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Parathënie

Me rënien e regjimeve komuniste, që e kishin mohuar apo kufi zu-
ar veprimtarinë fetare, si dhe me paraqitjen e pluralizmit politik gjatë 
viteve 90 të shekullit të kaluar, institucionet fetare dhe popullsia mus-
limane u gjendën para mundësive të reja për themelimin dhe ngritjen 
e institucioneve fetare, arsimore, akademike e shkencore.

Mbi bazën e traditave të trashëguara islame dhe kuadrove të më-
hershme me eksperiencë në fushën edukativo-arsimore, si dhe me 
daljen e kuadrove të reja të kualifikuara akademike në universitete të 
njohura të botës islame dhe universitete të tjera, u përgatit terreni për 
themelimin dhe ngritjen e një institucioni akademik shkencor të ar-
simit të lartë islam. Kushtet dhe mundësitë për themelimin e një insti-
tucioni të arsimit të lartë islam i kishte Kosova, konkretisht Prishtina.

Në këtë kohë (1992) Bashkësia Islame e Kosovës, e cila zhvillon-
te aktivitete të shumta fetare, edukative, kulturore e kombëtare dhe 
që kishte kuadro të përgatitura, ndërmori nismën për themelimin e 
Fakultetit të Studimeve Islame. Në mbledhjen e Kuvendit të BIK-ut, 
mbajtur më 15.8.1992, u mor vendimi për themelimin e këtij insti-
tucioni të arsimit të lartë islam.

Në të njëjtën kohë ishin hartuar edhe Statuti i Fakultetit dhe plan-
programet e tij, ku përfshiheshin 23 disiplina, nga të cilat 2/3 ishin 
lëndë fetare, kurse pjesa tjetër përbëhej nga lëndë të kulturës dhe të 
dijeve të përgjithshme. 
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Përmes këtij botimi të veçantë, për herë të parë, hartohet një mo-
nografi, e cila përfshin proceset e themelimit, të  zhvillimit si dhe 
sfidat me të cilat është ballafaquar FSI deri tani. Ky institucion, që 
nga themelimi e deri në mbarimin e luftës së fundit në Kosovë, është 
përballur me shumë sfida të natyrës kudrovike, profesionale, teknike, 
financiare dhe politike. Pavarësisht rrethanave të vështira, veçmas të 
kohës së regjimit okupues serb në Kosovë, Fakulteti i Studimeve Is-
lame ka vazhduar të luajë rol të rëndësishëm në arsimimin, edukimin 
dhe përgatitjen e kuadrove profesionale për nevojat e institucioneve 
të Bashkësisë Islame të Kosovës dhe të shoqërisë kosovare në tërësi.

Fakulteti i Studimeve Islame ka dhënë një kontribut edhe në as-
pektin e arsimit publik si dhe në atë kombëtar e atdhetar. Për vite të 
tëra, para luftës, në hapësirën e objektit të vjetër të Fakultetit, kishte 
vepruar Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, të 
cilin e udhëhiqnin figura të shquara intelektuale, akademike e kom-
bëtare.

Fakulteti i Studimeve Islame, në kohën kur institucionet e arsi-
mit publik ishin mbyllur, ua kishte hapur derën për mbajtjen dhe or-
ga nizimin e ligjëratave dhe provimeve Fakultetit të Mjekësisë dhe 
fakulteteve të tjera të Universitetit të Prishtinës. Edhe gjatë zhvillimit 
të luftës në Kosovë, FSI-ja ka dhënë kontribut në shumë aspekte. Nga 
studentët e FSI-së ka pasur pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës 
dhe madje edhe shehidë. Gjatë luftës në Kosovë, në vitin 1999, nga 
regjimi serb ishte djegur Selia e Bashkësisë Islame të Kosovës. Në 
këto rrethana Selia e BIK-ut, për afër 3 vite me radhë, kishte kaluar 
në objektin e Fakultetit të Studimeve Islame.  

Pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, edhe Fakulteti i Stu-
dimeve Islame, si shumë institucione të tjera edukative arsimore, ka 
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filluar konsolidimin e radhëve të veta, në planin e zhvillimit të re f o-
rma ve, zhvillimit të cilësisë dhe të procesit të mësimdhënies, reforma-
ve në kurrikula, përmirësimin e kushteve për studime si dhe reforma 
administrative, teknike dhe teknologjike. Viteve të fundit rëndësi të 
veçantë i është kushtuar përgatitjes dhe avancimit të kuadrove si dhe 
punësimit të stafit të rregullt akademik. Kështu, FSI tani ka 10 profe-
sorë me marrëdhënie të rregullt pune dhe po aq të angazhuar, ndërsa 
shumica e tyre e kanë arritur gradën e doktorit të shkencave.

Fakulteti i Studimeve Islame është institucion i pavarur në aspektin 
edukativo-arsimor dhe akademiko-shkencor, ndërsa në aspektin juri-
dik statusi i FSI-së është në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës. 
Në kuadër të akteve të brendshme juridike dhe ligjore, FSI-ja e ka 
Statutin e vet dhe rregulloret e veta të aprovuara, të cilat përcaktojnë 
kriteret e studimeve bachelor, kriteret e studimeve për nivelin master, 
rregullore për zgjedhjen e organeve udhëheqëse, rregullore për zgje-
dh je dhe rizgjedhje të personelit mësimdhënës, rregullore për vep-
rimtari kërkimore shkencore, rregullore për kodin etik etj.

Nga viti 2012 Fakulteti i Studimeve Islame i është nënshtruar pro-
cesit të akreditimit  pranë Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë 
së Kosovës për Akreditim. Kjo agjenci e ka riakredituar FSI-në, për 
herë të dytë, më 2015, kur edhe ka arritur për herë të parë ta akredito-
jë programin studimor për nivelin master.

Akreditimi i programeve bachelor dhe master të FSI-së nuk ishte 
proces i lehtë, sepse kërkoheshin ndryshime dhe reforma të thella si 
dhe plotësimi i standardeve sipas sistemit të Bolonjës. Në këtë rrafsh 
Fakulteti i Studimeve Islame, përveç punës në sigurimin e cilësisë 
në procesin e mësimdhënies, ka bërë ndryshime të shumta në kurri-
kula - në planprogramin e lëndëve dhe në përmbajtjen e programit të 
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studimit, duke përfshirë lëndë, si: Islami dhe Evropa, Sociologji, Pe-
dagogji, Komunikologji, Ekonomi Islame, E drejta civile etj.

Po ashtu, në FSI që nga viti 2015 aplikohet sistemi semestral i lë-
ndëve. Programi për studimet master është një program atraktiv për-
mes së cilit studentët fitojnë njohuri dhe aftësi të reja, të pavarura në 
fushën e mësimeve fetare si dhe kryerjen e hulumtimeve të pavaru ra 
në fushën e teologjisë islame në kontekstin evropian. Akreditimi i 
programeve dhe zhvillimet e tjera pozitive kanë bërë që numri i të 
interesuarve për të ndjekur studimet në këtë fakultet të trefishohet.

Përveç angazhimit në zhvillimin e reformave të brendshme dhe 
në zhvillimin e procesit të mësimdhënies, FSI-ja rëndësi të veçantë i 
ka kushtuar bashkëpunimit me institucione të tjera vendore, rajonale 
e ndërkombëtare, duke vendosur marrëdhënie bashkëpunimi dhe ko-
munikim me të gjitha fakultetet islame në rajon, me disa universitete 
të Turqisë dhe universitete evropiane.

Përveç punëve dhe aktiviteteve që lidhen me procesin arsimor, 
FSI-ja rëndësi të madhe i ka kushtuar edhe aktiviteteve shkencore, 
duke organizuar sesione, konferenca shkencore, ligjërata për studen-
tët nga profesorë të njohur perëndimorë, të ftuar në cilësinë “visiting 
professor”, të cilët kanë ligjëruar tema të ndryshme që promovojnë 
vlerat e tolerancës, paqes dhe bashkëjetesës ndërfetare në Kosovë e 
më gjerë. Fakulteti ka revistën e tij shkencore “Buletini” si dhe edi-
cionin e botimeve të veçanta. 

Të gjitha këto materiale lidhur me zhvillime, aktivitete dhe refor-
ma, të përmbledhura në këtë monografi, janë rezultat i një grupi 
punues të zgjedhur nga KMSH i FSI-së.

Realizimi i kësaj monografie ka zgjatur rreth dy vite. Hartuesit e 
saj gjatë punës janë mbështetur në aktet juridike dhe ligjore të Bash-
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kë sisë Islame të Kosovës për themelimin e FSI-së, në referencat e 
protagonistëve të kohës, në artikujt e botuar, kryesisht në revistën 
“Dituria Islame”, në rregulloret e FSI-së si dhe në dokumente tjera, 
libra të ndryshëm dhe në webfaqen e FSI-së. Monografia përfshin 
edhe faksimile e fotografi të shumta të cilat dëshmojnë për rritën, zh-
villimin dhe transformimin e Fakultetit të Studimeve Islame.

Kjo monografi, në 25-vjetorin e themelimit dhe zhvillimit të FSI-
së, do të jetë një burim i rëndësishëm në duart e lexuesve, studiuesve, 
studentëve dhe gjithë atyre që shfaqin interesim për këtë institucion.

Me shpresën dhe me dëshirën tonë të madhe që, nëpërmjet kësaj 
pune modeste, të jetë ndriçuar sadopak historiku i Fakultetit të Studi-
meve Islame, gjej rastin t’i falënderoj të gjithë kontribuesit dhe bash-
këpunëtorët e këtij botimi.

Veçmas falënderojmë Bashkësinë Islame të Kosovës dhe kryetar-
in e saj, mr. Naim ef. Tërnava, për përkrahjen dhe mbështetjen insti-
tucionale, profesionale dhe financiare që ia kanë afruar këtij insti-
tucioni të arsimit të lartë islam e të vetëm në Republikën e Kosovës.  

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi 
Dekan i Fakultetit të Studimeve Islame
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Foreword

With the downfall of Communist regimes that had denied or limit-
ed religious activities, and with the appearance of political pluralism 
in the 90-ies last century, religious institutions and the Muslim pop-
ulation found themselves before new opportunities for establishing 
and developing religious, educational, academic and scientific insti-
tutions.

On the basis of inherited Muslim traditions and early experienced 
people in educational areas, and with the generation of new academic 
personnel qualified in renowned universities of the Islam world and 
other universities, the path was laid for establishing and consolidat-
ing an academic and scientific institution of higher Islamic educa-
tion in Kosovo. Such conditions and opportunities for establishing a 
higher education institution were present in Kosovo, or specifically 
Prishtina.

At this time (1992), the Islamic Community of Kosovo, which had 
numerous religious, educational, cultural and national activities and 
had experts involved, took the initiataive to establish a Faculty of Is-
lamic Studies. In a meeting of the ICK Assembly held on 15.08.1992, 
a decision was made to establish such a Higher Islamic Education 
Institution.

Simultaneously, a Statute of the Faculty and its curricula were 
developed, thereby listing 23 profiles, of which 2/3 were religious 
courses, while other courses included general knowledge and culture. 
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This special publication represents a first-time Monograph which 
presents the processes of establishment, development and challenges 
the FIS has encountered to this day. From its establishment and up to 
the end of the last war in Kosovo, this Institution has faced with many 
challenges of staffing, professional, financial, technical and political 
nature. Regardless of difficult circumstances, and especially in the 
period of the occupying Serbian regime in Kosovo, the Faculty of Is-
lamic Studies has permanently played an important role in educating 
and building professional academic staff for the needs of the Islamic 
Community itself, but also the Kosovo society generally.

The Faculty of Islamic Studies has made contributions also in 
terms of public education, but also in national and patriotic terms. 
For years on row, before the war, in the premises of the old Faculty 
building, we had a functional Council for the Degence of Human 
Rights and Freedoms, led by famous and vocal intellectual, academic 
and national figures.

At a time when public education buildings were closed, the Fac-
ulty of Islamic Studies opened its doors for holding lectures and ex-
aminations for the Faculty of Medicine and other faculties of the Uni-
versity of Prishtina. Even during the war in Kosovo itself, FIS has 
given much of a contribution in many regards. FIS students made 
combatants of the Kosovo Liberation Army, and even martyrs and he-
roes. During the war in Kosovo, in 1999, the Serb forces had torched 
the Seat of the Islamic Community of Kosovo. In such circumstanc-
es, ICK had been seated for 3 years in the premises of the Faculty of 
Islamic Studies.  

After the end of the last war in Kosovo, similar to many other 
educational isntitutions, the Faculty of Islamic Studies began con-
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solidating its ranks, in the area of reform and development, quality 
improvement and teaching processes, reforms in curricula, improv-
ing study conditions, and many administrative, technical and tech-
nological reforms. More recently, special attention has been paid to 
preparing and advancing its professional staffers, and employment 
of full time academic personnel. Hence, the FIS has now 10 full time 
professors, and another 10 engaged, while most have a PhD degree.

The Faculty of Islamic Studies is independent in educational and 
academic and scientific terms, while legally, the FIS is part of the Is-
lamic Community of Kosovo. In a series of internal legal and formal 
acts, FIS has a Statute and his adopted regulations providing on crite-
ria for Bachelor studies, Master level criteria, regulation on election 
of management bodies, regulation on appointment and reappointment 
of teaching personnel, regulation on scientific research activities, reg-
ulation on the code of conduct, etc.

As of 2012, the Faculty of Islamic Studies was subject to accred-
itation before the State Quality Council of the Kosovo Agency for 
Accreditation. This agency reaccredited the FIS for the second time 
in 2015, in which time, the FIS managed to accredit, for the first time, 
a Master level program.

The accreditation process for Bachelor and Master studies was no 
easy job, since thorough changes and reforms were required, along 
with meeting standards with the Bologna System. In this regard, the 
Faculty of Islamic Studies, apart from quality assurance, has engaged 
in numerous amendments to curricula – course syllabi, and study 
program contents, thereby including courses like: Islam and Europe, 
Sociology, Pedagogy, Communications Science, Islamic Economics, 
Civil Law, etc.
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Also, since 2015, the FIS has implemented a term-based system of 
courses. The Master Program is a rather attractive program, through 
which, students acquire new knowledge and skills, independently in 
terms of religious teachings, and engage in independent research in 
the field of Islamic theology in a European context. Due to accredita-
tion of programs and other positive developments noted, the number 
of candidates applying to enrol studies in this Faculty has tripled.

Apart from engaging in internal reforms and developing teaching 
processes, FIS has paid special attention to cooperation with domes-
tic, regional and international institutions, thereby establishing mem-
oranda of understanding and agreements with all Faculties of Islamic 
Studies in the region, several Turkish universities, and European uni-
versities.

Apart from works and activities related to the educational pro-
cesses, another important focus was given to scientific activities, in-
cluding the organization of various sessions, scientific conferences, 
lectures from known Western professors invited as “visiting profes-
sors”, who all lectured on various topics promoting values of toler-
ance, peace and interfaith cohabitation, in Kosovo and wider. The 
Faculty has its own scientific journal called “Buletini”, and an edition 
for special publications. 

All such developments, activities and reforms, summarized in this 
monograph, are a result of a working group or a Publishing Council 
appointed by the FIS.

The Monograph project took two years of implementation. Its 
drafters took basis on legal and formal acts of the ICK for the es-
tablishment of the FIS, references from renowned scholars, articles 
published mainly in the “Dituria Islame” journal, FIS regulations and 
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other documents, books and contents of the FIS website. The Mono-
graph also includes various information and photographs painting a 
temporal picture of establishment, development and transformation 
of the Faculty of Islamic Studies.

In the 25th anniversary of establishment of the FIS, this Mono-
graph should be an important resource in the hands of readers, schol-
ars, students and all others with an interest of the area.

It is our hope and desire that with this modest contribution, we 
have managed to shed some light on the history of the Faculty of 
Islamic Studies, and in this regard, we find an occasion to extend our 
gratitude to all contributors and collaborators for this publication.

Simultaneously, we would like to acknowledge the assistance and 
institutional, professional and financial support of the Islamic Com-
munity of Kosovo, and its President, Mr. Naim ef. Tërnava continu-
ously extended to this higher education institution that is unique to 
the Republic of Kosovo.  

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi 
Dean of the Faculty of Islamic Studies



I.
MISIONI I FAKULTETIT  
TË STUDIMEVE ISLAME
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1. Edukimi dhe arsimimi profesional

Fakulteti i Studimeve Islame është institucion i pavaru r eduka-
tivo-arsimor dhe hulumtues-shkencor, i cili organizon studime uni-
versitare, me ambicie reale edhe për studime pasuniversitare deri në 
doktoraturë. Ai ka për mision arsimimin, edukimin dhe përgatitjen e 
kuadrove profesionale e shkencore për nevojat e Bashkësisë Islame 
dhe të shoqërisë kosovare në tërësi, po edhe më gjerë, në frymën e 
parimeve shkencore dhe të vlerave bashkëkohore nga fusha e isla-
mistikës. Punën pedagogjike, shkencore dhe hulumtuese Fakulteti i 
Studimeve Islame e kryen dhe e zhvillon sipas standardeve evropiane 
të përcaktuara me Deklaratën e Bolonjës.

Strategjia e Fakultetit të Studimeve Islame, përmes orga nizi mit 
të studimeve universitare, por edhe pasuniversitare, është që diturinë 
dhe njohuritë bashkëkohore t’i distribuojë përmes aktivitetit të më-
simdhënies dhe të studimeve, si dhe të arsimojë kuadro të niveleve 
të ndryshme në përputhje me Kushtetutën e BIK-ut, Statutin e FSI-së 
dhe Ligjin mbi arsimi min e lartë të Kosovës. E veçanta e Fakultetit 
të Studimeve Islame është orientimi kah fushat e dijes në islamistikë, 
shkenca humane, teologji, filologji etj.
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2. Qëllimi i Fakultetit të Studimeve Islame

Fakulteti i Studimeve Islame është i orientuar më shumë në stu-
dime islame, shkenca humane, shoqërore dhe filologjike me qëllim të 
përgatitjes së kuadrit të kualifikuar për nevoja të vendit dhe më gjerë. 
Studimet në Fakultetin e Studimeve Islame janë të rregullta dhe me 
korrespondencë. Ato zgjatin katër vjet, respektivisht, tetë semestra, si 
për studentët e rregullt, ashtu edhe për ata me korrespondencë në niv-
elin e studimeve bachelor; ndërsa një vit, përkatësisht dy semestra, 
në nivelin e studimeve master. Studentët i nënshtrohen studimit sipas 
sistemit të ECTS kredive, për lëndët obliguese e zgjedhore, seminare 
dhe punimin e diplomës. Me këtë program, përveç që synohet aftësi-
mi profesional i studentëve për punë në fushat e ndryshme, që mbulo-
hen nga studimet e këtij programi, bëhet edhe përgatitja e studentëve 
për vazhdimin e studimeve të doktoratës, si në fushën e islamistikës, 
ashtu edhe në fusha të tjera të studimit.

Fakulteti i Studimeve Islame ka për qëllim sendërtimin e studimeve 
universitare bashkëkohore në përputhje me Deklaratën e Bolonjës, 
me specifikat që e dallojnë, duke e kurorëzuar atë me një diversitet në 
mësimdhënie, traditë dhe arritje të ndryshme bashkëkohore. Fakulteti 
ndihmon në përvetësimin e metodave bazë të kërkimit, përfshirë edhe 
aftësinë për të përcaktuar, vlerësuar dhe sintetizuar informacione e 
të dhëna. Zhvillon aftësitë e mendimit analitik, sintetik dhe kritik te 
studentët. Fakulteti i Studimeve Islame rëndësi të veçantë u kushton 
vlerave universale ndërnjerëzore, sidomos atyre me premisa hyjnore, 
si dhe kultivon marrëdhënie të shëndosha ndërmjet mësimdhënësit e 
studentit.

Fakulteti i Studimeve Islame ka për qëllim që:
	Të sigurojë kushte për arsimimin e kuadrove shkencore-mësimore;
	Të ofrojë kushtet për hartimin e literaturës shkencore mësimore 

për nevojat e studimit;
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	Të krijojë kushte për mësimdhënie dhe studime cilësore;
	T’iu ofrojë shërbime profesionale e shkencore organeve dhe 

instituci oneve të Bashkësisë Islame si dhe institucioneve të tjera;
	Të zhvillojë bashkëpunim me fakultetet homologe teologjike 

dhe me institucio ne e me asociacione të tjera shkencore-
arsimore në vend dhe jashtë.

Për realizimin e këtij misioni Fakulteti i Studimeve Islame ka 
punësuar dhe ka angazhuar një staf akademik të nevojshëm e të kual-
ifikuar në universitetet vendore, rajonale e ndërkombëtare dhe eks-
pertë të dëshmuar në fushën e kërkimeve shkencore. 

3. Struktura organizative e Fakultetit  
të Studimeve Islame 

Fakulteti i Studimeve Islame ka një strukturë organizative dhe hi-
erarkike shumë funksionale.

Këshilli mësimor-shkencor është organi më i lartë i qeverisjes në 
Fakultet, të cilin e kryeson dekani për nga pozita.

Organogrami i Fakultetit të Studimeve Islame:

Shërbimi për 
Teknologji  

Informative IT

Prodekani Sekretari Koordinatori për 
sigurimin e cilësisë

Arkivi Shërbimi i 
studentëve Biblioteka Stafi teknik

Koordinatori për  
marrëdhënie me jashtë

Këshilli  
Mësimor-Shkencor

Dekani

Të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e organeve qeverisëse e profe-
sionale dalin nga Statuti dhe rregulloret, të cilat paraqesin strukturën 
organizative dhe funksionale të Fakultetit të Studimeve Islame.



II.
HISTORIKU I FAKULTETIT  
TË STUDIMEVE ISLAME
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1. Konteksti i themelimit të Fakultetit

Ndryshimet rrënjësore shoqërore në Kosovë, që u bënë në fund të 
vitit 1990, paralajmëruan ndryshime të mëdha që do të ndodhnin edhe 
në statusin e Bashkësisë Islame të Kosovës. Shpërbërja e Republikës 
Federative Socialiste të Jugosllavisë u shoqërua edhe me nevojën e 
një ristrukturimi të përgjithshëm të Bashkësisë së atëhershme islame. 
Krijimi i shteteve të reja imponoi nevojën për formimin e strukturave 
të pavarura islame brendapërbrenda subjekteve të reja shtetërore. 
Sy nim vijues ishte edhe avancimi i kapaciteteve arsimore islame në 
rrethanat e reja, ngase deri atëherë nevojat e kuadrit të sferës islame 
plotësoheshin nga funksionimi i Medresesë së Mesme “Alaudin” në 
Prishtinë dhe shkollimi i një numri të paktë të tyre në qendra univer-
sitare islame jashtë vendit.  Kështu, nisur nga një nevojë imediate 
për kuadro të arsimuara në nivel më të lartë, në një periudhë prej më 
pak se një viti nisën planet për themelimin e Fakultetit të Studimeve 
Islame në Prishtinë, si një prej prioriteteve të Bashkësisë Islame të 
Kosovës. Disa nga shkaqet, të cilat i shtynë krerët e Bashkësisë Is-
lame të Kosovës për ta marrë këtë vendim, janë:
1. Demokratizimi i shoqërisë ishte një sihariq për popullatën shqip-

tare dhe popujt e tjerë që ishin nën okupimin komunist, ngase me 
këtë dështuan ideologjia ateiste dhe sistemi komunist, në vendet e 
Ballkanit, të cilat po vuanin  nën  sistemin  komunist  të asaj kohe.

2. Në fillim të viteve 90 të shekullit që lamë pas, një pjesë e kon-
siderueshme e studentëve tanë regjistroheshin nëpër universitete 
të ndryshme të botës islame.
Vështirësitë me të cilat ballafaqoheshin, veçmas studentët shqip-

tarë në atë kohë e që kanë të bëjnë me regjistrimin nëpër fakultete 
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në botën arabo-islame, me kushte të vështira ekonomike si dhe mo-
spërkrahja e shtetit në aspektin financiar, tregonin për domosdonë e 
hapjes së Fakultetit të Studimeve Islame në vendin tonë. 

2. Përgatitjet për themelimin e Fakultetit

Pa kaluar as një vit i plotë nga pavarësimi i Bashkësisë Islame 
të Kosovës nga ish-Rijaseti, në vitin 1991, në një nga mbledhje e 
saj u diskutua çështja e hapjes së Fakultetit të Studimeve Islame në 
Prish tinë, si nevojë dhe domosdoshmëri e vendit dhe e kohës. Shumë 
shpejt, pas disa bisedave preliminare, u vendos, në mënyrë unanime, 
të merret vendimi për  themelimin e Fakultetit të Studimeve në Prish-
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tinë. Saktësisht, më 15 gusht 1992, Kuvendi i Bashkësisë Islame të 
Kosovës, në mbledhjen e rregullt, mori vendimin për themelimin e 
Fakultetit të Studimeve Islame. Në këtë vendim thuhet: 
1. Themelohet Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë. 
2. Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë është institucion islam 

universitar i pavarur. 
3. Në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë organizohet dhe 

zhvi llohet veprimtaria arsimore-edukative dhe shkencore në gju-
hën shqipe. 

4. Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë ka për detyrë zhvillim-
in e veprimtarisë fetare-islame dhe krijimin e kuadrove islame të 
nivelit universitar. 

5. Veprimtaria e Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë finan-
cohet nga buxheti i Meshihatit të Bashkësisë islame për Kosovë, 
Serbi dhe Vojvodinë në Prishtinë. 

6. Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë punën e vet e fillon në 
vitin shkollor 1992/93.

Gjithashtu, në këtë mbledhje u mor vendimi për formimin e Kë-
shillit themeltar në këtë përbërje:

1. Dr. Rexhep Boja, kryetar
2. Jashar Jashari, sekretar
3. Dr. Pajazit Nushi
4. Mr. Isa Bajçinca 
5. Mr. Ismail Ahmeti
6. Naim Tërnava
7. Resul Rexhepi
8. Sabri Bajgora
9. Mr. Qemajl Morina  
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Zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit Themeltar iu kushtua rëndësi e 
madhe, qofshin ata të brendshëm, qofshin të jashtëm. Kjo për shka-
kun se prej tyre vareshin kualiteti, vlera dhe rëndësia e kuadrove të 
reja që do të edukoheshin në institucionet tona edukativo-arsimore. 
Prej Komisionit varej përgatitja e Statutit dhe planprogrameve të Fa-
kultetit, gjë që e përbën bazën themelore të çdo institucioni edukati-
vo-arsimor, si dhe bazë e fuqishme për përgatitjen e kuadrove.  

Pas marrjes së vendimit për themelimin e këtij fakulteti, kryetari i 
këtij Këshilli, dr. Rexhep Boja, së bashku me dr. Pajazit Nushin, mr. 
Ismail Ahmetin dhe prof. Sabri Bajgorën, vizituan Rektoratin e Uni-
versitetit të Prishtinës, ku u pritën nga rektori dr. Ejup Statovci dhe dr. 
Eshref Ademaj, me ç’rast i njoftuan ata për vendimin e marrë lidhur 
me themelimin e Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë.

Në këtë fakultet në kuadër të kurikuleve ishin paraparë të zhvillo-
heshin 23 lëndë mësimore, dy të tretat e të cilave ishin lëndë fetare, 
ndërsa pjesa tjetër ishin lëndë të kulturës së përgjithshme.

