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Semester – III 

Course No: AR 17305 (DCE) 

Title of the course:  Translation and Composition  

 الترجمة واإلنشاء 
Marks: 100         Credits:   4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 اآلتية:العناوين حول والعكس الصحفية من اجلرائد اليومية الوطنية والدولية من االنكليزية إىل العربية األنباء ترمجة 
 الثقافة واألدب ( 2    السياسة ( 1
 العلوم والتكنولوجيا ( 4  الشؤون االقتصادية (3
 الرايضة  (5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 اإلنكليزية إىل العربيةالرتمجة احلرفية من  ألف(

 (email)الربيد اإللكرتوين  (2 (SMS) الرسائل القصرية (1

 اإلعالانت املُلصقة (4 االعالانت الصحفية (3
 الرسائل القصرية إىل املدير (6  تقارير األنباء (5

 كتابة الرسائل واملقاالت القصرية. ب(
  (email) كتابة الربيد االلكرتوين  (1
 (SMS) كتابة الرسائل القصرية  (2
 كتابة املقاالت القصرية ابالستخدام اجلمل املنثورة (3
 كتاب األقاصيص حول العناوين املختلفة (4
 كتابة املقالة القصرية حول األمثال السائرة (5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 كتاب الرسائل 

 الرسائل الذاتية (1
 الرسائل الرمسّية (2
 Unit -1V           الوحدة الرابعة

 كلمة حول العناوين اآلتية  311كتابة املقاالت مل تقل من 
 اللغة العربية والتحدايت املعاصرة (1 

 ية يف اهلندبالثقافة العر  (2
 األدب الكالسيقي (3
 األدب العريب احلديث (4
 الصحافة العربية (5
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  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 الصحف و اجملاّلت العربّية و اإلجنليزية .1
 د. معني الدين األعظمي   الرتمجة مناهجها و أصوهلا .2
 د. دمحم اجتباء الندوي   التعبري واحملادثة العربّية .3
 ندمي الواجدي   عريب مني ترمجه كيجي .4
 د. منظور أمحد خان   حنو اإلنشاء و الرتمجة .5
 املكتبة احلديثة للطباعة و النشر، يريوت  حلديثة يف كّل املناسباترسائلي ا .6
 راتب الزايت الكنز املكنون و أصول كتابة الرسائل .9
 دار الراتب اجملامعية    رسائل عائلية .8
 د. الياس الزين/ مصطفى جنيب    املراسالاتلتجارية .3

 نانمكتبة املعارف، بريوت، لب   أحدث الرسائل العصرية .11
1. Arabic Legal and Administrative Documents  Geoffery Khan 

2. Arabic for Scholars   M. A. Saleem Khan 

3. A New Arabic Grammar  John A. Haywood 

4. Essential Arabic   I. A. Faynan 

5. Teach Yourself Arabic  S. A. Rahman 
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Semester – III 

Course No: AR 17304 (DCE) 

Title of the course: Arabic Novel       العربيةالرواية  

Marks:  100        Credits:  4 

 

 Unit - I         األولى: الوحدة 

 األسلوب -الشخصية  –الرواية وعناصرها: احلبكة  .1

 التطور –النشأة  –الظهور  لرواية يف األدب العريب:ا .2

 Unit - II         : الثانيةالوحدة 

 

 الرواية االجتماعية –أنواع الرواية: الرواية التارخيية  .1

 جنيب حمفوظ  –أعالم الرواية: دمحم فريد أبو حديد  .2

 عبد احلميد جودة السحار -توفيق احلكيم 
  III -Unit     "رواية "محار احلكيم  :الثالثةلوحدة ا

 ( للرتمجة والشرح31إىل  1دراسة النص )من ص:  .1
  IV -Unit     "رواية "محار احلكيم  :الوحدة الرابعة
 ( للرتمجة والشرحالنهايةإىل  32دراسة النص )من ص:  .1
 دراسة نقدية شاملة للرواية  .2

 

 :املقرر تابالك
 محار احلكيم" لتوفيق احلكيم.  الرواية : "1

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 أمحد هيكل األدب القصصي و املسرحي يف مصر .1
 أمحد هيكل  تطور األدب احلديث يف مصر .2
 أنور اجلندي   القصة العربية املعاصرة .3
 شوقي ضيف   فن النقد األديب .4
 شوقي ضيف  مصراألدب العريب املعاصر يف  .5
 عبد احملسن طه بدر تطور الرواية العربية احلديثة يف مصر .6
 علي الراعي  دراسات يف الرواية املصرية .9
 حممود حامد شوكت الفن القصصي يف األدب املصري احلديث .8
 طه حسني و جنيب حمفوظ:    يوسف نوفل –الفن القصصي بني جيلي  .3

 يوسف جنمالدكتور دمحم     فن القصة .11
1. Aspects of Novel    E. M. Foster 
2. Modern Arabic Literature   John Haywood 
3. The Egyptian Novel and its main Trends Hamdi Sakkut 
4. Modern Arabic Literature    Ismat Mehdi 
5. An Introduction to the History of Modern  

Arabic Literature in Egypt   J. Breugman  
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Semester – III 

Course No: AR 17306 (DCE) 

Title of the course:  Trends and movements in Modern Arabic literature  

 االتجاهات والحركات في األدب العربي الحديث

Marks: 100         Credits:  4 

 

 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 الكالسيكية اجلديدةالكالسيكية و  .1

 احلديثالكالسيكية اجلديدة يف األدب العريب  .2
 الرومانطيقية ، نشأهتا و تطورها .3

 الرومانطيقية يف األدب العريب احلديث .4

 

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 الواقعية نشأهتا و تطورها .1
 الو اقعية يف األدب العريب احلديث .2
 نشأهتا و تطورها الرمزية .3

 الرمزية يف األدب العريب احلديث  .4
 

 Unit - III          :الوحدة الثالثة
 مدرسة الديوان .1
 الرابطة القلمية .2
 العصبة األندلسية .3

 مدرسة أبوللو .4

 Unit - IV     الفنون االدبة وحتليلها   :الوحدة الرابعة
 السرية .3  القصة .1
 املقالة .4  املسرحية .3

 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 أنطونيوس بطرسد.    األدب تعريفه أنواعه مذاهبه .1
 د. دمحم مندور    األدب وفنونه .2
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 د. ايسني األيويب    مذاهب األدب  .3
 د. شوقي ضيف  األدب العريب املعاصر يف مصر .4
 د. شوقي ضيف  دراسات يف الشعر العريب احلديث .5
 د. حممود دمحم مزروعة   مذاهب فكريه معاصرة .6
 د. غنيمي هالل   النقد األديب احلديث .9
 أنيس املقدسي  االجتاهات األدبية يف العامل العريب .8
 خصائص الفكر العريب احلديث يف النقد األديب: أعداد جلنة من الباحثني .3

 حسني مرّوة دراسات نقدية يف ضوء املنهج الواقعي .11
11.  A History of Literary criticism: M. A. R. Habib 

12.  Literary theories in application: Sumita Jakher 
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Semester – III 

Course No: AR 17307 (DCE) 

Title of the course: Special Study of a Poet (Mutanabbi) 

 (المتنّبيشاعر )الة خاّصة عن دراس

Marks: 100         Credits:  4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 حياة املتنّّب و شخصيته
  السياسية و الثقافية والدينية يف عصرهاألحوال  .1
    مولده و نشأته .2
 فلسفته و ميوله .3
    املتنّّب كشاعر يف بداية عمره .4

 Unit - II          الوحدة الثانية
 املتنّّب يف ظّل سيف الدولة .1
  قصائده املدحية يف عضد الدين و الكافور . 2
 تقّوق املتنّّب يف املديح .3
    املتنّّب و منـزلةشعر  .4

 

 Unit - III          الوحدة الثالثة
  شعر املتنّّب و منـزلة

  فن املتنّّب الشعري .2 خصائص شعر املتنّب .1
 منزلته بني معاصريه .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة:
 الشرح و التحليل 

 املكارمو أتيت على قدر الكرام  على قدر أهل العزم أتيت العزائم .1
 و قال عند خروجه من مصر .2

 مبامضى أم ألمر فيك جتديد  عيّد أبية حال ُعدت اي عيدُ   

 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 ديوان املتنيب .1
 د. شوقي ضيف، دار املعارف، مبصر اتريخ األدب العريب )العصر العباسي األول و الثاين( .2
 د. عمر فّروخ، دار العلم للماليني )العصر العباسي األّول و الثاين(اتريخ األدب العريب  .3
 أمحد  حسن الزايت، دار املعرفة، لبنان    اتريخ األدب العريب .4
 أنيس املقدسي، دار املعارف، مبصر    أمراء الشعر العباسي .5
 5895اجلامع يف اتريخ األدب العريب، األدب القدمي، دار اجليل لبنان،  .6
  :Books Recommended       كتب للمطالعة العاّمة:ال

1. A Literary History of Arabs : R. A. Nichloson, Adam Publishers and  
distributors, Delhi India  

2. History of Arabs  : P. K. Hitti, Macmillan Press Ltd., London 
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Semester – III 

Course No: AR 17308(DCE) 

Title of the course: Special Study of Najib Mahfouz 

 دراسة خاصة عن نجيب محفوظ 

Marks:  100        Credits: 4 

 

  I -Unit      التعريف عن جنيب حمفوظ  الوحدة األولى:

 حياته األدبية .1
 البيئة اإلجتماعية والسياسية والثقافية اليت نشا فيها .2

 الروائينيأضواء على أهم معاصريه من  .3
  II -Unit      جنيب حمفوظ والقصة العربية  الوحدة الثانية:

 اإلجتماعية رواايته .2  التارخيية رواايته .1
 القصرية هقصص .4  الفلسفية رواايته .3

