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Total Marks : 3200
Written Courses
Viva-Voce
Assignment Writing

31100 = 3100
50
50
Total = 3200

Year wise Course and Marks Distribution
Years

1st Year
2nd Year
3rd Year

Written
Courses

Viva-Voce &
Assignment

Credit

Total
Numbers

7
7
8

Nil
Nil
Nil
Viva-Voce &
Assignment
1

7×4 = 28
7×4 = 28
8×4 = 32

700
700
800

10×4 = 40

1000

128

3200

4th Year

9

Total

31
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Code, Title, Full marks and Credit of the specified courses

4th Year
1
2

Course
Code
204401
204402

3

204403

4
5
6

204404
204405
204406

7

204407

8

History of Arabic
Literature-3 (Modern
204408
Age) from 1798–up
to present

9

204409 Rhetoric & Prosody

SL

Sufism
Fiqhi Mazhab
Islamic Sects and their
Biliefs

Modern Prose-2
Modern Poetry-2
Novel &Drama
Research
Methodology and
Al-Naqdul Adabee

Viva Voce and

204410 Assignment

10

writing
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4

Full
Marks

Credit

التصوف
المذاهب الفقهية

100
100

4
4

الفرق اﻹسﻼﻣية
وعقائدها

100

4

2 -النثر الحديث
2 -الشعر الحديث
الرواية و المسرحية

100
100
100

4
4
4

ﻣناهج البحث
والنقد اﻷدبي

50+50

4

100

4

100

4

50+50

4

Course Title

تاريخ اﻷدب
 )العصر3-العربي
الحديث( ﻣﻦ
 حتى اليوم-1798
علم البﻼغة وعلم
العروض
اﻻختبار الشفوي
وكتابة البحث

[المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس ﻣﻊ الشرف ]السنة الرابعة

Department of Arabic Language and Literature

IAU

IAU

قسم اللغة العربية وآدابها

6

[المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس ﻣﻊ الشرف ]السنة الرابعة

Detailed Syllabus
4th Year
204401 : Sufism ()التصوف
204402 : Fiqhi Mazhab ()المذاهب الفقهية

204403 : Islamic Sects and their Biliefs ()الفرق اﻹسﻼمية وعقائدها
204404 : Modern Prose-2 (2 -)النثر الحديث
204405 : Modern Poetry-2 (2 -)الشعر الحديث
204406 : Novel & Drama ()الرواية والمسرحية
204407 : Research Methodology and Al-Naqdul Adabee
()مناهج البحث والنقد اﻷدبي
204408 : History of Arabic Literature-3 (Modern Age) from
1798–up to present.
( حتى اليوم-1798  )العصر الحديث( مﻦ3-)تاريخ اﻷدب العربي
204409 : Rhetoric & Prosody ()علم البﻼغة وعلم العروض
204410 : Viva Voce and Assignment writing
()اﻻختبار الشفوي وكتابة البحث

Syllabus for Fazil B.A Honours [4th Year]
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أشهراﻷصفياء في شبه القارة الهندية  :تراجمهم وخدﻣاتهم في نشر اﻹسﻼم :
)خواجه ﻣعيﻦ الديﻦ الجشتي ،الشيخ أحمد السرهندي ،نظام الديﻦ أولياء ،شاه جﻼل
اليمني ،شاه نمعت ﷲ ،الشاه ولي ﷲ الدهلوي ،السيد أحمد البريلوي ،أحمد رضا
خان البريلوي ،كراﻣة علي جونبوري ،حاجي إﻣداد ﷲ ،صوفي نور ﷴ نظام
بوري ،صوفي فتح علي أويسي ،أبوبكر الصديق الفرفروي ،الشيخ نثار الديﻦ
أحمد ،أشرف علي تهانوي ،رشيد أحمد كنكوهي ،ﻣفتى أبو ظفر ﷴ وجيه الديﻦ
الفرفروي ،حسيﻦ أحمد المدني.
شبهات حول التصوف والرد عليها

Course : 204401 - Sufism
التصوف

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
15+5=20
4×15=60
4×05=20
Total = 100

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
 -1أبو حاﻣد الغزالي
 -2أبو حاﻣد الغزالي
 -3أبو حاﻣد الغزالي
 -4عبد الرحمﻦ السلمي
 -5عبد الرحمﻦ السلمي
 -6أبو طالب المكي
 -7أبو نعيم اﻷصبهاني
 -8أبو طه طارق السعدي
 -9أبو بكر الكﻼباذي
 -10علي بﻦ يوسف الشطنوفي
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25

