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Semester – I     الفرتة الدراسية األول 
Paper-I األولى  الـورقة 

Research Methodology منهج البحث العلمي      
   

 الوحدة األولی  
 

 البحث العلمی تعریفه ومقوماته   •

 تاريخه وتطوره –البحث العلمی  •

 أهميته وقيمته  –البحث العلمی  •

 الوحدة الثانیة

 أهداف البحث العلمی •

 مواصفات الباحث لدى القدماء واملعاصرين  •

 خطوات البحث العلمی  •

 التفكير العلمي والبرهنة   •

 الوحدة الثالثة 

 املنهج الوثائقي •

 املنهج االستقرائي •

 املنهج الوصفي  •

 املنهج التحليلي  •

 املنهج االستنباطي  •

 الوحدة الرابعة 

 تحقيق املخطوطات  •

 الحواش ي والهوامش  •

 عالمات الترقيم واإلمالء •

 املتن، الخاتمة املالحق، الفهارس، الفهرس العام(أجزاء البحث ) العنوان، املقدمة،  •

 الوحدة الخامسة 

 نظام املكتبات  •

 املصادر واملراجع  •

 مفاتيح الكتب واملعاجم  •

 أمهات الكتب األدبية  •

 كتب األعالم واألنساب والجغرافية •
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 :الکتب املقترحة

 

 کیف تکتب بحثا   ألحمد شلبی  ۔1 

 الدین املنجد قواعد تحقیق املخطوطات  لصالح  ۔2 

 تحقیق النصوص ونشرها    لعبد السالم محمد ھارون  ۔3 

 املصادر األدبية واللغوية في التراث العربي . 4

Syllabus for M. Phil. & Ph.D. (Arabic) Course Work 

 

Semester – I    الفرتة الدراسية األول 
Paper-II                     الـورقة الثانية 

Literary Criticism  النقد األدبي 
 

تعريف النقد وأهميته  -الوحدة األولى   

 تعريف النقد األدبي و أهميته ووظيفته  .1

 أهمية تاريخ النقد األدبي .2

 شروط الناقد األدبي .3

 األدب: عناصره ووظيفته  .4

 النقد في العصر الجاهلي  -  الوحدة الثانية

 النقد الذاتي التأثري  .1

 النقد املوضوعي  .2

 خصائص النقد الجاهلي وميزاته  .3

 في هذا العصر  النقدية ئاملباد .4

 النقد في عصر صدر االسالم   - الوحدة الثالثة 

 موقف االسالم من الشعر والشعراء .1

   في عصر صدر االسالم النقدية املقاييس .2

 العصر  اخصائص النقد في هذ  .3

 في هذا العصر  النقدية ئاملباد .4
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 النقد في العصر األموي  - الوحدة الرابعة

 األموي عوامل ازدهار النقد في العصر  .1

 املدارس النقدية في العصر األموي  .2

 سمات وخصائص النقد في العصر األموي  .3

 مبادئهم النقدية  و أبرز النقاد في هذا العصر  .4

 النقد في العصر العباس ي  - الوحدة الخامسة

 عوامل ازدهار النقد في العصر العباس ي  .1

 اتجاهات النقد في العصر العباس ي  .2

 مبادئهم النقدية و أبرز النقاد في هذا العصر  .3

 النقد في العصر الحديث   -  سةسا دالوحدة ال 

 في العصر الحديث   األدبي عوامل ازدهار النقد  .1

 في العصر  الحديث  األدبي اتجاهات النقد  .2

 مبادئهم النقدية و أبرز النقاد في هذا العصر  .3

  

 

 :املقترحةالکتب 

 

 ألحمد أمين                          النقد األدبي  .1

 ألحمد الشائب                  صول النقد األدبيأ .2

 لسيد قطب        أصوله ومناهجه  النقد األدبي .3

 ملحد غنيمي هالل                  النقد العربي الحديث  .4

 ملحمد مندور           بالنقد املنهجي عند العر  .5

 األدبي                      لشوقي ضيف في النقد  .6

 األهداف: 
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 معرفة املبادئ النقدية التي تمكن الطالب من تقويم اآلثار األدبية. -

 تكوين الذوق األدبي لدى الطلبة والدارسين.  -

 إطالعهم على االتجاهات النقدية  األدبية املختلفة عبر العصور. -

 القديم وتحديد مكانته األدبية. الوقوف على التراث األدبي  -

 

 

 

 

 

 

 
Syllabus for M. Phil. & Ph.D. (Arabic) Course Work 

 

    Semester – I                  الفرتة الدراسية األول 
    Paper-III                           الـورقة الثالثة 

   Broad Area:    املحاور الرئيسة 

Literary Trends in Modern Arabic Literature, Arabic 

Fiction, Arabic Poetry and Arabic Literature in India  

 

These courses aim at introducing to the students, different trends of 

Arabic Literature, Arabic Fiction, Arabic Literature in India and literary 

genres newly introduced to the modern Arabic literature by virtue of the 

fruitful interaction of the Arabic literature with the western literature. 

