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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 
 

4th Year 
 

SL Course 
Code 

Course Title Full 
Marks 

Credit 

1 202401 
Study of Tafsirul 
Quranil Karim 

القرآن تفسيردراسة
الكريم 100 4 

2 202402 Methods of Muhaddthin and 
Research Methodology 

مناهج المحدثين
مناهج البحثو

50+50 4 

3 202403 
Al-Musnad by Imam 
Abu Hanifa, Shafeye 
and Ahmad 

المسند ألبي حنيفة 
والشافعي وأحمد 100 4 

4 202404 Sufism التصوف 100 4 
5 202405 Fiqhi Mazhab ةهب الفقهياالمذ 100 4 
6 202406 Study of Al Hadith (1)  1(دراسة الحديث( 100 4 
7 202407 Study of Al Hadith (2)  2(دراسة الحديث( 100 4 
8 202408 Fiqh and Usulul Fiqh الفقه و أصوله    
9 202409 Study of Al Hadith (3)  3(دراسة الحديث( 100 4 

10 202410 
Viva Voce and 
Assignment writing 

  االختبار الشفوي
  البحثوكتابة 

50+50 4 
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Detailed Syllabus 
 

 

4th Year 
 

 

202401 :   Study of Tafsirul Quranil Karim الكريم القرآن تفسير دراسة  
 

202402 :   Methods of Muhaddthin and  Research Methodology                                                
( مناهج البحثومناهج المحدثين  ) 

202403 :   Al-Musnad by Imam Abu Hanifa, Shafeye and Ahmad 
المسند ألبي حنيفة والشافعي وأحمد

 

202404 :    Sufism التصوف  
 

202405 :    Fiqhi Mazhab ةهب الفقهياالمذ  
 

202406 : Study of Al Hadith (1)  
 )1(دراسة الحديث 

 

 

202407 : 
 

Study of Al Hadith (2)  
 

 ) 2(دراسة الحديث 
 

 

202408 :    Fiqh and Usulul Fiqh  الفقه وأصوله
 

 

202409  :     Study of Al Hadith (2) 
)2(دراسة الحديث 

 

 

202410 :   Viva Voce  and Assignment writing  
                   ( كتابة البحثواالختبار الشفوي  ) 
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Course : 202401 - Study of Tafsirul Quranil Karim 
  دراسة تفسير القرآن الكريم

 

 

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
 )كلها(سورة الفاتحة   : من تفسير الكشاف للزمخشري

  سورة البقرة  :  من تفسير أنوار التنزيل لناصر الدين البيضاوي
  سورة اإلسراء  :  من تفسير معالم التنزيل للبغوي

  سورة الحجرات  :  من تفسير الجامع ألحكام القرآن للقرطبي
  سورة النجم  :  من تفسير المدارك للنسفي

  آية فقط من السور الطويلة) 20(عشرون المقرر :  الملحوظة

 تراجم المفسرين المذكورين وخصائص تفاسيرهم ومناهجهم فيها  

  ) : (Books Recommendedالمصادر والمراجع
  الوصاف على الكشاف : عبد األحد القاسمي  1-
  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون :  الزمخشري  2-

  وجوه التأويل األقاويل في
 فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب :  اإلمام شرف الدين الطيبي  3-

  )على الكشاف حاشية(
  الحاشية على الكشاف :  السيد الشريف الجرجاني 4-
  حاشية التفتازاني على الكشاف :  العالمة التفتازاني 5-
  أنوار التنزيل وأسرار التأويل :  ناصر الدين البيضاوي 6-
  األفكار وشوارد األبكار نواهد :  جالل الدين السيوطي 7-

  )البيضاوي تفسير على السيوطي حاشية(
عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير  :  شهاب الدين الخفاجي 8-

  )البيضاِوي تفسير على الشهاب حاشية( البيضاوي
  حاشية القونوي على تفسير البيضاوي :  عصام الدين إسماعيل 9-
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 حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير :  محي الدين شيخ زاده 10-
  البيضاوي القاضي

  معالم التنزيل :  محي السنة البغوي 11-
  البغوي ومنهجه في التفسير :  عفاف عبد الغفور حميد 12-
  الجامع ألحكام القرآن :  اإلمام القرطبي 13-
تفسير آيات األحكام منهج اإلمام القرطبي في  :  عامر بن عيسى اللهو 14-

  "الجامع ألحكام القرآن"في كتابه 
  فـي تفسيـره  القـرطبـي فـي القـراءات وأثـرهامنهــج  :  جمال عبد هللا أبو سحلوب 15-

  ترجيحات اإلمام القرطبي في التفسير :  ناهد بنت أحمد 16-
  التفسير في ومنهجه القرطبي اإلمام :  الشيخ أحمد إدريس 17-
  حياته وآثاره العلمية ومنهجه في التفسير : القرطبي :  مفتاح السنوسي بلعم. د 18-
  القرطبي ومنهجه في التفسير :  قصبي محمود. د  19-
  وحقائق التأويل مدارك التنزيل :  النسفيعبد هللا بن أحمد  20-
  ويلأإلكليل على مدارك التنزيل وحقائق التا :  اإللهاباديدمحم عبد الحق  21-
  التفسير والمفسروين :  دمحم حسين الذهبي 22-

  

 :   23-  
: 24- 
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Course : 202402 - Methods of Muhaddthin and Research 
Methodology 

  مناهج البحثو مناهج المحدثين
 

 

Methods of Muhaddthin (مناهج المحدثين)  
Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
 

Incourse Exam and Attendance              5+5=10 
Final Exam:40 
Broad Question (3 out of 5)                                                     3×10=30 
Short Question (2 out of 4)                                                  2×05=10 

                    Total = 50 

 ) Topics to be Read: ( الدروس المقررة
  :مناهج المحدثين : الف 

 والمناهج العامة والمناهج الخاصة " مناهج المحدثين"مفهوم مصطلح :  التعريف
 .وأهمية دراسة هذه المادة لطلبة قسم الحديث

