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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 

Course Title Full 
Marks Credit 

1 202201 
History of Ilmul 
Hadith 4 100  تاريخ علم الحديث 

2 202202 
History of Ilmul Hadith 
in Indian Sub Continent 
& Bangladesh 

تاريخ علم الحديث 
 شبه القارة في

  الهندية وبنغالديش
100 4 

3 202203 Arabic grammar 4 100 قواعد اللغة العربية 
4 202204 Al-Sirah al-Nabawiah 4 100 السيرة النبوية 
5 202205 Ulumul Quran 4 100 علوم القرآن 

6 202206 
Al-Sunan by Imam 
Tirmizi and Al-Sunan 
by ibn Mazah 

 للترمذي السنن
 4 100  والسنن البن ماجه

7 202207 Computer 4 100 الحاسوب 
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Detailed Syllabus 
 

 

2nd Year 
 

 

202201 : History of Ilmul Hadith تاريخ علم الحديث
 

202202 : History of Ilmul Hadith in Indian Sub Continent & 
Bangladesh علم الحديث في شبه القارة الهندية وبنغالديش تاريخ  
 

202203 : Arabic grammar قواعد اللغة العربية
 

202204 : Al-Sirah al-Nabawia السيرة النبوية  
 

202205 : Ulumul Quran علوم القرآن
 

202206 : Al-Sunan by Imam Tirmizi and Al-Sunan by ibn 
Mazah السنن للترمذي والسنن البن ماجه  
 

202207 : Computer الحاسوب



 

Department of Al-Hadith and Islamic Studies IAU 
 

Syllabus for Fazil B.A Honours  [2nd Year]  5 
 

Course : 202201 - History of Ilmul Hadith  
  الحديث  علمتاريخ 

 

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
 : تاريخ علم الحديث

  علم الحديث في عهد النبوة  .1
 علم الحديث في عهد الصحابة  .2
 )القرن الثاني(علم الحديث في عهد التدوين  .3

 مراحل تدوين الحديث وأشهر الكتب المؤلفة فيه 
  أشهر المؤلفين في القرن الثاني ودراسة موجزة لكتاب الموطأ لإلمام

 مالك رحمه هللا
 :الهجري تدوين علم الحديث في القرن الثالث  .4

  أشهر الكتب المؤلفة فى هذا القرن، ودراسة مؤجزة لمسند أحمد والكتب
 .الستة

 : تدوين علم الحديث في القرن الرابع الهجري .5
  ودراسة مؤجزة لكتاب  صحيح ابن : أشهر المصنفات في هذا القرن

خزيمة، وصحيح ابن حبان، والمستدرك للحاكم وشرح معاني األثار 
األثار للطحاوي، والمعاجم الثالثة للطبراني، ومؤلفات وشرح مشكل 

 .الدارقطني، كتب المستخرجات
 :تدوين علم الحديث في القرن الخامس الهجري  .6

  الجمع بين : مؤلفات البيهقي، كتب : أهم المصنفات في هذا القرن
الصحيحين والجمع بين الكتب الخمسة أوالستة، شرح السنة، ومصابيح 

 .جامع األصول البن األثير السنة للبغوي،
 :بعد القرن الخامس الهجري  تدوين علم الحديث .7

  كتب الموضوعات، كتب األحكام، كتب : أهم المصنفات في هذه القرون
 .األطراف، كتب التخريج، كتب الزوائد، كتب الجوامع

IAU  اإلسالميةقسم الحديث والدراسات  
 

 ]السنة الثانية[الشرف  مع للفاضل البكالوريوس المنهج الدراسي 6
 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  ): (Books Recommended المصادر والمراجع
القرن  السنة النبوية نشأته وتطوره منن تدوي :  دمحم بن مطر الزهراني  1-

