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 امششیہ اثن 
 ااشرایت  بتک نف ربمن امشر 

 افریس ادب  ۱

 افریس یک دورسی

 زلگار داتسبں )ہصح دوم( 

 ، سلجم رباکت۱۸لبق اکحتی  ۲۳ادتبا ات ص  

 مکم 

 مکم  االدمتساد اقعئ  ۲

 ریست ۳

 ریست روسل ارکم 

 وخیطخش و االم ونسی 

 مکم انرظہ 

 ربمن ۵۰ربمن )عم اردو ونسی(  ۵۰زابن  فصن

 رفمدات رعیب   ۱۰۰مکم عم  اہنمج ارعلہیب دوم  رعیب ادب  ۴

 سلجم رباکت  اتکب/درس ات متخ  ۳۳ ،  ۵۷ص  فصن اریخ از  ؍ افریس وقادع و ااشن وقادع و ااشنء  ۵

 وجتدی و رقٔات  ۶

 ابصمح اوجتلدی 

 قشم رقٔات 

 مکم 

 دقر قشم عم فح 
ٔ
 رجف ات وسرہ

ٔ
 وسرہ

۷ 

 دنہی 

 رایض 

 1رباھک دنہی 

 2ھتیم کجیم 

 /ویم  ۳

 /ویم ۳

 فصن اریخ  2ریمی وگڈل ارگنزیی ۸

 مکم  امہرے وضحر  اطمہعل ۹

 امششیہ اول 
 ااشرایت  بتک نف ربمن امشر 

 مکم  افریس یک یلہپ  افریس ادب  ۱

 مکم  لیہست ااصملدر  رصف  ۲

 ہقف ۳

 اونار رشعی 

 وخش یطخ و االم ونسی 

 مکم انرظہ 

 ربمن ۵۰ربمن )عم اردو ونسی(  ۵۰زابن  فصن

 رفمدات رعیب  ۲۰۰مکم عم  اہنمج ارعلہیب اول  رعیب ادب  ۴

 ات ثحب انمدی   ۵۸/ درس مکم ص ۳۲ادتبا ات   ؍ افریس وقادع و ااشن وقادع و ااشنء  ۵

 رعمۃف اوجتلدی و قشم رقٔات  وجتدی و قشم  ۶

  
ٔ
 انس و وسرہ

ٔ
 ہنیب ات وسرہ

ٔ
مکم / معّ اپرہ ےس وسرہ

 افہحت و املّ اکی روکع قشم 

۷ 

 دنہی 

 رایض 

 1رباھک دنہی 

 2ھتیم کجیم 

 /ویم  ۳

 /ویم ۳

 فصن اول  2ریمی وگڈل ارگنزیی ۸

 مکم  اتکب ااقعلئ  اطمہعل ۹

 اعدادیہ  مجاعت ربائے  تعلیم نصاب

 رشیف  ربییل ، الرضا جامعۃ االسالمیہ الدراسات مرکز

 

 

 



 امششیہ اثن 
 ااشرایت  بتک  نف ربمن امشر 

 ن دعسی وباتس افریس ادب ظن  ۱

 ، لبق رعش:  ۶۴ادتبا ات ص  

 ،سلجم رباکت روزی دناتش(تخب)ےکی تشم زن  

 ،سلجم رباکتلبق لصف دوم در اخمرج ۷۴ادتبا ات ص  جنپ نگ  رصف  ۲

 ،ہبتکم البل، دوینب لبق وجازم العفل ااضملرع ۵۹ادتبا ات ص  اوحنل اولاحض )دوم(  حن  ۳

 از ادتباءوجاعم املکل  ۳۸مکم عم  اہنمج ارعلہیب )وسم(  رعیب ادب  ۴

 مکم  اہبر رشعی )ہصح اول(  ہقف و اقعئ  ۵

 وجتدی و قشم  ۶

 رعمۃف اولوقف 

 وفائ ہیکم و قشم 

 مکم/ ادتبا ات لبق اپوچنںی لصف افصت زیممہ

 ااطفِنر قشم عم فح 
ٔ
 ابنٔ ات وسرہ

ٔ
 از وسرہ

۷ 

 دنہی 

 رایض 

 2رباھک دنہی 

 3ھتیم کجیم 

 /ویم  ۳

 /ویم ۳

 فصن اریخ  3ریمی وگڈل ارگنزیی ۸

 از ایبن وہل و بعل ات متخ اتکب فصن اریخ االسیم االخق و ٓاداب  اطمہعل ۹

 امششیہ اول 
 ااشرایت  بتک  نف ربمن امشر 

 ابب اول و ابب متشہ مکم  اتسلگں دعسی  افریس ادب ثن  ۱

عب   رصف  ۲

 

