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Course Code : MAAR101CCT 
Course Title  : CLASSICAL PROSE 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs.   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal 
Evaluation 

:  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs. 

 

Course Objectives:  

 التاريخية مراحله في وتطوره تقدمه في العربي األدب استعراض .العربي النثر من القديم األدبي التراث من نماذج على الطالب إطالع
 .تصويره وصدق تعبيره حسن في العربي األدب فهم على يساعدهم بما الطالب وتوفير الفني للنثر نماذج عرض طريق عن

Course Outcomes: 

 .العباسي العصر نهاية حتى الجاهلي العصر من بدءا المختلفة النثرية واألساليب األدبية االتجاهات على الوقوف

Instruction Hours  Course Content Unit 

One hour per Day 

 هعانوأ و تعريفهالعربي القديم : النثر .1

 و خصائصه القديم العربي النثر تطور .2

 )الحكم،الوصايا،األمثال( الجاهلی النثر نماذج .3

 و قس بن ساعدة( طلبخطب العصر الجاهلي)خطبة عبدالم .4

I 
 

التعريف بالنثر القديم 

 و العصر الجاهلي

One hour per Day 

 13-1ن الكريم )سورة الحجرات آيات من القراآل .1

 الحديث النبوي )جوامع الكلم ( .2

 بن أبي طالبخطبة علي  .3

 يوسف بن حجاج خطبة و أبيه ابن زياد خطبة .4

II 
 
 ينالعصر

 اإلسالمي األموي 

One hour per Day 

 الکاتب لعبدالحميد الصيد وصف .1

 المقفع البن   األقدمين فضل فی .2

 للجاحظ  حكيم بخيل .3

 العميد البن کتائب عن ينوب کتاب .4

III 
 

 العصر العباسي األول

One hour per Day 

 األصبهانی الفرج ألبی  بيت وأشعر طعام أطيب .1

 ربه عبد البن  األحمر القميص .2

 خلدون البن   التعليم فی آراء .3

 للحريري  الزبيدية المقامة .4

IV 
 

 العصر العباسي الثاني

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I .الزيات حسن ألحمد العربی األدب تاريخ

 II .ضيف لشوقي العربي األدب تاريخ

 III .اإلسالمية کره علی جامعة األدب، نخبة

 IV .الندوي على الحسن ألبي ، الثاني و األول الجزء العرب، أدب من مختارات

 V .المقفع بن هللا لعبد الكبير األدب
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Course Code : MAAR102CCT 

Course Title  : GRAMMAR - 1 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs.   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs. 

 

Course Objectives:  

 على اللغة مفردات استعمال على وتدريبهم  الصحيحة القراءة من الطالب تمكينو .والصرفية والنحوية اللغوية الطالب قدرات تنمية
 .الصحيح الوجه

Course Outcomes: 

 .مةالسلي قراءةاكتساب مهارة ال. معرفة أحوال المعرب والمبني وعالمتهماو .تعرف الطالب على علم النحو وأهميته وأهم أسسه

 .العربي للكالم الصحيح والفهم الصحيح والكتابي الشفوي التعبير من تمكنهمو

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 إلعراب أحواله وعالماتها .1

 المعرب والمبني من األسماء واألفعال .2

 اإلعراب اللفظي والتقديري والمحلي .3

 إعراب الملحقات والجمل .4

I 

One hour per Day 

  المضارع الفعل نواصب .1

 المضارع الفعل جوازم .2

 المنقوص( الممدود، المقصور، ،والتأنيثأنواع األسماء )التذكير  .3

 )الالزم والمتعدي، الصحيح والمعتل، أفعال التعجب والمدح والذم( الفعل أنواع .4

II 

One hour per Day 

 والمفعول به المطلق المفعول .1

 وتطابقهما والخبر المبتدأ .2

 جملة شبه أو جملة يكون حيث النواسخوخبر  المبتدأ خبر .3

 بر وحذفه وجوبا وجوازاختقديم ال .4

III 

One hour per Day 

 اإلبدال اإلعالل، .1

 وتصريفها األفعال أوزان .2

 وخصائصها والمزيد فيهااألفعال المجردة  .3

 اإلمالء قواعد .4

IV 

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I .أمين ومصطفی الجارم لعلي الواضحالنحو 

 II .الغالييني لمصطفى ، المجلدات الثالثة ، العربية الدروس جامع

 III .األنصاري هشام البن اللبيب مغني

 IV النحو الوافي لعباس حسن
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Course Code : MAAR103CCT 
Course Title  : HISTORY OF ARABIC LITERATURE - 1 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs.   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs. 

 

Course Objectives:  

 استعراض المراحل التي مّر بها األدب  العربي منو .والدينية والثقافية السياسية  وأحوالهم العرب جغرافيا عن المعلومات توفير

 .العباسيالجاهلية إلى العصر

Course Outcomes: 

 والعصراألموي اإلسالميمرورا بالعصر و الجاهلى العصر من بدايةعبرالعصور المختلفة األدبية االتجاهات على الطالب إطالع
 .فنونه وأهم وأعالمه، مدارسه وأشهر القديم، العربي األدب مصادر واطالعهم على .العباسي العصر ووصوال إلى

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

One hour per Day 

 و أحوالها السياسية و االجتماعية في العصر الجاهلي العربية الجزيرة شبه جغرافيا .1

 وتطورها نشأتها:  العربية اللغة .2

 وميزاته أنواعه الجاهلي، صرالع في العربي النثر .3

 وأعالمه ميزاته الجاهلی، العصر في الشعر .4

I 
 

العصر 

 الجاهلي

One hour per Day 

 و أدبه، وتدوينه ،نزوله الکريم القرآن .1

 األدبية وقيمته النبوي الحديث .2

 الشعرية وميزاتهم المخضرمون الشعراء .3

 صدر اإلسالم فی الخطابة .4

II 
 

عصر صدر 

 اإلسالم

One hour per Day 

 األموي العهد في والدينية السياسية الظروف .1

 العهد هذا فيو كتابة الرسائل   الخطابة تطور .2

 )والنقائض والعذري العمري الغزل) مواصفاته أهم األموي، الشعر .3

 )األخطل الفرزدق، جرير، ربيعة، أبي بن عمر) العصر هذا من الشعراء أعالم أهم .4

III 
 

العصر 

 األموي

One hour per Day 

 العباسية الدولة قيام .1

 العربية الی والترجمة النقل حرکة .2

 وأعالمه خصائصه: العصر هذا في الفني النثر .3

 (الفاضل القاضي العميد، ابن الجاحظ، المقفع، ابن) 

 وأعالمه ميزاته العباسي، الشعر .4

 (المتنبي البحتري، بوتمام،أبرد، بن بشار) 

IV 

 
العصر 

 العباسي

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I زيدان لجرجی العربية اللغة آداب تاريخ

 II بروکلمان لکارل العربي األدب تاريخ

 III ضيف لشوقی العربي الشعر فی ومذاهبه الفن

 IV ضيف لشوقی العربي النثر فی ومذاهبه الفن

 V فروخ لعمر العربي األدب تاريخ

 VI الزيات حسن ألحمد العربي األدب تاريخ

 VII ازهری حسن مقتدیل عربی ادب تاريخ
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Course Code : MAAR101DST 

Course Title  : TRANSLATION – 1 (Political, Diplomatic &Technical) 

 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs.   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs. 