  III -Unit      رواية "القاهرة اجلديدة"  الوحدة الثالثة:
 والشرحللرتمجة دراسة النص  .1
 دراسة نقدية شاملة .2

  Unit – IV         الرابعة الوحدة
 رواية "بداية و هناية" .1
 الرتمجة و الشرح و التعليق دراسة النص: .2
 دراسة نقدية شاملة .3

 الكتاب املقرر:
 الرواية : "القاهرة اجلديدة" .1

 "بداية و هناية" :روايةال .2

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 أمحد هيكل    األدب القصصي املسرحي يف مصر .1
 أنور اجلندي     القصصة العربية املعاصرة .2
 عبد احملسن طه بدر    تطور الرواية العربية احلديثة يف مصر .3
 علي الراعي    دراسات يف الرواية املصرية .4
 يوسف نوفل  الفن القصصي بني جيلي طه حسني وجنيب حمفوظ .5
 أمحد دمحم عطية     مع جنيب حمفوظ .6
 غايل شكري    املنتمي يف أدب جنيب حمفوظ .9
 سليمان الشطي    الرمز و الرمزية يف أدب جنيب حمفوظ .8
 رشاد رشدي     فن القصة القصرية .3

 سيد حامد النساج    اجتاهات القصة املصرية القصرية .11
 طاهر أمحد مكي    دراسات يف القصة القصرية .11
 حسن البنداري    فوظفن القصة القصرية عند جنيب حم .12
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Semester – III 

Course No: AR 17308(DCE) 

Title of the course: Special Study of Najib Mahfouz 

 دراسة خاصة عن نجيب محفوظ 

Marks:  100        Credits: 4 

 

  I -Unit      التعريف عن جنيب حمفوظ  الوحدة األولى:

 حياته األدبية .1
 البيئة اإلجتماعية والسياسية والثقافية اليت نشا فيها .2

 الروائينيأضواء على أهم معاصريه من  .3
  II -Unit      جنيب حمفوظ والقصة العربية  الوحدة الثانية:

 اإلجتماعية رواايته .2  التارخيية رواايته .1
 القصرية هقصص .4  الفلسفية رواايته .3

  III -Unit      رواية "القاهرة اجلديدة"  الوحدة الثالثة:
 والشرحللرتمجة دراسة النص  .1
 دراسة نقدية شاملة .2

  Unit – IV         الرابعة الوحدة
 رواية "بداية و هناية" .1
 الرتمجة و الشرح و التعليق دراسة النص: .2
 دراسة نقدية شاملة .3

 الكتاب املقرر:
 الرواية : "القاهرة اجلديدة" .1

 "بداية و هناية" :روايةال .2

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 أمحد هيكل    األدب القصصي املسرحي يف مصر .1
 أنور اجلندي     القصصة العربية املعاصرة .2
 عبد احملسن طه بدر    تطور الرواية العربية احلديثة يف مصر .3
 علي الراعي    دراسات يف الرواية املصرية .4
 يوسف نوفل  الفن القصصي بني جيلي طه حسني وجنيب حمفوظ .5
 أمحد دمحم عطية     مع جنيب حمفوظ .6
 غايل شكري    املنتمي يف أدب جنيب حمفوظ .9
 سليمان الشطي    الرمز و الرمزية يف أدب جنيب حمفوظ .8
 رشاد رشدي     فن القصة القصرية .3

 سيد حامد النساج    اجتاهات القصة املصرية القصرية .11
 طاهر أمحد مكي    دراسات يف القصة القصرية .11
 حسن البنداري    فوظفن القصة القصرية عند جنيب حم .12
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Semester – I 

Course No: AR 17101 CR 

Title of the course: Arabic Syntax - I           1 - النحو العربي  
Marks:     100                                                                      Credits:   4 

 

  I –Unit           الوحدة األولى

 ابملبين و املعرب( )تعريفاملعرب و املبين 

  ن  اسأامء املبين 
 ءئر املتصلةمضال –املنفصلة  الضمءئر-الضمءئر  .1
 والبعيد اإلشءرة إىل القريب –أامء  اإلشءرة  .2
 صلة الوصول –اسأامء  املوصولة  .3
 أامء  االستفهءم –أامء  الشرط  .4
 (12)نء عدا  11إىل  11اسأعداد املرّكبة ن   .5

 يةمنءذج إلعراب اسأامء  املبنّ  –تطبيقءت حنوية         
 Unit - II          الوحدة الثانية

 املعرب ن  اسأامء 
 (االسم املرفوع، االسم املنصوب واالسم اجملروراإلعراب )أنواع  . 1
 عالنءت رفع االسم –االسم املرفوع  .2
 حءالت رفع االسم .3

 املبتدأ واخلرب وتطءبقهمء 
 املبتدأ إذا كءن نكرة 
  نواضع حذف املبتدأ وجوابا 

 (واجلملةشبه اجلملة  – )املفرداخلرب  أنواع-اخلرب  .4
 اخلرب وجواب نواضع حذف 
 وجواب املبتدأ على اخلرب نواضع تقدمي 
 نواضع تقدمي اخلرب على املبتدأ وجواب 

 منءذج إلعراب اسأامء  املعربة –تطبيقءت حنوية                    
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 اسم كءن وأخواهتء .1
 خرب إّن وأخواهتء  .2
 أفعءل املقءربة والرجء  والشروع اسم .3
 الفءعلالفءعل وانئب  .4

 اسأامء  املعربة –تطبيقءت حنوية 
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 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 التءبع لالسم املرفوع

 نطءبقة النعت واملنعوت –واملنعوت  النعت .1
  –النعت احلقيقي والنعت السبيب  .2
 حروف العطف –العطف  .3
 التوكيد اللفظي والتوكيد املعنوي –التوكيد  .4
 أنواع البدل –البدل  .5

 اسأامء  املعربة –تطبيقءت حنوية 

 
Recommended Books/Suggested Readings: املقرتحة للمطءلعة العءنة                            بالكت   

 نعمة، الطبعة السءبعة، القءهرة فؤادأتليف   نلخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّبءس حس ، دار املعءرف، نصر   النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلءمشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنءن اسأسءسية للغة العربية القواعد .3
 رشءد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنءن  يف قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور نهدي املخزوني، كلية اآلداب، جءنعة قءهرة   يف النحو العريب .5
 هيم يوسف السيد حمّمد الرفءعي الشيخ عمءدة شؤون الدكتور ابرا  القواعد العربية امليسرة .6

 املكتبءت جءنعة امللك سعود الرايض
 لعلي اجلءرم و نصطفى انني   العربية:  نحو الواضح يف قواعد اللغة ال .7

 و الثءلث(  )اجلز  اسأول و الثءين االبتدائيةللمدارس املرحلة                                                          
 للمدارس املرحلة الثءنوية ) اجلز  اسأول و الثءين و الثءلث(                                                         

 ندوة العلمء  لكنءؤ    ،متري  النحو                           عبد املءجد الندوي      -8
 مح ، دهليسيد احسءن الر   اجلديد يف اللغة العربّية -1

 لسّيد علي، ندارس  اللغة العربية للمبتدئني -11
12. A new Arabic Grammar   John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

17. Let’s Speak Arabic    S. A. Rahman 
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Semester – IV 

Course No: AR 17406 DCA 

Title of the course: Methodology of Teaching Arabic  

 منهجية تعليم اللغة العربية
Marks:  100        Credits: 4 
 

Unit – I الوحدة األولى 
Arabic Language in India  

a) Linguistic Introduction to Arabic 

Language. 

b) Teaching of Arabic in India …. Main 

objectives  

c) Main centres and Institutions of Arabic 

language teaching in India. 

 اللغة العربية يف اهلند
 تعريف لغوي ابللغة العربية ألف: 
 العربية يف اهلند... األهداف الرئيسيةتعليم اللغة  .ب

 املعاهد الرئيسية لتعليم اللغة العربية يف اهلنداملراكز و  .ج

 

Unit – II الوحدة الثانية 

Curriculum Development  

a) Curriculum: Definition, development & 

kinds.   

b) Main Objectives of the curriculum:  

c) Curriculum and syllabus designing 

d) Components of the curriculum 

 بناء املنهج الدراسي
 املنهج: تعريفه وتطويره وأنواعه ألف: 
 األهداف الرئيسية للمنهج الدراسي ب:
 ختطيط املنهج الدراسي ج:
 مكّوانت املنهج الدراسي د:

Unit – III الوحدة الثالثة 
Essentials of an effective language 

teaching  

a) Lesson planning  

b) Text of the syllabus and exercises   

c) Language teaching aids: Audio-

video tools, linguaphone/ language 

lab.  

