
 اسالمیہ شعبہ علومِ 

  

 ایم فل اسالمیات

۔ایک سالہ کورس ورک مع ایک سالہ )سمسٹر ز  04(سالہ ایم فل پروگرام  02     دورانیہ :
  )30(تحقیقی مقالہ ۔ٹوٹل کریڈٹ آورز 

شہادةالعالمیہ ہونے کی صورت میں ہا ئر  (ایم اے اسالمیات فرسٹ ڈویژن یا مساوی   معیار اہلیت :
۔ ایم فل کے داخلہ کے لئے امیدوار کو  )ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے مساوی سرٹیفیکیٹ

 شعبہ کاداخلہ ٹیسٹ اور انٹرویو پاس کرنا ہوگا ۔

 24کریڈٹ آورز پر مشتمل ہوگا، جس میں سے پہلے  30ایم فل اسالمیات کا نصاب      نصاب:
 04سمسٹرز کی تدریس کروائی جائی گی ۔ ہر سمسٹرمیں  02کورسزپر مشتمل0 8ئے کریڈٹ آورز کے ل

 20نمبر پر مشتمل ہوگا، جس میں  100کریڈٹ آورز کا ہوگا ۔ ہر کورس  03کورسزہونگے جبکہ ہر کورس
کریڈٹ  06نمبر فائنل ٹرم امتحان کے ہونگے ۔ بعد ازاں طلبہ 50نمبر مڈٹرم امتحان اور 30نمبراسائنمنٹس،

 ورز کا تحقیقی مقالہ تحریر کرینگے۔آ
  دوران سمسٹر قواعد و ضوابط:

% حاضری ضروری ہے۔مطلوبہ حاضریاں پوری نہ ہونے کی صور ت میں 75۔ تمام طلبا ء کی کم ازکم 1 
 مذکوره طالب علم فائنل امتحان نہیں دے سکے گا۔

حاصل کرنے والے طالب علم % نمبر 60۔ ہرکورس کے وسطی اور فائنل امتحان میں مجموعی لحاظ سے 2
 پاس ہونگے۔

 کورسزکی تفصیل
 اّول سمسٹر

نمبر 
 شمار

 کریڈٹ آورز کورس کوڈ  کورس کا نام

 ISL-711 03 )اول(اسالیب تحقیق  1
 ISL-712 03 )اول(اصول تفسیروعلوم القرآن  2

3 
 حدیث ،اصول حدیث ومطالعہ سیرت النبی

 )اول(کے رہنما اصول 
ISL-713 03 

4 
اسالم میں احترام انسانیت اور انسانی حقوق 

  )اول(کا تصور 
ISL-714 03 

 12 : ل کر یڈٹ آورزک

  

  دوم سمسٹر

نمبر 
 شمار

 کریڈٹ آورز کورس کوڈ  کورس کا نام

 ISL-721 03 )دوم(اسالیب تحقیق  1
 ISL-722 03 )دوم(اصول تفسیروعلوم القرآن  2
 ISL-723 03 حدیث، اصول حدیث ومطالعہ سیرت النبی 3



  )دوم(کے رہنما اصول 

4 
اسالم میں احترام انسانیت اور انسانی حقوق 

 )دوم(کا تصور 
ISL-724 03 

 12 : کر یڈٹ آورز کل

  

 سوم  اور سمسٹر چہارم سمسٹر

نمبر 
 شمار

 کریڈٹ آورز کورس کوڈ  کورس کا نام

 ISL-731 06 تحقیقی مقالہ 1
 06 : کر یڈٹ آورز کل

  30 : کریڈٹ آورز سمسٹر اّول تا چہارم کل 
 


