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Course Code  : PHAR101CCT 
Course Title  : RESEARCH METHODOLOGY  

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:  

، وتعليمهم و قواعده ومناهجه  وتاريخههميته أرسيخ تو  العلمي البحثفي  الدارسين باألسس والمفاهيم النظرية والعملية تعريف
 .خطواتهوتعريفهم بتحقيق المخطوطات وأهم  والمكتبات المصادر مع التعامل كيفية على تعويدهمو خطوات البحث العلمي

Course Outcomes: 

 ،عليها المتفق والمناهج المقررة األصول وفق المقاالت والرسائل العلمية كتابةل المواصفات والمهارات الالزمة  الباحث اكتساب
 .طوطاتختحقيق المل حصول المهارات الالزمةو

 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 و أهميته و تاریخهالبحث العلمی تعریفه ومقوماته  .1

  البحث العلمیغراض أ .2

 مواصفات الباحث لدى القدماء والمعاصرین .3

 التفكير العلمي والبرهنة .4

I 

One hour per Day 

 علمي لغة و اصطالحا المنهج ال .1

 المنهج الوصفي التحليلي و الوثائقي .2

   المنهج االستقرائي .3

 المنهج االستنباطي .4

II 

One hour per Day 

  خطوات البحث العلمی  .1

 تحقيق المخطوطات .2

 الحواشي والهوامش .3

 المقدمة، المتن، الخاتمة المالحق، الفهارس، الفهرس العام( العنوان،) أجزاء البحث .4

III 

One hour per Day 

  نظام المكتبات .1

 المصادر و المراجع .2

 امهات الكتب مفاتيح الكتب والتعریف ب .3

 عالمات الترقيم و 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 کيف تکتب بحثا   ألحمد شلبی

 II قواعد تحقيق المخطوطات  لصالح الدین المنجد

 III تحقيق النصوص ونشرها    لعبد السالم محمد هارون

لعبد الرحمان عطية  مع المكتبة العربية   IV 

لعبد الرحمان البدوي  البحث العلميمناهج   V 
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Course Code  : PHAR102CCT 

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:  

، وتطویر قدراتهم على معرفة تكوین الذوق األدبي لدى الطلبة والدارسينو ،األدبي وأصوله وقواعده النقدبالطالب  تعریف

 ، واطالعهم على عناصر األدب ووظيفته. النقدیة األدبية المختلفةوالمدارس االتجاهات 

Course Outcomes: 

معرفة أهم األسس النقدیة قدیما وحدیثا واالطالع على أعالم النقد األدبي وأبرز اتجاهاته وأهم مصادره والقدرة  ب منالن الطتمك

 .األحكام إطالق في العشوائية عن واالبتعاد النقدیة األدوات اعتمادو ،األدبيةتقویم اآلثار  على 
 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 . و أهميته ووظيفته ، تأریخه تعریف النقد األدبي .1

 تهووظيف  : عناصره األدب .2

 أنواع النقد األدبي .3

 النقد في العصر الجاهلي خصائصه وميزاته .4

I 

One hour per Day 

 إسالم على النقد األدبي أثر  .1

 و موقف االسالم من الشعر والشعراءالمقایيس النقدیة في عصر صدر االسالم  .2

  مدارسه و خصائصه  في العصر األموياألدبي النقد  .3

 أبرز النقاد في هذا العصر .4

II 

One hour per Day 

 النقد في العصر العباسي .1

 عوامل ازدهار النقد في العصر العباسي .2

 اتجاهات النقد في العصر العباسي .3

 ةالنقاد في هذا العصر ومبادئهم النقدی أبرز .4

III 

One hour per Day 

 النقد في العصر الحدیث .1

 عوامل ازدهار النقد األدبي  في العصر الحدیث .2

 اتجاهات النقد األدبي في العصر  الحدیث .3

 النقدیة وأسسهمأبرز النقاد في هذا العصر  .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 األدبي                          ألحمد أمينالنقد 

 II أصول النقد األدبي                 ألحمد الشائب

 III  النقد األدبي أصوله ومناهجه     لسيد قطب 

 IV النقد العربي الحدیث                لمحد غنيمي هالل

 V النقد المنهجي عند العرب         لمحمد مندور

 VI األدبي                      لشوقي ضيففي النقد 
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Course Code  : PHAR101DST 

Course Title  : ARABIC LITERATURE IN INDIA 

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 التي تم إنجازها في الهند كما وكيفا.استعراض األعمال  وميزاته. هندي وأهميته ومكانتهالتعریف باألدب العربي ال

Course Outcomes: 

 دراسة كبار الشعراء والكتاب الهنود وأهم أعمالهم.، والمهمة في التراث العربي الهندي اآلثارالطلبة على  رفتع
 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 العربعالقتها مع و جغرافيتها  :الهند .1

