Department of Da’wah and Islamic Studies

IAU

IAU

قسم الدعوة والدراسات اﻹسﻼمية

﷽

المنهج الدراسي

Bismillahir Rahmanir Rahim

لمرحلة الفاضل البكالوريوس مﻊ الشرف
قسم الدعوة والدراسات اﻹسﻼمية
 م2018 - 2017 : اﻻعتبار من العام الدراسي

Syllabus for

قسم الدعوة والدراسات اﻹسﻼمية

Fazil B.A Honours

 بنغﻼديش، داكا،اﳉامعة اﻹسﻼمية العربية
Department of
Da’wah and Islamic Studies

Department of
Da’wah and Islamic Studies
Effective from the Session: 2017-2018

Islamic Arabic University
Dhaka, Bangladesh
Syllabus for Fazil B.A Honours [2nd Year]

1

2

[المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس مﻊ الشرف ]السنة الثانية

Department of Da’wah and Islamic Studies

IAU

IAU

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

Detailed Syllabus

Written Courses
Viva-Voce
Assignment Writing
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Written
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Numbers

2nd Year
Total

7
7

Nil

7×4 = 28
28

700
700

Course
Code

1

203201

2
3
4
5

203202
203203
203204
203205

6

203206

Human Rights in Islam

7

203207

Computer

Course Title
Islamic Da’wah in the
Holy Quran and Sunnah

الدعوة اﻹسﻼمية في
القرآن والسنة

History of Islamic Da’wah

تاريخ الدعوة اﻹسﻼمية

Arabic grammar
Al-Sirah al-Nabawiah
Ulumul Quran

قواعد اللغة العربية
السيرة النبوية
علوم القرآن
حقوق اﻹنسان في
اﻹسﻼم
الحاسوب

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

2nd Year
203201 : Islamic Da’wah in the Holy Quran and Sunnah
الدعوة اﻹسﻼمية في القرآن والسنة
203202 : History of Islamic Da’wah تاريخ الدعوة اﻹسﻼمية
203203 : Arabic grammar قواعد اللغة العربية
203204 : Al-Sirah al-Nabawiah السيرة النبوية
203205 : Ulumul Quran علوم القرآن

2nd Year
SL
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Full
Marks

Credit

100

4

100
100
100
100

4
4
4
4

100

4

100

4
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203206 : Human Rights in Islam حقوق اﻹنسان في اﻹسﻼم
203207 : Computer الحاسوب
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المصادر والمراجﻊ (Books Recommended) :

 -1القرآن الكريم
 :تفسير القرآن العظيم
 -2ابن كثير
 :فتح القدير
 -3اﻹمام الشوكانى
 -4اﻹمام فخر الدين الرازي  :مفاتيح الغيب
 :معالم التنزيل
 -5اﻹمام البغوي
 :روح المعاني
 -6شهاب الدين اﻵلوسي
 :الجامﻊ الصحيح
 -7ﷴ بن إسماعيل البخاري
 :صحيح مسلم
 -8اﻹمام مسلم
 :سنن الترمذي
 -9اﻻمام الترمذي
 :سنن أبي داود
 -10اﻹمام أبو داود
 :سنن النسائى
 -11اﻹمام النسائى
 :سنن ابن ماجه
 -12اﻹمام ابن ماجه
 :النبوة واﻷنبياء
 -13ﷴ علي الصابوني
 -14اﻷستاذ عبد الكريم زيدان
 :أصول الدعوة
 :الدعوة اﻹسﻼمية  :أصولها ووسائلها وأساليبها
 -15د .أحمد أحمد غلوش
 :المدخل إلى علم الدعوة
 -16د .أبو الفتح البيانوني
 :منهاج الداعية
 -17د .محي الدين اﻵلوسي
 -18د .ﷴ عبد الرحمن أنواري  :منهج الدعوة والدعاة في القرآن الكريم و تطبيق
ذلك في المجتمﻊ الحديث
 :أسس الدعوة إلى ﷲ
 -19ﷴ أمحزون
 -20عبد الرحمن بن عبد الخالق  :أصول الدعوة إلى ﷲ
 :منهج النبوة في الدعوة إلى ﷲ
 -21مهدي بن إبراهيم
 :منهج اﻷنبياء في الدعوة إلى ﷲ
 -22ﷴ سرور بن نايف
 -23ربيﻊ بن هادي المدخلي  :منهج اﻻنبياء في الدعوة الى ﷲ
 -24د .ﷴ بن حسين الشنقيطي  :منهج الرسول في دعوة أهل الكتاب
 -25حاسن علي صوان الغامدي  :منهج النبي في الدعوة من القرآن والسنة
 :سبيل الدعوة اﻹسﻼمية
 -26ﷴ أمين المصري
 :خصائص الدعوة اﻹسﻼمية
 -27ﷴ أمين حسن ﷴ
28- Syed Ameer Ali
: The Spirit of Islam
29- Alhajj Ahmadur Rahman : Islam a Glorious Teaching
30- Rahman
: Da’wah Activities Throughout the World
31- A. Z. M. Shamsul Alam : The Message of Tableeg and Da’wah
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Course : 203201 - Islamic Da’wah in the Holy Quran and
Sunnah

