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ْمَتنَا إِنََّك َأْنَت {َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َل ِعْلَم َلنَا إِلَّ َما َعلَّ

 اْلَعِليُم اْلَِكيُم}
They said, ‘Immaculate are You! We have no knowledge except what You have taught us.  

Indeed You are the All-knowing, the All-wise.’ qur’Ān 2:32
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Executive Summary

The Cambridge Muslim College (CmC) is a unique 

and world-leading institution which provides 

relevant, balanced and authentic training for a new 

generation of Muslim leaders and scholars. It seeks 

to facilitate genuine understanding and mutual 

respect between Western and Muslim traditions at 

both an academic and practical level. 

As a registered charity, the finances and 

governance of the College are publicly 

accountable. CmC has no political or sectarian 

affiliation, and is open to all who wish to build 

better understanding between civilizations. 

The College has already achieved a great deal 

since it opened in 2009 but it has no permanent 

endowment. It urgently needs investment in its 

facilities and in its long-term financial stability. 

Charitable donations to the College are a unique 

opportunity to ensure that its vital work can 

continue – for years, and God willing, for centuries 

to come – supporting scholarship at the highest 

academic level and encouraging wise, inspiring 

leadership which benefits the whole world.

نبذة تعريفية
تعترب كلية كامربدج املسلمة مؤسسة فريدة من نوعها ورائدة 
عامليا ، فهي تقدم تدريبا مناسبا وجديرا بالثقة للجيل اجلديد 
من القادة والعلامء املسلمني . وهي تسعى لتسهيل حتقق فهم 

حقيقي واحرتام متبادل بني الغرب والتقاليد اإلسالمية عىل كال 
املستويني األكاديمي والعميل .

وبصفتها مؤسسة خريية ، فإن ماليتها وإدارهتا عرضة للمحاسبة 
العلنية . كذلك فإنه ليس لكلية كامربدج املسلمة أي ارتباط 

سيايس أو مذهبي، وهي مفتوحة لكل من يأمل ببناء فهم أفضل 
للحضارات .

وعىل الرغم من النجاحات الكثرية التي حققتها الكلية منذ 
افتتاحها عام 2009 ،  فإهنا ما زالت ل متلك وقفا ماليا دائام ، 
وهي بحاجة طارئة إىل مبادرات استثامر يف مرافقها ، ويف جمال 

استقرارها املايل عىل األمد البعيد .

يمكن القول إن التربعات اخلريية املقدمة للكلية ظلت تشكل 
فرصة فريدة ،  وبفضلها يمكن ضامن استمرار عملها اليوي 

لسنوات ، وبمشيئة اهلل عز وجل ، لقرون قادمة  يف دعم املعرفة 
عىل أعىل مستوى أكاديمي وتشجيع الكامء ، وإهلام القادة الذين 

سيستفيد منهم العامل أمجع .

Cambridge Muslim College 
Building Br idges ,  serving Tomorrow
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Introducing the College

The Cambridge Muslim College (CmC) is a unique 

institution which brings together the rich resources of 

traditional, mainstream Islamic knowledge with the very 

best of modern Western scholarship. Through its research 

and teaching, the College is training a new generation 

of young Muslim leaders, and facilitating genuine and 

substantive dialogue between these two intellectual 

traditions – perhaps among the most urgent tasks facing 

the world today. 

Based in the heart of the world’s greatest university city, 

the College is able to mobilise world-class experts to fulfil 

this intellectual mission. Like other theological colleges 

in Cambridge, CmC is independent of the University but 

maintains close links with its scholars and resources. 

But the College is also dedicated to making an impact 

far beyond academia. Its work has clear practical 

benefits – not only for Muslims but society in general 

– in overcoming barriers of misunderstanding between 

different communities and faiths.

To spearhead this vital work, CmC allows young Muslim 

scholars and leaders to develop the intellectual and 

personal qualities necessary to serve society in a rapidly-

changing modern world. It enables them to remain fully 

faithful to their religion, traditions and teachers, while 

also equipping them to explore and explain what Islam 

offers the world today in language and concepts that are 

relevant and comprehensible.

التعريف بالكلية
تعد كلية كامربدج املسلمة مؤسسة فريدة من نوعها من حيث 

أهنا جتلب معا مصادر املعرفة الغنية التقليدية ضمن التيار السائد 
يف اإلسالم وأحسن ما هو موجود يف املعرفة الغربية الديثة . 

فمن خالل اساليب بحثها وطرائق تدريسها تدرب الكلية جيال 
ل حتقق حوار حقيقي  جديدا من القادة املسلمني الشباب، وتسهِّ

وموضوعي بني هذين التيارين الفكريني ولعل هذا هو أكثر 
املهام التي تواجه عاملنا اليوم الاحًا .

ونظرًا لوقوعها يف قلب أعظم مدن العامل اجلامعية ، تستطيع 
الكلية أن حتشد خرباء عامليني إلنجاز هذه املهمة الفكرية .  

فمثلام هو الال مع الكليات املتخصصة بالدراسات الدينية يف 
كامربدج ، فإن  الكلية هي مستقلة عن اجلامعة لكنها تبقي أوارص 

قوية مع علامء ومصادر اجلامعة.

إل أن الكلية حريصة أيضا عىل التأثري خارج الدود األكاديمية. 
فعملها ذو فوائد تطبيقية واضحة ليس فقط للمسلمني بل 

للمجتمع بشكل عام  يف التغلب عىل الواجز النامجة عن عدم 
الفهم بني املجتمعات واألديان املختلفة.

ولكي تكون يف مقدمة هذا الفعل اليوي ، تسمح كلية كامربدج 
املسلمة للجامعيني املسلمني والقادة الشباب بتطوير صفات 

فكرية وشخصية رضورية خلدمة املجتمع يف عامل رسيع التغري 
مثل عاملنا الديث . وهذا ما يمكنهم من البقاء ملتزمني كليا 

بدينهم وتقاليدهم ومعلميهم ، بينام يتم تزويدهم باملعرفة كي 
يتمكنوا من استكشاف ورشح ما يقدمه اإلسالم لعامل اليوم بلغة 

ومفاهيم مناسبة ومفهومة . 

  GRAduAtioN cEREMoNy  حفل التخرجPublic SEMiNAR  ندوة عامة
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The College welcomes all who respect its work to 

promote authentic Islamic scholarship that can enhance 

constructive and genuine Muslim engagement with 

the modern world, and to promote a fairer and more 

scholarly understanding of Islam and Muslims.

As a registered British charity, the administration of the 

College is transparent and accountable. Its accounts and 

overall governance are all recorded in the public domain. 

CmC is also accredited by the British Accreditation 

Council, the official body responsible for validating 

independent further and higher education in the UK

All these unique assets make CmC one of the most exciting 

and promising initiatives among Muslims in the West 

today, one which has already attracted significant positive 

academic, media and philanthropic attention. We are 

proud to invite you to support it, enabling it to grow and 

flourish for the benefit of Muslims and others everywhere 

for years to come.

 

ترحب الكلية باجلميع طاملا أهنم حيرتمون عملها اهلادف إىل نرش 
معرفة اسالمية أصيلة قادرة عىل تعزيز تفاعل حقيقي للمسلمني 
مع العامل الديث ، ونرش فهم أكثر انصافا وأكثر علمية لإلسالم 

واملسلمني .

وبصفتها مؤسسة خريية بريطانية مسجلة، فإن ادارة الكلية شفافة 
وعرضة للمحاسبة والتدقيق . فكل حساباهتا وجممل نشاطاهتا 
اإلدارية مسجلة ضمن املجال العام . كذلك فإن كلية كامربدج 

املسلمة معرتف هبا اكاديميا من قبل »جملس التصديق الربيطاين«               
B وهو املؤسسة  B B B B B B  B B B B B B B B B B B B B  B B B B B B B

املعنية  برشعنة مؤسسات التعليم الكاديمي األهيل يف اململكة 
املتحدة . 

وكل هذه العنارص التي بحوزة كلية كامربدج املسلمة جتعل 
منها املؤسسة األوىل ذات املبادرات الواعدة واملبهجة بالنسبة 
للمسلمني يف الغرب اليوم ، فهي قد متكنت من جذب اهتامم 

اكاديمي اجيايب إضافة إىل اهتامم اعالمي وخريي . لذلك فنحن 
نفخر بدعوتكم لدعمها ومتكينها من النمو والزدهار ملصلحة 

املسلمني وغريهم يف كل مكان وللسنوات القادمة .

