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MPhil/PhD inIslamiyat
Vision of the program
To educate the MPhil/PhD students with fundamental teachings of Islam and
Quran and also educating them with latest knowledge of computer and its
software for thesis write up and data analysis, Research Methodology along with
the awareness and challenges faced by Islam and Muslims in the present era and
their possible elucidation.
Mission of the program



 To investigate the key challenges of modern time.
 To present Islam as a solution to all problems in the society.
 This program will be a source of providing purely educated manpower as
a solution to the problems faced by the Muslim Ummah in general and
by the Pakistani Muslims in particular through in-depth research derived



from the original sources of Islam.
 To prepare scholars to be astute thinkers and responsible citizens in an



Islamic country and abroad.
 To guide scholars towards understanding of major national and global
Islamic issues through extensive and diverse courses, the supervision of
independent study and research, focus on improvement of critical
thinking and writing skills and considerate concealing.
Objectives of the program
1. Providing the scholars of Islamic studies with the knowledge which
enables them to fulfill the demands of Islamic Culture.

2. Implanting the seeds of Islamic Culture in the society and make the
scholars to keep high ideas about religion and to defend it.
3. To enable the scholars to follow Islamic values and ethics and to
motivate them to take interest in studying Islamic literature, Qur’an and
Sunnah.
4. Preparing such teachers who have solid knowledge with full confidence.
5. To create the culture of research based upon scientific methodology.
6. To give the scholars such Islamic knowledge which enables them to
discuss their contemporaries on scientific and logical grounds.

Program Outcomes;

1. The scholars will be able to fulfill the needs of Islamic society.
2. The scholars will understand the Islamic values and ethics and
try to spread it in their society by being a good example for
others.
3. The scholars will have full confidence and good knowledge in
the field of their specialization.
4. The scholars will be able to discuss logically, any issue of Islam and the
other religions.

Scheme of Study & Lay Out of the Courses for Mphil

Minor Courses to be chosen from the list

Major Requirements

Subject

(the student has no
choice)

6 courses

2 courses

18 Credit hours

6 Cr.Hours

Major Subjects

Cr.

Minor Subjects

Cr.

A Comparative Study of the Juristic
Schools of Thought
Qur`an and ‘Ulum al - Qur`an

3

1.

3
1.

Hadith and‘Ulum al – Hadith

3

2.

3
2. Studies of Islamic Civilization

Contemporary Radical Islamic
3. Research Methodology

3

3. Movements

3

Siratun –Nabi and Fiqhul –
Sirah

3

3

4.

4.
Non Semitic Religions

Fiqh and its Principles

2

5.

3
5. Intellectual History of the
Contemporary Muslim World

Arabic Language

3

6.

3
6.
Study of Islamic Civilization

Ahkam al-Qur`an

3

7.

Information and Communication

3

7.
Technology (ICT) for Research in
Islamic Studies

8. Research Methodology

3

8. Islam in Diaspora

3

Al-Madhahib Al-Fiqhiyya/A
comparative Study of the
9. Juristic

3

9. Modern Muslim Social Thought

3

10

3

School of Thought

10. Islamic Economics & Finance

3
Modern Muslim Political Thought

11. Semitic Religions

3

11

3
IHL in Islamic and International Law

12. Arabic Language

3

12 Study of Tsawwuf and Muslim

3

Philosophy

Seminar
36

13

3

Required subjects in all semesters.

1) Major =6
2) Minor =2
3) Mphil Thesis /Research project Cr. =6
4) Phd Thesis /Research project Cr. =12
MPhil:Total subjects = 8

PhD:Total subjects = 8+6=14
Mphil:Total Credit hours. 24+6= 30

For Phd Cr. 18+12=30

Scheme of Studies for M.Phil/Ph.D
M.Phil( 24 CHs)
Note: A scholar will study 18 credit Hours Major and will choose 06 Credit Hours
Minor/optional Courses from the list.
First Semester

Course
1 ISL-711

Title of Course
Qur`an and ‘Ulum al - Qur`an

Nature of Course

CHs

Major

3

2 ISL-712

Hadith and‘Ulum al – Hadith

Major

3

3 ISL-713

Fiqh and its Principles

Major

3

4 ISL-704

Study of Islamic Civilization

Minor/Optional

3
12

Second Semester:

Course

Title of Course

Nature of Course

CHs

1 ISL-721

Arabic Language

Major

3

2 ISL-722

Siratun –Nabi and Fiqhul – Sirah

Major

3

3 ISL-723

Research Methodology

Major

3

4 ISL-706

Contemporary Radical Islamic Movements

Minor/Optional

3
12

Scheme of Studies for Ph.D
Ph.D ( 18 CHs)
First Semester:

Course

Title of Course

Nature of Course

CHs

1

ISL-911

Ahkam al-Qur`an

Major

3

2

ISL-912

Fiqh al-Sunnah

Major

3

3

ISL-913

A Comparative Study of the Juristic Schools of
Thought

Major

3

9

Second Semester:
Course

Title of Course

Nature of Course

CHs

1

ISL-921

Thematic and Textual Study of the Sacred Texts

Major

3

2

ISL-922

Theology and Polemics: The Ethics of
Disagreement in Islam

Major

3

3

ISL-923

Islam in Diaspora

Major

3
9

Description of the Courses

)MPhil (30 CHs
)(3CHs

Course No. ISL- 711

Qur’┐n and ‘Ul┴m- al –Qur’┐n
Definition, significance and development of Qur’┐nic Sciences, critical study of the basic
sources of Qur’┐nic Sciences, secondary sources of Qur’┐nic Sciences, sources of tafs┘r,
classification of tafs┘r material, introduction to selected tafs┘r works and their styles
”“man┐hij
Preliminary Readings
.1
.2
.3