  األول إلى نهاية القرن التاسع الهجري
  التدوين قبل السنة :  دمحم عجاج الخطيب  2-
  تدوين الحديث :  مناظر أحمد الكيالني  3-
  النبويتدوين الحديث  :  الجبار فتحي زيدان عبد. د 4-
  المستشرقينوشبهات  تاريخ تدوين السنة :  حاكم عبيسان المطيري. د 5-
  مراحل تدوين الحديث، عرض تاريخي :  الشيخ دمحم عباس دهيني 6-
  تاريخ الحديث النبوي :  علي الشهرستاني 7-
  بداية تدوين الحديث النبوي :  دمحم حمزة 8-

  :   9-  
: 10-  
: 11-  
: 12-  
: 13-  
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Course : 202202 - History of Ilmul Hadith in Indian Sub 
Continent & Bangladesh 
  وبنغالديش تاريخ علم الحديث في شبه القارة الهندية

 

 

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 الحديث في شبه القارة الهندية 
تاريخ وجيز عن دخول علم الحديث فى شبه القارة ونشأة علم الحديث فى  .1

  .المختلفة فيها األدوار
 :من عهد الصحابة إلى مجىء السلطان محمود الغزنوي في الهند :  األولالعصر  .2

  .أشهر المحدثين في هذا العصر وأهم الكتب المدونة فيه
  هـــــــ 800هـ إلى  500من :  العصر الثانى .3

  .أشهر المحدثين فى هذا العصر وأهم الكتب المدونة فيه
  هــ إلى عصر طلبة الهيثمي 801من :  العصر الثالث .4

  .أشهر المحدثين في هذا العصر وأهم الكتب المدونة فيه
 :من بداية طلبة الهيثمي إلى الشيخ ولي هللا المحدث الدهلوي :  العصر الرابع .5

  )عصر مجدد األلف الثانى والمحدث عبد الحق الدهلوي(
  .فيه أشهر المحدثين فى هذا العصر وأهم الكتب المدونة

  عصر الشيخ المحدث ولي هللا الدهلوي رحمه هللا:  العصر الخامس .6
  .أشهر المحدثين في هذا العصر وأهم الكتب المدونة فيه

  :علم الحديث في بنغالديش 
  دخول علم الحديث في بنغالديش وأول من قام بخدمة علم الحديث في

  .بنغالديش
 في بنغالديشعلم الحديث  مدارس شبه القارة في نشر تاثير. 
 مراحل تعليم الحديث في بنغالديش وطبقات المحدثين في بنغالديش. 
  مساهمات المدارس اإلسالمية والجامعات في نشر علوم الحديث في

 .بنغالديش
 المؤلفات في علم الحديث في بنغالديش وأشهر المحدثين في بنغالديش  أشهر

 .)القرن التاسع عشر(
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  )Recommended) : Books المصادر والمراجع
  تاريخ اإلسالم في الهند :  عبد المنعم النمر  1-
  تاريخ علم الحديث في الهند :  سيد دمحم خالد الحامدي. د. أ  2-
  مساهمة الهند في علم الحديث :  جابر أماني  3-
 علم الحديث في شبه القارة الهندية تطور :  حافظ دمحم زيد ملك 4-

  )ستانكاستقالل باالخلفية ودراسة نقدية إلى (
  علم الحديث الشريف في شبه القارة الهندية :  دمحم ضياء الدين وافي 5-
الدينية  ساهمة العلماء المسلمين والمدارسم :    أمة العزيز. أ 6-

  بباكستان في خدمة السنة النبوية
  والمغرب تاريخ علوم الحديث الشريف في المشرق :  دمحم المختار. د 7-
  أبجد العلوم :  يالقنوجصديق حسن  8-
  الثقافة اإلسالمية في الهند :  عبد الحى الندوي 9-

  فتوح البلدان :  أحمد بن يحيى البالذري 10-
جهود المحدثين في بنغالديش ومكانتها في  :  دمحم سكندر علي 11-

  التراث اإلسالمي
  أخبار األخيار :  عبد الحق المحدث الدهلوي 12-
  اإلمام ابن ماجة وعلم الحديث :  النعمانيعبد الرشيد  13-
  الشاه ولي هللا الدهلوي حياته ودعوته :  دمحم بشير السيالكوتي 14-

  