 

Course Objectives:  

  . الدبلوماسية و التقنية و السياسية المصطلحات على الوقوف من تمكينهمو العربية إلى و من الترجمة على القدرة إيجاد

Course Outcomes: 

 المتصلة بشتى نواح علمية. للترجمة  وتعرفهم على مجموعة من المصطلحاتاكتساب الطلبة المهارات الالزمة 

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 )الجمل البسيطة(الترجمة من العربية إلى اإلنكليزية  .1

 الترجمة من العربية إلى اإلنكليزية )الجمل المركبة( .2

 ترجمة عناوين األخبار من العربية إلى اإلنكليزية .3

 خالصة األخبار من العربية إلى اإلنكليزية .4

I 

One hour per Day 

 الترجمة من اإلنكليزية إلى العربية )الجمل البسيطة( .1

 )الجمل المركبة( الترجمة من اإلنكليزية إلى العربية .2

 ترجمة عناوين األخبار من اإلنكليزية إلى العربية .3

 خالصة األخبار من العربية إلى اإلنكليزية .4

II 

One hour per Day 

 من الصحف والمجالت العربية )األخبار السياسية( ترجمة فقرات .1

 ()المصطلحات الدبلوماسية والمجالت العربية من الصحف ترجمة فقرات .2

 والمجالت اإلنكليزية )األخبار السياسية( من الصحف ترجمة فقرات .3

 (الدبلوماسيةوالمجالت اإلنكليزية )المصطلحات  من الصحف ترجمة فقرات .4

III 

One hour per Day 

 (اإلعالميةالترجمة من العربية إلى اإلنكليزية )المصطلحات  .1

 (التقنية )المصطلحاتالترجمة من العربية إلى اإلنكليزية  .2

 (اإلعالمية )المصطلحاتالترجمة من اإلنكليزية إلى العربية  .3

 (التقنية )المصطلحاتالترجمة من اإلنكليزية إلى العربية  .4

IV 

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I الرائدة والمجالت الصحف

 II الشبكة على  والمجالت الصحف

 III معاجم المصطلحات من العربية إلى اإلنجليزية والعكس
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Course Code : MAAR102DST  

Course Title  : TRANSLATION – 2 (GENERAL) 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs.   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs. 

 

Course Objectives:  

 .الترجمة مجال في العالميةتنمية كفاءاتهم لتلبية المتطلبات و.وبالعكس العربية إلى نجليزيةاإل من الترجمة على مبادئ الطالب تدريب

Course Outcomes: 

 العربية وإلى من الترجمة على القدرة اكتساب الطالب
 .واإلدارية والتجارية السياسية المصطلحات ترجمة على الوقوف من نهمتمك

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 الترجمة من العربية إلى اإلنكليزية )الجمل البسيطة( .1

 الترجمة من العربية إلى اإلنكليزية )الجمل المركبة( .2

 العربية إلى اإلنكليزيةترجمة عناوين األخبار من  .3

 خالصة األخبار من العربية إلى اإلنكليزية .4

I 

One hour per Day 

 الترجمة من اإلنكليزية إلى العربية )الجمل البسيطة( .1

 الترجمة من اإلنكليزية إلى العربية )الجمل المركبة( .2

 ترجمة عناوين األخبار من اإلنكليزية إلى العربية .3

 إلى اإلنكليزيةخالصة األخبار من العربية  .4

II 

One hour per Day 

 ترجمة  فقرات من الصحف والمجالت العربية )األخبار السياسية( .1

 ترجمة  فقرات من  الصحف والمجالت العربية )المصطلحات اإلدارية( .2

 ترجمة  فقرات من  الصحف والمجالت اإلنكليزية )األخبار السياسية( .3

 اإلنكليزية )المصطلحات اإلدارية(ترجمة  فقرات من  الصحف والمجالت  .4

III 

One hour per Day 

 الترجمة من العربية إلى اإلنكليزية )المصطلحات العلمية والفنية( .1

 الترجمة من العربية إلى اإلنكليزية ) المصطلحات التجارية( .2

 الترجمة من اإلنكليزية إلى العربية ) المصطلحات العلمية والفنية ( .3

 اإلنكليزية إلى العربية ) المصطلحات التجارية(الترجمة من  .4

IV 

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I الندوي الماجد لعبد اإلنشاء معلم

 II  . الرائدة العربية والمجالت الصحف

 III الرائدة اإلنجليزبة والمجالت الصحف
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Course Code : PGAR101GET 

Course Title  : INTRODUCTION TO ARABIC LANGUAGE 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs.   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs. 

 

Course Objectives:  

The course will enable the students to understand the importance of Arabic Language, its cultural 
heritage and make them realize the importance and need to learn Arabic in the modern context. 

Course Outcomes: 

The students will be able to understand the significance of Arabic language, recognize Arabic script 
and the impact of Arabic on world languages. 

 

Unit Course Content Instruction Hours  

I 

1. Brief Account of Middle East 
2. Semitic People 
3. Semitic Languages 
4. Origin of Arabic Language 

One hour per Day 

II 

1. Economic, Political and Social System of Pre-Islamic Arabia 
2. Development of Arabic Language 
3. Phonetical Significance of Arabic Language 
4. Semantic Significance of Arabic Language 

One hour per Day 

III 

1. The Arabic Script 
2. The importance of Arabic Language in Modern World 
3. Impact of Arabic Language on Urdu Language 
4. Impact of Arabic Language on World Languages 

One hour per Day 

IV 

1. Translation of Nominal Sentences from English to Arabic 
2. Translation of Nominal Sentences from Arabic to English 
3. Translation of Verbal Sentences from English to Arabic 
4. Translation of Verbal Sentences from Arabic to English 

One hour per Day 

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

I Hitty ,K, Philip ; The Arabs: A Short History 

II Nicholson ;A literary History of the Arabs 

III Jonathon Lyons ; How the Arabs transformed Western civilization 

IV B.A.Ist Year Arabic Book Prepared by DDE MANUU  
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Course Code : MAAR201CCT 

Course Title  : CLASSICAL POETRY 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs.   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs. 

 

Course Objectives:  

 الثروة تنميةو .القديم بالشعر والتذوق الفهم على قدراتهم تطويرو ، وموضوعاته ومكانته وأهميته القديم بالشعر الطلبة تعريف
 .الطلبة لدى التعبيريةو اللغوية

Course Outcomes: 

 .واطالعهم على خصائص الشعر العربي فيمعرفة الطلبة الشعر العربي القديم بجهاته المختلفة واكتساب الثروة المعرفية واللغوية
 عصوره المختلفة ومعرفتهم بالقضايا المهمة المتصلة بالشعر العربي وآراء الباحثين فيها.

