
 

یل ات اسعب  ربائ   امیکس آف اڈٹسی  و  دراجت ا

 العاشر  الصف مع ةالعام يةالثانو 
 ولٰی اال ةدرجال

 الکتب الدراسية املادة  الرقم
احلصص 
 األسبوعية

احلصص 
 السنوية 

الدرجات 
املختصة  
 للمادة

 مع االجراء علم الصرف 1
( الصرف ارشاد يلسهدروس الصرف)ت

 200 396 12  (الرشيد  جامعة  بهمرت)   مع اجراء

 مع االجراءعلم النحو  2
 أو( مری حنو يلسه دروس النحو )ت

  اجراء مع(دللمعه  عربی)الضمری اقناع
  النحو  يل ة عامل،تسهمائ ،شرح

12 396 200 

 واحلديث العربية غةالل 3
( ول کاملاجلزءاأل) يديک بنی يةالعرب
وردحثی  یلمع   يةربعون النوو األ )ظفح ا

ور  ہ اشندنؤں یک  لہپ   رتتیب (  ا
5 165 100 

 علم التجويد  4
جزءعم الربع  مجال القرآن مع حفظ

 50 66 2  االخری

 قه فالعقائد و ال 5
اشد اہقفل ر  50 66 2 ( زویر  تشہب   یخلت )   ا

 

 الربئریی 
احن رپ اخص ت  ورااکرب یک وس ا دی    ج بتک ریست 

 اجئ 

2 66 - 

  
11 ( 72)٪ 35 ومجمع درس اظنم  55 600 

 75 99 3 اشلگن +رگام  ارگنزیی)الزم(  1

ردو)الزم(  2 ردو،وقادعوااشنء  ا  75 66 2 ہن ا



 

 50 33 1 االسایمت عم اطمہعل رقآن  االسایمت)الزم(  3

 50 33 1 اپاتسکن  اطمہعل  اپاتسکن)الزم(  اطمہعل  4

اسسنئ)اایتخری(  5 اسسنئ  رنجل   75 66 2 رنجل 

اایتخری(  6 راییض)  75 66 2 راییض رنجل   رنجل 

اایتخری(  االسایمت )اایتخری(  7  75 33 1 االسایمت)ایدرگی 

اایتخری(  8 االسم  االسم اترخی )  75 33 1 اترخی 

  

 550 429 ( 28)٪ 13 ومجمع رصعی اضمیم 
  

11 1584 48 لک ریپڈیز  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ة  ثانيال ة درجال

 الکتب الدراسية املادة  الرقم
احلصص 
 األسبوعية

احلصص 
 السنوية 

الدرجات 
املختصة  
 للمادة

 ن الکری را  الق 1
  اجراء ،مع30جزء  تفسریالو ة رتمجال

 والنحو الصرف
 لث الثا الربع عم جزء حفظ

4 132 100 

 يه فوائد مک علم التجويد  2
2 66 50 

 احلديث 3
احاديث( ،   100زاد الطالبنی)حفظ 

 50 99 3 الرسول)حفظ(خری االصول فی حديث 

 غة العربيةالل 4
 ی الوحدة إلالثان جلزء)ايديک بنی يةالعرب

 ( الثامنة
 (کامل  ولمعلم االنشاء)اجلزء األ 

4 132 50 

 ّول(  ألقدوری) ااملختصر  العبادات  قهف 5
5 165 100 

 ( لقدوری) اثن ااملختصر  املعامالت  قهف 6
5 165 100 

 فن الصرف شذا العرف يف الصرف  7
3 99 50 

 النحو هداية  النحو 8
4 132 50 

  ،ايساغوجی)عربی(تيسری املنطق)اردو(  نطقامل 9
2 66 50 

 

 ےکےیل بتک صتخم یک اجںیئ،    ہعل )اطم الربئریی 

احن رپ اخص ت  ورااکرب یک وس ا دی    ج بتک ریست 

 اجئ( 

2 66 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 ومجمع درس اظنم  4 ٪(71 ) 1122 600 

رگنزیی   1  English-10 4 132 75 )الزم( ا

ردو)الزم(  2 ادع و ااشن ء  ا ردو، وق  75 66 2 ا

)الزم(  3  50 33 1 رقآن    االسایمت عم اطمہعل االسایمت 

 50 33 1 اپاتسکن  اطمہعل  اپاتسکن )الزم(  اطمہعل  4

اسسنئ)اایتخری(  5  General science 2 66 75 رنجل 

اایتخری( رنجل   6  General math 2 66 75 راییض)

 75 33 1 االسایمت /درگی  االسایمت )اایتخری(  7

اایتخری(  8 االسم   االسم اترخی )  75 33 1 اترخی 

 
 

