
أسماء لبعض الكتب والمراجع التي يمكن أن تستفيد منها المتقدمات لاللتحاق ببرامج 
 الدراسات العليا .

 

 أوال : ختصص التفسري وعلوم القرآن .

 تفسري القرآن العظيم البن كثري . -1
 تفسري التحرير والتنوير البن عاشور . -2
 تفسري معامل التنزيل للبغوي . -3
 للدكتور فهد الرومي .أصول التفسري ومناهجه  -4
 مباحث يف علوم القرآن للشيخ مناع القطان . -5
 االتقان يف علوم القرآن للسيوطي . -6
 فصول يف أصول التفسري للدكتور مساعد الطيار . -7

 )علما بأن سوريت النساء والنور مها املقرر لالختبار التحريري(
  

 
 مالحظة هامة :

منها, وعلى الطالبة الرجوع لغريها من  هذه بعض الكتب وال يلزم أن يكون االختبار 
 كتب التفسري وعلوم القرآن .

  



 . عقيدة: ختصص ال ثانيا

 شرح العقيدة الطحاوية لإلمام ابن أيب العز احلنفي . -1
 الرد على اجلهمية لإلمام أمحد بن حنبل . -2
 اقتضاء الصراط املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية . -3
 املذاهب الفكرية املعاصرة للدكتور غالب العواجي . -4
 دراسات يف األديان للدكتور سعود اخللف . -5
منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة للدكتور  -6

 عثمان بن علي حسن .
 . أثر الفلسفة الشرقية يف برامج التدريب للدكتورة فوز كردي -7

 
 مالحظة هامة :

ريها من  وال يلزم أن يكون االختبار منها, وعلى الطالبة الرجوع لغ هذه بعض الكتب
 . عقيدةكتب ال

  



 . سنة وعلومها: ختصص ال ثالثا

 منهج النقد يف علوم احلديث للدكتور نور الدين عرت . -1
 قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث حملمد القامسي -2
 مليباري .نظرات جديدة يف علوم احلديث للدكتور محزة  -3
 مناهج احملدثني للدكتور سعد احلميد . -4
 الالحم . نظم الدرر يف التعليق على نزهة النظر للدكتور ابراهيم  -5
 احلديث املوضوعي دراسة نظرية تطبيقية: تأليف: أ.د. فاحل الصغري. -6
 لعبدالغين املقدسي. عمدة األحكام,  -7
 

 مالحظة هامة :
ريها من  يكون االختبار منها, وعلى الطالبة الرجوع لغ هذه بعض الكتب وال يلزم أن

 . سنة وعلومهاكتب ال

  



 . رابعا: ختصص أصول الفقه

 الرسالة لإلمام الشافعي . -1
 الربهان يف أصول الفقه لإلمام عبدامللك بن عبداهلل اجلويين . -2
 املستصفى يف أصول الفقه حلجة اإلسالم أيب حامد حممد الغزايل . -3
 اإلحكام يف أصول األحكام لإلمام علي بن حممد اآلمدي . -4
 البحر احمليط يف أصول الفقه لبدر الدين حممد بن هبادر الزركشي . -5
 قواطع األدلة ألبو مظفر السمعاين . -6
 شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول ألمحد بن إدريس القرايف . -7
 جمليد الرتكي .إحكام الفصول يف أحكام األصول للباجي, حتقيق: عبدا -8
 شرح الكوكب املنري حملمد بن أمحد الفتوحي املعروف بابن النجار . -9

 ختريج الفروع على األصول أليب املناقب الزجناين . -11
 محل أثر األدلة املختلف فيها يف اختالف الفقهاء للدكتور مصطفى ديب البغا . -11
 للدكتور مصلح النجار .األدلة املختلف فيها عند األصوليني وتطبيقاهتا املعاصرة  -12
 
 

 مالحظة هامة :
ريها من  هذه بعض الكتب وال يلزم أن يكون االختبار منها, وعلى الطالبة الرجوع لغ

 . أصول الفقهكتب 

  



 . فقه: ختصص ال خامسا

 املغين البن قدامة . -1
 الروض املربع للبهويت . -2
 شرح عمدة الفقه للدكتور عبداهلل اجلربين . -3
 )كتاب العبادات واألحوال الشخصية فيما سبق(ابن عثيمنيالشرح املمتع للشيخ  -4
 املعامالت املالية املعاصرة للدكتور سعد اخلثالن . -5
املذاهب الفقهية األربعة أئمتها, أطوارها, أصوهلا, آثارها, تأليف وحدة  -6

 البحث العلمي بإدارة اإلفتاء .
 تسهيل الفرائض للشيخ ابن عثيمني . -7

 
 مالحظة هامة :

ريها من  هذه بعض الكتب وال يلزم أن يكون االختبار منها, وعلى الطالبة الرجوع لغ
 . فقهكتب ال
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