ش

 

من
 مکم  زیمان و 

 مکم  حنریم حن  ۳

 اہطرت و امنز ےک اسملئ عم ونسمن داعیئ  اظنم رشعی  ہقف  ۴

 رفمدات رعیب ۵۰مکم عم  ضیف االدب )اول(  رعیب ادب  ۵

 ایضء ارقلٔات وجتدی و قشم  ۶

 از وسرہ  /مکم
ٔ
 اغیش  

ٔ
 ات وسرہ

 

ن
 
فن
طف
م

 

 قشم عم فح 

۷ 

 دنہی 

 رایض 

 2رباھک دنہی 

 3ھتیم کجیم

 /ویم  ۳

 /ویم ۳

 فصن اول  3ریمی وگڈل ارگنزیی ۸

 ۱۵۸فصن اول از ادتبا ات ص  االسیم االخق و ٓاداب  اطمہعل ۹

 اولی  مجاعت  ربائے تعلیم  نصاب

 رشیف  ربییل ، الرضا جامعۃ االسالمیہ الدراسات مرکز

 

 

 



 امششیہ اثن 
 ااشرایت  بتک  نف ربمن امشر 

ی دہاۃی اوحنل  حن  ۱

 

من ن
ل

 ، سلجم رباکت  ات متخ اتکب ۵۴ص  ازابب ااثلن یف االمس ا

ہ / وصفل اربکی  رصف  ۲

 

صی غ
ل
 ملع ا

اختیص  ات متخ اتکب /  ۳۵ص رگدان لتعم از 

 ، سلجم رباکت۴۰ات   ۳۲ص   اوباب

 سلجم رباکت،اب رتبیک،۱۰ص  ات متخ ونع اسعب ءا دتباز ا رشح امٔۃ اعم  2حن  ۳

 ، سلجم رباکتات متخ اتکب ،۱۲ص  از ثحب تجح رماقت  قطنم ۴

 ادب و ااشنء  ۵

ملعم االاشنء اول /اجمن 

 االدب 

متخ رحف وجاعم املکل ات  ۴۵ادتبا ات لبقِ درس اتعس عم 

 ی د ، ص 
لغن
 ، ومیس کب ڈوپ۳۳االلم/ادتبا ات امقلن وا

 ، سلجم رباکتات متخ اتکب، ۱۰۰،ص از ابب اونلالف  ونراالاضیح  ہقف ۶

۷ 

 دنہی 

 رایض 

 3رباھک دنہی 

 4ھتیم کجیم 

 /ویم  ۳

 /ویم ۳

 فصن اریخ  4ریمی وگڈل ارگنزیی ۸

 ات متخ اتکب،۱ ۴۲و   ۷۳ات    ۶۰و    ۴۴ادتبا ات ص   رصتخم اترخی دنہ  اطمہعل ۹

 امششیہ اول 
 ااشرایت  بتک  نف ربمن امشر 

 مکم  ارقلاءۃ ارلدیشۃ  رعیب ادب  ۱

 ۵۴ص  از ادتبا ات متخ ثحب وتاعب دہاۃی اوحنل  حن  ۲

ہ  رصف  ۳

 

صی غ
ل
 ازادتبا ات متخ وقادع لتعم لبق رگدان لتعم ملع ا

 متخ ابب اونلالف از ادتبا ات  ونراالاضیح  ہقف ۴

 مکم  ربکی   قطنم ۵

 ضیف االدب )اثن(  رعیب  ااشنء ۶

/ویم ضیف االدب عم رتبیک مکم  ۳-۳

 رتبیک لبق اقمالت 

۷ 

 دنہی 

 رایض 

 3رباھک دنہی 

 4ھتیم کجیم 

 /ویم  ۳

 /ویم ۳

 فصن اول  4ریمی وگڈل ارگنزیی ۸

 اتکب /ات متخ ۱۳۰،  ۷۱از ادتبا ات ص  اعم ولعمامت  اطمہعل ۹

 