الدعوة اﻹسﻼمية في القرآن والسنة

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

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) :
.1

.2
.3
.4

دراسة اﻵيات الكريمة التي تتعلق بالدعوة من السور التالية :
74-54 :
 سورة البقرة
 سورة المائدة
26-19 :
83-74 :
 سورة اﻷنعام
186-59 :
 سورة اﻷعراف
92-71 :
 سورة يونس
108-25 :
 سورة هود
14-1 :
 سورة الصف
اهتمام القرآن والسنة للدعوة اﻹسﻼمية.
الدعوة والداعي والمدعو والمدعو إليه ٰ
على ضوء القرآن والسنة
أشهرالدعاة المذكورين في القرآن وأساليب دعوتهم :
)نوح عليه السﻼم ،إبراهيم عليه السﻼم ،لوط عليه السﻼم ،يوسف عليه السﻼم،
هود عليه السﻼم ،شعيب عليه السﻼم ،صالح عليه السﻼم ،موسٰ ى عليه السﻼم،
يونس عليه السﻼم ،عيسٰ ى عليه السﻼم(.

.5
.6
.8

دعوة خاتم النبيين سيدنا ﷴ رسول ﷲ ﷺ على ضوء القرآن والسنة.

مشاكل الدعوة وحلها ٰ
على ضوء القرآن والسنة.
ٰ
أساليب دعوة غير المسلمين إلى اﻹسﻼم على ضوء القرآن والسنة.

5

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

Department of Da’wah and Islamic Studies
32- Abdullah Ibn Syed Jalalabadi

:

3334353637-

:
:
:
:
:

IAU

IAU

قسم الدعوة والدراسات اﻹسﻼمية

8

[المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس مﻊ الشرف ]السنة الثانية

Holy Prophet’s Mission to Contemporary
Rulers
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 أشهر الدعاة من التابعين ] :عمر بن عبد العزيز رحمه ﷲ ،حسن البصري
رحمه ﷲ ،قتيبة بن مسلم رحمه ﷲ ،سعيد بن المسيب رحمه ﷲ ،سعيد بن
جبير رحمه ﷲ ،اﻹمام أبو حنيفة رحمه ﷲ[.
 .4الدعوة في عصر أتباع التابعين :
 oأتباع التابعين  :تعريفهم وفضلهم وحدود عصرهم ومساهمتهم في نشر
الدعوة اﻹسﻼمية
 oالدعوة في عصر أتباع التابعين ومن بعدهم
 وسائل الدعوة في عهد أتباع التابعين ومن بعدهم :
)أ .الوعظ والنصيحة ،ب .الخطابة والرسائل ،ج .الكتابة والردود(
 أشهر الدعاة من أتباع التابعين ومن بعدهم ] :اﻹمام مالك بن أنس ،اﻹمام
ﷴ بن إدريس الشافعي ،اﻹمام أحمد بن حنبل رحمهم ﷲ[
 .5تاريخ الدعوة اﻹسﻼمية في شبه القارة الهندية.
 .6تاريخ الدعوة اﻹسﻼمية في بنغﻼديش.

