
Revised Syllabus for M. A. Arabic (CBCS scheme) Session 2017 onwards 

 

39 
 

Semester –III 

Course No: AR 17301 CR 

Title of the course:  Arabic Poetry (Abbasid to Ottoman)  

   الشعر العربي )العصر العباسي إلى العصر العثماني( 

Marks:  100        Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 بشار بن برد:  .1
 قال بشار بن برد يهجو العباس بن دمحم ألف( 
 وقال يتعّزل ب( 

 أبو العتاهية: .2
 اّّنا الدنيا كفّي الظالل أمحد هلل على كل حال 

 أبو نواس: قصيدته .3
 وقل يل هي اخلمر.... أال فسقين مخرا 

 قال ميدح أاب سعيد مخسة عشر بيتا من البدايةأبو متام:  .4
 حفت اهلوى وتولت األواتر ال أنِت أنِت وال داير داير 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 البحرتي: مخسة عشر بيتا من قصيدته ميدح فيها املتوكل، من الشعر .1
 .............. اي من رأي الربكة احلسناء 

 ابن الرومي: .2
 من صحبة األخيار واألشرار الطعوم فما التذذت براحةذقت  

 املتنّّب: مخسة عشر بيتا من قصيدته من البداية .3
 وأتيت على قدر الكرام املكارم على قدر أهل العزم أتيت العزائم 

 أبو العلى املعري: مخسة عشر بيتا من البداية .4
 االكرمني فنوا وضّل من قال إنّ       ما كان يف األرض من خري وال كرم 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 ابن نباته املصري: .1
 آسي عليه اذا ضّم الثرى جسدي استغفر هللا! ال مايل و ال ولدي 

 عالمة البوصريي: ثالثون بيتا من قصيدة له "الربدة" من البداية: .2
 صفي الدين احلّلي: قصيدته خّفص مهومك .3

 ورحى املنون على األانم تدور رورخّفض مهومك، فاحلياة غ 
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 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 ميزات الشعر للشعراء التاليني  

 أبو متام .3   أبو نواس .2  بشار بن برد .1
 البوصريي .6  أبو العال املعريّ  .5   املتنّّب  .4

 
 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 مجعه و شرحه طه حسني و زمالءه املنتخب من أدب العرب .1
 م1331اجلزء األّول، مطبعه دار الكتب املصرية القاهرة،       

 دواوين الشعراء املذكورين أعاله يف املقرر الدراسي .2
 أنس بدوي و زمالءه روائع الشعر العباسي )األّول والثاين( .3

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. شوقي ضيف (1،2،3خ األدب العريب )اتري .1
 جرجي زيدان (1،2،3اتريخ اآلداب العربية ) .2
 عمر فّروخ (1،2،3اتريخ األدب العريب ) .3
 أمحد حسن الزايت  اتريخ األدب العريب .4
 د. عبد الحليم ندوى  (4،3،2،1عربى ادب كى تاريخ ) .5
 سيد طفيل احمد مدنى تاريخ ادب عربى )مترجم( .6
 مقتدي حسن ازهرى   عربى ادب كى تاريخ .7
 سيد طفيل أمحد مدين   اتريخ ادب عريب .8
 شوقي ضيف عصر الدول و االمارات ـ مصر و الشام .3

English 
 1. A Literary History of Arabs : R. A. Nichloson, Adam Publishers and  

distributors, Delhi India  

 2. History of Arabs  : P. K. Hitti, Macmillan Press Ltd., London  
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Semester - III 

Course No: AR 17302 CR 

Course Title: Modern Arabic Prose [Non-fictional]   نثر العربي الحديثال  
 

Marks: 100         Credits: 4 

 

 Unit- I          الوحدة األولى
 النهضة األدبية يف جمال النثر

 و بواعثها األدبيةعوامل النهضة  .1

 حركة الرتمجة و ميالد الفنون املستحدثة .2

 أعالم النثر احلديث: )أ( طه حسني    )ب( دمحم حسني هيكل   )ج( حممود تيمور .3

 Unit - II          الوحدة الثانية

 فنا املقالة و السرية
 تطور املقالة احلديثة .1

 السرية و أنواعها قدميا و حديثا .2

 احلديثة:  )أ( الشيخ دمحم عبده  )ب( مصطفى لطفي املنفلوطي )ج( عباس حممود العقادأعالم املقالة  .3

