ )
255

الفقه الحنفي
االختيار لتعليل المختار للفتوى

(العالمة الموصلي)

االختيار لتعليل المختار للفتوى

(العالمة الموصلي)

االختيار لتعليل المختار للفتوى

(العالمة الموصلي)

الفقه الشافعي
الطالب منهج

.زكريا بن محمد األنصاري

الطالب منهج

.زكريا بن محمد األنصاري

الطالب منهج

.زكريا بن محمد األنصاري

أصول الفقه الحنفي
شرح مختصر المنار 

(العالمة زين الدين قاسم بن قطلوبغا)

شرح مختصر المنار 

(العالمة زين الدين قاسم بن قطلوبغا)

شرح مختصر المنار 

(العالمة زين الدين قاسم بن قطلوبغا)

أصول الفقه الشافعي
الوجيز في أصول الفقه

.محمد حسن هيتو

الوجيز في أصول الفقه

.محمد حسن هيتو

الوجيز في أصول الفقه

.محمد حسن هيتو

فقه السيرة10
من فقه السيرة  (محمد فايز عوض. د)مختارات 

(محمد سعيد البوطي. د)

من فقه السيرة  (محمد فايز عوض. د)مختارات 

(محمد سعيد البوطي. د)

من فقه السيرة  (محمد فايز عوض. د)مختارات 

(محمد سعيد البوطي. د)
255

األخالق اإلسالمية11

قبس النور المبين من إحياء علوم الدين

لإلمام الغزالي

(الحبيب عمر بن حفيظ)

قبس النور المبين من إحياء علوم الدين

لإلمام الغزالي

(الحبيب عمر بن حفيظ)

قبس النور المبين من إحياء علوم الدين

لإلمام الغزالي

(الحبيب عمر بن حفيظ)

255

النحو12

الدروس النحوية الجزء الرابع

-مصطفى طموم-محمد دياب-حفني ناصيف: األساتذة )

(محمد صالح

الدروس النحوية الجزء الرابع

-مصطفى طموم-محمد دياب-حفني ناصيف: األساتذة )

(محمد صالح

الدروس النحوية الجزء الرابع

-مصطفى طموم-محمد دياب-حفني ناصيف: األساتذة )

(محمد صالح

360

160تطبيقات عامة وحل تمارين الكتاب المقررتطبيقات عامة وحل تمارين الكتاب المقررتطبيقات عامة وحل تمارين الكتاب المقرراإلعراب13

20مختاراتمختاراتمختاراتتطبيقات14

الصرف15
إتحاف الطرف في علم الصرف

(ياسين الحافظ. أ)

إتحاف الطرف في علم الصرف

(ياسين الحافظ. أ)

إتحاف الطرف في علم الصرف

(ياسين الحافظ. أ)
255

البالغة16
البالغة الميسرة

(علي بلوط. أ)

البالغة الميسرة

(علي بلوط. أ)

البالغة الميسرة

(علي بلوط. أ)
250

األدب العربي17
+ مختارات من األدب العربي في عصر صدر اإلسالم 

كليلة ودمنة

+ مختارات من األدب العربي في عصر صدر اإلسالم 

كليلة ودمنة

مختارات من األدب العربي في العصر األموي

كليلة ودمنة+ 
250

العلوم اإلنسانية 18
جغرافيا العالم اإلسالمي

(مختارات)

مختارات من التاريخ اإلسالمي الوجيز

(محمد سهيل طقوش. د)

مختارات من التاريخ اإلسالمي الوجيز

(محمد سهيل طقوش. د)
250

الخطابة19
كتاب الخطابة

(سالم موسى. د)

كتاب الخطابة

(سالم موسى. د)

كتاب الخطابة

(سالم موسى. د)
150

150علوم طبيعية- كيمياء - فيزياء - رياضيات علوم طبيعية- كيمياء - فيزياء - رياضيات علوم طبيعية- كيمياء - فيزياء - رياضيات العلوم الكونية20

2022-08-0946
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مالحظاتمقرر الصف 
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المادةالرقم
عدد