{َفَتَعاىَل اهللُ اْلَمِلُك اْلَقُّ َوَل َتْعَجْل بِاْلُقْرآِن ِمْن َقْبِل

 َأْن ُيْقَض إَِلْيَك َوْحُيُه َوُقْل َربِّ ِزْديِن ِعْلاًم}

So exalted is Allah, the True Sovereign. Do not hasten with the Qur’ān before its revelation is 
completed for you, and say, ‘My Lord! Increase me in knowledge.’ qur’Ān  20:114  

cMc StudENtS iN cAMbRidGE  طلبة الكلية يف كامربدج
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Founding Trustee and also Dean of CmC is Abdal Hakim 

Murad (T. J. Winter). The College began with his vision 

and he continues to be closely involved in day-to-day 

management and teaching. He is Lecturer in Islamic 

Studies at the Faculty of Divinity at the University 

of Cambridge. Educated at Cambridge, al-Azhar and 

London Universities, he has contributed to numerous 

academic works on Islam and is the editor of the 

Cambridge Companion to Classical Islamic Theology. He is one 

of the most well-respected Muslim contributors to  

inter-faith dialogue, notably as a leader of the Common 

Word initiative sponsored by H.M. King Abdullah II of 

Jordan.

The College is fortunate to count among its other 

Trustees distinguished academics and experienced leaders 

who have worked to promote inter-cultural dialogue and 

a better understanding of Islam in the UK and elsewhere. 

بدأت كلية كامربدج املسلمة، مع رؤية أمينها املؤسس وعميدها 
الكاديمي عبد الكيم مراد )يت. َجي. وينرت(، وهو مستمر يف 

املشاركة اليومية عن كثب باإلدارة والتدريس. فهو ُمارض ملادة 
»الدراسات اإلسالمية«  يف »كلية الالهوت«  بجامعة كامربدج. 

وقد درس يف كامربدج ، واألزهر وجامعات لندن. وسبق 
ان ساهم يف العديد من الدراسات الكاديمية عن السالم، 
كذلك، فهو مرر  مرافق كامربدج  لعلم الكالم السالمي 

الكالسيكي . ويعترب عبد الكيم مراد من اكثراملسلمني 
املسامهني  يف بناء الوار ما بني الديانات ، وحيظى باحرتام 

اكاديمي كبري لدوره يف هذا املجال ، وخصوصا كوجه قيادي 
ضمن مبادرة  كلمة سواء  التي يرشف عليها جاللة العاهل 

الردين، امللك عبد اهلل الثاين . 

كذلك فإن الكلية مظوظة باعتامدها عىل أمناء اكاديميني آخرين 
يتمتعون بالتميز يف ختصصاهتم ، وهم يف الوقت نفسه قادة ذوي 

جتربة واسعة ويعملون يف حقل تعميق الوار الثقايف والفهم 
األفضل لإلسالم يف اململكة املتحدة ويف بلدان أخرى . 

 Trustees of the College
The Trustees are legally responsible for the running of the College. They guide and supervise  

its administration, contributing the wealth of their experience and knowledge toward the  
achievement of the College’s aims.

أمناء الكلية
 يعد المناء مسؤولني قانونيا عىل تسيري الكلية . فهم يوجهون كادرها الداري ويرشفون عليه ، إضافة إىل

 السهام بخرباهتم ومعرفتهم الرفيعة لتحقيق اهداف الكلية .

ُه اْلَقُّ َ هَلُْم َأنَّ {َسنُِرهيِْم آَياتِنَا يِف اْلَفاِق َويِف َأْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

ٍء َشِهيٌد} ُه َعىَل ُكلِّ َشْ  َأَومَلْ َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ
Soon We shall show them Our signs in the horizons and in their own souls until it becomes clear to them that  

He is the Real. Is it not sufficient that your Lord is witness to all things?  qur’Ān  41:53



7CAMBRIDGE MUSLIM COLLEGE 

The other Trustees are:

Prof. Muhammad Abdel Haleem,OBE,  Professor of 

Islamic Studies, University of London

Dr. Shaikh Abdul Mabud, Director-General, Islamic 

Academy, Cambridge

Yahya Birt, Commissioning Editor, Kube   

Publishing

Prof. David Ford, Regius Professor of Divinity and 

Director of the Cambridge Inter-Faith Programme, 

University of Cambridge

Shaykh Tijani Gahbiche, Arabic language teacher 

Prof. Sophie Gilliat-Ray, Professor in Religious & 

Theological Studies and Director for the Centre for the 

Study of Islam in the UK, Cardiff University

Abdul Hadi Hoffman, Islamic affairs consultant, Berlin; 

former Press Secretary to Helmut Kohl

  األمناء األخرون هم :
الربوفسور  ممد عبد الليم ، حامل وسام  أو يب إي ، بروفسور 

الدراسات اإلسالمية يف جامعة لندن

الدكتور الشيخ عبد املعبود ، املدير العام لالكاديمية اإلسالمية ، 
كامربدج

الدكتور حييى بريت ، املحرر الستشاري ، لدار كيوب ببليشينغ 

الربوفسور  ديفيد فورد ، استاذ الكريس امللكي يف كلية ديفينيتي 
ومدير برنامج كامربدج ما بني األديان ، جامعة كامربدج

الشيخ تيجاين غاهبيتش ، مدرس للغة العربية

الربوفسورة سويف جيليات-راي ، بروفسورة الدراسات الدينية 
والالهوتية ، ومديرة مركز دراسة اإلسالم يف اململكة املتحدة، 

جامعة كارديف
عبد اهلادي هوفامن ، مستشار القضايا اإلسالمية ، برلني ؛ 

السكرتري الصحفي السابق هليلموت كوهل

thE collEGE’S GEoMEtRic GARdEN  مصىل الكليةالديقة اهلندسية التابعة للكلية  thE collEGE PRAyER RooM
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The Work of the College So Far

CmC officially opened its doors in 2009. Thirty-four 

male and female students have already graduated, and the 

current cohort of eighteen is the largest yet. In addition, 

the College has funded six post-doctoral research 

scholars. It has held many public lectures by leading 

Muslim and non-Muslim scholars and thinkers. It has 

published original research on topics ranging from Islamic 

philosophies of science to the crisis of secular ethics. It 

has hosted discussions with respected scholars from across 

Britain and many Muslim countries. Since 2011, CmC has 

benefited from its own premises in central Cambridge, 

Unity House, which offers up-to-date facilities for the 

College’s main activities.

Diploma in Contextual Islamic Studies & 
Leadership

The main teaching of the College until now has focused 

on its unique Diploma in Contextual Islamic Studies 

and Leadership. This one-year course has been designed 

by leading educationalists for graduates of traditional 

Islamic colleges, providing the contemporary skills and 

knowledge necessary to direct their religious training to 

meet the needs of the British Muslim community and 

society in general.

Muslim scholars, including mosque leaders, often lack 

the skills necessary to lead communities in contemporary 

society. Some have very poor knowledge of modern 

science and the realities of social and economic change. 

Diploma students are chosen through a careful interview 

and examination process, to ensure that only the brightest 

and best are selected. In order not to exclude very 

promising candidates with limited financial means, the 

College has given full scholarships to more than 90% of its 

students to date.

The Diploma course has three inter-related aims:

•   to enable students to understand and engage with 

contemporary debates about the role of religion in 

general, and Islam in particular, in the modern world;

اجنازات الكلية حتى اآلن
افتتحت كلية كامربدج املسلمة عام 2009. وقد خترج منها 
حتى الن 32 طالبا وطالبة. ويشكل عدد الطالب الاليني 

البالغ ثامنية عرش أعىل ما حتقق منذ بدء الكلية بعملها. إضافة 
إىل ذلك فإن الكلية قد مولت ستة اكاديميني لجراء بحوث 

ما بعد شهادة الدكتوراه . يف الوقت نفسه ، نظمت عددا كبريا 
من املحارضات العامة قدمها علامء ومفكرون مسلمون وغري 

مسلمني. كذلك، قامت بنرش بحوث أصلية عن مواضيع ترتاوح 
ما بني فلسفات العلوم اإلسالمية وازمة األخالق العلامنية. 

وقد استضافت نقاشات مع علامء يتمتعون باحرتام الوساط 
الكاديمية ، من شتى أنحاء البلدان املسلمة إضافة إىل بريطانيا. 
فمنذ عام 2011 وكلية كامربدج املسلمة تستفيد من موقعها يف 

قلب كامربدج ، حيث حتتل جمموعة مباين  يونيتي هاوس ، والتي 
توفر مرافق حديثة لكل نشاطات الكلية األساسية .