زلمد بن عبد اهلل الزركشي (ادلتوىف794 :ىـ) ،البرىان في علوم القرآن ،حتقیق :زلمد أبو الفضل ،الطبعة :األوىل،
سنة1376:ىـ ،الناشر :دار ادلعرفة ،بريوت ـ لبنان
أبو بكر الباقالين (ادلتوىف403 :ىـ) ،اعجاز القرآن ،حتقیق :السید أمحد صقر ،الناشر :دار ادلعارف – مصر الطبعة :اخلامسة1997 ،م
إمام أمحد بن عبد الرحیم ادلعروف بـ «شاه ويل اهلل الدىلوي» (ادلتوىف1176 :ىـ) ،الفوز الكبير في اصول التفسير
الناشر :دار الصحوة  -القاىرة ،الطبعة :الثانیة1986 ،م

Secondary Readings
.1
.2
.3

الدكتور زلمد حسني الذىيب (ادلتوىف1398 :ىـ) ،التفسير والمفسرون ،الناشر :دار احلديث القاىرة ـ مصر ،الطبعة:
الثالثة ،سنة1426 :ىـ
الدكتورزلمود النقراش ،مناىج المفسرين من االول الی العصر الحديث،الناشر :مكتبة النهضة – القصیم ،الطبعة:
األوىل سنة النشر1986 :
الدكتور شوقي أبو خلیل ،اطلس القرآن ،الناشر :دار الفكر -دمشق ،بدون التاريخ.
)(3CHs

Course No. ISL- 712

╓ad┘th and ‘Ul┴m-al-╓ad┘th
Sources of ╓ad┘th, development of compilation of sources of ╓ad┘th, introduction to
basic sources of ╓ad┘th, Sources of ‘Ul┴m al-╓ad┘th, Methods of compilation,
development stages, introduction to basic sources of ‘Ul┴m al-╓ad┘th with selected
textual study, ╓ad┘th & its Critics: Critical analysis of the questions raised by critics
about ╓ad┘th including the Orientalists.
Preliminary Readings
.1
.2
.3
.4
.5
.6

امام أبو يوسف يعقوب بن إبراىیم األنصاري (ادلتوىف182 :ىـ) ،اآلثار ،حتقیق :أبو الوفا ،الناشر :دار الكتب
العلمیة بريوت -لبنان.
امام مالك بن أنس األصبحي ادلدين (ادلتوىف179 :ىـ ،الموطأ ،حتقیق :زلمد مصطفى ،الناشر :مؤسسة زايد بن
سلطان آل هنیان لألعمال اخلريية واإلنسانیة  -أبو ظيب – اإلمارات ،الطبعة :األوىل ،سنة 1425 :ىـ  2004 -م
أبو عبد اهلل أمحد بن زلمد بن حنبل الشیباين (ادلتوىف241 :ه) ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،حتقیق :أمحد زلمد
شاكر ،الناشر :دار احلديث – القاىرة ،الطبعة :األوىل ،سنة 1416،ىـ 1995 -م
الكتب الستة (الصحاح)
أمحد بن احلسني  ،أبو بكر البیهقي (ادلتوىف458 :ىـ) ،السنن الكبرى ،حتقیق :زلمد عبد القادر ،الناشر :دار
الكتب العلمیة ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثالثة ،سنة 1424 :ىـ  2003 -م
أبو جعفر أمحد بن زلمد ادلعروف بالطحاوي (ادلتوىف321 :ىـ)  ،شرح معاني اآلثار ،حتقیق :زلمد زىري النجار -
زلمد سید جاد احلق ،الناشر :عامل الكتب ،الطبعة :األوىل سنة1414 :ىـ1994 ،م
3