  منهج طالب الحديث ومنهج المحدث :مناهج المحدثين المتعلقة بالراوي 
  مناهج المحدثين المتعلقة  بالراوية:  

o المنهج العلمي للرواية في الكتاب والسنة 
o  العملي للصحابة في رواية الحديثالمنهج 
o مناهج المحدثين في تلقي الحديث وروايته  

 مناهج المحدثين المتعلقة بكتابة الحديث وضبط الكتابة  
o منهج كتابة الحديث في عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
o كتابة الحديث في عهد الصحابة 
o الكتابة في عهد التابعين 
o عناية المحدثين في ضبط الكتابة  

 مناهج المحدثين المتعلقة بطرق التحمل واألداء والتعبير عنها بألفاظ معينة  
 تصنيف المسانيد والجوامع والسنن والمعاجم :  مناهج المحدثين في التصنيف

والمؤطآت والمصنفات والمستدركات والمستخرجات واألجزاء والمشيخات 
  واألطراف والزوائد

  والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجةالبخاري ومسلم (مناهج األئمة الستة(  
o تراجم حياتهم الموجزة 
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o نبذة عن كتبهم الحديثية  
 المتعلقة بالسند  مناهجهم :  

o شروط األئمة الستة في اإلسناد 
o مناهجهم في ترتيب األحاديث 
o مناهجهم في إخراج الموصول وغيره والمرفوع وغيره 
o مناهجهم في تكرار الحديث 
o  والتعديل وتعريف الرواةمناهجهم في الجرح  

  مناهجهم المتعلقة بالمتن :  
o  للكتب الستة(أنواع تراجم األبواب( 
o التعليق على الروايات بذكر بعض الفوائد  

 ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم، الطبراني أحمد، مالك،( : مناهج األئمة اآلخرين(  
o تراجم حياتهم الموجزة 
o نبذة عن كتبهم الحديثية 
o  كتبهممناهجهم في  

 )(Books Recommended : المصادر والمراجع
 1- نائف بقاعي يعل. د : مناهج المحدثين العامة والخاصة

ابن خزيمة، ابن  أحمد، مالك،(مناهج المحدثين 
 )حبان، الحاكم، الطبراني

 2- دمحم بن تركي التركي. د.أ :

 3- سعد بن عبد هللا الحميد. د : مناهج المحدثين
 4- ياسر الشمالي. د : مناهج المحدثين الواضح في

 5-  نور الدين عتر. د :  مناهج المحدثين العامة في الرواية والتصنيف
 6-  حسن عمر :  المناهج العلمية للمحدثين

 7-  صديق بن حسن القنوجي :  الحطة في ذكر الصحاح الستة
 8-  دمحم بن طاهر المقدسي :  شروط األئمة الستة

 9-  أبو بكر الحازمي :  الخمسةشروط األئمة 
 10-  عبدالفتاح أبو غدة :  ثالث رسائل في علم مصطلح الحديث

 11-  عبد السالم المباركفوري :  سيرة اإلمام البخاري
 12-  أبو بكر كافي :  وتعليلها منهج اإلمام البخاري في تصحيح األحاديث

 13-  السلومأحمد بن فارس . د :  منهج اإلمام البخاري في تأليف الصحيح
 14-  دمحم عبد الرحمن طوالبة :  اإلمام مسلم ومنهجه في صحيحه

مام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح منهج اإل
  ودحض شبهات حوله

 15-  الشيخ ربيع بن هـادي المدخلي :

 16-  الشيخ مشهور حسن سلمان :  سيرة اإلمام مسلم بن الحجاج
 17-  محمود فاخوري :  صحيهاإلمام مسلم بن الحجاج حياته و
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 18-  عمر ايمان أبو بكر. د :  اإلمام النسائي وكتابه المجتبى
 19-  دمحم بن لطفي الصباغ. د :  حياته وسننه -أبو داود 

 20-  الرحمن البر عبد. د. أ :  اإلمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن
 21-  تقي الدين الندوي المظاهري :  أبو داود اإلمام الحافظ الفقيه

 22-  موقع مقاالت إسالم ويب :  داود منهج اإلمام أبي -المناهج الخاصة للمحدثين
 تعليل منهج اإلمام أبي داود السجستاني في

  أحاديث السنن
يهاب يوسف عبد الهادي  :

  سالمة
-23 

 24-  أياد خالد الطباع :  اإلمام الترمذي الحافظ الناقد
 25-  العالمة عبد الرشيد النعماني :  اإلمام ابن ماجه وكتابه السنن

 26-  دمحم مطر الزهراني :  تدوين السنة النبوية
 27-   حسن نور الدين إسماعيلدمحم :    تدوين السنة النبوية

 28-    دمحم عجاج الخطيب :  السنة قبل التدوين
29-   :  
30-  : 
31- : 

Research Methodology (مناهج البحث) 
Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
 

Incourse Exam and Attendance              5+5=10 
Final Exam:40 
Broad Question (3 out of 5)                                                     3×10=30 
Short Question (2 out of 4)                                                      2×05=10 

                    Total = 50 

 ) Topics to be Read: ( الدروس المقررة
 تعريفه وأهميته وغايته ومزاياه وصفات الباحث وأنواع البحث:  البحث. 
 رسالة الماجستير  م،البحوث الجامعية، بحوث الدبلو : األكاديمية أنواع البحوث

  .ةام فيل ورسالة الدكتورورسالة إ
 جز والمفصل، المراجع واختيار الموضوع، خطة البحث الم:  مراحل البحث

، جمع المادة العلمية، دراسة المادة ومناقشتها، كتابة ]األولى والثانوية[والمصادر
كتابة البحث، التبويب، المقدمة والخاتمة، الفهرس، قائمة الهوامش والحواشي، 

  .المصادر، طباعة البحث، التجليد، صفحة الغالف
 معنى التحقيق، غايته ،أهميته، منهجه، عوامل التحقيق، : تحقيق النصوص

  .قواعده، أسسه
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 تعريفها وأهمية تحقيقها وغرض التحقيق ومراحله: المخطوطات.  

