
  پروگرامز اور کورسز کی تفصیل

  اس وقت شعبہ میں درج ذیل پروگرامز جاری ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

 ایم اے اسالمیات

 ) 60(۔ ٹوٹل کر یڈٹ آورز )سمسٹر ز  04 (سالہ ماسٹر پروگرام  02  دورانیہ :

بیچلر نمبرز کے ساتھ ایچ ای سی کے منظور شده ادارے سے 45کم ازکم%  معیار اہلیت :

 ڈگری ۔

کریڈٹ آورز کے چار سمسٹر ز پر مشتمل  60ایم اے اسالمیات کا نصاب  نصاب :

کریڈٹ آورز کا  03کورسز ہونگے جبکہ ہر کورس  05ہوگا۔ہر سمسٹر میں 

 ہوگا ۔

نمبر مڈٹرم  30نمبراسائنمنٹس، 20نمبرپر مشتمل ہوگا جس میں  100ہر کورس 

  کے ہوں گے۔نمبر فائنل ٹرم امتحان  50امتحان اور 

 دوران سمسٹر قواعد و ضوابط:

% حاضری ضروری ہے۔مطلوبہ حاضریاں پوری نہ 75۔ تمام طلبا ء کی کم ازکم 1 

 ہونے کی صور ت میں مذکوره طالب علم فائنل امتحان نہیں دے سکے گا۔

% نمبر حاصل 50۔ ہرکورس کے وسطی اور فائنل امتحان میں مجموعی لحاظ سے 2

 م پاس ہونگے۔کرنے والے طالب عل

 کورسزکی تفصیل

  کریڈیٹ آورز  کورس کوڈ  کورس کا نام نمبرشمار

  پہال سمسٹرے ایم ا

 ISL – 511 03 )اول (القرآن و تفسیر القرآن  1

حدیث ، اصول حدیث و تاریخ حدیث  2

 )اول(

ISL – 512 03 



 ISL – 513 03 )اول( فقہ و تا ریخ فقہ  3

 ISL – 514 03 )اول ( تاریخمسلمانو ں کی تمدنی  4

  )اول (عربی )الف( 5

 )اول ( تاریخ دعوت و عزیمت )ب(

ISL – 515 03 

  15 : ٹوٹل کر یڈٹ آورز 

  ایم اے دوسرا سمسٹر

 ISL – 521 03  )دوم(القرآن و تفسیر القرآن  1

حدیث ، اصول حدیث و تاریخ حدیث  2

 )دوم(

ISL – 522 03 

 ISL – 523 03 )دوم(فقہ و تا ریخ فقہ  3

 ISL – 524 03 )دوم(مسلمانو ں کی تمدنی تاریخ  4

  )دوم( تاریخ دعوت و عزیمت )ب( 5

 )دوم(عربی  )الف(

ISL – 525 03 

  15 : ٹوٹل کر یڈٹ آورز 

 ایم اے تیسر ا سمسٹر

 ISL -611 03  )اول(ا صوِل فقہ  1

   )اول(تقابل ادیان  )الف( 2

 )اول(  اسالمی اقتصادیات )ب (

ISL -612 03 

مسلمانوں کے معاشرتی )الف ( 3

  )اول(ادارے 

 )لوا( عربی )ب(

ISL -613 03 

 ISL -614 03کا خصوصی مطالعہ  سیرت النبی 4



  )اول(

اسال می اخالقیات و تصوف  )الف( 5

   )اول(

مسلمانوں کے فلسفیانہ  )ب (

 )اول( افکار

ISL -615 03 

  15 : ٹوٹل کر یڈٹ آورز 

 ایم اے چوتھا سمسٹر

 ISL -621 03  )دوم(ا صوِل فقہ  1

   )دوم(تقابل ادیان  )الف( 2

 )دوم( اسالمی اقتصادیات )ب (

ISL -622 03 

مسلمانوں کے معاشرتی )الف ( 3

   )دوم(ادارے 

 )دوم(عربی )ب(

ISL -623 
03 

کا خصوصی مطالعہ  سیرت النبی 4

  )دوم(

ISL -624 03 

اسال می اخالقیات و تصوف  )الف 5

   )دوم(

مسلمانوں کے فلسفیانہ  )ب (

 )دوم( افکار

ISL -625 03 

  15 : ٹوٹل کر یڈٹ آورز

  60 : چار سمسٹر زپر مشتمل ٹوٹل کریڈٹ آورز

 