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 (أبرز شعراءه )لبيد ،نابغة ،عنترة طرفة ه وشعر الجاهلي )ميزات عصرال .1

 امرٔوالقيس )عشرون بيتا من بداية المعلقة( .2

 بن أبی سلمی )عشرون بيتا من آخر المعلقة(زهير  .3

 عمرو بن کلثوم )عشرون بيتا من بداية المعلقة( .4

I 
 

العصر 
 الجاهلي

One hour per Day 

 و موقف اإلسالم من الشعر خصائصه:اإلسالمي  عصرال .1

 حسان بن ثابت ) قصيدته : عفت ذات األصابع فالجواء ...( .2

 نبئت أن رسول هللا أوعدنی ...(أکعب بن زهير )عشرون بيتا من الميته، من:  .3

 ( رواد هذا العصر ) عبد هللا بن رواحه، الخنساء، كعب بن مالك .4

II 
 

العصر 
 اإلسالمي

One hour per Day 

 العصر األموی وخصائص شعره .1

 الفرزدق )عشرون بيتا من قصيدته: إن الذی سمک السماء بنی لنا( .2

 )عشرون بيتا من قصيدته :أبت عيناک بالحسن الرقاد(جرير   .3

 بعض الشعراء األعالم من هذا العصر )عمر بن أبي ربيعة، األخطل( .4

III 
 

 العصر األموي

One hour per Day 

 العصر العباسي وخصائص شعره .1

 أبو تمام )عشرون بيتا من قصيدته : سالم هللا عدة رمل خبت( .2

 : بغيرک راعيا عبث الذئاب(المتنبی )عشرون بيتا من قصيدته  .3

 (بعض کبار الشعراء من هذا العصر )بشار، أبو نواس، المعری .4

IV 
 

العصر 
 العباسي

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I السبع المعلقات

 II اإلسالمية کره علی جامعة األدب، نخبة

 III الزيات حسن ألحمد العربي األدب تاريخ

 IV ضيف لشوقی العربي األدب تاريخ

 V الفضل ابو ترجمه عربی ادبيات تاريخ

 VI (مترجم) زيات حسنل عربی ادب تاريخ



CBCS Curriculum - M.A. [Arabic] 2019-20 

 

MANUU | Department of Arabic, School of Languages Linguistics & Indology 8 

 

Course Code : MAAR202CCT 

Course Title  : RHETORIC AND PROSODY 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs.   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs. 

 

Course Objectives:  

 العربية األساليب بجمال التذوق على قدراتهم تنميةو.وقيمتها العربية البالغة أهمية على الوقوف من يمكنه نحو على الطالب إعداد
 زويد الطالب بأهم المعارف المتصلة بالبيان والمعاني والبديع.تو .منها االستفادة على وتدريبهم

Course Outcomes: 

وقوف الطالب على المقصود  .النقدي الذوق من بشيء الطالب إدراكو .ونثرا شعرا األدبي للنص الفنية الميزات الطالب اكتساب

الوقوف على  ووالبالغة وشروط فصاحة الكلمة المفردة، وشروط فصاحة الكالم ، وفصاحة اإلنسان المتكلم وبالغته،بالفصاحة 

 . المرتكزات التي ينبغي توافرها في الكالم البليغ
 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 و فنونه وتطوره نشأته:البالغة، علم .1

 و األسلوب والبالغة الفصاحة .2

 و االستعارة التشبيه .3

 الكناية و المجاز المرسل .4

I 
 

 البيان

One hour per Day 

 و أنواعه أغراضه و الخبر .1

 الطلبی اإلنشاء .2

  والفصل الوصلالقصر و  .3

 والمساواة واإلطناب اإليجاز .4

II 
 

 المعاني

One hour per Day 

  والسجع واالقتباس، الجناس،  .1

 والمقابلة والطباق، التورية، .2

 حسن التعليل ،تأكيد المدح بما يشبه الذم و عكسه .3

 أسلوب الحكيم .4

III 
 

 البديع

One hour per Day 

 :تعريفه و أهميته و تطوره العروض علم .1

 وأقسامه البحر .2

 :تعريفها و أهميتها القافية  .3

 األبيات تقطيع .4

IV 
 

العروض 
 والقافية

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I .الواضحة البالغة

 II .المعتز البن البديع

 III .للقزويني المفتاح تلخيص

 IV       . الدائرة محيط

 V .الهاشمي أحمد للسيد  العرب شعر صناعة في الذهب ميزان
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Course Code : MAAR203CCT 

Course Title  : GRAMMAR - 2 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs.   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs. 

 

Course Objectives:  

ساب الطالب المعرفة الالزمة في مجال تإك .والتطبيق على ذلكالفهم الصحيحين تمكين الطالب من النطق السليم والكتابة و

 .ومسائله العربي بالنحو التذوقتنمية والدراسات النحوية 

Course Outcomes: 

 .والكتابية الشفوية التعبيرات في المسائل تلك تطبيقالنحوية و  المسائل علىقدرات ال اكتساب

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 معه والمفعول له المفعول .1

 المکان وظرف الزمان ظرف .2

 (الجموع ومنتهی والمکسر السالم)  الجمع أنواع .3

 المنصرف وغير المنصرف .4

I 

One hour per Day 

 الحال .1

 التمييز .2

 االستثناء .3

 لمنادىا .4

II 

One hour per Day 

 العدد وتمييزه .1

 األسماء أوزان .2

 (البدل ، عطف بيانالتوکيد ، التوابع ) .3

 األسماء واألفعال الخمسة وإعرابهما .4

III 

One hour per Day 

 النسبة وأحكامها .1

 الشرط والجواب .2

 حروف المعاني والمباني .3

 عالمات الترقيم .4

IV 

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I أمين. ومصطفی الجارم لعلي الواضح النحو

 II الغالييني. لمصطفى ، المجلدات الثالثة ، العربية الدروس جامع

 III . مالك ابن أللفية عقيل ابن شرح

  النحو الوافي لعباس حسن
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Course Code : MAAR201DST 

Course Title  : TRANSLATION – 3 (SCIENTIFIC MATERIALS) 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs.  Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs. 

 

Course Objectives:  

علمية للترجمة بأسس   الطلبة ، وتزويديستطيعون تلبية حاجات سوق العملوالمترجمين الفوريين إعداد وتأهيل المترجمين 

 .العلمية للمواد وبالعكس اإلنجليزية إلى العربية من الترجمة على قدراتهم تنميةوالمصطلحات العلمية والفنية في مجاالت شتى .و

Course Outcomes: 

 الطبيعية العلوم مجال في الحديثة بالمصطلحاتد تزوالو .وخارجها الهند داخل كمترجمين للوظائف اكتساب المهارات الالزمة
 .والبيئية الصحية والشؤون

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 )الترجمة من العربية إلی اإلنجليزية )الكلمات والعبارات المرتبطة بالمواد العلمية .1

 )الترجمة من العربية إلی اإلنجليزية )الجمل البسيطة .2

  المصطلحات الفنية(الترجمة من العربية إلی اإلنجليزية )الجمل المشتملة علی  .3

 الترجمة من العربية إلی اإلنجليزية )الجمل المشتملة على المواد العلمية( .4

I 

One hour per Day 

 ) الترجمة من اإلنجليزية إلی العربية )الكلمات والعبارات المرتبطة بالمواد العلمية .1