  ): (Books Recommended المصادر والمراجع
  رسالة كيف تكتب بحثا أو :  أحمد الشلبي. د  1-
  كتاب البحث العلمي :  أحمد الشلبي. د  2-
  تحقيق النصوص ونشرها :  أحمد الشلبي. د  3-
  دراسة تاريخية :  أكرم ضياء العمري. د 4-
  تحقيق النصوص ونشرها :  عبد السالم هارون 5-
  البحث األدبي :  شوقي ضيف 6-
  منهج البحث العلمي :  علي جواد الطاهر 7-
  في طرق البحث :    عبد العزيز عبد هللا 8-
  مناهج البحث العلمي :  عبد الرحمن البدوي 9-

  لمحات في المكتبة والمصادر :  عجاج الخطيب. د 10-
  كتابة الرسالة الجامعية :  دمحم نغيش. د 11-

A Manual for writers of term 
papers,Thesis and Dissertation 

: Kate L. Turabian 12-  

A hand book of Research for the 
fellows of M.Phil and Ph.D Programs 

: Dr. Zainul Abedin 13- 

Ahd-e-Nabawi ke talimi Nizam : Dr. M. Hamid Ullah 14- 
 :  15- 

: 16- 
: 17- 
: 18- 
: 19- 

: 20- 
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Course : 202403 - Al-Musnad by Imam Abu Hanifa, 
Imam Safeye and Imam Ahmad 

مام أبي حنيفة ومسند الشافعي ومسند أحمداإل مسند
 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
 

Incourse Exam and Attendance       15+5=20 
Final Exam:80 
Part-A: Musnad Abu Hanifa : 
Translation and Related Question(2 out of 3)      2×10=20 

(Translation=6,Related Question=4) 
Part-B: Musnad Al Shafeye: 
Translation and Related Question (2 out of 3)      2×10=20 

(Translation=6,Related Question=4) 
Part-C: Musnad Ahmad: 
Translation and Related Question (2 out of 3)      2×10=20 

(Translation=6,Related Question=4) 
Broad Question (2 out of 3)                     2×10=20 

             Total = 100 
 

 ) Topics to be Read: ( الدروس المقررة
 

  : مسند اإلمام أبي حنيفة: الف
 وهي تشتمل على:  ترجمة اإلمام أبى حنيفة  -   

ونسبه ومولده وعصره، نشأته، طلبه العلم، شيوخه، صفاته، مكانته اسمه 
  .فى علم الحديث، أقوال العلماء فيه، تالميذه، مصنفاته، وفاته

  مزاياه جامعه، شارحه،" :  مسند اإلمام أبى حنيفة"نبذة عن كتاب.  
 الموضوعات الدراسية :  

o ،كتاب اإليمان واإلسالم والقدر والشفاعة 
o  كتاب العلم 

  

 مسند اإلمام األعظم أبي حنيفة برواية الحصكفي:  لكتاب المقررا
  

  :مسند اإلمام الشافعي: ب
 وهي تشتمل على:  ترجمة اإلمام الشافعي  -  

مكانته  طلبه العلم، شيوخه، صفاته،اسمه ونسبه ومولده وعصره، نشأته، 
 .مصنفاته، وفاته يث، أقوال العلماء فيه، تالميذه،علم الحد فى
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  منهج اإلمام فيه، ومكانته: نبذة عن مسنده 
 ودراسة كتاب الجمعة من مسند اإلمام الشافعي 

 

  مسند اإلمام الشافعي بترتيب سنجر بن عبد هللا:  الكتاب المقرر
  

  :أحمدمسند اإلمام : ج
 وهي تشتمل على:  ترجمة اإلمام أحمد-  

اسمه ونسبه ومولده وعصره، نشأته، طلبه العلم، شيوخه، صفاته، مكانته 
  .مصنفاته، وفاتهث، أقوال العلماء فيه، تالميذه، علم الحدي فى

 ومكانتهمنهج اإلمام فيه" : مسند اإلمام أحمد بن حنبل" نبذة عن كتاب ،.  
  الموضوعات الدراسية:  

  ،مسند أبي بكر الصديق 
  ،مسند عمر بن الخطاب 

 

   مسند اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا:  الكتاب المقرر
 

  ) : (Books Recommendedالمصادر والمراجع
  المسند :  حنيفة اإلمام األعظم أبو  1-
  حنيفة أبي مسند شرح :  المال علي قاري  2-
  اللطيفة على مسند أبي حنفيةالمواهب  :  العالمة دمحم عابد السندي  3-
  أبو حنيفة النعمان :  وهبي سليمان غاوجي 4-
مناقب اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي  :  الحافظ الذهبي 5-

  يوسف ودمحم بن الحسن
  تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنفية :  جالل الدين السيوطي 6-
  بين المحدثينمكانة اإلمام أبي حنيفة  :  دمحم قاسم عبده الحارثي 7-
  مكانة اإلمام أبي حنيفة في الحديث :  دمحم عبد الرشيد النعماني 8-
  أبو حنيفة حياته وعصره :  أبو زهرة 9-

  الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان :  ابن حجر الهيتمي 10-
  عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان :  دمحم بن يوسف الصالحي 11-
  المسند :  اإلمام دمحم بن إدريس الشافعي 12-
  الشافي في شرح مسند الشافعي :  مجد الدين ابن األثير 13-
  شرح مسند الشافعي :  أبو القاسم عبد الكريم الرافعي 14-
  مسندهمنهج اإلمام الشافعي في  :  المجلس العلمي -مكتبة المجلس 15-
  مناقب اإلمام الشافعي :  فخر الدين الرازي 16-
  آراؤه الفقهيةو الشافعي حياته وعصره  :    دمحم أبو زهرة 17-
  )شعيب األرناؤوط:  تحقيق(المسند  :  اإلمام أحمد بن حنبل 18-
الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن  :  الساعاتي 19-

  حنبل الشيباني
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شرح الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد  :  حطيبةالشيخ أحمد  20-
  بن حنبل الشيباني

الكواكب الدراري في ترتيب مسند اإلمام  :  ابن عروة الحنبلي 21-
  أحمد على أبواب البخاري