 لوازم تدريس فّعال
 ختطيط الدروس ألف: 
 نصوص املقرر الدراسي و التدريبات ب:
 معينات تعليم اللغة: األدوات السمعية البصرية  ج:

 / املخترب اللغوي لنغوافون 

Unit – IV الوحدة الرابعة 
Evaluation and Testing  

a) Concept of evaluation and testing  

b) Role of evaluation and testing in the 

process of teaching/ learning 

c) Testing techniques of language skills  

 االختبارالتقومي و 
 االختبارمفهوم التقومي و  ألف:
 يف عملية التعليم و التعلم االختباردور التقومي و  ب:

 تقنيات اختبار املهارات اللغوية ج:

 

Books Recommended: 

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

New Delhi, 1985 

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

Languages, Mansagangotri, Mysore, India, 2000 

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

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

5. W. Littlewood: Foreign and Second Language Learning, Cambridge, 1984 
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 1986/ 2أساليب تدريس اللغة العربية، الرايض، اململكة العربية السعودية ط  -دمحم علي اخلويل: .6

للرتبية و العلوم و طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، املنظمة اإلسالمية  -حممود كامل و رشدي أمحد: .1
 (2223الثقافة، )ايسيسكو، الرابط، املغرب 

 1982مكتبة النهضة املصرية،  –طرق تعليم اللغة العربية للمبتدئني، القاهرة، مصر  -دمحم عبد القادر أمحد: .8

 1984 –أصول تدريس اللغة العربية، دار الرائد العريب بريوت، لبنان  -علي جواد الطاهر: .9

اجلامعة امللية اإلسالمية نيو أمهية القصة يف تعليم العربية لألجانب، لغري الناطقني هبا  -لندوي:شفيق أمحد خان ا .12
 دهلي

بناء املناهج و طرق تدريس اللغة العربية، قسم اللغة العربية و آداهبا، اجلامعة امللية  -شفيق أمحد خان الندوي: .11
 اإلسالمية، نيو دهلي 

 لعربية، شربا بليكشن، دهلي )اهلند(د. صهيب عامل: طرق تدريس اللغة ا .12

 الدكتور جودت الركايب: ُطرق تدريس اللغة العربية، دار الفكر دمشق، سوريه .13

 (، جزيرة الروضة، القاهرة1955) 1-األبراشي، دمحم عطية: الطرق اخلاصة يف الرتبية لتدريس اللغة العربية ط .14

 لكشاف، لبنان، دار ا2( ط: 1956احلصري، ساطع: درس يف أصول التدريس ) .15
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Semester – IV 

Course No: AR 17404 (DCE) 

Title of the course:  Literary Criticism in Arabic   أصول النقد األدبي وتاريخه 
Marks:  100        Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى:

 معناه ووظيفته : األدب
 تعيينه بني العلم والفن 
 أنواعه قدميا وحديثا

 Unit - II          الوحدة الثانية:
 معناه ووظيفته :النقد

 مقاييسه
 أنواعه ومناهجه

 Unit - III          الوحدة الثالثة:
 النقد العريب القدمي:

 تطور النقد والبالغة يف العصر القدمي
 بن جعفرأعالم النقد العريب: قدامة 

 أبو هالل العسكري
 ابن رشيق

 عبد القاهر اجلرجاين
 Unit - IV         الوحدة الرابعة:

 :النقد احلديث
 تطورّه  

 طه حسني أعالمه:
 العقاد

 دمحم مندور
 دمحم غنيمي هالل 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. أحمد شائب   أصول النقد األدبي  .1

 د. بدوي طبانه   النقد األدبي أصول .2
 د. دمحم ابراهيم نصر النقد األدبي في العصر الجاهلي و صدر اإلسالم .3
 د. رشاد رشدي   المدخل إلى النقد .4
 د. عز الدين إسماعيل  األسس الجمالية في النقد العربي .5
 د. حسن الشيرازي    العمل األدبي .6
 عتيق د. عبد العزيز   في النقد األدبي .7
 حسن جاد حسن   دراسات في النقد األدبي .8
 إبراهيم عبد القادر المازني  الشعر و غاياته و وسائطه .9

 د. شوقي ضيف   البالغة، تطور و تاريخ .01
11. Welleck  A History of Modern Criticism 

12. I. A. Richards Principles of Literary Criticism 

13. Wellek & Warren Theory of Literature  
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Semester – IV 

Course No: AR 17405 (DCE) 

Title of the course: Tafseer and Hadith   

 التفسير والحديث
Marks: 100         Credits:    4 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تطور علوم القرآن أ( 
 تعريف ابملصلطحات اآلتية ب( 

 التفسري والتأويل، احملكم واملتشابة، العام واخلاص، الناسخ واملنسوخ
 Unit - II          الوحدة الثانية

 2، 1تفسري ابن كثري: آل عمران، ركوع  أ(
 تفسري الكبري للرازي: معوذتني ب(
 تفسري الكشاف للزخمشري: سورة النبأ ج(

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 مجع احلديث يف مراحله األوىل إبشارة خاصة إىل الصحاح و املسانيد والسنن (أ
 تعريف ابملصلطحات اآلتية (ب

 الصحيح، احلسن،املتواتر،الضعيف،املشهور
 Unit - IV          الوحدة الرابعة

 دراسة األبواب اآلتية من الكتاب رايض الصاحلني حملي الدين أيب زكراي النووي
 ةينواحضار الابب اإلخالص  أ( 
 ابب يف التعاون على الرب والتقوى ب(
 ابب يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ج(
 ابب اإلصالح بني الناس د(

 
  Books Prescribed         :املقّررةالكتب 

 كثري  البن تفسري القرآن العظيم: .1

 تفسري الكبري: للرازي .2

 تفسري الكشاف: للزخمشري .3

 الدين أيب زكراي النووي حمي : رايض الصاحلني .4

 :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:
 القرآن: جالل الدين السيوطي ماالتقان يف علو  .1

 جامع البيان يف تفسري القرآن: ابن جرير الطربي .2

 الدر املنثور: جالل الدين السيوطي .3
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 صحيح املسلم: مسلم بن احلجاج القشريي .4

 السجستاينسنن أيب داود: أبو داود  .5

 شرح صحيح مسلم: حمي الدين النووي .6

 ( شوقي ضيف2اتريخ األدب العريب: )جزء  .1

 اتريخ األدب العريب: امحد حسن الزايت .8

 اتريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان .9

 التفسري واملفسرون: د. دمحم حسني الذهيب .12

 علوم احلديث: د. صبحي سامل .11

 تيسري علوم احلديث: عمرو عبد املنعم سليم .12

 انسخ احلديث ومنسوخه: ابن شاهني .13

 اصطالحات حديث )مرتجم(: د. حممود الطحان .14
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Semester – IV 

Course No: AR 17408 DCE 

Title of the course: Speical Study of Mahmood Taimoor as Short Story Writer  

 دراسة خاّصة لمحمود تيمور ككاتب القصة القصيرة
Marks: 100         Credits: 4 

 

 Unit - I     القصة القصرية تطور وازدهار  الوحدة األولى

 القصرية القصةفّن  .1

 القصة القصرية يف األدب العريب .2
 Unit - II     حممود تيمور والقصة القصرية  الوحدة الثانية

 حياة حممود تيمور األدبية .1

 مسامهة حممود تيمور يف تطوير القصة القصرية .2
 Unit - III     أقاصيص محمود تيمور  الوحدة الثالثة

 ويل هللا  .1

 ورقة النصيب .2

 Unit - IV           أقاصيص محمود تيمور  الوحدة الرابعة 

 احلكم هلل  .1

 كل عام وأنتم خبري .2

 

 :Books Prescribed         الكتب املقّررة:

 م1994، سنة1إبراهيم دمحم عطا: عوامل التشويق يف القصة القصرية، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط .1

 م1998العاملية للنشر، لوجنمان، سنة أمحد درويش: تقنيات الفن القصصي، الشركة املصرية  .2

 م1992ية لإلبداع األديب يف القصة القصرية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، عام نفشاكر عبد احلميد: األسس ال .3

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

  مصر، نسخة خطيةغالم رضا وفرشته أفضلي وحسني مشس آابدي: نشأة القصة القصرية وميزاهتا يف .5

 دمحم عبيد هللا: الرواية والقصة القصرية عند العرب،  .6

 حممود تيمور:  .1

 م1983إحسان هلل وقصص أخرى، مكتبة اآلداب ومطبعتها ابجلماميز، يوليو  (أ)
 م1959، سنة 2شفاه غليظة، جمهول الناشر، ط (ب)

 م1995كل عام وأنتم خبري، الشركة املصرية العاملية للنشر، لوجنمان، سنة  )ج( (ت)
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Semester – IV 

Course No: AR 17407 (DCE) 

Title of the course: Special Study of Mikhail Naimy 

 دراسة خاصة عن ميخائيل نعيمة
Marks:  100        Credits: 4 
 
 

 Unit – I          الوحدة األولى

 حياة ميخائيل نعيمة و شخصيته

 التحاقة "ابلسيمنار الروحي" يف بولتافا، يوكرانيا .2   مولده و نشأته و تعليمه .1

 ظهور البواكري األدبية عند مكثه يف روسيا .4 األدبية يف شخصيته يةَعَماِلقة الروسالأتثري  .2

 Unit – II          الوحدة الثانية
 ميخائيل نعيمة يف أمريكا الشمالية

 ل نعيمةاتثري األدب الغريب يف ميخائي .2  التحاقة جبامعة واشنطن .1

 أتثّر مصاحبته من جربان و زعماء الرابطة اآلخرين .3

 Unit – III          الوحدة الثالثة
 فجر األمل بعد ليل اليأس

 املقاالت األدبية النقدية و نشرها يف اجمّلالت .1
 مسامهة ميخائيل نعيمة يف تدعيم الصحف و اجمّلالت العربية يف املهجر .2

 و دور ميخائيل نعيمة احليوي فيها  1922تكوين الرابطة القلمية يف عام  .3

 Unit –IV         الوحدة الرابعة
 دراسة خاصة عن أدب ميخائيل نعيمة

 مقاالت نقدية –الغرابل  . 1

 القصص القصرية و الرواية و املسرحية . 2

 Books Prescribed          :الكتب املقررة

 اجملموعة الكاملة من اجمللد األّول إىل اجمللد التاسع، دار العلم للمالئني ببريوت -ميخائيل نعيمة: .1

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

3. Mikhail Naimy:- The Book of Mirdad, Bombay India 1954 

 Books Recommended       :الكتب للمطالعة العامة

 الشعر العريب يف املهجر )مكتبة اخلاجني القاهرة( دمحم عبد الغين حسن: .1
 أدبنا و أدابؤان يف املهاجر األمريكية، دار املصر، مبصر : جورج صيدح .2
 م(1911التجديد يف شعر املهجر )دار الكاتب العريب للطباعة و النشر، القاهرة،  :  أنس داود .3
 م(1955مبصر  –الرابطة القلمية )دار املعارف شعراء  : اندرة مجيل سّراج .4
 م(1955 –الشعر العريب يف املهجر األمريكي )بريوت  : وديع أمني ديب .5

