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Effective from Academic Session 2021 onwards  

UNIVERSITY OF KASHMIR 

POST GRADUATE DEPARTMENT OF ARABIC 

Syllabi and Courses for M. A. Arabic programme CBCS scheme (Revised) 

Semester I – IV (Session 2021 onwards) 
  

The duration of M. A. Arabic programme will be 4 semesters (2 years). 

LIST OF COURSES 
Semester – I         Total Credits: 24 
 

Core Courses (Credits: 14) 

 
Course Code   Course Name      Units      Credits  

 

AR 21101 CR  Arabic Syntax – I     4  4 

AR 21102 CR  History of Arabic Literature -I 

(Jahiliyyah to Umayyad Period)   4  4  

AR 21103 CR  Classical Arabic Prose (Text)    4  4 

AR 21104 CR  Introduction to Contemporary Arab World                2  2 

   

         

Discipline Centric Electives (DCE) Only two Coursfes to be opted: 08 Credits 

 

AR 21105 DCE Tafseer and Hadith     4  4            

AR 21106 DCE Translation Skills     4  4 

AR 21107 DCE Remedial Arabic Grammar    4  4 

AR 21108 DCE  Readings in Modern Arabic Text    4  4 

  

   

Generic Elective(GE) (2 Credits) 

 

AR 21001 GE  Proficiency in Arabic – I     2  2  

 

   

Open Elective(OE) (2Credits)  

    

AR 21001 OE Elementary Course in Arabic – I     2   2 
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Semester – II         Total Credits: 24 

 

 

Core Courses (Credits: 14) 

 
Course Code   Course Name      Units      Credits  

 

AR 21201 CR  Classical Arabic Poetry-1    4  4  

   (Jahiliyah to Umayyad Period) 

AR 21202 CR  History of Arabic Literature-II   4  4 

(Abbasid to Ottoman Period)  

AR 21203 CR  Arabic Literature in India    4  4 

AR 21204 CR  Arabic Morphology     2  2  

Discipline Centric Electives (DCE) Only two Coursesto be opted: 08 Credits 

 

AR 21205 DCE Arabic Short Story     4  4  

AR 21206 DCE Translation and Language Comprehension  4  4  

AR 21207 DCE Arabic Linguistics                                                   4           4  

AR 21208 DCE Special Study of Al-Mutanabbi 

   as a Classical Arabic Poet    4  4 

 

Generic Elective (GE) (2 Credits) 

 

 

AR 21002 GE Proficiency in Arabic – II      2  2 

     

Open Elective (OE) (2 Credits)  

 

AR 21002 OE Elementary Course in Arabic – II     2   2 



P a g e  | 3 

 

Effective from Academic Session 2021 onwards  

Semester – III         Total Credits: 24 

 

Core Course  (Credits: 14) 
 

 

Course Code   Course Name       Units      Credits   

 

AR 21301 CR  Classical Arabic Poetry- II (Abbasid to Ottoman period) 4  4 

AR 21302 CR  Arabic Novel       4  4 

AR 21303 CR  Balagah & Prosody      4             4 

AR 21304 CR  Arabic Syntax – II      2  2 

Discipline Centric Electives (DCE)Only two Coursesto be opted: 08 Credits 

 

AR 21305 DCE Translation and Interpretation     4  4 

AR 21306 DCE Methodology of Teaching and Research   2                      2 

AR 21307 DCE Trends and Movements in Modern Arabic Literature 2             2 

AR 21308 DCE Special Study of Al-Jahiz as a Classical Arabic Writer 4  4 

 

Generic Elective (GE) (2 Credits) 

 

AR 21003 GE  Quranic Arabic – I      2            2

  

Open Elective (OE) (2 Credits)  

 

AR 21003 OE  Basic Arabic Translation     2  2 
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Semester – IV        Total Credits: 24 

 

 

Core Course  (Credits:14) 
 

 

Course Code   Course Name       Units      Credits 

 

AR 21401 CR  Modern Arabic Poetry        4  4 

AR 21402 CR  Literary Criticism in Arabic        4  4 

AR 21403 CR  Arabic Drama           4  4 

AR 21404 CR  Arabic Literature in Muslim Spain       2                   2

     

   

Discipline Centric Electives (DCE)Only two Coursesto be opted: 08 Credits 

 

AR 21405 DCE Mahjari Arabic Literature        4  4 

AR 21406 DCE Modern Arabic Prose (Non- Fictional)      4  4 

AR 21407 DCE Special Study of Nagiub Mahfouz as a Novelist     4  4 

AR 21408 DCE Special Study of Mikhail Nuaima as a Critic        4  4 

AR 21409 DCE Special Study of Mahmud Taimur as a Short Story Writer    4  4 

  

Generic Electives (GE) 2x2 = 4 Credits 

 

AR 21004 GE   Quranic Arabic – II          2  2 

 

Open Elective (OE) (2 Credits)  

 

AR 21004 OE  Advanced Arabic Translation -II         2  2 
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Semester – I 

Course No:  AR 21101 CR 

Title of the Course: Arabic Syntax – I                  ١- يالنحو العرب                        
Marks:   100                   Credits: 4 

Internal Assessment Marks: 20           Examination Marks: 80  

 

 Unit–I       بالمبني والمعرب  تعريف: الوحدة األولى
 من األسماء المبني( ألف)                  

 المستترة -الضمائر المتصلة –الضمائر المنفصلة  :الضمائر .1
 اإلشارة إلى القريب والبعيد: أسماء اإلشارة .2
 صلة الموصول –أسماء الموصولة  .3
 أسماء األفعال -أسماء االستفهام  -أسماء الشرط .4

 وفعل األمرالفعل الماضي  : المبني من األفعال(  ب)                   
 المبني من الحروف  ( ج)                            

 حروف تدخل على االسم. 1                          
 على الفعلحروف تدخل . 2               
 وعلى الفعلحروف تدخل على االسم . 3               

 Unit - II       المعرب من األسماء( الف)  :الوحدة الثانية
 االسم المنصوب واالسم المجرورو االسم المرفوع،  :أنواع اإلعراب. 1     
 عالمات رفع االسمو  رفوع، الماالسم . 2     
  حاالت رفع االسم. 3     

 :المبتدأ والخبر( ب)

 المبتدأ والخبر وتطابقهما .١
 (المفرد، شبه الجملة، وجملة)أنواع الخبر: الخبر .2
 وجوبا   لخبرمواضع حذف ا .3

 مواضع تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا .4
                                                    Unit-III    االسم المرفوع  :الوحدة الثالثة   

                      

 اسم كان وأخواتها. 1                        

 خبر إّن وأخواتها  .2             
 مواضع كسر همزة إنّ و  مواضع فتح همزة أن، . 3             

 والرجاء والشروعأفعال المقاربة . 4                        
 الفاعل ونائب الفاعل. 5              
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   Unit – IV                   بع لالسم المرفوعالتوا  :الوحدة الرابعة

                  
 مطابقة النعت والمنعوتو  النعت والمنعوت .1
 النعت الحقيقي والنعت السببي  .2
 حروف العطفو العطف  .3
 أنواع البدلو  البدل .4

 

 Books Prescribed                        :ةالمقرر بالكت

مينأمصطفى لعلي الجارم و (: أجزاء 3) للمدارس االبتدائية ،عد اللغة العربيةنحو الواضح في قواال. 1   

لعلي الجارم ومصطفى أمين: (أجزاء 3)النحو الواضح في القواعد اللغة العربية، للمدارس الثانوية   .2 

  

Recommended Books/ Suggested Readings:                         المقترحة للمطالعة العامة بالكت  

 عّباس حسن، دار المعارف، مصر   النحو الوافي.     1
 السيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان  القواعد االساسية للغة العربية .2
 رشاد دار غوث، دار العلم للماليين بيروت، لبنان  في قواعد اللغة العربية .3
 الدكتور مهدي المخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرة   في النحو العربي .4
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد محّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون   القواعد العربية الميسرة .  5
 نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة فؤادتأليف   ملخص قواعد اللغة العربّية      .6
 العلماء لكناؤ الندوي، ندوةتمرين النحو                           عبد الماجد .        7
 سيد احسان الرحمن، دلهي  الجديد في اللغة العربّية .8
 لسّيد علي، مدارس  اللغة العربية للمبتدئين .9

 بن داود الصناجي الشهير بابن آجروم أبي عبد اهلل محمد بن محمد    األجرومية .11
 .محمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي الجياني   ألفية ابن مالك  . 11

 
12. A New Arabic Grammar    John A. Haywood 

13. A Practical Approach to the Arabic Language Wali Akhtar 

14. Essential Arabic     I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic    S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy     Abul Hashim 
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Semester - I 

Course No: AR 21102 CR      
Title of the Course: History of Arabic Literature – I (Jahiliyyah to Umayyad Period) 

 (من العصر الجاهلي إلى العصر األموي)ا  - تاريخ األدب العربي
Marks:        100                   Credits:  4 

Internal Assessment Marks: 20           Examination Marks: 80 

 
 Unit- I            العصر الجاهلي :الوحدة األولى

 شبه الجزيرة العربية .1
 البدائينشأة اللغة العربية وتطورها  .2
   عند العرب والنثر نشأة الشعر .3

 بناءها، وخصائصها الفنية، وأصحابها:  المعلقات .4

 شعراء الصعاليك وموضوعات شعرهمال .5
 Unit - II         العصر اإلسالمي  :الوحدة الثانية

  وأثره في اللغة العربية وآدابها الكريم القرآن .1

 الحديث الشريف وأثره في األدب العربي .2
  موضوعاتها وأهم الخطباء: الخطابة .3

 موضوعات شعرهم الشعراء المخضرمون و  .4
        Unit – III       النثر في العصر األموي:  الوحدة الثالثة

  ( خلفية تاريخية)قيام الدولة األموية  .1
 موضوعاتها، وأهم الخطباء: الخطابة .2

    نشأة علم اللغة .3

 وأسلوبهاالرسائل األدبية     .4
                   Unit -IV        العصر األمويالشعر في :  الوحدة الرابعة

    الطرماح بن الحكيمو الكميت األسدي،      :وشعراءه الشعر السياسي .1        
  جميل بن المعمرو عمر بن أبي ربيعة،   التقليديو  والعذري اإلباحي: الغزل. 2
 فرزدقالو خطل، األو جرير،   ها، وخصائصها، وشعراءهابناؤ : ضالنقائ .3
  

  :Suggested Readings        :الكتب للمطالعة العاّمة

 جرجي زيدان :  تاريخ آداب اللغة العربية .1
 شوقي ضيف : العصر الجاهلي، )تاريخ األدب العربي  .2

 أحمد حسن الزيّات :   تاريخ األدب العربي .3
 عمر فروخ :   تاريخ األدب العربي .4
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 جواد علي :  تاريخ العرب قبل اإلسالم .5

 دكتور شوقي ضيف :  مذاهبه في الشعر العربيالفن و  .6

 دكتور شوقي ضيف : مذاهبه في النثر العربيالفن و  .7

 دكتور شوقي ضيف : التجديد في الشعر األمويو  التطور .8

 أحمد أمين :   فجر اإلسالم .9

 دكتور طه حسين :   في األدب الجاهلي  .11

 يحيى الجبوري :   شعراء المخضرمين  .11

 شكري فيصل : اإلسالمالجاهلية و تطور الغزل في   .12

 ناصر الدين األسد :  مصادر الشعر الجاهلي  .13

 حنا الفاخوري : الجامع في تاريخ األدب العربي   .14

 

15. History of the Arabs     P. K. Hitti 

16. An Introduction of Arabic Literature                  H.A.R. Gibb 

17. A Literary History of the Arabs                    R. A. Nicholson 

18. A History of Arabic Literature                             K. A. Fariq 

19. The Development of Ghazal in Arabic Literature  Kinney 

 اردو

  رعىب  .02

خ
 

 م    ( ازجاء ٤) ادب ىك اتري

حلي
ل

 دنوىدبع ا

02.   

خ
 

ات   (رتممج)  رعىب دبا  اتري
ّ
 ادمح نسح ازلي 

00 .  

خ
 

 دتقمي نسح ازهرى   (ازجاء  ٤ ،رتممج) ادب رعىب  رصتخم اتري
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Semester – I 

Course No: AR 21103 CR 

Title of the Course: Classical Arabic Prose (Text)  (النصوص) الكالسيكي العربي النثر  

Marks:        100                           Credits: 4 

Internal Assessment Marks:  20                  Examination Marks: 80 

 

 Unit -I           الوحدة األولى

 سورة البلدو  77- 61سورة الفرقان، اإليات  :الكريم القرآن .1
  :الحديث النبوي الشريف .2

  حدثنا يحيى بن "من ... كيف كان بدء الوحي : ، باب 3:الوحي، رقم الحديث بدءصحيح البخاري، كتاب .  أ
  "وفتر الوحي... بكير 

  299: معرفة طريق الرؤية، رقم الحديث: كتاب اإليمان، باب: مسلمصحيح . ب     
 : خطبال .3

 "عماس نم دعسأ غل  بم بّ ر  هنإف" :ىلإ ..."مكيلع مار ح مكلاو مأو  مكئامد نإ" :نم :خطبة حجة الوداع. أ
      ،قو ر شلا راد ،م1989 :ةنماثلا ةعبطلا ،يو دنلا يلع نسحلا يبأل ،ةيو بنلا ةر يسلا باتك نم القن

  392-391 :ص
  "أيها الناس إني قد ولّيت عليكم ولست بخيركم" عندما بويع بالخالفة أبي بكر رضي اهلل عنهخطبة . ب               

 99:ص عليكره، الجامعة اإلسالمية، قسم اللغة العربية وآدابها :إعداد ،نخبة األدب نقال من كتاب
 نقال من كتاب الموجز في األدب . جاج بن يوسف حين خرج من الكوفة إلى البصرةخطبة ح. ج                           

 .392:األول، ص: وتاريخه، المجلد العربي    
 Unit -II           الوحدة الثانية

 1:مختارات من أدب العرب، ألبي الحسن الندوي ج نقال من كتابفي وصف الصيد، : عبد الحميد الكاتب .1
 (كليلة ودمنة: من كتاب)األسد والذئب والغراب وابن آوى  ( أ: ابن المقفع .2

    اطالب األدب اعرف األصول ي":من :كتاب األدب الكبير البن المقفع  منمقتبس  (ب
 (281- 281:ص  آثار ابن المقفع، : نقال من كتاب) "وقد يغلب عليه يبدو إليه منها: إلى....والفصول  

  .البيان والتبيين كتاب من   سمقتب: الجاحظ .3
اب كتنقال من  ) "وال يجهل عن فهمها عقول الجهلة" :إلى.... "جهابذة األلفاظ والمعانيقال بعض : "من

 113-111: ، ص2حنا الفاخوري، ج ل الموجز في األدب العربي وتاريخه
   Unit–III            الوحدة الثالثة

 (مقامات بديع الزمان الهمذاني : )من السجستانية،المقامة : بديع الزمان الهمذاني . 1
  رسالة من عضد الدولة يهنئه بولدين، رسالة إلى أبو عبد اهلل الطبري : أبو الفضل ابن العميد .2

  (261:، ص2:ج لحنا الفاخوري، وجز في األدب العربي وتاريخه،الم: كتابالنقال من )  
 ( 2:أدب العرب، ألبي الحسن علي الندوي، الجزء مختارات من نقال من)عتاب وتأنيب : ضي الفاضلالقا . 3
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 Unit -IV           الوحدة الرابعة
" وأبراج الحمام مراكز البريد.... الحمد هلل جامع المرء بأصغريه "نص من مقدمة صبح األعشى، : القلقشندي .1

 (834-833:تاريخ األدب العربي، للدكتور عمر فروخ، الجزء الثالث، ص نقال من كتا ب)

 (ائب المخلوقات و غرائب الموجوداتعج :كتابالمن )المقدمة األولى، : ياالقزويني، أبو يحيى زكر  .2
هذا و إن الجاهل " :المقتبس من كتابه نظم العقيان في أعيان األعيان، من: جالل الدين السيوطي .3

للدكتور عمر فروخ، الجزء الثالث، تاريخ األدب العربي، : نقال من الكتاب" )حتى يعرف مرتبته: "إلى...."العلم
 (912-911:ص

 (مقدمة ابن خلدون: نقال من)علم األدب : ابن خلدون .4
 

 :Books Prescribed         :الكتب المقّررة

 القرآن الكريم .1
 محمد اسماعيل البخاري :    صحيح البخاري .2

 مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري :    صحيح مسلم .3
 ابن المقفع :    األدب الكبير .4
 الجاحظ :    البيان والتبيين  .5
 بديع الزمان الهمذاني :     مقامات .6
 ابن المقفع :    كليلة ودمنة .7
 عمر فروخ. د :    تاريخ األدب العربي .8
 أبو العباس القلقشندي :    صبِح األعشى .9