These broad areas of Arabic Literature will be discussed in the classroom 

in detail and in a comprehensive manner which may help the students 

specify their areas of research. Under this group of courses, the 
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department offers four optional papers to the students to develop 

research interest in the area of their choice, they are as follows:    

Option -1:   Modern Arabic Fiction                                                     (األدب القصص ي الحديث) 

Option -2: Literary Trends in Modern Arabic Literature         ( الحديث التجاهات في األدب العربيا )  

Option -3:   Arabic Poetry                                                                                (الشعر العربي) 

Option -4:   (Arabic Literature in India)                                                  (األدب العربي في الهند) 

 

 

 

 

Syllabus for M. Phil. & Ph.D. (Arabic) Course Work 

 

    Semester – I  الفترة الدراسية األولى 
    Paper-III 

       

 الـورقة اثالثة                       

    Broad Aea  حاور الرئيسة                امل  

 

Option -1:    Literary Trends in Modern Arabic Literature 

                  االتجاهات في األدب  العربي الحديث الخيار األول:        

 التجاهات الجديدة في الشعر العربيالوحدة األولى  : ا     

 االتجاه الكالسيكي الجديد  .1

 و رواده  ميزاته

 االتجاه الرومانس ي  .2

 الحركة الرومانسية ، نشأتها وتطورها 

 ميزاتها وخصائصها 
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 العربي واملهجر األمريكي روادها في الوطن  

 االتجاه الواقعي  .3

 أسباب ظهور هذا االتجاه 

 الواقعي االجتماعي والواقعي االشتراكي 

 في مضمون الشعر و شكله الواقعي  تأثير االتجاه 

 أهم شعرائه 

 االتجاه اإلسالمي  .4

 ميزاته وأعالمه 

 االخرى االتجاهات   .5

 الرمزي  والسريالي والوجودي و الوطني 

 اهات وتأريخها تعريف هذه االتج

 نماذجها الشعرية وأهم شعرائها 

 االنتفاضة والعوملة و الربيع العربي وأثرها في الشعر العربي  .6

 الوحدة الثانية : االتجاهات الجديدة في النثر العربي

 االتجاه الواقعي في األدب القصص ي : القصة والرواية واملسرحية .7

 االتجاه الواقعي االجتماعي 

 الواقعي الطبيعي االتجاه 

 االتجاه الواقعي االشتراكي 

 االتجاه الرومانس ي في األدب القصص ي  .8

 االتجاه اإلسالمي في األدب العربي .9

 العوملة والربيع العربي وأثرهما في األدب القصص ي  .10

 الحداثة وما بعد الحداثة في األدب القصص ي  .11

 الوحدة الثانية :االتجاهات النقدية الجديدة 

 االتجاه التقليدي  .1

 التجاه التأثري  ا .2
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 االتجاه التأريخي .3

 النفس ي  االتجاه التحليلي .4

 االتجاه االجتماعي املاركس ي  .5

 النقد التطبيقي  .6

 البنيوية وما بعدها  .7

 التفكيكية  .8

 التناص  .9

 االتجاه النقدي اإلسالمي  .10

هداف : الورقة تهدف إلى األ   

 التعريف باالتجاهات املعاصرة في األدب العربي شعرا ونثرا ونقدا  •

 التعريف باألسباب االجتماعية والعوامل التأريخية  وراء ظهور هذه االتجاهات  •

 تمكين الطالب من املعرفة بتأثيرات هذه االتجاهات في األدب العربي •

 تنمية قدرات الطالب على معرفة نماذجها و نصوصها  •

 الكتب املقترحة 

 اتجاهات الشعر العربي املعاصر : إحسان عباس  .1

 الحديث بنياته وإبداالتها : محمد بنيس الشعر العربي  .2

 األدب العربي الحديث : محمد صالح الشنطي  .3

 مناهج النقد املعاصر : صالح فضل .4

 تطور الرواية العربية الحديثة : عبد املحسن طه بدر  .5

 اتجاهات الرواية العربية املعاصرة :السعيد الورقي .6

 

Syllabus for M. Phil. & Ph.D. (Arabic) Course Work 

 

      Semester – I   الفترة الدراسية األولى 
      Paper-III 

       Broad Area:  املحاور الرئيسة                          
 الـورقة الثالثة                        

   

Option- 2:  Modern Arabic Fiction 
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 األدب القصص ي الحديث  الخيار الثاني:       

                                                                     

 الحديث  العربياألدب  في القصة القصيرة  الوحدة األولى  :       

