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Agenda for the 5TH  Meeting of the 

Departmental Council 2019 

Institute of Islamic Studies, MUST, 

Mirpur (AJ&K) 
 

 

The 5th  Meeting of Departmental Council in Institute of 

Islamic Studies is scheduled to be held on 28th  November, 

2019 at 10.AM   in the Confrence Room  with the following 

Agenda items. 

 

 

Item 

No. 

Subject Page No. 

1 Confirmation of the minutes of 4th meeting of the 

Departmental council of Institute Of Islamic Studies 

 

2  Approval of launching BS Program and syllabus of BS in 

Arabic  

 

3   Approval of Amendment/correction in course codes 

 in Scheme of Studies BS in Islamic Studies 

 

4 Approval of External Examiners 
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Breakup of the Agenda Item No. 2 

 

 

 

Content 

 

Description 

 

Remarks 

 

5.1 

 

Title of the 

Degree 

 

BS. Arabic 

 

 

5.2 

 

Entrance 

Requirement 

 

 F. Sc/ FA/ A levels or equivalent 

at least second division or as per 

university rules  

 

 

5.3 Duration of 

the Program 

8-12 Semester  

 

 

5.4 

 

Credits 

(Credit Hours) 

Course Work :                    127 Credits 

hrs. 

 

Thesis  :                              06 Credits  

Total Credit Hours:            133 Credits  

 

 

 

5.5 

 

 

Evaluation 

Criteria 

(Examination) 

 

 

As per University Rules  

 

 

 

5.6 

 

Approval for 

the Scheme 

of Studies 

Scheme of Study & Lay Out of the 

Courses 
 

Template for 4-Years BS in  Arabic 

Program 
ROAD MAP FOR 4 YEAR 

INTEGRATED PROGRAM OF BS IN 

 ARABIC 
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Scheme of Study & Lay Out of the Courses 

Compulsory Requirements 

(the student has no choice) 

General Courses to be chosen 

from other departments 

Basic Courses for those having 

Khassah certificate from one of the 

five Madaris Boards (Tanzeemat al-

Wifaq) recognized by the HEC  

 

9 courses 7-8 courses 3 courses 

25 Credit hours 21-24 Cr. Hours 08 Cr. Hours 

Subject Cr. Subject Cr. Subject Cr. 

1.  English I 3 1.  Economics 3 1.  

Intermediate 

English-1 

 

NC 

2.  English II 3 2.  
World 

History/Urdu 
3 2.  

Intermediate 

English-2 

 

NC 

3.  English III 3 3.  
International 

Relations 
3 3.  

Intermediate Pak 

Studies 
NC 

4.  
English IV/Uni. 

Optional* 
3 4.  

General 

Science/introducti

on to Management 

3    

5.  Pakistan studies 2 5.  Sociology 3    

6.  
Islamic studies 

/ethics 
2 6.  

Mass 

Communication 
3    

7.  Math  3 7.  Logic/Computer 3    

8.  Stat- 3 

  3 

   

9.  
Introduction to 

Computer 
3 

   

   

 

 

 

 

                                                
*  University/Department  has the option to recommend any other Course in lieu 

of English IV 
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SCHEME OF STUDIES FOR  BS (4 YEARS) ARABIC 

 ( أربع سنوات في اللغة العربيةBSالمنهج الدرسي لبرنامج )

 

 

 

Course Code 

Credits Hrs. 

 الساعات المعتمدة

Name of subject 

 اسم المادة

First Semester – 

الدراسي األولالفصل   

ENG-3107 3 English I –  1انجليزية  

PAK-3117 2 Pakistan Studies – الدراسات الباكستانية 

MAT-3115 3 Math الرياضيات 

ARA-3116 3 Arabic Writing Skills –مهارات الكتابة العربية 

IR-3110 
3 

International Relationship 

 العالقات الدوليۃ

ARA-3111 3 Functional Arabic I – 1العربية الوظيفية  

MC-3114 3 Non Credits Hrs. Communication skills I – 1مهارات اإلتصال  

  Total:17 Credits Hrs. 

Second Semester 

 الفصل الدراسي الثاني

 

ENG-3207 3 English – II – 2انجليزية   

ISL-3204 2 Islamic Studies/ Ethics- الدراسات اإلسالمية / األخالقيات 

STA-3220 
3 

/ Stat – II/ 

/2علم اإلحصاء  

ARA-3203 
3 

Arabic World/ Muslim World - العالم العربي / العالم

 اإلسالمي

ARA-3202 
3 

History of World/ Islamic Civilization/ Tajweed 

 تاريخ العالم/الحضارة اإلسالمية/ التجويد

ARA-3206 3 Functional Arabic –II-  2العربية الوظيفية  

COM-3205 3 Non Credits 

Hrs. 
Computer( General course) المدخل الى الحاسوب   

  Total:17 Credits Hrs. 

 

Third Semester 

الفصل 

 الدراسي الثالث

 

ENG-4107 
3 English-III      3 انجليزية   

COM-4101 
3 Introduction to Computer المدخل الى الحاسوب 

4103 
3 

Rehtoric )البالغة) علم البيان 

 
4102 

3 Criticism  النقد األدبى القديم  

ARA-4104 
3 Functional Arabic –III       3العربية الوظيفية  

ECO-4106 3 Non Credits 

Hrs. 
Economics  االقتصاد  

 
 Total:15 Credits Hrs. 
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Fou`rth 

Semester – 

الفصل 

 الدراسي الرابع

 

ENG-4207 
3 

English- IV / Education/ Uni. Optional   / علم

4التربية/خيار الجامعة انجليزية   

SOC-4221 
3 

Sociology 

 علم اإلجتماع

ARA-4203 3 Arabic Media  /األعالم العربي/Geography 

ARA-4202 3 Non Credits 

Hrs. 
Functional Arabic IV      -  4العربية الوظيفية  

ARA-4204 3 Applied Grammar -  القواعد التطبيقية 

  Total:12 Credits Hrs. 

Fifth 

Semester – 

الفصل الدراسي 

 الخامس

 

ARA-5101 3   Translation 1-   1الترجمة  

ARA-5102 
3 Arabic Phonology      علم األصوات العربية  

ARA-5103 3 Quran Literature    األدب القرآني 

ARA-5104       3          Hadith Literature     أدب األحاديث 

ARA-5105 
3 

Introduction to Linguistics 1    -  المدخل الى علم

1اللغة  

  Total:15 Credits Hrs. 

Sixth 

Semester – 

الفصل الدراسي 

 السادس

 

ARA-5201 3 Morphology 

ARA-5202 
3 

Introduction to Linguistics 2   المدخل الى علم

2اللغة  

ARA-5203 
3 

History of Arabic Literature 1   -     تاريخ

1األدب العربي   

ARA-5204 
3 

Classical Arabic Prose  and Poetry   -    النثر

 والشعر العربي القديم

ARA-5205 3 Translation 2-   2الترجمة  

ARA-5206 
 

Rhetoric –)البالغة)علم املعانى، علم البديع 

 

 
 Total:18 Credits Hrs. 
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Seventh 

Semester – 

الفصل الدراسي 

 السابع

 

ARA-6101 
3 

Modern Arabic Prose  and Poetry-    النثر والشعر

 العربي الحديث

ARA-6102 
3 

History of Arabic Literature 2        تاريخ األدب

2العربي   

ARA-6103 
3 Methodology of Research-   منهج البحث 

ARA-6104 3 Syntactic Schoolsالمدارس النحوية 

ARA-6105 
3 

Criticism –النقد األدبى الحديث 
 د

ARA-6106  Prosody – علم العروض 

  Total:18 Credits Hrs. 

Eight 

Semester – 

الفصل الدراسي 

 الثامن

 

ARA-6201 
3 Comparative Literature – األدب المقارن 

ARA-6202 

3 
Arabic Literature in the sub-continent  -    األدب

 العربي في شبه القارة

ARA-6203 3 Teaching Methods – طرق التدريس 

ARA-6204 

              3 
Sources of Language/ Translation 3     -   

3الترجمة  مصادر اللغة/ 

ARA-6205 3 Thesis/ Project    مشروع بحث 

  Total:15 Credits Hrs. 
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Detail of Semester Wise Courses of 

4-Years BS in Arabic 

Semester 1
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Detail of Semester wise Courses of 4-Years BS Arabic 

                               English I (Functional English) 

 

Description Title 

1

st

 Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ENG- 3107 
Course Code 

18 Total teaching weeks 

Enhance language skills and develop critical thinking 

Objectives of the Course 

 

Course Contents 

 

Basics of Grammar 

Parts of speech and use of articles 

Sentence structure, active and passive voice 

Practice in unified sentence 

Analysis of phrase, clause and sentence structure  

Transitive and intransitive verbs  

Punctuation and spelling 

 

Comprehension 

Answers to questions on a given text 

 

Discussion 

General topics and every-day conversation (topics for discussion to 

be at the discretion of the teacher keeping in view the level of 

students) 

 

Listening 

To be improved by showing documentaries/films carefully selected 

by subject teachers 

 

Translation skills 

Urdu to English 

 

Paragraph writing  

Topics to be chosen at the discretion of the teacher 
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Presentation skills 

Introduction  

 

Note: Extensive reading is required for vocabulary building 

 

Recommended Books 

1. Functional English 

a)  Grammar 

1. Practical English Grammar by A. J. Thomson and A. V. 

Martinet. Exercises 1.  Third edition. Oxford University Press. 1997. 

ISBN 0194313492 

2. Practical English Grammar by A. J. Thomson and A. V. 

Martinet. Exercises 2.  Third edition. Oxford University Press. 1997. 

ISBN 0194313506 

b) Writing 

1. Writing. Intermediate by Marie-Christine Boutin, Suzanne 

Brinand and Francoise Grellet. Oxford Supplementary Skills. Fourth 

Impression 1993.  ISBN 0 19 435405 7 Pages 20-27 and 35-41. 

 

c) Reading/Comprehension 

1. Reading. Upper Intermediate. Brain Tomlinson and Rod 

Ellis. Oxford Supplementary Skills. Third Impression 1992. ISBN 0 

19 453402 2.  

 

d) Speaking 
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                        Pakistan Studies (Compulsory) 

 

Description Title 

1

st

 Semester 

02 C.H. No. of Credit Hours 

PS- 3117 Course Code 

18 Total teaching 

weeks 

 Develop vision of historical perspective, government, politics, 

contemporary Pakistan, ideological background of Pakistan. 

 Study the process of governance, national development, issues 

arising in the modern age and posing challenges to Pakistan. 

Objectives of the 

Course 

 
 

Course Outline 

1. Historical Perspective 

a. Ideological rationale with special reference to Sir Syed Ahmed 
Khan, Allama Muhammad Iqbal and Quaid-e-Azam 
Muhammad Ali Jinnah. 

b. Factors leading to Muslim separatism 

c.       People and Land 
i.    Indus Civilization 
ii.    Muslim advent 
iii.    Location and geo-physical features. 

2. Government and Politics in Pakistan 

Political and constitutional phases: 

a. 1947-58 
b. 1958-71 
c. 1971-77 
d. 1977-88 
e. 1988-99 
f. 1999 onward 

3. Contemporary Pakistan 

a. Economic institutions and issues 

b. Society and social structure 

c. Ethnicity 

d. Foreign policy of Pakistan and challenges 

e. Futuristic outlook of Pakistan 
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Recommended Books 

1. Burki, Shahid Javed. State & Society in Pakistan, The MacMillan 
Press Ltd 1980.  

2. Akbar, S. Zaidi. Issue in Pakistan’s Economy.  Karachi: Oxford 
University Press, 2000. 

3. S. M. Burke and Lawrence Ziring. Pakistan’s Foreign policy: An 
Historical analysis. Karachi: Oxford University Press, 1993. 

4. Mehmood, Safdar. Pakistan Political Roots & Development. Lahore, 
1994. 

5. Wilcox, Wayne. The Emergence of Bangladesh, Washington: 
American Enterprise, Institute of Public Policy Research, 1972. 

6. Mehmood, Safdar. Pakistan Kayyun Toota, Lahore: Idara-e-
Saqafat-e-Islamia, Club Road, nd. 

7. Amin, Tahir. Ethno - National Movement in Pakistan, Islamabad: 
Institute of Policy Studies, Islamabad. 

8. Ziring, Lawrence. Enigma of Political Development. Kent England: 
Wm Dawson & sons Ltd, 1980. 

9. Zahid, Ansar. History & Culture of Sindh. Karachi: Royal Book 
Company, 1980. 

10. Afzal, M. Rafique. Political Parties in Pakistan, Vol. I, II & III. 
Islamabad: National Institute of Historical and cultural Research, 
1998. 

11. Sayeed, Khalid Bin. The Political System of Pakistan. Boston: 
Houghton Mifflin, 1967. 

12. Aziz, K. K. Party, Politics in Pakistan, Islamabad: National 
Commission on Historical and Cultural Research, 1976. 

13. Muhammad Waseem, Pakistan Under Martial Law, Lahore: 
Vanguard, 1987. 

14. Haq, Noor ul. Making of Pakistan: The Military Perspective. 
Islamabad: National Commission on Historical and Cultural 
Research, 1993. 
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                        MATHEMATICS I 

 

Description Title 

1

st

 Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

MAT-3115 Course Code 

18 Total teaching weeks 

 To prepare the students, not majoring in mathematics, with the 

essential tools of algebra/Calculus/ Geometry to apply the 

concepts and the techniques in their respective disciplines.. 

Objectives of the Course 

 

Note: One course will be selected from the following courses of 

Mathematics. 

 

1. MATHEMATICS I (ALGEBRA) 

 

Prerequisite(s):  Mathematics at secondary level 

 

Credit Hours:    3 + 0 

 

Specific Objectives of the Course: To prepare the students, not 

majoring in mathematics, with the essential tools of algebra to apply the 

concepts and the techniques in their respective disciplines.  

 

Course Outline: 

Preliminaries: Real-number system, complex numbers, introduction to 

sets, set operations, functions, types of functions. Matrices: Introduction to 

matrices, types, matrix inverse, determinants, system of linear equations, 

Cramer’s rule. 

Quadratic Equations: Solution of quadratic equations, qualitative analysis 

of roots of a quadratic equations, equations reducible to quadratic 

equations, cube roots of unity, relation between roots and coefficients of 

quadratic equations. 
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Sequences and Series: Arithmetic progression, geometric progression, 

harmonic progression. Binomial Theorem: Introduction to mathematical 

induction, binomial theorem with rational and irrational indices. 

Trigonometry: Fundamentals of trigonometry, trigonometric identities. 

 

Recommended Books 

1. Dolciani MP, Wooton W, Beckenback EF, Sharron S, Algebra 2 

and Trigonometry, 1978, Houghton & Mifflin, Boston (suggested 

text) 

2. Kaufmann JE, College Algebra and Trigonometry, 1987, PWS-

Kent Company, Boston 

3. Swokowski EW, Fundamentals of Algebra and Trigonometry (6th 

edition), 1986, PWS-Kent Company, Boston 

 

2. MATHEMATICS II (CALCULUS) 

Prerequisite(s):  Mathematics I (Algebra) 

Credit Hours:   3 + 0 

Specific Objectives of the Course: To prepare the students, not 

majoring in mathematics, with the essential tools of calculus to apply the 

concepts and the techniques in their respective disciplines.  

