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Year wise Course and Marks Distribution 
 

Years Written 
Courses 

Viva-Voce & 
Assignment 

Credit Total 
Numbers 

1st Year 7 Nil 7×4 = 28 700 
2nd Year 7 Nil 7×4 = 28 700 
3rd Year 8 Nil 8×4 = 32 800 

4th Year 9 Viva-Voce & 
Assignment 10×4 = 40 1000 

Total 31 1 128 3200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                Total  = 3200 
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Code, Title, Full marks and Credit of the specified courses 
 

3rd Year 
 

SL 
Course 
Code 

Course Title Full 
Marks 

Credit 

1 201301 Tafsir with Sanad 4 100  التفسير بالسند 

2 201302 Tafsir without 
Sanad -2 2-التفسير بدون السند 100 4 

3 201303 Ulumul Hadith علوم الحديث 100 4 
4 201304 Study of Al-Hadith  الحديثدراسة 100 4 

5 201305 
Islamic Sects and 
their Biliefs 

 سالميةاإل فرقال
 وعقائدها

100 4 

6 201306 

Refutation of 
Suspected 
Allegations towards 
the Holy Quran 

دفع الشبهات 
المزعومة حول 

 القرآن الكريم
100 4 

7 201307 Political Sciene and 
Public Administration 

واإلدارة علم السياسة
  العامة

100 4 

8 201308 
Islam and other 
Religions 

اإلسالم واألديان 
  األخرى

100 4 
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Detailed Syllabus 
 

 

3rd Year 
 

 

201301 : Tafsir with Sanad (التفسير بالسند)  
 

201302 :  Tafsir without Sanad -2 2-التفسير بدون السند  
 

201303 :  Ulumul Hadith (علوم الحديث) 
 

201304 :  Study of Al-Hadith (دراسة الحديث)
 

201305 :  Islamic Sects and their Biliefs (الفرق اإلسالمية وعقائدها) 
 

201306 :  Refutation of Suspected Allegations towards the Holy Quran

  (دفع الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم)
 

201307 :  Political Sciene and Public Administration
 )               العامة واإلدارةعلم السياسة (

201308 :   Islam and other Religions اإلسالم واألديان األخرى  
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Course : 201301- Tafsir with Sanad 
  التفسير بالسند

 

 

 

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)                                               110=10 

                Total = 100 

 ) Topics to be Read: ( الدروس المقررة
 سورة هود  : من جامع البيان للطبري
  سورة يوسف  :  من معالم التنزيل للبغوي

 سورة الرعد  : من تفسير القرآن العظيم البن كثير
 سورة إبراهيم  : من الدر المنثور للسيوطي

  سورة الحجر  :  من فتح القدير للشوكاني  
 

 آية فقط من السور المذكورة) 20(عشرون المقرر :  المالحظة
 

  مفهومه وأنواعه وقواعده ) : التفسير بالمأثور(التفسير بالسند 
 تراجم المفسرين المذكورين وخصائص تفاسيرهم ومناهجهم فيها 

 )(Books Recommended : المصادر والمراجع
 1-  الطبري :  جامع البيان عن تأويل آي القرآن

 2-  حسين علي الحربي. د :  جرير الطبري في الترجيح منهج اإلمام ابن
منهج اإلمام ابن جريرالطبري في الترجيح 

  رينالمفسبين أقوال 
 3-  موسى الشاعر كمال تّمام :

 4-  البغوي :  معالم التنزيل
 5-  عفاف عبد الغفور حميد :  البغوي ومنهجه في التفسير

 6-  ابن كثير :  تفسير القرآن العظيم
 7-  سليمان بن إبراهيم الالحم. د :  ابن كثير في التفسيرمنهج 

 8-  السيوطي :  الدر المنثور في التفسير بالمأثور
 9-  حمد وفيق السيد شاهين :  المنثور الدر منهج جالل الدين السيوطى فى تفسير
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 10-    سهاد جادري :  دراسة حول أسلوب ومنهج السيوطي في آثاره
الرواية والدراية  الجامع بين فني: فتح القدير

  من علم التفسير
 11-  الشوكاني :

 12-  عبد الباسط دمحم األسطل :  منهج اإلمام الشوكاني في عرض القراءات في تفسيره
 توظيف قواعدمنهج اإلمام الشوكاني في 