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 نصوص من أدب املقالة و السرية

 حلقة اثنية من األايم .1

 لطه حسني:  )كان مطمئنا ....... إىل هذا الطور اجلديد( .3

 حملمد حسني هيكل:     قاسم أمني بك  .2

 حملمود تيمور:     اإلصغاءفّن  .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 نصوص من أدب املقالة و السرية

 للشيخ دمحم عبده:    الزواج .1

 ملصطفى لطفي املنفلوطي:   رسالة الغفران .2

 لعباس حممود العقاد:    بلديت .3
 

 الكتب المقّررة:
 م1398طـه حسني، دار املعارف، القاهرة، سنة ، األايم .1

 م1323، 1دار املعارف، القاهرة، ط دمحم حسني هيكل،، غربية مصرية و تراجم .2

 ، املطبعة النموذجية، احللمية اجلديدةحممود تيمورر، النّب اإلنسان و مقاالت أخ .3

 م1333القاهرة، عام  \، دار الشروق، بريوت1، طلشيخ دمحم عبده، ا2األعمال الكاملة، ج .4

 م1384، دار اجليل، بريوت، سنة نفلوطيى لطفي امل، مصطف1مؤلَّفات املنفلوطي الكاملة، ج .5

 م1382، عام 1دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط باس حممود العقاد،عأان    .6
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 الكتب للمطالعة العامة:
 م1398املقال وتطوره يف األدب املعاصر، دار املعارف، القاهرة، سنة ، أبو ذكرى .1

 ، اجيوكيشنل ُبك هاوس، علي غرارتقاءمصر مني عريب مقاله نغارى كا  ،أبو سفيان إصالحي .2

 إحسان عباس   فن السرية، دار الثقافة، بريوت .3

 أمحد حسن الزايت   اتريخ األدب العريب .4

 م1383، 4، دار املعارف، القاهرة، طتطور األدب احلديث يف مصر، أمحد هيكل .5

 م1368سنة  أضواء على األدب العريب املعاصر، دار الكاتب املصري، القاهرة،، أنور اجلندي .6

، عام 4الفنون األدبية و أعالمها يف النهضة العربية احلديثة، دار العلم للماليني، بريوت،ط، أنيس املقدسي .9
 م1384

 م1383، 8، طاألدب العريب املعاصر يف مصر، دار املعارف، القاهرة، شوقي ضيف .8

 م1368القاهرة، سنة  تطور الرواية العربية احلديثة يف مصر، دار املعارف،، عبد احملسن طه بدر .3

 م1366، سنة 9، دار الكتاب العريب،ط1يف األدب احلديث،ج، عمر الدسوقي .11

 ، مكتبة اإلجنلو املصرية، القاهرة3صور من األدب احلديث، ج، دمحم عبد املنعم خفاجي .11

 م1361، 2القصة يف األدب العريب احلديث، املكتبة األهلية،بريوت، ط، دمحم يوسف جنم .12

13. Hamdi Sakkut, The Egyptian Novel and its Main Trends, Darul Ma’arif, 
Cairo,1971 

14. Ismat Mahdi, Modern Arabic Literature, Rabi Publishers, Hyderabad, 1983 
15. Sasson Somekh, The Changing Rhythm, E. J. Brill, Leiden, 1973 
16. J. A. Haywood, Modern Arabic Literature 
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Semester – III 

Course No: AR 17303 CR 

Title of the course:  Balagh and Prosody  علم البالغة وعلم العروض 

 

Marks: 100         Credits: 4 

 

  I -Unit       البالغة   :الوحدة األولى

 البالغة مبادئها ووظيفتها .1

 علم البيان: التشبيه وأقسامه .2

 االستعارة واملكنية والتصرحيية .3

 وأقسامهالكناية  .4

  II -Unit       البالغة   :الوحدة الثانية

 علم املعاين .1

 االغراض البالغية للخرب .2

 االغراض البالغية لإلنشاء .3

 االجياز واإلطناب .4

  III -Unit      علم البديع   :الوحدة الثالثة

 اجلناس، السجعلفظية: احملسنات ال .1

 احملسنات املعنوية: التورية، الطباق، حسن التعليل .2

   I -Unit        علم العروض   الوحدة الرابعة:

 علم العروض وأمهيته

   املصطلحات العروضية: املقاطع العروضية، التفاعيل، الزحافات والعلل

 البحور، الكتابة العروضية، التقطيع العروضي للبحور التالية: 

 الطويل، البسيط، الوافر
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  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. شوقي ضيف   البالغة، تطور و اتريخ .1
 علي اجلارم و مصطفى أمني    البالغة الواضحة .2
 أمحد مصطفى املراغي    علوم البالغة .3
 حنفي انصف    دروس البالغة .4
 د. عبد العزيز عتيق   علم العروض و القافية .5
 املعيار يف أوزان األشعار أبو بكر دمحم بن عبد امللك الشنرتيين .6
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Semester – III 

Course No: AR 17304 (DCE) 

Title of the course: Arabic Novel       العربيةالرواية  

Marks:  100        Credits:  4 

 

 Unit - I         األولى: الوحدة 

 األسلوب -الشخصية  –الرواية وعناصرها: احلبكة  .1

 التطور –النشأة  –الظهور  لرواية يف األدب العريب:ا .2

 Unit - II         : الثانيةالوحدة 

 

 الرواية االجتماعية –أنواع الرواية: الرواية التارخيية  .1

 جنيب حمفوظ  –أعالم الرواية: دمحم فريد أبو حديد  .2

 عبد احلميد جودة السحار -توفيق احلكيم 
  III -Unit     "رواية "محار احلكيم  :الثالثةلوحدة ا

 ( للرتمجة والشرح31إىل  1دراسة النص )من ص:  .1
  IV -Unit     "رواية "محار احلكيم  :الوحدة الرابعة
 ( للرتمجة والشرحالنهايةإىل  32دراسة النص )من ص:  .1
 دراسة نقدية شاملة للرواية  .2

 

 :املقرر تابالك
 محار احلكيم" لتوفيق احلكيم.  الرواية : "1

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 أمحد هيكل األدب القصصي و املسرحي يف مصر .1
 أمحد هيكل  تطور األدب احلديث يف مصر .2
 أنور اجلندي   القصة العربية املعاصرة .3
 شوقي ضيف   فن النقد األديب .4
 شوقي ضيف  مصراألدب العريب املعاصر يف  .5
 عبد احملسن طه بدر تطور الرواية العربية احلديثة يف مصر .6
 علي الراعي  دراسات يف الرواية املصرية .9
 حممود حامد شوكت الفن القصصي يف األدب املصري احلديث .8
 طه حسني و جنيب حمفوظ:    يوسف نوفل –الفن القصصي بني جيلي  .3

 يوسف جنمالدكتور دمحم     فن القصة .11
1. Aspects of Novel    E. M. Foster 
2. Modern Arabic Literature   John Haywood 
3. The Egyptian Novel and its main Trends Hamdi Sakkut 
4. Modern Arabic Literature    Ismat Mehdi 
5. An Introduction to the History of Modern  

Arabic Literature in Egypt   J. Breugman  
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Semester – III 

Course No: AR 17305 (DCE) 

Title of the course:  Translation and Composition  

 الترجمة واإلنشاء 
Marks: 100         Credits:   4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 اآلتية:العناوين حول والعكس الصحفية من اجلرائد اليومية الوطنية والدولية من االنكليزية إىل العربية األنباء ترمجة 
 الثقافة واألدب ( 2    السياسة ( 1
 العلوم والتكنولوجيا ( 4  الشؤون االقتصادية (3
 الرايضة  (5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 اإلنكليزية إىل العربيةالرتمجة احلرفية من  ألف(

 (email)الربيد اإللكرتوين  (2 (SMS) الرسائل القصرية (1

 اإلعالانت املُلصقة (4 االعالانت الصحفية (3
 الرسائل القصرية إىل املدير (6  تقارير األنباء (5

