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SCHEME OF STUDY: 
 

- B.A LL.B (Hon’s) 5 years Law and Shariah 
 

B.A LL.B(Hon’s)Law and Shariah 

(FiveYears Program) 

*** 

Language& BA First Semester 

S. No. COURS
E 

CODE 

COURSE TITLE Teaching 

Hours 1. DA-311 ListeningSkills(1) 03-NC 

2. DA-312 SpeakingSkills(1) 03-NC 

3. DA-313 Audio,VideoLanguage Activities 03-NC 

4. DA-314 ReadingSkills (1) 03-NC 

5. DA-315 WritingSkills(1) 03-NC 

B.A. Courses Credit 
Hrs. 6. GC-316 BA Arabic-1 (FunctionalGrammar-1) 03 

7. GC-317 B.AEnglish– I 03 
8. GC-318 BasicMathematics 03 

TotalCreditHours 09 
 

Language & BA Second Semester 

S. No. COURSE 

CODE 

COURSE TITLE Teaching 

Hours 1. DA-321 ListeningSkills(2) 03-NC 

2. DA-322 SpeakingSkills(2) 03-NC 

3. DA-323 ReadingSkills (2) 03-NC 

4. DA-324 WritingSkills(2) 03-NC 

B.A. Courses Credit Hrs. 
5 GC -325 BA Arabic-2 (FunctionalGrammar-2) 03 
6 GC-326 B.AEnglish– II 03 
7	 GC-327 Islamic Studies-01/ Optional 03 
8 GC-328 PakistaniCulture and Society 03 

TotalCreditHours 12 
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1stYear  Summer Semester for Language (Optional)  

Sr. No. Course 

Code 

COURSE TITLE Teaching 

Hours Arabic Language Course(s) 
1. DA-331 ListeningSkills (3) 03-NC 

2. DA-332 Speaking& ReadingSkills 03-NC 

3. DA-333 Writing& CompositionSkills 03-NC 

4. DA-334 FunctionalGrammar 03-NC 

 

Language& B.A 2ndYear (3rdSemester) 

S. No. COURS
E 

CODE 

COURSE TITLE Teaching 

Hours Language 
1. DA-411 FunctionalArabicLanguage(1) 03-NC 

B.A. Courses Credit 
Hrs. 2.    BSC-412 IslamicLegalTerminology-01    

 

 

 

03 

 

 

3	     GC-413 Islamic Studies – 02/Optional 03 

 4 GC-414 Introduction to GeneralScience 03 
5 GC-415 Introduction to Economics 03 
6 GC-416 Introduction to PoliticalScience 03 
7 BLC-417 Introduction to PakistanLegalSystem 03 
8 BSC-418 Islamic LegalHistory                  03 

TotalCreditHours 21 

Language& BA 2ndYear(4th& Last Semester) 

S. No. COURS
E 
CODE 

COURSE TITLE Teaching 

Hours Language 
1. DA-421 Functional Arabic language (2) 03-NC 

B.A. Courses Credit Hrs. 
2.   BSC-422 Islamic Legal Terminology-2   03 
3. GC-423 English forSpecial Purposes (ESP– Law) 03 
4. BSC-424 Introduction to Quranic Studies        03 
5. BSC-425 Introduction to Hadith Sciences      03 
6. BSC-426 Usul-ul-Fiqh-1 

 

03 

7. BSC-427 Textual Study of Fiqh– I 

 

03 

8. GC-428 Arabic Rhetoric 03 
TotalCreditHours 21 
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LL.B 1st Year 1st Semester 

 

LL.B 1st Year 2nd Semester 

 

S. No. COUR
SE 
COD
E 

COURSE TITLE CREDI
T 

HOURS 1. BSC-521 Commutative and Gratuitous Contract           03 

2. BSC-522 Islamic ProceduralLaw                03 
3. BSC-523 IslamicFamilyLaw–I                  03 
4. BLC-524 Public InternationalLaw-2 03 
5. BLC-525 Constitutional HistoryofPakistan 03 
6. BLC-526 LawofContract-I 03 
7. BLC-527 Jurisprudence– II           03 
8. BLC-528 CriminalLaw– II(Qisas 

andDiyatProvisions ofPPC andHudood) 

Ordinances) 

           
03 

TotalCreditHours: 24 

 

 

 

 

 

LLB,2ndYear, 3rdsemester 

 

S. No. Course 

Code 

CourseTitle Credit Hours 

Hours 1. BSC-511 LegalStudyof the Qur’an                       03 
2. BSC-512 Usul-ul-Fiqh-2 (Sources ofIslamic Law) 

 

03 

3. BSC-513 Legal Study of the Sunnah                     03 
4. BSC-514 Textual Study of Fiqh– II 

 

03 

5. BSC-515 Theories of Islamic Law. (Theoryof 
Ownership & Contract) 

03 

6. BLC-516 Jurisprudence– I 03 

7. BLC-517 Public InternationalLaw-1 03 

8. BLC-518 CriminalLaw-I 
(TheGeneralPrinciples ofCriminalLiability&the 
Specified 
SectionsofPPC) 

03 

TotalCreditHours: 24 
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S. No. COURS
E 

CODE 

COURSE TITLE CREDIT 

HOURS 1. BSC-611 Islamic Family Law-II 03 
2. BSC-612 Islamic Criminal Law – I  03 
3. BSC-613 Islamic Law of Partnership 03 
4. BSC-614 Usul-ul-Fiqh-3 

(Negotiable Instruments 
Act&ThePartnershipAct) 

03 
5. BLC-615 Law of Human Rights  03 
6. BLC-616 Law of Contract-II (Contracts of Indemnity, 

Agency etc, & The Sale of Goods Act) 

 

03 

7. BLC-617 Law of Torts 03 

8. BLC-618 Constitutional Law of Pakistan 03 

TotalCreditHours 24 
 

LLB,2ndYear, 4thsemester 

 

S. No. COURS
E 

CODE 

COURSE TITLE CREDIT 

HOURS 1. BSC-621 Islamic CriminalLaw-2                      03 
2. BSC-622 Islamic LawofSuretyShip                    03 
3. BSC-623 Islamic LawofBanking                      03 
4. BLC-624 Mercantile Law – I 

(Negotiable Instruments 
Act&ThePartnershipAct) 

03 

5. BLC-625 TransferofPropertyAct–I(Ss.1–53-A) 03 
6. BLC-626 AdministrativeLaw 03 
7. BLC-627 Taxation Laws OR 03 

BLC-628 LaborLaws 
8. BLC-629 Equity,Trust& SpecificRelief 03 

TotalCreditHours 24 
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S. No. COURSE 
CODE 

COURSE TITLE CREDIT 
HOURS 

1. BSC-721 Islamic LegalMaxims                    03 
2. BSC-722 Usul-ul-Fiqh-4 

 

03 

3. BLC-723 LegalDrafting(Conveyancing&Pleadings) 03 
4. BLC-724 Civil Procedure Code–II&Limitation Act 03 
5. BLC-725 CriminalProcedure Code– II&The Medical 

Jurisprudence 
03 

6. BLC-726 LawofEvidence– II 03 
7. BLC-727 MinorActs(Arbitration,CourtFee &The Suits 

Valuation) 

Acts) 

 

OR 
 

03 
BLC-728 EnvironmentalLaws 

 

8. 

BLC-729 Land Laws(LandRevenue,UrbanRentRestriction& 
The Preemption Law) 

 

OR 
 

03 
BLC-730 BankingLaws 

9.  LawMoot 02-NC 
TotalCreditHours 24 

  

 

LLB. 3rd Year, 5th Semester 

 

S. No. COURSE 
CODE 

COURSE TITLE CREDIT 
HOURS 

1. BSC-711 Islamic LawofTorts                            03 
2. BLC-712 Interpretation ofStatutes &LegalEthics 03 
3. BLC-713 Mercantile Law – II(Companies 

Ordinance,1984) 
03 

4. BLC-714 TransferofPropertyAct– II(Ss.54onwards 
&The RegistrationAct) 

03 

5. BLC-715 IntellectualPropertyLaw 03 
6. BLC-716 CivilProcedure Code–I 03 
7. BLC-717 CriminalProcedure Code–I 03 
8. BLC-718 LawofEvidence– I 03 

TotalCreditHours 24 
 

LLB, 3rdYear, 6th&Last semester 
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SCHEME OF STUDY:LL.B (3 years)  
FIRST YEAR:  LL.B (First Semester) 

S.NO COURSE CODE COURSE TITLE CREDIT HOURS 

01. LAW511 English Jurisprudence 03 

02. LAW512 Islamic Jurisprudence 03 

03. LAW513 Equity (Maxims & Specific Relief 
Act) 

03 

04. LAW514 Constitutional Law-I 03 

Total Credit Hours 12 

 

LL.B (Second Semester) 

S.NO COURSE CODE COURSE TITLE CREDIT HOURS 

01. LAW521 Law of Transfer of Property 03 

02. LAW522 Public International Law 03 

03. LAW523 Law of Contract-I 03 

04. LAW524 Mercantile Law  03 

Total Credit Hours 12 

SECOND YEAR:LL.B (Third Semester) 

S.NO COURSE CODE COURSE TITLE CREDIT HOURS 

01. LAW611 Law of Contract-II 03 

02. LAW612 Law Of Torts 03 

03. LAW613 Constitutional Law-II 03 

04. LAW614 Islamic Personal Law-I 03 

Total Credit Hours 12 

 

 

LL.B (Fourth Semester) 

S.NO COURSE CODE COURSE TITLE CREDIT HOURS 
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01. LAW621 Law Of Evidence 03 

02. LAW622 Pakistan Penal Code-I 03 

03. LAW623 Conveyancing, Pleading & 
Interpretation Of Statutes 

03 

04. LAW624 Islamic Personal Law-II 03 

Total Credit Hours 12 

 

THIRD YEAR: LL.B (Fifth Semester) 

S.NO COURSE CODE COURSE TITLE CREDIT HOURS 

01. LAW711 Civil Procedure Code-I 03 

02. LAW712 Criminal Procedure Code-I 03 

03. LAW713 Pakistan Penal Code-II 03 

04. LAW714 Administrative Law 03 

Total Credit Hours 12 

 

LL.B (Sixth Semester) 

S.NO COURSE CODE COURSE TITLE CREDIT HOURS 

01. LAW721 Civil Procedure Code-II 03 

02. LAW722 Criminal Procedure Code-II 03 

03. LAW723 Minor Acts  03 

04. LAW724 Labor Laws 03 

Total Credit Hours 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
ADMISSION POLICY / CRITERIA: 
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ADMISSION CRITERIA: 
 

- LL.B (Hon’s) 5 years Law and Shariah 
- For obtaining admission in LL.B (Hon’s) 5 years Law and Shariah, student must have 

HSSC or equivalent or Khasa from any recognized madrasa board with minimum 
45% marks.  
 
Note:  

1. A test of recitation (Nazira) of Holy Quran will be conducted at the time of 
admission and if that is below the level, on recommendation of the admission 
committee the student will be subject to improvement of the recitation with in 
one year either by himself or by attending the nazira classes of zero credit, 
arranged at the department along with degree courses, if offered. The same 
shall be evaluated after one year. 

2. Upon successful completion of required credit hours of five years program, the 
student shall also be awarded a separate B.A (General) Degree based on the 
result of first four semesters as mentioned in the scheme of studies.  

 
- LL.B 3 years Law 
- For obtaining admission in LL.B 3 years, student must have B.A/B.Sc or Equivalent 

with second division. 
	

Degree Requirement:  

Degree requirement for B.A LL.B (Hons) 5 years Law &Shariah 
Description Credit Hours 

Para  thHifz along with translation of 30
(Last Half Part) 

NC 
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CURRICULUM / COURSE CONTENTS 
 

B.A LL.B (Hon’s) 05 years Law and Shariah	
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University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah 

Introduction	to	Political	Science	

LL.B	(Hon’s)	

Credit	Hours:	03	per	Week																																																			 																																															Course	

Code:	GC-416	

Objectives:		

A	Study	of	the	concept	of	political	science,Critical	analysis	of	Political	science	and	law	

and	different	theories	of	political	science.	

	

A.								Political	Science	–	Meaning	&	Scope	

(a)								Political	Science	–	Definition	

(b)								Importance,	Scope	and	utility	of	political	science	

(c)								Political	Science	and	Law	–	Critical	Analysis	

(d)								Is	Political	Science	really	a	Science?	Or	an	Art?	

(e)								Relation	of	Political	Science	with:	

i.	History	ii.	Sociology	iii.	Economics	iv.	Jurisprudence	&	Law	v.	Ethics	&vi.	Geography.	

B.									The	State	–	Its	Origin	

(1)								(a)								The	State	–	Definition	

(b)								Elements	of	the	State	

(c)								State	and	i.	Government	ii.	Society	iii.	Associations	

(2)								Origin	and	Evolution	of	the	State	–	Theories	

(a)								Theory	of	Divine	Origin																						(b)								Theory	of	Force	

(c)								Patriarchal	Theory																															(d)								Matriarchal	Theory		

(e)								Theory	of	Social	Contract																				(f)								Evolutionary	or	Historical		

Theory		

C.								Sovereignty	

(1)								(a)								Sovereignty	–	Definition	

(b)								Characteristics	of	Sovereignty		

(c)								Kinds	of	Sovereignty	

(d)								Theories	of	Sovereignty		

(2)								(a)								Islamic	Concept	of	Sovereignty	

(b)								Khilafat	
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D.								Rights	&	Duties	

(1)								(a)								Rights	–	Definition																		(b)								Classification	of	Rights	

(c)								Universal	Declaration	of	Human	Rights	

(d)								Islamic	Concept	of	Rights	

(2)								(a)								Duty	–	Definition	&	Meaning	(b)								Kinds	of	Duties	

E.									Forms	of	Governments	

(1)								(a)								Dictatorship	–	Meaning,	Main	features,	Advantages	and			Disadvantages.	

(2)								(a)								Democracy	–	Definition																								(b)								Kinds	of	Democracy	

(c)								Condition	for	Democracy																				(d)								Merits	&	Demerits	of		Democracy		

(3)								(a)								Aristocracy	–	Meaning,	Characteristics,	Advantages	and			Disadvantages.	

F.									Systems	of	Governments	

(1)								(a)								Unitary	–	Meaning,	Merits	and	Demerits	

(2)								(a)								Federal	System	–	Definition	

(b)								Condition	necessary	for	Federation	

(c)								Characteristics	and	Features	of	Federation	

(d)								Advantages	and	Disadvantages	

(3)								Comparison	of	Unitary	and	Federal	system		

(4)								Parliamentary	form	of	Government	–	Meaning,		Merits	and	Demerits.	

(5)								Presidential	system	of	Government	–	Nature,	Merits	and	Demerits	

(6)								Comparison	of	Parliamentary	and	president	systems.	

G.								The	Branches	of	Government	

(1)								Theory	of	the	Separation	of	Powers	

(2)								Branches	of	the	Government:	

(a)								The	Executive		(b)								The	Legislature	

(c)								The	Judiciary	

Text	Books	

As	recommended	by	the	teacher	

Reference	Books	

As	recommended	by	the	teacher	

	

	 	



 

17	

University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah 

B.A		ENGLISH-	1	

LL.B	(Hon’s)	 	 	 	 	

Credit	Hours:	03	per	Week	 	 	 	 	 	 														Course	 Code:	GC-
317	
	
Objectives:		

Focus	will	be	on	reading	which	will	be	covered	 in	all	 the	 three	credit	clases.	The	text	will,	
however	vary	from	simple	to	complex.	

Paper	I	Reading	Skill	

Reading	Skill	
SQ3R(Survey,Question,Read,Recall,Review)	
Scanning:	(a)	Locate	Specific	Information	
	 			(b)Locate	Clues	to	find	required	information.	
Comprehensive	Reading	

(a) Vocabulary	recognition	
(b) Sentence	comprehension	
(c) Paragraph	analysis	
(d) Interpretation	of	illustrations	

Critical	Reading	

(a)Reliability	of	material	

							(B)Distinguish	facts	from	opinions	

						(c)Draw	inferences				

Text	Books	

As	recommended	by	the	teacher	

Reference	Books	

As	recommended	by	the	teacher	
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University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah 

B.A	ENGLISH	II,	

LL.B	(Hon’s)	 	 	
Credit	Hours:	3	per	Week	 	 	 	 	 	 								Course	Code:	GC-326		
	

Objectives:		

Focus	 will	 be	 onwritingwhich	 will	 be	 covered	 in	 all	 the	 three	 credit	 clases.	 The	 text	 will,	
however	vary	from	simple	to	complex.	

	

Writing	skill	

Chorological	process	 	 	 Cause	and	effect	

Comparison	and	contrast		 	 Analysis	

Précis	 	 	 	 	 illustration	

Essay	

	

Text	Books	

The	core	text	prescribed	for	the	Credit	Courses	is	:	

Effective	Reading	by	simon	Greenal	and	Micheal	Swan	.	

The	Following	units	will	be	taught	at	the	three	Credit	Courses:	
	
Credit	I:Units	1-15	
	
Credit	II:	Units	16-30	
	
Credit	II:Units		31-45		

	

Reference	Books	

As	recommended	by	the	teacher	
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University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah 
LAW	OF	TORTS	

LLB	(Hons)	
Credit	Hours:	3	Per	Week																																										 	 	 Course	Code:	BLC-617	
Objective:		

A	Study	of	 the	 concept	of	 tort,	 tortuous	 liability	and	determination	of	quantum	of	
damages	along	with	the	other	principle.	
Tort	General:	
Essentials	of	Tort	
Tort	and	Crime	
Tort	and	Contract	
Damage	and	injury	
Tortuous	liability	and	criminal	and	contractual	liability	
Capacity	to	file	and	action	
Malfeasance,Misfeasance	and	Non-Feasance	
Kinds	of	Liabilities	
Joint	Tort	Feasores	
Defence	to	an	action	in	tort	
Tort	to	person	
Assault	and	Battery	
Mayhem	
False	imprisonment	
Libel	
Slander	
Defences	
Torts	to	Marital	Rights	
Tort	to	parental	Rights	
Torts	to	Masters	Right	
Tort	to	juristic	person	
Vicarours	Liablility	 	
Tort	to	Property	
Trepass	
Disposession	
Detention	
Restitution	
Public	and	Private	Nuisance	
Negligence	
Meaning		
Contributory	Negligence	
Defenses	
Malicious	Prosecution	and	Legal	Process	
Meaning		
Different	processes	
Remedies	
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Damages	
Tort	of	injurious	Falsehood	
Fraud	and	Deceit	
Defamation	
Slander	
Remedies	
Remedies	against	Tort	
Judicial	Remedies	
Extra	judicial	Remedies	
Absolute	Liabilities	
Meaning	
Essentials	
Exceptions	
Text	Books	

1. Law	of	Tort	by	Ratan	Lal	
2. Law	of	tort	by	Winfiel	
3. Law	of	Torts	by	A.M.	CHoudhry	

	
Reference	Books	

1. Law	of	Tort	by	Ratan	Lal	
2. Lyar’s	Law	of	Torts	
3. Salmond	on	Torts	
4. Law	of	Torts	by	Happler	and	Mathew	
5. Street	on	Law	of	Torts	by	Horry	Street	
6. Dias	on	Law	of	Tort	
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University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah 
LAW	OF	CONTRACT	–	I	

LL.B	(Hons)	
Credit	Hours:	03	Per	Week																																																	 																																												Course	
Code:	BLC-526	
Objectives:	
A	study	of	the	general	principles	of	contract,	essentials	of	contract	the	rules	governing	the	
performance	 breach	 and	 consequences	 thereof,	 specifically	 contracts	 of	 indemnity,	
guarantee,	bailment	and	Agency.	
Contract	in	General	
Definition	
Offer	and	acceptance	
Communication	
Revocation	
Terms	of	contract	
Voidable	contracts	and	void	contracts	
Void	agreements	
Contingent	contracts	
Essential	of	a	Valid	Contract	
Agreement	
Competency	
Free	consent	
Lawful	consideration	
Lawful	object	
Consideration	
Elements	of	consideration	
Kinds	of	consideration	
Exceptions	
Matters	of	affecting	the	validity	of	a	Contract	
Coercion	
Undue	influence	
Fraud	
Misrepresentation	
Mistake	
Forbidden	by	law	
Wagering	
Void	agreements	
Performance	of	Contract	
Mode	of	performance	

a. Performance	of	contract	(actual	and	otherwise)	
b. Time	and	place	of	performance	
c. Performance	of	reciprocal	performance	
d. Manner	of	performance	
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e. Contracts	which	need	not	be	performed	
f. Assignment	of	contract	
g. Assignment	of	liability	and	Right	
h. Discharge	by	Agreement	
i. Remission	of	performance	
j. Extension	of	time	

Breach	of	Contract	and	Consequence	thereof	
Meaning	
Option	of	the	agreed	party	
Total	and	partial	breach	
Remedies	
Damages	–	General	and	Special	
Measure	of	damages	
Quasi	Contracts	
Rationale	
Conditions	of	liability	
Payment	made	under	mistake	of	fact	and	voluntary	payments	
	
Text	Books:	
The	Contract	Act	(IX	of	1872)	
Anson’s	Law	of	Contract	
Law	of	Contract	by	Cheshire	and	Fitfoot	
Reference	Books:	
Law	of	Contract	by	Avtar	Singh	
The	Contract	by	D.F.	Mullah	
Law	of	Contract	by	V.G.	Ramachandhraw	
Principles	of	Contract	by	SajidQureshi	
The	Contract	Act	by	M.A.	Mannan	
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University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah 

LAW	OF	HUMAN	RIGHTS	

LL.B	(Hons)	

Credit	Hours:	03	Per	Week																																																														 	Course	Code:	BLC-615	

AIM	&	OBJECTIVES	

Human	Rights	Law	is	a	distinct	area	of	law	and	raises	a	number	of	challenging	questions	for	
lawyers:	 How	 can	 international	 human	 rights	 standards	 be	 implemented	 across	 diverse	
cultures,	 nations,	 religions,	 economic	 systems?	What	 rights	 and	 responsibilities	 does	 the	
individual	have	under	international	law?	What	is	the	relationship	between	State	sovereignty	
and	 human	 rights?	 These	 questions	 are	 a	 matter	 of	 concern	 not	 only	 to	 international	
lawyers	 but	 also	 to	 all	 those	 interested	 in	 understanding	 the	 difficulties	 that	 arise	 in	
protecting	human	rights	at	an	international	level.		

The	 course	 introduces	 students	 to	 the	 international	 system	 for	 the	 protection	 of	 human	
rights,	as	developed	through	the	United	Nations	system	post-1945.	Students	are	introduced	
to	 the	 theoretical	 and	 practical	 problems	 that	 arise	 when	 attempting	 to	 enforce	
international	standards	for	the	protection	of	human	rights.	

	

Course	Contents	
1.	Historical	Development	of	International	Human	Rights	Law	34	
2.	 The	Normative	 Framework	 of	 International	 Human	 Rights	 Law:	 the	UN	 System	 for	 the	
Protection	of	Human	Rights	
3.	Regional	Systems	for	Human	Rights	Protection:		
Inter-American	System	
African	Charter	of	Human	and	Peoples	Rights	
European	Human	Rights	System	
A	regional	human	rights	approach	to	human	rights	in	Asia?	
4.	Universalism	and	Cultural	Relativism:	Contemporary	Debates	
5.	Human	Rights	in	Islam	
	
Selected	Topics	
1.	The	Death	Penalty	in	International	Law	
2.	The	right	to	the	highest	attainable	standard	of	health	
3.	The	Prohibition	of	Torture	in	International	Human	Rights	Law	
4.	 Racism	 and	 International	 Law:	 The	 UN	 Convention	 on	 the	 Elimination	 of	 All	 Forms	 of	
Racial	Discrimination:	Racism	and	International	Human	Rights	Law	
5.	Discrimination	Against	Women	and	International	Human	Rights	Law	
6.	The	Rights	of	Refugees	in	International	Law	
7.	Children’s	rights	in	International	Law	
8.	Terrorism	and	Human	rights	
9.	The	International	Criminal	Court	
Recommended	Textbooks	
Rehman	J	International	Human	Rights	Law	(Longman:	2002).	
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Alston	and	Steiner	International	Human	Rights	in	Context:	Law,	Politics	and	Morals,	Oxford	
University	Press,	2000	(2nd	edition).	
Blackstone’s	International	Human	Rights	Documents	(4th	ed.)	2004		
Other	useful	readings	
Robertson	G,	Crimes	against	humanity:	the	struggle	for	global	justice	(2nd	ed.	2002).	
Harris	D	J,	Cases	and	Materials	in	International	Law	(5th	ed.)	chapter	9.	
Human	Rights	Watch:	World	Report	2003/4	(NY:	Human	Rights	Watch),	
available	online	http://www.hrw.org	
Amnesty	International	World	Report	http://www.amnesty.org	
Cassese	A,	International	Law	(2002),	ch.16.	
Charlesworth	and	Chinkin,	The	Boundaries	of	International	Law	(2000)	
Periodicals	
Human	Rights	Quarterly	
International	and	Comparative	Law	Quarterly	(ICLQ)	
American	Journal	of	International	Law	(AJIL)	35	
International	 Legal	 Materials	 (ILM)	 (includes	 international	 legal	 instruments	 and	 case	
reports)	
Harvard	Human	Rights	Journal	(available	on	LEXIS	-	NEXIS)	
Columbia	Journal	of	Human	Rights	Law	(available	on	LEXIS	-NEXIS)	
Reports,	Judgments	and	Advisory	Opinions	of	the	International	Court	of	
Justice,	ICJ	Reps,	Q+1,	also	available	at	http://www.icj-cij.org	
RECOMMENDED	WEBSITES	
UN	resources	
http://www.un.org	(United	Nations)	
http://www.un.org/rights	(United	Nations,	Human	Rights)	
http://www.unhchr.ch	(Office	of	the	UN	High	Commissioner	for	Human	Rights)	
http://www.unhchr.ch/data.htm	
ttp://www.unhcr.ch	(UN	High	Commissioner	for	Refugees)	
Non-Governmental	organizations	
http://www.hrw.org	 (Human	 Rights	 Watch,	 an	 international	 non-governmental	
organisation)	
http//www.amnesty.org	(Amnesty	International)	
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LAW	OF	CONTRACT	–	II	

LL.B(Hons)	

Credit	Hours:	03	Per	Week																																																			 Course	Code:	BLC-616	

Objective:	

A	study	of	different	provisions	of	the	Sale	of	Goods	Act	1930	and	Islamic	Law	of	Sale	with	
reference	to	contract	of	sale,	conditions	including	warranty	and	lien	and	breach	of	contract.	

Indemnity	&	Guarantee	

Meaning	

Rights	of	indemnity	holder	

Consideration	of	guarantee	

Rights	and	liabilities	of	surety	

Revocation	of	contingent	guarantee	

Discharge	of	surety	

Release	of	surety	

Right	and	liability	of	co-sureties	

Rights	of	surety	on	payment	or	performance	

Defenses	of	surety	

Bailment	&	Pledge	

Meaning	

Rights	and	liabilities	of	bailor	and	bailee	

Rights	of	finder	of	goods	

Bailee’s	lien	

General	lien	of	Bankers,	wharfingers	and	Attorneys	

Rights	of	pawnor	and	pawnee	

Suits	by	Bailor	and	bailee	

	

Agency	
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Meaning	

Relation	of	Principal	and	Agent	
Extent	of	Agent’s	authority	
Sub-agent	and	his	responsibility	
Ratification	and	revocation	of	authority	
Duties	of	Principal	and	Agent	
Agent’s	Lien	on	Principal	property	
Indemnification	of	the	Agent’s	acts	
	Effect	of	mis-representation	or	fraud	by	Agent	
	
The	Sale	of	Good	–	1930	

Definition	
Contract	of	Sale	
Formalities	of	the	Contract	
Condition	and	Warranty	
Effect	of	the	contract	
Specific	goods	in	deliverable	state			
Sale	of	unascertained	goods	and	appropriation	
Reservations	of	rights	and	disposal	
Performance	of	the	contract	
Rights	and	duties	of	seller	and	buyer	
Rights	of	unpaid	seller	
Seller’s	lien	
Terminations	of	lien	
Specific	performance	
Repudiation	of	contract	
Option	sale	
	
Text	Books	
The	Contract	Act	–	1872	

The	Sale	of	Goods	Act	–	1930	

Reference	Books	

The	Sale	of	Good	Act	by	Frederick	Pollock	

Law	of	Contract	by	V.G.	Ramachandhraw	
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PUBLIC	INTERNATIONAL	LAW	–	II	

	

Credit	Hours:	3	Per	Week																																																																															Course	Code:	BLC-524	

Objective:	

A	 study	 of	 Law	 of	war,	 settlement	 of	 International	 disputes,	 Diplomatic	 Relations	Human	
Rights	&	Law	of	Sea.	

Law	of	War	

Meaning	of	War	

Changing	concept	of	War	

Nature	&	Character	of	armed	confrontation	

Commencement	of	War	

Effects	of	outbreak	of	War	

Enemy	Character	of	persons	&	Property	

Rules	of	Land,	Air	and	Space	Warfare	

Settlement	of	International	Disputes	

Peaceful	Means	of	Settlement	

Judicial	Settlement	

Coercive	Means	of	Settlement	

Character	of	the	United	Nation	&	Settlement	

Diplomatic	Relation:	

Introduction	

Classification	of	diplomatic	Envoys	

Rights,	Privileges	&	Immunities	

Termination	of	Diplomatic	Mission	and	Agents	

Human	Rights:	

Introduction	

U.N	Charter	&	Human	Right	
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Human	Rights	and	Jurisdiction	

Commissions	&	Conventions	on	Human	Rights	

Protection	of	Human	Rights	to	Aliens	

Human	Rights	&	Practice	of	States	

Law	of	the	Sea	

Introduction	

Conventions	on	the	Law	of	the	Sea	

Territorial	Sea	

Continental	Shelf	

Law	of	War	

Introduction	

Meaning	of	War	

Rules	of	land,	air	and	Space	warfare	

Human	Rights	and	Jurisdiction	

Human	rights	and	Practice	of	State	

Diplomatic	Relation	

Introduction	

Classification	of	Diplomatic	envoy	

Right	Privileges	and	Immunities	

Termination	of	Diplomatic	mission	and	Agents	

Recommended Books: 
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CIVIL	PROCEDURE	CODE	–	II	&	LIMITATION	ACT	
	

Credit	Hours:	3	Per	Week																																																																																	 Course	Code:	BLC-
724	
Objective:	
A	detailed	study	of	the	provisions	of	the	code	of	civil	procedure	with	reference	to	appeals,	
incidental	and	special	proceedings,	and	suits	in	particular	cases.	
Appeals	
Appeals	from	original	Decree	and	appellate	Decree	
Appeals	from	orders	
General	provisions	relating	to	Appeals	
Reference,	Review,	Revision	
Procedure	in	Appeals	
Incidental	Proceedings	
Commissions	
Suits	by	or	against	Government	
Suits	by	or	against	aliens,	Ambassadors	and	Envoys	
Inter	pleader	suit	
Appearance	of	parties	and	consequences	of	non	appearance	
Examination	of	parties	
Discovery	and	inspection	
Admissions	
Production	and	Impounding	of	documents	
Adjournments	
Appointment	of	Receiver	
Temporary	Injunction	
Interlocutory	Orders	
Affidavits	
Withdrawal	and	adjustment	of	suits	
Arrest	and	attachment	before	judgment.	
Special	Proceedings	
Suits	relating	to	public	matters	
Suits	involving	substantial	questions	as	to	constitution	
Suits	by	or	against	Armed	Force	personal	
Suits	by	or	against	Corporation	and	Firms	
Suits	by	or	against	Minor	and	persons	of	unsound	mind	
Suits	by	Paupers	
Suits	in	respect	of	negotiable	instruments	
Death,	Marriage	and	Insolvency	of	parties	
Right	to	suit	
Procedure	
Determination	of	questions	as	to	legal	representative	
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Effect	of	abatement	or	dismissal	
Miscellaneous	
Exemption	of	person	from	personal	appearance.	
Arrest	other	than	in	execution	
Application	of	restitution	
Enlargement	of	time	
Power	of	court	to	make	up	deficiency	of	court	fee.	
Inherent	powers	of	the	court	
Amendment	of	judgment	and	decree				
	
II.								The	Limitation	Act	1908	
Preliminary	
Limitation	of	suits,	application	and	appeals	
Computation	of	periods	of	limitation	
Acquisition	of	ownership	by	possession	
	
Text	Book	
The	Code	of	Civil	Procedure	(V	of	1908)	
The	Code	of	Civil	Procedure	(Student	Edition	by	A.	Raza	A.	Khan)	
	
Reference	Books	
Civil	Procedure	Code	of	Sarkar.	
Lectures	on	Civil		Practice	by	D.F.	Mulla	
Civil	Procedure	Code	by	Iyat.	
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CRIMIINAL	PROCEDURE	CODE	–	II	&	THE	MEDICAL	JURISPRUDENCE	

Credit	Hours:	03	Per	Week																																																																						 						Course	Code:	BLC-725	

Objectives:	

A	 study	 of	 Criminal	 Procedure	 Code	 with	 reference	 to	 framing	 of	 charge,	 trial	 of	 cases,	
appeal	and	revision	and	bail	etc,	and	medical	 jurisprudence	with	reference	to	autopsy	and	
injuries.	

	

I.										Criminal	Procedural	Code	1898	

The	Charge	

1. Form	of	Charges	

2. Joinder	of	charges	

The	Trial	of	cases	by	Magistrates	

Summary	Trials	

Trials	before	High	Courts	and	Courts	of	Session	

General	provision	as	to	Inquiries	&	Trials	

The	Mode	of	taking	and	recording	Evidence		

The	judgment	

Confirmation	of	sentences	

Execution	

Pervious	Acquittals	or	Convictions	

Proceedings	in	Offences	affecting	the	Administration	of	justice	

Bail	

Commissions	for	the	Examination	of	Witnesses.	

	Special	Rules	of	Evidence	

Provisions	as	to	Bonds	

The	Disposal	of	property	

The	Transfer	of	Criminal	Cases	
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Irregular	proceedings	

Miscellaneous	

II.								Medical	Jurisprudence	

Introduction	

Medicolegal	–	General	aspects	

Medical	evidence	

Examination	of	the	dead	

Object	of	postmartum	

Legal	presumption	of	death	

Examination	of	the	body	

Locality	and	position	

Examination	in	Mortuary	

Opinions	of	the	cause	of	death	

Asphyxial	deaths	

Injuries	

Abrasions,	bruises	and	Incised	wounds	

Burns,	Scalds	and	Cold	

	

Text	Books	

The	Code	of	Criminal	Procedure	Act	xxv	of	1898	

Mazha	rHussain	Nizami,	Criminal	Procedure	Code.	

Reference	Books	

RatanLal,	Criminal	Procedure	Code	

Hafeez-ur-Rehman,	Lectures	on	Criminal	Procedure	
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ADMINISTRATIVE	LAW	

Credit	Hours:	03	Per	Week																																																																													Course	Code:	BLC-626	

Objectives:	
	 	 A	 study	 of	 general	
principles	 of	 Administrative	 Law,	
Administrative	 Tribunals	 and	 the	 Law	 of	
Civil	 Service	 in	 Pakistan	 and	 Basic	
principles	of	Law	of	writs.		