 في األدب العربي الحديث وتطورها القصة القصيرة  تعريف .1

 الحديث االتجاهات الجديدة في القصة القصيرة في العصر  .2

 وخصائصها القصة القصيرة في هذا العصر أسلوب  .3

 أعمال كتاب القصة القصيرة املذكورين أدناه ودورهم  في مجال القصة القصيرة  الوحدة الثانية: 

 مور  يمحمد ت .1

 محممد حسين هيكل   .2

 يحى حقي .3

 محمود طاهر الشين  .4

 ة  :  املسرحية في األدب العربي الحديث لثالوحدة الثا     

 في األدب العربي الحديث وتطورها املسرحية   تعريف .1

 االتجاهات الجديدة في املسرحية العربية في العصر الحديث   .2

 وخصائصهاأسلوب املسرحية العربية  في هذا العصر   .3

 ودورهم  في مجال املسرحية العربية   أدناهأعمال كتاب املسرحية العربية املذكورين الوحدة الرابعة : 

 عزيز أباظة   .1

 عبد الرحمن الشرقاوي   .2

 صالح عبد الصبور  .3

   علىر مو ي محمود ت .4

اية في األدب العربي الحديث الوحدة الخامسة        :  الرو

 في األدب العربي الحديثوتطورها الرواية يف ر تع .1

 االتجاهات الجديدة في الرواية العربية في العصر الحديث   .2
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 وخصائصها  الحديث  أسلوب الرواية العربية  في العصر  .3

اأعالم   الوحدة السادسة: ايةيئيالرو  العربية   ن ودورهم في تطورالرو

 نجيب محفوظ  .1

 طه حسين  .2

 طيب صالح   .3

 على أحمد باكثير  .4

 : الورقة تهدف إلى  هدافاأل 

 التعريف باألدب القصص ي العربي  •

 األدب القصص ي العربيالتعريف باالتجاهات الجديدة في  •

 في األدب العربي  الجديدة  تمكين الطالب من معرفة االتجاهات •

 الفنون الجديدة واتجاهاتها املختلفة   تنمية قدرات الطالب على معرفة  •

 الكتب املقترحة 

 تطور الرواية العربية الحديثة             عبد املحسن طه بدرالدكتور  •

 فجر القصة املصرية            يحيی حقي   •

 األدب العربي املعاصر في مصر                    دكتور شوقي ضيف       •

 تطور األدب الحديث في مصر الدكتور أحمد هيكل                               •

 دراسات في نقد الرواية             دكتور طه وادي                            •

 الدكتور أحمد هيكل                               األدب القصص ي واملسرحي         •
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Syllabus for M. Phil. & Ph.D. (Arabic) Course Work 

 

   Semester – I                        الفترة الدراسية األولى 
   Paper-III 

 

 الـورقة الثالثة                       

  Broad Area:                       املحاور الرئيسة 

Option-3: Arabic Poetry  الخيار الثالث: الشعر العربي                                          

    
 الوحدة األولى 

، لغة و اصطالحامفهوم الشعر  - 1  

العصر الجاهلي  – 2  

خصائص الشعر الجاهلي و موضوعاته – 3  

أعالم الشعر الجاهلي   4  

 الوحدة الثانية

   سالميالعصر اإل  .  1

 موقف اإلسالم من الشعر -2

 أعالم الشعر اإلسالمي  .4

   - صائص الشعر االسالمي و موضوعاتهخ  5 

 العصر األموي         -6

 موي و موضوعاته خصائص الشعر األ -7

                                          موي عالم الشعر األ أ-8

 الوحدة الثالثة

العصر العباس ي األول – 1  

شعرهذا العصر و موضوعاته خصائص   - 2  

أعالم الشعرفي العصر العباس ي األول – 3  

العصر العباس ي الثاني  – 4  

شعر هذا العصر و موضوعاته خصائص   - 5  
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الثاني  العباس ياعالم الشعر في العصر -6  

 الوحدة الرابعة

 ها و فتحها               عاألندلس، موق-1

الشعر العربي في األندلس– 2  

العربي في األندلس و موضوعاته و أعالمه خصائص الشعر  - 3  

زجال املوشحات و األ –4  

العصر اململوكي– 5  

 خصائص الشعر اململوكي و موضوعاته و أعالمه -6

 الوحدة الخامسة

الشعر العربي في الهند – 1  

خصائص الشعر العربي في الهند– 2  

موضوعات الشعر العربي الهندي– 3  

الشعر العربي الهندي قضية العجمة في– 4  

أعالم الشعر العربي في الهند – 5  

 الوحدة  السادسة 

العصر الحديث، مسحة تاريخية   – 1  

خصائص الشعر العربي الحديث – 2  

شكال و مضمونا الحديثالشعر العربي  جديدة فيتجارب – 3  

 أعالم الشعر العربي الحديث  -4

:  األهداف  

التعريف بمفهوم الشعر و أهميته و ما فيه من الحكمة واإلبداع و القيمة األدبية والثروة الفكرية و قوة البيان و  

وير األذهان ، والشعر هو  املجتمع و تناألسلوب ليتمكن الباحث من إدراك مكانة الشعر والعثور على دوره في تثقيف  

ديوان العرب و له مكانة مرموقة في األدب العربي كما تنعكس فيه األحوال الثقافية والفكرية و الفنية و السياسية  

 والروحية ، و له أثر بالغ في تربية الجيل و املجتمع. 