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

االمام زلمد بن إدريس الشافعي (ادلتوىف204 :ىـ) ،الرسالة ،حتقیق :أمحد شاكر ،الناشر :مكتبو احلليب ،مصر.
الطبعة :األوىل ،سنة1940 :
أبو زلمد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمزي (ادلتوىف360 :ىـ) ،المحدث الفاصل بين الراوي والواعي،
حتقیق :د .زلمد عجاج اخلطیب ،الناشر :دار الفكر – بريوت ،الطبعة :الثالثة1404 ،
أبو عبد اهلل احلاكم زلمد بن عبد اهلل النیسابوري ادلعروف بابن البیع (ادلتوىف405 :ىـ) ،معرفة علوم الحديث،
حتقیق :السید معظم حسني،الناشر :دار الكتب العلمیة – بريوت ،الطبعة :الثانیة،سنة1397 :ىـ 1977 -م
أبو بكر أمحد بن علي اخلطیب البغدادي (ادلتوىف463 :ىـ) ،الكفاية في علم الرواية ،حتقیق :أبو عبداهلل ،إبراىیم.
الناشر :ادلكتبة العلمیة  -ادلدينة ادلنورة
عثمان بن عبد الرمحن ،تقي الدين ادلعروف بابن الصالح (ادلتوىف643 :ىـ) ،معرفة أنواع علوم الحديث ،ويُعرف
بمقدمة ابن الصالح ،حتقیق :نور الدين عرت ،الناشر :دار الفكر -سوريا ،سنة النشر1406 :ىـ 1986 -م
أمحد بن حجر العسقالين (ادلتوىف852 :ىـ) ،نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر  ،حتقیق:
عبد اهلل الرحیلي الناشر :مطبعة سفري بالرياض ،الطبعة :األوىل ،سنة1422 :ىـ
ابن أيب حامت (ادلتوىف327 :ىـ) ،الجرح والتعديل ،الناشر :دار إحیاء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :األوىل،
1271سنة :ىـ  1952م
إبن حجر العسقالين (ادلتوىف852 :ىـ) ،تهذيب التهذيب ،الناشر :مطبعة دائرة ادلعارف النظامیة ،اذلند ،الطبعة:
الطبعة األوىل،سنة1326 :ىـ
احلاكم النیسابوري ادلعروف بابن البیع (ادلتوىف405 :ىـ) ،معرفة علوم الحديث ،حتقیق :السید معظم ،الناشر :دار
الكتب العلمیة – بريوت ،الطبعة :الثانیة ،سنة1397 :ىـ  1977-م
زلمد مصطفى األعظمي ،دراسات في الحديث النبوي ،الناشر :ادلكتب اإلسالمي ،سنة النشر1980 :
الدكتور صبحي إبراىیم الصاحل (ادلتوىف1407 :ىـ) ،علوم الحديث ومصطلحو ،الناشر :دار العلم للماليني،
بريوت  -لبنان ،الطبعة :اخلامسة عشر ،سنة1984:
ن ل ث
انمرظانسح ليگاىن ،ل
دحي ،انرش:ہبتكمااحسہىق،ركاىچ۷۰۴۱،ھ
دتوي
زلمد أبو زىرہ ،الحديث والمحدثون ،الناشر :دار الفكر العريب ،الطبعة :الثانیة ،سنة1378 :ىـ
مصطفی السباعي ،السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ،الناشر :ادلكتب اإلسالمي بريوت -لبنان الطبعة :الثانیة،
سنة 2000م
)(3CHs

Course No. ISL- 713

Fiqh and its Principles
Historical evolution of compilation of fiqh, history and compilation of fat┐w┐, methods
& principles of ijtih┐d, the role of qiy┐s (analogy) in the procedure of ijtih┐d, importance
of ijtih┐d in the contemporary world, history of principles of fiqh, introduction to basic
sources of fiqh: fiqh- e ╓anafi, fiqh e- M┐liki, fiqh e- Sh┐fi’i, fiqh –e ╓anbali.
Comprehensive collections of Fiqh, introduction to basic sources of U╖┴l al- Fiqh,
Developmental stages of the codification of Islamic Law & important collections
Preliminary Readings
.1
.2
.3
.4

أبو حامد زلمد بن زلمد الغزايل (ادلتوىف505 :ىـ) ،المستصفى ،حتقیق :زلمد عبد السالم ،الناشر :دار الكتب
العلمیة ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة :األوىل،سنة1413 :ىـ 1993 -م
فخر الدين الرازي (ادلتوىف606 :ىـ) ،المحصول ،حتقیق :الدكتور طو جابر فیاض  ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الثالثة ،سنة1418 :ىـ 1997 -م
أبو احلسن اآلمدي (ادلتوىف631 :ىـ) ،اإلحكام في أصول األحكام ،حتقیق :عبد الرزاق عفیفي ،الناشر :ادلكتب
اإلسالمي ،بريوت  -لبنان
أمحد بن علي أبو بكر اجلصاص احلنفي (ادلتوىف370 :ىـ) ،الفصول في األصول ،الناشر :وزارة األوقاف الكويتیة،
الطبعة :الثانیة ،سنة1414 :ىـ 1994 -م
4

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

فخر االسالم البزدوي ،اصول الدين ،الناشر :ادلكتبة األزىرية للرتاث ،القاىرة – مصر
ابن مهام الدين االسكندري احلنفي( ،ادلتوىف 861ىـ) ،التحرير في أصول الفقو الجامع بين اصطالحات الحنفية
والشافعية ،الناشر :مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر ،سنة النشر 1351 :ىـ
زلب اهلل ،عبدالشكور اجلهادي ،مسلم الثبوت ،الناشر :دار الفكر بريوت ،سنة 2009م
عبد العلي زلمد بن نظام الدين اللكنوي ،فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ،حتقیق :عبد اهلل زلمود  ،الناشر:
دار الكتب العلمیة بريوت – لبنان ،سنة النشر2002 - 1423 :
تقي الدين أمحد بن عبد احللیم بن تیمیة (ادلتوىف728 :ىـ) ،مجموع الفتاوى ،حتقیق :عبد الرمحن ،الناشر :رلمع
ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف ،ادلدينة النبوية ،ادلملكة العربیة السعودية عام النشر1416 :ىـ1995/م
الدواليب ،المدخل الی علم اصول الفقو ،الناشر :دار الفكر بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل سنة 2009م
االمام الشاطيب (ادلتوىف790 :ىـ) ،الموافقات ،حتقیق :أبو عبیدة ،الناشر :دار ابن عفان ،الطبعة األوىل ،سنة:
1417ىـ1997 /م
الدكتور عبد الكرمي زيدان ،الوجيز في اصول الفقو  ،الناشر :مؤسسة قرطبة  ،الطبعة :الطبعة السادسة ،سنة2009 :م
مصطفی امحد الزرقاء ،المدخل الفقهي العام ،الناشر :دار القلم دمشق ،الطبعة :األوىل ،سنة 2010م
زلمد اخلضري بک ،تاريخ التشريع االسالمي ،الناشر :دار الفكر بريوت -لبنان،الطبعة :سنة 2005م
ن
ىقت لام ،ااھتجد،الوہر1970 ،
انمرظانسح ليگاىن ،ل ن
دتويہقف،ركاىچ1995 ،
ڈارٹک ل
محداهلل،ابطختاہبووپلر،ادارهٔاقىقحتتاالسىم،االسمآابد،اپاتسكن2005 ،
)(3CHs