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

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

Course No: AR 17104 (DCE)  

Title of the course: Introduction to Contemporary Arab World  

 )تعريف بالعالم العربي المعاصر(
Marks:  100        Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تعريف عءم ابلعءمل العريب املعءصر
 تعريف جغرايف نوجز .1
 اجملتمع والثقءفة .2
 السيءسة واالقتصءد .3

 

 Unit - II         الوحدة الثانية
 املنّظمءت السيءسية واالجتمءعية واالقتصءدية يف العءمل العريب 

 جءنعة الدول العربية  .1

 رابطة العءمل اإلسالني  .2

 املنظمة حترير الفلسطني .3

 

 Unit - III         الوحدة الثالثة
 تعريف الدول العربية يف قءرة آسيء 

 ،اخلليج العريب ودول ،واليم ، اململكة العربية السعودية
 سوراي ـ لبنءن ـ فلسطنيـ  العراق 

    
 Unit - IV         الوحدة الرابعة  

 فريقية يف القءرة اال العربيةدول  تعريف 
 املغرب ،تونسالقمر، ، جزر نوريتءنيء، الصونءل، جيبويت، اجلزائر، ليبيء ،سودانال ،نصر

 
  :Books Recommended       العءّنة:الكتب للمطءلعة 

 1161نكتبة النهضة املصرية القءهرة  نصر املعءصرة و قيءم اجلمهورية العربية املتحدة .1
 دمحم عبد هللا عنءن  اإلسالنية و اتريخ اخلطة املصريةنصر  .2
 عبد الرمح  الرافعي    اتريخ حركة القونية .3
 كءرل بروكلمءن    اتريخ الشعوب اإلسالنية .4
 عصءم نعمءن    احلضءرة العربية و أوراب .5
 عبءس حممود العقءد     الثقءفة العربية .6
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 د العقءدعبءس حممو     روح احلضءرة العربية .7
 فيلث حيت   اتريخ سوراي و لبنءن و فلسطني .8
 د. نقوال زايدة  أزنة التطور احلضءري يف الوط  العريب .1

 زيغيد هونكه   مشس العرب تسطع على الغرب .11
11. Imamuddin S. M.  A Modern History of the Middle East and North Africa  

12. Lusiky V.  Modern History of the Arab countries 

13. Sachar H. M  The Emergence of the Middle East 

14. Iqbal S. M.  The Emergence of Saudi Arabia 

15. Christine, P. Grant Syria and Palestine 

16. Holt P. M  Political and Social change in Modern Egypt 

17. Hitti P. K  History of the Arab  

18. Hitti P. K  History of Syria  

19. Hettinger, Arnold Arabs – Their place in Modern World 

20. Kazziha, W. W. Palestine in the Arab Dilema 

21. Toyubee A. J.  Between Niger and Nile 

22. J. M. Abu Nasr A History of the Magrib 

23. J. Hell   The Arab civilization 

24. E. Cromer  Modern Egypt 

25. Madawo Al-Rasheed A History of Saudi Arabia 

26. Antonius George The Arab Awakening 

27. Polk, W. R.  Beginning of the Modernization of Arab World  
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Semester -I 

Course No:  AR 17105 (DCE) 

Course Title: Readings in Arabic Text 

 القراءة في النصوص العربية
Marks: 100          Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى
 احلكءية 

 أمجل احلكءايت العءملية، دار الشروق   عال  الدي  .1

 أمحد هبجت  جحء والسلطءن .2

 توفيق احلكيم   (دمحم ) .3

 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 املقءلة

 اب  بطوطة أهل اهلند الذي  حيّرِقون أنفسهم ابلنءر ذكر .1

 دمحم املنسي قنديل ل  أحنين رأسي أبداا... صالح الدي  اسأيّويب .2

 أنيس ننصور   .... إىل حّد ّنء! شي كّل  .3

 

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 املسرحية

 توفيق احلكيم   لورطةا .1

 علي أمحد ابكثري  هكذا لقي هللا عمر .2

 ثروت أابظة  يف السمء  رؤوس .3

 

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 الشعر

 أمحد شوقي  غءندي                  .1

 جربا إبراهيم جربا   قبية  .2

 عّبءس حممود العّقءد كّوا  الثيءب ليلة اسأحد .3
 

 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 م1112القءهرة، عءم  ، بريوت/2أمجل احلكءايت العءملية، دار الشروق، ط .1
 جحء والسلطءن، أمحد هبجت، دار الشروق، بريوت/ القءهرة .2

 م1111عندنء تتور النسء ، نىن رجب، دار الشروق، بريوت/ القءهرة سنة  .3
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 م1171أنونة حءئرة وقصص أخرى، أمحد فؤاد تيمور، نكتبة اآلداب، القءهرة، سنة  .4

 ن  فوق سبع امءوات، علي أمحد ابكثري .5

 توفيق احلكيم(، حمّمد ) .6

 توفيق احلكيم، نكتبة نصر. الورطة، .7

 رؤوس يف السمء ، ثروت أابطة، نكتبة نصر. .8

 م2116أغلى ن  احلّب، علي أمحد ابكثري، نكتبة نصر، الفجءلة، سنة  .9

 م1188جملس العدل، توفيق احلكيم، نكتبة نصر، الفجءلة، عءم  .11

 م1181الفجءلة، عءم هكذا لقي هللا عمر، علي أمحد ابكثري، نكتبة نصر،  .11

 م1112رحلة اب  بطوطة، دار صءدر، بريوت، سنة  .12

 رحلة إىل سيالن، دمحم ب  انصر العبودي، اجلمعية العربية السعودية للثقءفة .13

 م1111عظمء  يف طفولتهم، دمحم املنسي قنديل، دار املعءرف، القءهرة، سنة  .14

 م2113، سنة، 5هرة، طوداعء أيّهء امللل، أنيس ننصور، دار الشروق، بريوت/ القء .15

 م1147، عءم 1فّ  احلّب واحليءة، سالنة نوسى، سالنة نوسى للنشر والتوزيع ط .16

 زنءن البدائع والطرائف، جربان خليل جربان، املكتبة الثقءفية، بريوت، بال .17

 م1111، عءم 1اجملموعءت الشعرية، جربا إبراهيم جربا، رايض الرئيس للكتب والنشر، لندن، ط .18

 م1186: أمحد شوقي, دار العودة، بريوت، سنة  الشوقيءت  .19

 م1111، عءم 2خمتءرات ن  الشعر والنثر، هيثم علي حجءزي، اسأهلية للنشر والتوزيع، عمءن )اسأردن( ط .21

 م1116، سنة 1خمتءرات ن  شعر العقءد، فءروق شوشة، اجمللس اسأعلى للثقءفة، ط .21

 خمتءرات ن  الشعر العريب احلديث، نصطفى بدوي .22

 1183 القءهرة، دار املعءرف، دكتور الطءهر أمحد نكيّ  املعءصر،ر العريب الشع  .23

 
 

 
 



Revised Syllabus for M. A. Arabic (CBCS scheme) Session 2017 onwards 

 

13 
 

Semester – I 

Course No: AR 17106 (DCE)        

Title of the course: Translation Skills  

  مهارات الترجمة
Marks: 100          Credits: 4 

 

 

 Unit - I الرتمجة ن  االجنليزية إىل العربية الوحدة األولى

 ترمجة املصطلحءت املفردة واملركبة حول العنءوي  اآلتية:
 شؤون اجتمءعية واقتصءدية (2  شؤون تربوية وثقءفية (1
 شؤون صحية وبيئية (4  شؤون سيءسية وادارية (3

 

 Unit - II الرتمجة ن  العربية إىل االجنليزية الوحدة الثانية

 اجلمل االامية:
 املنفية (2   املثبتة  (1

 االستفهءنية املنفية  (4  االستفهءنية  (3

 Unit-III الوحدة الثالثة

 اجلمل الفعلية:
 الفعل املضءرع (2  الفعل املءضي (1
 فعل النهي (4  فعل اسأنر (3

 

 Unit -IV الرتمجة ن  االجنليزية إىل العربية الوحدة الرابعة

 .االجنليزية اليونيةترمجة عنءوي  اسأخبءر البسيطة ن  اجلرائد   
 

  :Books Recommended        العءّنة:الكتب للمطءلعة 

 د. دمحم اجتبء  الندوي  التعبري و احملءدثة يف اللغة العربية .1
 د. نعني الدي  اسأعظمي   الرتمجة ننءهجهء و أصوهلء .2
 د. ننظور أمحد خءن   حنو اإلنشء  و الرتمجة .3
 د. شفيق أمحد خءن وغريه   اللغة العربية الوظيفية .4
 د. ممدوح دمحم جبل   ف  الرتمجة الصحيحة: .5
ی  رعیب ںیم رتہمج ےیجیک .6  دنمی اولادج

7. Arabic for Scholars   M. A. Saleem Khan 

8. Arabic Made Easy  Abu Hashim 

9. Spoken Arabic   Shafi Sheikh  

10. Arabic for Beginners M. A. Saleem Khan 

11. Essential Arabic   I. A. Faynan 

12. Teach Yourself Arabic  S. A. Rahman 
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Semester – I 

Course No: AR 17107 (DCE) 

Title of the course: Remedial Arabic Grammar                      قواعد اللغة العربية  
Marks:100        Credits: 4 

 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تقسيم الكلمة إىل اسم، فعل وحرف –الكلمة  .1