Pra, sfera akademike në Kosovë, në vitin 1992, u begatua edhe me 
një institucion të lartë arsimor, ku do të përgatiteshin kuadro profesio-
nale për arsim fetar islam kudo që ndihet nevoja.

Në vijim të punëve përgatitore për themelimin e Fakultetit të Stu-
dimeve Islame, Institucioni i Bashkësisë Islame të Kosovës i quajtur 
në atë kohë me emërtimin Meshihati i Bashkësisë Islame të Kosovës, 
në mbledhjen e rregullt, të mbajtur më 6 tetor 1992, ndër të tjera, 
shqyrtoi edhe çështjen e aprovimit të Statutit dhe të Planprogramit 
mësimor të Fakultetit. Në atë mbledhje u mor vendimi për miratimin 
e Statutit të Fakultetit të Studimeve Islame, si akt bazik juridik si dhe 
u miratua edhe Plani i përkohshëm mësimor.
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Kopje e vendimit të Kuvendit të Bashkësisë Islame  
për themelimin e Fakultetit të Studimeve Islame
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Kopje e vendimit të Meshihatit të Bashkësisë Islame  
për aprovimin e Statutit dhe Planprogramit të Fakultetit të Studimeve Islame
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3. Fillimi i punës në Fakultetin  
e Studimeve Islame në Prishtinë

Shqiptarët, të cilët me shumicë i përkasin besimit islam, ndër vite 
bënë përpjekje që, edhe në aspektin fetaro-shkencor, ta ngrinin qenien 
e tyre. Mirëpo, deri në këtë kohë, nuk patën rastin dhe mundësinë 
që të themelonin një institucion të Arsimit të Lartë Islam, në peri-
udhat e më hershme si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë ishin hapur 
medrese të mesme dhe të larta të cilat dhanë një kontribut të çmuar 
në arsimimin dhe edukimin e masës së gjerë të besimtarëve mysli-
man. Mirëpo, këto medrese shpeshherë kishin hasur në pengesa dhe 
në vështirësi të shumta nga regjimet e kohës ngase shpeshherë  ishin 
detyruar të mbyllen. Medreseja e Lartë, e cila vepronte në Tiranë, në 
vitin 1965 ishte mbyllur nga regjimi i atëhershëm komunist. Të një-
jtin fat e patën edhe medresetë në trojet e shqiptarëve në Jugosllavi. 
Pas shumë peripecisë dhe orvatjesh, u lejua vetëm në vitin 1951 të 
ha pej Medreseja e Ulët në Prishtinë, e cila me kohë u shndërrua në 
Medrese të Mesme. Fatmirësisht kuadrot e saj mbuluan dhe freskuan 
trojet shqiptare me imamë që nga Tivari e deri në Manastir, kurse në 
vitet e fundit pas rënies së komunizmit, edhe në Shqipëri. Fatkeqë-
sisht gjatë gjithë kësaj periudhe, e deri në vitin 1992 në trojet shqip-
tare nuk ekzistonte asnjë institucion i arsimit të lartë islam.

Në mungesë të një institucioni të lartë islam, sidomos në Kosovë 
disa nxënës të Medresesë “Alaudin” të asaj kohe detyroheshin të 
kryenin studimet në universitete të ndryshme të botës islame. Diku 
kah vitet 70, një pjesë e këtyre studentëve, pasi kishin diplomuar në 
botën arabe, u kthyen në viset shqiptare të ish-RSFJ-së dhe e filluan 
shërbimin e tyre fetar e kombëtar, duke u inkuadruar me sukses në 
rrjedhat e jetës fetare dhe shoqërore në përgjithësi.
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Kuvendi i Bashkësisë Islame, në mbledhjen e radhës, që e mbaj-
ti në tetor të vitit 1992, mbështetur në vendimin e mëhershëm për 
themelimin e FSI-së, e obligoi Meshihatin e Bashkësisë Islame që të 
ndërmarrë të gjitha masat e duhura për fillimin e vitit të parë akade-
mik në FSI.

Fakulteti i Studimeve Islame filloi punën më 7 dhjetor 1992. Në 
një solemnitet modest, fjalën e rastit e mbajti dr. Rexhep ef. Boja, 
ndërsa ligjëratën e parë e mbajti veterani i arsimit islam në Kosovë, 
Haxhi Sherif ef. Ahmeti.

Në këtë vit, në Fakultetin e Studimeve Islame ligjëratat u ndoqën 
nga 39 studentë, prej të cilëve 17 ishin me korrespodencë. Në fillim, 
Fa kulteti u ballafaqua me vështirësi të ndryshme, si me mungesën e 
kuadrit të kualifikuar, sigurimin e teksteve dhe nevojave të tjera. The-
melimi dhe ekzistimi i Fakultetit vetvetiu tejkaloi vështirësitë. Ky 
ishte një hap që do t’i stimulojë dhe do t’i nxisë kuadrot e reja që t’i 
vazhdojnë studimet pasuniversitare dhe të marrin tituj shkencorë, në 
mënyrë që kontributin ta jepnin në trojet e tyre. Në këtë fillim, dr. 
Rexhep Boja u zgjodh ushtrues i detyrës së dekanit, kurse për ushtru-
es të detyrës së prodekanit u zgjodh mr. Qemajl Morina.

Mësimdhënës në vitin e parë akademik 1992/1993 ishin këta pro-
fesorë: haxhi Sherif Ahmeti, mësimdhënës i lëndës së akaidit; dr. 
Rexhep Boja, mësimdhënës i lëndës së Fik’hut; prof. Qazim Qazimi, 
mësimdhënës i lëndës së Gjuhës arabe; mr. Qemajl Morina, mësim-
dhënës i lëndës së Gjuhës arabe; prof. Sabri Bajgora, mësimdhënës i 
lëndës së Tefsirit, prof. Sulejman Osmani, mësimdhënës i lëndës së 
Hadithit, prof. Emin Behrami, mësimdhënës i lëndës së Kuranit; prof. 
Resul Rexhepi, mësimdhënës i lëndës Histori e së drejtës së sheriatit, 
prof. Isa Bajçinca, mësimdhënës i lëndës Gjuhë shqipe; prof. Naime 
Hoxha, mësimdhënëse e lëndës Gjuhë turke.
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4. Fakulteti i Studimeve Islame u bë realitet

Themelimi i Fakultetit të Studimeve Islame bëri jehonë të madhe 
në mesin e besimtarëve muslimanë dhe përgjithësisht të popullatës 
shqiptare të Kosovës dhe të viseve të tjera etnike. Për themelimin 
e këtij institucioni të arsimit të lartë islam, merita, në radhë të parë, 
u takon iniciuesve dhe themeluesve të tij e pastaj edhe gjeneratës 
së parë të mësimdhënësve. Lidhur me nevojën e domosdoshme të 
themelimit të FSI-së, prodekani i asaj kohe, mr. Qemajl Morina, në 
një intervistë, dhënë revistës “Zgjimi Islam”, me rastin e dhjetëv-
jetorit të themelimit të Fakultetit, ndër të tjera, thoshte: “Nevoja e 
themelimit të një Fakulteti Islam te shqiptarët ishte e kamotshme, 
për arsye se shumica dërrmuese i përkasin besimit islam, i cili ka 
ndikuar në ndërgjegjen e besimtarëve shqiptarë, madje jo vetëm në 
ndërgjegjen e besimtarëve, por në ndërgjegjen e çdo shqiptari. Islami 
për më shumë se gjashtë shekuj ka lënë gjurmët e tij të pashlyeshme 
në kulturën tonë shpirtërore dhe materiale. Prandaj, për të studiuar 
këtë, lypsej të ekzistonte një institucion i lartë edukativo-arsimor. Për 
fat të keq, rruga jonë deri tek ky institucion ishte tejet e gjatë, ne 
arritëm ta realizojmë atë vetëm pas gjashtë shekujsh. Në Shqipëri, 
pas Luftës së Parë Botërore, ishin bërë disa përpjekje në këtë drej-
tim, me hapjen e Medresesë së Lartë të Sheriatit. Mirëpo, kjo nismë 
ishte ndërprerë pas Luftës së Dytë Botërore me ardhjen në pushtet të 
regjimit komunist. Edhe në Kosovë, gjendja nuk ishte më e mirë, pas 
riokupimit serb dhe vendosjes së regjimit komunist në të. Aktiviteti 
islam ishte ngushtuar në përmasa drastike. Shumë medrese u mbyllën 
përgjithmonë, dhe vetëm pas përpjekjeve të vazhdueshme të prijësve 
fetarë, mezi u arrit të hapej një Medrese e Ulët në Prishtinë, në vitin 
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1951. Kjo medrese më vonë u ngrit në rangun e shkollës së mesme, 
nga bankat e së cilës dolën kuadro të shumta, për të gjitha trojet ku 
jetonin shqiptarët.” 

Kuadrot që dolën nga këto medrese më vonë u bënë promotor të 
shtyrjes dhe avansimit të të gjitha zhvillimeve të jetës fetare islame jo 
vetëm në Kosovë por, edhe më gjerë. Pa këto kuadro, pa këto zhvil-
lime periudhë pas periudhe as FSI më vonë nuk do të bëhej realitet.

5. Shtypi i kohës rreth themelimit  
të Fakultetit të Studimeve Islame

Për fillimin e vitit të parë akademik në Fakultetin e Studimeve Is-
lame kishte shkruar edhe shtypi i kohës. Në revistën “Dituria Islame” 
gjejmë shkrime, në të cilat theksohet fillimi i punës në Fakultet. Ndër 
to po i veçojmë këto shkrime: “Hapet Fakulteti Teologjik Islam në Pr-
ishtinë”, “Puna rreth hapjes së Fakultetit po ecën mbarë”, “Themelimi 
i Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë dhe parimet kryesore të 
organizimit të punës së tij”, “Filloi mësimi në Fakultetin e Studimeve 
Islame në Prishtinë”.

Ndërsa shtypi ditor i asaj kohe, konkretisht gazeta e vetme ditore 
“Bujku”, në numrin e saj të datës 12 dhjetor 1992 kishte shkruar rreth 
themelimit dhe fillimit të punës në Fakultetin e Studimeve Islame.

Emëruesi i përbashkët i këtyre shkrimeve, por edhe të tjerave që 
nuk u përmendën me këtë rast, është se opinioni i gjerë e priti i entu-
ziazmuar themelimin dhe ngritjen e Fakultetit të Studimeve Islame. 
Ky institucion me rëndësi të shumanshme fetare, kombëtare e sho-
qërore, po vinte në një kohë kur po ngushtoheshin dukshëm hapësira 
dhe mundësia e të rinjve tanë për të studiuar në Kosovë.
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“Bujku”, 12.12.1992

“Dituria Islame” nr. 40, gusht 1992
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“Dituria Islame” nr. 41, shtator 1992

“Dituria Islame” nr. 44, dhjetor 1992“Dituria Islame” nr. 42, tetor 1992

“Dituria Islame” nr. 40, tetor 1992
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6. Hartimi i kurrikulës së parë

Pas vendimit për themelimin e Fakulteti të Studimeve Islame një 
nga detyrat parësore ishte miratimi i planprogrameve mësimore. Në 
fillim, ishte debatuar rreth përzgjedhjes së planprogrameve mësimo-
re duke trajtuar modele të ndryshme nga universitete të njohura, si 
të atyre në rajon, ashtu edhe të atyre nga bota islame. Përvoja e ku-
a drove, që kishin përfunduar studimet në botën islame, ofronte mu-
ndësi përzgjedhje duke ofruar praktikat më të mira të aplikuara në 
ins titucionet përkatëse. Kapacitetet e angazhuara ishin garanci për 
aplikimin e modeleve më të mira dhe të avancuara. Kuadrot, me të 
cilat bashkëpunonte Bashkësia Islame e Kosovës në interes të nisma-
ve për Fakultetin, dhanë ndihmesën e duhur në një kohë shumë të 
rë ndësishme. Parë në planin objektiv, Bashkësia Islame e Kosovës 
kishte një traditë në arsimimin e gjeneratave, ngase arsimimi i mesëm 
e kishte shkruar historinë me themelimin dhe funksionimin e Medre-
sesë së Mesme “Alaudin”, por tanimë përvojat duhet të viheshin 
në shërbim të avancimit drejt nivelit më të lartë. Me përpjekjet e të 
gjithëve, do të niste rrugën e jetës akademike Fakulteti i Studimeve 
Islame. Me qëllim të përmbushjes së kritereve të duhura ishin orga-
nizuar debate të nevojshme të cilat synonin ngritjen e cilësisë në më-
sime, në Fakultetin e Studimeve Islame.

Kështu, u panë si të nevojshme disa takime pune me qëllim të hu-
lumtimit dhe të përvetësimit të modeleve më të mira të programeve 
studimore dhe caktimin e lëndëve që do të përfshiheshin në kuadër 
të profilit akademik. Fakulteti Teologjik i Sarajevës, si i vetmi insti-
tucion i lartë arsimor islam në rajon, e edhe në Ballkan, atëkohë, 
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paraqiste një referencë bazë, si për përcaktimin e lëndëve mësimore, 
ashtu edhe të planprogrameve. 

Sipas standardeve të kohës mësimi do të organizohej në sistemin 
katërvjeçar. 

Në vitin e parë të studimeve ishte paraparë të ndiqeshin këto lëndë:
Kuran, Tefsir, Akaid, Hadith, Histori e drejtës së sheriatit, Gjuhë 

arabe, Gjuhë turke, Gjuhë shqipe, Fikh, Sociologji e kulturës. 
Viti i dytë i përfshinte lëndët:
Kuran, Tefsir, Akaid, Hadith, Sire, Gjuhë arabe, Gjuhë osmane, 

Gjuhë angleze, Fikh, Gjuhë turke.
Në vitin e tretë do të studioheshin lëndët:
Kuran, Tefsir, Akaid, Hadith, Gjuhë arabe, Letërsi shqipe, Gjuhë 

angleze, Filozofi islame, Fikh, Histori e kulturës dhe e civilizimit is-
lam.
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Ndërkaq në vitin e fundit të studimeve studimet do të bëheshin në 
këto lëndë:

Kuran, Tefsir, Hadith, Akaid, Historia e kulturës islame, Gjuhë 
arabe, Da’ve, Usuli fikh, Fikh, Filozofi islame.

Sipas programit të paraparë në çdo vit akademik përfshiheshin nga 
10 lëndë, gjë që në total arrinte numrin e 40 lëndëve mësimore. Një 
planprogram i tillë, me shpërndarje të lëndëve në katër vitet dhe me 
fondin e orëve, ishte komplementar me ato të institucioneve të arsimit 
të lartë, si të atyre në rajon, ashtu edhe të atyre në botën islame. Fondi 
i orëve ishte i shpërndarë si vijon: Kurani mësohej katër orë në javë, 
kurse gjuha arabe e kishte fondin prej tri orësh. Ndërsa lëndët e tjera 
primare, si: Tefsiri, Hadithi, Akaidi dhe Fikhu mbuloheshin me nga 
dy orë në javë gjatë katër vitesh, gjë që përmbushnin një fond prej 
tetë orësh si normë maksimale mujore. Lëndët primare të përmendu-
ra më lart, paraqisnin bazën e njohurive shkencore profesionale me 
synim realizimin e objektivave themeltarë të Fakultetit të Studimeve 
Islame, përkatësisht aftësimin profesional të kuadrove islame. Emër-
timi i lëndëve primare-themelore ishte unik në të katër vitet (Tefsir, 
Hadith, Akaid dhe Fikh) si një tërësi mësimore, pa i ndarë në kaptina 
mësimore si emërtime të ndryshme të një lënde, ashtu siç ka ndo-
dhur në periudha të mëvonshme si nevojë e përshtatjes me kurrikulat 
bashkëkohore. 

Fakulteti i Studimeve Islame krijonte mundësinë e studimit në 
këtë institucion edhe për ata studentë që vinin nga drejtimet të tjera, 
jashtë medreseve islame. Për shkak të rëndësisë së lëndëve të caktu-
ara, dhe me qëllim të përgatitjes së tyre më efikase, ishte paraparë 
që Kurani dhe Gjuha arabe të kishin fond më të madh orësh, ashtu 
që studentëve t’iu ofroheshin njohuri bazë mbi mësimet elementare. 
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Mbi këtë pikëpamje Fakulteti ofronte mundësi të barabarta studimi 
duke minimizuar dallimet e mundshme për të gjithë kandidatët. 

Duke e parë tërësinë e lëndëve studimore mund të vërejmë se 
planprogrami kishte realizuar njësitë kryesore të materieve islame. 
Lëmi i Kuranit përfaqësohej me lëndët: Kuran, Tefsir, Shkencat e Ku-
ranit. Hadithi me terminologjinë e Hadithit dhe Siren. Fikhu me Usu-
lu Fikhun dhe Historinë e së drejtës së sheriatit. Akaidi me Filozofinë 
islame. Pjesë të planprogramit ishin edhe gjuhët, ndërsa mësoheshin 
Gjuha shqipe, Gjuha arabe, Gjuha angleze, Gjuha turke e në një peri-
udhë të caktuar edhe Gjuha osmane. 

Planprogrami kishte paraparë edhe literaturën bazë për lëndët që 
do të mësoheshin, sidomos për ato primare, ku materia e trajtuar iu 
referohej librave burimorë në shkencat përkatëse. Të gjithë mësim-
dhënësit ishin vendës dhe kryesisht me përvojë të mëhershme arsi-
more në institucione të tjera, qofshin ato të Bashkësisë Islame, apo 
edhe jashtë saj, andaj kjo ndihmoi shumë në përpilimin e planprogra-
meve mësimore dhe prezantimin e tyre në mënyrë të shkoqitur para 
studentëve. Angazhimi i mësimdhënësve e kishte plotësuar boshllë-
kun e fillimit, por duhet thënë se kishte edhe mungesë të theksuar të 
literaturës, andaj duheshin përpjekje të shtuara që realizimi i planpro-
grameve mësimore të bëhej në mënyrë sa më adekuate. Duhet thek-
suar se në shumë aspekte Fakulteti i Studimeve Islame ka pasur për 
model Universitetin e Prishtinës, ndërsa kuadrot e tij në vazhdimësi 
kanë kontribuar në zhvillimet e gjithëmbarshme të Fakultetit tonë.  

Është e njohur se, si e gjithë Kosova, edhe Fakulteti i Studimeve 
Islame ka vepruar në kushte të rënduara, në kohën kur vendi po për-
ballej me dhunën dhe terrorin që e ushtronte në të gjitha sferat e 
jetës pushteti serb. Në një gjendje të tillë nuk ishte lehtë të zhvillohej 



39

MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

procesi mësimor e të plotësoheshin standardet e kërkuara, sidomos 
nëse ato i shohim me optikën e zhvillimeve të sotme. Ishte shumë e 
vështirë të komunikohej qoftë edhe me Fakultetin e Sarajevës e lëre 
më me universitetet e tjera në botën islame. Shkëmbimi i përvojave 
mbështetej kryesisht në përvojat personale të individëve, të cilët kon-
tribuan shumë për hartimin dhe miratimin e planprogrameve si dhe 
mbarëvajtjen e procesit mësimor. Është normale të themi se rrethanat 
specifike që mbretëruan në Kosovë determinuan edhe zhvillimet në 
fushën e islamistikës, si në arsim, ashtu edhe në jetën sociale. 

Me kalimin e viteve ka pasur ndryshime të planprogrameve, sido-
mos në lëndë të caktuara, me ç’rast është shtuar ndonjë lëndë, apo 
është ndryshuar në përputhje me objektivat që udhëhiqnin proceset 
mësimore, ndërsa lëndët bazike - profesionale gjithmonë kanë mbe-
tur të njëjta dhe përafërsisht me fond të njëjtë të orëve. Pas analizave 
të duhura, në periudha të caktuara, janë ofruar edhe alternativa, me 
çka studentëve u është dhënë mundësia e lëndëve zgjedhore.



III.
PLANPROGRAMET MËSIMORE 
NË PERIUDHËN E AKREDITIMIT
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1. Studimet e nivelit bachelor

Fakulteti i Studimeve Islame, si institucion i pavarur edukati-
vo-arsimor dhe hulumtues, organizon studime universitare, ndërsa 
synon ta kryejë dhe të zhvillojë punën pedagogjike, shkencore dhe 
hulumtuese akademike sipas standardeve bashkëkohore të përcaktu-
ara me Deklaratën e Bolonjës.   

Ecja në këtë drejtim ishte një ndër objektivat kryesorë të Fakulte-
tit të Studimeve Islame, andaj me kohë i është nënshtruar procesit të 
akreditimit. Për ta arritur këtë qëllim, është dashur që t’i plotësojë 
standardet e kërkuara të cilat synojnë reformat e duhura me qëllim të 
sigurimit të cilësisë dhe të avancimit të mësimdhënies.

Përvoja e mëhershme në mësimdhënie ka krijuar një bazë solide 
për të bërë ndryshimet e duhura edhe në planprogramet mësimore, si 
në trajtimin e lëndëve, ashtu edhe në ndarjen e orëve mësimore. Në 
kohë të duhur janë bërë analizat, të cilat kanë synuar avancimin e 
planprogrameve dhe përshtatjen e tyre me standardet bashkëkohore. 
Edhe para aplikimit në procesin e akreditimit, Fakulteti i Studimeve 
Islame ka vendosur praktikat më të avancuara, si në mësimdhënie, 
ashtu edhe në sferën e menaxhimit.  

Që nga fillimi mësimi 
në Fakultet ishte organizuar 
në sistemin katërvjeçar dhe 
kështu kishte vazhduar për 
disa vite. Pas procesit të ak-
re ditimit mësimi është orga-
nizuar në tetë semestra dhe 
për t’u përshtatur me siste-
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min e ri është dashur të bëhen edhe ndryshime të tjera, të cilat, në 
kuptimin pozitiv, kanë ndikuar që Fakulteti të avancojë në masë të 
madhe drejt përfitimit në cilësi mësimore.  

Kjo qasje e re ka ndikuar në disa aspekte:
1. Lëndët mësimore, të cilat deri tani identifikoheshin me një emër, 

sikurse bie fjala Hadithi, Tefsiri, Fikhu, Akaidi e të tjera në të katër 
vitet mbanin të njëjtin emërtim ndonëse materia e trajtuar dallonte 
nga sistemi klasik në atë semestral, ngase lëndët e tilla mësohesh-
in duke pasur parasysh ndarjen e brendshme sipas kapitujve të 
lëndës mësimore. Kjo ndarje krijon shanse më të sakta studimi, 
sepse ofron mundësi për një përfshirje më të madhe të tërësisë së 
vetë lëndës.

2. Planprogrami mësimor mbi baza të tilla është organizuar me qëllim 
të intensifikimit të angazhimeve për arritjen e rezultateve sa më 
të ndjeshme. Kështu studentët bëjnë përpjekje sistematike duke u 
angazhuar vazhdimisht, ngase zhvillimi i programit kërkon qasje 
të pashkëputur në ecurinë e procesit mësimor.

3. Me gjithë intensitetin në zhvillimin e ecurisë mësimore planpro-
grami i krijon studentit lehtësira në mundësinë e arritjes së rezu-
ltateve të dëshiruara, ngase testimet e parapara dhe shpërndarja 
e pikëve të fituara, duke respektuar praktikat më të avancuara të 
vlerësimit krijojnë mundësinë e përmbylljes së një tërësie mësi-
more duke aplikuar metodat më produktive të konfirmuara në ins-
titucionet më prestigjioze.

Planprogramet mësimore kanë fituar në cilësi edhe nga vërejtjet e 
komisioneve ndërkombëtare, të caktuara nga Agjencia e Akreditimit, 
të cilat kanë pasur një rol shumë të rëndësishëm në progresin e plan-
programeve të Fakultetit të Studimeve Islame. 
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2. Akreditimi i nivelit bachelor (BA)

Në fillim të vitit akademik 2011/2012 Dekanati i Fakultetit të Stu-
dimeve Islame formoi një komision prej pesë anëtarësh për përgatit-
jen e Raportit të vetëvlerësimit. Komisioni e ka përgatitur raportin 
me kohë, ndërsa raporti është përkthyer edhe në gjuhën angleze e 
më pastaj i është dorëzuar Agjencisë Kosovare të Akreditimit. Agjen-
cia, nga ana tjetër, për vlerësim të Raportit, ka angazhuar dy ekspertë 
ndërkombëtarë dhe një vendës: prof. dr. Ednan Aslan nga Universiteti 
i Vjenës, doc. dr. Aziz Hasanoviq nga Universiteti i Zagrebit dhe Mr. 
Basri Muja u.d. i drejtorit të Agjencisë së Akreditimit. 

Më 11.4.2012 ekspertët e lartcekur ishin për vizitë në Fakultetin e 
Studimeve Islame për të bërë vlerësimin e Raportit dhe për t’u njohur 
për së afërmi me stafin akademik, stafin administrativ, studentët dhe 
infrastrukturën në përgjithësi. Ata fillimisht u takuan me Dekanatin e 
FSI-së dhe kërkuan sqarime për misionin e Fakultetit, qëllimet e tij, 
strategjinë për të ardhmen e studimeve në këtë Fakultet, stafin akade-
mik, atë administrativ dhe studentët.

Më 9.7.2012, nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës, erdhi ky ve-
nd im:

Këshilli Shtetëror i Cilësisë së Kosovës për Akreditim në mbledh-
jen e mbajtur më 6 korrik 2012 ka marrë vendim për akreditimin e 
Fakultetit të Studimeve Islame. 
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Vendimi i Agjencisë së Kosovës për akreditimin e FSI-së



45

MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

Sot, në Fakultetin e Studimeve Islame, në tetë semestra të nivelit 
bachelor mësohen këto lëndë:

Viti I
Semestri I

Kodi i 
lëndës

Emërtimi i lëndës
ECTS

101 Kuran I 7
102 Fikh Ibadat 7
103 Gjuhë arabe I 6
104 Gjuhë shqipe 6
105 Islami dhe Evropa 4
106 Histori e së drejtës së Sheriatit 4

Total 30 ECTS

Semestri II
Kodi i 
lëndës Emërtimi i lëndës ECTS

107 Tefsir - Studime mbi Kuranin 7
108 Hadith - Terminologjia e hadithit 7
109 Akaid - Besimi në kushtet e Imanit 6
110 Gjuhë angleze - Elementary 6
111 Stili i shkrimit akademik 4
112 Gjuhë turke 4

Total 30 ECTS
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Viti II
Semestri III

Kodi i 
lëndës Emërtimi i lëndës ECTS

201 Akaid - Koncepti i besimit 6
202 Gjuhë arabe II 7
203 Tefsir- Metodologjia e komentimit të Kuranit 7
204 Hadith - Studime në librat e hadithit 6
205 Da’ve 4
206 Gjuhë angleze - Pre-Intermediate 4

Total 30 ECTS

Semestri IV-t
Kodi i 
lëndës Emërtimi i lëndës ECTS

207 Kuran II 7
208 E Drejta familjare në Islam 7
209 Sire - Periudha e Mekës 6
210 Hyrje në filozofi të përgjithshme dhe Islame 6
211 Letërsi shqipe 4
212 Gjuhë angleze - Intermediate 4

Total 30 ECTS

Viti III
Semestri V

Kodi i 
lëndës Emërtimi i lëndës ECTS

301 Kuran III 7
302 Studime analitike rreth teksteve të tefsireve 6
303 Kritika në hadith 7
304 Sire - Periudha medinase 6
305 E drejta civile Islame 4
306 E drejta civile 4

Total 30 ECTS
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Semestri VI
Kodi i 
lëndës Emërtimi i lëndës ECTS

307 Ekonomi Islame 6
308 Akaid - Shkollat dhe sektet Islame 7
309 Gjuhë arabe - III - Sintaksë dhe konversacion 7
310 Usuli-Fik’h - Burimet e së drejtës Islame 6
311 Sociologji 4
312 Pedagogji 4

Total 30 ECTS

Viti IV
Semestri VII

Kodi i 
lëndës Emërtimi i lëndës ECTS

401 Gjuhë arabe IV 7
402 Akaid - Studim krahasimtar i feve 6
403 Dispozitat e hadithit 7
404 Histori e religjioneve 6
405 Bazat e komunikimit -Komunikologjia 4
406 Feja demokracia dhe shekullarizmi 4

Total 30 ECTS

Semestri VIII
Kodi i 
lëndës Emërtimi i lëndës ECTS

407 Kuran IV 6
408 Tefsir - Komentimi tematik i Kuranit 5
409 Fikh - E drejta penale 5
410 Qytetrimi islam 4
411 Gruaja dhe shoqëria 4
412 Punim diplome 10

Total 30 ECTS
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3. Grada e fituar akademike

Falë stafit akademik dhe infrastrukturës moderne e shumë funksi-
onale që posedon, Fakulteti i Studimeve Islame ofron mundësi shumë 
të mira dhe standarde të larta për edukim dhe arsimim cilësor të stu-
dentëve. Studentët, të cilët i përfundojnë studimet bachelor në shken-
cat islame, e marrin gradën shkencore Profesor i Mësimeve Islame 
(Bachelor of Science).

