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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 202301 
Al-Sahih by Imam al-
Bukhari 

لبخاريلصحيحال 100 4 

2 202302 
Al-Sahih by Iman 
Muslim مسلملصحيحال 100 4 

3 202303 
Al-Sunan by Imam 
Nasayee and Al-
Sunan by Abu Daud 

لنسائي لسنن ال
بي داودألسنن الو 100 4 

4 202304 
Sharhu Maa’nil Athar 
and Sharhu Mushkilil 
Athar 

شرح معاني اآلثار
وشرح مشكل اآلثار 100 4 

5 202305 Islamic History التاريخ اإلسالمي 100 4 

6 202306 
Islamic Sects and their 
Biliefs 

 سالميةاإل فرقال
 وعقائدها

100 4 

7 202307 
Political Sciene and 
PublicAdministration 

  علم السياسة 
العامةواإلدارة  100 4 

8 202308 
Islam and Other 
Religions 

اإلسالم واألديان 
خرىاأل 100 4 
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Detailed Syllabus 
 

 

3rd Year 
 

 

202401 :   Al-Sahih by Imam al-Bukhari الصحيح للبخاري  
 

202402 :    Al-Sahih by Iman Muslim الصحيح لمسلم  
 

202403 :   Al-Sunan by Imam Nasayee and Al-Sunan by Abu Daud 
السنن للنسائي والسنن ألبي داود                             
 

202404 :    Sharhu Maa’nil Athar and Sharhu Mushkilil Athar 
اآلثار وشرح مشكل اآلثار شرح معاني

 

202405 :    Islamic History التاريخ اإلسالمي  
 

202406 :    Islamic Sects and their Biliefs (الفرق اإلسالمية وعقائدها) 
 

202407 :    A. Political Science علم السياسة) 
                  B. Public Administration   العامةاإلدارة
 

202408 :    Islam and Other Religions خرىاإلسالم واألديان األ
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Course : 202301- Al-Sahih by Imam al-Bukhari 
  الصحيح للبخاري

 

 

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)                                      1×10=10 

                  Total = 100 

 ) Topics to be Read: ( الدروس المقررة
 :ترجمة اإلمام البخاري  .1
  ،اسمه، والدته، نشأته العلمية، شيوخه، تالميذه، مكانته العلمية، ثناء العلماء عليه

 .منزلته في الجرح والتعديل، مؤلفاته، وفاته
 :، وتشمل عن الجامع الصحيح لإلمام البخاريدراسة  .2
  ،منهج المؤلف فيه، مذهبه فى اشتراط معرفة اللقيا، عدد اسمه، سبب تأليفه

 .أحاديثه، منزلة بين كتب الصحاح، رواته، المستخرجات عليه، أهم شروحه
 : دراسة تحليلية للمختارات اآلتية  .3
  باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكتاب اإليمان 
 كتاب األدب 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور : عبد هللا البخاري أبو :  الكتاب المقرر
 .رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه

  ) : (Books Recommendedالمصادر والمراجع
  الباري فتح :  حجرالعسقالني ابن  1-
  القاري عمدة :  العيني بدر الدين  2-
  أعالم السنن :  دمحم بن دمحم الخطابي  3-
  البخاري صحيح شرح :  بطال ابن أبوالحسن 4-
  البخاري صحيح شرح الساري إرشاد :  القسطالني الدين شهاب 5-
  البخاري على الكالم في البدرالمنيرالساري :  الحلبي الكريم عبد 6-
  الجامع الصحيح شرح في التنقيح :  بهادرالزركشي   بن دمحم 7-
  الصحيح الجامع شرح  التوضيح :  الملقن بن علي عمربن 8-
  الصحيح الجامع شرح التوشيح :  السيوطي الدين جالل 9-

  البخاري صحيح على الباري فيض :   الكشميري  شاه أنوار دمحم 10-
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  الدراري الكواكب :  الكرماني الدين شمس العالمة 11-
  وتعليلها منهج اإلمام البخاري في تصحيح األحاديث :    أبو بكر كافي  12-
  سيرة اإلمام البخاري سيد الفقهاء والمحدثين : السالم المباركفوريعبد  13-
  حياة البخاري :  دمحم جمال الدين القاسمي 14-
  ترجمة اإلمام البخاري رحمه هللا :  سالم جمال الهنداوي 15-
  ترجمة البخاريجزء فيه  : شمس الدين الذهبي 16-
   اإلمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح :  عبد المحسن بن حمد العباد البدر 17-
  عادات اإلمام البخاري في صحيحه :  عبد الحق الهاشمي 18-
  مناهج المحدثين العامة والخاصة :  على نائي بقاعي. د 19-
  والتصنيفمناهج المحدثين العامة في الرواية  :  نور الدين عتر. د 20-