 

Course Outline: 

Preliminaries: Real-number line, functions and their graphs, solution of 

equations involving absolute values, inequalities. Limits and Continuity: 

Limit of a function, left-hand and right-hand limits, continuity, continuous 

functions. 

Derivatives and their Applications: Differentiable functions, differentiation 

of polynomial, rational and transcendental functions, derivatives. 

Integration and Definite Integrals: Techniques of evaluating indefinite 

integrals, integration by substitution, integration by parts, change of 

variables in indefinite integrals. 
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Recommended Books 

 

1. Anton H, Bevens I, Davis S, Calculus: A New Horizon (8th edition), 

2005, John Wiley, New York 

2. Stewart J, Calculus (3rd edition), 1995, Brooks/Cole (suggested 

text) 

3. Swokowski EW, Calculus and Analytic Geometry, 1983, PWS-

Kent Company, Boston 

4. Thomas GB, Finney AR, Calculus (11th edition), 2005, Addison-

Wesley, Reading, Ma, USA 

 

4. MATHEMATICS III (GEOMETRY) 

 

Prerequisite(s): Mathematics II (Calculus) 

Credit Hours:   3 + 0 

Specific Objectives of the Course: To prepare the students, not 

majoring in mathematics, with the essential tools of geometry to apply the 

concepts and the techniques in their respective disciplines. 

Course Outline: 

Geometry in Two Dimensions: Cartesian-coördinate mesh, slope of a line, 

equation of a line, parallel and perpendicular lines, various forms of 

equation of a line, intersection of two lines, angle between two lines, 

distance between two points, distance between a point and a line. 

Circle: Equation of a circle, circles determined by various conditions, 

intersection of lines and circles, locus of a point in various conditions. 

Conic Sections: Parabola, ellipse, hyperbola, the general-second-degree 

equation 

Recommended Books 

1. Abraham S, Analytic Geometry, Scott, Freshman and Company, 1969 

2. Kaufmann JE, College Algebra and Trigonometry, 1987, PWS-Kent 

Company, Boston 

3. Swokowski EW, Fundamentals of Algebra and Trigonometry (6th 

edition), 1986, PWS-Kent Company, Boston 
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Functional Arabic I / Communication skills 

مهارات اللغة 1اللغة العربية الوظيفية  /  

 

Description Title 

1

st

 Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-3116 Course Code 

18 Total teaching weeks 

   قد روعي في هذا المنهج مجموعة وافية من الحوارات والنصوووووع العربية التي تدف

الطالب إلى التفاعل م  البيئة العربية ومقتضووووووويات الحياة العربية اليومية حيث يمكن 

 يريد ويحس به.الطالب من الفهم ما يسم  والتعبير عما 

  يهدف هذا الكتاب ـوووووو خالل عرض هذا الحوارات ـوووووو إلى تمكين الدارس من الكفايات

اللغوية واالتصووالية والثقافية فضووال عن اكتسووابه القدرة على المهارات األرب  من فهم 

 وقراءة وكالم وكتابة.

  العربية أن يتدرب الطالب على أصووووووول وقواعد هذا اللغة ما يلهله على الكتابة باللغة

 بدقة وطالقة ووضوح وجمال.

Objectives of the Course 

 

(1ة العربية الوظيفية )للغا  
 

 الفصل األول:  المحادثة:

 

 المفردات الفترة الدارسية

 
/ غير  الساعات المعتمدة
 المعتمدة

 

الوحدة األولى:                  التحية  األسبوع األول:

 والتعارف 
3 

 3 الوحدة الثانية :                  األسرة األسبوع الثاني

 3 الوحدة الثالثة:                   السكن األسبوع الثالث

 الوحدة الرابع:                   الحياة األسبوع الرابع

 اليومية
3 

الوحدة الخامس:                الطعام  األسبوع الخامس

 والشراب
3 

 3 الوحدة السادس:                الصالة األسبوع السادس

 3 الوحدة السابع:                 الدارسة األسبوع السابع

 3 الوحدة الثامن:                  العمل األسبوع الثامن

 نهاية األسبوع 

 
 Mid Term Examامتحان نصف الفترة /
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 ساعات غير معتمدة 3

 3 الوحدة التاسع:                 التسوق  األسبوع التاسع

 3 الوحدة العاشر:                 الجو  األسبوع العاشر

الوحدة الحادية عشرة:         الناس  األسبوع الحادي عشر

 واألماكن
3 

 3 الوحدة الثانية عشرة:           الهوايات  الثاني عشراألسبوع 

 3 الوحدة الثالثة عشرة:           السفر األسبوع الثالث عشر

الوحدة الرابعة عشرة:          الحج  األسبوع الرابع عشر

 والعمرة
3 

 3 الوحدة الخامسة عشرة:       الصحة  األسبوع الخامس عشر

 3 الوحدة السادسة عشرة:      العطلة األسبوع السادس عشر

 48 االمتحان النهائي

 

 مالحظات: 

يكلف األستاذ الطالب بكتابة جميع التدريبات الكتابية والمراجعة كلها على كراسة خاصة للواجب   -1
 المنزلي.

 يحل الطالب جيمع التدريبات الشفهية في الفصل تحت إشراف األستاذ.  -2
 تجرى الحوارات في الفصل بين الطالبين أو أكثر حسب مراحلها.  -3
 تعطي الفرصة لجيمع الطالب للمشاركة والتفاؤل. -4
 االلتزام بالمنهج التزاما كامال حيث ال يتأخر وال يستعجل. -5
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  Semester 2 
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English II (Communication Skills) 

 

Description 
Title 

2nd  Semester 

03 C.H. 

 

No. of Credit Hours 

ENG- 3207 Course Code 

18 Total teaching weeks 

Enable the students to meet their real life communication needs Objectives of the Course 

 

 

 

Course Contents: 

 

Paragraph writing 

Practice in writing a good, unified and coherent paragraph 

 

Essay writing 

Introduction  

 

CV and job application 

 

Translation skills 

Urdu to English  

 

Study skills  

Skimming and scanning, intensive and extensive, and speed reading, 

summary and précis writing and comprehension 

 

Academic skills  

Letter/memo writing, minutes of meetings, use of library and internet 

 

Presentation skills 

Personality development (emphasis on content, style and pronunciation) 

 

Note: documentaries to be shown for discussion and review 

Recommended Books 

Communication Skills 
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a) Grammar 

1. Practical English Grammar by A. J. Thomson and A. V. Martinet. 

Exercises 2.  Third edition. Oxford University Press 1986. ISBN 0 19 

431350 6. 

b) Writing 

1. Writing. Intermediate by Marie-Christine Boutin, Suzanne 

Brinand and Francoise Grellet. Oxford Supplementary 

Skills. Fourth Impression 1993. ISBN 019 435405 7 Pages 

45-53 (note taking). 

2. Writing. Upper-Intermediate by Rob Nolasco. Oxford 

Supplementary Skills. Fourth Impression 1992. ISBN 0 19 

435406 5 (particularly good for writing memos, 

introduction to presentations, descriptive and 

argumentative writing). 

 

c) Reading 

1. Reading.  Advanced.  Brian Tomlinson and Rod Ellis. Oxford 

Supplementary Skills. Third Impression 1991. ISBN 0 19 453403 0. 

2. Reading and Study Skills by John Langan 

3. Study Skills by Richard York. 
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Islamic Studies/Ethics 

 

Description 
Title 

2nd  Semester 

02 C.H. No. of Credit Hours 

ISL-3204 Course Code 

18 Total teaching weeks 

This course is aimed at: 

1 To provide Basic information about Islamic Studies 

2 To enhance understanding of the students regarding 

Islamic Civilization 

3 To improve Students skill to perform prayers and other 

worships 

4 To enhance the skill of the students for understanding of 

issues related to faith and religious life. 

 

Objectives of the Course 

 
 

Detail of Courses 

Introduction to Quranic Studies 

1. Basic Concepts of Quran  
2. History of Quran 
3. Uloom-ul-Quran 
 

Study of Selected Text of Holly Quran 
 

1. Verses of Surah Al-Baqara Related to Faith(Verse No-284-286) 
2. Verses of Surah Al-Hujrat Related to Adab Al-Nabi (Verse No-1-18) 
3. Verses of Surah Al-Mumanoon Related to Characteristics of faithful (Verse 

No-1-11) 
4. Verses of Surah al-Furqan Related to Social Ethics (Verse No.63-77) 
5. Verses of Surah Al-Inam Related to Ihkam (Verse No-152-154) 

 

Study of Selected Text of Holly Quran 
 

1. Verses of Surah Al-Ihzab Related to Adab al-Nabi (Verse No.6, 21, 40, 56, 
57, 58.) 

2. Verses of Surah Al-Hashar (18,19,20) Related to thinking, Day of 
Judgment  

3. Verses of Surah Al-Saf Related to Tafakar, Tadabar  (Verse No-1,14) 
 

Seerat of Holy Prophet (S.A.W) I 
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1. Life of Muhammad Bin Abdullah ( Before Prophet Hood) 
2. Life of Holy Prophet (S.A.W) in Makkah 
3. Important Lessons Derived from the life of Holy Prophet in Makkah 
 

 

Seerat of Holy Prophet (S.A.W) II 

1. Life of Holy Prophet (S.A.W) in Madina 
2. Important Events of Life Holy Prophet in  Madina 
3. Important Lessons Derived from the life of Holy Prophet in Madina 

 

Introduction to Sunnah 

1. Basic Concepts of Hadith  
2. History of Hadith 
3. Kinds of Hadith 
4. Uloom –ul-Hadith 
5. Sunnah & Hadith  
6. Legal Position of Sunnah 

 

Selected Study from Text of Hadith 
 

Introduction to Islamic Law & Jurisprudence  

1. Basic Concepts of Islamic Law & Jurisprudence 
2. History & Importance of Islamic Law & Jurisprudence 
3. Sources of Islamic Law & Jurisprudence 
4. Nature of Differences in Islamic Law 
5. Islam and Sectarianism 

 

Islamic Culture & Civilization 

1. Basic Concepts of Islamic Culture & Civilization 
2. Historical Development of Islamic Culture & Civilization 
3. Characteristics of Islamic Culture & Civilization  
4. Islamic Culture & Civilization and Contemporary Issues 

 

Islam & Science 

1. Basic Concepts of Islam & Science 
2. Contributions of Muslims in the Development of Science 
3. Quran & Science 
 

Islamic Economic System 

1. Basic Concepts of Islamic Economic System 
2. Means of Distribution of wealth in Islamic Economics 
3. Islamic Concept of Riba 
4. Islamic Ways of Trade & Commerce 

 
 

Political System of Islam 

1. Basic Concepts of Islamic Political System  
2. Islamic Concept of Sovereignty  
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3. Basic Institutions of Govt. in Islam 
 

Islamic History 

1. Period of Khlaft-E-Rashida 
2. Period of Ummayyads 
3. Period of Abbasids 

Social System of Islam 

1. Basic Concepts of Social System of Islam 
2. Elements of Family 
3. Ethical Values of Islam  

Reference Books 

1. Hameed ullah Muhammad, “Emergence of Islam” , IRI, 
Islamabad   

2  Hameed ullah Muhammad, “Muslim Conduct of State” 

3 Hameed ullah Muhammad, ‘Introduction to Islam 

4. Mulana Muhammad Yousaf Islahi,” 
5 Hussain Hamid Hassan, “An Introduction to the Study of Islamic Law” leaf 

Publication Islamabad, Pakistan. 

6 Ahmad Hasan, “Principles of Islamic Jurisprudence” Islamic Research 

    Institute, International Islamic University, Islamabad (1993) 

7 Mir Waliullah, “Muslim Jurisprudence and the Quranic Law of Crimes” 

       Islamic Book Service (1982) 

8 H. S. Bhatia, “Studies in Islamic Law, Religion and Society” Deep & Deep 

       Publications New Delhi (1989) 

9 Dr. Muhammad Zia-ul-Haq, “Introduction to Al Sharia Al Islamia” Allama 

       Iqbal Open University, Islamabad (2001)  
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Statistics-I 
 

Description 
Title 

2nd  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

STA-3220 Course Code 

18 Total teaching weeks 
Definition and importance of Statistics in Agriculture, Data Different types of 

data and variables  

Classification and Tabulation of data, Frequency distribution, stem-and-Leaf 

diagram, Graphical representation of data Histogram, frequency polygon, 

frequency curve. 

Measure of Central tendency, Definition and calculation of Arithmetic mean, 

Geometric mean, Harmonic mean, Median quantiles and Mode in grouped and 

un-grouped data. 

Measure of Dispersion, Definition and Calculation of Range, quartile deviation, 

Mean deviation, Standard deviation and variance, coefficient of variation. 

Objectives of the Course 

 

Note: One course will be selected from the following two courses of Statistics. 

 

Practical : 

a. Frequency Distribution  

b. Stem-and-Leaf diagram 

c. Various types of Graphs  

d. Mean, Geometric mean Harmonic Mean, 

e. Median, Quartiles Deviation, mean Deviation. 

f. Standard Deviation, Variance, Coefficient of variation, 

g. Skewness  and kenosis 

 

Recommended Books 

1. Introduction to Statistical Theory Part- I by Sher Muhammad and Dr. 
Shahid Kamal (Latest Edition)  

2. Statistical Methods and Data Analysis by Dr. Faquir Muhammad  
3. A. Concise Course in A. Level Statistic with world examples by J. Crashaw 

and J. Chambers (1994) 
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4. Basic Statistics an Inferential Approach 2nd Ed. (1986) Fran II. Dietrich-II 
and Thomas J. Keans 

Statistics-II         Credit 3 (2-1) 

Sampling Probability and non-Probability Sampling, Simple random sampling 

stratified random sampling Systematic sampling error, Sampling distribution of 

mean and difference between two means. Interference Theory: Estimation and 

testing of hypothesis, Type—I and type-II error, Testing of hypothesis about 

mean and difference between two means using Z-test and t-test, Paired t-test, 

Test of association of attributes using X2 (chi-square) Testing hypothesis about 

variance.  