4. Studimet në programin e nivelit master

Duke filluar nga viti akademik 2015/2016 Fakulteti i Studimeve 
Islame është akredituar edhe në programin Master në Teologji Isla-
me. Ky akreditim erdhi si rezultat i angazhimeve sistematike dhe 
reformave të nevojshme të cilat prodhuan kurrikulë mësimore të për-
shtatshme për programin master. Përzgjedhja e planprogrameve u bë 
duke përfituar nga praktikat më pozitive të aplikuara në fakultetet 
te ologjike në universitetet perëndimore me orientim islam. Për t’u 
përshtatur me rrethanat e kohës dhe vendit tonë, janë marrë për mo-
del planprogramet e teologjisë islame në universitete e ndryshme të 
Evropës. Bashkëpunimi me universitete të ndryshme teologjike si 
dhe arritja e marrëveshjeve për bashkëpunime ka lehtësuar punën 
e Fakultetit të Studimeve Islame në rrafshin e fitimit të përvojave 
të cilat kanë qenë të nevojshme për funksionimin më profesional të 
FSI-së, standarde këto të kërkuara edhe nga Agjencia e Kosovës për 
Akreditim. Programi i akredituar në nivelin master përfshin nëntë 
lëndë mësimore, prej të cilave pesë janë obliguese, ndërsa katra të 
tjera janë zgjedhore.
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Lëndët studimore të nivelit master:
Viti I

Semestri I
Kodi i 
lëndës Emërtimi i lëndës ECTS

101 Koncepti i perceptimit të muslimanëve  
    ndaj feve të tjera 5

103 Zhvillimi i shkencave të Kuranit në Evropë 5
105 Metodologjia e hulumtimit 5

107 Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës  
    dhe Evropës 5

108 Arti në Islam 5
Total 25 ECTS

Semestri II
Kodi i 
lëndës Emërtimi i lëndës ECTS

102 Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë 5
104 Zhvillimi i shkencave të hadithit në Evropë 5
106 Zhvillimi i kulturës islame në Ballkan 5
107 Sfidat evropiane të ligjit Islam 5

Total 20 ECTS

Viti II
Kodi i 
lëndës Emërtimi i lëndës ECTS

Punimi i diplomës 30
Total 30 ECTS
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5. Akreditimi i nivelit master (MA)

Pas kalimit të dy dekadave në studimet e nivelit themelor (BA), 
Fakulteti i Studimeve Islame arrin të akreditohet edhe në nivelin e 
studimeve master (MA). Në vitin 2014, Fakulteti i Studimeve Islame 
i është nënshtruar procesit të riakredimit institucional, me dy progra-
me të studimit për nivelin themelor (BA) dhe atë master (MA) dhe 
me sukses ka arritur ta përfundojë këtë proces. Agjencia e Akreditim-
it e Kosovës, për herë të parë, bën akreditimin e programit master në 
Fakultetin e Studimeve Islame, i cili ua mundëson studentëve vazh-
dimin e studimeve të avancuara në këtë fakultet dhe përgatitjen e tyre 
të mëtutjeshme akademike dhe shkencore.

Programi master “Teologjia islame në kontekstin evropian” u ofron 
studentëve njohuri të gjera rreth temave historike dhe bashkëkoho re 
teologjike islame që janë realizuar, si në mesin e dijetarëve islamë në 
Evropë, ashtu edhe në mesin e shkencëtarëve dhe teologëve islamë, 
të krishterë dhe hebrenj. Të diplomuarit janë në gjendje që, përmes 
këtij programi studimor, t’i kuptojnë çështjet islame-teologjike në 
jetën e tyre të përditshme sociale.

Programi i studimit është njëvjeçar dhe përfshin 2 semestra në 
kuadër të Fakultetit të Studimeve Islame. Programi i studimit për-
mban gjithsej 9 module-lëndë, 5 lëndë janë obliguese e 4 lëndë janë 
zgjedhore, 2 nga 4 lëndët zgjedhore janë të obligueshme për studen-
tin. 
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Vendimi i Agjencisë së Kosovës për riakreditimin e FSI-së,  
dhe akreditimin e programit MA
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Ky program po ashtu synon aftësimin e kandidatëve në këtë fu-
sh ë të studimit që të jenë të aftë të kontribuojnë dhe të kryejnë punë 
profesionale në shërbim të qytetarëve dhe të institucioneve në të cilat 
do të punësohen. Me këtë program, përveç që synohet të aftësohen 
studentët për punë profesionale në fusha të ndryshme të cilat mbu-
lohen nga studimet përkatëse, gjithashtu synohet të kontribuojë në 
zhvillimin e mendimit të mirëfilltë kritik dhe analitik, po ashtu dhe 
përgatitjen e kandidatëve për vazhdimin e studimeve të doktoratës si 
në fushën e teologjisë ashtu edhe në fushat e tjera të studimit.
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6. Grada e fituar akademike

Fakulteti i Studimeve Islame ofron mundësi shumë të mira dhe 
standard të lartë për edukim dhe arsimim cilësor të studentëve, falë 
stafit akademik dhe infrastrukturës moderne dhe shumë funksionale 
që posedon. Studentët që mbarojnë studimet master në shkencat is-
lame, marrin gradën shkencore Master i Shkencave Islame (Master 
of Science).



IV. 
BASHKËPUNIMI ME 
INSTITUCIONET AKADEMIKE-
SHKENCORE NDËRKOMBËTARE
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Bashkëpunimi me universitetet e huaja

Fakulteti i Studimeve Islame i kushton rëndësi të madhe bashkë-
punimit me institucione të tjera homologe të fushave përkatëse. Fa-
kulteti i Studimeve Islame, për t’i arritur objektivat e tij akademike ka 
shënuar bashkëpunimin institucional dhe profesional me institucione 
të tjera vendore, rajonale e ndërkombëtare. Nga aspekti i përmbaj tjes, 
këto marrëveshje janë në funksion të hartimit të programeve të për-
bashkëta studimore, organizimit të ngjarjeve të ndryshme dhe kon-
ferencave shkencore, të njohjes akademike e shkencore, kryerjes së 
punës praktike të studentëve, zhvillimit e kualifikimit të personelit e 
të tjera.

Në këtë kuptim, Fakulteti i Studimeve Islame vetëm viteve të 
fundit ka realizuar marrëveshje e memorandume bashkëpunimi dhe 
forma të tjera të komunikimit me Universitetin e Vjenës-Austri, De-
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Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes  
për bashkëpunim akadamik, me dekanin e Ilahijatit të “Universitetit Marmara” 

prof. dr. Ali Köse (Stamboll-Turqi, 18.11.2014)

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, në takim me zëvendës udhëheqësin e Institutit 
të Teologjisë Islame pranë Universitetit të Osnabrukut, prof. dr. Esnaf Begiç
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partamenti i Shkencave Arsimore, me Universitetin e Tubingenit në 
Gjermani, me Universitetin e Insbrukut në Austri, me Universitetin 
Marmara në Stamboll - Turqi, me Universitetin e Bursës - Fakulte-
tin e Ilahijatit, me Universitetin Sakarya të Turqisë, me Universitetin 
Sulltan Mehmet Vakaf të Stambollit, me Universitetin Alul-Bejt të 
Jordanisë, me Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup, me Fakulte-
tin e Studimeve Islame në Novi Pazar, me Qendrën Kulturore “Junus 
Emre” etj. Shumë nga këto marrëveshje bashkëpunimi kanë nisur të 
jetësohen nëpërmjet aktiviteteve dhe projekteve të përbashkëta.

Dekani i FSI-së prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, u prit nga prof. Taha Amir, përgjegjës 
për arsim në Fakultetin Evropian të Shkencave Humane me seli në Frankfurt



V. 
VEPRIMTARIA BOTUESE DHE 
AKTIVITETET SHKENCORE E 
PREZANTUESE TË FAKULTETIT 
TË STUDIMEVE ISLAME
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1. Veprimtaria shkencore dhe botuese

Fakulteti i Studimeve Islame, krahas mësimdhënies, zhvillon edhe 
veprimtari kërkimore-shkencore. Ajo, kryesisht, realizohet nëpër-
mjet dy dimensioneve: organizimit të veprimtarive shkencore (kon-
ferencave, simpoziumeve, sesioneve, tribunave etj.) dhe veprimtarisë 
botuese. Fillimisht veprimtaria shkencore ka qenë më e paktë, por me 
ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe me përmirësimin e kushteve 
të funksionimit (ndërtimi i godinës së re dhe pranimi në marrëdhënie 
të rregullt pune të një numri më të madh të profesorëve), kjo veprim-
tari me interes ka ardhur duke u shtuar, për t’u bërë viteve të fundit një 
komponent i rëndësishëm identifikues i Fakultetit. Gjithashtu, si një 
hap pozitiv në këtë drejtim, mund të konsiderohet edhe pjesëmarrja e 
stafit akademik të FSI-së në konferenca dhe prezantime të ndryshme 
shkencore që organizohen nga institucione të tjera shkencore e të ar-
simit të lartë në Kosovë, por edhe jashtë saj. Krahas faktit se viteve 
të fundit është shënuar një rritje e pjesëmarrjes së profesorëve të 
këtij fakulteti me kontribute studimore në konferenca të rëndësishme 
shkencore të karakterit ndërkombëtar, kemi edhe botimin e studimeve 
të tyre në revista të rëndësishme të vendit dhe jashtë tij.

2. Veprimtaria botuese

Veprimtaria e gjertanishme botuese ka qenë e motivuar nga kërke-
sa për literaturë islame dhe të ndërlidhur me të, të shkruar nga profe-
sorë, dijetarë të kësaj fushe, por edhe nga nevoja për tekste universi-
tare të domosdoshme për studentët e Fakultetit të Studimeve Islame. 
Edhe pse vepronte në kushte  tejet të vështira kadrovike e materiale, 
Veprimtaria botuese ishte brengë e institucionit që nga fillimi i funk-
sionimit të Fakultetit.
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Fakulteti i Studimeve Islame boton revistën e tij shkencore, që 
është vjetore, të titulluar “Buletini”, numri i parë i së cilës ka dalë më 
2010. Deri tani janë botuar katër numra, ku përfshihen punime stu di-
mo re të stafit akademik të Fakultetit. Tematika e punimeve është is-
la  me, kulturore, edukative e shoqërore. Ndër autorët që kanë botuar 
më shumë se një studim në faqet e “Buletinit” veçojmë: Qazim Qazi-
min, Fahrush Rexhepin, Sulejman Osmanin, Zija Abdullahun, Sadik 
Mehmetin, Ajni Sinanin, Musa Vilën, Lulzim Esatin, Safet Hoxhën 
etj. Redaksia ka miratuar kriteret për botim në revistën e FSI-së, të 
ci lat janë përfshirë në rregulloren përkatëse. Përbërja e redaksisë së 
pa rë të “Buletinit” ishte: Mr. Qemajl Morina, kryeredaktor, dr. Lulzim 
Esati, Idriz Bilalli (anëtarë). Dy numrat vijues i kishte përgatitur re-
dak sia në këtë përbërje: Prof. dr. Qazim Qazimi, (redaktor përgjegj 
ës), ndërsa anëtarë të redaksisë ishin: Sabri Bajgora (redaktor), dr. Su-
lej man Osmani dhe Isa Bajçinca. Përbërja aktuale e redaksisë së “Bu-
leti nit” është: Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi (redaktor përgjegjës), 
prof. asoc. dr. Sulejman Osmani (redaktor), mr. Besa Ismaili, mr. Qe-
mal Morina, dr. Islam Hasani, dr. Sadik Mehmeti (anëtarë) dhe mr. Ve-
dat Shabani (sekretar i redaksisë). Në këtë rrugëtim disavjeçar revista 
“Buletini” është profilizuar si organ i mirëfilltë shkencor i disiplinës së 
islamistikës, ndonëse synohet një dinamizim më i madh i daljes së saj. 

Përveç botimit të revistës, Fakulteti gjithashtu ka edhe edicionin e 
botimeve të veçanta. Deri tani kanë dalë 13 vëllime në kuadër të këtij 
edicioni. Kryesisht janë botuar vepra të cilat i plotësojnë disa nga 
nevojat më imediate të studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame 
për tekste në gjuhën shqipe, qofshin ato vepra origjinale të profe-
sorëve që mbajnë ligjëratat, qofshin vepra të përkthyera nga autorë 
eminentë botërorë. 

Vepra e parë, e botuar në edicionin e botimeve të veçanta, është 
“Gramatika e gjuhës arabe (morfologji e sintaksë)” e Qazim Qazim-
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it, 1999. Ajo pasohet nga një kontribut me përmbajtje pak a shumë 
të përafërt, përkatësisht me veprën “Metodë dhe gramatikë e gjuhës 
arabe” nga autori Kadri Hoxha, 2004; për të vijuar me dy vepra të 
përkthyera në gjuhën shqipe nga autorë të shquar botërorë, si: Ekme-
ludin Ihsanogllu, “Kultura e bashkëjetesës / A Culture of Peaceful 
Coexistence”, përkthyen Musli Ymeri dhe Xhabir Hamiti, krahasi-
mi i tekstit anglisht-shqip është bërë nga Fisnik Gruda, viti 2007; 
dhe Enes Kariç “Si të komentohet Kur’ani”, me përkthyes Abdullah 
Hamitin nga gjuha boshnjake, 2008.

Botime të tjera me peshë për literaturën e përgjithshme dhe për 
shkencat islame, e veçmas për studimet në këtë fushë, janë edhe këto: 
Musa Vila, “Kritika shkencore në hadith”, 2004; Qemajl Morina, 
“Glosar i nocioneve fetare (islame, katolike, ortodokse dhe çifute)”, 
2010; Zija Abdullahu, “Studim krahasimtar i feve”, 2010; Lulzim 
Esati, “Tefsir tematik”, 2014, Ejup Haziri “E Drejta Civile Islame” 
2014,“Epitafet në gjuhën osmane - deshifrimi dhe përkthimi i tyre 
- Regjioni i Prishtinës” (Përgatitën për botim Agron Islami, Selim 
Selimi dhe Hatixhe Ahmeti), botim i Fakultetit të Studimeve Islame, 
2017; Sulejman Osmani, “Pozita e Sunetit në Islam”, 2017; Musa 
Vila, “Nën hijen e haditheve të Resulullahut”, 2017; Shefqet Krasniqi, 
“Fikhu i pakicave muslimane (Sfidat e muslimanëve në Perëndim)”, 
2017; Ahmed Adiloviç, “Kolosët e shkencave të tefsirit”, përktheu 
prof. ass. dr. Xhabir Hamiti, 2017.

Krahas botimeve të stafit shkencor, studentët e Fakultetit të Stu-
dimeve Islame botojnë edhe revistën e tyre “Zgjimi islam”, e cila del 
një herë në vit. Kjo revistë u shërben studentëve të talentuar si një 
hapësirë e përshtatshme për të shprehur kapacitetet e tyre në fushën e 
shkrimeve me përmbajtje islame, kulturore, edukative dhe përgjithë-
sisht shoqërore. 
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3. Aktivitetet shkencore dhe prezantuese

Në fillimet e ekzistimit si institucion i arsimit të lartë, kur numri 
i profesorëve ishte më i paktë, veprimtaritë shkencore të organizuara 
nga Fakulteti i Studimeve Islame kanë qenë më të pakta. Megjithatë, 
me rritjen e kapaciteteve akademike dhe me kalimin në ambientet e 
reja e moderne, kohët e fundit, ka një intensifikim të veprimtarive 
shkencore, duke filluar nga konferencat shkencore e deri te tribu-
nat e ligjëratat, që organizohen qoftë duke u bazuar në potencialin e 
Fakultetit të Studimeve Islame, qoftë duke u bazuar në angazhimin e 
studiuesve të jashtëm.

Kështu, nga data 21-24 tetor 2011, në Prishtinë, në bashkëpunim 
me Departamentin e Edukimit të Fakultetit të Filozofisë të Universi-
tetit të Vjenës, Fakulteti i Studimeve Islame organizoi konferencën 
ndërkombëtare “Trajnimi i imamëve dhe mësuesve për edukatën 
islame në Evropën Juglindore”. Në këtë konferencë morën pjesë 
personalitete të shquara akademike nga 24 shtete të botës, si nga: 
Austria, ShBA-ja, Zvicra, Turqia, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, 
Rusia, Maqedonia etj.
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Fakulteti i Studimeve Islame, 
më 28 mars 2015, mbajti Sesioni 
shkencor “Migrimi i shqiptarëve 
- shkaqet dhe pasojat”, në të ci-
lin, nga disa aspekte, u trajtua 
dukuria shqetësuese e braktisjes 
masive të vendit. Në këtë sesion 
morën pjesë 15 kumtues nga in-

stitucione të ndryshme arsimore, 
shkencore e kulturore të vendit 
dhe rajonit. Ndër pjesëmarrësit e 
sesionit ishin: Fahrush Rexhepi, 
dekani i Fakultetit, i cili mbajti 
fjalën e hapjes së konferencës, 
Hakif Bajrami, Kim Mehme-
ti, Sabile Keçmezi-Basha, Jusuf 
Osmani, Muhamet Mala, Nazmi 
Maliqi, Ajni Sinani, Sulejman 
Osmani, Hysen Matoshi, Adem 
Zejnullahu, Feti Mehdiu, Mila-
zim Krasniqi, Rexhep Suma etj. 
Në frymën e ngjarjeve aktuale në 
Kosovë, kjo konferencë ishte ndër 
të parat e cila ka trajtuar proble-
min e migrimit të shqiptarëve 
në aspektin akademik, shkencor, 
historik, politik, ekonomik, so-
cio  logjik dhe demografik.
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Fakulteti i Stu-
dime ve Islame, në 
bash kë punim me 
Amba sadën e Shteteve 
të Bashkuara të Amer-
ikës, më 17 nëntor 
2015, kanë organizuar 
bashkëbisedimin me 
temën “Toleranca fe-
tare dhe bashkëpuni-
mi/dialogu ndërfetar”, 
në të cilin pjesëmarrës, përveç prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepit, dekan 
i Fakultetit, kanë qenë edhe Ati Michael Creagan, kapelan ushtarak 
në kampin e Ushtrisë Amerikane në Bondsteel, Don Lush Gjergji dhe 
Don Kastriot Idrizi, përfaqësues të Kishës Katolike në Kosovë.
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Në bashkëpunim me Kryesinë 
e Bashkësisë Islame të Kosovë, 
Fakulteti i Studimeve Islame, 
më 17 dhjetor 2015, organizoi 
Konferencën “Dorëshkrimet dhe 
veprat e botuara në periudhën os-
mane (Në Bibliotekën e Fakultetit 
të Studimeve Islame)”. Fjalë rasti 
mbajtën myftiu Naim ef. Tërna-
va si dhe dekani i Fakultetit Prof. 
asoc. dr. Fahrush Rexhepi. Pun-
imet e tyre në këtë konferencë i 
paraqitën: dr. Nehat Krasniqi, dr. 
Sadik Mehmeti dhe Mahmud Ar-
nauti, ndërsa pati edhe mysafirë 
nga vendet arabe-islame, ndër ta 
edhe prof. dr. Muhamed Durubi, 
prorektor i Universitetit Alul-Be-
jt, prof. dr. Hamdi Arslan, anëtar 
i Këshillit Mësimor të Fakulte-
tit Teologjik pranë Universitetit 
Sulltan Mehmet Fatih Vakfi, të 
cilët po ashtu mbajtën fjalë rasti.
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Gjithashtu, organizuar nga Fakulteti i Studimeve Islame, janë 
mbajtur edhe  ligjërata nga studiues e personalitete të shquara sho-
qërore, si dhe një varg përurimesh të veprave me përmbajtje fetare, 
kulturore, historike e kombëtare.

Ndër autoritetet shkencore të njohura, që kanë mbajtur ligjërata 
para studentëve dhe profesorëve të Fakultetit të Studimeve Islame, 
veçojmë:

Prof. dr. Ahmet Turan Arslan, dekan i Fakultetit të Shkencave Is-
lame i Universitetit “Fatih Sultan Mehmet Vakif” të Turqisë, i cili 
mbajti një ligjëratë para studentëve të FSI më 7.12.2016. Ligjërata 
e tij kishte karakter shtjellues me motiv shfrytëzimin e kohës dhe 
programimin e saj, në interes të mësimit dhe studimit sa më cilësor.
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Më 6.3.2015 Imami nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Jah-
ja Hindi, ka qëndruar në Kosovë me organizimin e Ambasadës së 
ShBA-ve, me që rast ka mbajtur një ligjëratë të karakterit debatues 
para studentëve të FSI-së. Në këtë ligjëratë para studentëve Imami 
Jahja Hindi u fokusua rreth tolerancës ndërfetare si dhe shpjegimin e 
drejtë të feve gjatë interpretimit të prijësve fetarë, si dhe mosabuzimi 
në emër të fesë për interesa politike, sektare etj.

Ndërsa më 17.3.2015 në Fakultetin e Studimeve Islame për vizitë 
qëndroi përfaqësuesi i Dijanetit të Turqisë në Kosovë, z. Abdullah 
Vasfi Yuce, i 
cili para studen-
tëve të FSI-
së, ka mbajtur 
ligjëratën për 
“Je tëshkr imi 
dhe biografia 
e Muhamedit 
a.s.”.
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Më 3.5.2016, në 
cilë sinë e profesorit vi-
zitor, në Fakultetin e 
Stu dimeve Islame ka 
qëndruar në vizitë dy-
ditore, Prof. dr. Muha-
med Ali, prorektor i 
Fakultetit Ndërkombë-
tar të Sarajevës, i cili 
mbajti një varg ligjëratash përpara studentëve dhe profesorëve të 
FSI-së, duke folur në lëndën e Usuli Fikhut me temën “El-Kavaidul 
Fikhije dhe El-Kavaidul El-Usulije- Rregullat e Fikhut dhe Usulit”. 

Më 10-12.05.2016, në cilësinë e 
profesorit vizitor, në Fakultetin e Studi-
meve Islame ka qëndruar në vizitë dyd-
itore Prof. dr. Zekerija Sejdini, nga De-
partamenti i Pedagogjisë Islame pranë 
Universitetit “Innsbruck” të Austrisë. 
Ai, përveç takimit paraprak që pati me 
dekanin e Fakultetit, mbajti disa ligjëra-
ta për studentët e Fakultetit të Studimeve 
Islame dhe stafin akademik në lëndën 

“Islami dhe Evropa”. Fokusimi i profesorit gjatë ligjërimit ishte 
rreth tematikave që kanë të bëjnë me Islamin në Evropë. Ligjëratat 

e profesorit ngjallën 
kureshtje të madhe 
te studentët e FSI-së, 
gjë të cilën e shpre-
hën edhe studentët 
e Fakultetit në ligjë-
ratën e fundit.
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Më 6-7.4.2017, 
në cilësinë e pro-
fesorit vizitor, në 
Fakultetin e Stu-
dimeve Islame, ka 
qëndruar në vizitë 
dyditore Prof. dr. 
Mesud Idriz, pro-
fesor i Universitetit Ndërkombëtar të Sarajevës. Fokusimi i profesorit 
gjatë ligjërimit ishte rreth temave që kanë të bëjnë me Civilizimin 
Islam në botë. Ligjëratat e profesorit ngjallën kureshtje të madhe te 
stud entët dhe profesorët e FSI-së, pasi që në këto ligjërata përveç 
shpje gimit të koncepteve të civilizimit u fol edhe për historinë, gje-
ografinë dhe shumë gjëra të tjera që ata i dëgjuan me vëmendje.

Më 22-23.5.2017, në cilësinë e profesorit vizitor, në Fakultetin 
e Studimeve Islame ka qëndruar në vizitë dyditore Prof. dr. Merdan 
Günes i Universitetit të Osnabrückut në Gjermani. Ai mbajti disa ligjë-
rata para studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame, në lëndët e Filo-
zofisë dhe të Misticizmit. Përveç ligjëratës në këtë temë, ai informoi 
studentët dhe profesorët edhe për sistemin e edukimit Islam në Gjer-
mani, më konkretisht foli për hapjen dhe zhvillimin e shkollave dhe 

programeve të 
n d r y  s h m e 
për stu dimin 
e Islamit dhe 
shkencave is-
lame.
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Po kështu në 
Fakultetin e Studi-
meve Islame kanë 
mbajtur ligjë ra-
ta dhe takime me 
studentë edhe 
per sonalitete të 
shquara të jetës 

shoqërore institucionale, përfaqësues të organizmave ndërkombëtarë 
në Kosovë etj., në të cilat janë trajtuar aspekte të aktualitetit tonë 
shoqëror dhe çështje të interesit të përgjithshëm të vendit, të rajonit 
dhe më gjerë.

