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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 203301 
Principles Islamic 
Da'wah and Ethics of 
Promoters 

أصول الدعوة 
اإلسالمية وأخالق 

 الداعية
100 4 

2 203302 

Biography of the 
Prophets and their 
methods of Da’wah 
in the Holy Quran 

األنبياء ومناهج سير
دعوتهم في القرآن 100 4 

3 203303 Ulumul Hadith علوم الحديث 100 4 

4 203304 
Islam and Other 
Religions 

اإلسالم واألديان 
األخرى 100 4 

5 203305 
Contribution of Sufis 
in the Islamic Da’wah 

مساهمة األصفياء 
في الدعوة اإلسالمية 100 4 

6 203306 
Orientalism and 
Christianity 

والتنصيراالستشراق 100 4 

7 203307 Fiqh and Usulul Fiqh الفقه وأصوله 100 4 

8 203308 
Political Sciene and 
Public Administration 

  علم السياسة
واإلدارة العامة 100 4 
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Detailed Syllabus 
 

 

3rd Year 
 

 

203301 :  Principles Islamic Da'wah and Ethics of Promoters 
( وأخالق الداعيةأصول الدعوة اإلسالمية  ) 

 

203302 :   Biography of the Prophets and their methods of 
Da’wah in the Holy Quran 

سير األنبياء ومناهج دعوتهم في القرآن                   
 

203303 :  Ulumul Hadith علوم الحديث
 

203304 :  Islam and other Religions األخرىاإلسالم واألديان 
 

203305 :  Contribution of Sufis in the Islamic Da’wah  
مساهمة األصفياء في الدعوة اإلسالمية                   
 

203306 :  Orientalism and Christianity االستشراق والتنصير  
 

203307 :   Fiqh and Usulul Fiqh الفقه وأصوله

203308 :  A. Political Science علم السياسة

                 B. Public Administration اإلدارة  العامة
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Course : 203301- Principles Islamic Da'wah and Ethics of 
Promoters 

  أصول الدعوة اإلسالمية وأخالق الداعية
 

 

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
 :  أصول الدعوة اإلسالمية ) ا(
 تعريفها وحكمها الشرعي وفضلها وأهدافها وأركانها: الدعوة اإلسالمية  .1
 : أدلة الدعوة اإلسالمية ومصادرها . 2

  تعريفه وحجيته وخصائصه : القرآن الكريم 
  تعريفها وحجيتها وخصائصها: السنة النبوية الشريفة 
  تعريفها وحجيتها وخصائصها: السيرة النبوية المطهرة 
 سيرالخلفاء الراشدين 
 نماذج ومواقف ووقائع بعض الدعاة المشهورين عبر العصور 

 :عناصر الدعوة  .3
 تعريفه والمراد به ومجاله:  المدعو إليه 
 وظيفته و تعريفه وأوصافه:  الداعي 
  الكافرون والمشركون والمنافقون والعصاة (تعريفه وأصنافه : المدعو

 )جمهور الناسوالمأل و والمعاندون والمرتدون
 :أصول الدعوة اإلسالمية .4

 األصول التي يجب اتباعها لدعوة الكفار إلى اإلسالم 
  يجب اتباعها لدعوة المشركين إلى اإلسالماألصول التي 
 األصول التي يجب اتباعها لدعوة المنافقين إلى اإلسالم 
 األصول التي يجب اتباعها لدعوة المرتدين إلى اإلسالم 
 األصول التي يجب اتباعها لدعوة الملحدين إلى اإلسالم 
 األصول التي يجب اتباعها لدعوة العصاة إلى اإلسالم 
 ب اتباعها لدعوة المأل إلى اإلسالماألصول التي يج 
 أصول الدعوة إلى هللا في زمن الفتن 

IAU  الدعوة والدراسات اإلسالميةقسم   
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  :أخالق الدعاة ) ب(
  .تعريفها وأقسامها وحاجة الناس إليها وأهمية دراسة األخالق للداعية:  األخالق .1
  .الداعية مفهومها وأهميتها وطرق تحصيلها وكيفية تطبيقها في حياة: األخالق المحمودة  .2
  التقوى، اإلخالص، التوبة، الزهد، التوكل، :  دراسة بعض األخالق المحمودة .3

