
 ہبعش االسیم رماالست

 اڈیکیم، نیب االوقایم االسیم ویوینریٹس، االسم آابد دوعۃ

رف: اعت روسں اک   وک

 اجےن وا۔ اطمہعل رقآن رماالسیت وکرس: ۱

ے

ڑاتسیل )اس وکرس ےک لک دوراہین اک وکرس ےہ۔  ےل ابطخِت ہعمج رپ لمتشم اکی اسلہی لصیف دجسم ںیم دیئ ( ۸۴ا

راسل ایک اجات ےہ۔ ۸( ہقلعتم وساانلےم ینعی رہ اچر )۱۱ابطخِت ہعمج ےک اسھت ابرہ ) ل انہم ا  ( ابطخت ےک اسھت اکی وسا

۱ : ور درگی ، امیلعتت دحثی اعترِف دحثی، دتونیِ دحثی۔ اطمہعل دحثی رماالسیت وکرس ہی  ( ویوٹنں۱۱وموضاعت رپ ینبم ابرہ ) ا رپ لمتشم اکی اسہل دوراہین اک 

ل انہم ایتر ایک اجات ےہ وکرس ےہ۔ رہ ویٹن ےک اسھت اکی  ۔وسا

ور درگی یہقف االطصاحت رپ ینبم وکرس ےہوج اعمرشت اقعدئ،ابعدات، اعمایشت واالسم ےک اعترف، ہی ۔ اطمہعل االسم رماالسیت وکرس: ۳ ےس قلعتم امیلعتت ا

 

م

ی و رگویہ االتخافت ےس ابالرترےتہ وہےئ

سلک

ور ابرہ )۱۲ہل دوراہین ،  سیچپ )اس اکیہی  دحثی یک روینش ںیم ایتر ایک ایگےہ۔ رقآن و  ل انومں ۱۱( ویوٹنں ا ( وسا

ل انہم رشکیِ وکرس وک  دو ویوٹنں لمتشم ےہ۔ رہرپ ور  ۱۸، ۱۳ہکبج آرخی نیت ) ےک اسھت اکی وسا راسل ایک اجات ےہ۔۱۲ا ل انہم ا  ( ویوٹنں ےک اسھت اکی وسا

ور ونوجاونں یک دیپسچل وک وچبں۔ دلگہتس رماالسیت وکرس: ۸   رپ لمتشم، اکی اسہل دوراہین اک ہی وکرس دلگہتس ےک انم ےس ایتر  ( ویوٹنں۱۱رےتھک وہےئ ابرہ )ِشیپ رظن  ا

ل انہم اجیھب اجات ےہ۔  ایک ایگ ےہ۔  رہ ویٹن ےک اسھت اکی وسا

 راسل رکان وہ اگ۔ ل انہم لح رک ےک واسپ اڈیکیم وک ا  رشکیِ وکرس وک اکی امہ ےک ادنر وسا

  ن دلگہتس وکرس ےلہپ یہ رک ےکچ ںیہ اںیہن دوابرہ ان وکروسں ںیم داہلخ ںیہن دای وج وخانیت و رضحات ور ونوجا ور وج ےچب ا  اطمہعل دحثی، اطمہعل االسم ا

 اجےئ اگ۔  اہتبل اطمہعل رقآن وکرس ںیم داہلخ ایل اج اتکس ےہ ویکہکن ہی لسلسم ریسفت رپ ینبم ےہ۔

و رطہقیٔ داہلخ:  رشاطئ 

 ور ےقبط ےک وخ ور  میلع یک وک ی  دی ںیہن۔ رہ رمع ا ردو  انھک ھڑ ان اج ےت وہں داہلخ ےل  ےتک ںیہ ۔ رمع، ےقبط ا  انیت و رضحات وجا

 اکی وتق ںیم اکی ےس زایدہ وکروسں ںیم داہلخ ایل اج اتکس، اہتبل رہ وکرس ےک ےیل اگل ےس داہلخ افرم عمج رکاان وہ اگ۔ 

  ور وخطخش ںیھکل۔ اڈیکیم ہتپ، وخب وو  انمداہلخ افرم ںیم ادنرااجت، ابوصخلص   ہتپ رپ آپ ےس را ہط رک  ی۔رکدہ ایسآپ ےک رحتریاحض ا

  لصیف  االوقایم ویوینریٹسنیباٹنٹسس ڈارئرٹکی ااکؤسٹن، دوعۃ اڈیکیم، " کنب ڈراٹف/وپلٹس آرڈر/ینم آرڈرداہلخ افرم عم سیف ردیس  ذبرہعی(

