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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 201401 Comparative Tafsir 4 100 التفسير المقارن 
2 201402 Ahkamul Quran أحكام القرآن 100 4 
3 201403 Islamic History اإلسالمي التاريخ 100 4 
4 201404 Sufism التصوف 100 4 
5 201405 Fiqhi Mazhab المذاهب الفقهية 100 4 

6 201406 Methods of Mufassirin and 
Research Methodology 

مناهج المفسرين
مناهج البحثو

50+50 4 

7 201407 
I’jajul Quran and Modern 
Sciences in the Holy Quran 

العلوموالقرآنإعجاز
 القرآن الحديثة في

100 4 

8 201408 Fiqh and Usulul Fiqh الفقه وأصوله 100 4 

9 201409 
Biography of the Prophets 
and their methods of 
Da’wah in the Holy Quran 

األنبياء ومناهج سير
 4 100 القرآندعوتهم في

 
10 

 
201410 

Viva Voce and 
Assignment writing 

الشفوياالختبار

وكتابة البحث
50+50 4 
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Detailed Syllabus 
 

 

4th Year 
 

 

201401 :   Comparative Tafsir (التفسير المقارن)  
 

201402 :    Ahkamul Quran أحكام القرآن  
 

201403 :   Islamic History (التاريخ اإلسالمي) 
 

201404 :   Sufism (التصوف)
 

201405 :   Fiqhi Mazhab (المذاهب الفقهية) 
 

201406 :  Methods of Mufassirin and Research Methodology             

( مناهج البحثو مناهج المفسرين )
201407 :   I’jajul Quran and Modern Sciences in Holy Quran 

 القرآنالحديثة فيالعلوموالقرآنإعجاز 
201408 :   Fiqh and Usulul Fiqh (الفقه وأصوله) 
201409 :    Biography of the Prophets and their methods of Da’wah in the Holy Quran 

 القرآناألنبياء ومناهج دعوتهم فيسير 
201410 :   Viva Voce  and Assignment writing  
                   ( كتابة البحثواالختبار الشفوي  ) 
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Course : 201401 - Comparative Tafsir 
  المقارنالتفسير 
 

 

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
 وغايته وفوائده ووجوه  أهميتهوره ونشأته وتطو همفهوم : قارنالم التفسير

 .المقارنة وضوابط الترجيح بين أقوال المفسرين
 التفسير القديم والمعاصر والتفسير بالمأثور وبالرأي والتفسير  : مفهوم التفاسير

السني واالعتزالي والشيعي والتفسير العلمي واألدبي والتفسير الفقهي والبياني 
تفسير الصوفي والفلسفي والتفسير اإلشاري والتفسير المحمود والمذموم وال

 . والسلفي والتفسير اإلجمالي والتحليلي
 قارننماذج تطبيق للتفسير الم 
  سورة البروج:  المقارنة بين التفسير القديم والمعاصر - 1

 .ألحمد بن مصطفى المراغي المراغي وتفسيرمن خالل تفسير جامع البيان للطبري 
  سورة الطارق:  بالمأثور وبالرأىالمقارنة بين التفسير  - 2

 .من خالل تفسير الدر المنثور للسيوطي والنكت والعيون للماوردي
 سورة األعلى:  واالعتزالي يالمقارنة بين التفسير السن - 3

 .من خالل تفسير تأويالت أهل السنة للماتريدي والكشاف لجار هللا الزمخشري
 سورة البلد:  التفسير السني والشيعي المقارنة بين - 4

 .الميزان للطباطبائى من خالل تفسيرالبيضاوي وتفسير
 سورة الشمس:  المقارنة بين التفسير العلمى واألدبى - 5

 .يللطنطاو القرآنالجواهر فى تفسير  من خالل
 الهمزة والماعون سورة:  المقارنة بين التفسير الفقهى والبيانى - 6

 .العظيم البن كثير القرآنللجصاص وتفسير  القرآنمن خالل تفسير أحكام 
 سورة القدر:  المقارنة بين التفسير المحمود والمذموم - 7

 .من خالل تفسير فتح القدير للشوكانى وهميان الزاد لإلباضية
 سورة التين:  يوالفلسف يالمقارنة بين التفسير الصوف - 8