  التفسير من خالل تفسيره فتح القدير
 13-  عبد اللطيف المنظم :

 14-  منيع عبد الحليم محمود. د :   مناهج المفسرين
 15-  حسين الذهبي :  التفسير والمفسرون

 16-  جالل الدين السيوطي :  طبقات المفسرين
 17-  شمس الدين الداوودي :  طبقات المفسرين
 18-  أحمد بن دمحم األدنه روي :  طبقات المفسرين

 19-  مناع القطان   :  مباحث في علوم القرآن
20-  :  
21- : 
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Course : 201302  - Tafsir without sanad-2 
  2-السندبدون التفسير

 

 

 

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)                                                 110=10 

                  Total = 100 

 ) Topics to be Read: ( الدروس المقررة
 سورة النحل      : من مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي

 سورة اإلسراء  : من البحر المحيط ألبي حيان األندلسي
 سورة الكهف     : من لباب التأويل للخازن

 سورة مريم      : في تفسير الكتاب العزيز البن عطية الوجيز من المحرر
 سورة طه     : من زاد المسير في علم التفسير ألبي الفرج ابن الجوزي

 

 من السور المذكورة آية فقط) 20(عشرون المقرر :  المالحظة
 

 شروطهو قواعدهحكمه وأنواعه ومفهومه و:  التفسير بدون السند 
 تراجم المفسرين المذكورين وخصائص تفاسيرهم ومناهجهم فيها 

 )(Books Recommended : المصادر والمراجع
 1- الدين الرازي اإلمام فخر : مفاتيح الغيب

 2- بسام الجمل : منهج فخر الدين الرازي في تفسير القرآن
 3- أبو حيان : البحر المحيط

 4- سلمى داود إبراهيم : األندلسي في التفسيرترجيحات أبي حيان 
 5-  أحمد خالد شكري :  المحيط منهجه في تفسيره البحرأبو حيان األندلسي و

 6-  على بن الخازن :  لباب التأويل في معاني التنزيل
خالل كتابه  منهج اإلمام الخازن في التفسيرمن

  لباب التأويل في معالم التنزيل
 7-  أحمدعثمان عبد الحفيظ  :

 8-    ابن عطية :  المحرر الوجيز
 9-  عبد الوهاب. د :  منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم

 10-    ابن الجوزي :  زاد المسير
ابن الجوزي منهجه واختياراته التفسيرية في 

   كتابه زاد المسير في علم التفسير
: 

عثمان سر الختم األمين 
  الدسوقى

-11 
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 12-  منيع عبد الحليم محمود .د :  مناهج المفسرين
 13-  حسين الذهبي :  التفسير والمفسرون

 14-  جالل الدين السيوطي :  طبقات المفسرين
 15-  شمس الدين الداوودي :  طبقات المفسرين
 16-  أحمد بن دمحم األدنه وي :  طبقات المفسرين

 17-  مناع القطان   :  مباحث في علوم القرآن
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Course : 201303 - Ulumul Hadith  
علوم الحديث

 

  

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
 تعريفه وموضوعه وغرضه ونشأته وتطوره عبر العصور:  علم مصطلح الحديث .1

 . المصنفات فيه وأشهر
والسنة والفرق بينها، وتعريف السند والمتن  واألثر تعريف الحديث والخبر .2

 .والحافظ والحجة والحاكم والمحدثوالمسنَد والمسنِد  سنادواإل
 .)المتواتر واآلحاد( تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا .3
 :تقسيم خبر اآلحاد  .4

  المشهور، العزيز، الغريب(بالنسبة إلى عدد طرقه(. 
  الخبر المقبول وغير المقبول(بالنسبة إلى قوته وضعفه(. 
 مراتبه وبالنسبة إلى المعمول تعريفه وأقسامه بالنسبة إلى تفاوت :  الخبر المقبول

 .به وعدمه
 أسباب ردهتعريفه وأقسامه و:  الخبر المردور. 

