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Total Marks : 3200
Written Courses
Viva-Voce
Assignment Writing

31100 = 3100
50
50
Total = 3200

Year wise Course and Marks Distribution
Years

1st Year
2nd Year
3rd Year
4th Year
Total

Written
Courses

Viva-Voce &
Assignment

Credit

Total
Numbers

7
7
8

Nil
Nil
Nil
Viva-Voce &
Assignment
1

7×4 = 28
7×4 = 28
8×4 = 32

700
700
800

10×4 = 40

1000

9
31
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Code, Title, Full marks and Credit of the specified courses

3rd Year
1

Course
Code
201301

2

201302

3
4

201303
201304

5

201305

Islamic Sects and
their Biliefs

6

201306

Refutation of
Suspected
Allegations towards
the Holy Quran

7

201307

Political Sciene and
Public Administration

8

201308

Islam and other
Religions

SL

4

Full
Marks

Credit

التفﺴير بالﺴند

100

4

2-التفﺴير بدون الﺴند

100

4

علوم الحديث
دراسة الحديث
الفرق اﻹسﻼمية
وعقائدها
دفﻊ الشبهات
المزعومة حول
القرآن الكريﻢ
علﻢ الﺴياسة واﻹدارة
العامة
اﻹسﻼم واﻷديان
اﻷخرى

100
100

4
4

100

4

100

4

100

4

100

4

Course Title
Tafsir with Sanad
Tafsir without
Sanad -2
Ulumul Hadith
Study of Al-Hadith
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Detailed Syllabus
3rd Year
201301 : Tafsir with Sanad ()التفسير بالسند
201302 : Tafsir without Sanad -2 2-التفسير بدون السند

201303 : Ulumul Hadith ()علوم الحديث
201304 : Study of Al-Hadith ()دراسة الحديث
201305 : Islamic Sects and their Biliefs ()الفرق اﻹسﻼمية وعقائدها
201306 : Refutation of Suspected Allegations towards the Holy Quran

()دفع الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم
201307 : Political Sciene and Public Administration

()علم السياسة واﻹدارة العامة
201308 : Islam and other Religions اﻹسﻼم واﻷديان اﻷخرى
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 :دراسة حول أسلوب ومنهج الﺴيوطي في آثاره
سهاد جادري

 -11الشوكاني
 -12عبد الباسط ﷴ اﻷسطل
 -13عبد اللطيف المنظﻢ
-14
-15
-16
-17
-18
-19

د .منيﻊ عبد الحليﻢ محمود
حﺴين الذهبي
جﻼل الدين الﺴيوطي
شمس الدين الداوودي
أحمد بن ﷴ اﻷدنه روي
مناع القطان

 :فتح القدير :الجامﻊ بين فني الرواية والدراية
من علﻢ التفﺴير
 :منهج اﻹمام الشوكاني في عرض القراءات في تفﺴيره
 :منهج اﻹمام الشوكاني في توظيف ﻗواعد
التفﺴير من خﻼل تفﺴيره فتح القدير
 :مناهج المفﺴرين
 :التفﺴير والمفﺴرون
 :طبقات المفﺴرين
 :طبقات المفﺴرين
 :طبقات المفﺴرين
 :مباحث في علوم القرآن
20:
21:

Department of Al-Quran and Islamic Studies

IAU

Course : 201301- Tafsir with Sanad
التفسير بالسند

)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(1 out of 2

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
 :من جامﻊ البيان للطبري
 سورة هود
 :من معالم التنزيل للبغوي
 سورة يوسف
 :من تفﺴير القرآن العظيﻢ ﻻبن كثير
 سورة الرعد
 سورة إبراهيﻢ  :من الدر المنثور للﺴيوطي
 :من فتح القدير للشوكاني
 سورة الحجر
المﻼحظة  :المقرر عشرون ) (20آية فقط من الﺴور المذكورة
 التفﺴير بالﺴند )التفﺴير بالمأثور(  :مفهومه وأنواعه وﻗواعده
 تراجﻢ المفﺴرين المذكورين وخصائص تفاسيرهﻢ ومناهجهﻢ فيها
المصادر والمراجع (Books Recommended) :
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-1
-2
-3