 اثنیہ  مجاعت  ربائے تعلیم  نصاب

 رشیف  ربییل ، الرضا جامعۃ االسالمیہ الدراسات مرکز

 

 

 



 امششیہ اثن
 ااشرایت  بتک  نف ربمن امشر 

 درس رقٓان )زنک االامین(  ریسفت ۱

 /ویم( ۵رسیتا و وچاھت اپرہ)

 /ویم( ۱وجاعم املکل ات متخ رحوف اولأو ) ۵۰

 دقوری  ہقف ۲

 ااکنلح ات ااتعلق، اتکب االیحض از اتکب 

 اتکب ااہشلدۃ واتکب ارفلاضئ مکم 

 دروس االبلغ  البغ  ۳

  ۳۸، ص  از ادتبا ات اخہمت اٰیل اتخم ملع اایبلن

  مکم

 

ز

 

ن

 

 ش
 ی لکن
پ

 ، ادمح 

 یبطق دصتاقیت  قطنم ۴

 ۱۱۵ص اثحبل ارلاعب  یف ااضقلای اوملہہج 

 ، سلجم رباکت۱۵۶ص  اتلبق ثحب اثن سکع وتسمی 

 ، راض اڈیکیم ات متخ اتکب ۴۹ص از ثحب رطق رعمۃف ابوصنلص، اوصل ااشلش  اوصل ہقف  ۵

 ااشنء و رعوض  ۶

 نیعم ارعلوض 

 ملعم االاشنء )اول(

 ، ادمح نشیکیلبپ ، لبق ملع ااقلہیف۷۹ادتبا ات ص 

 ۱۱۸ات  ۸۵رمتنی 

۷ 

 دنہی 

 رایض 

 4رباھک دنہی 

 5ھتیم کجیم 

 /ویم  ۳

 /ویم ۳

 فصن اریخ  5ریمی وگڈل ارگنزیی ۸

 وچاھت ابب مکم  اترخی االسم )اول(  اطمہعل ۹

 امششیہ اول 
 ااشرایت  بتک  نف ربمن امشر 

 درس رقٓان )زنک االامین(  ریسفت ۱

 /ویم( ۵الہپ و دورسا اپرہ)

 /ویم( ۱رصتخم ااحدثی رکہمی ) ۴۰ 

 دقوری  ہقف ۲

 ارجحللبق اتکب  ۷۷ب ازلٰوکۃ ات ص از اتک 

 و اتکب االاجرۃ وااضملرب 

 از ادتبا ات متخ ثحب  ہن  اوصل ااشلش  اوصل اقفل  ۳

 لبق ثحب رحف  ۳۳۶ات ص  ۲۹۰از ص  رشح اجیم )ثحب لعف(  حن  ۴

 ادب  ۵

 ازاہر ارعلب 

 ملعم االاشنء اول 

 ۲۵اٰیل االاعشر ص 

 ۸۵ات  ۴۵رمتنی 

 وتسمیلبق ثحب سکع   ۳۶از ادتبا ات ص  رشح ذہتی  قطنم ۶

۷ 

 دنہی 

 رایض 

 4رباھک دنہی 

 5ھتیم کجیم 

 /ویم  ۳

 /ویم ۳

 فصن اول  5ریمی وگڈل ارگنزیی ۸

 مکم  دیہمت اامین  اطمہعل ۹

 اثلثہ  مجاعت  ربائے تعلیم  نصاب

 رشیف  ربییل ، الرضا جامعۃ االسالمیہ الدراسات مرکز

 

 

 



 امششیہ اثن 

 ااشرایت  بتک  نف ربمن امشر 

 ، سلجم رباکت ۱۱۸ات ص  ۶۵، ص از ہن ات متخ ثحب تقیقح و اجمز ونراالونار اوصل ہقف   ۱

 رشح واقہی )اثن(  ہقف ۲

، ۷۹از اتکب ااکنلح ات ابب اوفتلضی ص 

 ، راض اڈیکیم قیق وااکلف ارلابانثتسء اکنح 

 رشح اجیم )ثحب امس(  حن  ۳
، اٰیل ام ٔارمض   ، سلجم رباکت ۱۱۳اعہلم ص  از رموفاعت ات رتمیخ انمدی 

