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Total Marks : 3200 
Written Courses                      31100 = 3100 
Viva-Voce                               50 
Assignment Writing                         50 

             Total  = 3200 
Year wise Course and Marks Distribution 

 

Years Written 
Courses 

Viva-Voce & 
Assignment 

Credit Total 
Numbers 

2nd  Year 7 Nil 7×4 = 28 700 
Total 7  28 700 

 
 

2nd Year 
 

SL 
Course 
Code Couse Title Full 

Marks Credit 

1 201201 Tafsir without Sanad-1 4 100  1- التفسير بدون السند 
2 201202 Contemporary Tafsir التفسير المعاصر 100 4 
3 201203 Arabic grammar قواعد اللغة العربية 100 4 
4 201204 Al-Sirah al-Nabawiah السيرة النبوية 100 4 
5 201205 Ulumul Quran علوم القرآن 100 4 
6 201206 Rhetoric  البالغةعلوم 100 4 
7 201207 Computer الحاسوب 100 4 
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Detailed Syllabus 
 

 

2nd Year 
 

 

201201 : Tafsir without Sanad-1 ( 1- التفسير بدون السند ) 
 

201202 : Contemporary Tafsir (التفسير المعاصر)
 

201203 : Arabic grammar (قواعد اللغة العربية)
 

201204 : Al-Sirah al-Nabawia ( النبويةالسيرة  )
 

201205 : Ulumul Quran (علوم القرآن)
 

201206 : Rhetoric (علوم البالغة)
 

201207 : Computer (الحاسوب)
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Course : 201201 - Tafsir without Sanad-1 
 1-التفسير بدون السند

 

 

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
Incourse Exam and Attendance           15+5=20 
Final Exam : 80 
Translation and Related Questions (5 out of 8)          5×14=70 
(Translation=6,Related Questions=4+4) 
Broad question (1 out of 2)                                                 1×10=10 

                 Total = 100 

(Topics to be Read) : الدروس المقررة 
 من تفسير الكشاف للزمخشري :  كاملة سورة الفاتحة  
 من تفسير إرشاد العقل السليم ألبي السعود :  سورة البقرة  
 للنسفي تفسير المدارك من :  سورة آل عمران  
 من تفسير البيضاوي لناصر الدين البيضاوي :  سورة النساء  
  سيد طنطاويللمن التفسير الوسيط  :  المائدةسورة  

 

  سوى سورة الفاتحة آية من السور المذكورة) 20(المقرر عشرون : الملحوظة 
  

 مفهومه ونشأته وتطوره وفوائده : التفسير بدون السند 
 تراجم المفسرين المذكورين وخصائص تفاسيرهم ومناهجهم فيها  

  ) (Books Recommended: المصادر والمراجع
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون :  الزمخشري    1-

  األقاويل في وجوه التأويل  
  الوصاف على الكشاف :  عبد األحد القاسمي  2-
 فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب :  اإلمام شرف الدين الطيبي  3-

  )حاشية على الكشاف(
  الحاشية على الكشاف :  السيد الشريف الجرجاني 4-
  حاشية التفتازاني على الكشاف :  العالمة التفتازاني 5-
  الكريم إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن :  أبو السعود 6-
مطالع السعود وفتح الودود على إرشاد شيخ  :  الـمنستيري دمحم بن عبد هللا المالكي 7-

  اإلسالم أبي السعود
  حاشية على تفسير أبي السعود :  حسن السقاإبراهيم بن علي بن  8-

IAU  القرآن والدراسات اإلسالميةقسم   
 

 ]سنة الثانيةال[ الشرف مع للفاضل البكالوريوس المنهج الدراسي 6
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  مدارك التنزيل وحقائق التأويل :  عبد هللا بن أحمد النسفي 9-
  اإلكليل على مدارك التنزيل وحقائق التاويل :  دمحم عبد الحق اإللهابادي   10-
  التأويل أنوار التنزيل وأسرار :  البيضاوي 11-
  حاشية القونوي على تفسير البيضاوي :  عصام الدين إسماعيل بن دمحم 12-
 حاشية محي الدين شيخ زاده على :  محي الدين شيخ زاده 13-