Ndër vizitat më të rëndësishme të realizuara në FSI ka qenë edhe 
vizita e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë, z. Samuel 
Žbogar, më 30.3.2016. Ai pas takimit që pati me dekanin e Fakultetit 
ku u njoftua për rrjedhat dhe aktivitetet në FSI, mbajti edhe një ligjëratë 
para studentëve dhe profesorëve të FSI-së, me temën “Integrimet evro-
piane, liberalizimi i vizave dhe stabilizim asocimi”. Kjo vizitë kishte 
zgjuar interesim të madh edhe në aspektin e zhvillimeve politike, tole-
rancës ndër fetare, luftës ku ndër ekstremizmit të dhunshëm si dhe in-
tegrimit të Kosovës në mekanizmat ndërko mbëtarë dhe liberalizi min 
e vizave për 
qy tetarët e Ko-
sovës. Vizita e 
z. Žbogar ish te 
përcjellë edhe 
nga mediet pub-
like në Kosovë.
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Me interes ka qenë edhe vizita e analistit dhe politologut të njo-
hur, Janosh Bugajski, njohësit të raporteve në Ballkan dhe të atyre në 
planin global, i cili para studentëve dhe stafit mësimdhënës të FSI-së 
mbajti një ligjëratë të rëndësishme me temën “Ndikimi i Rusisë në 
Ballkan dhe në Lindjen e Mesme”. Z. Bugajski foli për ndikimin dhe 
qëllimet e politikës ruse në Ballkan dhe në Lindjen e Mesme, duke 
theksuar se politika Rusia dëshiron që të ketë sa më shumë aleatë në 
këto vende në mënyrë që të pengojnë integrimin e tyre në Bashkimin 
Evropian. Kjo ligjëratë është mbajtur më 17.3.2016 në ambientet e 
Fakultetit të Studimeve Islame.
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Gjithashtu Fakultetin e Studimeve Islame e kanë vizituar edhe 
personalitete të shquara të botës islame, të cilët janë pritur nga udhë-
heqja e Fakultetit dhe studentët, sikundër janë: Sekretari i Përgjith-
shëm i Ligës Botërore Islame, z. Abdul-Kerim El-Isa, më 14.3.2017, 
i cili kryesonte një delegacion prej 20 anëtarësh, me ç’rast ai ka mbaj-
tur edhe një ligjëratë para studentëve dhe stafit të FSI-së. Pastaj, më 
3.10.2013, Fakultetin e kanë vizituar edhe Sekretari i Përgjithshëm i 
Vakëfeve të Kuvajtit, prof. dr. Abdulmuhsin El-Karafij dhe drejtori 
i Drejtorisë për Studime dhe Marrëdhënie me Jashtë i Kuvajtit, z. 
Mansur Halid El-Sakabij etj. 
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4. Pjesëmarrja e profesorëve të FSI-së  
në aktivitete shkencore ndërkombëtare

Një formë e veçantë e bashkëpunimit akademik ndërkombëtar 
të FSI-së me institucione homologe të arsimit të lartë ka të bëjë me 
pjesëmarrjen e stafit të profesorëve në konferenca të rëndësishme 
shkencore që organizohen në vende të rajonit dhe përtej tij. Kumti-
met e stafit akademik për çështje të rëndësishme të islamistikës dhe 
të shkencave të tjera e kanë përfaqësuar denjësisht Fakultetin, ndërsa 
rregullisht kanë gjetur vend në botimet e materialeve të aktiviteteve 
shkencore. Pa pretenduar që të evidentojmë secilën pjesëmarrje në ak-
tivitete të këtilla në vijim do të sjellim vetëm disa prej tyre si dëshmi 
e kapaciteteve shkencore hulumtuese të stafit akademik të Fakultetit.

Nga 1-3 nëntor 2013 në Tiranë u mbajt Konferenca Ndërkombë ta-
rë me temën “Edukimi qytetar dhe Islami” e organizuar nga “Univer-
siteti i Vjenës” në bashkëpunim me Universitetin e Bedrit dhe atë të 
Tiranës, në të cilën morën pjesë shumë studiues dhe përfaqësues të 
institucioneve të ndryshme si vendore po ashtu edhe ndërkombëtare. 
Në këtë Konferencë ishte i ftuar edhe Dekani i FSI-së prof. dr. Qazim 
Qazimi, i cili u paraqit me kumtesë.

Nga 13-15 qershor 2014 prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi ka marrë 
pjesë në Konferencën Ndërkombëtare “15 vite të paqendërtimit në 
Ko sovë - Mësimet e nxjerra për rajonin dhe më gjerë” organizuar 
nga FES (Friedrich Ebert Stiftung) dhe Universiteti “Iliria”. Kjo kon-
feren cë është mbajtur në Prishtinë.

Në Universitetin Shtetëror të Tetovës me datë 17-18 tetor 2014 
u mbajt konferenca shkencore ndërkombëtare me titull “Ballafaqimi 
me të kaluarën dhe rimendimi i paqes në Ballkanin multikulturor”. 
Në këtë konferencë me kumtesat e tyre u paraqitën edhe prof. asoc. 
dr. Fahrush Rexhepi, dhe mr. Besa Ismaili. Në konferencë morën 
pjesë edhe shumë studiues nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria.
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Më 3 prill 2015 dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhe-
pi, ka marrë pjesë në Konferencën Ndërkombëtare “Post-konflikti 
në Ballkan - ndërtimi i paqes dhe integrimi i Ballkanit në BE dhe 
NATO”, e cila u mbajt në Ulqin dhe u organizua nga Instituti për 
Hulumtime Shkencore dhe Zhvillim - Komuna e Ulqinit, Kolegji Ev-
ropian Dukagjini, Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” , Utah Valley 
University dhe CSARA. Në këtë konferencë dekani i Fakultetit të 
Studimeve Islame u paraqit me kumtesë.

Më 31 tetor dhe 1 nëntor 2015 profesorët e lëndës së hadithit në 
FSI, prof. asoc. dr. Sulejman Osmani dhe prof. ass. dr. Musa Vila, 
morën pjesë në tryezën shkencore të mësimdhënësve të hadithit në 
Ballkan e cila u mbajt në Tuz të Malit të Zi. Kjo tryezë ishte orga-
nizuar nga Qendra Ndërkombëtare për Studime të Avancuara CSN 
me seli në Sarajevë dhe Qendra për Mirëkuptim Ndërkulturor “Hor-
izonti” me seli në Malin e Zi. Temë e tryezës ishte “Mësimdhënia e 
hadithit në fakultetet islame dhe medresetë në Ballkan”.

Më 21 prill 
2016, dekani i Fa-
kultetit të Studime-
ve Islame, prof. 
asoc. dr. Fahrush 
Rexhepi, mori pje-
së në Konferencën 
Ndërkombë ta re 
“Roli i Jordanisë 
në ringja lljen e 
tra shëgimisë ara-
be-islame”, të or-
ganizuar nga Fakulteti i Letërsi së dhe Shkencave Humane të Univer-
sitetit të Jordanisë në bashkëpunim me Fakultetin e Sheriatit në kuadër 
të Universitetit “Alul-Bejt”, ku u paraqit me temën “Përhapja e Islamit 
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ndër shqiptarët dhe lidhjet e shqiptarëve me botën arabe”. Në këtë 
konferencë ishte i pranishëm edhe prof. Mahmud Arnauti i cili mbajti 
ligjëratën për kontributin e dijetarëve islamë në fushën e hadithit.

Më 2 dhe 3 tetor 2016, në Tivar të Malit të Zi, i zhvilloi punimet kon-
ferenca ndërkombëtare “Arsimi islam te shqiptarët: sfida dhe perspek-
tiva”, organizuar nga Instituti Ndërkombëtar i Mendimit Islam (IITC) 
dhe Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam (AIITC). 
Në këtë konferencë 
morën pjesë pro-
fesorët e FSI-së: 
Fahrush Rexhepi, 
Sulejman Osmani, 
Ajni Sinani, Xhabir 
Hamiti, Musa Vila, 
Besa Ismajli - Ahme-
ti, Rexhep Suma dhe 
Sadik Mehmeti.

Më 8 dhe 9 tetor 2016, në Tuz të Malit të Zi, nën organizimin e 
Bashkësisë Islame të Bosnjë-Hercegovinës dhe Fakultetit të Shken-
cave Islame në Sarajevë, profesorët e lëndës së tefsirit në FSI, Prof. 
ass. dr. Xhabir Hamiti dhe prof. ass. dr. Lulzim Esati morën pjesë 

në tryezën dy ditor ku 
u elaboruan silabusët 
dhe planprogramet 
e lëndës së tefsirit si 
në nivel të medreseve 
ashtu edhe në atë të 
fakulteteve.
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Nga 14-16 
tetor 2016, në 
Sa ra je vë u mba-
jt konferenca 
shkencore “Arsi-
mi i Lartë Islam 
në Evro pë”, orga-
nizuar nga Fa ku-
l teti i Shkenc a ve 
Islame i Saraje-
vës. Në konferen-
cë mori pjesë edhe prodekanja e Fakultetit të Studimeve Islame, mr. 
Besa Ismaili Ahmeti, me temën “Fakulteti i Studimeve Islame në 
Prish tinë - historiku dhe gjendja aktuale”. 

Më 6 dhe 7 tetor 2017, në Ohër, u mbajt Konferenca Ndërkombë-
tare Shkencore “Medresetë shqiptare sot: kurrikulat dhe tekstet shko-
llo re”, organizuar nga Instituti Ndërkombëtar i Mendimit Islam dhe 
Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, në bashkëpunim 
edhe me Qendrën për Studime të Avancuara të Sarajevës dhe Fakulte-
tin e Shkencave Islame në Shkup. Në këtë konferencë morën pjesë 
edhe këta profesorë të FSI-së: Fahrush Rexhepi, Sulejman Osmani, 
Besa Ismajli - Ahmeti, Sadik Mehmeti dhe Hysen Matoshi.  

Këto aktivitete shkencore, që u përmendën në këtë kapitull, 
janë vetëm disa prej tyre, sepse vargu i aktiviteteve shkencore dhe 
i pjesëmarrjes në konferenca shkencore i stafit akademik të FSI-së, 
është shumë më i gjatë.



VI. 
PORTRETET E THEMELUESVE, 
DREJTUESVE DHE 
PROFESORËVE TË FAKULTETIT 
TË STUDIMEVE ISLAME
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1. Themeluesit, drejtuesit dhe stafi akademik i 
Fakultetit të Studimeve Islame

Historiku i secilit institucion është sintezë e historive të individëve 
që kanë punuar në të. Rrjedhimisht edhe historiku i Fakultetit të Stu-
dimeve Islame në Prishtinë shpërfaqet në një galeri të madhe por-
tretesh të themeluesve, drejtuesve, profesorëve dhe punonjësve të tij 
të tjerë, të cilët në këtë institucion të arsimit të lartë islam kanë dhënë 
kontributin e tyre profesional dhe shoqëror për dy dekada e gjysmë.

Monografia kushtuar Fakultetit të Studimeve Islame, në të cilën 
qartësohen qëllimi i themelimit, objektivat, rruga zhvillimore, arrit-
jet dhe sfidat në një periudhë 25-vjeçare, do të ishte e mangët pa një 
kaptinë, ku do të paraqiteshin të dhëna biografike dhe bibliografike 
për të gjithë ata themelues, drejtues dhe profesorë të cilët e mbajtën 
barrën e rëndë të lindjes, të mbijetesës dhe të zhvillimit te tij deri në 
ditët e sotme, kur mund të pohojmë me krenari se është shndërruar 
në një institucion të arsimit të lartë islam të akredituar për nivelet 
bachelor dhe master.

Duke e afirmuar ndihmesën e secilit faktor për jetësimin dhe zhvilli-
min e Fakultetit të Studimeve Islame, redaksia për hartimin e mono-
grafisë ka paraparë përfshirjen me zëra të veçantë të themeluesve, 
drejtuesve dhe profesorëve të këtij fakulteti, qofshin ata në marrë-
dhënie të rregullt pune, qofshin ligjërues të angazhuar për lëndë të 
caktuara. Me një zë të përbashkët do të prezantohen edhe punonjësit 
profesionalë e teknikë të Fakultetit të Studimeve Islame, të cilët kanë 
dhënë ndihmesë për  mbarëvajtjen e procesit edukativo-arsimor dhe 
studimor e shkencor.

Fatmirësisht, pyetësorit të hartuar nga redaksia me qëllim të mble-
dhjes së të dhënave i janë përgjigjur pothuajse masivisht të gjithë pro-
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fesorët që më parë kanë punuar, ose që vazhdojnë të punojnë në këtë 
institucion të arsimit të lartë islam. Ndaj themi se, në këtë format, kjo 
galeri portretesh përfaqëson një pamje pothuajse të plotë.

Kriteri i prezantimit ka qenë i definuar nga roli që kanë luajtur 
per sonalitete të caktuara në punën e këtij institucioni. Kështu, janë 
miratuar tri lloje zërash: zë i madh (deri në 400 fjalë), zë i mesëm 
(deri në 300 fjalë) dhe zë i vogël (deri në 200 fjalë). Në kategorinë 
e parë janë përfshirë autoritetet me ndikim të Bashkësisë Islame të 
Kosovës, si themeluese e Fakultetit si dhe dekanët e tij; në kategorinë 
e dytë janë përfshirë prodekanët, sekretarët, profesorët e rregullt dhe 
profesorët që për pjesën më të madhe të kësaj periudhe kanë qenë 
mësimdhënës të angazhuar; kurse në kategorinë e tretë janë përfshirë 
profesorët e angazhuar. 

Zërat janë rishkruar nga redaksia duke u bazuar në të dhënat që 
vetë profesorët i kanë prezantuar me rastin e përgjigjeve pyetësorit të 
miratuar. Për një numër të paktë të subjektëve, të cilët nuk janë më 
në këtë jetë, redaksia (nga përbërja e saj) ka angazhuar autorë që do 
t’i shkruanin ata. Si në raste të ngjashme secila bibliografi shoqërohet 
edhe me një fotografi (portret) të subjektit.

Si redaksi jemi të vetëdijshëm se ky kategorizim është i pamjaf-
tu eshëm për të përfshirë saktësisht rolin e secilit prej subjektëve kon-
tributdhënës në 25 vjet të funksionimit të Fakultetit të Studimeve 
Isla me, por gjithashtu shpresojmë për mirëkuptimin tuaj, të bindur se 
secila vërejtje konstruktive do t’i shërbejë në qasjeje edhe më objek-
tive në të ardhmen.

Fundja këto biobibliografi individësh nuk janë qëllim në vete, 
ngase ato janë vënë në funksion të prezantimit të jetëshkrimit njëzete-
pesëvjeçar të një institucioni me rëndësi në jetën tonë fetare, arsimo-
re, kulturore e shkencore.
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Mr. Naim Tërnava
Myfti i Republikës së Kosovës

Naim Tërnava u lind më 7 janar 1961 në fshatin Lismir 
të Fushë-Kosovës. Shkollimin fillor e mbaroi po në 

vendlindje, për të vazhduar në Medresenë “Alaudin” në 
Prishtinë, të cilën e mbaroi në vitin shkollor 1978/1979. 
Studimet i kreu më 1984 në Universitetin “Al-Azhar” të 
Kajros, në drejtimin “Usuluddin” (Apologjetikë dhe Fi-
lo zofi Islame). Studimet postdiplomike i ka mbaruar në 
Uni versitetin e Hapur Amerikan të Kajros në vitin 2003.

Fillimisht ishte emëruar imam në xhaminë e fshatit të tij të lindjes, në Lismir, dety-
rë të cilën e kreu me përkushtim shërbeu deri në vitin 1995. Më 1985 emërohet peda-
gog i lëndës së Akaidit dhe më pastaj edhe i Filozofisë islame, në Medresenë e Mesme 
“Alaudin” në Prishtinë, ku krahas punës si pedagog, për nevojat e nxënësve, hartoi edhe 
shtatë tekste për lëndët Akaid, Ahlak dhe Filozofi islame. Për dy mandate (1995-2003) 
ishte edhe drejtor i Medresesë “Alaudin”. 

Nga viti akademik 1994/1995 u angazhua ligjërues i lëndës së Akaidit dhe Filozofisë 
Islame në Fakultetin e Studimeve Islame. Lëndën e Akaidit vazhdon ta ligjërojë edhe sot. 

Naim Tërnava nga fillimi i viteve 90 ka ushtruar shumë detyra dhe funksione me rë-
ndë si, jo vetëm në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës, por edhe jashtë saj. 

Për tri mandate ka qenë anëtar i Redaksisë së revistës “Dituria Islame” (1990-1994, 
1998-2000), ku ka dhënë një kontribut të shquar dhe ka botuar studime nga fusha e akai-
dit. Kurse për dy mandate (1990-1998) ka qenë anëtar i Kryesisë së Bashkësisë Islame të 
Kosovës. 

Ishte kryesues i Këshillit të Emergjencës, të themeluar më 1997, me qëllim që të 
mbështeste luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Pas përfundimit të luftës, ky Këshill 
u transformua në Shoqatën Humanitare “Bereqeti”, të cilën e drejtoi deri në vitin 2002. 

Nga viti 1999 deri në vitin 2003 ka ushtruar detyrën e kryetarit të Kuvendit të Bashkë-
sisë Islame të Kosovës. Më 15 tetor 2003 zgjidhet kryetar dhe Myfti i Bashkësisë Islame 
të Kosovës. Në këtë post është rizgjedhur edhe në vitin 2008 dhe më 2013. Si Myfti ka 
kërkuar përkrahje ndërkombëtare për Kosovën, shtetësinë dhe njohjen e pavarësisë së saj. 
Për kontributin e tij në shumë fusha ka marrë disa mirënjohje e çmime nga organizata, 
institucione dhe forume të ndryshme vendëse e ndërkombëtare.

Naim Tërnava është autor i një numri të madh monografish, tekstesh shkollore, studi-
mesh, kumtesash, shkrimesh publicistike, hytbesh, fjalimesh, intervistash etj., ndër të cilat 
po veçojmë: Ligjërime për fenë dhe atdheun (dy vëllime me mbi 1000 faqe), Bashkësia 
Islame e Kosovës, Pasqyrë e filozofisë islame, botoi Medreseja e Mesme “Alauddin”, 
Pej gamberia - Njeriu dhe përgjegjësia - Akaidi 3, botoi Medreseja e Mesme “Alauddin”.
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Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi 
Dekan i Fakultetit të Studimeve Islame

Fahrush Rexhepi u lind më 2 maj 1960 në Sllatinë të 
Epërme, Komuna e Vitisë. Shkollën fillore e ka kry-

er në vendlindje, ndërsa Medresenë e Mesme “Alaudin” 
në Prishtinë. Ka diplomuar më 1986 në Degën e Histo-
risë të Fakultetit Filozofik, Universiteti i Bagdadit. 
Më 2001, në Universitetin e Prishtinës, e ka mbrojtur 
temën e magjistraturës. Ndërkaq, më 2009, i ka përfu-
nd uar studimet e doktoraturës po në Universitetin e 

Prish tinës,  në Fakultetin Filozofik, departamenti i Historisë. Në periudhën 1995-2011 ka 
qenë mësimdhënës në paralelen e ndarë të Medresesë së Mesme “Alaudin“ në Gjilan. Gji-
thashtu, gjatë viteve 1997 deri në vitin 2011, ishte koordinator i kësaj paraleleje të ndarë. 

Në Fakultetin e Studimeve Islame është angazhuar si mësimdhënës që nga viti akade-
mik 1995-1996, ligjëron lëndët: Sire, Historia e Religjionit, Islami dhe Evropa. Po ashtu 
është ligjërues edhe në nivelin master në FSI. Më 2014 është zgjedhur Dekan i Fakultetit 
të Studimeve Islame, detyrë të cilën e kryen edhe tani. Nga viti 2010 deri në vitin 2016 ka 
li gjëruar në universitetin AAB, në Fakultetin e Shkencave Sociale, ndërsa nga 2010 deri 
në 2012 ka kryer detyrën e dekanit të këtij Fakulteti. Fahrush Rexhepi është autor i një 
numri të konsideruar studimesh dhe kumtesash të paraqitura në aktivitete shkencore, të or-
ganizuara në vend dhe jashtë tij, ndërsa ka botuar edhe librin  “Periodiku shqiptar islam“ 
(gjysma e parë e shekullit XX), botoi Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës. Gjithashtu 
në procesin e botimit ka edhe dy vepra të tjera. Në revista dhe në periodikun shkencor 
ka botuar një numër të konsiderueshëm punimesh shkencore në të cilat trajton aspekte të 
historisë islame dhe të asaj kombëtare. Në mesin e tyre ka të botuara edhe tri publikime 
në revista ndërkombëtare. Gjithashtu është recensent i disa veprave shkencore, redaktor 
përgjegjës i revistës “Buletini”, anëtar i Bordit editorial të revistës “Zani i Naltë” si dhe 
anëtar i redaksisë së revistës Dituria Islame (në periudha të mëhershme).

Krahas punës në mësimdhënie, Fahrush Rexhepi ka kryer edhe shumë detyra në ku-
a dër të strukturës organizative të Bashkësisë Islame të Kosovës. Përveçse ka punuar si 
imam për afër 14 vite, ai në dy mandate ishte anëtar i Kuvendit të Bashkësisë Islame të 
Kosovës, ndërsa në periudhën 2003-2013 anëtar i Kryesisë së Bashkësisë Islame të Ko so-
vës. Gjatë kësaj periudhe shpeshherë ka kryer detyrën e zv.kryetarit të Bashkësisë Islame 
të Kosovës, me ç’rast ka përfaqësuar këtë institucion në forume, takime dhe tubime të 
ndryshme si në vend ashtu edhe jashtë vendit. 

Gjatë periudhës së rezistencës kombëtare para dhe pas luftës së fundit në Kosovë, ka 
pasur edhe angazhime me rëndësi të përgjithshme shoqërore.
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Prof. dr. Qazim Qazimi 
Doktor i shkencave filologjike

Qazim Qazimi lindi më 11 tetor 1946 në fshatin 
Llov cё të Gjilanit. Studimet për Letërsi arabe dhe 

Sheriat Islam i përfundoi më 1972 në Fakultetin e Filo-
zofisë të Universitetit të Bagdadit. Gradën e magjistrit 
të shkencave filologjike e mori më 25 dhjetor 1995 në 
Universiteti i Prishtinës. Po në Universitetin e Prishti-
nës, më 23 maj 2001 mori edhe gradën e doktorit të 
shkencave filologjike.

Qazim Qazimi, për 20 vjet me radhë, ka qenë profesor i Medresesë “Alaudin” që nga 
viti 1972, ndërsa drejtor i saj në periudhën 1991-1995. Në Fakultetin e Studimeve Islame 
ka punuar që nga themelimi (1992) e deri në pensionim (2015). Si profesor ka ligjëruar 
lëndët Tefsir (1992-1994) dhe Gjuhë arabe (1994-2015). Në periudhën kohore 2011- 2014 
ka qenë dekan i Fakultetit të Studimeve Islame dhe kryeredaktor i revistës “Buletini”, të 
këtij fakulteti (2012-2014).

Përveç detyrave si mësimdhënës dhe drejtues i institucioneve mësimore-studimore 
islame Qazim Qazimi ka kryer edhe një varg detyrash të tjera në kuadër të Bashkësisë Is-
lame të Kosovës, si bie fjala: anëtar i Kryesisë dhe i Kuvendit të BIK, anëtar i redaksisë së 
revistë “Dituria Islame”, Kryetar i Shoqatës Bamirëse islame “Sami Frashëri” 1990-1995. 

Ndër detyrat e tjera në mësimdhënie dhe jetën shoqërore janë edhe këto: anëtar i 
Ple qësisë të Fakultetit të Filologjisë në Prishtinë, 1992-1995; nënkryetar i “Shoqatës së 
Ar simtarëve Shqiptarë”- më vonë - LASH-i, që nga themelimi; anëtar i Kryesisë së “Sho-
qatës Kosovaro-sanxhakiane”; bashkëpunëtor i angazhuar për lëndët: Përkthim tekstesh 
bashkëkohore arabe dhe Qytetërim islam në Fakultetin e Filologjisë, në Universitetin e 
Prishtinës, 2003-2010; anëtar  i Bordit Editorial i revistës “Zani i Naltë” Organ i Komu-
nitetit Mysliman të Shqipërisë (2012-2017); recensent dhe bashkëpunëtor i revistës  “Novi 
mualim” të Sarajevës etj.

Qazim Qazimi është autor i një numri të konsiderueshëm veprash e punimesh stu-
dimore. Ndër to veçojmë:“Hyrje në shkencat kur’anore” (tekst shkollor), Medreseja 
“Alauddin”, (është ribotuar në Tiranë në vitin 2000 dhe përsëri në Prishtinë në 2006); 
“Gramatika e gjuhës arabe” (morfologji e sintaksë- tekst universitar), Fakulteti i Studi-
meve Islame, Prishtinë, 1999, (është ribotuar; 2011 dhe 2014);“Njohuri mbi Kur’anin”, 
Shtëpia Botuese” Dituria Islame”.
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Doc. Dr. Rexhep Boja
Doktor i shkencave islame 

Rexhep Boja lindi më 20 qershor 1946 në fshatin 
Kërrnicë të Klinës. Studimet universitare i ka kry-

er në Universitetin Islamik të Medinës, në Mbretërinë 
e Arabisë Saudite. Po në Medinë i kreu edhe studimet 
postdiplomike - magjistroi më 1981 me temën “Shqip-
tarët (Arnautët) në Islami”, ndërsa më 1985 doktoroi 
me temën “Myslimanët në Jugosllavi”. Pas përfundimit 

të doktoratës, më 1986 është kthyer në Kosovë, ku filloi punën si imam në Pejë, e në të 
njëjtën kohë angazhohet edhe si pedagog në Medresenë “Alaudin” në Prishtinë deri më 
1990. Në 1991 zgjidhet kryetar i Bashkësisë Islame të Kosovës, funksion të cilin e ushtroi 
për tri mandate rresht deri më 2003. Rexhep Boja është ndër themeluesit e Fakultetit të 
Studimeve Islame në Prishtinë, ku ka ligjëruar lëndët: Fikh dhe Dave. Gjithashtu, ka qenë 
dekan i këtij fakulteti në periudhën 1992-2011. 

Gjatë kohës sa ishte në krye të Bashkësisë Islame të Kosovës ka marrë pjesë në mbi 
150 konferenca, simpoziume e takime të niveleve ndërkombëtare. Ka kryer edhe një varg 
detyrash të tjera fetare e shtetërore me rëndësi, si bie fjala: Këshilltar i Ministrit të Shën-
detësisë të Kosovës; koordinator zyrtar për aktivitetet bamirëse dhe njerëzore në shtetet 
arabe; anëtar në Këshillin e Lartë Botëror për xhamitë në Ligën e Botës Islame; anëtar në 
Këshillin Transitor kosovar të formuar nga OKB-ja; anëtar i Kryesisë Fetare në Sarajevë 
në Federatën jugosllave; anëtar në Këshillin Shura për Euroazi, që udhëhiqet nga Turqia. 

Rexhep Boja është autor i shumë studimeve në fusha të ndryshme, me të cilat është 
paraqitur në konferenca e simpoziume dhe i artikujve të shumtë që janë botuar në gazeta e 
revista vendore e ndërkombëtare në gjuhën shqipe, arabe e angleze. Gjithashtu është edhe 
autor i dy librave: “Shqiptarët (Arnautët) në Islam - Muslimanët në ish-Jugosllavi”, botim 
në gjuhën arabe, “Për të nesërmen më të mirë”, në gjuhën shqipe.