Practical 

a. Sampling random sampling  
b. Stratified random sampling. 
c. Sampling distribution of mean  
d. Testing of hypotheses regarding population mean 
e. Testing of hypotheses about the difference between population means 
f. Chi-square test 
g. Testing of Correlation Coefficient 
h. Fitting of simple linear regression 
i. One-way ANOVA 
j.  Two-way ANOVA 

Recommended Books 

1. Introduction to Statistical Theory Part-II by Sher Muhammad and Dr. 
Shahid Kamal (Latest Edition) 

2. Statistical Methods and Data Analysis by Dr. Faquir Muhammad 
3. Principles and Procedures of Statistics A Bio-material approach, 2nd 

Edition, 1980 by R. G. D  Steal and James H. Tarric     
4. Statistical Procedures for Agricultural Research 2nd Edition (1980) by    

K. A. Gomez and A. A. Gomez 
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Arabic World 

Description 
Title 

2nd  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-3203 Course Code 

18 Total teaching weeks 
.  

 وسياسية له۔    موق  جغرافی ؤاهمية استراتيجية وعالمية  )ا(  

 تاريخ ومعلومات اساسية له )ب(

Objectives of the Course 

  

  البالد العربية

 )الترکيز الخاص علی موقعها ومکانتها العالمية ووضعها السياسی واالقتصادی والثقافی( 

  المملکة االٔردنية الهاشمية۔ ا۔   

 االٔمارات العربية المتحدة۔ ب۔  

 المملکة العربية السعودية و۔ 

   جمهورية السودان۔ ز۔ 

   الجمهورية العراقية۔۔ ح۔  

   سلطنة عمان۔ ی۔ 

   دولة فلسطين م۔ 

 دولة قطر۔ ن۔ 

 دولة الکويت۔ ع۔ 

   الجمهورية اللبنانية ف۔ 

  ۔  العربية۔جمهورية مصر  ث۔ 

 الجمهورية اليمنية۔ ض۔ 

 :المنظمات العربية  

    الجامعة العربية۔ ا۔ 

 المجلس التعاونی الخليجی ب۔   

 :أھم القضايا العربية المعاصرة 

 الديموقراطية۔ ب۔  

    الرهاب۔ ج۔ 

 القومية العربية۔ د۔   

 : الکتب المقترحة

 م۔١٩٦١خيری وغيره ، مکتبة مصرالوطن العربی وعالقاته الخارجية، محمد  ۔١

 .A-Z Countries of the world, Oxford Uniersity Press, 2004 ۔٢

 م۔١٩٦٤آراء وأحاديث فی القومية العربية، ساطع الحصيری، دار العلم للماليين، بيروت،  ۔٣

 م۔١٩٨٣موسوعة المورد، منير البعلبکی، دار العلم للماليين، بيروت،  ۔٤

  The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic world, Offord ۔٥

University Press, Oxford, 1991. 

 .The New Encyclopedia Britannica, University of Chicago, 1992 ۔٦

 .The World Book Encyclopedia, World Book Inc Chicago, 1988 ۔٧



30 

Functional Arabic 2 

 

Description 
Title 

2nd  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-3206 Course Code 

18 Total teaching weeks 
 .  قد روعي في هذا المنهج مجموعة وافية من الحوارات والنصووووووووع العربية التي

تدف  الطالب إلى التفاعل م  البيئة العربية ومقتضووووووويات الحياة العربية اليومية حيث 

 ما يسم  والتعبير عما يريد ويحس به.يمكن الطالب من الفهم 

  يهدف هذا الكتاب ـووووو خالل عرض هذا الحوارات ـووووو إلى تمكين الدارس من الكفايات

اللغوية واالتصالية والثقافية فضال عن اكتسابه القدرة على المهارات األرب  من فهم 

 وقراءة وكالم وكتابة.

 على الكتابة باللغة العربية  أن يتدرب الطالب على أصوووول وقواعد هذا اللغة ما يلهله

 بدقة وطالقة ووضوح وجمال.

Objectives of the Course 

 

 (2) العربية للناشئينالكتاب المقرر: 
 

 المادة الفترة الدارسية
 المفردات 

 

 الساعات المعتدة / غير المعتمدة

 األسبوع األول:

 )القسم األول(

القراءة 

 والمحادثة  
 تعارف وتدريبات الدرس

 ساعات معتمدة 3

القراءة 

 والمحادثة
 العمرة وتدريبات الدرس

 ساعات غير معتمدة 3

 األسبوع االثاني:

 )القسم األول(

القراءة 

 والمحادثة
 في البيت وتدريبات الدرس

 ساعات معتمدة 3

القراءة 

 والمحادثة
 في الحديقة وتدريبات الدرس

 ساعات غير معتمدة 3

 األسبوع الثالث

 األول()القسم 

القراءة 

 والمحادثة
 السكن وتدريبات الدرس

 ساعات معتمدة 3

القراءة 

 والمحادثة
 مراجعة وتدريبات الدرس

 ساعات غير معتمدة 3

 األسبوع الرابع

 )القسم الثاني(

القراءة 

 والمحادثة
 في المكتبة وتدريبات الدرس

 ساعات معتمدة 3

القراءة 

 والمحادثة
 الدراسة وتدريبات الدرس

 ساعات غير معتمدة 3



31 

 األسبوع الخامس

 )القسم الثاني(

القراءة 

 والمحادثة
 إلى المدرسة وتدريبات الدرس

 ساعات معتمدة 3

القراءة 

 والمحادثة
 الهواية وتدريبات الدرس

 ساعات غير معتمدة 3

 األسبوع السادس

 )القسم الثاني(

القراءة 

 والمحادثة
 في الصف وتدريبات الدرس

 معتمدةساعات  3

القراءة 

 والمحادثة
 الطعام وتدريبات الدرس

 ساعات غير معتمدة 3

 األسبوع السابع

 )القسم الثالث(

القراءة 

 والمحادثة
 العطلة وتدريبات الدرس

 ساعات معتمدة 3

القراءة 

 والمحادثة
 في المدرسة وتدريبات الدرس

 ساعات غير معتمدة 3

 األسبوع الثامن

 )القسم الثالث(

القراءة 

 والمحادثة

 أمي وتدريبات الدرس

 

 ساعات معتمدة 3

القراءة 

 والمحادثة
 مراجعة وتدريبات الدرس

 ساعات غير معتمدة 3

 األسبوع التاسع

 )القسم الثالث(

القراءة 

 والمحادثة
 العائلة وتدريبات الدرس

 ساعات معتمدة 3

 ساعات غير معتمدة Mid Term Exam 3امتحان نصف الفترة /

 األسبوع العاشر

 )القسم الرابع(

القراءة 

 والمحادثة
 الحادث وتدريبات الدرس

 ساعات معتمدة 3

القراءة 

 والمحادثة
 العمل وتدريبات الدرس

 ساعات غير معتمدة 3

األسبوع الحادي 

 عشر

 )القسم الرابع(

القراءة 

 والمحادثة
 في السوق وتدريبات الدرس

 ساعات معتمدة 3

القراءة 

 والمحادثة
 مراجعة وتدريبات الدرس

 ساعات غير معتمدة 3

األسبوع الثاني 

 عشر

 )القسم الرابع(

القراءة 

 والمحادثة
 مراجعة وتدريبات الدرس

 ساعات معتمدة 3

القراءة 

 والمحادثة
 في المسجد وتدريبات الدرس

 ساعات غير معتمدة 3

األسبوع الثالث 

 عشر

 )القسم الخامس(

القراءة 

 والمحادثة
 وتدريبات الدرسرمضان 

 ساعات معتمدة 3

القراءة 

 والمحادثة
 في مكة وتدريبات الدرس

 ساعات غير معتمدة 3

األسبوع الرابع 

 عشر

 )القسم الخامس(

القراءة 

 والمحادثة
 في يوم العيد وتدريبات الدرس

 ساعات معتمدة 3

القراءة 

 والمحادثة
 في يوم العيد وتدريبات الدرس

 ساعات غير معتمدة 3
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األسبوع الخامس 

 عشر

 )القسم الخامس(

القراءة 

 والمحادثة
 الهجرة وتدريبات الدرس

 ساعات معتمدة 3

القراءة 

 والمحادثة
 مراجعة وتدريبات الدرس

 ساعات غير معتمدة 3

األسبوع السادس 

 عشر

القراءة 

 والمحادثة
 المراجعة العامة 

 ساعات معتمدة 3

القراءة 

 والمحادثة
 المراجعة الخاصة

 ساعات غير معتمدة 3

 ساعة  96 االمتحان النهائي

 

 مالحظات: 

يكلف األستاذ الطالب بكتابة جميع التدريبات الكتابية والمراجعة كلها على كراسة خاصة                          -1
 للواجب المنزلي.

 يحل الطالب جيمع التدريبات الشفهية في الفصل تحت إشراف األستاذ.  -2
 تجرى الحوارات في الفصل بين الطالبين أو أكثر حسب مراحلها.  -3
 تعطي الفرصة لجيمع الطالب للمشاركة والتفاؤل. -4
 .االلتزام بالمنهج التزاما كامال حيث ال يتأخر وال يستعجل -5
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Translation 1 

 FO6 – 1الترجمة 

 :األھداف

الطالب لعملية الترجمة من اللغة العربية الی اللغة االنجليزية . الغرض من هذا المقرر أن يتأهل 

ويتعرف الطالب علی بناء الکلمة و ترکيب الجملة  العربية  وطريقة الترجمة من العربية الی 

  .االنجليزية

 

 .واإلنجيليزية األردوية الى العربية اللغة من المفردات ترجمة -1

 .واإلنجيليزية األردوية الى العربية اللغة من البسيطة الجمل ترجمة -2

 .واإلنجيليزية األردوية الى العربية اللغة من الطويلة الجمل ترجمة -3

 .واإلنجيليزية األردوية الى العربية اللغة من اليومية الجرائد ترجمة -4

 . العربية اللغة الى واإلنجيليزية األردوية اللغة من المفردات ترجمة -5

 .العربية اللغة الى واإلنجيليزية األردوية اللغة من البسيطة الجمل ترجمة -6

 .العربية اللغة الى واإلنجيليزية األردوية اللغة من الطويلة الجمل ترجمة- -7

 .العربية اللغة الى العربية واإلنجيليزية األردوية اللغة من اليومية الجرائد ترجمة -8

 

  :الکتب المقترحة

  مکبتة جزيرة الوردفی فن الترجمة : عبد المحسن اسماعيل رمضان .  ۔1

 فی فن الترجمة : خال خلوصی ۔2

 کيف تترجم : محمد حسن ۔3

 A new Arabic Grammar of the written Language by J.A. Haywood         and۔4

H.M 

 Conversational English for all learners and Travellres by Abid Bissada  ۔5       
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                    English iii     (Presentation Skills) 

 

Description 
Title 

3rd  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ENG-4107 Course Code 

18 Total teaching weeks 
Enhance language skills and develop critical thinking 

 
Objectives of the Course 

 
 

Course Contents 
 

Presentation skills 
 

Essay writing 

Descriptive, narrative, discursive, argumentative 
 

Academic writing  

How to write a proposal for research paper/term paper  

 

How to write a research paper/term paper (emphasis on style, content, language, 

form, clarity, consistency) 
 

Technical Report writing 
 

Progress report writing 

 

Note: Extensive reading is required for vocabulary building 
 

Recommended Books 

 

Technical Writing and Presentation Skills 

 

a) Essay Writing and Academic Writing 

1. Writing. Advanced by Ron White. Oxford Supplementary Skills. 

Third Impression 1992. ISBN 0 19 435407 3 (particularly suitable for 

discursive, descriptive, argumentative and report writing). 

2. College Writing Skills by John Langan. McGraw-Hill Higher 
Education. 2004. 

3. Patterns of College Writing (4th edition) by Laurie G. Kirszner and 
Stephen R. Mandell. St. Martin’s Press. 
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b) Presentation Skills 
c) Reading 

The Mercury Reader. A Custom Publication. Compiled by Northern 

Illinois University.  General Editors: Janice Neulib; Kathleen Shine 

Cain; Stephen Ruffus and Maurice Scharton. (A reader which will 

give students exposure to the best of twentieth century literature, 

without taxing the taste of engineering students). 
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Computer 
ل إلى الحاسوبخملدا  

 

Description 
Title 

3rd  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

COM-4101 Course Code 

18 Total teaching weeks 

- An overview of computer and systems 

Operating System     

Objectives of the Course 

 

a. Start, Shutdown and Restart 

b. Desktop, Icons, Recycle Bin, My Computer, My Documents 

c. Minimizing, Maximizing, Resizing and Closing Windows 

d. Files and folders, directory tree, drives 

e. Coping / moving files between folders and drives 

f. Renaming, Deleting files and folders 

g. Searching, Finding files and folders 

h. Launching an application and closing an application 

 

MS Word   

a. Creating a new word document 

b. Opening an existing document 

c. Editing and Saving a document 

d. Typing a text, deleting, inserting, finding, replacing, copying and moving text 

e. Justifying texts 

f. Bold, Italics, Underline, Strike, Double Strike and Colouring text 

g. Selecting Font and Font Sizes 

h. Formatting page, margins, page size, portrait and landscape 

i. Inserting symbols, pictures 

j. Using Bullets 

k. Using and manipulating tables, inserting / deleting of rows and columns 

l. Sorting tables 

m. Using Header and footer, Inserting Page number 

n. Changing character width and line spacing 

o. Printing of a document, Using print preview 
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MS PowerPoint 
  

a. Creating a new presentation 

b. Opening an existing presentation 

c. Editing and Saving a presentation 

d. Formatting Presentation – Slide layout, Slide Design, Slide background 

e. Inserting symbols, chart, tables, pictures, videos and audios 

f. Inserting page number, date and time 

g. Different types of views 

h. Preparing for a slide show – animation schemes 

i. Printing slides, handout and notes pages 
 

Web browsers, email and 

Internet

  
a. Introduction to Internet 

b. Searching the web  

c. Emailing  etc. 
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 البالغة) علم البيان( 

Description 
Title 

3rd  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-4103 Course Code 

18 Total teaching weeks 
التمكن من استخدام اللغة استخداماً يعينهم على ترجمة أفكارهم ومشاعرهم ، ونقلها إلى - 

إدراكها ، وتمثلها تمثالً كامالً  القارئ أو السام  بسهولة ويسر ، يستطي  معها  . 

