هحذٍدُ درسٖ  /غ٘زحضَرٕ(سطح( )2گزاٗش فمِ ٍ اصَل) ً٘ ----وسال اٍل 97-98
خواهران محترم توجه فرمایید آزمون دروسی که در گرایش فقه و اصول تنها یک میان ترم دارند ،همسمان با تاریخ میان ترم دوم خواهد بود.
کذ درس

عٌَاى درس

ٍاحذ

9006229

تارٗخ فمِ ٍ اصَل

0

کل٘ات علن رجال

0

ًام کتاب

هحذٍدُ درسٖ

(هتي درسٖ)

در آهذٕ بز علن فمِ

کل کتاب

رضا اسالهٖ

بِ استخٌإ درٍس17 ٍ16 ،13 ، 10 ، 9 ، 7 :

ًام استاد
CD

ًذارد

درٍس توْ٘ذِٗ
5600288

اس لسن حاًٖ کتاب (صفحِ  )99تا آخز آى

فٖ المَاعذ الزجال٘ٔ

آلإ صادر

آلإ اٗزٍاًٖ

حذف٘ات کتاب کل٘ات علن رجال:

 /1تطبیقات عملی کتاب  /2تمام بحث اقسام حدیث  /3نظرات فی وسائل الشیعة ،مستدرک الوسائل ،الوافی و بحاراالنوار

همذهِ علن حمَق

5600286

همذهِ علن حمَق

0

هصطفٖ داًش پژٍُ

9200250

اصَل فمِ 4

8

عالهِ هففز

9000250

شزح اللوعِ4

6

9000259

شزح اللوعِ5

9

اس اٍل کتاب تا اٍل فصل ّفتن
میان ترم :از اول عام و خاص تا اول مستقالت عقلی

آلإ داًش پژٍُ
آلاٗاى
بلَچ٘اى ٍ ح٘ذرٕ

اهتحاى پاٗاىتزم :عام ٍ خاص ،هطلك ٍ هم٘ذ ،هستمالت عملٖ ،ل٘اس ،تعارض

حذف٘ات شزح لوعِ :5
9000250

شزح اللوعِ 6

0

الزٍضٔ البْ٘ٔ
شْ٘ذ حاًٖ رحوِ اهلل

الزٍضٔ البْ٘ٔ
شْ٘ذ حاًٖ رحوِ اهلل

میان ترم  :از اول «کتاب نکاح» تا اول «نکاح المتعة»
هحذٍدُ پاٗاى تزم :توام کتاب ًکاح بِ استخٌاء فصل ًکاح اهاء

آلاٗاى
ح٘ذرٕ ٍ صادر

میان ترم  :تمام کتاب الطالق
آلإ صادر

هحذٍدُ پاٗاى تزم :کتاب طالق ،خلع ٍ هبارات ،ظْار ،لعاى ٍ اٗالء.

کتاب طالق از بحث « والضابط أن المعتدة» تا اول الفصل الرابع
الزٍضٔ البْ٘ٔ

میان ترم :اس اٍل کتاباالرث تا اٍل بحج حبَُ (الزابعٔ ٗحبى إٔ ٗعطٖ الَلذاألکبز)

1

آلإ ح٘ذرٕ

خواهران محترم توجه فرمایید آزمون دروسی که در گرایش فقه و اصول تنها یک میان ترم دارند ،همسمان با تاریخ میان ترم دوم خواهد بود.
کذ درس

عٌَاى درس

ٍاحذ

1900280

لَاعذ فمْٖ

9

9000251

آٗات االحکام

9

ًام کتاب

هحذٍدُ درسٖ

(هتي درسٖ)

شْ٘ذ حاًٖ رحوِ اهلل

ًام استاد
CD

هحذٍدُ پاٗاىتزم :توام کتاب االرث
تَجِ( :اس لسوتْاٖٗ کِ در سٖدٕ تذرٗس ًشذُ ،سؤال اهتحاًٖ طزح ًوٖشَد)

درٍس توْ٘ذٗٔ
فٖ المَاعذ الفمْ٘ٔ
آلإ اٗزٍاًٖ

هحذٍدُ ه٘اى تزم :اس اٍل کتاب تا اٍل «استخٌاء الَضَء هي لاعذٓ التجاٍس»

پاٗاى تزم :هذخل ٍ لَاعذ :التعاد ،فزاغ ،صحت ٍ لزعِ ٍ استخارُ ٍ سَق

جشٍُ
(هٌتخبٖ اس تزجوِ تفس٘ز
کٌشالعزفاى فٖ فمِ المزآى)

توام جشٍُ
اٍل٘ي آِٗإ کِ در جشٍُ آهذُ ( :اًوا الوشزکَى ًجس) است

2

آلإ هت٘ي پَر

ًذارد