  تفسيرالقاضي البيضاوي
  التفسير الوسيط :    السيد طنطاوي 14-
  معارف القرآن :  مفتى دمحم شفيع    15-
  التفسير والمفسرون :    حسين الذهبي 16-
  المفسرينطبقات  :  جالل الدين السيوطي 17-
  طبقات المفسرين :  شمس الدين الداوودي 18-
  طبقات المفسرين :  أحمد بن دمحم األدنه روي 19-
  مباحث في علوم القرآن :  مناع القطان   20-

 :  21-  
 : 22-  

: 23-  
: 24-  
: 25-  
: 26-  
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Course : 201202 - Contemporary Tafsir 
التفسير المعاصر

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
Incourse Exam and Attendance          15+5=20 
Final Exam : 80 
Translation and Related Questions (5 out of 8)         5×14=70 
(Translation=6,Related Questions=4+4) 
Broad question (1 out of 2)                                                   1×10=10  

               Total = 100 
 

 

(Topics to be Read) : الدروس المقررة 
 من صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني :  سورة األنعام  
 من تفسير المنار لرشيد رضا :  سورة األعراف  
 تفسير المنير للدكتور وهبة الزحيليمن  :  سورة األنفال  
 من تفسير محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي :  سورة التوبة  
 من الحاوي في تفسيِر القرآن لعبد الرحمن القماش :  سورة يونس  

 

  آية من السور المذكورة) 20(المقرر عشرون : الملحوظة 
  

  فيهاتراجم المفسرين المذكورين وخصائص تفاسيرهم ومناهجهم 

  ) (Books Recommended: المصادر والمراجع
  التفسير المنير :  وهبة الزحيلي. د  1-
  منهج وهبة الزحيلي في تفسيره :  دمحم عارف أحمد  2-
  العالم الفقيه المفسر: وهبة الزحيلي :  أحمد بن محمود الداهن  3-
  محاسن التأويل :    دمحم جمال الدين القاسمي 4-
 منهج القاسمي في تفسير  :  عبد الرحمن يوسف. د 5-

  دراسة تحليلية ونقدية: »محاسن التأويل«
  صفوة التفاسير :  دمحم على الصابوني 6-
  معارف القرآن :  مفتي دمحم شفيع    7-
  مناهج المفسرين :  منيع عبد الحليم محمود. د 8-
  التفسير والمفسرون :    حسين الذهبي 9-

  طبقات المفسرين :  جالل الدين السيوطي 10-
  طبقات المفسرين :  شمس الدين الداوودي 11-
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  طبقات المفسرين :  أحمد بن دمحم األدنه روي 12-
  مباحث في علوم القرآن :  مناع القطان   13-

 :  14-  
: 15-  
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Course : 201203 - Arabic Grammar 
قواعد اللغة العربية

  

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
 

Incourse Exam and Attendance          15+5=20                      
Final Exam : 80 
Nahu (3 out of 5)                                                                3×10=30 
Sarf (2 out of 4)                                                                2×10=20 
Translation (Bengali into Arabic)                                            1×10=10 
Letter/Application                                                                     1×10=10 
Essay (1 out fo 4)                                                                       1×10=10 

                  Total = 100 

(Topics to be Read) : الدروس المقررة 
 

  : النحو  - 1
  مبادئ علم النحو وأقسام الكلمة  
  والتانيث واإلفراد والتثنية والجمعاالسم وعالماته وأقسامه من حيث التذكير  
 دا أوصحيحاأوممدو ومن حيث كونه منقوصا أومقصورا والتنكير والتعريف  
 والجمود والتصرف وعالمته وأقسامه من حيث الزمن والتعدي واللزوم الفعل  

  وبنائه للمعلوم وللمجهول
 وعالماته وأقسامه الحرف  
 أقسام الجملة وموقعها اإلعرابي  
  والمبنيالمعرب  
 مرفوعات األسماء ومنصوباتها ومجروراتها والتوابع 

  
  : الصرف  - 2

 مبادئ علم الصرف والميزان الصرفي  
  من حيث التجرد والزيادة والجمود واالشتقاق(أقسام الفعل واإلسم(  
 المشتقات  
 التصغير  
 النسب  
 اإلعالل واإلبدال  
 قواعد اإلمالء  
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  الترجمة  - 3
  والرسائل  لطلباتا - 4
  المقالةكتابة  - 5