Course No. ISL- 721

Arabic Language
Understanding of the Arabic grammar, syntax and morphology of the Qur’┐nic words,
usage of Arabic lexicons and dictionaries for cognizing Islamic terminologies, developing
reading, writing, speaking and listening capabilities
Preliminary Readings
.1

.2

قوامیس اللغة العربیة ادلختارة )(Selected Arabic Dictionaries

عبدالرمحن بن ابراىیم ،سلتار الطاىر و زلمد عبد اخلالق ،العربیة بني يديك (اجلزء االول والثاين و الثالث)
)(3CHs

Course No. ISL- 722

S┘rat al- Nabi and Fiqh al-S┘rah
The primary textual sources of s┘rah, review of traditional s┘rah literature, Qur’┐n as a
source of s┘rah, orientalists’ approach towards s┘rah, understanding of s┘rah
Preliminary Readings
ابن ىشام (ادلتوىف213 :ه)  ،السيرة النبوية  ،حتقیق :طو عبد الرءوف ،الناشر :شركة الطباعة الفنیة ادلتحدة
.1
الواقدي (ادلتوىف207 :ىـ) ،المغازي  ،حتقیق :مارسدن جونس ،الناشر :دار األعلمي – بريوت ،الطبعة :الثالثة،
.2
سنة.1989/1409 :
زلمد بن عبد اهلل بن حيي ابن سید الناس ،عيون االثر في فنون المغازي والشمائل والسير ،مصدر الكتاب :
.3
موقع يعسوب
عیاض بن موسى بن عیاض الیحصيب أبو الفضل ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ط .عثمانیة)
.4
الدكتور زلمد سعید رمضان البوطی ،فقو السيرة ،الناشر :دار القلم دمشق ،الطبعة :األوىل ،سنة 2010م
.5
ولید بن بلیهش العمرى ،السيرة النبوية في دائرة المعارف البريطانية ،الناشر  :رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف
.6
الشريف بادلدينة ادلنورة
شوقى أبو خلیل ،اطلس سرية النيب ،الناشر :دار الفكر دمشق – سورية ،سنة 2003م
.7
5

Secondary Readings
ح لمي ل ن
سسليلمااندنوى ،ر مةاعلل ن ، ،انرش:سلجمرشن لياتاالسم،انمظآابد،ركاىچ
لد
.1
 .2اوبانسحلیلعدنوى ،یبنرتمح ،انرش:سلجمرشن لياتاالسم،انمظآابد،ركاىچ
 .3اوبانسحلیلعدنوى ،ابطختدمراس ،انرش:سلجمرشن لياتاالسم،انمظآابد،ركاىچ
 .4ومحمدادمحاغزى،احمرضات ل
سرت،انرش  :ادارهٔاقىقحتتاالسىم،االسمآابد،اپاتسكن
 .5ڈارٹکدمحم ل
محداهلل ،ابطختاہبووپلر ،ادارهٔاقىقحتتاالسىم،االسمآابد،اپاتسكن2005 ،
)(3CHs

Course No. ISL- 723

Research Methodology
Definitions & research in Islamic Studies, its importance and objectives, terminologies of
research, pre-requisites for a researcher in Islamic perspective, selection of a research
topic, primary and secondary sources, procurement of material & its organization, types
of research, recording bibliography, the art of presentation/Dissertation, use of
technology in the research
Preliminary Readings
.1
.2
.3

أ .د.عبد الوىاب إبراىیم أبو سلیمان ،كتابة البحث العلمي صياغة جديدة ،الناشر :مكتبة الرشد  ،الرياض2005 ،
أمحد شليب ،كيف تكتب بحثا أو رسالة  ،الناشر  :مكتبة النهضة ادلصرية،سنة الطبع 1968 :م
عبد السالم زلمد ىارون (ادلتوىف1408 :ىـ) ،تحقيق النصوص ونشرىا ،الناشر :مؤسسة احلليب وشركاه للنشر
والتوزيع القاىرة ـ مصر ،الطبعة :الثانیة1965 ،
صالح الدين ادلنجد ،قواعد تحقيق المخطوطات  ،الناشر :دار الكتاب اجلديد ،رقم الطبعة ،7 :سنة النشر1987 :
د .عباس مصطفى صادق ،اإلنترنت والبحث العلمي ،مصدر :صفحة سودانیزاونالين ىف الفیس بوك ىف حالة توقف ادلوقع

.6

ڈارٹکرساجاالالسمفینح،اوصلثحبوقیقحتولعمرشہیع،دارارقلآنواۃنسل،وہیئس،ابہشزڑگیھ،رمدان2013 ،