  أحمد بن حنبل إمام أهل السنة :  عبد الغني الدقر 22-
  دمحم بن حنبلسيرة اإلمام المبجل أحمد بن  :  أحمد بن يحيى النجمي 23-
  سيرة اإلمام أحمد بن حنبل :  صالح بن أحمد بن حنبل 24-
  منهج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده :  هللا مدب حمادي عطا. د 25-
 :  26-  

: 27- 
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Course : 201404 - Sufism 
التصوف

 

 

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
 نشأته وتطورهغرضه، مشروعيته، حقيقته، حاجته تعريفه، موضوعه،:  التصوف ،. 
 من الرسالة القشيرية(في مسائل األصول  صوفيةاعتقاد أشهر ال:  األصفياء.( 
 الوقت، المقام، الحال، القبض والبسط، الهيبة واألنس، :  مصطلحات الصوفية

التواجد والوجد والوجود، والفناء والبقاء، الغيبة والحضور، الصحو والسكر، 
الستر والتجلي، المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة، القرب والبعد، الشريعة 

شاهد، النفس، والحقيقة، الخواطر، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، الوارد، ال
 ). من الرسالة القشيرية(الروح 

  دراسة عن بعض الفضائل والرذائل  : 
o  اإليمان، التقوى، اإلخالص، التواضع، اإلطاعة، المحبة، الحياء،  :الفضائل

األمانة، الشكر، االستغفار، االستقامة، التوبة، حسن الظن، الخشوع، الرضا، 
عة، كظم الغيظ، لين الكالم، الزهد، الصبر، حفظ اللسان، العدل، القنا

 .المجاهدة، المحاسبة، المراقبة، الورع، اإلحسان، التوكل، ذكر الموت
o  الشرك، الكفر، الرياء، النفاق، الكبر، الحسد، الحرص، البخل، : الرذائل

الكذب، الغضب، العجب، الغيبة، النميمة، الظلم، الشتم، الغدر، اإلسراف، 
الرغبة  ع، الدياثة، سوء الظن، اللغو، المكر،البغض، التهاون، الجهل، الخدا

 .إلى المعاصي
 راضه، أهمية إصالحه، وطرق إصالحه، أنواعه، أممفهومه: القلب  . 
  الوالية والكرامة: 

o  تعريفها وشروطها ومراتبها وفضلها وأهميتها: الوالية 
o  أمثلتها تها وقتعريفها وشروطها وحقي :الكرامة 

 أهميتها وشروط الشيخ تعريف البيعة وحكمها وأقسامها و:  البيعة واتخاذ الشيخ
 .الكامل وآداب المريدين

 وظائف مؤسسي الطرق الشهيرة وأشغال وبالتعريف و سالسلهمطرق الصوفية و
  .)القادرية والجشتية والنقشبندية والمجددية(الطرق الشهيرة 
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 نشر اإلسالم تراجمهم وخدماتهم في :  أشهراألصفياء في شبه القارة الهندية :
خواجه معين الدين الجشتي، الشيخ أحمد السرهندي، نظام الدين أولياء، شاه جالل (

أحمد رضا ي، واليمني، شاه نمعت هللا، الشاه ولي هللا الدهلوي، السيد أحمد البريل
، كرامة علي جونبوري، حاجي إمداد هللا، صوفي نور دمحم نظام يوخان البريل

أويسي، أبوبكر الصديق الفرفروي، الشيخ نثار الدين بوري، صوفي فتح علي 
أحمد، أشرف علي تهانوي، رشيد أحمد كنكوهي، مفتى أبو ظفر دمحم وجيه الدين 

  .الفرفروي، حسين أحمد المدني
 شبهات حول التصوف والرد عليها 

  ) : (Books Recommendedالمصادر والمراجع
  إحياء علوم الدين :  أبو حامد الغزالي  1-
  منهاج العابدين :  أبو حامد الغزالي  2-
  كيمياء السعادة :  أبو حامد الغزالي  3-
  المقدمة في التصوف :  عبد الرحمن السلمي 4-
  طبقات الصوفية :  عبد الرحمن السلمي 5-
  القلوب تقو :  أبو طالب المكي 6-
  حلية األولياء :    أبو نعيم األصبهاني 7-
  علم التصوف ثالث أركان الدين ئإعالم المؤمنين بمباد :  أبو طه طارق السعدي 8-

  التعرف لمذهب التصوف :  أبو بكر الكالباذي 9-
 بهجة األسرار ومعدن األنوار :  علي بن يوسف الشطنوفي 10-

  )الشيخ عبد القادر الجيالني في مناقب(
  التصوف اإلسالمي :  عبد القادر أحمد عطا 11-
  مفهوم التصوف :  عبده غالب أحمد عيسى 12-
  الرسالة القشيرية :   أبو القاسم القشيري 13-
  التصوف والحياة :  أبو الحسن الندوي 14-
  كشف المحجوب :  علي الحجويري 15-
  قواعد التصوف :  أحمد زروق الفاسي 16-
  معراج التشوف إلى حقائق التصوف :  ابن عجيبة 17-
  طبقات األولياء :  ابن الملقن 18-
  اللمع في التصوف :  نصر الطوسيأبو  19-
  والتصوف مقاصد النووي في التوحيد والعبادة :  اإلمام النووي 20-
  تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية :  جالل الدين السيوطي 21-
  فتح الرباني :  عبد القادر الجيالني 22-
  عوارف المعارف :  شهاب الدين السهراوردي 23-
  آداب المريدين :  الدين السهراورديشهاب  24-
  بستان العارفين :  اإلمام النووي 25-
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  عين العلم :  دمحم بن عثمان البلخي 26-
  شرح عين العلم :  مال على القاري 27-
  أخبار األخيار :  عبد الحق الدهلوي 28-
  القول الجميل :  الشاه ولى هللا الدهلوي 29-
  االنتباه في سالسل األولياء :  الشاه ولى هللا الدهلوي 30-
  إرشاد الطالبين :  ثناء هللا الفانيفتي 31-
  نظرات في التصوف :    بدر عبد الحميد. د 32-
  حقائق عن التصوف :  سيد عبد القادر عيسى 33-
  زخيرة كرامت :  كرامت على جونفوري 34-
  ضياء القلوب :  حاجي إمداد هللا المكي 35-
  إمداد السلوك :  رشيد أحمد كنكوهي 36-
  منهاج الوصول :  العالمة نثار الدين أحمد 37-
  رجال الفكر والدعوة في اإلسالم :  أبو الحسن علي الندوي        38-

