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Total Marks : 3200
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Viva-Voce
Assignment Writing

1st Year
2nd Year
3rd Year

31100 = 3100
50
50
Total = 3200

Written
Courses

Viva-Voce &
Assignment
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Total
Numbers

7
7
8

Nil
Nil
Nil
Viva-Voce &
Assignment
1

7×4 = 28
7×4 = 28
8×4 = 32

700
700
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10×4 = 40

1000
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3200

4th Year
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3rd Year
SL

Course
Code

1

204301

2
3
4
5
6
7

204302
204303
204304
204305
204306
204307

8

204308

4

Course Title

Economics and
Islamic Economics
Computer
Al-Sirah al-Nabawia
Classical Prose-2
Classical Poetry-2
Modern Prose-1
Modern Poetry-1
History of Arabic
Literature-2
(Abbasid Period)

اﻻقتصاد واﻻقتصاد
اﻹسﻼﻣي
الحاسوب
السيرة النبوية
2-النثر القديم
2 -الشعر القديم
1 -النثر الحديث
1 -الشعر الحديث
تاريخ اﻷدب
2-العربي
(العصر العباسي

Full
Marks

Credit

100

4

100
100
100
100
100
100

4
4
4
4
4
4

100
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Detailed Syllabus
3rd Year
204301 : Economics and Islamic Economics
اﻻقتصاد واﻻقتصاد اﻹسﻼمي
204302 : Computer الحاسوب

204303 : Al-Sirah al-Nabawia )السيرة النبوية
204304 : Classical Prose-2 -)النثر القديم
204305 : Classical Poetry-2 (2 -)الشعر القديم
204306 : Modern Prose-1 (1-)النثر الحديث
204307 : Modern Poetry-1 (1-)الشعر الحديث
204308 : History of Arabic Literature-2 (Abbasid Period)
( )العصر العباسي2-تاريخ اﻷدب العربي
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5

قسم اللغة العربية وآدابها

IAU

IAU

)ج( البنوك والتأمين في اﻹسﻼم :












Course : 204301 - 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

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




أﻣين ﻣصطفى عبد ﷲ

 :أصول اﻻقتصاد اﻹسﻼﻣي

د .سعاد إبراهيم

 :ﻣبادئ النظام اﻻقتصادى اﻹسﻼﻣي وبعض تطبيقاته

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

:
:
:
:
:
:

تطور الفكر اﻻقتصادى اﻹسﻼﻣي
كتاب اﻷﻣوال
النظم اﻹسﻼﻣية
النظم اﻹسﻼﻣية
النظم اﻹسﻼﻣية
الشريعة اﻹسﻼﻣية
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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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) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
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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 ،المنافسة اﻻحتكارية.

)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.
7
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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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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
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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 [3rd Year]
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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.

Course : 204302 - Computer
الحاسوب
Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
Broad Question (4 out of 6)
Short Question (4 out of 6)

IAU

11

Books Recommended : ()المصادر والمراجع
12345678910111213141516-

David Evans
Joan Lambert
EZ-REF Courseware

P.K Sinha
Donaid H. Sanders

12

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

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

Computer Fundamentals
Computer Essentials for Business
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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
 :كتاب المبعث والمغازي
إسماعيل بن ﷴ بن الفضل التميمي اﻷصبهاني
 :دﻻئل النبوة
إسماعيل بن ﷴ بن الفضل التميمي اﻷصبهاني
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
ﷺ
33:
34:
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Course : 204303 - 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) :


















13

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 [3rd Year
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Course : 204304 - Classical Prose-2
النثر القديم2-

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
(a) Translation
(b) Explanation
)(c) Explanation (in Arabic
)(d) Textual Question (in Arabic
(e) Critical Question

15+5=20
10 × 3 = 30
5 × 2 = 10
5 × 2 = 10
5 × 2 = 10
5 × 4 = 20
Total = 100

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
 -1عبد ﷲ ابن المقفﻊ
 -2الحريري
 -3ابن قتيبة

:
:
:

 -4أبو الحسن علي الندوي

:

كليلة ودﻣنة  :القرد والغيلم ،الناسك وابن عرس
المقاﻣة 3-1 :
عيون اﻷخبار ج : 3/كتاب السؤدد  :باب
التواضﻊ ،باب الحياء ،باب العقل ،باب المروءة.
ﻣختارات ﻣن أدب العرب،
ج ،1ص ،85-81ج ،2ص54-52

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

عبد ﷲ ابن المقفﻊ
الحريري
ابن قتيبة
أبو الحسن علي الندوي
أحمد حسن الزيات
جرجي زيدان
د .شوقي ضيف
حنا الفاخوري

17

:
:
:
:
:
:
:

كليلة ودﻣنة
المقاﻣات
عيون اﻷخبار
ﻣختارات ﻣن أدب العرب
تاريخ اﻷدب العربي
تاريخ آداب اللغة العربية
تاريخ اﻷدب العربي
تاريخ اﻷدب العربي

]Syllabus for Fazil B.A Honours [3rd Year
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:
:
:
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Course : 204305 - Classical Poetry- 2
الشعر القديم2 -

910-

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
(a) Translation
(b) Explanation
)(c) Explanation (in Arabic
)(d) Textual Question (in Arabic
(e) Critical Question