المصادر والمراجﻊ (Books Recommended) :
-1
-2
-3

د .جميل عبد ﷲ المصري

 :أصول الدعوة
 :الدعوة بين اﻷمس واليوم
 :تاريخ الدعوة اﻹسﻼمية في زمن الرسول والخلفاء

-4
-5
-6
-7

د .يسري ﷴ هاني
سعيد بن علي القحطاني
سعيد بن علي القحطاني
ﷴ أبو زهرة

:
:
:
:

الراشدين
تاريخ الدعوة إلى اﻹسﻼم في عهد الخلفاء الراشدين
مواقف الصحابة رضي ﷲ عنهم في الدعوة إلى ﷲ
مواقف التابعين وأتباعهم في الدعوة إلى ﷲ تعالى
الدعوة إلى اﻹسﻼم تاريخها في عهد النبي والصحابة
والتابعين والعهود المتﻼحقة ومايجب اﻵن

-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

وحيد الدين خان
مسعود الندوي
أبو الحسن علي الندوي
ﷴ علي الصابوني
أبو ﷴ عبد ﷲ بن هشام
ﷴ بن جرير الطبري
ابن كثير
ابن كثير
ابن هشام
ابن اﻷثير
ﷴ يوسف الكاندهلوي

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

تاريخ الدعوة إلى اﻹسﻼم
تاريخ الدعوة اﻹسﻼمية في الهند
رجال الفكر والدعوة في اﻹسﻼم
النبوة واﻷنبياء
السيرة النبوية
تاريخ اﻷمم والملوك
البداية والنهاية
السيرة النبوية
السيرة النبوية
الكامل في التاريخ
حياة الصحابة رضي ﷲ عنهم

عبد الكريم زيدان
آدم عبد ﷲ الوري
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Course : 203202 - History of Islamic Da’wah

تاريخ الدعوة اﻹسﻼمية

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

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) :
 .1تاريخ الدعوة اﻹسﻼمية في عهد سيدنا ﷴ ﷺ :
 الدعوة في مكة المكرمة ) السرية والجهرية(
 الدعوة في المدينة المنورة
 .2تاريخ الدعوة اﻹسﻼمية في عهد الصحابة :
 oالصحابة  :تعريفهم وفضلهم وحدود عصرهم ومساهمتهم في نشر الدعوة
اﻹسﻼمية
 oالدعوة في عصر الصحابة :
 وسائل الدعوة في عهد الصحابة :
)أ .إرسال الكتب إلى اﻷفراد ،ب .وصية الخلفاء لﻸمراء(
 أشهر الدعاة من الصحابة ] :أبو بكر الصديق رضي ﷲ عنه ،عمر بن
الخطاب رضي ﷲ عنه ،عثمان بن عفان رضي ﷲ عنه ،علي بن أبي طالب
رضي ﷲ عنه ،أبو عبيدة بن الجراح رضي ﷲ عنه ،أبو ذر الغفاري رضي
ﷲ عنه ،خالد بن الوليد رضي ﷲ عنه ،سعد بن أبي وقاص رضي ﷲ عنه،
طلحة بن عبيد ﷲ رضي ﷲ عنه ،عبد الرحمن بن عوف رضي ﷲ عنه،
معاذ بن جبل رضي ﷲ عنه ،عمرو بن العاص رضي ﷲ عنه ،معاوية رضي
ﷲ عنه ،أم المؤمنين عائشة رضي ﷲ عنها[.
 .3تاريخ الدعوة اﻹسﻼمية في عهد التابعين و أتباعهم :
 oالتابعين  :تعريفهم وفضلهم وحدود عصرهم ومساهمتهم في نشر الدعوة
اﻹسﻼمية
 oالدعوة في عصر التابعين :
 وسائل الدعوة في عهد التابعين ) :أ .الوعظ والنصيحة ،ب .الخطابة
والرسائل ،ج .القدوة الحسنة(.
9
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-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32