 :  39-  
: 40- 
: 41- 

 : 42- 
: 43- 
: 44- 
: 45- 
: 46- 
: 47- 
: 48- 
: 49- 
: 50- 
: 51- 
: 52- 
: 53- 
: 54- 
: 55- 
: 56- 
: 57- 
: 58- 
: 59- 
: 60- 
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Course : 202405 - Fiqhi Mazhab 
المذاهب الفقهية

 

 

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 وأهميته ونشأته وتطوره ومساهمة العلماء في الفقه عبر العصور: الفقه  .1
تعريفه وحكم اتباعه وحاجته ونشأته وتطوره وعدد المذاهب الفقهية : المذهب  .2

 المتبوعة وتعريفها وأئمة المذاهب األربعة وأصولهم الفقهية والنسبة بينه وبين الفقه 
تعريفه ومشروعيته وأقسامه والنسبة بين المذهب والتقليد ونشأة التقليد : لتقليد ا .3

م بمذهب إمام معين وحكم التلفيق واتباع وتطوره وحكم التقليد الشخصي وااللتزا
 .رخص المذاهب الفقهية والفرق بين التقليد واالتباع

تعريفه ومؤسسه وأصوله وكتبه وتعريف مجتهدي المذهب :  المذهب الحنفي .4
 الحنفي  ومراتبهم 

المقارنة بين المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي : المقارنة بين المذاهب  .5
 )لى التأسيس والتفريعبالنظر إ( 

يدرس المعلم المسائل  : ضوء المذهب الحنفي دراسة تحليلية لبعض المسائل في .6
 .ضوء المذهب الحنفي مع الترجيح على المذاهب األخري التالية في
 : كتاب الطهارة

 نجاسة المني وعدمها  - 1
 نجاسة البول وعدمها - 2

 :كتاب الصالة 
 تثنية اإلقامة وإفرادها - 3
 اليدينمسئلة رفع  - 4
 وضع اليدين تحت السرة  - 5
 حكم القراءة خلف اإلمام  - 6
 الجهر بالتأمين وإخفائه - 7
 كيفية الجلوس في القعدة  - 8
 تكرار الجماعة في المسجد الذي صلى فيه - 9
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 وكيفية آدائه عدد ركعات الوتر -10
 الجمع بين الصالتين في السفر والحضر -11
 سنة الجمعة القبلية والبعدية -12
 ة العيدين عدد التكبيرات الزائدة في صال -13
 خروج النساء إلى المساجد  -14
 الفرق بين الرجال والنساء في اداء الصالة -15

 :كتاب الجنائز 
 قراءة الفاتحة في صالة الجنازة  -16
 قراءة القرآن للميت  -17
 .ة روضة النبي ملسو هيلع هللا ىلصزيارزيارة القبور و -18

 :كتاب الصوم 
 اعتبار اختالف المطالع وعدمه - 1
 عدد ركعات قيام رمضان - 2

  :كتاب  الزكاة 
 زكاة مال الصبي 
 زكاة الزروع والثمار  

 :كتاب الحج 
 شروط الحج عن الغير - 3
 و المحرمأة للحج بدون الزوج خروج المرأ - 4

  ) : (Books Recommendedالمصادر والمراجع
  المسند :  حنيفة اإلمام أبو  1-
  كتاب الحجة على أهل المدينة :  اإلمام دمحم الشيباني  2-
  المؤطأ :  دمحم الشيبانياإلمام  3-
  كتاب اآلثار :  اإلمام دمحم الشيباني 4-
  كتاب اآلثار :  أبو يوسف اإلمام 5-
  شرح معاني اآلثار :  الطحاوي  6-
  اآلثار شرح مشكل :  الطحاوي 7-
  إعالء السنن :  ظفر أحمد عثماني 8-
  )متن إعالء السنن( جامع أحاديث األحكام :  أشرف على تهانوي 9-

  ثار السننآ :  النيموي 10-
  فقه السنن واآلثار :  مفتي عميم اإلحسان 11-
  أدلة الحنفية :  عبد هللا بن مسلم البهلوي 12-
  نصب الراية :  الزيلعي 13-
  البناية :  العيني 14-
  أدلتهالفقه اإلسالمي و :  وهبة الزحيلي 15-
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  الموسوعة الفقهية الكويتية :  مجلس التحرير 16-
  الفقه على المذاهب األربعة :  الرحمن الجزيريعبد  17-
  الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب األربعة :  يلدمحم بكر إسماع. د 18-

  الفقه الحنفي وأدلته :  دمحم سعيد صاغرجي 19-
  الفقه الحنفي في ثوبه الجديد :  عبد الحميد محمود 20-
  التجريد :  أبو الحسن القدوري 21-
  بدائع الصنائع :  عالء الدين الكاساني 22-
  فقه السنة :  السيد سابق 23-
  المجموع :  اإلمام النووي 24-
  المغني :  ابن قدامة 25-
  فقه أهل العراق وحديثهم :  زاهد الكوثري 26-
  مقاالت الكوثري :  زاهد الكوثري 27-
  طبقات الحنفية :  عالء الدين حميدي 28-
  األربعة غيرالمذاهب تبع من على الرد :  الحنبلي بن رجبا 29-
  التقليد وأحكامه :  سعد بن ناصر الششري 30-
  التقليد واإلفتاء واالستفتاء :  عبد العزيز الراجحي 31-
  والتقليد االجتهاد :    الخوئي السيد 32-
  الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي :  دمحم بن الحسن الحجوي 33-
  راؤه الفقهيةآحياته وعصره  أبو حنيفة :  زهرة دمحم أبو 34-
  حياته وعصره آراؤه الفقهية مالك :  زهرة دمحم أبو 35-
  حياته وعصره آراؤه الفقهية الشافعي :    زهرة دمحم أبو 36-
  حياته وعصره آراؤه الفقهية ابن حنبل :  زهرة دمحم أبو 37-
  الشريعة اإلسالميةالالمذهبية أخطر بدعة تهدد  :  دمحم سعيد رمضان البوطي 38-
  التلفيق بين المذاهب الفقهية وعالقته بتيسير الفتوى :  غازي بن مرشد العتيبي 39-
  التلفيق وحكمه في الفقه اإلسالمي :  عبد هللا بن دمحم السعيدي. د 40-
  لزرم اتباع مذاهب األئمة حسما للفوضي الدينية :  العالمة دمحم الحامد  41-
  االجتهاد ونشأة المذاهب الفقهية :  الندويأبو الحسن علي  42-