دبلوم في الدراسات اإلسالمية التناصية والقيادة

ركز التدريس يف الكلية حتى الن عىل ديبلوم فريد يف   
الدراسات اإلسالمية التناصية والقيادة . وقد صممت هذه 

لة  الدورة التي مدهتا عام واحد عىل يد علامء تربويني ُمفصَّ
خلرجيني من كليات إسالمية تقليدية، وهي تقدم املهارات 

العرصية واملعرفة الرضورية لتوجيه تدريبهم الديني كي يلبي 
احتياجات الوسط الربيطاين املسلم واملجتمع بشكل عام .

فالعلامء املسلمون بمن فيهم أئمة املساجد ، تنقصهم يف الغالب 
املهارات الرضورية لقيادة اجلاليات يف املجتمع املعارص. اذ 

يملك بعضهم معرفة ضئيلة للعلوم الديثة وواقع التحولت 
الجتامعية والقتصادية . 

يتم اختيار طالب دراسة الدبلوم هذا بعناية فائقة ، من خالل 
مقابلة وعملية اختبار دقيقتني ، لضامن قبول الطالب األذكى 
واألحسن. ومن أجل عدم اقصاء املرشحني الواعدين بسبب 

امكانياهتم املالية املحدودة، فإن الكلية قد اعطت منحا دراسية 
كاملة ألكثر من 90% من طالهبا حتى اليوم.   

لدورة الديبلوم ثالثة أهداف مرتابطة بعضها ببعض:
 •  متكني الطلبة من فهم الوارات املعارصة والشرتاك فيها 

والتي تدور حول دور الدين بشكل عام ، واإلسالم بشكل 
خاص، يف العامل الديث ؛
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•   to encourage students to be compassionate and 

reliable spiritual and pastoral advisers to Muslims and 

others;

•   to equip students with practical skills to make them 

more effective  leaders of Muslim institutions and to 

enhance their career prospects in  all fields.

To achieve these aims, the students follow an intense 

course of eighteen modules over the year, ranging from 

‘Science in the World Today: Introduction to the History 

& Philosophy of Science’ to ‘Effective Community 

Leadership’. These are all designed to give students 

effective tools to address the ethical, intellectual and 

practical problems facing today’s Muslim communities. 

Fuller details are available in the College’s annual 

prospectus and on its website.

The Diploma is taught by world-leading Muslim and 

non-Muslim scholars and practitioners. In many of the 

academic subjects, the College is able to bring world 

leaders in their fields who work at the University.  In 

some of the more practical modules, students benefit 

from the experience of some of the most successful and 

innovative Muslim leaders and thinkers in the country. 

StudENtS MEEt thE bRitiSh AMbASSAdoR iN RoME

لقاء الطلبة بالسفري الربيطاين يف روما 

StudENtS to 

StudENtS  touR thE vAticAN 

 

جولة الطلبة يف الفاتيكان

 •  تشجيع الطلبة كي يكونوا مستشارين روحيني  ورعاة رمحاء 
موثوق هبم للمسلمني وغريهم ؛

 •  تزويد الطلبة بمهارات عملية جتعلهم أكثر فعالية كقادة 
للمؤسسات املسلمة وتعزيز جمالت عملهم يف كل القول.     

ولتحقيق هذه األهداف ، يتابع الطلبة دورة مكثفة تتضمن 
عرشين مادة تتدرج ما بني  العلوم يف عامل اليوم: مقدمة للتاريخ 

والفلسفة يف العلوم و القيادة الفعالة للجمهور . وهذه قد 
صممت كي تعطي الطلبة ادوات فعالة تساعدهم عىل معاجلة 
املسائل األخالقية والفكرية والعملية التي تواجهها اجلاليات 

املسلمة اليوم . ويتضمن املنهج الدرايس السنوي املتوافر يف 
الكلية عىل التفاصيل الشاملة لكل مادة.   

أما مهمة تدريس مواد دورة الدبلوم هذه فتقع عىل عاتق علامء 
مسلمني وغري مسلمني حيتلون عامليا مواقع بارزة يف جمالت 

اختصاصاهتم . ففي الكثري من املواضيع الكاديمية ، استطاعت 
الكلية أن جتلب اكاديميني بارزين يف حقوهلم عىل املستوى العاملي 
ويعملون يف جامعة كامربدج . ويف بعض املواد العملية األخرى، 

استفاد الطلبة من خربة بعض القادة واملفكرين املسلمني 
الناجحني واملبتكرين يف بريطانيا. 
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          Graduates from the Diploma course 

 

Ghulam Mohyuddin (2011-12) studied at Jamia 

al-Karam, Retford, and al-Azhar University 

before coming to CmC. He described the 

Diploma as “the missing puzzle piece in my life – the 
bridge between traditional and modern studies”. Since 

graduating, he has taken up a post as imam at 

Ashton Central Mosque, Greater Manchester.

Sumayyah Bostan (2011-12) attended Jamiatul 

Imam Muhammad Zakaria, Bradford, before 

being accepted on our Diploma course. She 

graduated top of her class and was admitted 

directly to the second year of the BA in Islamic 

Studies at the University of London. Her time at 

the College, she said, “surpassed all my expectations”.

Haseeb Akhtar (2010-11) also attended Jamia al-

Karam and al-Azhar University before studying 

for the CmC Diploma. He described the course 

as “a very useful, intellectual, rigorous and enjoyable 
attempt to make sense of the context of Muslim 
leadership”. He now works as a teacher at Jamia 

al-Karam.

Mohammed Muhi Uddin (2009-10) was one of 

the very first students at CmC after graduating 

from the Institute of Islamic Education, 

Dewsbury. He valued the ethos of the Diploma 

course “which appreciates and maintains traditional 
morals and values in a way that complements 
contemporary education”. He now works as an imam 

and teacher at Cann Hall Mosque in East London.

Madiha Ashraf (2010-11) came to CmC after her studies 

at Jamea al-Kauthar, Lancaster.  After graduating, she 

said that the Diploma “had a profound impact on my life”. 

She was particularly inspired by the Islamic Counselling 

course, and has subsequently undertaken further 

accredited qualifications in counselling. She now works 

as an Assistant Chaplain at the University of Manchester.

          خريجون من دورة الدبلوم

غالم مي الدين )2012B2011( درس يف جامعة 
الكرم، رتفورد، ثم يف جامعة األزهر قبل اللتحاق بكلية 

كامربدج اإلسالمية . وقد وصف دورة الدبلوم بأهنا  
قطعة اللغز املفقودة يف حيايت- اجلرس ما بني الدراسات 
التقليدية والديثة . ومنذ خترجه، احتل منصب إمام يف 

مسجد أشتون سنرتال، بامنشسرت الكربى. 

سمية بستان )2012B2011( درست يف جامعة 
اإلمام ممد زكريا، برادفورد، قبل حصوهلا عىل قبول 

يف دورة دبلومنا. وقد احتلت املرتبة الوىل بني زمالئها 
اخلرجيني وقبلت مبارشة يف السنة الثانية من بكالوريوس 

الدراسات اإلسالمية يف جامعة لندن. وتصف الفرتة 
التي قضتها يف الكلية بأهنا  جتاوزت كل توقعايت.  

حسيب اخرت )2011B2010( درس يف جامعة 
الكرم أيضا ثم يف جامعة األزهر قبل اللتحاق بدورة 

الدبلوم يف  الكلية . وقد وصف  الدورة بأهنا  مفيدة 
جدا، وصارمة فكريا ، وماولة ممتعة جلعل سياق 

القيادة املسلمة ذا معنى . وهو يعمل حاليا كمدرس يف 
جامعة الكرم . 

ممد مي الدين )2010B2009( كان واحدا من 
أوائل الطلبة يف الكلية بعد خترجه من دار  العلوم ، 

دوزبري . وقد عرّب عن تقديره لروحية دورة الدبلوم  
التي تثمن وتبقي عىل املثل والقيم التقليدية  بطريقة 

جتعلها مكملة للتعليم املعارص . وهو يعمل الن إماما 
ومدرسا يف مسجد  كان هول  برشق لندن .  

مدحية أرشف )2011B2010( جاءت إىل دورة الدبلوم يف  
الكلية بعد اكامل دراستها يف جامعة الكوثر، لنكسرت. وبعد 

خترجها ، قالت إن الدورة  كان هلا تأثري عميق عىل  حيايت .وقد 
كانت دورة الستشارة اإلسالمية باخلصوص مصدر إهلام هلا ، 
وهذا ما جعلها تقوم لحقا بالصول عىل تأهيالت معرتف هبا 

رسميا يف جمال الستشارة . وهي تعمل حاليا  واعظة مساعدة يف 
جامعة مانشسرت . 
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Lecturers on the Diploma Programme 

Based in the heart of Cambridge and with excellent 

connections to many of the leading academic institutions 

in the UK, the College has been able to recruit some 

world-class lecturers to teach on its Diploma programme. 