  ): (Books Recommended المصادر والمراجع
  القواعد األساسية :  أحمد الهاشمي  1-
  أوضح المسالك :  ابن هشام  2-
  الكتاب :  سيبويه  3-
  المقتضب :  المبرد 4-
  العوامل المائة :  عبد القاهر الجرجاني 5-
  المفصل في النحو :  الزمخشري 6-
  الكافية :  الحاجبابن  7-
  هداية النحو :  سراج الدين 8-
  شرح الكافية الشافية :  ابن مالك 9-

  متن األلفية :  ابن مالك 10-
  الملخص في قوانين اللغة العربية :  ابن أبى الربيع 11-
  شرح األلفية :  ابن عقيل 12-
  همع الهوامع :  يالسيوط 13-
  النحو الوافي :  عباس حسن 14-
  النحو الواضح :  الجارم ومصطفى أمينعلى  15-
  جامع الدروس العربية :    يينىمصطفى الغال 16-
  النحو الكافي :  عبد الغني أمين أيمن 17-
  الصرف الكافي :  عبد الغني أمين أيمن 18-
  شذا العرف في فن الصرف :  أحمد حمالوي 19-
  الممتع في التصريف :  ابن عصفور 20-
  الشافية البن الحاجبشرح  :  الرضي 21-
  يف األفعالرالمغنى فى تص :  دمحم عبد الخالق 22-
  تصريف األفعال ومقدمة الصرف :  عبد الحميد عنتر 23-
القول الفصل في التصغير والنسب والوقف  :  عبد الحميد عنتر 24-

  واإلمالة وهمزة الوصل
  المثال في تصريف األفعال :  علي أحمد طلب. د 25-
  صيغة فعيل واستعماالتها :  أحمد طلب علي. د 26-
  والعريضات نماذج من الرسائل :  دمحم إبراهيم علي. د 27-
  إنشاء الطلبة :  دمحم غياث الدين 28-
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  معلم اإلنشاء :  عبد الماجد الندوي 29-
  كيف نتعلم اإلنشاء :  صفي هللا فؤاد 30-
  الطريق إلى اإلنشاء :  دمحم سلطان ذوق الندوي 31-

 :  32- 
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Course : 201204 - Al-Sirah Al-Nabawiah 

السيرة النبوية

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
 

Incourse Exam and Attendance            15+5=20 
Final Exam : 80 
 Broad Question (4 out of 6)            4×15=60 

Short Question (4 out of 6)            4×05=20 
                  Total = 100 

(Topics to be Read) : الدروس المقررة 
 والحاجة إليها تعريفها ومكانتها وأهمية دراستها : السيرة.  
  الحاالت االجتماعية والدينية والسياسية :  ملسو هيلع هللا ىلص النبي مبعثأحوال العرب قبل

   .خلقيةوالثقافية واالقتصادية وال
  ملسو هيلع هللا ىلص النبيأهم األحداث قبل مولد.   
 من المولد النبوي الكريم إلى حلف الفضول.  
  ها وأهم األحداث إلى البعثةبتجارته لخديجة وزواجه.  
  والدعوة السريةنزول الوحي.  
 الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها.  
 الطائف حادثةالحبشة وإلى  هجرة ال.   
 والمعراج اإلسراء.  
 بيعة العقبة والهجرة إلى المدينة.  
 المواثيق بين المسلمين وضع : األعمال التي قام بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد الهجرة مباشرة  

  .وبناء المسجد النبوي والمهاجريننصار والنصاري والمؤاخاة بين األواليهود 
 الجهاد وحكمه في الزمن الراهن وموقف اإلسالم من تعريفه ومشروعيته : الجهاد.  
 ر، أحد،بد: (تعريفها وعددها ووقائعها خاصة  : الغزوات والسرايا والفتوحات  

   .)حنين، تبوك وغيرهاصلح الحديبية، فتح مكة، خندق، خيبر، بني قريظة، 
 إرسال الرسائل إلي الحكام والسالطين.  
 حجة الوداع والوصايا النبوية ووفاته ملسو هيلع هللا ىلص.  
 وأزواجه وأوالدهأهل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص .  
 أخالق النبي ملسو هيلع هللا ىلص وشمائله. 
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  )(Books Recommended : المصادر والمراجع
  الكامل في التاريخ  :  األثيرابن   1-
  تاريخ األمم والملوك :  ابن جرير الطبري  2-
  البداية والنهاية :  ابن كثير  3-
  السيرة النبوية :  ابن هشام 4-
  السيرة النبوية :  ابن إسحاق 5-
  السيرة النبوية وأخبار الخلفاء :  ابن حبان 6-
  الحلبية السيرة :  الحلبي الدين برهان بن علي 7-
  الرحيق المختوم :  المباركفوري الرحمن صفي 8-
  أوجز السير :  مفتى عميم اإلحسان 9-