 :  43- 
: 44- 
: 45- 
: 46- 
: 47- 
: 48- 
: 49- 
: 50- 
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: 51- 
: 52- 
: 53- 
: 54- 
: 55- 
: 56- 
: 57- 
: 58- 
: 59- 
: 60- 
: 61- 
: 62- 
: 63- 
: 64- 
: 65- 
: 66- 
: 67- 
: 68- 
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Course : 202406 - Study of Al-Hadith-1 
 1-دراسة الحديث

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
Incourse Exam and Attendance             15+5=20 
Final Exam:80 
Part-A: Al-Muatta lil Imam Malek : 
Translation and Related Question (2 out of 3)            2×10=20 

(Translation=6,Related Question=4) 
Part-B: Al-Muatta lil Imam Muhammad: 
Translation and Related Question (2 out of 3)            2×10=20 

(Translation=6,Related Question=4) 
Part-C: Shuabul Iman lil Bayhaqi: 
Translation and Related Question (2 out of 3)            2×10=20 

(Translation=6,Related Question=4) 
Broad Question(2 out of 3)                          2×10=20 

                  Total = 100 
 

  

 )Books Prescribed(:   المقررة الكتب  
 الموطأ لإلمام مالك بن أنس  .1
  الموطأ لإلمام دمحم بن الحسن .2
   شعب اإليمان للبيهقي .3

  ) Topics to be Read: ( الدروس المقررة
 :الموطا لإلمام مالك بن أنس : الف 

اسمه ووالدته ونشائه العلمية ورحالته  :دراسة عن ترجمة اإلمام مالك  .1
 ومذهبه وأشهر شيوخه وتالميذه ومكانته 

 .ووفاته .2
وجه التسمية بالموطأ، خصائصه وميزاته، مناهج : دراسة عن كتابه الموطأ .3

والرواة فيهن رواة الموطأ لته عند المحدثين، عدد األحاديث زالمؤلف فيه، من
 .من اإلمام مالك

  )بابا 21( كتاب الجهاد:   المختارات من الموطأ لمالك .4
  :الموطأ لإلمام دمحم بن الحسن: ب 

  -وهي تشمل على:  ترجمة اإلمام دمحم بن الحسن الشيباني
اسمه ونسبه  ومولده وعصره، نشأته، طلبه العلم، شيوخه، صفاته، مكانته  - 1
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  .الحديث، أقوال العلماء فيه، تالميذه، مصنفاته، وفاتهفى علم 
 .ومنهج اإلمام فيه، ومكانته بين الكتب الحديثية" الموطأ"نبذة عن كتاب  - 2
 :المختارات من كتاب الموطأ لدمحم  - 3

  )بابا 72(من كتاب الصالة " باب الرجل يجر ثوبه" إلى " باب األذان والتثويب"من 
  :شعب اإليمان للبيهقي : ج 

  اسمه ووالدته، نشائه العلمية، رحالته،  :دراسة عن ترجمة اإلمام البيهقي
 -أشهر شيوخه، تالميذه، مكانته العلمية ووفاته مذهبه،

 وجه التسمية بشعب اإليمان، خصائصه : دراسة عن كتابه شعب اإليمان
وميزاته، مناهج المؤلف فيه، منرلته عند المحدثين، عدد األحاديث والرواة 

 فيه
 موضوعات الدراسيةال : 

الثاني من "إلى ما قبل " باب ذكر الحديث الذي ورد في شعب اإليمان"من 
  123-1: حديث رقم " شعب اإليمان

 ) (Books Recommended :المصادر والمراجع
  

  الموطأ :  اإلمام مالك بن أنس  1-
  األسانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني و  :  أبو عمرو بن عبد البر  2-
  المنتقى شرح الموطأ :    أبو الوليد الباجي  3-
  إسعاف المبطأ برجال الموطأ :    السيوطي 4-
  المسوى شرح الموطأ :  الشاه ولي هللا الدهلوي 5-
  أوجز المسالك إلى موطأ مالك :  زكاريا الكندهلوي 6-
  إلمام مالك ومنهجه في الموطأ :    عبد العظيم خليل.د 7-
  اإلمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة :  الغني الدقرعبد  8-
  الموطأ :  اإلمام دمحم بن الحسن 9-

  كتاب الجحة على أهل المدينة :  اإلمام دمحم بن الحسن 10-
  شرح موطأ مالك برواية دمحم بن الحسن :  مال علي القاري 11-
  الفقه اإلسالمياإلمام دمحم بن الحسن الشيباني نابغة  :  علي أحمد الندوي 12-
  بلوغ األماني في سيرة دمحم بن الحسن الشيباني :  دمحم زاهد الكوثري 13-
  اإلمام الشيباني محدثا :  دمحم الرسوفي. د 14-
  شعب اإليمان :  اإلمام البيهقي 15-
  اإلمام البيهقي شيخ الفقه والحديث وصاحب  السنن الكبرى :  نجم عبد الرحمن خلف 16-

  المنهاج في شعب اإليمان :    الحليمي 17-
  مناهج المحدثين :  دمحم بن تركي. د. أ 18-

: 19-  
    



Department of Al-Quran and Islamic Studies IAU 
 

Syllabus for Fazil B.A Honours  [4th Year]  27 
 

Course : 202407 - Study of Al-Hadith-2 
 2-دراسة الحديث

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
Incourse Exam and Attendance          15+5=20 
Final Exam:80 
Part-A: Sahih Ibn Hibban : 
Translation and Related Question (2 out of 3)         2×10=20 