الدروس

درجة

النجاح

260القرآن الكريم1

255تفسير القرآن الكريم2

255آيات األحكام3

355أحاديث األحكام4

260مصطلح الحديث5

360العقيدة اإلسالمية6

255المنطق والمناظرة7

الفقه الحنفي

الفقه الشافعي

أصول الفقه الحنفي

أصول الفقه الشافعي

255األحوال الشخصية10

255األخالق اإلسالمية11

360النحو12

160اإلعراب13

255الصرف14

255البالغة15

250األدب العربي16

150العروض17

مناهج البحث والمكتبة18
البحث العلمي والمصادر

(عبد الحميد الهرامة)

البحث والمصادر والمكتبة

(عجاج الخطيب)

البحث العلمي والمصادر

(عبد الحميد الهرامة)

البحث والمصادر والمكتبة

(عجاج الخطيب)

البحث العلمي والمصادر

(عبد الحميد الهرامة)

البحث والمصادر والمكتبة

(عجاج الخطيب)
255

150العلوم اإلنسانية19
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الفاتح- إسطنبول - منهاج ومقررات معهد اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان للعلوم الشرعية والعربية 

مالحظاتمقرر الصف  الرابع الشرعي 

الفصل األول

االقتصاد في االعتقاد

(حجة اإلسالم اإلمام الغزالي)

القسم األول- روائع البيان في تفسير القرآن 

(العالمة محمد علي الصابوني )

 إعالم األنام شرح بلوغ المرام

(نور الدين عتر. د )

إرشاد طالب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخالئق

(اإلمام النووي)

22 - 21/ تالوة وحفظ األجزاء 

30- 29- 28 -27/ ومراجعة األجزاء 

 10 - 9/ ومراجعة األجزاء 

16 - 15/ ومراجعة األجزاء 

(25)تفسير النسفي الجزء 

(اإلمام النسفي)

متن المرقاة

(الخير أبادي. أ)

االختيار لتعليل المختار للفتوى

(العالمة الموصلي)

إفاضة األنوار

(العالمة الحصكفي )

األحوال الشخصية

(قدري باشا. أ)

قبس النور المبين من إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي

(الحبيب عمر بن حفيظ)

جغرافيا العالم اإلسالمي

(مختارات)

للعام الدراسي

الفصل الثاني

24 - 23/ تالوة وحفظ األجزاء 

4 -3- 2- 1/ ومراجعة األجزاء

12 -11/  ومراجعة األجزاء 

18- 17/ ومراجعة األجزاء 

(26)تفسير النسفي الجزء 

(اإلمام النسفي)

القسم األول- روائع البيان في تفسير القرآن 

(العالمة محمد علي الصابوني )

 إعالم األنام شرح بلوغ المرام

(نور الدين عتر. د )

إرشاد طالب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخالئق

(اإلمام النووي)

االقتصاد في االعتقاد

(حجة اإلسالم اإلمام الغزالي)

متن المرقاة

(الخير أبادي. أ)

االختيار لتعليل المختار للفتوى

(العالمة الموصلي)

إفاضة األنوار

(العالمة الحصكفي )

األحوال الشخصية

(قدري باشا. أ)

قبس النور المبين من إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي

(الحبيب عمر بن حفيظ)

القسم األول-  شرح ألفية ابن مالك 

(العالمة ابن عقيل )

تطبيقات عامة وحل تمارين الكتاب المقرر

مختارات من التاريخ اإلسالمي الوجيز

(محمد سهيل طقوش. د)

إتحاف الطرف في علم الصرف

(ياسين الحافظ. أ)

ُحلية اللّب المصون شرح الجوهر المكنون

للشارح أحمد عبد المنعم الدمنهوري

طبعة دار الصالح

مختارات من األدب العربي

في العصر المملوكي والعثماني

مختارات من التاريخ اإلسالمي الوجيز

(محمد سهيل طقوش. د)

إتحاف الطرف في علم الصرف

(ياسين الحافظ. أ)

