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Total Marks : 3200
31100 = 3100
50
50
Total = 3200
Year wise Course and Marks Distribution

Detailed Syllabus

Written Courses
Viva-Voce
Assignment Writing

Years
st

1 Year
Total

Written
Courses

Viva-Voce &
Assignment

Credit

7
7

Nil

7×4 = 28
28

Total
Numbers

700
700

SL
1

203101

2

203102

3

203103

4
5

203104
203105

6

203106

7

203107

Introduction to Islamic
Da’wah
Functional Arabic
Language
Study of al-Hadith alNabawi
Bengali Language
Basic English
Economics and Islamic
Economics
Bangladesh Studies

203101 : Introduction to Islamic Da’wah ()المدخل إلى الدعوة اﻹسﻼمية
203102 : Functional Arabic Language ()اللغة العربية التطبيقية
203103 : Study of al-Hadith al-Nabawi ()دراسة الحديث النبوي

203105 : Basic English ()اﻹنجليزية اﻷساسية
Full
Marks

Credit

المدخل إلى الدعوة
اﻹسﻼمية

100

4

اللغة العربية التطبيقية

100

4

دراسة الحديث النبوي

100

4

اللغة البنغالية
اﻹنجليزية اﻷساسية
اﻻقتصاد
واﻻقتصاد اﻹسﻼمي
دراسات بنغﻼديشية

100
100

4
4

100

4

100

4

Course Title

1st Year

203104 : Bengali Language ()اللغة البنغالية

1st Year
Course
Code
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3

203106 : Economics and Islamic Economics
()اﻻقتصاد واﻻقتصاد اﻹسﻼمي
203107 : Bangladesh Studies ()دراسات بنغﻼديشية
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قسم الدعوة والدراسات اﻹسﻼمية

 :تعريف عام بدين اﻹسﻼم
 -6علي طنطاوي
 :اﻹسﻼم  :أصوله ومبادئه
 -7د .ﷴ بن عبد ﷲ
 :أسس الدعوة إلى ﷲ
 -8ﷴ أمحزون
 :أصول الدعوة إلى ﷲ
 -9عبد الرحمن بن عبد الخالق
 :منهج النبوة في الدعوة إلى ﷲ
 -10مهدي بن إبراهيم
 :سبيل الدعوة اﻹسﻼمية
 -11ﷴ أمين المصري
 :خصائص الدعوة اﻹسﻼمية
 -12ﷴ أمين حسن ﷴ
13:
14:
15- Egdunas Racius
: The Multiple Nature of the Islamic
Da’wah

: Da’wah Manhaj Principles

Methodology in the holy Quran and
Messanger life

16- Syed Suleman Nadvi

Department of Da’wah and Islamic Studies

IAU

Course : 203101 - Introduction to Islamic Da’wah
المدخل إلى الدعوة اﻹسﻼمية

)توزيﻊ الدرجات( Distribution of Marks:
Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
)Broad Question (4 out of 6
)Short Question (4 out of 6

15+5=20
4×15=60
4×05=20
Total = 100

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
أ -اﻹسﻼم :
 -1اﻹسﻼم  :تعريفه وماهيته وحقيقته
 -2اﻹسﻼم دين كامل وشامل
اﻹسﻼم
 -3أهداف الحياة البشرية في ٍ
ب -علم الدعوة :
 -1تعريف الدعوة والدعوة اﻹسﻼمية وطبيعتها ومجاﻻتها
 -2علم الدعوة  :مفهومه ونشأته وتطوره وصلته بالعلوم اﻷخرى
 -3أبرز المصطلحات لعلم الدعوة :التبليغ واﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر
واﻹرشاد والتوجيه والوعظ والنصيحة والبيعة والداعي والمدعو.
 -4أركان الدعوة
 -5موضوع الدعوة وخصائصها
 -6أنواع الدعوة  :الدعوة الفردية والدعوة الجماعية
 -7حكم الدعوة اﻹسﻼمية
 -8أهداف الدعوة اﻹسﻼمية
 -9حاجة الناس إلى الدعوة اﻹسﻼمية في العالم
 -10حكم من لم تبلغه الدعوة

المصادر والمراجﻊ (Books Recommended) :
-1
-2
-3
-4
-5
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اﻷستاذ عبد الكريم زيدان
د .أحمد أحمد غلوش
د .أبو الفتح البيانوني
د .محي الدين اﻵلوسي
د .ﷴ عبد الرحمن أنواري
5

