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Semester I 
 

رالدراسیةراألولررةالفتر

Paper-I ــادةمالأولمالم 

   Classical Prose  منثر القديم الـ

       
 الوحدة األولی   
 

 امهو أقس   هالنثر، تعريف ۔ ۱  

 تطور النثر العربي القديم  ۔ ۲  

 خصائص النثر العربي القديم  ۔ ۳  

 نماذج النثر الجاھلی  ۔4  

 

 الوحدة الثانية  
 

 ( 26 ااٰليةمن البداية حتى  يات من القرٰان الکريم )سورة الرعد آ ۔  ۱  

 جوامع الکلم  ۔  ۲  

 الخطابة المعجزة  ۔ ۳  

 شقاوة الملوک  ۔4  

 األصحاب الحاضرون  ۔5  

 

   

 الوحدة الثالثة 
 بيه أخطبة زياد ابن  ۔ ۱  

 خطبة حجاج بن يوسف  ۔ ۲  

 وصف الصيد لعبدالحميد الکاتب  ۔ ۳  

 فی فضل األقدمين  من األدب الکبير البن المقفع  ۔4  

 
  

 الوحدة الرابعة
 

 للجاحظ    حكيمبخيل  ۔ ۱  

 کتاب ينوب عن کتائب البن العميد  ۔ ۲  

 لصاحب  ابن عباد لالبحر   ۔ ۳  

 أطيب طعام وأشعر بيت  ألبی الفرج األصبهانی  ۔4  

 

 الوحدة الخامسة 
 

 القميص األحمر  البن عبد ربه  ۔ ۱  

 راء فی التعليم   البن خلدون آ ۔ ۲  

 عتاب وتأنيب   للقاضی الفاضل  ۔ ۳  

 المقامة الزبيدية  للحريري  ۔4  

 

  

 :الکتب المقترحة 
 حسن الزيات حمد تاريخ األدب العربی أل ۔ ۱  

 تاريخ األدب العربي لشوقي ضيف  ۔ ۲  

 نخبة األدب، جامعة علی کره اإلسالمية ۔3

 ألبي الحسن على الندوي أدب العرب، الجزء األول و الثاني مختارات من ۔4

 بن المقفع عبد هللا ل الكبيراألدب  ۔5

 األھداف: 
 

 إطالع الطالب على نماذج من التراث األدبي القديم من النثر العربي.  -

عراض األدب العربي في تقدمه وتطوره في مراحله التاريخية عن طريق عرض نماذج للنثر الفني وتوفير الطالب بما يساعدھم است -

 على تفهم األدب العربي في حسن تعبيره وصدق تصويره. 

 لعباسي.الوقوف على االتجاھات األدبية واألساليب النثرية المختلفة بدءا من العصر الجاھلي حتى نهاية العصر ا -



Semester I رالدراسیةراألولررةالفتر
Paper-II مالـمـــــادةمالثانيةم

   Grammar - 1 1 -القواعد 
 

 الوحدة األولی  
 

 المعرب والمبني  ۔  ۱  

 أنواع اإلعراب والبناء  ۔  ۲  

 عراب عالمات اإل  ۔ ۳  

 

 الوحدة الثانية  
 

  نواصب الفعل المضارع  ۔ ۱  

 جوازم الفعل المضارع  ۔ ۲  

 عالمات التأنيث فی األسماء  ۔ ۳  

 أنواع الفعل  ۔4  

 

 الوحدة الثالثة  
 

 المفعول المطلق  ۔ ۱  

 المفعول به  ۔ ۲  

   المبتدأ والخبر وتطابقهما ۔ ۳  

 جملة أو شبه جملة يكون خبر المبتدأ حيث ۔4  

 جملة أو شبه جملة  يكون خبر النواسخ حيث ۔5  

 

 الوحدة الرابعة
 

 اإلعالل  ۔ ۱  

 بدال اإل ۔ ۲  

 أوزان األفعال  ۔ ۳  

 المقصور والممدود والمنقوص  ۔4  

 

 الوحدة الخامسة 
 

 مالء قواعد اإل ۔ ۱  

 عالمات الترقيم  ۔ ۲  

 

 :الکتب المقترحة 

 

 الجارم ومصطفی أمين  يالنحو الواضح لعل ۔ ۱  

 ي غاليينمصطفى الجامع الدروس العربية ل ۔ ۲  

 األنصاري  مغني اللبيب البن ھشام ۔ ۳  

 

 

 

 

 

 

 األھداف: 
 

 تنمية قدرات الطالب اللغوية والنحوية والصرفية.  -

 تمكين الطالب من القراءة الصحيحة و تدريبهم على استعمال مفرادت اللغة على الوجه الصحيح.  -

 تعويد الطالب على قوة المالحظة والتفكير باستخدام الطريقة االستنباطية والحوارية. -

 والكتابي الصحيح والفهم الصحيح للكالم العربي.تمكينهم من التعبير الشفوي  -



Semester I رالدراسیةراألولررةالفتر
Paper-III مالـمـــــادةمالثـالثــةم

   Translation - 1  1 -الترجمة 
           

 الوحدة األولی   
 

 ( الترجمة من العربية إلی األردية  )الجمل البسيطة ۔  ۱  

 ( ی األردية  )الجمل المرکبةالترجمة من العربية إل  ۔  ۲  

 الجهرية   القراءة ۔ ۳  

 

 

 الوحدة الثانية  
 

 ( الترجمة من األردية إلی العربية  )الجمل البسيطة ۔ ۱  

 ( الترجمة من األردية إلی العربية  )الجمل المرکبة ۔ ۲  

 لی األردية  وبالعکس إ ترجمة عناوين األخبار من العربية  ۔ ۳  

 