 ابن بطوطة : عجائب األسفارتحفة النظّار في غرائب و  .11
 ابن خلدون :     المقدمة .11
 حنا الفاخوري : (أجزء 3) الموجز في األدب العربي وتاريخه .12
 الندويأبو الحسن علي الحسني  :  (1،2:الجزء) مختارات من أدب العرب .13

  :Books Recommended       :الكتب للمطالعة العاّمة

 أحمد حسن الزيات :    تاريخ األدب العربي .1
 (4-1)شوقي ضيف  :    تاريخ األدب العربي .2
 جرجي زيدان :   آداب اللغة العربيةتاريخ  .3
 شوفي ضيف .د :  الفن و مذاهبه في النثر العربي .4

 عمر فروخ. د :  (مجلدات 6)تاريخ األدب العربي  .5
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Semester – I 

Course No: AR 21104 CR  
Title of the Course: Introduction to Contemporary Arab World  

 تعريف بالعالم العربي المعاصر
Marks:   50      Credits:   2 

Internal Assessment: 10      Examination Marks: 40 

 

 Unit -I      تعريف عام بالعالم العربي المعاصر:  الوحدة األولى

 موجزتعريف جغرافي : الدول العربية .1
 العالم العربي والسياسة الدولية .2
 العالم العربيالمنظمات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في  .3

 

 Unit -II         الوحدة الثانية
 : واقتصادها وثقافتهاسياستها  الدول العربية اآلسوية. 1

 العراقو سوريا، و المتحدة،  مارات العربية، واإلالمملكة العربية السعودية    
 :الدول العربية اإلفريقية سياستها واقتصادها وثقافتها. 2
  تونسو الجزائر، و ليبيا، و مصر،     

 
  :Books Recommended      :الكتب للمطالعة العاّمة

 1961مكتبة النهضة المصرية القاهرة :  قيام الجمهورية العربية المتحدةمصر المعاصرة و  .1
 محمد عبد اهلل عنان:   تاريخ الخطة المصريةمصر اإلسالمية و  .2
 عبد الرحمن الرافعي:     تاريخ حركة القومية .3
 كارل بروكلمان:     الشعوب اإلسالميةتاريخ  .4
 عصام نعمان:     الحضارة العربية وأوربا .5
 عباس محمود العقاد:      الثقافة العربية .6
 عباس محمود العقاد:     روح الحضارة العربية .7
 حتي فيلب:    يخ سوريا و لبنان و فلسطينتار  .8
 نقوال زيادة .د:   أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي .9

 هونكهد يسيغر :    شمس العرب تسطع على الغرب  .11
 إسماعيل أحمد ياغي. د:    تاريخ العالم العربي المعاصر .11
 الدكتور شاكر خصباك:     الجغرافيا عند العرب . 12
 الدكتور أحمد عبد العزيز عيسى:   تاريخ العالم العربي الحديث .13
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  أطلس معلومات:     العالم العربي .    14
 رفيق البستاني وفيلب فارج:   المجتمع والجغرافيا السياسية.   15
 الدكتور عبد الرحمن حميدة:    جغرافية الوطن العربي.  16
 دكتور محمد خميس الزوكة:    جغرافية العالم العربي.  17

18. Imamuddin S. M.  : A Modern History of the Middle East and North Africa 

19. Lusiky V.  : Modern History of the Arab countries 

20. Sachar H. M  : The Emergence of the Middle East 

21. Iqbal S. M.  : The Emergence of Saudi Arabia 

22. Christine, P. Grant : Syria and Palestine 

23. Holt P. M  : Political and Social change in Modern Egypt 

24. Hitti P. K  : History of the Arab  

25. Hitti P. K  : History of Syria 

26. Hettinger, Arnold : Arabs – Their place in Modern World 

27. Kazziha, W. W. : Palestine in the Arab Dilemma 

28. Toyubee A. J.  : Between Niger and Nile 

29. J. M. Abu Nasr : A History of the Magrib 

30. J. Hell   : The Arab Civilization 

31. E. Cromer  : Modern Egypt 

32. Madawo Al-Rasheed : A History of Saudi Arabia 

33. Antonius George : The Arab Awakening 

34. Polk, W. R.  : Beginning of the Modernization of Arab World 

35. Manfred Halpern : The politics of social change in the Middle East and North Africa 

36. Margeret K.Nydel : Understanding Arabs  
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Semester -I 

 

Course No: AR 21105 DCE 

Title of the Course: Tafseer and Hadith       التفسير والحديث 
Marks:   100      Credits:   4 

Internal Assessment: 20                                                               Examination Marks: 80 

 

 Unit -I           القرآن الكريم وعلومه: الوحدة األولى

         

 تعريف القرآن الكريم لغة واصطالحا   .1
 وتدوينه الكريم جمعه القرآن  .2
 تطور علوم القرآن . 3
 هاتيوأهم نزولالب اسبأ  .4
 القرآن الكريمفي أقسام   .5
 :تعريف بالعناوين اآلتية  .6

 ، الناسخ والمنسوخةالتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، المحكم والمتشابه
 Unit -II      (القرآن الكريم) دراسة النصوص:  الوحدة الثانية

 (21-1:اآلية) سورة الزمر: ابن كثيرتفسير  (أ 
 (الفلق والناس)تان المعوذ: تفسير الكبير للرازيال   (ب
 سورة النبأ: تفسير الكشاف للزمخشري (ج

 Unit -III            الحديثمصطلحات :  الوحدة الثالثة
 تعريف بالحديث والسنة والخبر واألثر (أ 

 الشريعة اإلسالميةمكانة الحديث النبوي الشريف في   (ب
  ، المتواتر معنىمتواتر لفظا ومعنىال: الحديث المتواتر وأقسامه (ج   
 المشهور، العزيز، الغريب: الحديث اآلحاد وأقسامه  (د  
          Unit –IV      (حاديث النبويةاأل)دراسة النصوص :  الوحدة الرابعة

 رحمه اهلل لمحي الدين أبي زكريا النووي "رياض الصالحين"األبواب اآلتية من الكتاب  
 حضار النيةإباب اإلخالص و  (أ 

 باب في التعاون على البر والتقوى (ب
 باب في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ج
 باب اإلصالح بين الناس (د
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  Books Prescribed         :المقّررةالكتب 

                                                                               

 م2111/هـ1421، 1كثير، دار ابن حزم، بيروت، ط العظيم، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن القرآن تفسير.  1
 م1981/هـ1411، 1، دار الفكر، بال مكان، 32التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ج.  2
 م2119/هـ1431، 3محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، بيروت، ط الكشاف، تفسير.  3
النووي، ترجمة وتخريج إلى األردوية حافظ صالح الدين يوسف، دار        زكريّا أبي الدين محي الصالحين، رياض.  4
 السالم، اردو بازار، الهور، باكستان 
 :Books Recommended       :ّمةالكتب للمطالعة العا 

 

 هـ1423ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، دار المنهاج، الرياض،  .١
 م1984/هـ1414، 1ابن الجوزي، نواسخ القرآن، إحياء التراث اإلسالمي، ط .2
 م2116/هـ1،1427دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط ، نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر،ابن حجر العسقالني .3
 الصالح، علوم الحديث، دار الفكر، دمشق، بال زمانابن  .4
 أحمد عمر هاشم، دفاع عن الحديث النبوي، مكتبة وهبة، القاهرة .5
 القرآن، علوم في السيوطي، االتقان الدين جالل .6
 المنثور السيوطي، الدر الدين جالل .7
 م1985، 1اإلسالمي، بيروت، طجالل الدين السيوطي، قطف األزهار المتناثرة في األخبار المتواترة، المكتب  .8
 جالل الدين السيوطي، مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة، تحقيق سراج اإلسالم حنيف، دار القرآن والسنة،   .9

 .مردان، باكستان 
 م1986/هـ416، 2خالد بن عبد الرحمن العك، أصول التفسير وقواعده، دار النفائس، بيروت، ط   .١1
 م2115مبشر أحسن واني المدني، أصول تفسير القرآن الكريم، نسخة خطية، عام    .١١
 م2115مبشر أحسن واني المدني، علوم الحديث، نسخة خطية، عام    .١2
 م2119/ هـ1427محمد بن صالح العثيمين، مصطلح الحديث، عام    .١3
 والمفسرون، ثالثة أجزاء، مكتبة وهبة، القاهرة  الذهبي، التفسير حسين محمد   .١4
 ، 1محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، جزآن، دار الكتاب العربي، بيروت، ط   .١5

 م1995/ هـ 1415 
 م191/هـ1417، 9محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث، مكتبة المعارف، الرياض، ط   .١6
 م2111لوم القرآن، مكتبة وهبة، القاهرة، عام مناع القطان، مباحث في ع   .١7
 الدكتور يوسف المرعشلي، علوم القرآن الكريم    .١8
 الدكتور مصطفى ديب البغا ومحي الدين ديب مستو، الواضح في علوم القرآن  .١9
 الدكتور حازم سعيد حيدر، علوم القرآن بين البرهان واإلتقان، مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة    .21

 ه1421المنورة، عام    
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Semester-I 
Course No: AR21106 DCE 

Title of the Course: Translation Skills      مهارات الترجمة 
Marks:     100                    Credits: 4 

Internal Assessment Marks:  20           Examination Marks: 80 

 Unit - I       أقسامها وقواعدها :الترجمة( ألف): الوحدة األولى

 :(من اإلنجليزية إلى العربية)حول العناوين اآلتية ترجمة المصطلحات ( ب) 
 واقتصاديةشؤون اجتماعية   .2  ن تربوية وثقافيةشؤو  .1
 شؤون صحّية وبيئية  .4  شؤون سياسية وإدارية .3

 Unit - II   إلى اإلنجليزية والعكس العربيةترجمة الجمل االسمية من : الوحدة الثانية
 الجمل المنفية .2    الجمل المثبتة .1
 الجمل االستفهامية المنفية  .4    الجمل االستفهامية . 3

 Unit – III    الفعلية من العربية إلى اإلنجليزية والعكس الجمل  ترجمة: الوحدة الثالثة
 الفعل المضارع .2    الفعل الماضي .1
 فعل النهي .4    فعل األمر .3

 Unit -IV     الترجمة الصحفية من اإلنجليزية إلى العربية والعكس: الوحدة الربعة
       

 .اإلنجليزية والعربية اليوميةترجمة رأسيات األخبار البسيطة من الجرائد 
 

  :Books Recommended       :العاّمةالكتب للمطالعة 

 محمد اجتباء الندوي. د : التعبير والمحادثة في اللغة العربية .1
 معين الدين األعظمي. د :  الترجمة مناهجها وأصولها .2
 منظور أحمد خان. د :  نحو اإلنشاء والترجمة .3
 شفيق أحمد خان وغيره. د :  الوظيفيةاللغة العربية  .4
 ممدوح محمد جبل. د :  : الصحيحةفن الترجمة  .5
 (أبو غزالة مجموعة طالل)  :دليل التدريب المترجمين في الترجمة العامة .6
  محمود حسين يوسف، مدير برنامج الترجمة بالجامعة األمريكية :   كيف تترجم؟  .7
 إيناس أبو يوسف، هبة مسعد. د :  :مبادئ الترجمة وأساسياتها . 8
 محمد يحيى أبو ريشة، مكتبة عتيدة اإللكترونية (:الكتاب األول)محاضرات في الترجمة  .9

 محمد يحيى أبو ريشة(:  الكتاب األول)محاضرات في الترجمة العامة  .11
 أمل عمر الرفاعي :معجم المصطلحات الدبلوماسية والسياسية .11
 اولادجى دنمی   : ےیجیک ںیم رتہمج  رعىب .12

13. Arabic for Scholars  : M. A. Saleem Khan 

14. Arabic Made Easy : Abu Hashim 

15. Spoken Arabic  : Shafi Sheikh  
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16. Arabic for Beginners : M. A. Saleem Khan 

17. Essential Arabic  : I. A. Faynan 

18. Teach Yourself Arabic: S. A. Rahman 

19.  Tips and Techniques for better Journalistic Translations: Leyden Figueredo 

Portuondo 

20. Novice Translators Guide (English – Arabic): Dr Antar Solhy Abdellah 

21. The Unified Medical dictionary: Dr M.Haytham Khayat 
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Semester – I 

Course No: AR 21107 DCE 
Title of the Course: Remedial Arabic Grammar   قواعد العربية التعويضيّة         

Marks:       100                   Credits:      4 

Internal Assessment Marks: 20           Examination Marks: 80 

 Unit -I          الوحدة األولى

 فعل وحرفتقسيم الكلمة إلى اسم و  :الكلمة .1

 النكرة والمعرفة :االسم .2

 المذكر والمؤنث: االسم .3

 تقسيم االسم إلى مفرد ومثنى وجمع .4

 جمع المكّسرجمع السالم و  .5

 جمع المذّكر السالم وجمع المؤنث السالم  .6

 صلالضمير المنفصل والمت : الضمائر .7

 اسم الموصولاسم اإلشارة و  .8

 Unit - II          الوحدة الثانية
 والمركب التامالمركب الناقص  .1

 (الصفة والموصوف) المركب التوصيفي .2

 (المضاف والمضاف إليه) المركب اإلضافي .3

 الجملة المفيدة : المركب التام  .4

 تطابقهماالمبتدأ والخبر و  :الجملة اإلسمية .5

 رفع المبتدأ ونصب الخبراسم كان وأخواتها،   .6

 الخبر نصب المبتدأ ورفع ،خبر إّن وأخواتها .7

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 الجملة الفعلية .1
 مرفعل األ الفعل الماضي، الفعل المضارع،: تقسيم الفعل باعتبار زمنه .2

 تقسيم الفعل إلى الالزم والمتعدي .3

 الصحيح والمعتل إلى تقسيم الفعل .4

 تقسيم الفعل إلى المجرد والمزيد .5

 الفاعل والمفعول به :الجملة الفعلية .6

 المجهول ونائب الفاعل الفعل .7

 نواصب الفعل المضارع وجوازم الفعل المضارع .8
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 Unit -IV          الوحدة الرابعة
   األسماء الخمسة وإعرابها .1

 األفعال الخمسة وإعرابها .2

 المبني والمعرب .3

 المبني من األسماء واألفعال .4

 المعرب من األسماء واألفعال .5

 حروف االستفهامحروف الجر، حروف النداء،  .6

 الصفة الممنوع من الصرف االسم الممنوع من الصرف،: الممنوع من الصرف .7

 
 :Books Recommended      :الكتب للمطالعة العاّمة

 لعلي الجارم ومصطفى أمين   النحو الواضح في قواعد اللغة العربية 1
 (الجزء األّول، و الثاني و الثالث)للمدارس المرحلة االبتدائية       

 تأليف فؤاد نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة   قواعد اللغة العربّيةملخص  .2
 عّباس حسن، دار المعارف، مصر    النحو الوافي .3
 السيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان   القواعد االساسية للغة العربية 4
 بيروت، لبنانرشاد دار غوث، دار العلم للماليين    في قواعد اللغة العربية 5
 الدكتور مهدي المخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرة    في النحو العربي .6
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد محّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون    القواعد العربية الميسرة .7

 المكتبات جامعة الملك سعود الرياض
 محمد اجتباء الندوي. د   التعبير والمحادثة العربية 8
 معين الدين األعظمي، حيدر آباد. د   الترجمة مناهجها وأصولها 9

 منظور أحمد خان. د   نحو اإلنشاء والترجمة 11
 سيد احسان الرحمن، دلهي   الجديد في اللغة العربّية .11
 لسّيد علي، مدارس   اللغة العربية للمبتدئين .12

13. A new Arabic Grammar    John A. Haywood 

14. A practical approach to the Arabic language  Wali Akhtar 

15. Essential       I. A. Faynan 

16. Teach Yourself Arabic    S. A. Rahman 

17. Arabic Made Easy     Abul Hashim 

18. Let’s Speak Arabic     S. A. Rahman 

 



P a g e  | 19 

 

Effective from Academic Session 2021 onwards  

Semester – I 
 

Course No:  AR 21108 DCE 
Course Title: Readings in Modern Arabic Text 

 الحديثة القراءة في النصوص العربية

Marks:   100                                            Credits: 4 

Internal Assessment Marks: 20           Examination Marks: 80 

 

 Unit - I        الحكاية : الوحدة األولى
 أجمل الحكايات العالمية، دار الشروق   الدينعالء  .1

 أحمد بهجت  جحا والسلطان .2

 توفيق الحكيم  صلى اهلل عليه وسلممحمد  .3

 
 Unit - II            المقالة:  الوحدة الثانية

 ابن بطوطة ذكر أهل الهند الذين يحرِّقون أنفسهم بالنار .4

 المنسي قنديلمحمد  صالح الدين األيّوبي... لن أنحني رأسي أبدا   .5

 أنيس منصور   !إلى حّد ّما.... كّل شيء  .6

 
 Unit - III         المسرحية:  الوحدة الثالثة

 توفيق الحكيم    الورطة .7

 علي أحمد باكثير   هكذا لقي اهلل عمر .8

 ثروت أباظة   رؤوس في السماء .9

 

