Department of Al-Hadith and Islamic Studies

IAU

IAU

قسم الحديث والدراسات اﻹسﻼمية

﷽

المنهج الدراسي

Bismillahir Rahmanir Rahim

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

Syllabus for

قسم اﳊديث والدراسات اﻹسﻼمية

Fazil B.A Honours Course

 بنغﻼديش، داكا،اﳉامعة اﻹسﻼمية العربية
Department of
Al-Hadith and Islamic Studies

Islamic Arabic University

Department of
Al-Hadith and Islamic Studies
Effective from the Session : 2017-2018

Dhaka, Bangladesh
Syllabus for Fazil B.A Honours [1st Year]

1

2

[المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس مﻊ الشرف ]السنة اﻷولى

Department of Al-Hadith 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

Years

Written
Courses

Viva-Voce &
Assignment

Credit

Total
Numbers

1st Year
Total

7
7

Nil

7×4 = 28
28

700
700

SL
1

202101

2

202102

3
4
5

202103
202104
202105

6

202106

7

202107

[Terminology of Al-Hadith]

Functional Arabic
Language
Ulumul Hadith
Bengali Language
Basic English
Economics and
Islamic Economics
Bangladesh Studies

202101 : Mustalahul Hadith ()مصطلح الحديث
202102 : Functional Arabic Language ()اللغة العربية التطبيقية

202104 : Bengali Language ()اللغة البنغالية
202105 : Basic English ()اﻹنجليزية اﻷساسية

Full
Marks

Credit

100

4

202106 : Economics and Islamic Economics
()اﻻقتصاد واﻻقتصاد اﻹسﻼمي

100

4

202107 : Bangladesh Studies ()دراسات بنغﻼديشية

100
100
100

4
4
4

اﻻقتصاد
واﻻقتصاد اﻹسﻼمي

100

4

دراسات بنغﻼديشية

100

4

Course Title

Mustalahul Hadith

1st Year

202103 : Ulumul Hadith ()علوم الحديث

1st Year
Course
Code

قسم الحديث والدراسات اﻹسﻼمية

مصطلح الحديث
اللغة العربية
التطبيقية
علوم الحديث
اللغة البنغالية
اﻹﻧﺠليزية اﻷساسية
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قسم الحديث والدراسات اﻹسﻼمية
الثقات والمتابﻊ والشاهد واﻻعتبار(.
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Course : 202101 - Mustalahul Hadith
][Terminology of Al-Hadith

 .5الراوي  :تعريفه وشروط قبوله وفكرة عامة عن كتب الﺠرح والتعديل ومراتب
الﺠرح والتعديل وألفاظ الﺠرح والتعديل.
 .6الرواية  :تعريفها وكيفية ضبط الرواية وطرق تحملها وآدائها وآداب الرواية.
 .7اﻹسناد  :تعريفه وأهميته ولطائفه.

الكتاب المقرر  :تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان
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

عبد الحﻖ الدهلوي
ﺻبحى الصالح
الخطيب البغدادي
القاضي عياض
أبوعمروابن الصﻼح
اﻹمام النووي
زين الدين العراقي
ابن حﺠرالعسقﻼﻧي
ﷴ السخاوي
جﻼل الدين السيوطي
عبد الحﻖ الدهلوي
جمال الدين القاسمي
ظفرأحمد عثماﻧي
أكرم ضياء العمري
سيد عميم اﻹحسان
ابن كثير ،أحمد شاكر
سعدي ياسين
ﷴ أديب الصالح
د .ﷴ عﺠاج الخطيب
عبد الكريم المراد
د .مصطفى السباعي
ﷴ أبو شهبة
موﻻﻧا عبد المتين