 عم ریم   یبطق وصترات قطنم ۴

ات  ۷۳ص  متخ وصترات عم اقیلعتت ریم ات ۴۶از ص 

، سلجم رباکت۹۷  

 ادب و ااشنء  ۵

 ملعم االاشنء )اثن( 

 وثنمرات

 ۵۰ات رمتنی  ۳۱رمتنی 

 ، لبق تیب ایب ۹۴ات ص  ۴۹از ص 

 

ز

 

ن

 

 ش
 ی لکن
پ

 ، ضیف 

و ت یف ارجفل۱۴۴ ات ص ۴۱از ص  ومٔاط اامم محم  دحثی ۶

 

لقی
 ، سلجم رباکت ، لبق ابب ا

 فصن اریخ  5ویپمکرٹ امیئ ٹسیب لپ  ویپمکرٹ اسنئ  ۷

۸ 

 ارگنزیی

 رایض 

 ینہ لکس

 )انی یس ای ٓار یٹ( ھتیم سکٹیم 

 /ویم ۳- ۳فصن اریخ 

  متخ رتسوہاں ابب مکماتوچاھت ابب، ایگروہاں ابب  اترخی االسم )اثثل(  اطمہعل ۹

 امششیہ اول 
 ااشرایت  بتک  نف ربمن امشر 

 ثحب ارم متخ ، ۶۱ادتبا ات ص   ونر االونار  اوصل ہقف  ۱

 از اتکب ااہطلرۃ ات متخ رشوط اٰولصلۃ  رشح واقہی )اول(  ہقف ۲

 ادتبا ات لبق ثحب رموفاعت  رشح اجیم )ثحب امس(  حن  ۳

 ، لبق ایبن لصف۴۴ات ص  ۳از ادتباء ص   یبطق وصترات  قطنم ۴

کی ا ت ص   دہاۃی امکحل  فسلف  ۵
فل
ل
 ۵۹از ادتباء ات متخ مسق اثن یف ا

 ادب و ااشنء  ۶

 ملعم االاشنء )اثن( 

 وثنمرات

 رمتنی  ۳۰ادتبا ات  

 (۱) ب ، لبق دتریب رح۴۹/ات ص  ۱۰از ص 

 4ات  1فصن اول ، قبس  5ویپمکرٹ امیئ ٹسیب لپ  ویپمکرٹ اسنئ  ۷

۸ 

 ارگنزیی

 رایض 

 ینہ لکس

 )انی یس ای ٓار یٹ( ھتیم سکٹیم 

 /ویم ۳-۳فصن اول 

 /واں ابب یلہپ لصف مکم۱۰افلخےئ ونب اُہیم مکم  اور  اترخی االسم )اثن(  اطمہعل ۹

 رابعہ مجاعت  ربائے تعلیم  نصاب

 رشیف  ربییل ، الرضا جامعۃ االسالمیہ الدراسات مرکز

 

 

 



 امششیہ اثن 

 ااشرایت  بتک  نف ربمن امشر 

 اسنء الجیل  ریسفت ۱
ٔ
 ٓال رمعان ات متخ وسرہ

ٔ
 از وسرہ

 اتکب ااکنلح ات اتکب ادحلود، ابب اۃقیقعل ات متخ ابب االرشب  ٰوکشمۃ رشفی )اثن(  دحثی ۲

 ، سلجم رباکت، واالاطتسۃع عم العفل ات متخ اتکب۱۰۰از ص  رشح اقعئ فسن  اقعئ  ۳

 ونراالونار اوصل ہقف  ۴

، ۲۶۹ات متخ ثحب ااہتجد، ص  ۲۲۳از ثحب اامجع ص 

 سلجم رباکت

 ادب و ااشنء  ۵

 ملعم االاشنء )دوم( 

ا ن 

 

عی

 

ئ
 دیصقاتن را

 ات متخ رمتنی  ۶۹از رمتنی 

 مکم 

 ۴۴از ادتبا ات متخ ثحب ملع اعمن، ص  صیخلت ااتفملح  البغ  ۶

 فصن اریخ  6ویپمکرٹ امیئ ٹسیب لپ  ویپمکرٹ اسنئ  ۷

 اریخ فصن  ینہ وکم   ارگنزیی ۸

 وہمجرِ دنہ اک دوتسرِ ااسیس  اطمہعل ۹

 ۱۷۸و ۱۶۲/ات ۱۴۵و ص ۸۷ادتبا ات ص  

 ۲۷۶ات  ۲۵۴، و  ۲۳۶/ات   ۲۳۳، ۲۰۵ات/

 