 

 الوحدة الثالثة  
 

 جمة فقرات من الصحف والمجالت العربية تر   

 

 

 الوحدة الرابعة 
 

 ترجمة فقرات من الصحف والمجالت األردية    

 

 

 الوحدة الخامسة 
 

 المصطلحات العلمية والفنية والتجارية العربية ترجمة    

 

 

 

 :المقترحة موادال 
 لعبد الماجد الندوي  معلم اإلنشاء ۔۱  

 رائدة ال الصحف والمجالت العربية ۔2  

 الرائدة  رديةالصحف والمجالت األ  ۔3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األھداف: 
 

 تدريب الطالب على  مبادئ الترجمة من األردية إلى العربية وبالعكس.  -

 عرض االتجاھات والمتطلبات العالمية في مجال الترجمة. -

 ايجاد القدرة على الترجمة من وإلى العربية -

 المصطلحات السياسية واإلدارية  والتجارية. تمكينهم من الوقوف على ترجمة  -



Semester I رالدراسیةراألولررةالفتر
Paper-IV مالـمـــــادةمالرابعةم

History of Arabic Literature - 1 م1م-تاريخ األدب العربي
 

 الوحدة األولی  

 

 جغرافيا شبه الجزيرة العربية  ۔  ۱  

 األقوام واللغات السامية  ۔  ۲  

 لعربية نشأتها وتطورھا اللغة ا  ۔ ۳  

  

 الوحدة الثانية  

 

 األحول السياسية واالجتماعية والثقافية في العهد الجاھلي  ۔ ۱  

 النثر العربي في العهد الجاھلي، أنواعه وميزاته  ۔ ۲  

 الشعر في العصر الجاھلی، ميزاته وأعالمه ۔ ۳  

 المعلقات السبع  ۔4  

  

 الوحدة الثالثة  

 

 ولٗه وتدوينهٗ ن الکريم نزآ القر ۔ ۱  

 الحديث النبوي وقيمته األدبية  ۔ ۲  

 أثر اإلسالم علی األدب العربي  ۔ ۳  

 الشعراء المخضرمون وميزاتهم الشعرية  ۔4  

 سالمي الخطابة فی العهد اإل ۔5  

 

 الوحدة الرابعة  

 

 الظروف السياسية والدينية في العهد األموي  ۔ ۱  

 ابها تطور الخطابة في ھذا العهد وأھم أسب ۔ ۲  

 کتابة الرسائل والتوصيات  ۔ ۳  

 ))الغزل العمري والعذري والنقائض  هالشعر األموي، أھم مواصفات ۔4  

 )الفرزدق، األخطل  ربيعة، جرير، أبي أھم أعالم الشعراء من ھذا العصر )عمر بن ۔5

 

 الوحدة الخامسة  

 

 قيام الدولة العباسية  ۔ ۱  

 حرکة النقل والترجمة الی العربية  ۔ ۲  

  النثر الفني في ھذا العصر،خصائصه وأعالمه ۔ ۳  
 ( ابن المقفع، الجاحظ، ابن العميد، الصاحب ابن عباد، القاضي الفاضل)   

  الشعر العباسي ، ميزاته وأعالمه ۔4  

 ( بشار بن برد، أبو نواس، أبو العتاھية، أبوتمام، البحتري، المتنبي، المعري)

 

 :الکتب المقترحة 

 

 ب اللغة العربية لجرجی زيدان داآ تاريخ  ۔ ۱  

 تاريخ األدب العربي لکارل بروکلمان ۔ ۲  

 الفن ومذاھبه فی الشعر العربي لشوقی ضيف  ۔ ۳  

 الفن ومذاھبه فی النثر العربي لشوقی ضيف   ۔4  

 تاريخ األدب العربي لعمر فروخ  ۔5  

 حسن الزيات حمد تاريخ األدب العربي أل ۔6  

 حسن ازھری تاريخ ادب عربی مقتدی ۔7  

 األھداف: 
 

 توفير المعلومات عن جغرافيا العرب وأحوالهم  السياسية والثقافية والدينية.  -

 التعريف باللغات السامية واألقوام السامية. -

 إطالع الطالب على االتجاھات األدبية المختلفة عبرالعصور من العصر الجاھلى واإلسالمي والعصراألموي حتى العصر العباسي.  -



Semester I رثانیةرالدراسیةرالرةالفتر
Paper-V 

 
مالـمـــــادةماخلامسةم

  Fundamentals of  I.T. جيا المعلوماتيةومبادئ التكنول 
 

UNIT-I:  Computer Concepts and Applications:  

 

Introduction to Information Technology, Categories of Machines, Servers, How 

Computers work, Hard ware-Input Hardware Processing and Memory Hardware, Storage 

Hardware, Output hard ware, Software-System software, Application Software, History 

Input-Output devices, how the processor or CPU works- Control unit, ALU and Registers 

– How memory works – RAM, ROM, CMOS and Flash, Floppy Disks, Hard disks, 

Optical Disks, Magnetic Tapes, Smartcards, Flash Memory Cards 

 

UNIT-II: Introduction to Software:  

 

Introduction to Software: System Software- components of System software-The 

operating system, what it does-Booting, User interface, CPU Management, File 

Management, Task Management-

Multitasking,Multiprogramming,Timesharing,Multiprocessing,Formating,security 

Management-Other System software-Device Drivers and Utility Programs, Desktop and 