.4
.5

Secondary Readings
ل ت
 .1ڈارٹکدمحمطفيلل اہىمش ،االسم
يم حقيلقےكاوصلوابمدى،انرش  :ادارهٔاقىقحتتاالسىم،االسمآابد،اپاتسكن
 .2ڈارٹکدیعساہللاقیض،اوصلقیقحت،خیشزادیاالسکمرٹنس،اشپورویوینریٹس
ت
 .3لاياطلسہنشخب،اردو ل
يماوصل حقيلق،،دتقمرہوقىماردوزابن،االسمآابد
ت
 .4شطعدراىن ،دجيل درسميلاات حقيلق،االسمآابد
)(3CHs

Course No. ISL- 701

Intellectual History of the Contemporary Muslim World
An introduction to the intellectual history of the contemporary Muslim world through:
(a) A survey of present-day Muslim contemporary thought, focusing on the ways in
which Muslims with varying outlooks, intellectual backgrounds, ideological convictions
have engaged with Islam as a religious tradition and its broader civilizational heritage.
(b) An examination of the state of affairs in contemporary Muslim thinking on religion
in its various aspects, as well as the broader cultural and social-political history of the
present-day Muslim world.
Preliminary Readings
إعداد الندوة العادلیة للشباب اإلسالمي ،الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب المعاصرة
.1
زلمد قطب إبراىیم ،مذاىب فكرية معاصرة ،دار الشروق1993 ،
.2
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د .مجعة اخلويل ،االتجاىات الفكرية المعاصرة وموقف اإلسالم منها ،مطابع اجلامعة اإلسالمیة ،بادلدينة ادلنورة،
.3
الطبعة األوىل 1407ىـ
أ.ج جرانت ترمجة هباء فهمي ،أوربا في القرنين التاسع عشر والعشرين ،مؤسسة سجل العرب ،القاىرة1967 ،
.4
د .عبدالعزيز الشناوي ،أوربا في مطلع العصور الحديثة ،مكتبة األجنلو ادلصرية – القاىرة
.5
د .يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة الحديثة ،مؤسسة ىنداوي للتعلیم والثقافة2013 ،
.6
أمحد أمني وزكي جنیب ،قصة الفلسفة الحديثة ،الناشر :اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب-الكويت – سلسلة "عامل ادلعرفة"
.7
د .زلمد زلمد حسني ،اإلسالم والحضارة الغربية ،الناشر :دار اذلدى الحیاء الرتاث
.8
د .فتحي يكن ،العالم اإلسالمي والمكائد الدولية خالل القرن 44ىـ ،الناشر  :دار الكتب والوثائق القومیة
.9
بالقاىرة الطبعة  :سنة  1428ىـ 2007 -
 .10د .زلمد البهي ،الفكر اإلسالمي الحديث وصلتو باالستعمار الغربي ،الناشر  :مكتبة وىبة
 .11د .سفر بن عبد الرمحن أمحد ،العلمانية نشأتها أثارىا في العالم اإلسالمي
 .12د .عوض القرين ،الحداثة في ميزان اإلسالم ،الناشر :ىجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،القاىرة
 .13شیخ اإلسالم بن تیمیو ،درء تعارض العقل والنقل ،الناشر :جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمیة
الشیخ بكر بن عبداهلل أبو زيد ،اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان ،مصدر الكتاب :ادلوسوعة الشاملة
.14
 .15كتاب رللة ادلعرفة رقم (  ،) 7نحن والعولمة
16. Sharabi, Hisham, Arab Intellectuals and the West: The Formative Years 1875-1914
17. Hourani, Albert (Edited: Suha Taji Farouki), Arabic Thought in the Liberal Age by
Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an Edited
)(3CHs

Course No. ISL- 702

)Non Semitic Religions (Study of Indian, Chinese and Japanese Religions
Study of primary beliefs and doctrines of non-Semitic religions, their history, religious
literature & contemporary situation
Preliminary Readings
.1
.2
.3
.4
.5

أبو احلسن األشعري ،اإلبانة عن أصول الديانة ،الناشر :دار األنصار  -القاىرة
زلمد الفاضل بن على الالىف ،مقدمة منهجية فى تاريخ األديان المقارنة ،الناشر :دار الكلمة
أمحد شليب ،أديان الهند الكبرى ،ادلكتبة اإلسالمیة الشاملة
رلموعة من ادلؤلفني ،موسوعة مؤلفات علم مقارنة األديان (  ) 93كتاب
الدكتور زلمد ضیاء الرمحن االعظمي ،دراسات في اليهودية و المسيحية و أديان الهند ،الناشر :مكتبة الرشد
6.
Huston Smith, The World’s Religions (2009), Harper Collins, USA.
7.
Parrinder, Edward Geoffrey, Illustrated History of the World’s Religions (1983),
Newnes Publication, Oxford.
8.
Ninian Smart, The Religious Experience, 5th Edition (2009), Pearson, UK.

)(3CHs

Course No. ISL- 703

Islamic Economic and Finance
Introduction to economic system of Islam, principles of earning and spending in Islam,
Islamic commercial law, Interest (Rib┐), Comparison between Islamic and conventional
Banking, Islamic Banking instruments, a study of the investment policies of tak┐ful
companies and the factors influencing their investment decisions, Shari’ah compliance in
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an Islamic Banking and the Islamic Accounting, exploring the potential for Islamic
Finance in Pakistan
Preliminary Readings
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

صاحل حسن الفضالة ،الدالئل االقتصادية في القرآن والسنة النبوية ،غراس ،الكويت ،ط2003 ،1

إبراىیم دسوقي أباظو ،االقتصاداإلسالمي – مقوماتو ومنهاجو ،دار لسان العرب ،لبنان
فؤاد عبد اهلل العمر ،مقدمة في تاريخ االقتصاد اإلسالمي وتطوره