o  حكم روايته وحكم فاوت ضعفه وأوهى األسانيد وتتعريفه و :الخبر الضعيف
 .العمل به وأشهر المصنفات في مظنة الضعيف

o  أنواعهمفهومه و :الخبر المردود بسبب سقط من اإلسناد : 
 .)معلق، معضل، مرسل، منقطع(السقط الظاهر 
 .)مدلس، مرسل خفي(السقط الخفي 

o مفهومه وأسباب طعن الراوي:  الخبر المردود بسبب طعن في الراوي - 
 .أسباب الطعن التي تتعلق بالعدالة
 .أسباب الطعن التي تتعلق بالضبط

 خبر اآلحاد المشترك بين المقبول والمردود : 
القدسي، المرفوع، الموقوف، (إليه  أسند تقسيم الخبر بالنسبة إلى من

 .)المقطوع
المسند، المتصل، ( أنواع أخرى متفرقة مشتركة بين المقبول والمردود

 .)زيادات الثقات والمتابع والشاهد واالعتبار
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فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل ومراتب تعريفه وشروط قبوله و:  الراوي .5
 .الجرح والتعديل وألفاظ الجرح والتعديل

 .كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها وآدائها وآداب الروايةتعريفها و:  الرواية .6
 .لطائفهتعريفه وأهميته و:  اإلسناد .7

 تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان: الكتاب المقرر 
  ): (Books Recommended المصادر والمراجع

  مقدمة الدهلوي :  عبد الحق الدهلوي  1-
  الحديث ومصطلحهعلوم  :  صبحى الصالح  2-
  الكفاية فى علم الرواية :  الخطيب البغدادي  3-
  اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع :  القاضي عياض 4-
  )علوم الحديث(المقدمة  :  ابن الصالح أبوعمرو 5-
  النذير لمعرفة سنن البشير التقريب والتيسير :  اإلمام النووي 6-
  التقييد واإليضاح :  زين الدين العراقي 7-
  شرح نخبة الفكر فى نزهة النظر :    ابن حجرالعسقالني 8-
  ح ألفية الحديثرفتح المغيث بش :  دمحم السخاوي 9-

  تدريب الراوي :  جالل الدين السيوطي 10-
  مقدمة في أصول الحديث :    الدهلوي عبد الحق 11-
  قواعد التحديث :  جمال الدين القاسمي  12-
  قواعد في علوم الحديث :  عثماني أحمد ظفر 13-
  بحوث في تاريخ السنة المشرفة :  أكرم ضياء العمري  14-
  ميزان األخبار :  عميم اإلحسان السيد 15-
  الباعث الحثيث :  أحمد شاكر          ،ابن كثير 16-
  اإليضاح في تاريخ الحديث وعلم االصطالح :  سعدي ياسين 17-
  لمحات في أصول الحديث :    دمحم أديب الصالح 18-
  علومه ومصطلحه : أصول الحديث :  دمحم عجاج الخطيب. د 19-
  من أطيب المنح في علم المصطلح :  عبد الكريم المراد 20-
  دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه :  مصطفى السباعي . د 21-
  الوسيط في علوم ومصطلح الحديث :  دمحم أبوشهبة 22-
  الدرر الثمينة :  عبد المتين موالنا 23-

 :  24-  
: 25- 
: 26- 
: 27- 
: 28- 
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Course : 201304 - Study of al-Hadith 
دراسة الحديث

 

 
 

 

 

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)                                                 110=10 

                  Total = 100 

  ) Topics to be Read: ( الدروس المقررة
  مناهج تآليفهم مع خصائص كتبهم و ةتراجم المؤلفين للصحاح الست:  )أ(
 : الحديث الشريف):ب(

  باب كيف كان بدء الوحي وكتاب العلم  :  صحيح البخاري  1-
  كتاب اإليمان :  صحيح مسلم  2-
  كتاب الطهارة :  سنن النسائي  3-
  كتاب الزكاة :  جامع الترمذي 4-
  كتاب الصالة :  سنن أبي داود 5-
  كتاب الصوم :  سنن ابن ماجه  6-