  

 :   21-  
 : 22- 

: 23- 
: 24- 
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Course : 202302 - Al-Sahih by Iman Muslim 
  الصحيح لمسلم

 

 

 

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
  - وهي تشتمل على: ترجمة اإلمام مسلم  .1

  ،والدته، نشأته العلمية، أشهر شيوخه، تالميذه، مكانته العلمية، ثناء اسمه
 .رح والتعديل، ومؤلفاته، وفاتهالعلماء عليه، منزلته فى الج

  -على تشتمل وهي: اسة عن الصحيح لإلمام مسلم در .2
 اشتراط معرفة اللقيا، عدد  اسمه، سبب تأليفه، منهج المؤلف فيه، مذهبه في

عليه، أهم  بين كتب الصحاح، رواته والمستخرجاتأحاديثه، منزلته 
 .شروحه

 : دراسة تحليلية للمختارات اآلتية  .3
 كتاب الجنائز.  
 كتاب البيوع، كتاب المساقات والمزارعة.  

  الصحيح: مسلم بن الحجاج القشيري :  الكتاب المقرر

 )(Books Recommended : المصادر والمراجع
 1- عياض القاضي : المعلم إكمال

 2- القرطبي أبوالعباس : المفهم شرح تلخيص صحيح مسلم
 3- يحيى بن شرف النووي : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
 4- جالل الدين السيوطي : الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج

 5-  القنوجي حسن خان صديق :  مسلم بن الحجاج صحيح الوهاج من كشف مطالب السراج
 6-  الكنكوهي رشيد الشيخ :  لصحيح مسلمالحل المفهم 

 7-  شبير أحمد العثماني :  فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
 8-  العثماني تقي دمحم :  صحيح مسلم تكملة فتح الملهم بشرح

 9-  الشين شاهين موسى :  صحيح مسلم فتح المنعم شرح
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 10-  محمود فاخوري :  حياته وصحيحه:  اإلمام مسلم بن الحجاج
مسلم بن الحجاج صاحب المسند الصحيح اإلمام 

  ومحدث اإلسالم الكبير
 11-  مشهور حسن سلمان :

 12-  دمحم عبد الرحمن طوالبة :  اإلمام مسلم ومنهجه في صحيحه
مام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح منهج اإل

  ودحض شبهات حوله
 13-  ربيع بن هـادي المدخلي :

 14-  على نائي بقاعي. د :  مناهج المحدثين العامة والخاصة
 15-  نور الدين عتر. د :  مناهج المحدثين العامة في الرواية والتصنيف

16-   :  
17-  : 



Department of Al-Hadith and Islamic Studies IAU 
 

Syllabus for Fazil B.A Honours  [3rd Year]  11 
 

Course : 202303 - Al-Sunan by Imam Nasayee and Al-
Sunan by Abu Daud 

السنن للنسائي والسنن ألبي داود
 

 

  
  

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
 

Incourse Exam and Attendance           15+5=20 
Final Exam:80 
Part-A (Sunan Nasaye): 
 Translation and Related Questions (3 out of 5)          3×14=42 

(Translation=6,Related Questions=4+4)        
Part-B (Sunan Abu Dawud): 
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
 :وهى تشتمل على النقاط التالية : نبذة عن حياة اإلمام النسائى  .1

 تالميذه، مكانته العلمية، رحالته، أشهر شيوخه،  اسمه، والدته، نشأته
 .العلمية، ثناء العلماء عليه، مؤلفاته

 :دراسة عن كتابه السنن، على ما يلى من النقاط  .2
 ليفه، منهج المؤلف فيه، عدد أحاديثه، رواته، أهم أكتاب، سبب تاسم ال

 .، منزلته بين كتب السننوحهرش
 :دراسة تحليلية للمختارات اآلتية  .3

  كتاب الطهارة
  : السنن ألبى داود

 :ترجمة عن حياة اإلمام أبى داود، وهى تشمل  .1
اسمه، والدته، نشأته العلمية، رحالته، أشهر شيوخه، تالميذه، مكانته 

