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Semester

Course Code

Course Title

Course
Type

Course
Status

Semester-I

MAARB 101*

Pre-Islamic
Arabic
Literature
Arabic Literature During
Islamic Period
Linguistics
Arabic Text and Applied
Grammar
Translation: Theory and
Practice*
Semester-I Total:

Theory

Core Course

Credit
Value of
the
Course
5

Theory

Core Course

5

40+10=50

Theory
Theory

Core Course
Core Course

5
5

40+10=50
40+10=50

Theory

Core Course

5

40+10=50

25

250

MAARB 102*
MAARB 103*
MAARB 104*
MAARB 105*

Marks
Distributio
n (End Sem
+ Int. Asst.)
40+10=50

Semester

Course Code

Course Title

Course
Type

Course
Status

Semester-II

MAARB 201*

Theory

Core Course

MAARB 202*
MAARB 203*
MAARB 204*

Arabic Literature During
Umayyad Period
Rhetoric & Prosody
Use of Language-I*
Arabic Literature in India

Credit
Value of
the
Course
5

Theory
Theory
Theory

Core Course
Core Course
Core Course

5
5
5

40+10=50
40+10=50
40+10=50

MAARB 205*

Specialized Translation*

Theory

Core Course

5

40+10=50

25

250

Semester-II Total:

Marks
Distributio
n (End Sem
+ Int. Asst.)
40+10=50

Semester

Course Code

Course Title

Course
Type

Course
Status

Semester-III

MAARB 301*

Arabic
Poetry
During
Abbasid Period
Arabic
Prose
During
Abbasid Period
One of the Major Elective
Course to be chosen from
the following:
a) Principles of Literary
Criticism
b) Teaching Methodology
c) Development of AutoBiography in Arabic
literature
d) Stylistics of Arabic
Literature
One of the Major Elective
Course to be chosen from
the following:
a) Literary
Trends,
Movements & Schools
b) Communicative Arabic-

Theory

Core Course

Credit
Value of
the
Course
5

Theory

Core Course

5

40+10=50

Theory

Major
Elective

5

40+10=50

Theory

Major
Elective

5

40+10=50

MAARB 302*
MAARB 303
A/B/C/D#

MAARB 304
A/B/C/D#

Marks
Distributio
n (End Sem
+ Int. Asst.)
40+10=50

1
c) Applied Criticism
d) Development of Travel
Literature in Arabic
One of the Minor Elective
Course to be chosen from
the following:

MAARB 305
A/B/C/D^

Theory

Interdisciplin
ary Elective

a) Essential Arabic
b) Contemporary
Arab
World
(Social,
Economical & Political
Conditions)
c) Arab
Culture and
Civilization
d) A brief history of
Arabic Literature
Semester-III Total:

Semester

Course Code

Course Title

Semester-IV

MAARB
400**

Community
Course

MAARB 401*
MAARB 402*
MAARB 403
A/B/C/D#

Modern Arabic Prose
Modern Arabic Poetry
One of the Major Elective
Course to be chosen from the
following:
a) Arabic Novel & Short
story
b) Mahjar Literature
c) Development
of
Arabic Journalism
d) Arabic Play
One of the Major Elective
Course to be chosen from the
following:
a) Use of Language-II
b) Communicative
Arabic-II
c) Consecutive
Interpretation
d) Andalusian
&
Ottoman Literature
Dissertation
Writing
&
Research Methodology

MAARB 404
A/B/C/D#

MAARB 405*

Engagement

4

40+10=50

24

250

Course
Type

Course
Status

Credit
Value of
the Course

PR

Community
Engagement
Course
Core Course
Core Course
Major
Elective

2

Marks
Distributio
n (End Sem
+ Int. Asst.)
10+10=20

5
5
5

40+10=50
40+10=50
40+10=50

Theory

Major
Elective

5

40+10=50

PR/Projec
t
&
Theory

Core Course

5

30+10+10=5
0

27
101

270
1020

Theory
Theory
Theory

Semester-IV Total:
Program Total

•

Medium of instruction will be in Arabic

•

*Courses focus on employability & skill development

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-I
(MAARB 101)*: Pre-Islamic Arabic Literature

•

Course Content:

•

 .1تطور األدب العربي في العصر الجاهلي
 .2خصائص النثر الجاهلي ومميزاته
 .3دراسة الفنون النثرية التالية:
 .1الخطابة والخطباء في العصر الجاهلي:
•

قس بن ساعدة اإليادي وخطبته :أيها الناس اسمعوا ووعوا إنه من عاش مات ومات فات  ...إلخ.

•

عمرو بن معديكرب الزبيدي وخطبته :إنما املرء بأصغريه قلبه ولسانه فبالغ املنطق السداد ...إلخ.

 .2الوصايا :تعريفها وأنواعها ،ودراسة وصية عمرو بن كلثوم لبنيه ووصية أعرابية ابنتها ليلة زفافها.
 .3الحكم واألمثال :تعريفها وقيمتها االجتماعية واألدبية ،ودراسة عشرين مثال سائرا.
 .4الرسالة :تعريفها ورسالة املنذر األكبر إلى أنوشروان.
 .4أغراض الشعر الجاهلي وسماته البارزة
 .5الشعراء الجاهليون وطبقاتهم
 .6دراسة الشعراء املذكورين أدناه وقصائدهم التالية:
•

امرؤ القيس

عشرون بيتا من معلقته (وليل كموج البحر أرخى سدوله  ...إلى …عذارى دوار في مالء مذيل).

•

زهير بن أبي سلمى

عشرون بيتا من معلقته (أمن أم أوفى دمنة لم تكلم  ....إلى …بعيدين فيها من عقوق ومأثم)

•

عمرو بن كلثوم

عشرون بيتا من معلقته (أبا هند فال تعجل علينا  ....إلى… فما يدورن ماذا يتقونا)

•

عبيد بن األبرص

عشرون بيتا من معلقته (أقفر من أهله ملحوب  ....إلى …دهــر وال ي ـنـفــع الـتلـبيـب)

•

تأبط الشرا

•

حاتم الطائي

•

الشنفرى

عشرون بيتا من قصيدته ( ِإن بالشعب الذي دون سلع ...إلى ...منه بعد القتل نهل وشل)
َ
َ ّ َ َ َ ََ
العذل (مهال نوار أقلي اللوم والعذل  ...إلى  ...عف الخليقة ال نكسا وال وكال)
أ ِقلي اللوم و
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َّ
َ
ُ
َ
دور َمط َّيكم .إلى .ألف إذا ما ُرعته ِا َ
ص َ
عشرون بيتا من "المية العرب" (أقيموا َبني أ ّمي ُ
هتاج أعز ُل)
ِ
ِ
Books recommended:

•

معاذ السرطاوي:

دراسات في األدب العربي

•

حنا الفاخوري:

الجامع في تاريخ األدب العربي  -األدب القديم

•

أحمد حسن الزيات :تاريخ األدب العربي

•

•

مارون عبود:

أدب العرب (مختصر تاريخ نشأته وتطوره وسير مشاهير رجاله وخطوط أولى من صورهم)

•

أحمد زكي صفوت:

•

أحمد زكي صفوت:

جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة
جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة

•

املعلقات السبع ،وديوان حاتم الطائي ،وديوان تأبط الشرا

•

هاشم صالح مناع :النثر في العصر الجاهلي

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-I
(MAARB 102)*: Arabic Literature During Islamic Period

•

Course Content:

•

 .1أثر اإلسالم على حياة العرب العقلية واالجتماعية واألدبية واللغوية
 .2النثر العربي وخصائصه في العصر اإلسالمي األول
•

القرآن الكريم:

سورة النجم

•

الحديث الشريف:

جوامع الكلم

 .3الخطابة:
•

خطبة الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد معركة حنين وخطبة حجة الوداع