  ) : (Books Recommendedوالمراجعالمصادر 
  فتح الباري :  ابن حجرالعسقالني  1-
  عمدة القاري :  بدر الدين العيني  2-
  إرشاد الساري شرح صحيح البخاري :  شهاب الدين القسطالني  3-
  فيض الباري على صحيح البخاري :  دمحم أنورشاه الكشميري 4-
  مسلم بن الحجاجصحيح  المنهاج شرح :  يحيى بن شرف النووي 5-
  فتح الملهم بشرح صحيح مسلم :  شبير أحمد العثماني 6-
  تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم :  دمحم تقي العثماني 7-
  فتح المنعم شرح صحيح مسلم :  موسى شاهين الشين 8-
  بذل المجهود :  خليل أحمد السهارنفوري 9-

  عون المعبود :  شمس الحق العظيم أبادي 10-
  وآثاره في علم الحديث:  اإلمام أبو داود :  دمحم محبوب الرحمن. د 11-
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  زهر الربي على المجتبي :  جالل الدين السيوطي 12-
  عرف زهر الربى على المجتبى :  علي بن سليمان الدمنتاني 13-
  التقريرات الرائعة على سنن النسائي :  موالنا دمحم حمد هللا التهانوي 14-
  شرح سنن النسائي :  الرحمن األهدلدمحم بن عبد  15-
  التعليقات السلفية على سنن النسائي :  دمحم عطاء هللا الفوجياني 16-
  ذخيرة العقبي في شرح المجتبي :  دمحم بن علي األثيوبي الولّوي 17-
  العرف الشذي :  أنور شاه الكشميري 18-
  معارف السنن :  يوسف البنوري 19-
  تحفة األحوذي :  المباركفوريعبد الرحمن  20-
  عارضة األحوذي :  أبو بكر ابن العربى المالكي 21-
  درس ترمذي :  العالمة تقى عثماني 22-
  إنجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجة :  عبد الغني المجددي 23-
  مصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجة :  جالل الدين السيوطي 24-
  الحاجة في شرح سنن ابن ماجةنهاية  :  أبو الحسن السندي 25-
  شرح سنن ابن ماجة :  الشيخ عبد المحسن العباد 26-

 :  27-  
: 28- 
: 29- 
: 30- 
: 31- 
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Course : 201305 – Islamic Sects and their Beliefs 
وعقائدها الفرق اإلسالمية

 

 

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

  

  .مفهومها وأدلتها وأهميتها وحاجة الناس إليها: العقيدة 
 .تعريفه وأسبابه وخطورته ونشأته وتطوره وأهم الفرق اإلسالمية:  االفتراق

  .كتبهم المشهورةتعريفهم ونشأتهم وفروعهم وعقائدهم ورجالهم و:  فرقة الخوارج
  .كتبهم المشهورةتعريفهم ونشأتهم وفروعهم وعقائدهم ورجالهم و:  فرقة الشيعة

  .كتبهم المشهورةفروعهم وأصول عقائدهم ورجالهم وتعريفهم ونشأتهم و:  فرقة المعتزلة
  .كتبهم المشهورةعقائدهم ورجالهم وفروعهم وتعريفهم ونشأتهم و:  فرقة المرجئة
  .كتبهم المشهورةعقائدهم ورجالهم وفروعهم وتعريفهم ونشأتهم و:  فرقة الجبرية
  .كتبهم المشهورةتعريفهم ونشأتهم وفروعهم وعقائدهم ورجالهم و:  فرقة الجهمية

  .فروعهم وعقائدهم المشهورةتعريفهم ونشأتهم و:  فرقة المشبهة والمجسمة
األشعرية (تعريفهم ومناهجهم الكالمية :  )أهل السنة والجماعة( الناجيةالفرقة 

اإليمان با والقول الصحيح في األسماء والصفات :  وعقائدهم، مثل) والماتريدية
واإليمان بالمالئكة واإليمان بالكتب واإليمان بالرسل واإليمان بالقدر واإليمان 

  .ئد ورجال أهل السنة وكتبهم المشهورةباليوم اآلخر وما اشتمل عليها من العقا
   .بين الفرق اإلسالمية من جهة التوافق والتخالف الموازنة

  .)أهل القرآن(من القاديانية والبهائية والباطينة والحشوية والقرآنية  موقف أهل السنة
  ) : (Books Recommendedالمصادر والمراجع