  الرفق واللين، الصدق، األمانة، الصبر والحلم، الشجاعة، اإليثار، محاسبة النفس
  مفهومها وطرق عالجها وخطورتها في حياة الداعية:  األخالق المذمومة .4
  الكبر، الرياء، الحسد، الغضب، العجلة، الغيبة، : دراسة بعض األخالق المذمومة . 5

  الحرص، الكذب
  كفاءته العلمية الداعية و .6
  صفات الداعية الخلقية والروحانية والثقافية .7

  ) : (Books Recommendedالمصادر والمراجع
  أصول الدعوة إلى هللا سبحانه وتعالى :  عبد الرحمن بن عبد الخالق  1-
  أصول الدعوة :  زيدانعبد الكريم   2-
  أصول الدعوة وطرقها :  جامعة المدينة العالمية  3-
  الدعوة والداعية :  اإلمام حسن البنا 4-
  رجال الفكر والدعوة في اإلسالم :  أبو الحسن الندوي 5-
  الدعوة اإلسالمية في الهند وتطوراتها :  أبو الحسن الندوي 6-
  وصفة الدعاةحكمة الدعوة  :  أبو الحسن الندوي 7-
  منهج أفضل في اإلصالح للدعاة والعلماء :  أبو الحسن الندوي 8-
  الدعوة الى هللا :  أبو الحسن الندوي 9-

  هدية المرشدين :  الشيخ علي محفوظ 10-
  الدعوة إلى هللا :  عبد هللا األلوسي 11-
  مشكالت الدعوة والداعية :  يوسف القرضاوي 12-
  أصولها ووسائلها: الدعوة اإلسالمية  :  أحمد أحمد غلوش 13-
  المدخل إلى علم الدعوة :  أبو الفتح البيبانوني 14-
  األخالق اإلسالمية وأسسها :  عبد الرحمن حنبكة الميداني 15-
  إحياء علوم الدين :  أبو حامد الغزالي 16-
  فقه السيرة :    دمحم الغزالي  17-
  في ضوء القرآن والسنةأخالق الداعية  :  عبد هللا علوان. د 18-
  أسس الدعوة وآداب الدعاة :  دمحم الوكيل. د 19-
  نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم :  الشيخ صالح بن عبد هللا 20-

  

 :   21-  
: 22- 
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Course : 203302 - Biography of the Prophets and their 
methods of Da’wah in the Holy Quran 

  سير األنبياء ومناهج دعوتهم في 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
  التعريف بالنبي والرسول والفرق بينهما 
  الرسالة السماوية والحكمة في إرسال الرسلحاجة الناس إلى 
  صفات األنبياء عليهم السالم  
  مسئلة عصمة األنبياء عليهم السالم 
 سماء األنبياء والرسل المذكورين في القرآن الكريم وحياتهم الموجزةأ 
  وظائف األنبياء والرسل وكيفية دعوتهم في إصالح المجتمع 
 مفصلة ومعجزاتهم المذكورة في القرآن الكريم دعوة أولي العزم من الرسل وحياتهم ال 
 مناهج دعوة األنبياء في القرآن الكريم 
 أهداف وموضوعات دعوة األنبياء 
 مزايا دعوة األنبياء عليهم السالم 
 المشاكل التي يواجهها األنبياء في سبيل دعوتهم إلى هللا. 

 )(Books Recommended : المصادر والمراجع
 1- ابن جرير الطبري : والملوكتاريخ األمم 

 2- ابن كثير : البداية والنهاية
 3- ابن كثير : قصص األنبياء
 4- عبد القادر شيبة الحمد : قصص األنبياء

 5-  دمحم منير الجنباز. د :  قصص القرآن الكريم وسيرة سيد المرسلين
 6-  علي دمحم علي دخيل :  قصص القرآن الكريم

 7-  سعيد عبد العظيم :  عبر عظات و: قصص القرآن 
 8-  فضل حسن عباس. د :  قصص القرآن الكريم
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 9-  محمود شريف :  القصة في القرآن
 10-  الشيخ الشعراوي :  قصص األنبياء

 11-  ابن األثير :  الكامل في التاريخ
 12-  ابن هشام :  السيرة النيوية

 13-  عبد الكريم الخطيب :  القصص في القرآن
 14-  عبد العليم خضر    :  جغرافية فى القصص القرآنىمفاهيم 

 15-  أحمد دمحم جمال :  القصص الرمزى في القرآن
 16-  اإلمام حسن البنا :  الدعوة والداعية