(Translation=6,Related Question=4) 
Part-B: Sahih Ibn Khujayma : 
Translation and Related Question (2 out of 3)         2×10=20 

(Translation=6,Related Question=4) 
Part-C: Al-Mustadrak lil Hakim : 
Translation and Related Question (2 out of 3)         2×10=20 

(Translation=6,Related Question=4) 
Broad Question (2 out of 3)                       2×10=20 

                Total = 100 
 

  

 )Books Prescribed: (  المقررة الكتب  
  صحيح ابن حبان .1
  صحيح ابن خزيمة .2
   المستدرك للحاكم .3

  ) Topics to be Read: ( الدروس المقررة
عصره، اسمه، والدته، نشأته العلمية، : دراسة عن ترجمة االمام ابن حبان  .1

 .مؤلفاته، مكانته العلمية، وفاته رحالته العلمية، أهم شيوخه، تالميذه، صفاته،
 -تسميته، طريقة المؤلف في ترتيب االحاديث :دراسة عن صحيح ابن حبان  .2

جهود  - مكانة هذا الكتاب والمأخذ عليه  -منهجه فى تصحيح الحديث
 .المتأخرين فى خدمة هذا الكتاب

 )بترتيب ابن بلبان( :المختارات من صحيح ابن حبان  .3
  .لبر واإلحسان، كتاب الرقائقكتاب اإليمان، كتاب ا

  :صحيح ابن خزيمة : ب 
عصره، اسمه، والدته، نشأته العلمية، : دراسة عن ترجمة اإلمام ابن خزيمة  .1

 .مؤلفاته، مكانته العلمية، وفاته رحالته العلمية، أهم شيوخه، تالميذه، صفاته،
 . المحدثينتسميته، منهج المؤلف فيه، منزلته عند : و تشمل : دراسة عن صحيحه  .2
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  .جماع أبواب صدقة التطوع:  المختارات من صحيح ابن خزيمة .3
  والمستدرك للحاكم  -ج 

 :وهي تشمل على : دراسة عن ترجمة الحاكم النيسابوري  .1
اسمه، والدته، نشأته العلمية، رحالته، العلمية، أهم شيوخه، تالميذه، 

  .صفاته، مؤلفاته، مكانته العلمية، وفاته 
صاحب التعليق على (عن ترجمة اإلمام الذهبي دراسة مؤجزة  .2

 .ومكانته في التاريخ والنقد) المستدرك
 : دراسة عن كتاب المستدرك على الصحيحين  .3

تسميته، منهج المؤلف فيه، منزلته عند المحدثين، المأخذ على الحاكم في 
  .المستدرك، جهود الذهبي في التلخيص

 : المختارات من المستدرك على الصحيحين  .4
 لمتقدمين من األنبياء والمرسلينكتاب تواريخ ا.  
 كتاب آيات رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص التى هي دالئل النبوة.  

 ) (Books Recommended :المصادر والمراجع
  

  صحيح ابن حبان :  أبو حاتم دمحم بن حبان البستي  1-
  منهج ابن حبان في مشكل الحديث في صحيحه :  إبراهيم أحمد  2-
ومنهج أبي  تحريرالقول في الحكم على طريقة :  دمحم بن فائد السعيدي  3-

  حاتم دمحم بن حبان رحمه هللا
  مناهج المحدثين :  دمحم بن تركي. د. أ  4-
: حبان وروايات المدلسين في صحيحه ابن :  دمحم روضيمي الرملي 5-

  شروط، أهداف ومنهج
  صحيح ابن خزيمة :  أبو بكر ابن خزيمة 6-
  منهج ابن خزيمة في قبول الرواية في صحيحه :  صفاء جعفر علوان. د 7-
  اإلمام ابن خزيمة ومنهجه في مختلف الحديث في صحيحه :  هاني يوسف محمود الجليس 8-

  ابن خزيمة منهج اإلمام -المناهج الخاصة للمحدثين :  ويبموقع مقاالت إسالم  9-
  اإلمام أبو بكر دمحم بن إسحاق ابن خزيمة :  شريف عبدالعزيز الزهيري 10-
  المستدرك :  أبو عبد هللا الحاكم النيسابوري 11-
  منهج اإلمام الحاكم - المناهج الخاصة للمحدثين   موقع مقاالت إسالم ويب 12-
  أحاديث الفضائل حيحمنهج الحاكم النيسابوري في تص   يحيى عبد الحسن الدوخي. د 13-

  رجال الحاكم في المستدرك   مقبل بن هادي الهمداني 14-
  مناهج المحدثين   دمحم بن تركي. د. أ 15-
 :  16- 
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Course : 202408 - 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 
  وموضوعه وغرضه وأهميته ونشأته وتطورهتعريفه : 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-
  مختصر القدوري :  أبو الحسن القدوري 5-
  البحر الرائق :    ابن نجيم 6-
  المغني :    ابن قدامة 7-
  الفقه الواضح :  دمحم بكر إسماعيل. د 8-
  الفقه الحنفي و أدلته :  دمحم أسعد الصاغرجي 9-
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  الحنفي في ثوبه الجديدالفقه  :    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-
  العناية   أكمل الدين البابرتي 15-
  أشرف الهداية   جميل أحمد 16-
  اإلسالميتاريخ الفقه  :  دمحم علي السائس 17-
  تاريخ التشريع اإلسالمي :  مناع القطان 18-
  تاريخ التشريع اإلسالمي :  دمحم الخضري 19-
  أصول الشاشي :  نظام الدين الشاشي 20-
  أصول البزدوي :  فخر اإلسالم البزدوي 21-
  كشف األسرار :  عبد العزيز البخاري 22-
  أصول السرخسي :  اإلمام السرخسي 23-
  الحسامي   حسام الدينالعالمة  24-
  أصول الفقه :  الشيخ أبو زهرة 25-
  المدخل إلى أصول الفقه :  دمحم معروف الدويسي 26-
  التلخيص في اصول الفقه :   الجويني أبوالمعالي 27-
  األصول في الفصول :  الجصاص اإلمام 28-
  األصول علم في المستصفى :  أبوحامد الغزالي 29-
  األصول علم في المحصول :  فخر الدين الرازي 30-
  كشف األسرار في شرح المنار :  العالمة النسفي 31-
  أصول الفقه :  اإلمام البزدوي 32-
  الوجيز في أصول الفقه :  عبد الكريم زيدان. د 33-
  لب األصول :  السيد عميم اإلحسان 34-
  ومعالمه تاريخه -الفقه  أصول تجديد :   الشرفي المجيد عبد 35-
  وأصوله للفقه تاريخية دراسة :  الخن مصطفى 36-

