
 
 

 اسالمیہ شعبہ علومِ 

 )سالمیاتبی ایس (ا

 )132(۔ ٹوٹل کر یڈٹ آورز )سمسٹر ز  08 (پروگرام  بیچلر سالہ 04  دورانیہ :

 ایف اے ، ایف ایس سی  یا مساوی تعلیمی قابلیت۔ نمبرز کے ساتھ45کم ازکم%  معیار اہلیت :

پہلے چار  سمسٹر ز پر مشتمل ہوگا۔ آٹھکریڈٹ آورز کے  132اسالمیات کا نصاب بی ایس  نصاب :
جبکہ  ، بقیہ چار سمسٹرز میں پانچ پانچ کورسز ہوں گےکورسز ہونگے چھ چھ سمسٹرز میں 

 کریڈٹ آورز کا ہوگا ۔ 03ہر کورس 
نمبر مڈٹرم امتحان اور  30نمبراسائنمنٹس، 20نمبرپر مشتمل ہوگا جس میں  100ہر کورس 

 ۔نمبر فائنل ٹرم امتحان کے ہوں گے 50

 ضوابط:دوران سمسٹر قواعد و 
% حاضری ضروری ہے۔مطلوبہ حاضریاں پوری نہ ہونے کی صور ت 75۔ تمام طلبا ء کی کم ازکم 1 

 میں مذکوره طالب علم فائنل امتحان نہیں دے سکے گا۔
% نمبر حاصل کرنے والے 50۔ ہرکورس کے وسطی اور فائنل امتحان میں مجموعی لحاظ سے 2

 طالب علم پاس ہونگے۔

 
  کورسزکی تفصیل

  سمسٹر اّول

 نوعیت کورس کوڈ کورس کا نام  نمبرشمار
کریڈٹ 
 آورز

1 
English-I 

(Functional English) 
ISL-111 03 الزمی 

2 
  )الزمی( اسالمیات

Islamic Studies (Compulsory) 
ISL-112 03 الزمی 

3 
  مطالعہ پاکستان (الزمی)

Pakistan Studies (Compulsory) 
ISL-113 03 الزمی 

4 
  مضامین ِ قرآن کا تعارف منتخب

Introduction to the Selected Topics of the Holy Quran 
ISL-114 03 بنیادی 

5 
  جنرل کورس

General Course 
ISL-XXX 03 جنرل 

6 
  جنرل کورس

General Course 
ISL-XXX 03 جنرل 

 18 کل کریڈٹ آورز

  
  



  دومسمسٹر 
  

 نوعیت کورس کوڈ کورس کا نام  نمبرشمار
کریڈٹ 

 آورز

1 
English-II 

(Communication Skills) 
ISL-121 03 الزمی 

2 
  )الزمی( ردواُ 

Urdu (Compulsory) 
ISL-122 03 الزمی 

3 
  عربی (اّول)
Arabic-I 

ISL-123 03 بنیادی 

4 
  کا تعارف ثیاحاد نِ یمضاممنتخب 

Introduction to the Selected Topics of Hadīths 
ISL-124 03 بنیادی 

5 
  جنرل کورس

General Course 
ISL-XXX 03 جنرل 

6 
  جنرل کورس

General Course 
ISL-XXX 03 جنرل 

 18 کل کریڈٹ آورز

  