India’s Contribution to the Study 
of Hadith Literature  

: Dr. Muhammad Ishaq  15-  

 :  16-  
: 17-  
: 18-  
: 19-  
: 20-  
: 21-  
: 22-  
: 23-  
: 24-  
: 25-  
: 26-  
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Course : 202203 -  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  
 االسم وعالماته وأقسامه من حيث التذكير والتانيث واإلفراد والتثنية والجمع  
 دا أوصحيحاأوممدو ومن حيث كونه منقوصا أومقصورا والتنكير والتعريف  
 والتصرفوالجمود  وعالمته وأقسامه من حيث الزمن والتعدي واللزوم الفعل  

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

  : الصرف  - 2
 مبادئ علم الصرف والميزان الصرفي  
  واالشتقاقمن حيث التجرد والزيادة والجمود (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 :  ابن الحاجب 7-
  هداية النحو :  سراج الدين 8-
  شرح الكافية الشافية :  ابن مالك 9-

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

  واإلمالة وهمزة الوصل
  المثال في تصريف األفعال :  علي أحمد طلب. د 25-
  صيغة فعيل واستعماالتها :  علي أحمد طلب. د 26-
  والعريضات نماذج من الرسائل :  دمحم إبراهيم علي. د 27-
  إنشاء الطلبة :  دمحم غياث الدين 28-
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  اإلنشاءمعلم  :  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 : 202204 - Al-Sirah al-Nabawia 

النبويةالسيرة 
  

 

 

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

  .واليهود والنصاري والمؤاخاة بين األنصار والمهاجرين وبناء المسجد النبوي
 الجهاد وحكمه في الزمن الراهن وموقف اإلسالم من تعريفه ومشروعيته : الجهاد.  
  ر، أحد،بد: (تعريفها وعددها ووقائعها خاصة  : والفتوحاتالغزوات والسرايا  

   .)صلح الحديبية، فتح مكة، حنين، تبوك وغيرهاخندق، 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.  

IAU  اإلسالميةقسم الحديث والدراسات  
 

 ]السنة الثانية[الشرف  مع للفاضل البكالوريوس المنهج الدراسي 14
 

  )(Books Recommended : المصادر والمراجع
  الكامل في التاريخ  :  ابن األثير  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 :  شفيعمفتى دمحم  11-
  فقه السيرة :  سعيد رمضان البوطي 12-
  سيرة الرسول :  دكتور طاهر القادري 13-
  أحداثوعرض وقائع وتحليل : السيرة النبوية  :  علي دمحم دمحم الصالبي. 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 :  هيكلدمحم حسين  21-
  السيرة النبوية :  أبو الحسن الندوي 22-
  كتاب المبعث والمغازي :   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- 
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Course : 202205   - 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 
 

 تعريفها ونشأتها وتطورها عبر العصور : علوم القرآن. 
 تعريفه وكيفيته وحاجة اإلنسان إليه وشبه الجاحدين به مع الرد عليهم : الوحي. 
 تعريفه وأسمائه وأوصافه والفرق بين القرآن والحديث القدسي  : القران الكريم

 .والحديث النبوي
 تعريفهما وعددهما وترتيبهما وتقسيمهما : اآلية  والسورة. 
 من القرآن الكريم  وفوائد هذا العلم معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. 
 منجما ومفرقا والحكمة فيها وفوائدها في مجال  الكريم مراحل نزول القرآن

 .التربية والتعليم
 وترتيبه عبر العصور جمع القرآن. 
  تعريفه وأركانه وشرائطه وأنواعه وأدلة جوازه وما يقع فيه النسخ وما  :النسخ

 .تهيعرف به الناسخ وأهمية معرف
 تعريفهما والفرق بينهما وأقسام التفسير وشروط المفسر وآدابه : التفسير والتأويل. 
 العلمي في القرآن الكريم إعجازه واإلعجاز تعريفه ووجوه:  إعجاز القرآن. 
 واألهمية واللحن ومخارج الحروف وصفاتها  التعريف: القرآن  علم تجويد

الساكنة والغنة الواجبة والمد والترقيق وأحكام النون الساكنة والتنوين والميم 
 .والتفخيم والوقف وغير ذلك من المباحث التجويدية

 الجزء الثالثون( حفظ القرآن(. 
 