  الوصيةواألبسط الفقه الفقه األكبر و :  اإلمام أبو حنيفة  1-
  العقيدة الطحاوية :  أبو جعفر الطحاوي  2-
  خلق أفعال العباد :  دمحم بن إسماعيل البخاري  3-
  المصلين واختالف اإلسالميين مقاالت :  أبو الحسن األشعري 4-
  كتاب التوحيد :  أبو منصور الماتريدي 5-
  أصول الدين :  البزدوي أبو اليسر 6-
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  الفصل في الملل واألهواء والنحل :  ابن حزم 7-
 على سبيل الرشادوالهداية إلى  االعتقاد :  اإلمام البيهقي 8-

  مذهب السلف أهل السنة والجماعة
  الملل والنحل :  الشهرستانيعبد الكريم  9-

  الفرق بين الفرق :  عبد القاهر البغدادي 10-
 عن الناجية الفرقة وتمييز الدين في التبصير :  المظفر اإلسفراييني أبو 11-

  الهالكين الفرق
  قواعد العقائد :  الغزالي 12-
  قانون التأويل :  الغزالي 13-
  أساس التقديس :  فخر الدين الرازي 14-
  اعتقادات فرق المسلمين والمشركين :  فخر الدين الرازي 15-
  شرح العقيدة الطحاوية :  أكمل الدين بابرتي 16-
  شرح العقائد النسفية :  نىاالتفتاز 17-
  المقاصدشرح  :  نىاالتفتاز 18-
  شرح المواقف :  السيد الجرجاني 19-
  السيف الصقيل :  اإلمام السبكي 20-
  العقيدة وعلم الكالم :  دمحم زاهد الكوثري 21-
  أدلة أهل السنة :  السيد يوسف الرفاعي 22-
  الماتريديعقيدة اإلسالم واإلمام  :  دمحم أيوب علي. د 23-
  تاريخ المذاهب اإلسالمية :  أبو زهرة 24-
  الفرق والمذاهب والجماعات اإلسالمية القديمة :    نجالء لطفي 25-
  منذ البداياتالفرق والمذاهب اإلسالمية  :  سعد رستم 26-
  المذاهب اإلسالميةالقانون في عقائد الفرق و :  دمحم نعيم دمحم هاني ساعي. د 27-
  اإلسالمية والمذاهب والجماعات الفرق موسوعة :  المنعم الحفنيعبد . د 28-
  أصول وتاريخ الفرق اإلسالمية :  مصطفى بن دمحم بن مصطفى 29-
  اإلسالمية والمذاهب الفرق أطلس :  شوقي أبو خليل. د 30-
  اإلسالمية والعقائد الفرق في دراسات :  عرفان عبد الحميد 31-
  القادياني والقاديانية :  أبو الحسن علي الندوي 32-
  العقيدة والعبادة والسلوك :  أبو الحسن علي الندوي 33-
  موسوعة الفرق والمذاهب واألديان المعاصرة :  ممدوح الحربي 34-

Introduction to Maturid’s Tawilat 
Ahlus  Sunnah (IFB) 

: Dr. Mustafizur Rahman 35-  

 :  36- 
 37- 
: 38- 
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Course : 201306 - Refutation of Suspected Allegations 
towards the Holy Quran 
الكريمدفع الشبهات المزعومة حول 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 

 

  .مفهومها ونشأتها وتطورها عبر العصور:  الشبهات حول القرآن  ) أ
  : بيان بعض الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم والرد عليها  ) ب
 الشبهات حول نزول الوحي  1-
 الشبهات حول جمع القرآن  2-
  القرآنالشبهات حول نسيان النبي ملسو هيلع هللا ىلص   3-
 لشبهات حول الزيادة والنقصان في القرآنا 4-
 القرآن الشبهات حول تواتر 5-
 الشبهات حول المكي والمدني 6-
 الشبهات حول األحرف السبعة للقرآن 7-
 الشبهات حول اختالف القراءات للقرآن 8-
 الشبهات حول تحريف القرآن 9-