 امششیہ اول 
 ااشرایت  بتک  نف ربمن امشر 

 رقبۃ مکم  الجیل  ریسفت ۱
ٔ
 وسرہ

ل(  دحثی ۲
ّ
 ، ااکحم اایملہ ۵۰دقمہم و از ادتبا ات ص  ٰوکشمۃ رشفی )او

 ، لبق واالاطتسۃع عم العفل ۸۵ادتبا ات ص   رشح اقعئ فسن  اقعئ  ۳

 ونر االونار  اوصل ہقف  ۴

از ووجہ افدسہ ات ثحب اامجع، ابانثتسء ثحبم ااسقم 

 اایبلن

 ادب و ااشنء  ۵

 ملعم االاشنء )دوم( 

 دویان یبنتم

 ۶۸/ات ۵۱رمتنی 

مد ح یلع نب وصنمر ۳۹ادتبا ات ص  
 
ی

 ، لبق: اقل 

 نسحالم  قطنم ۶

م اٰیل اوصتلر   ۳۷از ادتبا ات ص 

قس

 

ی

 

پ

لک ااحلۃل 

 

لبق فی

 وادصتلی 

 5ات   1فصن اول قبس  6ویپمکرٹ امیئ ٹسیب لپ  ویپمکرٹ اسنئ  ۷

 فصن اول  ینہ وکم   ارگنزیی ۸

 ابمدٔی ایسایست اطمہعل ۹

 ۱۸۱، ۴۲ادتبا ات ص  

 ات متخ اتکب  ۲۹۹، ۱۹۵ات 

 خامسہ مجاعت  ربائے تعلیم  نصاب

 رشیف  ربییل ، الرضا جامعۃ االسالمیہ الدراسات مرکز

 

 

 



 امششیہ اثن 

 ااشرایت  بتک  نف ربمن امشر 

 اتکب ااسملدج ات لبق اوباب االامم  اجعم ارلوضی دحثی ۱

 ، لبق االافدۃ ااحلدۃی وارشعلون ۱۱۰ات ص  ۴۷ص  ااہلد ااکلف  اوصل دحثی  ۲

 دہاہی اویل  ہقف ۳

متخ ابب ااقیع االطلق  از اتکب ااکنلح ات 

 ابانثتسےئ اکنح رقیق و اکنح الہ رشک 

 ، ہبتکم تلم، دوینب ۴۰۵، ات ۳۰۵ص  رصتخم ااعملن )ملع ایبن(  البغ  ۴

 مکم  انمرظہ ردیشہی  انمرظہ ۵

 ۵۰از لصف وسم ات متخ تیب  ارفلدہ  ادب و ااشنء  ۶

 ۳۶، ات ۱۱رمتنی   ملعم االاشنء )اثثل(  ااشنء ۷

 ارگنزیی ۸

 6گنچیٹ ان االسم 

 رگارم & وپمکزشی 

 فصن اریخ 

 فصن اریخ  7ویپمکرٹ امیئ ٹسیب لپ ویپمکرٹ  اسنئ ۹

 مکم  اسحم ارحلیم  اطمہعل ۹

 امششیہ اول 
 ااشرایت  بتک  نف ربمن امشر 

 االامین، لبق اتکب  ۱۵۲از ادتبا ات اتکب ااکنلح، ص  دنسم اامم اظع  دحثی ۱

 مکم  ۃبخن اکفل  اوصل دحثی  ۲

 سلجم رباکت واوباب ہقلعتم از اہبر رشعی، ۸۲ادتباء ات ص  دہاہی اویل  ہقف ۳

 رصتخم ااعملن  البغ  ۴

، لبق ارخاج الکم ٰیلع الخف یضتقم ۱۲۶ادتبا ات ص 

 اظرہ

 ذبیمی فسلف  ۵

، لصف وابج ذلاہت اعمل  ۱۵۵ات  ۱۱۹نف اایہٰلت ص 

 ابایلکلت

 ، لبق المج ریبعت یف راتء انب امسک۴۳ات ص  ۱۱ص  فدہ  ادب  ۶

 ۱۰ات  ۱از رمتنی  ملعم االاشنء )اثثل(  ااشنء ۷

 ارگنزیی ۸

 6گنچیٹ ان االسم 

 رگارم & وپمکزشی 

 10ات   1فصن اول قبس 

 5ات   1فصن اول قبس  7ویپمکرٹ امیئ ٹسیب لپ  ویپمکرٹ اسنئ  ۹

 یک وکحںیتمداین  اطمہعل ۱۰

 رایاہتسےئ دحتمہ ارمہکی، الہپ، وچاھت، اپوچناں ابب 

 رڈنیل الہپ، اٹھچ، اسوتاں ابب، دنہواتسن مکم

  