 Unit - IV         الشعر:  الوحدة الرابعة
 شوقيأحمد   غاندي                  .11

 جبرا إبراهيم جبرا    قبية .11

 عّباس محمود العّقاد  كّواء الثياب ليلة األحد .12
 

 :Books Prescribed        :الكتب المقّررة

 م1992القاهرة، عام / ، بيروت2أجمل الحكايات العالمية، دار الشروق، ط .1
 القاهرة/ جحا والسلطان، أحمد بهجت، دار الشروق، بيروت .2

 علي أحمد باكثيرمن فوق سبع سماوات،  .3

 توفيق الحكيم  صلى اهلل عليه وسلممحّمد .4
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 .الورطة، توفيق الحكيم، مكتبة مصر .5

 .رؤوس في السماء، ثروت أباطة، مكتبة مصر .6

 م2116أغلى من الحّب، علي أحمد باكثير، مكتبة مصر، الفجالة، سنة  .7

 م1988مجلس العدل، توفيق الحكيم، مكتبة مصر، الفجالة، عام  .8

 م1981اهلل عمر، علي أحمد باكثير، مكتبة مصر، الفجالة، عام هكذا لقي  .9

 م1992رحلة ابن بطوطة، دار صادر، بيروت، سنة  .11

 رحلة إلى سيالن، محمد بن ناصر العبودي، الجمعية العربية السعودية للثقافة .11

 م1991عظماء في طفولتهم، محمد المنسي قنديل، دار المعارف، القاهرة، سنة  .12

 م2113، سنة، 5القاهرة، ط/ ل، أنيس منصور، دار الشروق، بيروتوداعا أيّها المل .13

 م1991، عام 1المجموعات الشعرية، جبرا إبراهيم جبرا، رياض الرئيس للكتب والنشر، لندن، ط .14

 م1986دار العودة، بيروت، سنة , أحمد شوقي: الشوقيات  .15

 م1991، عام 2ط( األردن)، عمان مختارات من الشعر والنثر، هيثم علي حجازي، األهلية للنشر والتوزيع .16

 م1996، سنة 1مختارات من شعر العقاد، فاروق شوشة، المجلس األعلى للثقافة، ط .17

 مختارات من الشعر العربي الحديث، مصطفى بدوي .18

 1983الشعر العربي المعاصر، دكتور الطاهر أحمد مكّي، دار المعارف، القاهرة   .19
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Semester – I 

Course No: AR 21001 GE 

Title of the Course: Proficiency in Arabic – I             ا -العربيةاللغة البراعة في    

         

Marks:  50      Credits:   2 

Internal Assessment: 10      Examination Marks: 40 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الحروف الهجائية والحركات .1

 الحروف الشمسية والقمرية .2

 فعل وحرفو تقسيم الكلمة إلى اسم، : الكلمة .3

 النكرة والمعرفة :االسم .4

 االسم المذكر والمؤنث .5

 إلى مفرد ومثنى وجمع االسمتقسيم  .6

 الجمع السالم والجمع المكسر .7

     
 Unit - II          الوحدة الثانية

 

 صلالضمير المنفصل والمت :الضمائر.       1

 الموصولاسم اإلشارة واالسم  .    2
       (الصفة والموصوف)المركب التوصيفي  . 3

 (ليهالمضاف والمضاف إ)المركب اإلضافي .      4

  (الخبرالمبتدأ و ) الجملة اإلسمية .      5
 إّن واخواتها.      6
 كان وأخواتها.      7

 
  :Books Recommended       :الكتب للمطالعة العاّمة

 لعلي الجارم ومصطفى أمين  اللغة العربيةالنحو الواضح في قواعد  .1
 (الثالثالجزء األّول، والثاني و )حلة االبتدائية للمدارس المر      

 تأليف قؤاد نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة  ملخص قواعد اللغة العربّية .2
 عّباس حسن، دار المعارف، مصر   النحو الوافي .3
 السيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان  القواعد االساسية للغة العربية .4
 رشاد دار غوث، دار العلم للماليين بيروت، لبنان  في قواعد اللغة العربية .5
 الدكتور مهدي المخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرة   في النحو العربي .6
 رفاعي الشيخ عمادة شؤون الدكتور ابراهيم يوسف السيد محّمد ال  القواعد العربية الميسرة .7



P a g e  | 22 

 

Effective from Academic Session 2021 onwards  

 المكتبات جامعة الملك سعود الرياض
  محمود حسني مغالسة   كتاب النحو الشافي .8
   اإلمام ابن هشام األنصاري كتاب مغني اللبيب عن كتب األعاريب .9

 منظور أحمد  خان. د   نحو اإلنشاء و الترجمة .11
 الرحمن، دلهيسيد احسان    الجديد في اللغة العربّية .11
 لسّيد علي، مدارس   اللغة العربية للمبتدئين .12

13. A New Arabic Grammar   : John A. Haywood 

14. A Practical Approach to the Arabic language : Wali Akhtar 

15. Essential      : I. A. Faynan 

16. Teach Yourself Arabic   : S. A. Rahman 

17. Arabic Made Easy    : AbulHashim 

18. Let’s Speak Arabic    : S. A. Rahman 
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Semester – I 

Course No: AR 21001 OE Open Elective    
Title of the Course: Elementary Course in Arabic- I 

 ا -ي اللغة العربيةالمادة االبتدائية ف 

Marks:               50      Credits:   2 

Internal Assessment: 10      Examination Marks: 40 

           Unit – I : Text and Applied Grammar     الوحدة األولى

 

 الدرس األول إلى الدرس الثالث عشرمن  (الجزء األول)دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها 

 Unit -II                الوحدة الثانية
 Elementary vocabulary on the following topics: 

    البيت .١
  األقارب .2
  أعضاء الجسم .3

 فصول السنةو الشهور، و  ،أّيام األسبوع .4
   ١11-١العدد من  .5

 والخضروات الفواكه .6
    المالبس .7

 المدينة والقرية .8
   المدرسة والكلية .9

  ئةيالصحة والب .١1
 الرياضة .  ١١

   Book Prescribed:              الكتاب المقرر:
  

 عبد الرحيم . للدكتور ف) الجزء األول)لغير الناطقين بها،  دروس اللغة العربية. ١
 :Suggested Readings           :الكتب للمطالعة العاّمة

 لعلي الجارم ومصطفى أمين   النحو الواضح في قواعد اللغة العربية .1
 (الجزء األّول، و الثاني و الثالث)المرحلة االبتدائية للمدارس       

 محمد أجتباء الندوي. د   التعبير و المحادثة العربية .2
 منظور أحمد  خان. د   نحو اإلنشاء و الترجمة .3
 سيد احسان الرحمن، دلهي   الجديد في اللغة العربّية .4
 لسّيد علي، مدارس   اللغة العربية للمبتدئين .5

6. Teach Yourself Arabic    : S. A. Rahman 
7. Arabic Made Easy    : Abul Hashim 

8. Let’s Speak Arabic    : S. A. Rahman 
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Semester – II 

Course No: AR 21201 CR 
Title of the Course: Classical Arabic Poetry -1 

(Jahiliyah to Umayyad Period)   (لى العصر األمويإمن العصر الجاهلي )الشعر العربي الكالسيكي  
Marks:  100      Credits: 4 

Internal Assessment: 20 Marks             Examination Marks: 80 

      

 Unit -I         (الف) الشعر الجاهلي: الوحدة األولى

 (ونقديتحليل لغوي )قصيدة كاملة : معلقة زهير بن أبي سلمى
 Unit – II        (ب) يالشعر الجاهل: الوحدة الثانية

 :خمسة عشر بيتا من معّلقة له، من الشعر :امرؤ القيس .1
 بمنجرد قيد األوابد هيكل الطير في وكناتهاو  غتديأوقد   
 :اثنا عشر بيتا من معلفة، من الشعر: عنترة بن شّداد .2 

 مخبثة لنفس المنعمالكفر و   نّبئت عمرا غير شاكر نعمتي  
 :خمسة عشر بيتا من معلقته من الشعر: طرفة بن العبد .3 

 ألست ترى أن  قد أتيت بمؤيد  يقول وقد تّر الوظيف وساقها  
 :خمسة عشر بيتا من معلقته من الشعر: عمرو بن كثلوم .4

 بعولتنا إذا لم تمنعونا  يقتن جيادنا ويقلن لستم
 Unit – III        سالميالشعر اإل: الوحدة الثالثة

  
 :البداية قصيدته من :حسان بن ثابت .1
 إّن الذوائب من فهر قد بينت 

 قصيدة لها: الخنساء.      2
 أال يا عين ويحك أسعديني                   

 :قصيدته بانت سعاد من الشعر: كعب بن زهير.       3
 اهلل مأمولالعفو عند رسول و   نبئت أن رسول اهلل أوعدني 

 قصيدته: كعب بن مالك.       4
 على ما أراد ليس هلل قاهر   عجيب ألمراهلل واهلل قادر          
 

       Unit – IV         الشعر األموي :الوحدة الرابعة
 من الشعر" خف القطين"خمسة عشر بيتا من قصيدته  :األخطل.       1
 يوازى بأعلى نبتها الشجرما إن  في نبعة من قريش يعصبون بها  
 خمسة عشر بيتا من قصيدته من البداية :الفرزدق . 2
 والبيت يعرفه  والحّل والحرم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته  



P a g e  | 25 

 

Effective from Academic Session 2021 onwards  

 خمسة عشر بيتا من قصيدته من البدائية :جرير.         3 
 ى العالمين بطون راحوأند  لستم خير من ركب المطاياأ  
 عمر بن أبي ربيعة.         4  

 وشفت أنفسنا مما تجد  ما تعد   جزتنانأليت هندا                    
  

 :Books Prescribed         :الكتب المقّررة

 شرحها الزوزني، دار الجيل، بيروت  :المعّلقات السبع .1
 م1931دار الكتب المصرية القاهرة،  مطبعهاألول،الجزء  ،زمالءهجمعه وشرحه طه حسين و ،المنتخب من أدب العرب .2
 دواوين الشعراء المذكورين أعاله في المقرر الدراسي .3
 زمالءهأنس بدوي و   ئع الشعر اإلسالميروا .4
 زمالءهأنس بدوي و   روائع الشعر األموي .5

  :Books Recommended       :الكتب للمطالعة العاّمة

 شوقي ضيف/ د  (أجزاء 3)تاريخ األدب العربي .1
 جرجي زيدان  (أجزاء 3)تاريخ اآلداب العربية  ,2
 عمر فّروخ  (أجزاء 3)تاريخ األدب العربي .3
 أحمد حسن الزيات   تاريخ األدب العربي .4
 األمام الزوزني تحقيق محمد عبد اهلل   شرح المعلقات السبع .5
 م ندويالدكتور عبد الحلي  (اجزاء 4)تاريخ  عربي ادب كى .6
 سيد طفيل أحمد مدني   (مترجم)تاريخ ادب عربي  .7
 مقتدي حسن أزهري   تاريخ عربي ادب كى .8
 سيد طفيل أحمد مدني    تاريخ ادب عربي .9

 شوقي ضيف الشاممصر و  :األماراتعصر الدول و  .11
 

11. Seven Odes   : A. J. Arbery 

12. A Literary History of Arabs : R. A. Nichloson 

13. History of Arabs  : P. K. Hitti 
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Semester – II 

Course No: AR 21202 CR      

Title of the Course: History of Arabic Literature –II (Abbasid to Ottoman Period) 

 ( عصر العثمانيالإلي من العصر العباسي ) 2–تاريخ األدب العربي
Marks:  100      Credits:   4 

Internal Assessment: 20 Marks     Examination Marks: 80 

 

 Unit -I           (خلفية تاريخية وثقافية)العصر العباسي : الوحدة األولى

 

   قيام الدولة العباسية  .1

 والثقافية الحركة العلمية    .2

  الثقافة األجنبية في العصر العباسي .3

 الترجمةدار و  بيت الحكمة   .4
                     Unit –II       (النثر)العصر العباسي: الوحدة الثانية

   
 قاضي الفاضلالو ، ابن العميدو الجاحظ، و ابن المقفع، : وأساطينهالنثر الفني   .1

 ابن سيناو ابن سعد، و الطبري، و يوطي، جالل الدين الس :أساطينهالنثر العلمي و   .2 
 الحريريقاسم الوأبو محمد ، الهمذاني الزمان بديع :روادهأدب المقامة و   .3

  Unit-III          (الشعر)العصر العباسي : ثةلالوحدة الثا
 

 هيئة وموضوعاالتجديد في الشعر  .1
 بوالعالء المعرىأو ، المتنبيّ و أبو تمام، :  شعراء الحكمة والفلسفة  .2
 أبو نواس، و بن برد،  بشار :شعراء الغزل ووصف الخمر والزهد .3

 بحتريوال العتاهية،أبو و ، حنفاألعباس بن و  ،وليدالمسلم بن 
          Unit –IV       والعصر العثماني عصر المماليك: الوحدة الرابعة

  
        حالة الثقافية بعد سقوط بغدادال .1

 ابن نباتة و عائشة الباعونية، و صفي الدين الحلي، : حالة الشعر وأهم الشعراء  .2 
  :العربمساهمة علماء  .3

 منظور ابن: نحوالو  لغةال  (ب) خلدون، وابن خلكان ابن: تاريخال ( ألف)                         
 لمراجعةأهم الكتب ا  .4
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  :Books Recommended       :الكتب للمطالعة العاّمة

 جرجي زيدان :    تاريخ آداب اللغة العربية .1

 شوقي ضيف :  اإلسالمي، العصر العباسي األّول و الثانيالعصر  .2
 أحمد حسن الزيّات :    تاريخ األدب العربي .3
 عمر فروخ :    تاريخ األدب العربي .4

 دكتور شوقي ضيف :   عر العربيلشمذاهبه في االفن و  .5

 دكتور شوقي ضيف :    مذاهبه في النثر العربيالفن و  .6

 طه حسين دكتور :    (أجزاء 4)حديث األربعاء .7

 شكري فيصل :   تطور الغزل في الجاهلية و اإلسالم .8

 أحسان عباس :    تاريخ األدب األندلسي .9

 عبد المنعم خفاجي :    قصة األدب في األندلس .11

 حنا الفاخوري :     تاريخ األدب العربي . 11
 

12. History of the Arabs :   P. K. Hitti 

13. An Introduction of Arabic Literature by Gibb 

14. A Literary History of the Arabs by  R. N. Nichlson 

15. A History of Arabic Literature by   K. A. Fariq 

16. The Development of Ghazal in Arabic Literature by Kinney 

 اردو

 ادب ىك  رعىب  17.