I. Principles	 of	 Administrative	
Law	

• Meaning	of	Administrative	Law	
• Scope	and	Constitutional	Context	
• Historical	 perspective	 of	

Development	 of	 Administrative	
Law	

• Administrative	Justice	
• Authorities	and	Intuitions	
• Principles	 of	 Administrative	

Dispensation	
• Lapses	and	Mal-Administration		
• Re-dress	 through	 statutory	 and	

Judicial	foums	
• 	Judicial	 Review	 of	 Administrative	

Action	
• Administrative	 Law	 Pakistan	

Experience	
II. Administrative	Tribunals		
• The	Service	tribunal		
• Income	Tax	Appellate	Tribunal	
• Labor	Courts	
• Food	Tribunal	
Iii			Law	of	Civil	Service	
• Structure	of	Civil	Service	
• Civil	Servant	
• Terms	and	Conditions	of	Service	
• Efficiency	and	Discipline		
• Conduct		
• Promotions		
• Seniority		

• Confirmation	
• 	Probation	
• Reversion	
• Retirement	
• Right	of	Appeal	or	Representation		
Iv.	 Law	of	Writs		
• Origin	 and	 Development	 of	 writ	

Jurisdiction		
• Writ	when	Maintainable	
• Kinds	of	writ	
• Practice	and	procedure	of	 filing	of	

writs	
• Laches,	Acquiescence	and	waiver	
• Writ	 Jurisdiction	 –	 Pakistan	

Experience		
Text	Books	

1. Principles	of	Administrative	
Law,	by	Griffith,	J	A.G	

2. Representation	 and	
Administrative	 Tribunals;	
by	Frost	and	Howard		

3. Administrative	 Tribunals	
for	Civil	Servants	in	Pak,	by	
Hamad	Khan	

4. Civil	 Services	 Law	 and	
Practice	 by	 Masud	 –ul-	
Hassan	

5. Law	of	writs	 in	Pakistan	by	
M.	Rarani		

Reference	Books	
1. Garner’s	 Administrative	

Law;	by	B.L	jones	
2. Administrative	 Law;	 by	

Faulkes,	David	
3. The	 Constitution	 of	 Islamic	

Republic	 of	 Pakistan

4. 	
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INTERPRETATION	OF	STATUTES	&	LEGAL	ETHICS	

Credit	Hours:	03	Per	Week																																																																										Course	Code:	BLC-712	

Objective:	

A	 study	of	 general	 principles	of	 Interpretation	of	 Statutes,	 different	provisions	of	General	
Clauses	Act	and	basic	principle	of	Legal	Ethics.	

I.										interpretation	of	statutes	

Interpretation	in	general	

Intrinsic	and	Extrinsic	aids	to	interpretation	

Presumptions	of	interpretation	

Maxims	of	interpretation	

Literal	Interpretation	

Beneficial	interpretation	

Strict	interpretation	

Exceptional	Interpretation	

Interpretation	nearer	to	Justice	and	reasons	

Interpretation	as	to	jurisdiction	of	court	

Conflict	of	Laws	

II.								The	general	Clauses	Act	-	1897	

Definitions	

Effect	of	repeal	

Computation	of	time	

Gender	and	number	

Construction	of	order	

Issue	of	orders	under	enactments	

Continuation	of	orders	

III.							Legal	Ethics	

Introduction	
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Concept	of	Morality	and	Ethics	

Behavioral	patterns	

Inside	and	outside	the	courts	

Relations	with	litigants	

Conduct	in	court	

Integrity	and	competence	

Misconduct	

Professionalism	

Code	of	ethics	in	relation	to	Wakalah	in	Islamic	Law	

Text	Books	

Interpretation	of	Statutes	by	M.	Farani	

The	Generl	Clauses	Act,	1897.	

principles	of	Legal	Ethics	by	Dr.	C.M.	Hanif	

Reference	Books	

Interpretation	of	Statutes	by	Maxwell	

Construction	of	Statutes	by	Crawford	

The	General	Clauses	Act	by	ShaukaMahmood	

A	study	of	Legal	Ethics	by	Jessup,	H.W.	

Adab-ul-Qadi	by	Dr.	Mahmood	Ahmad	Ghazi		
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LEGAL	DRAFTING	

LL.B	(Hons)	
Credit	Hours:	03	Per	Week																																																																													Course	Code:	BLC-723	
Objectives:	
	
A	exposition	of	the	act	of	Conveyancing	in	
the	 light	 of	 principles	 having	 been	
developed	 over	 the	 years	 by	 the	
precedent	 Law	 as	 well	 as	 the	 study	 of	
basic	 principles	 relating	 to	 the	
constituents	 of	 pleading	 and	 drafting	
thereof.	
	A.	Conveyancing	

• Introduction		
• Basic	Principle		
• Essential	elements	
• Modes	of	drafting	
• Parties	to	the	instrument	
• Terms	of	instruments	
• Kinds	of	instruments	
Agreements	
• Form		
• Parties	
• Rights	and	liabilities	
Partnership	
• Deed	of	partnership	
• Terms	of	the	bond	
• In	 favor	 of	 bank	 or	 limited	

company	
• Negotiable	instrument	

Sale	
• Parties	
• Forms	
• Sale	by	Minor	or	Lunatic	

Gift	
• Parties	
• Terms	

Mortgage	and	Lease	
• Simple	
• Conditional	
• Sub	Mortgage	

Wills	
• Forms	
• Codicil	

Guarantee	and	indemnity	
• Waqf	for	public	purpose	
• Appointment	of	Mutawwali	

Guarantee	and	indemnity	
• For	payment	of	death	
• For	supply	of	goods	
• Bank	guarantee	

Exchange	
• Forms	
• Parties	
• Exchange	of	property	

Rectification	and	Modification	
• Rectification	of	mistakes	
• Alerting	conditions	of	the	decds		

Pleading	
B. Suits/Complaints	

• In	general	
• Plaint		
• Basic	principles	
• Cicil	cases	
• Criminal	cases	
• Written	statements	
• Basic	principles	
• Peading	 in	 cases	 involving	

negotiable	instruments	
• Petitions/applications	
• Civil	cases	
• Criminal	cases	
C. Appeals/review/revision	
• basic	principles	
• ground	of	appeals	
• civil	cases	
• criminal	cases	
• petitions/applicationd	
D. Text	books	
1. law	of	pleading	by	inayatullah	
2. the	 law	 of	 pleading	 and	

conveyancing	 by	 malik	 irshad	
A.arshad		

Reference	books:	
1. mogha	on	pleading		
2. pleading	 in	 india	 with	

precedents	by	sir	C.Walsh	
3. drafting	by	L.C.Desouza.	
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Minor	Acts	

LL.B	(Hon’s.)		 	 	 	 	 	 	 	 			Course	Code:	BLC-727	
Credit	hours:	03per	week	 	 	 	 	 	 	
Objective: 
 A study of various provisions of 
the court fees act. the suits valuation Act, 
the stamp Act, of the Arbitration act, the 
Easement. 
 
I. The Court Fees Act.1870 

 
• Definitions 
• Fees in different courts  
• Computation of court fees in suits 
• Money suits 
• Suits relating to movable and 

immovable property 
• Declaratory suits with or without 

consequential reliefs 
• Multifarious suits 
• Method of ascertainment of net 

profits or market value 
• The determination of question of 

valuation 
• Refund of court fees 
• Probate, letter of administration 

and certificate of administration 
• Process fees 
• Mode of levying court fees 
• Cases exempt from court fees 
 

II.  The Stamp Act. 1800 
 

• General introduction 
• Of the liability of instruments to 

duty 
• Of stamps and mode of using them 
• Of the time of stamping 

instruments 
• Of valuation foe duty 
• Duty by whom payable 
• Adjudication as stamps 
• Instruments not duly stamped 
• Allowances for stamps in certain 

cases 
• Reference and remission 
 

 
III. The Arbitration Act 1940  

• Definition 
• Implied condition of an arbitration 

agreement 
• Appointment of arbitrators by the 

parties 
• Appointment of arbitrators by court 
• Effect of failure of a party to 

appoint an arbitrator 
• Removal of arbitrator by parties 
• Removal by courts 
• Arbitrator’s misconduct 
• Effect of death and insolvency 
• .parties to arbitration agreement 
• Powers of arbitrator 
• Power of court to remit or modify 

award 
• Arbitration with intervention of 

court 
• Arbitration during the pendency of 

suits 
• Grounds for setting aside award 
• Rule of court 
• Miscellaneous 
 
VI. The Easement Act.1882 
• Preliminary 
• Easements generally 
• Imposition, acquisition and transfer 

of easements 
• Incidents of easements 
• Disturbance of easements 
• Extinction, suspension and revival 

of easements 
• License 

Text books 
• The stamp act- 1899 
• The suit valuation-1887 
• The court fee act-1870 
• The easements act 1882 
• The arbitration act-1940 
Reference books 
As suggested by teacher 
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LABOR	LAWS	

LL.B(hons.)		 	 	 	 	 	 	 	 Course	Code:	BLC-628	
	
Credit	hours:	03	per	week	 	
	 	 	 	 	 	 	
Objective:	

		A	 study	 of	 general	 principles	 of	 labor	 law	 and	 employment	 in	 Islam	 and	 of	 afferent	
provisions	of	 industrial	relations	ordinance,	West	Pakistan	(standing	orders)	ordinance	and	
the	workman	compensation	act.	

	

I.	Principles	of	Islamic	law	

	

• Labor	and	complement	
• Concept	of	hiring	
• Rules	of	the	contract	of	hiring	wages	
• The	Islamic	concept	of	labor	
• 	

II.	The	industrial	relations	ordinance,	1969	

	

• Definitions	
• Trade	unions	
• Registration	
• Unfair	labor	practices	
• National	industrial	relation	commission	
• Joint	management	board	
• Works	council	and	its	functions	
• Strike	and	lock	out	
• Labor	court	and	appellate	tribunal	
• Wage	commission	

	

III.	 West	 Pakistan	 industrial	 and	 commercial	 employment	 (standing	 orders)	 ordinance	
1965	

	

• Definitions	
• Classification	of	workman	
• Conduct	
• Payment	of	wages	group	insurance	
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• Bonus	
• Closure	and	consequences	
• Termination	of	employment	
• Retrenchment	
	

VI.	the	workmen’s,	compensation	Act-1923	

	

• Definitions	
• Wages	and	calculation	
• Distribution	of	compensation	
• Fatal	accident	
• Medical	examination	
• Commissioner-powers	and	duties	
	

Text	books	

• The	majallah,	chapters	on	ljarah.	
• The	industrial	relation	ordinance,	1969	
• West	 Pakistan	 industrial	 and	 commercial	 employment	 (standing	 order)	

ordinance,1965.	
• The	workmen’s	compensation	Act,1923	
	

Reference	Books	

• As	suggested	by	the	teachers	



 

42	

University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah 

Introduction	to	General	Science		

LL.B	(Hon’s.)		 	 	 	 	 	 	 	 Course	Code:			GC-414	
Credit	hours:	03	per	week	 	 	 	 	 	 	
	
(Elements	of	Astronomy,	Chemistry	and	History		&	Philosphy	of	Science).	

II. History	&	Philosophy	of	Science		
	

Brief	 decryption	 of	 the	 contributions	 of	 early	 Muslims	 to	 science	 and	 Technology,	
Fundamental	 concepts	underlying	 the	basic	 sciences,	 so	as	 to	 show	the	 importance	of	
the	ideas	as	unifyi8ng	concepts	in	the	evolution	of	scientific	thought;	

How	observation	becomes	science,	gathering	of	Scientific	Information.	The	appreciation	
of	the	thee	scientific	method,	the	ability	and	willingness	to	change	scientific	beliefs	and	
opinions	after	careful	weighing	of	new	evidence.		Muslim	contributions	to	the	Scientific	
Method.	Stress	that	the	above	and	the	development	of	the	habit	of	critical	thinking	are	
the	intangible	but	important	outcomes	of	the	study	of	science.	To	fulfill	the	need	for	a	
continuing	 supply	 of	well-informed	 citizens	 for	modern	 times,	 some	 topics	 for	 special	
study	 should	 include:	Energy,	Physical	 Science,	Astronomy,	Bio-Chemistry,	Biochemical	
process	 and	 life;	 awareness	 of	 th	 antural	 world;	 the	 macrocosms	 the	 Qur’an	 and	
Science.					

Text	Books:	

1. M.Saud-	“	Islam	and	the	Evolution	of	Science”	(I.R.I)	
2. M.saud	–	“	Scientific	Method	of	Ibn-al-Haytham.	(I.R.I)	
3. Hamdard	Foundation	–	“	Personalities	Noble:	Glimpses	of	Renowned	Scientists	and	

Thinkers	o	Muslimm	Era”.	
4. M.M.	 	Qurshi,	 S.M.	 Bhutta	&	 S.M.	 Fafar	Qur	 ‘	 anic	 Ayaat	 containing	 references	 to	

Science	and	Technology.	
	

III. Chemistry	
	
Matter	&	Energy,	Atomic	Structure	&	Bonding;	
Perodice	 Classification	 of	 elements.	 Kinetics	 &	 Equilibrium,	 Acids	 &	 Bases;	
Electrochemistry;	Metals	&	Corrosion.		
Nuclear	Chemistry,	Isotopes	and	applications.	
Chemical	Laboratory	activities.		
(Regents,	Syllabus	for	Secondary	Schools	of	the	University	of	State	of	New	York).	
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Text	Books:	

1. G.F	Liptrot;-	Modern	Inorganic	Chemistry	
2. Wood,	Holidy	Beer;-	Organic	Chemistry		
3. Wood	&	Holiday;-Physical	Chemistry	
	

IV. Biology	
Unity,	 Diversity	 among	 living	 things;	Maintenance	 in	 living	 things;	 adatations.	 Human	
Physiology;	maintenance	of	 systems.	 Reproduction	 and	Development.	Heredity	 i.e	 the	
transmission	of	traits	from	generation	to	generation.		

Evolution	and	ecology,	Resources	Conservation.	Introduction	to	microbiology;	Desirable	
&	undesirable	microbes;	diseases.			

(Regents’	Syllabus	for	Secondary	Schools	of	the	University	of	State	of	New	York).		

Text	Books:	

1. Asimov	–	“	Guide	to	Biological	Sciences”.	
2. Biology	(A	text	–	book	for	first	exams.)”	–	Coode,	Burkit	&	Barker.	
3. Biology,	A	Functional	Approach	by	M.B.V	Roberts	(E.L.B.S	Students	Ed).	
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Introduction	to	Economics	

LL.B	(	Hons.)	 	 	 	 	 	 	 	 									Course	 code:	 GC-
415	
Credit	Hours:	03Per	Week	 	 	 	 	 	 	 	
Objective:	
This	course	aims	at	providing	the	students	the	basic	knowledge	of	the	science	of	economics	
in	 the	 framework	of	mixed	economy.	 This	 course	essentially	provides	 guidance	about	 the	
two	main	streams	of	economics:	Microeconomics	and	macroeconomics.	At	the	end	students	
are	expected	to	understand	working	of	present-	day	mixed	economies.		
Contents:	

1. Economics	problem	and	definition	of	economics:	
2. Solution	of	Economics	problem	in	Alternative	Economic	system:	

i. Capitalism	
ii. Socialism	/	Communism	
iii. Mixed	economy	
iv. Islamic	Economic	system	

3. Basic	Micro	Economics	Concepts:	
i. Consumer	Behavior	–	Demand	and	utility	
ii. Producer	Behavior	and	market	structures		
a) 	Perfect	competition	
b) Monopoly	
c) Monopolistic	competition	

4. What	is	macro	Economics?	
5. Measurement	of	Macro	Economic	variables	
6. Concept	of	money	supply	and	demand	
7. Role	of	central	Band	and	control	of	money	supply	
8. Fiscal	Policy	and	Government	Budget	
9. International	trade	and	Balance	of	Payment.	

Prescribed	Texts:	
The	instructor	may	select	one	of	the	following	books	of	their	recent	equivalents.	

1. Samuelson,	P.A	and	W.D	Nordhaus.	Economics.	15th	Edition	New	York:	McGraw-Hill,	
1994.	
	

2. McConnel,	C.R	Economics,	12th	Edition	New	York:	McGraw-Hill,	1993.	
	

	



 

45	

University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah 

										English	for	Special	Purposes	

LL.B	(	Hons.)	 	 	 	 	 	 	 	 Course	code:	GC-423	

Credit	Hours:	03	Per	Week	 	 	 	 	 	 	

									Objectives:		

The	 course	 is	 designed	 to	 familiarize	 students	 with	 legal	 terminology.	 	 Help	 students	 to	
develop	 their	 comprehension	and	application	of	 law	 terms	 in	 English,	 used	 in	 the	 field	of	
Law.	To	develop	the	receptive	and	productive	skills	of	the	students	in	ESP.	The	course	also	
focuses	 to	 improve	 the	 students’	 oral	 communication	 skills	 in	 different	 settings	
(relationship,	 groups	 and	 public).	 Class	 presentation	 by	 the	 students	 will	 improve	 their	
confidence	and	help	them	polish	their	speaking	skills.	

1. What	is	Law?		

2. Types	of	Law	

3. Criminal	Law	

4. Civil	Law	

5. Property	Law		

6. Contract	Law	

7. Tort	Law	

8. Family	Law	

9. Types	of	crimes	

10. Infraction,	misdemeanor,	felony	

11. Elements	of	crimes	

12. Assault,	battery,	kidnapping,	embezzlement		

13. Burglary	,	arson,	vandalism,	forgery,	robbery	

14. 	Criminal	VS	Civil	

Recommended	Reading	Material:	

www.plainenglish.co.uk	
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LAW	OF	EVIDENCE-II	

LL.B	(Hon’s)	 	 	 	 	 	 	
Credit	Hours:	03	Per	Week	 	 	 	 	 	 Course	Code:	BLC-726	
Objective:	

A	detailed	study	of	principles	of	evidence,	with	special	reference	to	relevancy	of	
fact,	admission	burden	of	proof	and	examinations	of	witnesses.		
Relevancy	of	Facts	

- Evidence	of	fact	in	issue	and	relevant	fact	
- Motive,	preparation	and	previous	and	subsequent	conduct	
- Statement	in	relation	to	common	design	
- Facts	not	otherwise	relevant		
- Facts	relating	to	disputed	custom	etc	
- Facts	showing	state	of	mind	or	bodily	feeling	
- Course	of	business	

Admission	
- Admission	
- Confession	
- Admissibility		

Statement	of	person	who	can	not	be	called	as	witness	
- Dying	declaration	
- Relevancy	of	evidence	in	subsequent	proceedings	
- Statement	maiden	special	circumstances	
- Judgment		
- Expert	evidence	
- Character	

Burden	of	proof	
- On	whom	it	lies	
- Presumption	as	to	existence	of	facts	
- Discharge	of	burden	of	proof	in	various	circumstances	

Text	Books	
- The	qanun	–e-	Shahadat	Order,	1984	
- Commentary	on	Qanun-e-Shahadat	Order	by	Justice	Khalil	–ur-Rehman	

Reference	Books		
1. Mahmood,	J.	Qanun-e-Shahdat	Order,	1984	
2. Ammer	Ali	&	Wodruff,	Sir	J.g.	The	Law	of	Evidence	
3. Phipson	on	Evidence	
4. Law	of	Evidence	by	L.B.	Curzon	
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MERCANTILE	LAW	–	II	

LL.B	(Hon’s)	 	 	 	 	 	 	

Credit	Hours:	03	Per	Week	 	 	 	 	 	 Course	Code:	BLC-713	

Objective:	

	 A	Comprehensive	study	of	the	concept	of	company,	its	creation	,	as	facts	of	its	
functioning	,	the	winding	up	of	company	and	consequences	thereof.	

I. The	Companies	Ordinance	–	1984	
• Nature	and	meaning	of	a	company	

a. Characteristics	of	company	
b. Distention	between	company	and	other	associations	
c. Kinds	of	companies	

i. Chartered	companies	
ii. Statutory	bodies	
iii. Kinds	of	companies	under	the	ordinance	of	1984	

• Formation	of	Company	
a. Pre-incorporation	transactions	
b. 		Registration	of	company	
c. Certificate	of	incorporation	

• Memorandum	of	Association		
a. Preparation	of	Memorandum	
b. Contents	of	Memorandum	
c. Alternation	of	Memorandum	

• Articles	of	Association		
a. Difference	between	Memorandum	and	Articles	
b. Contents	of	Articles	
c. Alternation	of	Articles	

• Prospectus	
a. Contents	
b. Legal	requirements	as	to	prospectus	

• Shares	
a. Transfer	and	transmission	
b. Membership	and	related	aspects	

• Capital	
a. Meaning	and	classes	of	capital	
b. Increase	and	reduction	of	capital	
c. Variation	of	shareholders	rights	
d. Pre-emptive	rights	of	shareholders	

• Meeting		
a. Kinds	of	meeting	
b. Procedure	for	convening	of	meetings	
c. Conduct	of	meetings	
d. Resolution	etc	

• Directors	
a. Powers	and	duties	
b. Qualifications	of	directors	
c. Appointment	and	removal		
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d. Meetings	of	directors	
e. Resolutions	and	decisions	etc	

• Reconstructions	and	amalgamation	
a. Compromises	and	arrangements	
b. Sanction	of	the	court	
c. Take	over	and	acquisition	of	minorities	interest	

• Winding	up	
a. Meeting	
b. Modes	of	winding	up	
c. Consequences	of	winding	up	

II. Murabahah	and	Musharakah	in	Pakistan	
• Modarabah	and	Musharakah	in	Islamic	law	
• Kinds	of	Mushrakah	
• Justice	views	on	Mudarabah	companies	(Flotation	Ordinance)	1980	

Text	Books	
1. The	Companies	Ordinance,	1984	
2. Company	Law	by	Luqman	Beg.	
3. Company	Law	in	Pakistan	by	A.G.	Choudhry	
4. Shirkat	–	Wa-	Mudarabat	Ke	Shar	I	Usul	by	Dr.	Najatullah	Siddiqui	(Urdu).	

Reference	Books	
1. Mercantile	Law	in	Pakistan	by	A.G.	Chodhry	
2. Company	Law	in	Pakistan	by	Irfan	Shiekh	
3. Company	Law	by	Brender	M.	Hannigan		
4. Commentary	on	the	companies	ordinance,	1984	with	rules	by	Farid	ul	Haq	
5. Compnay	Law	by	Shakat	Mahmud	
6. Company	Law	by	Rustam	
7. Company	Law	b	Pennigton	
8. Isla	awr	Jadid	Ma	Ishat	Wa	Tijarat	by	Maulana	Muahhmad	Taqi	Usmani	(Urdu).	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49	

University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah	

JURISPRUDENCE	–	I	

LL.B	(Hons)	
Credit	Hours:	3	Per	Week																																																																														Course	Code:	BLC	516	
Objective:	
A	study	of	the	concepts	of	Law,	Its	development	and	Application.	
Nature	of	jurisprudence:	
Definition	
Jurisprudence	a	study	and	analysis	of	Legal	concepts	
Value	and	scope	
Relation	with	other	social	sciences.	
Kinds	and	schools	of	Jurisprudence	
	Historical	
Natural	
Analytical	
Other	schools	
General	and	particular	jurisprudence	
Law	in	General	
Definitions	of	various	jurists.	
Authority	of	Law	
Function	and	purpose	of	law	
Law	&	positive	morality	
Kinds	of	Law	
Sources	of	Law	
Formal	&	material	sources	
Legal	&	Historical	sources		
(a)Legislation	
Supreme	&	Subordinate	legislation	
Advantages	of	statute	law	
Binding	force	of	statutes	
Codification	
Interpretation	of	statutes	
(b)Precedent	
Authority	of	precedent	
Kinds	of	precedent	
Doctrine	and	evolution	of	Stare	Deciesis	
Obiter	Dicta	
Ration	Decidendi	
Per	incurium,	Sub	silento	
Doctrine	and	prospective	overruling	
Advantages	and	disadvantages	of	precedent	
(C)Customs	



 

50	

Origing	and	nature	of	customary	Law	
Characteristics	
Factors	that	give	binding	force	to	custom	
General	and	particular	custom	
Administration	of	Justice:	
Concept	and	theories	of	justice	
Kinds	of	administration	of	justice	
Civil	justice	System	
Criminal	justice	System	
Punishment	
Theories	of	Punishment	
Sovereignty	
State	&	its	origin	
State	and	Government	
Sovereign	State	
Essentials	of	Sovereignty	
	
Text	Books:	
Salmond	Sir	J.:	Jurisprudence	
VD.		Mahaja,	Jurisprudence.	
	
Reference	Books:	
Paton,	G.W.	Text	book	of	Jurisprudence	
Buckland,	W.W.	Reflections	on	Jurisprudence.	
Hibbert,	W.N.	Jurisprudence	
Pollock,	F.A.	First	Book	of	Jurisprudence.	
VINORGRADOFF,	S.P.	Common	Sense	In	Law.	
Sapru,	T.N.	Modern	Jurisprudence.	
Dias,	R.W.M.	Jurisprudence	
L.B.	Curzon:	Jurisprudence.	
Edger	BodenHeimer	Jurisprudence.	
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CONSTITUTIONAL	LAW	OF	PAKISTAN		

LL.B(Hons)	

Credit	Hours:	3	Per	Week																																																																																Course	Code:	BLC-618	

Objective:	

1. A	Brief	study	of	various	constitutional	instruments	promulgated	before	and	after	
independence	with	reference	to	the	development	of	constitutional	principles	in	
Pakistan.	

2. A	detailed	study	of	the	Constitution	of	Islamic	Republic	of	Pakistan,	1973	with	special	
reference	to	the	concept	of	sovereignty	of	Almighty	Allah,	parliamentary	democracy	
and	independence	of	Judiciary.	

Constitutional	Developments	
The	Government	of	India	Act	–	1935	
The	Indian	Independence	Act	–	1974	
The	1st	Constituent	Assembly	
Objectives	Resolution	
Dissolution	of	Constituent	Assembly	and	its	after	effects.	
Salient	features	of	the	Constitution	of	1956	
Developments	leading	to	the	abrogation	of	the	Constitution	of	1956.	
Salient	features	of	the	Constitution	of	1962.	
Causes	of	failure	of	the	Constitution	of	1962	
Comparative	study	of	significant	features	of	Constitutions	of	1956.	1962	and	1973	
	
Cases	leading	to	the	development	of	Constitutional	principles	
	The	Federation	of	Pakistan	vs,	MoulviTamizuddin	
Yusuf	Patail	vs.	Government	of	Sind.	
Reference	–	I	of	1955	
The	State	vs.	Dosso	PLD	1958	S.C.	
Asma	Jillani	vs.	federation	of	Pakistan	PLD	1972	S.C.	
Nusrat	Bhutto	vs.	State	PLD	1977	S.C.	
	
The	Constitution	of	Islamic	Republic	of	Pakistan,	1973	
Introduction	
Preamble	
Islam	the	State	Religion	
Right	to	be	dealt	with	in	accordance	with	Law.	
High	treason.	
Fundamental	Rights	and	Principles	of	Policy	
Definition	of	State	
Inconsistency	of	Laws	inderogation	of	fundamental	rights.	
Rights	relating	to	persons.	
Rights	relation	to	property	etc.	
Responsibility	of	the	State	with	regard	to	the	principles	of	policy.	
Federation	of	Pakistan	
Parliament	
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The	Federal	Government	
Powers	of	the	President	to	promulgate	Ordinance.	
Provinces	
Governors	
Province	Assemblies	
The	Provincial	Government	
Powers	of	the	governor	to	promulgate	Ordinance	
Relations	between	Federation	and	Provinces	
Distribution	of	legislative	powers.	
Administrative	relations	between	Federation	and	Provinces.	
Council	of	Common	Interest.	
National	Economic	Commission.	
Finance	
National	Finance	Commission	
Federal	consolidated	fund	
Public	Accounts	
Auditor	General	of	Pakistan	
The	Judicature	
Supreme	Court	
High	Courts	
Federal	Shariaht	Court	
Federal	Shariaht	Court	
Supreme	Judicial	Council	
Administrative	Courts	and	tribunals	
Election	Commission	
Chief	Election	Commissioner	
Electoral	Laws	
Conduct	of	Election	
Islamic	Provisions	
Islamization	of	Laws	
Council	of	Islamic	Ideology	
Emergency	Provisions	
	
Emergency	on	account	of	war	or	Internal	disturbance	
Financial	Emergency	
Parliament’s	powers	to	make	laws	of	indemnity	
	
Text	Books	
The	Constitution	of	Islamic	Republic	of	Pakistan.	1973.	
The	Constitution	of	Islamic	Republic	of	Pakistan.	1973	by	justice	Muhammad	Munir	
Constitutional	Development	in	Pakistan	by	G.W.	Choudry.	
	
Reference	Books	
Constitutional	history	by	J.	Masud	Ahmad	
F.J.	Newman:	Essays	on	the	Constitution	of	Pakistan.	
Fridman:	Pakistan	Constitution	
Juening,	Siriver;	Constitutional	Problems	of	Pakistan.	
Struggle	for	Pakistan	by	Dr.	Ishtiaq	Hussain	Qureshi.	
The	Fundamental	Law	of	Pakistan	by	A.K.	Brohi.	
Constitutional,	Law	and	Pakistan	Affairs	by	Dr.	Nasim	Hassan	Shah.	 	
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CRIMINAL	LAW	-	I		

LL.B(Hons)	

Credit	Hours:	3	Per	Week																																																																																 	Course	Code:	
BLC-518	

	

Objective:	

A	study	of	various	provisions	of	the	Pakistan	Penal	Code	with	special	reference	to	offences	
against	person	and	property,	religion	and	state	including	the	constitution	of	the	crimes.	

I.										General	Principles	of	Criminal	Law	

Definition	of	Crime	

Nature	and	Characteristics	of	Crime	

Causes	of	Crime	

Elements	of	Crime	

Crime	and	Tort	

Parties	to	the	Crime	

Intention,	Knowledge	and	motive	

Crime	and	Strict	Liability	

Negligence	and	Recklessness.	

Text	Book:	

General	Principles	of	Criminal	Law	Some	Reflections:	

By.	Prof	Dr.	C.	M.	Hanif	

II.								The	Pakistan	Penal	Code	-	1860	

Introduction	

General	explanations	

Punishments	

General	exceptions	

Abetment	
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Criminal	conspiracy	
Offence	against	the	State	
Offences	against	the	public	tranquility	
Offences	by	or	relating	to	Public	Servant	
Contempt	of	Lawful	authority	
False	evidence	and	offences	against	public	justice	
Offences	relating	to	Weight	and	measure	
Offences	relating	to	religion	
Wrongful	restraints	and	wrongful	confinement	
Criminal	force	and	assault	
Kidnapping,	abduction	and	forced	labour	
Offences	against	property	
Theft	
Robbery	and	dacoity	
Criminal	misappropriation	of	property	
Criminal	breach	of	trust	
Receiving	of	stolen	property	
Cheating	
Mischief	
Criminal	trespass	
Hours	trespass	E.	Hours	breking	
Offences	relating	to	marriage	
Defamation	
Criminal	intimidation,	insult	and	annoyance	
Attempts	to	commit	offences	
Text	Books:	
The	Pakistan	Penal	Code	–	1860	
General	Principles	of	Criminal	Law	

	

Reference	Books:	

Penal	Code	by	RatanLal	

Smith	and	Hogan:	Criminal	Law:	Cases	and	Materials	
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JURISPRUDENCE	-	II	

LL.B	(Hons)	

Credit	Hours:	3	Per	Week																																																																																	 	 Course	
Code:	BLC-527	

Objective:	
A	study	of	various	legal	concepts	and	their	
characteristics.	
Legal	Right	
Concept	of	Legal	Right	
Essential	characteristics	of	Legal	Right	
Kinds	of	Legal	Right	
Objects	of	Legal	Right	
Ownership	
Definition	
Characteristics	
Kinds	of	ownership	
Possession	
Definition	
Possession	and	ownership	
Possession	in	Fact	and	possession	in	Law	
Modes	of	acquiring	possession	
Possessory	remedies	
Person	
Concept	of	person	
Natural	person	and	juristic	person	
Corporation	

a. Kinds	
b. Purpose	of	incorporation	
c. Criminal	liability	of	corporation	
d. Corporate	personality	
e. Creation	and	extinction	of	

corporation	
Legal	status	of	dead	man	and	unborn	
child.	
Title	
Invective	fact	
Devastative	facts	
Liability	
Definition	
Essential	of	liability	
Kinds	of	Liability	

Civil	and	Criminal	liability	
Strict	liability	
Vicarious	liability	
Mistake	of	fact	and	Law	
Jus	Necessitalis	
Negligence	
Theories	(subjective	&	objective)	
The	Duty	of	care	
Standard	of	care	
Contributory	negligence	
Obligation	
Definition	
Nature	and	Concept	of	obligation	
Kinds	of	obligations	
Law	of	Property	
	Definition	
Kinds	of	property	
Modes	of	Acquisition	of	property	
Law	of	Procedure	
Purpose	of	procedural	law	
Substantive	Law	&	Law	of	procedure	
Law	of	Evidence	
	
TEXT	BOOKS	
Salmond,	Sir	J.:	Jurisprudence	
V.D.	Mahajan,	Jurisprudence	
	
Reference	Books	
Paton,	G.W.	Text	Book	of	Jurisprudence	
Buckland,	W.W.	Reflections	on	
Jurisprudence	
Hibbert,	W.No.	Jurisprudence	
Pollock,	F.A.	First	Book	of	Jurisprudence	
Vinorgradoff,	S.P.	Common-Sense	in	Law	
Sapru,	T.N.	Modern	Jurisprudence	
Dias,	R.W.M.	Jurisprudence.	
L.B.Curzon:	Jurisprudence		
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MERCANTILE	LAW-I	

	

Credit	Hours:	3	Per	Week																																																																												Course	Code:	BLC-624	

Objective: 
A study of the principles of the law in 
relation to partnership and negotiable 
instruments. 

Text Books: 
A.        The Partnership Act 1932: 

Preliminaries and definitions 
Nature of partnership 

Kinds of partnership 
Distinction from other associations 

General duties of partners 
Relations of partners inter se. 

Relations of partners to third parties 
Implied authority of partners and its scope 

Incoming and outgoing partners 
Modes of dissolving a partnership 

Winding up and related aspects 
Registration of firms 

B.         The Negotiable Instruments Act, 
1881: 

Preliminaries 
Meaning and essentials of Promissory 
Note Bill of Exchange and Cheque 

Distinction between: 
Promissory Note and Bill 

Bill of Exchange and cheque 
Parties to Note, Bill and Cheque and their 
rights and liabilities 
Negotiation – Meaning and Method 

Indorsement – Meaning and Ingredients 
Presentment Acceptance 

Dishonur and protest 
Discharge from liability on notes etc. 

Compensation 
Presumptions as to Negotiable Instruments 

Selected cases as suggested by the teachers 
 

Text Book: 
The Partnership Act (IX of 1932) by 
KazimAshrat. 
Choudhary A.M. The Partnership Act. 

The Partnership Act by 
MianGhulamHussain 

The Negotiable Instrument Act by K.B. 
Abbas 

The Negotiable Instrument Act by M. 
Farani 

Reference Books: 
Mannan, M.A.The Partnership Act. 