•

خطبة أبي بكر الصديق رض ي هللا عنه يوم السقيفة

•

علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه ونهج البالغة

 .4الكتابة في صدر اإلسالم
•

كتاب عمر رض ي هللا عنه إلى أبي موس ى األشعري رض ي هللا عنه

 .5خصائص الشعر العربي في صدر اإلسالم وأغراضه
 .6دراسة الشعراء املذكورين أدناه وقصائدهم التالية:
َ
وم َمتبو ُل  ...إلى  ...منها َل ٌ
بانت ُس ُ
الي َ
عاد َف َقلبي َ
اب َز ُ
بان َو َأقر ٌ
هاليل)
عشرون بيتا من القصيدة البردة( :
ِ
َ ََ َ ُ َ َ
َُ
كر َمنا ب َن َ ّ
َللا َأ َ
قوام
صر ن ِب ِي ِه  ...إلى  ...فخر اللبيب ِب ِه على األ ِ
ِ ِ
الت َذ ُّك ُر َ
ُي َؤ ّر ُقني َ
حين ُأمس ي  ...إلى َ ...أ ُيصب ُح في َ
الض َ
فيه ُيمس ي
ريح و ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
لناس ما ز َعما
َللا ُم ٍ
لِل ال ش ِريك له  ...إلى ِ ...
الحمد ِ ِ
وف ِل ِ

•

كعب بن زهير

•

حسان بن ثابت األنصاري

•

الخنساء

•

النابغة الجعدي

•

حنا الفاخوري:

الجامع في تاريخ األدب العربي  -األدب القديم

•

أحمد حسن الزيات:

تاريخ األدب العربي

•

مارون عبود:

أدب العرب (مختصر تاريخ نشأته وتطوره وسير مشاهير رجاله وخطوط أولى من صورهم)

•

عمر فروخ:

تاريخ األدب العربي

•

شوقي ضيف:

•

حسان بن ثابت:

تاريخ األدب العربي – العصر اإلسالمي –
ديوان حسان بن ثابت األنصاري

•

كعب بن زهير:

ديوان كعب بن زهير

•

الخنساء:

ديوان الخنساء

•

النابغة الجعدي:

ديوان النابغة الجعدي

•

الشيخ أبو الحسن علي الندوي :مختارات من أدب العرب

Books recommended:

•

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-I
•

(MAARB 103)*: Linguistics

•

Course Content:
 .1تصحيح النطق واملخارج
 .2التعريف باللغة ونشأة اللغة البشرية وفصائلها
 .3نشأة اللغة العربية ومراكزها وعوامل ازدهارها
 .4خصائص اللغة العربية
 .5أنواع الهمزات وطريقة كتابتها
 .6اللهجات العربية وصلتها بالعربية الفصحى
 .7املدخل إلى علم اللسانيات الحديثة
 .8علم األصوات والتشكيل الصوتي
 .9املدخل إلى علم الصرف (املورفيم) والتطور الفني في اللسانيات الحديثة
 .10علم الداللة :تعريفه وأنواع التطور الداللي
 .11املعاجم العربية :تعريفها وتطورها
Books recommended:
Ancient Semitic Civilization by Sabatino Moscati
The Heart of Arabic by Philby
The Arabic Language: Its Role in History by Anwar G. Sehne
•

الدكتور علي جواد:

تاريخ العرب قبل اإلسالم

•

الدكتور سيد يعقوب بكر:

الحضارات السامية

•

الدكتور علي عبد الواحد وافي:

 .1فقه اللغة ونشأة اللغة عند اإلنسان  .2والطفل  .3وعلم اللغة

•

الدكتور إبراهيم خليل:

مدخل إلى علم اللغة

•

األستاذ محمد مبارك:

فقه اللغة

•
•
•

•

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-I
•

(MAARB 104) *: Arabic Text and Applied Grammar

•

Course Content:

املالحظة :هذه املادة تبتني أساسا عىل التامرين والتطبيقات العملية للقواعد النحوية والرصفية وصياغة اجلمل باستخدام التعابري
املختارة.
 .1مباحث في االسم (الجملة االسمية) :النكرة واملعرفة ،املعرب واملبني ،املضاف واملضاف إليه ،الصفة واملوصوف ،املبتدأ والخبر،
أنواع الخبر ،كان وأخواتها ،وإن وأخواتها – .الجزء األول للكتاب – الضمير وأنواعه ،أسماء اإلشارة ،أسماء املوصولة ،النعت
الحقيقي – .الجزء الثاني للكتاب – اسم التفضيل ،اسم الزمان واملكان األسماء الخمسة – ،الجزء الثالث للكتاب –
 .2مباحث في الفعل (الجملة الفعلية) :أنواع الفعل ،الفعل الالزم واملتعدي – ،الجزء األول للكتاب – نواصب الفعل ،جوازم الفعل،
األفعال املتعدية إلى مفعولين ،األفعال الخمسة – الجزء الثاني للكتاب – أسماء األفعال ،أفعال املقاربة ،الرجاء والشروع – ،الجزء
الثالث للكتاب –
 .3مباحث في الحروف :حروف العطف ،حروف الجر – الجزء األول للكتاب – حروف النفي ،حروف القسم – الجزء الثاني للكتاب –
حروف وأسماء االستفهام وإعرابه – الجزء الثالث للكتاب –
 .4مباحث في الجملة ومتمماتها :تعدد الخبر وتقدمه ،الحال – ،الجزء الثاني للكتاب – أدوات الشرط ،أسلوب النداء ،ال النافية
للجنس– الجزء الثالث للكتاب – أسلوب االستثناء – الجزء الرابع للكتاب – التوابع ،املفعوالت ،الحال ،التمييز وأنواعه ،العدد
وأحواله – الجزء الرابع للكتاب –
Prescribed Book:
•

•

املختار في قواعد اللغة العربية – األجزاء األربعة – :الحسين قوامي عمر بن سعادة وفهيم موس ى أبو حجازي
Books recommended:

•

•

للسيد أحمد هاشمي:

القواعد األساسية للغة العربية

•

الدكتور نديم حسين دعكور:

القواعد التطبيقية في اللغة العربية

•

القراءة العربية للمسلمين –األجزاء األربعة– محمود إسماعيل صيني ،محمد حسين ،أنور رشيد ،مصطفى عمر ،أحمد عبد
الوهاب ،صالح محمد

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-I
*(MAARB 105) *: Translation: Theory and Practice

•

Course Content:

•

نظرية:
 .1الترجمة :املدخل إليها
 .2أنواع الترجمة
•

الترجمة الحرفية

•

الترجمة األدبية

•

الترجمة بتصرف

•

الترجمة التفسيرية

•

الترجمة التلخيصية

•

الترجمة الفورية

• التعريب
 .3تاريخ الترجمة
•

تاريخ الترجمة عند العرب

 .4نظريات الترجمة
•

نظريات الترجمة عند العرب

 .5املشاكل في الترجمة
•

مشاكل الترجمة العربية  -اإلنكليزية وبالعكس-

 .6طرق وتقنيات الترجمة ،وما يجب االعتناء به أثناء الترجمة
ممارسة:

الفقرات املختارة من الصحف اليومية – من العربية إلى اإلنكليزية وبالعكس –

•

فقرات األخبار الصحفية عن القضايا املعاصرة

•

فقرات األخبار املتعلقة باملجتمع والسياسة

•

الفقرات األدبية البسيطة

•

ا الفقرات التكنولوجية

•

فقرات الطب والصحة

•

الفقرات الرياضية

•

الدكتور محمد عناني:
الدكتور حسيب إلياس حديد:
الدكتور علي القاسمي:

Books recommended:
•
•

فن الترجمة ،الشركة املصرية العاملية للنشر ،القاهرة،
أصول الترجمة ،دار الكتب العلمية ،القاهرة.
الترجمة وأدواتها دراسات في النظرية والتطبيق

•

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-II
(MAARB 201) *: Arabic Literature During Umayyad Period

•

Course Content:

•

 .1األدب العربي في عصر بني أمية :تطوره ومناهجه وخصائصه
 .2الجمع والتدوين للعلوم العربية :سرد تاريخي لعلوم القرآن والحديث ورواية أخبار العرب
 .3األجناس النثرية في العصر األموي :الخطابة والكتابة
•

َ
خطبة قطري بن الفجأة :أما بعد ،فإني أحذركم الدنيا ،فإنها حلوة خ ِضرةُ ،ح َّفت بالشهوات ،وراقت بالقليل ،وحليت باآلمال
إلخ...