 
 وسی

 سادسہ مجاعت  ربائے تعلیم  نصاب

 رشیف  ربییل ، الرضا جامعۃ االسالمیہ الدراسات مرکز

 

 

 



 امششیہ اثن 
 ااشرایت  بتک نف ربمن امشر 

 ی دمارک  ریسفت ۱

  
 

 ال

  ۳۴۱ات ص ،۱۹۰ص 
ٔ
 جح ات متخ وسرہ

ٔ
، از وسرہ

 ، سلجم رباکت فاقن

 ۵۰ادتبا ات ص  رتذمی رشفی )اثن(  دحثی ۲

 ات  ۶۰ص  دہاہی ٓارخنی  ہقف ۳

 

 متخ اتکب اافکللة

 ، لبق مکح قلطم و دیقم۷۹ات ص  ۱۷از ادتباء  وتحیض و ولتی  اوصل ہقف   ۴

  ادجل( عم رمتانیت ریثکہادتبا ات متخ  رسایج ریماث ۵

 

مہ
س
 انمہخس )ابانثتسء اقم

 ادب و ااشنء  ۶

 اقمامت رحریی 

 ٓازاد ااشنء 

 ، متخ اقمہمٔ راعب ۳۴ادتباء ات ص  

 فصن اریخ  8ویپمکرٹ امیئ ٹسیب لپ  ویپمکرٹ اسنئ  ۷

 ارگنزیی ۸

 7گنچیٹ ان االسم 

 رگارم & وپمکزشی 

 /ویم ۳-۳

 مکم  دجدی ملع اسنئ  اطمہعل ۹

 

 امششیہ اول 
 ااشرایت  بتک نف ربمن امشر 

 ی  ریسفت ۱

  
 

 از ادتباء   دمارک ال
ٔ
 اایبنء۷۱فہک ات ص وسرہ

ٔ
 ، لبق وسرہ

 ۵۰ادتبا ات ص  رتذمی رشفی )اول(  دحثی ۲

 ، واوباب ہقلعتم از اہبر رشعی۶۰از ادتباء ات ص  دہاہی ٓارخنی  ہقف ۳

 اسحیم  اوصل ہقف   ۴

ات   ۱۰۰، سثحب ایقات لبق ایبن ہن و  ۵از ص 

۱۱۹ 

قد   اقعئ  ۵

 

ی

 

من
ل

 ادقتعمل ا

  انتمل، ص 

 

ی ہ
ط

 

خ
ل ووجب شٔ ۷۱از 

ی 
ح

 

 شن
ئ

/ات لبق : وذکا 

 ہیلع

 ادب و ااشنء  ۶

مغلقا ت  
ل
 عبس ا

 ملعم االاشنء )اثثل(  

مغلقا ت االثلث االول ۶۰ادتباء ات ص  
ل
 ، ا

 ات متخ اتکب ۷۱رمتنی 

 اول فصن  8ویپمکرٹ امیئ ٹسیب لپ  ویپمکرٹ اسنئ  ۷

 ارگنزیی ۸

 7گنچیٹ ان االسم 

 رگارم & وپمکزشی 

 /ویم ۳-۳

 مکم  انیبمل اطمہعل ۹

 سابعہ مجاعت  ربائے تعلیم  نصاب

 رشیف  ربییل ، الرضا جامعۃ االسالمیہ الدراسات مرکز

 

 

 