 الشبهات حول إعجاز القرآن 10-
 حول الناسخ والمنسوخ الشبهات 11-
 الشبهات حول عصمة األنبياء في القرآن 12-
 الشبهات حول عصمة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في القرآن 13-
 الشبهات حول عصمة المالئكة في القرآن 14-
 الشبهات حول وقوع التناقض في القرآن 15-
 الشبهات حول التكرار في القرآن 16-
 حقوق النساء في القرآنالشبهات حول  17-
 الشبهات حول األخطاء النحوية في القرآن 18-
 الشبهات حول األخطاء الحسابية في القرآن 19-
 الشبهات حول بيان خلق اإلنسان في القرآن 20-
 الشبهات حول العلوم الكونية في القرآن 21-
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  ) (Books Recommended :المصادر والمراجع
  القرآنمناهل العرفان فى علوم  :  الزرقانيعبد العظيم   1-
  القرآنالتبيان في علوم  :  دمحم على الصابوني    2-
  الكريم القرآنشبهات حول  :    دمحم عمارة. د  3-
  الكريم القرآنردود حول شبهات و :    دمحم هادي معرفة 4-
دمحم السعيد بن السيد . د 5-

    جمال الدين
الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم في  :

  المعارف اإلسالمية والبريطانية دائرتي
  الكريم مصادرالقرآن حول المستشرقين شبهات :  مصطفى مسلم. د.أ 6-
  شبهات حول اإلسالم :    دمحم عمارة. د 7-
  شبهات المستشرقين عن المكي والمدني :  طاهرة قمام 8-
  على شبهات حول أخطاء إمالئية في القرآن الكريمالرد  :  عبد الرحمن دمشقية 9-

رد شبهات حول عصمة النبى صلى هللا عليه  :  يالسيد دمحم إسماعيل الشربين 10-
  وسلم فى ضوء السنة النبوية الشريفة

  شبهات النصارى حول اإلسالم :  وليد كمال شكر 11-
  وكتابته الكريم القرآن جمع من المستشرقين موقف :  دمحم رشيد زاهد 12-
  حول ميراث المرأة في اإلسالم :  أبو عاصم البركاتي المصري 13-
  شبهات حول المرأة :  موقع المنبر 14-
  والشبهات اإلفتراءات على الرد:  اإلسالم بيان موسوعة :  )مصر(نخبة من كبار العلماء  15-

  القرآنعجاز إ :  أبو بكر الباقالني   16-
  القرآناإلتقان في علوم  :  جالل الدين السيوطي   17-
  القرآنالبرهان في علوم  :  برهان الدين الزركشي   18-
  القرآنمباحث في علوم  :  مناع القطان   19-
  القرآنمباحث في  علوم  :  صبحي  صالح  . د 20-
  اإلسالم والمستشرقون :  أبو الحسن علي الندوي 21-

  

The authenticity of the Qur’an : M.D BS Foad 22- 
Islamic facts Refuting the Allegations 
against Islam 

: Dr. Mahmoud Hamdy 
Zakzouk 

23- 

Response to Criticism on the Holy Quran : Dr Iftikhar Ahmad Ayaz     24- 
Orientalists on Qur'an: A Critical Study : Hafsa Nasreen 25- 
Contradictions in the Qur'an : Matt Slick 27- 

 :  28- 
: 29- 
: 30- 
: 31- 
: 32- 
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: 33- 
: 34- 
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Course : 201307 - Political Science and Public Administration 
 علم السياسة واإلدارة العامة

 

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
 

Incourse Exam and Attendance            15+5=20 
Final Exam:80 
Part-A: Political Science: 
 Broad Question (2 out of 4)            2×15=30 

Short Question (2 out of 4)            2×05=10 
Part-B: Public Administration: 
 Broad Question (2 out of 4)            2×15=30 

Short Question (2 out of 4)            2×05=10 
                  Total = 100 

(Topics to be Read) : الدروس المقررة 
 

 )Political Science(علم السياسة : الف 
 .المجتمع، الجالية، الحكومة، السيادة، القانون، الحرية، المساواة:  المفاهيم األساسية .1
 .المجتمع، الدولة، الحكومة، السيادة، القانون، الحرية، المساواة:  المفاهيم اإلسالمية .2
 .والمفاهيم المذكورة أعاله في اإلسالم والدول اإلسالمية والقومية والدوليةاألمة  .3
غير مكتوبة، مرنة وصارمة، طرق وضع توبة ومك:  ، الدستورالتنظيم السياسي .4

