
ي حنيفة النعمان  قسم اإلناث- معهد اإلمام األعظم أب 

توزي    ع المقررات الدراسية

الصف األول

يالفصل األولالمادةم
الفصل الثاب 

/الحصص 

األسبوع

العقيدة اإلسالمية1
ي علم الكالم

 
ة ف مات تأسيسيَّ

ِّ
مقد

.نجدت حاج علي

ح الخريدة البهية شر

.فودة عبد اللطيف سعيد
2

ي2
الفقه الحنف 

نور اإليضاح

ي
نبالب  حسن بن عمار الشر

.مع تفصيل وبيان من المدّرسة

نور اإليضاح

ي
نبالب  حسن بن عمار الشر

.مع تفصيل وبيان من المدّرسة

3

النحو واإلعراب3

النحو الواضح مع التدريبات

 أمي  - علي الجارم 
مصطف 

ي
.الجزء األول والنصف األول من الجزء الثاب 

النحو الواضح مع التدريبات

 أمي  - علي الجارم 
مصطف 

ي والجزء الثالث
ي من الجزء الثاب 

.النصف الثاب 

4

اإلمالء4

آللئ اإلمالء 

محمد مامو 

.القسم األّول

آللئ اإلمالء 

محمد مامو 

.القسم األّول

2

القراءة5

القراءة العربية للمسلمي   

، محمد حسي   أبو الفتوح، محمود إسماعيل صين 

أنور رشيد بدر الدين، مصطف  عمر حميده،

.أحمد عبد الوهاب الشعراب  ، صالح محمد صالح

القراءة العربية للمسلمي   

، محمد حسي   أبو الفتوح، محمود إسماعيل صين 

أنور رشيد بدر الدين، مصطف  عمر حميده،

.أحمد عبد الوهاب الشعراب  ، صالح محمد صالح

2

2.قد سمع- جزء تبارك - جزء عمَّ .قد سمع- جزء تبارك - جزء عمَّ حفظ القرآن الكريم6

التجويد7
ي- تيسي  أحكام التجويد 

يحن  الغوثاب 

.المستوى األول

ي- تيسي  أحكام التجويد 
يحن  الغوثاب 

.المستوى األول
2

تفسي  القرآن الكريم8

التفسي  الوجي   عل هامش القرآن العظيم

تيل  ول وقواعد الير وهبة الزحيلي- ومعه أسباب الي  

ون .الجزء الثالثون والتاسع والعشر

التفسي  الوجي   عل هامش القرآن العظيم

تيل  ول وقواعد الير وهبة الزحيلي- ومعه أسباب الي  

ون .الجزء الثالثون والتاسع والعشر

3

يف9 الحديث الشر
ح األربعي   النووية  ي شر

 
ي ف

 
الواف

ي الدين مستو- مصطف  البغا  .محن 

ح األربعي   النووية  ي شر
 
ي ف

 
الواف

ي الدين مستو- مصطف  البغا  .محن 
2

ة النبوية10 السي 
ة سيد المرسلي    ي سي 

 
نور اليقي   ف

ي ي الباجور الخض 
.محمد عفيف 

ة سيد المرسلي    ي سي 
 
نور اليقي   ف

ي ي الباجور الخض 
.محمد عفيف 

2

األخالق اإلسالمية11
األخالق اإلسالمية للناشئة

.محمد خي  فاطمة

األخالق اإلسالمية للناشئة

.محمد خي  فاطمة
2

26
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ي حنيفة النعمان  قسم اإلناث- معهد اإلمام األعظم أب 