خصائصها  األدبية وتذوق معانيها ، وإدراك تنمية القدرة على فهم النصوع-       

 . ومزاياها الفنية ، والوقوف على أسرار جمالها

االستمتاع بألوان األدب المختلفة من قصيدة ، أو قصة أو أقصوصة ، أو تمثيلية ، أو -   

ما فيها من قيم فنية مقالة ؛ وذلك عن طريق فهم الخصائص الفنية لكل منها ، وإدراك 

 وجمالية

Objectives of the Course 

 تعريف البالغة وأهميتها ونشأتها

 علم البیان

 مہ، اغراضہالتشبیہ ، ارکانہ ، اقسا

 الحقیقة واملجاز و اقسام املجاز

 ۔االستعارۃ ارکانھا و اقسامھا: التصریحیة واملکنیة ، االصلیة وا لتبعیة

 املجاز املرسل ؛ مفھومہ و عالقاته   

 املجاز العقلى

 الکنایة و اقسامھا؛ کنایة عن صفة او موصوف او نسبة 

لکتب املقترحةا  

بدوی ، طبانة  ) الدکتور( : معجم البالغة العربیة، دار ابن حزم ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الرابعة ،   .1

 ھ۱۴۱۸

 التفتازانی، سعد الدین ، مختصر املعانی ، دار الفکر بیروت، لبنان .2

 التفتازانی، سعد الدین ، املطول ، مصر .3

 ر احیاء العلوم ، بیروت لبنان الطبعة االولی الجرجانی، عبد القاھر، اسرار البالغة فی علم البیان، دا .4

 ھ۱۴۰۶حسن نعناع، عبد الحکیم: املنار فی علوم البالغة، االدارۃ العامة  باالزھر،  .5

 حسیب، غالب و ادیب صعبی، بیان العرب فی املعانی وا لبیان والبدیع والعروض ، بیروت لبنان .6

 لوم دار الکتب العلمیة ، بیروت لبنانالسکاکی، ابو یعقوب یوسف بن محمد بن علی: مفتاح الع .7

 علی الجارم و مصطفی امین: البالغة الواضحة ، لبنان .8

 شازلی، حسن ) الدکتور( فرھود وغیرھم : البالغة والنقد ) الصف االول الثانوی( .9
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 النقد االدبی القدیم

 

Description 
Title 

3rd  Semester 

03 C.H. 

 

No. of Credit Hours 

ARA-4102 Course Code 

18 Total teaching weeks 

النقد يعین الطالب على فهم األدب وتذوقه والحكم عليه وتفسیره وتقويمه، ومعرفة مواطن -1

 الجمال فيه، وتميیز الجيد من الرديء منه

يعرَّف األدباء العناصر األدبية التي إذا توفرت لألديب كلها بلغ بأدبه غايته من التأثیر 2- 

ينقص بقدر نقص تلك العناصروالنفع و   

يوجه األدباء للرقي بفنهم األدبي نحو الجودة والفائدة والكمال-3    

Objectives of the Course 

 

محمد بن سالم الجمحی فی ضوء مقدمة کتابہ طبقات فحول الشعراء     

ضوء مقدمة کتابہ  الشعر والشعراءابن قتیبة فی     

 الكتب املقترحة :

 ھ۱۴۱۸،  ةالرابع ة، لبنان ، الطبع روتیدار ابن حزم ، ب ،یةالعرب ة) الدکتور( : معجم البالغ  ة، طبان ی بدو  .1

 لبنان روت،ی، دار الفکر ب ی، مختصر املعان نیسعد الد ،یالتفتازان.2

 ، املطول ، مصر نیسعد الد ،یالتفتازان.3

 یاالول ةلبنان الطبع روتیالعلوم ، ب اءیدار اح ان،یعلم الب یف ةعبد القاھر، اسرار البالغ ،یالجرجان.4

 ھ۱۴۱۲

 ھ۱۴۰۶باالزھر،   ةالعام ۃاالدار  ،ةعلوم البالغ ی: املنار فمیحسن نعناع، عبد الحک.5

 لبنان روتیوالعروض ، ب عیوالبد انیوا لب یاملعان یالعرب ف انیب ،یصعب بیغالب و اد ب،یحس.6

 لبنان روتی، ب یةمفتاح العلوم دار الکتب العلم: یبن محمد بن عل وسفی عقوبیابو  ،یالسکاک .7

 ، لبنان ةالواضح ة: البالغنیام یالجارم و مصطف یعل.8

 (ی والنقد ) الصف االول الثانو  ة: البالغ رھمیحسن ) الدکتور( فرھود وغ ،یشازل.9

 ھ۱۴۱۸ روت،ی، ب یتراث العرب اءیدار اح ،ی، ابو الفرج کتاب االغان یاالصفھان.10

 ةالثالث ة، مصر البطع یةاملصر   ةالنھض ةمکتب ،یاحمد ، النقد االدب نیام.11

 ، لبنان روتیب یةابو محمد عبد ہللا : الشعر والشعراء ، دار الکتب العلم بہ،یابن قت.12

 م۱۹۹۶مصر، دار املعارف مصر،  یف ةمستقبل الثقاف ن،یطہ حس.13

 ھ۱۴۰۹ یةالثان ة، الطبع تیابو الفتح عثمان : کتاب العروض ، دار القلم ، الکو  ،یابن جن.14

 



41 

Functional Arabic III 

 

Description 
Title 

3rd Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-4104 Course Code 

18 Total teaching weeks 
والنصووووووووع العربيووة التي توودف   قوود روعي في هووذا المنهج مجموعووة وافيووة من الحوارات.1

الطالب إلى التفاعل م  البيئة العربية ومقتضوويات الحياة العربية اليومية حيث يمكن الطالب من 

 الفهم ما يسم  والتعبير عما يريد ويحس به.

يهدف هذا الكتاب ـوووو خالل عرض هذا الحوارات ـوووو إلى تمكين الدارس من الكفايات اللغوية .2

ة فضووووال عن اكتسووووابه القدرة على المهارات األرب  من فهم وقراءة وكالم واالتصووووالية والثقافي

 وكتابة.

أن يتدرب الطالب على أصووووووول وقواعد هذا اللغة ما يلهله على الكتابة باللغة العربية بدقة . 3

 وطالقة ووضوح وجمال.

Objectives of the Course 

 

 

  العربية للناشئينالكتاب المقرر: 

 

 المادة الفترة الدارسية
 المفردات

 

الساعات المعتدة / غير 

 المعتمدة

 األسبوع األول:

 )القسم األول(

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات معتمدة 3 رمضان شهر مبارك

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات غير معتمدة 3 رمضان شهر الصوم

 األسبوع االثاني:

 )القسم األول(

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات معتمدة 3 ھل قضيت إجازة سعيدة

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات غير معتمدة 3 مسابقة في المعلومات

 األسبوع الثالث

القواعد 

 التطبيقية
 ساعات معتمدة 3 أقسام الكلمة والفعل

القواعد 

 التطبيقية

تقسيم الكلمة من حيث  اإلفراد 

 والجنس
 ساعات غير معتمدة 3

 األسبوع الرابع

 )القسم الثاني(

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات معتمدة 3 ما رأيك في الواجب المنزلي

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات غير معتمدة 3 الحفل التمثيلي
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 األسبوع الخامس

 )القسم الثاني(

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات معتمدة 3 صالح الدين

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات غير معتمدة 3 الوقوف بعرفة

 األسبوع السادس

 الثاني()القسم 

الكتابة  

 والتعبير

جولة في المملكة العربية 

 السعودية
 ساعات معتمدة 3

القواعد 

 التطبيقية
 ساعات غير معتمدة 3 أنواع الجمع

 األسبوع السابع

 )القسم الثالث(

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات معتمدة 3 سعاد توفر

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات غير معتمدة 3 اليوم الرياضي

 األسبوع الثامن

 )القسم الثالث(

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات معتمدة 3 ھل تفكر في مستقبلك

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات غير معتمدة 3 رحلة إلى المنطقة الشرقية

 األسبوع التاسع

 )القسم الثالث(

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات معتمدة 3 في معرض الفن اإلسالمي

 ساعات غير معتمدة Mid Term Exam 3امتحان نصف الفترة /

 األسبوع العاشر

 )القسم الرابع(

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات معتمدة 3 ما رأيك في مصروف الجيب

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات غير معتمدة 3 اسأل وابحث

 األسبوع الحادي عشر

 )القسم الرابع(

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات معتمدة 3 عيد األضحى

 الكتابة 

 والتعبير
 ساعات غير معتمدة 3 الكلمات المتقاطعة

 األسبوع الثاني عشر

 )القسم الرابع(

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات معتمدة 3 من بيوت هللا

القواعد 

 التطبقية
 ساعات غير معتمدة 3 الجملة االسمية والجملة الفعلية

 األسبوع الثالث عشر

 )القسم الخامس(

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات معتمدة 3 القاھرة من فوق البرج

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات غير معتمدة 3 خالدن بن الوليد

 األسبوع الرابع عشر

 )القسم الخامس(

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات معتمدة 3 سيف هللا

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات غير معتمدة 3 ما رأيك في الزي المدرسي
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 األسبوع الخامس عشر

 )القسم الخامس(

الكتابة  

 والتعبير
 ساعات معتمدة 3 وداعا أيتها المدرسة

القواعد 

 التطبيقية
 ساعات غير معتمدة 3 المبتدا والخبر

 األسبوع السادس عشر

القواعد 

 التطبيقية
 ساعات معتمدة 3 الفاعل والمفعول

القواعد 

 التطبيقية
 ساعات غير معتمدة 3 حروف الجر، الصفة والظرف

 ساعة 96 االمتحان النهائي

 

 

 مالحظات: 

يكلف األستاذ الطالب بكتابة جميع التدريبات الكتابية والمراجعة كلها على كراسة خاصة                          -1

 للواجب المنزلي.

 يحل الطالب جيمع التدريبات الشفهية في الفصل تحت إشراف األستاذ.  -2

 تجرى الحوارات في الفصل بين الطالبين أو أكثر حسب مراحلها.  -3

 تعطي الفرصة لجيمع الطالب للمشاركة والتفاؤل. -4

 االلتزام بالمنهج التزاما كامال حيث ال يتأخر وال يستعجل. -5
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Semester 4 
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Functional Arabic 4 

 

 

Description 
Title 

4th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-4202 Course Code 

18 Total teaching weeks 
 .   قد روعي في هذا المنهج مجموعة وافية من الحوارات والنصوع العربية التي تدف

الطالب إلى التفاعل م  البيئة العربية ومقتضووووووويات الحياة العربية اليومية حيث يمكن 

 الطالب من الفهم ما يسم  والتعبير عما يريد ويحس به.

  يهدف هذا الكتاب ـووووووو خالل عرض هذا الحوارات ـووووووو إلى تمكين الدارس من الكفايات

اللغوية واالتصووالية والثقافية فضووال عن اكتسووابه القدرة على المهارات األرب  من فهم 

 وقراءة وكالم وكتابة.

 ا اللغة ما يلهله على الكتابة باللغة العربية أن يتدرب الطالب على أصوووووووول وقواعد هذ

 بدقة وطالقة ووضوح وجمال.

Objectives of the Course 

 

 

 

 (-5-4) العربية للناشئينالكتاب المقرر: 

 )الدروس المختارة(   

 المادة الفترة الدارسية
 المفردات 

 

الساعات المعتدة / 

 غير المعتمدة

 األسبوع األول:

 )القسم األول(

اإلنشاء 

 والتعبير 
 شاطئ البحر وفي الطريق

 ساعات معتمدة 3

القواعد 

 التطيقية
 الحال

ساعات غير  3

 معتمدة

 األسبوع االثاني:

 )القسم األول(

اإلنشاء 

 والتعبير 

حريق في مصنع الدراجات 

 والقاضي العادل

 ساعات معتمدة 3

القواعد 

 التطيقية
 أدوات النصب والجزم

ساعات غير  3

 معتمدة

 األسبوع الثالث

اإلنشاء 

 والتعبير 
 الطقس وعمر بن الخطاب

 ساعات معتمدة 3

القواعد 

 التطيقية
 كان وأخواتها وإن أخواتها 

ساعات غير  3

 معتمدة

 األسبوع الرابع

 )القسم الثاني(

اإلنشاء 

 والتعبير 
 الطالب الذكي والصداقة

 ساعات معتمدة 3
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القواعد 

 التطيقية

الفاعل والفعل المبني نائب 

 للمجهول

ساعات غير  3

 معتمدة

 األسبوع الخامس

 )القسم الثاني(

اإلنشاء 

 والتعبير 
 عند الطبيب وزيارة إلى الرياض

 ساعات معتمدة 3

القواعد 

 التطيقية
 المبتدا والخبر وأنواع الخبر

ساعات غير  3

 معتمدة

 األسبوع السادس

 )القسم الثاني(

اإلنشاء 

 والتعبير 

خديجة بنت خويلد ورسالة من 

 مكة المكرمة

 ساعات معتمدة 3

القواعد 

 التطيقية
 الفاعل والمفعول به

ساعات غير  3

 معتمدة

 األسبوع السابع

 )القسم الثالث(

اإلنشاء 

 والتعبير 
 ھدية النجاح وخالد بن الوليد

 ساعات معتمدة 3

القواعد 

 التطيقية
 إن وأخواتها وحروف الجر

ساعات غير  3

 معتمدة

 األسبوع الثامن

 )القسم الثالث(

اإلنشاء 

 والتعبير 
 غزوة بدر الكبرى وجزاء سينمار

 ساعات معتمدة 3

القواعد 

 التطيقية

المضاف والمضاف إليه، النكرة 

 والمعرفة

ساعات غير  3

 معتمدة

 األسبوع التاسع

 )القسم الثالث(

اإلنشاء 

 والتعبير 

أبوبكر الصديق والمرأة في 

 اإلسالم

 ساعات معتمدة 3

ساعات غير  Mid Term Exam 3امتحان نصف الفترة /

 معتمدة

 األسبوع العاشر

 )القسم الرابع(

اإلنشاء 

 والتعبير 
 األسرة المسلمة والملك الحكيم

 ساعات معتمدة 3

القواعد 

 التطيقية
 نائب الفاعل وكان وأخواتها

ساعات غير  3

 معتمدة

األسبوع الحادي 

 عشر

 الرابع()القسم 

اإلنشاء 

 والتعبير 
 من أخالق المسلمين

 ساعات معتمدة 3

القواعد 

 التطيقية
 األسماء الخمسة

ساعات غير  3

 معتمدة

األسبوع الثاني 

 عشر

 )القسم الرابع(

اإلنشاء 

 والتعبير 
 األعياد في اإلسالم

 ساعات معتمدة 3

القواعد 

 التطيقية

الفعل المضارع مرفوعا ومنصوبا 

 ومجزوما

ساعات غير  3

 معتمدة

األسبوع الثالث 

 عشر

 )القسم الخامس(

اإلنشاء 

 والتعبير 
 تدوين السنة النبوية

 ساعات معتمدة 3

القواعد 

 التطيقية
 أفعال الشروع والرجاء والمقاربة

ساعات غير  3

 معتمدة

األسبوع الرابع 

 عشر

اإلنشاء 

 والتعبير 
 إياس القاضي

 ساعات معتمدة 3
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القواعد  )القسم الخامس(

 التطيقية
 المفعول المطلق وله وفيه

ساعات غير  3

 معتمدة

األسبوع الخامس 

 عشر

 )القسم الخامس(

اإلنشاء 

 والتعبير 
 المرأة في حياة رسول هللا صـ

 ساعات معتمدة 3

القواعد 

 التطيقية
 الحال والمستثنى بإال

ساعات غير  3

 معتمدة

األسبوع السادس 

 عشر

اإلنشاء 

 والتعبير 
 اصنع حياتك 

 ساعات معتمدة 3

القواعد 

 التطيقية

التميز وأدوات الشرط الجازمة 

 وحروف العطف

ساعات غير  3

 معتمدة

 ساعة  96 االمتحان النهائي

 

 مالحظات: 

يكلف األستاذ الطالب بكتابة جميع التدريبات الكتابية والمراجعة كلها على كراسة خاصة                          -1
 المنزلي.للواجب 