خ
 

 م دنوي   (ازجاء  ٤)اتري

حلي
ل

 دبع ا

.18   

خ
 

ات   (رتممج) رعىبادب  اتري
ّ
 ادمح نسح ازلي 

  .19 

خ
 

 دتقمي نسح ازهري  (٤ زجء رتممج)ادب رعىب  رصتخم اتري
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Semester – II 

Course No: AR 21203 CR 
Title of the Course: Arabic Literature in India    األدب العربي في الهند 

Marks:  100      Credits:   4 

Internal Assessment: 20 Marks     Examination Marks: 80 

    

 Unit -I       الثقافة العربية في الهند: الوحدة األولى

 العالقات العربية الهندية .1
 اللغة العربية في الهند .2
 علوم القرآن والحديث النبوي: تدوين الكتب في العلوم اإلسالمية . 3
 النحوو التاريخ، و اللغة، : تدوين الكتب في العلوم العامة . 4

 Unit -II        العربي في الهند لشعرا: الوحدة الثانية
 تطوره وخصائصه وشعراءه: لشعر في الهندا  
 :لغرامي، وقصيده في فضيلة الشعرمطلعهامير غالم على آزاد الب .1

 مودع في طبيعة البشر إنما الشعر أحسن الدرر
 ..(ط.. مقدمة مظهر البركات، عّلق عليه محمد فضل الدين،ص عننقال ) 

 :التي مطلعها "فتنة الهند"من أواخر قصيدته  عشرة أبياتفضل الحق الخير آبادي  .2  
 جمد الدموع وذابت األحشاء  ايراءلجوي له بجوانح    
 رتّبه وطبعه (جامعة عليكره العربية وآدابها،اللغة العربي لقسم  نقال عن المنتخب من الشعر)   

نتخاب من قصيدته في مدح النبي صّلى اهلل عليه وسّلم التي فيض الحسن السهارنفوري، اال .3
 فيا حبها زدني جوي في جوائح إذا حسن سلمى ليس عنها رائح: مطلعها

 ارة، ، نقال عن شذرات من األدب العربي في شبه القأشعار من آخرها 7أشعار من أول القصيدة و 5)
 (لدكتور نور محمد شاكر،الهورل 

 Unit III       النثر العربي في الهند: لثةالوحدة الثا
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، و أبجد العلوم، و سبحة المرجان، : أهم األعمال في النثر العربي. 1
 المسامع والنواظروبهجة  نزهة الخواطرو حجة اهلل البالغة، و  

من كتابه التفهيمات " كلمات نصح للمسلمين: "شاه ولي اهلل الدهلوي: نصوص من النثر العربي. 2
 لمحمد رابع حسن الندوي" المنثورات"، نقال من الكتاب اإللهية 

المختارات في " لصناعة في األدب، نقال من الكتابتأثير البيئة وا: محمود بن محمد الجونفوري. 3
 .ألبي الحسن علي الندوي "أدب العرب

 "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر " مقدمة المؤلف لكتابه: الحي الحسنيعبد  .4
 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: الباب الثاني، الفصل األول من: أبو الحسن علي الندوي. 5
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      Unit – IV      األدب العربي في كشمير   :الوحدة الرابعة
 استعراض وجيز: الشعر (ألف         

 : نصوص من الشعر( ب
 :شعرا  من قصيدته التي مطلعها 15: أنور شاه الكشميري. 1

 البريطانيغدارة اليونان و  ما ترى لما عدت عن طورهاأو   
  ) العربيعن المنتخب من الشعر  نقال (  

 .أحمد المدنين يسك شاه األندرابي على موت الشيخ حرثاء مير : ميرك شاه. 2
، الجزء الثاني، الندوي حسين نقال من مساهمة أهل كشمير في اللغة العربية، للدكتور محمد مظفر)

 (163-162:ص
 استعراض وجيز: النثر( ب

 :أهم الكتاب في العلوم العربية    
 أنور شاه الكشميريو شيخ يعقوب الصرفي، وال، يهمدانال السيد علي 
 :نصوص من النثر

 للسيد على الهمداني رحمه اهلل ذكرية صغيرة رسالة .1  
 (إلى فرددته خاسئا...القرآنالحمد هلل الذي جعل )مقدمته من : الصرفي نبذة من تفسير شيخ يعقوب. 2

 
          :Books Prescribed        :الكتب المقّررة

 لسيد غالم علي آزادالبلغرامي :   سبحة المرجان .1
 محدث الدهلويالشاه ولي اهلل  :   حّجة اهلل البالغة .2
 نور محمد شاكر :القارة شذرات من األدب العربي في شبه .3
 عبد الحي الحسني : نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر .4
 أبو الفضل المأمون :   المقامات الدكنية .5
 أبو الحسن علي الندوي :ذا خسر العالم بانحطاط المسلمينما .6
 (عّلق علي محمد فضل الدين)موالنا آزادبلغرامي  :   مظهر البركات .7
 السّيد أبو الحسن علي الندوي :  مختارات من أدب العرب .8
 كره اإلسالمية الهندقسم اللغة العربية جامعة علي :  المنتخب من الشعر العربي .9
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  :Books Recommended       :الكتب للمطالعة العاّمة

 عبد الحي الحسني :   الهندالثقافة اإلسالمية في  .١
 اسماعيل الندوي. د :  تاريخ الصالت بين الهند والبالد العربية .2
 مباركبوريالطهر محمد قاضي أ :    رجال السند والهند .3
 أبو الحسن علي الندوي :    المسلمون في الهند .4
 أبو الحسن علي الندوي :   الدعوة اإلسالمية في الهند .5
 سيد محمد اجتباء الندوي. د :  هصديق حسن خان شخصيته وآثار  .6
 اینسحل دبع ایحل  :    رعب و دنہےکاقلعتت .7

 ابصح ادلنی دبع ارلنمح :  کلھج اکی ىك ےکدہعویطس دنہواتسن .8

 دنوىلع  وعسمد  :   ىك رظن ںیم رعوبں دنہواتسن .9

 رہیض احدم :    وناب دصقی نسح اخن .١1

ررںی رعىب رسفمنی اور ایکن دنہواتسین .١١
س
ف

 

ت

 دقوایئاسمل  :  

 سمش ربتزی اخن :   اکہصح دنہواتسن رعىب ادب ںیم .١2

هد  .١3

ع

 ڈارٹکریبش ادمح :   ںیم ہیلغم رعىب زابن و ادب  

 ڈارٹکدیس افروق ادمح اخبرى :   رعىب رعش و ادب اک اراقتء ریمشکںیم .١4

 ڈارٹک دمحم ااحسق :  اکہصح اپک و دنہ ربمظع ںیم ملع دحثی .١5

 ارہطابمروپکرى اقیض :   ںیم راستل رعب و دنہدہع .١6

باءادنلوى :    ادنلوى اینسحل اوب انسحل یلع .١7

 

ب
 ڈارٹک دمحم اج
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Semester – II 

 

Course No: AR 21204 CR       

Title of the Course:  Arabic Morphology         علم الصرف 

Marks:    50      Credits: 2 

Internal Assessment: 10 Marks            Examination Marks: 40 

      

     Unit – I       (ألف) الفعل من حيث قواعد الصرف: لىالوحدة األو 

     

 الفعل الصحيح والفعل المعتل :الفعل بالنظر إلى بنيته .1
 .المزيد فيهل المزيد، أبواب الفعل المجّرد و الفعل المجّرد والفع :الفعل بالنظر إلى تركيبه .2
  فعل األمرالفعل المضارع و و الفعل الماضي،  :وقوعه الفعل بالنظر إلى زمن .3
 الفعل الالزم والفعل المتعدي: لى معمولهالفعل بالنظر إ .4
 الفعل المعلوم والفعل المجهول: عدم ذكرهالفعل بالنظر إلى ذكر فاعله و  .5
 الفعل الجامد والفعل المتصرف :الفعل بالنظر إلى تصريفه .6

 (ب) الفعل من حيث قواعد الصرف
  هأنواعو اإلعالل واإلبدال  .1

 الهمزة، همزة القطع ، همزة الوصل .2
 Unit – II       (ألف) االسم من حيث قواعد الصرف: الوحدة الثانية

 

 االسم بالنظر إلى تركيبه
 اسم المعنى أو المصدرو اسم الذات، : االسم الجامد .1
 اسم الفاعل، صوغ اسم الفاعل، صيغ المبالغة :االسم المشتق .2
 صوغ اسم المفعول المفعول،اسم  .3
 صوغ اسم التفضيلاسم التفضيل،  .4
 اسم اآللةسماء الزمان والمكان، أ .5

 (ب) االسم من حيث قواعد الصرف 
 االسم بالنظر إلى  بنيته  

 صحيح اآلخراالسم الصحيح اآلخر وغير  .1
 المنقوص، والممدودو المقصور، . 2 

          

Suggested Readings:                                                                     المقترحة للمطالعة العامة بالكت 

  ولي أختر الندوي. د     تيسير الصرف                           .1
 السيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان     ساسية للغة العربيةالقواعد األ .2
 رشاد دار غوث، دار العلم للماليين بيروت، لبنان     د اللغة العربيةفي قواع .3
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 براهيم يوسف السيد محّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون الدكتور إ  قواعد العربية الميسرةال.        4
 المكتبات جامعة الملك سعود الرياض 

 السابعة، القاهرةؤاد نعمة، الطبعة تأليف ف  خص قواعد اللغة العربّيةمل.        5
 لعلي الجارم و مصطفى امين:    ح في قواعد اللغة الغربية نحو الواضال .6
 عّباس حسن، دار المعارف، مصر   النحو الوافي .  7 

 الدكتور مهدي المخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرة   في النحو العربي  .      8
 ، دلهيسيد احسان الرحمن  الجديد في اللغة العربّية .9

 لسّيد علي، مدارس  اللغة العربية للمبتدئين . 11
11. A New Arabic Grammar    : John A. Haywood 

12. A Practical Approach to the Arabic language : Wali Akhtar 

13. Essential Arabic     : I. A. Faynan 

14. Teach Yourself Arabic    : S. A. Rahman 

15. Arabic Made Easy              : AbulHashim 
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Semester – II 

 

Course No: AR 21205 DCE 

Title of the Course: Arabic Short Story      القصة القصيرة العربية  

Marks:    100      Credits: 4 

Internal Assessment: 20 Marks             Examination Marks: 80 

    

 Unit - I      نشأة القصة القصيرة وتطورها عند العرب : الوحدة األولى

       

 وصف القصة القصيرة وميزاتها البارزة .1

 الفرق بين القصة القصيرة والرواية .2
 يالعربالعالم تطور القصة القصيرة في الغرب و  .3

 :دراسة اهم الكتاب .4

 محمود تيمور بك (أ
 نجيب محفوظ (ب
 يوسف إدريس (ج
 ذو النون أيوب (د

 Unit - II        عناصر القصة القصيرة : الوحدة الثانية

  
 الحدث .1

 الحبكة .2
 الشخصية .3

 األسلوب  .4

        Unit – III       ( ألف) الـنصــوص: الوحدة الثالثة
        

 محمـود تيمور   ولي اهلل .1
 توفيق الحكيم  إبليس ينتصر .2

 نجيب محفوظ   العريس .3
 Unit - IV         ( ب)الـنـصوص: الرابعة الوحدة

        
 توفيق يوسف عّواد  الصبي األعرج .1
 ذو النون أّيوب  دعامة في برج بابل .2

 يوسف إدريس   مظلوم .3
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 :Books Prescribed         :الكتب المقّررة

 شارع كامل صدقي، الفجالة 3ليلة الزفاف، مكتبة مصر، : توفيق الحكيم .١
 م1959، سنة 3شفاه غليظة، ط: محمـود تيمور  .2

 شارع كامل صدقي، الفجالة 3الـجـريـمــة، مكتبة مصر، : نجيب محفوظ  .3

4. W.M. Brinner & M.A. Khouri: Readings in Modern Arabic Literature; The Short Story & the Novel, Leiden,  
E. J. Brill, 1971 

 

 Suggested Readings      :الكتب للمطالعة العاّمـة

 ......رف، القاهرة، سنة األدب القصصي و المسرحي في مصر، دار المعا :أحمد هيكل .١

 م1698تطور األدب الحديث في مصر، دار المعارف، القاهرة، عام : أحمد هيكل   .2

 م1978اّتجاهات القّصة المصرية القصيرة، دار المعارف، القاهرة، عام : سيد حامد النّساج .3

 م1992األسس النفسية لإلبداع األدبي في القصة القصيرة، الهيئة المصرية العاّمـة للكتاب، عام : عبد الحميدشاكر  .4

 م1968القّصة القصيرة في مصر، مطبوعات معهد البحوث والدراسات العربية، عام : شكري عّياد .5

 م1999لقاهرة، طبعة الثامنة، دار المعارف، كورنيش النيل، ا دراسات في القصة القصيرة،: طاهر أحمد مّكيال .6

 م1966في القّصة القصيرة، مركز كتب الشرق األوسط، عام : فؤاد دوارة .7

 م2112فؤاد قنديل، فن كتابة القصة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، يونيو .8

 م2111يوسف الشاروني، القصة القصيرة تطورا وتمردا، مركز الحضارة العربية، القاهرة، عام .9

Suggested Readings 
1. Bates H. E.; The Modern Short Story, London, 1941 

2. Gardener John & Dunlap; The Forms of Fiction, New York, 1962 

3. Kumar Shiv K. & McKean Keith; Critical Approaches to Fiction, New York, 1968 

4. O’Faolain Sean; The Short Story, New York, 1950 

5. Trask Georgianna & Burkhart Charles; Storytellers and Their Art, New York, 1963 

6. Gerhardt Mia 1; The Art of Storytelling: A Literary Study of the Thousand & One Nights, 

Leiden, 1963 

Urdu  

 ء  2٩٩١واقر میظع، نف ااسفہن اگنرى، اوجیلنشیک کب اہؤس، ڑگیلعھ ، .2
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Semester-II 
Course No: AR21206 DCE   

Title of the Course: Translation and Language Comprehension   الترجمة وفهم اللغة 
Marks:   100      Credits: 4 

Internal Assessment: 20 Marks             Examination Marks: 80 

 Unit – I    ترجمة اقسام الجمل اآلتية من العربية إلى اإلنجليزية : الوحدة األولى

 
 الجمل االستثنائية .2   الجمل الحالية .1
 الجمل االستفهامية .4  الجمل الشرطية .3

 Unit -II      الترجمة الصحفية من العربية إلى اإلنجليزية: الوحدة الثانية

 
 .اليومية مع اقتباسات قصيرة إلى اإلنجليزية ترجمة عناوين األخبار من الجرائد العربية

 Unit -III      الترجمة الصحفية من اإلنجليزية إلى العربية: الوحدة الثالثة
 

 لى العربيةإمع اقتباسات قصيرة اليومية ترجمة عناوين األخبار من الجرائد اإلنجليزية 
 Unit -IV      :والترجمةدراسة النصوص المقررة اآلتية لفهم اللغة : الوحدة الرابعة

 
 يعلى مصطفى المصرات   :ابو لهب .1
 يسعبد الخالق الطر   :معنى االستقالل .2
  مصطفى محمود. د  :ناأفيون هذا الزم .3
 عبد الوهاب مطاع   :صباح الخير .4

 :Books Prescribed         :ةالمقّرر  الكتب

 المدرسي بيروت، لبنان التأليفلجنة ( الثالثالجزء الثاني و ) ةالتوجيهيالمطالعة  .1
 ن لمصطفى محموداأفيون هذا الزم .2

  :Books Recommended        :الكتب للمطالعة العاّمة

 محمد اجتباء الندوي. د ربيةالتعبير و المحادثة في اللغة الع .1
 معين الدين األعظمي. د  الترجمة مناهجها و أصولها .2
 منظور أحمد خان. د  الترجمةنحو اإلنشاء و  .3
 شفيق أحمد خان وغيره. د   اللغة العربية الوظيفية .4
 ممدوح محمد جبل . د  :فن الترجمة الصحيحة .5

6. Arabic for Scholars  : M. A. Saleem Khan 

7. Arabic Made Easy : Abu Hashim 
8. Spoken Arabic   : Shafi Sheikh  

9. Arabic for Beginners : M. A. Saleem Khan 

10. Essential Arabic  : I. A. Faynan 

11. Teach Yourself Arabic  : S. A. Rahman 
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Semester – II 

Course No: AR 21207 DCE 

Title of the Course: Arabic Linguistics           علم اللغة العربية 
Marks:   100      Credits:   4 

Internal Assessment: 20 Marks             Examination Marks: 80 

 Unit -I          :الوحدة األولى

 علم اللغةفقه اللغة و  .1
 المقارنفقه اللغة  .2
  علم اللغة في العصر الحديث .3

 مدارس األلسنة الحديثة .4
 Unit - II          :الوحدة الثانية

  األلسنية المبادئ .1
 والمونيم والمورفيم الفونيم .2

  الجملة ونظامها األلسني .3

 صواتعلم األ .4
 Unit - III          :الوحدة الثالثة

  فقه اللغة عند العرب في العصر القديم  .1

 ، عبد القاهر الجرجانيو ، أبو الفتح عثمان بن جنيو ، أبو منصور الثعالبي: نيأهم اللغوي .2
   م وتطورها عند العرباجالمع .3

 Unit -IV          :الرابعةالوحدة 
 (تعريف موجز)اللغات السامية  .1

 نشأتها وتطورها :اللغة العربية .2

 خصائص اللغة العربية .3

 العاميةبين الفصحى و  .4

 تحّدياتهااللغة العربية في العصر الحديث و  .5
 

  :Books Recommended       :الكتب للمطالعة العاّمة

 التوابرمضان عبد . د: المدخل إلى علم اللغة .6

 أبو منصور الثعالبي: فقه اللغة وأصحاب العربية .7

 محمد المبارك: فقه اللغة .8

 محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغة .9

 فتح اهلل سليمان: دراسات في علم اللغة .11

 ابن عبد اهلل احمد شعيب: بحوث منهجية في علوم البالغة العربية .11
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 اللعبد الغفار حامد ه: وتطور ةاللهجات العربية، نشأ .12

 عبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة .13

 سالمه موسى: البالغة العصرية واللغة العربية .14

 عبد الغفار هالل: علم اللغة بين القديم والحديث .15

16. W. Wright:  Lectures on Comparative Grammar of the Semitic languages 

17. N. Chomaky:  Syntactic structures 

18. N. Chomaky:  Aspects of the theory of syntax 
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Semester – II 

 

Course No: AR 21208 DCE 

Title of the Course: Special Study of AL-Mutanabbi as a Classical Arabic Poet 

 كشاعر عربي كالسيكي المتنّبيدراسة خاّصة عن     

Marks:  100      Credits:  4 

Internal Assessment: 20 Marks             Examination Marks: 80 

 Unit - I       شخصيتهحياة المتنّبي و : الوحدة األولى

 الثقافية والدينية في عصرهاألحوال السياسية و  .1
    نشأتهمولده و  .2
 ميولهفلسفته و  .3
   المتنّبي كشاعر في بداية عمره .4

 Unit - II          الوحدة الثانية
  المتنّبي في ظّل سيف الدولة .1

 وعضد الدولةاإلخشيدي  كافور قصائده المدحية في . 2
 في المديح هّوقفت .3

    هالفخر في شعر  .4
 

 Unit - III        شعر المتنّبي و منـزلته: الوحدة الثالثة
  

 أهداف شعره .1

  خصائض شعره .2
 منزلته بين معاصريه .3

 Unit - IV        التحليلالشرح و  :الوحدة الرابعة
 

 : قصيدته في مدح سيف الدولة  .1
 و تأتي على قدر الكرام المكارم على قدر أهل العزم تأتي العزائم

 :عند خروجه من مصر ه لكافورهجاؤ  .2
 أمر فيك تجديدبمضى أم  بما  بأية حال ُعدت يا عيدُ  عيد  

 :Books Prescribed         :الكتب المقّررة

 ديوان المتنبي  .1 
 شوقي ضيف، دار المعارف، بمصر. د (العصر العباسي األول و الثاني)تاريخ األدب العربي   .2
 عمر فّروخ، دار العلم للماليين. د (العصر العباسي األّول و الثاني)تاريخ األدب العربي  .3
 أحمد  حسن الزيات، دار المعرفة، لبنان    تاريخ األدب العربي .4
 أنيس المقدسي، دار المعارف، بمصر    :الشعر العباسي أمراء .5
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 1985الجامع في تاريخ األدب العربي، األدب القديم، دار الجيل لبنان،  .6

      :Suggested Readings       :الكتب للمطالعة العاّمة
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 – II 

Course No: AR 21002 GE 
Title of the Course:  Proficiency in Arabic -II                   ٢ –العربية اللغة  براعة فيال  
Marks:   50      Credits:   2 

Internal Assessment: 10      Examination Marks: 40 
 

 Unit -I          الوحدة األولى
 فعل األمر ،الفعل المضارع ،الفعل الماضي :زمن باعتبارالفعل  .1
 الالزم والمتعدي الفعل .2
 الفعل الصحيح والمعتل .3
 فيه المجرد والمزيد الفعل .4
 بهالمفعول الفاعل و  :الجملة الفعلية .5

 Unit -II          الوحدة الثانية
 جوازم الفعل المضارع.  2  نواصب الفعل المضارع  . 1
 المبني من األفعال.  4     المبني من األسماء. 3

 المعرب من األفعال.  6  األسماء المعرب من. 5 
                    .                       