إبراىیم فاضل الدبو ،عقد المضاربة في االقتصاد اإلسالمي ،دار عمار ،األردن ،ط1998 ،1
أمحد عبد العزيز ادلزيين ،الموارد المالية في اإلسالم ،ذات السالسل ،الكويت ،ط1994 ،1

أمحد فراس العوران ،دليل الباحثين إلى االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية ،ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي ،ط2002 ،1
أشرف زلمد دوابو ،نحو رجل أعمال إسالمي ،دار السالم ،مصر ،ط2005 ،1

أمرية عبد اللطیف مشهور ،االستثمار في االقتصاد اإلسالمي ،مكتبة مدبويل ،القاىرة ،ط1991 ،1

ربیع زلمود الرويب ،التكافل االجتماعي في القرآن الكريم " تحليل اقتصادي وفقهي" ،مصر ،ط1998 ،1
رفیق يونس ادلصري ،اإلعجاز االقتصادي للقرآن الكريم ،دار القلم ،دمشق ،ط2005 ،1

عبد الرمحن يسري أمحد ،االقتصاد اإلسالمي بين منهاجية البحث وإمكانية التطبيق ،ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،
البنك اإلسالمي للتنمیة ،جدة ،ط1999 ،1

عبد الرمحن محیدة  ،األطلس االقتصادي للعالم اإلسالمي  ،دار الفكر ادلعاصر ببريوت  ،دار الفكر بسوريا  ،ط2000 ، 2

.12
Ahmed, Habib & Muhammad Sirajul Hoque (2011). Handbook of Islamic
& Economics, Vol I, Exploring the Essence of Islamic Economics. Islamic Research
Training Institute, Islamic Development Bank Group, Jeddah.
Wilson, Rodney (1997). Economics, Ethics and Religion: Jewish, Christian and
Muslim Economic Thought. London: Macmillan.
Ahmed, Habib & Iqbal, Munawar (2005). Poverty in Muslim Countries and the New
International Economic Order. New York: Palgrave Macmillan.
Wilson, Rodney & Iqbal, Munawar (2005). Islamic Perspectives on Wealth Creation.
New York: Edinburgh University Press and Columbia University Press.
Clement, Henry & Wilson, Rodney (2004). The Politics of Islamic Finance.
Edinburgh and New York: Edinburgh University Press and Columbia University
Press.
Ahmed, Habib (2002). Theoretical Foundations of Islamic Economics. Book of
Readings No. 3. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic
Development Bank, Jeddah.
)(3CHs

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Course No. ISL- 704

Study of Islamic Civilization
Definition of civilization, time line of Islamic civilization, salient features of Islamic
culture and civilization, the contribution of Islamic civilization to the history of natural
and social sciences
Preliminary reading
أمحد عبد الرحیم السايح ،الحضارة اإلسالمية ،الناشر :اجلامعة االسالمیة بادلدينة ادلنورة .الطبعة :السنة العاشرة -
.1
العدد الثالث -ذو احلجة 1397ىـ  -نوفمرب تشرين ثاين 1977م
عبد الرمحن بن حسن َحبَـنَّ َكة ادلیداين الدمشقي (ادلتوىف1425 :ىـ) الحضارة اإلسالمية أسسها ووسائلها وصور من
.2
تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرىا في سائر األمم ،الناشر :دار القلم -دمشق الطبعة :األوىل ادلستكملة
لعناصر خطة الكتاب 1418ىـ1998-م
خالد بن زلمد مبارك القامسى ،تارىخ الحضارة االسالمية فى االندلس ،الناشر :دار الفكر بريوت -لبنان ،الطبعة :سنة 2005م
.3
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5.
6.

 بريوت، دار الکتاب اللبنانی، تاريخ وحضارة: اإلسالم،أنور اجلندى
.4
Hitti, Philips Khuri, The Arabs: A Short History (1996), Gateway Editions, UK.
David A. King, World-Maps for Finding the Directions and Distance to Mecca:
Examples of Innovation and Tradition in Islamic Science (1999), Brill.

Course No. ISL- 705

(3CHs)

Semitic Religions
Study of primary beliefs and doctrines of Semitic religions, their history, religious
literature & contemporary situation
Preliminary Readings

5.
6.
7.

 دار األنصار – القاىرة: الناشر، اإلبانة عن أصول الديانة،أبو احلسن األشعري
 دار الكلمة: الناشر، مقدمة منهجية فى تاريخ األديان المقارنة،زلمد الفاضل بن على الالىف
، دراسات في اليهودية و المسيحية و أديان الهند،الدكتور زلمد ضیاء الرمحن االعظمي
 ) كتاب93 (  موسوعة مؤلفات علم مقارنة األديان،رلموعة من ادلؤلفني
Huston Smith, The World’s Religions (2009), Harper Collins, USA.
Parrinder, Edward Geoffrey, Illustrated History of the World’s Religions (1983),
Newnes Publication, Oxford.
Ninian Smart, The Religious Experience, 5th Edition (2009), Pearson, UK.