 17-  بو الحسن الندويأ :  حكمة الدعوة وصفة الدعاة
 18-  الشيخ علي محفوظ :  هدية المرشدين
 19-  عبد هللا األلوسي :  الدعوة إلى هللا
 20-  دمحم علي الصابوني   :  النبوة واألنبياء

 21-  عبد الرحمن أنواري.د :  منهج الدعوة والدعاة في القرآن الكريم
 22-  مهدي بن إبراهيم :  منهج النبوة في الدعوة إلى هللا

 23-  دمحم كاظم دمحم خلف الدليمي :  عصمة األنبياء
 24-  فخر الدين الرازي :  عصمة األنبياء

 25-  أبو الحسن علي الندوي :  النبوة واألنبياء في ضوء القرآن
26-   :  
27-  : 
28- : 
29- : 
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Course : 203303 - Ulumul Hadith 
علوم الحديث

 
  

  

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
 تعريفه وموضوعه وغرضه ونشأته وتطوره عبر العصور:  علم مصطلح الحديث .1

  .المصنفات فيه وأشهر
والسنة والفرق بينها، وتعريف السند والمتن  واألثر تعريف الحديث والخبر .2

 .والحافظ والحجة والحاكم والمسنَد والمسنِد والمحدث سنادواإل
 .)المتواتر واآلحاد( تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا .3
 :تقسيم خبر اآلحاد  .4

  المشهور، العزيز، الغريب(بالنسبة إلى عدد طرقه(. 
  الخبر المقبول وغير المقبول(بالنسبة إلى قوته وضعفه(. 
 وأقسامه بالنسبة إلى تفاوت مراتبه وبالنسبة إلى تعريفه :  الخبر المقبول

 .المعمول به وعدمه
 أسباب ردهتعريفه وأقسامه و:  الخبر المردور. 
o  حكم روايته وحكم فاوت ضعفه وأوهى األسانيد وتتعريفه و :الخبر الضعيف

 .العمل به وأشهر المصنفات في مظنة الضعيف
o  وأنواعهمفهومه  :الخبر المردود بسبب سقط من اإلسناد : 

 .)معلق، معضل، مرسل، منقطع(السقط الظاهر 
 .)مدلس، مرسل خفي(السقط الخفي 

o مفهومه وأسباب طعن الراوي:  الخبر المردود بسبب طعن في الراوي : 
 .أسباب الطعن التي تتعلق بالعدالة
 .أسباب الطعن التي تتعلق بالضبط

 خبر اآلحاد المشترك بين المقبول والمردود : 
القدسي، المرفوع، الموقوف، (أسند إليه  الخبر بالنسبة إلى منتقسيم 

 .)المقطوع
المسند، المتصل، ( أنواع أخرى متفرقة مشتركة بين المقبول والمردود

 .)زيادات الثقات والمتابع والشاهد واالعتبار
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فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل ومراتب تعريفه وشروط قبوله و: الراوي .5
 .وألفاظ الجرح والتعديلالجرح والتعديل 

 .كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها وآدائها وآداب الروايةتعريفها و:  الرواية .6
 .لطائفهتعريفه وأهميته و:  اإلسناد .7

 تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان: الكتاب المقرر 
  ) : (Books Recommendedالمصادر والمراجع

  مقدمة الدهلوي :  عبد الحق الدهلوي  1-
  علوم الحديث ومصطلحه :  صبحى الصالح  2-
  الكفاية فى علم الرواية :  الخطيب البغدادي  3-
  اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع :  القاضي عياض 4-
  )علوم الحديث(المقدمة  :  ابن الصالح أبوعمرو 5-
  النذير لمعرفة سنن البشير التقريب والتيسير :  اإلمام النووي 6-
  التقييد واإليضاح :  زين الدين العراقي 7-
  شرح نخبة الفكر نزهة النظرفى :    ابن حجرالعسقالني 8-
  ح ألفية الحديثرفتح المغيث بش :  دمحم السخاوي 9-