  :Suggested Readings       :الكتب للمطالعة العاّمة
  لعلي الجارم ومصطفى أمين النحو الواضح في قواعد اللغة العربية .1

 (الثالثالثاني و الجزء األّول، و )االبتدائية  للمدارس     
 تأليف قؤاد نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة  ملخص قواعد اللغة العربّية 2
 عّباس حسن، دار المعارف، مصر   النحو الوافي .3
 السيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان  القواعد االساسية للغة العربية .4
 رشاد دار غوث، دار العلم للماليين بيروت، لبنان   في قواعد اللغة العربية .5
 الدكتور مهدي المخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرة   في النحو العربي .  6
 المكتبات  الدكتور ابراهيم يوسف السيد محّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون  الميسرةالقواعد العربية  .7

 جامعة الملك سعود الرياض
 محمد أجتباء الندوي. د  التعبير و المحادثة العربية .8
 معين الدين األعظمي، حيدر آباد. د  الترجمة مناهجها و أصولها .9

 خانمنظور أحمد . د  نحو اإلنشاء و الترجمة .11
 سيد احسان الرحمن، دلهي  الجديد في اللغة العربّية .11
 لسّيد علي، مدارس   اللغة العربية للمبتدئين .12

13. A New Arabic Grammar    John A. Haywood 

14. A Practical Approach to the Arabic language Wali Akhtar 

15. Essential Arabic Grammar   I. A. Faynan 

16. Teach Yourself Arabic    S. A. Rahman 

17. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

18. Let’s Speak Arabic    S. A. Rahman 
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Semester – II 

Course No: AR 21002 OE       
Title of the Course: Elementary Course in Arabic - II 

 ٢ –بتدائية في اللغة العربية المادة اال 

Marks:    50      Credits:   2 

Internal Assessment: 10      Examination Marks: 40 

 

   Text and Applied Grammar         Unit –I    الوحدة األولى
 عشرينالالثالث و من الدرس الرابع عشر إلى الدرس ( الجزء األول)دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها 

 Unit – II          الوحدة الثاني
The contents in this component will consist of the paragraph writing not less than 100 words, 
on the following themes: 

 

  المالبس .4   ةيّ الکل .3  ةسر ألا .2  تيالب .1
 السوقفي  .7   الشربو األكل . 6   ةيالقر نة و يالمد. 5
 

 Book Prescribed        :الكتاب المقرر
  

 عبد الرحيم . للدكتور ف :(الجزء األول)دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها 
  :Books Recommended                       :الكتب للمطالعة العاّمة

 لعلي الجارم ومصطفى أمين  النحو الواضح في قواعد اللغة العربية .1
 (الجزء األّول، و الثاني و الثالث)للمدارس المرحلة االبتدائية      

 نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة فؤادتأليف   ملخص قواعد اللغة العربّية .2
 عّباس حسن، دار المعارف، مصر   النحو الوافي .3
 يروت، لبنانالسيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية ب  القواعد االساسية للغة العربية .4
 رشاد دار غوث، دار العلم للماليين بيروت، لبنان   في قواعد اللغة العربية .5
 الدكتور مهدي المخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرة   في النحو العربي .6
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد محّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون    القواعد العربية الميسرة .7

 ة الملك سعود الرياضالمكتبات جامع
 الندوي اجتباءمحمد . د  العربية والمحادثة التعبير  .8
 معين الدين األعظمي، حيدر آباد. د  وأصولهاالترجمة مناهجها  .9

 منظور أحمد  خان. د   نحو اإلنشاء و الترجمة .11
 سيد احسان الرحمن، دلهي   الجديد في اللغة العربّية .11
 سار لسّيد علي، مد   للمبتدئيناللغة العربية  .12

13. A New Arabic Grammar    : John A. Haywood 

14. A Practical Approach to the Arabic Language : Wali Akhtar 

15. Essential       : I. A. Faynan 

16. Teach Yourself Arabic    : S. A. Rahman 

17. Arabic Made Easy     : Abul Hashim 

18. Let’s Speak Arabic     : S. A. Rahman 

Published by: Islamic Foundation Trust 78, Perambur High Road Chennai -600012 
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Semester –III 

Course No: AR 21301 CR 
Title of the Course: Classical Arabic Poetry –II       

 (Abbasid to Ottoman Period)    (العصر العباسي إلى العصر العثماني) 2-الكالسيكي العربيالشعر  

Marks:  100      Credits:   4 

Internal Assessment: 20                                                      Examination Marks: 80 

 

 Unit -I          الوحدة األولى

 : بشار بن برد .1
 :يهجو العباس بن محمدقال بشار بن برد  (ألف 

 وقلبه أبدا بالبخل معقود ظل اليسار على العباس ممدود  
 :وقال يتعّزل (ب 

  ريق بيضاء رودواسقياني من   أيها الساقيان صبا شرابي   
 :أبو العتاهية .2
 انّما الدنيا كفّي الظالل أحمد هلل على كل حال  
 قصيدته: أبو نواس .3
 وال تسقني سرا إذا أمكن الجهر ي الخمرأال فاسقني خمرا وقل لي ه  
 قال يمدح أبا سعيد خمسة عشر بيتا من البداية: أبو تمام .4
 حفت الهوى وتولت األوتار ال أنِت أنِت وال ديار ديار  

 Unit -II          الوحدة الثانية
 خمسة عشر بيتا من قصيدته يمدح فيها المتوكل، من الشعر: البحتري .1
   واآلنسات إذا الحت مغانيها رؤيتها البركة الحسناءأي يا من ر   
 :ابن الرومي .2
 من صحبة األخيار واألشرار راحةذقت الطعوم فما التذذت ك  
 خمسة عشر بيتا من قصيدته من البداية: المتنّبي .3
 وتأتي على قدر الكرام المكارم على قدر أهل العزم تأتي العزائم  
 :الزمان وقال يفتخر ويشكو: يتا من قصيدتهعشر ب ةخمس: المعري أبو العالء .4
 عفاف وإقدام وحزم ونائل أال في سبيل المجد ما أنا فاعل  
 

 Unit -III          الوحدة الثالثة
 :ابن نباته المصري .1
 آسي عليه اذا ضّم الثرى جسدي ال مالي و ال ولدي! استغفر اهلل  
 :من البداية" البردة"من قصيدة له بيتا  ثالثون: البوصيري محمد بن سعيد .2
 ة بدممزجت دمعا جرى من مقل  أمن تذكر الجيران بذي سلم  
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 قصيدته خّفص همومك: صفي الدين الحّلي .3
 ورحى المنون على األنام تدور خّفض همومك، فالحياة غرور  
 

 Unit -IV       ميزات الشعر للشعراء التاليين: الوحدة الرابعة
  أبو تمام. 3   أبو نواس. 2   بردبشار بن . 1  

 البوصيريمحمد بن سعيد  .6  المعريّ  ءأبو العال. 5  المتنّبي. 4 

 
 :Books Prescribed        :الكتب المقّررة

 جمعه و شرحه طه حسين و زمالءه ،المنتخب من أدب العرب .1
 م1931القاهرة،  ،دار الكتب المصرية الجزء األّول، مطبعة      

 دواوين الشعراء المذكورين أعاله  .2
 أنس بدوي وزمالءه (األّول والثاني)روائع الشعر العباسي  .3

 :الكتب للمطالعة العاّمة
 شوقي ضيف. د (أجزاء 3)تاريخ األدب العربي  .1
   جرجي زيدان (أجزاء 3)تاريخ اآلداب العربية  . 2
 عمر فّروخ (أجزاء 3)تاريخ األدب العربي  .3
 أحمد حسن الزيات  األدب العربيتاريخ  .4
  ك   دبا رعبب   .5

خ
 

م دنوى. د (اجزاء  4)  اتري
 

حلي
ل

 دبع ا

 ك   دبا رعبب   .6

خ
 

ل ادمح دمین  (رتممج)  اتري
ي 
طف

 س   

  دبا رعبب   .١

خ
 

 ازهريدتقمي نسح    ىك اتري

8.  

خ
 

     ادب رعىب اتري

خ

ل أدمح دمب
ي 
طف

 س   

 ضيفشوقي الدول واالمارات ـ مصر والشام،  عصر .9
 10. A Literary History of Arabs : R. A. Nichloson, Adam Publishers and  

Distributors, Delhi India 

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

Course No: AR 21302 CR 

Title of the Course: Arabic Novel       العربيةالرواية   

Marks:   100                 Credits:      4 

Internal Assessment Marks: 20          Examination Marks: 80  
 

  Unit – I       فن الرواية وأنواعها: الوحدة األولى
       

 الحكاية، الحبكة، الشخصية، األسلوب: الرواية وعناصرها .1

 التاريخية، الرواية االجتماعية  الرواية: أنواع الرواية .2

 Unit - II      نشأة الرواية العربية وتطورها: الوحدة الثانية
 م1952الرواية العربية من الظهور إلى ثورة يوليو . 1       

 الرواية العربية المعاصرة واتجاهاتها الجديدة. 2     

  Unit – III      أضواء على األعالم البارزين: الوحدة الثالثة
          

 عبد الرحمن منيف،و  الطيب صالح،و  نجيب محفوظ،     
 .بهاء طاهرو إدوار الخراط، و                           

 Unit – IV     ليحيى حقي" قنديل أم هاشم"رواية : الوحدة الرابعة
                                                    

 للترجمة والشرحدراسة النص  .1
 الشامل التحليل الفني .2

 
    :Prescribed Book        :المقرر تابالك

 ليحيى حقي       " قنديل أم هاشم"رواية ال
  :Suggested Readings       :الكتب للمطالعة العاّمة

 أحمد هيكل     األدب القصصي والمسرحي في مصر .1
 أحمد هيكل     تطور األدب الحديث في مصر .2
 أنور الجندي     القصة العربية المعاصرة .3
 شوقي ضيف      فن النقد األدبي .4
 شوقي ضيف     األدب العربي المعاصر في مصر .5
 عبد المحسن طه بدر    تطور الرواية العربية الحديثة في مصر .6
 علي الراعي    دراسات في الرواية المصرية .7
 محمود حامد شوكت  الفن القصصي في األدب المصري الحديث     .8
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 يوسف نوفل  طه حسين ونجيب محفوظ –الفن القصصي بين جيلي  .9
 الدكتور محمد يوسف نجم      فن القصة .11
 الدكتور عبد البديع عبد اهلل  دراسة في الرواية العربية المعاصرة : الرواية اآلن .11
 سعيد يقطين  (الوجود والحدود)قضايا الرواية العربية الجديدة . 12
 لحيا الطاهرة  من الميثولوجيا إلى ما بعد الحداثة: الرواية العربية الجديدة. 13
 مجموعة من الباحثين   ثوابت ومتغيرات: الرواية العربية المعاصرة. 14

 عبد الغني بن الشيخ/ د                        الرواية العربية من التقليد إلى التجريب   . 15
 الدكتور سمر روحي الفيصل                          الرواية العربية ومصادر دراستها ونقدها . 16
 الكبير الداديسي                          الرواية العربية المعاصرة        مسارات . 17

Enlish  

1. Aspects of the Novel                E. M. Forster 
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 21303 CR 

Title of the Course: Balagah and Prosody   علم البالغة وعلم العروض      

Marks:  100      Credits:  4 

Internal Assessment: 20       Examinations: 80 

 

 Unit - I        علم البيان :الوحدة األولى

 معناها وقوائمها وأهميتها: البالغة     

 معناه : علم البيان. 1

 التشبيه وأركانه وأقسامه. 2
 المجاز اللغوي والمجاز العقلي. 3 

 االستعارة المكنية والتصريحية. 4
 الكناية وأقسامه. 5
 Unit - II        علم المعاني :الوحدة الثانية

 ووظيفتهتعريف به : علم المعاني. 1
 الخبر واالغراض البالغية له. 2
 غير الطلبي واالغراض البالغية لألمر والنهياإلنشاء الطلبي و . 3

 االيجاز واإلطناب. 4
 Unit – III       علم البديع :الوحدة الثالثة

 العجز على الصدر ردو السجع، و الجناس، : المحسنات اللفظية. 1  

 حسن التعليلو الطباق، و التورية، : المحسنات المعنوية. 2
   Unit- IV       روضعلم الع   :الوحدة الرابعة

 روض وأهميتهعلم الع  . 1
   الزحافات والعللو التفاعيل، و المقاطع العروضية، : المصطلحات العروضية. 2
 : التقطيع العروضي للبحور التاليةو الكتابة العروضية، و  البحور. 3

 الوافرو البسيط، و الطويل،     
  :Books Recommended       :الكتب للمطالعة العاّمة

 شوقي ضيف. د   تاريخالبالغة، تطور و  .1
 علي الجارم و مصطفى أمين    البالغة الواضحة .2
 أحمد مصطفى المراغي    علوم البالغة .3
 حنفي ناصف    دروس البالغة .4
 دار اإلحياء بيروت ،جار اهلل أبي القاسم    أساس البالغة .5
 دار الفكر العربي ،نيالخطيب القزوي   اإليضاح في علوم البالغة .6
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 ، منشورات وزارة الثقافةأحمد علي دهمان    الصورة البالغة .7
 ، دار الفكر العربيجالل الدين محمد عبد الرحمن   التلخيص في علوم البالغة .8
 نهضة العربية، دارالأحمد مطلوب. د    مصطلحات بالغية .9

 ، دار النهضة العربيةعبد العزيز عشق. د    علم البيان .11
 ، دار النهضة العربيةعبد العزيز عشق. د    علم المعاني .11
 ، دار النهضة العربيةعبد العزيز عشق. د    علم البديع .12
 عبد العزيز عتيق . د   علم العروض والقافية  .11
 أبو بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني   األشعارالمعيار في أوزان  .14
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Semester – III 

Course No: AR 21304 CR 

Title of the Course: Arabic Syntax – II      2 -النحو العربي  

Marks:  50      Credits:   2 

Internal Assessment: 10                                                      Examination Marks: 40 

 

 Unit -I      عالمات نصب االسم: االسم المنصوب: الوحدة األولى

 حاالت نصب االسم .1
 خبر كان وأخواتها واسم إّن وأخواتها .2
 ال النافية للجنس .3
 ، المفعول المطلق فعول به،مال .4

 المفعول فيهالمفعول ألجله،   .5
 Unit -II          الوحدة الثانية

 أنواع الحال: الحال .1

 أدوات االستثناء :المستثنى .2
  أدوات النداء : المنادى .3
 العدد من حيث اإلعراب والبناءالتمييز وحكم إعرابه،  .4
 التابع لالسم المنصوب .5
 صرفع من الصرف، الصفة الممنوعة من الالعلم الممنو  : الممنوع من الصرف .6