 يحل الطالب جيمع التدريبات الشفهية في الفصل تحت إشراف األستاذ.  -2
 تجرى الحوارات في الفصل بين الطالبين أو أكثر حسب مراحلها.  -3
 تعطي الفرصة لجيمع الطالب للمشاركة والتفاؤل. -4
 االلتزام بالمنهج التزاما كامال حيث ال يتأخر وال يستعجل. -5
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Applied Grammar 

 FO5 –القواعد التطبيقية 

 علم النحو

 

Description 
Title 

4th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-4204 Course Code 

18 Total teaching weeks 
 إكساب الدارس القدرة علی فهم القواعد النحوية واستعمالها ۔           ۔١

 إدراک العالقة بين الكلمات التی تترکب منها الجملتان.           ۔٢

تعريف الدارس بأحوال اإلعراب والبناء للکلمة وأنواعها الثالثة العربية،   ۔٣

  بخصائصها االعراب

 التعرف علی بعض األساليب  ۔٤

Objectives of the Course 

 

 

 األسبوع األول:

 مؤنثتقسيم االسم إلى مفرد، تثنية، جمع، مذكر،  

 األسبوع الثاني:

 أنواع المعارف: العلم، الضمائر، أسماء اإلشارة، األسماء الموصولة، المعرف بأل،  

 المضاف إلى المعرفة، المعرف بالنداء

 األسبوع الثالث:

 المعرب و المبني 

 األسماء المعربة و المبنية 

 األفعال المعربة و المبنية

 األسبوع الرابع:

 حروف الجر 

 الخامس:األسبوع 

 العالمات اإلعرابية 

 عالمات اإلعراب  

 عالمات البناء 

 األسبوع السادس:

 الجملة اإلسمية و ما يتعلق بها 

 المبتدأ و الخبر، أنواع الخبر 

 األسبوع السابع:

 إن و أخواتها 

 كان و أخواتها 

 األسبوع الثامن:

 المشبهات بليس 

 أفعال المقاربة و الرجاء و الشروع 
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 لتاسع:األسبوع ا

 الفعل الالزم و المتعدي 

 أنواع المتعدي 

 األسبوع العاشر:

 الجملة الفعلية و مايتعلق بها 

 الفعل و الفاعل، المفعول به و نائب الفاعل 

 األسبوع الحادي عشر:

 المفعول المطلق 

 المفعول ألجله 

 األسبوع الثاني عشر:

 المفعول فيه  

 المفعول معه 

 األسبوع الثالث عشر:

 الحال  

 االسنثناء 

 األسبوع الرابع عشر:

 التمييز  

 النعت 

 األسبوع الخامس عشر:

 التوكيد اللفظي و المعنوي 

 البدل و العظف 

 األسبوع السادس عشر:

 المراجعة 

  : الکتب المقترحة

اجزاء ( علی الجارم ومصطفی امين ، ملتزم الطبع والنشر  ٣النحو الواضح للمدارس االبتدائية ) ۔1

  دارالمعارف

  المبادی العربية فی الصرف والنحو للمعلم رشيد الشرتونی ، المطبعة الکاثوليکية ، بيروت ۔2

  معجم اللغة العربية )االردية( عبدالستار قديمی کتب خانه کراتشی ۔3

ة دروس اللغة العربية ، لغير الناطقين بها للدکتور ف عبدالرحيم مطابع الجامعه االسالمية المدين ۔4

  المنورة

 اجزاء( موالنا عبدالماجد ندوي. ٣معلم االنشاء ) ۔5
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Semester 5 
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Translation 1 

 الترجمة                                                   

 

Description 
Title 

5th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-5101 Course Code 

18 Total teaching weeks 
الغرض من هذا المقرر ٔان يتٔاهل الطالب لعملية الترجمة من اللغة العربية الی 

اللغة االنجليزية . ويتعرف الطالب علی بناء الکلمة و ترکيب الجملة  العربية  

  .وطريقة الترجمة من العربية الی االنجليزية

Objectives of the Course 

 

 

 .واإلنجيليزية األردوية الى العربية اللغة من المفردات ترجمة         ۔1

 .واإلنجيليزية األردوية الى العربية اللغة من البسيطة الجمل ترجمة         ۔2

 .واإلنجيليزية األردوية الى العربية اللغة من الطويلة الجمل ترجمة        ۔3

 واإلنجيليزية األردوية الى العربية اللغة من اليومية الجرائد ترجمة        ۔4

 . العربية اللغة الى واإلنجيليزية األردوية اللغة من المفردات ترجمة         ۔5

 .العربية اللغة الى واإلنجيليزية األردوية اللغة من البسيطة الجمل ترجمة         ۔6

 .العربية اللغة الى واإلنجيليزية األردوية اللغة من الطويلة الجمل ترجمة7.         

 .العربية اللغة الى العربية واإلنجيليزية األردوية اللغة من اليومية الجرائد ترجمة         ۔8

 

  :الکتب المقترحة

  فی فن الترجمة : عبد المحسن اسماعيل رمضان . مکبتة جزيرة الورد ۔1

 فی فن الترجمة : خال خلوصی ۔2

 : محمد حسن کيف تترجم ۔3

 A new Arabic Grammar of the written Language by J.A. Haywood         and۔4

H.M 

 Conversational English for all learners and Travellres by Abid Bissada  ۔5       
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Arabic Phonolog 

 

 علم االٔصوات

Description 
Title 

5th Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-5102 Course Code 

18 Total teaching weeks 
 إكساب الدارس القدرة علی فهم القواعد النحوية واستعمالها ۔           ۔١

 إدراک العالقة بين الكلمات التی تترکب منها الجملتان.           ۔٢

تعريف الدارس بأحوال اإلعراب والبناء للکلمة وأنواعها الثالثة العربية،   ۔٣

  بخصائصها االعراب

 التعرف علی بعض األساليب  ۔٤

Objectives of the Course 

 

 تعريف علم االصوات وأھميته ۔1

 مخارج الحروف وصفاته ۔2

 الحرکات ۔ 3

 الصوائت والصوامت ، التقاء الساكنين ۔4

 ظ ( والتدريب على الضاء –ذ  –ز  –ھـ  و ر  –س و ح  -ص -ط و ث -األصوات الثنائية )ت ۔ 5

 االنفيات ۔6

 المکرر ۔7

 االصوات المفخمة ۔ 8

 الحلقيات ۔9

 الحنجريات ۔10

 المدی و التضعيف ۔11

 التقاء الساکنين ۔12

 المقطع والنبر ۔13

         التنغيم ۔14

 

 :الكتب المقترحة

 العانی، التشکيل الصوتی فی اللغة العربيةسليمان حسن 

 إبراهيم أنيس، فی اللغات العربية 

 إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة

 إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية

 أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي

Gairdner, W.H.T., The phonetics of Arabic 

__________, The Arab P{honeticians on the consonants and vowels. 

Gibb, Arabic Literature. 

Salman H. al'Ani and Jacob Y. The Phonology and Script of Literary Arabic 
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Quran Literature  

 

Description 
Title 

5th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-5103 Course Code 

18 Total teaching weeks 

  الطالب أن الغاية من تدريس الدين ليست مجرد درجة ، وأن أن يعرف

الدرجة في جميع املجاالت الدراسية دليل فهم واستيعاب ، أما في الدين 

فهي ليست مقياس تدين ، وإنما التدين الصادق هو السلوك الفاضل 

 املدرك ملعاني اإلسالم في واقع الحياة

  تدبرفى  معانى القرآن الكريم والعمل به  

   التفريق الطالب  بین االدب الدينی واألدب العربى الجاهلى 

Objectives of the Course 

 

 الکريم للقرآن  وصرفية نحوية دراسة

 المختارة القرآنية واآليات السور

 

 المحيط البحر : المراجع

 القرآن اعراب

  األخرى القرآن كتب مراجع

 

 المؤلفين البارزين في التفسيرالتعريف بالتفسير، بيان األسبوع األول: 

 التعريف بالكتب التي اهتمت بشرح قواعد نحوية و صرفية، و مدى االهتمام بذلك من كل منها األسبوع الثاني: 

تدريب الطالب على اشتقاق الكلمات من الجذور  و  تحليل نحوي وصرفي لسورة الفاتحةاألسبوع الثالث: 

  وتكوين الجمل.

 177 أية البقرة و سورة 90 اآلية إلى 86 آية من البقرة سورة األسبوع الرابع:

 108 اآلية إلى 105 آية من النساء سورة األسبوع الخامس:

 38 اآلية إلى 36 آية من هود و  سورة  13 اآلية إلى 11 آية من األنفال سورة األسبوع السادس:

 6 اآلية إلى 1 آية من الكهف سورة األسبوع السابع:

 69 اآلية إلى 63 آية من الفرقان سورةاألسبوع الثامن: 

 77 اآلية إلى 70 آية من الفرقان سورة األسبوع التاسع:

 24اآلية إلى 20 آية من الروم  سورةاألسبوع العاشر: 

 49 اآلية إلى 47 آية من الفتح سورةاألسبوع الحادي عشر: 

 28 اآلية إلى 27 آية من الفتح سورة األسبوع الثاني عشر:

  29 آية  الفتح سورةاألسبوع الثالث عشر:  

   8 اآلية إلى 1 آية من الحجرات سورة   األسبوع الرابع عشر:

  13 اآلية إلى 9 آية من الحجرات سورة  األسبوع الخامس عشر:
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 مراجعة عامة  األسبوع السادس عشر:

  

 :ـالکتب المقترحة

    كتاب من كتب إعراب القرآن .1

  خشریالکشاف للزم .2

  أنوار التنزيل و أسرار التاويل .3

 روح المعانی  للعالمة اآللوسی .4

 صفوة التفاسير للصابوني .5

 دراسات ألسلوب القرآن  لـــمحمد عبدالخالق عضيمة .6

 معجم المسائل النحوية و الصرفية الواردة في القرآن الكريم  د. ف. عبدالرحيم .7
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Hadith Literature  

 

Description 
Title 

5th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-5104 Course Code 

18 Total teaching weeks 

 التعريف بسنته الشريفة واعتباره قدوة للتالميذ.-1

 رسول ہللا صل ہللا عليه وسلم . سالمة الفهم ألحاديث الرسول -2

 املشكالت ودقائق األمور.إظهار عظمة السنة في معالجتها لجزئيات -3

 تكوين القدرة واالستعداد الستنباط األحكام والقيم من الحديث النبوي.-4

 التعريف بخواص السنة النبوية، ومراتبها، وطرق وصولها إلينا.-5

Objectives of the Co urse 

 

 

 الحمد هلل الذي أنقذه بي من النار .1

 . 280، و 3/227(، وأحمد في 5(، وأبو داؤد في الجنائز )80رواه البخاري في الجنائز )

 حل وسط .2

 (.4(، وابن ماجة في اللقطة )21(، ومسلم في األقضية )54أخرجه البخاري في األنبياء )

 ابن من ھذا؟ .3

 .2/322 (، وأحمد في20(، ومسلم في األقضية )40(، واألنبياء )30رواه البخاري في الفرائض )

 أعط كل ذي حق حقه .4

 (.63(، والترمذي في الزهد )51أخرجه البخاري في الصوم )

 مرضت فلم تعدني .5

 (.2/404(، وأحمد )43رواه مسلم في البر )

 من يحول بين البعد والتوبة .6

 (.2(، وابن ماجة في الديات )47، 46(، ومسلم في التوبة )54أخرجه البخاري في األنبياء )

 َبٍة أجر  في كل كبٍد َرط   .7

 (.143(، ومسلم في السالم )27(، وفي األدب )23(، وفي المظالم )9أخرجه البخاري في المساقاة )
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 جزاء المرائين .8

 (.22(، والنسائي في الجهاد )152رواه مسلم في اإلمارة )

 والذي نفسي بيده لتسألن عن ھذا النعيم .9

 (.39)(، والترمذي في الزهد 40أخرجه مسلم في األشربة )

 لئن صدق ليدخلن الجنة .10

 (. 2(، والترمذي في الزكاة )10(، ومسلم في اإليمان )6رواه البخاري في العلم )

 كان صلى هللا عليه وسلم من أحسن الناس خلقا .11

 (.1(، وأبو داود في األدب )54أخرجه مسلم في الفضائل )

 فرحة هللا بتوبة العبد .12

 (.7رواه مسلم في التوبة )

 المهدممن تكلم في  .13

 (.7(، ومسلم في البر )7(، والعمل في الصالة )35(، والمظالم )48أخرجه البخاري في األنبياء )

 االبتالء .14

 آمنا برب الغالم .15

 (. 6/17(، واإلمام أحمد في 73رواه مسلم في الزهد )

 مراجعة عامة .  .16

 الکتب المقررة:

وشرحها  دروس مختارة من كتاب : نصوع من الحديث النبوي الشريف ، جمهعا -1

 الدكتور/ ف.عبدالرحيم، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، ملوسسة الرسالة.
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Introduction to Linguistics  

 المدخل الی علم اللغۃ

Description 
Title 

5th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-5105 Course Code 

18 Total teaching weeks 

 Objectives of the Course 

 

 

  وظائفها و خصائصها' العالقة بين اللغة والکالم :اللغة واللغة العربية -1
 مکانة اللغة العربية بين اللغات السامية -2
 نشأة علم اللغة و تطوره  و مباحثه -3
  أھم  علماء  علم اللغة و کتبهم -4

 '' خليل بن أحمد و معجمه  '' العين -1:
 سيبويهعنبر عثمان  -2 
 ابو عثمان ابن جني -3 

 تمام حسان -4 

 كمال بشر -5 

 محمد اإلنطاكي -6 

 المراجعة ا

 الکتب المقترحة :ـ

 

  المدخل فی علم اللغة، د. رمضان عبدالتواب  .1

  المزهر فی علوم اللغة، لإلمام عبد الرحمن السيوطی  .2

  دراسات فی علم اللغة، د. کمال بشر  . 3

  اللغة، د. محمد حسين عبدالعزيزمدخل إلی   . 4

 علم اللغة، د. حاتم صالح الضامن  . 5

 مدخل إلى علم اللغة، د. محمود فهمي حجازي  . 6

 من أسرار اللغة، د. إبراهيم أنيس  . 7

  فصول في فقه اللغة، د. رمضان عبد التواب  . 8

  مدخل إلى علم اللغة، د. محمود فهمي حجازي  . 9

  د. عبده الراجحيفقه اللغة،   .10

 المحيط في علم اللغة، د.محمد انطاكي  .11
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Semester 6 
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Morphology  

 علم الصرف

 

 

Description 
Title 

6th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-5201 Course Code 

18 Total teaching weeks 

 سالمة نطق الصوت اللغوى وصجة ضبط الكلمة  وصيغ املختلفة فى الكالم 

 معرفة قوانین الصرفية فى تاليف الجملة وصوغ التركيب .

تطوير القدرة على التعبیر الدقيق وعلى استعمال التراكيب الجميلة املالئمة ملا 

 يروم ايصاله من معانى وأفكار .