  ) : (Books Recommendedالمصادر والمراجع
  اإلتقان في علوم القرآن  :  جالل الدين السيوطي  1-
  التفسير والمفسرون :  دمحم حسين الذهبي  2-
  مناهل العرفان في علوم القرآن :  العظيم الزرقانيعبد   3-
  البرهان في علوم القرآن :  برهان الدين الزركشي 4-
  التبيان في علوم القرآن :  دمحم على الصابوني 5-
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  مباحث في علوم القرآن :  مناع القطان 6-
  مباحث في علوم القرآن :  صبحي صالح. د 7-
  ومصطلحهعلوم القرآن  :  صبحي صالح. د 8-
  إعجاز القرآن :  أبو بكر الباقالني 9-

  فنون األفنان في علوم القرآن :  ابن الجوزي 10-
  الفوز الكبير في أصول التفسير :  الشاه ولي هللا الدهلوي 11-
  التنوير فى أصول التفسير :  السيد عميم اإلحسان 12-
  الوحي المحمدي :  رشيد رضا 13-
  في مشكالت القرآن البرهان :  أبو المعالي 14-
  لمحات في علوم القرآن :  دمحم لطفى الصباغ 15-
  مقدمة في أصول التفسير :  ابن تيمية 16-
  علوم القرآن :  سيد شمس الحق 17-
  اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم :  عبد الدائم الكحيل 18-
  اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم :    عبد السالم حمدان 19-
  جمال القرآن :  أشرف علي التهانوي 20-
  القول السديد فى علم التجويد :  الشيخ أحمد حجازى الفقيه 21-
  دروس فى علم التجويد :  أبو البركات دمحم حزب هللا. د 22-
  هداية القاري إلى تجويد كالم البارى :  عبد الفتاح السيد عجمي 23-
  قواعد التجويد :  عبد العزيز بن عبد الفتاح 24-
  البرهان فى تجويد القرآن :  دمحم صادق القمحاوي 25-
  الرعاية فى تجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة :  مكي بن أبي طالب 26-

 :  27-  
: 28-  
: 29-  
: 30-  
: 31-  
: 32-  
: 33-  
: 34-  
: 35-  
: 36-  
: 37-  
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Course : 202206 - Al-Sunan by Imam Tirmizi and Al-Sunan 
by ibn Mazah 

  بن ماجهالسنن اللترمذي ولسنن ال
 

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
 

Incourse Exam and Attendance            15+5=20 
Final Exam : 80 
Part-A (Sunan of Imam Tirmizi) : 
Translation and Related Questions (3 out of 5)           3×14=42 
(Translation=6,Related Questions=4+4) 
Part-B (Sunan of Imam ibn Mazah) : 
Translation and Related Questions (2 out of 4)           2×14=28 
(Translation=6,Related Questions=4+4 
Broad Question (1 out of 2)                                      1×10=10 

                  Total = 100 

(Topics to be Read) : الدروس المقررة 
 

 : لإلمام الترمذي سننال
  :وتشمل النقاط التالية : ترجمة اإلمام الترمذي  .1

اسمه، والدته، نشأته العلمية، أشهر شيوخه، مكانته العلمية، ثناء العلماء عليه، 
 .منزلته فى الجرح والتعديل، ومؤلفاته

  :دراسة عن السنن لإلمام الترمذي، وتشمل  .2
اسم الكتاب، سبب تأليفه، منهج المؤلف فيه، عدد أحاديثه، منزلته بين كتب 

 .السنن األربعة، رواته، أهم شروحه
  :  دراسة لألبواب التالية من الجامع للترمذي .3

  أبواب الصالة
 :السنن البن ماجه 

  :تشمل نبذة عن حياة اإلمام ابن ماجه، وهي  .1
اسمه، والدته، نشأته العلمية، رحالته، أشهر شيوخه، تالميذه، مكانته  العلمية،  .2