 الكتب املقترحة 

لواضح رشيد الندوي تاريخ األدب العربي )العصر الجاهلي(  - 1  

تاريخ األدب العربي )العصر اإلسالمي( ملحمد رابع الحسني الندوي  - 2  

اإلغتراب في الشعر األموي للدكتورة فاطمة حميد السويدي  - 3  
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روائع الشعر العباس ي ألمس بديوي  - 4  

العصر العباس ي للدكتور شوقي ضيف - 5  

فصول في الشعر ونقده للدكتور شوقي ضيف  - 6  

 ألسطورة في الشعر العربي الحديث للدكتور أنس داو ا - 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Syllabus for M. Phil. & Ph.D. (Arabic) Course Work 

 

     Semester – I     الفرتة الدراسية األول 
     Paper-III 

 

 الـورقة الثالثة  

  Broad Area:                       املحاور الرئيسة 

Option-4: (Arabic Literature in India)         في العربي  األدب  الرابع:    الخيار 

   الهند

 الوحدة األولى 

 العامة  العالقات العربية الهندية  -1

 جغرافيا الهند و العرب     -2

 الجاليات  العربية في الهند  - -3

 الفتوحات العربية في الهند -    -4

 الوحدة الثانية 

اللغة العربية إلى الهند  وصول  -1  

انتشارها عوامل  -2  

العلماء الواردون  - 3 

تأثير اللغة العربية في اللغات الهندية - 4  

 الوحدة الثالثة  

 العربي الهندي   مفهوم األدب -1
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 املراحل املختلفة لألدب العربي الهندي -2

 خصائص األدب العربي الهندي -3

 مكانة اللغة العربية في الهند  -4

 الرابعة الوحدة 

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

أعالم الشعر العربي )في العصر املغولي و العصر االستعماري(   -2  

ميزات شعرهم و خصائصه -3  
 الخامسة الوحدة 

حركة التأليف باللغة العربية في العصر الغزنوي و عصر السلطنة   - 1  

املؤلفات املهمة، ميزاتها و خصائصها – 2  

حركة التأليف باللغة العربية في العصر املغولي و االستعماري  - 3  

 املؤلفات املهمة، ميزاتها و خصائصه -4

 األدب العربي املعاصر في الهند  .5

 السادسة  الوحدة 

املؤسسات العلمية و الدينية ودورها في تطور اللغة العربية   – 1  

املدارس و الجامعات   – 2  

املكتبات و دور النشر   – 3  

 مراكز البحث و التحقيق  – 4

 املخطوطات العربية في الهند    -5

 

 :الکتب املقترحة

 

. للمختارات من أدب العرب  ألبی الحسن علی  1

 الندوي 

 لعبد الحي الحسني نزھة الخواطر  ۔6

 هندوستان عربوں کی نظر ميں  )مرتب: معين الدين ندوي(  7. ۔نخبة األدب، جامعة علی کره االسالمیة  2. 

علی   ۔3 الحسن  أبی  للسید  املدینة  إلی  الطریق 

 الندوي 

 العرب والھند في عھد الرسالة  للقاض ي أطهر املباركفوري  .8

 رجال السند والھند  للقاض ي أطهر املباركفوري . 9 آزاد البلغرامي سبحة املرجان لسيد غالم على  ۔4

۔فصول في التعریف بالھند العربیة اإلسالمیة لسيد عليم أشرف  10 حجة هللا البالغة للشاه ولي هللا الدهلوي  ۔5

 الجائس ي 
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 األهداف: 

 وميزاته.التعريف باألدب العربي الهندي وأهميته ومكانته عبر األزمنة  -

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

 دراسة اآلثار املهمة في التراث العربي الهندي.  -

 . دراسة كبار الشعراء والكتاب الهنود وأهم أعمالهم -

 
Question Paper Pattern : 

           Under this course students will have to give answers of five 

questions of 20 marks each taking not more than two from a 

unit. The course in-charge will give a list of 25 topics (five from 

each unit) to the students in the beginning of the session in 

consultation with the teachers teaching the course. This list of 

topics will form the guidelines for teaching and evaluation of the 

course. 

 

 

 

 

 

 


