إعالن عه مقررات ومىاعيد االختبار انشامم نربامج اندكتىراي بكهية انشريعة وأصىل انديه
جبامعة املهك خاند

قسز زتلظ نلٔ٘ الػـسٓع٘ ّأصْل الدًٓ يف جلطتُ الرابعة عشرة اليت عُكدت ْٓو
األزبعاٍ1439/3/18 ٛـ املْافك٘ عل ٙمكسزات ّمْاعٔد االختباز الػامل ملسحل٘ الدنتْزاِ
يف بسامج السنة ّالفقه ّأصول الفقه ّاألنظمة عل ٙاليحْ التالٕ :

بروامج انسىة وعهىمها
(الطالب ّالطالبات)

أّالً  :الهتب املكسزٗ يف االختباز :
الهتاب

املْضْع

ــــ مبحــح الصــحٔح ّاذتطــً مــً نتــاب :اليهــب علــ ٙنتــاب ابــً الصــال
للحافظ ابً حجس.
 مً بدآ٘ اليْع األّل :الصحٔح ( )234/1إىل ىَآ٘ مبحح اذتطً ( )490/1آخس
نالو املصيف .. :ننا ّعدىا يف ارتطبّ٘ ،اهلل أعله  ،طبع٘ ادتامع٘
مصطلح

اإلضالمٔ٘ ،حتكٔل :د .زبٔع املدخلٕ .

اذتدٓح

ــ مبحح املسضل ّالتدلٔظ مً نتاب :فتح املػٔح للطخاّٖ.
 مبحح املسضل مً بدآتُ :معي ٙاملسضل لػّ٘ :مجعُ مساضٔل ...إىل ىَآ٘ قْلُ:
ّٓهجس اضتعنالُ خبالف غريِ
 مبحح التدلٔظ مً قْلُ :ملا مت ما جسّ الهالو إلُٔ زجع لبٔاٌ التدلٔظ ...إىل
ىَآ٘ قْلُ :إلَٓامُ الهرب بالسحل٘ ّالتػبع مبا مل ُٓعط .

اذتدٓح
التحلٔلٕ
ادتـــــــــس

نتاب الطَازٗ مً نتاب اإلعالو بفْاٜد عُندٗ األحهاو البً املُلكًّ .
طبع٘ داز العاصن٘ ،حتكٔل :عبدالعصٓص املػٔكح ،مً ( )133/1إىل ىَآ٘ اجمللد،
ّ (. )208/2
1ـــ مكدم٘ نتاب اجملسّحني البً حباٌ.

1

املْضْع
ّالتعدٓل

الهتاب
2ـــ نتاب :مباحح يف عله ادتس ّالتعدٓل لكاضه علٕ ضعد.
1ـــ نتاب الْاضح يف مياٍج احملدثني للدنتْز ٓاضس الػنالٕ.

مياٍج
احملدثني

2ـــ نتاب األىْاز الهاغف٘ للنعلنٕ الٔناىٕ.
مً بدآ٘ الهتاب إىل (ص ) 140ىَآ٘ قْلُّ ... :قد أحالو أبْ زٓ٘ علَٔـاّ ،اهلل
أعله .
1ـــ مكدم٘ الـدنتْز ٍنـاو ضـعٔد يف حتكٔكـُ لػـس علـل اللمـرٖ للحـافظ ابـً
زجب.

علل
األحادٓح

( 1/1ـــ  ) 217مً بدآ٘ الهتاب إىل بدآ٘ تسمج٘ ابً زجب.
2ـــ مبحح األغباِ يف العلل مً غس ابً زجب ( 861/2ــــ  )872مً قْلُ :قاعدٗ
مَن٘ :حرام اليكاد مً اذتفاظ لهجسٗ ممازضتَه للحدٓح ....إىل ىَآ٘ قْلُ... :
مً مل تصح عدالتُ بسّآتُّ ،اهلل أعله .
3ـــ قْاعد العلل ّقسا ًٜاللجٔح لعادل الصزقٕ .

ثاىٔاً  :مْاعٔد االختباز التحسٓسٖ ّالػفْٖ خالل الفلٗ مً  15ـــ ٍ1439 /7 /22ـ عل ٙاليحْ التالٕ:
التحسٓسٖ
الْٔو ّالتازٓخ

املكسز

األحد ٍ1439/7/15ـ

ـــ مصطلح اذتدٓح ،اذتدٓح التحلٔلٕ

الجالثاٍ1439/7/17 ٛـ

ـــ ادتس ّالتعدٓل ،مياٍج احملدثني

ارتنٔظ ٍ1439/7/19ـ

ـــ علل األحادٓح

الْقب ّالكاع٘
 8ص ـــ  12و
قاع٘ ()249
 8ص ــ  12و
قاع٘ ()249
 8ص ــ  12و
قاع٘ ()249