:
:
:
:
:

أصول الدعوة
الدعوة اﻹسﻼمية  :أصولها ووسائلها
المدخل إلى علم الدعوة
منهاج الداعية
منهج الدعوة والدعاة في القرآن الكريم
وتطبيق ذلك في المجتمﻊ الحديث
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قسم الدعوة والدراسات اﻹسﻼمية

ب(
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ه(
)و(
)ز(

IAU

Department of Da’wah and Islamic Studies

IAU

Course : 203102 - Functional Arabic Language
اللغة العربية التطبيقية

عﻼمة الترقيم
كتابة الهمزة
كتابة التاء
اﻷلف اللينة
زيادات الحروف
الوصل والفصل
ضرب المثل

توزيع الدرجات Distribution of Marks :
15+ 05=20
5  04 = 20

ج( كتابة الطلب  :طلب اﻻلتحاق بالجامعة وطلب الوظيفة وطلب الشهادة العلمية من
مكتب مراقب اﻻمتحانات وطلب التزكية من رئيس القسم بالجامعة وطلب منحة
دراسية من أي جهة وطلب مقعد من قبل مدير مسكن الطﻼب وطلب مساعدة مالية
لبناء المساجد والمدارس والطلب إلى سفير البﻼد العربية للدراسة العليا وغيرها.
د( كتابة الرسالة  :رسالة الولد إلى الوالد ورسالة إلى رئيس تحرير الجريدة ورسالة
مفتوحة إلى عامة الناس ورسالة إلى الصديق ورسالة إلى اﻷستاذ ورسالة بمناسبة
العيد ورسالة التعزية ورسالة الدعوة إلى حفلة الزواج أو إلى أي حفل وغيرها.
ه( كتابة الحوار  :الحوار في غرفة المحاضرة والحوار في حرم الجامعة والحوار في
المستشفى والحوار في المطعم والحوار في مكتب جواز السفر والحوار في البنك
والحوار في المراكز التجارية والحوار بين الموكل والوكيل والحوار في المطار
وغيرها.
و( كتابة الفقرة  :استقﻼل بنغﻼديش ،اليوم الدولي للغة اﻷم ،معرض الكتاب ،انقطاع
الكهرباء ،أضرار التدخين ،التلوث السمعي ،تلوث الهواء ،تلوث المياه ،تلوث
البيئة ،أهمية التعليم ،فوائد اﻹنترنت ومضاره ،هوايتك المفضلة ،الحاسوب ،البريد
اﻹلكتروني ،داكا العاصمة ،الشاعر الوطني لبنغﻼديش ،حقوق المرأة في اﻹسﻼم،
النصب التذكاري الوطني لبنغﻼديش.
الكتاب المقرر :
 .1العربية بين يديك )الجزء اﻷول( ]جامعة الملك سعود ،الرياض[
 .2قواعد اﻹمﻼء  :عبد السﻼم هارون

المصادر والمراجﻊ (Books Recommended) :
-1

جامعة الملك سعود  ،الرياض

:

-2

د .ف .عبد الرحيم

 :دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها
)الجامعة اﻹسﻼمية بالمدينة المنورة(

العربية بين يديك
)سلسلة في تعليم اللغة العربية لغيرالناطقين بها(
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1  10 = 10
1  10 = 10
1  10 = 10
1  10 = 10
1  10 = 10
05 + 05=10
Total = 100

Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
a) Grammar :

)(Tashkil, Tashih, Tarkib, I’rab, Mal’ul faragah, Making Sentence etc.

b) Tarqim and Imla
c) Letter/Application/E-mail Writing
d) Dialogue Writing
)e) Translation: (From Bengali into Arabic
f) Paragraph Writing
)g) Comprehension : (Short Question & Summry

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
أ( في هذه المادة ينبغي توجيه العناية بالقواعد العربية اﻻبتدائية .يدرس المعلمون
بطريقة تطبيقية ويهتمون بالموضوعات التالية عند التدريس :
)أ( التشكيل
)ب( التصحيح
)ج( التركيب
)د( اﻹعراب
)ه( ملء الفراغ
)و( كتابة الجمل بالترتيب الصحيح
)ز( استخراج المادة وتعيين الجنس
)ح( الكلمات المترادفة والمتضادة
)ط( تحويل المفرد إلى الجمﻊ وعكسه وكتابة الجنس المقابل
)ي( تكوين الجمل وما إلى ذلك