 550 462 ( 29)٪ 14 ومجمع رصعی اضمیم 

 
 

11 1584 48 لک ریپڈیز  50 



 

 عشر  نصف الثا المع  ةاصاخل يةثانو ال

 ةثالثة الدرجال

 الکتب الدراسية املادة  الرقم
احلصص 
 األسبوعية

احلصص 
 السنوية 

الدرجات 
املختصة  
 للمادة

 29 یإل 21من جزء  تفسریالو  ةرتمجال ن الکریآالقر  1
6 198 100 

 لهاحلديث مع اصو  2

يف علم احلديث،   املنظومة البيقونية
األحاديث املنتخبة من اجلمع بنی 

 والعقائد إل ابب اإلميان )الصحيحنی
 ) احاديث حفظ 100فصل النكاح ،  

2 66 100 

 نی املرسلدي س ةری س يف نیقيالنور  النبوية ةالسری  3
6 198 50 

 قهالف 4
   لتعليل املختار االختيار 

 أو
    الدقائقکنز 

6 198 100 

 قهصول الفأ 5
 ( الرشيد جامعة مرتبة) صولاأل رةمذک

 50 132 4 يصول الشاشأ

 النحو 6

نفی ءالی إل  ولألزء ااجل  )عقيلشرح ابن 
 جنس(

 أو
 كافية البن حاجب ال

3 99 50 

7 

  دباألو  العربية غةالل
 العربی

 العرب، حةنف
،من  الثانی  اجلزء ) يديک بنی العربية
  (لی اآلخرإ ة التاسعةالوحد

6 198 100 

  مرقات نطقامل 8
2 66 50 



 

 

احن رپ اخص ت  الربئریی  ورااکرب یک وس ا دی    ج بتک ریست 

 اجئ 

   

 
 

7)٪ 35 ومجمع درس اظنم  3 ) 11 55 600 

ردو  1 ردو) الزم(  I-ا  100 66 2 ا

رگنزیی  2  I English XI 4 132 100-ا

وکیئ رگوپ  Iاایتخری  3  100 99 3 افل، ب ، ج ںیم ےس 

4 
  عم اطمہعل  االسایمت)

آن(   رق

 االسایمت) الزم( 

1 33 50 

 100 66 2 رگوپ افل، ب ،ج ںیم ےس وکیئ   IIاایتخری  5

 100 33 1 افل، ب ،ج ںیم ےس وکیئ رگوپ  IIIاایتخری  6
 

 

 550 429 ( 27) ٪ 13 ومجمع رصعی اضمیم 
 

 

11 1584 48 لک ریپڈیز  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  ةرابعةالدرجال

 الکتب الدراسية املادة  الرقم
احلصص 
 األسبوعية

احلصص 
 السنوية 

الدرجات 
املختصة  
 للمادة

 20 یإل 11جزء من  تفسریوال ةرتمجال الکرین رآالق 1
6 198 100 

 احلديث 2

رایض الصاحلنی)من البداية إلی کتاب  
 الفضائل(، 

األحاديث املنتخبة من اجلمع بنی  
 من فصل النكاح إل ابب(الصحيحنی 

 ) احاديث حفظ 100السری واملغازي،  

4 132 100 

 تيسری مصطلح احلديث صول احلديثأ 3
2 66 50 

 العبادات  قهف 4
  قبل نهاالبداية فيما البد ماول،هداية 

 100 198 6 (الرشيدجامعة)دايةاهل

 قهصول الفأ 5
علی اصول  افاضة االنوار 

 50 132 4 للحصکفی املنار 

 للبوطی  فقه السریة النبوية النبوية ةالسری  6
2 66 50 

 النحو 7
نفی  ءالمن ،ثانیالزء اجل) مشونیاأل  شرح

 50 132 4 (مصدر اعمال یإلجنس 

8 

 واملنطق غةالبال

 دروس البالغة،
تسهيل القطيب )تيسری القواعد املنطقية  

 يف شرح الرسالة الشمسية( 
 مشس الدين ابراهيم

5 165 50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 دباأل
 ( مخسة فقط) املقامات

)منتخبات من  دب العرب أخمتارات من 
 اجلزءالثانی(

5 165 50 

 
 

12 ( 79)٪  38 ومجمع درس اظنم  54 600 

1 
ردو  ردو) الزم(  II-ا  100 66 2 ا

2 
رگنزیی   II English XII 4 132 100-ا

3 
 50 33 1 اپاتسکن )الزم(  اطمہعل  اپاتسکن  اطمہعل 

4 
 100 66 2 افل، ب ،ج ںیم ےس وکیئ رگوپ  Iاایتخری 

5 
 100 33 1 افل، ب ،ج ںیم ےس وکیئ رگوپ  IIاایتخری 

6 
 100 - - ںیم ےس وکیئ رگوپ افل، ب ،ج   IIIاایتخری 

 
 