الػفْٖ
األحد ٍ1439/7/22ـ
الجالثاٍ1439/7/24 ٛـ

االختباز الػفْٖ

 8ص ـــ  12و

طالب

الكاع٘ حتدد الحكاً

االختباز الػفْٖ

 8ص ـــ  12و

طانبات

الكاع٘ حتدد الحكاً

2

بروامج انفقً

(الطالب ّالطالبات)
أّالً :الهتب املكسزٗ يف االختباز :
و

الهتاب

.1

العبادات ّاملعامالت ،مً نتاب اإلفصا عً معاىٕ الصحا للْشٓس حئ ٙبً ٍبريٗ الرٍلٕ

.2

نتاب ادتيآات ّنتاب الكطا ،ٛمً املػين ،ملْفل الدًٓ ابً قدام٘

.3

املدخل الفكَٕ العاو; للػٔخ مصطف ٙالصزقا  -ادتص ٛاألّل .

.4

فكُ اليْاشل ،لألضتاذ الدنتْز ستند بً حطني ادتٔصاىٕ .

.5

تطَٔل الفساٜض; للػٔخ ستند بً صاحل العجٔنني .

.6

أصْل الفكُ الرٖ ال ٓطع الفكُٔ جَلُ ،لألضتاذ الدنتْز عٔاض الطلنٕ.

ثاىٔاً  :مْاعٔد االختباز التحسٓسٖ ّالػفْٖ خالل الفلٗ مً  15ــ ٍ1439/7 /22ـ عل ٙاليحْ التالٕ :
التحسٓسٖ
الْٔو ّالتازٓخ
األحد ٍ1439/7/15ـ

الهتاب

الْقب ّاملهاٌ

- 1العبادات ّاملعامالت ،مً نتاب اإلفصا عً معاىٕ

 8ص ـــ  12و

الصحا للْشٓس حئ ٙبً ٍبريٗ الرٍلٕ .

قاع٘

- 2فكُ اليْاشل ،لألضتاذ الدنتْز ستند بً حطني ادتٔصاىٕ

249

 1ــ نتاب ادتيآات ّنتاب الكطا ،ٛمً املػـين ،ملْفـل الـدًٓ

 8ص ـــ  12و
قاع٘

الجالثاٍ1439/7/17 ٛـ ابً قدام٘
 - 2تطَٔل الفساٜض; للػٔخ ستند بً صاحل العجٔنني
- 1املدخل الفكَٕ العاو ،للػٔخ مصطف ٙالصزقا  -ادتصٛ
ارتنٔظ
ٍ1439/7/19ـ

األّل.
- 2أصْل الفكُ الرٖ ال ٓطع الفكُٔ جَلُ ،لألضتاذ الدنتْز
عٔاض الطلنٕ

249
 8ص ـــ  12و
قاع٘
249

الػفْٖ

3

 8ص ـــ  12و
األحد ٍ1439/7/22ـ

الكاع٘ حتدد

االختباز الػفْٖ

الحكاً

بروامج أصىل انفقً
(الطالب ّالطالبات)

أّالً  :الهتب املكسزٗ يف االختباز :
املْضْع

املكسز

اجمللد

اضه الهتاب

ّالصفحات

الطبع٘

ملحْظات

غــس الهْنــب املــيري البــً
ّالتهلٔفٕ

517

1ــ األدل٘ املتفل

- 5/2

حتكٔل د .ستند الصحٔلٕ ــ د .

العبٔهاٌ

ىصُٓ محاد
علَٔا
أصْل الفكُ

2ــ األدل٘ املختلف
فَٔا

347

غس شتتصس السّض٘

- 5/3

حتكٔل د .عبداهلل اللنٕ

218
- 46/1
498

دالالت األلفاظ
- 79/1
158

1ـــ قْاطع األدل٘ البً
الطنعاىٕ حتكٔل د .عبداهلل
حافظ اذتهنٕ
2ـــ نػف األضساز للبخازٖ