 النكرة واملعرفة – االسم .2

 االسم املذكر واملؤنث .3

 إىل نفرد ونثىن ومجع االسمتقسيم  .4

 اجلمع السءمل واجلمع املكّسر .5

 مجع املذّكر السءمل ومجع املؤنث السءمل  .6

 الضمري املنفصل واملنصل –الضمءئر  .7

 ولاسم اإلشءرة واالسم املوص .8

 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 املركب النءقص و املركب التءم  .1

 الصفة واملوصوف )النعت واملنعوت(-التوصيفي املركب  .2

 املركب اإلضءيف )املضءف واملضءف إليه( .3

 اجلملة املفيدة -املركب التءم   .4

 املبتدأ و اخلرب و تطءبقهمء –اجلملة اإلامية  .5

 املبتدأ ونصب اخلرب(اسم كءن وأخواهتء  )رفع  .6

 و رفع اخلرب( املبتدأخرب إّن وأخواهتء )نصب  .7

 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 اجلملة الفعلية .1
 فعل املر –الفعل املضءرع  –الفعل املءضي  –زننه  ابعتبءرتقسيم الفعل  .2

 تقسيم الفعل إىل الالزم واملتعدي .3

 تقسيم الفعل الصحيح واملعتل .4

 اجملرد واملزيدتقسيم الفعل إىل  .5

 الفءعل واملفعول به –اجلملة الفعلية  .6

 الفعل اجملهول وانئب الفءعل .7

 نواصب الفعل املضءرع وجوازم الفعل املضءرع .8
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 Unit -IV          الوحدة الرابعة
 عراهبءإاسأامء  اخلمسة و  .1

 اسأفعءل اخلمسة وإعراهبء .2

 املبين واملعرب .3

 املبين ن  اسأامء  واسأفعءل .4

 اسأامء  واسأفعءلاملعرب ن   .5

 حروف االستفهءم –حروف الندا   –حروف اجلر  .6

 الصفة املمنوع ن  الصرف( –املمنوع ن  الصرف )االسم املمنوع ن  الصرف  .7

 
  :Books Recommended        العءّنة:الكتب للمطءلعة 

 لعلي اجلءرم ونصطفى أنني  النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية *
 املرحلة االبتدائية )اجلز  اسأّول، و الثءين و الثءلث(للمدارس       

 نعمة، الطبعة السءبعة، القءهرة فؤادأتليف    نلخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّبءس حس ، دار املعءرف، نصر    النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلءمشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنءن  القواعد االسءسية للغة العربية .3
 رشءد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنءن   يف قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور نهدي املخزوني، كلية اآلداب، جءنعة قءهرة    يف النحو العريب .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفءعي الشيخ عمءدة شؤون    القواعد العربية امليسرة .6

 ود الرايضاملكتبءت جءنعة امللك سع
 الندوي اجتبء د. دمحم    العربية واحملءدثةالتعبري  .7
 د. نعني الدي  اسأعظمي، حيدر آابد   وأصوهلءالرتمجة ننءهجهء  .8
 أمحد خءند. ننظور    والرتمجةحنو اإلنشء   .1

 سيد احسءن الرمح ، دهلي   اجلديد يف اللغة العربّية .11
 لسّيد علي، ندارس   اللغة العربية للمبتدئني .11

12. A new Arabic Grammar   John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

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

Course No: AR 17108 (DCE) 

Title of the course: Special Study of a writer (Al-Jahiz) 

 (لجاحظا(كاتب عن دراسة خاّصة 

Marks: 100         Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

  جوانب ن  حيءته  .1
 تعريف ابلكتب اآلتية: .2

 كتءب البيءن و التبيني ب(  احليوانكتءب  أ(
 الرسءئل د(  كتءب البخال  ج(

 نيزات أسلوب اجلءحظ: بالغته اسأسلوب، دقة الوصف، املزج بني اجلّد و اهلزل .3 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 1،2،3" جز  نيتبالدراسة النصوص ن  كتءب "البيءن و 
 ن  "قءل جهءبذة اسألفءظ" ..... إىل –ابب البيءن  .1

 (43_42، ص: 1"و نء أكثر نء تنوب ع  اللفظ و نء تغين ع  احلظ" )جز   
 ن  "و قءل علي ب  أيب طءلب كرم هللا وجهه قيمة كل إنسءن" .... إىل .2

 (48-47، ص: 1"و كءن اب  عمري اغالهم". )جز   
 يف الدليل" .... إىل ن  "و ال حءجة بنءنع هذه الفقر إىل الزايدة .3

 (7-6، ص:2"و ن  ذلك قوله اآلن محى الوطيس" )جز   
 ن  "و مجلة القول اان ال نعرف اخلطب اال للعرب" ..... إىل .4

 (14-12، ص: 3"و ختففت نؤنتهم على ن  خءلطهم"  )جز   
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 البخال :دراسة النصوص ن  كتءب احليوان و كتءب 
 كتءب احليوان: 

 حلنء الفءخوري( 2يف اسأدب العريب واترخيه، جز   زاملؤجالدفءع ع  الكتءب )نقال ن   .1
 كتءب البخال 

 ن  "كيف يدعوا إىل السعءدة ن  خّص نفسه ابلشقوة إىل .2
 ( 21-11به اجلليل الواضح وأدرك به اجلليل والغءنض" )ص:  خفيونء هذا السبب الذي 

 (11-18ونء أنء أبو حمّمد احلزاني" .... إىل "إالّ أن يتقءرب السعر" )ص: ن  " .3
 (266-264ن  "افهم نء أان نورده عليك... ننع اجلميع أرضي للجميع" )ص:  .4

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 نيزات أسلوب اجلءحظ: بالغته اسأسلوب، دقة الوصف، املزج بني اجلّد واهلزل .1
 اجلءحظ العءنة: الواقعية واملوسوعيةخصءئص  .2
 أثره يف اسأدب العريب .3
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 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 ، دار الكتب العلمية، بريوت3-1اجلءحظ: كتءب البيءن و التبيني، جز   .1
 اجلءحظ: كتءب البخال ، دار أحيء  العلوم، بريوت .2
 يف اسأدب العريب و اترخيية، اجمللد الثءين، دار اجليل، بريوت حنء الفءخوري: املؤجز .3

  :Books Recommended      الكتب للمطءلعة العءّنة:

 153القءهرة  –دراسءت يف نقد اسأدب العريب  :  بدوي طبءنة .1
 اجلءحظ و جمتمع عصره :  مجيل حرب .2
 1131القءهرة  –أدب اجلءحظ  :  حس  السندويب .3
 1153القءهرة  –اجلءحظ يف سلسلة "نوابع الفكر العريب"  :  الفءخوريحنء  .4
 1148القءهرة  –اجلءحظ نعلم العقل و اسأدب  :  شفيق جربي .5
 الف  و نذاهبه يف النثر العريب :  شوقي ضيف .6
 اجلءحظ، حيءته و ااثره :  طه احلءجزي .7
 ن  حديث الشعر و النثر :  طه حسني .8
 اجزا ه( 3الروائع )اجلءحظ  :  تءينفؤاد أ. البس .1

 (1137دعءية اجلءحظ الرسءلة ) :  حمّمد فهمي عبد اللطيف .11
 1141دنشق  –ف  القصص يف كتءب البخال  للجءحظ  :  حمّمد نبءرك .11
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Semester – II 

Course No: AR 17204 (DCE)  

Title of the course:  Arabic Morphology      علم الصرف 

Marks:  100          Credits: 4 

 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الفعل الصحيح والفعل املعتل –ه تينالفعل ابلنظر إىل ب .1
 ، أبواب الفعل اجملر د و املزيد فيه.والفعل املزيد دالفعل اجملر   –الفعل ابلنظر إىل تركيبه  .2
 الفعل املاضي، الفعل املضارع و فعل األمر –الفعل ابلنظر إىل زمن وقوعه  .3
 الفعل الالزم والفعل املتعدي –الفعل ابلنظر إىل معموله  .4

 

 Unit - II          الوحدة الثانية
 

 عل اجملهولملعلوم والفالفعل ا – الفعل ابلنظر إىل ذكر فاعله .1
 الفعل اجلامد والفعل املتصرف –الفعل ابلنظر إىل تصريفه  .2

 تصاريف أبواب الثالثي و الرابعي اجملر د و املزيد فيهتطبيقات على  .3
 

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 اإلبدال واإلعالل .1
 أنواع اإلعالل .2

 تطبيقات على اإلعالل .3

 

  Unit – IV              الوحدة الرابعة

 االسم ابلنظر إىل تركيبه 
 االسم اجلامد، اسم املعىن واملصدر .1
 ، صيغ املبالغةاسم املفعول وصوغه، ،  هصوغو  اسم الفاعل –االسم املشتق  .2
  ة ابالسم الفاعل وصوغهابــالصفة املشب   .3
 وصوغهاسم التفضيل  .4
 امساء الزمان واملكان، اسم اآللة،   .9
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                            :Recommended Books/Suggested Readings    للمطالعة العامةالكتب املقرتحة 

 نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة فؤادأتليف    ملخص قواعد اللغة العربي ة .1
 عب اس حسن، دار املعارف، مصر    النحو الوايف .2
 دار الكتب العلمية بريوت، لبنان السيد أمحد اهلامشي،  القواعد االساسية للغة العربية .3
 رشاد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنان   يف قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور مهدي املخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرة    يف النحو العريب .9
 ة شؤون الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمم د الرفاعي الشيخ عماد   القواعد العربية امليسرة .9

 املكتبات جامعة امللك سعود الرايض
 لعلي اجلارم و مصطفى امني  نحو الواضح يف قواعد اللغة الغربية ال .7