راسل رک دںی۔ اڈیکیم ںیم آ رک دقن سیف یھب عمج رکا ی اج یتکس ےہ۔ ء ۱۱۱۲ دربمس، ۱۷( االسم آابد" ےک ہتپ رپ سپمیک دجسم  کت ا

  و ء۱۱۱۲امتم وکروسں ےک رشاکء وک دربمس ںیم یک  ء۱۱۱۱ر دلگہتس وکرس یک رتلیس ونجری ےک آرخی ےتفہ کت وکرس یک رتلیس رشوع رک دی اجےئ ی ا

 اجےئ ی۔

 ریبوِن کلم رشاکء ےک  روےپ ےہ۔ ۳۱۱روےپ، ہکبج دلگہتس وکرس یک داہلخ سیف ۔/ ۲۱۱ سیف ۔/روسں یک داہلخادنروِن کلم رشاکء ےک ےیل امتم وک

 روےپ ےہ۔ ۳۱۱۱ےیل امتم وکروسں یک سیف ۔/

 ور ہتپ رضور رحتری رکںی۔ کنب ڈراٹف/وپلٹس آرڈر/ینم آرڈر م ا اس اپاتسکن ےک یسک یھب کنب ےس ونباای اج اتکس ےہ، نکیل  کنب ڈراٹفیک تشپ رپ اانپ ان

 یک ردیس داہلخ افرم ےک اسھت کلسنم رکںی۔ کنب ڈراٹف/وپلٹس آرڈر/ینم آرڈرہقلعتم کنب یک اشخ االسم آابد ںیم یھب وہین اچےیہ۔  

 ر ہ ذہم ہن وہاگ دا ور سیف ےنجیھب رپ دشمگی یک وصرت ںیم/ووصل ہن وہےنرپ/داہلخ ہن ےنلم رپ ا ہ داہلخ افرم ا  ےئگ رطہقی اکر ےک العو

ے

 ۔ دیئ

  ور سکیف رپ را ہط رکںی۔ زمدی ذلی ہتپ، وفن ا  ولعمامت ےک ےیل درج 

 ااچنرج، ہبعش االسیم رماالست

 االسم آابد (سپمیک لصیف دجسم) االسیم ویوینریٹساڈیکیم، نیب االوقایم  دوعۃ

 Ext.362 4-9261751 ,5-2289771 ,5-9261761 یلیٹ وفن ربمن: 

  9263442-51-92سکیف ربمن: 

E-mail: icddawahacademy@gmail.com 

  www.iiu.edu.pk   www.dawah.iiu.edu.pk: آن النئ افرم ےک ےیل وبی اسٹئ
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 ہبعش االسیم رماالست

 دوعۃ اڈیکیم، نیب االوقایم االسیم ویوینریٹس، االسم آابد

 رامنہےئ ہبلط رباےئ االسیم رماالست وکرس

 وکرس(

 

ی ٹ
ی ک
ی ف

 

ٹ

 )اکی اسہل رس

 

 ومعیم دہاایت

اک وحاہل رضور دںی۔ لمکم اابسق ےک افلےف رپ درج ےہ، اےس اےنپ اپس ونٹ رک ںیل اور آدنئہ امتم رماالست ںیم اس آپ اک ررٹسجنشی ربمن ۔۱

 ےک وحاےل ےک ریغب آپ ےک وساانلےم/دروخاتس رپ اکرروایئ ںیہن یک اج ےکس یگ۔رٹسجنشی ربمنر 

 ویوٹنں یک رب وتق ووصیل ےک ےیل اےنپ رقیبی ڈاک اخہن/وپٹس نیم ےس راہطب رکںی۔ ۔۲

  ہچ وساالت رپ  ای ہتپ ہن ۔ںیھک۔ اےنپ اس ہق ہتپ رپ  یھ راہطب رںیھ۔دبتیلی ہتپ یک وصرت ںیم ہبعش وک اگل ےس طخ ھکل رک رب وتق علطم رکںی۔ رپ ۔۳

 اکیپ دوراِن وکرس ںیم ارگ وکیئ ویٹن/رپ ہچ وساالت آپ وک وموصل ہن وہ وت اڈیکیم وک ذبرہعی طخ وفری االطع رکںی۔ آپ وک ویٹن/رپ ہچ وساالت یک ۔۴

  ک  ب ی  یھ وصرت ںیم ہن ک ےنچن ےک ابش  ہبعش ذد  دار ںیہن وہ ۔۔دوابرہ اراسل رک دی اجےئ یگ اتمہ ےجیھب ےئگ ویٹن اطبلِ ملع 