الطبري
د .حﺴين علي الحربي
ت ّمام كمال موسى الشاعر

:
:
:

-4
-5
-6
-7
-8
-9

البغوي
عفاف عبد الغفور حميد
ابن كثير

:
:
:
:
:
 :منهج جﻼل الدين الﺴيوطى فى تفﺴير الدر المنثور

د .سليمان بن إبراهيﻢ الﻼحﻢ

الﺴيوطي
حمد وفيق الﺴيد شاهين
7

جامﻊ البيان عن تأويل آي القرآن
منهج اﻹمام ابن جرير الطبري في الترجيح
منهج اﻹمام ابن جريرالطبري في الترجيح
بين أﻗوال المفﺴرين
معالﻢ التنزيل
البغوي ومنهجه في التفﺴير
تفﺴير القرآن العظيﻢ
منهج ابن كثير في التفﺴير
الدر المنثور في التفﺴير بالمأثور
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-14
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-16
-17

د .منيﻊ عبد الحليﻢ محمود :
:
حﺴين الذهبي
:
جﻼل الدين الﺴيوطي
:
شمس الدين الداوودي
:
أحمد بن ﷴ اﻷدنه وي
:
مناع القطان

IAU

مناهج المفﺴرين
التفﺴير والمفﺴرون
طبقات المفﺴرين
طبقات المفﺴرين
طبقات المفﺴرين
مباحث في علوم القرآن
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Course : 201302 - Tafsir without sanad-2
التفسير بدون السند2-

)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 (1 out of 2

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
 :من مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي
 سورة النحل
 سورة اﻹسراء  :من البحر المحيط ﻷبي حيان اﻷندلﺴي
 :من لباب التأويل للخازن
 سورة الكهف
 :من المحرر الوجيز في تفﺴير الكتاب العزيز ﻻبن عطية
 سورة مريﻢ
 :من زاد المﺴير في علﻢ التفﺴير ﻷبي الفرج ابن الجوزي
 سورة طه
المﻼحظة  :المقرر عشرون ) (20آية فقط من الﺴور المذكورة
 التفﺴير بدون الﺴند  :مفهومه وحكمه وأنواعه وﻗواعده وشروطه
 تراجﻢ المفﺴرين المذكورين وخصائص تفاسيرهﻢ ومناهجهﻢ فيها

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اﻹمام فخر الدين الرازي
بﺴام الجمل
أبو حيان
سلمى داود إبراهيﻢ
أحمد خالد شكري
على بن الخازن
عثمان عبد الحفيظ أحمد

-8
-9
-10
-11

ابن عطية
د .عبد الوهاب
ابن الجوزي
عثمان سر الختﻢ اﻷمين
الدسوﻗى
9

مفاتيح الغيب
منهج فخر الدين الرازي في تفﺴير القرآن
البحر المحيط
ترجيحات أبي حيان اﻷندلﺴي في التفﺴير

:
:
:
:
 :أبو حيان اﻷندلﺴي ومنهجه في تفﺴيره البحر المحيط
 :لباب التأويل في معاني التنزيل
 :منهج اﻹمام الخازن في التفﺴيرمن خﻼل كتابه
لباب التأويل في معالﻢ التنزيل
 :المحرر الوجيز
 :منهج ابن عطية في تفﺴير القرآن الكريﻢ
 :زاد المﺴير
ابن الجوزي منهجه واختياراته التفﺴيرية في
:
كتابه زاد المﺴير في علﻢ التفﺴير
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 .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
أبوعمرو ابن الصﻼح
اﻹمام النووي
زين الدين العراﻗي
ابن حجرالعﺴقﻼني
ﷴ الﺴخاوي
جﻼل الدين الﺴيوطي
عبد الحق الدهلوي
جمال الدين القاسمي
ظفر أحمد عثماني
أكرم ضياء العمري
الﺴيد عميﻢ اﻹحﺴان
ابن كثير ،أحمد شاكر
سعدي ياسين
ﷴ أديب الصالح
د .ﷴ عجاج الخطيب
عبد الكريﻢ المراد
د .مصطفى الﺴباعي
ﷴ أبوشهبة
موﻻنا عبد المتين
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Course : 201303 - Ulumul Hadith
علوم الحديث