توزي    ع المقررات الدراسية

ي
الصف الثاب 

يالفصل األولالمادةم
الفصل الثاب 

/الحصص 

األسبوع

العقيدة اإلسالمية1

حفظ مير  الطحاوية 

أبو جعفر الطحاوي 

حه من المدرسة مع شر

ي قواعد عقائد الدين 
 
النور المبي   ف

محمد بن جزي الغرناطي المالكي

ي2
الفقه الحنف 

ي الفالح 
ر
 مراف

ي
نبالب  .حسن بن عمار الشر

ي الفالح 
ر
 مراف

ي
نبالب  .حسن بن عمار الشر

النحو واإلعراب3

النحو الواضح مع التدريبات

 أمي  - علي الجارم 
مصطف 

ي والجزء الثالث
ي من الجزء الثاب 

.النصف الثاب 

النحو الواضح مع التدريبات

 أمي  - علي الجارم 
مصطف 

ي والجزء الثالث
ي من الجزء الثاب 

.النصف الثاب 

اإلمالء4

آللئ اإلمالء 

محمد مامو 

ي
.القسم الثاب 

آللئ اإلمالء 

محمد مامو 

ي
.القسم الثاب 

القراءة5
صور من حياة الّصحابّيات 

.عبد الرحمن رأفت الباشا

صور من حياة الّصحابّيات 

.عبد الرحمن رأفت الباشا

.(27 - 26 - 25)األجزاء .(27 - 26 - 25)األجزاء حفظ القرآن الكريم6

التجويد7

تيسي  أحكام التجويد

ي
يحن  الغوثاب 

ي
.المستوى الثاب 

تيسي  أحكام التجويد

ي
يحن  الغوثاب 

ي
.المستوى الثاب 

تفسي  القرآن الكريم8
 27صفوة التفاسي  

ي
محمد علي الصابوب 

28صفوة التفاسي  

ي
محمد علي الصابوب 

يف9 الحديث الشر

حها من نزهة  مختارات من رياض الصالحي   مع شر

مصطف  سعيد الخن، مصطف  البغا، محي - المتقي   

ي - الدين مستو  بح  ي - علي الشر
- محمد أمي   لطف 

 حديث حفظ75- للفصلي   

حها من نزهة  مختارات من رياض الصالحي   مع شر

مصطف  سعيد الخن، مصطف  البغا، محي - المتقي   

ي - الدين مستو  بح  ي - علي الشر
- محمد أمي   لطف 

 حديث حفظ75- للفصلي   

ة النبوية10 السي 

- شمائله - سيدنا محمد رسول هللا 

العالمة عبد هللا شاج الدين

.القسم األول

سيدنا محمد رسول هللا

العالمة عبد هللا شاج الدين

.القسم األول- شمائله 

األخالق اإلسالمية11
األخالق اإلسالمية

.محمد خي  فاطمة

األخالق اإلسالمية

.محمد خي  فاطمة

2022-08-06



ي حنيفة النعمان  قسم اإلناث- معهد اإلمام األعظم أب 

توزي    ع المقررات الدراسية

الصف الثالث

يالفصل األولالمادةم
الفصل الثاب 

/الحصص 

األسبوع

العقيدة اإلسالمية1

ى اليقينيات  كي 

محمد سعيد رمضان البوطي. د

القسم األول

ى اليقينيات  كي 

محمد سعيد رمضان البوطي. د

القسم األول

ي2
الفقه الحنف 

ي
كتاب الفقه الحنف 

ي الشيخ أسعد الصاغرج 

.القسم األول عدا العبادات

ي
كتاب الفقه الحنف 

ي الشيخ أسعد الصاغرج 

.القسم األول عدا العبادات

أصول الفقه3
ح مختض المنار خالصة األفكار شر

ي ِ
ْوب 
ُ
ْود ا السُّ

َ
ْوَبغ

ُ
ل
ْ
ط
ُ
.أبو الفداء زين الدين قاسم بن ق

ح مختض المنار خالصة األفكار شر

ي ِ
ْوب 
ُ
ْود ا السُّ

َ
ْوَبغ

ُ
ل
ْ
ط
ُ
.أبو الفداء زين الدين قاسم بن ق

مصطلح الحديث4

تيسي  مصطلح الحديث

محمود الطحان

.القسم األول

تيسي  مصطلح الحديث

محمود الطحان

.القسم األول

تفسي  القرآن الكريم5

ي تفسي  القرآن
 
جامع البيان ف

ازي ي الشي  الكاتب محمد بن عبد الرحمن اإليح 

انتقاء سور مناسبة

ي تفسي  القرآن
 
جامع البيان ف

ازي ي الشي  الكاتب محمد بن عبد الرحمن اإليح 

انتقاء سور مناسبة

يف6 الحديث الشر

ح بلوغ المرام من أحاديث األحكام  إعالم األنام شر

نور الدين عير. د

.باختصار وانتقاء (العبادات)

ح بلوغ المرام من أحاديث األحكام  إعالم األنام شر

نور الدين عير. د

.باختصار وانتقاء (العبادات)