15+5=20
10 × 3 = 30
5 × 2 = 10
5 × 2 = 10
5 × 2 = 10
5 × 4 = 20
Total = 100

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7

زهير بن أبى سلمى  :المعلقة
المعري  :ديوان لزوم ﻣا ﻻ يلزم )اللزوﻣيات( ،المجلد الثاني ،دار الكتاب العربي،
الطبعة الثانية :
قافية النون ) :أدين برب واحد....................ذين ذائن(
أبو نواس  :ديوان الخمريات  :صبوح ،ساقي وخمر
ابن الروﻣي  :ديوان/3/ص ،342-338دار الكتب العلمية،
عنوان القصيدة  :أي يوم )(40-1
الـبـحـتـري :ديوان/ج ،/2-دار الكتاب العربي ص(30-1) ،634-631
المتنبي  :ديوان )بيت (46-1 :
)على قدر أهل العزم تأتي العزائم.........وقد كثرت حول الوكور المطاعم(
ابن زيدون  :ديوان )بيت (15-1 :

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

المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس ﻣﻊ الشرف ]السنة الثالثة[
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زهير بن أبى سلمى
أبو علي المﻌري
أبو نواس
ابن الرومي
الـبـحـتـري
المتنبي
ابن زيدون
19

:
:
:
:
:
:
:

المﻌلﻘﺔ
ديوان المﻌري
ديوان الخمريات
ديوان ابن الرومي
ديوان البحتري
ديوان المتنبي
ديوان ابن زيدون
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Course : 204306 - Modern Prose-1
النثر الحديث1 -

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
(a) Translation
)(b) Explanation (in Arabic
)(c) Textual Question (in Arabic
(d) Critical Question

15+5=20
5 × 6 = 30
5 × 3 = 15
5 × 3 = 15
5 × 4 = 20
Total = 100

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
-1
-2
-3
-4
-5

-6

النثر  :تﻌريفه وأنواعه
الكواكبي  :أم الﻘرى  :اﻻجتماع )(3 ،2 ،1
اﻷب رفائيل  :المختارات ،ج  ،2ص26-23؛ (201-196
بطرس البستاني  :انتﻘال التمدن بين الشرق والغرب
طه حسين :
)أ( الخصومﺔ بين الﻘديم والجديد في اﻷدب
)ب( تطور النثر الﻌربي في النهضﺔ اﻷخيرة
)ج( أسباب مهاجرة السوريين إلى أمريكا
المنفلوطي  :النظرات  :اﻹسﻼم والمسيحيﺔ ،ج ،1ص88-79

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

د .سيد البحراوى
الكواكبي
اﻷب رفائيل
بطرس البستاني
طه حسين
المنفلوطي
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:
:
:
:
:
:

اﻷنواع النثرية فى اﻷدب العربى المعاصر
أم الﻘرى
المختارات
انتﻘال التمدن بين الشرق والغرب
الحياة اﻷدبية في جزيرة العرب
النظرات
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Department of Arabic Language and Literature

IAU

Course : 204307 - Modern Poetry-1
الشعر الحديث1 -

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
(a) Translation
)(b) Explanation (in Arabic
)(c) Textual Question (in Arabic
(d) Critical Question

15+5=20
5 × 7 = 35
5 × 2 = 10
5 × 3 = 15
5 × 4 = 20
Total = 100

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

أحمد شوقي  :ديوان
حافظ إبراهيم  :ديوان
إسماعيل صبري
إبراهيم عبد القادر المازني
إلياس أبو شبكة
عمر أبو ريشة

:
:
:
:
:
:

الهمزية النبوية
)أ( غادة اليابان )ب( غﻼء اﻷسعار
"الساعة" )ﻣن كتاب ﻣختارات للبدوي صـ (4
الطفولة )ﻣن الكتاب المذكور  :صـ (63
اﻹناء )ﻣن الكتاب المذكور  :صـ (94
نسر )ﻣن الكتاب المذكور  :صـ (46

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

أحمد شوقي
حافظ إبراهيم
البدوي
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 :ديوان أحمد شوقي
 :ديوان حافظ إبراهيم
 :المختارات

]Syllabus for Fazil B.A Honours [3rd Year
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: A short history of Classical
Arabic Literature
: Modern Arabic Literature up
to 1970
: History of Modern Arabic
Literature
:
:
:
:
:
:
:

IAU
10- Z. I. Goldziher

Department of Arabic Language and Literature

IAU

Course : 204308 - History of Arabic Literature-2

)(Abbasid Period
تاريخ اﻷدب العربي) 2-العصر العباسي(

11- John A. Haywood
12- Ismath Mahdi
13141516171819-

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
Broad Question
Short Question

15+5=20
6×10=60
5×04=20
Total = 100

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
ينبغي أن يعطي اﻻهتمام بالموضوعات التالية :
 .1تطور اﻷدب العربي خﻼل العصر العباسي بما في ذلك ﻣن أعمال أدبية.
 .2حركات الشعوبية وتأثيرها على اﻷدب العربي.
 .3كاتبو النثر والشعراء الرائدون والتقدير النقدي ﻷعمالهم.
 .4أدب المقاﻣات.
 .5اﻷدب العربي تحت اﻷﻣويين في اﻷندلس.
 .6اﻷدب العربي تحت الفاطميين والمملوك في ﻣصر.
 .7تطور اﻷدب العربي تحت اﻹﻣبراطورية العثمانية.
 .8فترة اﻻنخفاض  :كاتبو النثر والشعراء الرائدون في هذه الفترة.

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
الجزء اﻷول  :علم السياسة )(Political Science
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
A Literary History of the Arabs

أحمد حسن الزيات
جرجي زيدان
د .شوقي ضيف
ﻣصطفى صادق الرافعي
د .عمر فروخ
حنا الفاخوري
أحمد أﻣين

:
:
:
:
:
:
:

Arabic Literature: An introduction
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تاريخ اﻷدب العربي
تاريخ آداب اللغة العربية
تاريخ اﻷدب العربي
تاريخ اﻷدب العربي الحديث
تاريخ اﻷدب العربي
تاريخ اﻷدب العربي
فجر اﻹسﻼم
R. A. Nicholson
:
:
H. A. R. Gibb
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