  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :  سيد حوي 10-
  سيرة خاتم األنبياء :  مفتى دمحم شفيع 11-
  فقه السيرة :  سعيد رمضان البوطي 12-
  سيرة الرسول :  دكتور طاهر القادري 13-
  أحداثوعرض وقائع وتحليل : السيرة النبوية  :  الصالبيعلي دمحم دمحم . د 14-
  القول المبين في سيرة سيد المرسلين :  دمحم الطيب النجار 15-
  جوامع السيرة :  ابن حزم الظاهري 16-
  العباد سبل الهدى والرشاد في سيرة خير :  الصالحي الشامي 17-
  غاية السول في سيرة الرسول :  زين الدين الشينمي 18-
  نور اليقين في سيرة سيد المرسلين :  دمحم بن عفيفي الخضري 19-
  هللا رسول دمحم: للعالمين رحمة :    سعيد القحطاني. د 20-
  حياة دمحم :  دمحم حسين هيكل 21-
  السيرة النبوية :  أبو الحسن الندوي 22-
  والمغازيكتاب المبعث  :   إسماعيل بن دمحم بن الفضل التميمي األصبهاني 23-
  دالئل النبوة :  إسماعيل بن دمحم بن الفضل التميمي األصبهاني 24-

 :  25- 
: 26- 
: 27- 
: 28- 
: 29- 
: 30- 
: 31- 

 -32 :ملسو هيلع هللا ىلص
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: 33- 
: 34- 
: 35- 
: 36- 
: 37- 

IAU  القرآن والدراسات اإلسالميةقسم   
 

 ]سنة الثانيةال[ الشرف مع للفاضل البكالوريوس المنهج الدراسي 16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Department of Al-Quran and Islamic Studies IAU 
 

Syllabus for Fazil B.A Honours  [2nd Year]  17 
 

Course : 201205 - Ulumul Quran 
علوم القرآن

 

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
Incourse Exam and Attendance                     15+5=20 
Final Exam : 80 
 Broad Question (4 out of 6)          4×15=60 

Short Question (4 out of 6)          4×05=20 
                Total = 100 

(Topics to be Read) : الدروس المقررة 
 علوم القرآن :  

  تدوينها عبرالعصور وأشهر المؤلفات فيها  تعريفها ونشأتها وتاريخ
 أسباب النزول :  

  وشروط قبولها ومسئلة تعريفها وفوائد معرفتها وكيفية معرفتها وصيغتها
  .  النزول وأشهر المؤلفات في أسباب "العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب"

 نزول القرآن على سبعة أحرف :  
  .تعريفه ومراده وحكمته

 جدل القرآن :  
  .تعريفه وطريقة القرآن في المناظرة وأنواع مناظرة القرآن

 المنطوق والمفهوم :  
  .االحتجاج بهماتعريفهما وأقسامهما واختالف العلماء في 

 الرسم العثمانى :  
  .وحكمه وحكم كتابة المصحف بغير الرسم العثماني وبغير اللغة العربية تعريفه

 أقسام القرآن :  
  .تعريفها وصيغها وأنواعها وفوائدها

 أمثال القرآن :  
  .تعريفها وأنواعها وفوائدها وأهم أمثال القرآن

 قصص القرآن :  
 .وفوائدها وحكمة تكرارها وآثارها في التربية والتهذيبتعريفها وأنواعها 
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  المجاز والكناية في القرآن:  
  مع تعريفهما، أهميتهما ووجودهما في القرآن وإنكار وقوع المجاز في القرآن

  .الرد عليه 

  المحكم والمتشابه في القرآن:  
  المتشابهات؟ تعريفهما، وحكمهما وأقسام المتشابه وهل يعلم أحد معاني اآليات

  المحكمات مذهب السلف والخلف في متشابه الصفات ورد اآليات المتشابهات إلى
  .والحكمة في ورود المتشابه في القرآن