7
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-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
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د .عبده الراجحي
د .عبده الراجحي
د .مسعد ﷴ زياد
عبد العليم إبراهيم
د .رشيد زاهد
ﷴ صالح الشنطي
علي رضا
علي رضا
ﷴ رجاني الجبالي
صﻼح الدين الزعبﻼوي
د .حسين حسن طﻼفجة
فهد خليل زايد
ﷴ العدناني
د .مصطفى حميدة
د .علي أبو المكارم
فاضل صالح السامراني
ناصيف يمين
د .إميل بديﻊ يعقوب

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

التطبيق النحوي
التطبيق الصرفي
قاموس اﻹمﻼء
اﻹمﻼء والترقيم في الكتابة العربية
التسنيم لقواعد اﻹمﻼء والترقيم
فن التحرير العربي  :ضوابطه وأنماطه
اﻹنشاء الواضح
اﻹنشاء السهل
المرشد في إنشاء العربية لغير العرب
معجم أخطاء الكتاب
اﻷخطاء الشائعة في الكتابة والتعبير
اﻷخطاء الشائعة النحوية والصرفية واﻹمﻼئية

معجم اﻷخطاء الشائعة
نظام اﻷرتباط والربط في تركيب الجملة العربية

التراكيب اﻹسنادية
الجملة العربية  :تأليفها وأقسامها
المعجم المفصل في اﻹمﻼء
معجم اﻹعراب واﻹمﻼء
Peter F.Abboud and others
: Elementary Modern Standard Arabic
:
:
:
:

9
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-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26

جﻼل الدين السيوطي
علي بن سليمان الدمنتاني
موﻻنا ﷴ حمد ﷲ التهانوي
ﷴ بن عبد الرحمن اﻷهدل
ﷴ عطاء ﷲ الفوجياني
ﷴ بن علي اﻷثيوبي الولوي

أنور شاه الكشميري
يوسف البنوري
عبد الرحمن المباركفوري
أبو بكر ابن العربى المالكي
تقى عثماني
عبد الغني المجددي
جﻼل الدين السيوطي
أبو الحسن السندي
الشيخ عبد المحسن العباد

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

زهر الربى على المجتبى
عرف زهر الربى على المجتبى
التقريرات الرائعة على سنن النسائي
شرح سنن النسائي
التعليقات السلفية على سنن النسائي
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
العرف الشذي
معارف السنن
تحفة اﻷحوذي
عارضة اﻷحوذي
درس ترمذي
إنجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجة
مصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجة
نهاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجة
شرح سنن ابن ماجة
:
:
:
:
:
:

IAU
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Course : 203103 - Study of al-Hadith al-Nabawi
دراسة الحديث النبوي

)توزيﻊ الدرجات( Distribution of Marks:
15+5=20
5×14=70
110=10
Total = 100

Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
)Translation and Related Questions (5 out of 8
)(Translation=6,Related Questions=4+4
Broad question

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
الف  :تراجم المؤلفين للصحاح الست مﻊ خصائص كتبهم ومناهج تآليفهم
272829303132-

باء :







الحديث الشريف
صحيح البخاري
صحيح مسلم
سنن النسائي
جامﻊ الترمذي
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه

:
:
:
:
:
:

باب كيف كان بدء الوحي الخ وكتاب العلم
كتاب اﻹيمان
كتاب الطهارة
كتاب الزكاة
كتاب الصﻼة
كتاب الصوم

المصادر والمراجﻊ (Books Recommended) :
 -1ابن حجر العسقﻼني
 -2بدر الدين العيني
 -3شهاب الدين القسطﻼني
 -4ﷴ أنورشاه الكشميري
 -5يحيى بن شرف النووي
 -6شبير أحمد العثماني
 -7ﷴ تقي العثماني
 -8موسى شاه ينﻼشين
 -9خليل أحمد السهارنفوري
 -10شمس الحق العظيم أبادي
 -11د .ﷴ محبوب الرحمن
المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس مﻊ الشرف ]الجامعة اﻹسﻼمية العربية[
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

فتح الباري
عمدة القاري
إرشاد الساري شرح صحيح البخاري
فيض الباري على صحيح البخاري
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
فتح المنعم شرح صحيح مسلم
بذل المجهود
عون المعبود
اﻹمام أبو داود  :وآثاره في علم الحديث

]Syllabus for Fazil B.A Honours [Islamic Arabic University
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Course : 203104 - Bengali Language
اللغة البنغالية

IAU

قسم الدعوة والدراسات اﻹسﻼمية

1.
2.