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

)توزيﻊ الدرجات( Distribution of Marks:
15+5=20

مقدمة الدهلوي
علوم الحديث ومصطلحه
الكفاية في علم الرواية
اﻹلماع إلى معرفة أﺻول الرواية وتقييد السماع
المقدمة )علوم الحديث(
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشيرالنذير
التقييد واﻹيضاح
ﻧزهة النظر فى شرح ﻧخبة الفكر
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
تدريب الراوي
مقدمة في أﺻول الحديث
قواعد التحديث
قواعد في علوم الحديث
بحوث في تاريخ السنة المشرفة
ميزان اﻷﺧبار
الباعث الحثيث
اﻹيضاح في تاريخ الحديث وعلم اﻻﺻطﻼح
لمحات في أﺻول الحديث
أﺻول الحديث  :علومه ومصطلحه
من أطيب المنح في علم المصطلح
دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه
الوسيط في علوم ومصطلح الحديث
الدرر الثمينة

المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس مﻊ الشرف ]السنة اﻷولى[

مصطلح الحديث

2425266

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

علم مصطلح الحديث  :تعريفه وموضوعه وغرضه وﻧشأته وتطوره عبر العصور
وأشهر المصنفات فيه.
تعريف الحديث والخبر واﻷثر والسنة والفرق بينها ،وتعريف السند والمتن
واﻹسناد والمسنَد والمسنِد والمحدث والحافظ والحﺠة والحاكم .
تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا )المتواتر واﻵحاد(
تقسيم خبر اﻵحاد :
 بالنسبة إلى عدد طرقه )المشهور ،العزيز ،الغريب(
 بالنسبة إلى قوته وضعفه )الخبر المقبول وغير المقبول(
 الخبر المقبول  :تعريفه وأقسامه بالنسبة إلى تفاوت مراتبه وبالنسبة إلى
المعمول به وعدمه.
 الخبر المردور  :تعريفه وأقسامه وأسباب رده.
 oالخبر الضعيف  :تعريفه وتفاوت ضعفه وأوهى اﻷساﻧيد وحكم روايته وحكم
العمل به وأشهر المصنفات في مظنة الضعيف.
 oالخبر المردود بسبب سقط من اﻹسناد  :مفهومه وأﻧواعه :
السقط الظاهر )معلﻖ ،معضل ،مرسل ،منقطﻊ(
السقط الخفي )مدلﺲ ،مرسل ﺧفي(
 oالخبر المردود بسبب طعن في الراوي :مفهومه وأسباب طعن الراوي:
أسباب الطعن التي تتعلﻖ بالعدالة
أسباب الطعن التي تتعلﻖ بالضبط
 خبر اﻵحاد المشترك بين المقبول والمردود :
تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه )القدسي ،المرفوع ،الموقوف ،المقطوع(
أﻧواع أﺧرى متفرقة مشتركة بين المقبول والمردود )المسند ،المتصل ،زيادات
5
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ب(
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ه(
)و(
)ز(
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Department of Al-Hadith and Islamic Studies

Course : 202102 - 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

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(

المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس مﻊ الشرف ]السنة اﻷولى[
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5  04 = 20

Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
a) Grammar :
)(Tashkil, Tashih, Tarkib, I’rab, Mal’ul faragah, Making Sentence etc.