Laptop. Operating Systems-DOS, Windows, Network operating System-Netware, 

windowsNT/2000, UNIX, Linux. Introduction to Pc software-Dos, windows basics 

 

UNIT-III: Application Software  

 

Introduction to Word Processing, creating, editing and saving documents, formatting 

features of work processing, working with tables.  Working with graphs, Mail merging, 

Previewing and Printing a document, Spell Check .Introduction to Electronic Spread 

Sheet, creating naming and saving of worksheets, Data Entry –Manual and Automatic 

formatting features, Different types of built-in functions, graphs, data management tools 

Presentation Software: Presentation basics, creating, saving and displaying  

 

Data Base Management System: Introduction to a database, types of DBMS. Introduction 

to Access, creating a database and tables, entering and editing data, Sorting and Filtering 

and displaying data, creating and printing reports, labels, creating and viewing simple 

relationships  

 

UNIT-IV: Data Communication, Networks and Internet Concepts: 

 

Data Communication, Networks and Internet Concepts:    Benefits of Networks, Types of 

networks, Types of LAN, Components of LAN, Topology of LAN, from Analog to the 

Digital Age. Internet Concepts- The internet and World Wide Web, Sending and 

Receiving     E-mail, Search Engines, Other Internet Resources-FTP, Telnet, E-

Commerce. 

 

UNIT-V: Programming Concepts and Tools: : Programming Concepts and tools:-

Introduction to Programming Concepts-Programming: Five step programming, Design 

the program, code the program, test the program, Document and maintain the program, 

Five generations of programming languages, Programming languages used today, Pseudo 

Code, MS-Publishing Tools-MS-Front Page 

 



 

Programming Lab-I (PC Tools Lab) 

 

 

1. MS-Word: 

Creating, saving editing and printing of documents 

Find and replace options 

Formatting with tables, charts and pictures 

Mail Merge 

Spell check and grammar checks 

 

2. MS-EXCELL: 

 

Creating, naming and saving worksheets 

Data entry-Manual and automatic 

Formatting cells and cell referencing 

Working with graphs and charts 

Creating and using formulas and functions 

Previewing and printing worksheets. 

Data management tools 

Statistical Applications –Measures of central tendency. 

 

3. MS-POWER POINT: 

Presenting features, creating, saving a presentation using different methods editing, 

formatting 

and displaying the presentation 

 

4. MS-ACCESS: 

Creating a database and tables by different methods 

Entering and editing data 

Sorting, Filtering and displaying data 

Creating and printing reports and labels 

Creating and viewing simple relationships. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 األھداف: 
 

 التعريف بالحاسوب ومصطلحاته وطريقة استخدامه.  -

 تدريب الطالب على وندوز وشبكة االتصال.  -

 .الوقوف على برامج التشغيل للكمبيوتر  -



Semester II رثانیةرالدراسیةرالرةالفتر
Paper-VI 

 
مالـمـــــادةمالسادسةم

   Classical Poetry  الشعــر القــديم 
 

 ی الوحدة األول 

 

 (الشعر الجاھلي )ميزاته وخصائصه  ۔  ۱  

 تعريف بالمعلقات السبع  ۔  ۲  

 ( ة معلقامرٔوالقيس )عشرون بيتا من بداية ال ۔ ۳  

 

 الوحدة الثانية  
 

 معلقة( خر الآزھير بن أبی سلمی )عشرون بيتا من  ۔ ۱  

 معلقة( عمرو بن کلثوم )عشرون بيتا من بداية ال ۔ ۲  

 ( مبرزون ) النابغة، لبيد، طرفة، عنترةالشعراء الجاھليون ال ۔ ۳  

  

 الوحدة الثالثة  
 

 الشعر اإلسالمي  وخصائصه  ۔ ۱  

 )رقصیدتهر:رعفترذاتراألصابعرفاجلواءر...(رحسان بن ثابت   ۔ ۲  

 )عشرونربیتارمنرالمیته،رمن:رنبئترأنررسولرهللارأوعدنیر...(رکعب بن زھير  ۔ ۳

 (  ، كعب بن مالكالخنساءرواد ھذا العصر ) عبد هللا بن رواحه،  ۔4  

 

 الوحدة الرابعة 
 

 العصر األموی وخصائص شعره  ۔ ۱  

 )عشرونربیتارمنرقصیدته:رإنرالذیرمسکرالسماءربنیرلنا(رالفرزدق  ۔ ۲  

 هر:أبترعیناکرابحلسنرالرقاد(تر)عشرونربیتارمنرقصیدجرير   ۔ ۳  

 ( ل ربيعة، األخط أبي بعض الشعراء األعالم من ھذا العصر )عمر بن  ۔4  

 الوحدة الخامسة 
 

 العصر العباسي وخصائص شعره  ۔ ۱  

 ( سالم هللا عدة رمل خبت  ته :أبو تمام )عشرون بيتا من قصيد ۔ ۲  

 ( بغيرک راعيا عبث الذئاب  ته : المتنبی )عشرون بيتا من قصيد ۔ ۳  

 ( بعض کبار الشعراء من ھذا العصر )بشار، أبو نواس، المعری ۔4  

 

  

 :الکتب المقترحة 
 

 المعلقات السبع  -1

 نخبة األدب، جامعة علی کره اإلسالمية   -2

 حسن الزيات حمد تاريخ األدب العربي أل ۔3  

 تاريخ األدب العربي لشوقی ضيف  ۔4  

 تاريخ ادبيات عربی ترجمه ابو الفضل  ۔5  

 (تاريخ ادب عربی حسن زيات )مترجم ۔6  

 تاريخ ادب عربی مقتدی حسن ازھری ۔7  

 