 550 330 ( 21)٪ 10 ومجمع رصعایت 
 

 

11 1584 48 لک ریپڈیز  50 



 

    semester 1&2  –BS (Islamic Studies)الدرجة اخلامسة مع

 الکتب الدراسية املادة  رقمال
احلصص 
 األسبوعية

احلصص 
 السنوية 

الدرجات 
 املختصة للمادة 

 10ال 1جزء من الرتمجة والتفسری،  القرآن الکری 1
6 198 100 

 احلديث 2

 نتخبامل50آاثر السنن مع حفظ  
األحاديث املنتخبة من اجلمع بی  

   الصحيحنی 
اآلداب   واملغازي إل ابب  من ابب السری)

 ) احاديث حفظ   100والرقائق، 

4 132 50 

 بن كثری اختصار علوم احلديث إل صول احلديثأ 3
2 66 50 

 الفقه 4
 اهلداية يف شرح بداية املبتدي 

 ) اجلزء الثان( 
6 198 100 

 الفقه صولأ 5

 م علم االصوللی فهإ تسهيل الوصول
   ي للمحالو 

 ( هلية امجاع، قياس،عوارض األ)

4 132 50 

التاريخ   6
سالمیاإل   

براهيم إ للدکتور   ،سالمیالتاريخ اإل
   الشريفی

4 132 50 

 علم البالغة 7
الصافية تلخيص خمتصر  البالغة 

 100 198 6 املعانی،حملمد انور البدخشان 

 األدب العرب  8

معلقات،مع حفظ املعلقة  ۲)السبع املعلقات
 ( االولی
 ء ( قافية اهلمزة والبا)املتنبی

3 
 

99 50 

9 

الفلسفة و علم  
 الکالم 

 ، معنی الفلسفة
 50 99 3 االنتباهات املفيدة 

 

 

 600 1,254 38 ومجمع درس اظنم 



 

BS Islamic studies 

ات دورہ  ںیہ وہ     ٹسمس   8ےک     BSدحثی ےک دراجت ںیم     ٭اخہسم  ڑپاھان اچ رس ہبلط وک ہی  رس ےک ےیل اایتخری ےہ۔ وج دما ڑپاھان ہقحلم دما

ور ےبعش ںیم   ینپ وہستل ےک اطمقب یسک وصابیئ ویوینریٹس ےس االسکم اڈٹسزی ای یسک ا ے ےتکس   BSا  ںیہ۔ اک اایتخر ہبلط وک د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   BS (Islamic Studies) – semester 3&4 الدرجة السادسة مع

 الکتب الدراسية املادة  رقمال
احلصص 
 األسبوعية

احلصص 
 السنوية 

الدرجات 
املختصة  
 للمادة

 التفاسری املنتخبة  التفسری التحليلي  1

  البقرة و ا ل عمران، تفسری اجلاللنی:
 ، تفسری النسفی: النساء  

 التوبة   نفال و: األللصابون  ابن کثری  خمتصر تفسری 

6 198 100 

 احلديث  2

 مسند اإلمام أب حنيفة 
األحاديث املنتخبة من اجلمع بنی الصحيحنی )ابب اآلداب  

 حفظ( حاديث أ 100الرقاق إل ابب التفسری،و 
3 132 50 

3 

 

علم اجلرح  
 والتعديل 

 والتكميل يف اجلرح والتعديل، لعبد احلئ اللكهنوي الرفع 
3 99 50 

4 
 ) اجلزء الرابع(  اهلداية يف شرح بداية املبتدي  2فقه املعامالت 

6 198 100 

5 

 أصول الفقه 

 مقاصد الشريعة 

 أدب اخلالف 

 ح ي التوضيح بشرح التنق
 مسعود صربی، . بداية القاصد ٕالی علم املقاصد، د

 177ات    66ومحمد ادمح اغزی،احمرضات رشتعی ص احمرضہ ڈارٹک  

 مام احلرم الشيخ صاحل بن عبد هللا احلميد إل  أدب اخلالف

5 165 100 

6 

 سریة األعالم 

الالعم )ااکرب ےک وساحن ،مہبت : اجۃعم ارلدیش ركایچ(   ریسة ا

3 99 50 

 علم املواريث  7

(فی ضوء تسهيل السراجي، ملفىت    لسراجية يف املریاثا
 اب لبابة 

 Arabia for"املواريث"Appتعارف  
Information   &Technology 

2 66 25 



 