 )اجلزء األول و الثاين و الثالث(  االبتدائيةللمدارس املرحلة                                                              
 للمدارس املرحلة الثانوية ) اجلزء األول و الثاين و الثالث(                                                          

 ندوة العلماء لكناؤ    ،عبد املاجد الندوي            مترين النحو                        -1
 سيد احسان الرمحن، دهلي   اجلديد يف اللغة العربي ة -9

 لسي د علي، مدارس   للمبتدئنياللغة العربية  -11
12. A new Arabic Grammar   John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

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

Course No: AR 17205 (DCE)  

Title of the course: History of Arabic Literature –(Abbasid – Ottoman) 

 )من العصر العباسي الي العصر العثماني( –تاريخ األدب العربي 
Marks: 100          Credits: 4 

 

 

 Unit - I  الوحدة األولى
 العصر العباسي )النثر(

 ( احلركة العلمية 2   ( قيام الدولة العباسية1
 دار احلكمة ودار الرتمجة 3
 Unit - II  لثانيةالوحدة ا

 العصر العباسي )النثر(
 .  ابن املقفع، اجلاحظ،2   . تطو ر النثر الفين1
 . بديع الزمان، احلريري4    . أدب املقامة3 
 Unit - III  لثالثةالوحدة ا

 العباسي )الشعر(العصر 
 الشعراء الفالسفة (3  التجديد يف الشعر )هيئة وموضوع( (1
 أ.  أبو متام   ب. املتنيب    ج. املعرى شعراء اجملون )الغزل ووصف اخلمر( (2

    ب. أبو نواس أ. بشار بن برد 
 Unit - IV  الوحدة الرابعة

 عصر االحنطاط والعثماين
  بعد سقوط بغداداحلالة الثقافية  (1

 حالة الشعر وأهم الشعراء )صفي الدين احلل ي، عائشة الباعونية( (2
   مسامهة علماء العرب (3
 اتريخ: ابن خلدون، وابن خلقان (4
  لغة: ابن املنظور (9

  

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العام ة:

 جرجي زيدان :    اتريخ آداب اللغة العربية .1

 شوقي ضيف : اإلسالمي، العصر العباسي األو ل و الثاينالعصر  .2
 أمحد حسن الزاي ت :    اتريخ األدب العريب .3
 عمر فروخ :    اتريخ األدب العريب .4

 دكتور شوقي ضيف :   الفن و مذاهبه يف الثعر العريب .9

 دكتور شوقي ضيف :   الفن و مذاهبه يف النثر العريب .9
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 دكتور شوقي ضيف :   التطور و التجديد يف الشعر األموي .7

 أمحد أمني :     فجر اإلسالم .1

 دكتور طه حسني :   أجزاء( 4) حديث األربعاء .9

 شكري فيصل :  تطور الغزل يف اجلاهلية و اإلسالم .11

 حسان عباسإ :   اتريخ األدب األندلسي .11

 عبد املنعم خفاجي :   قصة األدب يف األندلس .12

 بطرس البستاين : أدابء العرب يف األندلس و عصر االنبعاث .13

 مصطفى عوض الكرمي :    فن التوشيح  .14

 عبد العزيز األهواين :    الزجل يف األندلس .19
English  

1. History of the Arabs  : P. K. Hitti 
2. An introduction of Arabic Literature by Gibb 
3. A Literary History of the Arabs by R. N. Nichlson 
4. A History of Arabic Literature by K. A. Fariq 
5. The Development of Ghazal in Arabic Literature by Kinney 

 اردو
 عبد احلليم ندوي   (1،2،3  )ج عرىب ادب كى اتريخ  .1
 امحد حسن الزاي ت    )مرتجم(  اتريخ ادب عريب .2
 مقتدي حسن ازهري  اجزاء(  4)مرتجم   خمتصر اتريخ ادب عرىب .3
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Semester – II 

Course No: AR 17206 (DCE) 

Title of the course: Arabic Literature in India  

 األدب العربي في الهند  
Marks: 100           Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الثقافة العربية يف اهلند

 العالقات العربية اهلندية .1
 اللغة العربية يف اهلند .2
 العلوم اإلسالمية )علوم القرآن واحلديث النبوي(تدوين الكتب يف  .3
 تدوين الكتب يف العلوم العامة )اللغة، التاريخ، النحو( .4

 Unit - II          الوحدة الثانية
 األدب العريب يف اهلند

 تطور الشعر العريب  .1
 تعريف أبعمال أدبية وميزات شعرية للشعراء التاليني: .2

 ، فضل احلق اخلري آابدي، فيض احلسن السهارنبوري، أنور شاه الكشمرييآزاد البلغرامي 
 تعريف ابألعمال املهمة يف النثر العريب )سبحة املرجان، نزهة اخلواطر، حجة هللا البالغة( .3

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 نصوص من الشعر 

 ر مطلعها:مري غالم علي آزاد البلغرامي: و قصيدة يف فصيله الشع .1
ا الشعر أحسن الُدرر   مودٌع يف طبيعة البشر إّن 
 )نقال عن مقدمة مظهر الربكات: علق عليه دمحم فضل الدين ص: ط( 

 شعرا من أواخر قصيدته "فنتة اهلند" اليت مطلعها 11فضل احلق اخلري آابدي:  .2
 مجد الدموع و ذابت األحشاء جلوي له جبوانح ايراء 
 )نقال عن املنتخب من الشعر العريب لقسم العربية و آداهبا جامعة عليكره( 

 فيض احلسن السهارنبوي: االنتخاب من قصيدته يف مدح النيب صلعم اليت مطلعها: .3
 فياحبها زدين جوى يف جوانح إذا ُحسن سلمى ليس عنها رائح 
 اشعارا من آخرها 7اشعار من أول القصيدة و  9 
 شذرات من األدب العريب يف شبه القارة )دكتور نور دمحم شاكر( الهور)نقال عن  

 شعرًا من قصيدته اليت مطلعها: 19أنور شاه الكشمريي:  .4
 غدارة اليوانن و الربيطاين أو ما ترى ملا عدت عن طورها 
 )نقال عن املنتخب من الشعر العريب( 
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 Unit - IV          الوحدة الرابعة

  العريبنصوص من النثر 

 شاه ويل هللا الدهلوي: "كلمات نصح للمسلمني" من كتابه .1
 "التفهيمات اإلهلية" نقال من كتاب "املنثورات" حملمد رابع الندوي  

 حممود بن دمحم اجلونفوري: اتثري البيئة و الصناعة يف األدب .2
 نقال من "املختارات" أليب احلسن الندوي  

 املؤلف لكتابة "نزهة اخلواطر و هبجة املسامح و النواظر"عبد احلي احلسين: مقدمة  .3

 أبو احلسن علي الندوي: الباب الثاين، الفصل األو ل .4
 من كتاب: "ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني" 
 :Books Prescribed        الكتب املقر رة:

 لسيد غالم علي آزاد البلغرامي :   سبحة املرجان .1
 شاه ويل هللا حمدث الدهلوي :   بالغةحج ة هللا ال .2
 نور دمحم شاكر شذرات من األدب العريب يف شبة القارة: .3
 عبد احلي احلسين :   نزهة اخلواطر  .4
 أبو الفضل املأمون :   املقامات الدكنية .9
 أبو احلسن علي الندوي : ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني .9
 آزاد بلغرامي )عل ق علي دمحم فضل الدين(موالان  :   مظهر الربكات .7
 السي د أبو احلسن علي الندوي :  خمتارات من أدب العرب .1
 قسم اللغة العربية جامعة علي كره اإلسالمية اهلند :  املنتخب من الشعر العريب .9
 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العام ة:

 احلي احلسين عبد :  الثقافة اإلسالمية يف اهلند .1
 د. امساعيل الندوي : اتريخ الصالت بني اهلند و البالد العربية .2
 دمحم قاضي اطهر مباركبوري :   رجال السند و اهلند .3
 أبو احلسن علي الندوي :   املسلمون يف اهلند .4
 أبو احلسن علي الندوي :  الدعوة اإلسالمية يف اهلند .5
 اجتباء الندويد. سيد دمحم  : صديق حسن خان شخصيته و آاثره .6
 دبع ایحل اینسحل  :   رعب و دنہ ےک اقلعتت .7

 ابصح ادلنی دبع ارلنمح : دنہواتسن ےک دہع ویطس یک اکی کلھج .8
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 وعسمد یلع دنوی :  دنہواتسن رعوبں یک رظن ںیم .9

 رہیض احدم :   وناب دصقی نسح اخن .11

ر ںی .11
س
ف

 

ت

 اسمل دقوایئ : دنہواتسین رسفمنی اور ایکن رعیب 

 سمش ربتزی اخن :  دنہواتسن اک ہصحرعیب ادب ںیم  .12

 ڈارٹک ریبش ادمح :  رعیب زابن و ادب  دبع ہیلغم ںیم .13

 ڈارٹک دیس افروق ادمح اخبری :  ءریمشک ںیم رعیب رعش و ادب اک اراقت .14

 ڈارٹک دمحم ااحسق : ملع دحثی ںیم ربمظع اپک و دنہ اک ہصح .15

 اقیض ارہط ابمروپکری :  رعب و دنہ دہع راستل ںیم .16

باءادنلوی :   اوب انسحل یلع اینسحل ادنلوی .17

 

ب
 ڈارٹک دمحم اج
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Semester – II 

Course No: AR 17207 (DCE) 

Title of the course: Arabic Literature in Muslim Spain  

 األدب العربي في األندلس 

Marks: 100          Credits: 4 

 

  I -Unit      العرب يف األندلس  :الوحدة األولى

 ندلسسيطرة العرب يف بالد األ .1
 الثقافة العربية يف األندلس .2

 خاصة إىل أهم الكتب املراجعة إبشارةالنثر األديب  .3
  II -Unit     نصوص من النثر العريب يف األندلس  :الوحدة الثانية