ّشازٗ
الػؤٌّ
اإلضالمٔ٘
تصْٓس فؤاد
بعٔيْ
داز الهتاب
العسبٕ

التعازض

- 739/2

أحهاو الفصْل للباجٕ

داز الػسب

ّاللجٔح

776

حتكٔل عبداجملٔد تسنٕ

اإلضالمٕ

التكٔد باملْضْعات مع مساعاٗ أزقاو الصفحات يف الطبعات األخسٚ

اذتهه الػسعٕ

 - 333/1اليجاز

مهتب٘

4

املكسز

املْضْع

اجمللد

اضه الهتاب

ّالصفحات

الطبع٘

ملحْظات

ختسٓج
الفسّع
علٙ

-

- 295

مفتا الْصْل للتلنطاىٕ

املهتب٘

758

حتكٔل ستند علٕ فسنْع

املهٔ٘

األصْل
مكاصد
الػسٓع٘
الكْاعد
الفكَٔ٘

ادتصٛ
نتاب املكاصد

الجاىٕ
نامالً

الهتاب نامال

املْافكات للػاطيب

مهتب٘ داز

تعلٔل عبداهلل ّستند دزاش

الباش

الكْاعد الفكَٔ٘ لليدّٖ

داز الكله

نامالً

1ـــ نتاب البْٔع 50- 5 /6
الفكُ

املػين البً قدام٘

ّخٔاز املتبآعني

- 297 /6

حتكٔل د .عبداهلل اللنٕ ،

2ـــ بٔع املالمط٘

383

د .عبدالفتا اذتلْ

مؤضط٘
السضال٘

ثاىٔاً  :مْاعٔد االختباز التحسٓسٖ ّالػفْٖ خالل الفلٗ مً  15ـــ ٍ1439/7 /22ـ عل ٙاليحْ التالٕ :
التحسٓسٖ
الْٔو ّالتازٓخ
األحد ٍ1439/7/15ـ
الجالثاٍ1439/7/17 ٛـ
ارتنٔظ ٍ1439/7/19ـ

املكسز
-

أصْل الفكُ

الْقب ّالكاع٘
 8ص ـــ  12و
قاع٘ ()249

 -ختسٓج الفسّع عل ٙاألصْل

 8ص ـــ  12و

 -مكاصد الػسٓع٘

قاع٘ ()249

 -الكْاعد الفكَٔ٘

 8ص ـــ  12و

 -الفكُ

قاع٘ ()249

الػفْٖ
األحد ٍ1439/7/22ـ

 8ص ـــ  12و
الكاع٘ حتدد الحكاً

5

بروامج

األوظمة (اليظاو العاو)
(طالب)

أّالً  :الهتب املكسزٗ يف االختباز :
و

الهتاب

.1

الكطا ٛاإلدازٖ يف املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ ،د .ستند مجال الـرىٔبات ،د .محـدٖ ستنـد
العجنٕ( ،مع ضسّزٗ االٍتناو باألىظن٘ ادتدٓدٗ)

.2

مكدم٘ لدزاض٘ الكاىٌْ الدّلٕ العاو ،د .صال الدًٓ عامس

.3

الْجٔص يف املالٔ٘ العام٘ مكازىاً باليظاو املالٕ اإلضالمٕ ،أ.د.ضٔد حطً عبداهلل

.4

املدخل إىل عله الطٔاض٘ الػسعٔ٘  ،الػٔخ عبدالعال عطْٗ

.5

املدخل الفكَٕ العاو ،الػٔخ مصطف ٙالصزقا

.6

التػسٓع ادتيا ٕٜمكازىاً بالكاىٌْ الْضعٕ ،الػٔخ عبدالكادز عْدٗ

ثاىٔاً  :مْاعٔد االختباز التحسٓسٖ ّالػفْٖ خالل الفلٗ مً ٍ1439/7/22- 15ـ عل ٙاليحْ التالٕ :
التحسٓسٖ
الهتاب

الْٔو ّالتازٓخ

 - 1الكطا ٛاإلدازٖ يف املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘  ،د  /ستند
األحد
ٍ1439 /7/15ـ

مجــال الــرىٔبات  ،د /محــدٖ ستنــد العجنــٕ  ( ،مــع ضــسّزٗ
االٍتناو باألىظن٘ ادتدٓدٗ) .
 - 2مكدم٘ لدزاض٘ الكاىٌْ الدّلٕ العاو  ،د.صال الدًٓ عامس

الجالثاٛ
ٍ1439/7/17ـ
ارتنٔظ
ٍ1439/7/19ـ

 - 1الْجٔص يف املالٔ٘ العام٘ مكازىا باليظاو املـالٕ اإلضـالمٕ،

الْقب ّاملهاٌ
 8ص ـــ  12و
قاع٘
249
 8ص ـــ  12و

أ.د.ضٔد حطً عبداهلل..

قاع٘

 - 2الطٔاض٘ الػسعٔ٘  ،الػٔخ عبدالعال عطْٗ

249

 - 1املدخل الفكَٕ العاو ،الػٔخ مصطف ٙالصزقا .

 8ص ـــ  12و
قاع٘

6

249
الػفْٖ
 8ص ـــ  12و
األحد ٍ1439/7/22ـ

االختباز الػفْٖ

الكاع٘ حتدد
الحكاً

7