Dekshit’s Partnership Act 
The Partnership Act by Desai 
Lindley Partnership law 

Manual of Partnership laws by Waqar-ul-
Haq 

Commercial Law by Iwan Davies 
Business Law by Charles Worth 

The Negotiable Instrument Act by Shaukat 
Mahmud 
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CRIMINAL	LAW-II	

LL.B(Hons)	

Credit	Hours:	3	Per	Week																																																																																 	 	Course	
Code:	BLC-528	

	

Objective:	
A	study	of	various	provisions	of	Hadood	
Laws	and	Qisas-o-Diyat	Ordinance	
including	principles	of	criminal	law	of	
Islam.	
I.										Principles	of	Criminal	Law	in	Islam	
Concept	of	crime	
Classification	of	crimes	
Classification	of	punishments		
Difference	between	Hudood&Qisas	
Proof	and	punishment	
Criminal	intention	and	criminal	liability	
Territorial	application	of	criminal	law	of	
Islam.	
II.A.				Offence	against	property	
(Enforcement	of	Hadood)	Ordinance	–	
1979	
Definitions	
Theft	and	its	kinds	
Nisab	
Proof	of	theft	
Punishment	
Haraabab	
Proof	of	Haraabah	
Punishment	
B.									Offence	of	Zina	(Enforcement	of	
Hadood)	Ordinance,	1979	
Definitions	
Kinds	of	offence	
Proof	
Punishment	
Kidnapping	and	abduction	for	marriage	
Prostitution	
C.								Offence	of	Qazaf	(Enforcement	of	
Hadd)	Ordinance	1979	

Definition	
Qazf	and	its	kinds	
Proof	
Punishment	
Competency	of	the	complainant	
Lian	
D.								Prohibition	(Enforcement	of	Hadd)	
Order,	1979	
Definitions	
Manufacturing	and	possession	of	
intoxicants	
Drinking	and	its	kinds	
Proof	
Punishment	
II.								Qisas-o-Diyat	Ordinance	
Definitions	
Qatl	and	its	kinds	
Proof	
Punishment	
Waiver	and	compounding	
Diyat	
Attempt	to	commit	Qatl	
Hurt	and	its	kinds	
Proof	and	punishments	
Isqat-i-Hamal	and	Janin	
Punishment	
Interpretation	
	
Text	Books	
Hadood	Ordinances,	1979	
Qisas-o-Diyat	Ordinance	
Reference	Books	
As	suggested	by	the	teachers	

	 	



 

58	

University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah	

TRANSFER	OF	PROPERTY	ACT	-I	

Credit	Hours:	3	Per	Week																																																																													 				Course	Code:	
BLC-625	

Objectives:	

	 A	study	of	the	different	provisions	of	the	Transfer	of	Property	Act	and	Islamic	Law	
with	special	reference	to	the	sales,	mortgages,	charges,	leases	exchanges	and	gifts.		

I. The	Transfer	of	property	Act-1982		
• Interpretation	
• Sale	of	immovable	property			
• Rights	and	liabilities	of	buyer	and	seller	
• Discharge	of	encumbrances	on	sale	
• Mortgages	of	immoveable	property		
• Kinds	of	Mortgage	
• Rights	and	liabilities	of	mortgager	and	mortgagee	
• Priority		
• Marshalling	and	contribution		
• Redemption	
• Charges	
• Notice	and	Tender	
• Lease	of	immoveable	property	
• Leases	how	made	
• Rights	and	liabilities	of	lesser	and	lessee	
• Exchange		
• Rights	and	liabilities	of	parties	
• Exchange	of	money	
• Gift	
• Essentials	of	Gift	
• Existence	and	future	property	
• Suspension	and	revocation	
• Saving	of	donations	mortis	causa	and	Muslim	Law	
ii.	The	Registration	Act	1908	
Text	Book:	
The	Transfer	of	Property	Act	1882	
The	Registration	Act	1908	
Reference	Book	
The	Transfer	of	Property	Act	1882	by	C.M	Hanif	
The	Registration	Act	1908	
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PUBLIC	INTERNATIONAL	LAW	–	I	

LL.B	(Hons)	

Credit	Hours:	3	Per	Week																																																																				 	Course	Code:	BLC-517	

Objective:	
A	study	of	the	origin,	sources	and	nature	of	International	law,	the	Muslim	International	law	
and	a	study	of	various	International	organization.	
INTRODUCTION	
The	nature,	origin	and	historical	development	of	international	law.	
The	problem	of	enforcement	and	sanction.	
Popular	skepticism	about	International	law.	
Why	states	obey	international	law.	
SOURCES:	
International	Convention	(treaties)	
Custom,	States	practice,	treaty	and	custom	
Opinion	juris,	General	Principles	of	Law	
Judicial	decisions,	Act	of	International	Organizations.	
The	hierarchy	of	the	sources.	
SOVEREIGNTY	AND	TERRITORY:	
Definition	of	State	and	its	essential	ingredients.	
Kinds	of	states	
Sovereignty	and	self	determination	
The	acquisition	of	title	to	territory	
Occupation	and	Prescription	
Cession	and	conques.	
RECOGNITION:	
	Recognition	in	general	
Theories	of	recognition	
Difference	between	recognition	of	the	State	and	the	Government.	
The	Dejure	and	Defecto	recognition.	
The	Dejure	and	Defecto	recognition	
Express	and	Implied	recognition,	Non	–	recognition	
STATE	RESPONSIBILITY	
Nature	and	kinds	of	state	responsibility	
Responsibility	for	breach	of	treaties.	
Responsibility	for	expiration	of	property.	
State	responsibility	and	fault	theory	
Claim	
TEXT	BOOKS	
A	Modern	Introduction	to	International	Law	by	MichealAkehurst.	
An	Introduction	to	International	Law	by	J.G.	Starke.	
The	Muslim	Conduct	of	State	by	Dr.	Muhammad	Hamidullah	
Reference	Books:	
Introduction	to	International	Law	by	brownlie	
The	Law	of	Nations	by	J.	Briely	
International	Law	by	Be	Jawi	
Jadid	Qanun	Bainul	Mumalik	Kay	usul	aw	rNazirain	by	Dr.	Muhammad	Hamid	Ullah	
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CONSTITUTIONAL	HISTORY	OF	PAKISTAN	

	

Credit	Hours:	3	Per	Week																																																													 	Course	Code:	BLC-525	
	
Salient	features	of	the	Government	of	India	Act,	1935	
Indian	Independence	Act,	1947	
Objectives	Resolution,	1949	
Report	of	the	Basic	Principles	Committee	
Draft	constitution	of	1954	
Salient	features	of	the	1956	Constitution	
Constitution	Commission	of	1960	(Shahabuddin	Commission)	
Salient	features	of	the	1962	Constitution	
Abrogation	of	the	Constitutions	and	the	Martial	Laws	
Legal	Framework	Order,	1970	
The	Interim	Constitution	of	1972	
Fifth	and	Sixth	Constitutional	Amendments	in	the	1973	Constitution	
The	PCO	of	1981	
The	RCO	of	1985	
The	Eighth	Amendment	
The	LFO-2002	and	The	Seventeenth	Amendment,	2003	
	
CASES:	
1.	MaulviTamizuddin	Khan	v.	Federation	of	Pakistan	PLD	1955	Sindh	96	
2.	Federation	of	Pakistan	vs.	MaulviTamizuddin	Khan	
3.	Reference	by	the	Governor-General	PLD	1955	FC	435	
4.	State	v.	Dosso	PLD	1958	SC	533	
5.	Usif	Patel	v.	Crown	PLD	1955	FC	387	
6.	Begum	Nusrat	Bhutto	v.	Chief	of	the	Army	Staff	PLD	1977	SC	657	
7.	Hakim	Khan	v.	Government	of	Pakistan	PLD	1992	SC	585	
8.	Nawaz	Sharif	v.	President	of	Pakistan	PLD	1993	SC	473	
9.	Benazir	Bhutto	v.	the	President	of	Pakistan	PLD	1992	SC	492	
10.	Khawaja	Muhammad	Sharif,	PLD	1988	Lah.	725	
11.	Federation	of	Pakistan	v.	Haji	Saifullah	Khan	PLD	1989	SC	166	
12.	Khawaja	Ahmad	Tariq	Rahim	PLD	1992	SC	646	
13.	Benazir	Bhutto	v.	President	of	Pakistan,	PLD	1998	SC	388	
14.	AsmaJilani	v.	Government	of	the	Punjab	PLD	1972	SC	139	
15.	Mir	Hassan…	
16.	State	v.	Zia	urRehman	PLD	1973	SC	49	
17.	Mahmood	Khan	Achakzai	v.	Fed.of	Pakistan	PLD	1997	SC	
18.	Zafar	Ali	Shah	case,	2000	
BOOKS	RECOMMENDED	
1.	Constitutional	Development	of	Pakistan	by	G	W	Chaudhry.	
2.	Constitutional	Documents	of	Pakistan	by	SafdarMahmood.	
3.	Constitutional	and	Political	History	of	Pakistan	by	Hamid	Khan.	
4.	Book	by	Justice	M.	Munir.	
5.	Khalid	Bin	Sayed.	
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CIVIL	PROCEDURE	CODE	–	I	

LL.b(Hons)	

Credit	Hours:	3	Per	Week																																																																																	 											Course	
Code:	BLC-716	

Objective:	

A	study	of	the	principles	of	the	Code	of	
Civil	Procedure	with	reference	to	
jurisdiction	of	court,	institution	of	suits,	
summons	and	written	statements,	issues,	
evidence	and	judgment	and	various	
provisions	of	the	Limitations	Act.	
I.										The	Code	of	Civil	Procedure	–	
1908:	
Preliminary	and	suits	in	general	
Definition	
Place	of	suing	
Institution	of	suit	
Stay	of	Suit	
Res	Judicata	
Bar	of	suit	
Summons	and	their	service	
Issue	of	summons	
Service	of	summons	
Substituted	service	
Service	in	special	cases	
Service	in	foreign	territory	
Parties	to	suit	
Plaintiffs	and	defendants			
Misjoinder	and	non-joinder	and	objection	
thereof.	
Striking	of	parties	
Conduct	of	suit	
Recognized	Agents	and	pleaders	and	their	
appointment.	
Frame	of	Suit	
Suit	to	include	the	whole	claim	
Relinquishment	of	part	of	claim	
Omission	to	claim	relief	
Joinder	of	cause	of	action		

Pleadings	
In	general	
Plaint	
Written	Statement	
Settlement	of	Issues	
Issues	of	laws	and	facts	
Amendment	in	issues	
Material	from	issues	may	be	framed	
Summning	and	attendance	of	witnesses	
Summons	how	served	
Service	of	summons	
Consequences	of	failure	to	appear	
Examination	of	witnesses	
Right	to	begin	
Statements	and	production	of	evidence	
Demeanor	of	witness	
Recalling	of	witness	
Judgment	and	Decree	
Plaintiffs	and	defendants	
Decree	in	various	cases	
Judgment	and	decree	–	pronouncement	
Interest	and	Cost	
Interest	
Interest	on	public	dues	
Interest	etc.,	on	dues	on	banking	–	
Company	
Cost	
Compensatory	costs	
Execution	
Courts	where	execution	application	may	
be	filed	
Questions	to	be	determined	by	executing	
courts	
Procedure	in	execution	
Arrest	and	detention	
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Attached	
Sale	
Resistance	to	execution	
Text	Books	
The	Code	of	Civil	Procedure	(V	of	1908)	
The	Code	of	Civil	Procedure	(Students	
Edition	by	AamerRaza	A.	Khan)	

Civil	Procedure	Code	by	D.F.	Mulla.	
Reference	Book	
Civil	Procedure	Code	of	Sarkar	
Lecture	on	Civil	Practice	by	D.F.	Mulla	
Note:	Bare	Act	May	be	provided	to	the	
students	during	the	examination	if	
necessary.	

University of Swat                                                                   Department of Law &Shariah	
CRIMIINAL	PROCEDURE	CODE	–	I	

LL.B(Hons)	
Credit	Hours:	3	Per	Week																																																																																	 	 Course	
Code:	BLC-717	
Objective:	
A	study	of	Criminal	Procedure	Code	with	reference	to	the	trial	of	the	offences	including	the	
constitution	of	the	criminal	courts.	
I.										The	Criminal	Procedure	Code	-	1897	
Preliminary	
Constitution	of	Criminal	Courts	
Classes	of	criminal	courts	
Territorial	divisions	
Courts	and	offices	
Powers	of	Courts	
Offences	cognizable	by	each	court	
Sentences	which	may	be	passed	by	various	courts	
Ordinary	and	additional	powers	
Conferment,	continuance	and	cancellation	of	powers	
Arrest,	Escape	and	retaking	
Arrest	generally	
Arrest	without	warrant	
Processes	for	compelling	appearance	
Summons	
Warrant	of	arrest	
Proclamation	and	attachment	
Miscellaneous	rules	regarding	processes	
Special	rules	
Process	for	Production	of	Documents,	Movable	property	and	the	discovery	of	Persons	
Wrongfully	confined	
Summons	to	produce	
Search	warrants	
Discovery	of	person	wrongfully	confined	
General	provisions	relating	to	searches	
Miscellaneous	
Security	for	keeping	the	peace	and	for	food	behavior	
Unlawful	Assembles	
Temporary	orders	in	urgent	cases	of	nuisances	&	danger	
Disputes	as	to	immovable	property	
Preventive	action	of	the	police	
	Information	to	the	police	and	their	powers	to	investigate	
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Jurisdiction	of	the	criminal	courts	in	inquiries	&	trials:	
i. Place	of	Inquiry	or	trial	
ii. Conditions	requisite	for	initiation	of	Proceedings	

Complaints	to	Magistrates	
The	commencement	of	proceedings	before	court	
	
Text	Books	
The	Code	of	Criminal	Procedure	
Mazhar	Hussain	Nizami:	Criminal	Procedure	Code.	
	
Reference	Books	
RatanLal:	Criminal	Procedure	Code	
Hafeez-ur-Rehman:	Lectures	on	Criminal	Procedure	
Code	of	Criminal	Procedure	by	ShaukatMahmood	
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LAW	OF	EVIDENCE-1	

Credit	Hours:	3	Per	Week																																																																																																																					
Course	Code:	BLC-718	
LL.B(Hons)	
Objective:	
A	detailed	study	of	the	principles	of	evidence,	competency	of	witnesses	and	rules	regarding	
production	of	evidence	etc.	as	given	in	the	Qanoon-e-Shahadat	Order,	1984.	
Preliminary	and	Competence	of	Witnesses	
Interpretation	
Competency	of	witness	
Judges	and	Magistrates	as	winters	
Evidence	as	to	affairs	of	State	
Privileged	Communication	
	Accomplice	
Answering	ineminating	questions	
Number	of	witnesses	
Oral	and	Documentary	Evidence	
Oral	evidence	
Direct	and	Indirect	evidence	
Documentary	evidence	
Primary	and	Secondary	evidence	
Rules	as	to	notice	to	produce	
Statements	of	Attesting	witnesses	
Proof	of	document	not	required	by	law	to	be	attested.	
Comparison	of	signatures,	writing	etc.	
Public	and	private	documents	
Certified	copies	of	documents	
Presumption	as	to	documents	
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Presumption	to	thirty	years	old	documents	
Proof	and	Estopple	
Judicial	notice	
Admitted	facts	
Estoppel	
Examination	of	Witnesses	
Examination	in	chief	
Cross	examination	
Re-examination	
Leading	questions	
Indecent	and	scandalous	questions	
Impeaching	credibility	of	witness	
Corroborative	evidence	
Refreshing	of	memory	
Court	questions	
Claim	on	oath	
Copies	by	modern	devices	
Text	Books	
The	Quran-e-Shahadat	order,	1984	
The	Qanun-e-Shahdat	Order,	1984	by	Justice	Khalil-ur-Rehman	
Reference	Books	
Mahmood.	J.	Qanun-e-Shahadat	(Urdu)	
Ammer	Ali	&	Woodruff.	Sir	J.g.	The	Law	Evidence	
Phipson	on	Evidence	
Law	of	Evidence	by	L.B.	Curzon.	
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Equity,	Trust	&	Specific	Relief	

LL.B	(Hons.)	 	 	 	 	 	 	 	 	 Course	Code:	BLC-
629	

Credit	Hours:	3	per	Week	 	 	

Objective:	

	 A	study	of	the	origin	and	evolution	of	the	principles	of	Equity	and	their	manifestation	
in	precedent	law	and	different	provisions	of	the	Trust	Act.	A	Study	of	the	concept	of	equity	
in	the	Islamic	Law	and	different	Pro-	visions	of	the	Specific	Relief	Act-	1877.	

I	Concept	of	Equity	in	Islam	
v Istihsan	and	Maslhah	in	Islamic	Law	
v Kinds	of	Istihsan	
v Nature	of	relationship	between	Istihsan	and	Maslahah	
v Legal	Maxims	relating	to	Istihsan	and	Maslahah	
	
	 	
I.Principles	of	Equity:	
v Background	to	the	evolution	of	the	principles	
v Origin	and	development	of	the	equity	jurisdiction		
v The	impact	of	the	equity	on	common	law	
v The	judicature	Act	of	1873	(English	Statute)	
v Application	of	principles	of	Equity	in	Pakistan-	Pakistan	Experience		
v Twelve	maxims	of	equity		
v Cases	

1. Gokaldas	Gopaldas	v.	Ram	Ram	baksh	Seochand		
2. Ramkoomar	Koondoo	v.	Johan	and	Maria	McQueen	
3. Paul	v.	Robson	
4. Noakes	&	Co.	Ltd.	V.	Rice	
5. Ardeshir	Mama	v.	Flora	Sasson	
II.The	Trust	Act-	1882:	

v Preliminary		
v Kinds	of	Trust:.	

(I) Private	
(II) Public	Charitable		
(III) Implied		
(IV) Consturctive	

v Creation	of	Trust	
v The	duties	&	Liabilities	of	Trustee	
v The	rights	and	powers	of	Trustees	
v The	rights	and	liabilities	of	the	Beneficiary	



 

66	

v Miscellaneous		
	
II	The	specific	relief	Act-	1877	
v Nature	of	relief		
v Kinds	of	relief		
v Possession	of	Property	Moveable	and	immoveable		
v Specific	Performance	of	contract		

a. Contracts	Which	may	be	specifically	enforced		
b. Contract	which	can	not	be	specifically	enforced	
c. Discretion	of	course	
d. For	whom	contract	may	be	enforced	
e. For	whom	contract	may	not	be	enforced	
f. Enforcement	of	contract	with	variation		
g. Against	whom	contract	may	be	enforced		
h. Against	whom	contact	may	not	be	enforced	

v Rectification	of	instrument		
v Rescission	of	contract	
v Cancellation	of	documents	
v Declaratory	relief	
v Appointment	of	receiver		
Preventive	relief		
v Injunctions	generally	
v Mandatory	injunctions	
v Perpetual	injunctions	
v Cases	in	which	injunction	can	be	issud	
Text	Books	
1. The	Specific	Relief	Act-1877	
2. Reconstruction	of	Legal	in	Islam	by	Riazul	Hassan	Gillani	
3. An	introduction	to	equity	by	keeton	
4. The	Trust	Act-	1882	
Reference	Books	
1. The	Specific	relif	Act-	1877	by	Sardar	Iqbal	Mokhal		
2. Theories	of	Islamic	Law	by	Mr.	Imarn	Ahsan	Nyazee	
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PAKISTANI		CULTURE		AND	S	OCIETY	

LL.B	(Hon’s)	 	 	 	 	 	 	

Credit	Hours:	03	Per	Week	 	 	 	 	 	 								Course	Code:	GC-328	

Pre	–Requisite:	

	 Aim:	 	This	 is	a	compulsory	course	 to	 fulfill	 the	 requirements	 for	university	degrees	
prescribed	by	the	University	Grants	Commission,	Islamabad	of	the	Government	of	Pakistan.		

5. A	history	of	the	sub-continent	since	the	advent	of	Muslims	until	the	fall	of	the	
Mughal	Dynasty.		

6. Pakistan	 Movement;	 from	 Mujaddad	 ALfe	 Sani	 and	 Shah	 Waliullah	 to	
creation	 of	 Pakistan	 in	 1947,	 with	 focus	 on	major	 reform	movements	 and	
event	since	1901.	

7. Ideology	of	Pakistan.	

8. Religion	and	Traditions	of	the	people	of	Pakistan.		

9. Pakistan	after	1947:	 Important	political	 social	 and	economic	 changes	 in	 the	
country.		

10. Islamization	efforts	in	Pakistan	since,	1947.	

11. Pakistan	 Today;	 Geography,	 population,	 defense,	 education,	 the	 lateral	
relations	 with	 India,	 Afghanistan	 China,	 Russia,	 the	 United	 States	 and	 the	
former	colonial	power.	

12. Pakistan	and	Muslim	world.	

Prescribed	Texts:	

	 The	 instructor	 may	 choose	 from	 amongst	 the	 following	 book;	 and	 selected	 other	
material	at	his	discretion.		

1. Qureshi,	I.H	The	Struggle	for	Pakistan.	Karachi,	1965.	

2. Qureshi,	I.H	Ulema	in	politics,	Karachi,	1947.	

3. Qureshi,	I.H	A	short	History	of	Pakistan.	Karachi	1967.	

4. Qurishi,	K.U.	A	Geography	of	Pakistan.	Lahore,	1977.	

5. Publication	of	the	University	Grants	Commission,	Islamabad	on	the	subject.				
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Intellectual	Property	Law	

LL.B	(Hon’s)	 	 	 	 	 	 	

Credit	Hours:	03	Per	Week	 	 	 	 	 	 Course	Code:	BLC-715	

Syllabus 

The course focusses on how intellectual property (IP) is regulated under 
international law, primarily via treaties protecting copyright trade marks 
and patents. Since IP touches upon a range of other areas of international 
law – such as trade, investment, human rights and biological diversity – 
the course also examines some of these interfaces. Ideally, students 
already have some acquaintance with IP law at a national level or are 
taking the IP paper but this is no prerequisite. Similarly, basic knowledge 
of public international law is an advantage, but not required. 

1. General 

(a) Rationale, history, actors and main principles of the International IP 
system.  
(b) International IP in the World Trade Organization (WTO): 
interpretation, dispute, settlement and compliance. 

2. Specific areas of IP protection 

(a) The international system for copyright protection (the revised Berne 
Convention, TRIPS, the WIPO ‘internet’ Treaties and the Marrakesh 
Treaty); responses to thedigital, network environment  
(b) International trade mark protection (Paris Convention, TRIPS) and 
registration (Madrid Agreement, Madrid Protocol); geographical 
indications; public policy challenges.  
(c) Patent rights in international IP law (Paris Convention, TRIPS) and in 
other areas of international law (public health, human rights, biological 
diversity and traditional knowledge) (d) The enforcement of IP rights 

3. IP in the wider context of international law 

(a) IP protection under free trade agreements (FTAs)  
(b) International Investment Law and IP rights  
(c) Human rights and IP 

Text	Books:	

Guide	to	Intellectual	Property	Law	by	G.M	Chudhry	
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Land	Laws	

LL.B	(Hon’s)	 	 	 	 	 	 	
Credit	Hours:	03	Per	Week	 	 	 	 	 	 	 Course	Code:	BLC-
729	
CONTENT	SUMMARY		
Land	Revenue	Act,	1967		
1.	Preliminary		
2.	Divisions	and	Districts		
3.	Appointment	and	Powers	of	Revenue	Officers	(Appointment)		
4.	Procedure	of	Revenue	Officers	
5.	Village	Officers		
6.	Records	of	Rights	and	Periodical	Records		

•	Procedure	for	Making	Records		
•	Rights	of	Government	and	Presumptions	with	respect	thereto	and	to	other	matters.	
	•	Supplemental	Provisions		

7.	Assessment		
8.	Collection	of	Land	Revenue		
9.	Recovery	of	other	Demands	by	Revenue	Officers		
10.	Surveys	and	Boundaries		
11.	Partition		
12.	Arbitration		
13.	Appeal,	Review	and	Revision		
14.	Supplemental	Provisions		

•	Revenue	Deposits		
•	Orders	of	Civil	and	Criminal	Courts	
	•	Exclusion	of	Jurisdiction	of	Civil	Courts		
•	General		

15.	Miscellaneous		
16.	The	Land	Revenue	Rules	1968		
17.	Punjab	Tenancy	Act,	1887		
18.	Punjab	Pre-Emption	Act,	1991	
19.	All	provisions	of	the	above	mentioned	Acts.	
Please	note:	The	contents/	schedule	may	be	varied	at	the	discretion	of	the	course	convenor	
to	give	a	greater	or	lesser	degree	of	emphasis	to	a	particular	topic.		
PRESCRIBED	TEXTS		
Text	Books:	-		
Land	Revenue	Act,	1967	(Bare	Act)		
Punjab	Tenancy	Act,	1887	–		
Punjab	Pre-Emption	Act,	1991		
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Basic	Mathematics	

LL.B	(Hon’s)	 	 	 	 	 	 	
Credit	Hours:	03	Per	Week	 	 	 	 	 	 							Course	Code:	GC-318	
Course	Description		
In	 this	 course,	 students	will	 improve	 their	 arithmetic	 skills	 as	well	 as	 their	 ability	 to	 solve	
applications	 of	 arithmetic.	 The	 subject	 areas	 will	 be	 addition,	 subtraction,	 multiplication,	
and	division	of	whole	numbers,	fractions,	decimals	and	integers.	Also	included	are	factoring	
numbers	 into	 the	 products	 of	 primes;	 conversions	 between	 decimals,	 fractions	 and	
percents;	ratio	and	proportion	problems;	place	value;	least	common	multiple.	This	course	is	
taught	using	computer-assisted	instruction.	To	complete	this	course,	students	may	need	to	
schedule	 additional	 time	 in	 our	 open	 computer	 labs.	 Prerequisite:	 ENGL	 093	 AND	
appropriate	score	on	math	placement	test	(2	hours	per	week)		

Overall	course	objectives		
Upon	successfully	completing	this	course,	students	should	be	able	to:	
1.	Add,	subtract,	multiply	and	divide	whole	numbers,	rational	numbers	(fractions,	mixed	
numbers	and	decimals),	signed	numbers.		
2.	Factor	whole	numbers	into	products	of	primes.		
3.	Change	numbers	from	decimal,	fractional,	or	percent	form	to	one	of	the	other	forms.		
4.	Round	off	whole	and	decimal	numbers.		
5.	Understand	place	value	system.	
	6.	Find	least	common	multiple	and	least	common	denominator.		
7.	Simplify	ratios	and	solve	proportions.		
8.	Solve	application	problems	involving	whole	numbers,	fractions	or	percent.		
Major	Topics	
	I.	Whole	numbers		

A.	Basic	operations		
B.	Prime	factorization		
C.	Application	Problems		

II.	Fractions		
A.	Basic	operations	
	B.	Least	common	multiple,	least	common	denominator		
C.	Application	Problems		

III.	Decimals		
A.	Basic	operations		
B.	Place	value		
C.	Rounding		

IV.	Percent	Revised	-	February	14		
A.	Ratio/proportion		
B.	Application	problems		

V.	Integers		
A.	Basic	operations		
B.	Application	problems		

Course	Requirements		
Grading/Exams:	Grading	procedures	are	established	by	the	Mathematics	Division	and	will	
include	several	unit	exams,	quizzes	and	a	comprehensive	final	exam.	Technology	
requirements:	Basic	4-function	calculator		
Other	Course	Information	
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Credits	awarded	for	the	completion	of	this	course	do	not	fulfill	degree	requirements	in	any	
degree	or	certificate	program	and	are	not	transferrable	to	four-year	colleges.	
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University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah 

Introduction	to	Pakistan	Legal	system	

LL.B	(Hon’s)	 	 	 	 	 	 	

Credit	Hours:	03	Per	Week	 	 	 	 	 	 Course	Code:	BLC-417	

Course Description and Goal 
The course is an introduction to the basics of the Pakistani Legal System. It assumes that 
ordinary citizens are generally little acquainted with the system of law that governs them and 
will therefore attempt to provide that acquaintance. 
It is expected that by the end of the course students will have a clear basic idea of the legal 
system of Pakistan enabling them to broadly understand the “whole business” of rights, 
duties, and administration of law and justice as also the every day socio-political debates that 
often seem to hinge on legal and constitutional questions. 
There are no prerequisites for the course 

The President --The Parliament (Majlis e Shoora) 

Legislation by Parliament –  

Legislation by President—Legislative relations between the Federation and Provinces. 

The Governors & The Provincial Assemblies—Legislation by Provinces & Governors. 
The Federal Government and the Provincial Governments--Administrative 
Relations between the Federation and Provinces—Amendments to the Constitution (and other 
laws)---Attorney General & Advocates General 
Constitutional Courts--The Supreme Court, the High Courts and the 
Federal Shariaht Court—Removal of Judges 
Substantive and procedural laws (civil and criminal)--Tort. 
Civil and criminal trials--Interim orders--Ordinary & Special laws 
Constitutional Remedies--Original Jurisdiction and Powers of Constitutional Courts---
Contempt of Court 
Appeal—Revision--Review—Arbitration--Time bars— 
Artificial Person Rules & Regulations--Personal Laws--Ouster Clauses—Natural Justice 
 
Text Books: 
Constitution of Pakistan- 1973. 
Specimen Civil Suit 
Specimen FIR	
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SHARI’A  / COURSE CONTENTS 
 

B.A LL.B (Hon’s) 05 years Law and Shariah 
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University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah 
 مفردات مادة "النشاط اللغوي"

  DA-313        رقم المقرر ورمزه:

 اسم المادة
Name of Course 1( -1        النشاط اللغوي(Audio, Video Language Activities 

 الساعاتالمعتمدة
Credit Hours 3NC-0 

 المستوى0
Level of Course بتدائيألا 

 الفصل
Offering Semester الفصل الدراسي األول 

 األھداف
Objectives of the Course 

 

 تدریب الطالب على أستخدام اللغة في مواقف طبیعیة..1
 تدریب الطالب على تذوق وفھم اللغة من خالل األناشید..2

 تدریب الطالب على التعبیر الحر المباشر شفاھة وكتابة بجمل قصیرة وسھلة..3
 أدوات للتدریس

Teaching Tools 
 

 المعمل اللغوي
 أشرطة التسجیل
 والتلفاز

 األحتیاجا ت
لتدریس المادة الالزمة  

Requirements for teachings 
of Course 

 أجھزة التسجیل
 التلفاز

 المعمل اللغوي

 

Contents of Course 

 محتویا ت ا لمنھج

Week 
No. 

رقم ا 
 ألسبوع

Main Title 
 العنوا ن ا لرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیلثالثةمحاضرات

1.   
Registration and Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 
 
 

 تعالي نرسم-2 كرة القدم -1  .2
 أین النظارة -4 من الغائب -3
 الجرس -5

 تدریب الطالب على أصوات الحروف.
 تعریف الطالب بالفرق بین األصوات المتشابھة.

 ربط األصوات بأشكال الحروف.
 تعارف-2  المراكب-1  .3

 طوابع -4 تلمیذ جدید-3
 سد الحبل -5

 إجراء تدریبات النشاط اللغوي من الكتاب المقرر.
 إجراء مسابقة في تحسین القراءة والكتابة.

 
 في النادي الریاض   -1  .4

 المتحف-3 في الدرس األول-2
 المسجد-5  المكتبة -4

 قراءة الحوارات وتمثیل الحوار من قبل الطالب.
 إجراء تدریبات النشاط اللغوي.

 
 الملعب المطعم-2  المعمل-1  .5

 الواجب -4 أین أحمد-3
 ما ھوایتك -5

 تمثیل الحوارات من قبل الطالب.
 األلعاب اللغویة من الكتاب.

 إجراءا تدریبات النشاط اللغوي.
 امتحان-2  مباراة-1  .6

 معسكر الكشافة -4  رحلة -3
 زیارة -5

 تمثیل الحوارات من قبل الطالب.
 إجراء المسابقات اللغویة.
 إجراء التدریبات اللغویة.

 صالة الجمعة-2  أسرتي-1  .7
 حجرة فاطمة -4  ھدیتي-3

 تمثیل الحوارات من قبل الطالب.
 إجراء المسابقات اللغویة.
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 إجراء التدریبات اللغویة. سعید یعمل بالشاي -5
 الخالة-2  العم-1  .8

 في المكتبة -4 إلى السوق-3
 أسرة عبد العزیز -5

 القصص القصیرة.قراءة 
 إجراء حوار حول القصص.

 إجراء التدریبات المصاحبة للدرس.
ھشام یذھب إلى -2حجرة الجلوس   -1  .9

 السوق
 العمرة -4  تعارف-3
 في البیت -5

 قراءة األناشید.
 تحفیظ الطالب لألناشید.

 شرح المفردات والجمل الصعبة.

 السكن-2 في الحدیقة-1  .10
 الدراسة -4 في المكتبة -3
 إلى المدرسة -5

 قراءة القصص القصیرة.
 تدریب الطالب على القراءة.

 شرح المفردات والجمل الصعبة.
 الھوایات -2 في المدینة-1  .11

 الطعام -4 في الصف -3
 العطلة -5

 إجراء مسابقات اللغة.
 تحفیظ الطالب لألناشید والمحفوظات.

 إجراء التدریبات المقررة.
 أمي -2 في المدرسة-1  .12

 المراسلة -4  العائلة-3
 حادث -5

 إجراء المسابقات واأللعاب اللغویة.
 إجراء التدریبات المقررة.

 
 في السوق -2  العمل-1  .13

 في رمضان -4 في المسجد -3
 في مكة -5

 إجراء المسابقات واأللعاب اللغویة.
 إجراء التدریبات المقررة.

 
 الھجرة -2 في الیوم  -1  .14

رمضان  -4 رمضان المبارك -3
 شھر الصوم

 ھل قضیت إجازة سعیدة؟ -5

 إجراء المسابقات واأللعاب اللغویة.
 قراءة القصص القصیرة.

 

مسابقة في -2قضاء وقت الفراغ   -1  .15
 المعلومات

 ما رأیك في الواجب المدرسي-3
 صالح الدین  -5الحفل التمثیلي      -4

 واأللعاب اللغویة من الكتاب المقرر. إجراء المسابقات
 إجراء التدریبات اللغویة الالزمة.

 

جولة في -2 الوقوف في عرفات-1  .16
سعاد توقر -3المملكة العربیة السعودیة  

  
ھل تفكر  -5الیوم الریاضي    -4

 لمستقبلك؟

 إجراء المسابقات واأللعاب اللغویة من الكتاب المقرر.
 المقررة.إجراء التدریبات 

 

 مراجعة نھائیة -1  .17
 امتحانات تدریبیة -2

 مراجعة حفظ وفھم.
 األناشید والقصص من الكتاب المقرر.

 
18.  Final Term Examinations 

 أسبوع المراجعة
 واالستعداد لالمتحان النھائي

 
 
 

 

Recommended Text Books  الكتب المقررة 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 1983وزارة المعارف السعودیة  )1العربیة للناشئین جـ ( د. محمود محمد حسین  .1
 1983وزارة المعارف السعودیة  )2العربیة للناشئین جـ ( ناصف مصطفى  .2
 1983وزارة المعارف السعودیة  )3العربیة للناشئین جـ ( مختار الطاھر  .3

 

Recommended Reference Books   الموصٮبھ المراجع 

S# Author of Book Title of Book Publisher & year of Publication 
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 الناشر وسنة النشر اسم الكتاب مؤلف الكتاب م
 د. عبد الرحمن الفوزان  .1

 مختار الطاھر,
 عبد الخالق محمد فضل

 م2002مؤسسة الوقف اإلسالمي السعودیة  )1یدیك جـ (العربیة بین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سواتجامــعـة   

 قسم القانون والشریعة

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 )"1مفردات مادة "الفھم واالستماع(
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  DA-311  رقم المقرر ورمزه:

 إسم المادة
Name of Course  1واالستماع(الفھم(Listening Skills –I                          

 الساعا ت ا لمعتمدة
Credit Hours 3NC-0 

 المستوى
Level of Course االبتدائي 

 الفصل
Offering Semester الفصل الدراسي األول 

 األھداف
Objectives of the Course 

 

 العربیةتدریب الطالب على التعود على االستماع للغة  1.
 تدریب الطالب على االستماع إلى األصوات في سیاق المفردات العربیة.2.