Rexhep Boja, nga data 8 maj 2012, është emëruar ambasador i Republikës së Kosovës 
në Riad, detyrë të cilën vijon ta kryejë edhe tani.
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Mr. Qemajl Morina
u.d. Dekani - Prodekan  
i Fakultetit të Studimeve Islame

Qemajl Morina lindi më 3 janar 1951 në Hodonoc të 
Kamenicës. Ka diplomuar më 1976 në Sudan. Stu-

dimet e magjistraturës i ka bërë në Fakultetin e Filolog-
jisë të Universitetit të Kajros, më 1979. Për një kohë 
(1991-1992) ka punuar mësimdhënës i lëndës Gjuhë ar-
abe në Degën e Orientalistikës të Fakultetit të  Filologji-
së të Universitetit të Prishtinës. Është ndër themeluesit 

e Fakultetit të Studimeve Islame dhe ligjërues i lëndës Gjuhë arabe në periudhën nga viti 
1992 e deri në pensionim më 2015. Krahas ligjërimit, Qemajl Morina e ka kryer edhe 
detyrën e prodekanit të Fakultetit që nga fillimi (1992) e deri më 2011, kurse në vitin aka-
demik 2011-2012 ishte edhe ushtrues i detyrës së dekanit. 

Përveç punës si ligjërues dhe drejtues i Fakultetit të Studimeve Islame, Qemajl Mori-
na ka kryer edhe detyra me rëndësi në strukturën drejtuese e profesionale të Bashkësisë Is-
lame të Kosovës. Veçmas spikat kontributi i tij për publicistikën islame në gjuhën shqipe, 
si kryeredaktor i revistës “Dituria Islame” (1992-1996) dhe për 15 vjet kryeredaktor i 
revistës “Edukata Islame” (2001-2016). Është edhe redaktor për çështje fetare në hartimin 
e  Fjalorit  Enciklopedik  të Kosovës, që është në përgatitje e sipër nga Akademia  e Shken-
cave dhe  e Arteve e Kosovës nga viti 2010 e në vijim. Po ashtu, ka qenë anëtar i Kuvendit 
të Bashkësisë Islame të Kosovës (2013-2016), bashkudhëheqës i dosjes së dialogut ndër-
fetar  islamo-krishterë në periudhën 1998-2013 etj. 

Qemajl Morina është autor i qindra studimeve dhe shkrimeve me përmbajtje islame 
dhe figura më emblematike e publicistikës shqiptare islame në ditët e sotme. Veç kësaj 
është edhe autor i shumë veprave, ndër të cilat po i veçojmë këto: Hoxhë Kadri Prishtina, 
mendimtar islam, Prishtinë, 2000; Lidhja Shqiptare e Prizrenit në shtypin egjiptian (1878-
1881), Prishtinë, 2007; Glosari i nocioneve fetare (islame, ortodo kse, katolike dhe çifute), 
botim i Fakultetit të Studimeve Islame, Prishtinë.
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MA Besa Ismaili - Ahmeti
Prodekan i Fakultetit të Studimeve Islame

Besa Ismaili u lind më 5 shtator 1975 në Mitrovicë. 
Ka diplomuar më 1999 në Fa kultetin e Filologjisë 

të Universitetit të Prish tin ës, më 2003 në Universitetin 
e Jordanisë ka marrë gradën Master i Arteve. Aktual-
isht ndjek studimet (PhD) pranë Universitetit Ndërkom-
bëtar të Strugës, ku po përgatit tezën e doktoraturës. Ka 
punuar si mësimdhënëse në disa institucio ne arsimore e 

universitare, si në: Medresenë Alaudin (1997-1998), Qend r ën e Gjuhëve të Huaja `Zas 
Trade` (1996-1999), Kolegjin e Komuni te tit Islam Jordan (2001-2002), Kolegjin Darda-
nia (2008-2016). Në Fa kultetin e Studimeve Islame që nga viti 2003 e ligjëron lëndën e 
gjuhës angleze. Është autore e studimeve të ndryshme të botuara në “Yearbook of Europe-
an Muslims”.  Gjithashtu, më 2011 ka përkthyer veprën e autores Zilka Spahic Siljak me 
titullin “Identitetet femërore, feministe dhe myslimane”.

Një aktivitet të dendur e ka treguar edhe në kuadër të strukturës së Bashkësisë Islame 
të Kosovës, ku më 2005 ka iniciuar themelimin e De partamentit të Grave, të cilin e ka ud-
hëhequr deri më 2014. Besa Ismaili e ka përfaqësuar Bashkësinë Islame të Kosovës në or-
ganizime qeveritare, vendore dhe ndërkombëtare kushtuar çështjeve të grave, të dialogut 
ndërfetar dhe të luftës kundër ekstremizmit. Në kuadër të Kryesisë së Bashkësisë Islame 
ka dhënë ndihmesë në organizimin, mbarëvajtjen dhe arritjen e marrëveshjeve të mirëk-
uptimit ndërmjet Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës me programe të ndryshme 
ndërkombëtare. Ka organizuar edhe aktivitete në kuadër të Kryesisë së Bashkësisë Islame 
të Kosovës, sikundër janë tryezat debatuese dhe konferencat lidhur me çështje të interesit 
shoqëror.

Besa Ismaili - Ahmeti është treguar aktive edhe në jetën shoqërore të Kosovës, duke 
kryer detyra të ndryshme në fushën e përkthimit, si në: Misionin e OSBE Kosovë 2003-
2009; në Misionin e EULEX-it 2009-2014; në Radiotelevizionin e Kosovës; konsulente në 
kuadër të projekteve të programeve të UNDP-së, UNFPA-së, Zyrës së BE-së për Kosovë, 
Ambasadës Amerikane etj.

Nga viti 2014 Besa Ismajli - Ahmeti është prodekane e Fakultetit të Studimeve Islame.
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Ma. sc. Vedat Shabani
Sekretar i Fakultetit të Studimeve Islame

Vedat Shabani u lind më 5 janar 1980 në Podujevë. 

Shkollën fillore e kreu në Llapashticë të Poshtme 

- Podujevë. Shkollën e mesme-medresenë e ka përfund-

uar në Damask të Sirisë, ku ka qëndruar për gjashtë vite 

1995-2001. Studimet themelore i ka vazhduar pranë 

Fakultetit të Studimeve Islame të Prishtinës, ku edhe ka 

diplomuar më 2006 në lëndën e tefsirit. Studimet postdiplomike i ka vazhduar në Univer-

sitetin e Prishtinës, Fakultetin Juridik, drejtimi civil dhe më 2013 ka mbrojtur me sukses 

temën e masterit. 

Vedat Shabani, në Fakultetin e Studimeve Islame fillimisht është angazhuar në ad-

ministratën e Fakultetit, konkretisht si referent për çështje të studentëve. Këtë pozitë e ka 

ushtruar deri në vitin 2012. Ndërsa nga muaji maj i vitit 2012 e kryen detyrën e sekretarit 

të Fakultetit të Studimeve Islame. Krahas punës së tij në administratë, gjatë vitit akademik 

2013/2014 është angazhuar si asistent i lëndës Gjuhë arabe, ndërsa në vitin akademik 

2014-2015 edhe si ligjërues i lëndës Dave. 

Në fushën e angazhimeve shkencore ai merret edhe me shkrime dhe përkthime të 

temave të ndryshme të karakterit fetar dhe juridik. Ka të botuar disa artikuj autorialë dhe 

një numër të konsiderueshëm përkthimesh.
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Prof. Elez Osmani
u.d. Sekretari i Fakultetit të Studimeve Islame

Elez Osmani u lind më 18.5.1954 në Morinë të 

Gjakovës. Shkollën fillore e kreu në vendlind-

je, Medrese në ”Alaudin”  në Prishtinë, kurse diplomoi 

në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, në 

Degën e Filozofi-Sociologjisë; ndërkohë ndoqi mësimet 

edhe në Katedrën e Orientalistikës të këtij Fakulteti. Në 

vitet 1987-1988 me bursë të Komitetit të Shkencës, të Kulturës e të Arsimit të Kosovës 

studioi, për gjashtë muaj, gjuhën arabe në Universitetin e Kajros, Egjipt.  

Pas disa vitesh punë pedagogjike, Elez Osmani kaloi në gazetari. Nga prilli 1981 gjer 

në vitin 1989 ishte gazetar në Televizionin e Prishtinës. Ndërkohë punonte si profesor në 

Medresenë e Mesme “Alaudin”. Më pas, deri më 1990, vijoi punën si gazetar e redaktor 

për rubrikën “Kohët”, ku realizoi emisione tematike, dokumentare e historike. Në vitin 

1992 filloi punën si redaktor në revistën fetare, kulturore e shkencore “Dituria Islame”. 

Botoi artikuj të shumtë në gazetat dhe revistat e kohës. 

Prej vitit 1995 e deri më 1997 ishte u.d. sekretar i Fakulteti të Studimeve Islame.  

Është autori i vëllimit publicistik “Mbresa nga vendet e shenjta”. Pas luftës, në maj të vitit 

1999, emigroi në SHBA, në Nju-Jork. Është bashkëpunëtor i gazetës “Dielli” që botohet 

në Nju-Jork.
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Ma. Muzaqete Kosumi 
Koordinatore për marrëdhënie me jashtë

Muzaqete Kosumi ka lindur më 17 shkurt 1987 në 

Podujevë. Shkollën fillore e ka mbaruar në Podu-

jevë, ndërsa Medresenë “Alaudin” në Prishtinë. Studimet 

i ka përfunduar më 2011 në Degën e Gjuhës dhe të Letër-

sisë Angleze të Fakultetit të Filologjisë në Universitetin e 

Prishtinës, ku i ka kryer edhe studimet e masterit. 

Në vitin akademik 2012 - 2013 ka punuar si profesoreshë e gjuhës angleze në Fakulte-

tin e Studimeve Islame. Nga viti 2014 e deri më 2017, ka punuar si mësimdhënëse e gjuhës 

angleze në Medresenë “Alaudin”, ndërsa nga viti 2015 e në vijim punon si koordinatore 

për marrëdhënie me jashtë në Fakultetin e Studimeve Islame. 

Muzaqete Kosumi ka marrë pjesë në disa konferenca dhe trajnime brenda dhe jashtë 

vendit, siç janë: ‘Islami, Religjionet dhe Pluralizmi në Evropë‘, Podgoricë, 2014; Dituria 

Islame - (tri dekada jetë, punë, sfida dhe suksese), Prishtinë, 2016; “Medresetë shqiptare 

në kohën e sotme: Kurrikulat dhe tekstet shkollore”, Ohër, 2017 dhe në konferencën kush-

tuar 65- vjetorit të Medresesë “Alauddin”, Prishtinë, 2017.
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2. Profesorët e rregullt

Fakulteti i Studimeve Islame përveç që i ka dhënë rëndësi zh-
villimit të kurikuleve, reformave në procesin e mësimdhënies dhe 
shkëmbimit të përvojave me institucione ndërkombëtare të arsimit të 
lartë, ai një rëndësi të veçantë i ka kushtuar edhe ngritjes së kapac-
iteteve kadrovike, profilizimit të tyre dhe angazhimit të kuadrit të 
rregullt. Tani Fakulteti i Studimeve Islame numëron dhjetë profesorë 
të rregullt nga të cilët 8 posedojnë gradën doktor shkence.
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Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani 
Doktor i shkencave të hadithit

Sulejman Osmani lindi më 20 korrik 1965 në Lisockë 

të Dardanës. Ka diplomuar në Fakultetin e Hadithit 

dhe Studimeve Islame të Universitetit Islamik të Med-

inës. Magjistraturën me temën “Kontributi i dijetarëve 

shqiptarë në lëmin e Sunetit” më 2005 e ka fituar në Uni-

versitetin Islamik të Bejrutit. Ndërkaq doktoraturën e ka 

kryer më 2008, në Universitetin “El Xhinan” të Tripolit - Liban, ku ka mbrojtur temën 

“Personaliteti i Muhamedit a.s. te dijetarët shqiptarë”. 

Sulejman Osmani ka qenë imam, hatib dhe mualim në Xhaminë e Qendrës në Gjilan 

si dhe mësimdhënës i lëndës së Hadithit në Medresenë “Alauddin”, paralelja në Gjilan. 

Është profesor që nga fillimi e deri në ditët e sotme, si ligjërues i lëndëve: Hadith dhe Ter-

minologji e Hadithit dhe aktualisht ligjërues në nivelin master në FSI. Është anëtar i redak-

sisë së “Buletinit”, revistë shkencore e këtij institucioni të arsimit të lartë. Përveç kësaj, 

ka kryer një varg detyrash në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës, si anëtar i Kryesisë 

së kësaj bashkësie në periudhën 1996-2004; pastaj anëtar i Këshillit të Bashkësisë Islame 

në Gjilan në disa mandate dhe kryetar i këtij Këshilli nga viti 2013 deri më 2016; kryetar i 

Shoqatës Humanitare “Beriqeti”, në një periudhë pas luftës në Kosovë etj.

Sulejman Osmani është autor i shumë studimeve të botuara në revista përkatëse 

shkencore e publicistike islame dhe i disa kumtesave të paraqitura në aktivitete shkencore 

në vend dhe jashtë tij. Është edhe autor i këtyre veprave: “Pozita e Sunetit në Islam” “Had-

ithi - këshilla dhe urtësi”.
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Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti
Doktor i shkencave të tefsirit

Xhabir Hamiti  lindi më 15 mars 1968  në Bllatë të 

Podujevës. Ka diplomuar më 1994 në Universitetin 

Islamik të Medinës, ndërsa masterin e ka kryer në Univer-

sitetin El Xhinan të Tripolit, Liban, ku ka mbrojtur temën 

“Studimet orientale për Kuranin në ish-Jugosllavi. Dok-

toraturën me temën “Komentimi tradicional i Kuranit tek 

shqiptarët në shekullin e XX” e ka mbrojtur më 2008 në 

Universitetin e Sarajevës. Në degën e Orientalistikës të Fakultetit Filologjik të Universite-

tit të Prishtinës ka ligjëruar lëndën Gjuhë arabe gjatë vitit akademik 2003/2004.

Xhabir Hamiti ka qenë sekretar i Fakultetit të Studimeve Islame në periudhën 1995-

2010, ndërsa nga viti 2003 e në vijim është ligjërues i këtyre lëndëve: Studime kuranore, 

Metodologji e komentimit të Kuranit dhe Studime të Kuranit në Evropë në programin 

master. Krahas kësaj, ka qenë anëtar i i Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës në 

periudhën 1998-2008 dhe kryetar i këtij Kuvendi gjatë viteve 2008-2013. Gjithashtu ka 

qenë anëtar i redaksisë së revistës “Edukata Islame” (2000-2016). Ka marr pjesë në shumë 

konferenca ndërkombëtare si: Vjenë, Stutgart, Osnabruck, Oxford, Doha, Stamboll etj.

Krahas një numri të konsiderueshëm punimesh studimore, është autor edhe i këtyre 

librave: “Studime kuranore”, “Fjalor i gjuhës arabe”, “Feja dhe interpretimi i saj në sho-

qëri”.

Xhabir Hamiti ka kryer edhe detyra të tjera me interes shoqëror.
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Prof. ass. dr. Musa Vila
Doktor i shkencave të hadithit

Musa Vila u lind më 24 maj 1970 në Necavc të 

Hanit të Elezit. Ka diplomuar në Universitetin 

Islamik të Medinës më 1995. Temën e masterit, me titul-

lin “Të drejtat dhe liritë e njeriut në hadithet profetike”, e 

ka mbrojtur më 18 maj 1999 në  Jordani. Ndërkaq, dok-

toratën me titullin “Veprimtaria e Ahmed ef. Kaleshit ne 

veçanti në librin Thesari i njohurive në thëniet e profetit te kohës së fundit” e ka mbrojtur 

në Universitetin e Sarajevës më 18 maj 2011.

Musa Vila që nga viti 1999 është angazhuar si profesor i shkencave të hadithit, për-

katësisht i lëndëve: Kritika në hadith dhe Dispozitat e haditheve. Është autor i punimeve të 

ndryshme studimore dhe i disa veprave nga sfera e islamistikës, përkatësisht të shkencave 

të hadithit, sikundër janë: “Komentimi i haditheve sipas metodologjisë shkencore”, “Kri-

tika shkencore në hadith”, “Bazat e hadithit”.

Krahas mësimdhënies në Fakultetin e Studimeve Islame, Musa Vila është angazhuar 

në strukturat e Bashkësisë Islame të Kosovës, si kryetar i KBI të Hanit të Elezit në periu-

dhën 2000-2012, sikurse edhe anëtar i redaksisë së revistës “Dituria islame” në periudhën 

2001-2003.
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Prof. dr. ass. Zija Abdullahu 

Doktor i shkencave të akaidit  
   dhe i filozofisë islame

Zija Abdullahu lindi më 29 tetor 1961 në fshatin Ni-

kushtak të Kumanovës. Ka diplomuar në Fakulte-

tin e Usulud-dinit në Universitetin e Ez’harit në Kajro, 

ndërsa ka magjistruar në Fakultetin e Usulud-dinit në 

Universitetin e Zejtunes, në Tunizi. Doktoraturën e ka 

kryer në vitin 2000 në të njëjtin Universitet, ku ka mbrojtur temën me titullin “Etheru’l 

akideti’l islamijjeti fi tevxhihi suluki’l muslimi”(Ndikimi i akaidit islam në sjelljen e mus-

limanit). 

Për një vit akademik Zija Abdullahu ka qenë profesor në Fakultetin e Shkencave Is-

lame në Shkup, ndërsa në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë e ka filluar an-

gazhimin  e tij si mësimdhënës në vitin akademik 2001-2002, duke punuar në vijimësi në 

këtë institucion. Në periudhën 2001-2010 ka pasur statusin e profesorit të angazhuar, ndër-

sa nga viti 2010 e këtej si profesor i rregullt. Është ligjërues i lëndëve Akaid dhe Filozofi 

në programin bachelor, ndërsa në programin master ligjëron lëndën Koncepti i perceptimit 

të muslimanëve ndaj feve të tjera. Përveç mësimdhënies, në një mandat (2011 -2014) e ka 

kryer detyrën e prodekanit të Fakultetit të Studimeve Islame. 

Zija Abdullahu është autor i librit: “Studim krahasimtar i feve”,ndërsa në proces të 

botimit ka librin: “Ndikimi i besimit në sjelljen e muslimanit”.
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Prof. ass. dr. Shefqet Krasniqi 
Doktor i shkencave të jurisprudencës islame

Shefqet Krasniqi lindi më 22 qershor 1966 në Si-

boc, Komuna e Kastriotit (ish-Obiliqit). Studimet i 

ka kryer në Medinë, Arabia Saudite më 1992. Temën e 

masterit me titullin  “Verifikim dhe recensim i librit ‘Et-

tas-hih ve et-terxhih ala el-kudurij’ të autorit Kasim bin 

Kutlubuga el-Hanefij, e ka mbrojtur më 1996, në Uni-

versitetin Islamik të Medinës. Ndërkaq, temën e doktoraturës me titullin ‘Meselet e Imam 

Ebu Hanifes sipas transmetimit të El-Hasen bin Zijad, e ka mbrojtur më 2001, në Univer-

sitetin Islamik të Medinës.

Shefqet Krasniqi, krahas punës në Fakultetin e Studimeve Islame, ka shërbyer, për 

disa vite, si imam në Xhaminë e Madhe në Prishtinë (2002-2014). Në periudhën 2001-

2005 ka qenë profesor i angazhuar për lëndën e Usuli fik-hut. Nga viti 2012 ligjëron 

lëndën e fik-hut. Aktualisht ligjëron edhe në nivelin master në FSI.

Shefqet Krasniqi është autor i shumë kolumneve të botuara në shtypin ditor të 

Kosovës, sikundër edhe autor i një numri të madh të ligjëratave në emisione me përmbajt-

je islame në mediet e Kosovës. Është autor i më se 20 veprave të botuara, ndër të cilat po 

veçojmë: “Rruga e ndriçuar”, “Tefsir suret Ta-Ha”, “Fikhu i pakicave muslimane, Sfidat e 

muslimanëve në Perëndim”.
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Prof. ass. dr. Lulzim Esati
Doktor i shkencave të tefsirit

Lulzim Esati u lind më 3 prill 1969 në Gjilan. Ka 

diplomuar në Kajro më 22 qershor 1999. Temën 

e magjistraturës me titullin “Zbukurimi në Kuranin Fa-

mëlartë” e ka mbrojtur pranë Departamentit të Tefsirit në 

Universitetin e Alul Bejtit, në Mafrak të Jordanisë. Më 15 

gusht 2004 mbrojti temën e doktoraturës “Besa në Kuran 

dhe Sunet”, në Universitetin Islamik ndërkombëtar në Malajzi. Lulzim Esati është an-

gazhuar në mësimdhënie në Fakultetin e Studimeve Islame që nga viti 2005 e këtej, ndërsa 

ligjëron lëndët e Tefsirit.

Përveç punës në Fakultetin e Studimeve Islame, Lulzim Esati, gjatë viteve 2007-2009, 

ka qenë edhe mësimdhënës në Medresenë “Alaudin”, paralelja në Gjilan dhe ligjërues në 

Malishevë të Gjilanit në periudhën 2009-2014. Është autor i një vargu studimesh dhe kum-

tesash të paraqitura në aktivitete të ndryshme shkencore kushtuar studimeve islame. Deri 

tani ka botuar veprën Studime praktike në komentimin tematik të Kuranit, në edicionin 

e Fakultetit të Studimeve Islame. Në proces të botimit e ka edhe veprën Personalitete në 

Kuranin Famëlartë.
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Dr. Ajni Sinani 
Doktor i jurisprudencës islame 

Ajni Sinani u lind më 13 nëntor1962 në Zapllux-

he, Dragash. Gradën e profesorit të së Drejtës së 

Sheriatit e mori në Universitetin “El-Ez’her” në Kajro, 

Egjipt, 1998. Magjistraturë e mbrojti në Fakultetin Juri-

dik të Universitetit të Prishtinës, me fokus në të Drejtën 

dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare, në 27 mars 2009, me 

temën “Çështja palestineze pas Luftës së Dytë Botërore (1948-2008)”, ndërsa doktoroi në 

Universitetin Ndërkombëtar të Novi Pazarit, në të Drejtën e Sheriatit, më 28 shtator 2016, 

me temën  “Myftinitë dhe gjyqet e sheriatit në Kosovë ndërmjet dy luftërave botërore 

(1918-1941)”.

Ajni Sinani, për dy vjet (1997-1999), ishte ligjërues i së Drejtës islame (fikh) dhe i 

Gjuhës arabe në medresenë “Haxhi Sheh Shamia”, në Shkodër. Nga viti 2010 e këtej në 

Fakultetin e Studimeve Islame ligjëron lëndët: Fikh dhe Histori e së Drejtës së Sheriatit.  

Është autor i një vargu tekstesh, ndër të cilat po përmendim studimet: “Islami fe, ligj, kul-

turë dhe qytetërim”, Zëri Ynë (Prishtinë, 2007); “Çështja palestineze pas Luftës së Dytë 

Botërore”, Zëri Ynë (Prishtinë, 2009); “Të tjerët për Islamin”, Dituria Islame (Prishtinë, 

2015).

Ajni Sinani, krahas angazhimit në mësimdhënie, nga viti 2013 është kryetar u Kuven-

dit të Bashkësisë Islame të Kosovës dhe nga viti 2016 edhe kryeredaktor i revistës “Dituria 

islame”.
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Mr. Hfz. Safet Hoxha
Masteri shkencave juridike

Safet Hoxha lindi më 20 korrik 1969 në Bllacë të 

Suharekës. Ka diplomuar më 1995 në Medinë, 

Arabia Saudite. Më 2013 ka marrë gradën e masterit 

në Kolegjin “Fama“ të Prishtinës me temën “Faktori 

fe në çështjet e sigurisë në Kosovë në periudhën 1991-

2011“. Në Fakultetin e Studimeve Islame, si ligjërues 

i angazhuar mban lëndën e Kuranit që nga viti 1996 

e këtej. Gjithashtu, një kontribut në mësimdhënien islame e ka dhënë edhe si profesor 

i lëndës së Kuranit dhe Usuli Fikhut në Medresenë “Alauddin“, paralelja në Prizren, në 

periudhën kohore 1997-2006.

Safet Hoxha ka kryer detyra të ndryshme në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës, 

si bie fjala; imam në Pejë (1995-1997), në Prizren (1997-2013) dhe Gjakovë (2013-2016). 

Gjithashtu ka qenë anëtar i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren dhe Gjakovë.
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3. Profesorët me angazhim

Planprogramet studimore të Fakultetit të Studimeve Islame përveç 
lëndëve themelore të teologjisë islame, përfshijnë edhe një numër të 
konsiderueshëm të lëndëve të fushës së filologjisë, filozofisë dhe të 
shkencave tjera humane. Fondi i orëve për lëndët me normë të ku-
fizuar ka obliguar FSI që të angazhoj edhe një numër të konsiderue-
shëm të stafit mësimdhënës jo të rregullt.
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Myderriz Sherif Ahmeti (1920-1998)

Sherif Ahmeti lindi në Gumnasellë të Lipjanit më 
1920. Kreu medresenë “Pirinaz”, diplomoi më 1944, 

ku e mori ixhazetnamenë te myderrizi i njohur Ahmet 
ef. Mardoçi. Në periudhën 1945-1950 kreu edhe kursin 
pedagogjik. Deri më 1955 punoi mësues e drejtor shko-
lle në fshatin Sllovi të Lipjanit, ndërsa më 1956 iu kthye 
detyrës së imamit, në xhaminë e fshatit Gllogoc. Më 5 
shkurt 1965 emërohet mësimdhënës i lëndëve Akaid 
dhe Filozofi islame në medresenë “Alaudin” të Prishti-

nës dhe drejtor i saj në periudhën 1973-1983. Ka qenë kryetar i Shoqatës së Ulemave të 
Kosovës (1969-1982) dhe myfti i Prishtinës me rrethinë në periudhën 1985-1990.

Përveçse si pedagog në medrese dhe drejtues i saj Sherif Ahmeti  ka dhënë një ndihme-
së të çmueshme edhe sa i përket themelimit të publicistikës shqipe islame në Kosovë. Ishte 
ndër bashkëpunëtorët e parë të periodikut islam në Kosovë, përkatësisht në faqet e “Bule-
tinit informativ” (të cilin e drejtoi nga viti 1968 deri më 1971), “Takvimit”, “Eduka tës 
islame” (kryeredaktor i së cilës ishte nga themelimi 1971 e deri më 1987) dhe “Diturisë is-
lame”, ku botoi një numër të madh shkrimesh, duke u shquar si njëra ndër penat e dallua ra 
të publicistikës islame në gjuhën shqipe. Temat dhe çështjet fetare që i trajtonte në to ishin 
me interes të përgjithshëm për popullatën shqiptare të besimit islam. 

Sherif Ahmeti ka hyrë në galerinë e personaliteteve të shquara islame të botës shqip-
tare, në rend të parë, me përkthimin e Kuranit Kerim në gjuhën shqipe më 1987. Përkthimi 
i tij, i shoqëruar edhe me komente të shkurtra, është botuar deri në një milion kopje dhe si i 
tillë shënon librin me tirazhin më të madh të botuar, përnjëherë, në gjuhë shqipe. Gjithash-
tu është edhe autor i veprës “Komente dhe mendime islame”, që u botua në Prishtinë më 
1995.

Duke qenë një pishtar i arsimit dhe edukimit të brezave të rinj, Myderriz Sherif Ahme-
ti, do të angazhohej edhe për themelimin e Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë. 
Me përvojën e tij prej pedagogu e njohësi të dijeve islame, dha ndihmesë të çmueshme 
për përgatitjen e programeve studimore. Në shenjë respekti Myderriz Sherif Ahmeti, nga 
kolegët e tij, u përzgjodh si profesori që do ta mbante ligjëratën e parë në këtë Fakultet, 
ndërsa për dy vjet e ka ligjëruar lëndën e Akaidit.