 .من خالل تفسير روح البيان إلسماعيل حقي ومفاتيح الغيب للرازي
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 سورة الكافرون واإلخالص:  بين التفسير اإلشاري والسلفيالمقارنة  - 9
 نجم الدين أحمد بن عمر الكبريمن خالل التأويالت النجمية في التفسير اإلشاري ل

 .وتيسير الكريم الرحمن لعبد الرحمن السعدي
  سورة العصر: والتفسير التحليلي  اإلجماليالتفسير بين المقارنة -10

 .بكر الجزائري والتفسير المنير لوهبة الزحيلي أيسر التفاسير ألبي خالل من
 باإليجاز من المفسرين المذكورين يدرس في هذه المادة تراجم:  تراجم المفسرين 

 .ومناهج تفاسيرهم

 ): (Books Recommendedالمصادر والمراجع 
 1- محمود عقيل معروف العاني : تطبيقية تأصيلية دراسة :التفسيرالمقارن 

 2- إبراهيم المشني. د : دراسة تأصيلية: المقارن التفسير 
 3- أبو جعفر الطبري : جامع البيان

 4- مصطفى المراغي : تفسير المراغي
 5- السيوطي : المنثور الدر

 6- الماوردي : النكت والعيون
 7- الماتريدي : تأويالت أهل السنة

 8- الزمخشري : الكشاف
 9-   البيضاوي : أنوار التنزيل

 10-   الطباطبائي : الميزان في تفسير القرآن
 11- شيخ طنطاوي جوهري : الجواهر في تفسير القرآن

 12- الجصاص : أحكام القرآن
 13- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم

 14- الشوكاني : فتح القدير
 15-  اإلباضى إطفيش يوسف بن دمحم : هميان الزاد إلى دار المعاد

 16- إسماعيل حقي : روح البيان
 17- فخر الدين الرازي : مفاتيح الغيب

 18- نجم الدين الكبرى : التأويالت النجمية
 19- عبد الرحمن السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان

 20- أبو بكر الجزائري : ايسرالتفاسير
 21- وهبة الزحيلي. د : التفسير المنير

 22- السيد دمحم على أيازي : ومنهجهم حياتهم: المفسرون 
 23- دمحم علي الرضائي األصبهاني : واتجاهاته مناهج التفسير

 24- منيع عبد الحليم محمود. د : مناهج المفسرين
 25-   حسين الذهبي : التفسير والمفسرون

 26- جالل الدين السيوطي : طبقات المفسرين
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 27- شمس الدين الداوودي : طبقات المفسرين
 28- أحمد بن دمحم األدنه وي : طبقات المفسرين

 29- مناع القطان   : مباحث في علوم القرآن
 30- رمضان دمحم منال. د : المفسرين مناهج

 31-  الرحمن الرومي فهد بن عبد. د : الهجري اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر
 32- أحمد بن دمحم الشرقاوي . د : مناهج المفسرين

33-  :  
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Course : 201402 – Ahkamul Quran  
  حكام القرآنا

 

 

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
 

Incourse Exam and Attendance            15+5=20 
Final Exam:80 
Translation and Related Questions (5 out of 8)           5×14=70 
(Translation=6,Related Questions=4+4) 
Broad question (1 out of 2)                                                 110=10 

                  Total = 100 

 ) Topics to be Read: ( الدروس المقررة
 سورة األنبياء  : من الجامع ألحكام القرآن للقرطبي

 سورة الحج  : من أحكام القرآن البن العربي
 سورة  النور  : من أحكام القرآن للجصاص

 سورة لقمان  : لظفر أحمد العثماني وغيره من أحكام القرآن
 سورة األحزاب  : من روائع البيان للصابوني

  سورة الحجرات  :  التفسيرات األحمدية لمالجيونمن 

 من السور المذكورة آية فقط) 20(عشرون المقرر :  ظةوحالمل

 أنواعهمفهومه ونشأته وتطوره و:  أحكام القرآن 
 مناهجهم فيهاين المذكورين وخصائص تفاسيرهم وتراجم المفسر 