Distribution of Marks : ()توزيﻊ الدرجات
Books Recommended : ()المصادر والمراجﻊ
:
:
:
:

×
×
×
×

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Topics to be Read: ()الدروس المقررة

Syllabus for Fazil B.A Honours [Islamic Arabic University]
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Distribution of Marks: ()توزيﻊ الدرجات
15+05=20
805 = 40
205 = 10
310 = 30
Total = 100

Topics to be Read : ()الدروس المقررة
A : Grammar = 40
Nominal Group :
a. Determiners
d. Adjective

1.

b. Headword
c. Modifier
e. Infinitive
f. Appositive
g. Prepositional Phrase, Participial phrase, Infinitive Phrase.
2.
3.

Function of Parts of speech: Noun, pronoun, Verb and its usage.
Verb Modifiers: Adverbial of time, place, manner, duration,
frequency and degree.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

قسم الدعوة والدراسات اﻹسﻼمية

C: Composition = 30

Course : 201105 - Basic English
اﻹنجليزية اﻷساسية
Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
Grammar
Translation
Composition

IAU

The Tenses, Right form of verbs, Gerund, Participles.
Voice Change.
Narration.
Use of Prepositions.
Use of Modal Auxiliaries.
Subject-Verb Agreement.
Phrase and Idioms, phrasal Verbs.

1.
2.
3.
4.

Pragraph writing
Letter, Application and CV writing
Dialogue writing
Amplification writing

Books Recommended : ()المصادر والمراجﻊ
12345-

Sadruddin Ahmed
P.C. Das
Raymond Merphy
S.M. Zakir Hossain

:
:
:
:
:

678910111213141516-

S.M. Zakir Hossain
A.S. Horny
Jahurul Islam
W.S Allen Longman
M. S. Al-Beruni
Sr. M. Rahman
Abdullah Yousuf Ali
Robert Krohn
Jahural Islam
John East wood
Muhammad Pickthall

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Thomson and Martine

Learning English the easy way
Applied English Grammar & Composition

English Grammar
A Practical English Grammar
A Passage to Grammar, Translation
& Composition
Tactics for Learning Preposition
Guide to patterns and use in English
A key to Structural analysis
Living English Structure
Zenuin B.C.S. English Grammar
The Quran Majid
The Holy Quran
English Sentence Structure
English Grammar in Use
Oxford Grammar practice
The Glorious Quran

B: Translation=10

Translations from the Holy Quran :
English Version of some suras (Sura Fatiha, Asr and from Sura
A.
Fil to Sura Naas).
Ayats (Verses) of Science, Economics, Agriculture & Islamic
B.
politics.
Syllabus for Fazil B.A Honours [Islamic Arabic University]
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)ج( البنوك والتأمين في اﻹسﻼم :












Course : 203106 - Economics and Islamic Economics

معنى ومفهوم المصرفية اﻹسﻼمية.
أصل وتطوير الخدمات المصرفية اﻹسﻼمية.
أهمية وضرورة الخدمات المصرفية اﻹسﻼمية.
خصائص الخدمات المصرفية اﻹسﻼمية.
نظام اﻹيداع واﻻستثمار في اﻷعمال المصرفية اﻹسﻼمية.
طريقة عمل المصرفية اﻹسﻼمية.
دور المصرفية اﻹسﻼمية في بنغﻼديش.
دراسة مقارنة بين البنك اﻹسﻼمي والبنك التجاري.
معنى التأمين وطبيعته ومفهومه.
معنى التأمين اﻹسﻼمي ومفهومه )التكافل(.
الفرق بين التأمين اﻹسﻼمي والتأمين التقليدي.