  تدريب الراوي :  جالل الدين السيوطي 10-
  مقدمة في أصول الحديث :    الدهلوي عبد الحق 11-
  قواعد التحديث :  جمال الدين القاسمي  12-
  قواعد في علوم الحديث :  عثماني أحمد ظفر 13-
  بحوث في تاريخ السنة المشرفة :  أكرم ضياء العمري  14-
  ميزان األخبار :  عميم اإلحسان السيد 15-
  الباعث الحثيث :  أحمد شاكر          ،ابن كثير 16-
  اإليضاح في تاريخ الحديث وعلم االصطالح :  سعدي ياسين 17-
  لمحات في أصول الحديث :    دمحم أديب الصالح 18-
  علومه ومصطلحه : أصول الحديث :  دمحم عجاج الخطيب. د 19-
  من أطيب المنح في علم المصطلح :  عبد الكريم المراد 20-
  دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه :  مصطفى السباعي . د 21-
  ومصطلح الحديثالوسيط في علوم  :  دمحم أبوشهبة 22-
  الدرر الثمينة :  موالنا عبد المتين 23-

 :  24-  
: 25- 
: 26- 
: 27- 
: 28- 
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Course : 203304 - 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
  .اعتراها من تحريف وما قامت به من المؤامرة ضد اإلسالم

أسماؤها وتاريخ نشأتها ورجالها وعقائدها وكتبها المقدسة  :النصرانية  .3
 .وما اعتراها من تحريف وفرقها

 ا وأساسها وعقائدها وكتبها نشأة األديان اآلتية ومبادئه:  من األديان الوضعية
 المقدسة وما فيها من الطبقات 

o  الهندوسية 
o البوذية 
o السيخية 
o  الكونفشيوسية 

 ) (Books Recommended :المصادر والمراجع
  

  النحلالفصل في الملل واألهواء و :  ابن حزم الظاهري  1-
  النحلالملل و :  عبد الكريم الشهرستاني  2-
  الخصائص العامة لإلسالم :  القرضاويالدكتور يوسف   3-
  اإلسالممقارنة األديان و :  أحمد الشلبي. د 4-
  مقارنات األديان والديانات القديمة :  اإلمام دمحم أبوزهرة 5-

IAU  الدعوة والدراسات اإلسالميةقسم   
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  منهج القرآن في دعوة اليهود :  سيد طنطاوي.د 6-
  هذا إسالمنا :  سيد سابق 7-
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-
  لإلنسانية عقيدة وشريعةأصلح األديان  :    أحمد العطار 12-
  تحذير أهل اإليمان من التقارب بين األديان :  ناصر السوهاجي 13-
  دراسة مقارنة: اإلسالم واألديان  :  مصطفى حلمي. د 14-
  مقارنة األديان :  طارق خليل السعدي. د 15-

  

The Religion of Islam : Mohammad Ali 16- 
A comparative Study of Islam and 
other Religion 

: Syed Mozaffaruddin 17- 

Introduction to Islam : Dr. M. Habibullah 18- 
The Evaluation of religion Vol.1 : Kwod Edward 19- 
The Religion of man : H. Smith 20- 
Encyclopedia of Religion and Ethics: 
Islam, Judaism, Budhdhism and 
Christianity 

: Editorial Board 21- 

 :  22- 
: 23- 
: 24- 
: 25- 
: 26- 
: 27- 
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Course : 203305 - Contribution of Sufis in the Islamic 
Da’wah 

مساهمة األصفياء في الدعوة 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
  

 وفضلهم وشروط الواليةتعريف األولياء واألصفياء  .1
 مراتب األولياء وكرامتهم وحقيقة الكرامة عند أهل السنة .2
 وتجديد الدين دور األولياء والصوفية في نشر الدعوة اإلسالمية .3
 تاريخ الصوفية عبر العصور  .4
 سالسل الصوفية وطرقهم ودورهم  في نشر الدعوة اإلسالمية .5
 : وسائل الصوفية في نشر الدعوة اإلسالمية  .6

 عظ واإلرشادالو  
 الخطابة والرسالة 
 خدمة الخلق 
 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 تزكية النفوس وتهذيب األخالق 
 الكرامة 

 :دراسة حياة بعض مشاهير األولياء والصوفية .7
 فضيل بن عياض، إبراهيم بن أدهم، داود الطائي، :  المتقدمون من الصوفية

معروف الكرخي، ذوالنون سري السقطي، جنيد البغدادي،  بشر الحافي،
المصري، أبو القاسم القشيري، الحارث المحاسبي، عبد القادر الجيالني، أبو 
الحسن الشاذلي، أحمد الرفاعي، أبو حامد الغزالي، أبو يزيد البسطامي، أبو 
طالب المكي، محي الدين بن عربي، يحيى بن شرف النووي، شهاب الدين 