 امششیہ اثن 
 ااشرایت  بتک نف ربمن امشر 

 ۸۰ات  ۴۰ص  اضیبوی رشفی  ریسفت ۱

  )اثن( اخبری رشفی  ۱دحثی ۲

  ننس اوبدأود  ۳دحثی ۳

۳۵ادتبا ات ص   انب امج  ۴دحثی ۴  

 ۳۵ادتبا ات ص   ننس اسنیئ دلج اثن   ۵دحثی ۵

 /اخریج رمتانیت۱۴۶، ات ص  ۱۱۶از ص  دویان امحہس /ٓازاد ادب و ااشنء  ۵

 ارگنزیی ۶

 8گنچیٹ ان االسم 

 رگارم & وپمکزشی 

 فصن اریخ 

  اہرڈوئی  ویپمکرٹ اسنئ  ۷

ی ہ  اطمہعل ۸
مک
ل

 فصن اول  ادلوۃل ا

 امششیہ اول 
 ااشرایت  بتک نف ربمن امشر 

 ۴۰ادتبا ات ص   اضیبوی رشفی  ریسفت ۱

 ، لبق ایبن جہت ۱۵۰ادتبا ات ص  اخبری رشفی )اول(  ۱دحثی ۲

 ، لبق اتکب اٰولصلۃ۱۶۳، دقمہم ات ص ۲ص  ملسم رشفی )اول(  ۲دحثی ۳

  اقمالت ورمتانیتئ و رجالئ، اطمہعل راس۳۶ادتباء ات ص   دویان امحہس / ٓازاد ااشنء ادب و ااشنء  ۴

 ۳۸ادتبا ات ص   ملسم اوبثلت  اوصل ہقف  ۵

 ارگنزیی ۶

 8گنچیٹ ان االسم 

 رگارم & وپمکزشی 

 10ات  1فصن اول ، قبس 

  اہرڈوئی  ویپمکرٹ اسنئ  ۷

 ۲۳۴ادتبا ات ص   نف میلعت و رتتیب  اطمہعل ۸

 اثمنہ  مجاعت  ربائے تعلیم  نصاب

 رشیف  ربییل ، الرضا جامعۃ االسالمیہ الدراسات مرکز

 

 

 



 امششیہ اثن

 ااشرایت  بتک نف ربمن امشر 

 اتکب اایصلم ات متخ اتکب۔  (۱)احطوی رشفی )دلج اول( دحثی ۱

 ۷۲۸ات  ۵۰۰زجہیئ  ۲۲۶اقدعہ راعب ص  (۲)االابشہ وااظنلرئ عم اومحلی  اوصل ہقف  ۲

 اتکب اویبلع ات اسملئ راب (۳)دباعئ اانصلعئ )دلج راعب( 3ہقف  ۳

  (۴)ریسفتات ادمحہی ریسفت ۴
ٔ
۲۵۰ ات ۱۳۰ٓال رمعان، ص از وسرہ  

 اتکب ااکنلح واالطلق   (۵)اشیم عم اتفوی  روضہی 1ہقف  ۵

 مکم (۶)اہبر رشعی دوم عم اعریگملی 2ہقف  ۶

 واالطلق اتکب ااکنلح  (۷)رمتنی االاتفء قشم ۷

 امششیہ اول 

 ااشرایت  بتک نف ربمن امشر 

 ۲۳۵فصن اول، ادتبا ات ص  ) ۱ ( احطوی رشفی )دلج اول( دحثی ۱

 انفل االول ات اقدعہ راعب  ()االابشہ وااظنلرئ عم اومحلی اوصل ہقف  ۲

 مکم  (۳)رشح وقعد رمس ایتفمل اوصل ااتفء ۳

۱۳۰ ات صءازدتبا  (۴)ریسفتات ادمحہی ریسفت ۴  

 اتکب اٰولصلۃ (۵)اشیم عم اتفوی  روضہی 1ہقف  ۵

 مکم  (۶)اہبر رشعی اول عم اعریگملی  2ہقف ۶

 اتکب اٰولصلۃ ات اتکب اوصلم  (۷)رمتنی االاتفء قشم ۷

 )اول سال( الفقہ یف ختصص مجاعت  ربائے تعلیم  نصاب

 رشیف  ربییل ، الرضا جامعۃ االسالمیہ الدراسات مرکز

 

 

 

 :ونٹ ترشحیی

 رںیھک۔ ںیم اطمہعل ازتلاًام "ارلوضی  اجعم " ےس تیثیح یک اتکب ادمادی  رکایئ۔ اید زابن دحںیثی دو  دو  قلعتم ےس ابب رہ  رموی  ےس راوویں ہقث ڑپاھیئ، ےس تیثیح یک یفنح کلسم اتدیئ اعترض، رعف اسملئ ارختساج ااتسذ اجےئیگ، ڑپاھیئ

