
  اطالعیه
  

آزمون اختصاصی طالب دانشگاه  هايرشتهمنابع آزمون در برخی از  رساندمیگرامی  داوطلبانبه اطالع    

تفاده اس جدید شدهاعالموطلبان از منابع مقتضی است دا .گرددمیب اسالمی به شرح جدول ذیل اصالح همذا

  کنند.

  جدیدمواد و منابع   مواد و منابع قبلی  مقطع  رشته

فقه و حقوق 

  شافعی
  کارشناسی

  .فقه: متن ابی شجاع1

  انعبدالکریم زید.اصول فقه: الوجیز فی اصول الفقه، 2

  . ادبیات عرب: تصریف و هدایه3

  .فقه: متن ابی شجاع1

  وهبه زحیلی.اصول فقه: الوجیز فی اصول الفقه، 2

  . ادبیات عرب: تصریف و هدایه3

فقه و حقوق 

  امامیه
  کارشناسی

  شهید اول – .فقه: لمعه الدمشقیه1

  شهید صدر –.اصول فقه: حلقه اولی 2

  عرب: تصریف و هدایه. ادبیات 3

   شهید اول – (عبادات) .فقه: لمعه الدمشقیه1

  شهید صدر –.اصول فقه: حلقه اولی 2

  عرب: تصریف و هدایه. ادبیات 3

فقه مقارن و 

حقوق جزاي 

  اسالمی

کارشناسی 

  ارشد

  منابع داوطلبان شیعه

  شهید اول -الدمشقیه  .فقه: لمعه1

تنباط اصول اسآیت اهللا سبحانی، -الوسیط.اصول فقه: 2

  عالمه حیدري -

  )3(و نحو کتاب مبادي العربیه .ادبیات عرب: صرف3

  

  منابع داوطلبان اهل سنت

  دکتر وهبه زحیلی -الفقه االسالمی و ادلتهفقه:  .1

وهبه دکتر  –اصول الفقه االسالمی اصول فقه:  .2

  زحیلی

  )3(ب: صرف و نحو کتاب مبادي العربیه.ادبیات عر3

  منابع داوطلبان شیعه

  شهید اول -الدمشقیه  .فقه: لمعه1

  عالمه حیدري -.اصول فقه: اصول استنباط 2

  )3و نحو کتاب مبادي العربیه ( .ادبیات عرب: صرف3

  

  منابع داوطلبان اهل سنت

مصطفی الخن، و دکتر  –المنهجی فقه: الفقه  .1

  مصطفی البغا علی الشربجی

عبدالکریم  –لوجیز فی اصول الفقه اصول فقه: ا .2

  زیدان

  )3.ادبیات عرب: صرف و نحو کتاب مبادي العربیه (3

فقه مقارن و 

حقوق خصوصی 

  اسالمی

فقه مقارن و 

حقوق عمومی 

 اسالمی

  دکتري  تاریخ اسالم

تمدن اسالمی:پویایی فرهنگ تاریخ فرهنگ و. 1

 الیتیعلی اکبر و-ایران تمدن اسالم وو

تاریخ معاصر جهان اسالم:تاریخ نهضت هاي دینی . 2

  علی اصغر حلبی -سیاسی معاصر

  ات عرب: شرح ابن عقیلادبی. 3

مدن توتمدن اسالمی:پویایی فرهنگ تاریخ فرهنگ و.1

 الیتیعلی اکبر و-ایران اسالم و

  ادبیات عرب: شرح ابن عقیل.2

  

  آموزشی  و تحصیالت تکمیلیمعاونت   

 