Objectives of the Course 

 

 تعريف الصرف، أهميته ونشأته  -1

 الميزان الصرفي -2

 الفعل المجرد والفعل المزيد -3

 الصحيح والمعتل -4

  اإلعالل واإلبدال -5

 إسناد الفعل، الفعل المضعف إلى ضمائر الرفع  -6

 إسناد الفعل، الفعل األجوف إلى ضمائر الرفع  -7

 لمجهولتأكيد الفعل بنوني التوكيد، وبناء الفعل للمبني ا -8

  مصادر األفعال الثالثية -9

 مصادر األفعال الرباعية والخماسية والسداسية -10

 أقسام المشتق، اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة -11

 معاني صيغ الزوائد -12

 المراجعة -13

 الکتب المقترحة:ـ

   الممتع فی التصريف، البن عصفور الشبيلی ـ1

  العربية، للزمخشریالمفصل  فی علم  ـ2

  للشيخ الغالبينی جامع الدروس العربية ) ثالثة جزاء(، ـ3

  لعباس حسن النحو الوافی ) ربعة جزاء (، ـ4

  القواعد الساسية للغة العربية ، ألحمد الهاشمی ـ5

  للحمالوي شذا العرف في فن الصرف،  ـ6

  قواعد اللغة العربية، لحفنی ناصف وزمالئه ـ7

   محمد النطاکی ، بيروت فی القواعد والعراب، المنهاج ـ8

  القواعد الميسرة ، جامعة الملک سعود ـ9
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Introduction to Liguistics 2 

 

Description 
Title 

6th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-5202 Course Code 

18 Total teaching weeks 
 

 حركة التدوين والتأليف عند العرب -1

 أشهر المعاجم العربية ومدارسها -2

 كتاب العين، جمهرة اللغة -3

 لسان العرب -4

 معجم الوسيط -5

 هنز فيئر -6

 اللغات السامية -7

 اللغة العربية الفصحى -8

 اللهجات العربية -9

 المراجعة -10

 االشتقاق -11

 اإلقتراض -12

 الترادف -13

 التضاد -14

 المشترك اللفظي -15

 المراجعة -16

 الکتب المقترحة :ـ

  عبدالتوابالمدخل فی علم اللغة ، د. رمضان  ـ1

  المزهر فی علوم اللغة ، لإلمام عبد الرحمن السيوطی ـ2

  دراسات فی علم اللغة ، د. کمال بشر ـ3

  مدخل إلی اللغة ، د. محمد حسين عبدالعزيز ـ4

 ، د. حاتم صالح الضامن علم اللغة   -5

 مدخل إلى علم اللغة ، د. محمود فهمي حجازي  -6

 يم أنيسمن أسرار اللغة ، د. إبراه -7

  فصول في فقه اللغة، د. رمضان عبد التواب -8

 ، د. محمود فهمي حجازي  مدخل إلى علم اللغة -9

  فقه اللغة، د. عبده الراجحي        -10
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History of Arabic Literature 1  

 1         تاريخ االٔدب العربی                                            

 

Description 
Title 

6th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-5203 Course Code 

18 Total teaching weeks 
 

 تعريف األدب، :األدب -1

  تحديد العصور التاريخية -2

 العصر الجاهلي -3

 روايته و تدوينه : الشعر الجاهلی -4

 و خصائصه أغراض  الشعر الجاهلی -5

 تسميتها، و أهميتهاالمعلقات، سبب  : المعلقات السبع -6

 زهير بن بی سلمی : امرؤ القيس ـ من ابرز شعراء العصر الجاهلی -7

 النثر الجاهلی -8

 المثال و خصائصها و أغراضها و أسباب ازدهارها ـ الخطابة -9

  العصر االسالمی -10

 النثر فی العصر اإلسالمی -11

 العصر األموی -12

 النثر فی العصر األموی -13

 العصر العباسی -14

 و اإلسالمية فی العصر العباسی  و أعالمها ازدهار العلوم العربية -15

 المراجعة  -16

 

 الكتب المقترحة:

 م١٩٩٧تاريخ االٔدب العربی، کارل بروکلمان، دار المعارف، مصر،  .1

تاريخ اآلدب العربی، مصطفی صادق الرافعی، درويش جويدی، المکتبة العصرية، الدار النموذجية،  .2

 م٢٠٠١

 م١٩٩٢محمود شکری اآللوسی، دار الکتب العلمية۔ بلوغ االٔرب فی معرفة أحوال العرب،  .3

 م١٩٨٣تاريخ آداب اللغة العربية، جرجی زيدان، دار مکتبة الحياة  .4

 م٢٠٠٠تاريخ االٔدب العربی، أحمد حسن الزيات، دار المعرفة للطباعة والنشر،  .5

 م١٩٩١ الموجز فی االٔدب العربی وتاريخ حنا الفاخوری، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، .6

 م١٩٩٦تاريخ االٔدب العربی، شوقی ضيف، دار المعارف، مصر  .7

المفصل فی تاريخ االٔدب العربی فی العصور القديمة والوسيطة والحديثة، مجموعة مؤلفين، دار حياء  .8

 م١٩٩٤العلوم، 
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 تاريخ االٔدب العربی، عمر فروخ، دار العلم للماليين، بيروت .9

 ف والمرابطين، حسان عباس، دار الثقافة۔تاريخ االٔدب االٔندلسی عصر الطوائ .10

 االٔدب االٔندلسی، مصطفی الشکعة، دار العلم للماليين۔ .11

 تاريخ االٔدب االندلسی، عصر سيادة قرطبة، حسان عباس، دار الثقافة۔ .12

 م١٩٩٧ه۔ ١٤١٧معالم تاريخ المغرب واالٔندلس، د۔ حسين مؤنس، دار الرشاد، القاهرة،  .13

 م١٩٨٣، بيروت۔ ٥ته وفنونه، د۔ مصطفی الشکعة، دار العلم للماليين، طاالٔدب االٔندلسی، موضوعا .14

اتجاهات الشعععععر العربی المعاصععععر، دکتور حسععععان عباس، المجلس الوطنی للثقافة والفنون واآلداب،  .15

 ١٩٧٨الکويت۔ 

 ١٩٩٩االٔدب العربی الحديث، سالم المعوش، دار المواسم۔  .16

 ١٩٩٤ف، دار المعارف، مصر دراسات فی الشعر العربی المعاصر، شوقی ضي .17

 ١٩٦٢قضايا الشعر المعاصر، نازک المالئکة، دار اآلداب بيروت۔  .18

 الشعر العربی المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين سماعيل دار العودة، بيروت۔ .19

 ١٩٧١جماعة أبو للو وأثرها فی الشعر الحديث، عبد العزيز الدسوقی۔ القاهرة،  .20

 ١٩٨٣القصصی والمسرحی فی مصر، أحمد هيکل، دار المعارف، القاهرة، االٔدب  .21

المسرحية فی االٔدب العربی الحديث، د۔ خليل الموسی، )تاريخ ، تنظير، تحليل(، من منشورات اتحاد  .22

 ١٩٩٧الکتاب العرب 

عودة، عبد  االٔدب العربی وفنونه، براهيم السععععافين، نهاد الموسعععی، عبد الجليل عبد المهدی، عودة أبو .23

 م۔٢٠٠٦هللا، جامعة القدس المفتوحة، 
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Classicsal Arabic Prose and Poetry 

 النثر والشعر العربی القديم

 

Description 
Title 

6th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-5204 Course Code 

18 Total teaching weeks 

 

الغاية من هذا املساق جعل الطالب يعيد النظر في كّل معارفه التي حّصلها حول النثر في -1

الثقافة العربية في ضوء نظرية األجناس األدبية ومقّرراتها بدءا بما قّرره أرسطوطاليس في 

كتابه فن الشعر وصوال إلى مقررات املناهج والنظريات الحديثة ال سيما تلك التي سنها كل 

تنمية الذوق األدبي والسمو به وريفاتیر.   ن بارت، وجوليا كريستيفا، وتودوروفمن روال 

 لدى الطالب نتيجة قراءة الجميل واملأثور من األدب
 إذكاء حاسة تقدير الجمال عند الطالب ألن األدب يهدف إلى تكوين الذوق واالرتقاء به

Objectives of the Course 

  

 

األدب العربي: تعريفه وأقسامه، السجع والخطابة في المجتمع العربي العصر الجاهلی: النثر في  -1

 الجاهلي.

 الوصايا والمثال فی المجتع العربی الجاهلي: دراسة األمثال.          -2

 نماذج من الوصايا -3

 (٢٥'  ٢٤وصية عرابية لبنتها فی ليلة زفافها )تاريخ األدب العربی زيادت ص  -4

 الرسائل و التوقيعات -5

 والتبيين  للجاحظ: التعريف بالمؤلف و ميزات الکتابالبيان  -6

 دراسة نص من الكتاب -7

 المراجعة -8

 و أغراضه الشعر، تعريفه و نشأته -9

 المديح -10

 الحكمة -11

 الوصايا و النصائح -12

 الصداقة و األصدقاء -13

 الدعاء -14

 النوادر و الطرائف -15

 المراجعة -16

 

 المصادر والمراجع :ـ

 ٠المعلقات السبع ' المکتبة السلفية ' الهور  -1

  ٠ديوان حسان  بن ثابت ' المکتبة العلمية ' الهور  ج ا -2

  ديوان خنساء  دارعمان األردن -3
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 ٠تاريخ األدب العربی ' أحمد حسن الزيات  -4

 ٠ديوان عمر بن أبی ربيعة ' دارصادر ' بيروت  -5

 ٠ديوان جرير : دارمکتبة الحياة  -6

 ٠ديوان شعر بشار بن برد ' دارالثقافة ' بيروت  -7

 ٠العتاهية : دار  صادر بيروت ديوان أبی  -8

 ٠ديوان أبی نواس ' دار صادر بيروت  -9

  ٠ديوان البحتری  ' دارالمعارف ' مصر  -10

 ٠ديوان أبی الطيب المتنبی ' دارالمعرفة ' بيروت  -11

  ٠المطالعة العربية ' عبدهللا مشنوق ' المکتب التجاری  -12

اسالمک پبليکيشنرز ليميٹڈ  ' مدیمعالم فی الطريق : جاده منزل ' معقدمة الستاذ خليل احمد حا -13

 ٠الهور 

 أدب الکاتب البن قتيبه ' تحقيق محمد محی الدين عبدالحميد الطبعة الرابعة  مکتبة السعادة مصر. -14

 مصر.  البيان والتبيين للجاحظ  تحقيق و تقديم عبدالسالم هارون دارالنهضة -15

 ٠ا م ٩٨٣  لبنان العقد الفريد ال بن عبدربه األندلسی  دارالکتب العربی بيروت -16

 کتاب الکامل ألبی العباس المبرد تحقيق و تعليق د  محمد احمد الدالی ، مؤسسة الرسالة بيروت -17

 ٠ام٩٩٨کليلة و دمنة ل بن المقفع مکتبة هيئة الکتب قاهره مصر  -18

 ٠ام ٩٨٩مقدمه ابن خلدون دارالقلم بيروت الطبعة السابعة  -19

  ٠وک منشورات مؤسسة العلمية بيروتتاريخ الطبری المعروف بتاريخ األمم والمل -20

 ٠ام٩ا٩بيروت  المواهب اللدنية  ألحمد بن محمد القسطالنی ـ المکتب اإلسالمی -21
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Translation 2 

 -2الترجمة

 

Description 
Title 

6th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-5205 Course Code 

18 Total teaching weeks 
 يتعرف الطالب علی ترجمة النصوع من علوم مختلفة

 

 .ترجمة المفردات من اللغة العربية الى األردوية واإلنجيليزية وبالعكس .1

 .ترجمة الجمل البسيطة من اللغة العربية الى األردوية واإلنجيليزية وبالعكس .2

 .وبالعكسترجمة الجمل الطويلة من اللغة العربية الى األردوية واإلنجيليزية  .3

 .ترجمة الجرائد اليومية من اللغة العربية الى األردوية واإلنجيليزية وبالعكس .4

Objectives of the Course 

 

 

 

Recommended Books: 

 محمد عنانی نظرية الترجمة الحديثة،

 نظريات الترجمة،محمد شاهين

 فيدروف ونظريته فی الترجمة، فريد العامدی

 الترجمة، محمود اسماعيل صينی بيتر نيو مارک : اتجاهات  

 سعيدة کحيل نظريات الترجمة ،

 Translation Theories by Jermey Munda 

 Fifty key literary theorists by Richard J. Lane 
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Rhetoric  

 علم البالغة

Description 
Title 

6th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-5206 Course Code 

18 Total teaching weeks 

 

تمكین الطالب من إنشاء الكالم الجيد بمحاكاة النماذج البالغيه-1  

بيان نواحى علم البيان والبديع واملحسنات البديعة وكشف أسرار الجمال وتاثیره فى -2

 النفس 

القدرة على اجادة املفاضلة بین األدباء والبالغاء. -3  

Objectives of the Course 

 

  علم املعانی 

الخبر واالنشاء    

 الخبر و اضربہ ، الغرض منہ  

 اإلنشاء و تقسیمہ الی طلبی و غیر طلبی  

الفصل والوصل    

 اإلیجاز و االطناب واملساواۃ 

 البديع

و تقسیمہ الی محسنات لفظیة و معنویة‘‘ البدیع’’ مفھوم   

 أشھر املحسنات اللفظیة: الجناس ، السجع  واالقتباس ۔ 

أشھر املحسنات املعنویة: الطباق واملقابلة و التوریة و حسن التعلیل و تاکید املدح  بما یشبہ   

 الذم و تاکید الذم بما یشبہ املدح

 

 الکتب املقترحة

 ھ۱۴۱۸بدوی ، طبانة  ) الدکتور( : معجم البالغة العربیة، دار ابن حزم ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الرابعة ،   .1

 سعد الدین ، مختصر املعانی ، دار الفکر بیروت، لبنانالتفتازانی،  .2

 التفتازانی، سعد الدین ، املطول ، مصر .3

الجرجانی، عبد القاھر، اسرار البالغة فی علم البیان، دار احیاء العلوم ، بیروت لبنان الطبعة االولی  .4

 ھ۱۴۱۲

 ھ۱۴۰۶زھر، حسن نعناع، عبد الحکیم: املنار فی علوم البالغة، االدارۃ العامة  باال  .5

 حسیب، غالب و ادیب صعبی، بیان العرب فی املعانی وا لبیان والبدیع والعروض ، بیروت لبنان .6
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 السکاکی، ابو یعقوب یوسف بن محمد بن علی: مفتاح العلوم دار الکتب العلمیة ، بیروت لبنان .7

 علی الجارم و مصطفی امین: البالغة الواضحة ، لبنان .8

 ود وغیرھم : البالغة والنقد ) الصف االول الثانوی(شازلی، حسن ) الدکتور( فرھ .9

  