1  10 = 10
1  10 = 10
1  10 = 10
1  10 = 10
1  10 = 10
05 + 05=10
Total = 100

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

Department of Al-Hadith and Islamic Studies

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
:
:
:
:
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 .10علم المستخرجات والمستدركات  :تعريفهما وفوائدهما وأشهر الكتب المصنفة
فيهما.
 .11علم غريب الحديث  :مفهومه وأمثلته وﻧشأته وتطوره وأهمية هذا العلم وأشهر
الكتب المصنفة في هذا العلم وأشهراﻷئمة لعلم غريب الحديث ومناهﺠهم.
 .12علم تخريج الحديث  :تعريفه وأهميته وفوائده والفرق بينه وبين العزو وطرق
تخريج الحديث وﻧشأة علم التخريج وتطوره وأشهر كتب التخريج.
 .13دراسة اﻷسانيد والحكم على الحديث  :مفهومه وأهميته وﺧطورته ومراحل دراسة
اﻷساﻧيد.
 .14علم شرح الحديث  :تعريفه وأهميته وﻧشأته وتطوره وأقسامه ودراسة موجزة عن
أشهر الشروح للصحاح الستة ،ﺧاﺻة  :فتح الباري ،عمدة القاري ،شرح النووي
لصحيح مسلم ،فتح الملهم وتكملته ،ذﺧيرة العقبى في شرح المﺠتبى ،بذل المﺠهود،
عون المعبود ،تحفة اﻷحوذي ،العرف الشذي ،معارف السنن.

المصادر والمراجﻊ (Books Recommended) :

-13

د .ﷴ بن مطر الزهراﻧي

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

-14

ﺧيري قدري

:

-15
-16
-17
-18

د .عاطف أحمد أمان
د .قاسم على سعد
إبراهيم بن عبد ﷲ الﻼحم
أبو عبد الرحمن ﷴ الثاﻧي

:
:
:
:

 -1الخطيب البغدادي
 -2أبوعمروابن الصﻼح
 -3اﻹمام النووي
 -4زين الدين العراقي
 -5ابن حﺠرالعسقﻼﻧي
 -6ﷴ السخاوي
 -7جﻼل الدين السيوطي
 -8ﷴ أبو شهبة
 -9عبد الماجد الغوري
 -10جمال الدين القاسمي
 -11الشاه ولي ﷲ الدهلوي
 -12أزهاري بن مراد

الكفاية فى علم الرواية
المقدمة )علوم الحديث(
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشيرالنذير
التقييد واﻹيضاح
ﻧزهة النظر فى شرح ﻧخبة الفكر
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
تدريب الراوي
الوسيط في علوم ومصطلح الحديث
المدﺧل إلى دراسة علوم الحديث
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
اﻹرشاد إلى مهمات اﻹسناد
أهمية اﻹسناد في ﻧقد الحديث
علم الرجال ﻧشأته وتطوره من القرن اﻷول
إلى ﻧهاية القرن التاسﻊ
معايير ومصطلحات الﺠرح والتعديل عند ﻧقاد
المرويات بين النظرية والتطبيﻖ
علم الﺠرح والتعديل  :أهميته وتاريخه وقواعده
مباحث في علم الﺠرح والتعديل
الﺠرح والتعديل
ضوابط الﺠرح والتعديل عند الحافظ الذهبي
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علوم الحديث

)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

.5
.6
.7

علم الحديث رواية ودراية  :تعريفه وموضوعه وغرضه وأهميته.
علم اﻹسناد  :تعريفه وأهميته وﻧشأته وتطوره.
علم تواريخ الرجال وطبقاتهم  :تعريف الطبقة ،طبقة الصحابة ،طبقة التابعين
وطبقة أتباع التابعين وطبقة تبﻊ اﻷتباع ،الكتب المؤلفة في تواريخ الرجال
وطبقاتهم ودراسة عن بعض الكتب المشهورة في هذا الفن.
علم الجرح والتعديل  :تعريفه وحكمه وأهميته وفوائده وﻧشأته وتطوره وتعريف
العدالة وما يعرف به العدالة وتعريف الضبط وأﻧواعه ومراتب الﺠرح والتعديل
وألفاظ الﺠرح والتعديل وشروط المعدل والﺠارح وأشهر أئمة الﺠرح والتعديل
وأشهرالمصنفات في الﺠرح والتعديل.
علم علل الحديث  :تعريفه وأهميته وﻧشأته وتطوره وتعريف العلة وأقسامها
وأسبابها وأمثلتها وأئمة علل الحديث وأشهر المؤلفات في هذا الفن.
علم ناسخ الحديث ومنسوخه  :تعريفه وأهميته وتعريف النسخ وشروطه وأقسامه
وأماراته وما يﺠوز فيه النسخ وما ﻻيﺠوز فيه النسخ وأشهر الكتب في ﻧاسخ
الحديث ومنسوﺧه.
علم مختلف الحديث ومشكله :
مختلف الحديث  :تعريفه وشروطه وحكمه ومثاله وأهميته.
مشكل الحديث  :تعريفه وأسباب اﻹشكال والفرق بينه وبين مختلف الحديث ،ووجوه
الترجيح بين اﻷحاديث المتعارضة وأشهر الكتب في مختلف الحديث ومشكله.