ابن الملقن، أبو علي الروذباري، معين السهراوردي، أبو نعيم األصبهاني، 
الدين الجشتي، بهاء الدين النقشبندي، أبو العباس المورسي، السيد أحمد 

   .عبد الوهاب الشعراني جالل الدين السيوطي، البدوي، شاه جالل اليمني،
 الشيخ أحمد السرهندي، الشاه ولي هللا الدهلوي، :  المتأخرون من الصوفية

عبد العزيز الدهلوي، السيد أحمد البريلوي، دمحم أحمد رضان خان البريلوي، 
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الصوفي نور دمحم نظامبور، كرامت على جونبوري، حاجي إمداد هللا، قاسم 
ديقي الفرفروي، عبد الحي النانوتوي، أشرف علي التهانوي، أبو بكر الص

أحمد المدني،  بو ظفر الصديقي، الشيخ نثار الدين أحمد، حسين، أالصديقي
 الشيخ علوي المالكي، الشيخ أحمد بن الصديق الغماري، موالنا حكيم أختر،

موالنا أبو جعفر دمحم صالح، الشيخ عبد الجبار، موالنا دمحم أسحاق، موالنا عبد 
  .اللطيف فلتلي

  ) : (Books Recommendedالمصادر والمراجع
  األصحاباالستيعاب في معرفة  :  ابن عبد البر  1-
  حياة الصحابة :  يوسف الكاندهلوي  2-
  البداية والنهاية :  ابن كثير 3-
  حلية األولياء وطبقات األصفياء :  أبو نعيم األصبهاني 4-
  طبقات األولياء :  ابن الملقن 5-
  صفة الصفوة :  ابن الجوزي 6-
  الطبقات الكبري :  الشعراني 7-
  جامع كرامات األولياء :  النبهاني 8-
  الرسالة القشيرية :  أبو القاسم القشيري 9-

  سير أعالم النبالء :  الذهبي 10-
  تاريخ اإلسالم :  الذهبي 11-
  الكامل في التاريخ :    ابن األثير 12-
  أسد الغابة في معرفة الصحابة :  ابن األثير 13-
  الصحابةاإلصابة في تمييز  :  ابن حجر 14-
  عمربن عبد العزيز :    ابن الجوزي 15-
  أخبار األخيار :  عبد الحق الدهلوي 16-
  نزهة الخواطروبهجة المسامع والنواظر :  عبد الحي الحسني 17-
  حياته ودعوته:  الشاه ولي هللا :  دمحم بشير سيالكوتي 18-
  رجال الفكر والدعوة :  أبو الحسن علي الندوي 19-
  تاريخ مشا يخ جشت :  أحمد نظاميخليق  20-
  تاريخ الخلفاء :  جالل الدين السيوطي 21-
  تعالى هللا إلى الدعوة الصحابة في مواقف :  سعيد بن علي القحطاني. د 22-
  هللا إلى الدعوة في وأتباعهم التابعين مواقف :  سعيد بن علي القحطاني. د 23-
  أخبار عمر رضي هللا عنه :  علي الطنطاوي 24-
  الدعوة اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين :  أبو الكالم فاتواري. د 25-
  تاريخ الدعوة إلى اإلسالم :  وحيد الدين خان 26-
  تاريخ الدعوة :  عفاف بنت يحيى 27-
  انتشار اإلسالم في العهد النبوي :  أكرم ضياء عمري. د 28-
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  الدعوة إلى اإلسالم :    دمحم أبو زهرة 29-
 :  30-  

 
:  31- 

 :  32- 

 
:  33- 

 :  34- 
 :  35- 

 :  36- 
 :  37- 

 :  38- 
: 39- 

: 40- 
: 41- 
: 42- 
: 43- 
: 44- 
: 45- 
: 46- 
: 47- 
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Course : 203306 - Orientalism and Christianity 
االستشراق والتنصير

 

 

 

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 

 

 مفهومه وتاريخه وأهدافه وميادينه وآثاره السيئة على اإلسالم:  االستشراق - 1
 وسائلهم وشبهاتهم والرد على شبهاتهم:  المستشرقون - 2
مفهومه وماهيته وتاريخه في البالد اإلسالمية وبواعثه وإعداد المبشرين :  التنصير - 3