اﻻقتصاد واﻻقتصاد اﻹسﻼمي

)توزيﻊ الدرجات( Distribution of Marks:
15+5=20
4×15=60
4×05=20
Total = 100





أمين مصطفى عبد ﷲ

 :أصول اﻻقتصاد اﻹسﻼمي

د .سعاد إبراهيم

 :مبادئ النظام اﻻقتصادى اﻹسﻼمي وبعض تطبيقاته

د .ﷴ عبد المولى
القاضى أبو يوسف
إبرهيم حسين
د .صبحي الصالح
د .مصطفى كمال وصفي
ﷴ حسين الذهبي

:
:
:
:
:
:

تطور الفكر اﻻقتصادى اﻹسﻼمي
كتاب اﻷموال
النظم اﻹسﻼمية
النظم اﻹسﻼمية
النظم اﻹسﻼمية
الشريعة اﻹسﻼمية
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
)Broad Question (4 out of 6
)Short Question (4 out of 6

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
)أ( اﻻقتصاد :

المصادر والمراجﻊ (Books Recommended) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
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تعريف اﻻقتصاد ونطاقه وطبيعته وموضوعه.
الطلب والعرض
سلوك المستهلك والعقﻼنية اﻻقتصاديه وسلوك المستهلك وتسلسل هرمي في
اﻻحتياجات البشرية.
تحليل المنفعة لسلوك المستهلك.
اﻹنتاج  :مفاهيم اﻹنتاج ،ميزات اﻹنتاج ،تسعير المصنﻊ مﻊ إشارة خاصة إلى
الفائدة والربح.
توزيع الدخل والثروة  :أهداف ومبادئ وفلسفة توزيﻊ الدخل والثروة.
المال  :تعريف ووظيفة المال ،مفهوم قيمة المال وحركة السعر ،السياسة المالية
والسياسة النقدية ،التجارة والتعريفات.
نظرية السوق  :تطبيق اﻻحتكار ،المنافسة الكاملة ،المنافسةاﻻحتكارية.

)ب( اﻻقتصاد اﻹسﻼمي :
o
o
o
o
o
o
o

معنى النظام اﻹسﻼمي وطبيعته ونطاقه ومصادره.
اﻻقتصاد اﻹسﻼمي مقارنة بالنظام اﻻقتصادي الحديث.
نظام الضرائب في اﻹسﻼم  -الزكاة والعشر والخراج والصدقات.
مفهوم الملكية في اﻹسﻼم.
مفهوم الدخل والنفقات في اﻹسﻼم.
نظام اﻷرض في اﻹسﻼم.
مفهوم الربح والفائدة في اﻹسﻼم.
17

]Syllabus for Fazil B.A Honours [Islamic Arabic University

Department of Da’wah and Islamic Studies
1920212223242526-

Nejatullah Siddiqui
Ataul Haque
A.I. Qureshi
Dr. M. A. Mannan
M. Raihan Sharif

27- Dr. Abdul Mannan Chowdhury
28- Dr. Ataul Hoque
29- Dr. Nejatullah Siddiqi

:
:
:
:
:
:
:
:

IAU

IAU
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History of Islamic Economic Thoughts

Islamic Banking
Islam and Thoery of Interest
Islamic Economics: Theory and Practice

Guidelines to Islamic Economics
(Nature, Concepts and Principles)
: An outline of Islamic Economics :
Theory and Practice
: Reading in Islamic Banking
: Islamic Banking and Zakat

Syllabus for Fazil B.A Honours [Islamic Arabic University]
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Distribution of Marks: ()توزيﻊ الدرجات
15+5=20
4×15=60
4×05=20
Total = 100

Topics to be Read: ()الدروس المقررة
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Syllabus for Fazil B.A Honours [Islamic Arabic University]

قسم الدعوة والدراسات اﻹسﻼمية

Books Recommended : ()المصادر والمراجﻊ

Course : 203107 - Bangladesh Studies
دراسات بنغﻼديشية
Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
Broad Question (4 out of 6)
Short Question (4 out of 6)

IAU
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12-

Haroon-ar-Rashid
Mahabbat Khan

34-

M. A. Ahad
Dr. A.K.M. Ayub Ali

5-

Dr. Sekendar Ali Ibrahimi

67891011121314151617181920212223242526272829303122

: Geography of Bangladesh
: Bangladesh Society, politics and
bureaucracy
: Bnagladesh Economy
: History of Traditional Islamic
Education in Bangladesh
: Roports on Islamic Education and
Madrasha Education in Bengal
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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