 
Suggested Readings:                    المقترحة للمطالعة العامة بالكت      

لعلي الجارم ومصطفى أمين       النحو الواضح في قواعد اللغة العربية .      1  

       (أجزاء 3) والثانوية (أجزاء 3)للمدارس االبتدائية          

 الطبعة السابعة، القاهرة تأليف قؤاد نعمة، :       ملخص قواعد اللغة العربّية .2
 عّباس حسن، دار المعارف، مصر :        النحو الوافي .3
 السيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان : القواعد االساسية للغة العربية    .4
 رشاد دار غوث، دار العلم للماليين بيروت، لبنان :       في قواعد اللغة العربية .5
 الدكتور مهدي المخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرة :        النحو العربيفي  .6
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد محّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون  :       القواعد العربية الميسرة .7

                                                          المكتبات جامعة الملك سعود الرياض
 ندوة العلماء لكناؤ  ،عبد الماجد الندوي :            تمرين النحو                         .8
 حسان الرحمن، دلهيإسيد   :  الجديد في اللغة العربّية        .      9

 سار لسّيد علي، مد            :     اللغة العربية للمبتدئين .11
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 مصطفى محمود األزهري  :    تيسير قواعد النحو للمبتدئين . 11
12. A New Arabic Grammar                                    :  John A. Haywood 

13. A Practical Approach to the Arabic language    : Wali Akhtar 

14. Essential          :  I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic       :  S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy        :  Abul Hashim 

17. Let’s Speak Arabic        :  S. A. Rahman 
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Semester - III 
 

Course No: AR 21305 DCE 
Title of the Course:   Translation & Interpretation                        الترجمة والتعبير   

Marks:  100         Credits:    4 

Internal Assessment: 20                                             Examination Marks: 80 

 

  Unit -I          الوحدة األولى

 اإلنجليزية إلى العربية والعكس ليومية الوطنية والدولية منترجمة األنباء الصحفية من الجرائد ا
 :العناوين اآلتيةحول 

   ةيالسياسالشؤون    .1

 ية الثقافالشؤون  .2  
  الشؤون االقتصادية .3 

 العلوم والتكنولوجيا .4  
 Unit -II     فية من اإلنكليزية إلى العربيةر  الترجمة الحِ  (ألف: الوحدة الثانية

 (SMS) الرسائل القصيرة .1

 (Email)البريد اإللكتروني  .2
 الصحفيةاإلعالنات  .3
 اإلعالنات الُملصقة .4
  تقارير األنباء .5

 الرسائل القصيرة إلى المدير .6
   Unit –III     .كتابة الرسائل والمقاالت القصيرة(  الف: )الوحدة الثالثة

 (SMS)الرسائل القصيرة و  (Email)البريد اإللكتروني  .1 
 المقترحالكلمات المعينة وبوضع استخدام المقاالت القصيرة ب .2
 القصيرة حول األمثال السائرة كتابة المقاالت .3

     (ب)  
 الرسائل الرسمّية .1
 األدبية المقالة  .2
  المقالة الوصفية . 3

 Unit-IV         الوحدة الرابعة 
 لتحسين المهارات اللغوية  عربيةلللغة اممارسات التكلم با
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 :Suggested Readings      :الكتب للمطالعة العاّمة

 الصحف والمجاّلت العربّية واإلنجليزية .1
 معين الدين األعظمي. د    الترجمة مناهجها وأصولها .2
 محمد اجتباء الندوي. د    التعبير والمحادثة العربّية .3
 نديم الواجدي      ںیم رتہمج ےیجیکرعىب  .4
 منظور أحمد خان. د    نحو اإلنشاء والترجمة .5
 المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، بيروت   الحديثة في كّل المناسباترسائلي  .6
 راتب الزيات   الكنز المكنون وأصول كتابة الرسائل .7
 دار الراتب المجامعية     رسائل عائلية .8
 مصطفى نجيب/ إلياس الزين. د    المراسالت التجارية .9

 ت، لبنانمكتبة المعارف، بيرو     أحدث الرسائل العصرية .11
11. Arabic Legal and Administrative Documents  : Geoffery Khan 

12. Arabic for Scholars      : M. A. Saleem Khan 

13. A New Arabic Grammar     : John A. Haywood 

14. Essential Arabic      : I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic     : S. A. Rahman 
 

Note: The 4
th

 Unit will be examined through viva-voce conducted by the Teacher 

concerned and the Head of the Department or his Nominee. Qualifying the viva-voce 

examination is mandatory. 
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Semester - III 

 

Course No:  AR 21306 DCE 

Title of the Course: Methodology of Teaching and Research  

 منهجية التدريس والبحث
Marks:    50      Credits:    2 

Internal Assessment: 10                                                      Examination Marks: 40 

 
 

        منهج تدريس اللغة العربية: الوحدة األولى

  

  :طرق تدريس اللغة .1         

      الطريقة اإلستقرائيةو ، الطريقة القياسيةو ، طريقة المناقشةو ، المحاضرةطريقة       

  النصوص والتدريباتو خطة التدريس، : لوزم التدريس .2        

  السمعية، والبصرية، المختبر اللغوي: اللغة أدوات تعليم  .3        

 منهج البحث:  الوحدة الثانية

    

أنواعهمفهوم منهج البحث و  .1         
كيفية إختيارهتصنيف منهج البحث و . 2         
صفات الباحث  .3    .    

مكونات خطة البحث. 4         
 

:الكتب للمطالعة العامة  
Suggested Readings: 

 
       1. Robert Lado: Language Teaching – A Scientific Approach: Tata Mcgraw Hill,  

New Delhi, 1985 

2. K. V. V. Narsimah Rao: Essentials of Second Language Teaching; Central Institute of     

 Indian Languages, Mansagangotri, Mysore, India, 2000 

3. Richards and Rodgers: Approaches and Methods in Language Teaching  

4. C. J. Brumfit: Communicative Methodology in Language Teaching, Cambridge, 1984 

5. W. Littlewood: Foreign and Second Language Learning, Cambridge, 1984 

 1986/ 2ية، الرياض، المملكة العربية السعودية ط أساليب تدريس اللغة العرب :محمد علي الخولي .6
طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، المنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم و  :محمود كامل و رشدي أحمد .7
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 (2113ايسيسكو، الرباط، المغرب )الثقافة، 
 1982مكتبة النهضة المصرية،  –طرق تعليم اللغة العربية للمبتدئين، القاهرة، مصر  :محمد عبد القادر أحمد .8
 1984 –أصول تدريس اللغة العربية، دار الرائد العربي بيروت، لبنان  :علي جواد الطاهر .9

 المية نيو دهليأهمية القصة في تعليم العربية لألجانب، لغير الناطقين بها الجامعة الملية اإلس :شفيق أحمد خان الندوي .11
بناء المناهج و طرق تدريس اللغة العربية، قسم اللغة العربية و آدابها، الجامعة الملية  :شفيق أحمد خان الندوي .11

 اإلسالمية، نيو دلهي 
 (الهند)طرق تدريس اللغة العربية، شبرا بليكشن، دلهي : صهيب عالم. د .12
 ر الفكر دمشق، سوريهطُرق تدريس اللغة العربية، دا: الدكتور جودت الركابي .13
 ، جزيرة الروضة، القاهرة(1955) 1-الطرق الخاصة في التربية لتدريس اللغة العربية ط: األبراشي، محمد عطية .14
 ، دار الكشاف، لبنان2: ط( 1956)درس في أصول التدريس : الحصري، ساطع .15
 1977مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات ، الكويت : الدكتور عبد الرحمن بدوي .16
طرق و مناهج البحث العلمي ، دار الوراق للنشر : طارق السويدان أحمد القدومي و زمالؤه . جرجي زيدان، د .17

 .و التوزيع
 مذكرات في منهج البحث التربوي و أسس التوثيق، دار النهضة العربية، بيروت ، لبنان: محمد العريس. د .18
 العلمية، دار الكتاب الثقافيتعلم اعداد األبحاث و الدراسات : زيد محمد المقبل. د .19
وحيد الدين طاهر عبد العزيز، مكونات النظرية اللغوية بين الدراسة و التطبيق، األكاديمية الحديثة للكتاب . د .21

 .الجامعي، قاهرة ، مصر
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Semester- III 

 

Course No: AR 21307 DCE 
Title of the Course:  Trends and movements in Modern Arabic literature  

    االتجاهات والحركات في األدب العربي الحديث

Marks:     50      Credits:  2 

Internal Examination: 10      Examination Marks: 40 

 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 (المفهوم العام) الكالسيكية والكالسيكية الجديدة .1

 وعالشكل والموض: التجديد في األدب العربي  .2
 وأهم مبادئها الرومنطيقية .3

 الرومنطيقيةببن الكالسيكية و  .4

 

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 مراحل تطورهاالواقعية و  .1
 في األدب العربي الحديث ةواقعيال .2
 مفهوم الرمزية   .3

 الرمزية في األدب العربي الحديث  .4
 

  

  :Books Recommended       :الكتب للمطالعة العاّمة

 أنطونيوس بطرس. د   األدب تعريفه أنواعه مذاهبه .1
 محمد مندور. د    األدب وفنونه .2
 ياسين األيوبي. د    مذاهب األدب  .3
 شوقي ضيف. د  األدب العربي المعاصر في مصر .4
 فشوقي ضي. د  دراسات في الشعر العربي الحديث .5
 محمود محمد مزروعة. د   مذاهب فكريه معاصرة .6
 غنيمي هالل. د   النقد األدبي الحديث .7
 أنيس المقدسي  االتجاهات األدبية في العالم العربي .8
 أعداد لجنة من الباحثين: خصائص الفكر العربي الحديث في النقد األدبي .9

 حسين مرّوة دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي .11
11.  A History of Literary Criticism: M. A. R. Habib 

12.  Literary Theories in Application: Sumita Jakher 
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Semster-III 

 

Course No: AR 21308 DCE 

Title of the Course: Special Study of Al-Jahiz as a Classical Arabic Writer 

 ككاتب عربي كالسيكي الجاحظدراسة خاّصة عن 

Marks:   100                   Credits:  4 

Internal Assessment Marks: 20           Examination Marks: 80 

 Unit -I          الوحدة األولى

  جوانب من حياته  .1
 :تعريف بالكتب اآلتية .2

 التبيينكتاب البيان و ( ب   كتاب الحيوان( أ
 الرسائل( د   البخالءتاب ك( ج

 األسلوب، دقة الوصف، المزج بين الجّد و الهزل بالغة: ميزات أسلوب الجاحظ .3 
 Unit - II    ء اجز أ 3" ينتبالبيان وال"دراسة النصوص من كتاب : الوحدة الثانية

 إلى" ..... قال جهابذة األلفاظ"من  –باب البيان  .1
 ( 43-42: ، ص1 :جزء" )تغني عن الحظو ما أكثر ما تنوب عن اللفظ و ما " 

 إلى" .... قال علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه قيمة كل إنسانو "من  .2
 (48-47: ، ص1 :جزء". )و كان ابن عمير اغالهم" 

 إلى" .... و ال حاجة بنامع هذه الفقر إلى الزيادة في الدليل"من  .3
 (7-6:، ص2:جزء" )ذلك قوله اآلن حمى الوطيس و من" 

 إلى" ..... ال للعربو جملة القول أنا ال نعرف الخطب إ"من  .4
 (14-12:، ص3:جزء"  )تخففت مؤنتهم على من خالطهمو " 

 Unit - III   دراسة النصوص من كتاب الحيوان وكتاب البخالء : الوحدة الثالثة
 :كتاب الحيوان 

 كتاب البخالء(لحنا الفاخوري 2:في األدب العربي وتاريخه، جزء زنقال من المؤج)الدفاع عن الكتاب . 1
 كيف يدعوا إلى السعادة من خّص نفسه بالشقوة إلى"من . 2

 ( 21-19:ص" )ضح وأدرك به الجليل والغامضوما هذا السبب الذي خفي به الجليل الوا    
 (99-98: ص" )إالّ أن يتقارب السعر"لى إ" .... وما أما أبو محّمد الحزامي"من . 3
 (266-264:ص" )منع الجميع أرضي للجميع... فهم ما أنا مورده عليكأ"من . 4

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 األسلوب، دقة الوصف، المزج بين الجّد والهزل بالغة: ميزات أسلوب الجاحظ .1
 الواقعية والموسوعية: خصائص الجاحظ العامة .2
 في األدب العربي تأثيره .3
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 :Books Prescribed        :الكتب المقّررة

 ، دار الكتب العلمية، بيروتأجزاء 3كتاب البيان و التبيين، : احظالج .1
 كتاب البخالء، دار أحياء العلوم، بيروت: الجاحظ .2
 بيروتجز في األدب العربي و تاريخية، المجلد الثاني، دار الجيل، المو : حنا الفاخوري .3

 :Books Recommended              :الكتب للمطالعة العاّمة

 953القاهرة  –دراسات في نقد األدب العربي  :  بدوي طبانة .1
 الجاحظ و مجتمع عصره :  جميل حبر .2
 1931القاهرة  –أدب الجاحظ  :  حسن السندوبي .3
 1953القاهرة  –" نوابع الفكر العربي"الجاحظ في سلسلة  :  حنا الفاخوري .4
 1948القاهرة  –الجاحظ معلم العقل و األدب  :  شفيق جبري .5
 الفن و مذاهبه في النثر العربي :  شوقي ضيف .6
 الجاحظ، حياته و اثاره :  طه الحاجزي .7
 من حديث الشعر و النثر :  طه حسين .8
 (أجزاء 3الجاحظ )الروائع  :  البستاني. فؤاد أ .9

 (1937)دعاية الجاحظ الرسالة  :  عبد اللطيفمحّمد فهمي  .11
 1941دمشق  –فن القصص في كتاب البخالء للجاحظ  :  محّمد مبارك .11
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Semester – III 

Course No: AR 21003 GE 
Title of the Course: Quranic Arabic – I       1 -لغة القرآن الكريم  
Marks:    50      Credits: 2 

Internal Assessment: 10                                                      Examination Marks: 40 

 

 Unit - I       ن الكريمآلغة القر التعريف ب: الوحدة األولى
 القرآن الكريم فياألسماء . ١  

 القرآن الكريم فياألفعال . 2
 القرآن الكريم فيالحروف . 3
 مفردات القرآن الكريم المتكررة. 4
 المميزة مصطلحات القرآن. 5

 Unit-II       القواعد العربية من القرآن: لثانيةالوحدة ا

 الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة. 1
 المفرد والمثنى والجمع. 2
 ارة بعض الحروف الج. 3
 والموصولة أسماء اإلشارة. 4

 :Suggested Readings       :الكتب للمطالعة العاّمة
 جالل الدين السيوطي  : اإلتقان في علوم القرآن .1

 ابن جرير الطبري   :جامع البيان في تفسير القرآن .2

 جالل الدين السيوطي   : الدر المنثور .3

 شوقي ضيف :(جزء األول والثاني)تاريخ األدب العربي  .4

 حمد حسن الزياتأ   :تاريخ األدب العربي .5

 جرجي زيدان  : تاريخ آداب اللغة العربية .6

 محمد حسين الذهبي. د   : التفسير والمفسرون .7

 ابن شاهين  : ناسخ الحديث ومنسوخه .8

  محمود الطحان. د  (: مترجم)اصطالحات حديث . 9  
 البن كثير   : تفسير ابن كثير. 11  
 البشرى ببلشرزس، كراتشي ، كراتشيلجماعة من مؤلفي مدرسة عائشة صديقة،     : لسان القرآن. 11  

 إمام ابن الجوزي: فنون األفنان في عيون علوم القرآن. 12  
 محمد بن عبد العظيم الزرقاني  :مناهل العرفان في علوم القرآن. 13  .