 ) اإلنجليزية إلی العربية )الجمل البسيطةالترجمة من  .2

 (الترجمة من اإلنجليزية إلی العربية )الجمل المشتملة علی المصطلحات الفنية .3

 الترجمة من اإلنجليزية إلی العربية )الجمل المشتملة علی المواد العلمية( .4

II 

One hour per Day 

 )الطبيةإلی اإلنجليزية )المواد  العربيةالترجمة من  .1

 ( )المواد الطبيةاإلنجليزية إلی العربية الترجمة من  .2

 ) )المواد الطبيعيةالعربية إلی اإلنجليزية الترجمة من  .3

 ) الترجمة من اإلنجليزية إلی العربية )المواد البيئية .4

III 

One hour per Day 

 المواد البيئية(الترجمة من العربية إلی اإلنجليزية )  .1

 المواد البيئية(العربية )الترجمة من اإلنجليزية إلی  .2

 الترجمة من العربية إلی اإلنجليزية )المواد الصحية( .3

 )المواد الصحية(الترجمة من اإلنجليزية إلی العربية  .4

IV 

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I .األعظمی الدين لمعين الترجمة منهج

 II .خان أحمد لمنظور والترجمة اإلنشاء نحو

 III .خان هللا حبيب للدکتور  الصحفية الترجمة في دروس
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 IV .والعربية االنجليزية  والمجالت الصحف

Course Code : MAAR202DST 

Course Title  : TRANSLATION – 4 (SOCIAL ISSUES) 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs.   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs. 

 

Course Objectives:  

بأسس علمية للترجمة   الطلبة ، وتزويديستطيعون تلبية حاجات سوق العملوالمترجمين الفوريين إعداد وتأهيل المترجمين 
 .االجتماعية للمواد وبالعكس اإلنجليزية إلى العربية من الترجمة على قدراتهم تنميةوالمصطلحات العلمية والفنية في مجاالت شتى .و

Course Outcomes: 

 شتى  تمجاال في الحديثة بالمصطلحاتد تزووال .وخارجها الهند داخل كمترجمين للوظائف اكتساب القدرة على المهارات الالزمة
 .والتجارية واالقتصادية والسياسية العسكرية والشؤون الطبيعية العلوم مجال في الحديثة بالمصطلحات تزودهمو

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 الترجمة من العربية إلى اإلنكليزية )الجمل البسيطة( .1

 الطويلة والفقرات(الترجمة من العربية إلى اإلنكليزية )الجمل  .2

 (السياسيةالترجمة من العربية إلى اإلنكليزية )الجمل المشتملة على المواد  .3

 (االجتماعيةالترجمة من العربية إلى اإلنكليزية )الجمل المشتملة على المواد  .4

I 

One hour per Day 

 الترجمة من العربية إلى اإلنكليزية )الجمل البسيطة( .1

 اإلنكليزية )الجمل الطويلة والفقرات(الترجمة من العربية إلى  .2

 (السياسيةالترجمة من العربية إلى اإلنكليزية )الجمل المشتملة على المواد  .3

 (االجتماعيةالترجمة من العربية إلى اإلنكليزية )الجمل المشتملة على المواد  .4

II 

One hour per Day 

 والثقافية( الترجمة من العربية إلى اإلنكليزية )المصطلحات االجتماعية .1

 الترجمة من العربية إلى اإلنكليزية )المصطلحات االقتصادية والتجارية( .2

 )المصطلحات االجتماعية والثقافية( الترجمة من اإلنكليزية إلى العربية .3

 الترجمة من اإلنكليزية  إلى العربية )المصطلحات االقتصادية والتجارية( .4

III 

One hour per Day 

 نكليزية )المواد االجتماعية والثقافية(إلى اإلن العربية م الترجمة .1

 الترجمة من العربية إلى اإلنكليزية )المواد والمقاالت المتعلقة بقضايا األسرة والمجتمع .2

 المواد االجتماعية والثقافية(جمة من اإلنكليزية إلى العربية )التر .3

 بقضايا األسرة والمجتمعالترجمة من اإلنكليزية إلى العربية )المواد والمقاالت المتعلقة  .4

IV 

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I األعظمی الدين لمعين الترجمة منهج

 II خان أحمد لمنظور والترجمة اإلنشاء نحو

 III خان هللا حبيب للدکتور  الصحفية الترجمة في دروس

 IV والعربية االنجليزية  والمجالت الصحف
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Course Code : MAAR203DST 

Course Title  : Introduction to the Modern Arab World 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs.   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs. 

 

Course Objectives:  

تعريف الطالب بالعالم العربي الحديث وجغرافيته وتأريخه وشعوبه، وأوضاعه السياسية والثقافية واألجتماعية والحركات العلمية 
 والفكرية التي نشأت وترعرعت فيه في القرنين التاسع عشر والعشرين.

Course Outcomes: 

 والتعارف بالوطن العربي من المحيط إلى الخليج بنواحيه المختلفة. المالمح الطبيعية والبشرية في العالم العربيب معرفة الطالب
 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 فلسطين( –لبنان  -سوريا  –األردن  -)العراق

 والشعوب والتاريخ الجغرافيا .1

 الحكم ونظام السياسية األوضاع .2

 ية واالجتماعيةالثقاف األوضاع .3

 الفكرية الحركات .4

I 
 

العراق  
 والشام

One hour per Day 

 جيبوتي(. –الصومال  -السودان  -)مصر 

 الجغرافيا والتاريخ والشعوب .1

 األوضاع السياسية ونظام الحكم .2

 األوضاع الثقافية واالجتماعية .3

 الحركات الفكرية .4

II 
 

شرق 
 إفريقيا

One hour per Day 

 موريتانيا( –المغرب  -تونس  -الجزائر -)ليبيا

 الجغرافيا والتاريخ والشعوب .1

 األوضاع السياسية ونظام الحكم .2

 األوضاع الثقافية واالجتماعية .3

 الحركات الفكرية .4

III 
 

المغرب 
 العربي

One hour per Day 

العربية دولة اإلمارات  - سلطنة عمان -جمهورية اليمن -)المملكة العربية السعودية 

 دولة قطر دولة البحرين( -دولة الكويت -المتحدة

 الجغرافيا والتاريخ والشعوب .1

 األوضاع السياسية ونظام الحكم .2

 األوضاع الثقافية واالجتماعية .3

 الحركات الفكرية .4

IV 
 

الخليج 
 العربي

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I د. رأفت الشيخ: في تاريخ العرب الحديث

 II عزت عبد الكريم: دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثةد. أحمد 

 III حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين
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Course Code : PGAR201GET 

Course Title  : ARAB CIVILIZATION & ITS CONTRIBUTIONS 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs.   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs. 

 

Course Objectives:  

The course will introduce the rich Arab Civilization and its enormous contributions to humanity in 
the fields of Philosophy, Science, Medicine, Physics etc. Students will also get to know the Muslim 
Pioneers of these fields and their contributions. 

Course Outcomes: 

The students will learn the glorious past of Arab civilization, its contributions to the world and the 
development process in it. 