 كتابة الرسائل واملقاالت القصرية. ب(
  (email) كتابة الربيد االلكرتوين  (1
 (SMS) كتابة الرسائل القصرية  (2
 كتابة املقاالت القصرية ابالستخدام اجلمل املنثورة (3
 كتاب األقاصيص حول العناوين املختلفة (4
 كتابة املقالة القصرية حول األمثال السائرة (5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 كتاب الرسائل 

 الرسائل الذاتية (1
 الرسائل الرمسّية (2
 Unit -1V           الوحدة الرابعة

 كلمة حول العناوين اآلتية  311كتابة املقاالت مل تقل من 
 اللغة العربية والتحدايت املعاصرة (1 

 ية يف اهلندبالثقافة العر  (2
 األدب الكالسيقي (3
 األدب العريب احلديث (4
 الصحافة العربية (5
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  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 الصحف و اجملاّلت العربّية و اإلجنليزية .1
 د. معني الدين األعظمي   الرتمجة مناهجها و أصوهلا .2
 د. دمحم اجتباء الندوي   التعبري واحملادثة العربّية .3
 ندمي الواجدي   عريب مني ترمجه كيجي .4
 د. منظور أمحد خان   حنو اإلنشاء و الرتمجة .5
 املكتبة احلديثة للطباعة و النشر، يريوت  حلديثة يف كّل املناسباترسائلي ا .6
 راتب الزايت الكنز املكنون و أصول كتابة الرسائل .9
 دار الراتب اجملامعية    رسائل عائلية .8
 د. الياس الزين/ مصطفى جنيب    املراسالاتلتجارية .3

 نانمكتبة املعارف، بريوت، لب   أحدث الرسائل العصرية .11
1. Arabic Legal and Administrative Documents  Geoffery Khan 

2. Arabic for Scholars   M. A. Saleem Khan 

3. A New Arabic Grammar  John A. Haywood 

4. Essential Arabic   I. A. Faynan 

5. Teach Yourself Arabic  S. A. Rahman 
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Semester – III 

Course No: AR 17306 (DCE) 

Title of the course:  Trends and movements in Modern Arabic literature  

 االتجاهات والحركات في األدب العربي الحديث

Marks: 100         Credits:  4 

 

 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 الكالسيكية اجلديدةالكالسيكية و  .1

 احلديثالكالسيكية اجلديدة يف األدب العريب  .2
 الرومانطيقية ، نشأهتا و تطورها .3

 الرومانطيقية يف األدب العريب احلديث .4

 

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 الواقعية نشأهتا و تطورها .1
 الو اقعية يف األدب العريب احلديث .2
 نشأهتا و تطورها الرمزية .3

 الرمزية يف األدب العريب احلديث  .4
 

 Unit - III          :الوحدة الثالثة
 مدرسة الديوان .1
 الرابطة القلمية .2
 العصبة األندلسية .3

 مدرسة أبوللو .4

 Unit - IV     الفنون االدبة وحتليلها   :الوحدة الرابعة
 السرية .3  القصة .1
 املقالة .4  املسرحية .3

 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 أنطونيوس بطرسد.    األدب تعريفه أنواعه مذاهبه .1
 د. دمحم مندور    األدب وفنونه .2
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 د. ايسني األيويب    مذاهب األدب  .3
 د. شوقي ضيف  األدب العريب املعاصر يف مصر .4
 د. شوقي ضيف  دراسات يف الشعر العريب احلديث .5
 د. حممود دمحم مزروعة   مذاهب فكريه معاصرة .6
 د. غنيمي هالل   النقد األديب احلديث .9
 أنيس املقدسي  االجتاهات األدبية يف العامل العريب .8
 خصائص الفكر العريب احلديث يف النقد األديب: أعداد جلنة من الباحثني .3

 حسني مرّوة دراسات نقدية يف ضوء املنهج الواقعي .11
11.  A History of Literary criticism: M. A. R. Habib 

12.  Literary theories in application: Sumita Jakher 
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Semester – III 

Course No: AR 17307 (DCE) 

Title of the course: Special Study of a Poet (Mutanabbi) 