النحو واإلعارب7
تطبيقات إعرابية+ الجزء الثالث - الدروس النحوية 

ي ناصف 
.مصطف  طموم- محمد دياب - حفن 

تطبيقات إعرابية+ الجزء الثالث - الدروس النحوية 

ي ناصف 
.مصطف  طموم- محمد دياب - حفن 

الضف8
ي علم الضف 

 
إتحاف الطرف ف

.ياسي   الحافظ

ي علم الضف 
 
إتحاف الطرف ف

.ياسي   الحافظ

سورة البقرةسورة البقرةالقرآن الكريم9

سورة البقرةسورة البقرةالتجويد10

ة11 فقه السي 

- شمائله - سيدنا محمد رسول هللا 

العالمة عبد هللا شاج الدين

ي
.القسم الثاب 

- شمائله - سيدنا محمد رسول هللا 

العالمة عبد هللا شاج الدين

ي
.القسم الثاب 

أحكام المرأة12
ي الفقه اإلسالمي 

 
(القسم األول) أحكام المرأة ف

ي الكردي. د أحمد الحح 

ي الفقه اإلسالمي 
 
(القسم األول) أحكام المرأة ف

ي الكردي. د أحمد الحح 

يالمنطق13 مير  إيساغوج 

.الفاضل أثي  الدين األبهري
ي مير  إيساغوج 

.الفاضل أثي  الدين األبهري
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ي حنيفة النعمان  قسم اإلناث- معهد اإلمام األعظم أب 

توزي    ع المقررات الدراسية

الصف الرابع

يالفصل األولالمادةم
الفصل الثاب 

/الحصص 

األسبوع

العقيدة اإلسالمية1

ى اليقينيات  كي 

محمد سعيد رمضان البوطي. د

ي
.القسم الثاب 

ى اليقينيات  كي 

محمد سعيد رمضان البوطي. د

ي
.القسم الثاب 

ي2
يالفقه الحنف 

كتاب الفقه الحنف 

ي .الشيخ أسعد الصاغرج 
ي
كتاب الفقه الحنف 

ي .الشيخ أسعد الصاغرج 

أصول الفقه3
ي أصول الفقه

 
الموجز ف

.محّمد عبيد هللا األسعدي

ي أصول الفقه
 
الموجز ف

.محّمد عبيد هللا األسعدي

مصطلح الحديث4

تيسي  مصطلح الحديث

محمود الطحان

ي
.القسم الثاب 

تيسي  مصطلح الحديث

محمود الطحان

ي
.القسم الثاب 

آيات األحكام5

آيات األحكام

محمد علي السايس

.مختض لسورة البقرة والنساء والنور تختضه المدرسة

آيات األحكام

محمد علي السايس

.مختض لسورة البقرة والنساء والنور تختضه المدرسة

يف6 الحديث الشر

ح بلوغ المرام من أحاديث األحكام  إعالم األنام شر

نور الدين عير. د

.باختصار وانتقاء (المعامالت)

ح بلوغ المرام من أحاديث األحكام  إعالم األنام شر

نور الدين عير. د

.باختصار وانتقاء (المعامالت)

النحو واإلعارب7
الجزء الرابع- الدروس النحوية 

ي ناصف 
.مصطف  طموم- محمد دياب - حفن 

الجزء الرابع- الدروس النحوية 

ي ناصف 
.مصطف  طموم- محمد دياب - حفن 

الضف8
ي علم الضف 

 
إتحاف الطرف ف

.ياسي   الحافظ

ي علم الضف 
 
إتحاف الطرف ف

.ياسي   الحافظ

ي القرآن الكريم9
ي (النور- النساء )سوربر

(النور- النساء )سوربر

ي التجويد10
ي (النور- النساء )سوربر

(النور- النساء )سوربر

البالغة11
تيسي  البالغة

.أحمد القالش

تيسي  البالغة

.أحمد القالش

أحكام المرأة12

ي الفقه اإلسالمي 
 
ي) أحكام المرأة ف

(القسم الثاب 

ي الكردي أحمد الحح 

 أحكام الحيض والنفاس

محمد بشي  الشقفه. د

ي الفقه اإلسالمي 
 
ي) أحكام المرأة ف

(القسم الثاب 

ي الكردي أحمد الحح 

 أحكام الحيض والنفاس

محمد بشي  الشقفه. د

المنطق13
ح السلم  المنورق شر

أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري

(ترك المقدمة الحتوائها عل البالغة)

ح السلم  المنورق شر

أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري

(ترك المقدمة الحتوائها عل البالغة)
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