 .8علم أطراف الحديث  :تعريفه وفوائده وأشهر كتب اﻷطراف ،ودراسة عن كتاب
تحفة اﻷشراف بمعرفة اﻷطراف للحافظ المزي.
 .9علم زوائد الحديث  :تعريفه ومثاله وﻧشأته وتطوره وفوائده وتعريف الحديث الزائد
وشروط كوﻧه زائدا وأشهر المصنفات في زوائد الحديث والفرق بين زوائد الحديث
وبين المستدركات والمستخرجات وﻧبذة من سير أشهرالعلماء المساهمين في هذا الفن.
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-50
-51
-52
-53
-54
-55
-56
-57
-58
-59

وليد بن حسين العاﻧي
ﺻبحى الصالح
أكرم بن ضياء العمري
ظفر أحمد عثماﻧي
د .ﷴ عﺠاج الخطيب
أ.د .رفعت فوزي عبد المطلب
ﷴ بن عمر بن سالم بازمول

عبد الكريم الخضير
فتح الدين بياﻧوﻧي
د .بسام بن ﺧليل الصفدي

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

IAU

منهج دراسة اﻷساﻧيد والحكم عليها
علوم الحديث ومصطلحه
بحوث في تاريخ السنة المشرفة
قواعد في علوم الحديث
أﺻول الحديث  :علومه ومصطلحه
المدﺧل إلى مناهج المحدثين ـ اﻷسﺲ والتطبيﻖ
علم شرح الحديث وروافد البحث فيه
مناهج شراح الحديث
أضواء على علم شرح الحديث
علم شرح الحديث
60:
61:
62:
63:
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-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37

أبو بكر الحازمي
أبو بكر اﻷثرم
أبو حفص ابن شاهين
علي بن عبد الرحمن
د .حكيمة حفيظي
أيمن رمضان الغزالي
د .أبو حميد عبد الملك
د .عادل العوﻧي
د .هاشم أبو ﺧمسين
عبد القادر المحمدي
د .عبد العزيز بن ﺻالح
ﷴ بكار وأحمد ﻧاجي
الحافظ المزي
عبد السﻼم ﷴ علوش
عصام أﻧﺲ الزفتاوى
فؤاد بن أحمد

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

-38
-39
-40
-41

ابن اﻷثير
ابن الﺠوزي
الزمخشري
د.أحمد ﷴ الخراط

:
:
:
:

-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49

د .محمود الطحان
د .عماد علي جمعة
عمرو عبد المنعم سليم
د .عمر إيمان أبو بكر

:
:
:
:
:
 :طرق تخريج حديث رسول ﷲ ﷺ
 :دراسة اﻷساﻧيد  :ﻧظرية وتطبيﻖ
 :التخريج ودراسة اﻷساﻧيد

13

د .ماهر الفحل
د سلطان فهد الطبيشي
د .حاتم بن عارف العوﻧي

ﷴ بن عمر بن سالم بازمول
أبو ﷴ عبد المهدي بن عبد القادر

توفيﻖ أحمد سالمان
حاتم بن عارف الشريف

دروس في علم علل الحديث
مقدمة في علم علل الحديث
المدﺧل إلى فهم علم العلل
اﻻعتبار في الناسخ والمنسوخ من اﻵثار
ﻧاسخ الحديث ومنسوﺧه
ﻧاسخ الحديث ومنسوﺧه
مقدمات في علم مختلف الحديث
مختلف الحديث
مختلف الحديث ومشكله وأثره في اﺧتﻼف الفقهاء