 محمد بن محمد الشهبة. د.أ : المدخل لدراسة القرآن الكريم. 14       
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Semester – III 

Course No: AR 21003 OE 

Title of the Course:  Basic Arabic Translation -1    1-الترجمة العربية األساسية  

Marks:     50      Credits:   2 

Internal Assessment: 10                                                      Examination Marks: 40 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

  Translating Possessive & Adjective Phrases       ترجمة التراكيب اإلضافية والتوصيفية  
  (From English into Arabic and vice-versa) كسمن اإلنجليزية إلى العربية والع           

(i)  Education                                                                       التعليم والتربية( أ   
(ii)  Government Functionaries ب                                  الموظفين الحكوميين)   

(iii) Daily life                                                                  الحياة اليومية     ( ج
   

 Unit - II          الوحدة الثانية
 Translation of Sentences الجمل ترجمة                                                        

 (From Arabic into English & vice-versa)        (من العربية إلى اإلنجليزية والعكس)  
  (i) Translation of Simple Nominal Sentences        ترجمة الجمل اإلسمية البسيطة( أ

(ii) Translation of Simple Verbal Sentences          ترجمة الجمل الفعلية البسيطة( ب  
(iii) Short Paragraphs                                                                 فقرات قصيرة( ج  

  

  :Suggested Readings       :الكتب للمطالعة العاّمة

 محمد اجتباء الندوي. د. أ  والمحادثة في اللغة العربيةالتعبير  .1
 معين الدين األعظمي. د. أ   الترجمة مناهجها وأصولها .2
 منظور أحمد خان. د. أ   نحو اإلنشاء والترجمة .3
 شفيق أحمد خان وغيره. د. أ   اللغة العربية الوظيفية .4
 ممدوح محمد جبل. د. أ   :فن الترجمة الصحيحة .5
 اولادجى دنمیومالان     ےیجیک رتہمج ںیم رعىب .6

7. Arabic for Scholars   : M. A. Saleem Khan 

8. Arabic Made Easy  : Abu Hashim 

9. Spoken Arabic   : Shafi Sheikh  

10. Arabic for Beginners : M. A. Saleem Khan 

11. Essential Arabic   : I. A. Faynan 

12. Teach Yourself Arabic  : S. A. Rahman 
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Semester – IV 

Course No: AR 21401 CR 
Title of the Course:  Modern Arabic Poetry      الشعر العربي الحديث  

Marks:   100                                           Credits:   4 

Internal Assessment: 20 Marks              Examination Marks: 80 

    

 Unit –I        تعريف بالشعر العربي الحديث: الوحدة األولى
 الشعر العربي الحديثفي نهضة ال .1

 مدرسة الديوان، مدرسة أبولو، مدرسة الشعرمدرسة البعث، :مدارس الشعر الحديث .2

   خصائص الشعر الحديث .3

 وروادهالشعر الحر  .4

 

  Unit-II        الكالسيكيون الُجدد :صنصو   الوحدة الثانية

 (بيتا من البداية 21 :وقال يصف الهرمين) وصف الهرمين:      حمود سامي البارودي      م .١

 (بيتا 21:حضارتهاقال متحدثا عن عظمة مصر و ) وجود أنس ال:      أحمد شوقي                  .2

 المسلميننشيد الشبان :      حافظ إبراهيم                .3

 (بيتا 21)نحن والماضي :      معروف الرصافي              .4

 الغرب والشرق :     جميل صدقي الزهاوي        .5

 Unit-III         الرومانطيقيون: نصوص  الوحدة الثالثة
     

 (بيتا21)المساء :      خليل مطران             .١
 الكمالالشاعر وصورة :      عبد الرحمن شكرى      .2

 من السماء:      أحمد زكي أبو شادي    .3

 على الصخرة البيضاء            :     على محمود طه          .4

 الحياة  إرادة:       لقاسم الشابي      أبو ا .5

 Unit-IV        المحدثون: نصوص  الوحدة الرابعة
 الكوليرا  :      نازك المالئكة                  .١

 الزمان الصغير حدود الياس، :      أحمد سعيد     أدونيس على  .2

 نالعرب الالجئو :       عبد الوهاب البياتي            .3

 الناس في بالدي     :        ح عبد الصبورصال .4

 وطن جواز سفر، :                     محمود درويش  .5
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 :                                                                     :Books Recommendedالكتب المقّررة

 محمود مصطفى بدوي     :     مختارات من الشعر العربي الحديث .1
 دكتور الطاهر أحمد مكي :  الشعر العربي المعاصر .2
 أنس بدوي و حّسان الطبيبي :  روائع الشعر الحديث .3
 أنس بدوي و حّسان الطبيبي :  روائع الشعر المعاصر .4
 محمود سامي البارودي:              ديوان البارودي .5
 أحمد شوقي  :   الشوقيات .6
 حافظ ابراهيم :  ديوان حافظ ابراهيم .7
 خليل مطران :   ديوان خليل مطران .8

 دار العودة  ،بيروت  –نازك المالئكة :            ديوان نازك المالئكة                   .9
 دار العودة ،بيروت –عبد الوهاب البياتي :           وهاب البياتي          ديوان عبد ال   .11
 

 Suggested Readings        : الكتب للمطالعة العاّمة

 للدكتور شوقي ضيف :            األدب العربي المعاصر في مصر .1
 أحمد قبش : تاريخ الشعر العربي الحديث     .2
 أحمد حسن الزيات :  تاريخ األدب العربي .3
 للدكتور أحمد هيكل : تطور األدب الحديث في مصر .4
 للدكتور شوقي ضيف  : دراسات في الشعر العربي المعاصر .5
 العوضي الوكيل  :     العقاد و التجديد في الشعر        .6
 عبد العزيز الدسوقي: أثرها في الشعر العربي الحديث جماعة ابولو و .7
 عبد النعم خفاجي. د  :  الحديثمدارس الشعر  .8
 محمد أّيوب الندوي. د  :الشعر و الشعراء في األدب العربي الحديث .9

 فرحانه صديقي  : نازك المالئكة و آثارها الشعرية .11

 دكتور فوزان احمد   :  شاعرى ىجديد عرب .11
 مشمس كمال انج .د د شوقي ضيف    ترجمه          :   جديد عربى ادب .12

 

13. Badwi M. M   : A Critical Appreciation of Modern Arabic Poetry  

14. Brughman. J   : An Introduction to the History of Modern Arabic Literature 

15. Jayyusi S.K     :  Trends and Movements in Modern Arabic Poetry 

16. Moreh S         :   Modern Arabic Poetry (1800-1970) 

17. Badwi M.M    :  Introduction to Modern Arabic Poetry   
18. Ismat Mehdi   : Modern Arabic Literature 
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Semester - IV 

Course No: AR 21402 CR 

Title of the course: Literary Criticism in Arabic  النقد األدبي في العربية 
Credits:  4       Marks:            100    

Internal Assessment:  20 Marks                 Examination: 80 Marks 
 

    Unit -I         األدب والنقد:  الوحدة األولى

 
 عالقته بالفنون الجميلةعناصره و و  معناه ووظائفه: األدب ( أ)

 
 مقاييسه العامةو ، معناه وموضوعه ووظيفته: النقد  (ب)
  

        Unit – II                           النقد ألدبي الحديث  :الوحدة الثانية
  

 نبذة عن النقد األدبي الحديث. 1  
 التاريخيو النفسي، و الفني، المنهج  :مناهج النقد األدبية البدائية. 2  
 والتفكيكي البنيوي،المنهج : مناهج النقد المعاصرة. 3  

 بعد الحداثةما و الحداثة، : ظواهر األدب الحديثة. 4 
           

            Unit -III                  العربي القديم األدبي النقد: الوحدة الثالثة
                                                

  تطور النقد والبالغة في العصر القديم  .1
    إعجاز القرآنو السرقات، و اللفظ والمعنى، : النقد العامة مفاهيم . 2
 عبد القاهر الجرجانيو ، ابن رشيقو  ،أبو هالل العسكريو ، قدامة بن جعفر: أعالم النقد . 3

 Unit – IV      النقد العربي الحديث نظرا وتطبيقا: الوحدة الرابعة

   

 والمعاصر نظرا  وتطبيقا   العربي الحديث نظرة عامة على النقد. 1  
 األدب والنقد ان فيالديو  :عباس محمود العقاد (أ  : طبيق النقدت .2  

 الغربال : ميخائيل نعيمة( ب               
 في األدب الجاهلي  : طه حسين( ج                                     

 في النقد واألدب  : محمد مندور( د           
 المعاصرقضايا الشعر  : نازك المالئكة (ه
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 Books: Recommended                                                             :الكتب للمطالعة العاّمة
   
 أحمد شائب. د    أصول النقد األدبي  .1
 بدوي طبانه. د     أصول النقد األدبي .2
 نصر محمد ابراهيم. د  صدر اإلسالمالنقد األدبي في العصر الجاهلي و  .3
 رشاد رشدي. د     المدخل إلى النقد .4
 عز الدين إسماعيل. د   األسس الجمالية في النقد العربي .5
 حسن الشيرازي. د     العمل األدبي .6
 عبد العزيز عتيق. د     في النقد األدبي .7
 حسن جاد حسن    دراسات في النقد األدبي .8
 عبد القادر المازنيإبراهيم     الشعر و غاياته و وسائطه .9

 شوقي ضيف. د    البالغة، تطور و تاريخ .11
 الدكتور أحمد كمال زكي، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان: دراسات في النقد األدبي .11
 الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان الدكتور أحمد كمال زكي،(: أصوله واتجاهاته)النقد األدبي الحديث  .12
 الدكتور نبيل راغب، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان: موسوعة النظريات األدبية .13
 عبد اللطيف عبد الحليم، أبو همام، الدار المصرية اللبنانية: أدب ونقد .14
 ، مكتبة لبنان ناشرونالدكتور أحمد مطلوب(: عربي -عربي)معجم مصطلحات النقد العربي القديم  .15
 ، دكتور إبراهيم حمادة، مكتبة الدراسات األدبية: في النقد األدبيمقاالت  .16
محمد أحمد صوالحة، . غطاشة الشوابكة و د الدكتور داود(: حتى نهاية القرن الخامس الهجري)النقد العربي القديم  .17

 .دار المعارف
 محمد خضر، العلم واإليمان للنشر والتوزيع. د :د العرب الخطوات األولىنع دبيالنقد األ .18

English: 

1. Welleck    A History of Modern Criticism 

2. I. A. Richards   Principles of Literary Criticism 

3. Wellek & Warren   Theory of Literature  

 اردو

 محّم  ارکم وچدرھى      :   رعىب ادب ںیم نف البتغ اور دیقنت اک اراقت . 2

  آل ادمح رسور         :دیقنت ایک  ےہ  .0

 محّم  اابقل نیسح  دنوى        :رعىب دیقنت اطمہعل اور اجزئہ . 3

سمش امکل امجن.د          رعىب دیقنت اک رفس. ٤         
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Semester - IV 

Course No: AR 21403 CR 

Title of the Course: Arabic Drama      المسرحية العربية  

Marks: 100                                            Credits: 4 

Internal Assessment Marks: 20   Examination Marks: 80 

 
 Unit-I            فن المسرحية:  الوحدة األولى

           

 المسرحية وتقنياتها   .1

 ، الحلالتعقيد ،العرض :الهيكل ومراحله .2
 اللغة والحوار ،الشخصية ،الوحدة: العناصر المهمة .3

Unit –II        تاريخ المسرحية وأنواعها وتطورها  :الوحدة الثانية

  
    ومبادئها تاريخها: المسرحية الكالسيكية . ١    
 (الكوميديا)الملهاة  ،( التراجيديا)المأساة : المسرحيةأنواع . 2     

 التطور  ،النشأة الظهور،: العربيلمسرحية في األدب ا .3     

 

 Unit – III            تاريخ المسرحية وأنواعها وتطورها : الوحدة الثالثة
                                                                        :التاليين األعالم البارزيندراسة  

  سعد اهلل ونوسو علي أحمد باكثير، و ، توفيق الحكيمو  أحمد شوقي،           
 

                  Unit – IV    لتوفيق الحكيم  " مجلس العدل"مسرحية :  عةالوحدة الراب

 

 دراسة النص للترجمة والشرح. 1
     التحليل الفني الشامل. 2

 :Book Prescribed                      :  الكتاب المقّرر
 لتوفيق الحكيم" مجلس العدل"مسرحية      
 

 :Suggested Readings                :الكتب للمطالعة العاّمة

 ابراهيم درديري  تراثنا العربي في األدب المسرحي الحديث .1
 أحمد هيكل   المسرحي في مصراألدب القصصي و  .2
 أحمد هيكل   تطور األدب الحديث في مصر .3
 عمر الدسوقي   أصولهانشأتها وتاريخها و  المسرحية ، .4
 محمود حامد شوكت   الفن المسرحي في األدب الحديث .5
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 محمد يوسف نجم   المسرحية في األدب العربي الحديث .6
 علي الراعي    المسرح في الوطن العربي .7
 محمود تيمور   طالئع المسرح العربي .8
 محمد تيمور    حياتنا التمثيلية .9

 محمد مندور     المسرح .11
 محمد مندور    المسرح النثري .11
 محمد مندور   مسرحيات توفيق الحكيم .12
 محمود حامد شوكت   المسرحية في شعر شوقي .13
 محمد زكي العشماوي  المقارن  دراسات في النقد المسرحي واألدب .      14
 نهاد صليحة   المسرح بين الفن والفكر.      15
 اطإدوار الخر     فجر المسرح.      16
 بول شاوول   المسرح العربي الحديث.      17
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Semester - IV 

Course No: AR 21404 CR 

Title of the Course: Arabic Literature in Muslim Spain   األدب العربي في األندلس 
Marks:         50      Credits: 2    

Internal Assessment: 10      Examination Marks: 40 

 

 Unit -I              العرب في األندلس: الوحدة األولى

 الثقافة العربية في األندلس .1

 كتب المراجعةالكتاب و  النثر األدبي بإشارة خاصة إلى أهم .2

 شعر الطبيعةو الزجل، و الموشحات، : الشعر العربي في األندلس .3
 

 Unit –II        نصوص من النثر (ألف): الوحدة الثانية
               ": األدب العربي وتاريخه"نقال من الكتاب " رسالة التوابع والزوابع"مأخوذ منلكّل عصر بيان : أحمد بن شهيد. 1 .

 81-81:، ص3:حنا الفاخوري،جل 
 األدب العربي"نقال من الكتاب " رحلة ابن جبير"ذكر مدينة مسينة وغيرها من جزيرة صقلية    مأخوذ من : ابن ُجبير. 2 

 139-137: ، ص3:لحنا الفاخوري، ج": تاريخهو  
 نصوص من الشعر( ب)   
 :عشرون بيتا من قصيدته التي مطلعها: ابن هاني. 1 

 وجال العظات وبالغ النذر  صدق الفناء وكذب العمر
 :عشرون بيتا من قصيدته التي مطلعها: ابن زيدون .2   .      

 وناب عن طيب لقيانا تجافينا أضحى التنائي بديال من تدانينا      
 

 :Suggested Readings       65      :العاّمةالكتب للمطالعة 
 جامعة، عليكره اإلسالمية وآدابها المنتخب من الشعر العربي المعّد من قبل قسم اللغة العربية  .1

 الحسني الندويمحمد الرابع  :   منثورات من أدب العرب .2
 الدكتور جودت الركابي :   في األدب األندلسي 3
 الدكتور مصطفى الشكعه :  األدب األندلسي موضوعاته وفنونه .4
 احسان عباس :   تاريخ األدب األندلسي .5

 عبد المنعم خفاجي :   قصة األدب في األندلس .6
 عمر فّروخ :   تاريخ األدب العربي .7

 

 

 

 

 



P a g e  | 66 

 

Effective from Academic Session 2021 onwards  

Semester – IV 

Course No: AR 21405 DCE 

Title of the Course:   Mahjari Arabic Literature   األدب العربي المهجري                       

Marks:       100     Credits: 4 

Internal Assessment: 20      Examination Marks: 80 

 

 Unit – I       تعريف باألدب المهجري: الوحدة األولى

 السوريين إلى أمريكا الشمالية والجنوبيةأسباب هجرة اللبنانيين و  .1
 "العصبة األندلسية"و" الرابطة القلمية" .2

 المقالة والقصة: الفنون المستحدثة.        3          
 أمين الريحانيو ميخائيل نعيمة، و ، خليل جبران جبران: الكتاب البارزون.        4  

 Unit –II          والنقد الشعر:  الوحدة الثانية

 تطور الشعر  .1

 التأثير الغربي في الشعر العربي المهجري .2

 التجديد في الشعر شكال وموضوعا .3

 مميزاته وإنجازاته: النقد األدبي .4

 إيليا أبو ماضي، رشيد أيوب، رشيد سليم الخوري: الشعراء البارزون .5

 Unit-III      نصوص من النثر المهجري  :  الوحدة الثالثة
 :المقاالت اآلتية لجبران خليل جبران (ألف

   مناحة في الحقل  .2  األمس واليوم  .1
 بين الكوخ والقصر  .3
 المقاالت اآلتية لميخائيل نعيمة  (ب
 مجد القلم . 2  عظة الغراب .1

 Unit-IV      نصوص من الشعر المهجري  :  ةالرابعالوحدة       

 تعالي : يليا أبو ماضيإ  .1 
 لنهر المتجمدا : ميخائيل نعيمة  .2 

 وّلى ما عرفناه : رشيد أيوب  .3 
 يا نفس : نسيب عريضة  .4 
 الوالدة الجديدة :رشيد سليم الخوري . 5 
 الراهبة : الياس فرحات .6 .
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 :Books Prescribed         :الكتب المقّررة

 (الخانجي القاهرةمكتبة )الشعر العربي في المهجر   محمد عبد الغني حسن .1
 مصر –مكتبة الهالل ( العربية)المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران    جبران خليل جبران .2
 (بيروت –دار صادر )الغربال    ميخائيل نعيمة .3
 (بيروت –دار العلم للماليين )المجموعة الكاملة    ميخائيل نعيمة .4
 يكية، دار المعارف بمصرأدبنا وأدباءنا في المهاجر األمر    جورج صيدح .5
 (م1986 –دار العودة )ديوان أبي ماضي    أيليا أبو ماضي .6
 (1969بيروت )مختارات من الشعر العربي الحديث    مصطفى بدوي .7