Department of Da’wah and Islamic Studies

ابن عبد البر
:
خالد ﷴ خالد
:
جﻼل الدين السيوطي
:
خالد ﷴ خالد
:
ابن حجر العسقﻼني
:
ابن سعد
:
الذهبي
:
الذهبي
:
د .أكرم ضياء العمري
:
 :تاريخ الدعوة اﻹسﻼمية في عهد النبي والخلفاء الراشدين
سيد أحمد فؤاد
 :رحلة ابن بطوطة
ابن بطوطة
 :عمربن عبد العزيز
ابن الجوزي
عبد الرحمن رأفت الباشا  :صور من حياة الصحابة
عبد الرحمن رأفت الباشا  :صور من حياة التابعين
33- W.Thomas Arnold
: The Preaching of Islam
34:
35:
36:
37:
38:

11

اﻻستيعاب في معرفة اﻷصحاب
رجال حول الرسول صلى ﷲ عليه و سلم
تاريخ الخلفاء
خلفاء الرسول ﷺ
تهذيب التهذيب
الطبقات الكبرى
سير اﻷعﻼم والنبﻼء
تاريخ اﻹسﻼم ووفيات المشاهير واﻷعﻼم
انتشار اﻹسﻼم في العهد النبوي

:

39-

:
:
:
:
:
:
:

40414243444546-

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

قسم الدعوة والدراسات اﻹسﻼمية

IAU

IAU

 -3الترجمة
 -4الطلبات والرسائل
 -5كتابة المقالة

Department of Da’wah and Islamic Studies

Course : 203203 - Arabic grammar

قواعد اللغة العربية

المصادر والمراجﻊ (Books Recommended) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24

أحمد الهاشمي
ابن هشام
سيبويه
المبرد
عبد القاهر الجرجاني
الزمخشري
ابن الحاجب
سراج الدين
ابن مالك
ابن مالك
ابن أبى الربيﻊ
ابن عقيل
السيوطي
عباس حسن
على الجارم ومصطفى أمين
مصطفى الغﻼيينى
أيمن أمين عبد الغني
أيمن أمين عبد الغني
أحمد حمﻼوي
ابن عصفور
الرضي
ﷴ عبد الخالق
عبد الحميد عنتر
عبد الحميد عنتر

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

-25
-26
-27
-28

د .علي أحمد طلب
د .علي أحمد طلب
د .ﷴ إبراهيم علي
ﷴ غياث الدين

:
:
:
:

القواعد اﻷساسية
أوضح المسالك
الكتاب
المقتضب
العوامل المائة
المفصل في النحو
الكافية
هداية النحو
شرح الكافية الشافية
متن اﻷلفية
الملخص في قوانين اللغة العربية
شرح اﻷلفية
همﻊ الهوامﻊ
النحو الوافي
النحو الواضح
جامﻊ الدروس العربية
النحو الكافي
الصرف الكافي
شذا العرف في فن الصرف
الممتﻊ في التصريف
شرح الشافية ﻻبن الحاجب
المغنى فى تصريف اﻷفعال
تصريف اﻷفعال ومقدمة الصرف
القول الفصل في التصغير والنسب والوقف
واﻹمالة وهمزة الوصل
المثال في تصريف اﻷفعال
صيغة فعيل واستعماﻻتها
نماذج من الرسائل والعريضات
إنشاء الطلبة

المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس مﻊ الشرف ]السنة الثانية[

14

)توزيﻊ الدرجات( Distribution of Marks:
15+5=20
3×10=30
2×10=20
1×10=10
1×10=10
1×10=10
Total = 100

Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
)Nahu (3 out of 5
)Sarf (2 out of 4
)Translation (Bengali into Arabic
Letter/Application
)Essay (1 out fo 4

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
 -1النحو :
 مبادئ علم النحو وأقسام الكلمة
 اﻻسم وعﻼماته وأقسامه من حيث التذكير والتانيث واﻹفراد والتثنية والجمﻊ
 والتنكير والتعريف ومن حيث كونه منقوصا أومقصورا أوممدودا أوصحيحا
 الفعل وعﻼمته وأقسامه من حيث الزمن والتعدي واللزوم والجمود والتصرف
وبنائه للمعلوم وللمجهول
 الحرف وعﻼماته وأقسامه
 أقسام الجملة وموقعها اﻹعرابي
 المعرب والمبني
 مرفوعات اﻷسماء ومنصوباتها ومجروراتها والتوابﻊ
 -2الصرف :
 مبادئ علم الصرف والميزان الصرفي
 أقسام الفعل واﻹسم )من حيث التجرد والزيادة والجمود واﻻشتقاق(
 المشتقات
 التصغير
 النسب
 اﻹعﻼل واﻹبدال
 قواعد اﻹمﻼء
13
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 -29عبد الماجد الندوي
 -30صفي ﷲ فؤاد
 -31ﷴ سلطان ذوق الندوي