 األھداف: 
 
 تعريف الطلبة بالشعر القديم وأھميته ومكانته.  -

 إطالعهم على خصائص الشعر القديم في العصور المختلفة.  -

 تطوير قدراتهم على الفهم والتذوق بالشعر القديم.  -

 تنمية الثروة اللغوية التعبيرية لدى الطلبة.  -



Semester II رثانیةرالدراسیةرالرةالفتر
Paper-VII 

 
مبعةمالـمـــــادةمالسا

  Rhetoric and Prosody  البــالغـــة والعـــروض 
           

      

 الوحدة األولی  
 

 علم البالغة، تعريفه ونشأته وتطوره  ۔  ۱  

 الفصاحة والبالغة  ۔  ۲  

 األسلوب وأقسامه  ۔ ۳  

 

 الوحدة الثانية  
 

 التشبيه، تعريفه وأقسامه  ۔ ۱  

 االستعارة، تعريفها وأقسامها  ۔ ۲  

  لمجاز المرسلا ۔ ۳  

  الکناية ۔4  

 

 الوحدة الثالثة  
 

 الخبر و أغراضه  ۔ ۱  

 اإلنشاء الطلبی  ۔ ۲  

  الوصل والفصل ۔ ۳  

 طناب والمساواة اإليجاز واإل ۔4  

 

 الوحدة الرابعة 
 

  المحسنات اللفظية: الجناس، واالقتباس، والسجع  ۔ ۱  

 المحسنات المعنوية: التورية، والطباق، والمقابلة  ۔ ۲  

 

 الوحدة الخامسة 
 

 تعريف العروض  ۔ ۱  

 البحر وأقسامه  ۔ ۲  

 تعريف القافية  ۔ ۳  

 بحر الکامل والوافر والطويل  ۔4  

 تقطيع األبيات  ۔5  

 

 :الکتب المقترحة 

 

 البالغة الواضحة  ۔ ۱  

 البديع البن المعتز  ۔ ۲  

 تلخيص المفتاح للقزويني  ۔ ۳  

 محيط الدائرة  ۔4  

 ناعة شعر العرب  للسيد أحمد الهاشمي ميزان الذھب في ص   .5

 

 

 

 األھداف: 
 
 إعداد الطالب على نحو يمكنه من الوقوف على أھمية البالغة العربية وقيمتها.  -

 تنمية قدراتهم على التذوق بجمال األساليب العربية وتدريبهم على االستفادة منها.  -

 ا. تمكينهم من إدراك الميزات الفنية للنص األدبي شعرا ونثر -

 تزويد الطالب بشيء من الذوق النقدي.  -



Semester II رثانیةرالدراسیةرالرةالفتر
Paper-VIII 

 
مالـمـــــادةمالسابعةم

   Grammar - II 2 -القواعد 
 

 الوحدة األولی  

 

 المفعول له والمفعول معه ۔  ۱  

 ظرف الزمان وظرف المکان  ۔  ۲  

 ( الجموعأنواع الجمع  )السالم والمکسر ومنتهی  ۔ ۳  

 المنصرف وغير المنصرف  ۔4  

 

 الوحدة الثانية  
 

 تقديم الخبر وجوبا وجوازا  ۔ ۱  

 حذف الخبر  ۔ ۲  

 حذف جواب الشرط  ۔ ۳  

 أوزان األسماء  ۔4  

 

 الوحدة الثالثة  
 

 التوکيد  ۔ ۱  

 البدل  ۔ ۲  

 عطف البيان  ۔ ۳  

 

 

 الوحدة الرابعة 
 

  الحال ۔ ۱  

 التمييز  ۔ ۲  

 االستثناء  ۔ ۳  

 العدد والمعدود  ۔4  

 

 

 الوحدة الخامسة 
 

 األسماء الخمسة وإعرابها  ۔ ۱  

 األفعال الخمسة وإعرابها  ۔ ۲  

 نصب المضارع بعد أن المضمرة  ۔ ۳  

 

 :الکتب المقترحة 
 

 الجارم ومصطفی أمين  يلعل  النحو الواضح ۔ ۱  

 لغالييني مصطفى ا جامع الدروس العربية  ل ۔ ۲  

 بن مالك  أللفية ا  شرح ابن عقيل ۔ ۳  

 

 

 

 

 

 

 األھداف: 
 
 تعويد الطالب على قوة المالحظة والتفكير واستخدام الطريقة االستنباطية والحوارية.  -

 تمكينهم من التذوق بالنحو العربي ومسائله.  -

 . تحسين قدراتهم على تطبيق تلك المسائل في التعبيرات الشفوية والكتابية  -



Semester II رثانیةالدراسیةرالرةالفتر
Paper-IX مالـمـــــادةمالتاسعةم

   Translation - II 2 -الـترجمـــة 
             

 الوحدة األولی  

 

 )الترجمة من العربية إلی اإلنجليزية )الجمل البسيطة ۔  ۱  

 )الترجمة من العربية إلی اإلنجليزية )الجمل الطويلة والفقرات ۔  ۲  

 )لجمل المشتملة علی المصطلحات العلمية الترجمة من العربية إلی اإلنجليزية )ا ۔ ۳

 

 الوحدة الثانية  

 

 )الترجمة من اإلنجليزية إلی العربية )الجمل البسيطة ۔ ۱  

 )الترجمة من اإلنجليزية إلی العربية )الجمل الطويلة والفقرات ۔ ۲  

 )الترجمة من اإلنجليزية إلی العربية )الجمل المشتملة علی المصطلحات الفنية  ۔ ۳

 