 المصادر  والمراجع :ـ

  البالغة  الواضحة، علی الجارم و مصطفی أمين اـ

  کتاب الشعر والشعراء، ابن قتيبة ـ٢

  کشاف اصطالحات الفنون، شيخ محمد علی ـ٣

 مفتاح السعادة، ابن طاش کبری زاده ـ٤

  مختصر المعانی، لتفتازانی ـ٥

  دالئل العجاز، لعبد القاهر الجرجانی ـ٦

 النقد والبالغة فی القرنين الثالث  والرابع، علی عشری زائد ، مجمع البحوث  ـ٧

 ٠الجامعة االسالمية العالمية إسالم آباد   

  أسرار البالغة، عبدالقاهر الجرجانی ـ٩
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Semester 7           
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Modern Arabic Prose and Poetry  

 النثر والشعر العربی الحديث
 

Description 
Title 

7th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-6101 Course Code 

18 Total teaching weeks 
لف:ا  تعريف المتعلم بخلفيات ؤاسباب نشأة النثر والشعر في العصر الحديث ٔ 

 : تعريف المتعلم بأبرز مدارس وشخصيات النثر والشعر الحديث ب

  .: قراءة جهرية وجماعية لنثر ؤاشعار منتخبة من العصر الحديث ج

Objectives of the Course 

 

 

 الغربيينالنثر: تعريفه و أقسامه عند العرب و  -1

  القصة الرواية و   -2

 محمود تيمور حياته و آثاره   -3

  الدکتور طه حسين حياته و آثاره، أسلوبه و خصائص أدبه -4

 حياته و آثاره مصطفی لطفی المنفلوطی،   -5

 أهم أنواع المسرحية ، المسرح العربي: المسرحية معناها و أسلوبها -6

 التوفيق الحکيم: حياته و أعماله المسرحية -7

 المراجعة. -8

 النهضة االٔدبية في الشعر الحديث -9

 احياء التراث واالتصال بالغرب -10

 عوامل النهضة الفکرية واألدبية وأسبابها -11

 الحملة الفرنسية ، بعث الشعور الوطني -12

 االزهر، البعثات، المدارس والجامعات -13

 الطباعة، الترجمة -14

 الصحافة، التمثيل -15

  المراجعة. -16

 :الکتب المقترحة

العربی المعاصر، دکتور احسان عباس، المجلس الوطنی للثقافة والفنون واآلداب،  اتجاهات الشعر -1

 الکويت ۔

 ،دارالعلم للماليين۔٦تاريخ االدب العربی، عمر فروخ،عدد االجزاء: -2

 األدب العربی الحديث ،سالم المعوش ،دارالموسم ۔ -3

  دراسات فی الشعر العربی المعاصر،شوقی ضيف،دارالمعارف، مصر -4

 شعر المعاصر،نازک المالئکة ،داراآلداب بيروت۔قضايا ال -5

 الشعر العرب المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ، عز الدين اسماعيل ،دارالعودة ، بيروت ۔ -6

  القاهره-جماعة أبولو واثرها في الشعر الحديث ، عبدالعزيز الدسوقی -7

 می کتب خانه کراتشی۔الشوقيات، احمد شوقی۔ نفحة العرب )نظميات( اعزاز علی ،قدي -8

  ٠العبرات للمصطفی لطفی المنفلوطی  مکتبة دارالنشر قاهرة مصر -9

  أنا القاتل  لمحمود تيمور  مکتبة العربی قاهر ة مصر -10
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  نفس کريمة ليوسف السباعی  مکتبة النهصة مصر -11

  الشيخان  للدکتور طه حسين  مکتبة القاهرة  مصر -12

 األدب و فنونه ، د. محمد مندور -13

 فنونه ، د. عز الدين إسماعيل األدب و -14

 دراسات في الرواية المصرية، د. علي الراعي -15

 تطور الرواية العربية في مصر، د. عبد المحسن بدر -16

 اتجاهات الرواية العربية المعاصرة، د. السعيد الورقي -17

  مسرحيا للتوفيق الحکيم  مکتبة القاهرة مصر -18

  مصر عبقرية خالد  للعقاد مکتبة النهضة  مکتبة قاهرة  -19

  مجموعة أعمال فنية للجبران دارالجيل بيروت -20

 النثر العربی للدکتور حسين نصار مکتبة الهيئة العامة قاهرة مصر  -21
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History of Arabic Literature 2  

 تاريخ االٔدب العربي
 

Description 
Title 

7th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-6102 Course Code 

18 Total teaching weeks 
 

 :(………ھ الی١٢١٣االٔدب العربی فی العصر الحديث ) -1

 أسباب النهضة االٔدبية الحديثة: حياء التراث والتصال بالغرب۔             

 مقدماتها  مظاهرها  اتجاهاتها  روادها. الشعر فی العصر الحديث: -2

 االتجاهات التجديدية والخصائص العامة لکل تجاه فی المضمون واالٔشکال۔أبرز          -3

 القصة والرواية :لنثر فی العصر الحديث          -4

 المراجعة.  -5

مفهومه  أنواعه: المأساة، الدراما بأنوعها، الملهاة، االتجاهات المسرحية الحديثه،  :االٔدب المسرحي         -6

نضج الفن المسرحی الشعری علی يد شوقی، تطوره لدی عزيز اباظة، والمدرسة الشعرية الجديدة 

 وبخاصة لدی عبد الرحمن الشرقاوی وصالح عبد الصبور وسواهما فی العالم العربی۔

ة ونضجها علی يد توفيق الحکيم، االتجاهات المختلفة فی المسرح النثری وتأثرها المسرحية النثري

 باالٔدب المسرحی المغربی، النهضة المسرحية فی المغرب العربی۔

 شخصيات للدراسة: أحمد شوقي          -7

 توفيق الحکيم.          -8

 عربی، تطور وعوامل ازدهاره ۔مفهومه، عناصره، جذوره فی االٔدب ال :فن المقال          -9

 أهم أنواعه وخصائصه۔       -10

 مراجعة.        -11

 

 :الکتب المقترحة

 م١٩٩٨تاريخ االٔدب العربية کارل بروکلمان، دار المعارف، مصر 

 م٢٠٠١تاريخ اآلدب العربی، مصطفی صادق الرافعی، درويش جويدی، المکتبة العصرية، الدار النموذجية، 

 ١٩٩٢االرب فی معرفة أحوال العرب، محمود شکری اآللوسی، دار الکتب العلمية بلوغ 

 م١٩٨٣تاريخ آداب اللغة العربية، جرجی زيدان، دار مکتبة الحياة۔ 

 م٢٠٠٠تاريخ االٔدب العربی، أحمد حسن الزيات، دار المعرفة للطباعة والنشر، 

 م١٩٩١ر الجيل للطبع والنشر والتوزيع، الموجز فی األدب العربی وتاريخه، حنا الفاخوری، دا

 م١٩٩٦تاريخ االٔدب العربی، شوقی ضيف ، دار المعارف، مصر 

المفصل فی تاريخ االٔدب العربی فی العصور القديمة والوسيطة والحديثة، مجموعة مؤلفين، دار حياء العلوم، 

١٩٩٤ 

 تاريخ االٔدب العربی، عمر فروخ، دار العلم للماليين، بيروت

 يخ االٔدب األندلسی عصر الطوائف والمرابطين، حسان عباس، دار الثقافة۔تار

 االٔدب االٔندلسی، مصطفی الشکعة، دار العلم للماليين۔

 تاريخ االٔدب األندلسی، عصر سيادة قرطبة، حسان عباس، دار الثقافة۔
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 م١٩٩٧ ه=١٤١٧معالم تاريخ المغرب واالٔندلس، د۔ حسين مؤنس، دار الرشاد، القاهرة، 

 م١٩٨٣، بيروت۔ ٥االٔدب االٔندلسی، موضوعاته وفنونه، د۔ مصطفی الشکعة، دار العلم للماليين، ط

اتجاهات الشعر العربی المعاصر، دکتور إحسان عباس، المجلس الوطنی للثقافة والفنون واآلداب، الکويت۔ 

١٩٧٨ 

 ١٩٩٩االٔدب العربی الحديث، سالم المعوش، دار المواسم۔ 

 ١٩٧٤فی الشعر العربی المعاصر، شوقی ضيف، دار المعارف، مصر۔ دراسات 

 ١٩٦٢قضايا الشعر المعاصر، نازک المالئکة، دار اآلداب بيروت۔ 

 الشعر العربی المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين سماعيل، دار العودة، بيروت۔

 ١٩٧١ز الدسوقی۔ القاهرة جماعة أبو للو وأثرها فی الشعر الحديث، عبد العزي

 ١٩٨٣االٔدب القصصی والمسرحی فی مصر، أحمد هيکل، دار المعارف، القاهر 

المسرحية فی االٔدب العربی الحديث، د۔ خليل الوسی، )تاريخ، تنظير، تحليل(، من منشورات اتحاد الکتاب 

 ١٩٩٧العرب 

لجليل عبد المهدی، عودة أبو عودة، عبد هللا، جامعة االٔدب العربی وفنون، إبراهيم السعافين، نهاد الموسی، عبد ا

 م۔٢٠٠٦القدس المفتوحة۔ 
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Methodology of Research  

 البحث و التحقيق منهج
 

Description 
Title 

7th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-6103 Course Code 

18 Total teaching weeks 
 

 

 تعريفه و نواعه منهج البحث العلمي: -1

  تعريف البحث اللغوی  واألدبي وموضوعاته -2

 الباحث: صفاته، و عالقته بالمشرف -3

 االشراف وأنواعه، صفات المشرف -4

 اختيار الموضوع و اعداد الخطة -5

 أجزاء  البحث، جمع المادة العليمة -6

 كتابة البحث و فنياته -7

 المصادر -8

9-  

 المراجع -10

 القتباس -11

 المقدمة وتنظيم الحواشيكتابة  -12

اختيار المخطوط للتحقيق، جمع نسخ المخطوط،  فحص النسخ،  ، مقدمات تحقيق  المخطوط -13

  ترتيب النسخ،  قراء ة نسخ المخطوط

 تحقيق المخطوط -14

 المكتبات المشهورة -15

 الفهارس الفنية -16

 المراجعة -17

 

 الکتب المقترحة :ـ

کتابة البحث  العلمی و مصادر الدراسات اإلسالمية للدکتور إبراهيم  اـ  

 عبدالوهاب 

  ٠دارالشروق  بالقاهرة   

  ٠أصول البحث العلمی و مناهجه للدکتور بدر حمد دارلمعارف قاهره مصر  ـ٢  

  ٠کيف تکتب بحثا جامعياً للخفاجی  مکتبة النجليزية بالقاهرة  ـ٣  

  الة للدکتور أحمد شلبی  مکتبة النهضة بالقاهرةکيف تکتب بحثا ورس ـ٤  

  البحث األدبي للدکتور شوقی ضيف دارالمعارف قاهره مصر ـ٥  

6.       Allen A , H; Suggestion on the Preparation of Manuscript    

( New Yourk 1919)7.   Berry Ralph:  How to write a Research paper 

Oxford Pergamon Press  1986. 

7.       Lwarwe-JD Writing Research Papers New York Harper Cllins 1993.    
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  دـ عبدالسالم هارون  تحقيق النصوص و نشرها  ـ8

  دـحامد خفنی داودجامعة الجزائر المنهج  البحث األدبي  ـ9

  دـ علی  جواد  طاهر ـ العراق   المنهج األدبي  ـ10

  دـ حمد بدر  ـ جامعه الکويت أصول البحث  العلمی و مناهجه  ـ11

  د. عبدالمنعم خفاجی ـ بيروت البحوث األدبية ' مناهجها و مصادرها ـ12

 دـمحمد ماهر حمادة ـ بيروت  المصادر العربية و المعربة  ـ13

  دـ خالق  داد ملک  الهور  منهج البحث و التحقيق  ـ14

 حناالفاخوری  الجديد  فی البحث  األدبي  ـ15

  أمهات الکتب فی علمی التفسيروالحديث ـ16

  : أمهات الکتب فی النحو ـ17

  کتاب سيبويه 

  مغنی اللبيب ال بن هشام 

  کتاب النصاف ال بن النباری 

  ألفية ابن مالک و شروحها 

 المفصل  للزمخشری و شرحه البن يعيش و غيرها 

 :دب العربی  شعرا و نثرامصادر األ اـ18

  المعلقات و المفضليات  ' و الحماسات ' بأنواعهاوالمجاميع األخری الشعرية  

   وکتب األمالی بنواعها و کتب الموسوعات اآلتية مثل صبح العشی  

  للقلقشندی  ونهاية الرب للنويری و زهر اآلداب للحصری وغيرها ـ 

  والتراجم الجديدة والقديمة و غيرها ـکتب التاريخ و السيرة واالنساب  ـ19

و معجم سر  فهارس الکتب:ـ الفهرست البن النديم و ابن خير  األشبيلی و کشف الظنون و ذيوله  ـ20

 ٠کيس و غيرها 

  الموسوعات الجديدة کاألعالم للزرکلی و معجم المؤلفين و دوائر المعارف و غيرها ـ21

 کتب الجغرافيا ـ22

  المکتباتفهارس  ـ23

  المعاجم المفهرسة   ـ24
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Syntactic Schools 

 المدارس النحوية

 

Description 
Title 

7th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-6104 Course Code 

18 Total teaching weeks 
  

الكريم والوقوف إعانة الطالب على التعبیر الصحيح، وضبط األساليب وتفهم القرآن 

  .على أسراره

تعويد الطالب على دقة املالحظة والتميیز بین الخطأ والصواب فيما يسمعون ويقرؤون 

  .مما يساعدهم على فهم معاني الجمل واألساليب

  .تمرين الطالب على دقة التفكیر والبحث العقلي الدقيق

  .القراءةإكساب الطالب قدرات نحوية تمكنهم من تقويم ألسنتهم عند 

تنمية الثروة اللغوية للطالب وتزويدهم بكثیر من األلفاظ والتراكيب بفضل ما يعرض 

 عليهم من أمثلة وأساليب

 

Objectives of the Course 

 

 

Course Outlines 

S.No Title Description 

 تعريف علم النحو ، اهميته ومقاصده التعريف بالموضوع 1

النحوتعارف اوائل  نشأته 2  

 مفهوم المدرسة النحوية المدارس النحوية 3

 القديمة والجديدة اقسام المدارس 4

 تعارف نحاة المدارس القديمة وکتبهم المدارس القديمة 5

 المدرسة البصرية 6
 النشاط النحوی فی البصرة

 سيبويه ۔۔۔۔۔۔۔۔۔الکتاب

 المدرسة البصرية 7
 أخفش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔المسائل الکبير

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔العلل فی النحوقطرب 

 المدرسة الکوفية 8
 النشاط النحوی فی الکوفة

 علی بن حمزة الکسائی ۔۔۔۔۔۔مختصر النحو
 يحيی بن زياد الفراء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔الکتاب الکبير

 النشاط النحوی فی البغداد المدرسة البغدادية 9

 المدرسة البغدادية 10
 االنباری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الموضح فی النحو

کيسان ۔۔۔۔۔۔۔اختالف البصريين والکوفيينابن   

 تعارف نحاة المدارس الجديدة وکتبهم المدارس الجديدة 11
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 المدرسة الشامية 12
 النشاط النحوی فی الشام