 .الدستور، خصائص الدستور الجيد
 .والدستورية في اإلسالم مفهوم الدستور .5
األنظمة الوحدوية واالتحادية، مجلس الديمقراطية والدكتاتورية، :  أشكال الحكم .6

 .الوزراء والحكومات الرئاسية
 .السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية:  هيئات الحكم .7
 .فصل السلطات وقواعد القانوناألحزاب السياسية الناخبة و .8
 .ةالمفهوم اإلسالمي للدولة، الخالفة، الشورى، القاضي، المفهوم اإلسالمي للعدالة االجتماعي .9

 

English Version:  
1. Fundamental Concepts: Society, Community, Government, 

Sovereignty,  Law, Liberty, Equality. 
2. The Islamic Concepts: Society, State, Governments, 

Sovereignty,  Law, Liberty, Equality.  
3. Nation, Nationalism and Internationalism, The above 

concepts in Islam and in Muslim countries.  
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4. Political organization, Constitution: Written, Unwritten, 
Flexible and rigid, the methods of establishing constitution, 
the characteristics of a good constitution. 

5. The concept of constitution and constitutionalism in Islam.  
6. Forms of Government: Democracy and Dictatorship, Unitary 

and Federal systems, Cabinet and Presidential Governments. 
7. Organs of Government: Legislature, Executive and Judiciary. 
8. Electorate Political Parties, Separation of powers, Rule of 

law. 
9. The Islamic concept of State, Khilafat, The Shura, Al-quadi, 

Islamic Concept of social justice. 
 

 )ublic AdministrationP(دارة العامة اإل :ب 
 .تطويرهامفهوم اإلدارة العامة وفروعها و .1
 .المجتمعمفهوم  اإلدارة العامة اإلسالمية وأهميتها في  .2
 .العالقة بين اإلدارة العامة واإلدارة العامة اإلسالمية وغيرها من العلوم االجتماعية .3
  .أنواع اإلدارة العامة .4
 .اإلدارة العامة في عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وفي عهد الخلفاء والغرض منها وثمراتها .5
 .أسس ومزايا النظم اإلدارية في اإلسالم .6
 .ع والتنظيم والسيادة والحرية والوحدة من منظور إسالميتعريف المجتم .7
 .تعريف الوزارة واإلدارة العامة والخاصة والدولة في اإلسالم .8
 .دستور وخصائص الدستور المكتور وغير المكتور ونظرية اإلسالم .9

 .الشروط اإللزامية واألوصاف الصحيحة للقضاة واإلداريين والقضاء والبدعة في اإلسالم .10
 

English Version: 
1. The concept of Public administration and its branches and 

development.  
2. The concept of Islamic public administration and it’s 

importance in society. 
3. The relationship between public administration and the 

Islamic public administration and other social sciences.  
4. Types of public administration.  
5. Public administration in the era of the messenger of Allah 

(peace be upon him) and in the era of the caliphs and it’s 
purpose and fruit. 
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6. Foundations and advantages of administrative systems in 
Islam. 

7. Definition of society, organization, sovereignty, freedom and 
unity, the theory of Islam.  

8. Definition of Ministry, Public and private administration and 
state in Islam. 

9. Constitution and characteristics of the written constitution 
and non-written and the theory of Islam. 

10. The obligatory conditions and proper descriptions of judges 
and administrators, the judiciary and heresy in Islam. 

 ) (Books Recommended :المصادر والمراجع
  

  )(Political Scienceعلم السياسة :  األولالجزء 
  األحكام السلطانية والواليات الدينية :  أبو الحسن الماوردي  1-
  األحكام السلطانية :  أبو يعلى دمحم بن الحسين  2-
  المدخل إلى السياسة الشرعية :  عبد العال أحمد عطورة  3-
  أضواء على السياسة الشرعية :  العتيبيسعد بن مطر . د 4-
  النظام السياسي في اإلسالم :  عمان عبد الرزاق السامرائي 5-
  في علم السياسة اإلسالمية :  الرحمن خليفة عبد. د 6-
  مدخل إلى علم السياسة :  عصام سليمان. د 7-
  ناجيل جاكسون :  ناجيل جاكسون 8-

  

A History of Political Thought : Subrata Mukherjee 9- 
American Government : 
Institutions and Policies 