 ة الثالثة الوحد 

 

 )الترجمة من العربية إلی اإلنجليزية )المصطلحات السياسية والثقافية  ۔ ۱  

 )الترجمة من العربية إلی اإلنجليزية ) المصطلحات االقتصادية والتجارية ۔ ۲

 

 الوحدة الرابعة 
 

 )الترجمة من اإلنجليزية إلی العربية ) المصطلحات السياسية والثقافية  ۔ ۱  

 )إلنجليزية إلی العربية ) المصطلحات االقتصادية والتجاريةالترجمة من ا ۔ ۲

 

 الوحدة الخامسة 

 

 )الترجمة من العربية إلی اإلنجليزية ) المصطلحات األمنية والعسکرية ۔ ۱  

 )الترجمة من اإلنجليزية إلی العربية ) المصطلحات األمنية والعسکرية ۔ ۲  

 

 

 

 :الکتب المقترحة 

 

 ين الدين األعظمیمنهج الترجمة لمع ۔ ۱  

 نحو اإلنشاء والترجمة لمنظور أحمد خان  ۔ ۲  

 للدکتور حبيب هللا خان  دروس في الترجمة الصحفية  ۔ ۳  

 االنجليزية والعربية   الصحف والمجالت ۔4  

 

 

 

 

 

 

 

 األھداف: 
 
 إطالع الطلبة على االتجاھات الرائجة في الصحف العربية واإلنجليزية.  -

 تنمية قدراتهم على الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية وبالعكس.  -

 تأھيلهم للوظائف كمترجمين داخل الهند وخارجها.  -

 تزويدھم بالمصطلحات الحديثة في مجال العلوم الطبيعية والشؤون العسكرية والسياسية واالقتصادية والتجارية.  -



Semester III رثالثةالدراسیةرالرةالفتر
Paper-X مالـمـــــادةمالعارشةم

   Modern Prose  الـنـثر الحــديث 
           

 عرض تمهيدی     الوحدة األولی  

 

 األحوال السياسية واالجتماعية  ۔  ۱  

 عوامل النهضة العربية  ۔  ۲  

 خصائص النثر الحديث  ۔ ۳  

 

  نصوص مختارة الوحدة الثانية  

 

 ي لمنفلوطمصطفى لطفي االدفين الصغير ل ۔ ۱  

 يلرافعلمصطفى صادق اوحی الهجرة   ۔ ۲  

 ن ألحمد أمين آ اختالف أنظار المسلمين فی اإلسالم والقر ۔ ۳  

 

 قصص/حكايات مختارة  الوحدة الثالثة  

 

 (  فصالن من األيام لطه حسين ) الجزء األول ۔ ۱  

 حکاية من دمعة وابتسامة لجبران خليل الجبران  ۔ ۲  

 فی القطار لمحمود تيمور  ۔ ۳  

 ( ھمس الجنون لنجيب محفوظ )القصة األولی ۔4  

 الطنطاوی  يبين األمس واليوم لعل ۔5  

 

 وشخصيات أعالم   الوحدة الرابعة 
 

 الشيخ محمد عبدهٗ  ۔ ۱  

 جرجی زيدان  ۔ ۲  

  مصطفی کامل ۔ ۳  

 مصطفی لطفی المنفلوطی  ۔4  

 مصطفی صادق الرافعی  ۔5  

 

 

 كتاب و أدباء  الوحدة الخامسة 

 

 سين ھيکل محمد ح ۔ ۱  

 عبدالقادر المازنی  ۔ ۲  

 توفيق الحکيم  ۔ ۳  

 ميخائيل نعيمة  ۔4  

  

 

 :الکتب المقترحة 
 

 نخبة األدب، جامعة علی کره االسالمية -1

 المختارات من أدب العرب  ألبی الحسن علی الندوی  ۔ ۲  

 وحی القلم للرافعی  ۔ ۳  

 األدب العربي المعاصر لشوقی ضيف  ۔4  

 ريخ األدب العربي حنا الفاخوری الجامع في تا ۔5  

 تاريخ األدب العربي لعمر فروخ  ۔6  

 

 األھداف: 
 

 التعريف بعوامل النهضة في البالد العربية. 

 ذكر االتجاھات واألفكار الحديثة من خالل النثر الحديث. 

 توضيح األساليب األدبية الحديثة لتناول القضايا االجتماعية . 

 الحديث.  كشف الخصائص األدبية في النثر



Semester III رثالثةرالدراسیةرالرةالفتر
Paper-XI مالـمـــــادةماحلاديةمعرشةم

   Literary Criticism  النقد األدبي 
       

 الوحدة األولی  
 

 النقد األدبي معناه وموضوعه  ۔  ۱  

 أنواع النقد األدبي التأثری والموضوعی  ۔  ۲  

 النقد العربي القديم وتطورهٗ  ۔ ۳  

 

 حدة الثانية الو 
 

 عناصر النقد األدبي    
 

 العاطفة  ۔ ۱  

  الخيال ۔ ۲  

  المعانی ۔ ۳  

 نظم الکالم ۔4  

 

 الوحدة الثالثة  
 

 الشعر مفهومه وعناصره  ۔ ۱  

 خصائص الشعر  ۔ ۲  

 )فنون الشعر )الغنائی والقصصي والتمثيلي والتعليمي ۔ ۳  

 