Course No. ISL- 706

.1
.2
.3
.4

(3CHs)

Contemporary Radical Islamic Movements
Study of contemporary radical Islamic ideologies and movements in relation to the
historical, political, and social contexts in both theoretical and comparative
perspectives; Muslim Brotherhood and its offshoots, Palestinian Hamas, the Iranian
Revolution, Lebanese Hizbullah, al-Qa`ida, Taliban and Iraqi Islamic groups and
movements.
Preliminary Readings
 القاىرة، مركز األىرام للدراسات السیاسیة واإلسرتاتیجیة: الناشر، دليل الحركات اإلسالمية في العالم،عدد من الباحثني
 دار آمنو للنشر والتوزيع: الناشر، تنظيم القاعدة والحركات الجهادية في العراق،سعد كنانة
 دار رياض الريس للكتب والنشر: الناشر، اسامة بن الدن وايمن الظواىري-  الشيخ والطبيب،عبد الرمحن مظهر اذللوش
 ادلكتبة العربیة، موسوعة الحركات اإلسالمية في الوطن العربي وإيران وتركيا،أمحد ادلوصللي
 ادلكتبة التوفیقیة – القاىرة:  الناشر، الوالء والبراء في اإلسالم من مفاىيم عقيدة السلف،محد بن سعید بن سامل القحطاين
 دار طیبة يف الرياض، الوالء والبراء في اإلسالم،زلمد بن سعید القحطاين
، حقيقة الوالء والبراء في اإلسالم،سید سعید عبد الغين
حتمیل كتب: من قسم:  منتديات الولید: ادلصدر، الم ــيزان لحركة الطالب ــان،الشیخ اجلنرال الشهید يوسف العــیّريي
 مركز الفجر لإلعالم:  مصدر، نـصــاب حــرب،مــركــز الف ـجـ ــر لـإلعــالم
Course No. ISL- 707

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

(2CHs)

Information and Communication Technology (ICT) for Research in Islamic
Studies
Understanding the skills and knowledge required in the present ICT era, application of
ICT for research in Islamic Studies, storing data extracted from relevant websites, use of
various software’s: (MS Word, MS Power Point, InPage), online e-libraries, use of alMaktabah al-Shamilah)
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Course No. ISL- 708

(1CHs)
Seminar

Developing critical thinking and presentation skills of the scholar, providing him with a
chance to develop his research project and get benefit of peers’ criticism.

PhD (18 CHs)
Course No. ISL -811/911

(3CHs)
A╒k┐m-al-Qur’┐n

Introduction to legal interpretation of the Qur’┐n, comparison of rules of derivation of
laws among the juristic schools of thought, Study of S┴rah └li ‘Imr┐n in light of al-J┐mi’
li-A╒k┐m al-Qur’┐n by Imam al-Qur═ubi, Study of S┴rah al-Nis┐’ in light of A╒k┐m alQur’┐n by Abu Bakr al-Ja╖╖┐╖, study of surah al-Nahl in light of A╒k┐m al-Qur’┐n by Ibn
al-‘Arabi, study of surah al-A╒z┐b in light of A╒k┐m al-Qur’┐n by Imam al-Sh┐fi’┘.
Preliminary reading
ىـ)كتب ىوامشو458 :  مجعو أبو بكر البیهقي (ادلتوىف، أحكام القرآن،)ىـ294 زلمد بن إدريس الشافعي (ادلتوىف
.1
م1994 - ىـ1414: سنة، الثانیة: الطبعة، مكتبة اخلاجني – القاىرة:  الناشر، عبد الغين عبد اخلالق:
 دار: موسى زلمد الناشر: حتقیق، أحكام القرآن،)ىـ504 : ادلعروف بالكیااذلراسي الشافعي (ادلتوىف،علي بن زلمد
.2
 ه1405 : سنة، الثانیة: الطبعة، بريوت،الكتب العلمیة
: زلمد صادق القمحاوي الناشر: حتقیق، أحكام القرآن،)ىـ370 :أمحد بن علي أبو بكر اجلصاص احلنفي (ادلتوىف
.3
ه1405 :دار إحیاء الرتاث العريب – بريوت سنة
، الثالثة: الطبعة، دمشق-  مكتبة الغزايل: الناشر، روائع البيان فى تفسير آيات األحكام،زلمد علي الصابوين
.4
م1980 - ىـ1400 :سنة
Course No. ISL- 812/912

(3CHs)
Fiqh al-Sunnah

The meaning of Fiqh al-Sunnah, importance of fiqh, Studies in the original sources of the
Sunnah, contemporary issues of the ╓ad┘th, studies in the field of Fiqh al-Sunnah,
Orientalists and the Sunnah, miraculous nature of the Sunah (al-I`j┐z in the Sunnah),
╓ad┘th transmitters in the ╓ad┘th literature, Fiqh issues in the ╓ad┘th literature
Preliminary Readings
1977: سنة، الثالثة: الطبعة، بريوت – لبنان، دار الكتاب العريب: الناشر، فقو السنة،)ىـ1420 :سید سابق (ادلتوىف
 دار الكتب العلمیة بريوت لبنان: الناشر، فقو السنة،زلمد عاصم احلداد
 ادلكتبة التوفیقیة: لناشر، صحيح فقة السنة و أدلتو وتوضيح مذاىب األئمة،أبو مالك كمال بن السید سامل
، وأمثلة تطبیقیة، قواعد ومنطلقات نظرية- منهجیة فقو السنة النبوية، عبد اهلل بن ضیف اهلل الرحیلي/األستاذ الدكتور
Course No. ISL- 813/913

.4
.2
.3
.4

(3CHs)