 )(Books Recommended : المصادر والمراجع
 1- اإلمام القرطبي : القرآنالجامع ألحكام 

تفسير آيات األحكام  منهج اإلمام القرطبي في
 "ألحكام القرآن الجامع"في كتابه 

 2- عامر بن عيسى اللهو :

 3- جمال عبد هللا أبو سحلوب : منهــج القـرطبـي فـي القـراءات وأثـرها فـي تفسيـره
 4-   أحمدناهد بنت  : ترجيحات اإلمام القرطبي في التفسير

 5-  الشيخ أحمد إدريس :  التفسير في ومنهجه القرطبي اإلمام
 6-  مفتاح السنوسي بلعم. د :  حياته وآثاره العلمية ومنهجه في التفسير :القرطبي 

 7-  قصبي محمود. د :  القرطبي ومنهجه في التفسير
 8-    ابن العربي :  أحكام القرآن

 9-    منصور بن فضيل كافي :  القرآن الكريممنهج ابن العربي في تفسير أحكام 
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 10-    أحمد عباس البدوي. د. أ :  )القرآن أحكام: ( كتابه في ومنهجه المالكي العربي ابن
 11-  أبو بكر الرازي الجصاص :  أحكام القرآن

 12-  صفوت مصطفى. د :  التفسير في ومنهجه الجصاص بكرالرازي أبو اإلمام
 13-  سلطان بن فهد الطبيشي :  أحكام القرآنمنهج الجصاص في كتابه 

 14-  لظفر أحمد العثماني وغيره :  أحكام القرآن
 علي أشرف الشيخ األمة حكيم تالميذ منهج

  نموذجا القرآن أحكام كتاب التفسير في التهانوي
 15-  أحمد حسين إسماعيل حسين :

 16-  جنيد أحمد هاشمي .د :  والخصائص النشأة:ير الفقهي في شبه القارة الهنديةالتفس
 17-  دمحم على الصابوني :  روائع البيان

 كتابه في ومنهجه الصابوني علي دمحم لشيخ
  "األحكام آيات تفسير في البيان روائع"

 18-  آمنة معيوة :

 19-  أحمد مال جيون :  التفسيرات األحمدية
 20-  منيع عبد الحليم محمود. د :  مناهج المفسرين

 21-  حسين الذهبي :  والمفسرونالتفسير 
 22-  جالل الدين السيوطي :  طبقات المفسرين
 23-  شمس الدين الداوودي :  طبقات المفسرين
 24-  أحمد بن دمحم األدنه روي :  طبقات المفسرين

 25-  مناع القطان   :  مباحث في علوم القرآن
 26-  رمضان دمحم منال. د :  المفسرين مناهج

 27-   الرحمن الرومي فهد بن عبد. د :  في القرن الرابع عشرالهجرياتجاهات التفسير 
 28-  أحمد بن دمحم الشرقاوي . د :  مناهج المفسرين
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Course : 201403 - Islamic History  
التاريخ اإلسالمي

 

  

  

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
Incourse Exam and Attendance            15+5=20 
Final Exam:80 
 Broad Question (4 out of 6)            4×15=60 

Short Question (4 out of 6)            4×05=20 
                  Total = 100 

  ) Topics to be Read(:  المقررة الدروس 
o 661 - 632( عهد الخلفاء الراشدين( 
o 750 - 661(  الدولة األموية(  
o 1250 - 750(  الدولة العباسية(  
o 1492 - 1251(  الدولة المسلمة في األندلس(  
o 1923 - 1517(  الخالفة العثمانية(  
o تاريخ المسلمين في الهند    
o بنغال تاريخ المسلمين في    

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

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

The spirit of Islam : Syed Ameer Ali 15-  
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History of the Arabs : P.K. Hitti 16- 
History of Muslims in Bengal : Muhammad Mohar Ali 17- 

 :  18- 
: 19- 
: 20- 
: 21- 
: 22- 
: 23- 
: 24- 
: 25- 
: 26- 
: 27- 
: 28- 
: 29- 
: 30- 
: 31- 
: 32- 
: 33- 
: 34- 
: 35- 
: 36- 
: 37- 
: 38- 