  .العلمية، مؤلفاته، وفاته
 :دراسة سنن أبى داود، وتشمل  .2

ميزاته وخصائصه، منهج المؤلف فيه، عدد أحاديثه وروايته، منزلته بين 
  .كتب الحديث المشهور

 :تحليلية للمختارات التالية من سنن أبى داود دراسة  .3
  كتاب الصوم
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  ): (Books Recommended المصادر والمراجع
  السنن :  اإلمام النسائي  1-
  ذخيرة العقبي في شرح المجتبي :  دمحم بن علي بن آدم األثيوبي  2-
بكشف شروق أنوار المنن الكبرى اإللهية  :  دمحم المختار بن دمحم الشنقيطي  3-

  أسرار السنن الصغرى النسائية
  زهر الربى على المجتبى :  السيوطي 4-
  المدخل إلى سنن اإلمام النسائي :  دمحم دمحمي النورستاني 5-
  كتابه المجتبىاإلمام النسائي و :  عمر إيمان أبو بكر. د 6-
منهج اإلمام أبي عبد الرحمن النسائي في  :    قاسم علي سعد 7-

  وجمع أقواله في الرجال الجرح والتعديل
  منهج اإلمام النسائي في إعالل الحديث في سننه المجتبى :  الرحمن بن نويفع عبد 8-

  منها منهج اإلمام النسائي في سننه الكبرى والمجتبى :  مشهور بن مرزوق 9-

  الرحمن النسائي اإلمام الحافظ أبوعبد :  الشيخ صالح نجيب الدق 10-
  مناهج المحدثين العامة والخاصة :  على نائي بقاعي. د 11-
  مناهج المحدثين العامة في الرواية والتصنيف :  نور الدين عتر. د 12-
  السنن :  اإلمام أبو داود 13-
  تعليل أحاديث السنن منهج اإلمام أبي داود السجستاني في :  يهاب يوسف عبد الهادي سالمة 14-

  أبو داود السجستاني وأثره في علم الحديث :   معوض بن بالل العوفي 15-
  وسننهحياته  -أبو داود  :  دمحم بن لطفي الصباغ. د 16-
  أعالم المحدثين :  بن دمحم أبو شهبةدمحم  17-
  شرح سنن أبي داود :  بدر الدين العيني 18-
  شرح سنن أبي داود :  عبد المحسن العباد 19-
  عون المعبود :     شمس الحق العظيم آبادي 20-
  بذل المجهود :      خليل أحمد السهارنفوري 21-
  معالم السنن :  أبو سليمان الخطابي 23-
  فتح الودود على سنن أبي داود :  أبو الحسن السندي 24-
  مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود :  جالل الدين السيوطي 25-
  اإليجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني :  يحي بن شرف النووي 26-
  درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود :  علي بن سليمان البجمعوي 27-
  وآثاره في علم الحديث: اإلمام أبو داود رح  :  دمحم محبوب الرحمن. د 28-

 :  29-  
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Course : 202304 - Sharhu Maa’nil Athar and Sharhu 
Mushkilil Athar 

شرح معاني اآلثار وشرح مشكل اآلثار
 

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
Incourse Exam and Attendance          15+5=20 
Final Exam:80 
Part-A (Sharhu Maa’nil Athar): 
Translation and Related Questions (3 out of 5)         3×14=42 

(Translation=6,Related Questions=4+4) 
Part-B (Sharhu Mushkilul Athar): 
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
  :شرح معانى اآلثار 

  : دراسة عابرة عن حياة  اإلمام أبى جعفر الطحاوى، وتشمل  .1
العلمية، مذهبه، رحالته العلمية، أهم شيوخه، تالميذه،  اسمه، والدته، نشأته

 .مؤلفاته، مكانته العلمية، أقوال العلماء فيه، وفاته
 :معانى اآلثار، وتشمل دراسة عن كتاب شرح  .2

  .ميزاته وخصائصه، منهجه في كتابه، طرق االستدالل، منزلته بين كتب الحديث
 :  المختارات من شرح معاني اآلثار .3