 
  سومسمسٹر 

 نوعیت کورس کوڈ کورس کا نام  نمبرشمار
کریڈٹ 
 آورز

1 
English-III  

(Technical Writing & Presentation Skills) 
ISL-231 03 الزمی 

2 
  ریاضی

Mathematics 
ISL-232 03 الزمی 

3 
  عربی(دوم)
Arabic-II 

ISL-233 03 بنیادی 

4 
  تجوید و قرٔات

Pronunciation & Recitation 
ISL-234 03 بنیادی 

5 
  جنرل کورس

General Course 
ISL-XXX 03 جنرل 

6 
  جنرل کورس

General Course 
ISL-XXX 03 جنرل 

 18 کل کریڈٹ آورز

  چہارمسمسٹر 

 نوعیت کورس کوڈ کورس کا نام  نمبرشمار
کریڈٹ 
 آورز

1 
 کا تعارف شنزیک یپلیا وٹنگیکمپ

Introduction to Computing Applications 
ISL-241 03 الزمی 

2 
  شماریات

Statistics 
ISL-242 03 الزمی 

3 
  عربی(سوم)
Arabic-III 

ISL-243 03 بنیادی 



4 
 اصول تحقیق و تدوین

Research Methodology  
ISL-244 03 بنیادی 

5 
  جنرل کورس

General Course 
ISL-XXX 03 جنرل 

6 
  جنرل کورس

General Course 
ISL-XXX 03 جنرل 

 18 کل کریڈٹ آورز

 نوٹ: سمسٹر اّول تا چہارم کے جنرل کورسز ملحقہ لسٹ سے لیے جائیں گے

 
  پنجمسمسٹر 

 نوعیت کورس کوڈ کورس کا نام  نمبرشمار
کریڈٹ 
 آورز

1 
  اصوِل تفسیر و تاریِخ تفسیر

of Tafsīr & its History Principles 
ISL-351 03 بنیادی 

2 
 اصول حدیث و تاریخ حدیث

Principles of Ḥadīth & its History 
ISL-352 03 بنیادی 

3 
  و تاریِخ فقہ ا صوِل فقہ 

Principles of Islamic Jurisprudence & its 
History 

ISL-353 03 بنیادی 

4 
 (اول)  مطالعہ سیرت النبی

Study of the Sīrah of Holy Prophet (PBUH)-I 
ISL-354 03 خصوصی 

5 
 اول) قابل ادیان (ت

The Comparative Study of Religions-I 
ISL-355 03 خصوصی 

 15 کل کریڈٹ آورز

  ششمسمسٹر 

 کورس کوڈ کورس کا نام  نمبرشمار
کریڈٹ  نوعیت

 آورز

1 
 )اّول( مطالعہ متِن قرآن

Textual Study of al-Qur ān-I 
ISL-361 03 خصوصی 

2 
 )اّول( مطالعہ متِن حدیث

Textual Study of Hadīth-I 
ISL-362 03 خصوصی 

3 
 )اّول( مطالعہ متِن فقہ

Textual Study of Islamic Fiqh-I 
ISL-363 03 خصوصی 

4 
 )دوم(  مطالعہ سیرت النبی

Study of the Sīrah of Holy Prophet (PBUH)-II 
ISL-364 03 خصوصی 

5 
 )دومقابل ادیان (ت

The Comparative Study of Religions-II 
ISL-365 03 خصوصی 

 15 کل کریڈٹ آورز

 
  
  
  



 ہفتمسمسٹر 

 نوعیت کورس کوڈ کورس کا نام  نمبرشمار
 کریڈٹ
 آورز

1 
 )دوم( مطالعہ متِن قرآن

Textual Study of al-Qur ān-II 
ISL-471 03 خصوصی 

2 
 )دوم( مطالعہ متِن حدیث

Textual Study of Hadīth-II 
ISL-472 03 خصوصی 

3 
 )دوم( مطالعہ متِن فقہ

Textual Study of Islamic Fiqh -II 
ISL-473 03 خصوصی 

 انتخاب کریںمیں سے  دو کا اختیاری مضامین   درج ذیل 

 

1 
 اسالم اور سائنس

Islam &Science 
ISL-474 

 اختیاری
03+03=  

06 

2  
 علم االخالق

Islamic Morals  
ISL-475  

3  
 اسالم کا معاشرتی نظام

Social System of Islam   
ISL-476 

4 
 )اّول( اسالم تاریخِ 

History of Islam-I 
ISL-477 

5 

بین االقوامی انسانی قانون اور اسالمی قانون سیر 
 مطالعہکا تقابلی 

IHL in Islamic & International Law 
(A Comparative Study) 

ISL-478  

6  
  تاریخ تہذیب ِ اسالمی

History of Islamic Culture & Civilization  
ISL-479  

 15 کل کریڈٹ آورز

 
 سمسٹر ہشتم

  

 نوعیت کورس کوڈ کورس کا نام  نمبرشمار
کریڈٹ 
 آورز

1 
 اسالم  کا معاشی نظام 

Economic System of Islam  
ISL-481 03 خصوصی 

2 
 اسالم میں اختالف کے آداب

Ethics of Disagreement in Islam 
ISL-482 03 خصوصی 

3 
 دعوت و ارشاد

Preaching & Guidance 
ISL-483 03 خصوصی 

 مقالہ کا انتخاب کریں تحقیقی انتخاب کریں یا میں سے  دو کا اختیاری مضامین   درج ذیل 

 

1 
  فلسفہ و علم الکالم

Philosophy & Ilm al-Kalām  
ISL-484 

 اختیاری
03+03=  

06 

2  
  مطالعہ تصوف

Study of Tasawwuf 
ISL-485  

3 
 اسالم کا سیاسی نظام

Political System of Islam 
ISL-486 

4 
 )دوم اسالم( تاریخِ 

History of Islam-II 
ISL-487 

5  
 فقہ الجنایات 

Criminal Law 
ISL-488  



6  
  مقاصِد شریعہ

Objectives of Shaī’ah 
ISL-489  

6 
  تحقیقی مقالہ 

Research Thesis  
ISL-480 06 اختیاری 

 15 کل کریڈٹ آورز

  132ٹر اّول تا ہشتم کل کریڈٹ آورز= سمس
  
  

  جنرل مضامین کے کورس کوڈز کی فہرست

  مضامین جنرل
General Courses from other Departments 

نمبر 
 شمار

 کورس کا نام
 کریڈٹ  کورس کوڈ

 .آورز

1 
  علم التعلیم

Education 
ISL-115 3 

2 
) 1947تاریِخ برِّ صغیر پاک و ہند(ماقبل از تاریخ تا  

History of Indo-Pak Subcontinent  
(Prehistoric period to 1947) 

ISL-116 3 

3 
 عمرانیات

Sociology 
ISL-117 3 

4 
  تا حال) 1947تاریِخ پاکستان (

History of Pakistan (1947 to date) 
ISL-125 3 

5 
 اقبالیات

(Iqbaliat) 
ISL-126 3 

6 
  ابالغ عامہ

Mass Communication 
ISL-127 3 

7 
  سیاسیات

Political science 
ISL-235 3 

8 
  ین االقوامی تعلقاتب

International Relations 
ISL-236 3 

9 
  نفسیات

Psychology   
ISL-237 3 

10 
  تعارِف قانون

Introduction to Law  
ISL-245 3 

11 
 معاشیات

Economics 
ISL-246 3 

12 
  علم طب

Medical Sciences 
ISL-247 3 

 24   دورانیہ مطلوبہ  کل

 