 الوحدة الرابعة 
 

 النثر ومفهومه  ۔ ۱  

 الذاتي والموضوعي المقال  ۔ ۲  

 القصة عناصرھا وأقسامها  ۔ ۳  

 المسرحية وعناصرھا  ۔4  

 

 

 الوحدة الخامسة 
 

 محدثون أعالم النقد القدماء وال   

 

 ابن قتيبة  ۔ ۱  

 ابن رشيق القيروانی  ۔ ۲  

 عباس محمود العقاد  ۔ ۳  

 عبدالقادر المازنی  ۔4  

 طه حسين  ۔5  

 

 :الکتب المقترحة 
 

 ألحمد أمين النقد األدبي   ۔ ۱  

 لسيد قطب  أصوله ومناھجه النقد األدبی ۔ ۲  

 التوجيه األدبي لطه حسين  ۔ ۳  

 أصول النقد األدبی ألحمد الشائب   ۔4  

 

 األھداف: 
 

 معرفة القواعد التي تمكن الطالب من تقويم اآلثار األدبية.  -

 تكوين الذوق األدبي لدى الطلبة والدارسين.  -

 دبية المختلفة عبر العصور. إطالعهم على االتجاھات األ -

 الوقوف على التراث األدبي القديم وتحديد مكانته األدبية.  -



Semester III رثالثةرالدراسیةرالرةالفتر
Paper-XII مالـمـــــادةمالثانيةمعرشةم

History of Arabic literature - II 2  -تاريخ األدب العربي 
         

 

 ی األندلس األدب العربی ف   الوحدة األولی 

 

 فتح المسلمين لألندلس  ۔ ۱  

  ازدھار اللغة العربية وآدابها ۔ ۲  

 الموشحات نشأتها وتطورھا  ۔ ۳  

  األعالم  فی الشعر والنثر ۔4  

 

 ك تراواآل  كعهد الممالي  الوحدة الثانية  

 

 انهيار الخالفة العباسية وأثارھا   ۔ ۱  

 دبية والثقافية فی ھذا العصر األحوال األ ۔ ۲  

 سالمية والعربية مساھمة ھذا العصر فی العلوم اإل ۔ ۳  

 أعالم ھذا العصر  ۔4  

 

 عصر النهضة الحديثة  الوحدة الثالثة  

   

 األوضاع السياسية واالجتماعية قبل النهضة  ۔ ۱  

 النهضة العربية أسبابها وعواملها  ۔ ۲  

 رواد النهضة  ۔ ۳  

 ( ترجمةآثار النهضة العربية )البعثات، الصحافة، ال ۔4  

   

  

 العصر الحديث  الوحدة الرابعة

 

 ( رواد الشعر فی ھذا العصر ) البارودی، شوقی، الحافظ ۔۱  

 (الکتابة الفنية فی العصر الحديث ) المقالة، القصة، الرواية، المسرحية ۔ ۲  

 االتجاھات والحرکات األدبية  ۔ ۳  

 أعالم النثر والشعر من ھذا العصر   ۔4  

 

 :الکتب المقترحة 
 

 داب اللغة العربية لجرجی زيدان آٰ تاريخ  ۔۱  

 تاريخ األدب العربي لکارل بروکلمان ۔ ۲  

 الفن ومذاھبه فی الشعر العربي لشوقی ضيف  ۔ ۳  

 الفن ومذاھبه فی النثر العربي لشوقی ضيف   ۔4  

 تاريخ األدب العربي لعمر فروخ  ۔5  

 حسن الزيات حمد تاريخ األدب العربي أل ۔6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 األھداف: 
 

 الوقوف على عصور اللغة العربية بعد العصر العباسي ومعرفة ميزاتها وخصائصها.  -

 مساھمة ھذه العصور في تطوير التراث العربي اإلسالمي والتعريف بأعالمها.  -

 دراسة أسباب االنحطاط وعوامل النهضة وتأثيرھا في األدب العربي.  -

 .األدبية وأنواع الكتابة الفنية والشعر إرشاد الطلبة إلى االتجاھات والحركات -



Semester III رثالثةرالدراسیةرالرةالفتر
Paper-XIII مالـمـــــادةمالثالثةمعرشةم

   Linguistics  عـلــم الـلــغــة 
    

 الوحدة األولی  
 

 تعريف علم اللغة  ۔  ۱  

 علم اللغة وفقه اللغة  ۔  ۲  

 اللغات نشأتها وتشعبها  ۔ ۳  

 السامية  اللغات ۔4  
 

 الوحدة الثانية  
 

 اللغة العربية وأشهر لهجاتها  ۔ ۱  

 علم اللغة العربية: تعريفه، نشأته، تطوره  ۔ ۲  

 دراسات العرب اللغوية  ۔ ۳  

 أعالم علم اللغة العربية القديم وأھم أعمالهم  ۔4  
 

 الوحدة الثالثة  
 

 خصائص اللغة العربية  ۔ ۱  

 االشتقاق  ۔ ۲  

 اإلعراب  ۔ ۳  

 إليجاز ا ۔4  
 

 الوحدة الرابعة 
 

 اللغات بين التأثير والتأثر  ۔۱  

 عوامل التاثير  ۔ ۲  

 التاثير اللفظي والمعنوي والصوتی  ۔ ۳  

 المعرب والمولد والدخيل  ۔4  

 

 الوحدة الخامسة 
 

 علم األصوات  ۔۱  

 االصوات الکالمية  ۔ ۲  

 ثره فی النطق أأجهزة النطق ــ اختالفها و ۔ ۳  

 