  كتاب مناسك الحج وكتاب الكراهة 
  : شرح مشكل اآلثار 

  : دراسة عن كتاب شرح مشكل اآلثار وتشمل .1
طرق التطبيق، منزلة الكتاب بين  ميزاته وخصائصه ، منهج اإلمام الطحاوي فيه،

  .كتب الحديث
  :مختارات من شرح مشكل االثار .2

  .باب ما قد وري عن النبى ملسو هيلع هللا ىلص في أشد الناس عذابا يوم القيامة .1
باب بيان ماروي عن النبى ملسو هيلع هللا ىلص في  -باب بيان مشكل ماروي عن النبى ملسو هيلع هللا ىلص  .2

  .أن يتولى قضاء بين اثنين وأن يؤدي أمانةنهيه أبا ذر 
 سأرباب بيان مشكل ما روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص مما كان منه في عبد هللا بن أبى بن سلول  .3

  .المنافقين بعد موته من صالته عليه، ومما استدل على خالف ذلك كان منه فيه

IAU  الحديث والدراسات اإلسالميةقسم   
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إن األمير إذا ابتغى الريبة في : " باب بيان مشكل ماروي عنه ملسو هيلع هللا ىلص من قوله  .4
  ".الناس أفسدهم 

أنه يجري من ابن آدم مجرى  باب بيان مشكل ماروي عنه ملسو هيلع هللا ىلص في الشيطان .5
  ؟الدم، وهل النبى ملسو هيلع هللا ىلص  كان في ذلك كمن سواه من الناس أو بخالفهم

وحدثوا عن بنى : "من قوله  باب بيان مشكل مارواه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .6
  ".إسرائيل وال حرج 

      :عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه استأذن عليه، فقال له  باب بيان مشكل مارواه جابر .7
  .، وكأنه كره ذلك" أنا أنا "فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص " أنا: "فقال جابر" من هذا ؟ "

ما شاء : ملسو هيلع هللا ىلص  من نهيه أمته أن يقولوا باب بيان مشكل ماروي عن رسول هللا  .8
  ".ماشاء هللا، ثم ماشاء دمحم : هللا وشاء دمحم، وأمره إياهم أن يقولوا مكان ذلك 

إذا مات اإلنسان انقطع : "باب بيان مشكل ماروي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من قوله  .9
  ".به، أو ولد صالح يدعو له عنه عمله إال من صدقة جارية أوعلم ينتفع 

كان من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيما بين سجدتين في صالته هل هو  باب بيان مشكل ما .10
  ذكر هللا أو سكوت بال ذكر؟

  يا كافر: باب بيان مشكل ماروي عنه ملسو هيلع هللا ىلص فيمن قال ألخيه  .11

  ) : (Books Recommendedالمصادر والمراجع
  شرح معاني اآلثار :  جعفر الطحاويأبو   1-
  )شعيب األرناؤوط: ت(شرح مشكل اآلثار  :  أبو جعفر الطحاوي  2-
نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في  :  بدر الدين العيني  3-

  شرح معاني اآلثار
  تحفة األخيار بترتيب شرح مشكل اآلثار :  أبو جعفر الطحاوي 4-
  شرح معاني اآلثار في حل أماني األحبار :   دمحم يوسف الكاندهلوي 5-

منهج اإلمام الطحاوي في دفع التعارض بين النصوص  :  حسن بن عبدالحميد بخاري 6-
  )شرح مشكل اآلثار( الشرعية من خالل كتابه

  وجوه الترجيح الحديثية في شرح مشكل اآلثار للطحاوي :  صالح حمد دمحم الحواس 7-

  الحاوي في سيرة اإلمام أبي جعفر الطحاوي :  دمحم زاهد الكوثري 8-
  أبوجعفر الطحاوي اإلمام المحدث الفقيه :  عبد هللا ندير أحمد 9-

  أثره في الحديثأبو جعفر الطحاوي و :  عبد المجيد محمود عبد المجيد 10-
  إيضاح الطحاوي :  مفتي شبير أحمد 11-
  اآلثار معاني شرح األخبارفي مباني :  بدر الدين العيني 12-
  )أردو(درس طحاوي  :  جميل أحمد سكرودوي 13-

 :  14-  
: 15- 
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Course : 202305 - Islamic History 
التاريخ اإلسالمي

 

 

 