 الرسالة اجلد ية : ابن زيدون .1
 (2البالغة وصفتها )العقد الفريد ج  : ابن عبد ربه .2
 رسالة يف فضل األندلس )فضائل األندلس وأصلها( :  حزمابن  .3
 ابن جبري األندلسي: الكعبة املقدسة .4

  III -Unit      الشعر العريب يف األندلس  :الوحدة الثالثة
 شعر الطبيعة .2  نشأة الشعر .1
 ابن هاين و ابن خفاجةابن زيدون و الشعراء البارزون:  .4 املوشحات والزجل .3
  IV -Unit    نصوص من الشعر العريب يف األندلس  رابعةالوحدة ال
 ابن هاين: عشرون بيتا من قصيدته اليت مطلعها: .1
 وجال العظات وابلغ النذر  صدق الفناء وكذب العمر .6
 ابن زيدون: عشرون بيتا من قصيدته اليت مطلعها: .2

 وانب عن طيب لقياان ّتافينا أضحى التنائي بديال من تدانينا .7
 عشرون بيتا من قصيدته اليت مطلعا:ابن خفاجة:  .3

 وصافح رمسا ابلعذيب ومعلما لك هللا من برق تراءي فسلما .8
 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العام ة:

 املنتخب من الشعر العريب املعد  من قبل قسم اللغة العربية و آداهبا جامعة، عليكره اإلسالمية .1
 دمحم الرابع احلسين الندوي :   منثورات من أدب العرب .2
 الدكتور جودت الركايب :   يف األدب األندلسي .3
 الدكتور مصطفى الشكعه :  األدب األندلسي موضوعاته وفنونه .4

 احسان عباس :   اتريخ األدب األندلسي .9
 عبد املنعم خفاجي :   قصة األدب يف األندلس .9
 عمر فر وخ :   اتريخ األدب العريب .7
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 أمحد حسن الزاي ت :   اتريخ األدب العريب .1
 ابن بسام :  الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة .9

 ابن القوطية :   اتريخ افتتاح األندلس .11
 بطرس البستاين : أدابء العرب يف األندلس و عصر االنبعاث .11
 الفتح بن خاقان :  قالئد العقيان يف حماسن األعيان .12
 دمحم املقري : األندلس الرطيب نفح الطيب من عصن .13
 مصطفى عوض الكرمي :    فن التوشيح .14
 عبد العزيز األهواين :    الزجل يف األندلس .19
 ليفي بروفنسال )ترمجة: ذوقان قرقرط( :   حضارة العرب يف األندلس .19
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Semester – II 

Course No: AR 17208 (DCE) 

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

 

 Unit - I           :األولىالوحدة 

 املقارنفقه اللغة  .2  فقه اللغة و علم اللغة .1
 مدارس األلسنة احلديثة .4 علم اللغة يف العصر احلديث .3

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 الفونيم واملونيم واملورفيم .2   املبادي األلسنية .1

 علم االصوات .4  اجلملة ونظامها األلسين .3
 Unit - III          :الوحدة الثالثة

 عند العرب يف العصر القدميفقه اللغة  .1
 أبو منصور الثعاليب أهم اللغوين: .2

 أبو الفتح عثمان بن جين
 عبد القاهر اجلرجاين

   وتطورها عند العرب ماجاملع .3
  

 Unit - VI          :الرابعة الوحدة
 

 )تعريف موجز( اللغات السامية .1

 تطورهانشأهتا و  –اللغة العربية  .2

 خصائص اللغة العربية .3

 بني الفصحى و العامية .4

 اللغة العربية يف العصر احلديث و حتد ايهتا .9
 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العام ة:

 عبد التواباملدخل إىل علم اللغة: د. رمضان  .1

 فقه اللغة وأصحاب العربية: أبو منصور الثعاليب .2

 فقه اللغة: دمحم املبارك .3

 مدخل إىل علم اللغة: حممود فهمي حجازي .4

 دراسات يف علم اللغة: فتح هللا سليمان .9

 عبد هللا امحد شعيب ابنحبوث منهجية يف علوم البالغة العربية:  .9

 د هاللاللهجات العربية، نشأ وتطور: عبد الغفار حام .7

 أصوات اللغة: عبد الرمحن أيوب .1

 البالغة العصرية واللغة العربية: سالمه موسى .9

 علم اللغة بني القدمي واحلديث: عبد الغفار هالل .11

11. W. Wright:  Lectures on Comparative Grammar of the semitic languages 

12. N. Chomaky:  Synatactic structures 

13. N. Chomaky:  Aspects of the theory of syntax 
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Semester – III 

Course No: AR 17303 CR 

Title of the course:  Balagh and Prosody  علم البالغة وعلم العروض 

 

Marks: 100         Credits: 4 

 

  I -Unit       البالغة   :الوحدة األولى

 البالغة مبادئها ووظيفتها .1

 علم البيان: التشبيه وأقسامه .2

 االستعارة واملكنية والتصرحيية .3

 وأقسامهالكناية  .4

  II -Unit       البالغة   :الوحدة الثانية

 علم املعاين .1

 االغراض البالغية للخرب .2

 االغراض البالغية لإلنشاء .3

 االجياز واإلطناب .4

  III -Unit      علم البديع   :الوحدة الثالثة

 اجلناس، السجعلفظية: احملسنات ال .1

 احملسنات املعنوية: التورية، الطباق، حسن التعليل .2

   I -Unit        علم العروض   الوحدة الرابعة:

 علم العروض وأمهيته

   املصطلحات العروضية: املقاطع العروضية، التفاعيل، الزحافات والعلل

 البحور، الكتابة العروضية، التقطيع العروضي للبحور التالية: 

 الطويل، البسيط، الوافر
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  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. شوقي ضيف   البالغة، تطور و اتريخ .1
 علي اجلارم و مصطفى أمني    البالغة الواضحة .2
 أمحد مصطفى املراغي    علوم البالغة .3
 حنفي انصف    دروس البالغة .4
 د. عبد العزيز عتيق   علم العروض و القافية .5
 املعيار يف أوزان األشعار أبو بكر دمحم بن عبد امللك الشنرتيين .6
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Semester - III 

Course No: AR 17302 CR 

Course Title: Modern Arabic Prose [Non-fictional]   نثر العربي الحديثال  
 

Marks: 100         Credits: 4 

 

 Unit- I          الوحدة األولى
 النهضة األدبية يف جمال النثر

 و بواعثها األدبيةعوامل النهضة  .1

 حركة الرتمجة و ميالد الفنون املستحدثة .2

 أعالم النثر احلديث: )أ( طه حسني    )ب( دمحم حسني هيكل   )ج( حممود تيمور .3

 Unit - II          الوحدة الثانية

 فنا املقالة و السرية
 تطور املقالة احلديثة .1

 السرية و أنواعها قدميا و حديثا .2

 احلديثة:  )أ( الشيخ دمحم عبده  )ب( مصطفى لطفي املنفلوطي )ج( عباس حممود العقادأعالم املقالة  .3

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 نصوص من أدب املقالة و السرية

 حلقة اثنية من األايم .1

 لطه حسني:  )كان مطمئنا ....... إىل هذا الطور اجلديد( .3

 حملمد حسني هيكل:     قاسم أمني بك  .2

 حملمود تيمور:     اإلصغاءفّن  .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 نصوص من أدب املقالة و السرية

 للشيخ دمحم عبده:    الزواج .1

 ملصطفى لطفي املنفلوطي:   رسالة الغفران .2

 لعباس حممود العقاد:    بلديت .3
 

 الكتب المقّررة:
 م1398طـه حسني، دار املعارف، القاهرة، سنة ، األايم .1

 م1323، 1دار املعارف، القاهرة، ط دمحم حسني هيكل،، غربية مصرية و تراجم .2

 ، املطبعة النموذجية، احللمية اجلديدةحممود تيمورر، النّب اإلنسان و مقاالت أخ .3

 م1333القاهرة، عام  \، دار الشروق، بريوت1، طلشيخ دمحم عبده، ا2األعمال الكاملة، ج .4

 م1384، دار اجليل، بريوت، سنة نفلوطيى لطفي امل، مصطف1مؤلَّفات املنفلوطي الكاملة، ج .5

 م1382، عام 1دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط باس حممود العقاد،عأان    .6
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 الكتب للمطالعة العامة:
 م1398املقال وتطوره يف األدب املعاصر، دار املعارف، القاهرة، سنة ، أبو ذكرى .1

 ، اجيوكيشنل ُبك هاوس، علي غرارتقاءمصر مني عريب مقاله نغارى كا  ،أبو سفيان إصالحي .2

 إحسان عباس   فن السرية، دار الثقافة، بريوت .3

 أمحد حسن الزايت   اتريخ األدب العريب .4

 م1383، 4، دار املعارف، القاهرة، طتطور األدب احلديث يف مصر، أمحد هيكل .5

 م1368سنة  أضواء على األدب العريب املعاصر، دار الكاتب املصري، القاهرة،، أنور اجلندي .6

، عام 4الفنون األدبية و أعالمها يف النهضة العربية احلديثة، دار العلم للماليني، بريوت،ط، أنيس املقدسي .9
 م1384

 م1383، 8، طاألدب العريب املعاصر يف مصر، دار املعارف، القاهرة، شوقي ضيف .8

 م1368القاهرة، سنة  تطور الرواية العربية احلديثة يف مصر، دار املعارف،، عبد احملسن طه بدر .3

 م1366، سنة 9، دار الكتاب العريب،ط1يف األدب احلديث،ج، عمر الدسوقي .11

 ، مكتبة اإلجنلو املصرية، القاهرة3صور من األدب احلديث، ج، دمحم عبد املنعم خفاجي .11