•

خطبة الحجاج بن يوسف بعد دير الجماجم

•

رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الكتاب :إليكم يا معشر الكتاب إلخ...

 .4الشعر العربي في العصر األموي :األغراض واالتجاهات والسمات البارزة
•

شعر النقائض وشعراؤها :األخطل والفرزدق وجرير

•

الشعر الغزلي وشعراؤه :جميل بن معمر وعمر بن أبي ربيعة

•

شعر املديح والهجاء وشعراؤهما :نصيب ،القطامي ،كعب بن معدان األشقري ،ابن مفرغ ،ثابت قطنة

•

الشعر السياس ي وشعراؤه :ابن قيس الرقيات ،الطرماح ،كثير ،الكميت ،عبد هللا بن الزبير ،عدي بن الرقاع

 .5دراسة الشعراء املذكورين أدناه وقصائدهم التالية:
•

الفرزدق:

•

األخطل:

•

جرير:

•

عمر بن أبي ربيعة:

َ َُ َ
ََ
الب ُ َ َ َ ُ
َ
َهذا َّالذي َتعر ُف َ
القل ُم
وح ِه
طحاء وطأته  ...إلى  ...جرى ِبذاك له في ل ِ
ِ
َ َُ َ َ
َ
ّ
َ ََ ُ َ ُ
ََ
مامة ِل ِلفر ِاق ِجمالها  ...إلى ِ ...إال ِاستبحنا خيله و ِرجالها
رحلت أ
َ
َ َ َ ُ
َ
َأ ِق ّلي ا َلل َ
عاذ َل َوال ِعتابا  ...إلى  ...كفينا ذا الجرير ِة واملصابا
وم ِ
ُّ َ َ ُ َّ َ َ َ
َه َّي َج َ
لب َمغان َو َ
الق َ
القذر
ص َير  ...إلى  ...غ ِيب األبرام عنا و
ٍ
Books recommended:

•

جرجي زيدان:

تاريخ آداب اللغة العربية – الجزء األول –

•

عمر فروخ:

تاريخ األدب العربي – الجزء األول –

•

غازي طليمات ،عرفان األشقر:

الشعر في العصر األموي

•

الدكتور صالح الدين الهادي:

اتجاهات الشعر في العصر األموي

•

أحمد حسين صبوة:

الغزل العذري في العصر األموي

•

جورج غریب:

الغزل ،تاریخه وأعالمه

•

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-II
(MAARB 202) *: Rhetoric & Prosody

•

Course Content:

•

 .1الفصاحة والبالغة واألسلوب
 .2علم البيان
•

التشبيه وأقسامه

•

املجاز وأقسامه

•

االستعارة وأقسامها

•

الكناية أقسامها

 .3علم املعاني
•

الخبر وأقسامه

•

اإلنشاء وأقسامه

•

الفصل والوصل

•

اإليجاز واإلطناب واملساواة

 .4علم البديع
•

املحسنات اللفظية :الجناس ،السجع ،االقتباس.

•

املحسنات املعنوية :التورية ،الطباق ،املقابلة ،حسن التعليل ،تأكيد املدح بما يشبه الذم وعكسه ،أسلوب الحكيم

 .5علم العروض تعريفه وخصائصه.
 .6تعريف األساسيات العروضية اآلتية :األسباب واألوتاد والفواصل واألجزاء والدوائر الخمسة والزحاف والعلة
 .7دراسة مفصلة للبحور اآلتية والتقطيع الشعري على أوزانها :البحر الطويل ،البحر الكامل ،البحر الوافر ،البحر الخفيف ،البحر
البسيط والبحر املديد والبحر الرجز
البالغة الواضحة :علي الجارم

Prescribed Book:
ومصطفى أمين

•

محيط الدائرة ،والعروض والقافية :محمود مصطفى بتحقيق د .عمر فاروق الطباع
Books recommended:
•

عبد العزيز عتيق :علم البيان

•

عبد العزيز عتيق :علم البديع

•

عبد الحميد الفراهي :جمهرة البالغة

•

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-II
*(MAARB 203) *: Use of Language-I

•

Course Content:

•

a. Oral Expression
1. Self-Introduction
2. Daily Life
3. Marketing
4. Travelling
5. Dialogue
6. Group Discussion
b. Composition
Personnel Letter Writing
Application Writing
Precise Writing

1.
2.
3.

Books recommended:
•

ميسون علي درويش:

الكتابة اإلنشائية اإلبداعية لطلبة املرحلة الثانوية

•

محمد محمود:

فن كتابة املقال والفقرات االنشائية

•

عطية الغول:

فن كتابة اإلنشاء والتعبير؛ أدواته وموضوعاته

•

عصام يوسف:

تعلم كتابة التعبير واإلنشاء بسهولة ويسر

•

محمد الهندي ،هناء الشيخ:

موسوعة كتابة اإلنشاء باللغة اإلنجليزية للمدارس

•

عماد الشافعي:

الطريقة السهلة لكتابة موضوعات التعبير واالنشاء

•

إبراهيم عبود السامرائي:

األساليب اإلنشائية في العربية

•

فايز تيسير الزهر:

فن اإلنشاء طريقة جديدة ومبتكرة تساعد الطالب على إتقان اللغة العربية

•

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-II

.1

تاريخ تطور العالقات العربية – الهندية

.2

اللغة العربية في الهند :نشأتها وتطورها من منظور تاريخي
•

(MAARB 204) *: Arabic Literature in India

•

Course Content

•

نظرة عابرة على مساهمة الهنود في النثر العربي في الهند :علوم القرآن وتفسيره ،علوم الحديث وشرحه ،الدراسات
اإلسالمية ،الفقه والفتاوى ،السير والتراجم ،األدب وعلم النحو واللغة ،الفلسفة والكالم ،التاريخ وتاريخ األدب العربي،
إصدار املجالت ،الترجمة والتعريب.

.3

أعالم النثر:
•

الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني
الشاه ولي هلل الدهلوي

•

نواب صديق حسن القنوجي

•

عبد الحي الحسني

•

عبد العزيز امليمني

•

أبو الحسن علي الحسني الندوي

•

.4

• أبو محفوظ كريم املعصومي
أعالم الشعر:
•

أبو عطاء السندي...

•

القاض ي عبداملقتدر الكندي الدهلوي

•

فيض الحق الخير آبادي

•

غالم علي آزاد البلكرامي

•

فيض الحسن السهارنفوري
أنور شاه الكشميري

•
.5

• عمر قاض ي البلنكوتي
أهم املؤلفات الهندية :سواطع اإللهام ،حجة هلل البالغة ،تاج العروس ،فقه اللسان ،سبحة املرجان في آثار هندوستان ،أبجد العلوم،
تحفة املجاهدين ،كشاف مصطلحات الفنون والعلوم ،الثقافة اإلسالمية في الهند ،رجال الهند والسند ،ماذا خسر العالم بانحطاط
املسلمين ،متى تكون الكتابات مؤثرة.