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

 :مقدمة الدهلوي
 :علوم الحديث ومصطلحه
 :الكفاية فى علﻢ الرواية
 :اﻹلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد الﺴماع
 :المقدمة )علوم الحديث(
 :التقريب والتيﺴير لمعرفة سنن البشير النذير
 :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
24:
25:
26:
27:
28:
12
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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) :

 .1علم مصطلح الحديث  :تعريفه وموضوعه وغرضه ونشأته وتطوره عبر العصور
وأشهر المصنفات فيه.
 .2تعريف الحديث والخبر واﻷثر والﺴنة والفرق بينها ،وتعريف الﺴند والمتن
واﻹسناد والمﺴنَد والمﺴنِد والمحدث والحافظ والحجة والحاكﻢ.
 .3تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا )المتواتر واﻵحاد(.
 .4تقسيم 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 الثقات والمتابﻊ والشاهد واﻻعتبار(.
11
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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 الولّوي
أنور شاه الكشميري
يوسف البنوري
عبد الرحمن المباركفوري
أبو بكر ابن العربى المالكي
العﻼمة تقى عثماني
عبد الغني المجددي
جﻼل الدين الﺴيوطي
أبو الحﺴن الﺴندي
الشيخ عبد المحﺴن العباد

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

زهر الربي على المجتبي
عرف زهر الربى على المجتبى
التقريرات الرائعة على سنن النﺴائي
شرح سنن النﺴائي
التعليقات الﺴلفية على سنن النﺴائي
ذخيرة العقبي في شرح المجتبي
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 : 201304 - Study of al-Hadith
دراسة الحديث

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

2728293031-

Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
)Translation and Related Questions (5 out of 8
)(Translation=6,Related Questions=4+4
)Broad question (1 out of 2

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
)أ(  :تراجﻢ المؤلفين للصحاح الﺴتة مﻊ خصائص كتبهﻢ ومناهج تآليفهﻢ
)ب(:الحديث الشريف :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

:
:
:
:
:
:

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

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

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
 -1ابن حجرالعﺴقﻼني
 -2بدر الدين العيني
 -3شهاب الدين القﺴطﻼني
 -4ﷴ أنورشاه الكشميري
 -5يحيى بن شرف النووي
 -6شبير أحمد العثماني
 -7ﷴ تقي العثماني
 -8موسى شاهين ﻻشين
 -9خليل أحمد الﺴهارنفوري
 -10شمس الحق العظيﻢ أبادي
 -11د .ﷴ محبوب الرحمن
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13

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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
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-7
-8

ابن حزم
اﻹمام البيهقي

 -9عبد الكريﻢ الشهرستاني
 -10عبد القاهر البغدادي
 -11أبو المظفر اﻹسفراييني
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34

الغزالي
الغزالي
فخر الدين الرازي
فخر الدين الرازي
أكمل الدين بابرتي
التفتازانى
التفتازانى
الﺴيد الجرجاني
اﻹمام الﺴبكي
ﷴ زاهد الكوثري
الﺴيد يوسف الرفاعي
د .ﷴ أيوب علي
أبو زهرة
نجﻼء لطفي
سعد رستﻢ
د .ﷴ نعيﻢ ﷴ هاني ساعي
د .عبد المنعﻢ الحفني
مصطفى بن ﷴ بن مصطفى
د .شوﻗي أبو خليل
عرفان عبد الحميد
أبو الحﺴن علي الندوي
أبو الحﺴن علي الندوي
ممدوح الحربي