: 39- 
: 40- 
: 41- 
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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: ( المقررةالدروس 
 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 : 201405 - Fiqhi Mazhab 
مذاهب الفقهيةال

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
  

 .العصورتعريفه وأهميته ونشأته وتطوره ومساهمة العلماء في الفقه عبر : 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
الشخصي وااللتزام بمذهب إمام معين وحكم التلفيق واتباع  وتطوره وحكم التقليد

 .رخص المذاهب الفقهية والفرق بين التقليد واالتباع
تعريفه ومؤسسه وأصوله وكتبه وتعريف مجتهدي المذهب :  المذهب الحنفي .4

 الحنفي  ومراتبهم 
حنبلي المقارنة بين المذهب الحنفي والشافعي والمالكي وال: المقارنة بين المذاهب  .5

 )بالنظر إلى التأسيس والتفريع( 
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 
 وإفرادهاتثنية اإلقامة  - 3
 مسئلة رفع اليدين - 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
 بيرات الزائدة في صالة العيدين عدد التك -13
 خروج النساء إلى المساجد  -14
 داء الصالةأالفرق بين الرجال والنساء في  -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
 ركعات قيام رمضان عدد -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 :  يفةحن اإلمام أبو  1-
  المدينةكتاب الحجة على أهل  :  مام دمحم الشيبانياإل  2-
  المؤطأ :  مام دمحم الشيبانياإل 3-
  كتاب اآلثار :  مام دمحم الشيبانياإل 4-
  كتاب اآلثار :  أبو يوسف ماماإل 5-
  شرح معاني اآلثار :  الطحاوي  6-
  اآلثار شرح مشكل :  الطحاوي 7-
  إعالء السنن :  ظفر أحمد عثماني 8-
  )إعالء السنن متن( 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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  الكويتيةالموسوعة الفقهية  :  مجلس التحرير 16-
  الفقه على المذاهب األربعة :  عبد الرحمن الجزيري 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-
  الالمذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة اإلسالمية :  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-
  الدينيةلزرم اتباع مذاهب األئمة حسما للفوضي  :  العالمة دمحم الحامد  41-
  االجتهاد ونشأة المذاهب الفقهية :  أبو الحسن علي الندوي 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 : 201406 - Methods of Mufassirin and Research 
Methodology 

البحثمناهج و مناهج المفسرين
 

 

Methods of Mufassirin (مناهج المفسرين) 
 

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 

 

 أهمية ل والفرق بين التفسير والتأويل والتفسير والتأويالمناهج و:  التعريف بكلمة
 .القرآندراسة هذه المادة لطلبة قسم 

 تطوره وأهميته وفائدته وبيان حاجته وما يحتاج نشأته وتعريفه و:  علم التفسير
  .إليه لتفسير كالم هللا تعالى

 عهد الصحابة والتابعينعهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص و مصادر التفسير في.  
 مراحل التفسيرطبقات المفسرين و. 

o فسير الصحابة ومصادر تراجم أشهر المفسرين من الصحابة، حكم ت
 .في عصرهمخصائصه التفسير و

o صادر التفسير تراجم أشهر المفسرين من التابعين، درجة تفسير التابعين وم
 . مدارس التفسير في عصر التابعينوخصائصه في عصرهم و

 التفسير أقسام  : 
o ةشأته وأهميته وأهم الكتب المؤلفمفهومه ومصادره ون:  التفسير بالمأثور 

 .فيه ومناهج هذا التفسير
o هومه ومصادره ونشأته وشروط قبوله وموقف العلماء مف:  التفسير بالراي

 .منه ومناهج هذا التفسير
  لبياني والفقهي السني والشيعي واالعتزالي والعلمي واألدبي وا: أنواع التفسير