 

Unit  Course Content 
Instruction 

Hours 

I 

Arab Civilization: An introduction 
1. Definition of Civilization 
2. World Civilizations before Islam 
3. Arabia before Islam 
4. Foundation of Arab Civilization 

One hour 
per Day 

II 

Arab Scientists and their contributions: 
1. Medicine 
2. Geography & Mathematics 
3. Physics & Chemistry 
4. Astronomy & Astrology 

One hour 
per Day 

III 

Contribution of Arab civilization in the field of Literature and Humanities   and Arts 

1. Historiography/Travelogues 
2. Poetry 
3. Philosophy 
4. Architecture  & Calligraphy 

One hour 
per Day 

IV 

Arab World Today: 
1. Geological features & Political System  
2. Climate / Population & Religions   
3. Foods and Dresses 
4. World Heritage/Tourism & Currencies 

One hour 
per Day 

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

I Hitty,K,Philip ; History of Arabia 

II Nicholson ;A literary History of the Arabs 

III Jonathon Lyons ; How the Arabs transformed Western civilization 

IV Material prepared by Department of Arabic MANUU 
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Course Code : MAAR301CCT 

Course Title  : MODERN PROSE 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs.   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs. 

 

Course Objectives:  

المختلفة ن وتزويدهم بالمعلومات عن الفنو البالذوق األدبي والفني لدى الطتنمية و. التعريف بعوامل النهضة في البالد العربية
 وموضوعاته ومذاهبه.النثر العربي الحديث.وتنمية مهاراتهم في فنون الُنثر في 

Course Outcomes: 

 .وأعالمهوموضوعاته، ، واتجاهاته ،األدبية هخصائصوبالنثر العربي الحديث  بالنهضة العربية وعواملها، و اطالع الطلبة

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 خصائص العامة للنثر الحديث و التعريف بالمقالةال .1

 وحي الهجرة لمصطفى صادق الرافعي .2

 اختالف أنظار المسلمين فی اإلسالم والقرآن ألحمد أمين .3

 رسالة محمد للشيخ محمد عبده .4

I 
 

 المقالة

One hour per Day 

 الدفين الصغير  .1

 حكاية من دمعة و ابتسامة .2

 المنفلوطي و أسلوبه .3

 جبران و أسلوبه .4

II 
 

 القصة

One hour per Day 

 رواية زينب .1

 كفاح طيبة رواية .2

 هيكل و أسلوبه .3

 نجيب محفوظ و أسلوبه .4

III 
 

 الرواية

One hour per Day 

 أهل الكهف .1

 البخيل .2

 و اسلوبه توفيق الحکيم .3

 ارون النقاش و أسلوبهم .4

IV 
 

 المسرحية

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I االسالمية کره علی جامعة األدب، نخبة

 II الندوی علی الحسن ألبی  العرب أدب من المختارات

 III أهل الكهف

 IV زينب 

 V للرافعی القلم وحی 

 VI كفاح طيبة 

 VII البخيل
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Course Code : MAAR302CCT 
Course Title  : LITERARY CRITICISM  

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs 

 

Course Objectives:  

 .والدارسين الطلبة لدى األدبي الذوق تكوين .األدبية اآلثار يتم بها تقويم التي القواعد تعريف الطالب بمفهوم النقد األدبي وتوضيح

Course Outcomes: 

 .األدبية مكانته وتحديدوالحديث  القديم األدبي التراث على الوقوف و، العصور عبر المختلفة األدبية االتجاهات على إطالعهم

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 و أهميته تعريفه:النقد األدبي  .1

 أنواع النقد األدبي  .2

 النقد العربي القديم  .3

 النقد األدبي الحديث  .4

I 
 

 تعريف النقد و تطوره

One hour per Day 

 عناصر األدب .1

 الشعر :تعريفه و خصائصه .2

 لتمثيليفنون الشعر الغنائی وا .3

 قصصي و التعليميال .4

II 
 

 نقد الشعر

One hour per Day 

 لتعريف بالنثرا .1

 والموضوعيالمقال الذاتي  .2

 اما وأقسامهمعناصرهو الرواية : القصة  .3

 و أقسامها عناصرهاالمسرحية : .4

III 
 

 نقد النثر

One hour per Day 

 ابن قتيبة .1

 ابن رشيق القيروانی .2

 عباس محمود العقاد .3

 طه حسين .4

IV 
 

 رواد النقد قديما وحديثا

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I أمين ألحمد األدبي النقد

 II قطب لسيد ومناهجه أصوله األدبی النقد

 III حسين لطه األدبي التوجيه

 IV الشائب ألحمد األدبی النقد أصول 
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Course Code : MAAR303CCT 

Course Title  : HISTORY OF ARABIC LITERATURE - 2 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs 

 

Course Objectives:  

 مساهمةو العباسي العصر بعد استعراض المراحل التي مر بها األدب العربي و ،تعريف الطالب بتأريخ األدب العربي في األندلس
 .واتجاهاتها وخصائصها بأعالمها والتعريف العربي التراث تطوير في العصور هذه

Course Outcomes: 

 واتجاهاته وخصائصه. وألوانه عالمه و فنونهأمعرفة الطالب بتطوراألدب العربي عبر العصور و 

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

One hour per Day 

 فتح المسلمين لألندلس .1

 ازدهار اللغة العربية وآدابها .2

 الموشحات نشأتها وتطورها .3

 األعالم  فی الشعر والنثر .4

I 
 

األدب العربي في 

 األندلس

One hour per Day 

 انهيار الخالفة العباسية وأثارها  .1

 والثقافية فی هذا العصراألحوال األدبية  .2

 مساهمة هذا العصر فی العلوم اإلسالمية والعربية .3

 أعالم هذا العصر .4

II 
 

العصر المملوكي 

 والعثماني

One hour per Day 

 األوضاع السياسية واالجتماعية قبل النهضة .1

 النهضة العربية أسبابها وعواملها .2

 رواد النهضة .3

 ٓاثار النهضة العربية  .4

III 
 
العربية النهضة   

One hour per Day 

 رواد الشعر فی هذا العصر ) البارودی، شوقی، الحافظ( .1

 المسرحية( الکتابة الفنية فی العصر الحديث )المقالة، القصة، الرواية، .2

 األدبيةالمدارس االتجاهات و .3

 أعالم النثر والشعر من هذا العصر  .4

IV 
 

 العصر الحديث

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I زيدان لجرجی العربية اللغة ٰآداب تاريخ

 II الدب العربي بين العصرين المملوكي والعثماني لنبيل خالد

 III ضيف لشوقی العربي الشعر فی ومذاهبه الفن

 IV ضيف لشوقی العربي النثر فی ومذاهبه الفن 

 V فروخ لعمر العربي األدب تاريخ

 VI الزيات حسن ألحمد العربي األدب تاريخ
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Course Code : MAAR301DST 

Course Title  : LINGUISTICS  

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs 

 

Course Objectives:  

 بعضهاهذه الظواهر   تربط التي العالقات على إطالعهمو.ووظائفها اللغوية بالظواهرالتعريف و وأهميتها المادة بهذه الطالب تعريف
 اللغات لها تخضع التي القوانين تعليمهم .والعصور األمم باختالف واختالفها تطورها أساليبنشأة اللغات و إلى إرشادهمو .ببعض
 .ميزاتهاأهم و المختلفة اللغوية الفصائل على إطالعهمو .عليها وتسير

Course Outcomes: 

على الفصائل اللغوية والدراسات  فة حول نشأة اللغة وتطورها واطالعهمالطالب على علم اللغة وفروعه والنظريات المعرو  اطالع
 اللغوية عند العرب وأعالمها.