ُحلية اللّب المصون شرح الجوهر المكنون

للشارح أحمد عبد المنعم الدمنهوري

طبعة دار الصالح

مختارات من األدب العربي

في العصر العباسي والعصر األيوبي

2022-08-09

2022 - 2021

الفصل الثالث

26 - 25/ تالوة وحفظ األجزاء 

8 -7- 6- 5/ ومراجعة األجزاء 

14 -13/ ومراجعة األجزاء 

20- 19/ ومراجعة األجزاء 

(27)تفسير النسفي الجزء 

(اإلمام النسفي)

القسم األول- روائع البيان في تفسير القرآن 

(العالمة محمد علي الصابوني )

 إعالم األنام شرح بلوغ المرام

(نور الدين عتر. د )

إرشاد طالب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخالئق

(اإلمام النووي)

االقتصاد في االعتقاد

(حجة اإلسالم اإلمام الغزالي)

متن المرقاة

(الخير أبادي. أ)

االختيار لتعليل المختار للفتوى

(العالمة الموصلي)

إفاضة األنوار

(العالمة الحصكفي )

األحوال الشخصية

(قدري باشا. أ)

قبس النور المبين من إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي

(الحبيب عمر بن حفيظ)

القسم األول-  شرح ألفية ابن مالك 

(العالمة ابن عقيل )

تطبيقات عامة وحل تمارين الكتاب المقرر

ميزان الذهب في صناعة شعر العرب

(أحمد الهاشمي)

ميزان الذهب في صناعة شعر العرب

(أحمد الهاشمي)

ميزان الذهب في صناعة شعر العرب

(أحمد الهاشمي)

منهاج الطالبين وعمدة المتقين

.يحيى بن شرف النووي

منهاج الطالبين وعمدة المتقين

.يحيى بن شرف النووي

منهاج الطالبين وعمدة المتقين

.يحيى بن شرف النووي

القسم األول-  شرح ألفية ابن مالك 

(العالمة ابن عقيل )

تطبيقات عامة وحل تمارين الكتاب المقرر

إتحاف الطرف في علم الصرف

(ياسين الحافظ. أ)

ُحلية اللّب المصون شرح الجوهر المكنون

للشارح أحمد عبد المنعم الدمنهوري

طبعة دار الصالح

مختارات من األدب العربي

في العصر العباسي والعصر األيوبي

60 8 8

لب األصول في علم األصول

.زكريا بُن محمِد بِن أحمَد األنصاري

لب األصول في علم األصول

.زكريا بُن محمِد بِن أحمَد األنصاري

لب األصول في علم األصول

.زكريا بُن محمِد بِن أحمَد األنصاري

960 4



المادةالرقم
عدد

الدروس

درجة

النجاح

60مساًءالقرآن الكريم1

255تفسير القرآن الكريم2

255آيات األحكام3

255علوم القرآن الكريم4

355أحاديث األحكام5

260مصطلح الحديث6

360العقيدة اإلسالمية7

155المنطق8

الفقه الحنفي

الفقه الشافعي

أصول الفقه الحنفي

أصول الفقه الشافعي

255قضايا فقهية معاصرة11

255الفرائض12

360النحو13

160اإلعراب14

10تطبيقات15

255 البالغة16

155المناظرة17

155الوضع18

250األدب العربي19

مناهج البحث والمكتبة20
البحث العلمي والمصادر

(عبد الحميد الهرامة)

البحث والمصادر والمكتبة

(عجاج الخطيب)

البحث العلمي والمصادر

(عبد الحميد الهرامة)

البحث والمصادر والمكتبة

(عجاج الخطيب)

البحث العلمي والمصادر

(عبد الحميد الهرامة)

البحث والمصادر والمكتبة

(عجاج الخطيب)
255

255األخالق اإلسالمية والدعوة21
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الفاتح- إسطنبول - منهاج ومقررات معهد اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان للعلوم الشرعية والعربية 

مالحظاتمقرر الصف  2021 - 2022للعام الدراسيالخامس الشرعي 

الفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األول

10 - 1/ مراجعة وتمكين حفظ األجزاء 

(16)تفسير النسفي الجزء 

(اإلمام النسفي)