 .والنحوي وغير ذلك
 تراجم بعض المفسرين المشهورين ومناهج تفاسيرهم : 
 أبو منصور الماتريدي أبو جعفر الطبري 
  أبو بكر الرازي الجصاص  حاتم ابن أبي  
  محي السنة البغوي  الماوردي أبوالحسن  
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  أبو دمحم ابن عطية األندلسي  جار هللا الزمخشري  
  الدين الرازي فخر  أبو الفرج ابن الجوزي  
  أبو عبد هللا دمحم بن أحمد األنصاري القرطبي  أبو البركات النسفي  
 عالء الدين الخازن  ناصر الدين البيضاوي  
  أبو حيان األندلسي  أبو الفداء اسماعيل بن كثير  
  السعود العماديأبو   جالل الدين السيوطي  
  شهاب الدين األلوسي  إسماعيل حقي  
  جمال الدين القاسمي  دمحم بن علي بن دمحم الشوكاني  
  دمحم سيد طنطاوي  مفتى دمحم شفيع  
 دمحم على الصابوني  وهبة الزحيلي  

  ) (Books Recommended :المصادر والمراجع
  التفسير والمفسرون :  حسين الذهبي. د  1-
  دراسات في مناهج المفسرين :  إبراهيم خليفة. د  2-
  المفسرين مناهج :  رمضان دمحم منال. د  3-
  القول المختصر المبين في مناهج المفسرين :  الحمود النجدي أبو عبد هللا دمحم 4-
  مختصر مناهج المفسرين :  دمحم أبو زيد. د 5-
  اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرالهجري :   الرحمن الرومي فهد بن عبد. د 6-
  التفسير والمفسرون :  فاطمة دمحم مارديني. د 7-
  أضواء على مناهج بعض المفسرين :  عبدالحميد محمود متولي. د 8-
  منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير :   الرحمن الرومي فهد بن عبد. د 9-

  مناهج المفسرين :  أحمد بن دمحم الشرقاوي . د 10-
  الراهن جاهات التفسير في العصرات :  السالم المحتسب المجيد عبد عبد. د 11-
  مناهج المفسرين :  عبد الرحمن سلمان الداية. أ 12-
  المدرسة السلفية في التفسير :  دمحم السيسي. د 13-
  القرآن الكريم الشيعة اإلثنا عشرية ومنهجهم في تفسير :  دمحم العسال. د 14-

  حياتهم ومنهجهم: المفسرون  :  السيد دمحم على أيازي 15-
  واتجاهاته مناهج التفسير :  دمحم علي الرضائي األصبهاني 16-
  مناهج المفسرين :  مساعد مسلم آل جعفر. د 17-
  تعريف الدارسين بمناهج المفسرين :  الفتاح الخالدي صالح عبد 18-
  مناهج المفسرين :  محمود النقراشي. د 19-
 دراسات في: من الطبري إلى سيد قطب  :  إبراهيم عوض. د 20-

  مناهج المفسرين ومذاهبه
  عصر الصحابة مناهج المفسرين القسم األول التفسير في :    مسلم مصطفى 21-

 مناهج المفسرين :  منيع عبد الحليم محمود. د 22-
  طبقات المفسرين :  جالل الدين السيوطي 23-
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  طبقات المفسرين :  شمس الدين الداوودي 24-
  طبقات المفسرين :  بن دمحم األدنه رويأحمد  25-
  مباحث في علوم القرآن :  مناع القطان   26-
  مباحث في علوم القرآن :  صبحي صالح. د 27-

  

  :  28-  

 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 البحوث الجامعية، بحوث الدبلوم:  أنواع البحوث األكاديمية ،

 .م فيل ورسالة الدكتوراةإرسالة و
 جز والمفصل، المراجع ؤالموضوع، خطة البحث الم اختيار:  مراحل البحث

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

  .المصادر، طباعة البحث، التجليد، صفحة الغالف
 التحقيق، أهميته، منهجه، عوامل  ،نى التحقيق، غايتهمع:  تحقيق النصوص

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

  كيف تكتب بحثا أورسالة :  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 :  السالم هارونعبد  5-
  البحث األدبي :  شوقي ضيف 6-
  منهج البحث العلمي :  علي جواد الطاهر 7-
  في طرق البحث :    عبد العزيز عبد هللا 8-
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  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 : 201407 -  I’jajul Quran and Modern Sciences in the 
Holy Quran 