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 اللغة علم تعريف .1

 اللغة وفقه اللغة علم .2

 وتشعبها نشأتها اللغات .3

 السامية اللغات .4

I 

One hour per Day 

 لهجاتها وأشهر العربية اللغة .1

 تطوره نشأته، تعريفه،: العربية اللغة علم .2

 اللغوية العرب دراسات .3

 أعمالهم وأهم القديم العربية اللغة علم أعالم .4

II 

One hour per Day 

 العربية اللغة خصائص .1

 والتأثر التأثير بين اللغات .2

 التاثير عوامل .3

 والصوتی والمعنوي اللفظي التاثير .4

III 

One hour per Day 

 والدخيل والمولد المعرب .1

 و األصوات الكالمية علم األصوات .2

  النطق فی وأثره اختالفها ــ النطق أجهزة .3

 العالقات بين اللغة والمجتمع .4

IV 

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I للثعالبی  اللغة فقه

 II                    الوافي الواحد عبدعلي ل  اللغة علم

 III جني البن الخصائص

 IV الوافي الواحد عبدعلي ل  اللغة فقه

 V صالح لصبحی اللغة فقه في دراسات

 VI الوافي الواحد عبدعلي لاللغة والمجتمع 
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Course Code : MAAR302DST  
Course Title  : ARABIC LITERATURE IN ANDALUS 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs 

 

Course Objectives:  

 التقلبات السياسية واالجتماعية .في ظل األندلسي ومكوناته بصفة عامة  بمكانة األدب العربيباألندلس العربية وتعريف الطالب 

Course Outcomes: 

من  ، وتمكنهالشعر األندلسيوعات التقليدية في ضالطالب على الفنون الشعرية الموسعة والمستحدثة إضافة إلى المو معرفة

 .معرفة الميزات الشعرية وخصائص النثر الفني في األدب العربي األندلسي
 

Instruction Hours  Course Content Unit 

One hour per Day 

 ةاألندلس و تاريخه منذ الفتح إلى سقوط غرناط جغرافيا .1

 جغرافيا الجزيرة االيبيريا وأحوالها قبل اإلسالم  .2

 انتشار اللغة العربية وتطورها في األندلس .3

 ازدهار الحضارة اإلسالمية وأثرها على أوروبا .4

I 
 

األندلس 
 العربية

One hour per Day 

 النثر الفني في األندلس :خصائصها و روادهاتطور  .1

 ابن طاؤوس والمنصورالبن عبد ربه  .2

 وصف مجالس ابن الجوزي البن جبير األندلسي .3

 رسالة أبي حفص ابن برد األكبر إلى هذيل بن رزين .4

II 
 

النثر 
 األندلسي

One hour per Day 

 تطور الشعر العربي التقليدي في األندلس :خصائصه و رواده .1

 تعلمي أن الثواء هو التوى البن دراجألم  .1

 إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا البن زيدون .2

 أال ساجل دموعي يا غمام البن خفاجة .3

III 
 

الشعر 
 األندلسي

One hour per Day 

 تطور األغراض الشعرية المستجدة:خصائصها و روادها .1

 موشحة أبي بكر ابن زحل .2

 قصيدة ابن عمار في وصف الطبيعة .3

 زمان يا له كيف يحكم"البن حمديسقصيدة "بحكم  .4

IV 
 

األغراض 

الشعرية 

 المستجدة
 
 

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 

Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I 1997 ، المعارف دار:  القاهرة ، هيكل أحمد ، الخالفة سقوط إلى الفتح من األندسي االدب

 II 1981 ، الثقافة دار:  بيروت ، والمرابطين الطوائف عصر قرطبة سيادة عصر ، األندلسي األدب تاريخ

 III نيكل. أ. د ، األندلسي الشعر من مختارات
 IV  الندوي الرابع لمحمد العرب أدب من منثورات

 V الندوي علي الحسن ألبي العرب أدب من مختلرات
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Course Code : PGAR301GET  
Course Title  : BASIC ARABIC READING & WRITING 
  

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs   Maximum Marks : 100 

Periods / Week : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs 

 

Course Objectives: 

The course will enable the students to read and write simple sentences in Arabic and they will also 
learn the basic and frequently used vocabulary in their daily life. 

Course Outcomes: 

Students will be able to read basic and simple sentences in Arabic and use basic vocabulary in their 
daily life. 
 

Unit Course Content 
Instruction 

Hours  

I 

Arabic Alphabets 

1. Letters (Kinds) Shamsi/Qamari/Vowels etc 

2. Reading Arabic Text 

3. Writing Arabic Text 

4. Dictation 

 
One hour per 

Day 

II 

Frequently used vocabulary of the following heads: 

1. Names of Days and Months 

2. Names of Fruits and Vegetables 

3. Office & Classroom 

4. Stationary Items 

 
One hour per 

Day 

III 

Frequently used vocabulary of the following heads: 

1. Means of Transport 

2. Human Body 

3. Numbers (1-10) 

4. Usage of following words: 

 هذا، ذلك، نعم، ال، من، ما، كيف، متى، لماذا، هل، أين

 
One hour per 

Day 

IV 

Use of simple sentences based on following grammatical structure: 

1. The Nominal & Verbal Sentences (الجملة اإلسمية والجملة الفعلية( 

2. The Definite Noun and the Indefinite Noun ( والنكرةالمعرفة  ) 

3. The Noun qualified and the Adjective (الموصوف والصفة) 

4. The Construct State (المضاف والمضاف إليه) 

 
One hour per 

Day 

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 

Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I    د. ف. عبد الرحيم، دروس اللغة العربية 

 II         محبوب الرحمن األزهري، دروس األشياء
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Course Code : MAAR401CCT 
Course Title  : MODERN POETRY 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs 

 

Course Objectives:  

وتسليط الضوء على الفروق  مدارس الشعر العربي الحديث تعريف الطالب بالعوامل الرئيسة في نهضة األدب العربي الحديث، و
من تحديد المالمح الفنية للنص الشعري الحديث  همتمكينو ،م أو الحديث، العربي أم الوافدبين أسسها باعتبار مصادر تأثرها بالقدي

 . وثقافتهم العرب حياة في الشعر أهمية بيان، عتبار المدرسة التي ينتمي إليهابا

Course Outcomes: 

، وأهم االتجاهات والسمات المميزة للشعر العربي ورواده، والتذوق العربي الشعر من  األصناف وقوف الطالب على األلوان و
 معرفة صلته بالحياة.، وبالشعر الحديث 

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 أثر النهضة على الشعر العربي .1