15

 :معلم اﻹنشاء
 :كيف نتعلم اﻹنشاء
 :الطريق إلى اﻹنشاء
:

]Syllabus for Fazil B.A Honours [2nd Year
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المصادر والمراجﻊ (Books Recommended) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24

 :الكامل في التاريخ
ابن اﻷثير
 :تاريخ اﻷمم والملوك
ابن جرير الطبري
 :البداية والنهاية
ابن كثير
 :السيرة النبوية
ابن هشام
 :السيرة النبوية
ابن إسحاق
 :السيرة النبوية وأخبار الخلفاء
ابن حبان
علي بن برهان الدين الحلبي  :السيرة الحلبية
صفي الرحمن المباركفوري  :الرحيق المختوم
 :أوجز السير
مفتى عميم اﻹحسان
 :الرسول ﷺ
سيد حوي
 :سيرة خاتم اﻷنبياء
مفتى ﷴ شفيﻊ
 :فقه السيرة
سعيد رمضان البوطي
 :سيرة الرسول
دكتور طاهر القادري
 :السيرة النبوية  :عرض وقائﻊ وتحليل وأحداث
د .علي ﷴ ﷴ الصﻼبي
 :القول المبين في سيرة سيد المرسلين
ﷴ الطيب النجار
 :جوامﻊ السيرة
ابن حزم الظاهري
 :سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
الصالحي الشامي
 :غاية السول في سيرة الرسول
زين الدين الشينمي
 :نور اليقين في سيرة سيد المرسلين
ﷴ بن عفيفي الخضري
 :رحمة للعالمين :ﷴ رسول ﷲ
د .سعيد القحطاني
 :حياة ﷴ
ﷴ حسين هيكل
 :السيرة النبوية
أبو الحسن الندوي
إسماعيل بن ﷴ بن الفضل التميمي اﻷصبهاني
 :كتاب المبعث والمغازي
 :دﻻئل النبوة
إسماعيل بن ﷴ بن الفضل التميمي اﻷصبهاني
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32ﷺ
:
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Course : 203204 - Al-Sirah al-Nabawiah

السيرة النبوية

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

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) :
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السيرة  :تعريفها ومكانتها وأهمية دراستها والحاجة إليها.
أحوال العرب قبل مبعﺚ النبي ﷺ  :الحاﻻت اﻻجتماعية والدينية والسياسية
والثقافية واﻻقتصادية والخلقية.
أهم اﻷحداث قبل مولد النبي ﷺ.
من المولد النبوي الكريم إلى حلف الفضول.
تجارته لخديجة وزواجه بها وأهم اﻷحداث إلى البعثة.
نزول الوحي والدعوة السرية.
الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها.
الهجرة إلى الحبشة وحادثة الطائف.
اﻹسراء والمعراج.
بيعة العقبة والهجرة إلى المدينة.
اﻷعمال التي قام بها النبي ﷺ بعد الهجرة مباشرة  :وضﻊ المواثيق بين المسلمين
واليهود والنصاري والمؤاخاة بين اﻷنصار والمهاجرين وبناء المسجد النبوي.
الجهاد  :تعريفه ومشروعيته وحكمه في الزمن الراهن وموقف اﻹسﻼم من الجهاد.
الغزوات والسرايا والفتوحات  :تعريفها وعددها ووقائعها خاصة ) :بدر ،أحد،
خندق ،خيبر ،بني قريظة ،صلح الحديبية ،فتح مكة ،حنين ،تبوك وغيرها(.
إرسال الرسائل إلي الحكام والسﻼطين.
حجة الوداع والوصايا النبوية ووفاته ﷺ.
أهل بيت النبي ﷺ وأزواجه وأوﻻده.
أخﻼق النبي ﷺ وشمائله.
]Syllabus for Fazil B.A Honours [2nd Year
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قسم الدعوة والدراسات اﻹسﻼمية
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مناع القطان
د .صبحي صالح
د .صبحي صالح
أبو بكر الباقﻼني
ابن الجوزي
الشاه ولي ﷲ الدهلوي
السيد عميم اﻹحسان
رشيد رضا
أبو المعالي
ﷴ لطفى الصباغ
ابن تيمية
سيد شمس الحق
عبد الدائم الكحيل
عبد السﻼم حمدان
أشرف علي التهانوي
الشيخ أحمد حجازى الفقيه
د .أبو البركات ﷴ حزب ﷲ
عبد الفتاح السيد عجمي
عبد العزيز بن عبد الفتاح
ﷴ صادق القمحاوي
مكي بن أبي طالب