 تدریب الطالب على فھم المفردات والنصوص القصیرة.3 .
 تعوید الطالب على استماع وفھم اللغة من غیر لغة وسیطة..4

 أدوات التدریس
Teaching Tools 

 

 السبورة
 األشرطة المسجلة

 
ةلالزمةلتدریس الماداالحتیاجات ا   

Requirements for teachings 
of Course 

 أجھزة التجسیل
 األقراص الصلبة (سي دیز)
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Contents of Course 

 محتویات المنھج

Week 
No. 

 رقم األسبوع

Main Title 
 العنوان الرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیل  لٽال ٽہ محاضرات

1 

  

 

Registration and Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 

 

 

 تعالي نرسم-2 كرة القدم -1 2
 أین النظارة -4 من الغائب -3
 الجرس -5

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات
 تعارف-2  المراكب-1 3

 طوابع -4 تلمیذ جدید-3
 سد الحبل -5

 النصوص من األستاذ أو مسلجةاالستماع إلى 
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات
 في النادي الریاض   -1 4

 المتحف-3 في الدرس األول-2
 المسجد-5  المكتبة -4

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات
 الملعب المطعم-2  المعمل-1 5

 الواجب -4 أحمدأین -3
 ما ھوایتك -5

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات
 امتحان-2  مباراة-1 6

 معسكر الكشافة -4  رحلة -3
 زیارة -5

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات
 صالة الجمعة-2  أسرتي-1 7

 حجرة فاطمة -4  ھدیتي-3
 سعید یعمل بالشاي -5

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات
 الخالة-2  العم-1 8

 في المكتبة -4 إلى السوق-3
 أسرة عبد العزیز -5

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات
ھشام یذھب إلى -2حجرة الجلوس   -1 9

 السوق
 العمرة -4  تعارف-3
 في البیت -5

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات

 السكن-2 في الحدیقة-1 10
 الدراسة -4 في المكتبة -3
 إلى المدرسة -5

 

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات

 الھوایات -2 في المدینة-1 11
 الطعام -4 في الصف -3
 العطلة -5

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات
 أمي -2 في المدرسة-1 12

 المراسلة -4  العائلة-3
 حادث -5

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات
 في السوق -2  العمل-1 13

 في رمضان -4 في المسجد -3
 في مكة -5

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات
 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة الھجرة -2 في الیوم  -1 14
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رمضان  -4 رمضان المبارك -3
 شھر الصوم

 ھل قضیت إجازة سعیدة؟ -5

 شرح الكلمات والجمل
 إجراء التدریبات

مسابقة في -2قضاء وقت الفراغ   -1 15
 المعلومات

ما رأیك في الواجب المدرسي-3
صالح   -5الحفل التمثیلي-4 

 الدین

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات

جولة في -2 الوقوف في عرفات-1 16
سعاد توقر -3المملكة العربیة السعودیة  

  
ھل تفكر  -5الیوم الریاضي    -4

 لمستقبلك؟

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 الكلمات والجملشرح 

 إجراء التدریبات

 مراجعة نھائیة        1.  17
 امتحانات تدریبیة2.               

 إجراء التدریبات المراجعة
 عقد االمتحانات التجریبیة وتصحیحھا لالستفادة من تصحیح األخطاء

 
18 Final Term Examinations 

 أسبوع المراجعة
 النھائيواالستعداد لالمتحان 

 
 
 

 

Recommended Text Books  الكتب المقررة 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 1983وزارة المعارف السعودیة  )1العربیة للناشئین جـ ( د. محمود محمد حسین 1
 1983وزارة المعارف السعودیة  )2العربیة للناشئین جـ ( ناصف مصطفى  2
 1983وزارة المعارف السعودیة  )3العربیة للناشئین جـ ( مختار الطاھر 3

 

Recommended Reference Books    المراجعالموصٮبھ  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 د. عبد الرحمن الفوزان 1
 مختار الطاھر,

 عبد الخالق محمد فضل

 م2002مؤسسة الوقف اإلسالمي السعودیة  )1العربیة بین یدیك جـ (
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سواتجامــعـة   

 قسم القانون والشریعة

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 )"1مفردات مادة "قراءة (

  DA - 314رقم المقرر ورمزه:

 اسم المادة
Name of Course ) 1قراءة(    Reading Skills –I                        

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 3NC-0 

 المستوى
Level of Course االبتدائي 

 الفصل
Offering Semester الفصل الدراسي األول 

 األھداف
Objectives of the Course 

 

 تدریب الطالب على قراءة الكلمات العربیة.1.
 تدریب الطالب على قراءة النصوص القصیرة.2.

 تصحیح أخطاء القراءة في الفصل.3 .
 أدوات التدریس

Teaching Tools 
 

 الكتب المقررة
 الملصقات

دةاالحتیاجا ت الالزمة لتدریس الما  
Requirements for teachings 

of Course 

 ملونةأقالم 
 أوراق لكتابة النصوص
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Contents of Course 

 محتویات المنھج

Week 
No. 

 رقم ألسبوع

Main Title 
 العنوان الرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیل لثالثة محاضرات

1  

Registration and Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 

 

 

 تعالي نرسم-2 كرة القدم -1 2
 أین النظارة -4 الغائبمن  -3
 الجرس -5

 تدریس أشكال الحرف العربي وربطھ باألصوات.
 
 

 تعارف-2  المراكب-1 3
 طوابع -4 تلمیذ جدید-3
 سد الحبل -5

 تدریس المفردات الجدیدة.
 ربط الكلمات بالمعاني.

 تدریب الطالب على قراءة النصوص.
 في النادي الریاض   -1 4

 المتحف-3 األولفي الدرس -2
 المسجد-5  المكتبة -4

 قراءة النصوص من قبل األستاذ والطالب على قراءتھا.
 إجراء التدریبات المطلوبة.

 
 الملعب المطعم-2  المعمل-1 5

 الواجب -4 أین أحمد-3
 ما ھوایتك -5

 قراءة النصوص من قبل األستاذ أو استماع من األشرطة.
 القراءة وإجراء التدریبات.تدریب الطالب على 

 
 امتحان-2  مباراة-1 6

 معسكر الكشافة -4  رحلة -3
 زیارة -5

 قراءة النصوص من قبل األستاذ أو استماع من األشرطة.
 تدریب الطالب على القراءة وإجراء التدریبات.

 
 صالة الجمعة-2  أسرتي-1 7

 حجرة فاطمة -4  ھدیتي-3
 سعید یعمل بالشاي -5

 القراءة النموذجیة من األستاذ أو التسجیل.
 تدریب الطالب على القراءة وإجراء التدریبات.

 
 الخالة-2  العم-1 8

 في المكتبة -4 إلى السوق-3
 أسرة عبد العزیز -5

 القراءة النموذجیة من األستاذ أو أشرطة التسجیل.
 تدریب الطالب على القراءة وإجراء التدریبات.

 
ھشام یذھب إلى -2حجرة الجلوس   -1 9

 السوق
 العمرة -4  تعارف-3
 في البیت -5

 القراءة النموذجیة من األستاذ أو أشرطة التسجیل.
 تدریب الطالب على القراءة وإجراء التدریبات.

 

 السكن-2 في الحدیقة-1 10
 الدراسة -4 في المكتبة -3
 إلى المدرسة -5

 األستاذ أو أشرطة التسجیل.القراءة النموذجیة من 
 تدریب الطالب على القراءة وإجراء التدریبات.

 
 الھوایات -2 في المدینة-1 11

 الطعام -4 في الصف -3
 العطلة -5

 القراءة النموذجیة من األستاذ أو أشرطة التسجیل.
 تدریب الطالب على القراءة وإجراء التدریبات.

 
 أمي -2 في المدرسة-1 12

 المراسلة -4  العائلة-3
 حادث -5

 القراءة النموذجیة من األستاذ أو أشرطة التسجیل.
 تدریب الطالب على القراءة وإجراء التدریبات.

 
 في السوق -2  العمل-1 13

 في رمضان -4 في المسجد -3
 في مكة -5

 القراءة النموذجیة من األستاذ أو أشرطة التسجیل.
 القراءة وإجراء التدریبات.تدریب الطالب على 

 
 الھجرة -2 في الیوم  -1 14

رمضان  -4 رمضان المبارك -3
 القراءة النموذجیة من األستاذ أو أشرطة التسجیل.

 إجراء التدریبات الالزمة.
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 شھر الصوم
 ھل قضیت إجازة سعیدة؟ -5

 

مسابقة في -2قضاء وقت الفراغ   -1 15
 المعلومات

 الواجب المدرسيما رأیك في -3
 صالح الدین  -5الحفل التمثیلي      -4

 قراءة نموذجیة من األستاذ.
 التردید خلو األستاذ.

 إجراء التدریبات.

جولة في -2 الوقوف في عرفات-1 16
سعاد توقر -3المملكة العربیة السعودیة  

  
ھل تفكر  -5الیوم الریاضي    -4

 لمستقبلك؟

 األستاذ.قراءة نموذجیة من 
 إجراء التدریبات

 تصحیح االخطاء.

 مراجعة نھائیة -3 17
 امتحانات تدریبیة -4

 مراجعة دروس القراءة.
 حل بعض التدریبات.

 حل االمتحانات التجربیة.
18 Final Term Examinations 

 أسبوع المراجعة
 واالستعداد لالمتحان النھائي

 
 
 

 

Recommended Text Books  الكتب المقررة 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 1983وزارة المعارف السعودیة  )1العربیة للناشئین جـ ( د. محمود محمد حسین 1
 1983وزارة المعارف السعودیة  )2العربیة للناشئین جـ ( ناصف مصطفى 2
 1983وزارة المعارف السعودیة  )3العربیة للناشئین جـ ( مختار الطاھر 3

 

Recommended Reference Books   الموصٮبھ المراجع 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 د. عبد الرحمن الفوزان 1
 مختار الطاھر,

 عبد الخالق محمد فضل

 م2002مؤسسة الوقف اإلسالمي السعودیة  )1العربیة بین یدیك جـ (

 
 
 
 
 
 
 
 سواتجامــعـة 

 القسم القانون والشریعة

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 )"1مفردات مادة "محادثة وتعبیر(

 - DA                                                                                      رقم المقرر ورمزه:
312  
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 اسم المادة
Name of Course )1محادثة وتعبیر(  Speaking Skills –I                      

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 3NC-0 

 المستوى
Level of Course االبتدائي 

 الفصل
Offering Semester الفصل الدراسي األول 

 األھداف
Objectives of the Course 

 

 تدریب الطالب على الكالم.1.
 تصحیح األخطاء أثناء المحادثة. 2.

 تدریب الطالب على التعبیر عن أنفسھم بلغة عربیة بسیطة وسلیمة.3.
 أدوات التدریس

Teaching Tools 
 

 السبورة
 الكتاب المقرر

 الصور والكلمات المطبوعة (بوستر)
ةاالحتیاجات الالزمة لتدریس الماد  

Requirements for teachings 
of Course 

 الصور
 البطاقات الملونة
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Contents of Course 

 محتویاتالمنھج

Week 
No. 

 رقم األسبوع

Main Title 
 العنوان الرئیسي

Details of Three lecture 
 محاضراتتفاصیل لثالثة 

1  

Registration and Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 

 

 

 تعالي نرسم-2 كرة القدم -1 2
 أین النظارة -4 من الغائب -3
 الجرس -5

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
 تعارف-2  المراكب-1 3

 طوابع -4 تلمیذ جدید-3
 سد الحبل -5

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
 في النادي الریاض   -1 4

 المتحف-3 في الدرس األول-2
 المسجد-5  المكتبة -4

 الحوارات من األستاذ أو مسجلة.قراءة 
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
 الملعب المطعم-2  المعمل-1 5

 الواجب -4 أین أحمد-3
 ما ھوایتك -5

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 الحوارات.تدریب الطالب على المحادثة من خالل 

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
 امتحان-2  مباراة-1 6

 معسكر الكشافة -4  رحلة -3
 زیارة -5

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
 صالة الجمعة-2  أسرتي-1 7

 حجرة فاطمة -4  ھدیتي-3
 سعید یعمل بالشاي -5

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
 الخالة-2  العم-1 8

 في المكتبة -4 إلى السوق-3
 أسرة عبد العزیز -5

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
ھشام یذھب إلى -2حجرة الجلوس   -1 9

 السوق
 العمرة -4  تعارف-3
 في البیت -5

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 الحوارات الحرة. تدریب الطالب على

 السكن-2 في الحدیقة-1 10
 الدراسة -4 في المكتبة -3
 إلى المدرسة -5

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
 الھوایات -2 في المدینة-1 11

 الطعام -4 في الصف -3
 العطلة -5

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
 أمي -2 في المدرسة-1 12

 المراسلة -4  العائلة-3
 حادث -5

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 الحوارات.تدریب الطالب على المحادثة من خالل 

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
 في السوق -2  العمل-1 13

 في رمضان -4 في المسجد -3
 في مكة -5

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
 الھجرة -2 في الیوم  -1 14

رمضان  -4 رمضان المبارك -3
 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.

 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.
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 شھر الصوم
 ھل قضیت إجازة سعیدة؟ -5

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.

مسابقة في -2قضاء وقت الفراغ   -1 15
 المعلومات

 ما رأیك في الواجب المدرسي-3
 صالح الدین  -5الحفل التمثیلي      -4

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.

جولة في -2 الوقوف في عرفات-1 16
سعاد توقر -3المملكة العربیة السعودیة  

  
تفكر ھل  -5الیوم الریاضي    -4

 لمستقبلك؟

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.

 مراجعة نھائیة -5 17
 امتحانات تدریبیة -6

 
 
 

18 Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 
 
 

 

Recommended Text Books  الكتب المقررة 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 1983وزارة المعارف السعودیة  )1العربیة للناشئین جـ ( د. محمود محمد حسین 1
 1983وزارة المعارف السعودیة  )2( العربیة للناشئین جـ ناصف مصطفى 2
 1983وزارة المعارف السعودیة  )3العربیة للناشئین جـ ( مختار الطاھر 3

 

Recommended Reference Books   المراجع الموصٮبھ 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 د. عبد الرحمن الفوزان 3
 مختار الطاھر

 عبد الخالق محمد فضل

 م2002مؤسسة الوقف اإلسالمي السعودیة  )1العربیة بین یدیك جـ (

 
 
 
 
 
 
 
سواتجامــعـة   

 قسم القانون والشریعة

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 )"1مفردات مادة "الكتابة (

  DA-315                                                                                   رقم المقرر ورمزه:
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 اسم المادة
Name of Course ) 1الكتابة(Writing Skills -1                                  

 الساعاتالمعتمدة
Credit Hours 3NC-0 

 المستوى
Level of Course االبتدائي 

 الفصل
Offering Semester الفصل الدراسي األول 

 األھداف
Objectives of the Course 

 

 تدریب الطالب على كتابة الحرف العربي. 1.
 تدریب الطالب على كتابة الكلمات والجمل.2.

 تعریف الطالب بقواعد الخط العربي.3.
 أدوات التدریس

Teaching Tools 
 

 السبورة
 الكتاب المقرر

 والكلمات المطبوعة (بوستر)الصور 
ةاالحتیاجات الالزمة لتدریس الماد  

Requirements for teachings 
of Course 
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Contents of Course 

 محتویات  المنھج

Week 
No. 

 رقم األسبوع

Main Title 
 العنوان الرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیل لثالثة محاضرات

1  

Registration and Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 

 

 

 تعالي نرسم-2 كرة القدم -1 2
 أین النظارة -4 من الغائب -3
 الجرس -5

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.
 تعارف-2  المراكب-1 3

 طوابع -4 تلمیذ جدید-3
 سد الحبل -5

 العربیةتدریس قواعد الكتابة 
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.
 في النادي الریاض   -1 4

 المتحف-3 في الدرس األول-2
 المسجد-5  المكتبة -4

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.
 الملعب المطعم-2  المعمل-1 5

 الواجب -4 أین أحمد-3
 ما ھوایتك -5

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.
 امتحان-2  مباراة-1 6

 معسكر الكشافة -4  رحلة -3
 زیارة -5

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.
 صالة الجمعة-2  أسرتي-1 7

 حجرة فاطمة -4  ھدیتي-3
 سعید یعمل بالشاي -5

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.
 الخالة-2  العم-1 8

 في المكتبة -4 إلى السوق-3
 أسرة عبد العزیز -5

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.
ھشام یذھب إلى -2الجلوس   حجرة -1 9

 السوق
 العمرة -4  تعارف-3
 في البیت -5

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.

 السكن-2 في الحدیقة-1 10
 الدراسة -4 في المكتبة -3
 إلى المدرسة -5

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 الكتابیة.إجراء التدریبات 
 تصحیح األخطاء.

 الھوایات -2 في المدینة-1 11
 الطعام -4 في الصف -3
 العطلة -5

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.
 أمي -2 في المدرسة-1 12

 المراسلة -4  العائلة-3
 حادث -5

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 التدریبات الكتابیة.إجراء 

 تصحیح األخطاء.
 في السوق -2  العمل-1 13

 في رمضان -4 في المسجد -3
 في مكة -5

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.
 الھجرة -2 في الیوم  -1 14

رمضان  -4 رمضان المبارك -3
 تدریس قواعد الكتابة العربیة

 إجراء التدریبات الكتابیة.
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 شھر الصوم
 سعیدة؟ھل قضیت إجازة  -5

 تصحیح األخطاء.

مسابقة في -2قضاء وقت الفراغ   -1 15
 المعلومات

 ما رأیك في الواجب المدرسي-3
 صالح الدین  -5الحفل التمثیلي      -4

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.

جولة في -2 الوقوف في عرفات-1 16
سعاد توقر -3المملكة العربیة السعودیة  

  
ھل تفكر  -5الیوم الریاضي    -4

 لمستقبلك؟

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.

 مراجعة نھائیة -7 17
 امتحانات تدریبیة -8

 
 
 

18 Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 
 
 

 

Recommended Text Books  الكتب المقررة 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 1983وزارة المعارف السعودیة  )1جـ (العربیة للناشئین  د. محمود محمد حسین 1
 1983وزارة المعارف السعودیة  )2العربیة للناشئین جـ ( ناصف مصطفى 2
 1983وزارة المعارف السعودیة  )3العربیة للناشئین جـ ( مختار الطاھر 3

 

Recommended Reference Books   المراجع الموصٮبھ 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 د. عبد الرحمن الفوزان 1
 مختار الطاھر

 عبد الخالق محمد فضل

 م2002مؤسسة الوقف اإلسالمي السعودیة  )1العربیة بین یدیك جـ (

	

 
 
 
 
 
 سواتجامــعـة 

 قسم القانون والشریعة

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 )"2مفردات مادة "الفھمواالستماع(

  DA-321                                                                                     رقم المقرر ورمزه:

                                Listening Skills -2 )2الفھم واالستماع( اسم المادة
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Name of Course 
 الساعات المعتمدة
Credit Hours 3NC-0 

 المستوى
Level of Course المتوسط 

 الفصل
Offering Semester الفصل الدراسي الثاني 

 األھداف
Objectives of the Course 

 

 تدریب الطالب على التعود على االستماع للغة العربیة1.
 االستماع إلى األصوات في سیاق المفردات العربیة.تدریب الطالب على 2.

 تدریب الطالب على فھم المفردات والنصوص القصیرة.3.
 تعوید الطالب على استماع وفھم اللغة من غیر لغة وسیطة.4.

 أدوات التدریس
Teaching Tools 

 

 السبورة
 األشرطة المسجلة

 
 االحتیاجات الالزمةلتدریس المادة

Requirements for teachings 
of Course 

 أجھزة التجسیل
 األقراص الصلبة (سي دیز)
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Contents of Course 

 محتویاتالمنھج

Week 
No. 

 رقم األسبوع

Main Title 
 العنوان الرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیل لثالثةمحاضرات

1  

Registration and Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 

 

 

في  -2 رحلة إلى شاطىء البحر -1 2
 الطریق

ي مصنع الدراجاتحریق ف -3
 الطقس -5القاضي العادل-4 

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات

 الطالب الذكي-2 عمر بن الخطاب-1 3
 عند الطبیب -4 الصداقة -3
 زیارة إلى الریاض -5

 النصوص من األستاذ أو مسلجة االستماع إلى
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات
 رسالة من مكة-2خدیجة بنت خویلد -1 4

 -4في محطة القطارات -3المكرمة    
ھدیة -5من یومیات تلمیذ في المدرسة

 النجاح

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 التدریباتإجراء 

 في العطلة-2 خالد بن الولید-1 5
 غزوة بدر الكبرى -4 جزاء سنمار-3
 الراعي والذئب وأھل القریة -5

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات
 المرأة في اإلسالم-2 أبوبكر الصدیق-1 6

الملك  -4 أسرة مسلمة        -3
 الحكیم

 من أخالق المسلمین -5

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات

 األعیاد في اإلسالم-2 سعید بن عامر-1 7
  تدوین السنة النبویة-3

 

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات
 في المسجد الحرام -2 حذاء أبي القاسم -1 8

 إبلیس ینتصر-3
 

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات
عمروبن -2إیاس القاضي        -1 9

تاریخ  -3العاص والقائد الروماني
عاھد العلمیة في العالم المدارس والم
 اإلسالمي

 النصوص من األستاذ أو مسلجةاالستماع إلى 
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات

االمتحانات المدرسیة مشكلة عالمیة -1 10
المرأة في حیاة الرسول  -2 

 صلى هللا علیھ وسلم       
 الحبل القصیر -3

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات

سعد بن -2 إسالم أبي حذیفة -1 11
 أبي وقاص بطل القادسیة 

الشورى والمعارضة عند عمربن  -3
 الخطاب

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات

 مروءة ووفاء  -2 اصنع حیاتك -1 12
 العید لھ ضحیة. -3

 أو مسلجةاالستماع إلى النصوص من األستاذ 
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات
 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجةالحضارة اإلسالمیة في أسبانیا -1 13
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مساجد اإلسالم والمسلمین  -2 
 في مختلف العصور

 اإلمام الشافعي -3

 شرح الكلمات والجمل
 إجراء التدریبات

 عروس سید العرب  -9 14
المدن اإلسالمیة كیف كان   -10

اغفرلي  -3اتخطیطھا وبناؤھ
 یاربي

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات

نشأة المكتبات في العصر  -1 15
 اإلسالمي 

  المرأة المسلمة في میادین القتال - 2
 عشر وصایا للنجاح في الحیاة العملیة -3

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات

المدرسة ومسؤلیتھا نحو  -1 16
 الشباب

حقوق اإلنسان أعلنھا اإلسالم  -2
 قبل أربعة عشر قرنا

 االستماع إلى النصوص من األستاذ أو مسلجة
 شرح الكلمات والجمل

 إجراء التدریبات

حارس البستان.(النصف مسرحیة -1 17
 األول)

مسرحیة حارس  -2
 البستان.(النصف الثاني)

 إجراء التدریبات المراجعة
 عقد االمتحانات التجریبیة وتصحیحھا لالستفادة من تصحیح األخطاء

 

18 Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 
 
 

 

Recommended Text Books  الكتب المقررة 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 1983وزارة المعارف السعودیة  )4العربیة للناشئین جـ ( د. محمود محمد حسین 1
 1983وزارة المعارف السعودیة  )5العربیة للناشئین جـ ( ناصف مصطفى 2

 

Recommended Reference Books   المراجعالموصٮبھ 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 ,د. عبد الرحمن الفوزان 3
 مختار الطاھر

 عبد الخالق محمد فضل

 م2002مؤسسة الوقف اإلسالمي السعودیة  )1یدیك جـ (العربیة بین 

 

 

 

 

 

سواتجامــعـة   

 قسم القانون والشریعة

University of Swat 
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Department of Law &Shariah 

 ) "1مفردات مادة " الفقھ الجنائ (

                                                                                                  رقم المقرر ورمزه:
BSC-612  

 اسم المادة
Name of Course ) 1الفقھ الجنائ(Islamic Crimianl Law -1                         

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 03 

 المستوى
Level of Course بكالوریوس 

 الفصل
Offering Semester السابع 

 األھداف
Objectives of the 

Course 
 

 التعریف بمجال الفقھ الجنائ االسالمى مقارنا بالقانون -
 إلمام الطالب بأحكام الشریعة اإلسالمیة في باب الجنایات خاصة. -

 تمكن الطالب من فھم القوانین اإلسالمیة وإزدھار عند القضاء والتطبیق.-

العقوبات اإلسالمیة وإبراز تمیزھا وتفوقھا على القوانین الوضعیة، مع إزالة بعض  إیضاح أحكام-
 .الشبھات حولھا.

 أدوات التدریس
Teaching Tools 

 
 القراءة في كتاب + المحاضرة مع استخدام السبورة

االحتیاجات الالزمة لتدریس 
 المادة

Requirements for 
teachings of Course 

 ــ السبورةالكتاب المقرر 

 مـحـتویات المنھج
Contents of Course 

 
Week 
No. 

 ر. األسبوع

Main Title 
 العنوان الرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیل ثالثة محاضرات

١ Registration and Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 
 
 

 تعریف الجریمة لغة و اصطالحا الجریمة ٢
 لغة و اصطالحاتعریف الجنایة 

 التعریفات عند الفقہاء
 "حدود اقسام الجریمة ٣

 قصاص
 دیات و تعاذیر

 قصد الجانى و طریقة ارتكابھا اقسام الجریمة ۴
 وقت اكتشافھا و تعلقھا بالحقوق

 طبیعتھا الخاصة ضد الجماعة و ضد الفرد
 ترتب الجزاء الدنیوى) –الحتمیة  –(الطلب الشرعى  شروط الجریمة وا لركن الشرعى ۵

 التعریف بالركن الشرعى للجریمة العتبارھا جریمة. 
 والشروط الواجب توافرھا 

 ال جریمة وال عقوبة اال بالنص قاعدة  ۶
 قاعدة الدفاع الشرعى الخاص أو دفع الصائل. 
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 الدفاع الشرعى العام أو األمر بالمعروف والنھى عن المنكر. 
 درء الحدود بالشبھات  مبداء الشبھات ٧

 ودراسة انواع الشبھات 
 و ادلة اعتبارھا

 الركن المادى تناول اشكالھ ٨

 

 التعریف بالركن المادى للجریمة  

 و بیان االفعال التى تتكون منھا.
 الشروع و االشتراك و التسبب

 التعریف بالركن االدبى للجریمة و ھو المسؤلیة الجنائیة  الركن االدبى ٩
 أسباب المسؤلیة الجنائیة 

 شروطھا و موانعھا
 تعریف العقوبة والھدف منھا و وصفاتھا العقوبة و أقسامھا ١٠

 من حیث : (طبیعتھا "بدنیة، نفسیة، مالیة، سالبة للحریة"

 القاضى فى تقدیرھا و توقیعھاذاتھا "أصلیة، طبعیة، تكمیلیة، سلطة 
 طبیعة الجرائم  –محلھا  –وجوب الحكم بھا  تداخل العقوبة ١١

 تداخل العقوبة : كیفیتھ 
 و شروطھ 

 أسبابھ و قواعده.العفو، الصلح، موت الجانى، فوات محل القصاص،  سقوط العقوبة ١٢
 ارث القصاص، التقادم 

 التطبیق العملى لقواعد الجریمة والعقوبة على احدى جرائم الحدود. 
	تعریف بالجریمة والجنایة والعالقة بینھما  القصاص ١٣

 وشروط الجریمة واركانھا
 الجنایة على النفس (القتل)تعریف القتل و تحریمھ وانواعھ

 عصمة الدم واسبابھ واھدار الدم واسبابھ القصاص ١۴

 القتل وعالقة السببیة بین الفعل والموتاركان 
 شروط القتل الموجب للقصاص و ما یشترط فى القاتل

الحدیث عن حكم القاتل ان كان  : سكرانا او مكرھا او اصال للمجنى علیھ  القصاص  ١۵
	او شریكالمن ال یجب علیھ القصاص أو صبیا أو مجنونا

المكافأة للقاتل فى الدین والذكورة ما یشترط فى المقتول الذى یقتص لھ : 
 والعدد, و الحدیث عن الجنایة على الجنین.

ما یشترط فى مكان الجریمة : المقتول ان كان فى دار الحرب او دار 
 االسالم.

	موانع القصاص و سقوطھ بھالك محلھاو بالعفو أو غیر ذلك. القصاص  ١۶
 استیفاء القصاص ومن یستوفى الدم

	القصاص فقط او القصاص و الدیة معالزوم 
	حرمان القاتل من المیراث و الوصیة القصاص ١٧

 كفارة القتل وبیان القتل الموجب للكفارة
 القاتل الذى تجب علیھ الكفارة

١٨ Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 
 

 كیفیة وضع االمتحان
 المقررةالكتب 

Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

١ 
٢ 
٣ 
۴ 

 ابوزھرة
 أبو زھرة

  عبدالقادرعودة. 
 محمد كمال الدین –د

 الجریمة فى الفقھ االسالمى.
 العقوبة فى الفقھ االسالمى 

 التشریع الجنائ االسالمى.  
 المسؤلیة الجنائیة.    
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 المراجع الموصى بھ

Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 محمد رشدى اسماعیل.   ١

 

  ا الجنایات فى الشریعة االسالمیة.   

  فى أصول النظام الجنائ. محمد سلیم العوا.   –د  ٢
  المسؤلیة الجنائیة. أحمد فتحى بھنسى.  ٣
  الجریمة و العقوبة فى الشریعة االسالمیة. عبد العزیز ھندى.   ۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah 

 )"2مفردات مادة "الفقھ الجنائ (                                      

 BSC-621     رقم المقرر ورمزه:

 اسم المادة
Name of Course الفقھ الجنائ         II- Islamic Criminal Law –II 

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 03     ساعات 

 المستوى
Level of Course بكالوریوس 

 الفصل
Offering Semester الثامن 

 األھداف
Objectives of the Course 

 

 التعریف بمجال الفقھ الجنائ االسالمى مقارنا بالقانون -
 إلمام الطالب بأحكام الشریعة اإلسالمیة في باب الجنایات خاصة. -

 القوانین اإلسالمیة وإزدھار عند القضاء والتطبیق. تمكن الطالب من فھم-
إیضاح أحكام العقوبات اإلسالمیة وإبراز تمیزھا وتفوقھا على القوانین الوضعیة، مع إزالة بعض -

 .الشبھات حولھا.
 أدوات التدریس

Teaching Tools 
 

 القراءة في كتاب + المحاضرة مع استخدام السبورة

دةالما االحتیاجات الالزمةلتدریس  
Requirements for الكتاب المقرر ــ السبورة 
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teachings of Course 
 مـحـتویات المنھج

Contents of Course 
 

Week 
No. 

 ر.األسبوع

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیلثالثةمحاضرات

1 Registration and Orientation 

 التسجیلوالتوجیھ

 بالمقرر الدراسيالتعریف 
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا 

	مراتبھ  و شروط وجوب القصاص فیما دون النفس –األرش : معناه  الجنایة على ما دون النفس  2
	ما یجب من العقوبة فى الجنایة على ما دون النفس

	موانع القصاص و سقوطھ و سقوط موانعھ
 تعریف الدیة و دلیل  الدیات 3

	احوال وجوبھا 
	أنواع الدیات و مقادیرھا و الحدیث عن دیة المرأة

	تحمل العاقلة للدیة الدیات 4
	و حكم سقوط الدیة

	سقوط القصاص و الدیات بالتوبة, ھل یجوز.؟
 الحدود 5

 
	التعریف بالحد والحكمة من تشریعھا 

	والتعزیروالفرق بین الحد 
	وانواع الحدود 

 تعریف الزنا و سبب حد الزنا و شروطھ. حد الزنا  6
	عقوبة الزنا (للزانى البكر والزانى المحصن)

	االحصان، انواعھ شروطھ
	اثبات الزنا قضائیا (االشھاد و شروطھ) حد الزنا 7

	االشھاد و االقرار و شروطھما
	اللعان و اسقاط الحد

 اقامة الحد وشروطھ  الزناحد  8
	مكانھ  –كیفیتھ 

	حكم المیت بالرجم اوالجلد 
	تعریف القذف سبب حد القذف و مشروعیتھ حد القذف 9

	حكم التعریض بالقذف
	القذف باللواط و قذف الجماعة

 حد القذف  10
 

	تكرار القذف 
	شروط وجوب الحد فى القاذف 

	والمقذوف والمقذوف بھ 
	وفى نفس القذف و مكانھ حد القذف 11

	مقدار حد القذف و صفتھ اثبات القذف : البینة 
	النكول عن الیمین –االقرار 

	اثباتھ بعلم القاضى حد القذف 12
	شھادة المحدود بالقذف بعد التوبة

	االثبات بالقرائن
	تعریف السرقة وحكمھا ومشروعیة حدھا.  حد السرقة  13

	صفة حد السرقة :مكان القطع 
	حكم القطع مع تكرار السرقة

 حكم الجمع بین ضمان المسروق و قطع الید. حد السرقة 14

	شروط السرقة فى السارق و المسروق والمسروق منھ و مكان السرقة

	االقرار –اثبات السرقة : البینة 
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 حد السكر 15
 

	ومشروعیة حدهتعریف السكر و ضابطھ وحكمة تحریمھ 
 شروط الحد ومقداره و كیفیتھ اثبات شرب الخمر 

	أنواع االشربة وحكم الخمر وحكم المسكر غیر الخمر 
حد الحرابة أو قطع الطریق و حكم  16

 البغاة.
 

 تعریف قطع الطریق ومعنى الحرابة والبغى والفرق بینھما.
التقطیع من  –النفى  –شروط قطع الطریق : (كیفیة الصلب ووقتھ ومدتھ 

	خالف و اثبات قطع الطریق.
ضمان ما اتلفوه من االنفس و االموال  –أحكام البغاة : (قتالھم و استتابتھم 

	عقوبتھم) –
 الفرق بین قتال البغاة و قتال الكفار اثبات البغى  مباحث تكمیلیة  17

	تداخل الحدود. اسقاط الحدود بالتوبة 
	ھل الحدود زواجر أم جوابر مبدأ الستر والشفاعة فى الحدود 

18 Final Term Examinations 
 واالستعداد لالمتحان النھائي أسبوع المراجعة

 الكتب المقررة
Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

  أحكام القصاص والدیات أحمد الحصرى. –د    1
 المراجع الموصى بھ

Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

  أحكام المرأة فى القصاص والدیة عبداللطیف عامر.                        -د     ١
  الدیة فى الشریعة االسالمیة. أحمد فتحى بھنسى.  -د  ٢
  أحكام القصاص. محمد عارف.  ٣
  الدرینى  أحكام الدیات. الدرینى  ۴

University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah 

"٢-مفردات مادة " فقھ األسرة  

                                                                                                   رقم المقرر ورمزه:
BSC-611  

 اسم المادة
Name of Course ٢-فقھ األسرةIslamic Family Law –II                           

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 30 

 المستوى
Level of Course بكالوریوس 

 الفصل
Offering Semester السابع 

 األھداف
Objectives of the 

Course 
 

 قدیما وحدیثة. مواریثتعریف عام ببیان األسس واألحكام الشرعیة العامة لل-
 بیان أحكام وأنواع القدیمة والحدیثة من حیث التعریف بھا وبیان أحكامھا الشرعیة الخاصة بھا.-

تعریف الطالب على الضوابط الشرعیة التي تجب  مراعاتھا من قبل المؤسسات المالیة -
 اإلسالمیة.