.6

دراسة
•

"الدكتور محمد إقبال" من أدب الصحوة اإلسالمية لألستاذ واضح رشيد الحسني الندوي

•

"إشراقة" من مجلة الداعي الشهرية لألستاذ نور عالم خليل األميني

•

خورشيد أشرف إقبال الندوي:

اللغة العربية في الهند عبر العصور

•

أ .الدكتور أشفاق أحمد:

•

الدكتور جمال الدين الفاروقي:

مساهمة الهند في النثر العربي خالل القرن العشرين
ّ
ّ
الهندية
بالعربية في البالد
أعالم املؤلفين

•

احمد ادريس:

األدب العربى فى شبه القارة الهندية حتى اواخر القرن العشرين

Books recommended:

•

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-II
•

(MAARB 205) *: Specialized Translation*

•

Course Content:
1. Political international news (Arabic & English)
2. Scientific and technical news (Arabic & English)
3. Medical and health news (Arabic & English)
4. Economic news (Arabic & English)
5. Sports news (Arabic & English)
6. Economic & commercial Translation (Arabic - English)
7. Scientific Translation (Arabic - English)
8. Legal Translation (Arabic - English)
9. Literary texts Translation (Arabic - English)
10. Translation of property sale and purchase agreements and deeds (Arabic - English)
11. Translation of degree and certificates (Arabic - English)
12. Translation of political speeches and addresses (Arabic & English)
13. Translation of essays (Arabic & English)

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-III
(MAARB 301)* : Arabic Poetry During Abbasid Period

•

Course Content:

•

 .1أدب العصر العباس ي :أدواره والسمات البارزة لكل دور ونشأة املولدين فيه
 .2الشعر العربي في العصر العباس ي :تطوره وأنواعه وخصائصه
 .3دراسة الشعراء املذكورين أدناه وقصائدهم التالية:
•

بشار بن برد:

•

أبو تمام:

•

ابن الرومي:

•

ابن هاني:

•

ابن زيدون:

•

البحتري:

•

املتنبي:

•

أبو العالء املعري:

•

أبو نواس:

إذا امللك الجبار صعر خده  ...إلى ...عصانا فأرسلنا املنية تادبه
َ
َ َ ُ
ُ ُ َ
َأ َلم َيأن َأن َتروى ِ ُ َ ُ
كار ُم
ِ
الظماء الحوا ِئم ...إلى ...بغاة الندى ِمن أين تؤتى امل ِ
َ
ً
ً
َ
ُ
وسخاء
تخايل األرض فيها ...إلىِ ...ود ظرفا وحكمة
ورياض
ٍ
ٌ
ُ
َ
َ
األعداء ...إلى ّ
فكأنها خ ْيفانة َ
ُ
ُ
صدراء)
املعشر
الح ّب حيث
قصيدته الهمزيةِ ( :
ْ َ ّ َ ً
الو َّد َي َ
ديال م ْن َتدان َينا ...إلىَ ...من َ
الهوى َو ُ
قصيدته ال ّ
كان ِص ْرف َ
سقينا
نونية" أضحى التنائي ب
ِ
ِ
يال َي َعتريني في املَنام ...إلىَ ...ذ ُوو اآلر ِاء َو َ
َخ ٌ
ذام
الهم ِم ال ِع ِ
ِ
ِ
ُ
باء ...إلى ...في َ
يارك في ُ
َ َ َ
القول َح ّتى َي َ
الر َق ُ
الدجى ُ
فع َل الش َعر ُاء
أ ِمن ِازد َ ِ
ِ
ََ ُْ ً
دا في َ َ ُ َ
ْي ُر ُم ْجد في م ّلتي ْ
فاد
واع ِتقادي...إلى ...مر زه
العسج ِد املست ِ
ٍ ِ
َ
ُ
َ
ُ
ّ
ُ
ً
َ
َ َ ُ َ
َ َ
َ ّ
َ
سل ُم
فوك ث َّم أني ُم ِ
قصيدته :يا ر ِب ِإن عظمت ذنوبي كثرة  ...إلى  ...وجميل ع ِ
َ َ َ َ
َ َّ َ َ َ ُ
َ َّ َ َ
ُ
الدين ِإزر ُاء
وقصيدته :دع عنك لومي ف ِإن اللوم ِإغراء ...إلى ...ف ِإن حظركه في ِ
Recommended Book:

•

جرجي زيدان:

تاريخ آداب اللغة العربية

•

الشيخ أحمد اإلسكندري:

تاريخ آداب اللغة العربية في العصر العباس ي

•

أبو زيد شلبي:

تاريخ الحضارة اإلسالمية والفكر اإلسالمي.

•

فيليب حتي:

تاريخ العرب

•

دواوين الشعراء املذكورين

•

عمر فروخ:

تاريخ األدب العربي – الجزء الثاني –

•

أنيس املقدس ي:

أمراء الشعر العربي في العصر العباس ي

•

محمد عبد املنعم الخفاجي:

اآلداب العربية في العصر العباس ي

•

محمد مصطفى هداره:

اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري

•

أحمد عبد الستار فراج:

الشعراء في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري

•

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-III
(MAARB 302)* : Arabic Prose During Abbasid Period

•

Course Content:

•

 .1النثر العربي في العصر العباس ي :ازدهاره وأنواعه وخصائصه
 .2تطور العلوم والفنون في العصر العباس ي
 .3بيت الحكمة ودوره في نقل العلوم والثقافات واآلداب املختلفة إلى اللغة العربية
 .4دراسة الكتاب املذكورين أدناه ونماذج كتاباتهم:
•

عبد هللا بن املقفع:

إخوان الصفاء

•

الجاحظ:

بين قاض وقور وذباب جسور

•

ابن الخلدون:

آراء في التعليم

•

ابن عبد ربه:

القميص األحمر

•

ابن خلكان:

سيد التابعين بن املسيب

 .5تطور اإلنشاء والترسل في العصر العباس ي وأنواعهما
•

رسالة ابن العميد إلى أبي عبد هللا الطبري

 .6فن املقامة :نشأتها وتطورها
•

مقامة بديع الزمان الهمداني :املقامة املضيرية

•

مقامة الحريري :املقامة الزبيدية
Recommended Books

•

الشيخ أبو الحسن علي الندوي:

مختارات من أدب العرب جI / II :

•

جرجي زيدان:

تاريخ آداب اللغة العربية

•

الشيخ أحمد اإلسكندري:

تاريخ آداب اللغة العربية في العصر العباس ي

•

أحمد حسن الزيات:

تاريخ األدب العربي

•

عمر فروخ:

تاريخ األدب العربي – الجزء الثاني –

•

حنا الفاخوري:

الجامع في تاريخ األدب العربي القديم

•

شوقي ضيف:

األدب العربي في العصر العباس ي األول والثاني

•

محمد عبد املنعم خفاجي:

اآلداب العربية في العصر العباس ي األول

•

حسين أمين:

الترجمة في بغداد أيام العصر العباس ي األول

•

جان دوليل:

تاريخ الترجمة بترجمة كاميليا صبحي

•

ناجي معروف:

أصالة الحضارة العربية

•

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-III
One of the Major Elective Course to be chosen from the following:
Principles of Literary Criticism

a.

b. Teaching Methodology
Development of Auto-Biography in Arabic literature

c.

d. Stylistics of Arabic Literature

a. (MAARB 303 A)#: Principles of Literary Criticism
•

Course Content:
 .1األدب :تعريفه وعناصره ووظيفته
 .2النقد األدبي :تعريفه ووظيفته
•

النقد الذاتي والنقد املوضوعي

•

الشروط للناقد

•

الذوق واختالف األحكام النقدية

 .3النقد العربي في العصر الجاهلي واإلسالمي :نشأته وأطواره ومناهجه
 .4النقد األدبي في العصر األموي :أنماط وصور واملدارس الثالث النقدية
 .5النقد املنهجي
•

آراء العلماء في النقد املنهجي :ابن سالم ،ابن قتيبة ،الجاحظ ،اآلمدي ،عبد العزيز الجرجاني ،ابن رشيق.