8 
 ، منت العقيدة الطحاوية  علم العقائد 

 شرح العقائد النسفية 

3 99 50 

9 
صول التفسری،لإلمام شاه ويل هللا  أ  الفوز الکبریيف علوم القرآن 

 الدهلوي 

2 66 25 

10 
علم الفلک  

 ختريج القبلة   مع
 25 66 2 والان شهباز ملتفهيم الفلکيات ، 

11 

علم العروض  
 والقوافی 

 دب العربی األ

 ، منت الکافی فی القوافی
 ديوان احلماسة )منتخب( 

3 99 25 

  

 600 1,221 38 ومجمع درس اظنم 

BS Islamic studies 

ات دورہ  ںیہ وہ     ٹسمس   8ےک     BSدحثی ےک دراجت ںیم     ٭اخہسم  ڑپاھان اچ رس ہبلط وک ہی  رس ےک ےیل اایتخری ےہ۔ وج دما ڑپاھان ہقحلم دما

ور ےبعش ںیم   ینپ وہستل ےک اطمقب یسک وصابیئ ویوینریٹس ےس االسکم اڈٹسزی ای یسک ا ںیہ۔   BSا ے ےتکس   اک اایتخر ہبلط وک د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   BS (Islamic Studies) – semester 5&6 لسابعة معالدرجة ا

 الکتب الدراسية املادة  رقمال
احلصص 
 األسبوعية

احلصص 
 السنوية 

الدرجات 
املختصة  
 للمادة

1 

 

 التفسری التحليلي 

 أحكام القران 

اإلعجاز العلمى  
 القران  يف

 التفاسری املنتخبة 

 البيضاوی:الفاحتة تفسری 

 :الکهف(الغيب مفاتيح )الکبری  تفسری 

، سورة املؤمنون  16حکام القرا ن للتهانوی:اجمللد  أ 
 والنور 

 Quran and  ین الكر آ للقر   يعجاز العلماإل
Science 

6 198 100 

 احلديث  2

 ، املصابيح   ةمشکا
ابب  )األحاديث املنتخبة من اجلمع بنی الصحيحنی  

 ( حديث حفظ  100التفسری إل هناية الكتاب، 
10 

 
330 150 

3 
أصول  

 ( احلنفی ) احلديث
 علوم احلديث(  قواعد يف)مقدمة اعالء السنن 

3 99 50 

 )اجلزء الثالث(  اهلداية يف شرح بداية املبتدي  3فقه املعامالت  4
6 198 100 

5 

فقه النوازل  
واملعامالت  
 املعاصرة 

ور دجدی تشیعم و اجترت   االسم ا

 ریغ وسدی اکنیبری )مہبت اجۃعم ارلدیش( 

سالمي للبيوع والديون لفضيلة الشيخ  إ لقانون املشروع  
 املفيت حممد تقي العثمان،تعليق مفتی اب لبابة 
 ااکرب املعء دنہ ےک بختنم اتفوی وراسلئ، اطمہعل و یلحت 

6 198 100 

 فقه السياسة  6
ورایسیس رظنایت، خیش اال    السم یتفم دمحم یقت امثعین اصبح  االسم ا

اطمہعل )  ركواركاحمرضۃ ےک وطر رپ    ااتسِد رتحمم ہبلط ےس 

1 33 25 



 

 ( ڑپاھںیئ 

7 

تعارف قواننی  
 ( اختياری) اپکستان

آنیئ اپاتسکن ، یکلم و نیب االوقام بختنم وقانین و وصترات  

 وقانین اک اعترف 
2 66 25 

8 
 الغزو الفکری 

 سالمية احلضارة اإل

 ( ارلدیش   اجۃعم   مہبت ) ازغلو ارکفلی 

 ( ارلدیش  اجۃعم   مہبت ) احرض ااعلمل االالسم 

2 66 25 

9 
علم السلوك  
 والتصوف

 25 66 2 ومالان حیسم اہلل اخن    رشتعی و وصتف،رضحت 

  

 600 1,221 38 ومجمع درس اظنم 

BS Islamic studies 

ات دورہ  ںیہ وہ     ٹسمس   8ےک     BSدحثی ےک دراجت ںیم     ٭اخہسم  ڑپاھان اچ رس ہبلط وک ہی  رس ےک ےیل اایتخری ےہ۔ وج دما ڑپاھان ہقحلم دما

ور ےبعش ںیم   ینپ وہستل ےک اطمقب یسک وصابیئ ویوینریٹس ےس االسکم اڈٹسزی ای یسک ا ںیہ۔   BSا ے ےتکس   اک اایتخر ہبلط وک د

 

 