 (المتنّبيشاعر )الة خاّصة عن دراس

Marks: 100         Credits:  4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 حياة املتنّّب و شخصيته
  السياسية و الثقافية والدينية يف عصرهاألحوال  .1
    مولده و نشأته .2
 فلسفته و ميوله .3
    املتنّّب كشاعر يف بداية عمره .4

 Unit - II          الوحدة الثانية
 املتنّّب يف ظّل سيف الدولة .1
  قصائده املدحية يف عضد الدين و الكافور . 2
 تقّوق املتنّّب يف املديح .3
    املتنّّب و منـزلةشعر  .4

 

 Unit - III          الوحدة الثالثة
  شعر املتنّّب و منـزلة

  فن املتنّّب الشعري .2 خصائص شعر املتنّب .1
 منزلته بني معاصريه .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة:
 الشرح و التحليل 

 املكارمو أتيت على قدر الكرام  على قدر أهل العزم أتيت العزائم .1
 و قال عند خروجه من مصر .2

 مبامضى أم ألمر فيك جتديد  عيّد أبية حال ُعدت اي عيدُ   

 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 ديوان املتنيب .1
 د. شوقي ضيف، دار املعارف، مبصر اتريخ األدب العريب )العصر العباسي األول و الثاين( .2
 د. عمر فّروخ، دار العلم للماليني )العصر العباسي األّول و الثاين(اتريخ األدب العريب  .3
 أمحد  حسن الزايت، دار املعرفة، لبنان    اتريخ األدب العريب .4
 أنيس املقدسي، دار املعارف، مبصر    أمراء الشعر العباسي .5
 5895اجلامع يف اتريخ األدب العريب، األدب القدمي، دار اجليل لبنان،  .6
  :Books Recommended       كتب للمطالعة العاّمة:ال

1. A Literary History of Arabs : R. A. Nichloson, Adam Publishers and  
distributors, Delhi India  

2. History of Arabs  : P. K. Hitti, Macmillan Press Ltd., London 

 



Revised Syllabus for M. A. Arabic (CBCS scheme) Session 2017 onwards 

 

51 
 

Semester – III 

Course No: AR 17308(DCE) 

Title of the course: Special Study of Najib Mahfouz 

 دراسة خاصة عن نجيب محفوظ 

Marks:  100        Credits: 4 

 

  I -Unit      التعريف عن جنيب حمفوظ  الوحدة األولى:

 حياته األدبية .1
 البيئة اإلجتماعية والسياسية والثقافية اليت نشا فيها .2

 الروائينيأضواء على أهم معاصريه من  .3
  II -Unit      جنيب حمفوظ والقصة العربية  الوحدة الثانية:

 اإلجتماعية رواايته .2  التارخيية رواايته .1
 القصرية هقصص .4  الفلسفية رواايته .3

  III -Unit      رواية "القاهرة اجلديدة"  الوحدة الثالثة:
 والشرحللرتمجة دراسة النص  .1
 دراسة نقدية شاملة .2

  Unit – IV         الرابعة الوحدة
 رواية "بداية و هناية" .1
 الرتمجة و الشرح و التعليق دراسة النص: .2
 دراسة نقدية شاملة .3

 الكتاب املقرر:
 الرواية : "القاهرة اجلديدة" .1

 "بداية و هناية" :روايةال .2

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 أمحد هيكل    األدب القصصي املسرحي يف مصر .1
 أنور اجلندي     القصصة العربية املعاصرة .2
 عبد احملسن طه بدر    تطور الرواية العربية احلديثة يف مصر .3
 علي الراعي    دراسات يف الرواية املصرية .4
 يوسف نوفل  الفن القصصي بني جيلي طه حسني وجنيب حمفوظ .5
 أمحد دمحم عطية     مع جنيب حمفوظ .6
 غايل شكري    املنتمي يف أدب جنيب حمفوظ .9
 سليمان الشطي    الرمز و الرمزية يف أدب جنيب حمفوظ .8
 رشاد رشدي     فن القصة القصرية .3

 سيد حامد النساج    اجتاهات القصة املصرية القصرية .11
 طاهر أمحد مكي    دراسات يف القصة القصرية .11
 حسن البنداري    فوظفن القصة القصرية عند جنيب حم .12


