الفصول العربيّة
الدرجة السادسة

الفصول األرديّة

الدرجة اخلامسة

الدرجة الرابعة

الدرجة الثالثة

القراءات السبعة
القراءات العشرة

القراءات السبعة
اجلزء األول – اجلزء العاشر

من اجلزء التاسع عشر إىل الثالثني
خالصة البيان
املق ّدمة للجزري

جاللني

ترمجة القرآن ()23 – 22
جاللني ()18 – 12

ترمجة القرآن ()22 – 9

الدرجة الثانية

الدرجة األوىل

الدرجة الثانية

الدرجة األوىل

من اجلزء التاسع إىل الثامن عشر
فوائد مكيّة
جامع الوقف

األول إىل اجلزء الثامن
من اجلزء ّ
قواعد التجويد يف اإلجنلرتا
رهرب التجويد

من اجلزء اخلامس عشر إىل الثالثني
قواعد التجويد يف اإلجنلرتا
احلفظ  :اجلزء الثامن وعشرون والتاسع والعشرون
والثالثون

األول إىل اجلزء الرابع عشر
من اجلزء ّ
قواعد التجويد يف اإلجنلرتا
احلفظ  :اجلزآن اآلخريان

تفسري القرآن

ترمجة القرآن ()8 – 1

أصول التفسري

علوم القرآن

صحيح البخاري
صحيح مسلم
سنن أيب داود
سنن الرتمذي
سنن النسائي
سنن ابن ماجة
شرح معاين اآلثار
موطا إمام مالك

مشكاة املصابيح

رياض الصاحلني

رياض الصاحلني

نزهة النظر

مائتا حديث

قراءة القرآن

رياض الصاحلني

احلديث

اجلامع ألصول احلديث

أصول احلديث

مائتا حديث

مائتا حديث

مائة ومخسون حديث

مائة ومخسون حديث

مائة حديث

اهلداية
معني الفرائض

اهلداية

كنز الدقائق
خمتصر القدوري
شرح الوقاية

امليسر
الفقه ّ

مثرة الفقه

نور األنوار

أصول الشاشي

حفظ احلديث
اسالمي تعليم
تعليم احلق

مثرة الفقه

أصول الفقه

شرح العقائد
العقيدة الطحاويّة

اسالمي تعليم

راه جنات

مقامات احلريري
خمتصر املعاين

صور من حياة الصحابة

العقيدة
املنطق

اجلامع لعلم املنطق
شرح شذور الذهب

الفقه

هداية النحو
شرح شذور الذهب

زهرة النحو مع التفصيل
هداية النحو

النحو

اجلامع لعلم الصرف

اجلامع لعلم الصرف

الصرف

قصص النبيّني ()5 – 4
صور من حياة الصحابة

فصص النبيني ()4 – 1
رمحت عامل

اسالمي تعليم

سهل أردو ()2 – 1

البالغة

اجلامع لعلم البالغة

دروس اللغة العربيّة ()2

األدب  /التأريخ

تقرير
فضائل األعمال

)5 minute Madrasah (2

يس سبق
دروس اللغة العربيّة ()2 – 1

Urdu step by step

)5minute madrasah (1

املتفرقّة

Urdu step by step

التمرين