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

الفصل في الملل واﻷهواء والنحل
اﻻعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على
مذهب الﺴلف أهل الﺴنة والجماعة
الملل والنحل
الفرق بين الفرق
التبصير في الدين وتمييز الفرﻗة الناجية عن
الفرق الهالكين
ﻗواعد العقائد
ﻗانون التأويل
أساس التقديس
اعتقادات فرق المﺴلمين والمشركين
شرح العقيدة الطحاوية
شرح العقائد النﺴفية
شرح المقاصد
شرح المواﻗف
الﺴيف الصقيل
العقيدة وعلﻢ الكﻼم
أدلة أهل الﺴنة
عقيدة اﻹسﻼم واﻹمام الماتريدي
تاريخ المذاهب اﻹسﻼمية
الفرق والمذاهب والجماعات اﻹسﻼمية القديمة
الفرق والمذاهب اﻹسﻼمية منذ البدايات
القانون في عقائد الفرق والمذاهب اﻹسﻼمية
موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اﻹسﻼمية
أصول وتاريخ الفرق اﻹسﻼمية
أطلس الفرق والمذاهب اﻹسﻼمية
دراسات في الفرق والعقائد اﻹسﻼمية
القادياني والقاديانية
العقيدة والعبادة والﺴلوك
موسوعة الفرق والمذاهب واﻷديان المعاصرة

Introduction to Maturid’s Tawilat
)Ahlus Sunnah (IFB

:

Dr. Mustafizur Rahman

:
:
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Course : 201305 – Islamic Sects and their Beliefs
الفرق اﻹسﻼمية وعقائدها

)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) :
العقيدة  :مفهومها وأدلتها وأهميتها وحاجة الناس إليها.
اﻻفتراق  :تعريفه وأسبابه وخطورته ونشأته وتطوره وأهﻢ الفرق اﻹسﻼمية.
فرقة الخوارج  :تعريفهﻢ ونشأتهﻢ وفروعهﻢ وعقائدهﻢ ورجالهﻢ وكتبهﻢ المشهورة.
فرقة الشيعة  :تعريفهﻢ ونشأتهﻢ وفروعهﻢ وعقائدهﻢ ورجالهﻢ وكتبهﻢ المشهورة.
فرقة المعتزلة  :تعريفهﻢ ونشأتهﻢ وفروعهﻢ وأصول عقائدهﻢ ورجالهﻢ وكتبهﻢ المشهورة.
فرقة المرجئة  :تعريفهﻢ ونشأتهﻢ وفروعهﻢ وعقائدهﻢ ورجالهﻢ وكتبهﻢ المشهورة.
فرقة الجبرية  :تعريفهﻢ ونشأتهﻢ وفروعهﻢ وعقائدهﻢ ورجالهﻢ وكتبهﻢ المشهورة.
فرقة الجهمية  :تعريفهﻢ ونشأتهﻢ وفروعهﻢ وعقائدهﻢ ورجالهﻢ وكتبهﻢ المشهورة.
فرقة المشبهة والمجسمة  :تعريفهﻢ ونشأتهﻢ وفروعهﻢ وعقائدهﻢ المشهورة.
الفرقة الناجية )أهل السنة والجماعة(  :تعريفهﻢ ومناهجهﻢ الكﻼمية )اﻷشعرية
والماتريدية( وعقائدهﻢ ،مثل  :اﻹيمان با والقول الصحيح في اﻷسماء والصفات
واﻹيمان بالمﻼئكة واﻹيمان بالكتب واﻹيمان بالرسل واﻹيمان بالقدر واﻹيمان
باليوم اﻵخر وما اشتمل عليها من العقائد ورجال أهل الﺴنة وكتبهﻢ المشهورة.
الموازنة بين الفرق اﻹسﻼمية من جهة التوافق والتخالف.
موقف أهل السنة من القاديانية والبهائية والباطينة والحشوية والقرآنية )أهل القرآن(.

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اﻹمام أبو حنيفة
أبو جعفر الطحاوي
ﷴ بن إسماعيل البخاري
أبو الحﺴن اﻷشعري
أبو منصور الماتريدي
أبو اليﺴر البزدوي
15

:
:
:
:
:
:

الفقه اﻷكبر والفقه اﻷبﺴط والوصية
العقيدة الطحاوية
خلق أفعال العباد
مقاﻻت اﻹسﻼميين واختﻼف المصلين
كتاب التوحيد
أصول الدين

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

ﻗﺴﻢ القرآن والدراسات اﻹسﻼمية

IAU

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
 -1عبد العظيﻢ الزرﻗاني
 -2ﷴ على الصابوني
 -3د .ﷴ عمارة
 -4ﷴ هادي معرفة
 -5د .ﷴ الﺴعيد بن الﺴيد
جمال الدين
 -6أ.د .مصطفى مﺴلﻢ
 -7د .ﷴ عمارة
 -8طاهرة ﻗمام
 -9عبد الرحمن دمشقية
 -10الﺴيد ﷴ إسماعيل الشربيني