 واتجاهاته الشعر العربي الحديثتطور .2

 مدارس الشعر في العصر الحديث .3

 الشعر العربي في العصر الحديثرواد  .4

I 
 

 التعريف بالنهضة

One hour per Day 

 محمود سامی البارودی        يام الشباب أأعد يا دهر  .1

 حافظ ابراهيم   اللغة العربية  .2

 أحمد شوقی ولد الهدی فالکائنات ضياء  .3

 جميل صدقي الزهاوي            إنا غريبان ههنا            .4

II 
 

 المحافظون

One hour per Day 

 خليل مطران   العصفور .1

 علی محمود طه   أغنية ريفية .2

 أبو القاسم الشابی إذا الشعب يوما أراد الحياة .3

 احمد ذكي أبو شادي شاك إلى البحر اضطراب خواطري .4

III 
 

 الرومانسيون

One hour per Day 

 صالح عبد الصبور  الناس في بالدی .1

 نازك المالئكة          أنا        .2

 بدر شاکر السياب   ِسفر أيوب .3

 عبدالوهاب البياتی   سوق القرية .4

IV 
 

 شعراء الشعرالحر

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I اإلسالمية کره علی جامعة األدب، نخبة

 II بدوی مصطفی لمحمد الحديث العربي الشعر من المختارات

 III ضيف لشوقی العربی الشعر في ومذاهبه الفن

 IV قبش ألحمد الجديد العربي الشعر تاريخ

 V ضيف لشوقی المعاصر العربي األدب تاريخ

 VI الزيات حسن ألحمد العربي األدب تاريخ
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Course Code : MAAR402CCT 

Course Title  : INDIAN ARABIC LITERATURE 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs 

 

Course Objectives:  

 .كيفا وكما  الهند في إنجازها تم التي العربية األعمال استعراض ، ووميزاته ومكانته وأهميته الهندي العربي باألدب التعريف

Course Outcomes: 

 .أعمالهم وأهم الهنود والكتاب الشعراء كبارنثرا ونظما، و الهندي العربي التراث في المهمة اآلثارب معرفة الطلبة 

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

One hour per Day 

 ))الدينية والتجارية والثقافيةالعالقات العربية الهندية  .1

 وصول اللغة العربية وتطورها فی الهند .2

 وسائل انتشار اللغة العربية .3

 خصائص األدب العربي في الهند .4

I 

One hour per Day 

 رواد األدب العربي في العصرالغزنوي .1

 أهم األعمال نظما و نثرا .2

 المية الهند لعبد المقتدر الكندي .3

 التهانيسريالقصيدة الدالية ألحمد  .4

II 

One hour per Day 

 رواد األدب العربي في العصر المغولي .1

 أهم األعمال نظما و نثرا في هذا العصر .2

 تأثير البيئة و الصناعة في األدب لمحمود الجونفوري .3

 المدنية العجمية عند بعثة الرسول للشاه ولي هللا الدهلوي .4

III 

One hour per Day 

 االستعماري و الحديث رواد األدب العربي في العصر .1

 أهم األعمال نظما و نثرا في هذا العصر .2

 للسيد أبو الحسن علی الندوي الطريق إلی المدينة .3

 المية الدكن للشيخ إلراهيم األديب .4

IV 

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 

Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I لمختارات من أدب العرب  ألبی الحسن علی الندويا VI نزهة الخواطر لعبد الحي الحسني

 II نخبة األدب، جامعة علی کره االسالمية VII هندوستان عربوں کی نظر ميں  )مرتب: معين الدين ندوي(

 III الطريق إلی المدينة للسيد أبی الحسن علی الندوي VIII العرب والهند في عهد الرسالة  للقاضي أطهر المباركفوري

 IV المرجان لسيد غالم على آزاد البلغراميسبحة  IX رجال السند والهند  للقاضي أطهر المباركفوري

فصول في التعريف بالهند العربية اإلسالمية لسيد عليم أشرف 

 الجائسي
X حجة هللا البالغة للشاه ولي هللا الدهلوي V 
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Course Code : MAAR403CCT 
Course Title  : FUNDAMENTALS OF RESEARCH 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs 

 

Course Objectives:  

 واطالعهم على خطوات البحث العلمي، و اطالعهم على الصفات الالزمة للباحث ومناهجه أغراضهو العلمي بالبحث الطالب تعريف
 .وتعريفهم بتحقيق المخطوطات وأهم خطواته .والمكتبات العلمية المصادرمع  التعامل كيفية على تعويدهمو  وأهم قواعده

Course Outcomes: 

 وعالمات العلمي البحث خطوات على والتعارف، عليها المتفق والمناهج المقررة األصول وفق المقاالت كتابة في مهاراتهم ازدياد
 .، واكتساب القدرة على تحقيق المخطوطاتاإلمالء وقواعد الترقيم

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 وأهميته تعريفه - العلمی البحث .1

 العلمی البحث أغراض .2

 الباحث صفات .3

 وأخطأوه العلمي التفکير .4

I 

One hour per Day 

 ةهج العلمياالمن .1

 البحث خطة إعداد .2

 التعريف بالمصادر والمراجع .3

 مفاتيح الكتب و امهات الكتب العربية .4

II 

One hour per Day 

التقمیش ،  الموضوع ، تحدید الموضوع ،جمع المصادر والمراجع ، اختیار) خطوات البحث العلمي .1

 (النهائیة األولی ، المراجعة ، الصیاغة المالحظات ، تخطیط البحث ، الصیاغةالقراءة وأخذ 

 (المقدمة ، الخاتمة ، التوصیات ، الفهارس ، الفهرس العام ، قائمة المصادر والمراجعمتممات البحث ) .2

 والحواشي  الهوامش .3

 (ورقة البحث ، الرسالة ، األطروحة قواعد كتابة البحث العلمي و أنواعه ) .4

III 

One hour per Day 

 المخطوطات تحقيق .1

 خطوات تحقيق المخطوطة .2

 عالمات الترقيم .3

 قواعد اإلمالء .4

IV 

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I شلبی ألحمد   بحثا تکتب کيف

 II المنجد الدين لصالح  المخطوطات تحقيق قواعد

ن البدويالرحمامناهج البحث العلمي لعبد   III 

حمد بدرال اصول البحث العلمي ومناهجه   IV 
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Course Code : MAAR401DST 

Course Title  : TRANSLATION AND COMPOSITION  

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs 

 

Course Objectives:  

 . اموتلخيصه األخبار الكتب و مراجعة من مكينهموت  العلمية البرامج و والمهرجانات الندوات عن تقارير إعداد على تدريب الطلبة

Course Outcomes: 

 .وأقسامها أنواعها بشتى األخبار نهم من إعدادوتمك  الصحفية المصطلحات على الطالب وقوف

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 ترجمة األخبار الثقافية المحلية من اإلنجليزية إلى العربية .1

 ترجمة األخبار االجتماعية اإلقليمية من اإلنجليزية إلى العربية .2

 ترجمة أخبار األلعاب الرياضية الوطنية من اإلنجليزية إلى العربية .3

 ترجمة األخبار السياسية الدولية من اإلنجليزية إلى العربية .4

I 
 

الترجمة من 
اإلنجليزية إلى 

 العربية

One hour per Day 

 ترجمة األخبار الثقافية المحلية من العربية إلى اإلنجليزية .1

 اإلقليمية من العربية إلى اإلنجليزية ترجمة األخبار االجتماعية .2

 ترجمة أخبار األلعاب الرياضية الوطنية من العربية إلى اإلنجليزية .3

 ترجمة األخبار السياسية الدولية من العربية إلى اإلنجليزية .4

 
II 

الترجمة من 
من العربية إلى 

 اإلنجليزية
 
 