 :حةالکتب المقتر 
 

 فقه اللغة  للثعالبی  ۔۱  

 علم اللغة  لعبد الواحد الوافي  ۔ ۲  

 فقه اللغة  لعبد الواحد الوافي  ۔ ۳  

 دراسات في فقه اللغة لصبحی صالح ۔4  

 الخصائص البن جني  ۔5  

 

 

 

 

 

 األھداف: 
 

 تعريف الطالب بهذه المادة وأھميتها وبالظواھر اللغوية ووظائفها.  -

 قات التي تربط بعضها ببعض وبما عداھا من الظواھر. إطالعهم على العال -

 إرشادھم إلى أساليب تطورھا واختالفها باختالف األمم والعصور.  -

 تعليمهم كيفية كشف القوانين التي تخضع لها اللغات وتسير عليها.  -

 إطالعهم على الفصائل اللغوية المختلفة وميزاتها.  -



Semester IV رالرابعةرالدراسیةررةالفتر
Paper-XIV مالـمـــــادةمالرابعةمعرشةم

   Modern Poetry  الشعر الحديث 
         

 

 الوحدة األولی  
 

 نهضة الشعر العربي الحديث  ۔  ۱  

 تطورٗه واتجاھاته  ۔  ۲  

 مدارس الشعر في العصر الحديث  ۔ ۳  

 

 الوحدة الثانية  
 

  محمود سامی البارودی    دھر ايام الشباب   أعد يا ۔ ۱  

    حافظ ابراھيم      اللغة العربية   ۔ ۲  

      أحمد شوقی  ولد الهدی فالکائنات ضياء   ۔ ۳  

 

 الوحدة الثالثة  
 

 خليل مطران      العصفور  ۔ ۱  

 علی محمود طه    أغنية ريفية  ۔ ۲  

 أبو القاسم الشابی   إذا الشعب يوما أراد الحياة   ۔ ۳  

     

 

 الوحدة الرابعة 
 

 الئکة  نازک الم     أنا  ۔ ۱  

 صالح عبد الصبور     الناس في بالدی  ۔ ۲  

 ايليا أبو ماضی       يا رفيقی  ۔ ۳  

 

 الوحدة الخامسة 
 

 نزار قبانی     عيد ميالدھا  ۔ ۱  

 بدر شاکر السياب      فر أيوب س   ۔ ۲  

 عبدالوھاب البياتی     سوق القرية  ۔ ۳  

 

  

 

 :الکتب المقترحة 

 

 سالميةنخبة األدب، جامعة علی کره اإل   -1

 المختارات من الشعر العربي الحديث لمحمد مصطفی بدوی  ۔ ۲  

 الفن ومذاھبه في الشعر العربی لشوقی ضيف  ۔3  

 تاريخ الشعر العربي الجديد ألحمد قبش  ۔4  

 تاريخ األدب العربي المعاصر لشوقی ضيف  ۔5  

 حسن الزيات حمد تاريخ األدب العربي أل ۔6  

 

 

 األھداف: 
 

 الحديث من حيث األساليب والمضامين والبنيات الفنية. تعريف الشعر  -

 الوقوف على المدارس الجديدة للشعر العربي وأعالمها.  -

 بيان أھمية الشعر في حياة العرب وثقافتهم .  -

 توضيح األصناف الحديثة من الشعر العربي.  -

 تحليل تأثيرات األحوال واألوضاع العالمية على الشعر.  -



Semester IV ررابعةرالدراسیةرالرةالفتر
Paper-XV مالـمـــــادةماخلامسةمعرشةم

  Indian Arabic Literature  األدب العربي الهندي 
          

 الوحدة األولی  
 

 )العالقات العربية الهندية )الدينية والتجارية والثقافية ۔  ۱  

 وصول اللغة العربية وتطورھا فی الهند  ۔  ۲  

 ة العربية وسائل انتشار اللغ ۔ ۳  

 

 

 ثار المهمة في األدب العربي الهندي اآلٰ   الوحدة الثانية  

 
 )نزھة الخواطر )االعالم بمن فی الهند من االعالم    ۔۲ سواطع اإللهام   ۔۱

 سالفة العصر فی محاسن الشعر بکل مصر    ۔4 تحقيق ما للهند    ۔۳

 ة حجة هللا البالغ   ۔6 سبحة المرجان فی آثار ھندوستان    ۔5

 کشاف اصطالحات الفنون    ۔۸ تحفة المجاھدين    ۔۷

  ابجد العلوم    ۔۹

 

 دراسة کبار الشعراء والکتاب   الوحدة الثالثة  

 
 أمير خسرو  ۔ ۲ سعد بن مسعود الالھوری  ۔ ۱

 شهاب الدين الدولة أبادی  ۔4 قاضی عبدالمقتدر  ۔ ۳

 سيد غالم علی ٰازاد البلغرامي  ۔6 فضل الحق الخيرٰابادی  ۔5

 النواب صديق حسن خان  ۔ ۸ الحيدرآبادي  سيد ابراھيم األديب ۔ ۷

  السيد أبو الحسن علی الندوي  ۔ ۹

 

 الوحدة الرابعة 
 

 ) الشاه ولی هللا الدھلوي )المدنية العجمية عند بعثة الرسول ۔۱  

 )محمود بن محمد الجونفوری  )تأثير البيئة والصناعة في األدب ۔ ۲  

 )لی الندوي )الطريق إلی المدينة سيد أبو الحسن ع ۔ ۳  

 

 الوحدة الخامسة 
 

 )عبد المقتدر الکندي )المية الهند ۔ ۱  

 )الشيخ أحمد التهانيسری )القصيدة الدالية ۔ ۲  

 )منک يکفيه  ءزاد البلغرامي )ادرک عليال لقاغالم علی اٰ  ۔ ۳  

 )محمد عباس اللکهنوي )النصائح ۔4  

  