 تأھیل الطالب على فھم ودراسة نصیة نظریة تطبیقیة مقارنة بین المذاھب الفقھیة.-
 وات التدریسأد

Teaching Tools 
 

 القراءة في كتاب + المحاضرة مع استخدام السبورة
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االحتیاجات الالزمة لتدریس 
 المادة

Requirements for 
teachings of Course 

 الكتاب المقرر ــ السبورة

 مـحـتویات المنھج
Contents of Course 

 
Week 
No. 

 ر. األسبوع

Main Title 
 العنوان الرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیل ثالثة محاضرات

١ Registration and Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا 

 تعریف األرث لغة واصطالحا المواریث ٢
 تعریف الترکۃ لغة واصطالحا 

 الفرائض لغة واصطالحاتعریف 
 ارکان األرث ارکان األرث واسبابہ وشروطہ ٣

 اسباب األرث
 شروط األرث

 الرق،القتل،اختالف الدین موانع األرث والحقوق المتعلقۃ بالترکۃ ۴
 والحقوق المتعلقۃ بالترکۃ 

 تجھیز المیت،الدیون،الوصیۃ
 واصحابھاالفروض المقدرة  مراتب الورثۃ وحصصھم ۵

 الفروض المقدرة واصحابھا 
 شروط ارثھم

 تعریف العصبات وانواعھا العصبات  ۶
 جھات العصبات

 حکم کل صنف منھا
 تعریف ذوی األرحام ذوی األرحام ٧

 طبقات ذوی األرحام
 ترتیب درجات استحقاق ذوی األرحام

 الردوتعریفہ المصطلحات الضروریۃ  ٨
 وتعریفہالعول 

 التخارج وتعریفہ
 امتحان نصف الفصل  امتحان نصف الفصل  ٩

 امتحان نصف الفصل
 امتحان نصف الفصل 

 تصحیح المسائل التصٰحیح والحصص ١٠
 میراث الحمل والمفقود

 میراث الخنثٰی والغرقٰی والھدمٰی والحرقیٰ 
 تعریف الوصیۃ وحکمھا الوصایا ١١

 وشروطھا ارکان الوصیۃ
 انواع الوصیۃ وکیفیۃ استخراجھامن الترکۃ 

 الوصیۃ للوارث وغیره  الوصایا ١٢
 الرجوع عن الوصیۃ 

 الوصیۃ الواجبۃ واحکامھا
 تعریف النفقۃ لغۃ واصطالحا النفقات ١٣

 نفقۃ الزوجۃ ومشروعیتھا
 کیفیۃ نفقۃ الزوجۃ

 والمتوفٰی عنھازوجھانفقۃ المبتوتۃ  نفقۃ الزوجۃ ١۴
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 نفقۃ زوجۃ الغائب
 علٰی من تجب النفقۃ مع اعسارالزوج

 نفقۃ الفروع علی األصول نفقۃ األقارب ١۵
 نفقۃ األصولعلی الفروع

 القرابۃ الموجبۃ لألنفاق لغیر األصول والفروع
 شروط وجوب النفقۃ نفقۃ األقارب ١۶

 نفقۃ زوجۃ األب 
 األبننفقۃ زوجۃ 

 متٰی تجب النفقۃ علٰی بیت المال نفقۃ األقارب والمملوک ١٧
 نفقۃ الرقیق واحکامھا
 نفقۃ البھائم واحکامھا

١٨ Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا
 حل مشكالت الطلبة في المقرر

 وضع االمتحانكیفیة 
 الكتب المقررة

Recommended Text Books 
S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

  احکام الترکات والمواریث الشیخ محمد ابوزھره ١
 الصادرة من ھیئة المحاسبة والمراجعة نظام النفقات فی الشریعۃ األسالمیۃ  األستاذاحمد ابراھیم بک ٢

 للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ــ بحرین
 

  Recommended Reference Booksالمراجع الموصى بھ
S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 النشرالناشر وسنة 

  المواریث فی الشریعۃ األسالمیۃ  الشیخ محمدعلي الصابونی ١
  الوصیۃ  دكتور حسین حامد حسان  ٢
  المواریث والوصایا دكتور محمد سالم مدکور ٣
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University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah 

 مفردات مادة "فقھالشركات"

-BSC                                                                                            رقم المقرر ورمزه:
613     

 اسم المادة
Name of Course فقھ الشركاتIslamic Law of  Partnership            

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 03ساعات 

 المستوى
Level of Course بكالوریوس 

 الفصل
Offering Semester السابع 

 األھداف
Objectives of the Course 

 

 تعریف عام ببیان األسس واألحكام الشرعیة العامة للمشاركة قدیما وحدیثة.-
وبیان أحكامھا الشرعیة بیان أحكام وأنواع الشركات القدیمة والحدیثة من حیث التعریف بھا -

 الخاصة بھا.
 تعریف الطالب على الضوابط الشرعیة التي تجب  مراعاتھا من قبل المؤسسات المالیة اإلسالمیة.-

 تأھیل الطالب على فھم ودراسة نصیة نظریة تطبیقیة مقارنة بین المذاھب الفقھیة.-
 أدوات التدریس

Teaching Tools 
 

 مع استخدام السبورةالقراءة في كتاب + المحاضرة 

ةاالحتیاجات الالزمةلتدریس الماد  
Requirements for 

teachings of Course 
 الكتاب المقرر ــ السبورة

 مـحـتویات المنھج

Contents of Course 
Week 
No. 

 ر.األسبوع

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیلثالثةمحاضرات

1 Registration and Orientation 
 التسجیلوالتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا 
	الشركة لغة واصطالحا تعریف الشركة ومشروعیتھا 2

	تعریف الشركة في المذاھب األربعة
	مشروعیة الشركة من القرآن والسنة واإلجماع

	فكرة عامة ألقسام الشركة الشركةأقسام  3
	شركة الملك، تعریفھا وأنواعھا وحكمھا
	باختصار، شركة اختیار وشركة جبر

	تعریف شركة العقد في الفقھ والقانون وأركانھا شركة العقد 4
	أقسام شركة العقد: الشركات المؤھلة فقھیا

	الشركات الحدیثة
	العنان ووجھ تسمیتھاتعریفة شركة  أقسام شركة العقد 5

	خصائص شركة العنان
	شركة المفاوضة تعریفھا وخصائصا

	شركة الوجوه، تعریفھا ومشروعیتھا، آراء الفقھاء شركة الوجوه 6
	فیھا، توزیع األرباح في شركة الوجوه
	شركة الوجوه في المعاییر  الشرعیة

	وصورھا فيتعریف شركة األعمال، مشروعیتھا  شركة األعمال 7
	التجارة المعاصرة، آراء الفقھاء فیھا
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	الشروط العامة في شركات العقود شرائط شركة العقد 8

	الشروط الخاصة بشركة األموال
	

	حكم الشركة الفاسدة أحكام شركة العقد 9
	حكم الشركة الصحیحة

	
	إدارة الشركة  أحكام شركة العنان في األموال 10

	أحكام توزیع الربح
	ھالك مال الشركة

	تصرفات الشریك في مال الشركة إدارة الشركة 11
	التصرفات الجائزة والتصرفات الممنوعة

	
	أحكام الشركة الوجوه أحكام شركة الوجوه واألعمال 12

	أحكام شركة األعمال وأقسام الربح فیھا
	

	حكم لزوم الشركة طبیعة عقد الشركة وانتھاء الشركة 13
	ید الشریك ید أمانة

	الشخصیة المعنویة للشركة، مبطالت عقد الشركة
	تعریف المضاربة، مشروعیتھا وأركانھا وأنواعھا شركة المضاربة 14

	حكم لزوم المضاربة
	

	شروط العاقدین في المضاربة شرائط المضاربة 15
	شروط رأس المال
	المضاربةشروط الربح في 

	حكم المضاربة الفاسدة أحكام المضاربة 16
	حكم المضاربة الصحیحة

	التصرفات الجائزة وغیر الجائزة للمضارب
	حقوق المضارب ورب المال حقوق المضارب 17

	مبطالت عقد المضاربة
	شركة التضامن، شركة التوصیة البسیطة شركة الخاصة، شركة المساھمة

18 Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا
 حل مشكالت الطلبة في المقرر

 كیفیة وضع االمتحان
 الكتب المقررة

Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

الفصل الخامس: الشركات من كتاب الفقھ  دكتور وھبة الزحیلي 1
 اإلسالمي وأدلتھ

 

 الصادرة من ھیئة المحاسبة والمراجعة المعاییر الشرعیة ــ المشاركة  12المعیار الشرعي رقم 2
 للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ــ بحرین

 الصادرة من ھیئة المحاسبة والمراجعة المضاربة 13المعیار الشرعي رقم 3
 للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ــ بحرین

 المراجعالموصٮبھ
Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

  الشركات الشیخ علي الخفیف 1
  الشركات في الفقھ والقانون دكتور عبد العزیز الخیاط 2
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  الشركات في الفقھ اإلسالمي دكتور بدران أبو العینین 3
University of Swat                                                                   Department of Law &Shariah 

 "٢-الداراسات االسالمیة"استمارة تطویر مفردات مادة 

COURSE OUTLINES DEVELOPMENT PERFORMA FOR  
“ISLAMIC STUDIES 2” 

  :GC-413 رقم المقرر ورمزه

 اسم المادة
Name of Course ٢ -الداراسات االسالمیة ISLAMIC STUDIES  2                   

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 3 

 المستوى
Level of Course بكالوریوس 

 الفصل
Offering Semester  

 األھداف
Objectives of the Course 

 

 تعریف عام ببیان األسس واألحكام الشرعیة العامة قدیما وحدیثة.-

 .علوم الحیثبیان أحكام القدیمة والحدیثة من حیث التعریف بھا وبیان -
 .االیمانیۃ فی قلوب الطالبعام بالعقیدة االسالمیۃ الصحیحۃ وازکاء الروح تعریف -

 تأھیل الطالب على فھم ودراسة نصیة نظریة تطبیقیة مقارنة بین المذاھب الفقھیة.-

 أدوات التدریس
Teaching Tools 

 
 + المحاضرة مع استخدام السبورة القرٓانقراءة 

االحتیاجات الالزمة لتدریس 
 المادة

Requirements for 
teachings of Course 

 المقرر ــ السبورةالكتاب 

 
 

 
 مـحـتویات المنھج

Contents of Course 
 

Week 
No. 
ر. 
 األسبوع

Main Title 
 العنوان الرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیل ثالثة محاضرات

19.  Registration 

and 

Orientation 

التسجیل 

 والتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا 

 تعریف الحدیث والسنۃ  لغۃ واصطالحا االحادیث  .20
 الوحی واقسامہ
 الوحی واقسامہ
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 إنمااألعمالبالنیّات، بیاناإلسالمواإلیمانواإلحسان ،أركاناإلسالم االحادیث  .21
 األعمالبخواتیمھا،إبطااللمنكراتوالبدع، الحاللبیّنوالحرامبیّن

 الدینالنصیحة، حرمةالمسلم ، التكلیفبمایستطاع
 االقتصارعلٮالحالاللطیب، التورععنالشبھات، تركماالیعنیالمسلم االحادیث  .22

 كماالإلیمان، حرمةدمالمسلموأسبابإھداره، آدابإسالمیة
 النھیعنالغضب ، األمربإحسانالذبحوالقتل ، حسنالخلق

 الحیاءمناإلیمان ، قآلمنتباللھثماستقماحفظاللھیحفظك،  االحادیث  .23
 االقتصارعلٮالفرائضیدخاللجنة ،اإلسراعفیالخیر، تحریمالظلم

 ذھبأھاللدثورباألجور، فضالإلصالحبینالناسوالعدلبینھموإعانتھم ، البرحسنالخلق
 وجوبلزومالسنة، مایدخاللجنة، حقوقاللھتعالى االحادیث  .24

 الضرروالضرار،البینةعلٮالمدعیوالیمینعلٮمنأنكر،
 النھیعنالمنكرمناإلیمان

 أخوةاإلسالم،
 فضالالجتماععلٮتالوةالقرآنوعلٮالذكر، فضالللھتعالٮورحمتھ، العبادةللھوسیلةالقربوالمحبة االحادیث  .25

 التجاوزعنالمخطئوالناسیوالمكره،الدنیاوسیلةومزرعةلآلخرة
 �، بابماجاءفیخاتمالنّبوة، بابماجاءفیشعررسوال��بابماجاءفیخلقرسوال�

 �، بابماجاءفیخضابرسوال��، بابماجاءفیشیبرسوال� �بابماجاءفیترّجلرسوال� االحادیث  .26
 
 

 بابماجاءفیكحلرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم، بابماجاءفیلباسرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم ،بابماجاءفیخفرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم  االحادیث  .27
 بابماجاءفینعلرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم ،بابماجاءفیذكرخاتمرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم، بابماجاءفیتختمرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم 

 بابماجاءفیصفةسیفرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم ،بابماجاءفیصفةدرعرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم 
 االحادیث  .28

 
 بابماجاءفیصفةمغفررسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم 

 بابماجاءفیعمامةرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم 
 بابماجاءفیصفةإزاررسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم

 االحادیث  .29
 

 بابماجاءفیمشیةرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم 
 بابماجاءفیتقنّعرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم
 بابماجاءفیجلسةرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم

 بابماجاءفیتكأةرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم  االحادیث  .30
 بابماجاءفیإتكاءرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم 
 بابماجاءفیصفةأكلرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم

 بابماجاءفیصفةخبزرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم  االحادیث  .31
 بابماجاءفیإدامرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم 

 بابماجاءفیصفةوضوءرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم 
 بابماجاءفیقولرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلمقباللطعاموبعدمایفرغمنھ  االحادیث  .32

 بابماجاءفیقدحرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم 
 بابماجاءفیصفةفاكھةرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم ،بابماجاءفیصفةشرابرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم

 بابماجاءفیصفةشربرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم،بابماجاءفیتعطررسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم  االحادیث  .33
 ،بابماجاءفیضحكرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلمبابكیفكانكالمرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم 

 بابماجاءفیصفةمزاحرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم،بابماجاءفیصفةكالمرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلمفٮالشعر 
 بابماجاءفیكالمرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلمفیالّسمر،بابماجاءفیصفةنومبرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم االحادیث  .34

 بابماجاءفیعبادةرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم ،بابصالةالضحى بابصالةالتطوعفیالبیت

 بابماجاءفیصومرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم،بابماجاءفیقراءةرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم 
 بابماجاءفیبكاءرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم،بابماجاءفیفراشرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم، االحادیث  .35

بابماجاءفیتواضعرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم،بابماجاءفیخلقرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم ،بابماجاءفیحیاءرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم 
 ،بابماجاءفیحجامةرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم ،بابماجاءفیعیشرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم ،بابماجاءفیاسماءرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم 

 یةرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم  بابماجاءفیسنرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم،بابماجاءفیوفاةرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم،بابماجاءفیمیراثرسوالللھصلٮاللھعلیھوسلم،بابماجاءفیرؤ
 الشركات الحدیثة  .36

Final Term 
Examinations 
 أسبوع المراجعة

 التي تم دراستھاالمراجعة للمفردات 
 حل مشكالت الطلبة في المقرر

 كیفیة وضع االمتحان
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واالستعداد 
 لالمتحان النھائي

 
 

 الكتب المقررة
Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 بیروتداراحیٗاء التراث  االربعین امام نووی   .4
 بیروت–دارالغرباإلسالمي شمائل ترمذی  امام ترمذی  .5
  السنۃ ومکانتھا فی التشریع االسالمی  ڈاکٹر مصطفٰی السباعی  .6

 

 المراجع الموصى بھ
Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

  سیرة النبی  سید شبلی نعمانی   .2
  سیرة النبی سید سلیمان ندوی  .3
موالناصفی الرحمان مبارک   .4

 پوری
  الرحیق المختوم 
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 سواتجامــعـة 
 قسم القانونوالشریعة

 
 "١-الداراسات االسالمیةاستمارة تطویر مفردات مادة "

COURSE OUTLINES DEVELOPMENT PERFORMA FOR  
“ISLAMIC STUDIES 1” 

 

 اسم المادة
Name of Course  

 ١-الداراسات االسالمیة

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 

3 

 المستوى 
Level of Course  

 بكالوریوس

 الفصل 
Offering Semester 

 

 األھداف 
Objectives of the Course  

 

 ببیان األسس واألحكام الشرعیة العامة قدیما وحدیثة. تعریف عام-
 .القرٓان الکریم بیان أحكام القدیمة والحدیثة من حیث التعریف بھا وبیان أحكام-
 .عام بالعقیدة االسالمیۃ الصحیحۃ وازکاء الروح االیمانیۃ فی قلوب الطالبتعریف -

 نة بین المذاھب الفقھیة.تأھیل الطالب على فھم ودراسة نصیة نظریة تطبیقیة مقار-

 أدوات التدریس
Teaching Tools 

 

 + المحاضرة مع استخدام السبورة القرٓانقراءة  

االحتیاجات الالزمة لتدریس 
 المادة

Requirements for 
teachings of Course  

 الكتاب المقرر ــ السبورة

 

 

 

 

 
 مـحـتویات المنھج

Contents of Course 
 

Week 
No. 

األسبوعر.   

Main Title 
 العنوان الرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیل ثالثة محاضرات

37.  Registration and Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا 

 :الدینتعریفات التمھیدیۃ  تعریفات التمھیدیۃ   .38
 تعریفات التمھیدیۃ :االعقیدة 
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 تعریفات التمھیدیۃ :االشریعۃ
 العقیدة واثرھا فی حیاة البشر تعریفات التمھیدیۃ  .39

 خصائص العقیدة االسالمیۃ 
 وارکانھا

ارکان العقیدة االسالمیۃ فی ضوء القرٓان   .40
 الکریم

 

 : االیمان با� تعالیٰ ١
 : االیمان بالمالئکۃ ٢
 : االیمان بالکتب السماویۃ ٣

ارکان العقیدة االسالمیۃ فی ضوء القرٓان   .41
 الکریم

 

 : االیمان بالرسل ۴
 : االیمان بالیوم اٰالخر۵
: االیمان بالقدر٦  

 دراسۃ القرٰان  .42
 

 )١١الی ١سورة المومنون( 
 )١١الی ١سورة المومنون( 
 )۷۵الٰی  ٦۴سورة انفال (ٓایت 

 )۷۵الٰی  ٦۴سورة انفال (ٓایت  انفال وتوبۃسورة   .43
 )١٦الٰی  ١سورة توبۃ ( ٓایت 
 )١٦الٰی  ١سورة توبۃ ( ٓایت 

 )١٦الٰی  ١سورة توبۃ ( ٓایت  سورة الفرقان  .44
 سورة الفرقان (الرکوع االخیر)
 سورة الفرقان (الرکوع االخیر)

 امتحان نصف الفصل  امتحان نصف الفصل   .45
 امتحان نصف الفصل
 امتحان نصف الفصل 

 )۵الٰی ١ٓایۃ (سورة االحزاب سورة االحزاب  .46
 )١٠الٰی ٦ٓایۃ (سورة االحزاب
 )١۵الٰی ١١ٓایۃ (سورة االحزاب

 )٢٠الٰی ١٦ٓایۃ(سورة االحزاب سورة االحزاب  .47
 )٢۵الٰی ٢١ٓایۃ (سورة االحزاب
 )٣٠الٰی ٢٦ٓایۃ (سورة االحزاب

 )٣۵الٰی ٣١ٓایۃ (سورة االحزاب االحزاب سورة  .48
 )۴٠الٰی ٣٦ٓایۃ (سورة االحزاب

 
 )۴۵الٰی ۴١ٓایۃ (سورة االحزاب

 )۵٠الٰی ۴٦ٓایۃ (سورة االحزاب سورة االحزاب  .49
 )۵۵الٰی  ۵١ٓایۃ (سورة االحزاب
 )٦٠الٰی  ۵٦ٓایۃ (سورة االحزاب

 )٦٦الٰی  ٦١ٓایۃ (سورة االحزاب سورة االحزاب  .50
 ) ۷٣الٰی  ٦۷ٓایۃ (سورة االحزاب

 )٦الٰی ١ٓایۃ (سورة الحجرات 
 )١٢الٰی ۷ٓایۃ (سورة الحجرات  سورة الحجرات  .51

 )١٨الٰی ١٣ٓایۃ (سورة الحجرات 
 )٨الٰی ١ٓایۃ (سورة الحشر 

 )١٦الٰی ٩ٓایۃ (سورة الحشر  سورة الحشر   .52
 )٢۴الٰی ١٧ٓایۃ(سورة الحشر 

 )٨الٰی ١ٓایۃ ( التحریمسورة 
 )١٦الٰی ٩ٓایۃ ( سورة التحریم   .53

 )٢٣الٰی ١۷ٓایۃ ( سورة التحریم
 )٣٠الٰی ٢۴ٓایۃ ( سورة التحریم

 الشركات الحدیثة  .54
Final Term Examinations 

 أسبوع المراجعة
 واالستعداد لالمتحان النھائي

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا
 الطلبة في المقررحل مشكالت 

 كیفیة وضع االمتحان
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 الكتب المقررة

Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 مکتبہ دارالعلوم کراچی علوم القرٓان مفتی تقی عثمانی  .7
 دارالعلم للمالئین بیروت مباحث فی علوم القرٓان ڈاکٹر صبحی صالح   .8
9.     

 المراجع الموصى بھ
Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 اکیڈمی اسالمی یونیورسٹی  دعوة قرٓان مجید : ایک تعارف ڈاکٹرمحموداحمدغازی   .5
	قسم القانون والشریعة                                              
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University of Swat         Department of Law &Shariah 

 ")٣اصول الفقہ ( مفردات مادة "

  BSC-614رقم المقرر ورمزه:
 اسم المادة

Name of Course  
 )٣اصول الفقہ (

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 

 ساعات03

 المستوى
Level of Course 

 بكالوریوس

 الفصل
Offering Semester 

 السابع

 األھداف
Objectives of the Course  

 

 المقصود من تفسیر الشرعی وطرقی بصقۃ عامۃ -

 أدوات التدریس
Teaching Tools 

 القراءة في كتاب + المحاضرة مع استخدام السبورة 

دةاالحتیاجات الالزمةلتدریس الما  
Requirements for 

teachings of Course 

 الكتاب المقرر ــ السبورة

 مـحـتویات المنھج
Contents of Course 

 
Week 
No. 

 ر.األسبوع

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیلثالثةمحاضرات

1 Registration and Orientation 

 التسجیلوالتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا 

	عام  ..…تقسیم اللفظ الی 2
	خاص 

	مشترک
	الفاظ العموم۔ ۔ حکم العام 3

	وبعده۔داللۃ لعام قبل التخصیص 
	تخصیص العام وشروطہ 

	وانواع المخصصات حکم الخاص و تقسیمہ  4
	حکم الخاص ۔

	: داللۃ الخاص۔ 
	تقسیمہ الی امر حکم الخاص و تقسیمہ  5

	ونھی 
	ومطلق 

	ومقید حکم المشترک و داللتہ 6
	حکم المشترک

	داللۃ المشترک۔ استعمالہ فی کل معانہ وحکمہ
	الحقیقۃ: تعریفھا۔ تقسیمھاالی حقیقۃ لغویۃ ۔ تقسیم اللفظ الی حقیقۃ ومجاز 7

	وعرفیہ وشرعیۃ
	تقسیمھاالی صریحۃ 

	وکنایۃ۔ وحکمھا تقسیم اللفظ الی حقیقۃ ومجاز  8
	المجاز:  تعریفہ۔ 
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	والتمثیللہ۔ 
	تقسیمہ الی صریح وکنایۃ۔ وحکمہ تقسیم اللفظ الی حقیقۃ ومجاز 9

	الجمع بین الحقیقۃ والمجاز۔
	

تقسیم اللفظ من حیث الوضوح والخفاء  10
 وفق طریقۃ االحناف

	الظا ھر
	النص

	المفسر 
اقسامہ من حیث الخفاء وفق طریقۃ  11

 االحناف  
	المحکم
	الخفی

	المشکل 
	المجمل   12

	المتشابہ
	

	المجمل  وفق طریقۃ الشافعیۃ 13
	والظاھر
	والنص

تقسیم اللفظ من حیث کیفیۃ داللتہ علی  14
 معناه وفق طریقۃ الحنفیۃ 

	داللۃ العبارة 
	داللۃ االشارة 

	داللۃ االقتضاء
	داللۃ النص   15

	ومراتب کل منھاوحکمہ 
	

	داللۃ الصیغۃ تقسیم الدالالت وفق طریقۃالشافعیۃ 16
	داللۃ بغیرالصیغۃ

	باقتضائہ
	و اشارتہ  17

	او عبارتہ
	او بمفھومہ او بمعقولہ 

18 Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 
 
 

 الكتب المقررة
Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

  اصول الفقہ الد کتور حسین حاد حسان 1
  أصول الفقھ االسالمى وھبة زحیلى –د  
  الوجیز فى أصول الفقھ عبد الكریم زیدان –د  

 

 المراجعالموصٮبھ
Recommended Reference Books  

S# 
 م

  Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

۔المقاصد العامۃ للشریعۃ  1
 االسالمیۃ

  للدکتوریوسف حامد العالم

  االمام الشاطبی   الموافقات 2

  للدکتور محمدالخفناوی التعارض والترجیح 3
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سواتجامــعـة   

	قسم القانون والشریعة

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 "قضایااصولیہ])[۴اصول الفقہ( مفردات مادة "

  BSC-722                              رقم المقرر ورمزه:

 اسم المادة
Name of Course  

 قضایااصولیہ])[۴اصول الفقہ(

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 

 ساعات03

 المستوى
Level of Course 

 بكالوریوس

 الفصل
Offering Semester 

 العاشر

 األھداف
Objectives of the Course  

 

 المقصود من تفسیر الشرعی وطرقی بصقۃ عامۃ -

 أدوات التدریس
Teaching Tools 

 

 القراءة في كتاب + المحاضرة مع استخدام السبورة 

دةاالحتیاجات الالزمةلتدریس الما  
Requirements for 

teachings of Course 

 الكتاب المقرر ــ السبورة
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 المنھجمـحـتویات 
Contents of Course 

 
Week 
No. 

 ر.األسبوع

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیلثالثةمحاضرات

1 Registration and Orientation 

 التسجیلوالتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا 

	تعریف المقاصد مقاصدالشریعة 2
	واقسامھا

	المقاصدالضروریۃ 
	واحکامھا ۔المقاصدالضروریة والحاجیة  واحکامھا 3

	المقاصد الحاجیۃ
	واحکامھا

	المقاصد التحسینیۃ  القاصد التحسینیة واحکامھا 4
	واحکامھا

	اختالط الصالح بالفاسد 
	ترتیب القاصد عندالتعارضترتیب القاصدوایھایقدم  5

	وایھایقدم عندالتعارض 
	عالقۃ القاصد بقاعدتی سدالذرائع ومنع الحیل۔ 

	حقوق هللا وحقوق العبادفی ضوء نظریۃ القاصد النسح فی الشریعۃ االسالمیة 6
	 - تعریفہ ۔

	والفرق بینہ وبین البداء والتخصیص
	حکمہ  النسح فی الشریعۃ االسالمیة  7

	وحکمتہ 
	ومحلہ

	شروط النسح النسح فی الشریعۃ االسالمیة 8
	وجوه النسخ

	االدلۃ التی ینسخ بعضھا بعضا
	انواع النسوخ من الکتاب النسح فی الشریعۃ االسالمیة  9

	طرق معرفۃ النسخ
	دعوی انکارالنسخ 

	 امتحان نصف الفصل 10

	
	

	التعارضتعریف  التعارض والترجیح 11

	وشروطہ
	وامثلتہ 

	طرق دفع التعارض  التعارض والترجیح 12
	تعریف الترجیح

	الترجیح بین الظنین
	الرجحات وطرق الجمع بین االدلۃ التعارض والترجیح  13

	تعارض االقیسۃ 
	

	تعریف االجتھاد االجتھادوالتقلید 14
	اقسامہ

	شروط المجتھد
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	مراتب االجتھاد  االجتھادوالتقلید 15
	باب االجتھادبین الفتح واالغالق

	تجرئۃ االجتھاد
	االجتھاد فی العصر الحدیث االجتھادوالتقلید 16

	تعریف التقلید ومظاھره
	اثر التقلید فی جمودالفقہ االسالمی 

17  	
	
	

18 Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 
 
 

 الكتب المقررة
Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

  اصول الفقہ الد کتور حسین حاد حسان 1
  أصول الفقھ االسالمى وھبة زحیلى –د  
  الوجیز فى أصول الفقھ عبد الكریم زیدان –د  

 

 المراجعالموصٮبھ
Recommended Reference Books  

S# 
 م

  Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

۔القاصد العامۃ للشریعۃ  1
 االسالمیۃ

  للدکتوریوسف حامد العالم

  االمام الشاطبی    الموافقات 2

  للدکتور محمدالخفناوی والترجیحالتعارض  3
  للدکتور مصطفی زید  ۔النسخفی القران الکریم 4

   االجتھاد 5
  

  للدکتور یوسف القرضاوی
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سواتجامــعـة   

	قسم القانون والشریعة

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 مفردات مادة "فقھ المصرفی"

  BSC-623                              رقم المقرر ورمزه:

 اسم المادة
Name of Course  

 فقھ المصرفی

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 

٠٣ 

 المستوى
Level of Course 

 بكالوریوس

 الفصل
Offering Semester 

 الثامن

 األھداف
Objectives of the Course  

 

 العامة للمشاركة قدیما وحدیثة.تعریف عام ببیان األسس واألحكام الشرعیة -
بی́´ان أحك́´ام وأن́´واع الش́´ركات القدیم́´ة والحدیث́´ة م́´ن حی́´ث التعری́´ف بھ́´ا وبی́´ان أحكامھ́´ا الش́´رعیة -

 الخاصة بھا.
تعری́´´ف الطال́´´ب عل́´´ى الض́´´وابط الش́´´رعیة الت́´´ي تج́´´ب  مراعاتھ́´´ا م́´´ن قب́´´ل المؤسس́´´ات المالی́´´ة -

 اإلسالمیة.
 طبیقیة مقارنة بین المذاھب الفقھیة.تأھیل الطالب على فھم ودراسة نصیة نظریة ت-

 أدوات التدریس
Teaching Tools 

 

 القراءة في كتاب + المحاضرة مع استخدام السبورة 

دةاالحتیاجات الالزمةلتدریس الما  
Requirements for 

teachings of Course 

 الكتاب المقرر ــ السبورة

 

 مـحـتویاتالمنھج
Contents of Course 

 
Week 
No. 

 ر.األسبوع

Main Title 
 العنوان الرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیل ثالثةمحاضرات

١ Registration and Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا 

	واصطالحاالمصرف لغة  تعریف المصرف وتاریخہ ٢
	نشاءة المصارف فی ضوء التاریخ 

	المصارف الحدیثۃ فی العالم 
	البنوک التجاریۃ  أنواع المصارف ٣

	البنوک المرکزیۃ
	البنوک المتخصصۃ

	تعریف الربا في الفقھ االسالمی لغۃ واصطالحا  الربا ۴
	انواع الربا
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	انواع الربا 
	حکم الربا الربا  ۵

	الفرق بین الربا والربح 
	الربا فی الزمن المعاصر

	اعمال االقراض  تصنیف اعمال المصرفیۃ ۶
	اعمال التمویل واالستثمار

	اعمال خدمات
	البنوک االسالمیۃ وتاریخھا المصارف االسالمیۃ  ٧

	اسس البنوک االسالمیۃ 
	اسس البنوک االسالمیۃ 

	االموال الذاتیۃ  موارد البنوک االسالمیۃ  ٨
	االموال الخارجیۃ

	ودائع تحت الطلب 
	امتحان نصف الفصل امتحان نصف الفصل  ٩

	امتحان نصف الفصل
	امتحان نصف الفصل 

	ودائع استثمار   موارد البنوک االسالمیۃ  ١٠
	ودائع التوفیر
	ودائع اخریٰ 

	المضاربات والمشارکات اوجہ االستثمارفی البنوک االسالمیۃ ١١
	المرابحات 

	استثمارات مباشرة وتکوین محفظۃ االوراق المالیۃ 
اعمال الخدمات المصرفیۃ فی البنوک  ١٢

 االسالمیۃ
	مقارنۃ بالبنوک الغیراالسالمیۃ فی الخدمات 

	قبول الودائع بمختلف انواعھا
	تحصیل االوراق التجاریۃ 

اعمال الخدمات المصرفیۃ فی البنوک  ١٣
 االسالمیۃ 

	التحصیل المستندی
	اجراء التحویالت المحلیۃ والخارجیۃ 

	الخدمات المتعلقۃ باالوراق المالیۃ 
اعمال الخدمات المصرفیۃ فی البنوک  ١۴

  االسالمیۃ 
	بیع العمالت االجنبیۃ   
	شراءالعمالت االجنبیۃ

	الحدیدیۃتاجیر الخزائن 
اعمال التسھیالت المصرفیۃ فی البنوک  ١۵

 االسالمیۃ 
	موقف الشریعۃ فیھا

	اصدارخطابات الضمان
	فتح االعتمادات المستندیۃ

اعمال التسھیالت المصرفیۃ فی البنوک  ١۶
 االسالمیۃ 

	قواعد قیاس الربح 
	قواعد توزیع الربح فی البنوک االسالمیۃ 

	القواعدموجز عن تلک 
	المراجعة للمفردات التي تم دراستھا المراجعة ١٧

	المراجعة للمفردات التي تم دراستھا
	المراجعة للمفردات التي تم دراستھا 

١٨ Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا
 في المقررحل مشكالت الطلبة 
 كیفیة وضع االمتحان
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 الكتب المقررة
Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

تطویر األعمال المصرفیۃ بمایتفق  دكتورسامی حمود ١
 والشریعۃ األسالمیۃ 

 

 البنوک األسالمیۃ ٢
 (المنھج والتطبیق)

  الدکتورمصطفٰی کمال طایل 

 
 

 المراجع الموصٮیھ
Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 الدکتورمصطفٰی        ١
 الھمشوی       

  األعمال المصرٰفہ فی األسالم

المعامالت المالیۃ المعاصرة فی ضوء  الدکتورعلی احمد السالوس ٢
 الشریعۃ األسالمیۃ 

 

  المصرف اإلسالمي الدكتور محمد احمد سراج ٣
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سوات                             جامــعـة   

	قسم القانون والشریعة                                              

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 مفردات مادة "عقود التوثیق "           

   BSC-622رقم المقرر ورمزه:

 اسم المادة
Name of Course  

 عقود التوثق

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 

3 

 المستوى
Level of Course 

 بكالوریوس

 الفصل
Offering Semester 

 الثامن

 األھداف
Objectives of the Course  

 

 تزوید الطالب بأحكام المعامالت الشرعیة.-

 تزوید الطالب بالفقھ المقارن في المعامالت الشرعیة.-

 معرفة الطالب ألحكام الرھن والكفالة والخوالة في الفقھ اإلسالمي.-

 أدوات التدریس
Teaching Tools 

 

 القراءة في كتاب + المحاضرة مع استخدام السبورة 

دةاالحتیاجات الالزمةلتدریس الما  
Requirements for 

teachings of Course 

 الكتاب المقرر ــ السبورة
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 مـحـتویات المنھج
Contents of Course 

 
Week 
No. 

