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Roll 
no 

Name Topic Attendance  Sessional  Assignment 
no 

01 Hamza Manzor   کی اہویت قزآًو حدیث کی روشٌی هیجہبد     

02 Mnahil Yousaf ظہور اهبم هہدی    

05 Kinza Younas .آخزی وقت هیں قیبهت کی عالهبت    

07 Aima Tehrem .سیکولزاسم کب تعبرف    

08 Aysha Mazahir . جہبد کب جبئشٍ قزآى کی روشٌی هیں    

09 Sadif Iqbal . اسالم اور دہشتگزدی    

11 Aqsa gul . جہبد کی فضیلت    

12 Rifat Sharif . ہجزت کی فضیلت    

13 Faisal ijaz . قیبهت کی عالهبت قزآى و سٌٌت هیں    

14 Mahnor Nasir .  تعلیوبتهبحولیبتی آلودگی اور اسالهی       

15 Aqib Shaikh . ٍیوم حسبة کب تحقیقی جبئش    

16 Fatima . کبئٌبت کی اثتدا اور اًتہب کی حقیقت    

17 Hamna . ٍقجز اور عذاة قجز کب جبئش    

18 Zeshan . ہجزت کی فضیلت اور احکبم    

19 Mariyam . روح کی حقیقت اور اسالهی تعلیوبت    

20 Iqra .  ثزسخ کب جبئشٍعبلن     

22 Ifra safdar . جہبد کی اقسبم    

23 M.Zubair . جہبد ثبلٌفس    

24 Fakhra . غلجہ اسالم کی ثشبرتیں    

25 Aysha Hamed . اسالم اور سبئٌس    

26 Abubakr . اسالم اور دہشتگزدی    

27 Bisma . اسالم اور هشتشزقیي    

28 Abida .  کب عالجاسالم هیں ڈپزیشي     

29 Nisma . تدویي حدیث    

30 Sana . جہبد کی فضیلت    

31 Remsha . تکفیز اسجبة اور عالهبت اور حکن شزعی    

32 Aysha Sadiqa . حزهت هسلن اور هسئلہ تکفیز    

34 Aiman . خبًداًی ًظبم اور خواتیي کے حقوق    

35 Akbar khan . جہبد کی اقسبم اور وسعتیں    

39 Aqib Zafar . دہشتگزدی کب عالج قزآى و سٌت هیں    

42 Hafza . سبئٌسی تزقی هیں احکبم هسلن    

43 Areej . سیکولزاسم کب تعبرف    

44 Aqib Rana . فتٌہ اًکبر حدیث    

45 Nabel . فتٌہ دجبل    

46 Daud . وثب کے اسجبة    

47 Umair . حفظبًے صحت کے اصول    

48 Shazaib . سیزت الٌجی کی روشٌی هیں جہبد    

49 Asad ulla Sha . ظہور اهبم هہدی    

50 Tanzila . جہبد ثلعلن    

51 Mariya .  حفظبًے صحت کےاصول قزآى و سٌت کی

 روشٌی هیں

   



 