Sherif Ahmeti, njëri nga klasikët e shquar të dijeve islame në Kosovë, u nda nga kjo 
jetë më 14 prill 1998.
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Akademik Pajazit Nushi (1933-2015)
Doktor i shkencave të psikologjisë

Pajazit Nushi lindi në Gjakovë më 8 janar 1933. 

Stu dimet për psikologji i kreu në Universi-

tetin e Beogradit më 1955, ndërsa disertacionin 

e do kto ratës me titullin “Zhvillimi i terminolo-

gjisë psiko lo  gjike dhe baza semantike e përcaktimit 

të saj në gjuhën shqipe”, e mbrojti në Universitetin e Prishtinës më 1983. Më 2008 u  

zgjodh anëtar i rregullt i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. 

Krahas punës së palodhshme pedagogjike dhe për ngritjen e kapaciteteve arsimore e 

shkencore të Kosovës, Pajazit Nushi ka kryer edhe një varg detyrash të tjera si veprimtar 

shoqëroro-politik në institucionet qeverisëse të Kosovës, por dhe si përfaqësues i saj në 

nivelin federativ. Një ndihmesë të çmueshme e ka dhënë edhe me rastin e themelimit 

të Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë. Me ndihmën profesionale dhe këshillat 

e dobishme, në kuadër të Këshillit themelues të këtij fakulteti, ka ndikuar që proceset të 

ecin mbarë. Sigurisht se gatishmëria e tij për të ligjëruar për një periudhë kohore lëndën 

Psikologji e religjionit ishte një mbështetje tjetër me rëndësi të madhe.

Është autori një numri të madh studimesh e veprash, ndër të cilat veçojmë: Fjalor i 

Psikologjisë, botoi Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1987; Psikologjia e përgjithshme - 

Kaptina të zgjedhura, Universiteti i Prishtinës, 1997; Leksikoni i Psikologjisë, Akademia 

e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2015.

Pajazit Nushi vdiq në Prishtinë më 2 shtator të vitit 2015.  
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Prof. dr. Abdullah Hamiti 
Doktor i shkencave filologjike

Abdullah Hamiti u lind më 12 maj 1958 në Tërnoc të 

Bujanocit. Diplomoi në Degën e Orientalistikës të 

Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës më 1981, 

ndërsa magjistroi në vitin 1990 me temën “Gjuha e veprës 

‘Akaıdul Islam’ të Tahir Llukës”, në Fakultetin e Filologji-

së të Universitetit të Prishtinës. Doktoroi po në këtë insti-

tucion më 1998 me temën “Veçoritë gjuhësore të fjalorit turqisht-shqip e shqip-turqisht të 

Hafiz Ali Ulqinakut”.

Nga viti 1986 punon në Fakultetin e Filologjisë, Dega e Orientalistikës, ku ligjëron 

lëndët: Gjuhë turke (gramatika), Letërsi e vjetër turke dhe Letërsi bashkëkohore turke. Në 

Fakultetin e Studimeve Islame, nga viti 2001 e deri më 2013, ka ligjëruar lëndën Gjuhë 

turke. Është autor i një numri të konsiderueshëm punimesh studimore dhe kumtesash të 

prezantuara në aktivitete shkencore në vend dhe jashtë tij. Është autor edhe i këtyre ve-

prave dhe teksteve universitare, si: “Gramatika e gjuhës së sotme turke” (Prishtinë, 2012, 

f. 285); “Türkçe - Arnavutça konuşma kılavuzu”, “Türkmen Kitabevi” (Istanbul, 1998, f. 

239); “Nezim Frakulla dhe Divani i tij shqip”, Logos-A, (Shkup, 2008, f. 481).

Aktualisht Abdullah Hamiti është profesor i rregullt në Degën e Orientalistikës, 

Fakulteti i Filologjisë i Universitetit “Hasan Prishtina”.
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Prof. dr. Agim Zogaj 
Doktor i shkencave historike

Agim Zogaj u lind më 5 tetor 1954 në Turjakë të 

Malishevës. Studimet themelore i ka kryer më 

1978 në Degën Filozofi - Sociologji, ndërsa ka magjis-

truar më 1998 në Degën e Historisë të Fakultetit të Filo-

zofisë, Universiteti i Prishtinës. Po në këtë institucion ka 

doktoruar më 2002 me temën “Marrëdhëniet shqiptaro 

- jugosllave.

Në Fakultetin e Studimeve Islame është ligjërues i angazhuar nga viti shkollor 2004-

2005 e në vijimësi për lëndën Shkrim akademik. 

Agim Zogaj ka kryer detyra të ndryshme në institucione informative e të arsimit të 

lartë në Kosovë. Ka qenë kryeredaktor i revistës shkencore “Dituria” (1982-1987), kryere-

daktor i revistës “Zëri i rinisë” (1987-1990), drejtor i javores politike “Zëri” (1995-1999), 

korrespondent i programit shqip të radios “Deutsche Welle” (1998-2003). Profesor në 

Departamentin e Shkencave Politike të Fakultetit Filozofik është nga viti 2000, ndërsa në 

periudhën 2004-2009 ka qenë sekretar dhe shef i këtij departamenti, sikurse edhe nënk-

ryetar i Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës (2009-2012).

Është autor i dhjetë librave të botuar, ndër të cilët veçojmë: Procesi i Prizrenit (1992; 

ribotim 1997); Dëshmi për Kosovën 1989-1991, 1995; Ndërhyrja e PKJ-së në Shqipëri 

gjatë Luftës Dytë Botërore (2003).
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Prof. dr. Hysen Matoshi
Doktor i shkencave filologjike

Hysen Matoshi lindi më 31 korrik 1967 në Gmicë 

të Dardanës. Ka diplomuar në letërsi dhe gjuhë 

shqipe në Fakultetin Filozofik të Prishtinës, më 1990. 

Pasi ka punuar mësimdhënës për disa vite, më 1996 është 

pranuar në Institutin Albanologjik. Më 1997 ka mbrojtur 

temën e magjistraturës, ndërsa më 2005 doktoraturën në 

Universitetin e Prishtinës.  

Hysen Matoshi është profesor i angazhuar në Fakultetin e Studimeve Islame për 

lëndën Letërsi shqipe që nga viti 2010. Ishte për një mandat anëtar i redaksisë së revistës 

“Dituria islame” (2013-2015). Ka marrë pjesë në më se 120 aktivitete shkencore. Është 

autor i më se 250 njësive bibliografike të botuara në periodikun shkencor të Kosovës dhe 

jashtë saj. Është autor i disa veprave ndër të cilat veçojmë: Poezia e Lasgush Poradecit 

në kontekstin e poezisë evropiane, Instituti Albanologjik, 2000; Stilet në letërsinë shqipe 

ndërmjet dy luftërave botërore, Instituti Albanologjik, 2008; Hapësira etnike e kulturore 

shqiptare dhe Kisha Ortodokse Serbe / Albanian cultural space and the Serbian Ortodox 

Church (botim dygjuhësh), Logos A, Shkup, 2012 etj.

Aktualisht Hysen Matoshi është këshilltar shkencor në Degën e Letërsisë, drejtor i In-

stitutit Albanologjik të Prishtinës nga viti 2007, nënkryetar i Këshillit Shkencor të MAShT 

dhe profesor i angazhuar në Universitetin e Prizrenit.
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Prof. dr. Metin Izeti
Doktor i shkencave islame

Metin Izeti u lind më 1 shtator 1970 në Tetovë, Re-
publika e Maqedonisë. Ka diplomuar më 1996 në 

Fakultetin Teologjik pranë Universitetit “Dokuz Ejlyl” 
në Izmir, Turqi. Në vitin 1998 mbrojti magjistraturën 
në Institutin e Shkencave Shoqërore pranë të njëjtit uni-
versitet me temën “Bektashizmi në Maqedoni”. Në vitin 
2003 i kreu edhe studimet e doktoratës, në Institutin e 
Shkencave Shoqërore pranë Universitetit Marmara në 
Stamboll, me temën“Rrymat sufike në Ballkan në shek. 

XVII dhe XVIII”. Ka ligjëruar në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup, në Fakultetin 
e Shkencave Islame në Novi Pazar dhe në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Në periudhën 
2007-2010 është angazhuar si ligjërues në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, për 
lëndët: Filozofi islame dhe Akaid.

Metin Izeti është autori një numri të madh të studimeve dhe të kumtesave të paraqi-
tura në aktivitete shkencore të karakterit ndërkombëtar. Gjithashtu është edhe autor i disa 
veprave, sikundër janë: Ethet e Metafizikës, 2002; Kllapia e Tesavvufit, 2004; Dyzet net 
2015. Aktualisht është pedagog i rregullt në Universitetin Shtetëror të Tetovës.

Prof. asoc. dr. Isa Memishi
Doktor i shkencave të filologjisë

Isa Memishi u lind më 20 korrik 1959 në Raincë, Ko-
muna e Preshevës. Ka marrë diplomës e profesorit 

të orientalistikës më 1984,  ka magjistruar më 1997, 
ndërsa ka doktoruar më 2005 në Fakultetin e Filolog-
jisë të Uni versitetit të Prishtinës. Për 29 vjet rresht 
punon si më simdhënës në Degën e Orientalistikës në 
Universitetin e Prishtinës, kurse gjatë periudhës 2008 
- 2011 ishte i angazhuar si lektor i gjuhës shqipe në 
Universitetin e Trakisë (Edrene, Turqi). Nga viti 2015 

është profesor i angazhuar në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë ku ligjëron 
lëndën Gjuhë arabe 2.

Isa Memishi është autor dhe përkthyes i disa veprave me interes për gjuhësinë dhe 
dijet e përgjithshme, sikundër janë: Sintaksë e gjuhës arabe, 2002, Prishtinë; Fjalor ara-
bisht-shqip, Logos A, Shkup; 2014; Leksikon i orientalistëve, (përkthim nga gjuha arabe), 
Logos A, Shkup 2015.  
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Dr. Ilmije Kuqi
Doktoreshë e jurisprudencës islame

Ilmije Kuqi u lind më 1 nëntor 1978 në Pejë. Temën 
e masterit, me titullin (Masat preventive në të Drej-

tën Civile), e ka mbrojtur më 11 gusht 2009, në Jordani, 
Universiteti“El-Ulumi El-Islamijeh El-Alemije”. Ka 
dok toruar më 1 korrik 2012, në temën “Kapitulli për pas-
tërtinë dhe namazin nga libri (Kemalu ed-dirajeh fi sherhi 
en-nukajeh)” në Jordani, Universiteti El-Ulumi El-Isla-
mijeh El-Alemije”.

Në Fakultetin e Studimeve Islame është angazhuar 
nga viti akademik 2012-2013 si ligjëruese e lëndës së Fikhut.

Ilmije Kuqi, krahas punës në Fakultetin e Studimeve Islame, aktivisht ka marrë pjesë 
në tubime, emisione, debate etj. në të cilat janë trajtuar aspekte të jetës fetare e përgjithë-
sisht shoqërore në Kosovë.

Dr. Nexhmije Kastrati
Doktoreshë e shkencave filologjike

Nexhmije Kastrati lindi më 22 prill 1966 në Pejë. 
Ka diplomuar në Fakultetin Filozofik të Universi-

tetit të Prishtinës më 1993. Në periudhën 1995-2000 ka 
qenë asistente në lëndën Letërsi popullore në Fakultetin 
Filologjik. Më 2010 ka marrë gradën e doktorit të shken-
cave filologjike në Universitetin e Prishtinës me temën 
Studimet e Eqrem Çabejt për letërsinë shqipe. Gjatë vite-
ve 2011-2013 në disa fakultete dhe programe të këtij uni-

versiteti (Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Fakulteti i Edukimit dhe Programi i AKM-së) 
ka ligjëruar lëndën Gjuhë shqipe - kulturë e gjuhës. Lëndën Gjuhë shqipe në kuadër të 
Fakultetit të Studimeve Islame e ligjëron që nga viti shkollor 2012-2013. Gjithashtu Nexh-
mije Kastrati punon në Sektorin e Bibliografisë të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës dhe 
është mësimdhënëse në Kolegjin “Fama” dhe në Fakultetin e Edukimit në Universitetin 
“Fehmi Agani” në Gjakovë.

Është autore e një vargu shkrimesh studimore, ndër të cilat veçojmë: Studimet e Eqrem 
Çabejt për letërsinë (monografi), 2013; Përdorimi i foljes në esetë e pjesëmarrësve të garës 
“Gjuhëtari i ri”, Gjuha shqipe, 2013; Eqrem Çabej u bë figurë qendrore e studimeve në të 
gjitha fushat e albanologjisë...., “Dituria Islame“, 2008.
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Dr. Nehat Krasniqi
Doktor i shkencave filologjike 

Nehat Krasniqi lindi më 20 korrik 1956 në fshatin 

Brezne të Dragashit. Më 1975 e kreu Medresenë 

“Alaudin” në Prishtinë, ndërsa më 1979 u diplomua në 

Degën e Orientalistikës në Universitetin e Prishtinës. 

Specializoi për gjuhë dhe paleografi osmane në Univer-

sitetin e Stambollit. Doktoroi në shkencat historike në 

Universitetin e Prishtinës më 2011. Në vitet 1980-1983 punoi bibliotekar-bibliograf në 

Bibliotekën Përkujtimore të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në Prizren. Në vitet 1984-1990 

dhe 1999-2014 punoi arkeograf në Departamentin e Koleksioneve të Veçanta të Bib-

liotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës, ku ishte edhe shef i Departamentit të 

Koleksioneve të Veçanta e ndihmësdrejtor i BKUK-ut.

Përveçse ligjërues i angazhuar në Fakultetin e Studimeve Islame (1996-2004), ku ka 

mbajtur lëndën Gjuhë osmane, Nehat Krasniqi nga viti 1996 është pedagog i jashtëm në 

Universitetin e Prishtinës dhe nga viti 2011 edhe në Universitetin e Prizrenit. Më 2014 

është zgjedhur bashkëpunëtor shkencor në Degën e Historisë të Institutit Albanologjik. 

Është autor i përmbledhjes studimore “Kontribute albanologjike: (studime dhe dokumen te 

historike e letrare të periudhës osmane)” (2011) dhe i monografisë “Zhvillimi i kulturës 

shqiptare me ndikime orientale prej shekullit XVIII deri në fillimet e Rilindjes Kom-

bëtare” (2017).
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Dr. sc. Sadik Mehmeti
Doktor i shkencave të historisë

Sadik Mehmeti u lind më  2 prill 1972 në Kuk të Opo-

jës. Më 1990 e kreu Medresenë “Alaudin” në Prisht-

inë, ndërsa Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë 

më 1996, si studenti i parë i diplomuar në këtë fakultet. 

Ishte ndër themeluesit e revistës studentore “Zgjimi Is-

lam” të Fakultetit të Studimeve Islame si dhe kryetari i parë i Shoqatës së Studentëve të 

këtij fakulteti. Magjistraturën, me temën “Valorizimi i dokumenteve dhe dorëshkrimeve 

orientale në Arkivin e Kosovës”, e ka mbaruar më 2006 në Fakultetin Filozofik të Univer-

sitetit të Prishtinës, kurse doktoraturën e ka mbrojtur, më 2015, në Universitetin e Tiranës, 

Fakulteti Histori-Gjuhësi, me temën “Arsimi në Kosovë gjatë Rilindjes Kombëtare 1880-

1912“.

Gjatë viteve 1997-2001 ka qenë mësimdhënës i lëndëve “Filozofi islame” dhe “Ahlak” 

në Medresenë “Alaudin” - paralelja në Prizren. Nga viti 1999 është punonjës shkencor 

në Arkivin e Kosovës. Më 2007 është angazhuar si pedagog në Fakultetin e Studimeve 

Islame për lëndën “Qytetërim islam”. Është anëtar i redaksisë së revistës “Buletini” dhe 

anëtar i redaksisë së revistës “Edukata islame”. 

Sadik Mehmeti ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore kombëtare e ndër-

kombëtare. Ka botuar mbi njëqind zëra bibliografikë në periodikun shkencor të vendit 

dhe atë të huaj. Është autor dhe bashkautor i dhjetë monografive, ndër të cilat veçojmë: 

“Dorëshkrimet orientale në Arkivin e Kosovës”, Haxhi Rrystem ef. Shporta-jeta dhe vepra 

1865-1937)”,bashkautor, “Kontribute për historinë e Opojës”.
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Mr. Isa Bajçinca (1940-2015)
Profesor i gjuhës shqipe

Isa Bajçinca u lind në dhjetor të vitit 1940 në Bardh 
të Madh të Fushë-Kosovës. Në vitin 1962 e regjistroi 

Fakultetin Filozofik të Prishtinës, Degën e Gjuhës Shqipe 
(Albanologji), të cilën e mbaroi me shumë sukses më 
1966. Pastaj u regjistrua në Fakultetin e Filologjisë të 
Universitetit të Beogradit, në studime pasuniversitare - 
Dega e Gjuhësisë. Për dekada ishte profesor në Univer-

sitetin e Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Dega Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, ku fillimisht u 
pranua si asistent më 1969. Ka ligjëruar lëndët: Sintaksë e gjuhës shqipe, Kulture e gjuhës, 
Gjuhë shqipe I dhe II. Në dy mandate ka qenë prodekan i Fakultetit të Filologjisë. Për disa 
vjet ka ligjëruar sintaksën e shqipes në Katedrën e Albanologjisë të Fakultetit të Filolog-
jisë të Beogradit. Në Fakultetin e Studimeve Islame është angazhuar që nga fillimi (1992) 
e deri në pensionimin e tij (2012), ku ka ligjëruar lëndën Gjuhë shqipe. Përveçse profesor, 
Isa Bajçinca ka qenë anëtar i Këshilli Mësimor dhe anëtar i redaksisë së revistës shkencore 
“Buletini“. Ishte redaktor gjuhësor i më se 200 numrave të revistës “Dituria Islame“ dhe i 
shumë botimeve të veçanta.

Prof. Isa Bajçinca ishte autor i një numri të madh studimesh dhe kumtesash që tra-
jtojnë aspekte të ndryshme të kulturës së gjuhës dhe të shqipes standarde. Është autori i 
këtyre veprave: Shqipja standarde dhe probleme rreth saj (Përmbledhje artikujsh), bot-
oi Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2016, 520 f; Gjuha jonë (Gramatikë e klasës VIII të 
shkollës fillore), Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, Prishtine 1976; ribotuar më 
1983; Libri i gjuhës shqipe I - tekst i gjuhës shqipe për nxënësit shqiptarë jashtë Atdheut, 
Prishtinë/Sarajevë, 1988.

Prof. Isa Bajçinca ishte pjesëmarrës në Kongresin e Drejtshkrimit, të mbajtur në Ti-
ranë, më 1972. Kryetar i Shoqatës së Gjuhës Shqipe të Kosovës nga fillimi. Organiza-
tor i një vargu aktivitetesh shkencore e promovuese për kulturën e gjuhës dhe shqipen 
standarde. Ne periudhën 2002-2007 ne kuadër të Programin arsimor të Radiotelevizionit 
publik të Kosovës ka mbajtur disa dhjetëra emisione autoriale për çështje te ndryshme të 
shqipes standarde dhe të shqipes në përgjithësi (emisioni Kulturë e gjuhës), duke e vënë 
theksin te ruajtja e natyrës dhe e frymës së shqipes si dhe te diskutimi i çështjeve të grama-
tikës së shqipes.

Vdiq në Prishtinë më 29 dhjetor 2015.
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Mr. Besim Mehmeti
Magjistër i gjuhës arabe

Besim Mehmeti u lind më 3 maj 1977 në Beograd. Ka 
diplomuar më 1999 në Fakultetin e Thirrjes Islame 

në Tripoli të Libisë. Më 14 nëntor 2011, në Universitetin 
“Mbreti Saud” të Riadit ka mbrojtur temën e masterit me 
titullin “Problematikat e mësimdhënies së gjuhës arabe 
në Kosovë”. Ka mbajtur kurse të gjuhës arabe para se të 
angazhohej në Fakultetin e Studimeve Islame. Nga viti 
akademik 2012/2013 e deri sot është ligjërues në këtë 
Fakultet, fillimisht si asistent i lëndës Gjuhës arabe, ndër-
sa dy vitet e fundit si ligjërues i angazhuar i kësaj lënde.

Që nga viti 2011 e kryen detyrën e asistentit në Kabinetin e Myftiut të Kosovës. 
Përveç detyrave në Bashkësinë Islame të Kosovës dhe në Fakultetin e Studimeve Islame, 
Besim Mehmeti ka qenë i angazhuar edhe në OJQ “Qatar Charitable Society”, Kosovë 
1999-2001, si shef i sektorit për fëmijët bonjakë; në OJQ “International Islamic Relief 
Org.” Kosova 2001-2002, si drejtor i Qendrës Kulturore; pastaj në Komitetin Saudit të 
Ndihmave për Kosovë, 2005-2006, si sekretar i tij etj.

Mr. Ejup Haziri
Master i jurisprudencës islame

Ejup Haziri u lind më 1 janar 1981, në Dumnicë të 
Llugës, Komuna e Vushtrrisë. Diplomoi në Univer-

sitetin e Bruneit Darusalam, më 2006, me temën Sheri ati 
Islam dhe fushat vepruese të tij në Kosovë. Po në këtë 
universitet, më 2008, mbrojti edhe temën e masterit 
Trak tatet në Legjislacionin Islam dhe përputhshmëria e 
marrëveshjeve të Kosovës me të - studim krahasimtar. 

Nga viti 2015 në Universitetin UNISSA, Brunei, ndjek studimet e doktoratës, ku punon 
temën Të drejtat e grave sipas Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut dhe Jurispru-
dencës Islame - studim krahasimtar.

Gjatë viteve 2010-2013 ishte profesor i angazhuar në Fakultetin e Studimeve Islame 
për lëndët E drejta civile dhe E drejta penale. Është autor i disa veprave, si: E Drejta Civile 
Islame, botoi Fakulteti i Studimeve Islame, Prishtinë, 2014; Traktatet në të drejtën Islame, 
botoi Kryesia e Bashkësisë Islame. Prishtinë, 2010; Të jetosh pa brenga, botoi Fondacioni 
i Rinisë Islame, Shkup, 2010.

Ejup Haziri është imam në Komunën e Vushtrrisë nga viti 2008, anëtar i KBI të Vush-
trrisë nga viti 2011 e këtej, por edhe anëtar i redaksisë “Dituria Islame” (2011-2013).
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 Mr. Flamur Sofiu
Magjistër i shkencave islame

Flamur Sofiu u lind më 11 prill 1974 në Dragash. Ka 
magjistruar në shkencat islame - dega Usuli Fikh, më 

2007, në Universitetin “El-Imamul Euzaij” Liban-Bejrut, 
në temën “Dispozitat pozitive në Legjislacionin Islam”.

Para angazhimit në Fakultetin e Studimeve Islame, 
ishte profesor në Medresenë e Mesme Alauddin, dega 
Prizren, duke filluar që nga viti 1998. 

Gjatë vitit akademik 2010/2011 ka ligjëruar lëndën e Usuli Fikhut.
Flamur Sofiu ka qenë aktiv edhe në planin e botimit të veprave të tij autoriale dhe 

atyre të përkthyera nga arabishtja. Në gjuhën arabe ka të botuar temën e magjistraturës  
me titullin “Dispozitat pozitive në Legjislacionin Islam”, tekstin shkollor “Usuli Fikhu”, 
botoi Medreseja e Mesme “Alauddin”, Prishtinë, 2000; “Fikhu Ibadat”, botoi Kryesia e 
Bashkësisë Islame, Prishtinë, 2008.

Në Fakultetin e Studimeve Islame ka qenë i angazhuar gjatë vitit akademik 2010/2011 
në lëndën “Usuli-Fikh”.

Aktualisht punon si profesor i rregullt në Medresenë e Mesme “Alauddin”, dega në 
Prizren.

Ma. sc. Imer Hajdini
Master i shkencave të tefsirit

Imer Hajdini u lind më 24 mars 1970 në Podujevë. Stu-
dimet i ka përfunduar në Universitetin e Jermukut në 

Jordani. Ndërkaq, gradën e masterit në fushën e tefsirit 
e ka marrë në Universitetin Umudurman, në Hartum të 
Sudanit. Në Fakultetin e Studimeve Islame u angazhua në 
vitin akademik 2011-2012, ku ka ligjëruar lëndën Shken-
cat e Kuranit.

Imer Hajdini, gjatë vitit 2004, ishte kryetar i Këshillit të Bashkësinë Islame të Kosovës 
në Podujevë, ndërsa ka punuar si mualim në këtë këshill për periudhën 2004-2006. Aktu-
alisht drejton një biznes privat.
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Ma. sc. Mustafa Gara
Ligjërues i sociologjisë dhe i filozofisë

Mustafa Gara lindi më 20 maj 1953 në Kishnarekë 

të Drenasit. Ka diplomuar më 1978 në Degën e 

Filozofi - Sociologjisë të Fakultetit Filozofik të Universi-

tetit të Prishtinës. Më 2012 i ka kryer studimet master në 

Kolegjin Universitar të Menaxhmentit Gjeneral Interna-

cional ”Globus”. Në vitet 1977-1980 ka punuar profesor 

në gjimnazin ”Skënderbeu” të Drenasit, ndërsa gjatë viteve 1992-2004 ishte profesor i 

lëndëve pedagogji, psikologji, sociologji në Medresenë ”Alauddin”.

Mustafa Gara, nga viti 2015, në Fakultetin e Studimeve Islame është angazhuar si lig-

jërues i lëndës Sociologji e përgjithshme. Është autor i disa punimeve, ndër të cilat veço-

jmë: Trajtimi i delikuencës së të miturve në Kosovë 2005 - analizë sociologjike, Dituria 

Islame, 2006, Prishtinë; Lëvizja sindikale në Kosovë në mbrojtje të drejtave të punëtorëve, 

vjetari i ICFTU, Bruksel, 2003; Dëbimi i punëtorëve shqiptarë nga puna 1990 shkelje e 

Konventave ndërkombëtare për të drejtën e punës, Bashkimi sindikal 1995, Prishtinë.

Ka kryer një varg detyrash me përgjegjësi në institucionet qeverisëse të Kosovës, si 

drejtor i Institutit për Politika Sociale në MPMS (2005-2008), ndërsa aktualisht është dre-

jtor i Departamentit të Administratës Qendrore në Ministrinë e Infrastrukturës.
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Mr. sc. Rexhep Suma
Master i shkencave të komunikimit

Rexhep Suma lindi më 25 dhjetor 1974 në Dimcë të 
Hanit të Elezit. Ka diplomuar më 2002 në Universite-

tin “El-Imam” në Riad me temën “Kriteret fetare islame në 
reklama”. Temën e masterit, me titullin “Fenomeni dhunë 
në televizion”, e ka mbrojtur më 2008 në Universitetin 
AAB të Prishtinës. Aktualisht ndjek studimet e doktoratës 
në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prishtinës. Për  
katër vite (2004-2008) ka qenë profesor i Gjuhës angleze 

në shkollën e mesme ekonomike “Faik Konica” në Ferizaj. Në Fakultetin e Studimeve 
Islame është angazhuar më 2015 si ligjërues i lëndës Da’ve.