 ر.األسبوع

Main Title 
 الرئیسيالعنوان 

Details of Three lecture 
 تفاصیل ثالثةمحاضرات

١ Registration and Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا 

 تضیف العقود باعتبار القسمین، المشروعیة  تضیف العقود في الفقھ اإلسالمي ٢
	تضیف العقود باعتبار الفرض، وتبادل الحقوق

	تضیف العقود بالنظر إلى اتصال أحكامھا بھا...
تعریف الكفالة ومشروعیتھا وأركانھا  ٣

 وألفاظھا
	تعریف الكفالة لغة وإصطالحا

	أدلة مشروعیة الكفالة
	أركان الكفالة وألفاظھا

	شروط الكفیل شروط الكفالة ۴
	شروط المكفول لھ
	شروط المكفول بھ

أحكام الكفالة (ما یترتب علیھ) وانتھاء  ۵
 الكفالة ورجوع الكفیل على األصیل

	ما یترتب على الكفالة
	انتھاء الكفالة في حالة الكفالة بالمال

	األصیل.انتھاء الكفالة في حالة الكفالة بالنفسورجوع الكفیل على 
تعریف الحوالة ومشروعیتھا وركنھا  ۶

	وصیفتھا
	تعریف الحوالة

	مشروعیة الحوالة
	ركنھا وصیفتھا 

	شروط المحیل	شروط الحوالة ٧
	شروط المحال

	شروط المحال علیھ، والمحال بھ
	براءة المحیل وخالف الفقھاء في ذلك أحكام الحوالة وما یترتب علیھ ٨

 المطالبة للمحال على المحال علیھ. ثبوت والیة
 ثبوت حق المالزمة علیھ  للمحال علیھ على المحیل

انتھاء الحوالة ورجوع المحال علیھ على  ٩
 المحیل

 انتھاء الحوالة
 رجوع المحال علیھ على المحیل

 السفاتبح (التعریف، والتكیف الفقھي)
 الرھن  لغة واصطالحا تعریف الرھن (تعریفھ ومشروعیتھ وأركانھ) ١٠

 مشروعیة الرھن وحكمھ
 أركان الرھن وعناصر

 شروط العاقدین 1شروط الرھن ١١
 شروط الصیفة

 شروط المرھون بھ
 شروط الحال المرھون 2شروط الرھن  ١٢

 شرط تمام الرھن (القبض)
 كیفیة قبض الرھون وشروط

 حبس المرھونتعلق بالمرھون،  1آثار عقود الرھن  ١٣
 حفظ الرھن، مؤنة الرھن

 االنتفاع بالرھن، منع الراھن من التصرف.
 ضمان الرھن، ناء الرھن 2أثار عقود الرھن  ١۴

 بیع الرھن، وحق امتیاز الرھن
 تسلیم الرھن عند انتھاء الدین

 تسلیم المرھون لصاحبھ انتھاء عقد الرھن ١۵
 تسدید الدین كلھ
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 الجبديالبیع 
 االختالف في قدر الدین اختالف الراھن والمرتھن ١۶

 االختالف في تلف العین المرھون
 االختالف في قبض المرھون

١٧   
 
 

١٨ Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا
 في المقررحل مشكالت الطلبة 
 كیفیة وضع االمتحان

 

 الكتب المقررة
Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 دار الفكر ــ بیروت الفقھ اإلسالمي وأدلتھ  وھبة الزحیلي ١
 دار الفكر ــ بیروت المدخل الفقھي العام مصطفى أحمد الزرقا ٢

 

 المراجع الموصٮیھ
Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

  بدائع الصنائع الكاساني ١
  المجموع شرح المھذب النووي ٢
  البن رشد بدایة المجتھد ٣
  للخطاب مواھب الجلیل ۴
  للبتھوتي كشاف القناع ۵

 

سواتجامــعـة   

	قسم القانون والشریعة                                              

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 " فقھ الضمانمفردات مادة "

  BSC-711                                  رقم المقرر ورمزه:

 اسم المادة
Name of Course  

 فقھ الضمان

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 

3 

 المستوى
Level of Course 

 بكالوریوس

 الفصل
Offering Semester 

 التاسع
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 األھداف
Objectives of the Course  

 

 

 أدوات التدریس
Teaching Tools 

 

 القراءة في كتاب + المحاضرة مع استخدام السبورة 

دةاالحتیاجات الالزمةلتدریس الما  
Requirements for 

teachings of Course 

 الكتاب المقرر ــ السبورة
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 مـحـتویات المنھج
Contents of Course 

 
Week 
No. 

 ر.األسبوع

Main Title 
 العنوان الرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیل ثالثةمحاضرات

١ Registration and Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا 

 الضمان: ماھیتھ،  الضمان ٢

	مشروعیتھ أو منشأ المسؤولیة
	شرائط الضمان: أن یكون المتلف ماال متقوما

 والضرر محققا دائما، والمتلف أھال للضمان، والضمان مفید. الضمان ٣

 أسباب التضمین الشرعیة العقد

	اإلتالف -وضع الید
 الواجب في الضمان ھو التعویض الضمان ۴

	كیفیتھ، تقدیره  ووقت التقدیر 
	تقادم الحق في التعویض 

	التنازل عن ھذا الحق.  الضمان ۵
 الضمان: األمانات والمضموناتمحل 

	أقسام الضمان وأنواعھ 
	التفریق بین ید األمانة وید الضمان 	الضمان ۶

 تقسیم العقود إلى عقود الضمان

 العقود مزدوجة األثر -عقود األمانة

	قواعد الضمان الفقھیة 	الضمان ٧
 إذا اجتمع المباشر والمتسبب یضاف الحكم إلى المباشر.

	المباشر ضامن وإن لم یتعمد
	یضاف الفعل إلى الفاعل ال اآلمر مالم یكن مجبرا  الضمان ٨

 المتسبب ال یضمن إال بالتعبد
 الضرریزال 

 امتحان نصف الفصل امتحان نصف الفصل ٩
 امتحان نصف الفصل
 امتحان نصف الفصل

 تصرف اإلنسان في خالص حقھ إنما یصح إذا لم یتضرر بھ غیره  الضمان ١٠
 ال یجوز ألحد أخذ مال أحد إال بسبب شرعي 

 ال یجوز ألحد أن یتصرف في ملك الغیر بال إذن 
 الجواز الشرعي ینافي الضمان   ١١

 الخراج بالضمان والغرم بالغنم
 

تطبیقات الضمان في نطاق المسؤلیة  ١٢
 المدنیة:

 

 من حاالت الضمان في نطاق المسؤلیة العقدیة:(الضمان في عقود: البیع 
 واإلیجار 
 واإلیداع
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 واإلعارة  ١٣

 والرھن
 والوكالة

 من حاالت الضمان في نطاق المسؤلیة التقصیریة: ( ضمان الفعل الشخصي  ١۴

 ضمان فعل الغیر
 ضمان األشیاء

الضمان في نطاق المسؤلیة تطبیقات  ١۵
 الجنائیة

 تطبیقات الضمان في نطاق المسؤلیة الجنائیة

 ضمان النفس اإلنسانیة 
 أو عقوبة الجنایة على اإلنسان

 ضمان الجنایة األموال بسبب الجرائم التي تخل بااألمن.  ١۶

 ضمان الجنایة األموال بسبب الجرائم التي تخل بااألمن.

 الجنایة األموال بسبب الجرائم التي تخل بااألمن.ضمان 

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا  ١٧
 حل مشكالت الطلبة في المقرر

 كیفیة وضع االمتحان
١٨ Final Term Examinations 

 أسبوع المراجعة
 واالستعداد لالمتحان النھائي
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 الكتب المقررة
Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 دار الفكر ــ بیروت    نظریة الضمان وھبة الزحیلي ١

 المراجع الموصٮبھ
Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 الشیخ على الخفیف ١

 

  الضمان في الفقھ اإلسالمي

    جامع الفصولین ابن قاضي سحاوة ٢

الدكتور عبد الرزاق  ٣
 السنھوري

  مصادر الحق    

  الفعل الضار والضمان فیھ الدكتور مصطفى أحمد الزرقا ۴
   مجمع الضمانات بن غانم البغدادي أبي محمد ۵
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سواتجامــعـة   

	قسم القانون والشریعة                                              

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 " القواعد الفقھیةمفردات مادة "

  BSC-721                               رقم المقرر ورمزه:

 المادة اسم
Name of Course  

 القواعد الفقھیة 

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 

3 

 المستوى
Level of Course 

 بكالوریوس

 الفصل
Offering Semester 

 العاشر

 األھداف
Objectives of the Course  

 

 

 أدوات التدریس
Teaching Tools 

 

 القراءة في كتاب + المحاضرة مع استخدام السبورة 

دةاالحتیاجات الالزمةلتدریس الما  
Requirements for 

teachings of Course 

 الكتاب المقرر ــ السبورة
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 مـحـتویات المنھج
Contents of Course 

 
Week 
No. 

 ر.األسبوع

Main Title 
 العنوان الرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیل ثالثةمحاضرات

١ Registration and Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا 

 القواعد ٢

القاعدة االولى: األمور 
 بمقاصدھاواألعمال بالنیات 

 القاعدة االولى: األمور بمقاصدھاواألعمال بالنیات 
	العبرة فى العقود للمقاصة والمعنى ال لأللفاظ والمبانى 
	العبرة فى العقود للمقاصة والمعنى ال لأللفاظ والمبانى 

 ما ال یشترط التعرض لھ جملة و تفصیال إذا عینھ وأخطأ لم یضر قواعد متفرعة ٣

	ما ال یشترط التعرض لھ جملة و تفصیال إذا عینھ وأخطأ لم یضر 
 فى الیمین تخصص اللفظ العام وال تعمم الخاص.النیة 

 النیة فى الیمین تخصص اللفظ العام وال تعمم الخاص. قواعد متفرعة ۴
	مقاصد اللفظ على نیة اللفظ إال فى الیمین عند القاضى 

	األصل بقاء ما كان على ما كان 
 القاعدة الثانیة: الیقین ال یزول  ۵

 بالشک.
 

 األصل براءة الذمة 

	األصل فى األمور العارضة العدم 
	األصل فى كل حادث تقدیره بأقرب زمن 

 األصل فى األشیاء االباحة 	قواعد متفرعة ۶

 األصل فى االبداع التحریم 

	األصل فى الكالم الحقیقة 
 ال عبرة للداللة فى مقابل التصریح 	 ٧

	ال عبرة للتوھم 
 مع االحتمال الناشئ عن دلیل ال حجة

 ال عبرة بالظن البین خطؤ  ٨
 الحدود تسقط بالشبھات 

 ال ینسب إلى ساكت قول ولكن السكوت فى معرض الحاجة إلى البیان بیان 
 امتحان نصف الفصل امتحان نصف الفصل ٩

 امتحان نصف الفصل
 امتحان نصف الفصل

١٠  
 القاعدة الثالثة 

 تجلب التیسیرالمشقة 
	األمر اذا ضاق اتسع

 الضرورات تبیح المحظورات 
 الضرورات تقدر بقدرھا  قواعد متفرعة ١١

 الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 
	الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

	الضرر ال یزال بالضرر القاعدة الرابعة: الضرر یزال  ١٢
 درء المفاسد أولى من جلب المصالح 
 الضرر األشد یزال بالضرر األخف 
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 إذا تعارضت مفسداتان ارتكب اخفھما ضررا  قواعد متفرعة ١٣

 یحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
 

 إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع 
 كالمشروط شرطاالمعروف عرفا  القاعدة الخامسة: العادة محكمة  ١۴

 التعیین بالعرف كالتعیین بالنص
 

 ال ینكر تغیر األحكام بتغیر الزمان 
 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا  ١۵

 حل مشكالت الطلبة في المقرر
 كیفیة وضع االمتحان

١۶ Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 
 
 

 

 الكتب المقررة
Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 دار الفكر ــ بیروت     شرح القواعد الفقھیة  أحمد الزرقاء    ١

  كتاب:التنظیر الفقھىالمقدمة النظریة من  جمال الدین عطیة. -د 

 المراجع الموصٮبھ
Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

  القواعد ابن رجب الحنبلى    ١
میرزا حسن الموسوي  ٢

 البجنوردى
  القواعد الفقھیة

  األشباه والنظائر ابن نجیم      ٣

  القواعد.  ابن سبكى    ۴
  قواعد األحكام فى مصالح االنام العز بن عبدالسالم ۵
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University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah 

 Reading skills-2        2-قراءةال

-DAرقم المقرر ورمزه:      مرحلۃ: البکالوریوسال
323  

 اسم المادة
Name of Course  

 )2قراءة (

 الساعاتالمعتمدة
Credit Hours 

3 NC 

 ستوىالم
Level of Course  

 البکالوریوس

 الفصل
Offering Semester 

 الفصل الدراسي الثاني

 ھدافاأل
Objectives of the Course  

 

 تدریب الطالب على قراءة الكلمات العربیة. -1
 تدریب الطالب على قراءة النصوص القصیرة. -2
 تصحیح أخطاء القراءة في الفصل. -3

 أدواتالتدریس
Teaching Tools 

 الكتب المقررة
 الملصقات 

لتدریس المادة االحتیاجاتالالزمة  
Requirements for teachings 

of Course  

 أقالم ملونة 
 أوراق لكتابة النصوص

Contents of Course 

 محتویاتالمنھج

Week 
No. 

 رقماألسبوع

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 اتتفاصیلثالثمحاضر

 Registration and Orientation 
 التسجیلوالتوجیھ

 الدراسي التعریف بالمقرر
 طریقة التدریس

 التعریف بأھم المصادر والمراجع للمقرر
في  -2 رحلة إلى شاطىء البحر -1 1

 الطریق
حریق في مصنع الدراجات -3

 تدریس أشكال الحرف العربي وربطھ باألصوات.
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 الطقس -5القاضي العادل-4 
 الطالب الذكي-2 عمر بن الخطاب-1 2

 الطبیبعند  -4 الصداقة -3
 زیارة إلى الریاض -5

 تدریس المفردات الجدیدة.
 ربط الكلمات بالمعاني.

 تدریب الطالب على قراءة النصوص.
رسالة من مكة -2خدیجة بنت خویلد -1 3

 -4في محطة القطارات -3المكرمة    
ھدیة -5من یومیات تلمیذ في المدرسة

 النجاح

 على قراءتھا.قراءة النصوص من قبل األستاذ والطالب 
 إجراء التدریبات المطلوبة.

 

 في العطلة-2 خالد بن الولید-1 4
 غزوة بدر الكبرى -4 جزاء سنمار-3
 الراعي والذئب وأھل القریة -5

 قراءة النصوص من قبل األستاذ أو استماع من األشرطة.
 تدریب الطالب على القراءة وإجراء التدریبات.

 
 المرأة في اإلسالم-2 الصدیقأبوبكر -1 5

الملك  -4 أسرة مسلمة        -3
 الحكیم

 من أخالق المسلمین -5

 قراءة النصوص من قبل األستاذ أو استماع من األشرطة.
 تدریب الطالب على القراءة وإجراء التدریبات.

 

 األعیاد في اإلسالم-2 سعید بن عامر-1 6
  تدوین السنة النبویة-3

 

 النموذجیة من األستاذ أو التسجیل.القراءة 
 تدریب الطالب على القراءة وإجراء التدریبات.

 
 في المسجد الحرام -2 حذاء أبي القاسم -1 7

 إبلیس ینتصر-3
 

 القراءة النموذجیة من األستاذ أو أشرطة التسجیل.
 تدریب الطالب على القراءة وإجراء التدریبات.

 
عمروبن -2     إیاس القاضي   -1 8

 العاص والقائد الروماني
تاریخ المدارس والمعاھد العلمیة في  -3

 العالم اإلسالمي

 القراءة النموذجیة من األستاذ أو أشرطة التسجیل.
 تدریب الطالب على القراءة وإجراء التدریبات.

 

االمتحانات المدرسیة مشكلة عالمیة -1 9
المرأة في حیاة الرسول  -2 

 صلى هللا علیھ وسلم       
 الحبل القصیر -3

 القراءة النموذجیة من األستاذ أو أشرطة التسجیل.
 تدریب الطالب على القراءة وإجراء التدریبات.

 

سعد بن -2 إسالم أبي حذیفة -1 10
 أبي وقاص بطل القادسیة 

الشورى والمعارضة عند عمربن  -3
 الخطاب

 القراءة النموذجیة من األستاذ أو أشرطة التسجیل.
 تدریب الطالب على القراءة وإجراء التدریبات.

 

 مروءة ووفاء  -2 اصنع حیاتك -1 11
 العید لھ ضحیة. -3

 القراءة النموذجیة من األستاذ أو أشرطة التسجیل.
 تدریب الطالب على القراءة وإجراء التدریبات.

اإلسالمیة في أسبانیا الحضارة -1 12
مساجد اإلسالم والمسلمین  -2 

 في مختلف العصور
 اإلمام الشافعي -3

 القراءة النموذجیة من األستاذ أو أشرطة التسجیل.
 تدریب الطالب على القراءة وإجراء التدریبات.

 

 عروس سید العرب  -11 13
المدن اإلسالمیة كیف كان   -12

اغفرلي  -3تخطیطھا وبناؤھا 
 یاربي

 القراءة النموذجیة من األستاذ أو أشرطة التسجیل.
 إجراء التدریبات الالزمة.

 

نشأة المكتبات في العصر  -2 14
 اإلسالمي 

  المرأة المسلمة في میادین القتال - 2
 عشر وصایا للنجاح في الحیاة العملیة -3

 قراءة نموذجیة من األستاذ.
 التردید خلو األستاذ.

 التدریبات.إجراء 

المدرسة ومسؤلیتھا نحو  -4 15
 الشباب

حقوق اإلنسان أعلنھا اإلسالم  -5
 قبل أربعة عشر قرنا

 قراءة نموذجیة من األستاذ.
 إجراء التدریبات

 تصحیح االخطاء.

 مراجعة دروس القراءة.مسرحیة حارس البستان.(النصف -1 16
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 األول)
مسرحیة حارس  -2

 البستان.(النصف الثاني)

 حل بعض التدریبات.
 حل االمتحانات التجربیة.

17 Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 
 

 
Recommended Text Books  الكتب المقررة 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 1983وزارة المعارف السعودیة  )4العربیة للناشئین جـ ( د. محمود محمد حسین 1
 1983وزارة المعارف السعودیة  )5العربیة للناشئین جـ ( ناصف مصطفى 2

Recommended Reference Books   بھ المراجعالموصى  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 الكتاباسم 

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 د. عبد الرحمن الفوزان 1
 مختار الطاھر

 عبد الخالق محمد فضل

 م2002مؤسسة الوقف اإلسالمي السعودیة  )5العربیة بین یدیك جـ (

University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah 

2-لمحادثة والتعبیرا  
-DAرقم المقرر ورمزه:      مرحلۃ: البکالوریوسال

322  
 اسم المادة

Name of Course  
 )2محادثة وتعبیر(

 الساعاتالمعتمدة
Credit Hours 

03 NC 

 ستوىالم
Level of Course  

 البکالوریوس

 الفصل
Offering Semester 

 الدراسي الثانيالفصل 

 ھدافاأل
Objectives of the Course  

 

 تدریب الطالب على الكالم. -1
 تصحیح األخطاء أثناء المحادثة. -2
 تدریب الطالب على التعبیر عن أنفسھم بلغة عربیة بسیطة وسلیمة. -3

 أدواتالتدریس
Teaching Tools 

 

 السبورة
 الكتاب المقرر

 الصور والكلمات المطبوعة (بوستر)
لتدریس المادة االحتیاجاتالالزمة  

Requirements for teachings 
of Course  

 الصور
 البطاقات الملونة

Contents of Course    محتویاتالمنھج 

Week 
No. 

 رقماألسبوع

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 اتتفاصیلثالثمحاضر

1 Registration and Orientation 

 التسجیلوالتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 طریقة التدریس

 معرفة أھم المصادر والمراجع للمقرر
في  -2 رحلة إلى شاطىء البحر -1 2

 الطریق
حریق في مصنع الدراجات -3

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 الحوارات.تدریب الطالب على المحادثة من خالل 

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
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 الطقس -5القاضي العادل-4 
 الطالب الذكي-2 عمر بن الخطاب-1 3

 عند الطبیب -4 الصداقة -3
 زیارة إلى الریاض -5

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
رسالة من مكة -2بنت خویلدخدیجة  -1 4

 -4في محطة القطارات -3المكرمة    
من یومیات تلمیذ في المدرسة

 ھدیة النجاح-5 

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.

 في العطلة-2 خالد بن الولید-1 5
 غزوة بدر الكبرى -4 سنمارجزاء -3
 الراعي والذئب وأھل القریة -5

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
 المرأة في اإلسالم-2 أبوبكر الصدیق-1 6

 الملك الحكیم -4 أسرة مسلمة-3
 المسلمینمن أخالق  -5

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
 األعیاد في اإلسالم-2 سعید بن عامر-1 7

 تدوین السنة النبویة-3
 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.

 خالل الحوارات. تدریب الطالب على المحادثة من
 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.

 في المسجد الحرام -2 حذاء أبي القاسم -1 8
 إبلیس ینتصر-3

 

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
عمروبن -2إیاس القاضي        -1 9

تاریخ  -3العاص والقائد الروماني
المدارس والمعاھد العلمیة في العالم 

 اإلسالمي

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.

االمتحانات المدرسیة مشكلة  -1 10
المرأة في حیاة الرسول صلى  -2عالمیة

 هللا علیھ وسلم       
 الحبل القصیر -3

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.

سعد بن -2 إسالم أبي حذیفة -1 11
 أبي وقاص بطل القادسیة 

الشورى والمعارضة عند عمربن  -3
 الخطاب

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.

 مروءة ووفاء  -2 اصنع حیاتك -1 12
 العید لھ ضحیة. -3

 من األستاذ أو مسجلة.قراءة الحوارات 
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.
الحضارة اإلسالمیة في أسبانیا -1 13

مساجد اإلسالم والمسلمین  -2 
 في مختلف العصور

 اإلمام الشافعي -3

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 المحادثة من خالل الحوارات. تدریب الطالب على

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.

 عروس سید العرب  -13 14
المدن اإلسالمیة كیف كان   -14

اغفرلي  -3تخطیطھا وبناؤھا 
 یاربي

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 الحرة.تدریب الطالب على الحوارات 

نشأة المكتبات في العصر  -3 15
 اإلسالمي 

  المرأة المسلمة في میادین القتال - 2
 عشر وصایا للنجاح في الحیاة العملیة -3

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.

ومسؤلیتھا نحو المدرسة  -4 16
 الشباب

حقوق اإلنسان أعلنھا اإلسالم  -5
 قبل أربعة عشر قرنا

 قراءة الحوارات من األستاذ أو مسجلة.
 تدریب الطالب على المحادثة من خالل الحوارات.

 تدریب الطالب على الحوارات الحرة.

 مسرحیة حارس البستان.(النصف -1 17
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 األول)
مسرحیة حارس  -2

 الثاني) البستان.(النصف

 
 

18 Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي
Recommended Text Books  الكتب المقررة 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 1983وزارة المعارف السعودیة  )4العربیة للناشئین جـ ( د. محمود محمد حسین 1
 1983وزارة المعارف السعودیة  )5العربیة للناشئین جـ ( ناصف مصطفى 2

Recommended Reference Books   بھالمراجعالموصٮ  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 د. عبد الرحمن الفوزان 1
 مختار الطاھر

 عبد الخالق محمد فضل

 م2002مؤسسة الوقف اإلسالمي السعودیة  )5العربیة بین یدیك جـ (

 
University of Swat                                                                 Department of Law &Shariah 

 Writing  skills-2        2-الكتابة 

-DAرقم المقرر ورمزه:      مرحلۃ: البکالوریوسال
324  

 اسم المادة
Name of Course  

  Writing skills)2الكتابة (

 الساعاتالمعتمدة
Credit Hours 

3 NC0 

 ستوىالم
Level of Course  

 البکالوریوس

 الفصل
Offering Semester 

 الفصل الدراسي الثاني:

 ھدافاأل
Objectives of the Course  

 

 تدریب الطالب على كتابة الحرف العربي. -1
 تدریب الطالب على كتابة الكلمات والجمل. -2
 تعریف الطالب بقواعد الخط العربي. -3

 أدواتالتدریس
Teaching Tools 

 

 السبورة
 الكتاب المقرر

 الصور والكلمات المطبوعة (بوستر)
لتدریس المادة االحتیاجاتالالزمة  

Requirements for teachings 
of Course  

 الصور
 البطاقات الملونة

Contents of Course   محتویاتالمنھج 

Week 
No. 

 رقماألسبوع

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 اتتفاصیلثالثمحاضر

 Registration and Orientation 

 التسجیلوالتوجیھ

 بالمقرر الدراسيالتعریف 
 طریقة التدریس

 التعریف بأھم المصادر والمراجع للمقرر الدراسي
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 في الطریق -2 رحلة إلى شاطىء البحر -1 1
-4 حریق في مصنع الدراجات -3

 القاضي العادل
 الطقس -5

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.

2 

 

 الطالب الذكي-2 بن الخطاب عمر-1
 عند الطبیب -4 الصداقة -3
 زیارة إلى الریاض -5

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.

 خدیجة بنت خویلد  -1 3
في محطة  -3رسالة من مكة المكرمة    -2

 القطارات
-5 من یومیات تلمیذ في المدرسة -4

 النجاحھدیة 

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.

 في العطلة-2 خالد بن الولید-1 4
 غزوة بدر الكبرى -4 جزاء سنمار-3
 الراعي والذئب وأھل القریة -5

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.
 المرأة في اإلسالم-2 أبوبكر الصدیق-1 5

 الملك الحكیم -4 أسرة مسلمة        -3
 من أخالق المسلمین -5

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.
 األعیاد في اإلسالم-2 سعید بن عامر-1 6

  تدوین السنة النبویة-3
 

 العربیةتدریس قواعد الكتابة 
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.
 في المسجد الحرام -2 حذاء أبي القاسم -1 7

 إبلیس ینتصر-3
 تدریس قواعد الكتابة العربیة

 إجراء التدریبات الكتابیة.
 تصحیح األخطاء. 

عمروبن العاص -2إیاس القاضي        -1 8
 والقائد الروماني

المدارس والمعاھد العلمیة في العالم تاریخ  -3
 اإلسالمي

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.

 -2 االمتحانات المدرسیة مشكلة عالمیة -1 9
 المرأة في حیاة الرسول صلى هللا علیھ وسلم       

 الحبل القصیر -3

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.
سعد بن أبي  -2 إسالم أبي حذیفة -1 10

 وقاص بطل القادسیة 
 الشورى والمعارضة عند عمربن الخطاب -3

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.
 مروءة ووفاء  -2 اصنع حیاتك -1 11

 لھ ضحیة.العید  -3
 تدریس قواعد الكتابة العربیة

 إجراء التدریبات الكتابیة.
 تصحیح األخطاء.

 -2 الحضارة اإلسالمیة في أسبانیا -1 12
مساجد اإلسالم والمسلمین في مختلف 

 العصور
 اإلمام الشافعي -3

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.

 عروس سید العرب  -15 13
المدن اإلسالمیة كیف كان   -16

 تخطیطھا وبناؤھا 
 اغفرلي یاربي -3

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.

 نشأة المكتبات في العصر اإلسالمي  -4 14
  المرأة المسلمة في میادین القتال - 2
 العملیة عشر وصایا للنجاح في الحیاة -3

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.
 المدرسة ومسؤلیتھا نحو الشباب -4 15

حقوق اإلنسان أعلنھا اإلسالم قبل  -5
 أربعة عشر قرنا

 تدریس قواعد الكتابة العربیة
 إجراء التدریبات الكتابیة.

 تصحیح األخطاء.
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البستان.(النصف  مسرحیة حارس-1 16
 األول)

مسرحیة حارس البستان.(النصف  -2
 الثاني)

 
 
 

17 Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 
 

 
Recommended Text Books  الكتب المقررة 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 1983وزارة المعارف السعودیة  )4العربیة للناشئین جـ ( د. محمود محمد حسین 1
 1983وزارة المعارف السعودیة  )5العربیة للناشئین جـ ( ناصف مصطفى 2

Recommended Reference Books   بھالمراجعالموصٮ  

S# 
 م

Author of Book 
 الكتابمؤلف 

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 د. عبد الرحمن الفوزان 1
 مختار الطاھر

 عبد الخالق محمد فضل

 م2002مؤسسة الوقف اإلسالمي السعودیة  )5العربیة بین یدیك جـ (
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 سواتجامــعـة 
والشریعةقسم القانون   

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 Islamic legal History       تاریخ التشریع اإلسالمي

-BLCرقم المقرر ورمزه:      مرحلۃ: البکالوریوسال
418  

 اسم المادة
Name	of	Course		

التشریع اإلسالميتاریخ   

	الساعاتالمعتمدة
Credit	Hours	

03 

ستوىالم 	
Level	of	Course	

 البكالوریوس

	الفصل
Offering	Semester	

 الثالث

ھدافاأل 	
Objectives	of	the	Course		

	

 التعریف بأھم مصطلحات الشریعة. -
 التعریف بالفقھ والشریعة والفرق بینھما. -
 معرفة مصادر الفقھ اإلسالمي -
 األدوار التي مر بھا الفقھ اإلسالمي  -
	إلى تطبیق الشریعةالنھضة الفقھیة المعاصرة والدعوة  -

 أدواتالتدریس
Teaching	Tools	

	

 غرفة التدریس، األقالم الملونة،  األستاذ المتخصص في المادة، الجو اآلمن والھادئ

ةلتدریس الماداالحتیاجاتالالزمة 	

Requirements	for	
teachings	of	Course	

 

 

	

 

 

 

 

 

 

 

Contents of Course 

 محتویاتالمنھج
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 التعریف بالمقرر والتسجیلالتعریف بالمادة   .55
 طریقة التدریس

 التعریف بأھم مصادر ومراجع المادة
 التعریف بالفقھ اإلسالمي ، تعریف الفقھ لغة وشرعاـ تعریف الفقھ، وغایتھ ونشأتھ وتطوره  .56

 األحكام الشرعیة المتعلقة بأفعال المكلفین، وتعریف كل حكم
 اإلباحة  –الكراھة  -الندب -الوجوب

 خصائص التشریع اإلسالمي  .57
 مقارنة بالقانون الوضعي

 خصائص التشریع اإلسالمي
 الفرق بین القانون الوضعي والقانون اإلسالمي

 میزات الفقھ اإلسالمي من ناحیة الثبوت والتحقیق
 الكتاب، القرآن الكریم، تعریفھ  مصادر الفقھ اإلسالمي  .58

 تدوین القرآن الكریم في المرحلة األولى(في عھد أبي بكر)
 بیان تدوین القرآن الكریم في المرحلة الثانیة(في عھد عثمان)

 المصالح المرسلة، العرف االستصحاب وغیر ذلك معرفة بقیة المصادر  .59
 السنة النبویة، تعریفھا وقضیة حجیتھا

 أنواع السنة النبویة.
 مصادر التشریع في ھذا العصر اإلسالمي في عصر الصحابة والتابعینالتشریع   .60

 الفقھاء من الصحابة والتابعین 
 نماذ من فتواھم 

 تحدید العصر التشریع اإلسالمي في عصر األئمة  األربعة  .61
 مصادر التشریع في ھذا العصر

 أسماء األئمة المشھور في ھذا العصر
 المذاھب األربعة  .62

 المذھب الحنفي
 مؤسس المذھب الحنفي، حیاتھ وتاریخھ

طریق́´ة ت́´دوین الفق́´ھ وطریق́´ة اس́´تنباط األحك́´ام، أھ́´م الكت́´ب المص́´نفة ف́´ي 
 المذھب الحنفي

 أشھر فقھاء ھذا المذھب
 مؤسس المذھب الشافعي، حیاتھ وتاریخھ. المذھب الشافعي  .63

 الكتبطریقة تدوین الفقھ، وطریقة استنباط األحكام، أھم 
 أشھر فقھاء ھذا المذھب

 مؤسس ھذا المذھب، حیاتھ وتاریخھ المذھب المالكي  .64
 طریقة تدوین الفقھ، طریقة استنباط األحكام

 أشھر فقھاء ھذا المذھب
 مؤسس ھذ المذھب، حیاتھ وتاریخھ المذھب الحنبلي  .65

 طریقة تدوین الفقھ واستنباط األحكام
 المذھبأشھر فقھاء ھذا 

 أسماء فقھاء المجتھدین في كل مذھب، حیاتھم وتاریخھم الشریع اإلسالمي في عصر ما بعد األئمة  .66
 اشھر الكتب التي صنفت ما بعد األئمة األربعة في كل مذھب

 التطورات التي شھدھا العصر ما بعد االئمة
 تحدید ھذا العصر التشریع اإلسالمي في عصر التقلید والجمود  .67

 اسباب الجمود والتقلید
 التطور التشریعي في ھذا العصر

 تحدید ھذا العصر التشریع اإلسالمي في عصر الخالفة العثمانیة  .68
 أشھر فقھاء ھذا العصر

 أشھر الكتب الفقھیة في ھذا العصر
 محاوالت العلماء في تدوین الفقھ من جدید   .69

 وقفة مع كتاب" مجلة األحكام"
 التطور التشریعي في ھذا العصرنماذج 

 محاوالت العلماء في تطور التشریع بعد انتھاء الخالفة التشریع اإلسالمي في العصر الحدیث  .70
 جھود العلماء في تطبیق الشریعة كامال في بالد إسالمیة

جھود العلماء في استنباط األحكام الجدیدة ف́´ي مج́´االت مختلف́´ة، االقتص́´اد، 
 وغیر ذلك. السیاسة،.......

نب́´ذة ع́´ن بع́´ض المج́´الس الفقھی́´ة الت́´ي تعن́´ي بالقض́´ایا الفقھی́´ة ف́´ي الع́´الم    .71
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 اإلسالمي
́´د القض́´ایا  ́´ذة ع́´ن بع́´ض الم́´ؤتمرات الت́´ي تق́´وم ف́´ي وق́´ت آلخ́´ر، لتجدی نب

 الفقھیة 
نبذة ع́´ن بع́´ض المج́´الت والكت́´ب الحدیث́´ة الت́´ي تتن́´اول موض́´وعات فقھی́´ة 

 حدیثة.
  واالستعداد لالمتحانأسبوع المراجعة  

 
 

	

 الكتب المقررة

Recommended	Text	Books	

S#	

	م

Author	of	Book	

	مؤلف الكتاب

Title	of	Book	

 اسم الكتاب

Publisher	&	year	of	Publication	

 الناشر وسنة النشر

1967-منشورات دار الفطر الشیخ محمد الخضري بك تاریخ التشریع اإلسالمي  .10  

	

بھالمراجعالموصٮ  

Recommended	Reference	Books		

S#	

 م

Author	of	Book	

 مؤلف الكتاب

Title	of	Book	

 اسم الكتاب

Publisher	&	year	of	
Publication	

 الناشر وسنة النشر

تاریخ التشریع اإلسالميدارسات في   عبدالفتاح عبدهللا   .6  	

اإلسالمي المدخل إلى الشریعة والفقھ د/ عمر سلیمان األشقر  .7  	

رمضان الشر نباصيد/   .8 	 التشریع اإلسالمي 

	 المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة د/ یوسف القرضاوي  .9

	 المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة د/ عبد الكریم زیدان  .10

	 المدخل للفقھ اإلسالمي د/ حسین حامد حسان  .11
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 سواتجامــعـة 
 قسم القانون والشریعة

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 Islamic legal terminology-1      1-لغة الفقھ والفقھاء

 -BSCرقم المقرر ورمزه:      مرحلۃ: البکالوریوسال
412  

 اسم المادة
Name of Course  

 1لغة الفقھ والفقھاء ــ 

 الساعاتالمعتمدة
Credit Hours 

 ساعات 3

 ستوىالم
Level of Course 

 البكالوریوس

 الفصل
Offering Semester 

 ثالثالفصل ال

 ھدافاأل
Objectives of the Course  

 

تقویة اللغة العربیة لدى الطالب القادمین ف́´ي الكلی́´ة بع́´د انتھ́´اء دراس́´تھم اللغوی́´ة م́´ن معھ́´د اللغ́´ة -
 العربیة.