علم فقه الحديث
قواعد فقه الحديث
دروس منهﺠية في فقه الحديث
الميسر في علم تخريج الحديث النبوي
الطرق العلمية في تخريج اﻷحاديث النبوية
علم تخريج اﻷحاديث  :أﺻوله،طرائقه،مناهﺠه
تحفة اﻷشراف بمعرفة اﻷطراف
علم زوائد الحديث  :دراسة ومنهج ومصنفات
غريب الحديث قواعده وضوابطه
علم غريب الحديث بين إسهامات الماضي
وتحديات الواقﻊ المعاﺻر
النهاية في غريب الحديث واﻷثر
غريب الحديث
الفائﻖ في غريب الحديث
منهج ابن اﻷثير الﺠزري في مصنفه النهاية في
غريب الحديث واﻷثر
أﺻول التخريج ودراسة اﻷساﻧيد
أﺻول التخريج ودراسة اﻷساﻧيد الميسرة
تيسير دراسة اﻷساﻧيد للمبتدئين
التأسيﺲ في فن دراسة اﻷساﻧيد
دراسة اﻷساﻧيد
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Course : 202104 - Bengali Language

اللغة البنغالية

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

×
×
×
×

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

Topics to be Read: ()الدروس المقررة

Syllabus for Fazil B.A Honours [1st Year]
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اﻹنجليزية اﻷساسية

Distribution of Marks:
15+05=20
805 = 40
205 = 10
310 = 30
Total = 100

Topics to be Read: ()الدروس المقررة
A : Grammar = 40
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

قسم الحديث والدراسات اﻹسﻼمية

C: Composition = 30

Course : 202105 - Basic English

Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
Grammar
Translation
Composition

IAU

IAU

Nominal Group :
a. Determiners
d. Adjective

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

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

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
1.
2.
3.
4.
5.

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

:
:
:
:
:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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 :
A. English Version of some suras (Sura Fatiha, Asr and from Sura
Fil to Sura Naas).
B. Ayats (Verses) of Science, Economics, Agriculture & Islamic
politics.
Syllabus for Fazil B.A Honours [1st Year]
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)ج( البنوك والتأمين في اﻹسﻼم :












Course : 202106 - 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

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

د .سعاد إبراهيم

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

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




 :أﺻول اﻻقتصاد اﻹسﻼمي
 :مبادئ النظام اﻻقتصادى اﻹسﻼمي وبعض تطبيقاته
 :تطور الفكر اﻻقتصادى اﻹسﻼمي
 :كتاب اﻷموال
 :النظم اﻹسﻼمية
 :النظم اﻹسﻼمية
 :النظم اﻹسﻼمية
 :الشريعة اﻹسﻼمية
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
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Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
)Broad Question (4 out of 6
)Short Question (4 out of 6

4×15=60
4×05=20
Total = 100

المصادر والمراجﻊ (Books Recommended) :
أمين مصطفى عبد ﷲ

Department of Al-Hadith and Islamic Studies
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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.
19
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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

:
:
:
:
:
:
:
:
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قسم الحديث والدراسات اﻹسﻼمية

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 [1st Year]
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دراسات بنغﻼديشية

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

Topics to be Read: ()الدروس المقررة

Syllabus for Fazil B.A Honours [1st Year]

قسم الحديث والدراسات اﻹسﻼمية

Books Recommended : ()المصادر والمراجﻊ

Course : 202107 - Bangladesh Studies

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

IAU

IAU
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1234-

Haroon-ar-Rashid
Mahabbat Khan
M. A. Ahad
Dr. A.K.M. Ayub Ali

5-

Dr. Sekendar Ali Ibrahimi

678910111213141516171819202122232425262728293031-
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: 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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