عبد القادر أحمد عطا
عبده غالب أحمد عيسى
أبو القاسم القشيري
أبو الحسﻦ الندوي
علي الحجويري
أحمد زروق الفاسي
ابﻦ عجيبة
ابﻦ الملقﻦ
أبو نصر الطوسي
اﻹﻣام النووي
جﻼل الديﻦ السيوطي
عبد القادر الجيﻼني
شهاب الديﻦ السهراوردي
شهاب الديﻦ السهراوردي
اﻹﻣام النووي

إحياء علوم الديﻦ
ﻣنهاج العابديﻦ
كيمياء السعادة
المقدﻣة في التصوف
طبقات الصوفية
قوت القلوب
حلية اﻷولياء

:
:
:
:
:
:
:
 :إعﻼم المؤﻣنيﻦ بمبادئ علم التصوف ثالث أركان الديﻦ
 :التعرف لمذهب التصوف
 :بهجة اﻷسرار وﻣعدن اﻷنوار
)في ﻣناقب الشيخ عبد القادر الجيﻼني(
 :التصوف اﻹسﻼﻣي
 :ﻣفهوم التصوف
 :الرسالة القشيرية
 :التصوف والحياة
 :كشف المحجوب
 :قواعد التصوف
 :ﻣعراج التشوف إلى حقائق التصوف
 :طبقات اﻷولياء
 :اللمﻊ في التصوف
 :ﻣقاصد النووي في التوحيد والعبادة والتصوف
 :تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية
 :فتح الرباني
 :عوارف المعارف
 :آداب المريديﻦ
 :بستان العارفيﻦ
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Incourse Exam and Attendance
Final Exam:80
)Broad Question (4 out of 6
)Short Question (4 out of 6

الدروس المقررة (Topics to be Read) :











التصوف  :تعريفه ،ﻣوضوعه ،غرضه ،ﻣشروعيته ،حقيقته ،حاجته ،نشأته وتطوره.
اﻷصفياء  :اعتقاد أشهر الصوفية في ﻣسائل اﻷصول )ﻣﻦ الرسالة القشيرية(.
مصطلحات الصوفية  :الوقت ،المقام ،الحال ،القبض والبسط ،الهيبة واﻷنس،
التواجد والوجد والوجود ،والفناء والبقاء ،الغيبة والحضور ،الصحو والسكر،
الستر والتجلي ،المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة ،القرب والبعد ،الشريعة
والحقيقة ،الخواطر ،علم اليقيﻦ وعيﻦ اليقيﻦ وحق اليقيﻦ ،الوارد ،الشاهد ،النفس،
الروح )ﻣﻦ الرسالة القشيرية(.
دراسة عﻦ بعض الفضائل والرذائل :
 oالفضائل  :اﻹيمان ،التقوى ،اﻹخﻼص ،التواضﻊ ،اﻹطاعة ،المحبة ،الحياء،
اﻷﻣانة ،الشكر ،اﻻستغفار ،اﻻستقاﻣة ،التوبة ،حسﻦ الظﻦ ،الخشوع ،الرضا،
الزهد ،الصبر ،حفظ اللسان ،العدل ،القناعة ،كظم الغيظ ،ليﻦ الكﻼم،
المجاهدة ،المحاسبة ،المراقبة ،الورع ،اﻹحسان ،التوكل ،ذكر الموت.
 oالرذائل  :الشرك ،الكفر ،الرياء ،النفاق ،الكبر ،الحسد ،الحرص ،البخل،
الكذب ،الغضب ،العجب ،الغيبة ،النميمة ،الظلم ،الشتم ،الغدر ،اﻹسراف،
البغض ،التهاون ،الجهل ،الخداع ،الدياثة ،سوء الظﻦ ،اللغو ،المكر ،الرغبة
إلى المعاصي.
القلب  :ﻣفهوﻣه ،أنواعه ،أﻣراضه ،أهمية إصﻼحه ،وطرق إصﻼحه.
الوﻻية والكرامة :
 oالوﻻية  :تعريفها وشروطها وﻣراتبها وفضلها وأهميتها
 oالكرامة  :تعريفها وشروطها وحقيقتها وأﻣثلتها
البيعة واتخاذ الشيخ  :تعريف البيعة وحكمها وأقساﻣها وأهميتها وشروط الشيخ
الكاﻣل وآداب المريديﻦ.
طرق الصوفية وسﻼسلهم والتعريف بمؤسسي الطرق الشهيرة وأشغال ووظائف
الطرق الشهيرة )القادرية والجشتية والنقشبندية والمجددية(.
7
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ﷴ بﻦ عثمان البلخي
ﻣﻼ على القاري
عبد الحق الدهلوي
الشاه ولى ﷲ الدهلوي
الشاه ولى ﷲ الدهلوي
ثناء ﷲ الفانيفتي
د .بدر عبد الحميد
سيد عبد القادر عيسى
كراﻣت على جونفوري
حاجي إﻣداد ﷲ المكي
رشيد أحمد كنكوهي
العﻼﻣة نثار الديﻦ أحمد
أبو الحسﻦ علي الندوي