 الكتب الفقھیة.دراسة الطالب من كتاب فقھ لمزید تقویتھم في اللغة العربیة ولربطھم مع -
 تفھیم المسائل الفقھیة الواردة في قراءة نص الكتاب.-

 تدریبھم  القواعد اللغویة أثناء الدراسة.-
 التركیز على المصطلحات الفقھیة.-

 أدواتالتدریس
Teaching Tools 

 

 القراءة في كتاب + المحاضرة مع استخدام السبورة 

لتدریس المادةاالحتیاجاتالالزمة  
Requirements for 

teachings of Course 

 الكتاب المقرر ــ السبورة
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 منھجتویاتالـحـم
Contents of Course 

 
Week 
No. 

األسبوعر.  

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 اتتفاصیلثالثةمحاضر

1 Registration and Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 الدراسيالتعریف بالمقرر 
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا 

 التعریف بالكتاب كتاب الطھارة 2
 قراءة الكتاب من البدایة

 تفھیم المسألة وتخریج األفعال
 قراءة نص الكتاب باب الوضوء 3

 مناقشة القواعداللغویة
 تفھیم المسألة

 قراءة نص الكتاب فرائص الوضوء وسننھ 4
 مناقشة القواعد اللغویة

 بیان المسائل
 قراءة نص الكتاب مستحبات الوضوء 5

 مناقشة القواعد اللغویة
 بیان المسائل والتركیز على المصطلحات

 قراءة نص الكتاب نواقض الوضوء 6
 مناقشة القواعد اللغویة

 بیان المسائل
 قراءة نص الكتاب فرائض الغسل وسننھ 7

 مناقشة القواعد اللغویة
 بیان المسائل

 قراءة نص الكتاب موجبات الغسل 8
 مناقشة القواعد اللغویة

 بیان المسائل والتركیز على المصطلحات الفقھیة
 قراءة نص الكتاب تطھیر النجاسة 9

 مناقشة القواعد اللغویة
 بیان المسائل

 قراءة نص الكتاب أحكام الجلود 10
 مناقشة القواعد اللغویة

 بیان المسائل
 قراءة نص الكتاب حكم األساء 11

 مناقشة القواعد
 بیان المسائل

 آیة التیمم وتفسیرھا التیمم 12
 مناقشة القواعد اللغویة

 بیان المسائل
 قراءة نص الكتاب باب المسح على الخفین 13

 اللغویةمناقشة القواعد 
 بیان المسائل

 أھمیة الصالة في اإلسالم كتاب الصالة 14
 اآلیات واألحادیث الواردة في فرضیتھ

 بیان األركان الصالة
 قراءة نص الكتاب أوقات الصالة 15

 مناقشة القواعد اللغویة



 

137	

 بیان المسائل
 قراءة نص الكتاب أوقات المكروھة للصالة 16

 القواعد اللغویةمناقشة 
 بیان المسائل

 قراءة نص الكتاب أركان الصالة وشروطھا 17
 مناقشة القواعد اللغویة

 بیان المسائل
72.  Final Term Examinations 

 أسبوع المراجعة
 واالستعداد لالمتحان النھائي

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا
 حل مشكالت الطلبة في المقرر

 وضع االمتحان كیفیة
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 الكتب المقررة
Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 دار الكتب العلمیة بیروت االختیار لتعلیل المختار عبد هللا بن محمود الموصلي 1
  التعریفاتكتاب  الجرجاني 2

 

 بھالمراجعالموصٮ
Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

  القدورياإلمام  بدایة المبتدي 1
  الفقھ اإلسالمي وأدلتھ د. وھبة الزحیلي 2
  لإلمام برھان الدین المرغیناني شرح بدایة المبتديالھدایة في  3
  للسید سابق فقھ السنة  4
5    
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 سواتجامــعـة 
 قسم القانون والشریعة

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 Arabic Rhetoric        البالغة العربیة

-GCورمزه: رقم المقرر      مرحلۃ: البکالوریوسال
428  

 اسم المادة
Name of Course  

 البالغة العربیة  

 الساعاتالمعتمدة
Credit Hours 

03 

 ستوىالم
Level of Course  

 البكالوریوس

 الفصل
Offering Semester 

 الفصل الدراسي الرابع

 ھدافاأل
Objectives of the Course  

 

البالغی́´ة المختلف́´ة ووظائفھ́´ا ت́´دریب الط́´الب عل́´ى التفرق́´ة ب́´ین األس́´الیب 1
 الداللیة.

تذوی́´دھم بمھ́´ارة ت́´ذوق النص́´وص العربی́´ة األدبی́´ة عل́´ى أس́´اس علم́´ي  -2
 جمالي.

́´وم اإلس́´المیة، خاص́´ة المص́´ادر  -3 ́´ة للعل ́´أھیلھم لفھ́´م المص́´ادر المختلف ت
 التراثیة

 أدواتالتدریس
Teaching Tools 

 

 الكتب المقررة
 الملصقات 

لتدریس المادةاالحتیاجاتالالزمة  
Requirements for teachings 

of Course  

 أقالم ملونة 
 أوراق لكتابة النصوص

 Contents of Course  (محتویاتالمنھج)

Week 
No. 

 رقماألسبوع

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 اتتفاصیلثالثةمحاضر

1  

Registration and Orientation 

 التسجیلوالتوجیھ

 بالمادةالتعریف 

 طریقة التدریس 

 معرفة أھم المصادر والمراجع للمادة

 البدیع -المعاني -البیان -تقسیمھ إلى ثالثة فروع -تعریف علم البالغة علم البالغة  2
 الفرق بین الفصاحة والبالغة –تعریف الفصاحة 

 وقفة موجزة مع الكتب المشھورة في علم البالغة و مع مصنفیھا.
 علم البیان: 3

 التشبیھ وأنواعھ 
 أداتھ. -أركانھ -مدلول التشبیھ

 أنواع التشبیھ من حیث حذف األداة ووجھ الشبھ وذكرھما.
 إجراء التدریبات المطلوبة.

 تشبیھ التمثیل وغیر التمثیل أنواع التشبیھ: 4
_________________ 
 .إجراءالتدریباتالمطلوبة

 التشبیھ الضمني أنواع التشبیھ : 5
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 .إجراءالتدریباتالمطلوبة
 .إجراءالتدریباتالمطلوبة

 توضیح األغراض أغراض التشبیھ: 6
 .إجراءالتدریباتالمطلوبة
 .إجراءالتدریباتالمطلوبة

 التشبیھ المقلوب 7
 بالغة التشبیھ

 التشبیھ المقلوب تعریفھ وشرحھ
 .إجراءالتدریباتالمطلوبة

 التشبیھ وبعض ما نقل عن العرب من التشبیھات المعروفةبالغة 
 -المجاز اللغوي -تعریف الحقیقة والمجاز المجاز اللغوي –الحقیقة والمجاز  8

 االستعارة التمثیلیة -تعریف المجاز العقلي –المكنیة  -التصریحیة -االستعارة
 .إجراءالتدریباتالمطلوبة

 -المجاز العقلي -الفرق بینھ وبین المجاز اللغوي –تعریف المجاز المرسل  العقليالمجاز المرسل. المجاز  9
 عالقة المجاز المرسل
 .إجراءالتدریباتالمطلوبة

 الكنایة 10
 بالغة الكنایة

 

 الفرق بین الكنایة وبین المجاز -تعریف الكنایة
 .إجراءالتدریباتالمطلوبة
 .إجراءالتدریباتالمطلوبة

تقسیم الكالم إلى الخبر  -عل المعاني 11
 واإلنشاء

 أضرب الخبر -الغرض من إلقاء الخبر -الخبر واإلنشاء
 أقسام اإلنشاء  –تقسیم اإلنشاء إلى طلبي وغیر وطلبي 

 التمني -النداء -االستفھام -النھي -األمر
 طرفا القصر -طرقھ -تعریف القصر القصر: 12

  -الحقیقي واإلضافي –أنواع القصر 
 .إجراءالتدریباتالمطلوبة

 مواضع الفصل الفصل والوصل 13
 مواضع الوصل

 .إجراءالتدریباتالمطلوبة
 اإلیجاز  المساواة -اإلطناب -اإلیجاز 14

 المساواة –اإلطناب 
 .إجراءالتدریباتالمطلوبة

 علم البدیع 15
 المحسنات اللفظیة

 وغیر التامالتام  -الجناس
 االقتباس

 .إجراءالتدریباتالمطلوبة
 التوریة المحسنات المعنویة 16

 طباق اإلیجاب والسلب -الطباق
 .إجراءالتدریباتالمطلوبة

 حسن التعلیل –المقابلة  المحسنات المعنویة 17
 أسلوب الحكیم

 .إجراءالتدریباتالمطلوبة
18 Final Term Examinations 

 أسبوع المراجعة
 واالستعداد لالمتحان النھائي

 
 

 
 

Recommended Text Books  الكتب المقررة 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 كراتشي باكستانمكتبة البشرى  البالغة الواضحة مصطفى آمین -علي الجارم 1
Recommended Reference Books   بھالمراجعالموصٮ  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر



 

141	

  دالئل اإلعجاز اإلمام عبد القاھر الجرجاني 1
  التلخیص في وجوه البالغة اإلمام القزویني 2
بغیة اإلیضاح لتلخیص المفتاح في علوم  عبد المتعال الصعیدي 3

 البالغة
 

  مفتاح العلوم عالمة السكاكي 4
  الشیخ محمد محمد أبو موسى دالالت التراكیب 5
  الشیخ محمد محمد أبو موسى التصویر البیاني 6

 
 سواتجامــعـة 

 قسم القانون والشریعة

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 Introduction to Hadith Sciences     م الحدیثوالمدخل إلى عل

-BSCرقم المقرر ورمزه:      مرحلۃ: البکالوریوسال
425  

 اسم المادة

Name	of	Course		

مدخل إلى علوم الحدیثال  

	الساعاتالمعتمدة

Credit	Hours	

ساعات 3  

ستوىالم 	

Level	of	Course	

بكالوریوس   

	الفصل

Offering	Semester	

 الرابع

ھدافاأل 	

Objectives	of	the	Course		

	

 إلمام الطالب بعلوم الحدیث. -
 تعریف الطالب بأنواع الحدیث والخبر والمصطلحات المتعلقة بھذا العلم. -

إعالم الطالب ما یقبل من الحدیث وما ال یقبل حتى یصیر أھال لتعلم الح́´دیث والعم́´ل ب́´ھ  -
 واستنباط األحكام منھ.

 أدواتالتدریس

Teaching	Tools	

	

القراءة في كتاب + المحاضرة مع استخدام السبورة   

دةلتدریس المااالحتیاجاتالالزمة 	

Requirements	for	
teachings	of	Course	

 الكتاب المقرر ــ السبورة

	



 

142	

منھجتویاتالـحـم  

Contents	of	Course	

 التعریف بالمقرر الدراسي التعریف بالمادة والتسجیل  .1
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا
 نشأة علم المصطلح ، واألطوار نشأة علم المصطلح وأشھر المصنفات  .2

 المراحل التى مربھا، 
 أھم وأشھر المصنفات فیھ

3.   
́´´م المص́´´طلح وتعری́´´ف المص́´´طلحات  أقس́´´ام عل

 األولیة

 المصطلح وعلم الحدیث إلى روایة ودررایةتقسیسم علم 
 تعریف كل من الروایة والدرایة، وبیان موضوعھما

 علم المصطلح وتعریف الحدیث والخبر واألثر والسند والمتن والمسند.
 تعریف المتواتر وشروطھ وحكمھ أقسام الخبر: المتواتر واآلحاد، المشھور  .4

 إفادتھ وأقسامھ
 تعریفھ، أقسامھالمشھور ، 

 تعریف العزیز، ومثالھ العزیز الغریب  .5
 الغریب ، تعریفھ، أقسامھ

 أنواع الغریب مظان الغریب
 الصحیح لذاتھ، تعریفھ، شروطھ، مثال أقسام الحدیث المقبول الصحیح  .6

حكمھ، أصح األسانید، أصح الكتب، الكالم على الصحیحین، والمس́´تدرك، 
 والمستخرج.

 الخبر المقبول تقسیم
 تعریف الحسن لذاتھ، وحكمھ ومثالھ. الصحیح لغیره والحسن  .7

 معنى قول(حدیث صحیح اإلسناد وحسن اإلسناد)
 تعریف الصحیح لغیره، والحسن لغیره مرتبة كل منھما وحكمھ

 المحتف بالقرائن  .8
 الحكم ومختلف الحدیث

 مفھوم المحتف بالقرائن، وأنواعھ
 ومختلف الحدیث ومثالھتعریف الحكم 

 كیفیة الجمع، ومراحل إزالة التعارض بین الحدیثین مع بیان أھمیتھ والمؤلفات فیھ
 تعریف النسخ، أھمیة معرفة ھذا العلم  ناسخ الحدیث ومنسوفھ  .9

 معرفة الناسخ من المنسوخ وطرقھا
 وأنواع ذلك، أشھر المصنفات فیھ مع األمثلة

 وأنواعھ:الخبر المردود   .10
 الضعیف، المعلق

 ما ھو الخبر المردود وأسباب رده، وأنواعھ،
 تعریف الضعیف مع التمثیل، وحكم روایتھ،

 حكم العمل بھ، تعریف المعلق والسبب، وصوره وحكمھ
 المرسل  .11

 المعضل
 المنقطع

 تعریف المرسل مع التمثیل وحكمھ ومرسل
 المعضلالصحابي وبعض المؤلفات فیھ، تعریف 
 وحكمھ، وتعریف المنقطع ومثالھ وحكمھ

 المدلس  .12
 الموضوع

 تعریف التدلیس، أقسامھ مع التمثیل وحكمھ
 وأغراض التدلیس، وطرق معرفتھ

́´´ة الموض́´´وع  ́´´ة معرف ́´´ھ وكیفی ́´´ھ وحكم ́´´ف الموض́´´وع وس́´´ببھ ورتبت تعری
 وأعراضھ

 المتروك،  .13
 المنكر، والمحفوظ

 العلل

 المنكر، والفرق بینھتعریف المتروك، تعریف 
 وبین الشاذ مع التمثیل، وحكمھ، تعریف العلل

 والعلة ومكان العلة ومعرفتھا
 المدرج، المقلوب  .14

 الزیادة، الفرق الحدیث القدسي والنبوي
 تعریف الدرج وأقسامھ مع التمثیل وحكمھ
 تعریف المقلوب، الزید في متصل األسانید

 وحكمھ، الفرق بین القدسي والنبويزیادة الثقة وأقسامھ 
 المجھول  .15

 الموقوف
 الراوي وشروط قبولھ

 تعریف الجھالة بالراوي وأسبابھا والمجھول وأنواعھ
 وسوء الحفظ تعریف الموقوف مع المثال

 شروط قبول الراوي، والجرح والتعدیل ونكرة عامة من كتب الجرح، والتعدیل
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 الراویة وكیفیة ضبطھا سماع الحدیث وتحملھما ھي  الروایة وآدابھا  .16
 وطرق التحمل، وصفة الروایة
 آداب الراوي وطالب الحدیث

 فكرة عامة عن أنواع اإلسناد الرواة وطبقاتھ  .17
 معرفة طبقات الرواة، ومن الطبقات،

 معرفة الصحابة والتابعین، األسماء واأللقاب والكنى
 Final Term Examinations 

 أسبوع المراجعة
 واالستعداد لالمتحان النھائي

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا
 حل مشكالت الطلبة في المقرر

 كیفیة وضع االمتحان
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 الكتب المقررة

Recommended	Text	Books	

S#	

	م

Author	of	Book	

	مؤلف الكتاب

Title	of	Book	

 اسم الكتاب

Publisher	&	year	of	Publication	

 الناشر وسنة النشر

مكتبة رحمانیة، اقرأ سنتر، غزني  تیسیر مصطلح الحدیث الدكتور محمود الطحان 1
 ستریت، اردو بازار، الھور

	

بھالمراجعالموصٮ  

Recommended	Reference	Books		

S#	

 م

Author	of	Book	

 مؤلف الكتاب

Title	of	Book	

 اسم الكتاب

Publisher	&	year	of	
Publication	

 الناشر وسنة النشر

، شاه عبد الوھاب عبد اللطیف تدریب الراوي في شرح تقریب النداوي جالل الدین السیوطي 1
1385طبعة ثانیة   

المكتبة العلمیة ـ المدینة  علوم الحدیث (مقدمة ابن الصالح) ابن الصالح 2
ھـ1386المنورة،   

  شرح نخبة الفكر الشیخ مال علي القاري 3

  نزھة النظر شرح نخبة الفكر ابن حجر 4

5   	

 

 

 

	

 
 
 
 
 سواتجامــعـة 

 قسم القانون والشریعة

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

  Introduction to Quranic Sciences     المدخل إلى علوم القرآن
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-BSCرقم المقرر ورمزه:      مرحلۃ: البکالوریوسال
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 اسم المادة
Name of Course  

 علوم القرآن المدخل الى 

 الساعاتالمعتمدة
Credit Hours 

 ساعات 3

 ستوىالم
Level of Course 

 بكالوریوس

 الفصل
Offering Semester 

 رابعالفصل ال

 ھدافاأل
Objectives of the Course  

 

بالكت́´اب الخال́´د تعری́´ف م́´وجز ب́´أحوال الق́´رآن الك́´ریم لی́´تمكن الطال́´ب م́´ن معرف́´ة م́´ا یتعل́´ق -

 والمعجزة الكبرى.

إفادة الطالب بمعلومات تفیده في أمر دینھ، وفھم ما یتعل́´ق بھ́´ذا ال́´دین م́´ن العل́´وم والمع́´ارف -

 األخرى.

تأھیل الطالب للرد على الطاعنین في عصمة ھذا الكت́´اب ورد الش́´بھات الث́´ائرة حول́´ھ وال́´ت -

 ة البدائیة كھذه.یتمكن من الرد علیھا عامة الناس ممن أوتي من المعرف

 واألھم من ھذا كلھ ھو تعریف الطالب بكتابھ الكریم وبیان مكانتھ واھتمام العلم بھ.-

 أدواتالتدریس
Teaching Tools 

 

 القراءة في كتاب + المحاضرة مع استخدام السبورة

لتدریس المادةاالحتیاجاتالالزمة  
Requirements for teachings 

of Course 

 ــ السبورةالكتاب المقرر 

 
 

 
 

 منھجتویاتالـحـم
Contents of Course 

 
Week 
No. 

 األسبوعر.

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 اتتفاصیلثالثمحاضر

1 Registration and Orientation 

 التسجیلوالتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 المادة ومراجعھاالتعریف بمصادر 

 فكرة عامة عن أھم مباحث علوم القرآن  فكرة عامة عن المادة 2
 التعریف بأھم المؤلفات المختصة في علوم القرآن
 منھج تدریس المادة الغرض من دراسة المادة

 تعریف القرآن الكریم، فضائل القرآن من الكتاب والسنة المقصود بعلوم القرآن 3
 وجھ التسمیة، وأمثلتھ من اآلیات القرآنیة أسماء القرن،

 تعریف علوم القرآن كفن مستقل
 ابتداء نزول القرآن، كیفیة نزول القرآن نزول القرآن الكریم 4

 أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكریم، واإلشكاالت
 الواردة فیھ، بعض أوائل مخصوصة في موضوعات مختلفة

 تعریف أسباب النزول، أھمیة الموضوع أسباب النزول 5
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 أھم الكتب المختصة في أسباب النزول
 فوائد معرفة أسباب النزول مع بیان األمثلة

 كیفیة معرفة أسباب النزول أسباب النزول 6
 ھل یتعدد سبب النزول؟ وجوه الجمع بینھم عند التعدد

 األمثلةالعبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، مع ذكر 
 تنزالت القرآن الكریم مع ذكر األدلة من القرآن والسنة بیان نزول القرآن مفرقا 7

 بیان الفرق بین نزول القرآن والكتب السماویة األخرى
 حكمة نزول القرآن مجما مع بیان األمثلة

 علیھ وسلم للقرآن الكریمكیفیة تلقي النبي صلى هللا  تلقي النبي صلى هللا علیھ وسلم للقرآن الكریم 8
 ھل السنة النبویة بوحي من هللا، مع بیان أھمیة السنة

 الفرق بین القرآن الكریم والسنة النبویة
 امتحان نصف الفصل جمع القرآن الكریم 9

 امتحان نصف الفل
 المراد من جمع القرآن الكریم

 النبوةجمع القرآن الكریم في عھد  جمع القرآن الكریم 10
 جمع القرآن الكریم في عھد أبي بكر رضي هللا عنھ، وأسبابھ

خطة أبي بكر رضي هللا عنھ في جمع الق́´رآن، ومزای́´ا مص́´حفھ رض́´ي هللا 
 عنھ

 إشكاالت حول عدم جمع القرآن الكریم في زمن النبي صلى هللا علیھ وسلم  جمع القرآن الكریم 11
 في مصحف واحد

́´رآن  ́´ھ وأس́´بابھ جم́´ع الق ́´ان رض́´ي هللا عن الك́´ریم ف́´ي عھ́´د عثم́´ان ب́´ن عف
 (الفرق بین جمع أبي بكر وعثمان رضي هللا عنھما)

 تعریف النسخ لغة واصطالحا. أھم المؤلفات فیھ النسخ في القرآن الكریم وحكمتھ التشریعیة 12
 جواز وقوع النسخ في الشرائع السماویة، واألدلة على ذلك

 القرآن الكریم، وتفصیل ذلك مع ذكر األدلةأقسام النسخ في 
 النسخ في القرآن الكریم 13

 السور المكیة والمدنیة
 بیان الحكمة من نسخ الحكم مع بقاء التالوة، وعدد آیاتھ

 آراء العلماء في نسخ القرآن بالسنة
 عنایة العلماء، السور المكیة والمدنیة

 إلى المكي والمدني تقسیم السور السور المكیة والمدنیة 14
 فوائد العلم بالسور المكیة والمدنیة، 

 الفرق بین المكي والمدني، بیان ممیزات المكي والمدني. 
 تعریف إعجاز القرآن، وأھم المؤلفات فیھ إعجاز القرآن الكریم 15

 القرآن معجزة الرسول صلى هللا علیھ وسلم الخالدة.
 أسلوب القرآن في التحدي

 تعریف المعجزة، وشروطھا إعجاز القرآن الكریم 16
 إعجاز القرآن الكریم ومذھب أھل الصرفة

 وجوه إعجاز القرآن الكریم
 تاریخ التفسیر وتطوره التفسیر والمفسرون 17

 الفرق بین التفسیر والتأویل
 أقسام التفسیر (التفسیر بالروایة ــ الدرایة ـ اإلشادة)

18 Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا
 حل مشكالت الطلبة في المقرر

 كیفیة وضع االمتحان
 الكتب المقررة

Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of 
Publication 
 الناشر وسنة النشر

 ھـ1408دار القلم، دمشق،  التبیان في علوم القرآن الشیخ محمد علي الصابوني 1
 مؤسسة الرسالة مباحث في علوم القرآن د. مناع القطان 2
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 بھالمراجعالموصٮ
Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of 
Publication 
 الناشر وسنة النشر

  مناھل العرفان في علوم القرآن عبد العظیم الزرقائي 1
 درا المعرفة ــ بیروت البرھان في علوم القرآن بدر الدین الزركشي 2
  علوم القرآن عدنان زرزور 3
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 سواتجامــعـة 
القانون والشریعةقسم   

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 1الفقھ النصي ــ 

BSC-427:رقم المقرر ورمزه 

 اسم المادة

Name of Course  

 الفقھ النصي ــ   

 الساعات المعتمدة

Credit Hours 

 ساعات 3

 المستوى

Level of Course 

 البكالوریوس

 األھداف

Objectives  

 على كتب التراث ومؤلفات كل مذھب حیث إن كثیرا منالطالب لیس لدیھم إلمام بھا.التعریف 
 كیفیة استنباط األحكام الفقھیة وصیاغتھا بأسلوب عصري.

 التدریب على قراءة النصوص وفھم المصطلحات الفقھیة.
 ربط األبحاث والرسائل العلمیة بكتب التراث.

 أدوات التدریس

Teaching Tools 

 المناسب، الكتاب، األستاذ المتخصص في المادة والجو اآلمن والھادئالمكان 
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	)Course	of	Contentsمنھج (تویاتالـحـم
Week	No.	
 ر. األسبوع

Main	Title	
 العنوان الرئیسي

Details	of	Three	lecture	
	تفاصیل ثالث محاضرات

 

Registration and 

Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 بالمقرر الدراسيالتعریف 
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا

 
 نواقض الوضوء
 الطھارة

ـ القھقھة في 3ـ زوال العقل   2ـ الخارج من أحد السبلین  1نواقض الوضوء: 
ـ التقاء بشرتي الرجل 5ـ مس أحد الفرجین عاض الكف بغیر حائل  4الصالة. 

 والمرأة األجنبیة
 الطھارة: معناھا ــ حكمھا ــ أنواعھا

ـ الماء الطاھر في نفسھ غیر المطھر لغیره  2ـ المادالطھور 1أقسام المیاه: 
 ــالماء النجس3

 الغسل 
 الغسل: تعریفھ، ودلیلھ، مشروعیتھ، 

 ما یوجب الغسل، صفة الغسل، فراض الغسل
 وسننھ، األغسال المسنونة والمستحبة

والنفاسالحیض    
 الحیض والنفاس واالستحاضة، تعریفھا

 وأحكامھا، التیمم تعریفھ، أركانھ،
 اسبابھ شروطھ، المسح على الخفین

 الصالة 
 الصالة: تعریفھا، والحكمة من مشروعیتھا

 وشروطھا، أركانھا، ومكروھاتھا
 وحكم تاركھا

 مواقیت الصالة 
 مواقیت الصالة، األذان، 

 الصالة، الحدث في الصالة، األمامةصفة 
 ما یفسد الصالة

 قضاء الفوائت 
 قضاء الفوائت، سجود السھو، صالة المریض

 سجود التالوة، صالة الوتر،
 النوافل وإدراك الفریضة

 صالة المسافر 
 صالة المسافر، صالة الجمعة صالة العیدین

 والشھید، والصالة في الكعبةالكسوف، االستسقاء، الخوف، صالة الجنائز، 
 

 الزكاة 
 الزكاة: باب صدقة السوائم

 أبوب زكاة المال وعروض التجارة
 وفیمن یمر على العاشر

 أبواب المعادن والركاز 
 أبواب المعادن والركاز، وزكاة
 الزروع والثمار، من یجوز دفع

 الصدقة إلیھ ومن ال یجوز، صدقة الفطر

 الصیام 
 الصیام: تعریفھ، والحكمة من مشروعیتھ

 وفضلھ، أنواعھ
 

 الصیام 
 زمن وجوبھ، شروطھ، وسننھ

 ومكروھاتھ، األعذار المبیحة للفطر
 ما یفسده، قضاء الصوم وحكم الكفارة والفدیة

 االعتكاف وأحكامھ، تعریفھ، االعتكاف 
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 أدلة مشروعیتھ، زمنھ، مكانھ
 شروطھ

 
 

والعمرةالحج   
 الحج والعمرة:

 تعریف الحج والعمرة، وأدلة مشروعیة
 كل منھما، وموانعھما

 الحج والعمرة 
 المواقیت الزمانیة، والمواقیت المكانیة
 أعمال الحج، أركانھ، وواجباتھ، وسننھ

 ومحظوراتھ، ومباحاتھ

 العمرة 
 أعمال العمرة: أحكامھا وأدابھا،

 أحكام االحصار والفواتأحكام الھدى، 
 خصائص الحرمین الشریفین

 
Final Term Examinations 

 أسبوع المراجعة
 واالستعداد لالمتحان النھائي

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا
 حل مشكالت الطلبة في المقرر

 كیفیة وضع االمتحان
 الكتب المقررة

Recommended	Text	Books	

S#	
	م

Author	of	Book	
	مؤلف الكتاب

Title	of	Book	
 اسم الكتاب

Publisher	&	year	of	
Publication	
 الناشر وسنة النشر

 دار إحیاء التراث العربي الھدایة شرح بدایة المتدي أبى الحسن المرغیناني 

 دار إحیاء التراث العربي شرح فتح القدیر الكمال بن الھمام 

الھدایةالعنایة شرح  أكمل الدین البابرني   دار إحیاء التراث العربي 

	

 المراجعالمصادرو 

Recommended	Reference	Books		

S#	
 م

Author	of	Book	
 مؤلف الكتاب

Title	of	Book	

 اسم الكتاب

Publisher	&	year	of	
Publication	
 الناشر وسنة النشر

	 حاشیة رد المختار على الدر المختار محمد أمیر بن عابدین 
العابدین بن نجیمزین   	 البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
 م1986ھـ ــ 1406دار الحدیث  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع بدائع عالء الدین الكاساني 
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 ) [مباحث الحکم الشرعی]١فقہ(لاصول ا

  BSC-426               رقم المقرر ورمزه:

 اسم المادة

Name of Course  

 ) [مباحث الحکم الشرعی]١اصول افقہ(

 الساعات المعتمدة

Credit Hours 

 ساعات 3

 المستوى

Level of Course 

 البكالوریوس

 األھداف

Objectives of the Course  

 إن كثیرا منالطالب لیس لدیھم إلمام بھا.التعریف على كتب التراث ومؤلفات كل مذھب حیث 
 كیفیة استنباط األحكام الفقھیة وصیاغتھا بأسلوب عصري.

 التدریب على قراءة النصوص وفھم المصطلحات الفقھیة.
 ربط األبحاث والرسائل العلمیة بكتب التراث.

 من والھادئالمكان المناسب، الكتاب، األستاذ المتخصص في المادة والجو اآل أدوات التدریس

 

 )Course	of	Contentsمنھج (تویاتالـحـم

Week 
No. 

األسبوعر.  

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 اتتفاصیلثالثةمحاضر

 Registration and 

Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي

 التعریف بطریقة التدریس

 المادة ومراجعھاالتعریف بمصادر 

 تعریفعلماصواللفقھ،وموضوعھ،۔ مةمقد 
 اھجالتالیففیھومن ،هیةمندراستھ،ونشاتھوتطوروالغا

 
 فھ،وتقسیمھالیتکلیفیووضعیتعری الحکم الشرعی 

 
 

ا۔ الواجب: تعریفہ، خالف الجمھور والحنفیۃ التفریق بین الواجب  (ا)اقسام الحکم التکلیفی 
 والفرض
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 تقسیماتۃ(مطلق وموقت) موسع ومضیق، 
اداء وقضاء واعادة، عینی وکفائی)، االثار المترتبتہ علی ھذه 

 التقسیمات۔
 المندوب: تعریفہ، صیغہ، انواعہ، وحکم کل نوع۔ -2  

۔ المحرم: تعریفہ، خالف الجمھور والحنفۃ  فی التفریق بین ٣
 المحرم والمکروه تحریما، صیغ التحریم

تقسیم المحرمالی محرم لذاتہ ولغیره، ومایترتب علی  
 ھذالتقسیم۔

  s ۔ المکروه: تعریفہ: خالف الجمھور والحنفیۃ فی التفریق بین
 المکروه تحریماوتنزیھا، صیغ الکراہۃ، 

 حکم المکروه بالجزء المحرم بالکل وتطیبقاتہ۔
الفعل  ۔ المباح: تعریفہ، صیغہ، حکم المباح بالجزء المطلوب۵

 بالکل او المطلوب الترک بالکل

 (ب)اقسام الحکم الوضعی 

 

ا۔ السبب: تعریفہ، تقسیماتہ من حیث (مناسبتہ للحکم، دخولہ 
 تحت قدرة المکلف ، کونہ سببا للحکم التکلیفی اوالوضعی)۔

۔ الشرط: تعریفہ، تقسیماتہ(مکمل للمسبب ٢
 ومکملسبب،شرعی وجعلی)، حکمہ۔

تعریفہ، تقسیماتہ(مایجتمع مع الطلب وماالیجتمع مع ۔ المانع: ٣
 الطلب)،حکمہ۔

  s الصحۃ والبطالن۔ تعریفھما، اطالقات کل منھما، خالف الجمھور،
 والحنفیۃ فی اقسام البطالن

۔ الرخصۃ والعزیمۃ۔ تعریفہما، اطالقات الرخصۃ، تقسیماتھا( ۵
وحکم  رخصۃ فعل وترک، رخصۃ ترفیہ واسقاط)،اسباب الترخص،

 العمل بالرخصۃ۔
 

 (ج)ارکان الحکم الشرعی 

 

(ا) الحاکم: مفہوم التحسین والتقبیح العقلیین، اثبات سطلۃ 
 اسناد االحکام �، 

 دور العقل فی فہم النصوص۔

(ب) المحکوم فیہ (فعل المکلف): التکلیف بالوسع، حکم التکلیف 
 بغیر المقدور، االنابۃ فی التکلیف۔

(جہ)المحکوم علیہ (المکلف): الغرض من التکلیف وشرطہ، اہلیۃ   
 التکلیف واقسامھا(اہلیۃ وجوب واہلیۃ اداء)

 عوارض االہلیۃ (سماویۃ ومکتسبۃ)۔
 

 Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا

 الطلبة في المقررحل مشكالت 

 كیفیة وضع االمتحان
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 )Books	Text	Recommended(  الكتب المقررة

S#	

	م

Author	of	Book	

	مؤلف الكتاب

Title	of	Book	

 اسم الكتاب

Publisher	&	year	of	
Publication	

 الناشر وسنة النشر

الدکتورحسین حامد حسان   قھاصول الف     

	) Books	Reference	Recommended(  المراجعالمصادرو 

S#	

 م

Author	of	Book	

 مؤلف الكتاب

Title	of	Book	

 اسم الكتاب

Publisher	&	year	of	
Publication	

 الناشر وسنة النشر

آلمدیا  	 االحکام فی اصول االحکام 

ھانالبر ابو المعالی الجوینی   	

	 الموافقات ابو اسحق الشاطبی 

االصولالمحصول من علم  الرازی   	

	 المستصفی الغزالی 

قھاالسالمیاصول الف محمد مصطفی شلبی   	

	 اصول التشریع االسالمی علی حسب هللا 
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 BSC-511: هرقم المقررورمزآیات األحكام

 

 اسم المادة

Name of Course  

 آیات األحكام

 الساعات المعتمدة

Credit Hours 

 ساعات 3

 المستوى

Level of Course 

 البكالوریوس

 األھداف

Objectives of the Course  

 دراسة قرآنیة لتعلیم أحكام القرآن وطرق استجراجیة
 التحلیل اللفظي أللفاظ القرآن لمعرفة الفرق بین المعاني القرآنیة

 أھمیة أسباب النزول وأثره على األحكام الشرعیة معرفة

 المكان المناسب، الكتاب، األستاذ المتخصص في المادة والجو اآلمن والھادئ أدوات التدریس
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 مـحـتویات المنھج

Contents of Course 
 

Week 
No. 

األسبوعر.  