 37- 
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Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
Incourse Exam and Attendance            15+5=20 
Final Exam:80 
Part-A: Musannaf Abdur Razzaq : 
Translation and Related Question (2 out of 3)           2×10=20 

(Translation=6,Related Question=4) 
Part-B: Musannaf Ibn Abi Shayba : 
Translation and Related Question (2 out of 3)           2×10=20 

(Translation=6,Related Question=4) 
Part-C: Sunan Daremi : 
Translation and Related Question (2 out of 3)           2×10=20 

(Translation=6,Related Question=4) 
Broad Question (2 out of 3)                          2×10=20 

                  Total = 100 
 

Course : 202409 - Study of Al-Hadith-3 
3-دراسة الحديث

  

 )Books Prescribed: (  المقررة الكتب  
  مصنف عبد الرزاق  .1
  مصنف ابن أبي شيبة  .2
  سنن اإلمام الدارمي .3

  ) Topics to be Read: ( الدروس المقررة
  :مصنف عبد الرزاق : الف 

 اسمه ونسبه ومولده وعصره، :وهي تشتمل على:  ترجمة اإلمام عبد الرزاق
نشأته، طلبه العلم، شيوخه، صفاته، مكانته فى علم الحديث، أقوال العلماء 

  .فيه، تالميذه، مصنفاته، وفاته
  منهج اإلمام فيه، ومكانته بين الكتب الحديثية " :المصنف"نبذة عن كتاب. 
 الموضوعات الدراسية :  

 كتاب الجمعة  
  :أبي شيبة  مصنف ابن: ب 
  وهي تشتمل على :ترجمة اإلمام ابن أبي شيبة-  

اسمه ونسبه ومولده وعصره، نشأته، طلبه العلم، شيوخه، صفاته، مكانته فى علم 
  .الحديث، أقوال العلماء فيه، تالميذه،  مصنفاته، وفاته
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  منهج اإلمام فيه، ومكانته بين الكتب الحديثية " :المصنف"نبذة عن كتاب. 
 ات الدراسيةالموضوع :  

  كتاب الزهد  
  سنن اإلمام الدارمى:  ج
  اسمه ووالدته، نشائه العلمية، رحالته، مذهبه، : دراسة عن ترجمة اإلمام الدارمى

 .أشهر شيوخه، تالميذه، مكانته العلمية ووفاته
  خصائصه، ميزاته، منهج المؤلف فيه، منزلته عند : دراسة عن سنن الدارمي

 المحدثين، 
  بعض النماذج من سنن الدارمي دراسة: 

 كتاب األطعمة  

 ) (Books Recommended :المصادر والمراجع
  

  المصنف :  عبد الرزاق الصنعاني  1-
  منهج الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه :  أسماء إبراهيم سعود  2-
  المصنف :    ابن أبي شيبة  3-
  الكتب الستةزوائد ابن أبي شيبة على  :  يوسف مد علمي 4-
  السنن :  أبو دمحم عبد هللا الدارمي 5-
  دراسة عن اإلمام الدرامي ومنهجه في كتابه السنن :  علي بن عبد العزيز الراجحي 6-
  سنن الدارمي :  الموسوعة الحرة 7-
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202410 Viva Voce & Assignment  
writing    

 كتابة البحثو االختبار الشفوي

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
Final Exam:100 

1. Viva Voce                                                                  50 
2. Assignment writing                                                 50 

                                                                                                Total = 100 

 ) Viva Voce: ( االختبار الشفوي:  الف
  

ممتحن يمتحن الطالب . في السنة الرابعةمتحان شفوي في خمسين درجة اينعقد   
الدرجات إلى مراقب االمتحانات ب نسخة من الكشف ممتحن داخلي ثم ترسلخارجي و

 .للجامعة بعد توقيع الممتحنين وتوقيع المدير
An oral exam of 50 Marks will be held in the fourth year. The students 
will be examined by an external examiner and an internal examiner. 
After signing the examiners and the director, they will send a copy of 
the grade sheet to the exam supervisor of the university. 

 ) writing Assignment: ( كتابة البحث :  ب
يقوم الطالب بكتابة بحث يحدد موضوعه إما بتوجيه من رئيس القسم أو أحد أعضاء 

  :المجال وذلك حسب الشروط التالية هيئة التدريس في القسم المتخصصين في هذا 
 .يقدم الطالب بحثه قبل بداية االختبار النهائي بأسبوع على األقل .1
 .أن يكون الموضوع جديدا أو يحتوي على إضافة جديدة للحقل العلمي يجب .2
 .على األقل) خمسة آالف( 5000أن يكون عدد كلمات البحث  يجب .3
أعضاء هيئة التدريس المتخصصين يقّوم البحث بعد تقديمه متكامال اثنان من  .4

على أن يكون أحدهم عضو هيئة التدريس المشرف على البحث ثم ترسل نسخة 
العربية بعد  من الكشف بالدرجات إلى مراقب االمتحانات للجامعة اإلسالمية

  .مدير المدرسةتوقيع رئيس القسم و
The student shall write a research paper whose subject matter shall 
be determined either under the direction of the head of the 
department or a faculty of the department specialized in that field, 
according to the following conditions: 
1. The student shall submit his research paper at least one week 
before the start of the final examination. 
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2. The subject should be new or contain a new addition to the 
scientific field. 
3. The words of the research paper should be at least 5000 (five 
thousand). 
4. The research paper, after its presentation, shall be evaluated by 
the two specialized faculty members, one of whom shall be a 
member of the teaching staff supervising the research, and a copy 
of the examination shall be sent to the exam supervisor of the 
Islamic Arabic University after the signature of the head of the 
department and the principal of the Institute. 