 اإلسرائيليات والموضوعات في تفسير القرآن :  
  مفهوم اإلسرائيليات والموضوعات، أسباب دخولهما في كتب التفاسير، أشهر

  التي يظن أن فيها الروايات اإلسرائيليات والموضوعات، رواتهما، كتب التفاسير
  .موقف العلماء من اإلسرائيليات والموضوعات

  )(Books Recommended  :المصادر والمراجع
  اإلتقان في علوم القرآن  :  جالل الدين السيوطي  1-
  مناهل العرفان في علوم القرآن :  عبد العظيم الزرقاني  2-
  البرهان في علوم القرآن :  الزركشيبرهان الدين   3-
  التبيان في علوم القرآن :  دمحم على الصابوني 4-
  مباحث في علوم القرآن :  مناع القطان 5-
  مباحث في علوم القرآن :  صبحي صالح. د 6-
  إعجاز القرآن :  أبو بكر الباقالني 7-
  فنون األفنان في علوم القرآن :    ابن الجوزي 8-
  الفوز الكبير في أصول التفسير :  هللا الدهلوىالشاه ولي  9-

  التنوير فى أصول التفسير :  حسانالسيد عميم اإل 10-
  البرهان في مشكالت القرآن :  أبو المعالي 11-
  لمحات في علوم القرآن :  دمحم لطفى الصباغ 12-
  أنواعهوتاريخه وتصنيفه : علوم القرآن  :  مساعد بن سليمان. د 13-
  أسباب النزول :  الواحدي 14-
  لباب النقول في أسباب النزول :  السيوطي 15-
  فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن :   دمحم دمحم سالم محيسن. د 16-
  دراسة تاريخية:  علم أسباب نزول القرآن :  عبدالستار الحمودي. د 17-
  األحرف السبعة للقرآن :  أبو عمرو الداني 18-
  نزول القرآن على سبعة أحرف :    مناع القطان 19-
  خصائصه ودالالته: الجدل في القرآن  :  دمحم سعيد الغامدي. د 20-
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  دراسة وتحليل: جدل القرآن الكريم ألهل الكتاب  :  خلفية حسين العسال. د 21-

  والمفهوم في القرآن الكريمالمنطوق  :  طه عابدين 22-
الفرق بين الرسم العثماني والرسم اإلمالئي  :  خالد بن محمود الجهني 23-

  جرى عليه العرف الذي
  أمثال القرآن :  الشيخ ناصرمكارم الشيرازي 24-
  األمثال في القرآن الكريم :    دمحم جابرالفياض 25-
  عظات وعبر: قصص القرآن  :  سعيد عبد العظيم 26-
  األسلوب الكنائي في القرآن الكريم :  سندس عبد الكريم. د 27-
  مجاز القرآن :    أبو عبيدة 28-
  المجاز غاية اإليجاز في الرد على من نفى وجود :  طلبة األزهر 29-
  المحكم والمتشابه في القرآن :  أمين الدميري. د 30-
  التفسيرالمحكم والمتشابه وأثرهما في  :  إسالم حسن دمحم بله 31-
  اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير :  أبو شبهة. د 32-
   :  33-  

   :   34- 
   :   35- 
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Course : 201206 - Rhetoric  
م البالغةوعل

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
Incourse Exam and Attendance           15+5=20                                                                                                                     
Final Exam : 80 
 Broad Question (4 out of 6)           4×15=60  

Short Question (4 out of 6)           4×05=20 
                 Total = 100 

(Topics to be Read) : الدروس المقررة 
 

  :علم البالغة 
 دراستهأهمية و وغايته هأقسامو تعريفه ونشأته وتطوره : علم البالغة.  
 معناهما وأقسماهما وشروطهما والعالقة بينهما: البالغة والفصاحة .  
  :علم المعاني  .1
 تقسيم الكالم إلى الخبر واإلنشاء  
 أغراضه وأضربه : الخبر  
 مواضع حذف المسند إليه وذكره، تعريف المسند إليه وتنكيره وتقديم المسند  

  إليه وتأخيره
  الطلبي وغير الطلبي(أقسامه  :اإلنشاء(  
  أقسام اإلنشاء الطلبي  
 األمر والنهي واالستفهام والتمني والنداء  
 الوصل والفصل  
 القصر وأحكامه  
 اإليجاز واإلطناب والمساواة 