 الزمخشری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ساس البالغة
 ابن جنی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الخصائص

 المدرسة االندلسية 13
 النشاط النحوی فی االندلس

مالک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔االلفيةابن   
 ابو حيان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔شرح تسهيل ابن مالک

 النشاط النحوی فی المصر المدرسة المصرية 14

 المدرسة المصرية 15
 ابن الحاجب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الکافية

 السيوطی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔المزهر

 المراجعة  16

  

 

 : الکتب المقترحة

 ه١٣٥١، عبدالحی بن العماد الحنبلی القاهرة ،  شذرات الذهب فی اخبار من ذهب -1

  البداية والنهاية فی التاريخ ، ابن کثير ، عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر ، مطبعة -2

  السعادة القاهرة -3

 ه١٣٩٥االشباه والنظائر فی النحو ، جالل الدين السيوطی ، تحقيق طه عبدالروف سعد ، القاهرة، -4

 ه١٣١٦اء النحاة ، جمال الدين القفطی ، حققه ابو الفضل ابراهيم ، القاهرة، انباء الرواة علی انب -5

 ه١٩٥١احياء النحو ، ابراهيم مصطفی ، طبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ، القاهرة ،  -6

  اخبار النحويين البصريين ، ابو سعيد السيرافی ، تحقيق طه محمد الزينی ، ومحمد -7

 ه١٣٧٤القاهرة ،  ١عبدالمنعم خفاجی ، ط -8

  طبقات النحويين واللغويين ، ابوبکر محمد بن الحسن الزبيدی ، حققه محمد ابو -9

 ه١٣٧٣الفضل ابراهيم ، القاهرة  -10

   االنصاف فی مسائل الخالف بين النحويين البصريين والکوفيين ، ابوالبرکات بن -11

  م٢،١٩٥٣ط االنباری ، تحقيق محمد محی الدين عبدالحميد ، مطبعة حجازی القاهرة ، -12

  م١٩٧٥الدرس النحوی فی بغداد ، د /مهدی المخزومی ، بغداد  -13

  م١٩٨٠الدراسات اللغوية فی االندلس ، رضا عبدالجليل العطار ، بغداد  -14

 الدراسات اللغوية والنحوية فی مصر منذ نشأتها حتی نهاية قرن الرابع الهجری ،  -15

 ه١٣٩٧الدکتور احمد نصيف الجنابی ، دارالتراث القاهرة  -16

 ه١٣٧٣، نشأة النحو وتاريخ شهر النحاة ، الشيخ محمد الطنطاوی ، الطبعة الرابعة القاهرة -17
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Critiscism 

 

 النقد األدبى الحديث

 

Description 
Title 

7th  Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-6105 Course Code 

18 Total teaching weeks 

أن يمیز الطلبة بین مفهوم النقد الحديث والنقد القديم -1  

أن يتعرف الطلبة أبراز األعالم الغربيین فى النقد األدبى الحديث. -2   

أن يتعرف الطلبة أهم الراسات العربية فى النقد األدبى الحديث.-3   

Objectives of the Course 

 

 

 التعارف عن النقد الحديث ونشأته وجزوره.  

 

 االتجاهات الحديثة فى النقد الحديث

 اإلتجاه النفس ی

 اإلتجاه التاريخى  -2

 اإلتجاه اإلجتماعى -3

 املذاهب النقد الحديث  

 الكالسيكية    -1   

 الرومانتيكية  -2    

  الرمزية -3 

    النقاد املعاصر

 طہ حسین -1 

 عباس محمود العقاد -2

 

 الكتب املقترحة

 ھ۱۴۱۸،  ةالرابع ة، لبنان ، الطبع روتیدار ابن حزم ، ب ،یةالعرب ة) الدکتور( : معجم البالغ  ة، طبان ی بدو   .1

 لبنان روت،ی، دار الفکر ب ی، مختصر املعان نیسعد الد ،یالتفتازان .2

 ، املطول ، مصر نیسعد الد ،یالتفتازان .3

 ھ۱۴۱۲ یاالول ةلبنان الطبع روتیالعلوم ، ب اءیدار اح ان،یعلم الب یف ةعبد القاھر، اسرار البالغ ،یالجرجان .4

 ھ۱۴۰۶باالزھر،   ةالعام ۃاالدار  ،ةعلوم البالغ ی: املنار فمینعناع، عبد الحک حسن .5
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 لبنان روتیوالعروض ، ب عیوالبد انیوا لب یاملعان یالعرب ف انیب ،یصعب بیغالب و اد ب،یحس .6

 لبنان روتی، ب یةالعلوم دار الکتب العلم: مفتاح یبن محمد بن عل وسفی عقوبیابو  ،یالسکاک  .7

 ، لبنان ةالواضح ة: البالغنیام یالجارم و مصطف یعل .8

 (ی والنقد ) الصف االول الثانو  ة: البالغ رھمیحسن ) الدکتور( فرھود وغ ،یشازل .9

 ھ۱۴۱۸ روت،ی، ب یتراث العرب اءیدار اح ،ی، ابو الفرج کتاب االغان یاالصفھان .10

 ةالثالث ة، مصر البطع یةاملصر   ةالنھض ةمکتب ،یاحمد ، النقد االدب نیام .11

 ، لبنان روتیب یةابو محمد عبد ہللا : الشعر والشعراء ، دار الکتب العلم بہ،یقت ابن .12

 م۱۹۹۶مصر، دار املعارف مصر،  یف ةمستقبل الثقاف ن،یحس طہ .13

 ھ۱۴۰۹ یةالثان ة، الطبع تیو ابو الفتح عثمان : کتاب العروض ، دار القلم ، الک ،یجن ابن .14
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Prosody  

 

 العروض والقافية 

 

Description 
Title 

7th  Semester 

03 C.H. 

 

No. of Credit 

Hours 

ARA-6106 Course Code 

18 Total teaching 

weeks 
 

 

 معرفة علمي العروض والقافية والحاجة إليها .1

 األسباب واألوتاد

 الفعيالت وكيفية تقطيع الشعر

 الزحافات والعلل .2

 البحور ذوات التفعيلة المتكررة .3

 الهزج -2الوافر  -1

 الرجز –الكامل  .4

 المتدارك –المتقارب  –الرمل  .5

 تطبيقات على األبحر السبعة

 البحران ذاتا التفعيلتين المتكررتين .6

 البسيط –الطويل 

 ذوات التفعيالت المختلفة .7

 المديد -الخفيف 

 المضارع –المنسرح  .8

 المقتضب –السريع  .9

 المجتث .10

 القافية وتعريفها .11

 حروف القافية .12

 حركات القافية .13

 عيوب القافية .14

 تدريبات  .15

 المراجعة .16

 : الکتب المقترحة

 الباقی من کتاب القوافی، أبو الحسن حازم القرطاجنی -1

 ميزان الذهب في صناعة أشعار العرب، السيد أحمد الهاشمي -2
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 الخليل، محمود مصطفىأهدى سبيل إلى علمي  -3

 موسيقى الشعر، د. إبراهيم أنيس -4

 د. أمين السيد في علمي العروض والقافية، -5

 الدليل فی العروض، سعيد محمود عقيل -6

 القسطاس فی علم العروض، محمود بن عمر الزمخشر ی جار هللا -7

 القواعد العروضية وأحکام القافية العربية، محمد بن فالح المطيری -8

 البالغة والعروض، محمد علی سلطانی المختار من علوم -9

 المرشد الوافی فی العروض والقوافی، محمد بن حسن بن عثمان -10

 المعجم المفصل فی علم العروض والقافية وفنون الشعر، أميل بديع يعقوب -11

 الوجه الجميل فی علم الخليل، شعبان بن محمد القرشی اآلثاری أبو سعيد -12

 أوزان الشعر، مصطفی حرکات -13

 ی العروض والقافية، عبد هللا درويشدراسات ف -14

 علم العروض والقافية، عبد العزيز عتيق -15
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Semester 8 
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Comparative Literature  

 االٔدب المقارن

 

Description 
Title 

8th Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-6201 Course Code 

18 Total teaching weeks 
 

 

 األدب المقارن: التعريف -1

 المفهوم -2

 مجال األدب المقارن -3

 نشأة األدب المقارن -4

 الحاجة لألدب المقارن    -5

 تطور األدب المقارن -6

 األديب المقارن: الحاجه لألديب المقارن -7

 شروط األديب المقارن -8

 المراجعة -9

 إقبالعالقة األدب العربی  بشعر     -10

 حياته و مؤلفاته -11

 دراسة التراجم من العربية لی األردية -12

 دراسة التراجم من الردية الی العربية -13

 أبرز رواد النثر األردي و عالقتهم  باللغة العربية و آدابها -14

 أبرز رواد النثر العربی و عالقتهم  باللغة العربية و آدابها -15

 المراجعة  -16

 الکتب المقترحة :ـ

  غينمی هاللاألدب المقارن، د  -1

  اللغة العربية فی باکستان دراسة و تاريخا، د محمد محمد عبدهللا -2

 ٠د خالق داد ملک   ضواء علی تعليم اللغة العربية باکستان، -3

  تعريب شعر قبال، عبدالوهاب عزام الصاوی -4

 األدب اإلسالمي المقارن، د. حسين مجيب المصري -5

 الثقافة اإلسالمية فی الهند، عبدالحی الحسنی -6
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Arabic Literature in the Subcontinent  

 دب العربی فی شبه القارة الهنديةاالٔ 

 

Description 
Title 

8th Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-6202 Course Code 

18 Total teaching weeks 

  

   ـ أن يتعرف الطالب على مفهوم األدب في عالقته بالحياة .1

يفهموا التحول الذي أحدثه االسالم في مسار األدب العربي فى شبه القارة   من خالل نصوص ـ أن 2

   شعرية ونثرية .

ـ أن يفهموا أهم خصائص التعبیر األدبي الرفيع من خالل التدريب على نماذج تمثل هذه 3

   الخصائص من عصور مختلفة .

  ص األدبيهم أسرار الجمال في النـ أن يستطيعوا الوقوف على أ4

Objectives of the Course 

 

 

دراسة التاريخ اإلسالمی و السياسی واألدبي لشبه القارة: دخول المسلمين إلی  شبه القارة '' الدولة  -1

  '' العربية فی السند

 حرکة باکستان -2

 قيام دولة باکستان و ما بعده إلی اآلن -3

 نماذج األدب العربی فی شبه القارة -6و  -5و  -4

ا من ط ٢أبيات  ص    ٥: حياة أبی عطاء السندی:المقرر  الشعرالعربی  و تراجم صحابهنماذج   -7

بلوش  حيدر آباد  السند ' باکستان  ٠نتف من شعر أبی عطاء السندی بتحقيق الدکتور/نبی بخش 

 ٠ام ٩٦ا

يه و ا بيتا  من قصيدة دالية فی مدح صلى هللا عل٥حياة الشيخ أحمد بن محمد التهانيسری: المقرر  -8

نزهة الخواطر" ط   مجلس دائرة المعارف العثمانية  "ا ـاا من الجزء الثالث من کتاب٠سلم' ص  

  حيدر آباد الدکن ' الهند

 ٠الجزء الثانی من کتاب نزهة الخواطر  ٧٢اـ٧ا بيتا  ص ـ ٧حياة القاضی عبدالمقتدر: المقررـ  -9

من الديوان الثانی  '  ط   ٥ـا٥٠ـ  بيتا  ص ٢٣المقرر  حياة السيد غالم علی زاد البلغرامی: -10

 لوح محفوظ  ' حيدر آباد 

ا من ديوان الفيض  ط / المجمع ٤اـ٣بيتا ص  ٢٢حياة الشيخ فيض الحسن السهارنبوری : المقرر -11

  العربی الباکستانی الهور

 ندوة العلماء -12

ب النغم فی مدح من  طي  ٢٣ـ٢٠ا بيتا  ص ـ٥المقرر: : حياة الشاه ولی هللا المحدث الدهلوی - 14و  -13

  ٠ط المجتبائی  ،  سيد العرب صلى هللا عليه و سلم  والعجم
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 :ـ المصادر والمراجع

 ٠آب کوثر، لشيخ محمد أ کرم مجلس ترقی  آداب ' الهور  -1

 ٠مسلم ثقافت هندوستان ميں، لعبدالمجيد سالک ' الهور  -2

 ٠عرب و هند کے تعلقات، لسيد سليمان الندوی  -3

 د. محمود محمد عبدهللا المصري باكستان دراسة و تاريخا،اللغة العربية في  -4

 األدب العربي في شبه القارة حتى القرن العشرين، د. إدريس المصري -5

 ٠تاريخ مسلمانان باکستان و هند، لهاشمی  فريدآبادی کراتشی -6

 ٠برصغير و پاک هند کی ملت اسالمية، لدکتور اشتياق قريشی کراتشی  -7

 الهند ، ألبی  الحسن علی الندوی ' دمشقدارالفتح ' المسلمون فی  -8
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Sources of Language / Translation  

 مصادر اللغة والترجمة

 

Description 
Title 

8th Semester 

03 C.H. No. of Credit Hours 

ARA-6204 Course Code 

18 Total teaching weeks 
 

 :المحتويات 

  :معنٰی المصدر أ۔

 لغة واصطالحا، أهمية المصادر، الفرق بين المصدر والمرجع، تکوين المصادر۔ 

 :مصادر اللغة ب۔

 :معنٰی اللغة 

 لغة واصطالحاً، جمع اللغة وطرق جمعها، الرسائل اللغوية، تطور التاليف اللغوي من   

 الرسائل الی المعاجم.

 الحديثة.معاجم المعانی، معاجم االٔلفاظ، المعجم 

کتاب العين لخليل بن أحمد الفراهيد، جمهرة اللغة البن دريد، مقاييس اللغة البن فارس، التهذيب 

للجوهر،لسان العرب البن منظور، القاموس المحيط للفيروز آبادی، تاج  لالٔزهری، الصحاح 

وعالمعجم العروس لمرتضی الزبيدی، اقرب الموارد للشرتوتی، المنجد لألب لويس معلوف اليس

 الوسيط لمجمع اللغة العربية۔

 :مصادر االٔدب ج۔

البيان والتبيين وکتاب الحيوان للجاحظ، العقد الفريد لمحمد بن عبد ربه، الکامل للمبرد، االٔمالي الٔبي  ۔١

 علی القالی، أدب الکاتب البن قتيبة۔

 :المختارات الشعرية ۔٢

يات لألصمعی، الحماسة الٔبی تمام، جمهرة أشعار المعلقات، المفضليات للمفضل الضبی ، االٔصمع

 العرب الٔبی زيد محمد بن الخطاب القرشی۔

 :الکتب للمراجعة

 مناهج التأليف عند العلماء العرب۔ د۔ مصطفی الشکعة۔ ۔١

 لمحات فی المکتبة والبحث والمصادر۔ د۔ محمد عجاج الخطيب ۔٢

 المعاجم اللغوية الميل يعقوب ۔٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 