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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مباحث في علوم القرآن
مباحث في علوم القرآن
علوم القرآن ومصطلحه
إعجاز القرآن
فنون اﻷفنان في علوم القرآن
الفوز الكبير في أصول التفسير
التنوير فى أصول التفسير
الوحي المحمدي
البرهان في مشكﻼت القرآن
لمحات في علوم القرآن
مقدمة في أصول التفسير
علوم القرآن
اﻹعجاز العلمي في القرآن الكريم
اﻹعجاز العلمي في القرآن الكريم
جمال القرآن
القول السديد فى علم التجويد
دروس فى علم التجويد
هداية القاري إلى تجويد كﻼم البارى
قواعد التجويد
البرهان فى تجويد القرآن
الرعاية فى تجويد القراءة وتحقيق لفظ التﻼوة
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
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Course : 203205 - Ulumul Quran
علوم القرآن

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

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) :














علوم القرآن  :تعريفها ونشأتها وتطورها عبر العصور.
الوحي  :تعريفه وكيفيته وحاجة اﻹنسان إليه وشبه الجاحدين به مﻊ الرد عليهم.
القران الكريم  :تعريفه وأسمائه وأوصافه والفرق بين القرآن والحديث القدسي
والحديث النبوي.
اﻵية والسورة  :تعريفهما وعددهما وترتيبهما وتقسيمهما.
معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم وفوائد هذا العلم.
مراحل نزول القرآن الكريم منجما ومفرقا والحكمة فيها وفوائدها في مجال
التربية والتعليم.
جمع القرآن وترتيبه عبر العصور.
النسخ  :تعريفه وأركانه وشرائطه وأنواعه وأدلة جوازه وما يقﻊ فيه النسخ وما
يعرف به الناسخ وأهمية معرفته.
التفسير والتأويل  :تعريفهما والفرق بينهما وأقسام التفسير وشروط المفسر وآدابه.
إعجاز القرآن  :تعريفه ووجوه إعجازه واﻹعجاز العلمي في القرآن الكريم.
علم تجويد القرآن  :التعريف واﻷهمية واللحن ومخارج الحروف وصفاتها
وأحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة والغنة الواجبة والمد والترقيق
والتفخيم والوقف وغير ذلك من المباحث التجويدية.
حفظ القرآن )الجزء الثﻼثون(.

المصادر والمراجﻊ (Books Recommended) :

 :اﻹتقان في علوم القرآن
 -1جﻼل الدين السيوطي
 :التفسير والمفسرون
 -2ﷴ حسين الذهبي
 :مناهل العرفان في علوم القرآن
 -3عبد العظيم الزرقاني
 :البرهان في علوم القرآن
 -4برهان الدين الزركشي
 :التبيان في علوم القرآن
 -5ﷴ على الصابوني
nd
]Syllabus for Fazil B.A Honours [2 Year
21

قسم الدعوة والدراسات اﻹسﻼمية
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ﷴ دكير
عبد الرؤوف
د .على عبد الواحد الوافي
زكي الميﻼد
عبد ﷲ بن عبد المحسن
د .عبد الحفيظ عبد الكريم
المحامي الدكتور صبحي
د .إسماعيل عبد الفتاح
د .رفعت ﷴ مرسي
يوسف القرضاوي