These have included: 

Dr. Rowan Williams, Master of Magdalene College, 

Cambridge and former Archbishop of Canterbury

Prof. Muhammad Abdel Haleem, Professor of Islamic 

Studies, University of London

Prof. Julius Lipner, Professor of Hinduism & the 

Comparative Study of Religion, University of Cambridge

Prof. Salim al-Hassani, Emeritus Professor of 

Mechanical Engineering, University of Manchester and 

Chairman, ‘1001 Inventions’ initiative

Prof. Peter Mandler, Professor of Modern Cultural 

History, University of Cambridge

Charles Moore, former Editor of The Spectator and The 
Daily Telegraph

Dr. Sherman Jackson, Professor of Religion and 

American Studies & Ethnicity, University of Southern 

California

Prof. William Chittick, Professor of Religious Studies, 

Stony Brook University

Dr. Douglas Hedley, Reader in Hermeneutics and 

Metaphysics, University of Cambridge

Emma Clark, Senior Tutor, Prince’s School of 

Traditional Arts

محاضرو برنامج دورة الدبلوم 

مع وقوعها يف قلب كامربدج ، وامتالكها أوارص ممتازة مع الكثري 
من املؤسسات األكاديمية الرائدة يف اململكة املتحدة ، أصبح 

بإمكان الكلية اختيار مارضين عىل مستوى عاملي ليدّرسوا يف 
برنامج دبلومها. ومن بني هؤلء :

الدكتور روان ويليامز ، رئيس كلية ماغديالن ، كمربدج ، 
ورئيس أساقفة كانرتبري السابق

الربوفسور ممد عبد الليم ، بروفسور الدراسات اإلسالمية ، 
جامعة لندن

الربوفسور جوليوس ليبنر ، بروفسور اهلندوسية ودراسة الدين 
املقاَرن، جامعة كمربدج

الربوفسور سليم السيني ، بروفسور فخري للهندسة امليكانيكية 
، جامعة مانشسرت ورئيس مبادرة »1001 اختراع 

الربوفسور بريت ماندلر، بروفسور التاريخ الثقايف الديث، 
جامعة كمربدج

تشارلس مور، املحرر السابق ملجلة السبكتيتور وصحيفة الدييل 
تلغراف

الدكتور شريمان جاكسون، بروفسور الدين والدراسات 
األمريكية والثينية ، جامعة كاليفورنيا اجلنوبية

الربوفسور ويليام تشيتيك ، بروفسور الدراسات الدينية ، جامعة 
ستوين بروك

الدكتور دوغالس هديل ، مارض لعلم التأويل والغيبيات ، يف 
جامعة كمربدج

ايام كالرك ، كبرية املدرسني ، مدرسة برينس للفنون التقليدية
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Students also undertake a number of field trips to see first-

hand examples of excellence in community development, 

religious leadership, pastoral work, inter-faith dialogue 

and other relevant areas. A highlight of the year is a 

visit to Rome and the Vatican, where students attend an 

audience with the Pope, meet diplomats and theologians, 

and participate in inter-faith seminars. 

During the course, students continue to cultivate their 

core religious knowledge through hifz al-Qur’ān and 

advanced memorisation of hadith. After a year of intensive 

work, graduates are thus well prepared – intellectually 

and personally – to go out into the wider world to raise 

the cultural, educational and spiritual level of the Muslim 

community and society in general.

The course is now well-known and respected by the main 

UK Muslim institutions of all religious perspectives. Its 

graduates are already applying their training successfully, 

and many have gone on to study at leading universities 

in the UK and abroad. Others work as imams, chaplains, 

community workers and in other fields.

 

كذلك يقوم الطلبة بعدد من الرحالت امليدانية لرؤية امثلة 
حية عىل ارض الواقع تكشف التقدم الرائع املتحقق يف التطور 

املجتمعي والقيادة الدينية ورعاية األفراد والوار ما بني األديان 
وجمالت مهمة أخرى . وتصل ذروة الرحالت امليدانية بزيارة 

اىل روما والفاتيكان ، حيث يقابل الطلبة  البابا، ويلتقون 
بدبلوماسيني ولهوتيني ويسامهون يف حلقات دراسية خاصة 

بالوار ما بني األديان .
خالل الدورة يستمر الطلبة بتنمية معرفتهم الدينية ملا هو 

جوهري يف اإلسالم ، وهذا من خالل زيادة حفظهم لسور من 
القرآن الكريم وأجزاء من الديث. وهكذا ، وبعد سنة من 

العمل املكثف يصبح اخلرجيون مهيئني فكريا وشخصيا للخروج 
اىل العامل األوسع كي يرفعوا املستوى الثقايف والرتبوي والروحي 

للجمهور املسلم وللمجتمع بشكل عام . 
وقد أصبحت الدورة معروفة جيدا وموضع تقدير كبري من 

قبل املؤسسات اإلسالمية األساسية التي تغطي معظم اجلوانب 
الدينية يف اململكة املتحدة ، وخرجيوها بدأوا بتطبيق ما تعلموه 

بنجاح ، كذلك فإن الكثري منهم مضوا يدُرسون يف أبرز 
اجلامعات يف اململكة املتحدة ويف اخلارج ، بينام راح آخرون منهم 

يعملون أئمة مساجد ، أو رجال دين ، أو عامل جمتمعيني أو يف 
حقول أخرى . 

StudENtS diScuSS hiS lEctuRE with dR. RowAN williAMS يناقش الطلبة مارضة الدكتور روان وليامز معه
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Excellence in research

Alongside its teaching, the College hosts and supports 

Muslim academics, including the most promising early-

career scholars engaged in post-doctoral research. The 

object is to enhance the impact of Muslim scholars at 

the leading edge of credible academic work in any field 

relevant to the College’s mission. 

In the long term the College sees this original research 

as essential for developing authentic and relevant Islamic 

answers to the questions and problems facing the modern 

world. Only scholars fully immersed in both the Islamic 

tradition and the most up-to-date research can provide 

this, and the College is uniquely placed to support them.

The College has already funded six researchers, all of 

whose work has been well-received in academic circles. 

Some are now lecturing at other prestigious universities 

while others are involved in shaping government 

education policy through their research.

Public engagement

Both teaching and research at the College are focused on 

making an impact on society more widely, but CmC also 

engages in many other activities.  

Among these are the CmC Public Lecture Programme, 

which has seen leading scholars and thinkers visit the 

college to present their ideas to audiences of academics 

and the public from across Cambridge. The College also 

publishes the CMC Papers, an online series of essays by 

Muslim scholars intended to share relevant and timely 

research with a wider audience.

Besides these regular activities, CmC also regularly hosts 

visitors from around the UK and beyond – from well-

known scholars to filmmakers to artists to groups of 

foreign students. 

Through this public engagement, the College is already 

becoming a meeting point for the exchange and 

dissemination of ideas and practices not just for scholars 

but the public at large.

تفوق في البحث 
إضافة إىل التدريس، تستضيف الكلية وتدعم أكاديميني 

مسلمني بمن فيهم أولئك األكاديميون الواعدون الذين بدأوا 
أول خطواهتم املهنية ودخلوا يف جمال البحث الالحق إلكامل 
الدكتوراه. واهلدف هو تعزيز تأثري العلامء املسلمني يف العمل 

الكاديمي اجلدير بالثقة ضمن أي حقل ذي عالقة بمهمة الكلية.
فعىل األمد البعيد، ترى الكلية هذا البحث األصيل اساسيا لتطوير 
التي  واملشاكل  األسئلة  عن  وأصيلة  مناسبة  إسالمية  إجابات 
يواجهها العامل الديث. وليس هناك سوى العلامء الذين انغمروا 
كليا يف كال املجالني: التقليد اإلسالمي والبحث األكثر حداثة من 
يساعدهم  الفريد  الكلية  وموقع  كهذه،  إجابات  يقدم  أن  يمكنه 

للوصول إىل هذا اهلدف. 
جيد  استقبال  جرى  باحثني،  ستة  بتمويل  الكلية  قامت  وقد 
يف  الن  حيارض  وبعضهم  األكاديمية.  املحافل  ضمن  ألعامهلم 
سياسة  صياغة  يف  يشاركون  الخرون  بينام  مرموقة  جامعات 

الكومة التعليمية من خالل بحوثهم.