 .مؤلفاته، وفاته
 :دراسة عن سنن ابن ماجه، وتشمل  .3
عدد أحاديثه، منزلته بين كتب الحديث المشهورة،  ميزاته، منهج المؤلف فيه، .4

 . زوائده
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 : دراسة تحليلية للمختارات التالية من سننه   .5
 أبواب الزكاة

  ): (Books Recommended المصادر والمراجع
  جامع الترمذي  :  أبو عيسى الترمذي  1-
  العرف الشذي شرح سنن الترمذي :  دمحم أنور شاه الكشميري  2-
  تحفة األحوذي :  عبد الرحمن المباركفوري  3-
  عارضة األحوذي :  أبو بكر ابن العربى المالكي 4-
  النفح الشذي في شرح جامع الترمذي :  اليعمريأبو الفتح  5-
  معارف السنن :  دمحم يوسف البنوري 6-
  درس ترمذي :  تقى عثماني 7-
  شرح علل الترمذي :  ابن رجب الحنبلي 8-
  جامع الترمذيشرح  :  هللا الحميد سعد بن عبد. د. أ 9-

  قوت المغتذي على جامع الترمذي :  جالل الدين السيوطي 10-
  نفع قوت المغتذي على جامع الترمذي :  علي بن سليمان البجمعوي 11-
  الكوكب الدرري على جامع الترمذي :  رشيد أحمد الكنكوهي 12-
  تحفة األلمعي شرح سنن الترمذي :  سعيد أحمد البالنبوري 13-
  نزهة األلباب في قول الترمذي وفي الباب :  دمحم بن حيدر الوائلي حسن بن 14-
  أبو عيسى الترمذي:  اإلمام الحافظ :  الشيخ صالح نجيب الدق 15-
  اإلمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع : عداب محمود الحمش. د 16-
  فضائل الكتاب الجامع ألبي عيسى الترمذي :  عبيد بن دمحم األسعدي 17-
  الحديث الحسن مطلقا ومقيدا عند اإلمام الترمذي :  عمر بن حسن.د 18-
  فقه اإلمام الترمذي في جامعه :  أحمد بن دمحم الثبيتي 19-
  السنن :  اإلمام يزيد ابن ماجه 20-
  الحاجة شرح سنن ابن ماجةإنجاح  :  دمحم عبد الغني المجددي 21-
  على سنن ابن ماجة مصباح الزجاجة :  جالل الدين السيوطي 22-
   نور مصباح الزجاجة :  علي بن سليمان البجمعوي 23-
  كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه :  أبو الحسن السندي 24-
 اإلعالم بسنته عليه الصالة والسالم شرح :  عالء الدين مغلطاي الحنفي 25-

  سنن ابن ماجه
  الديباجة لتوضيح منتخب ابن ماجه :   ابن عمار 26-
  ما يليق من حل اللغات وشرح المشكالت :  فخر الحسن الكنكوهي 27-
  شرح سنن ابن ماجة :  عبد المحسن العباد 28-
  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة :  شهاب الدين البوصيري 29-
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  الحاجة على سنن ابن ماجهما تمس إليه  :  لقنابن الم 30-
  رفع العجاجة عن سنن ابن ماجه :  وحيد الزمان اللكنوي 31-
  مفتاح الحاجة بشرح سنن ابن ماجه :  دمحم العلوي 32-
  الكواكب الوهاجة بشرح سنن ابن ماجه :  دمحم المنتقى الكشناوي 33-
  اإلمام ابن ماجة وكتابه السنن :  عبد الرشيد النعماني 34-
  ابن ماجه وسننه :  الباقي دمحم فؤاد عبد 35-
  ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة :  عبد الرشيد النعماني 36-
  اإلمام الحافظ ابن ماجه القزويني :  الشيخ صالح نجيب الدق 37-
  ابن ماجه منهج اإلمام - الخاصة للمحدثينالمناهج  : إسالم ويب 38-
  المجرد في أسماء رجال ابن ماجه :  الحافظ الذهبي 39-

  

  :   40-  
: 41-  
: 42-  
: 43-  
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Course : 202207   - 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 