 دوراِن وکرس ںیم ب ی  یھ اطبلِ ملع ےک ان انمبس روہی یک انبء رپ اس یک ررٹسجنشی وسنمخ یک اج یتکس ےہ۔ ۔۵

 

 وسال اند  لح رکےن ےک ےیل  دہاایت

 اس رپ بس ےس ےلہپ اانپ ررٹسجنشی ربمن اور درگی ادنرااجت  رکںی۔  وسال اند  وغر ےس ڑپںیھ اور ۔۱

 رپ ہچ وساالت اکی امہ ےک ادنر لح رک ےک اراسل رکںی۔ وساالت اک ااصتخر ےک اسھت وجاب دںی اور  ااضیف اکذغ اامعتسل  ہن رکںی۔ ۔۲

ل نپ ای تہب زایدہ وگدن ہن اگلںیئ ات ہک افلہف ۔۳
 ی 
ی

 

ی
س

 وھکےتل وہےئ وسال اند  ای طخ ٹھپ رک اضعئ ہن وہ۔ افلےف رپ اکی ےس زایدہ ا

دوعہ اڈیکیم، نیب االوقایم االسیم ویوینریٹس، االسم آابد، یک اجبن( یف دص ربمن احلص رکےن واےل رشاکء وک ۶۶اسھٹ )ںیم ومجمیع وطر رپ مک از مک وکرس   ۔۴

  

 

ی ٹ
ی ک
ی ف

 

ٹ

 ۔اجری ایک اجےئ ۔ےس رس

  رپ وجال  افلےف ےک اسھت راہطب رکںی۔ امتم  طوا اور  رپ ہچ وساالت اپ  ہتپ رپ اراسل رکںی۔زمدی ولعمامت ےک ےیل درج ذلی ہتپ ۔۵

 ، ہبعش االسیم رماالستااچنرج 

 االسم آابد) سپمیک لصیف دجسم (یم ویوینریٹسدوعۃ اڈیکیم، نیب االوقایم االس

 Ext. 362 4-9261751 ,5-2289771 ,5-9261761یلیٹ وفن ربمن: 

 9263442-51-92سکیف ربمن: 

E-mail: icddawahacademy@gmail.com 

  www.iiu.edu.pk   www.dawah.iiu.edu.pk: آن النئ افرم ےک ےیل وبی اسٹئ
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 ہبعش االسیم رماالست

 اڈیکیم، نیب االوقایم االسیم ویوینریٹس، االسم آابد دوعۃ

 داہلخ افرم

  ۱۲ االسیت وکرس ربمن رمدحثی اطمہعل      ۵۳اطمہعل رقآن رماالسیت وکرس ربمن 

ور ونوجونں ےک ےیل) ۲۱االسیت وکرس ربمن رمدلگہتس      ۱۲االسیت وکرس ربمن رماالسم اطمہعل    (وچبں ا

 /سیف ۔  روےپ ےہ ۔  ۳۲۲روےپ ےہ ہکبج ابیق امتم وکروسں یک سیف  ۔/ ۵۲۲دلگہتس وکرس یک داہلخ 

 /روےپ ےہ۔ ۵۲۲۲ریبوِن کلم ےس وکرس رکےن واولں ےک ےیل امتم وکروسں یک سیف ۔ 

 رہ وکرس ےک ےیل اگل داہلخ افرم اامعتسل رکںی،ارگ رضوری وہ وت اس یک اکیپ رکا ںیل۔ 

 انی وہ اس ےک ماےنسج وکرس ںیم داہلخ   اگل دںی۔ 

 

 

Name: ………….………………………………………………………………………..………….………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Capital Letters) 

 

S/O, D/O, W/O: …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Capital Letters) 
 

Postal Address: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

(English) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Email: …………………………………………………………………………. 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: ۔۔۔۔۔ودلتی/زوتیج انم: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہتپ رباےئ طخ و اتکتب: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لقتسم ہتپ:

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ :ای لیم  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔ ذمبہ: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وفن: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اترخیِ دیپاشئ/رمع: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

رہ: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دا  یمیلعت اقتیلب: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہشیپ/دہعہ: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اترخی: ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔آرڈر ربمن: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کنب ڈراٹف/وپلٹس آرڈر/ینم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ :غلبم سیف

 

ر: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دطختس ادیموا

ےک ےیل  درتفی اامعتسل 

 

  دطختس سیف ووصل دننکہ: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    ررٹسجنشی ربمن: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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