Krahas këtij angazhimi, Rexhep Suma ka qenë për tri mandate (2009-2016) kryere-
daktor i revistës “Dituria Islame”. Gjatë viteve 2003-2014 ka shërbyer si imam, hatib dhe 
mual-lim në xhamitë e fshatrave Bibaj, Sazli dhe Dremjak (Ferizaj). 

Rexhep Suma është pjesëmarrës në shumë konferenca vendore dhe ndërkombëtare 
dhe autor i shkrimeve dhe studimeve të ndryshme me përmbajtje islame, por edhe përk-
thyes i veprave: Bota e melekëve e autorit dr. Sulejman el Ashkar, Fikhu i Prioriteteve, i 
autorit dr. Jusuf Kardavi, Bashkësia Islame e Kosovës.

Mr. Rrahim Aliu
Magjistër i shkencave të hadithit

Rrahim Aliu lindi më 13 nëntor 1967 në Prishtinë. Pas 
përfundimit të Medresesë “Alauddin” në Prishtinë, më 

1989, studimet i ka vijuar në Universitetin e Emirateve të 
Bashkuara në El-Ain, ku ka diplomuar më 1997. Më 2001 
ka mbrojtur magjistraturën me temën:“Hadithet e transmet-
uara për mendjen - logjikën në gjashtë koleksionet”, Uni-
versiteti i Alul Bejtit në qytetin Mafrak të Jordanisë. Tani 

është në përfundim të doktoraturës në Universitetin e Bejrutit në Liban.
Përveçse në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, Rrahim Aliu ishte edhe edu-

kator në Medresenë e mesme “Alauddin” gjatë viteve 2002-2007, ndërsa prej vitit 2007 e 
deri tani është profesor i lëndëve: Shkenca e hadithit, Hadith, Ahlak po në këtë medrese. 
Gjatë viteve 2002-2004 ishte anëtar i redaksisë së revistës “Dituria islame”. Rrahim Aliu u 
angazhua në mësimdhënie në Fakultetin e Studimeve Islame gjatë vitit akademik 2002-2003 
si dhe gjatë vitit akademik 2010-2011, si ligjërues i lëndëve Hadithi III dhe Hadithi IV. 
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Mr. Selim Selimi 
Master i shkencave të filologjisë

Selim Selimi lindi më 12 shtator 1968 në Dobërçan të 
Gjilanit. Gradën e masterit e ka marrë më 2010 në 

Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prishtinës me 
temën “Doburqan turk agzi“ (E folmja turke e Dobërqa-
nit) viti 2010. Aktualisht është doktorant në Universite-
tin Sakarja të Turqisë. Është profesor në Medresenë e 
Mesme ”Alauddin“, paralelja e ndarë në Gjilan që nga 
viti shkollor 1996 e këtej. 

Selim Selimi është angazhuar në vijimësi në Fakultetin e Studimeve Islame që nga 
viti shkollor 2014 - 2015 si ligjërues i gjuhës turke. Gjithashtu është arsimtar në shkollën 
fillore “Nazim Hikmet” të Dobërçanit, kryetar i Shoqatës Bamirëse “Halit Gashi”, ndërsa 
një mandat ka qenë edhe zëvendëskryesues i Kuvendit të Komunës së Gjilanit (2010-
2014).

Selim Selimi është autor u librit ”Gilan ile doburça’nin kisa tarihi ve türk kültürü”, 
2012, Gjilan dhe i monografisë së shkollës “Nazim Hikmet”, Dobërçan, 2016. 

Ma. sc. Vaxhide Podvorica - Bunjaku
Master i jurisprudencës islame

Vaxhide Podvorica – Bunjaku lindi më 18 mars 1980 në 
Dumosh të Podujevës. Ka diplomuar në Universitetin 

e Zerkasë në Jordani më 2007, gradën e masterit shkencor e 
ka marrë më 2011 në Fakultetin e Jermuk-Irbid (Jordani), ku 
ka mbrojtur temën Norma e përdorimit të mjeteve elektroni-
ke në çështjen e martesës. Në Fakultetin e Studimeve Islame 

është angazhuar si ligjëruese në vitin shkollor 2012-2013 dhe atë 2015-2016 për lëndët: 
Fikhul Ibadat dhe E drejta familjare.

Vaxhide Podvorica - Bunjaku, që nga viti 2011 e deri tani, është udhëheqëse në Depar-
tamentin e Gruas në Bashkësinë Islame të Kosovës. Gjithashtu është dalluar me pjesëmar-
rjen në seminare dhe tryeza të rrumbullakëta të lëmenjve të ndryshëm fetarë dhe kulturorë, 
që nga fillimi i angazhimit të saj si punëtore në Bashkësinë Islame të Kosovës.
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Prof. Resul Rexhepi
Profesor i Sheriatit dhe jurisprudencës

Resul Rexhepi lindi më 20 gusht1953 në Kuklibeg 

të Dragashit. Ka mbaruar Fakultetin e Sheriatit 

dhe jurisprudencës, Universiteti i Bengazit – Dega në 

El-Beida – Libi. Për 15 vjet punoi në Medresenë “Alaud-

din” të Prishtinës, nga të cilat 8 vjet ishte drejtor. Sek-

retar i Medresesë “Alauddin” ishte në periudhën (1978-

1983), ndërsa drejtor i saj gjatë viteve 1983-1991.

Resul Rexhepi ishte anëtar i komisionit për theme limin e Fakultetit të Studimeve Is-

lame, në të cilin ka qenë profesor i angazhuar në periudhën 1992-2011, ku ka ligjëruar 

lëndët: Historia e së drejtës së Sheriatit dhe Qytetërim islam. Krahas punës në mësim-

dhënie, Resul Rexhepi ka dhënë një ndihmesë të çmueshme edhe në strukturat e Bash-

kësisë Islame të Kosovës, fillimisht si këshilltar i Kryesisë (1991-2007) dhe Sekretar i 

Përgjithshëm i Kryesisë së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës nga viti 2007 e 

në vijim. Në planin e veprimtarisë botuese shquhet puna e tij si kryeredaktor i “Takvimit” 

dhe përkthyes i botimeve në gjuhën shqipe.

Resul Rexhepi është autor i një numri të konsiderueshëm punimesh dhe kumtesash të 

paraqitura në aktivitete shkencore të rangut kombëtar dhe ndërkombëtar. Është autor ose 

përkthyes i disa librave, si bie fjala: “E Drejta martesore islame”, “Çështje të Fikhut sipas 

Kuduriut” - përkthim nga gjuha arabe.
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Prof. Sabri Bajgora
Profesor i shkencave të Tefsirit

Sabri Bajgora lindi më 10 shtator 1964 në Prishtinë. 

Ka diplomuar në Fakultetin e Usuli Dinit, Dega e 

Tefsirit, Universiteti Al-Az’har i Kajros më 1989. Ka 

qenë anëtar i komisionit për themelimin e Fakultetit të 

Studimeve Islame në Prishtinë dhe sekretari i parë i tij në 

vitet 1992-1995. Gjithashtu ishte profesor i angazhuar në 

këtë fakultet për lëndët Tefsiri III dhe Tefsiri IV gjatë viteve 1995-2005 dhe 2010-2011. 

Anëtar i redaksisë dhe redaktor përgjegjës i revistës së Fakultetit të Studimeve Islame 

“Buletini” gjatë viteve 2012-2016.

Sabri Bajgora është shquar edhe për kontributet e tij shkrimore në sferën e studimeve 

dhe të publicistikës islame. Ndër kontributet e shumta veçojmë monografinë “Barbar-

ia serbe ndaj monumenteve islame në Kosovë”, (botimi në gjuhën angleze nga MPJ e 

Kosovës, 2013); Komentimi i sures “Jasin”, Komentimi i sures “El-Kehf”. 

Sabri Bajgora ka kryer detyra me përgjegjësi në strukturat udhëheqëse e profesionale 

të Bashkësisë Islame të Kosovës. Ndër to veçojmë, në rend të parë, detyrën e kryeimamit 

të Kosovës të cilën e kryen që nga viti 1992 e deri në ditët e sotme. Ishte edhe kryetar 

Shoqatës së Ulemave të Kosovës në periudhën 1993-1997, kryeredaktor i revistës “Di-

turia Islame“ në dy mandate (1996-1998 dhe 1998-2000), ndërsa që nga viti 2017 është 

kryeredaktor i revistës “Edukata Islame”. Po ashtu, është anëtar i një vargu organizmash 

profesionalë, shtetërorë e ndërkombëtarë islamë, si bie fjala: anëtar i Komisionit Shtetëror 

për Liritë fetare; anëtar i Komisionit për Fetfa në nivel të Bashkësisë Islame të Kosovës 

dhe anëtar i Organizatës Botërore të Tefsirit me seli në Rijad.
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Prof. Emin Behrami
Profesor i lëndës së Kuranit

Emin Behrami u lind më 4 maj1951, në fshatin Dumni-
cë e Epërme, Komuna e Vushtrrisë. Ka kryer Fakul-

te tin e Sheriatit dhe Juridikut, në Universiteti El-Bej-
da, Libi, më 1970. Fillimisht, 1977-1979, ka punuar në 
Këshillin e Bashkësisë Islame të Vushtrrisë. Pjesën më 
të madhe të karrierës si mësimdhënës e ka kaluar në Me-
dresenë e Mesme Alaudin të Prishtinës, përkatësisht nga 
viti 1979 e deri më 2010 e ka ligjëruar lëndën e Kuranit. 

Në Fakultetin e Studimeve Islame, që nga themelimi (1992) e deri në vitin 2010, Emin 
Behrami ka ligjëruar lëndën e Kuranit. Krahas mësimdhënies ka qenë kryetar i Këshillit të 
Bashkësisë Islame të Vushtrrisë në periudhën 1991-1994.

Emin Behrami është autor i disa veprave që trajtojnë materiet e dijeve islame, ndër 
të cilat po përmendim: Shkenca e Tertilit, 1986, libër për nxënësit e Medresesë së Mesme 
Alaudin; Qasje studimore rreth katër përkthimeve të Kuranit në gjuhën shqipe, 1998; Përk-
thimi dhe komentimi i El-Istiadhe El-Besmele dhe El-Fatihasë në gjuhën shqipe, 2000.

Prof. Fadil Hasani
Profesor i gjuhës arabe

Fadil Hasani u lind më 9 shkurt 1961 në Rzhanë të  
Komunës së Mitrovicës. Degën Gjuhë dhe letërsi ar-

abe e kreu në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Bag-
dadit më 1985. Aktualisht ndjek studimet pasuniversi-
tare në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit Shtetëror 
të Tetovës. Si profesor i gjuhës arabe punon qe 29 vite në 
Medresenë e Mesme “Alauddin” në Prishtinë.

Krahas punës në Medrese, nga viti akademik 2014-2015 është profesor i angazhuar 
edhe në Fakultetin e Studimeve Islame për lëndën Gjuhë arabe. Profesor Fadil Hasani 
kryesisht ka shkruar dhe redaktuar tekste të lëmit të gjuhës arabe dhe ka përkthyer materie 
nga historia islame. Ndër to po përmendim këto kontribute: Gjuhë arabe 3 (bashkautor), 
2004, Prishtinë; Fragmente nga jeta e sahabëve pjesët 5 dhe 7 (përkthim nga gjuha arabe), 
Prishtinë, 1996; tekstet shkollore të Gjuhës arabe 1, 2 dhe 4 për medrese (redaktor profe-
sional).
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Prof. hfz. Faton Bytyqi
Ligjërues i lëndës së Kuranit

Faton Bytyqi u lind më 11 mars 1978 në Prizren. 
Shkollën fillore e ka përfunduar në vendlindje. Me-

dresenë e mesme e ka përfunduar në Damask të Sirisë 
gjatë viteve 1993/2000. Studimet themelore i ka përfun-
duar pranë Universitetit të Shkencave dhe Teknologjisë në 
Sana të Jemenit. Është student në programin master pranë 
Fakultetit të Studimeve Islame.

Në Fakultetin e Studimeve Islame është angazhuar si ligjërues për lëndën e Kuranit 
gjatë viteve akademike 2010/2011. Ndërsa nga viti akademik 2015/2016 është angazhuar 
për lëndët e lartpërmendura.

Është imam në Xhaminë Antalia në Prizren që nga viti 2010 e në vijim.

Prof. Idriz Bilalli
Profesor i shkencave islame

Idriz Bilalli u lind më 28 nëntor 1964 në fshatin Herticë, 
Komuna e Podujevës. Më 1991 diplomoi në Fakultetin 

“Daeve dhe usuliddin” të Universitetit Islamik në Medinë. 
Para angazhimit në Fakultetin e Studimeve Islame, nga 
viti 1992 kishte shërbyer si imam në xhaminë e qendrës në 
Podujevë, kurse nga viti shkollor 2004-2005 deri në vitin 

shkollor 2010-2011, në Fakultetin e Studimeve Islame, e ligjëroi lëndën Histori e relig-
jionit. Krahas angazhimit në mësimdhënie, Idriz Bilalli kreu edhe detyra të tjera në kuadër 
të strukturës së Bashkësisë Islame të Kosovës, si anëtar Këshillit të Bashkësisë Islame të 
Komunës së Podujevës si dhe kryetar i tij në vitet 2008-2011.

Aktualisht e vijon punën e imamit në Xhaminë e Qendrës në Podujevë.
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Prof. Reshat Mexhiti
Profesor i shkencave islame

Reshat Mexhiti lindi më 2 prill 1959 në fshatin Kuk-
libeg të Dragashit (Sharrit). Ka diplomuar më 1985 

në Fakultetin e Usuli Dinit, Dega e Tefsirit, në Universite-
tin e El Ez’herit të Kajros. Punon në Medresenë “Alaud-
din”, paralelja në Prizren, si profesor i lëndëve Kurani 
dhe Tefsiri. Në periudhën 1995-2003 ishte profesor i 
angazhuar në Fakultetin e Studimeve Islame për lëndët: 

Shkencat kuranore dhe Tefsiri I e Tefsiri II.
Krahas mësimdhënies Reshat Mexhiti ka kryer edhe një varg detyrash të tjera në 

kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës, si bie fjala: imam në xhaminë “Haxhi Gazi 
Mehmed Pasha” - Bajrakli Prizren nga viti 1987; kryeimam dhe anëtar i Këshillit të Bash-
kësisë Islame në Prizren (1994-1997); koordinator i Medresesë “Alauddin” - Paralelja në 
Prizren (2013-2016); anëtar i Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës (1992-2002  dhe 
2010 e në vijim).

Reshat Mexhiti është autor i disa teksteve me interes për literaturën shkollore is-
lame, si bie fjala: Tabelari për vitet Hënore dhe Diellore, 1998; Doracaku për Shkencat 
Kur’anore; Doracaku i Tefsirit Analitik dhe Tematik etj. 
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4. Punonjësit e shërbimeve administrative,  
profesionale dhe teknike

Nuk duhet lënë anash as kontributin që e kanë dhënë për mbarë-
vajtjen e punës në Fakultetin e Studimeve Islame edhe punonjësit e 
shërbimeve administrative, profesionale dhe teknike. Ata me punën 
e tyre kanë krijuar kushte më të mira të funksionimit të këtij insti-
tucioni të arsimit të lartë në çerekshekullin e parë të tij. Në shenjë 
mirënjohjeje për përkushtimin dhe punën e tyre të palodhshme po i 
sjellim emrat dhe po i përmendim detyrat që i kryejnë në Fakultetin 
e Studimeve Islame.

Në stafin profesional dhe administrativ bëjnë pjesë: 
1. Ejup Krasniqi, bibliotekist; 
2. Ajet Hoxha, referent. 
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Ndërsa punëtorë teknikë janë: 
1. Enver Llumnica, recepsionist; 
2. Mesud Gashi, punonjës teknik; 
3. Zenel Zabeli, mirëmbajtës; 
4. Harise Prekoroxha, pastruese; 
5. Hava Nitaj, pastruese.



VII.
INFRASTRUKTURA 



127

MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

1. Objekti i vjetër

Fakulteti i Studimeve Islame, që nga themelimi i tij në vitin 1992 
e deri në vitin 2010, punën dhe veprimtarinë e tij e ka zhvilluar në 
objek tin e medresesë së vjetër në rrugën “Bajram Kelmendi” në 
Prish tinë. Objekti i vjetër i Fakultetit ka poseduar një infrastrukturë 
jo edhe aq të përshtatshme, megjithatë aty për afër dy dekada janë 
zhvi lluar ligjëratat dhe provimet e studentëve të Fakultetit të Studi-
meve Islame. Objekti ishte trekatësh. Kati i parë posedonte zyra dhe 
një klasë, kati i dytë kishte zyrat e dekanatit dhe bibliotekën, ndër-
sa kati i tretë kishte tri klasë të mësimit. Krahas funksionit parësor, 
në peri udh ën e aparteidit, ky objekt ka shërbyer edhe për qëllime të 
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tjera, duke u dalë në ndihmë institucioneve arsimore e humanitare 
të Kosovës, sikurse janë Universiteti i Prishtinës dhe Këshilli për 
Mbroj tjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në Prishtinë.

Për kontributin e Fakultetit të Studimeve Islame dhe vënien në 
shërbim të hapësirës së tij për mbarëvajtjen e mësimit në Universi-
tetin e Prishtinës dhe vënien në shërbim të Këshillit për Mbrojtjen 
e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut me seli në Prishtinë, në vazhdim  
paraqesim deklaratën e u.d. të sekretarit të FSI-së, të asaj periudhe, z. 
Elez Osmani.

Viti 1992/1993 ishte kohë, kur Serbia millosheviqiane bënte si 
donte me shqiptarët në Kosovë. I arrestonte, i burgoste i vriste i de-
tyronte të arratiseshin i bënte të vuanin, të treteshin. Ajo i largoi nga 
puna dhe nga objektet shkollore. Por ajo nuk mundi ta burgoste, ta 
vriste dhe ta ndalte rezistencën e popullit. Populli u organizua në çdo 
mënyrë duke bërë paralelizëm të plotë. Formoi ambulanca e spitale, 
shoqata humanitare për t’i ndihmuar skamnorët, por mbi të gjitha e 
vazhdoi procesin mësimor nëpër shtëpi-shkolla.

Në këtë kuadër Bashkësia Islame e Kosovës u inkuadrua me shumë 
përkushtim duke dhënë kontributin e saj pa hezitim. Përpos xhamive 
dhe Këshillave të BI, Medreseja e Mesme “Alaudin” u shndërrua në 
një qendër tubimesh dhe pikëtakimesh të ndryshme. Aty u mbajtën sa 
e sa takime politike, shkencore, kulturore etj.

Me këtë rast do ta dalloja ngjarjen e dhimbshme të vitit 1993 që 
ndodhi në FSI: Dekani i atëhershëm i Fakultetit të Mjekësisë të Uni-
versitetit të Prishtinës, dr. Zejnel Kelmendi, i kishte kërkuar kryetarit 
të BIK dhe dekan i FSI, dr. Rexhep Bojës, ta ndihmonte për mbajt-
jen e provimeve pranuese për studentët e rinj në Fakultetin e Mjekë-
sisë. Ata ishin dakorduar, por kërkohej një konspiracion i mundshëm, 
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sepse në katin e parë 
ishte KMLDNj dhe Re-
daksia e “Diturisë Is-
lame”, sepse mund të 
rrezikohej veprimtaria 
e tyre. KMLDNj aty ve-
pronte që nga viti 1990, 
por objekti kishte edhe 
pesë klasë mësimi në 
katet e sipërme.

Personeli i Fakultetit të Mjekësisë i kishte paralajmëruar studentët 
e ardhshëm për vendin e mbajtjes së provimeve. Autorit të këtyre 
rreshtave i kujtohet ajo ditë e bukur korriku. Studentët vinin me një 
optimizëm dhe krenari të ligjshme, me një forcë te veçantë, me një 
pasion, me një dëshirë për të demonstruar njohuritë e tyre. Duke-
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shin të ndrojtur por të gëzuar. Të heshtur por plot elan, ngjiteshin 
shkallëve në katet e larta për të zënë vendet e tyre. Personeli mësimor 
dhe administrativ i fakultetit, i kishte bërë përgatitjet e mundshme, 
ndërsa ne i orientonim dhe i ndihmonim dhe dukeshim si pararojë 
në përcjelljen e tyre. Provimet filluan në orën 8 dhe zgjatën gjer në 
orën 12. Çdo gjë shkoi mbarë dhe mirë deri atëherë. Por kur ata po 
përfundonin provimet dhe po largoheshin ashtu në grupe, dalja e tyre, 
si duket, ra në syrin e kojshisë në anën jugore të ndërtesës, që ishte 
serb. Ne kujtojmë se ai i ftoi forcat policore, të cilat e rrethuan objek-
tin. Studentët, pothuajse ishin larguar. Disa që mbetën u bashkuan 
me xhematin në oborrin e Fakultetit që ishte edhe oborr i xhamisë, 
sepse ishte kohë dreke dhe falej dreka. Por policia me një brutalitet të 
paparë dhe me një egërsi shtazarake u futën brenda objektit. Ata  filli-
misht mësynë  zyrën  e KMLDNJ dhe Redaksinë e “Diturisë Islame”, 
duke kërkuar materialet dhe gjurmët e “terroristëve” siç shpreheshin. 
Nga Këshilli u ka dalë në derë dhe ka filluar të prezentohet dhe të ko-
munikojë me ta Sami Kurteshi, sekretar i përgjithshëm. Ka mjaftuar 
vetëm prezentimi i tij dhe ata u xhindosën fare. Filluan ta maltretojnë 
me një dhunë të paparë. U lëshuan mbi të sikur bishat. Ai ishte i pae-
pur, qëndroi me një stoicizëm të paparë. Përballoi dhunën dhe nuk u 
dorëzua fare. I përmbajtur dhe me dinjitet as që u dha ndonjë të dhënë 
për ngjarjen.

Sami Kurteshi, në periudhën kohore 1992-1996, ishte anëtar i 
Kryesisë së KMLDNJ dhe përfaqësues i KMLDNJ-së në Komisionin  
dhe Nënkomisionin e OKB-së për të drejtat e njeriut dhe në Komite-
tin për Eliminimin e Diskriminimit  Racial të OKB-së dhe ishte  autor 
e  bashkautor i disa rezolutave për Kosovën, ndërsa më vonë sekretar 
i përgjithshëm i KMLDNJ-së. Policia u sollën barbarisht me të. 
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Ndërsa në një raport të Amnesty International për ish-Jugosllavinë  
të vitit 1994 shkruan: “...Janë të shumta raportet për keqtrajtime, tortu-
ra dhe dhunë nga policia... Shumica e viktimave janë shqiptarë etnik 
të Kosovës... Kësaj dhune nuk i kanë shpëtuar as aktivistët   politikë  
dhe as ata të të Drejtave te njeriut. Për shembull, Sami Kurteshi një 
aktivist në KMLDNJ, u arrestua në korrik në Zyrën e  tij, e kanë dër-
guar në stacionin e policisë ku e kanë rrahur pa mëshirë, duke e godi-
tur me shkopinj, në trup  dhe në 
shputat e këmbëve, dhe duke mos 
ia kursyer  as organet gjenitale”

.

Raport i Amnesty International i vitit 1994 për ish-Jugosllavinë
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Në tërë këtë rrëmujë të krijuar nga forcat policore serbe, rezul-
tatet e provimeve të studentëve të ardhshëm arritën që të ruheshin. 
Ad mi nis tratorja e Fakultetit, Zyrafete Gashi, e cila i kishte përcjellë 
provim et pranuese dhe tubuar rezultatet përfundimtare, rrëfen: “Duke 
zbritur shkallëve e ndjeva zhurmën e krijuar. U frikësova për rezul-
tatet që i kisha në çantën time. Por kur  e pashë njërin nga policët 
që ecte drejt meje, u shqetësova edhe më tepër. Nuk kisha se çka të 
bëja, ndaj vazhdova edhe unë drejt tij përmes korridorit. Ai më pyeti 
se kush je? I thashë jam një qytetare dhe se po shkoja në banjë, e 
pas taj në xhami. Çka ke në çantë më pyeti përsëri. Gjërat personale 
që i mban një grua, i thashë. Në atë moment, për fat tonin, shton Zy-
rafetja, ka ardhur Adem Demaçi (kryetar i Këshillit), i cili e ka filluar 
sulmin verbal ndaj tyre, duke gjykuar veprën mizore të tyre dhe duke 
e shfryrë tërë mllefin ndaj sjelljes së tyre. Kjo gjendje e hutoi sado-
pak policin dhe unë arrita që të largohesha qetas me tërë materia lin e  
provimeve. U ndjeva femra më e lumtur që shpëtova mundin e asaj 
dite, ndonëse Samiun e lashë të skurruar në gjak. Edhe sot e kësaj dite 
punoj në Fa kultetin e Mjekësisë, por kur  i takoj studentët e asaj dite, 
mjekët e  sotshëm,  më bëhet zëmra mal dhe s’i harroj kurrë provimet 
e përgjakshme”, përfundoi ajo.
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2. Objekti i ri

Hapësirat e brendshme të Fakultetit të Studimeve Islame janë të 
rregulluara sipas standardeve më bashkëkohore për realizimin e më-
simdhënies. Ato janë të ndriçuara, të ngrohta, të pastra dhe të pajisura 
me mjete dhe aparatura të cilat ofrojnë komoditet për studentët në 
procesin e mësimnxënies, por edhe kushte të përshtatshme të punës 
për personelin mësimor.

Sallat dhe kabinetet e mësimit disponojnë hapësirë të mjaftueshme, 
janë të pajisura me projektorë dhe kompjuterë, si dhe secili student ka 
tavolinën e karrigen e punës. I tërë objekti i Fakultetit të Studimeve 
Islame ka qasje në internet.

Vlen të thuhet se Fakulteti i Studimeve Islame ka amfiteatër, salla 
mësimi, atë të kompjuterëve si dhe bibliotekën me kushte dhe stand-



134

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

ar de moderne. Biblioteka e Fakultetit të Studimeve Islame është e 
paji sur me literaturë shkencore të fushave islame, filologjike, të 
shken cave humane, shoqërore dhe pedagogjike  në gjuhën shqipe dhe 
në gjuhët e huaja si: arabe, angleze, turke-osmane dhe boshnjake. 
Objek ti i Fakultetit është i ri tërësisht dhe ofron kushte të mira për 
punë dhe studim. Ai mirëmbahet në mënyrë të rregullt dhe të pastër. 
Kampusi gjendet në qendër të Prishtinës dhe ofron qasje të mirë dhe 
të shpejtë në institucionet e tjera kryesore publike. 

Në vijim po paraqesim në trajtë tabelore hapësirën dhe pajisjet e 
Fakultetit të Studimeve Islame:
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HAPËSIRA Njësia/nr.