:
:
:
:
:

مناهل العرفان فى علوم القرآن
التبيان في علوم القرآن
شبهات حول القرآن الكريﻢ
شبهات وردود حول القرآن الكريﻢ
الشبهات المزعومة حول القرآن الكريﻢ في
دائرتي المعارف اﻹسﻼمية والبريطانية
شبهات المﺴتشرﻗين حول مصادرالقرآن الكريﻢ
شبهات حول اﻹسﻼم
شبهات المﺴتشرﻗين عن المكي والمدني

:
:
:
 :الرد على شبهات حول أخطاء إمﻼئية في القرآن الكريﻢ
 :رد شبهات حول عصمة النبى صلى ﷲ عليه
وسلﻢ فى ضوء الﺴنة النبوية الشريفة
 :شبهات النصارى حول اﻹسﻼم
 -11وليد كمال شكر
 :موﻗف المﺴتشرﻗين من جمﻊ القرآن الكريﻢ وكتابته
 -12ﷴ رشيد زاهد
 -13أبو عاصﻢ البركاتي المصري  :حول ميراث المرأة في اﻹسﻼم
 :شبهات حول المرأة
 -14موﻗﻊ المنبر
 :موسوعة بيان اﻹسﻼم  :الرد على اﻹفتراءات والشبهات
 -15نخبة من كبار العلماء )مصر(
 :إعجاز القرآن
 -16أبو بكر الباﻗﻼني
 :اﻹتقان في علوم القرآن
 -17جﻼل الدين الﺴيوطي
 :البرهان في علوم القرآن
 -18برهان الدين الزركشي
 :مباحث في علوم القرآن
 -19مناع القطان
 :مباحث في علوم القرآن
 -20د .صبحي صالح
 :اﻹسﻼم والمﺴتشرﻗون
 -21أبو الحﺴن علي الندوي
22- M.D BS Foad
: The authenticity of the Qur’an
23- Dr. Mahmoud Hamdy : Islamic facts Refuting the Allegations

Zakzouk
against Islam
24- Dr Iftikhar Ahmad Ayaz : Response to Criticism on the Holy Quran
25- Hafsa Nasreen
: Orientalists on Qur'an: A Critical Study
27- Matt Slick
: Contradictions in the Qur'an
28:
29:
30:
31:
32:
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Department of Al-Quran and Islamic Studies

Course : 201306 - Refutation of Suspected Allegations
towards the Holy Quran
دفع الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم

)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) :
أ(
ب(

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21

الشبهات حول القرآن  :مفهومها ونشأتها وتطورها عبر العصور.
بيان بعض الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم والرد عليها :
الشبهات حول نزول الوحي
الشبهات حول جمﻊ القرآن
الشبهات حول نﺴيان النبي ﷺ القرآن
الشبهات حول الزيادة والنقصان في القرآن
الشبهات حول تواتر القرآن
الشبهات حول المكي والمدني
الشبهات حول اﻷحرف الﺴبعة للقرآن
الشبهات حول اختﻼف القراءات للقرآن
الشبهات حول تحريف القرآن
الشبهات حول إعجاز القرآن
الشبهات حول الناسخ والمنﺴوخ
الشبهات حول عصمة اﻷنبياء في القرآن
الشبهات حول عصمة الرسول ﷺ في القرآن
الشبهات حول عصمة المﻼئكة في القرآن
الشبهات حول وﻗوع التناﻗض في القرآن
الشبهات حول التكرار في القرآن
الشبهات حول حقوق النﺴاء في القرآن
الشبهات حول اﻷخطاء النحوية في القرآن
الشبهات حول اﻷخطاء الحﺴابية في القرآن
الشبهات حول بيان خلق اﻹنﺴان في القرآن
الشبهات حول العلوم الكونية في القرآن
17
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Course : 201307 - Political Science and Public Administration
علم السياسة واﻹدارة العامة