One hour per Day 

 كتابة المقال .1

 تلخيص المقال .2

 الكتابمراجعة  .3

 كتابة الرسائل .4

III 
 

 اإلشاء

One hour per Day 

 إعداد تقارير عن المهرجانات بالعربية  .1

 إعداد تقارير عن الندوات بالعربية .2

 إعداد تقارير عن األلعاب الرياضية بالعربية  .3

 إعداد تقارير عن القضايا السياسية بالعربية .4

IV 
 

 اإلشاء

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

 I المطبوعة الرائدة المجالت و الصحف

 II االتصال شبكة على المتوفرة المجالت و الصحف

 III معاجم المصطلحات
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Course Code : MAAR402DST 

Course Title  : TRANSLATION AND INTERPRETATION  

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs 

 

Course Objectives:  

 و التجارية بالمراسالت  القيام على تدريبهمو ،مختلفة مجاالت في اإلنجليزية إلى العربية من الترجمة على بالقدرة الطلبة تزويد
 .بالعربية والمقاالت التقارير إعداد

Course Outcomes: 

 
 .الجارية والترجمة المباشر التعبير على  ، والقدرة شتى موضوعات في  بالعربية والمحادثات لحوارل اكتساب المهارات الالزمة

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 (ة يجارتالترجمة من العربية إلی اإلنجليزية ) شؤون  .1

 ( شؤون أمنيةالترجمة من العربية إلى اإلنجليزية ) .2

 الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية )شؤون صجية( .3

 الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية )إعالنات صحفية( .4

I 

One hour per Day 

 إلى العربية )شؤون تجارية( الترجمة من اإلنجليزية  .1

 )شؤون أمنية (  الترجمة من اإلنجليزية إلی العربية .2

 الترجمة من اإلنجليزية  إلى العربية )شؤون صجية ( .3

 الترجمة من اإلنجليزية  إلى العربية )إعالنات صحفية ( .4

II 

One hour per Day 

 الترجمة من العربية إلی اإلنجليزية  )تقرير صحفي( .1

 اإلنجليزية إلی العربية  )تقرير صحفي(الترجمة من  .2

 الترجمة من العربية إلی اإلنجليزية  )افتتاحية صحفية( .3

 الترجمة من اإلنجليزية إلی العربية  )افتتاحية صحفية( .4

III 

One hour per Day 

 التعبير المباشر  ) وصف كتاب أو مبنى أو حادث ( .1

 من العربية إلی اإلنجليزية    الترجمة الجارية .2

 من اإلنجليزية إلی العربية  الترجمة الجارية .3

 )الطب والسياحة (    الترجمة الجارية .4

IV 

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

األعظمي الدين لمعين الترجمة منهج  I 

خان هللا حبيب للدكتور  الصحفية الترجمة في دروس  II 

خان أحمد منظور للدكتور والترجمة اإلنشاء لحو  III 

الشهيرة اإلنجليزية والصحف العربية الصحف  IV 

 

Course Code : MAAR403DST 
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Course Title  : Al-Adab Al-Mahjari /Arab Diaspora Literature 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs 

 

Course Objectives:  

ومكانته أهميته و تقديم الصورة الشمولية عن األدب العربي المهجري باعتباره  وجها من وجوه األدب العربي الحديث،
يف ، والتعرتجاهات األدب المهجري المختلفةا، ودراسة أبرز الكتاب والشعراء من المهجر، والوقوف على ومساهمته

 . مقوماته الفنيةبموضوعاته والوانه األدبية و

Course Outcomes: 

معرفة األلوان  من نهمتمكو ،أعالمه واهم أعماله و معرفة الطالب والطالبات بهذا الفرع من األدب العربي الحديث و مساهمته
 .ن قد تسربتا إلى األدب العربي عن طريق األدب المهجرالمختلفتين اللتياألدبية واألفكارالغربية  

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 مفهوم األدب المهجري .1

 نشأة األدب المهجري .2

 دواعي الهجرة .3

 العناصر البارزة في األدب المهجري .4

I 
 
النشأةو التعريف  

One hour per Day 

 األدب المهجري والرواية فيالقصة  .1

 وخصائصه الفنيةالشعر في األدب المهجري  .2

 المقالة وأبرز خصائصها .3

 النقد ونزعاته المختلفة .4

II 
 

دبية األنتاجات اإل  

One hour per Day 

 ودورها وإنشاؤهافكرة الرابطة  .1

 وأسلوبهحياته وأعماله جبران خليل جبران  .2

 )الحياة واألعمال( أمين الريحاني ماضي،أبو  إيليا ،نعيمةميخائيل  .3

 )الحياة واألعمال(أيوب حداد، رشيدعبد المسيح  نسيب عريضة، .4

III 
 

 الرابطة القلمية

One hour per Day 

 و دورها وإنشاؤهافكرة العصبة  .1

 )الحياة واألعمال(الجر هللا  معلوف، شكر ميثال .2

 )الحياة واألعمال(الخوري رشيد سليم ،  شفيق معلوف .3

 سلمى صائغ )الحياة واألعمال( ،الياس حبيب فرحات .4

IV 
 

 العصبة األندلسية 

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

1-أدب المهجر ، د. عيسى الناعوري، القاهرة: دار المعارف ، ط  I 

2-دار الكتاب اللبناني ، طقصة األدب المهجري، محمد عبدالمنعم الخفاجي، بيروت:   II 

1 -أدب المهجر ، د. صابر عبد الدايم ، القاهرة: دار المعارف ، ط  III 

 IV جديد عربي ادب کے ارتقاء مين مهجري ادبا كي خدمات ، د. اشفاق احمد 
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Course Code : PGAR401GET 

Course Title  : Communicative Arabic 

Scheme of Instruction  Scheme of Examination 

Total Duration : 60 Hrs   Maximum Marks : 100 

Periods / Week  : 4  Internal Evaluation :  30 

Credits : 4  End Semester :  70 

Instruction Mode : Lecture  Exam Duration :  3 Hrs 

 

Course Objectives:  

The course will purely focus on the conversation and communication skills in Arabic .After 
completing this course the students will be able to communicate in Arabic easily as the course will 
enrich their vocabulary. 

Course Outcomes: 

After completing this course the students will be able to communicate and express themselves in 
Arabic. 

 

Unit Course Content Instruction Hours 

I 

1. Greetings and Introduction 
2. Telephonic Conversation 
3. In the Classroom 
4. Welcoming a Friend 

One hour per Day 

II 

1. My Country 
2. Passport and Visa 
3. In a Hotel 
4. Grocery Store 

One hour per Day 

III 

1. Shopping 
2. Vegetable Shop 
3. Hospital 
4. Garments /Clothes Store 

One hour per Day 

IV 

1. Airport 
2. Station 
3. Currencies 
4. Billing & Payments 

One hour per Day 

Examination and Evaluation Pattern:  
Maximum Marks                     : 100 
Internal Examination              : 30 (Test – 15, Assignment / Presentation- 10, Attendance-5) 
Semester End Examination    : 70 
Total Marks                               : 100 

Text Books and References: 

I S.A Rahman; Let us Speak Arabic 

II Material Prepared by Dept of Arabic 

III Functional Arabic by NCPUL 

 