 اجےئ۔  رکاای ارجاء اک وقادع اسھت ےک اسملئ دعب ےک رکواےن اید زابن وک  وقادع ینمض و ایلص اجےئیگ، ڑپاھیئ

 اجےئ۔ رکایئ اید زابن مکم اجےئیگ، ڑپاھیئ

 رکںی۔ ااضحتسر اسھت ےک ارختساج رطہقی اک ان  ںیہ، وہےت طبنتسم ااکحم ےس نج ٓاںیتی وہ  وہیگ۔ ںیم اطمہعل

 رںیھک۔  رظن پ  ارفنادتی یک یققحم  دوونں رکںی۔ ںیم انترظ ےک اشیم اطمہعل اک روضہی اتفوی   وہیگ۔ ںیم اطمہعل

 رکںی۔  ازتلام  اک اطمہعل وحاہل عم اموخذ ےس اعریگملی  اسملئ  وج ںیم رشعی اہبر وہیگ۔ ںیم اطمہعل

 اجےئ۔  رکاای ںیم روینش یک اتفوی   و رشوح ارلواۃی، اظرہ  ااتفء قشم



 امششیہ اثن
 ااشرایت  بتک نف ربمن امشر 

 فصن اریخ  (۱احطوی رشفی )دلج اثن( ) دحثی ۱

  (۲وفاحت ارلومحت) اوصل ہقف  ۲

 1ہقف  ۳

 اشیم اتفوی  روضہی

 (۶راسہل اینمل وادلرر الزیم) 

  و اابتح، اواقف و واصای 

ظ

 ح

 مکم ( ۵اہبر رشعی اہچرم عم اعریگملی) 2ہقف  ۴

 ذموکرہ اتکوبں ےک اوباب ( ۷رمتنی االاتفء) قشم ۵

ر نی یف اریملاث  قشم ۶
م

 

لن

  ا

 امششیہ اول 

 ااشرایت  بتک نف ربمن امشر 

 فصن اول  (۱احطوی رشفی )دلج اثن( ) دحثی ۱

  (۲وفاحت ارلومحت) اوصل ہقف  ۲

ی فہ )دلج اول( ) اوصل دحثی ۳

 

من
ل

 مکم (۳وقعد وجارہ ا

 1ہقف  ۴

 اشیم اتفوی  روضہی

 (۶راسہل اینمل وادلرر الزیم) 

 اتکب اویبلع

 مکم ( ۵اہبر رشعی وسم عم اعریگملی) 2ہقف  ۵

 اتکب اویبلع (۴دہاہی عم حتف ادقلری) 3ہقف  ۶

 اتکب اویبلع ( ۷رمتنی االاتفء) قشم ۷

 )دوم  سال( الفقہ یف ختصص مجاعت  ربائے تعلیم  نصاب

 رشیف  ربییل ، الرضا جامعۃ االسالمیہ الدراسات مرکز

 

 

 

 :ونٹ ترشحیی

 رںیھک۔ ںیم اطمہعل ازتلاًام "ارلوضی  اجعم " ےس تیثیح یک اتکب ادمادی  رکایئ۔ اید زابن دحںیثی دو  دو  قلعتم ےس ابب رہ  رموی  ےس راوویں ہقث ڑپاھیئ، ےس تیثیح یک یفنح کلسم اتدیئ اعترض، رعف اسملئ ارختساج ااتسذ اجےئیگ، ڑپاھیئ

 رکںی۔ اسھت ےک ہتبثم ادہل ےک ان  ااضحتسر اک وقادع و اوصل اجےئیگ، ڑپاھیئ

 رںیھک۔ ںیم اطمہعل اسھت ےک اعموتن یک ااتسذ

 رںیھک۔ ںیم اطمہعل وک  دہاہی ںیم روینش یک قیقح یک االالطق ٰیلع ققحم وہیگ۔ ںیم اطمہعل

 رکںی۔  ازتلام  اک اطمہعل وحاہل عم اموخذ ےس اعریگملی  اسملئ وج ںیم رشعی اہبر وہیگ۔ ںیم اطمہعل

 رںیھک۔  رظن پ  ارفنادتی یک یققحم  دوونں رکںی۔ ںیم انترظ ےک اشیم اطمہعل اک روضہی اتفوی   وہیگ۔ ںیم اطمہعل

 رکںی۔ ااتفء قشم ےس اویبلع اتکب



 