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 اتتفاصیلثالثمحاضر

 Registration and Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا 

 بیان فضائل سورة الفاتحة فاتحة الكتاب 
 تفسیر االستعاذة

 تفسیر البسملة وأحكام متعلقة بقرائتھا
 التحلیل اللفظي للسورة الفاتحةسورة  

 المعنى اإلجمالي
 األحكام الشرعیة لقراءة الفاتحة في الصالة

 موقف الشریعة من السحر 
 108ــ 106سورة البقرة آیة رقم 

 التحلیل اللفظي لآلیات 
 أسباب النزول

 األحكام الشرعیة المتعلقة بالسحر
 النسخ في القرآن  

 108ــ 106رقم سورة البقرة آیة 
 التحلیل اللفظي

 سبب النزول لآلیات
 األحكام الشرعیة

 التوجھ إلى الكعبة في الصالة 
 145ــ 142سورة البقرة آیة 

 التحلیل اللفظي
 سبب النزول لآلیات
 األحكام الشرعیة

 السعي بین الصفا والمروة 
 158سورة البقرة آیة 

 التحلیل اللفظي
 لآلیاتسبب النزول 

 األحكام الشرعیة
 كتمان العلم الشرعي 

 160ــ  159سورة البقرة آیة 
 التحلیل اللفظي

 وسبب النزول –المعنى اإلجمالي 
 األحكام الشرعیة

 إباحة الطیبات وتحریم والخبائث 
 173ــ  172سورة البقرة/ 

 التحلیل اللفظي
 األحكام الشرعیة
 المعنى اإلجمالي

 القصاص حیاة النفوسفي  
 179ــ  178سورة البقرة/ 

 التحلیل اللفظي
 المعنى اإلجمالي وسبب النزول 

 األحكام الشرعیة
 األحكام الشرعیة لآلیة السابقة  

 امتحان نصف الفصل
 امتحان نصف الفصل

 فریضة الصیام على المسلمین 
 187ــ  183سورة البقرة آیة / 

 التحلیل اللفظي
 المعنى اإلجمالي وسبب النزول 

 األحكام الشرعیة
 مشروعیة القتال في اإلسالم 

 195ــ  190سورة البقرة آیة /
 التحلیل اللفظي

 المعنى اإلجمالي وسبب النزول 
 األحكام الشرعیة

 األحكام الشرعیة اآلیة السابقة 
 بیان أقسام القتل

 حكم القصاص وما یتعلق بھ
 إتمام الحج والعمرة 

 آیة من سورة البقرة
 التحلیل اللفظي

 المعنى اإلجمالي وبیان الفرضیة
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 األحكام الشرعیة 203ـ  196رقم / 
 تحریم الخمر والمیسر 

 120ــ  119سورة البقرة آیة/ 
 التحلیل اللفظي

 المعنى اإلجمالي وسبب النزول 
 األحكام الشرعیة

 نكاح المشركات 
 221سورة البقرة آیة/

 التحلیل اللفظي
 المعنى اإلجمالي وسبب النزول 

 األحكام الشرعیة، مراحع اآلیات، أسئلة فردیة
 Final Term Examinations 

 أسبوع المراجعة
 واالستعداد لالمتحان النھائي

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا
 حل مشكالت الطلبة في المقرر

 وضع االمتحانكیفیة 
 الكتب المقررة

Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

 دار الكتب العلمیة بیروت تفسیر آیات األحكام محمد علي الصابوني 
 دار الكتب العلمیة مصر األحكامتفسیر آیات  محمد علي السائس 
    

 

 المراجع المصادر و 
Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

  الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي 
  القرآنأحكام  أبو بكر الجصاص 
  أحكام القرآن البن العربي 
  أحكام القرآن لإلمام الشافعي 
  أحكام القرآن موالنا ظفر أحمد العثماني 
 إدارة معارف القرآن ــ كراتشي معارف القرآن موالنا مفتي محمد شفیع 
 إدارة ترجمان القرآن ـ الھور تفھیم القرآن موالنا أبو األعلى مودودي 
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 أحادیث األحكام

  BSC-513                           رقم المقرر ورمزه:

 اسم المادة

Name of Course  

 أحادیث األحكام

 الساعات المعتمدة

Credit Hours 

 ساعات 3

 المستوى

Level of Course 

 البكالوریوس

 األھداف

Objectives of the Course  

 تحلیلیة و استخراج االحكام الواردة قي االحادیثدراسة 
 التحلیل اللفظي 

 قرأة النص و فقھ الحدیث معرفة أھمیة

 المكان المناسب، الكتاب، األستاذ المتخصص في المادة والجو اآلمن والھادئ أدوات التدریس

 

 

 

 مـحـتویات المنھج
Contents of Course 

 
Week 
No. 

األسبوعر.  

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 اتتفاصیلثالثمحاضر

 Registration and Orientation 

 التسجیل والتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا 

 باب المیاه Ø كتاب الطھارة 
Ø .باب اآلنیة والنھي عن األكل في آنیة أھل الكتاب 
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Ø .باب إزالة النجاسة وبیانھا 
 باب الوضوء وفضائلھ. Ø الوضوء 

Ø .باب المسح على الخفین 
Ø باب نواقض الوضوء 

  Ø .باب آداب قضاء الحاجة 
Ø .النھي عن استقبال القبلة أو استدبارھا عند قضاء الحاجة 
Ø  عن االستنجاء بعظم أو روث.النھي 

 باب الغسل وحكم الجنب : كیفیة غسل الجنابة بدء أو انتھاء Ø الغسل و التیمم 
Ø .باب التیمم وكیفیتھ 
Ø .بیان التراب الطاھر 

  Ø .باب المسح على الجبیرة 
Ø .باب الحیض 

 
 باب المواقیت Ø كتاب الصالة 

Ø بیان األوقات التي یكره فیھا النفل 
Ø باب اآلذان 

  Ø باب شروط الصالة 
Ø  باب ستر العورة 
Ø .باب الحث على الخشوع في الصالة 

  Ø .باب صفة الصالة وحدیث المسيء صالتھ 
Ø  األمر بقراءة البسملة معة قراءة الفاتحة وبیان الخالف في أنھا آیة

 منھا.
Ø .صفة جلوسة صلى هللا علیھ وسلم 

  Ø  سجود التالوة والشكر.باب سجود السھو وغیره من 
Ø .سجود السھو بعد السالم والخالف في ذلك 
Ø .تحمیل اإلمام سھو المأموم 

  Ø .ما جاء في سجود التالوة 
Ø .سبب سجود الشكر 

 
 Final Term Examinations 

 أسبوع المراجعة
 واالستعداد لالمتحان النھائي

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا
 الطلبة في المقرر حل مشكالت

 كیفیة وضع االمتحان
 الكتب المقررة

Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

إمام محمد بن إسماعیل  
 الصنعاني

  سبل السالم شرح بلوغ المرام

 

 المراجع المصادر و 
Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of 
Publication 
 الناشر وسنة النشر
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  فتح الباري شرح صحیح البخاري ابن حجر العسقالني 
  عمدة القاري شرح صحیح البخاري بدر الدین  العیني 
  صحیح مسلم بشرح النووي شبیر أحمد العثماني 
  فتح الملھم بشرح صحیح مسلم شبیر أحمد العثماني 
  عارضة األحوذي بشرح جامع الترمذي أبو یعلى المباركفوري 
تجرید التمھید طافي الموطأ من المعاني  أبو عمر بن عبد البر 

 واألسانید
 

  منتقى األخبارنیل األوطار شرح  محمد بن على الشوكاني 
  الفتح الرباني لترتیب مسند اإلمام أحمد أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي 
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 2 -النصي الفقھ

BSC-514:رقم المقرر ورمزه 
 اسم المادة

Name of Course  

2 -الفقھ النصي  

 

 الساعات المعتمدة

Credit Hours 

 ساعات 3

 المستوى

Level of Course 

 البكالوریوس

 األھداف

Objectives of the 
Course  

 التعریف على كتب التراث ومؤلفات المذاھب الفقھیة المختلفة حیث إن كثیرا من الطالب یجھل ذلك.

الفقھی́´ة بأس́´لوب یناس́´ب العص́´ر، ویس́´اعد ال́´ربط ب́´ین المؤلف́´ات القدیم́´ة والحدیث́´ة وص́´یاغة األحك́´ام 

 العامة والخاصة على فھمھ.

 الدراسة النصیة تساعد الطالب على إجادة اللغة العربیة وفھم المصطلحات الفقھیة.

 المكان المناسب، الكتاب، األستاذ المتخصص في المادة والجو اآلمن والھادئ أدوات التدریس
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 مـحـتویات المنھج
Contents of Course 

 
Week 
No. 

 األسبوعر.

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 اتتفاصیلثالثمحاضر

 Registration and Orientation 

 التسجیلوالتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا

 تعریفھ، حكمھ، أركانھ، ألفاظھ، األنكحة الفاسدة،  النكاح (الزواج) 
 المحرمات من النساء، الوالیة في النكاح. 

 ما أخص بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم.
 تعریفھ، حكمھ، أنواعھ الطالق 

 أركانھ، الفرق بین الطالق
 والفسخ، ألفاظھ

 تعریفھ، حكمھ، شروطھ، الخلع 
 الخلع،صفة العوض في 

 ھل الخلع فسخ أو طالق، الخلع من أجنبي
 تعریفھ، حكمھ، مدتھ، اإلیالء 

 الطالق الذي یقع باإلیالء،
 طالق القاضي إذا أبى الفيء

 تعریفھ، حكمھ، ألفاظھ، الظھار 
 شروط وجوب الكفارة،

 أحكام كفارة الظھار.
 تعریفھ، حكمھ، الدلیل على مشروعیتھ، اللعان 

 صفة المتالعیین، صفة اللعان،
 حكم نكول أحدھما أو رجوعھ

 تعریفھا، األدلة على مشروعیتھا، العدة 
 أنواعھا، المترتبة علیھا،
 الحكمة من مشروعیتھا.

 تعریفھ، وجوب الرضاع على األم، الرضاع 
 أجرة الرضاع،
 التبرع بالرضاع

 تعریفھا، حكمھا، الحضانة 
 األدلة على مشروعیتھا، أحق الناس بھا،

 مدة الحضانة، شروطھا، ترتیب الحاضنات
 تعریف النفقة، النفقة على الزوجة وحكمھا، النفقات 

 نفقة األصول والفروع وحكمھا،
 شروطھا، مسقطاطتھا

 تعریفھ، أنواعھ، حكمھ، اإلقرار 
 شروطھ، األدلة على مشروعیتھ

 وبین الشھادةالفرق بینھ 
 تعریفھ، حكمھ، سبب مشروعیتھ، الجھاد 

 الغنیمة وقسمتھا،
 األسرى وموقف اإلسالم منھم

 تعریف الیمین، أنواع األیمان، اإلیمان 
 كفارة الیمین، االیمان في الدخول والخروج 
 واألكل والشرب والعتق والطالق وغیر ذلك

 الضحایا 
 كاةزال

 حكمھا، شروطھا،تعریفھ األضحیة، 
 كیفیة توزیعھا، ھالك المقصود بالزكاة،
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حك́´م األك́´ل م́´ن حی́´وان ل́´م یس́´م علی́´ھ، األك́´ل م́´ن ذبحی́´ة غی́´ر المس́´لم أو ال́´ذي 
 یجھل أمره.

 الفلس 
 أسباب الحجر

 تعریفھ، حكمھ، اآلثار المتریة علیھ،
 الحجز على ما یحتاج إلیھ المدین،

 الحجر، واآلثار المترتبة علیھتعریف الحجر، حكمھ، أسباب 
 المسابقة 

 المباح
 تعریفھا، حكمھا، أنواعھا،

 شروطھا، أخذ األجرة علیھا. المقصود بالمباح،
 األشیاء التي یباح تملكھا والتي ال یجوز تملكھا

 Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 التي تم دراستھاالمراجعة للمفردات 
 حل مشكالت الطلبة في المقرر

 كیفیة وضع االمتحان
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 الكتب المقررة
Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of 
Publication 
 الناشر وسنة النشر

  الشرح الصغیر الشیخ أحمد الدردیر 
  الشرح الكبیر على مختصر خلیل الشیخ أحمد الدردیر 
  المدونة اإلمام مالك بن أنس 
  البیان والتحصیل محمد بن أحمد بن رشد 
  الذخیرة شھاب الدین القرافي 
  شرح الزرقاني على مختصر خلیل عبد الباقي الزرقاني 

 

المراجع المصادر و   

Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of 
Publication 
 الناشر وسنة النشر

  بدایة المجتھد محمد بن أحمد بن رشد 
  األحوال الشخصیة الشیخ محمد أبو زھرة 
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 سواتجامــعـة 
 قسم القانون والشریعة

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 نظريات فقھیة. (الملكیة و العقد)

  BSC-515                             رقم المقرر ورمزه:

 نظريات فقھیة. (الملكیة و العقد) اسم المادة

 ساعات 3 الساعات المعتمدة

 البكالوریوس المستوى

 الفقھیة حول الموضوع. فھم الطالب علي نظریات العقود و معامالت الملكیة  وفھم المصطلحات األھداف

 التعریف علي الملكیة و نظریة الغقد و مكانتھا فى الشریعة االسالمیة

 المكان المناسب، الكتاب، األستاذ المتخصص في المادة والجو اآلمن والھادئ أدوات التدریس

 
 
 
 
 

 
 مـحـتویات المنھج

Contents of Course 
 

Week 
No. 

 األسبوعر.

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 اتتفاصیلثالثمحاضر

01 Registration and Orientation 

 التسجیلوالتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا

 تعریف النظریة الفقھیة  مقدمة 02



 

165	

 طبیعة التصنیف فى الفقھ االسالمى 
 تعریفات اساسیة

 الملكیة )أ( 03

 

 )–المال و أنواعھ ( المال المثلى و القیمى 
 المال العقار و المنقول
 االستعمالى واالستھالكى

 قابلیة األموال للملك و التملیك  04
 أنواع الملكیة. (تعریف الملكیة التامة و خصائصھا)

 الناقصة و صورھا والملكیة
 أسباب تحصیل الملكیة الناقصة.  05

 التفریق بین ملك المنفعة و حق االنتفاع وأسباب تحصیل كل منھما.
 

 أسباب تحصیل الملكیة التامة. 06
 

 حقوق االرتفاق و تعریفھا : (حق الشرب و المجرى و)
 المسیل و المرور 

 والجوار
 –االستیالء على المعادن و الكنوز  –(احیاء االموات  االستیالء على المباح  07

 الصید) –. حیازة المباح 
 العقود الناقلة للملكیة

 (البیع والھبة والصدقة و الخلع .....) وتدرس فى بابھا.  08
 خالفة الشخص لغیره فى الملكیة (الوصیة والمیراث) وتدرس فى بابھا.

 
 نظرية العقد :  09

 
تعریف العقد لغة و اصطالحا  والمصطلحات ذات الصلة : (التصرف 

  –الشرعى 
 االرادة المنفردة) –االلتزام 

 اركان العقد و تكوینھ
 نظرية العقد :  10

 

  –صیغة العقد : (االیجاب والقبول وشروطھما 
 حكم التصرف باالرادة المنفردة) –موافقة العبارة لالرادة 

 
 نظرية العقد :  11

 

 محل القد و شروط التعامل فیھ : 
 )–(قابلیتھ للتعامل شرعا 

 القدرة على تسلیمھ –وجوده عند التعاقد 
 نظرية العقد :  12

 

 الوالیة) –العاقدان وما یتعلق بھما من  : (االھلیة 
 تصرف الفضولى) –(الوكالة 

 
 آثار العقد : 13

 

 )––(الصحة و البطالن  اقسام العقد من حیث :
 الوقف والنفاذ
 الجواز واللزوم

 آثار العقد : 14

 

 )–(الخیارات و أثرھا فى العقود 
 التعیین –خیار الشرط 
 الرؤیة –خیار العیب 

 آثار العقد : 15

 

 الشروط المقترنة فى العقود
 مدى الحریة فى انشأءھا.

 
16 Final Term Examinations 

 أسبوع المراجعة
 واالستعداد لالمتحان النھائي

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا
 حل مشكالت الطلبة في المقرر

 كیفیة وضع االمتحان
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 الكتب المقررة
Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of 
Publication 
 الناشر وسنة النشر

الشیخ محمد أبو زھرة (جزء  
 الملكیة)

  الملكیة و نظریة الغقد فى الشریعة االسالمیة

الدكتور حسین حامد حسان  
 _جزء نظریة العقد)

  المدخل لدراسة الفقھ االسالمى  

 

المراجع المصادر و   

Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of 
Publication 
 الناشر وسنة النشر

  النظریات العامة فى الفقھ االسالمى محمد رافت عثمان و آخر -د 
  المدخل الى الفقھ االسالمى محمد سالم مدكور -د 
  التصرف االنفرادى واالرادة المنفردة للشیخ على الخفیف 

  النیابة عن الغیر فى التصرف للشیخ على الخفیف 

  المدخل الى دراسة نظام المعامالت االسالمیة محمد یوسف موسى -د 
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 سواتجامــعـة 
 قسم القانون والشریعة

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 )[االدلۃ الشرعیۃ]٢اصول الفقہ(

  BSC-512  رقم المقرر ورمزه:

 اسم المادة

Name of Course  

 )[االدلۃ الشرعیۃ]٢اصول الفقہ(

 

 الساعات المعتمدة

Credit Hours 

 ساعات 3

 المستوى

Level of Course 

 البكالوریوس

 األھداف

Objectives of the 
Course  

 التعریف على كتب التراث ومؤلفات كل مذھب حیث إن كثیرا منالطالب لیس لدیھم إلمام بھا.

 استنباط األحكام الفقھیة وصیاغتھا بأسلوب عصري. كیفیة
 التدریب على قراءة النصوص وفھم المصطلحات الفقھیة.

 ربط األبحاث والرسائل العلمیة بكتب التراث.

 المكان المناسب، الكتاب، األستاذ المتخصص في المادة والجو اآلمن والھادئ أدوات التدریس

 
 
 

 
 مـحـتویات المنھج

 
Week 
No. 

 األسبوعر.

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 اتتفاصیلثالثمحاضر

01 Registration and 
Orientation 
 التسجیلوالتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا
 ۔ االدلۃ الشرعیۃ 02

 
 

 تقسیمالدلتھالیمتفقعلیھاومختلففیھا،۔دلیللتعریف ا
 ۔الخ۔۔والینقلیةوعقلیة،والیقطعیةوظنیة

 ۔لةالشرعیةمراتب االد

 ه۔ازتعریفھبیانخصائصھواعج :الکتاب 03
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 ۔امداللتھعلیاالحک۔حجیتھ

 -فیھةانواعاالحکامالوارد

 :نةالس 04
 
 
 
 

 ،ا)قولیةوفعلیةوتقریریة(انواعھا۔فھاتعری

 ۔منحیثالروایة،حجیةالسنة،مرتبةالسنةمنالقرانقسامھا 
 فھ،شروطھ،انواعھتعری

 حجیتھتعریفھ و  :االجماع 05
 انواعه

 ۔مناقشةشبھالمخالفین
 القیاس: 06

 
 

 

 ۔اقسامھمنحیثالقطعیةوالظنیة۔فھتعری
 ۔اقسامھمنحیثالحکمالثابتفیالفرع

 ۔حجیتھومناقشةاالختالفحولھا

 ( ارکانالقیاس  07

 ۔)مھ،الفرع،العلةکاالصل،ح

 ۔مسالکالعلة
  امتحان نصف الفصل 08

 
 

 المصلحۃ:  09
 

 

ــار الشــارع لھا،قوتھــا فــی ذاتھــا  تعریفھا،تقســیماتھامن حیــث( اعتب
 ضروریۃ وحاجیۃ وتحسینیۃ، شمولھا عامۃ وخاصۃ،قطعیۃ وظنیۃ)۔

 قواعد االستدالل المبنیۃ علی المصلحۃ ۔ 
 التعریف بالمصلحۃ المرسلۃ وشروط االحتجاج بھا، والتطبیقات علیھا۔

 (تعریفہ،اقسامہ، حجیتہ)  االستحسان: 10
مالکی(  سان ال اختالف االصولیین حول مفھوم االستحسان۔ االستح

 تعریفہ،انوعہ، حجیتہ)۔
 موقف االمام الشافعی من االستحسان۔

 صحاب: تاالس 11
 

 وحجیتہ۔اقسامہ فهتعری

فیہ۔االستصحاب لیس دلیالفی ا ۔ مااتفق علیہ الفقھاء منہ ومااختلفو
 ذاتہ۔

 
 تعریفھا۔ الذرئع(فتحاوسدا): 12

 وشروط اعمالھا، ۔
 وادلۃ اعتمادالشارع لھا۔والتطبیقات علیھا

 اقسامہ۔تعريفه و  لعرف:ا  13
 مایعتبرمن العرف حجۃ۔

 
 حجیۃ قول الصحابی۔  قول الصحابی: 14
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 موقف االئمۃ االربعۃ منہ۔ موقف المتاخرین منہ۔ 
 

 تعریفہ۔شروط االحتجاج بہ۔ شرع من قبلنا:  15

 
 

16 Final Term 
Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحانالنھائي 

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا
 المقررحل مشكالت الطلبة في 
 كیفیة وضع االمتحان

 

 

 الكتب المقررة
Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of 
Publication 
 الناشر وسنة النشر

  اصول الفقہ الدكتور حسین حامد حسان 
    

 

المراجع المصادر و   

Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of 
Publication 
 الناشر وسنة النشر

 )١سبق ذکرھافی مقر ر (اصول الفقہ۔ 
 

 

 

 

 

 

 

	

	

 

 سواتجامــعـة 
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 قسم القانون والشریعة

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 عقودالمعاوضات والتبرعات 

  BSC-521                             رقم المقرر ورمزه:

 اسم المادة
Name of Course  

 عقودالمعاوضات والتبرعات

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 

 ساعات 3

 المستوى
Level of Course 

 البكالوریوس

 األھداف
Objectives of the 

Course  

 الطالب بالعقود الشرعیة بصفة عامة.تعریف 
 توسیع مدارك الطالب بعقود المعاوضات والتبرعات بصفة خاصة.

 وإلمامھ بخاصیة كل عقد من عقود المجموعتین على انفراد

 المكان المناسب، الكتاب، األستاذ المتخصص في المادة والجو اآلمن والھادئ أدوات التدریس

 منھجال تویاتـحـم
Contents of Course 

 
Week 
No. 

 ر.األسبوع

Main Title 
 العنوانالرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیلثالثمحاضرات

01 Registration and Orientation 
 التسجیلوالتوجیھ

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا 
 شروطھتعریفھ، أركانھ  العقد 02

 الفرق بین العقود وعقود المعاوضات
 والتبرعات

 تعریف المعاوضات لغة واصطالحا عقود المعاوضات والبیع 03
 أنواع عقود المعاوضات، البیع، تعریفھ أدلة مشروعیتھ

 حكمھ والحكمة من مشروعیتھ أركانھ وكیفیة انعقاده وشروطھ
حیث أحكام العقود وأنواع البیوع من  04

 البدل
 أقسام العقود الباطلة والفاسدة

 (بیع المعدوم، بیع الغریر، بیع المجھود الخ)
أھم أنواع البیوع: المساومة، المرابحة، التولیة، والمواضعة، واالحتكار 

 والتسھیر.
 ما یجوز من الشروط وما ال یجوز الشروط المقترنة بعقد البیع 05

 قبل القبض البیوعھل یجوز التصرف في المبیع 
 المنھي عنھا أو الفاسدة (ما یجوز بیعھ وما ال یجوز)

 تعریف الخیار أنوار الخیار األساسیة الخیارات في البیع 06
 المجلس، الشرط، الغیب، والرؤیة تعریفھا

 أدلة مشروعیتھا حكمھ والحكمة من مشروعیتھا
 خیار الغیب الشروط التي تثبت خیار العیب وخیار الرؤیة 07

 أدلة مشروعیة خیار الرؤیة،
 الحكمة من مشروعیتھا عند القائلین بھ

 تعریف الربا، أدلة تحریم الربا الربا 08
 حكمھ والحكمة من تحریمھ
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 علة الربا التحایل على الربا، والربا المصارف
 تعریف السلم، أدلة مشروعیة السلم بیع السلم 09

 من مشروعیتھحكمھ والحكمة 
 السلم في المعامالت الحدیثة

 تعریف عقد االستصناع، حكمھ عقد االستصناع 10
 ودلیل مشروعیتھ عند المجیزین بھ
 أركانھ وشروطھ، الشرط الجزائي

 تعریف اإلجارة، أدلة مشروعیتھا عقد اإلجارة 11
 حكمھا والحكمة من مشروعیتھا،

 العین الموجزة عند التلفأركانھا وشروطھا، ضمان 
 بیع الصرف 12

 یأتي في الترتیب بعد الربا
 تعریف الصرف، أدلة مشروعیتھ
 حكمھ والحكمة من مشروعیتھ،

 شروطھ ثبوت خیار المجلس، صرف الدین بالدین
 مراجعة الدروس السابقة المراجعة وامتحان نصف الفصل 13

 امتحان نصف الفصل

 تعریف الھبة، أدلة مشروعیتھا عقود التبرعات 14
 والحكمة من مشروعیتھا، أركانھا

 شروط صحتھا، حكم ھبة المریض وھبة األوالد، والرجوع في الھبة
 تعریف الوقف، أدلة مشروعیتھ القرض 15

 أنواع الوقف، أركانھ، وما یصح وقفھ
 وما ال یصح، عقد الفقھ بین الفقھ والقانون المدني

 تعریف الھبة، أدلة مشروعیتھا الھبةعقد  16
 والحكمة من مشروعیتھا، أركانھا

 شروط صحتھا، حكم ھبة المریض وھبة األوالد، والرجوع في الھبة
 تعریف الوقف، أدلة مشروعیتھ الوقف 17

 أنواع الوقف، أركانھ، وما یصح وقفھ
 وما ال یصح، عقد الفقھ بین الفقھ والقانون المدني

18 Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا
 حل مشكالت الطلبة في المقرر

 كیفیة وضع االمتحان
 

 الكتب المقررة
Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

عقود المعاوضات المالیة في ضوء  أ.د/ أحمد یوسف 
 األحكام الشریعة

 م القاھرة1991دار النصر 

 إدارة القرآن، كراتشي بدون تاریخ المعامالت الشرعیة المالیة أ. إ براھیم بك 
  والقانونعقد الھبة بین الفقھ  د. جمال الدین طھ 

    
 

 
 المراجعالمصادر و 

Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

  یستعان بكتب المذاھب  
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 المختلفة
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 سواتجامــعـة 
 قسم القانون والشریعة

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 ١-فقہ االسرة 

  BSC-523                                   رقم المقرر ورمزه:

 اسم المادة
Name of Course  

 ١ ةاالسر قھف

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 

3 

 المستوى 
Level of Course  

 بكالوریوس

 األھداف 
Objectives of the Course  

 

 تعریف عام ببیان األسس واألحكام الشرعیة العامة قدیما وحدیثة.
 .آنالکریمالقر بیان أحكام القدیمة والحدیثة من حیث التعریف بھا وبیان أحكام

 تعریف الطالب على الضوابط الشرعیة التي تجب  مراعاتھا من قبل المؤسسات اإلسالمیة.
 تطبیقیة مقارنة بین المذاھب الفقھیة.تأھیل الطالب على فھم ودراسة نصیة نظریة 

 أدوات التدریس
Teaching Tools 

 

 + المحاضرة مع استخدام السبورة آنالقر قراءة 

االحتیاجات الالزمة لتدریس 
 المادة

Requirements for 
teachings of Course  

 الكتاب المقرر ــ السبورة

 

 

 

 

 

 مـحـتویات المنھج
Contents of Course 

Week 
No. 

 ر. األسبوع
 

Main Title 
 العنوان الرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیل ثالث محاضرات

 بةمقدمات الِخط بةالِخط 01
 بةلغةواصطالحاالخط

 بةمشروعیة الِخط
 بةحکم الِخط بةالِخط 02

 بةالِخطمةحک
 بةومایترتبعلیھحکم فسخ الِخط

 قھاءالکرامحکم النکاح عند الف النکاح 03
 مة النکاححک

 ارکان النکاح
 ارکان النکاح ارکان وشروط انعقادالنکاح  04
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 شروط انعقاد النکاح
 الفاظ انعقاد النکاح 

 حة العقدشروط ص شروط عقدالنکاح 05
 شروط نفاذ العقد
 شروط لزوم العقد

 یةفیالزواجالوال التزویج 06
 لةفیالزواجالوکا

 نکاح الفضولی 
 تھاحا ومشروعیھالغةواصطالتعریف ءةالکفا 07

 ةالشروط الخاصة بالکفاء
 ةحکم الکفاء

 امتحان نصف الفصل  امتحان نصف الفصل  08
 امتحان نصف الفصل
 امتحان نصف الفصل 

 حةالعقودالصحی هانواع عقودالنکاح وٰاثار 09
 حةالعقودغیرالصحی
 حةٰاثارالعقودالصحی

 كةحقوق مشتر حقوق الزوجین   10
 جةحقوق الزوج علی الزو

 علیالزوجةحقوق الزوج
 فرقالنکاحهوجو  فرق النکاح 11

 فھلغةواصطالحاالطالق: تعری
 مةالطالقحکم وحک

 یةالطالقمشروع الطالق 12
 یةالفاظ الطالق : الصریح والکنا

 نةوالبدعةاقسام الطالق: الس
 یھاالطالقمن یملک الطالق و من یقع عل الطالق  13

 عدد الطلقات وحكم کل واحد من اقسام الطالق
 الطالق الرجعی والبائن وطالق المریض

 التفویض فی الطالق الطالق وانواع اخرٰی من الفرق 14
 الفسخ والفرق بین الفسخ والطالق 

 ظھارالخلع ،ال
 یالءإلاللعان وال ةالعد 15

 ةوحکمة العدةتعریف العد
 واحکامھاةانواع العد

 قةثبوت النسب وحق النف حقوق األوالد 16
 عةوالحضانةحق الرضا

 یةعلیاألوالدحق الحجروالوال
 الشركات الحدیثة 17

Final Term Examinations 
 أسبوع المراجعة

 واالستعداد لالمتحان النھائي

 للمفردات التي تم دراستھاالمراجعة 
 حل مشكالت الطلبة في المقرر

 كیفیة وضع االمتحان

 الكتب المقررة
Recommended Text Books 

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

األحوال  :قسم السادسال دكتور وھبة الزحیلي 
الشخصیۃ من كتاب الفقه 

 اإلسالمي وأدلته

 دار الفكر سوريَّة دمشق

  األحوال الشخصیۃ الشیخ محمد ابوزھرة 
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  احکام األسرة الدکتورمحمد بلتاجی 
 

  Recommended Reference Booksالمراجع المصادرو 
S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

الشیخ علي حسب  
 هللا

عیون المسائل الشرعیۃ فی 
 األحوال الشخصیۃ 

 

الشیخ عبدهللا  
 المراغی

  الزواج والطالق فی جمیع األدیان

  الزواج والطالق فی األسالم دكتور بدران أبو العینین 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سواتجامــعـة 
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 قسم القانون والشریعة

University of Swat 

Department of Law &Shariah 

 فقھ المرافعات

BSC-522:رقم المقرر ورمزه 

 اسم المادة
Name of Course  

 فقھ المرافعات

 الساعات المعتمدة
Credit Hours 

3 

 المستوى 
Level of Course  

 بكالوریوس

 األھداف 
Objectives of the Course  

 

 التعریف بالقضاء و اھمیتھا في الشریعة اإلسالمیة و القانون الوضعي.
 مقارنة المرافعات الشرعیة مع دراسة بقانون اإلجراءات المدنیة والجنائیة.

 اإللمام باسس و أركان القضاء و المرافعة

 أدوات التدریس
Teaching Tools 

 

 + المحاضرة مع استخدام السبورة آنالقر قراءة 

االحتیاجات الالزمة لتدریس 
 المادة

Requirements for 
teachings of Course  

 الكتاب المقرر ــ السبورة

 

 
 
 
 
 

 
 مـحـتویات المنھج

Contents of Course 
Week 
No. 

 ر. األسبوع
 

Main Title 
 العنوان الرئیسي

Details of Three lecture 
 تفاصیل ثالث محاضرات

01 Registration and 

Orientation 

 والتوجیھ التسجیل

 التعریف بالمقرر الدراسي
 التعریف بطریقة التدریس

 التعریف بمصادر المادة ومراجعھا 

 القضاء )أ( 02

 

 تعریف القضاء، 
 وأھمیتھ في نظر الشریعة اإلسالمیة،

 ووجوبھ ومشروعیتھ.
 تعیین القضاة، ،   03

 وشروطھم
 شروط المولى،
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 حكم تقلد القضاء  04
 ، وحكم طلب القضاء.

 
 المرافعات: )ب( 05

 

 مقدمة للتعریف العام بفقھ المرافعات الشرعیة.
 دراسة مقارنة بقانون اإلجراءات المدنیة

 دراسة مقارنة بقانون اإلجراءات الجنائیة.
06   

 الدعوى: مفھومھا، 
 وأركانھا،

 وشروطھا،  07
 وأنواعھا.

 اإلعالم عن الشروط والصفات.
 المدعي، المدعى علیھ، المدعى بھ:   08

 الشروط والصفاتھما
 مسألة الظفر بالحق،

  امتحان نصف الفصل 09
 
 

 مسألة التعارض بین الدعاوى.  10
 اسمتاع الدعوى 

 طلب المدعى علیھ وإحضاره.
 شروطھ وأحكامھ وأنواعھ. الدفع:  11

 جواب الدعوى وأنواعھ 
 وشروطھ.

 القضاء على الغائب،   12
 اختالف الفقھاء فیھ،

 رأي األحناف في القضاء على الغائب.
 الحبس االحتیاطي، والكفالة بالنفس.  13

 وسائل اإلثبات: 
 دراسة مقارنة مع قانون اإلثبات.

 صفة الحكم القضائي، وشروطھ،  القضائيصفة الحكم  14
 وأركانھ، وأنواعھ،

 وأثاره، ونقضھ، وإعادة النظر فیھ، وحجیتھ.
15 Final Term Examinations 

 أسبوع المراجعة
 واالستعداد لالمتحان النھائي

 المراجعة للمفردات التي تم دراستھا
 حل مشكالت الطلبة في المقرر

 االمتحانكیفیة وضع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتب المقررة
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Recommended Text Books 

 
S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of Publication 
 الناشر وسنة النشر

الدكتور ناصر بن عقیل  
 الطریفي

  كتاب المرافعات

    
    

 
 المراجع المصادرو 

Recommended Reference Books  

S# 
 م

Author of Book 
 مؤلف الكتاب

Title of Book 
 اسم الكتاب

Publisher & year of 
Publication 
 الناشر وسنة النشر

  الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ابن قیم الجوزیة 
  نظریة الدعوى بین الشریعة والقانون الدكتور محمد نعیم یاسین 
  نظریة اإلثبات في الفقھ اإلسالمي الدكتور أحمد فتحي بھنسي 
  اإلجراءات الجنائیة الحسین الجندي 
  أدب القضاة ابن أبي الدم الحموي الشافعي 
  أدب القضاء أبو بكر الخصاف الحنفي 
  معین الحكام عالء الدین بن السحناني 
  النجاةروضة القضاء وطریق  عالء الدین بن السحناني 
  أدب القضاء اإلمام الماوردي 
برھان الدین بن فرحون  

 المالكي
  تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام

  مجلة األحكام العدلیة  
 