القرآن الكريمالعلوم الحديثة في و إعجاز القرآن

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
 

Incourse Exam and Attendance            15+5=20 
Final Exam:80 
Part-A: I’jajul Quran: 
 Broad Question (2 out of 4)            2×15=30 

Short Question (2 out of 4)            2×05=10 
Part-B: Modern Sciences in the Quran: 
 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
  

  : إعجاز القرآن ) أ(
 شروطه ومفهوم إعجاز القرآنمفهوم اإلعجاز و 
 الداللة على أن القرآن معجزة 
 وشرحها وجوه إعجاز القرآن 
 كيفية الوقوف على إعجاز القرآن 
 في اإلعجاز والرد عليه  مذهب أهل الصرفة  
 التحدي وأنواعه ومقداره وحكمته  
 القرآن والرد عليها إعجاز شبهات حول وجوه 

  : القرآن  في العلوم الحديثة) ب(
  الكريم بالقرآنوعالقتها ) السائنس(مفهوم العلوم.  
 دوران األرض  ) ب(ه  وحدة الكون ونشأته وتمدده وسعت) أ:  علم الفضاء

  القمرالشمس و) ج(
 ج(فى القرآن الكريم  الطيور ) ب(خلق اإلنسان ونموه  ) أ:  علم األحياء (

  الحيوانات البحرية) د(البرية   الحيوانات
 السحب الركامية :  علم الكيمياء 
 اهتزاز األرض) ب(الزوجية فى كل شيئ  ) أ:  علم الفيزياء  
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 موقف القرآن الكريم من اإلختراعات الحديثة :  
  Clooning & Zeen)(، التلفيزيون، الكلون والجين اإلذاعة، الت السماعآ

 ) (Books Recommended :المصادر والمراجع
  

  )I’jajul Quran( إعجاز القرآن: األول الجزء 
  إعجاز القرآن :  الباقالنيأبو بكر   1-
  النبوية والبالغة إعجازالقرآن :  مصطفى صادق الرافعي  2-
  إعجاز القرآن الكريم :  عباس حسن فضل. د  3-
  إعجاز القرآن البياني :  الخالدي الفتاح عبد صالح. د 4-
  اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم :  دمحم حسين سالمة 5-
  القرآن إعجاز في مباحث :  مسلم مصطفى. د. أ 6-
  إعجاز القرآن ثالث رسائل في :  الجرجاني -الخطابي  - الرماني  7-
  اإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم :  علي بن نايف الشحود 8-
  عناية المسلمين بإبراز وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم :  د دمحم السيد راضي جبريل. أ  9-

  عناية المسلمين بإبراز وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم :  الفتاح أحمدحسن عبد  10-

  تقان في علوم القرآناإل :  جالل الدين السيوطي 11-
  مناهل العرفان في علوم القرآن :  عبد العظيم الزرقاني 12-
  البرهان في علوم القرآن :  برهان الدين الزركشي 13-
  علوم القرآن التبيان في :  دمحم على الصابوني 14-
  مباحث في علوم القرآن :  مناع القطان 15-
  مباحث في علوم القرآن :  صبحي صالح. د 16-
  دراسات في إعجاز القرآن :  السيد أبو الحسن علي الندوي 17-

  

  )in the Quran) sModern Scienceالعلوم الحديثة في القرآن الكريم : الجزء الثاني 
  اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم :  عبد الدائم الكحيل 1-
  اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم :  عبد السالم حمدان -2
  يات القرآن في بيان خلق اإلنسانآإعجاز  :  دمحم فياض. د - 3
  الكريم نآالقر في اإلعجازالعلمي :   اللوح حمدان السالم عبد - 4
  القرآن والسنة اإلعجاز العلمي في :  عبد هللا بن عبد العزيز. د.أ - 5
  وإعجازه العلمي القرآن :  براهيمإسماعيل إدمحم  - 6
  القرآنبين العلم و:  أسرار الكون :  عبد الدائم الكحيل - 7
  ةالقرآن والسنفي :  روائع اإلعجاز الطبي :  عبد الدائم الكحيل - 8
  روائع اإلعجاز في الكون :  عبد الدائم الكحيل - 9

  