 انتشارها عوامل و الهند إلى العربية اللغة وصول .2

 الواردونالعلماء  .3

 تأثير اللغة العربية في اللغات الهندیة .4

I 

One hour per Day 

 و مراحله المختلفة ي العربي الهند مفهوم األدب .1

 و خصائصها مكانة اللغة العربية في الهند .2

 المؤسسات العلمية و الدینية ودورها في تطور اللغة العربية  .3

 وأهم مكتباتها المخطوطات العربية في الهند .4

II 

One hour per Day 

 في العصر الغزنوي و عصر السلطنة(أعالم الشعر العربي ) .1

 أعالم الشعر العربي )في العصر المغولي (  .2

 أعالم الشعر العربي )بعد العصر المغولي ( .3

 شعرهم و خصائصه موضوعات .4

III 

One hour per Day 

المؤلفات المهمة، وحركة التأليف باللغة العربية في العصر الغزنوي و عصر السلطنة  .1

 ميزاتها و خصائصهاو

 المهمة، المؤلفاتو حركة التأليف باللغة العربية في العصر المغولي و االستعماري .2

 خصائصهاو  ميزاتهاو

 األدب العربي المعاصر في الهند .3

 الصحافة العربية في الهند .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 مختارات من أدب العرب  ألبی الحسن علی الندوي  VI الخواطر لعبد الحي الحسنينزهة  

 II نخبة األدب، جامعة علی کره االسالمية  VII ستان عربوں کی نظر ميں  )مرتب: معين الدین ندوي(هندو

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

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

 فصول في التعریف بالهند العربية اإلسالمية لسيد عليم أشرف

 الجائسي
X  حجة هللا البالغة للشاه ولي هللا الدهلوي V 
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Course Code  : PHAR102DST 

Course Title  : ARABIC 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:  

األدبية والثروة الفكریة و قوة البيان و  فيه من الحكمة واإلبداع و القيم بمفهوم الشعر و أهميته و ما الباحث معلومات تعميق

 الفرد والمجتمع. دوره في تثقيف  وأهميته و األسلوب ليتمكن الباحث من إدراك مكانة الشعر 

Course Outcomes: 

 المعرفي لدى النموواتجاهاته وأعالمه، و اكتساب المعلومات الشمولية عن القضایا الشعر العربي القدیمة ومدارسه الحدیثة 

 .من خالل دراسة الشعرالعربيبر العصور لعربية والفكر العربي عالمجتمعات ا حولالباحثين 
 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 هعناصرو ا، لغة واصطالحمفهوم الشعر .1

 و أنواعه و موقف اإلسالم منه هأشكال وأغراض الشعر  .2

  وموضوعاته الجاهلي واإلسالمي واألموي صائص الشعرخ .3

 أبرز الشعراء من هذه العصور  و خصائصهم األدبية والفنية .4

I 

One hour per Day 

  خصائصه وظواهره الفنية العصر العباسيالشعر العربي في  .1

 أبرز الشعراء في العصر العباسي .2

 و أعالمه الفنيةه خصائص أغراضه والشعر العربي في العصر المملوكي و العثماني  .3

 األلوان الشعریة المستحدثة ، وظاهرة شيوع الصنائع .4

II 

One hour per Day 

 ،أ غراضه وموضوعاته الشعر  العربي في األندلس .1

 وشعر الطبيعة و حنين إلى الوطن وغيرها(    األزجالالموشحات و  )

 األندلسيين أبرز الشعراءو األندلسخصائص الشعر العربي في  .2

 أغراضه وخصائصهالشعر العربي في الهند  .3

 وميزاتهم الشعریة  أعالم الشعر العربي في الهند .4

III 

One hour per Day 

 مسحة تاریخية :العصر الحدیث .1

 الحدیثخصائص الشعر العربي  .2

 الحدیث شكال و مضموناالشعر العربي  تجارب جدیدة في .3

 أعالم الشعر العربي الحدیث .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 تاریخ األدب العربي )العصر الجاهلي( لواضح رشيد الندوي V العصر العباسي للدكتور شوقي ضيف

 II تاریخ األدب العربي )العصر اإلسالمي( لمحمد رابع الحسني الندوي  VI فصول في الشعر ونقده للدكتور شوقي ضيف 

 III اإلغتراب في الشعر األموي للدكتورة فاطمة حميد السویدي  VII األسطورة في الشعر العربي الحدیث للدكتور أنس داو

 IV روائع الشعر العباسي ألمس بدیو  VIII مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني لبكري أمين
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Course Title  : LITERARY TRENDS IN MODERN ARABIC LITERATURE 

Course Code  : PHAR103DST 

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:  