 .النصرانيين
 العالقة بين التنصير واالستشراق - 4
بالد الشام، ) 2(الجزيرة العربية، ) 1: ( م اإلسالميالنشاطات التنصيرية في العال - 5

إندونسيا وجنوب شرق ) 5(نيجيريا وغرب أفريقيا، ) 4(المغرب العربي، ) 3(
 .بنغالديش) 6(آسيا، 

) 3(النشاط األرثوذكسي، ) 2(النشاط الكاثوليكي، ) 1: ( أنشطة الكنائس المختلفة - 6
 .وأهم توصياتها المؤتمرات التنصيرية) 4(النشاط البروتستاني، 

استغالل ) 4(اإلغاثة، ) 3(اإلعالم، ) 2(التعليم واالبتعاث، ) 1: ( وسائل التنصير - 7
العالج ) 6(الدعوة إلى الحرية الدينية المطلقة، ) 5(الدعوة إلى تحرير المرأة، 

التعاون بين الصهيونية ) 8(الجمعيات والنوادي والمخيمات، ) 7(الطبي، 
المنظمات غير الحكومية ) 9(والعلمانية ضد اإلسالم، والشيوعية واالشتراكية 

)N.G.O) (10 ( المنظمات العالمية 
 .واجبات المسلمين على مواجهة تلك التحديات التنصيرية - 8
 

  ) (Books Recommended :المصادر والمراجع
  االستشراق والمستشرقون :  مصطفى السباعي. د  1-
  االستشراق من السيرة والسنة النبويةموقف  :  أكرم ضياء العمري  2-
  رؤية إسالمية: االستشراق  :  أحمد عبد الحميد غراب  3-
  بحوث في االستشراق :  إسماعيل أحمد عمايرة 4-
  نقد في ميزان الفكر اإلسالمي: االستشراق  :  أحمد عبد الرحيم 5-
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  االستشراق بين الحقيقة والتضليل :  إسماعيل دمحم 6-
  المستشرقون والمبشرون في العالم العربي واإلسالمي :  خليل أحمدإبراهيم  7-

  سموم االستشراق والمستشرقين في العلوم اإلسالمية :    أنور الجندي 8-

  المستشرقون واإلسالم :    زكرياء هاشم 9-
  الغارة على العالم اإلسالمي :  محي الدين الخطيب 10-
  الفكري للعالم اإلسالميأساليب الغزو  :  على دمحم جريشة. د 11-
  الدعوة إلى هللا :  حسن إبراهيم. د 12-
  التاريخ اإلسالمي والمذاهب المادية   :  دمحم فتحي عثمان 13-
  دليل االستشراق والتنصير والدراسات الحضارية :  أحمد هويدي. د 14-
  المستشرقون والتنصير :    علي بن إبراهيم. د 15-
  االستشراق والتنصير مقرر :  مجلس التحرير 16-
  التنصير في أفريقيا :  عبد الرزاق بن عبد المجيد 17-
  مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته:  التنصير :  علي بن إبراهيم الحمد.د.أ 18-
  النشـاط التنصيري للكاردينال :    طيار ليلى 19-
  نموذجا الجزائر:  التنصيرالمعاصرة ووسائل أساليب :  حدة وحريش نعيمة رحمون 20-

  

 :  21-  
 :  22- 
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Course : 203307 - Fiqh and Usulul Fiqh 
الفقه وأصوله

 

 

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
 

Incourse Exam and Attendance                        15+5=20 
Final Exam:80 
Part-A: Fiqh: 
       Broad Question (2 out of 4)                                     2×15=30 
       Short Question (2 out of 4)                        2×05=10 
Part-B: Usulul Fiqh : 
      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
  

  : الفقه 
  تعريفه وموضوعه وغرضه وأهميته ونشأته وتطوره: الفقه 
 دراسة تحليلية لبعض الكتب من كتاب الهداية :  

  .كتاب البيوع، كتاب الكراهية، كتاب الرهن             
 

  :أصول الفقه 
  تطوره وموضوعه وغرضه وأهميته ونشأته و تعريفه: أصول الفقه 
 دراسة تفصيلية  لبعض مباحث أصولية من كتاب نور األنوار :  