 :  10- 
: 11-  
: 12-  
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: 13-  
: 14-  
: 15-  
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Course : 201408 - Fiqh and Usulul Fiqh  

أصولهالفقه و

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 :  

  .الكراهية، كتاب الرهنكتاب البيوع، كتاب              
 

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

  ، 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-
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  الفقه الحنفي و أدلته :  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-
  العناية :  أكمل الدين البابرتي 15-
  أشرف الهداية :  جميل أحمد 16-
  تاريخ الفقه اإلسالمي :  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 :  العالمة حسام الدين 24-
  أصول الفقه :  الشيخ أبو زهرة 25-
  الفقهالمدخل إلى أصول  :  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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Course : 201409 - Biography of the Prophets and their 
methods of Da’wah in the Holy Quran  

دعوتهم في القرآن الكريماألنبياء ومناهجسير

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 
 حاجة الناس إلى الرسالة السماوية والحكمة في إرسال الرسل  
  صفات األنبياء عليهم السالم 
  مسئلة عصمة األنبياء عليهم السالم 
 جزةوالكريم وحياتهم الم القرآنسماء األنبياء والرسل المذكورين في أ 
  وظائف األنبياء والرسل وكيفية دعوتهم في إصالح المجتمع 
 م دعوة أولي العزم من الرسل وحياتهم المفصلة ومعجزاتهم المذكورة في القرآن الكري 
  الكريم القرآنمناهج دعوة األنبياء في 
 أهداف وموضوعات دعوة األنبياء 
 مزايا دعوة األنبياء عليهم السالم 
 ألنبياء في سبيل دعوتهم إلى هللالمشاكل التي يواجهها ا.  

 ) (Books Recommended :المصادر والمراجع
  

  تاريخ األمم والملوك :  ابن جرير الطبري  1-
  البداية والنهاية :  ابن كثير  2-
  قصص األنبياء :  ابن كثير  3-
  قصص األنبياء :  الحمد شيبة القادر عبد 4-
  المرسلين سيد وسيرة الكريم القرآن قصص :  منيرالجنباز دمحم. د 5-
  الكريم القرآنقصص  :  علي دمحم علي دخيل 6-
  عبرعظات و: القرآن قصص  :  سعيد عبد العظيم 7-
  الكريم القرآنقصص  :  فضل حسن عباس. د 8-
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    القرآنالقصة في  :  محمود شريف 9-
  قصص األنبياء :  الشيخ الشعراوي 10-
  الكامل في التاريخ :  ابن األثير 11-
  ويةالسيرة النب :  ابن هشام 12-
  القرآنالقصص في  :  عبد الكريم الخطيب 13-
  ىالقرآنمفاهيم جغرافية فى القصص  :  عبد العليم خضر    14-
  القرآنالقصص الرمزى في  :  أحمد دمحم جمال 15-
  الدعوة والداعية :  اإلمام حسن البنا 16-
  حكمة الدعوة وصفة الدعاة :  أبو الحسن الندوي 17-
  هدية المرشدين :  الشيخ علي محفوظ 18-
  الدعوة إلى هللا :  عبد هللا األلوسي 19-
  النبوة واألنبياء :  دمحم علي الصابوني   20-
  الكريم القرآنمنهج الدعوة والدعاة في  :  عبد الرحمن أنواري.د 21-
  منهج النبوة في الدعوة إلى هللا :  مهدي بن إبراهيم 22-
  األنبياء عصمة :     الدليمي خلف دمحم كاظم دمحم 23-
  عصمة األنبياء :  فخر الدين الرازي 24-
  قصص النبيين :  أبو الحسن علي الندوي 25-

 :  26- 
 :  27- 



Department of Al-Quran and Islamic Studies IAU 
 

Syllabus for Fazil B.A Honours  [4th Year]  35 
 

 

 

201410 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 

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

على أن يكون أحدهم عضو هيئة التدريس المشرف على البحث ثم ترسل نسخة 
العربية بعد  درجات إلى مراقب االمتحانات للجامعة اإلسالميةمن الكشف بال

  .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: 
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1. The student shall submit his research paper at least one week 
before the start of the final examination. 
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. 