  
  :  علم البيان .2
 أركانه وأقسامه وأغراضه   : التشببيه  
 المجاز اللغوي والمجاز العقلي( الحقيقة والمجاز(  
  أحكام اإلستعارة  
 المجاز المرسل وعالقته  
 الكناية وأحكامها 
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  علم البديع .3
 المحسنات اللفظية  
 المحسنات المعنوية  

  ) (Books Recommended :المصادر والمراجع
  دروس البالغة  :  حفنى بك ناصف  1-
  جواهر البالغة :  السيد أحمد الهاشمي  2-
  تلخيص المفتاح :  دمحم بن عبد الرحمن القزويني  3-
  مختصر المعاني :  سعد الدين التفتازاني 4-
  اإليضاح في علوم البالغة :  الخطيب القزويني 5-
  البالغة الواضحة :  على الجارم 6-
  أسرار البالغة :  عبد القاهر الجرجاني 7-
 الحاشية على المطول شرح تلخيص مفتاح :  السيد الشريف الجرجاني 8-

  البالغةالعلوم في علم 
  د الغياثية في علوم البالغةئالفوا :  عضد الدين اإليجي 9-

  أساس البالغة :  جار هللا الزمخشري 10-
  جنان الجناس في علم البديع :  صالح الدين الصفدي 11-
  كتاب البديع :  أبو العباد عبد هللا 12-

  أنوار الربيع في أنواع البديع :  الدين السيد على صدر 13-

  علم المعاني :  العزيز عتيق عبد 14-
  علم البيان :  عبدالعزيزعتيق 15-

  علم البديع :  عبد العزيز عتيق 16-

  علم البالغة :  رشيد ناجي الحسن 17-
  علم المعاني :  حلمي مرزوق 18-

  علوم البالغة :  دمحم أحمد قاسم. د 19-
  علوم البالغةبغية اإليضاح لتلخيص المفتاح فى  :  عبد المتعال الصعيدي 20-

  علم البديع دراسة تاريخية وفنية :  بسيوني عبد الفتاح فيود 21-

  غته في ضوء القرآن الكريمالعلم البديع وب :  نصر الدين إبراهيم 22-

  علم المعاني: البالغة  :  فضل حسن عباس. د 23-
  الواضح في علم البيان :  أبو مصطفى البغدادي 24-
    :   25-  
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Course : 201207 - Computer 
الحاسوب

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
Incourse Exam and Attendance            15+5=20 
Final Exam : 80 
 Broad Question (4 out of 6)            4×15=60 

Short Question (4 out of 6)            4×05=20 
                  Total = 100 
 

Topics to be Read: (الدروس المقررة) 
1. Basic Computer Concept : 

Definition, History and Classification of Computers 
Microcomputers System and its Application.  

2. Computer Input and Output System : 
Introduction, Keyboard, Mouse, Punch Card, Direct Access 
Device, Touch Screen, OCR, OMR, Printer, Speaker.  

3. Application of Packages :  
MS Word, MS Excel, MS power Point. 

4. Control Processing Unit And Storage Device : 
Introduction, Control Section, Arithmetic/ Logic Section, 
Primary and Secondary Storage. 

5. Computer Software : 
Introduction, Types, Application, System Software and 
Application Software. 

6. Data Representation :  
Introduction, Data Types, Binary, Decimal and Hexadecimal 
Data and Their Conversations. 

7. Assemble of Computer.  
8. Software Installation. 
9. Data Communication. 

Introduction, Modem, Types of PC networking, LAN, MAN and 
WAN, E-mail, Internet. 
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10. Use of Arabic Software’s for Research fields :  
Al-Maktabatus  Shamela,  Al-Maktabatul Alfiah, Mausuatul 
Hadith Al-Sharif, Mausuatul kalimit tayeeb etc. 

Books Recommended : (المصادر والمراجع) 
1-  :  
2-  :  
3-  :  
4-  :  
5- : 
6- : 
7- : 
8- : 
9- : 

10- : 
11- : 
12- David Evans : Introduction to Computing
13- Joan Lambert : Microsoft Office 2016 Step by Step 
14- EZ-REF Courseware : Microsoft Office 2007 Training Manual 
15- P.K Sinha   : Computer Fundamentals 
16- Donaid H. Sanders : Computer Essentials for Business 