ظهور ء تماعية والعوامل التأریخية  وراالتعریف باألسباب االج، والتعریف باالتجاهات المعاصرة في األدب العربي شعرا ونثرا ونقدا

 .تمكين الطالب من المعرفة بتأثيرات هذه االتجاهات في األدب العربيو  هذه االتجاهات

Course Outcomes: 

معرفة الطلبة باالتجاهات المعاصرة  في األدب العربي وتمكنهم من االطالع على األسباب والدوافع وراء هذه االتجاهات وتأثيراتها 

 .على األدب العربي
 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 ميزاته  و رواده :االتجاه الكالسيكي .1

 : ميزاته  و روادهاالتجاه الرومانسي .2

 : ميزاته  و روادهاالتجاه الواقعي .3

 االتجاه الرمزي: ميزاته  و رواده  .4

I 

One hour per Day 

 التأثري: ميزاته  و روادهاالتجاه  .1

 االتجاه الت: ميزاته  و رواده .2

 الماركسي: ميزاته  و روادهاالتجاه  .3

 االتجاه النفسي: ميزاته  و رواده .4

II 

One hour per Day 

 االنتفاضة و أثرها في األدب العربي .1

 العولمة  و أثرها في األدب العربي .2

 الربيع العربي و أثره في األدب العربي .3

 الحداثة و ما بعد الحداثة .4

III 

One hour per Day 

 االتجاه اإلسالمي .1

 الكالسيكي الجدیداالتجاه  .2

 االتجاه السریالي ، الشكالنية ،الشكالنية الروسية .3

 التناص ، البنيویة و ما بعدها .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 اتجاهات الشعر العربي المعاصر: إحسان عباس II : محمد بنيساالشعر العربي الحدیث بنياته وإبداالته

 III مناهج النقد المعاصر: صالح فضل IV السعيد الورقي اتجاهات الروایة العربية المعاصرة:

 V األدب العربي الحدیث: محمد صالح الشنطي VI تطور الروایة العربية الحدیثة: عبد المحسن طه بدر
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Course Title  : MODERN ARABIC FICTION 

Course Code  : PHAR104DST 

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:  

االتجاهات الجدیدة  الوقوف على ووتوعية الطالب بأهمية األدب القصصي وتأثيره في المجتمع ي التعریف باألدب القصصي العرب

 .العربي األدبهذا النوع من في والسمات البارزة 

Course Outcomes: 

 واتجاهاتها المختلفةعلى معرفة الفنون الجدیدة  همتنمية قدرات، وتمكين الطالب من معرفة االتجاهات الجدیدة  في األدب العربي 
 

Instruction Hours  Course Content Unit 

 
One hour per Day 

 وأعالمها القصة القصيرة في األدب العربي الحدیث

 القصة القصيرة وتطورها في األدب العربي الحدیث تعریف .1

 االتجاهات الجدیدة في القصة القصيرة في العصر الحدیث .2

 العصروخصائصهاأسلوب القصة القصيرة في هذا  .3

 أعالم القصة القصيرة في العصر الحدیث .4

 محمود طاهر الشين( –یحى حقي  –محمد حسين هيكل  –)محمد تيمور      

I 

One hour per Day 

 وأعالمها المسرحية في األدب العربي الحدیث

 تعریف المسرحية  وتطورها في األدب العربي الحدیث .1

 االتجاهات الجدیدة في المسرحية العربية في العصر الحدیث  .2

 أسلوب المسرحية العربية  في هذا العصروخصائصها .3

 أعالم المسرحية العربية الجدیدة .4

 محمود تيمورعلى(          - صالح عبد الصبور   -عبد الرحمن الشرقاوي      - )عزیز أباظة

II 

One hour per Day 

 العربي الحدیثالروایة في األدب 

 الروایة وتطورها في األدب العربي الحدیث تعریف .1

 االتجاهات الجدیدة في الروایة العربية في العصر الحدیث  .2

 أسلوب الروایة العربية  في العصر الحدیث وخصائصها .3

 موضوعات الروایات العربية الحدیثة .4

III 

One hour per Day 

 العربيةرالروایة یأعالم الروائيين ودورهم في تطو

 محفوظ نجيب .1

 طه حسين .2

 طيب صالح .3

 على أحمد باكثير .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 للدكتور عبد المحسن طه بدرتطور الروایة العربية الحدیثة 
 II     ليحيى حقي فجر القصة المصریة

 III للدكتور شوقي ضيف   األدب العربي المعاصر في مصر
 IV للدكتور أحمد هيكل تطور األدب الحدیث في مصر

 V دراسات في نقد الروایة للدكتور طه وادي     
 VI للدكتور أحمد هيكل                               األدب القصصي 

 