املشاركة في فعاليات عامة 
يركز التدريس والبحث يف الكلية عىل ترك تأثري أوسع عىل 

املجتمع ، لكن الكلية تساهم يف العديد من الفعاليات األخرى،  
ومن بينها برنامج الكلية للمحارضات العامة ، والذي شهد 

زيارة  اكاديميني ومفكرين بارزين للكلية لطرح أفكارهم 
عىل مجهور من األكاديميني وغري األكاديميني من كل مدينة 
كامربدج. كذلك تنرش الكلية األوراق البحثية اخلاصة هبا ، 

فهناك سلسلة من الدراسات عىل النرتنت كتبها علامء مسلمون 
يسعون إىل إرشاك مجهور أوسع بام أنجزوه من بحوث مناسبة 

من حيث مواضيعها وتوقيتها .

إضافة إىل هذه النشاطات ، تستضيف كلية كامربدج املسلمة 
زوارا من شتى أنحاء اململكة املتحدة ومن خارجها من علامء 

وصانعي أفالم وفنانني مرموقني إىل جماميع من طالب أجانب .

من خالل هذه املشاركة يف فعاليات عامة ، اصبحت الكلية نقطة 
تالق لتبادل ونرش األفكار واملامرسات ليس بني األكاديميني 

فقط بل اجلمهور بشكل أوسع .
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(clockwiSE fRoM toP) 

viSitiNG ScholARS fRoM AfGhANiStAN

viSitiNG StudENtS fRoM AuStRiA

PRofESSoR foRd diScuSSES with viSitoRS fRoM Al-AzhAR

viSitoRS fRoM thE officE of thE Mufti of bRuNEi

viSitoRS fRoM thE GovERNMENt of AzARbAijAN

cMc RESEARch fEllow tARiq wilkiNSoN At thE houSE of coMMoNS

زيارة علامء الدين من أفغانستان )يف األعىل وبإجتاه عقارب الساعة( 
زيارة الطلبة من النمسا

الربوفيسور فورد يف مناقشة مع زوار من األزهر الرشيف
زوار من مكتب مفتي بروناي

زوار من حكومة  ازربيجان
زميل البحث يف كلية كامربدج املسلمة طارق ويلكنسون يف جملس العموم الربيطاين
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Some CMC Research Fellows 

Dr. Matthew Tariq Wilkinson (2012-14) has devoted his 

time at CmC to researching how to improve the teaching 

of History and Religious Education in secondary schools. 

This research has led to A Curriculum for Cohesion, a project 

run in collaboration with the Woolf Institute, Cambridge 

and the Institute of Education, University of London, 

that has contributed material on Islamic civilisations to 

the British national history curriculum.

Dr. Fozia Bora (2011-12) used her Fellowship to continue 

her research on education in medieval Egypt. During 

the year she lectured at the Divinity School at the 

University of Cambridge and at the University of Ghent, 

Belgium. Following her time at CmC, she was appointed 

as a Teaching Fellow in Middle Eastern History at the 

University of Leeds. 

Dr. Mansur Ali (2011-12) developed his work on practical 

Islamic theology while at CmC. His research contributed to 

his co-authorship of Understanding Muslim Chaplaincy with 

CmC Trustee Dr. Sophie Gilliat-Ray (Cardiff University) 

and Prof. Stephen Pattinson (Birmingham University). 

Dr. Ali is now working as the Jameel Lecturer in Islamic 

Studies at Cardiff University. 

 The CMC Papers 

The CMC Papers are intended to disseminate some of the 

latest research and thinking on contemporary issues to 

both academics and the wider public. Among the papers 

published so far are:

M.B. Altaie – Daqiq al-Kalam: A Basis for an Islamic 
Philosophy of  Science

Basit Bilal Koshul – Muhammad Iqbal, Charles Peirce and 
Reclaiming  the “Middle Way”

Magnus Bradshaw – From Humanism to Nihilism: The 
Eclipse of  Secular Ethics

Timothy Winter – Reason As Balance: The Evolution of ‘Aql

Dr. Atif Imtiaz – Some Reflections on Principles of Islamic 
Education within a Western Context

 بعض زمالء البحث يف كلية كامربدج املسلمة
الدكتور ماثيو طارق ويلكينسون )2014B2012( كرس وقته 

يف الكلية  للبحث يف كيفية حتسني تدريس ماديت التاريخ والرتبية 
الدينية يف املدارس الثانوية . وآل هذا البحث إىل منهاج مدريس 

لغرض التامسك، وهو مرشوع يسري بالتعاون مع معهد وولف ، 
كامربدج ، ومعهد الرتبية، جامعة  لندن ، وقد أسهم بتقديم مادة 

عن الضارات اإلسالمية إىل منهاج التاريخ القومي الربيطاين .

الدكتورة فوزية بورا  )2012B2011(  استخدمت فرتة 
زمالتها لالستمرار يف بحثها املكرس للتعليم يف مرص يف  العرص 

الويسط. وخالل عام زمالتها حارضت يف مدرسة الالهوت 
بجامعة كامربدج وجامعة غينت، بلجيكا . وبعد الفرتة التي 

قضتها يف الكلية  ، تم تعيينها  زميلة تدريس لتاريخ الرشق 
األوسط يف جامعة ليدز . 

الدكتور منصور عيل )2012B2011( طور عمله عىل 
الالهوت اإلسالمي العميل خالل فرتة تواجده يف الكلية . 

وقد أسهم بحثه يف املسامهة مع الدكتورة سويف غيليات- راي 
)جامعة كاريدف( وأحدى أمناء  الكلية والربوفسور ستيفن 

باتينسون )جامعة برمنغهام( يف تأليف كتاب فهم دار العبادة 
املسلمة . والدكتور عيل يعمل حاليا مارضا للجميل يف قسم 

الدراسات اإلسالمية  بجامعة كارديف . 

أوراق الكلية البحثية
هتدف أوراق الكلية البحثية إىل نرش نتائج البحث والتفكري 

األخرية يف قضايا معارصة لكلية األكاديميني واجلمهور األوسع. 
  : وهذه هي بعض األوراق البحثية التي ُنرشت حتى الن

مصطفى الطائي B دقيق الكالم : الساس لفلسفة العلوم 
اإلسالمية

باسط بالل كوشل- ممد إقبالز تشارلس بريس وركاليمنث  
الطريق الوسط 

ماغنس برادشو- من اإلنسانية إىل النهليستية : اهنيار القيم 
العلامنية 

تيموثي وينرت- العلة كميزان : تطور العقل 

الدكتور عاطف امتياز- بعض التأمالت يف مبادئ الرتبية 
اإلسالمية ضمن سياق غريب
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Public Lectures at CMC

The College holds regular public lectures delivered by 

leading Muslim scholars and thinkers. They offer an 

opportunity for the wider academic community and the 

public at large to hear and think about important new 

perspectives on some of the issues affecting the Muslim 

community and the world. Our lectures have included:

Prof. Charles Burnett, University of London - “On 

Arabic Learning and the Beginning of European 

Universities”

Dr. Muhammad Ghaly, Leiden University - “Images 

of People with Mental Disabilities in the Islamic 

Tradition”

Musa Furber, Research Fellow, Tabah Foundation - 

“Obligations to  Future Generations”

Prof. Bruno Guiderdoni, Director of Research, French 

National Centre for Scientific Research - “Science’s 

Spiritual Quest: The Case of Islam”

Prof. Deborah Howard, University of Cambridge - 

“The Impact of the Islamic World on Venetian 

architecture”

مارضات عامة يف الكلية 
تنظم الكلية مارضات عامة يلقيها علامء ومفكرون مسلمون. 