 .6البالغة وتوظيفها في إجراء النقد املنهجي
•

األعالم البالغيون وآرائهم النقدية :عبد هللا بن املعتز ،قدامة بن جعفر ،ابن طباطبا ،علي الرماني ،أبو هالل العسكري،
أبوبكر الباقالني ،الشريف الرض ي

 .7قضية اللفظ واملعنى ونظرية أبو الحسن عبد الجبار وعبد القاهر الجرجاني
 .8النقد العربي في العصر الحديث :آراء ونظريات
 .9املناهج النقدية ودراستها التطبيقية
•

املنهج الفني ،املنهج التاريخي ،املنهج النفس ي ،املنهج املقارن ،املنهج املتكامل

دراسات في النقد األدبي :حسن جاد حسن ،املكتبة الندوية لكناؤ
•

أحمد الشائب:

أصول النقد األدبي

•

أحمد أمين:

النقد األدبي

•

سيد قطب.

النقد األدبي :أصوله ومناهجه

•

محمد مندور:

في النقد واألدب

•

عبد العزيز الدسوقي:

تطور النقد األدبي الحديث

•

الدكتور محمد زكي العشماوي :دراسات في النقد األدبي املعاصر

Prescribed Book:

•

Recommended Books

•

b. (MAARB 303 B)#: Teaching Methodology
•

Course Content:
 .1التدريس :تعريفه وأنواعه
 .2طرق التدريس ومناهجه القديمة
•

الطريقة االستقرائية

•

الطريقة القياسية

•

طريقة األساليب املتصلة (طريقة النص املعدلة)

•

طريقة الحوار واملناقشة

•

طريقة التسميع والتحفيظ

 .3التدريس :طرائق ومناهج حديثة
•

تدريس اللغة العربية :في مرحلة االبتدائية ،والثانوية ،والعليا

•

تدريس النصوص األدبية :بين النظرية والتطبيق
Recommended Book

•

أبو حسين ،جمال ود .عيساوي ،محمد:

التربية العملية ودورها في إعداد املعلمين

•

الحصري ،ساطع:

أصول تدريس اللغة العربية

•

د .هداية هداية الشيخ ،ماهر شعبان:

تدريس النصوص االدبية وتنمية مهارات التذوق واالبداع

•

خاطر ،رشدي ،ود .الحمادي ،يوسف:

طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية

•

الدمرداش ،سرحان:

املناهج املعاصرة

•

الركابي ،جودت:

طرق تدريس اللغة العربية

•

سمك ،صالح:

فن التدريس للغة العربية والتربية الدينية.

•

السيد ،محمود أحمد:

في طرائق تدريس اللغة العربية

•

العلي ،فيصل حسين:

املرشد الفني لتدريس اللغة العربية

•

عبد العليم:

املوجه الفني ملدرس ي اللغة العربية

•

صالح الدين ،محمد:

تدريس اللغة العربية في املرحلة الثانوية

•

c. (MAARB 303 C)#: Development of Auto-Biography in Arabic literature
Course Content:

•

 .1فن السيرة والسيرة الذاتية وعناصرهما
 .2تاريخ نشأة السيرة الذاتية العربية وتطورها عبر التاريخ
 .3السير العربية القديمة وأصحابها
 .4أعالم السير الذاتية وكتبهم في سيرهم
 .5دراسة الكتاب املذكورين أدناه ونماذج كتاباتهم
•

األيام للدكتور طه حسين

•

ذكرياتي لعلي الطنطاوي

•

أنا للعباس محمود العقاد

•

حياتي ألحمد أمين

•

إحسان عباس:

فن السيرة

•

أمل التميمي:

السيرة الذاتية النسائية في األدب املعاصر

•

تهاني عبد الفتاح:

السيرة الذاتية في األدب العربي فدوى طوقان جبرا إبراهيم جبرا وإحسان عباس

Recommended Book

نموذجا
•

عبد اللطيف الحديدي:

فن السيرة الذاتية والغيرية في ضوء النقد الحديث

•

عبد العزيز شرف:

أدب السيرة الذاتية

•

شوقي ضيف:

الترجمة الشخصية

•

يحيى عبد الدايم:

الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث

•

d. (MAARB 303 D)#: Stylistics of Arabic Literature
Course Content:

•

 .1مفهوم األسلوب واألسلوبية وداللتهما
 .2نشأة االتجاه األسلوبي وتطورها عبر العصور
 .3األسلوب وصلتها بعلم اللغة والبالغة
 .4األسلوبية بين النظرية والتطبيق وتحديد داللتها بين املصطلحات الحديثة
•

األسلوب العلمي واألسلوب الخطابي ،واألسلوب األدبي ،واألسلوب الذاتي ،واألسلوب املوضوعي ،واألسلوب السيميائي

 .5اتجاهات األسلوبية والنظريات الحديثة:
•

األسلوبية املثالية ،األسلوبية التعبيرية ،األسلوبية اللسانية ،األسلوبية الجديدة ،األسلوبية البنيوية ،األسلوبية البوليفونية.

•

دراسة أساليب الكتاب والشعراء التاليين:

•

عبد الحميد الكاتب الجاحظ ،بديع الزمان الهمذاني ،ابن املقفع ،بشار بن برد ،وأبو نواس ،بدر شاكر سياب ،خليل مطران ،نزار
قباني توفيق الحكيم ،د .طه حسين ،العقاد ،املازني جبران خليل جبران
Recommended Book

•

الدكتور صالح فضل:

علم األسلوب

•

الدكتور عبد السالم املسدي:

األسلوبية واألسلوب

•

شكري محمد عياد:

مدخل إلى علم األسلوب

•

الدكتور أحمد درويش:

دراسة األسلوب بين املعاصرة والتراث

•

الدكتور جميل حمداوي:

اتجاهات األسلوبية

•

جابر عصفور:

ترجمة مقاالت مختارة في الخيال واألسلوب والحداثة

•

الدكتور منذر عياش ي:

ترجمة الكتاب :األسلوبية لبيير جيرو

•

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-III
One of the Major Elective Course to be chosen from the following:
e) Literary Trends, Movements & Schools
Communicative Arabic-1

)f

Applied Criticism

)g

h) Development of Travel Literature in Arabic

a. (MAARB 304 A)#: Literary Trends, Movements & Schools
Course Content:

•

.1

مفهوم االتجاه والنزعة وجذور عالقتهما بالعربية

.2

دراسة االتجاهات األدبية النقدية :األنواع واملميزات

•

الكالسيكية ،والكالسيكية الجديدة  /تيار املحافظين ،والرومانسية ،والواقعية ،والرمزية ،والحداثة ،وما بعد الحداثة ،والبنيوية،
وما بعد البنيوية ،واالستشراقية

.3

دراسة النزعات التالية:

•

النزعة اإلنسانية ،والنزعة التأملية والفلسفية ،والنزعة الذاتية ،والنزعة الوطنية والقومية ،والنزعة الثورية ،والنزعة الدينية

.4

دراسة الحركات واملدارس األدبية النقدية:

•

 -مدرسة الديوان

•

 -جماعة أبولو

•

اتجاهات الشعر املهجري

•

الشعر الحر /شعر التفعيلة
Recommended Books:

•

الدكتور نبيل راغب:

موسوعة النظريات األدبية

•

عباس محمود العقاد:

دراسات في املذاهب األدبية واالجتماعية

•

أنيس الخوري املقدس ي:

االتجاهات األدبية في العالم العربي الحديث

•

ر.م .البيريس:

االتجاهات األدبية الحديثة

•

د .سلمى الخضراء الجيوس ي:

النزعات والحركات في الشعر العربي الحديث

•

رامان سلدن:

النظرية األدبية املعاصرة ،ترجمة الدكتور جابر عصفور

•

محمود العشيري:

االتجاهات األدبية والنقدية الحديثة

•

عمر كوش:

االتجاهات النقدية الحديثة

•

رومان ياكوبسون:

االتجاهات األساسية في علم اللغة

•

Communicative Arabic-1

b. (MAARB 304 B) #:
Course Content:

•

 .1الدروس املنتخبة من
•

سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها "العربية بين يديك" :عبد الرحمن الفوزان وآخرون

•

سلسلة في القراءة العربية لغير الناطقين بها "القراءة امليسرة" :محمد عادل شعبان ،محمد الفاتح فضل هللا؛ إشراف محمود
إسماعيل صيني

•

سلسلة الكتاب "اللغة العربية الوظيفية" :الدكتور حبيب هللا خان واآلخرون

c. (MAARB 304 C)#: Applied Criticism
Course Content:
 .1النقد والبالغة :املفاهيم والدالالت
 .2طريقة توظيف النقد على النص األدبي
 .3دراسة نقدية تطبيقية لألجناس النثرية
•

املقالة وأنواعها واملؤلفات العربية

 .4دراسة نقدية تطبيقية لألجناس السردية:
•

القصة القصيرة

•

الرواية العربية

•

املسرحية العربية

 .5دراسة نقدية تطبيقية لفن الشعر العربي وبنية القصيدة العربية
Recommended Books:
•

الكتب املؤلفة حول الدراسات النقدية التطبيقية ألعمال الكتاب والشعراء

•

•

d. (MAARB 304 D)#: Development of Travel Literature in Arabic
Course Content:

•

 .1أدب الرحالت العربي :تعريفه وأبعاده
 .2أدب الرحالت عند العرب القدامى :نشأته وتطوره
 .3دراسة الرحالين العرب القدامى ونماذج كتاباتهم:
•

املسعودي:

مروج الذهب

•

املقدس ي:

أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم

•

اإلدريس ي األندلس ي:

نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق

•

البيروني:

•

ابن بطوطة:

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة
ّ
تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار

•

لسان الدين بن الخطيب:
ابن خلدون:

خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف و"نفاضة الجراب في عاللة االغتراب"
ً
التعريف بابن خلدون ورحلته ً
غربا وشرقا

•

االجتهاد في املهادنة والجهاد والبدر السافر لهداية املسافر...
أحمد بن املهدي الغزال:
•
الترجمانة الكبرى عن رحلته للحجاز ومصر والقسطنطينية.
أبو القاسم الزياني:
•
 .4دراسة أدب الرحالت العربية الحديثة :الفن والتطور
•

رفاعة رافع الطهطاوي:

•

أحمد فارس الشدياق:

تخليص اإلبريز في تلخيص باريز
الواسطة في أحوال مالطة

•

أمين الريحاني:

الريحانيات

•

حسين فوزي:

السندباد العصري

•

توفيق الحكيم:

•

شكيب أرسالن:

•

أنيس منصور:

زهرة العمر
ّ
اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف
االرتسامات ِ
حول العالم في  200يوم

•

عبد الوهاب محمد إسماعيل العمراني:

•

محمد ثابت:

رؤية يمنية في أدب الرحالت
رحالتي في مشارق األرض ومغاربها

•

فهد عامر األحمدي:

حول العالم

•

محمد عفيفي:

تائه في لندن

•

سعد القرش:

•

أشرف أبو اليزيد:

•

مصطفى عبادة:

سبع سماوات
ٌ
نهر على سفر
ً 30
يوما في املستقبل

•

شيرين عادل:

أساطير السفر السبعة

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-III
One of the Minor Elective Course to be chosen from the following:
a. Essential Arabic
b. Contemporary Arab World (Social, Economical & Political Conditions)
c. Arab Culture and Civilization
d. A brief history of Arabic Literature
a. (MAARB 305 A) ^: Essential Arabic
•

Course Contents:
الحروف الهجائية
الحروف الشمسية والقمرية
الكلمات وأقسامها اسما وفعال وحرفا
املعرفة والنكرة
الضمير واسم اإلشارة
 الواحد والتثنية والجمع:العدد
 املذكر واملؤنث:الجنس
املوصوف والصفة
املضاف واملضاف إليه
الفعل املاض ي واملضارع واألمر والنهي
املبتدأ والخبر
الجملة االسمية والفعلية
أدوات االستفهام
•

Recommended Books:

النحو الواضح الجزء األول لعلي الجارم ومصطفى أمين
.معلم اإلنشاء ملوالنا عبد املاجد ندوي
. دار العارف، عبد الرحيم.دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها للدكتور ف
b. (MAARB 305 B) ^: Course Title: Contemporary Arab World
• Course Contents:
1.
Social, Economical & Political Conditions Of KSA,

•

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

2.

Social, Economical & Political Conditions of Egypt

3.

Social, Economical & Political Conditions of Iraq

4.

Social, Economical & Political Conditions of Syria

5.

Social, Economical & Political Conditions of UAE

6.

Social, Economical & Political Conditions of Libya

7.

Social, Economical & Political Conditions of Yemen

Recommended Books:
Saudi Arabia And Political, Economic & Social Development, May 2017 Report.

.1
.2
.3

c. (MAARB 305 C) ^: Arab Culture and Civilization
•
Course Contents:
1.

Geographical and Physical Conditions of the Arabian Peninsula

2.

Social Conditions of the Inhabitants before Islam

3.

Influence of Islam on the Social Life of the Arabs and their interaction with

4.

Persians, Greeks and Romans and the impact of their Culture on the Arab
Culture

5.

The Institutes of Learning during the Abbasid Period

d. (MAARB 305 D) ^: A brief history of Arabic Literature
•

Course Contents:
1. Pre-Islamic Period
2. Islamic Period
3. Umayyad Period
4. Abbasid Period
5. Modern Period

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-IV
•

(MAARB 400)**: Community Engagement Course

These are field based practical activities pertaining to the services to the communities.
•

Broad Community Engagement Programmes/ activities (UGC Prescribed)
•

Appreciation of Rural Society

•

Understanding Rural Society

•

Rural Institutions

•

Rural Development Programmes, etc.

##The Departmental committee will decide specified program every year
Students have to participate in the Community Engagement programmes/ activities of the
department for the concerned year and follow up with a written Report, Presentation and
Viva-Voce. The main objectives are to develop an appreciation of rural culture, lifestyle and
wisdoms among students, to learn about the state of various agricultural and rural
development programmes. It also may help to understand causes for rural distress and
poverty leading to explore solutions for the same and to apply class room knowledge of
courses to field realities. Evaluation pattern would be as follows:
• Report writing: 10 marks
• Presentation and viva-voce: 10 marks (in the presence of external expert(s) from
other Departments of the Home University)

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-IV
(MAARB 401)*: Modern Arabic Prose
Course Content:
.1
.2
.3
.4

•
•

النهضة األدبية الحديثة :تاريخها ،ومظاهرها ،وعواملها
النثر العربي الحديث :تطوره فنونه
بين القديم والجديد وحركة تحرر وانطالق والتجديد في املوضوع واألسلوب
دراسة الكتاب البارزين ونماذج كتاباتهم
•

مصطفى لطفي املنفلوطي

املدنية الغربية من النظرات

•

أحمد أمين

اختالف أنظار املسلمين في اإلسالم والقرآن

•

طه حسين

مسايرة اإلسالم للحضارة في العصور املختلفة

•

جبران خليل جبران

اليد القضاء من األجنحة املتكسرة

•

عباس محمود العقاد

الصديق

•

إبراهيم عبد القادر املازني

اللغة العربية بال معلم

•

قاسم أمين

عبودية املرأة

•

شكيب أرسالن

مدنية اإلسالمية من ملاذا تأخر املسلمون؟ وملاذا تقدم غيرهم؟

•

علي طنطاوي

الفردوس اإلسالمي في قارة آسيا

•

مصطفى صادق الرافعي

قرآن الفجر

•

أبو الحسن علي الحسني الندوي

رسالة العالم اإلسالمي من ماذا خسر العالم

•

أنيس املقدس ي:

الفنون األدبية وأعالمها في النهضة العربية الحديثة.