 م1361، 2القصة يف األدب العريب احلديث، املكتبة األهلية،بريوت، ط، دمحم يوسف جنم .12

13. Hamdi Sakkut, The Egyptian Novel and its Main Trends, Darul Ma’arif, 
Cairo,1971 

14. Ismat Mahdi, Modern Arabic Literature, Rabi Publishers, Hyderabad, 1983 
15. Sasson Somekh, The Changing Rhythm, E. J. Brill, Leiden, 1973 
16. J. A. Haywood, Modern Arabic Literature 
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Semester – IV 

Course No: AR 17403 CR      

Title of the course: Arabic Drama       المسرحية العربية 
Marks:  100        Credits: 4 

 

  I -Unit       املسرحية وتقنياهتا  الوحدة األولى:

 احلل( –التعقيد  –اهليكل )العرض  -التعريف  .1
 اللغة واحلوار –الشخصية  –العناصر املهمة: الوحدة  .2

 Unit - II          الوحدة الثانية:
 اترخيها وأصوهلا  –املسرحية الكالسيكية  .1
 امللهاة )الكوميداي( -أنواع املسرحية: املأساة )الرتاجيداي(  .2

  III -Unit      املسرحية يف األدب العريب  الوحدة الثالثة:
 التطور –النشأة  -الظهور  .1
  –توفيق احلكيم  –عزيز أابظة  -االعالم البارزون: أمحد شوقي   .2

 على أمحد ابكثري –حممود تيمور 
  IV -Unit      مسرحية "الدكتور حازم"  الوحدة الرابعة:

 دراسة النص للرتمجة والشرح .1
 دراسة نقدية شاملة .2

 :Book Prescribed         الكتاب املقّرر:
  مسرحية "الدكتور حازم" لعلي أمحد ابكثري 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 ابراهيم درديري  تراثنا العريب يف األدب املسرحي احلديث .1
 أمحد هيكل  األدب القصصي و املسرحي يف مصر .2
 أمحد هيكل   تطور األدب احلديث يف مصر .3
 عمر الدسوقي  نشأهتا و اترخيها و أصوهلا –املسرحية  .4
 مود حامد شوك حم   الفن املسرحي يف األدب احلديث .5
 دمحم يوسف جنم   املسرحية يف األدب العريب احلديث .6
 علي الراعي   املسرح يف الوطن العريب .1
 حممود تيمور    طالئع املسرح العريب .8
 دمحم تيمور    حياتنا التمثيلية .9
 دمحم مندور     املسرح .12
 دمحم مندور    املسرح النثري .11
 دمحم مندور   احلكيممسرحيات توفيق  .12
 حممود حامد شوك    املسرحية يف شعر شوقي .13
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Semester – I 

Course No: AR 17102 CR 

Title of the course: History of Arabic Literature – (Jahiliyyah-  Umayyad) 

 تاريخ األدب العربي )من العصر الجاهلي الى العصر األموي(
Marks:100         Credits: 4 

 

 Unit - I          األولى الوحدة

 العصر اجلءهلي
 ( نشأة اللغة العربية وتطورهء2   شبه اجلزيرة العربية( 1
 ( ( املعلقءت وأصحءهبء وخصءئصهء الفنية 4  ( نشأة القصيدة وبنء هء (3

 ( صور بدائية للنثر5
  
 Unit - II          الوحدة الثانية

 العصر اإلسالني
 احلديث الشريف وأثره يف اسأدب العريب (2اللغة العربيةالقرآن وأثره يف  (1
 الشعرا  املخضرنون (4 اخلطءبة اإلسالنية وأهم خطبء هء (3
 نوضوعءت الشعر اإلسالني (5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 النثر يف العصر اسأنوي

 اخلطءبة وأهم اخلطبء  (2 قيءم الدولة اسأنوية )خلفية اترخيية( (1
 نشأة النحو العريب (4   تطور علم اللغة (3
 الرسءئل (5

  IV -Unit     الشعر يف العصر اسأنوي   الوحدة الرابعة
 جرير، أخطل، فرزدق :النقءئض وشعرا هء (3  الشعر السيءسي (1
     اإلابحي ،  العذري،  التقليدي   :الغزل (2
   

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 جرجي زيدان :  اتريخ آداب اللغة العربية .1
 شوقي ضيف : اتريخ اسأدب العريب )العصر اجلءهلي،  .2

 أمحد حس  الزاّيت :   اتريخ اسأدب العريب .3
 عمر فروخ :   اتريخ اسأدب العريب .4

 جواد علي :  اتريخ العرب قبل اإلسالم .5

 شوقي ضيفدكتور  :  الف  و نذاهبه يف الشعر العريب .6
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 دكتور شوقي ضيف :  الف  و نذاهبه يف النثر العريب .7

 دكتور شوقي ضيف : التطور و التجديد يف الشعر اسأنوي .8

 أمحد أنني :    فجر اإلسالم .1

 دكتور طه حسني :   يف اسأدب اجلءهلي .11

 حيىي اجلبوري :   الشعرا  املخضرنو .11

 شكري فيصل :  تطور الغزل يف اجلءهلية و اإلسالم .12

 انصر الدي  اسأسد :   الشعر اجلءهلينصءدر  .13

 نصطفى عوض الكرمي :    ف  التوشيح  .14

English  

1. History of the Arabs                                 P. K. Hitti 

2. An introduction of Arabic Literature                        H.A.R.Gibb 

3. A Literary History of the Arabs                                R. N. Nichlson 

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

5. The Development of Ghazal in Arabic Literature.  Kinney 

 اردو
 ىعبد احلليم ندو   (1،2،3عرىب ادب كى اتريخ )ج  .1
 الزاّيتامحد حس     )نرتجم( اتريخ ادب عرىب .2
 ازهرينقتدي حس   اجزا ( 4خمتصر اتريخ ادب عرىب )نرتجم  .3
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Semester – II 

Course No: AR 17202 CR 

Title of the course: Classical Arabic Poetry  
(Pre-Islamic Period to Umayyad Period)  

)من العصر الجاهلي إلى العصر األموي(الشعر العربي الكالسيكي   
Marks: 100          Credits: 4 

 

 
 Unit - I          الوحدة األولى

 الشعر اجلاهلي
 معلقة زهري بن أيب سلمى: قصيدة كاملة )حتليل لغوي ونقدي(

 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 الشعر:مخسة عشر بيتا من معل قة له، من  امرؤ القيس: .1
 مبنجرد قيد األوابد هيكل و قد اغتدى و الطري يف وكناهتا  
 اثنا عشر بيتا من معلفة، من الشعر: عنرتة بن شد اد: .2 
 و الكفر خمبثة لنفس املنعم نب ئت عمرا غري شاكر نعميت  
 طرفة بن العبد: مخسة عشر بيتا من معلقته من الشعر: .3 
 ت ترى أن  قد أتيت مبؤيدألس يقول وقد تر  الوظيف وساقها  

 وم: مخسة عشر بيتا من معلقته من الشعر:ثلعمرو بن ك .4
 بعولتنا إذا مل متنعوان يقنت جيادان ويقلن لستم

 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 الشعر اإلسالمي )حتليل لغوي ونقدي( 
 قصيدته من من البداية: بن اثبت: حسان .1 
 بنيت إن  الذوائب من فهر قد  
 اخلنساء: قصيدة .2 
 أال اي عني و حيك اسعديين  

 كعب بن زهري: قصيدته ابنت سعاد من الشعر: .3
 و العفو عند رسول هللا مأمول نبئت أن رسول هللا أو عدين 

 كعب بن مالك: قصيدته .4
 على ما أراد، ليس هلل قاهر  عجيب ألمر هللا و هللا قادر 
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 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 الشعر األموي

 مخسة عشر بيتا من قصيدته "خف القطني" من الشعر  األخطل: .1 
 يف نبعة من قريش يعصبون هبا    

 مخسة عشر بيتا من قصيدته من البداية الفرزدق: .2 
 هذا الذي تعرف البطحاء وطأته    
 جرير: مخسة عشر بيتا من قصيدته من البداية .3 
 خري من ركب املطااي الستم   
 عمر بن أيب ربيعة: .4 
 وشفت انفسنا مما جند ت هندا جنزتنا ما تعديل  

 
 :Books Prescribed         الكتب املقر رة:

 شرحها الزوزين، دار اجليل، بريوت  املعل قات السبع: .1
 املنتخب من أدب العرب مجعه و شرحه طه حسني و زمالءه،  .2

 م1931دار الكتب املصرية القاهرة،  اجلزء األول، مطبعه
 دواوين الشعراء املذكورين أعاله يف املقرر الدراسي .3
 أنس بدوي و زمالءه  روائع الشعر اإلسالمي .4
 أنس بدوي و زمالءه  روائع الشعر األموي .9

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العام ة:

 شوقي ضيفد/   (1،2،3) اتريخ األدب العريب .1
 جرجي زيدان  (1،2،3) اتريخ اآلداب العربية .2
 عمر فر وخ  (1،2،3) اتريخ األدب العريب .3
 أمحد حسن الزايت   اتريخ األدب العريب .4
 األمام الزوزين حتقيق دمحم عبد هللا   شرح املعلقات السبع .9
 الدكتور عبد احلليم ندوي (1،2،3،4) عريب ادب كي اتريخ .9
 سيد طفيل أمحد مدين  ادب عريب )مرتجم( اتريخ .7
 مقتدي حسن أزهري   عريب ادب كي اتريخ .1
 سيد طفيل أمحد مدين   اتريخ ادب عريب .9

 شوقي ضيف مصر و الشام –عصر الدول و األمارات  .11

English  
1. Seven Odes   : A. J. Arbery 

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

3. History of Arabs  : P. K. Hitti  

 
 