وهم بذلك يقدمون فرصة جلمهور أكاديمي وغري أكاديمي 
أوسع لالستامع والتفكري بمنظورات جديدة لقضايا ذات 

تأثري عىل اجلالية املسلمة وعىل العامل بشكل عام . وتضمنت 
مارضاتنا : 

الربوفسور تشارلس برنيت، جامعة لندن B حول تعلم 
العربية وبداية اجلامعات األوروبية 

الدكتور ممد غايل ، جامعة ليدن B  صور أشخاص مصابني 
بإعاقات عقلية يف التقليد اإلسالمي 

موسى فربر ، زميل باحث ، مؤسسة طابة- التزامات نحو 
أجيال املستقبل 

الربوفسور برونو غيدروين ، مدير البحث، املركز الوطني 
الفرنيس للبحث العلمي B بحث العلم الروحي : حالة 

اإلسالم 

الربوفسورة ديبورا هوارد ، جامعة كامربدج B تأثر عامل 
اإلسالم  عىل العامرة الفينيسية 

(clockwiSE fRoM toP lEft) Public lEctuRES by NotAblE ScholARS:  

idRiS wAttS, chARlES buRNEtt, MuSA fuRbER

مارضات عامة يلقيها علامء بارزون:
إدريس واتس، تشارلس برنيت، موسى فوربر)من اليسار ويف األعىل وبإجتاه عقارب الساعة
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A Curriculum for Cohesion: Shaping Policy

The Curriculum for Cohesion project is an excellent example 

of how CmC is supporting significant new research that 

will have a positive impact on Muslims and inter-cultural 

relations.  The project is headed by Dr. Matthew Tariq 

Wilkinson, Research Fellow 2012-14 at the College, which 

is also the host institution for the project. 

The overall objective of the project is to help develop 

the National Curriculum in the UK to include more 

information about Islam and Islamic civilisations, the role 

of Muslims in British history and society, and the place of 

Islam within a modern, multi-faith society. 

A number of the elements of this four-year project have 

already been achieved. In 2012, the project was presented 

to the All-Party Parliamentary Group on Education 

at the Houses of Parliament and subsequently to the 

Department of Education itself. It has received strong 

support from leading politicians, community leaders and 

educationalists alike:

 “I think this is a wonderful project …What I hope this 

will lead to is a better understanding between Muslims 

and non-Muslims, one of mutual respect.” 

sadiq  Khan,  mP  for  TooTing,  shadow lord 
ChanCellor  and seCreTary  

of  sTaTe  for  JusT iCe

“I am a keen supporter of A Curriculum For Cohesion 

… We are best being brought up understanding our 

differences.”  

s imon hughes ,  mP  for  Bermondsey  &  old 
souThwarK,  dePuTy leader  of  

The  l iBeral  demoCraTs

“I think this is a very important project because its 

aim is to achieve a better sense of belonging for young 

Muslims going through the British education system.”  

s ir  anThony f iggis ,  KCvo Cmg,  Chairman  
of  The  royal  over-seas  league  and former 

diPlomaT

“A balanced education which teaches the past and 

present stories, cultures and contributions of people 

from various faith backgrounds is so important for 

young people today … That’s what the Curriculum for 

Cohesion Project is all about.”  

hrh Pr inCess  Badiya  of  Jordan

منهاج مدريس من أجل التامسك
منهاج مدريس من أجل التامسك  هو مثال رائع عن قيام 

دعم البحوث اجلديدة املتميزة التي هلا تأثري عىل  الكلية ب
املسلمني وعىل األوارص ما بني الثقافات . ويرأس املرشوع 
الدكتور ماثيو طارق ويلكينسون الزميل الباحث يف الفرتة 
الكلية ، وهي أيضا املؤسسة املستضيفة  ب  2014B2012

 . للمرشوع
يمكن حتديد اهلدف األسايس للمرشوع يف املساعدة عىل تطوير 

منهاج مدريس وطني يف اململكة املتحدة يشمل معلومات عن 
اإلسالم والضارات اإلسالمية ، ودور املسلمني يف التاريخ 

الربيطاين واملجتمع ، ومكان اإلسالم ضمن جمتمع حديث 
  . متعدد الديانات

وقد تم إنجاز عدد من العنارص يف مرشوع اخلمس سنوات 
هذا. وقد قدم املرشوع عام 2012 ملجموعة كل األحزاب 

الربملانية حول التعليم يف الربملان  ولحقا عىل وزارة التعليم 
نفسها. وقد كسبت دعام قويا من السياسيني البارزين والزعامء 

املجتمعيني وعلامء الرتبية عىل حد سواء: 
قال صادق خان النائب عن منطقة توتينغ ، واللورد املستشار، 
” أظن أن هذا مرشوع  ووزير الدولة للعدل يف حكومة الظل:

رائع ... وما آمل أن حيققه هو فهم أفضل ما بني املسلمني وغري 
املسلمني ، واحرتام متبادل بينهام.“ 

قال سايمون هيوز ، النائب عن برموندزي وأولد ساوثوارك، 
ونائب زعيم حزب الحرار الجتامعيني : ” أنا حريص عىل 

دعم منهاج درايس من أجل التامسك ... سنكون يف حال 
أحسن لو أننا نشأنا عىل فهم الختالفات فيام بيننا.“

قال السري أنتوين فيغيز ، رئيس عصبة الدبلوماسيني السابقني 
امللكية يف اخلارج : ”أظن أن هذا مرشوع مهم جدا ألن هدفه 

هو حتقيق احساس أفضل لالنتامء بالنسبة للمسلمني الذين 
يدرسون ضمن نظام التعليم الربيطاين.“ 

وقالت سمو األمرية األردنية بديعة بنت السان: ”تعليم متوازن 
يعّلم قصصا وحضارات واسهامات الناس من خلفيات دينية 

خمتلفة يف املايض والارض، هو مهم جدا للشباب اليوم... وهذا 
هو فحوى مرشوع منهاج درايس من أجل التامسك.“
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The College plans to continue and develop its work in 

all areas of its teaching, research and public engagement. 

Specific plans include the establishment of an accredited 

four-year BA in Islamic Studies; further supporting 

cutting-edge research on Islam in the modern world; 

holding summer training programmes for potential young 

leaders from the Muslim world; and developing high 

quality diversity training for government organisations 

and NGOs in the UK in order to spread more accurate, 

authentic and sympathetic information about Islam and 

Muslims.

BA in Islamic Studies 

The planned BA programme will be the very first 

course in the UK to combine traditional Islamic training 

with a mainstream, university level-qualification. The 

course will be founded on high-level Arabic instruction 

and the core disciplines of a traditional Sunni Muslim 

curriculum, including hadith, tafsir, Prophetic biography, 

and Islamic law. These will be taught in conjunction with 

contemporary disciplines that will enhance the students’ 

intellectual, pastoral and leadership skills in a way similar 

to the Diploma course but in greater depth.

ختطط الكلية الستمرار بتطوير عملها يف مجيع املجالت اخلاصة 
بتدريسها ، وبحوثها ومشاركتها العامة . فهناك خطط مددة 

تتضمن تأسيس برنامج »الدراسات اإلسالمية« معرتف به 
يمتد إىل أربع سنوات ويمنح شهادة البكالوريوس خلرجييه . 
كذلك ستسعى الكلية إىل تقديم دعم إضايف للبحث املتطور 

حول اإلسالم  يف العامل الديث ، وتنظيم برامج تدريب صيفية 
للشباب القادمني من البلدان املسلمة والذين يملكون قدرات 

تؤهلهم للقيادة مستقبال ، وتطوير تدريب متنوع ذي نوعية عالية 
للمنظامت الكومية واألهلية يف اململكة املتحدة لغرض نرش 

معلومات أدق واكثر موثوقية وتعاطفا حول اإلسالم واملسلمني.

بكالوريوس يف الدراسات اإلسالمية 
سيكون برنامج البكالوريوس املخطط له أول دورة يف اململكة 

املتحدة التي جتمع ما بني التدريب اإلسالمي التقليدي والتأهيل 
اجلامعي السائد . سيتم تأسيس الدورة عىل أساس تعليم ذي 
مستوى عال للعربية مع دراسة جمموعة مواد تشكل األساس 

السرية النبوية 
 
للمنهاج املسلم السني بام فيها الديث والتفسري و

س جنبا إىل جنب مع مواد  والرشيعة . هذه املواضيع ستدرَّ
عرصية ستعزز من قدرات الطالب الفكرية ، وقدراهتم عىل 

رعاية الخرين مع تعزيز مهاراهتم القيادية بطريقة مشاهبة لدورة 
الدبلوم القائمة حاليا لكنها ستكون بشكل أعمق .

تطور الكلية مستقباًل

ْنَساَن َما مَلْ َيْعَلْم} َم اإْلِ َم بِاْلَقَلِم  َعلَّ َك اأْلَْكَرُم  الَِّذي َعلَّ {ِإْقَرْأ َوَربُّ
Read, and your Lord is the most generous, who taught by the pen,  

taught man what he did not know. qur’Ān 96:3-5

The Future Development of  
the College
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The core themes of the Islamic revelation, as interpreted 

by the leading scholars of mainstream, classical Islam, 

run through the entire course. Teaching is designed to 

demonstrate the coherence of these themes and their 

relevance to Muslim responses to modern challenges. 

