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  دراه) –ن   دة ارات ا   ا ارات ا  ا)  إ

   ن  ل ا ا:١٤٣٦١٤٣٧  ا ا وأل ا رات ال رات ا ا ا
  

  ا  ا  ا  

  الماجستیر  القرآن وعلومھ  ١

 .(شفھي) ٣٠-٢٦حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكریم من ج  -١

 - كتاب اإلتقان في علوم القرآن : -٢

 وترتیبھ.من النوع األول في معرفة المكي والمدني وحتى النوع الثامن عشر : في جمعھ   -  أ

 النوع الثامن والعشرون: في معرفة الوقف واالبتداء.  -  ب

 عد مھمة یحتاج المفسر إلى معرفتھا.االنوع الثاني واألربعون: في قو  -  ت

  كتاب غریب القرآن البن قتیبة: من بدایة سورة األحقاف وحتى نھایة سورة الناس.  -٣

  السنة وعلومھا  ٢

  الدكتوراه

 البخاري مع شرحھ من فتح الباري.كتاب أخبار اآلحاد من صحیح  -١

 كتاب ضوابط الجرح والتعدیل د. عبد العزیز بن محمد عبد اللطیف. -٢

 الجزء األول من كتاب شرح العلل البن رجب تحقیق د. نور الدین عتر. -٣

 مقدمة اإلمام مسلم لصحیحھ. -٤

  الفصل الثامن من ھدي الساري البن حجر. -٥

  الماجستیر

 مع شرحھ من فتح الباري. كتاب العلم من صحیح البخاري -١

 كتاب نزھة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. -٢

 كتاب أصول التخریج ودراسة األسانید د. محمود الطحان. -٣

 كتاب مصادر السیرة النبویة د. عبدالرزاق ھرماس. -٤

  كتاب تدوین السنة النبویة د. محمد بن مطر الزھراني. -٥

  الماجستیر  الفقھ  ٣

 زاد المستنقع للحجاوي.الروض المربع شرح  -١

 مذكرة في أصول الفقھ للشنقیطي. -٢

 المعامالت المالیة . محمد عثمان شبیر. -٣

  المدخل إلى دراسة المذاھب والمدارس الفقھیة. د. عمر األشقر. -٤

  الماجستیر  األنظمة  ٤

 المدخل لدراسة األنظمة. تألیف مجموعة من األساتذة. -١

 التشریع الجنائي. عبد القادر عودة. -٢

  الوجیز في القانون اإلداري. د. عمر الخولي. -٣

  الماجستیر  أصول الفقھ  ٥

 شرح مختصر الروضة للطوفي  ط. الرسالة ــ المجلد الثاني. -١

 شرح تنقیح الفصول للقرافي. -٢

  القواعد الفقھیة الكبرى وما تفرع عنھا. د. صالح السدالن. -٣

٦  
العقیدة ومذاھب 

  معاصرة
  الماجستیر

 السفارینیة) البن عثیمین( شرح العقیدة  -١

 كتاب ( مقارنة األدیان) للدكتور خلیل السعدي -٢

 -(الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاھب واألحزاب المعاصرة) : (الخوارج، الشیعة بفرقھا -٣
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