Distribution of Marks: ()توزيع الدرجات
Incourse Exam and Attendance
Final Exam:80
Part-A: Political Science:
Broad Question (2 out of 4)
Short Question (2 out of 4)
Part-B: Public Administration:
Broad Question (2 out of 4)
Short Question (2 out of 4)

15+5=20
2×15=30
2×05=10
2×15=30
2×05=10
Total = 100

(Topics to be Read) : الدروس المقررة
(Political Science)  علم السياسة: الف
. المﺴاواة، الحرية، القانون، الﺴيادة، الحكومة، الجالية، المجتمﻊ: المفاهيم اﻷساسية
. المﺴاواة، الحرية، القانون، الﺴيادة، الحكومة، الدولة، المجتمﻊ: المفاهيم اﻹسﻼمية
.اﻷمة والقومية والدولية والمفاهيﻢ المذكورة أعﻼه في اﻹسﻼم والدول اﻹسﻼمية
 طرق وضﻊ، مرنة وصارمة، مكتوبة وغير مكتوبة:  الدستور،التنظيم السياسي
. خصائص الدستور الجيد،الدستور
.مفهوم الدستور والدستورية في اﻹسﻼم
 مجلس، اﻷنظمة الوحدوية واﻻتحادية، الديمقراطية والدكتاتورية: أشكال الحكم
.الوزراء والحكومات الرئاسية
. الﺴلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية: هيئات الحكم
.اﻷحزاب الﺴياسية الناخبة وفصل الﺴلطات وﻗواعد القانون

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
. المفهوم اﻹسﻼمي للعدالة اﻻجتماعية، القاضي، الشورى، الخﻼفة، المفهوم اﻹسﻼمي للدولة.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.
Syllabus for Fazil B.A Honours [3rd Year]
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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.

(Public Administration)  اﻹدارة العامة: ب

.مفهوم اﻹدارة العامة وفروعها وتطويرها
.مفهوم اﻹدارة العامة اﻹسﻼمية وأهميتها في المجتمﻊ
.العﻼﻗة بين اﻹدارة العامة واﻹدارة العامة اﻹسﻼمية وغيرها من العلوم اﻻجتماعية
.أنواع اﻹدارة العامة
.اﻹدارة العامة في عهد رسول ﷲ ﷺ وفي عهد الخلفاء والغرض منها وثمراتها
.أسس ومزايا النظﻢ اﻹدارية في اﻹسﻼم
.تعريف المجتمﻊ والتنظيﻢ والﺴيادة والحرية والوحدة من منظور إسﻼمي
.تعريف الوزارة واﻹدارة العامة والخاصة والدولة في اﻹسﻼم
.دستور وخصائص الدستور المكتور وغير المكتور ونظرية اﻹسﻼم

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
. الشروط اﻹلزامية واﻷوصاف الصحيحة للقضاة واﻹداريين والقضاء والبدعة في اﻹسﻼم.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.
22
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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 Science)  علم السياسة: الجزء اﻷول

91011121314151617181920-

 اﻷحكام الﺴلطانية والوﻻيات الدينية:
 أبو الحﺴن الماوردي-1
 اﻷحكام الﺴلطانية:
 أبو يعلى ﷴ بن الحﺴين-2
 المدخل إلى الﺴياسة الشرعية:
 عبد العال أحمد عطورة-3
 أضواء على الﺴياسة الشرعية:
 سعد بن مطر العتيبي. د-4
 النظام الﺴياسي في اﻹسﻼم:  عمان عبد الرزاق الﺴامرائي-5
 في علﻢ الﺴياسة اﻹسﻼمية:
 عبد الرحمن خليفة. د-6
 مدخل إلى علﻢ الﺴياسة:
 عصام سليمان. د-7
 ناجيل جاكﺴون:
 ناجيل جاكﺴون-8
Subrata Mukherjee : A History of Political Thought
: American Government :
Wilson
Institutions and Policies
:
O.P.Gouba
An Introduction to Political Theory
: Principles of Modern Political Science
J.C. Johari
: Patterns of Democracy
Arend Lizphart
:
:
:
:
:
:
:
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:
:
:
:
:
:
:
:

(Public Administration)  اﻹدارة العامة: الجزء الثاني

 مبادئ اﻹدارة العامة:
 عبد المعطي ﷴ العﺴاف. د-1
 مقدمة في اﻹدارة اﻹسﻼمية:
 أحمد المزجاجي-2
اﻹسﻼم
 القطب ﷴ القطب طبليه. د-3
ٍ  نظام اﻹدارة في:
 الفكر والتطبيق:  اﻹدارة والحكﻢ في اﻹسﻼم:
 عبد الرحمن بن إبراهيﻢ. د-4
: Public administration
5- John McDonald
6- J. Danis
: An introduction to public Administration
7- Raimann Pattanayak
: Encyclipedia of public Administration
8- Thomas P Murphy
: Contemporary public Administration
: Public policy and administration
9- M. ed. Kistaiah
10- Owen E Hughes
: Public management and
Administration : an introduction

1112131415161718192021-

24

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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 :الموسوعة الميﺴرة في اﻷديان والمذاهب
 -8الندوة العالمية للشباب
واﻷحزاب المعاصرة
اﻹسﻼمي
 :دراسات في اﻷديان اليهودية والنصرانية
 -9سعود الخلف
 :مقارنة اﻷديان )اليهودية والنصرانية(
 -10د .أحمد الشلبي
 :موسوعة الملل واﻷديان
 -11مجموعة من الباحثين
 :أصلح اﻷديان لﻺنﺴانية عقيدة وشريعة
 -12أحمد العطار
 :تحذير أهل اﻹيمان من التقارب بين اﻷديان
 -13ناصر الﺴوهاجي
 :اﻹسﻼم واﻷديان  :دراسة مقارنة
 -14د .مصطفى حلمي
 :مقارنة اﻷديان
 -15د .طارق خليل الﺴعدي
16- Mohammad Ali
: The Religion of Islam
17- Syed Mozaffaruddin : A comparative Study of Islam and
other Religion
18- Dr. M. Habibullah
: Introduction to Islam
19- Kwod Edward
: The Evaluation ofreligion Vol.1
20- H. Smith
: The Religion of man
21- Editorial Board
: Encyclopedia of Religion and Ethics:
Islam, Judaism, Budhdhism and
Christianity
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Department of Al-Quran and Islamic Studies

IAU

Course : 201308 : Islam and other Religions
اﻹسﻼم واﻷديان اﻷخرى

)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) :
 مفهوم كلمة الدين والملل والنحل وحاجة الناس إلى الدين وأهمية دراسة اﻷديان.
 من اﻷديان السماوية :
 .1اﻹسﻼم  :معناه ومفهومه وخصائصه ومحاسنه وتعاليمه وعالميته
واﻹثبات بأنه دين ودولة وعقيدة وشريعة وهو الدين والدستور الوحيد
للحياة اﻹنﺴانية في العالﻢ.
 .2اليهودية  :أسماؤها وتاريخ نشأتها ورجالها وعقائدها وكتبها المقدسة وما
اعتراها من تحريف وما ﻗامت به من المؤامرة ضد اﻹسﻼم.
 .3النصرانية  :أسماؤها وتاريخ نشأتها ورجالها وعقائدها وكتبها المقدسة
وما اعتراها من تحريف وفرﻗها.
 من اﻷديان الوضعية  :نشأة اﻷديان اﻵتية ومبادئها وأساسها وعقائدها وكتبها
المقدسة وما فيها من الطبقات
 oالهندوسية
 oالبوذية
 oالﺴيخية
 oالكونفشيوسية

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس مﻊ الشرف ]الﺴنة الثالثة[
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ابن حزم الظاهري
عبد الكريﻢ الشهرستاني
الدكتور يوسف القرضاوي
د .أحمد الشلبي
اﻹمام ﷴ أبوزهرة
د.سيد طنطاوي
سيد سابق
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الفصل في الملل واﻷهواء والنحل
الملل والنحل
الخصائص العامة لﻺسﻼم
مقارنة اﻷديان واﻹسﻼم
مقارنات اﻷديان والديانات القديمة
منهج القرآن في دعوة اليهود
هذا إسﻼمنا
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