Students will be trained through the intellectual rigour of 

classical arguments, while exploring contemporary ideas 

that can challenge, reinforce or reshape Islamic thinking.

Students will be required to memorise sections of the 

Qur’ān as well as hadith throughout their course. At the 

same time they will develop the skills of critical analysis 

and clear communication which have traditionally been 

part of Islamic learning, and are certainly demanded in 

Western academia today. No other course in the UK, 

and few in the world as a whole, offers this combined but 

coherent approach. A more detailed outline of the whole 

course is available if required.

To deliver the BA curriculum four full-time teaching 

officers will need to be recruited: three at Lectureship 

level, and one Professor. Salary levels are determined with 

reference to the University of Cambridge salary structure.

سيتم تدريس أفكار اإلسالم اجلوهرية املوحى هبا ، كام فرسها 
أبرز العلامء املنتمني للتيار السائد لإلسالم املوروث ، خالل كل 

فرتة الدورة .  وسيتم تصميم التدريس بشكل جيعله قادرا عىل 
إظهار التامسك يف هذه الفكار وصالحيتها يف مواجهة املسلمني 

للتحديات املعارصة . سيتعلم الطلبة املواد الكالسيكية يف 
الوقت الذي سيستكشفون افكارا معارصة قادرة عىل حتدي أو 

تقوية أو صياغة التفكري اإلسالمي .
سيكون عىل الطلبة حفظ إجزاء من القرآن والديث خالل 

دراستهم . ويف الوقت نفسه ، سيكون عليهم تطوير مهارات 
التحليل النقدي والتواصل الواضح مع الخرين والذي كان 

جزءا من التعلم اإلسالمي يف املايض ، وهو بالتأكيد مطلوب يف 
املجال األكاديمي الغريب . 

يمكن القول إنه ليس هناك دورة يف اململكة املتحدة ، مع دورات 
قليلة جدا يف العامل ، تقدم هذه النهج اجلامع  واملتامسك يف آن 

واحد. ومن اجلدير بالذكر أن هناك نبذة أكثر تفصيال عن برنامج 
البكالوريوس ، متوفرة لدى الكلية يف حالة الطلب .

ولتنفيذ منهاج البكالوريوس بالكامل ، ستحتاج الكلية إىل تعيني 
أربعة موظفني للتدريس بدوام كامل: ثالثة بمستوى مارضين 

وواحد بمستوى بروفسور . وستتحدد مستويات الرواتب وفق 
نظام الرواتب يف جامعة كامربدج .

   tuRkiSh cAlliGRAPhER EfdAluddiN kilic bEAutifiES thE collEGE PRAyER RooM   اخلطاط الرتكي أفضل الدين كليج جُيمل غرفة الصالة 
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Centre for Research on Islam in  
the Modern World

To continue to strengthen its research work, the College 

plans to establish a centre for the study of all aspects of 

Islam and its role in the modern world – from ways to 

improve inter-faith relations, to Islamic perspectives on 

the ethics of modern scientific development, to questions 

of economic justice in a globalised world.

The centre will not only host the College’s own 

researchers, but connect the CMC even more closely 

to the intellectual life of Cambridge through seminars, 

public lectures and conferences. 

The centre will also be a key aspect of linking the work 

of the College to other universities and institutions 

worldwide, making it an international hub for the latest 

cutting-edge scholarship that combines Islamic and 

modern perspectives. A programme to host visiting 

scholars from across the Muslim world and elsewhere will 

provide them with a unique setting in which to work.   

Leadership training 

The College is also developing an intensive summer 

programme to introduce young scholars and potential 

leaders from the Muslim world to the academic study 

of the modern world and Islamic perspectives on its 

problems and possible solutions.

As in the College’s other programmes, this course will 

allow students to study in an environment sympathetic to 

their own religion, cultures and traditions, while giving 

them knowledge and skills necessary to learn and lead 

successfully in the world today.

Such students would of course benefit from the 

unique intellectual and cultural environment found in 

Cambridge, and the many resources and scholars CmC can 

provide for them. Hundreds of Muslim students come 

to the UK generally – and Cambridge in particular – to 

study English or other subjects. But few courses can 

offer something of the quality CMC is developing that is 

tailored so specifically for the needs and future work of 

the best of these young people.

مركز لدراسة اإلسالم يف العامل الديث

لالستمرار يف تقوية انجاز البحوث ، ختطط الكلية إلنشاء مركز 
 ، لدراسة كل اجلوانب املتعلقة باإلسالم ودوره يف العامل الديث

ابتداء من الطرق اهلادفة إىل حتسني العالقات ما بني العقائد 
الدينية ، مرورا باملنظور اإلسالمي ألخالقيات التطور العلمي 
الديث ، وانتهاء بالسئلة املتعلقة بالعدالة القتصادية يف عامل 

حتكمه العوملة .
ولن يقوم املركز باستضافة باحثي الكلية فقط ، بل سريبط كلية 

كامربدج املسلمة أكثر بالياة الفكرية يف كامربدج من خالل 
اللقات الدراسية واملحارضات العامة واملؤمترات .

كذلك فإن املركز سيمثل جانبا اساسيا لربط عمل الكلية 
باجلامعات واملؤسسات األخرى يف العامل أمجع ، بجعلها مورا 

لثقافة اكاديمية متطورة جتمع ما بني املنظورين اإلسالمي 
والديث . وسيمنح برنامج استضافة علامء زائرين من شتى 

أنحاء العامل املسلم وغريها إطارا فريدا للعمل من خالله .

تدريب القيادات
تطور الكلية أيضا برناجما صيفيا مكثفا لتعريف الطلبة والقادة 
املحتملني من العامل املسلم بالدراسة األكاديمية للعامل الديث 

واملنظور اإلسالمي ملشاكل هذا العامل واللول املمكنة هلا . 
ومثلام هو الال مع برامج الكلية األخرى ، فإن هذه الدورة 

ستسمح للطلبة بالدراسة ضمن جمال متعاطف مع دينهم ،
 وثقافاهتم وتقاليدهم ، يف الوقت نفسه ، متنحهم املعرفة 

واملهارات الالزمة لتعلم كيفية القيادة بشكل ناجح يف عامل اليوم.

ومن املؤكد ، أن طلبة كهؤلء سيستفيدون من املناخ الفكري 
والثقايف الفريد ملدينة كامربدج ، ومن املصادر والعلامء الكثريين 

الذين يمكن للكلية أن توفرهم هلم . فهناك مئات من الطلبة 
املسلمني الذين يأتون إىل اململكة املتحدة بشكل عام  ولكامربدج 

بشكل خاص لدراسة النجليزية أو مواضيع أخرى . لكن 
هناك عدد ضئيل من الدورات التي توفر ما توفره كلية كامربدج 

املسلمة من خدمات نوعية تم تطويرها بشكل خاص  لتناسب 
احتياجات هؤلء الشباب وما يتطلبه عملهم املستقبيل .
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Training for government & NGOs

The College is also developing short courses to meet 

another pressing need – to provide high quality, 

authentic training about Islam and Muslims to members 

of government services and charitable and voluntary 

organisations. Such individuals can have huge impact on 

Muslim communities in Britain and abroad, but often 

work with inadequate and inaccurate perceptions about 

Islam. Changing these misconceptions has become an 

urgent priority.

There are many such diversity training courses offered, 

but few, if any, meet this need satisfactorily. CmC is in a 

unique position – thanks to its environment, its contacts, 

resources and growing reputation – to offer courses of 

the highest intellectual quality that address the specific 

cultural and institutional requirements of attendees.

These courses will provide accurate and engaging 

information about Islam and Muslims to members of the 

civil service, local government, the police, armed forces, 

aid organisations, mass media and others. As such they 

have the potential to be a very beneficial and significant 

channel to improve the quality of public debate and 

decision-making on all issues that affect Muslims in 

Britain and abroad. 

تدريب العاملني يف املنظامت الكومية واألهلية
تطور الكلية أيضا دورات قصرية لتلبية احتياجات ضاغطة 

اخرى  لتوفري نوعية عالية ، وتدريب موثوق به حول اإلسالم 
واملسلمني ألفراد عاملني يف الدوائر الكومية واملنظامت اخلريية 

والتطوعية . وأفراد كهؤلء قادرون عىل التأثري الكبري عىل 
الفئات املسلمة يف بريطانيا ويف اخلارج ، لكنها يف الغالب تعمل 
وهي حتمل مفاهيم غري دقيقة عن اإلسالم . لذلك أصبح تغيري 

الفهم اخلاطئ لإلسالم يشكل أسبقية طارئة .