  ، مبحث االستحسان واالجتهادمبحث القياس، مبحث اإلجماع، مبحث السنة            

 ) (Books Recommended :المصادر والمراجع
  

  الهداية :  برهان الدين المرغيناني  1-
  الفقه اإلسالمي وأدلته :  وهبة الزحيلي  2-
  كتاب الفقه على المذاهب األربعة :  عبد الرحمن الجزائري  3-
  الموسوعة الفقهية الكويتية :  مجلس التحرير 4-
  القدوريمختصر  :  أبو الحسن القدوري 5-
  البحر الرائق :    ابن نجيم 6-
  المغني :    ابن قدامة 7-
  الفقه الواضح :  دمحم بكر إسماعيل. د 8-
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  أدلتهالفقه الحنفي و :  دمحم أسعد الصاغرجي 9-
  الفقه الحنفي في ثوبه الجديد :    عبد الحميد محمود 10-
  التجريد :  بو الحسن القدوريأ 11-
  بدائع الصنائع :  عالء الدين الكاساني 12-
  فتح القدير :  ابن الهمام 13-
  البناية :  بدر الدين العيني 14-
  تاريخ الفقه اإلسالمي :  دمحم علي السائس 15-
  تاريخ التشريع اإلسالمي :  مناع القطان 16-
  تاريخ التشريع اإلسالمي :  دمحم الخضري 17-
  أصول الشاشي :  نظام الدين الشاشي 18-
  أصول البزدوي :  اإلسالم البزدويفخر  19-
  كشف األسرار :  عبد العزيز البخاري 20-
  أصول السرخسي :  اإلمام السرخسي 21-
  أصول الفقه :  الشيخ أبو زهرة 22-
  المدخل إلى أصول الفقه :  دمحم معروف الدويسي 23-
  صول الفقهأالتلخيص في  :   الجويني أبوالمعالي 24-
  األصول في الفصول :  الجصاص اإلمام 25-
  األصول علم في المستصفى :  أبوحامد الغزالي 26-
  األصول علم في المحصول :  فخر الدين الرازي 27-
  كشف األسرار في شرح المنار :  العالمة النسفي 28-
  أصول الفقه :  اإلمام البزدوي 29-
  الوجيز في أصول الفقه :  عبد الكريم زيدان. د 30-
  لب األصول :  اإلحسانالسيد عميم  31-
  ومعالمه تاريخه -الفقه  أصول تجديد :   الشرفي المجيد عبد 32-
  وأصوله للفقه تاريخية دراسة :  الخن مصطفى 33-

: 34- 
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Course : 203308 -  Political Science and Public Administration 
 العامة علم السياسة واإلدارة

 

 

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 األمة والقومية والدولية .3
غير مكتوبة، مرنة وصارمة، طرق وضع توبة ومك:  ، الدستورالتنظيم السياسي .4

 .الدستور، خصائص الدستور الجيد
 .مفهوم الدستور والدستورية في اإلسالم .5
الديمقراطية والدكتاتورية، األنظمة الوحدوية واالتحادية، مجلس :  أشكال الحكم .6

 .الوزراء والحكومات الرئاسية
 .ة والقضائيةالسلطة التشريعية والتنفيذي:  هيئات الحكم .7
 .فصل السلطات وقواعد القانوناألحزاب السياسية الناخبة و .8
 .المفهوم اإلسالمي للدولة، الخالفة، الشورى، القاضي، المفهوم اإلسالمي للعدالة االجتماعية .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.  
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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
 .مفهوم  اإلدارة العامة اإلسالمية وأهميتها في المجتمع .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
 .والسيادة والحرية والوحدة من منظور إسالمي تعريف المجتمع والتنظيم .7
 .تعريف الوزارة واإلدارة العامة والخاصة والدولة في اإلسالم .8
 .دستور وخصائص الدستور المكتور وغير المكتور ونظرية اإلسالم .9

 .الشروط اإللزامية واألوصاف الصحيحة للقضاة واإلداريين والقضاء والبدعة في اإلسالم .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 Science علم السياسة: الجزء األول 
  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 :  عبدالرحمن خليفة. 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- 

IAU  الدعوة والدراسات اإلسالميةقسم   
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: 21- 
: 22- 
: 23- 
: 24- 
: 25- 
: 26- 
: 27- 
: 28- 

  )ublic AdministrationP( اإلدارة العامة: الجزء الثاني 
 مبادئ اإلدارة العامة :  عبد المعطي دمحم العساف. د  1-
  مقدمة في اإلدارة اإلسالمية :  أحمد المزجاجي  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- 