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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حقوق اﻹنسان في اﻹسﻼم من التأصل إلى التقنين

إشكالية مفهوم حقوق اﻹنسان
حقوق اﻹنسان في اﻹسﻼم
اﻹسﻼم وحقوق اﻹنسان
حقوق اﻹنسان في اﻹسﻼم
حقوق اﻹنسان في ظل النظام العالمي الجديد
أركان حقوق اﻹنسان
حقوق اﻹنسان العامة في اﻹسﻼم
موسوعة حقوق اﻹنسان في اﻹسﻼم
غير المسلمين في المجتمﻊ اﻹسﻼمي

Course : 203206 - Human Rights in Islam
حقوق اﻹنسان في اﻹسﻼم

)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) :
o
o
o
o
o
o
o
o

حقوق اﻹنسان  :مفهومها وأهميتها.
حقوق اﻹنسان على ضوء القرآن والسنة.
مقارنة حول حقوق اﻹنسان في اﻹسﻼم واﻷديان اﻷخرى.
مراحل تطور الحقوق اﻹنسانية  :العرفية ،القانونية ،الدستورية ،الدولية.
الحقوق السياسية والحقوق اﻻجتماعية والحقوق اﻻقتصادية والحقوق الثقافية
والحقوق المدنية.
الحرية في اﻹسﻼم  :مفهوم الحرية ،الموازنة بين الحرية والمساواة ،الحرية
الشخصية ،حرية الفكر والعقيدة ،حرية الرأي والتعبير ،حماية اﻹسﻼم لﻸنفس
واﻷعراض واﻷموال .
حقوق اﻹنسان بالتفصيل  :حقوق الوالدين ،حقوق اﻷوﻻد ،حقوق الزوجين،
حقوق اﻷقارب واﻷصدقاء ،حقوق الجيران ،حقوق الوﻻة والرعايا ،حقوق
المسلمين عموما ،حقوق غير المسلمين.
حقوق المرأة اﻷساسية ،وجوه التفرقة بين الرجل والمرأة في اﻹسﻼم وأسبابها.

المصادر والمراجﻊ (Books Recommended) :

المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس مﻊ الشرف ]السنة الثانية[
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خديجة النبراوي

-1
-2
-3
-4
-5

سهيل الفتﻼوي
د .مروان إبراهيم القيسي
د .داود حلس

-6
-7

ﷴ عمارة
جمال البنا

ﷴ الحسيني
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 :موسوعة حقوق اﻹنسان في اﻹسﻼم
 :حقوق اﻹنسان بين الشريعة اﻹسﻼمية والقانون الدولي
 :حقوق اﻹنسان في اﻹسﻼم
 :موسوعة حقوق اﻹنسان في اﻹسﻼم
 :حقوق اﻹنسان الثقافية بين الشريعة اﻹسﻼمية
والمواثيق الدولية
 :اﻹسﻼم وحقوق اﻹنسان
 :منهج اﻹسﻼم في تقرير حقوق اﻹنسان

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

Department of Da’wah and Islamic Studies

IAU

Distribution of Marks: ()توزيﻊ الدرجات
15+5=20
4×15=60
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.
Syllabus for Fazil B.A Honours [2nd Year]

قسم الدعوة والدراسات اﻹسﻼمية

10. Use of Arabic Software’s for Research fields :
Al-Maktabatus Shamela, Al-Maktabatul Alfiah, Mausuatul
Hadith Al-Sharif, Mausuatul kalimit tayeeb etc.

Course : 203207 - Computer
الحاسوب
Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
Broad Question (4 out of 6)
Short Question (4 out of 6)
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Books Recommended : ()المصادر والمراجﻊ
12345678910111213141516-
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David Evans
Joan Lambert
EZ-REF Courseware

P.K Sinha
Donaid H. Sanders

:
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:
:
:
:
:
:
:
:

Introduction to Computing
Microsoft Office 2016 Step by Step
Microsoft Office 2007 Training Manual

Computer Fundamentals
Computer Essentials for Business

[المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس مﻊ الشرف ]السنة الثانية