•

طه حسين:

مستقبل الثقافة

•

شكيب أرسالن:

ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدم غيرهم

•

الدكتور شوقي ضيف:

األدب العربي املعاصر

•

الدكتور حلمي محمد القاعود:

تطور النثر العربي في العصر الحديث

•

أنيس املقدس ي:

تطور النثر الفني في العصر الحديث

Recommended Books:

•

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-IV
(MAARB 402)*: Modern Arabic Poetry
Course Content:

•
•

 .1الشعر العربي الحديث :نهضة وإحياء وتطور في املنهج واملوضوع
 .2تطور الشعر العربي الحديث وأنواعه وخصائصه
 .3دراسة الشعراء املذكورين أدناه ونماذج قصائدهم التالية:
َ
َ ْ َ ْ ُ َّ َ َّ َ
اب
• محمود سامي البارودي:
أ ِعد يا دهر أيام الشب ِ

عشرون بيتا

•

أحمد شوقي:

اختالف النهار والليل ينس ي  /تجلى مولد الهادي وعمت

عشرون بيتا

•

حافظ إبراهيم:

حادثة دنشواي

عشرون بيتا

•

اسماعيل صبري:

يخاطب الفؤاد والساعة

عشرون بيتا

•

محمود درويش:

بطاقة هوية :سجل أنا عربي  /عن الصمود

•

فدوى طوقان:

الشاعر والفراش

•

أبو القاسم الشابي:

إذا الشعب يوما أراد الحياة

•

علي محمود طه:

القمر العاشق

•

خليل مطران

قصيدة املساء

عشرون بيتا

•

رشيد سليم خوري:

تحية األندلس

عشرون بيتا

•

إيليا أبو ماض ي:

أنا من أنا يا ترى في الوجود

عشرون بيتا

•

نازك املالئكة:

نغمات مرتعشة

•

معروف الرصافي:

الحرية في سياسة املستعمرين

•

نزار قباني:

أسائل دائما نفس ي :ملاذا ال يكون الحب في الدنيا؟

•

عمر أبو ريشة:

حب األرض

•

دواوين الشعراء املذكورين

•

د .سلمى الخضراء الجيوس ي:
الدكتور شوقي ضيف:

األدب العربي املعاصر

•

عمر فروخ:

تاريخ األدب العربي

عشرون بيتا
ْ
فال ُب َّد ْأن َي ْس َت َ
القدر
جيب

عشرون بيتا

Recommended Books:

•

االتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث

•

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-IV
One of the Major Elective Course to be chosen from the following:
Arabic Novel & Short story

a.

Mahjar Literature

b.

Development of Arabic Journalism

c.

Arabic Play

d.

(MAARB 403 A)#: Arabic Novel & Short Story
Course Content
.2
.3
.4
.5
.6

a.
•

مدخل إلى فن األجناس السردية
القصة وعناصرها وطبائعها الفنية
جذور القصة العربية باألدب العربي الكالسيكي
نشأة وتطور القصة القصيرة في األدب العربي الحديث
أبرز أعالم القصة القصيرة مع نماذج كتاباتهم
•

محمود تيمور:

•

زكريا تامر:

في القطار
النمور في اليوم العاشر

•

يوسف إدريس:

•

يحيى حقي:

قصة من أرخص ليالي
َمن املجنون

•
.7
.8
.9

عيناك قدري
غادة أحمد السمان:
الرواية العربية :تعريفها وعناصرها وبناؤها الفني
تطور الرواية العربية في األدب العربي الحديث
أبرز أعالم الرواية العربية مع نماذج كتاباتهم

•

محمد حسين هيكل:

زينب

•

أحالم مستغانمي:

ذاكرة الجسد

•

نجيب محفوظ:

اللص واللكالب

•

غسان كنفاني:

رجال في الشمس

•

عبد املحسن طه بدر:
الدكتور حلمي محمد القاعود:

•

أنيس املقدس ي:

تطور الرواية العربية الحديثة
تطور النثر العربي في األدب الحديث
الفنون األدبية وأعالمها في النهضة العربية الحديثة

•

الطاهر أحمد مكي:

القصة القصيرة

•

محمد يوسف نجم:

فن القصة القصيرة

Recommended Books:
•

•

b.

(MAARB 403 B)#: Mahjar Literature
Course Content:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

•

أدب املهجر :تعريفه وتطوره
الخصائص الفنية ألدب املهجر في ضوء املناهج النقدية
االتجاهات والنزعات الفكرية في الشعر العربي املهجري
العصبة األندلسية
الرابطة القلمية
الصحافة في املهجر
دراسة األعالم املهجريين ونماذج كتاباتهم
جبران خليل جبران
عبد املسيح حداد
نسيب عريضة
إيليا أبو ماض ي
ميخائيل نعيمة
رشيد سليم خوري
ميشال معلوب
إلياس فرحات

c.

(MAARB 403 C)#: Development Arabic Journalism
Course Contents:

•

.1

تعريف الصحافة واإلعالم وأنواعهما

.2

نشأة الصحافة العربية تطورها

.3

الصحافة العربية في مصر

.4

الصحافة العربية في الشام

.5

الصحافة العربية في الهند

.6

دور الصحافة في إغناء اللغة العربية

.7

أثر الصحافة العربية على األدب العربي املعاصر

.8

تأسيس املجالت والصحف العربية املشهورة :مجلة العربي ،مجلة املجتمع ،صحيفة الشرق األوسط ،صحيفة الرياض ،صحيفة
أهرام
الصحفيون البارزون الهنود في العربية ومآثرهم الصحافية :عبد الرزاق املليح آبادي ،وحيد الزمان الكيرانوي ،األستاذ نور عالم

.9

خليل األميني ،األستاذ واضح رشيد الندوي ،الدكتور سعيد الرحمن األعظمي
Recommended Books:
•

تطور الصحافة العربية في مصر ألنور الجندي.

•

الصحافة العربية في الهند -نشأتها وتطورها -للدكتور أيوب تاج الدين .

•

الصحافة اإلسالمية في الهند تاريخها وتطورها .للدكتور سليم الرحمن خان الندوي

•

الصحافة العربية نشأتها وتطورها :للدكتور سعيد الرحمن األعظمي

•

d.

(MAARB 404 D)#: Arabic Play
Course Contents:
.1

تعريف املسرحية

.2

أنواع املسرحية وعناصرها

.3

تطور املسرحية في األدب العربي الحديث

.4

أعالم املسرحية البارزون وإبداعاتهم في فن املسرحية

.5

دراسة أبرز األعمال املسرحية التالية:

.6

أهل الكهف:

توفيق الحكيم

.7

مصرع كليوباترا

أحمد شوقي

.8

زارع الحب – املهاتما غاندي:

سوريال عبد امللك

.9

سر شهرزاد:

علي أحمد باكثير
Recommended Books:

•

الدكتور أحمد هيكل:
الدكتور علي الراعي:

املسرح في الوطن العربي

•

الدكتور رشاد رشدي:

فن كتابة املسرحية

•

سيد علي إسماعيل:

تاريخ املسرح في العالم العربي :القرن التاسع عشر

•

األدب القصص ي واملسرحي في مصر.

•

•

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-IV
One of the Major Elective Course to be chosen from the following:
a. Use of Language-II
b. Communicative Arabic-II
c. Consecutive Interpretation
d. Andalusian & Ottoman Literature
a.