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
  

o 661-632( عهد الخلفاء الراشدين( 
o 750-661(  الدولة األموية(  
o 1250-750(  الدولة العباسية(  
o 1492-1251(  الدولة المسلمة فى األندلس(  
o 1923 -1517(  الخالفة العثمانية(  
o تاريخ المسلمين فى الهند    
o تاريخ المسلمين فى البنغال    

  ) : (Books Recommendedالمصادر والمراجع
  الكامل في التاريخ :  ابن األثير  1-
  البداية والنهاية :  ابن كثير  2-
  تاريخ اإلسالم :  محمود شاكر 3-
  تاريخ الخلفاء :  السيوطي 4-
  الخلفاء الراشدون :  محمود شاكر 5-
  الخلفاء الراشدينتاريخ  :  دمحم سهيل طقوش 6-
  السياسة اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين :  عبد المتعال الصعيدي 7-
  تاريخ الخلفاء الراشدين :  دمحم إبراهيم. د 8-
  تاريخ الدولة األموية :  دمحم سهيل طقوش 9-

  الدولة األموية :  يوسف العش. د 10-
  تاريخ الدولة العباسية :  دمحم سهيل طقوش 11-
  تاريخ الدولة العباسية :  نبيلة حسن 12-
  دولة اإلسالم في األندلس :  دمحم عبد هللا عنان 13-
  تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم :  أحمد الساداتي. د 14-

The spirit of Islam : Syed Ameer Ali 15-  

IAU  الحديث والدراسات اإلسالميةقسم   
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History of the Arabs : P.K. Hitti 16- 
 :  17- 

: 18- 
: 19- 
: 20- 
: 21- 
: 22- 
: 23- 
: 24- 
: 25- 
: 26- 
: 27- 
: 28- 
: 29- 
: 30- 
: 31- 
: 32- 
: 33- 
: - 

: 35- 
: 36- 
: 37- 
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Course : 202306 - 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
  .ةكتبهم المشهورتعريفهم 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( الفرقة الناجية

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

  .باليوم اآلخر وما اشتمل عليها من العقائد ورجال أهل السنة وكتبهم المشهورة
   .بين الفرق اإلسالمية من جهة التوافق والتخالف الموازنة

  .)أهل القرآن(ية والبهائية والباطينة والحشوية والقرآنية من القاديان 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 :  األشعري أبو الحسن 4-
  كتاب التوحيد :  أبو منصور الماتريدي 5-
  أصول الدين :  البزدوي أبو اليسر 6-

IAU  الحديث والدراسات اإلسالميةقسم   
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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-
  التقديسأساس  :  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 :  زاهد الكوثريدمحم  21-
  أدلة أهل السنة :  السيد يوسف الرفاعي 22-
  عقيدة اإلسالم واإلمام الماتريدي :  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 :  عبد المنعم الحفني. د 28-
  أصول وتاريخ الفرق اإلسالمية :  مصطفى بن دمحم بن مصطفى 29-
  اإلسالمية والمذاهب الفرق أطلس :  أبو خليلشوقي . 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-
  المعاصرةموسوعة الفرق والمذاهب واألديان  :  ممدوح الحربي 34-

Introduction to Maturid’s Tawilat 
Ahlus  Sunnah (IFB) 

: Dr. Mustafizur Rahman 35-  

 :  36- 
 37- 
: 38- 
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Course : 202307 -  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
 .مفهوم الدستور والدستورية في اإلسالم .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
 .االجتماعيةالمفهوم اإلسالمي للدولة، الخالفة، الشورى، القاضي، المفهوم اإلسالمي للعدالة  .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.  

IAU  الحديث والدراسات اإلسالميةقسم   
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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(اإلدارة العامة : ب 
 .مفهوم اإلدارة العامة وفروعها وتطويرها .1
 .وأهميتها في المجتمعمفهوم  اإلدارة العامة اإلسالمية  .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
 .تعريف المجتمع والتنظيم والسيادة والحرية والوحدة من منظور إسالمي .7
 .تعريف الوزارة واإلدارة العامة والخاصة والدولة في اإلسالم .8
 .دستور وخصائص الدستور المكتور وغير المكتور ونظرية اإلسالم .9

 .اإلسالمالشروط اإللزامية واألوصاف الصحيحة للقضاة واإلداريين والقضاء والبدعة في  .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 : 202308 - 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

 سالم اعتراها 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-

IAU  الحديث والدراسات اإلسالميةقسم   
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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-
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