KATI -III-
Amfiteatër 1 242 m2

Salla e madhe për ligjërata 1 258 m2

Salla e studios 1 121 m2

Holli 76 m2

TOTALI 649.66 m2

KATI -II-
Kabinete të mësimdhënësve 4 18 m2

Zyra e dekanit 1 54 m2

Prodekani &sekretari 2 54 m2

Salla e mbledhjeve të KMSH-së  
    dhe stafit akademik 1 54 m2

Zyra e koordinatorit për promovimin e cilësisë 1 18 m2

Salla për programin master 1 54 m2

Salla e kompjuterëve 1 54 m2

Holli 76 m2

Korridori 56 m2

Të tjera 153.28 m2

TOTALI 643.28 m2

KATI -I-
Kabinete të mësimdhënësve 3 18 m2

Kabineti i U.S. 1 18 m2

Infrastruktura e IT-së 1 18 m2

Salla për mësim 5 54 m2

Mesxhidi (vendi për namaz për studente) 1 54 m2

Holli 76 m2

Korridori 68 m2

Të tjera 139.28 m2

TOTALI 643.28 m2
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KATI PËRDHESË
Biblioteka 1 206 m2

Arkivi për ruajtjen e dorëshkrimeve të vjetra  
    në gjuhën arabe-osmane 1 30 m2

Shërbimi për studentë (referenti) 1 30 m2

Kuzhina &restoranti 1 104 m2

Holli 128 m2

Të tjera 155 m2

TOTALI 653.28 m2

BODRUMI
Garazhi 1 765 m2

Kaldatorja 2 56 m2

Depoja 1 40 m2

Të tjera 33.58 m2

TOTALI 894.58 m2

3. Biblioteka

Që nga themelimi i Fakultetit të Studimeve Islame janë bërë për-
pjekje të vazhdueshme për krijimin e një biblioteke të specializuar 
për studimet islame, e cila do t’i plotësojë në mënyrë sa më të plotë 
kërkesat e studentëve dhe të stafit akademik. Funksionimi në objektin 
e vjetër nuk linte mundësi të mëdha për një bibliotekë të përmasave 
që e kërkonin nevojat. Megjithatë, edhe në atë hapësirë të vogël, ishin 
konceptuar ambientet e bibliotekës.  Edhe pesë vite pas themelimit 
të Fakultetit të Studimeve Islame, bibliotekari i saj, Ejup Krasniqi, 
poho nte se biblioteka nuk ishte e pajisur si duhet. Pengesat ndërlidhe-
shin me vështirësitë që, gjatë periudhës së okupimit, i shkaktonte Do-
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gana serbe, e cila nuk lejonte hyrjen e kontingjentit të literaturës pro-
fesionale që vinte nga vende arabe apo nga ndonjë shtet tjetër islam. 
Më tej theksohej se edhe atëbotë ekzistonte një fond i kënaqshëm i 
literaturës në gjuhën shqipe si rezultat i fondit të dhuruar të botimeve 
nga institucione kërkimore-shkencore të vendit, sikurse janë Instituti 
Albanologjik i Prishtinës, Instituti i Historisë, Arkivi i Kosovës, Aka-
demia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës etj.

Pas kalimit në objektin e ri, Biblioteka pati një trajtim të veçantë. 
Ajo u planifikua dhe vendos në një hapësirë të madhe, prej më se 200 
metrash katrorë, në katin përdhes, duke u inventarizuar dhe pajisur 
mirë në të gjitha aspektet. Në të ka ambiente të përshtatshme leximi, 
të cilat shfrytëzohen me të madhe nga studentët dhe profesorët.

Tani kjo bibliotekë është mjaft e pajisur me literaturë profesionale 
dhe ndihmëse, duke pasur një fond prej rreth 10.290 librash, përkatë-
sisht 7.400 titujsh të ndryshëm, revista të llojllojshme shkencore, disa 



139

MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

qindra punime diplomash, që tërë kohën janë në dispozicion të stu-
dentëve.

Biblioteka ka edhe një fond të veçantë të dorëshkrimeve të vjetra. 
Koleksioni i tillë, i cili ruhet në kushte shumë të përshtatshme në 
Arkivin e kësaj biblioteke për ruajtjen e dorëshkrimeve të vjetra, në 
tri gjuhët e mëdha të orientit islam: arabe, perse, osmane, por edhe 
në gjuhën shqipe, të shkruara me alfabet arab, është me rëndësi kom-
bëtare dhe të gjithëmbarshme kulturore.

Në Bibliotekë dhe veçmas në këtë fond ka dhënë kontribut për 
disa vite me radhë, me hartimin  katalogut të dorëshkrimeve, Mah-
mud Abdylkadër Arnauti, duke filluar që nga viti 2015 e deri në vdek-
jen e tij (2017). Dorëshkrimi më i vjetër i këtij koleksioni është ai i 
vitit 741 h/ 1340 m.

Gjithashtu, ekziston edhe një bashkëpunimi ndërmjet Fakultetit të 
Studimeve Islame të Prishtinës dhe njërës ndër bibliotekat më të 
mëdha botërore - Bibliotekës Aleksandria të Egjiptit, dhe shumë bib-
lioteka të tjera.



VIII.
AKTIVITETET STUDENTORE 
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Aktivitetet kulturore, humane  
dhe promovimi i vlerave fetare

Sikurse është e paraparë edhe në Statutin e Fakultetit të Studimeve 
Islame, më 1993 u themelua Unioni i studentëve si një organizatë, e 
cila do të angazhohej për organizimin e aktiviteteve studentore, por 
edhe për ruajtjen e interesave të studentëve në Fakultetin e Studimeve 
Islame. Kryetar i tij u zgjodh Sadik Mehmeti. Pas aktivitetit njëvjeçar 
të Unionit të studentëve, ata nxorën numrin e parë të revistës studen-
tore “Zgjimi islam”, e cila vijon të dalë edhe në ditët e sotme.

Aktivitetet studentore kanë qenë të shumta në të kaluarën dhe në 
përputhje me nevojat e studentëve të Fakultetit, por gjithashtu janë 
zhvilluar aktivitete që kanë qenë në përputhje me aspiratat e përgjith-
shme fetare, kombëtare e shoqërore. Me këtë rast po fokusohemi 
vetëm te disa sosh që janë bërë viteve të fundit.

Kështu, më 9 mars 2013, Unioni i Studentëve të Fakultetit të Stu-
dimeve Islame, në përkrahje të Dekanatit të Fakultetit të Studimeve 
Islame dhe Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës mbajtën semi-
narin “Sfida rreth edukimit të përgjithshëm në shkollat kosovare”. 
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Më 14 dhe 15 
dhje tor 2013, stu-
dentët e Fakultetit të 
Studime ve Islame, në 
koordinim me Depar-
tame n tin e Rinisë të 
Bashkësisë Islame të 
Kosovës, mo rën pjesë 
në semi na rin dyditor 

në Prizren, të titulluar “Marrëdhëniet në mes të grupeve fetare edhe 
shtetit”, të organizuar nga Fondacioni “Konrad Adenauer” dhe Qend-
ra për Studime Evropiane.

Unioni i Studen tëve të Fakultetit të Studimeve Islame, më 14 janar 
2014, organi zoi një manifestim me rastin e përkujtimit të Ditëlindjes 
së Pejgamberit a.s. me moton “Lindja e Pejgamberit mision që fry-
mëzon”. Në këtë manifestim ishin të pranishëm dekani i Fakultetit, 
profesorët dhe studentë të shumtë.
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Më 26 maj 2014, në ambientet e Fakultetit të Studimeve Islame në 
Prishtinë, u mbajt Konferenca Rinore “Sfidat e të rinjve kosovarë”, 
organizuar nga Unioni Studentor i Fakultetit të Studimeve Islame, 
Kuvendi i të Rinjve të Kosovës dhe Parlamenti Studentor i UP-së.

Në bashkëpunim me Dekanatin e Fakultetit të Studimeve Islame, 
më 10 dhjetor 2014 Unioni i Studentëve të FSI-së ka organizuar tri-
bunën e hapur me temën “Të drejtat edhe liritë fetare sipas konven-
tave ndërkombëtare”. Në këtë temë ligjëratën e ka mbajtur juristi 
prof. Ubejd Gashi. 
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Në të njëjtin muaj, më 17 dhjetor 2014 në mbështetje të Dekanatit 
të Fakultetit të Studimeve Islame, Unioni i Studentëve ka organizuar 
tribunë me temën “Gruaja, feja dhe shoqëria kosovare”, në të cilën ka 
ligjëruar Besa Ismaili Ahmeti.

Më 26 dhe 27 shtator 2016 studentët e Fakultetit të Studimeve Is-
lame kanë marrë pjesë në punëtorinë për përdorimin e menaxhimit të 
projekte ve si mjet për të promovuar dialogun ndërfetar dhe vendet e 
trashëgimisë. Kjo punëtori është organizuar nga OSCE-ja dhe është mba-

jtur në Brod të 
Sharrit, ndër-
sa kanë marrë 
pjesë të rinj nga 
komunitetet fe-
tare, si: mysli-
manë, katolikë, 
ortodoksë dhe 
protestantë.
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Më 23 dhe 
30 nëntor 2016, 
nën organizimin 
e Unionit të stu-
dentëve të FSI-së 
dhe në mbështet-
je të Dekanatit të 
Fakultetit u mbajt 
trajnimi në temën “Administratë Publike dhe Shërbim Civil”. Në këtë 
trajnim morën pjesë 49 studentë të cilët në fund u pajisën me certi-
fikata. Në këtë trajnim studentët janë ndarë të kënaqur me njohuritë e 
marra dhe sqarimet nga trajneri z. Burim Balaj, drejtor në Ministrinë 
e Administratës Publike të Republikës të Kosovës.

Në kuadër të bashkëpunimit akademik-shkencor të Fakultetit të 
Studimeve Islame me fakultetet homologe të Turqisë, FSI i ka kush-
tuar rëndësi të veçantë vizitave dhe këmbimit të përvojave mes stu-
dentëve të FSI-së dhe fakulteteve të Ilahijatit të Turqisë. Në vazhdën 
e këtij bashkëpunimi reciprok, një numër i konsiderueshëm i stu-
dentëve tanë kanë qëndruar për vizitë në disa fakultete të Ilahijatit të 
Turqisë, me 
ç’rast kanë përfi-
tuar përvoja të 
ndryshme si në 
çështje studen-
tore, ashtu edhe 
në fushën edu-
kativo-arsimore.
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Në mbështetje të këtij bashkëpunimi, më 1 mars 2015 Dekana-
ti i Fakultetit i ka dërguar 20 studentë në Fakultetin e Ilahijatit në 
Bursa të Turqisë për ndjekjen e ligjëratave. Studentët gatë qëndri-
mit në këtë Fakultet, fillimisht janë pritur nga dekani i tij, dr. Yashar 
Aydinli, ndërsa gjatë 
periu dhës njëmujore 
të qëndrimit stud-
e ntët tanë kanë pa-
sur rastin të ndje kin 
li gjërata apo kur se 
intensi ve në lë ndët: 
Kuran, Tefsir, Had-
ith, Fikh dhe Sire. 

Si rezultat i marrëveshjes së bashkëpunimi ndërmjet Fakultetit 
të Studimeve Islame dhe Fakultetit të Ilahijatit pranë Universitetit të 
Stambollit, dekanati i FSI-së, nga data 1.5.2016 deri më 14.5.2016, 
ka dërguar 20 studentë në këtë fakultet. Në kuadër të kësaj vizite 
studentëve tanë u është prezantuar një program përveç vizitave nëpër 
vende të rëndësishme kulturore dhe fetare që i kanë realizuar, ata po 
ashtu kanë ndjekur kurse në lëndët themelore islame, si: Akaid, Tef-
sir, Sire, Hadith, Ekonomi islame etj.
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Një aspekt të aktiviteteve 
studentore të Fakultetit të Stu-
dimeve Islame e përbëjnë edhe 
aksionet humanitare. Kështu, 
studentë të këtij Fakulteti, për 
nder të Ditës së Pavarësisë së 
Kosovës, më 15 shkurt 2017, 
dhuruan gjak, në të cilin aksi-
on u përfshinë më se 50 studentë, por edhe pjesëtarë të stafit mësim-
dhënës. Gjithashtu, me rastin e Bajramit, studentët janë bërë pjesë 
aktive e shpërndarjes së ndihmave dhe të dhuratave për familjet ne 
nevojë sociale. 

Më 12 dhjetor 2016 nën organizimin e unionit të studentëve të 
FSI-së, dhe në mbështetje të Dekanatit të Fakultetit, një grup i stu-
dentëve zhvilluan aktivitete kulturore me rastin e ditëlindjes së Pe-
jgamberit a.s. Ky organizim u mbajt me datën 12 dhjetor, që përkonte 
me datën 12 Rebiul Evel, datën e lindjes së Muhamedit a.s.. me këtë 
rast janë shpërndarë dhurata dhe broshura me hadithe të përzgjedhura 
të cilat tregonin natyrën dhe karakterin paqësor dhe të butë që kishte 
Muhamedi a.s., dhe thirrjet e tij për paqe, tolerancë, respekt, falënde-
rim dhe dashuri ndaj njëri-tjetrit. Ky organizim u zhvillua në sheshin 
kryesore të kryeqytetit dhe u mirëprit mjaft mirë nga qytetarët. 

Viteve të fundit, përpos akti-
viteteve që u prezantuan në këtë 
monografi, ka pasur edhe shumë 
aktivitete tjera, sportive, në të 
cilat kanë marrë pjesë një numër 
i konsiderueshëm i studentëve 
dhe studenteve të FSI-së.



IX.
KONTRIBUTI I FAKULTETIT 
TË STUDIMEVE ISLAME NË 
FUSHËN E VEPRIMTARISË 
ATDHETARE
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Institucionet fetare në Kosovë  
gjithnjë në shërbim të fesë dhe atdheut

Krahas kontributit themeltar në sferën fetare, Fakulteti i Studimeve 
Islame e dha një ndihmesë të çmueshme edhe sa i përket veprimtarisë 
atdhetare dhe shoqërore. Gjithsesi rezultatet e tij, edhe në njërin edhe 
në dimensionin tjetër, përveçse nga udhëheqja e këtij institucioni, në 
radhë të parë, vareshin nga vullneti dhe ndihma e popullit tonë, i cili 
gjithmonë ka dëshmuar se është arsimdashës dhe liridashës i flaktë.

Që në fillimet e punës, Fakulteti i Studimeve Islame ndoqi mode lin 
e veprimtarisë së Medresesë “Alaudin” të Prishtinës, e cila ishte kthy-
er në një institucion që mbështeste pothuajse të gjitha veprimta ritë me 
interes shoqëror, humanitar, kombëtar, arsimor, kulturor e shtetëror. 
Ndonëse nuk i kishte kushtet e Medresesë, ngase funksiononte në 
një objekt me mundësi shumë të kufizuara të ambienteve, drej tuesit, 
profesorët dhe studentët e këtij Fakulteti, që nga ditët e para të punës, 
i ndanë hapësirat e tyre të punës me mekanizma të rëndësishëm ins-
titucionalë të asaj kohe. Në të vërtetë, në lokalet e Fakultetit të porsa-
formuar vepronte Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe të Lirive 
të Njeriut, një asociacion tejet i rëndësishëm për rolin që e luajti lidh-
ur me informimin dhe sensibilizimin e organizmave homologë hu-
manitarë e politikë ndërkombëtarë. Informacioni lidhur me gjithçka 
ndodhte në Kosovë në planin e të drejtave të njeriut, veçmas në një 
periudhë kur të drejtat më elementare kombëtare, politike, fetare, ar-
simore, kulturore etj. të shqiptarëve shkeleshin pa mëshirë nga ana 
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e pushtuesit serb, mblidhej, sistemohej, përpunohej dhe plasohej në 
botë pikërisht nga ambientet e Fakultetit të Studimeve Islame. 

Sipas dëshmive të profesorëve të asaj kohe mësojmë se në hapë-
sirën e këtij fakulteti mbaheshin mbrojtje të temave të diplomave dhe 
herë-herë edhe ligjërata të studentëve nga njësitë akademike të Uni-
versitetit të Prishtinës, të cilët, sikundër dihet, ishin dëbuar nga audi-
toret e tyre. 

Përveçse në planin e krijimit të kushteve për funksionim sa më 
normal të jetës në Kosovën e robëruar, madje edhe duke ndarë hapë-
sirat dhe të gjitha mjetet e punës me organizma të sferave të tjera, në 
Fakultetin e Studimeve Islame një vëmendje i kushtohej edhe for-
mimit kombëtar të studentëve. Mjafton të përmendim faktin se që nga 
fillimi i funksionimit të FSI-së, pjesë përbërëse e programit studimor 
janë edhe dy lëndë kruaciale që përfaqësojnë identitetin kombëtar, 
siç janë lëndët Gjuhë shqipe dhe Letërsi shqipe. Pra, është e vërtetë e 
pakontestueshme se medresetë, gjatë historisë së zhvillimit të kom-
bit shqiptar, si institucione fetare, arsimore, kulturore dhe edukative, 
shërbyen si vatra të arsimimit dhe edukimit të brezit të ri, si në aspek-
tin fetar ashtu edhe në atë kombëtar e kulturor. Është fakt i pamohue-
shëm se në këto vatra të arsimit mësohej shpeshherë në gjuhën shqipe 
dhe njëherësh kultivohej atdhedashuria e cila forconte rezistencën 
kombëtare shqiptare ndaj pushtuesve të ndryshëm, veçmas atyre slla-
vë të Ballkanit.

Të brumosur me ide të këtilla kombëtare, një pjesë e konsider-
ueshme e studentëve, sikundër edhe e nxënësve të medresesë, por 
edhe e imamëve dhe punonjësve të Bashkësisë Islame të Kosovës, 
u përfshinë në rezistencën e armatosur kundër pushtuesit serb. Është 
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i madh numri i ushtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nga kjo 
kategori sakrifikuese për kombin, vatanin dhe fenë e tyre. Mjaft prej 
tyre edhe ranë dëshmorë në përpjekje për të siguruar lirinë e Kosovës. 
Një komunitet kaq i vogël në aspektin numerik i dha Kosovës 36 
dëshmorë. Vlerësimi për aktin heroik të imamëve, studentëve dhe 
nxë nësve të medresesë, sot pohohet me plot gojën dhe me krenari 
edhe nga kreu i BIK të Kosovës, Myftiu Naim ef. Tërnava: “Se disa 
nga imamët ishin në vijën e parë të frontit, dëshmon edhe lufta e fund-
it në Kosovë, në të cilën morën pjesë një numër i madh nga radhët e 
imamëve, studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame të Prishtinës 
dhe talebe të medresesë, ndonëse këta të fundit nuk i kishin mbushur 
më shumë se 17 pranvera”. Pushtuesi serb e kishte të qartë përmasën 
e rezistencës të nxënësve të medresesë, të studentëve të Fakultetit të 
Studimeve Islame dhe të imamëve, inkurajimin e tyre moral e shpir-
të ror për lirinë, ndaj edhe ndërmori fushatë të gjerë të rrënimit të 
objekteve fetare islame dhe të vrasjes së hoxhallarëve. Mjafton të 
përmendim faktin se objekti i fundit që u dogj nga forcat gjakatare 
pushtuese serbe para se ta lëshonin Kosovën, më 13 qershor 1999 
(madje një ditë pasi në Kosovë kishin hyrë forcat e NATO-s), ishte 
xhamia shekullore e Dobërçanit dhe njeriu i fundit që u vra në atë 
ndërmarrje kriminale ishte hoxha i këtij fshati, Nisret Ajdari, i ekze-
kutuar në oborrin e xhamisë. 

Shehid tjetër, i cili ishte kalitur për fe e atdhe në bankat e Medre-
sesë së mesme “Alauddin” e më pastaj edhe në bankat e Fakultetit të 
Studimeve Islame, është edhe Fadil Rashiti. U lind më 25 janar 1975 
në fshatin Petrovë në rrethin e Shtimes. I ri në moshë, por me një ide-
al të pastër në zemrën e tij që shprehte besim e dashuri të pafund për 
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popullin dhe ardhmërinë e tij, ai ndërpreu studimet në FSI,  për t`iu 
bashkuar luftëtarëve të lirisë në luftën e UÇK-së. Fillimisht u anga-
zhua në Krojmir të Drenicës, pastaj në Zonën Operative të Nerodi mes 
në Brigadën 161 “Ahmet Kaçiku”, e cila kishte zhvilluar beteja të 
rëndësishme në Grykën e Carralevës dhe të Jezercit.

Në dimrin e 14 dhjetorit të vitit 1998, Boka e rrethit të Gjakovës 
ishte e tëra në borë. Acar i madh kishte mbërthyer tërë anën e Hasit. 
Fadil Rashiti me shokë të tjerë vinin në Kosovë me forcë dhe optimi-
zëm të madh, me plot armë dhe municione në krahët e tyre. Në anën 
tjetër ushtria serbe kishe zënë pusitë në tri drejtime. Mundësia për t’u 
mbrojtur ishte e vogël, por Fadil Rashiti me shokë nuk dorëzohej. Ata 
luftuan kundër një armate të tërë, të armatosur me  mjete më të rënda 
luftarake. Krismat dëgjoheshin dhe nga Krusha mund të shihej edhe 
flaka e luftës tek liqeni i Hasit. Dëshmitarët e asaj nate të tmerrshme 
thonë së lufta zgjati mbi 7 orë. Fadil Rashiti në këtë fushëbetejë ra së 
bashku me 36 shehidë të tjerë, duke përfshirë këtu edhe komandantin 
e shquar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovë, Mujë Krasniqin - Kapuçin, 
luftëtarin dhe rapsodin e njohur Beqir Gashin etj.

Përgjithësisht mund të thuhet se Fakulteti i Studimeve Islame, si 
institucion i arsimit të lartë dhe studentët e personeli i tij u bënë pjesë 
aktive e përpjekjeve të pareshtura për çlirimin e Kosovës. Duke e 
bërë detyrën që e kërkonte koha, Fakulteti i Studimeve Islame, përtej 
rolit të tij themelor, e kreu, në mënyrë shembullore, edhe detyrën e tij 
kombëtare.
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Solemnitet me rastin e 10 vjetorit të themelimit të FSI-së 
(25.1.2003)
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Delegacion i organizatave joqeveritare amerikane në vizitë FSI-së 
(12.7.2007)

Mbledhja e Këshillit Mësimor të FSI-së
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Zëvendësministrja e Arsimit, znj. Anila Statovci, në vizitë FSI-së (6.1.2016)
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Promovimi i librave të Mulla Iljas ef. Rrahmani (FSI - Prishtinë, 7.4.2016)



179

MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

Promovimi i librave të Mulla Iljas ef. Rrahmani (FSI - Prishtinë, 7.4.2016)



180

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prof. dr. Zekerija Sejdini, në cilësinë e profesorit vizitor në FSI (11.5.2016.)



181

MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

Vizita e drejtorit të përgjithshëm për çështje të arsimit fetar pranë Ministrisë së Arsimit 
të Republikës së Turqisë, z. Nazif Jëlmaz (FSI - Prishtinë, 19.5.2016)



182

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Vizita e prodekanit dhe sekretarit të FSI-së në Fakultetin e Shkencave Islame të Shkupit 
(15.9.2016)

Bordi i Jashtëm Këshillues në takim me Dekanatin e FSI (29.9.2016)



183

MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

Stafi akademik i FSI-së në Konferencën Shkencore  
mbi arsimin islam te shqiptarët (Tivarë, tetor 2016)

Takimi i profesorëve të lëndës së tefsirit të fakulteteve dhe medreseve të Ballkanit  
(Tuz - Mali i Zi, 8-9.10.2016) 



184

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Takimi i profesorëve të lëndës së tefsirit të fakulteteve dhe medreseve të Ballkanit  
(Tuz - Mali i Zi, 8-9.10.2016)



185

MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

Mbledhja e stafit akademit të FSI-së

Studentët e FSI-së në punëtorinë mbi përdorimin e menagjimit të projekteve  
si mjet për promovim të dialogut ndërfetar (Brod-Dragash, 26-27 shtator 2016)



186

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Mr. Qemajl Morina me rastin e pensionimit



187

MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

Prodekanja e FSI-së, Mr. Besa Ismaili Ahmeti,  
në Konferencën Shkencore për arsimin e lartë në Evropë (Sarajevë, 14-16 tetor 2016)



188

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Vizita e dekanit, prof. asoc. dr Fahrush Rexhepi, te kryetari i komunës 
së Edirnes në Turqi, z. Rexhep Gerkan, (nëntor, 2016)

Prorektori i Universitet të Edirnës (nëntor, 2016)



189

MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

Vizita e dekanit të FSI-së në Rektoratin e UP-së në Prishtinë (2.12.2016)



190

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Vizita e prof. dr. Ahmet Turan Arslan - dekan i Fakultetit Teologjik të Universitetit  
“Fatih Sulltan Mehmet Vakif” nga Stambolli (FSI - Prishtinë, 7.12.2016)



191

MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

Aktiviteti i studentëve të FSI-së në qytetin e Prishtinës  
me rastin e Ditëlindjes së Muhamedit a.s. (dhjetor 2016)

Vizita e dekanit të FSI-së në Fakultetin Evropian të Shkencave 
Humane me seli në Frankfurt (12.12.2016)



192

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Vizita e sekretarit të FSI-së, mr. Vedat Shabani, në seminarin ortodoks në Prizren 
(1.2.2017)



193

MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

Studentët e FSI-së dhurojnë gjak me rastin e 17 shkurtit - Ditës së Pavarësisë së Kosovës 
(15.2.2017)



194

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Vizita e dr. Muhamed bin Abdulkerim el-Isa - Sekretar Gjeneral i Ligës Botërore Islame 
(FSI - Prishtinë, 17.3.2017)



195

MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

Vizita e dr. Muhamed bin Abdulkerim el-Isa - Sekretar Gjeneral i Ligës Botërore Islame 
(FSI - Prishtinë, 17.3.2017)



196

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Vizita e Dekanit të FSI-së në Fakultetin e Ilahijatit  
të Universitetit “Sabahatin Zaim” (22-24 mars 2017)

Pjesëmarrja e dekanit të FSI-së në Samitin e Vendeve Evroaziatike për Arsim të Lartë 
(Stamboll, 22-24 mars 2017)
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MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

Takimi i dekanit të FSI-së me kryetarin e Unionit të Universiteteve 
Euroaziatike, dr. Mustafa Ajdin (Stamboll, 22-24 mars 2017)

Takimi i dekanit të FSI-së me Prof. Dr. Mehmet BULUT - rektor i Universitetit 
“Sabahatin Zaim” (Stamboll, 22-24 mars 2017)
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FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prof. dr. Mesut Idriz, në cilësinë e profesorit vizitor në FSI (6-7.4.2017)
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MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

Prof. dr. Merdan Güneş, në cilësinë e profesorit vizitor në FSI (22-23.5.2017)
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FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prof. dr. Merdan Güneş, në cilësinë e profesorit vizitor në FSI (22-23.5.2017)
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MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

Përfaqësues të Shoqërisë Civile dhe Fetare nga Zvicra (FSI - Prishtinë, 25.9.2017)
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FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Me rastin e fillimit të vitit akademik 2017/2018
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MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

Me rastin e promovimit të librave të botuara nga FSI (19.10.2017)
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FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Vizita e Ambasadorit të Hungarisë në Kosovë, z. László MÁRKUSZ  
dhe prof. dr. Zoltan Szombathy (FSI - Prishtinë, 5.10.2017)
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MONOGRAFI ME RASTIN E 25-VJETORIT TË THEMELIMIT

Aktivitetet sportive të organizuara nga Unioni i Studentëve të FSI-së
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