هناك كثري من الدورات املتوافرة حاليا يف هذا املجال ، لكن القليل 
منها، إن مل يكن ل أحد منها يلبي هذه الاجة بشكل مرٍض . وتقع 

الـ كلية يف موقع فريد B بفضل بيئتها ، وعالقاهتا، ومصادرها 
وسمعتها املتنامية B لتقديم دورات ذات نوعية فكرية عالية 

وتعالج فيها متطلبات ثقافية ومؤسساتية مددة لطلبتها .

فهذه الدورات ستقدم معلومات دقيقة وتفاعلية حول اإلسالم 
واملسلمني ألفراد يعملون يف دوائر الكومة أو  بلديات أو يف  

الرشطة أو اجليش، أو يف منظامت اإلغاثة، او اإلعالم وغري 
ذلك.  وبفضل طبيعة أعامهلم فإهنم يملكون القدرة الكامنة 

كي يكونوا قنوات مفيدة ومؤثرة لتحسني  نوعية النقاش العام 
وصياغة القرارات يف كل القضايا املؤثرة عىل املسلمني يف 

بريطانيا واخلارج. 

StudENtS ANd StAff At thE GRAduAtioN cEREMoNy الطلبة واملدرسون يف حفل التخرج
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A New Building To Host The Future

To accommodate the planned increase in students and 

staff, the College also needs investment in its buildings 

and facilities. Fortunately, the College already owns 

Unity House in central Cambridge, the site of which is 

ideal to develop for its future needs. Using the existing 

buildings and adding a new building at the centre of the 

site will provide:

Auditorium for 80 people with the latest technological    

 facilities

Library with provision for 12,000 to 15,000 volumes      

 and reading spaces

Offices for permanent staff and visiting academics

Dining Room and Kitchen to cater for 80 people

Prayer Room with spaces for 80 people

Women’s Space with connected enclosed garden

Residential Accommodation for visiting scholars and  

 short-term visitors. Further details of the initial    

plans for this development can be provided.

 منشأة جديدة لتلبية متطلبات املستقبل

للتمكن من تغطية الزيادة املتوقعة يف عدد الطلبة والكوادر حتتاج 
الكلية أيًضا إىل الستثامر يف جمال البناء واملرافق . ولسن الظ 

فإن الكلية متلك  يونيتي هاوس  وهو جممعها الايل الواقع وسط 
كامربدج ، وهو موقع مثايل إلضافة مبنى جديد يف مركز املجمع 

 الايل كي يقدم اخلدمات التالية : 
  

قاعة مارضات تتسع لثامنني شخًصا مزودة بأحدث املرافق 
 التكنولوجية .

مكتبة جمهزة بكتب يبلغ عددها ما بني 12000 إىل 15000 مع 
مساحات خمصصة للقراءة .

مكاتب للكوادر عىل املالك الثابت واألكاديميني الزائرين .
غرفة طعام ومطبخ خلدمة ثامنني شخًصا .

 ُمصىلًّ يتسع لثامنني شخًصا .
ص للنساء مرتبط بحديقة مغلقة . مكان خمصَّ

ص لألستاذة الزائرين والزائرين املقيمني فرتًة قصرية .  مسكن خمصَّ
يمكن الصول عىل تفاصيل إضافية أخرى تتعلق باخلطط األولية 

هلذا التوسيع .
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Funding the College for long-term 
success 
 

The record of the College so far shows the immense 

significance of its work – but only long-term financial 

security can enable this to be realised fully. Donors to the 

College can achieve a very significant impact by allowing 

CMC to continue and develop its work indefinitely.

  

The work of the College to date has all been achieved without 

a permanent income or long-term financial stability. Until 

now, the CMC has received donations each year to cover its 

running costs, as well as an initial one-off donation to fund 

the purchase of its property in Cambridge, but it has not 

been given a permanent endowment or guaranteed income.

 

This situation makes the further development of the College 

impossible. Without the ability to recruit permanent staff or 

commit to particular expenditures over several years, CMC 

cannot evolve beyond its current level, and may not even 

be able to sustain that. Other institutions in Cambridge are 

supported by endowments made, in some cases, centuries 

ago – the equivalent of the Muslim waqf system – and the 

College intends to follow the same model.

   

In addition, the College needs funding to develop its 

buildings to provide appropriate facilities and space for its 

long-term activities.

  

Together, the proposed endowment and funding for 

enhanced facilities at the College offer donors a unique 

opportunity to maximise the social, intellectual and cultural 

impact of their donation – for Muslims and others, in 

Britain and worldwide, in the near future and for the long 

term.

  

The College has an urgent and well-defined mission 

to bridge the gap of understanding between Islam and 

modernity. It is already proving its ability to confront this 

problem and to improve the capacity of the Muslims to 

shape the crucial debates taking place in the modern world. 

Your donation will enable this vital work to continue for 

generations to come.
 
  

من أجل نجاح طويل األمد

ُيظهر سجل الكلية حتى الن أمهية عملها ومتيزها، لكنه يف 
الوقت نفسه يؤكد عىل أن الضامن الوحيد لستمرارها يف 

أداء رسالتها عىل املدى الطويل ، وحتقيق كل هذه املرشوعات 
عون  املذكورة آنًفا كام ينبغي هو الدعم املايل . ما يقدمه املتربِّ

للكلية له بالغ األثر يف متكينها من تطوير عملها بشكل دائم .

الكلية يف وقتنا الايل تعمل دون إجياد دخل ثابت أو دعم مايل 
طويل األمد، فهي تعتمد عىل تربعات سنوية تغطي تكاليفها 

ع مبدئي يف بداية إنشائها  واحتياجاهتا، هذا باإلضافة إىل تربُّ
تكفل برشاء مبناها الايل يف كامربدج، لكنها ل متلك وقًفا دائاًم 

أو دخاًل. 

وهذا الوضع املايل جيعل من التفكري يف أي تطوير للكلية أمًرا 
مستحياًل، فإذا مل تستطع الكلية أن تعنيِّ إدارة كاملة بدوام كامل، 

أو تغطي نفقاهتا عدة سنوات قادمة ، فبالتأكيد لن تستطيع أن 
تنمو عام هي عليه الن ، بل قد ل تستطيع أن حتافظ عىل مستواها 

الايل. املؤسسات األخرى املوجودة يف كامربدج تعتمد عىل 
صت منذ قرون،  أوقاف خاصة هبا ، بعض هذه األوقاف خصِّ
وهذه األوقاف تشبه يف نظامها نظام الوقف يف اإلسالم ، ولذا 

تسعى الكلية هلذا النظام نفسه . 

نها من تطوير  إضافة إىل ذلك ، فإن الكلية بحاجة إىل متويل يمكِّ
مبانيها ؛ كي توفر املرافق واملساحات املناسبة لنشاطاهتا يف األمد 

البعيد . 

لذا فالوقف الدائم والتمويل املستمر للكلية يساعدها يف تطوير 
مرافقها ، وسيكون ألموال املتربعني عظيم األثر عىل املستوى 

الجتامعي والفكري للمسلمني وغريهم، يف بريطانيا ويف العامل 
كله بشكل عام ، عىل املدى القريب والبعيد عىل حد سواء . 

وللكلية مهمة عاجلة واضحة املعامل ، وهي إزالة املشكلة النامجة 
عن عدم التناغم بني اإلسالم والداثة ، وقد استطاعت الكلية 

أن تثبت قدرهتا عىل مواجهة هذه املشكلة وحلها ، ومتكني 
املسلمني من صياغة النقاشات الاسمة يف العامل الديث. 

وتربعكم سيمكننا من هذا العمل اليوي مع الستمرار 
لألجيال القادمة . 
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Donating To The College

If you would like to make a donation or arrange any 

further discussions about donating to the College, please 

contact our Development Officer, Dr. Abdulaziz Brown.

CamBridge  musl im College 

14, St. Paul’s Road, Cambridge CB1  2eZ

Tel: 01223 355235  faX: 01223 355568   

ab@cambridgemuslimcollege.org

Cambridge Muslim College is a registered company  

no. 7031673 and a registered charity no. 1137219 

التربع اىل الكلية
إذا كنت ترغب بالتربع اىل الكلية أو مناقشة األمر أكثر الرجاء 

اإلتصال بمسؤول التنمية الدكتور عبدالعزيز براون .

كلية كامربدج املسلمة

 كلية كامربدج املسلمة هي رشكة مسجلة رقم 7031673 
ومجيعة خريية مسجلة رقم 1137219 
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