: Wilson 10- 

An Introduction to Political Theory : O.P.Gouba  11- 
Principles of Modern Political Science : J.C. Johari 12- 
Patterns of Democracy : Arend Lizphart 13- 

 :  14- 
: 15- 
: 16- 
: 17- 
: 18- 
: 19- 
: 20- 
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: 21- 
: 22- 
: 23- 
: 24- 
: 25- 
: 26- 
: 27- 
: 28- 

  )ublic AdministrationP( اإلدارة العامة:  الثانيالجزء 
 مبادئ اإلدارة العامة :  عبد المعطي دمحم العساف. د  1-
  مقدمة في اإلدارة اإلسالمية :  المزجاجي أحمد  2-
  اٍإلسالمفياإلدارةنظام :  طبليهالقطبدمحمالقطب. د  3-
  الفكر والتطبيق: اإلدارة والحكم في اإلسالم  :  عبد الرحمن بن إبراهيم. د 4-

  

Public administration: John McDonald5- 
An introduction to public Administration: J. Danis6- 
Encyclipedia of public Administration: Raimann Pattanayak7- 
Contemporary public Administration: Thomas P Murphy 8- 
Public policy and administration: M. ed. Kistaiah9- 
Public management and 
Administration : an introduction

: Owen E Hughes 10- 

 :  11- 
 :  12- 

 :  13- 
 :  14- 
 :  15- 

 :  16- 
: 17- 
: 18- 
: 19- 
: 20- 
: 21- 
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Course : 201308 :  Islam and other Religions 
اإلسالم واألديان األخرى

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
  

 مفهوم كلمة الدين والملل والنحل وحاجة الناس إلى الدين وأهمية دراسة األديان. 
  من األديان السماوية: 

معناه ومفهومه وخصائصه ومحاسنه وتعاليمه وعالميته  :اإلسالم  .1
واإلثبات بأنه دين ودولة وعقيدة وشريعة وهو الدين والدستور الوحيد 

 .للحياة اإلنسانية في العالم
أسماؤها وتاريخ نشأتها ورجالها وعقائدها وكتبها المقدسة وما  : اليهودية .2

  .سالماعتراها من تحريف وما قامت به من المؤامرة ضد اإل
أسماؤها وتاريخ نشأتها ورجالها وعقائدها وكتبها المقدسة  :النصرانية  .3

 .وما اعتراها من تحريف وفرقها
 نشأة األديان اآلتية ومبادئها وأساسها وعقائدها وكتبها :  من األديان الوضعية

 المقدسة وما فيها من الطبقات
o  الهندوسية 
o البوذية 
o السيخية 
o  الكونفشيوسية 

 ) (Books Recommended :والمراجعالمصادر 
  

  النحلالفصل في الملل واألهواء و :  ابن حزم الظاهري  1-
  النحلالملل و :  عبد الكريم الشهرستاني  2-
  الخصائص العامة لإلسالم :  الدكتور يوسف القرضاوي  3-
  اإلسالممقارنة األديان و :  أحمد الشلبي. د 4-
  األديان والديانات القديمةمقارنات  :  اإلمام دمحم أبوزهرة 5-
  منهج القرآن في دعوة اليهود :  سيد طنطاوي.د 6-
  هذا إسالمنا :  سيد سابق 7-
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الندوة العالمية للشباب  8-
  اإلسالمي

الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب  :
  واألحزاب المعاصرة

  دراسات في األديان اليهودية والنصرانية :   سعود الخلف 9-
  )اليهودية والنصرانية(مقارنة األديان  :  أحمد الشلبي. د 10-
  موسوعة الملل واألديان :  مجموعة من الباحثين 11-
  أصلح األديان لإلنسانية عقيدة وشريعة :    أحمد العطار 12-
  تحذير أهل اإليمان من التقارب بين األديان :  ناصر السوهاجي 13-
  دراسة مقارنة :اإلسالم واألديان  :  مصطفى حلمي. د 14-
  مقارنة األديان :  طارق خليل السعدي. د 15-

  

The Religion of Islam : Mohammad Ali 16- 
A comparative Study of Islam and 
other Religion 

: Syed Mozaffaruddin 17- 
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