 

 :الکتب المقترحة 

 

 لعبد الحي الحسني نزھة الخواطر  ۔6 ت من أدب العرب  ألبی الحسن علی الندويلمختارا . ل1

 )مرتب: معين الدين ندوي(   ھندوستان عربوں کی نظر ميں   ۔۷ نخبة األدب، جامعة علی کره االسالمية  ۔۲

 ي أطهر المباركفوري للقاض   العرب والهند في عهد الرسالة  ۔8 الطريق إلی المدينة للسيد أبی الحسن علی الندوي   ۔۳

 للقاضي أطهر المباركفوري    رجال السند والهند  ۔9 لسيد غالم على آزاد البلغرامي  سبحة المرجان  ۔4

 لسيد عليم أشرف الجائسي   فصول في التعريف بالهند العربية اإلسالمية ۔10 للشاه ولي هللا الدھلوي   حجة هللا البالغة  ۔5

 

 األھداف: 
 

 لعربي الهندي وأھميته ومكانته عبر األزمنة وميزاته. التعريف باألدب ا -

 استعراض األعمال العربية التي تم إنجازھا في الهند كما وكيفا.  -

 دراسة اآلثار المهمة في التراث العربي الهندي.  -

 دراسة كبار الشعراء والكتاب الهنود وأھم أعمالهم.  -



Semester IV ررابعةرالدراسیةرالرةالفتر
Paper-XVI مالـمـــــادةمالسادسةمعرشةم

 Fundamentals of Research  مبادئ البحث العلمي 
          

   

 الوحدة األولی  
 

 تعريفه وأھميته  -البحث العلمی  ۔  ۱  

 أغراض البحث العلمی   -۲  

 

 الوحدة الثانية  
 

 اختيار الموضوع  ۔ ۱  

 إعداد خطة البحث   -۲  

 

 الوحدة الثالثة 
 

 لمي وأخطأوه التفکير الع ۔ ۱  

 صفات الباحث   -۲  

 

 الوحدة الرابعة
 

 تحقيق المخطوطات    

   

 الوحدة الخامسة 
 

 الجمع والتقميش  ۔ ۱  

 ي الهوامش والحواش ۔ ۲  

 الصياغة األولی  ۔ ۳  

 الصياغة النهائية  ۔4  

 المصادر والمراجع  ۔5  

 

 :الکتب المقترحة 
 

 کيف تکتب بحثا   ألحمد شلبی  ۔ ۱  

 حقيق المخطوطات  لصالح الدين المنجد قواعد ت ۔ ۲  

 ھارون  محمد لعبد السالم    النصوص ونشرھا  تحقيق ۔ ۳  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األھداف: 
 

 مناھجه. وتعريف الطالب بمكانة البحث العلمي وتاريخه ومصادره   -

 تعويدھم على كيفية التعامل من المصادر العلمية والمكتبات.  -

 المقاالت وفق األصول المقررة والمناھج المتفق عليها.  ةإبراز مهاراتهم في كتاب  -

 . تدريبهم على خطوات البحث العلمي وعالمات الترقيم وقواعد اإلمالء  -



 

Semester IV ررابعةالدراسیةرالرةالفتر
Paper-XVII مالـمـــــادةمالسابعةمعرشةم

Translation & Communication Skills والتعبير   الترجمة 
 

         

 الوحدة األولی  
 

 ( واألمن والصحة  شؤون التجارة )وبالعكس    الترجمة من العربية إلی اإلنجليزية  ۔ 1

 اإلعالنات الصحفية ( )  إلى اإلنجليزية وبالعكس الترجمة من العربية ۔  ۲  

 

 الوحدة الثانية  
 

 ( الترجمة من العربية إلی اإلنجليزية )التقارير واالفتتاحيات الصحفية  ۔ ۱  

 ( الترجمة من اإلنجليزية إلی العربية )التقارير واالفتتاحيات الصحفية  ۔ ۲  

 

 الحوار والمحادثة  الوحدة الثالثة  
 

 حول األحوال الشخصية  ۔ ۱  

 حول الشئون اإلجتماعية  ۔ ۲  

 حول األمور الدينية  ۔ ۳  

 حول األحوال السياسية  ۔4  

 

 الوحدة الرابعة 
 

 التعبير المباشر   ۔ ۱  

 مة الجارية الترج  .2  

 

 

 

 الوحدة الخامسة 
 

 كتابة الرسائل )الخاصة والرسمية والتجارية(   ۔ ۱  

 

 إعداد التقارير والمقاالت  ۔ ۲  

 

 

 

 

 :المواد القترحة 
 يمنهج الترجمة لمعين الدين األعظم  ۔ ۱  

 دروس في الترجمة الصحفية  للدكتور حبيب هللا خان  ۔ ۲  

 أحمد خان نحو اإلنشاء والترجمة للدكتور منظور  -3

 الصحف العربية والصحف اإلنجليزية الشهيرة  -4

 

 

 

 

 

 األھداف: 
 

 نجليزية في مجاالت مختلفة. ة على الترجمة من العربية إلى اإلتزويد الطلبة بالقدر -

 تدريبهم على القيام  بالمراسالت التجارية و إعداد التقارير والمقاالت بالعربية.  -

 بية  في موضوعات شتى. تأھيلهم بالحوار والمحادثات بالعر -

 تمكينهم من التعبير المباشر والترجمة الجارية.  -