(MAARB 404 A)#: Use of Language- II

•

Course Contents:
 والتدريب على طريقتها-  وعلي عتيبة، والسعيد محجوب، محمود عمر- :تدريس "أساليب اإلنشاء" املختارة من معلم اإلنشاء
Commercial and Diplomatic Letter Writing
كتابة الخطاب التجاري والدبلوماس ي
Reporting
كتابة التقارير واألخبار الصحفية
Essay Writing
كتابة املقاالت

b.
•

.1
.2
.3
.4

(MAARB 404 B)#: Communicative Arabic- II
Course Contents:
 الدروس املنتخبة من.2
 عبد الرحمن الفوزان وآخرون:"سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها "العربية بين يديك

•

 محمد الفاتح فضل هللا؛ إشراف محمود، محمد عادل شعبان:"سلسلة في القراءة العربية لغير الناطقين بها "القراءة امليسرة

•

إسماعيل صيني
 الدكتور حبيب هللا خان واآلخرون:"سلسلة الكتاب "اللغة العربية الوظيفية

•

##This course will be offered only to those who have already opted Course Code: MAARB
304 B, Course title: Communicative Arabic- I, in Semester-III.

c.
•
1.

(MAARB 404C)#: Consecutive Interpretation
Course Contents:
Practice of Consecutive Interpretation from Arabic to English

2.

Practice of Consecutive Interpretation from English to Arabic

3.

Practice of Simultaneous Interpretation from Arabic to English and Vice-versa.

(MAARB 404D)#: Andalusian and Ottoman Literature
Course Contents:
.1

األدب األندلس ي :تعريفه وتطوره

.2

النثر العربي األندلس ي خصائصه وأنواعه

.3

ابن عبد ربه ومساهمته في األدب العربي

.4

الشعر العربي األندلس ي :أنواعه وطبائعه الفنية

.5

ابن زيدون:

ُ َ
َ
ْ َ ّ َ ً ْ َ َ ََ َ َ ْ
ّ
تجافينا
طيب ل ْقيانا
قصيدته النونية" أضحى التنائي بديال ِمن تدا ِنينا وناب عن ِ

.6

ابن خفاجة:

هلل نهر سال في بطحاء  ..............إلى آخر القصيدة

.7

لسان الدين بن خطيب:

.8

ابن هانئ األندلس ي:

.9

املوشحات والزجل :التعريف والتطور ،وأبرز أعالمهما

d.
•

ُ
ْ ُ
َ َ ْ ُ
يك ُم ْ
من ْ
كرِب ِه
الغيث َهمى ْ .............ع ِتقوا عا ِن
الغيث إذا
جادك
ّ ََْ ٌ
ُ
انة َ
ُ
ُ
صدراء)
األعداء ...إلى فكأنها خيف
املعشر
(الح ّب حيث
قصيدته الهمزيةِ :

Recommended Books:
•

ديوان ابن زيدون البن زيدون.

•

ديوان ابن هانئ البن هانئ.

•

تاريخ األدب العربي ألحمد حسن الزيات

•

تاريخ األدب األندلس ي عصر الطوائف واملرابطين للدكتور إحسان عباس.

•

الشعر األندلس ي إلميليو غارسية غومس ،ترجمة :الدكتور حسين مؤنس.

•

مالمح الشعر األندلس ي للدكتور عمر الدقاق.

•

األدب األندلس ي موضوعاته وفنونه ملصطفى الشكعة.

•

Detailed Syllabus
M.A. in Arabic, Semester-IV

•

(MAARB 405)*: Dissertation Writing

1. Dissertation Writing
• In Arabic on any topic related to Arabic studies, one has to prepare under the
supervision of a teacher decided by DC (in not less than 60 pages)
2. Research Methodology (20 Hours, assessment will be internal only)
• Nature, Aims and Objects of Literary Research
• Editing of Manuscripts
• Renowned Oriental Libraries, Reference Resources, Bibliography and Commonly
• used Abbreviations
• Preparation of Research Papers, Dissertations and Theses.
3.
Evaluation pattern would be as follows:
• Dissertation writing: 30 Marks
• Viva voce: 10 marks
• Internal Assessment (Research Methodology): 10 marks

General Agreement:
•
•
•
•

In the syllabus ‘Paper’ is designated as ‘course’.
This syllabus is having 1020 marks divided into 20 courses of 50 marks each and an
additional 20 marks for Community Engagement Course.
Each course of 50 marks is of 5 credits each except the Inter-disciplinary Elective
course which is of 4 credits and Community Engagement Course is of 2 credits
A candidate has to earn at least 101 credits to earn PG degree. ∙ The credits to be
earned in various semesters are as follows:

*Core Courses
(Compulsory)

First
Semester

Second
Semester

Third
Semester

Fourth Semester

25

25

10

15
(Including
the
course on Project)

# Major Elective
Courses (Departmental)

10

^ Interdisciplinary
Elective
(Extra departmental/
SWAYA M platform)

4

** Community
Engagement Course
(Compulsory)
Total

•

•
•

2

25

Grand Total

10

25

24

27

101

There are two types of courses: Core Course – A course which should compulsorily
be studied by a candidate as a core-requirement is termed as a Core course. These
are compulsory courses under the department. Elective Course – Generally a course
which can be chosen from a pool of courses and which is very specific / specialized /
advanced to the subject of study or provides extended scope or enables exposure to
some other discipline / subject / domain will be called an Elective Course. Elective
courses are to be offered by the department (Departmental Electives or Major
Electives) or by sister / related disciplines /SWAYAM platform (Interdisciplinary
Electives).
A minimum of 75 credits shall have to be earned from Departmental Core Courses
and shall be Compulsory (marked with an * in the structure)
A minimum of 20 credits shall have to be earned from Departmental Optional
courses / Major Electives (marked with a # in the structure)

•

A minimum of 4 credits shall have to be earned from Inter-disciplinary Electives
offered by other departments/SWAYAM platform as stipulated by the university
regulations (marked with a ^ in the structure)
• A minimum of 2 credits shall have to be earned from Community Engagement
Course (marked with a ** in the structure)
• In Semester-III a student shall opt for Interdisciplinary Electives of at least 4 credits
from the sister departments/ SWAYAM, subject to prior approval of the
departmental committee and University Authorities and uniformity of academic
calendar
• In semester IV, one course entitled ‘Dissertation Writing’ is dealing with applied part
of the subject (with 50 marks/5 credit). It is a core compulsory course. The code of
the course be fixed as ‘MAARB 405’.
• A minimum of 2 credits shall have to be earned from Community Engagement
Courses. In semester IV each student shall have to participate in Community
Engagement Course compulsorily from the specified programmes in the syllabus,
subject to the approval of the DC/PGBS. The code of the course is fixed as ‘MAARB
400’.
• Each course of 5 credits is having 5-hour session of Lectures per week over a period
of one semester of at least 16 weeks for teaching-learning process.
Semester wise division of marks:
• Aggregate Marks: 1020
• First Semester: 250 marks/25 credits (five courses each with 50 marks)
• Second Semester: 250 marks/25 credits (five courses each with 50 marks)
• Third Semester: 250 marks/24 credits (five courses each with 50 marks/SWAYAM
specification of 4 credit marks)
• Fourth Semester: 270 marks/27 credits (five courses each with 50 marks
• plus, one course with 20 marks)
• Detailed Structure of Syllabus:
• *marked courses are Core courses and Compulsory;
• # marked courses are Major Electives and students have to choose from available
options;
• ^ marked courses are Interdisciplinary Electives and departmental students will not
be offered these courses;
• ** marked courses are Community Engagement Course.
• ##Departments will have the liberty of offering ANY number of courses under
Major Elective and Inter-disciplinary Elective (A,B,C & D).
• ##Mode of examination will be Arabic except Translation and Interpretation
Courses