  :Books Recommended       :الكتب للمطالعة العاّمة

 التجديد في شعر المهجر    أنس داود .1
 (م1977 –ر، القاهرة النشدار الكاتب العربي للطباعة و )

 (م1957 –دار النشر العربي )التجديد في شعر المهجر    محمد مصطفى .2
 (م1955دار المعارف، بمصر )شعراء الرابطة القلمية    نادرة جميل سّراج .3
 (م1955بيروت )الشعر العربي في المهجر األمريكي    وديع أمين ديب .4

5. Salma Khadra Jayyusi :  Trends and Movements in Modern Arabic Poetry  

6. Dr. Islamt Mehdi  Modern Arabic Literature 
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Semester – IV 

 

Course No:   AR 21406 DCE 
Course Title:   Modern Arabic Prose (Non-Fictional)  النثر العربي الحديث 

Marks:  100      Credits: 4 

Internal Assessment: 20                                                      Examination Marks: 80 

 

 Unit-I         النهضة األدبية في مجال النثر  :الوحدة األولى
 وبواعثها عوامل النهضة األدبية .1

  حركة الترجمة .2

 محمد المويلحي و جمال الدين األفغاني، و ، رفاعة الطهطاوي: رّواد النهضة األدبية .3

 المستحدثة الفنونميالد  .4

 Unit -II         المقالة والسيرة افن:  الوحدة الثانية

 عهاالمقالة وأنواتطور  .1        
 صطفى صادق الرافعيمو  ،مصطفى لطفي المنفلوطيو  ،محمد عبده الشيخ :أعالم المقالة .2       
 أنواعها و  السيرةتطور . 3       
 عباس محمود العقاد (ج) محمد حسين هيكل ( ب)طه حسين  ( أ): أعالم السيرة. 4       

        Unit –III         السيرة نصوص من   :الوحدة الثالثة
  حلقة ثانية من األيام .1

 لطه حسين:  ( الجديدإلى هذا الطور ....... كان مطمئنا )
 لمحمد حسين هيكل:     قاسم أمين بك  .2

 لعباس محمود العقاد:      بلدتي .3

        Unit –IV        المقالةنصوص من     :الوحدة الرابعة
 للشيخ محمد عبده:      الزواج .1

  لمصطفى لطفي المنفلوطي:     رسالة الغفران .2

 المصطفى صادق الرافعي:     اللقطاء  عربة .3

 
                                                              :Prescribed Books:الكتب المقّررة

 م1978طـه حسين، دار المعارف، القاهرة، سنة ، األيام .1

 م1929، 1دار المعارف، القاهرة، ط محمد حسين هيكل،، تراجم مصرية وغربية .2

 ، المطبعة النموذجية، الحلمية الجديدةمحمود تيمورر، مقاالت أخالنبي اإلنسان و  .3

م1993القاهرة، عام  \، دار الشروق، بيروت1، طلشيخ محمد عبده، ا2األعمال الكاملة، ج .4  

 م1984، دار الجيل، بيروت، سنة منفلوطي، مصطفى لطفي ال1مؤل فات المنفلوطي الكاملة، ج .5

 م1982، عام 1دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط باس محمود العقاد،ع  ،أنا .6
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           :Suggested Reading     :العامةالكتب للمطالعة 
 م1978المقال وتطوره في األدب المعاصر، دار المعارف، القاهرة، سنة ، أبو ذكرى .1

 ، ايجوكيشنل ُبك هاوس، علي غرمصر مين عربي مقاله نغارىكا ارتقاء ،أبو سفيان إصالحي .2

 إحسان عباس   فن السيرة، دار الثقافة، بيروت .3

 العربيأحمد حسن الزيات   تاريخ األدب  .4

 م1983، 4، دار المعارف، القاهرة، طتطور األدب الحديث في مصر، أحمد هيكل .5

 م1968أضواء على األدب العربي المعاصر، دار الكاتب المصري، القاهرة، سنة ، أنور الجندي .6

ام ، ع4الفنون األدبية و أعالمها في النهضة العربية الحديثة، دار العلم للماليين، بيروت،ط، أنيس المقدسي .7
 م1984

 م1983، 8، طاألدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف، القاهرة، شوقي ضيف .8

 م1968تطور الرواية العربية الحديثة في مصر، دار المعارف، القاهرة، سنة ، عبد المحسن طه بدر .9

 م1966، سنة 7، دار الكتاب العربي،ط1في األدب الحديث،ج، عمر الدسوقي .11

 ، مكتبة اإلنجلو المصرية، القاهرة3صور من األدب الحديث، ج، محمد عبد المنعم خفاجي .11

 م1961، 2القصة في األدب العربي الحديث، المكتبة األهلية،بيروت، ط، محمد يوسف نجم .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 – IV 

Course No: AR 21407 DCE 

Title of the Course: Special Study of Naguib Mahfouz as a Novelist  

   كروائي يب محفوظدراسة خاصة عن نج
Marks:            100                 Credits:        4 

Internal Assessment:  20          Examination Marks: 80  

 
    Unit – I       لرواية واتجاهاتها الحديثةا:  الوحدة األولى

    

 الرواية ونشأتها ومراحل تطورها  .1

 المعاصر األدب العربي فيالرواية الحديثة  اتجاهات   .2

 (1967-1952)الحديث  في األدب العربيأضواء على أهم الروايات   .3

 
   Unit – II      (ألف)نجيب محفوظ والرواية العربية :  الوحدة الثانية

   
 األدبية  نجيب محفوظحياة  .1
  القصيرة نجيب محفوظ والقصة .2

 في الرواية التاريخية نجيب محفوظمساهمة  .3

 
 Unit – III       (ب)نجيب محفوظ والرواية العربية :  الثالثةالوحدة 

                    
 مساهمة  نجيب محفوظ في الرواية االجتماعية  .1
 1952نجيب محفوظ بعد ثورة يوليو روايات  .2
 نجيب محفوظالفن والفكر في روايات  .3

 
  Unit – IV       "القاهرة الجديدة"رواية :  رابعةالوحدة ال

                                                      

 للترجمة والشرحدراسة النص  .1

 للرواية المذكورة وفق الفن الروائيدراسة  تحليلية شاملة  .2
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 Book Prescribed                                       :ب المقّرراالكت
 

 لنجيب محفوظ "القاهرة الجديدة: "الرواية  .1
  :Suggested Readings       :للمطالعة العاّمةالكتب 

 أحمد هيكل   األدب القصصي المسرحي في مصر .1
 أنور الجندي    القصصة العربية المعاصرة .2
 عبد المحسن طه بدر   تطور الرواية العربية الحديثة في مصر .3
 علي الراعي    دراسات في الرواية المصرية .4
 يوسف نوفل طه حسين ونجيب محفوظالفن القصصي بين جيلي  .5
 أحمد محمد عطية     مع نجيب محفوظ .6
 غالي شكري   المنتمي في أدب نجيب محفوظ .7
 سليمان الشطي   الرمزية في أدب نجيب محفوظالرمز و  .8
 إبراهيم عبد العزيز: لمؤلفه                أنا نجيب محفوظ                              .      9

 سيد حامد النساج   اتجاهات القصة المصرية القصيرة .11
 طاهر أحمد مكي    دراسات في القصة القصيرة .11

 حسن البنداري   فن القصة القصيرة عند نجيب محفوظ   .12 
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Semester – IV 

Course No: AR 21408 DCE 

Title of the Course:  Special Study of Mekhail Nuaima as a Critic 

 كناقد دراسة خاصة عن ميخائيل نعيمة
Marks:        100    Credits:  4 

Internal Examination: 20                  Examination Marks: 80 
 

 
 

                   Unit-I       (م1951-1851)النقد األدبي واتجاهاته بين: الوحدة األولى
 نشأته، ومراحله، واتجاهاته  في األدب العربي الحديث: النقد األدبي .1 

 أهم النقاد العرب وموقفهم تجاه النقد األدبي .2
 النقد األدبي الحديث في أمريكا وأوربا وأهم نّقادهم. 3
 

 Unit-II        ميخائيل نعيمة في إطار النقد األدبي الحديث: الوحدة الثانية

 النقاد العرب في ميخائيل نعيمةتأثير أهم . 1
 تأثير أهم النقاد الغرب في أفكار نعيمة النقدية. 2
 نظرية جبران والريحاني تجاه النقد األدبي وتأثيرهما في ميخائيل نعيمة. 3
 التطابق والتباعد بين أصحاب مدرسة الديوان وميخائيل نعيمة في معالجة النقد األدبي. 4

   

 Unit-III   "الغربال"شاملة عن المقاالت النقدية اآلتية من دراسة : الوحدة الثالثة
 المقاييس األدبية. 3  محور األدب. 2  الغربلة. 1
 الزحافات والعلل. 5 الحباحب. 4
 

                              Unit-IV  "الغربال"دراسة شاملة عن المقاالت النقدية اآلتية من: الوحدة الرابعة
 فلنترجم. 3  نقيق الضفادع. 2  الشعروالشاعر. 1

 الرواية التمثيلية العربية. 4 
 

 

 Books Prescribed :         :الكتب المقررة

 المجموعة الكاملة من المجلد األّول إلى المجلد التاسع، دار العلم للمالئين ببيروت -:ميخائيل نعيمة .1

2. Mikhail Naimy: Khlil Gibran, Philosophical Library, New York, 1985 

3. Mikhail Naimy: The Book of Mirdad, BombayIndia 1954 
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 Books Recommended                      :الكتب للمطالعة العامة

 (مكتبة الخانجي القاهرة)الشعر العربي في المهجر  : محمد عبد الغني حسن .1
 بمصر أدبنا و أدباءنا في المهاجر األمريكية، دار المصر، :  جورج صيدح .2
 (م1977القاهرة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر،)جرالمهالتجديد في شعر  :  أنس داود .3
 (م1955بمصر  –دار المعارف )شعراء الرابطة القلمية  :  نادرة جميل سّراج .4
 (م1955 –بيروت )الشعر العربي في المهجر األمريكي  :  وديع أمين ديب .5

6. Salma KhadraJayyusi: Trends and Movements in Modern Arabic Poetry, Leiden, Netherland  

7. Dr. Ismat Mehdi:  Modern Arabic Literature, Hyderabad, India 
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Semester – IV 

 

Course No: AR21409 DCE 

Title of the Course:  Special Study of Mahmud Tymur as Short Story Writer  

 ككاتب القصة القصيرةدراسة خاّصة لمحمود تيمور 
Marks:         100     Credits:  4 

Internal Examination: 20                                           Examination Marks: 80 

 

   Unit – I       واتجاهاتها الحديثة القصة القصيرة: الوحدة األولى
                                           

 ونشأتها وتطورها القصة القصيرة .1
 المعاصر في األدب العربي لقصة القصيرةالحديثة ل االتجاهات. 2

 الحديث  في األدب العربيأضواء على أهم األقاصيص  .3

 
 Unit - II       محمود تيمور والقصة القصيرة:  الوحدة الثانية

 تيمور األدبية حياة محمود. 1
 مساهمة محمود تيمور في تطوير القصة القصيرة. 2

 بين الرومانسية والواقعية محمود تيمورقصص . 3

 بين معاصريه  محمود تيمورمنزلة . 4
 

 Unit - III          أقاصيص محمود تيمور:  الوحدة الثالثة
  :للترجمة والشرحدراسة نصوص األقصوصتين اآلتيتين . 1
 إحسان هلل : أبو علي الفنان. 2
 المذكورتين وفق العناصر الفنية للقصة القصيرةلألقصوصتين دراسة  تحليلية شاملة . 3

                                                      Unit – IV         أقاصيص محمود تيمور: رابعةالوحدة ال

  :والشرحللترجمة دراسة نصوص األقصوصتين اآلتيتين . 1
  كل عام وأنتم بخير - شفاه غليظة. 2
 لألقصوصتين  المذكورتين وفق العناصر الفنية للقصة القصيرةدراسة  تحليلية شاملة . 3

 :Books Prescribed                                   :الكتب المقّررة
 أبو علي الفنان وقصص أخرى .١

  وقصص أخرى إحسان هلل .2
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 أخرىوقصص  شفاه غليظة .3

 وقصص أخرى كل عام وأنتم بخير .4

  :Suggested Readings       :الكتب للمطالعة العاّمة

 م1994، سنة1عوامل التشويق في القصة القصيرة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط: إبراهيم محمد عطا. 1

 م1998 تقنيات الفن القصصي، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، سنة: أحمد درويش .2

 م1992األسس النسفية لإلبداع األدبي في القصة القصيرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام : شاكر عبد الحميد .3

 مفهوم القصة القصيرة، نسخة خطية: عبد العزيز السبيل .4

 نشأة القصة القصيرة وميزاتها في مصر، نسخة خطية: غالم رضا وفرشته أفضلي وحسين شمس آبادي .5

 الرواية والقصة القصيرة عند العرب : محمد عبيد اهلل .6

 .محمود تيمورالقصة القصيرة عند : إبراهيم بن صالح .7

 .فن القصص، مطبعة دار الهالل، مصر: محمود تيمور  .8
  ، دار محمد علي الحامي للنشرمحمود تيمورالقصة القصيرة عند : قيس كاظم الجنابي.  9

     . تيمور، دار إحياء الكتب العربيةقصة محمود : أنور الجندي .11
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Semester – IV 

Course No: AR 21004 GE 

Title of the Course:  Quranic Arabic – II      2-الكريم القرآن لغة  
Marks:     50      Credits: 2 

Internal Assessment: 10 Marks     Examination Marks: 40 

 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 لغة القرآن الكريم وأسلوبه . 1
 لفهم القرآن الكريم خطوة أساسية. 2

  Unit - II          :الوحدة الثانية

 مضامين القرآن الكريم. 1
 :ترجمة النصوص من القرآن الكريم. 2

  العظيم من القرآن ةوعشر سور األخير  سورة الفاتحة( أ 
   41إلى  23من اآلية : سورة اإلسراء( ب
 جزء األخير الدراسة  سورة العصر من ( ج

 :Books Recommended        :العاّمةالكتب للمطالعة 
 جالل الدين السيوطي  :تقان في علو القرآناإل .1
 ابن جرير الطبري : جامع البيان في تفسير القرآن .2

 جالل الدين السيوطي    :الدر المنثور .3

 شوقي ضيف  :(2جزء )األدب العربيتاريخ  .4

 حمد حسن الزياتأ  : تاريخ األدب العربي .5

 جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية .6

 محمد حسين الذهبي. د   :التفسير والمفسرون .7

  ابن شاهين  :ناسخ الحديث ومنسوخه .8
  محمود الطحان. د (: مترجم)اصطالحات حديث . 9

  البن كثير   :تفسير ابن كثير. 11
 ، البشرى ببلشرزس، كراتشيلجماعة من مؤلفي مدرسة عائشة صديقة، كراتشي  :لسان القرآن. 11
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Semester -IV 

Course No: AR 21004 OE 

Title of the Course: Advanced Arabic Translation-II ٢- العربية المتقدمة الترجمة            

Marks:         50     Credits: 2  

Internal Assessment: 10     Examination Marks: 40 

 

 Unit -I           الوحدة األولى

 1. Translation: Types and Techniques                         أنواع وتقنيات: الترجمة. 1

 2. Translation Practices                                                   2 . الترجمةممارسات  
   (i)  Translation of News Headlines               ترجمة عناوين األخبار( أ  

   (ii)  Translation of News Items                   ترجمة المواد اإلخبارية( ب  
   

 Unit –II          الوحدة الثانية
Translation of given texts:                                            : النصوص التالية ةترجم   

 Abu Lahab                                             (i)لعلى مصطفى المصراتي :أبو لهب(  أ                 

   Meaning of Independence (ii)               لعبد الخالق الطريس :معنى االستقالل( ب                
                     Literature and Science (iii)  د أمينألحم "فيض الخاطر"من : األدب والعلم( ج                 

                                           
  :Books Recommended       :الكتب للمطالعة العاّمة

 محمد اجتباء الندوي. د. أ  العربيةالمحادثة في اللغة التعبير و  .1
 معين الدين األعظمي. د. أ   أصولهاالترجمة مناهجها و  .2
 منظور أحمد خان. د. أ   الترجمةنحو اإلنشاء و  .3
 شفيق أحمد خان وغيره. د. أ   اللغة العربية الوظيفية .4
 ممدوح محمد جبل. د. أ   فن الترجمة الصحيحة .5
 اولادجى دنمیومالان    ےیجیک رتہمج ںیم رعىب .6

7. Arabic for Scholars   : M. A. Saleem Khan 

8. Arabic Made Easy  : Abu Hashim 

9. Spoken Arabic   : Shafi Sheikh  

10. Arabic for Beginners : M. A. Saleem Khan 

11. Essential Arabic   : I. A. Faynan 

12. Teach Yourself Arabic  : S. A. Rahman 
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