القسم الثاني- روائع البيان في تفسير القرآن 

(العالمة محمد علي الصابوني )

علوم القرآن

(نور الدين عتر. د)

 إعالم األنام شرح بلوغ المرام

(نور الدين عتر. د)

منهج النقد في علوم الحديث

(نور الدين عتر. د)

االقتصاد في االعتقاد

(حجة اإلسالم اإلمام الغزالي)

شرح تهذيب المنطق

(العالمة الخبيصي)

االختيار لتعليل المختار للفتوى

(العالمة الموصلي)

إفاضة األنوار

(العالمة الحصكفي )

مختارات

أبحاث مختارة

(محمد فايز عوض. د)

كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين

.جالل الدين المحلي

القسم الثاني-  شرح ألفية ابن مالك 

(العالمة ابن عقيل )

تطبيقات عامة وحل تمارين الكتاب المقرر

مختصر المعاني للسعد التفتازاني

طبعة دار التقوى

آداب البحث والمناظرة

محيى الدين عبد الحميد

مختارات من األدب العربي

في العصر األندلسي

علم الوضع

عبد الحميد عنتر

شرح الحكم العطائية

(العالمة الشرنوبي)

مختارات

2022-08-09

20 - 11/ مراجعة وتمكين حفظ األجزاء 

(17)تفسير النسفي الجزء 

(اإلمام النسفي)

القسم الثاني- روائع البيان في تفسير القرآن 

(العالمة محمد علي الصابوني )

علوم القرآن

(نور الدين عتر. د)

 إعالم األنام شرح بلوغ المرام

(نور الدين عتر. د)

منهج النقد في علوم الحديث

(نور الدين عتر. د)

شرح العقائد النسفية 

(العالمة التفتازاني)

شرح تهذيب المنطق

(العالمة الخبيصي)

االختيار لتعليل المختار للفتوى

(العالمة الموصلي)

إفاضة األنوار

(العالمة الحصكفي )

مختارات

أبحاث مختارة

(محمد فايز عوض. د)

القسم الثاني-  شرح ألفية ابن مالك 

(العالمة ابن عقيل )

تطبيقات عامة وحل تمارين الكتاب المقرر

مختصر المعاني للسعد التفتازاني

طبعة دار التقوى

آداب البحث والمناظرة

محيى الدين عبد الحميد

مختارات من األدب العربي

في العصر األندلسي

شرح الحكم العطائية

(العالمة الشرنوبي)

مختارات

علم الوضع

عبد الحميد عنتر

30 - 21/ مراجعة وتمكين حفظ األجزاء 

(18)تفسير النسفي الجزء 

(اإلمام النسفي)

القسم الثاني- روائع البيان في تفسير القرآن 

(العالمة محمد علي الصابوني )

علوم القرآن

(نور الدين عتر. د)

 إعالم األنام شرح بلوغ المرام

(نور الدين عتر. د)

منهج النقد في علوم الحديث

(نور الدين عتر. د)

شرح العقائد النسفية 

(العالمة التفتازاني)

شرح تهذيب المنطق

(العالمة الخبيصي)

االختيار لتعليل المختار للفتوى

(العالمة الموصلي)

إفاضة األنوار

(العالمة الحصكفي )

مختارات

أبحاث مختارة

(محمد فايز عوض. د)

القسم الثاني-  شرح ألفية ابن مالك 

(العالمة ابن عقيل )

تطبيقات عامة وحل تمارين الكتاب المقرر

 كنوز الدعوة 

(يوسف خطار محمد. د)

مختارات

مختصر المعاني للسعد التفتازاني

طبعة دار التقوى

آداب البحث والمناظرة

محيى الدين عبد الحميد

مختارات من األدب العربي

في العصر الحديث

علم الوضع

عبد الحميد عنتر

كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين

.جالل الدين المحلي

كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين

.جالل الدين المحلي

60 8 9

60 4 10

جمع الجوامع

.تاج الدين السبكي السبكي

جمع الجوامع

.تاج الدين السبكي السبكي

جمع الجوامع

.تاج الدين السبكي السبكي