A Comparative Study of the Juristic Schools of Thought
A brief introduction to famous madh┐hib fiqhiyyah “Juristic Schools of Thought” and their
development i.e. Fiqh M┐lik┘, Fiqh ╓anaf┘, Fiqh ╓anbal┘, Fiqh Sh┐fi’┘, Fiqh Ja’far┘, Fiqh
╙┐hir┘/Fiqh Ibn ╓azm, Al-Qaw┐’id al-kulliyyah al-khamsah
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Preliminary Readings
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار ،الناشر دار الفكر للطباعة والنشر .سنة النشر 1421ىـ
أبو بكر مسعود بن أمحد الكاسائي ،كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الناشر :دار ادلعرفة للطباعة والنشر
كمال الدين بن عبد الواحد بن اذلمام ،فتح القدير ،دار الفكر– بريوت
أبو الربكات الدردير ،الشرح الكبير على أقرب المسالك ،الناشر ادلطبعة األمريية  ,مصر
إمام النووي ،منهاج الطالبين و عمدة المفتين ،الناشر :دار الكتب العلمیة ،بريوت
أبو زلمد علي بن أمحد بن سعید بن حزم األندلسي القرطيب ،النبذ يف أصول الفقو الظاىري ،الناشر  :دار الكتب
العلمیة  -بريوت
علي بن سلیمان بن أمحد ادلرداوي ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذىب اإلمام أحمد بن حنبل  ،الطبعة
األوىل 1419ىـ ،بريوت ـ لبنان
عبد الرمحن بن زلمد عوض اجلزيري (ادلتوىف1360 :ىـ) ،الفقو على المذاىب األربعة [کتاب البيوع] ،الناشر:
دار الكتب العلمیة ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثانیة ،سنة1424 :ىـ 2003 -
آية اهلل الشیخ جعفر السبحاين ،رسائل ومقاالت ،مؤسسة اإلمام الصادق  ،قم ادلقدسة  /إيران ،الطبعة األوىل  ،سنة 1419 :ه
أبو جعفر زلمد بن يعقوب بن إسحاق (ادلتوىف328 :ىـ) الكلیين ،الكافي ،ﺍلناشر .ﺩﺍﺭ ﺍلكتب ﺍالسالمیة .مرتضى ﺁخوندﻱ .تهرﺍﻥ
سدالن ،القواعد الفقهية الكبرى

Secondary Readings
.1
.2
.3

د-يوسف سلیمان ،الكنز السامي في تاريخ الفقو اإلسالمي،
العريب بن زلمد احلجوي الثعاليب اجلعفري الفاسي (ادلتوىف1376 :ىـ) ،الفكر السامي في تاريخ
زلمد بن احلسن بن ّ
الفقو اإلسالمي ،الناشر :دار الكتب العلمیة -بريوت -لبنان ،الطبعة :األوىل 1416 -ىـ1995 -م
زلمد علي السايس ،تاريخ الفقو االسالمي ،الطبعة األوىل ،الناشر :دار الكتب العلمیة بريوت -لبنان .سنة1990 :م
)(3CHs

Course No. ISL- 821/921

Thematic and Textual Study of the Sacred Texts
Introduction to and understanding of the history and Canon of Holy Scriptures of
Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism, Judaism, Christianity, Islam, Sikhism and
Baha’is, comparative study of selected themes
Preliminary Readings
 .1القرآن الكرمي
ن
ت
ح
 .2ابلبئ(وترات،زوبر،ا يلل)
 .3ودی
 .4رٹیليييلک اا
 .5اواتس
 .6اتكب ادقس
 .7رگورگھتناصبح
)(3CHs

Course No. ISL- 822/922

Theology and Polemics: The Ethics of Disagreement in Islam
Understanding khil┐f, ‘ikhtil┐f, jadl, shiq┐q and similar terms in the Qur’┐n and ╓ad┘th,
types and reasons (causes) for differences, differences of opinion on intellectual issues,
ethics of disagreement in Islam, ways for dealing the trend of sectarianism in Muslims,
relationship with antagonist Muslims and non-Muslims, Islamic way of resolving
intellectual conflicts
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Preliminary Readings
 الواليات-  فريجینیا، ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي: الناشر، أدب االختالف في اإلسالم، طو جابر فیاض العلواين.1
م1987: عام النشر،ادلتحدة األمرييكیة
 دروس صوتیة قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمیة: مصدر الكتاب، أدب الخالف، الشیخ ياسر بن حسني برىامي.2
] دروس9 -  ورقم اجلزء ىو رقم الدرس، [الكتاب مرقم آلیاhttp://www.islamweb.net
Course No. ISL- 823/923

(3 CHs)
Islam in Diaspora

Understanding the nature of Intellectual contribution of Muslims towards Islamic
Studies living in the diaspora, Prominent Muslim academic organizations in Europe and
America, introduction to and a critical study of the thoughts of selected Muslim
religious scholars living in Europe and America: Sayed Hussain Nasr, Fazlur Rahman,
Isma’il Raji al-Faruqi, Muhammad Asad, Muhammad Nasiruddin Albani, Martin Lings,
Abdul Hakim Murad, Tariq Ramadan, Akbar S. Ahmad, Hafiz A Ghaffar Khan, Jamal
Badawi, Amina Wadud, Taha Jabir ‘Alawani,
Preliminary Readings
1. Haideh Moghissi, Muslim Diaspora (2007). Roultage, UK.
2. Jorgen Scholer Nielsen, Samim Akgönül, Ahmet Alibaši (edited), Yearbook of Muslims
in Europe, Brill (2010) UK.

3. Jocelyne Cesari, Muslims in the West after 9/11: Religion, Politics and Law
(2009). Routledge, UK.
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