-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38

9

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

عيﻦ العلم
شرح عيﻦ العلم
أخبار اﻷخيار
القول الجميل
اﻻنتباه في سﻼسل اﻷولياء
إرشاد الطالبيﻦ
نظرات في التصوف
حقائق عﻦ التصوف
زخيرة كراﻣت
ضياء القلوب
إﻣداد السلوك
ﻣنهاج الوصول
رجال الفكر والدعوة في اﻹسﻼم
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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 -9تكرار الجماعة في المسجد الذي صلى فيه
 -10عدد ركعات الوتر وكيفية آدائه
 -11الجمﻊ بيﻦ الصﻼتيﻦ في السفر والحضر
 -12سنة الجمعة القبلية والبعدية
 -13عدد التكبيرات الزائدة في صﻼة العيديﻦ
 -14خروج النساء إلى المساجد
 -15الفرق بيﻦ الرجال والنساء في أداء الصﻼة
كتاب الجنائز :
 -16قراءة الفاتحة في صﻼة الجنازة
 -17قراءة القرآن للميت
 -18زيارة القبور وزيارة روضة النبي ﷺ
كتاب الصوم :
 -1اعتبار اختﻼف المطالﻊ وعدﻣه
 -2عدد ركعات قيام رﻣضان
كتاب الزكاة :
 زكاة ﻣال الصبي
 زكاة الزروع والثمار
كتاب الحج :
 -3شروط الحج عﻦ الغير
 -4خروج المرأة للحج بدون الزوج أو المحرم

Course : 204402 - Fiqhi Mazhab
المذاهب الفقهية

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
15+5=20
4×15=60
4×05=20
Total = 100

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

اﻹﻣام أبو حنيفة
اﻹﻣام ﷴ الشيباني
اﻹﻣام ﷴ الشيباني
اﻹﻣام ﷴ الشيباني
اﻹﻣام أبو يوسف
الطحاوي
الطحاوي
ظفر أحمد عثماني
أشرف على تهانوي
النيموي
ﻣفتي عميم اﻹحسان
عبد ﷲ بﻦ ﻣسلم البهلوي
الزيلعي

المسند
كتاب الحجة على أهل المدينة
المؤطأ
كتاب اﻵثار
كتاب اﻵثار
شرح ﻣعاني اﻵثار
شرح ﻣشكل اﻵثار
إعﻼء السنﻦ
جاﻣﻊ أحاديث اﻷحكام )ﻣتﻦ إعﻼء السنﻦ(
آثار السنﻦ
فقه السنﻦ واﻵثار
أدلة الحنفية
نصب الراية
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Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
)Broad Question (4 out of 6
)Short Question (4 out of 6

الدروس المقررة (Topics to be Read) :

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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 .1الفقه  :تعريفه وأهميته ونشأته وتطوره وﻣساهمة العلماء في الفقه عبر العصور.
 .2المذهب  :تعريفه وحكم اتباعه وحاجته ونشأته وتطوره وعدد المذاهب الفقهية
المتبوعة وتعريفها وأئمة المذاهب اﻷربعة وأصولهم الفقهية والنسبة بينه وبيﻦ
الفقه.
 .3التقليد  :تعريفه وﻣشروعيته وأقساﻣه والنسبة بيﻦ المذهب والتقليد ونشأة التقليد
وتطوره وحكم التقليد الشخصي واﻻلتزام بمذهب إﻣام ﻣعيﻦ وحكم التلفيق واتباع
رخص المذاهب الفقهية والفرق بيﻦ التقليد واﻻتباع.
 .4المذهب الحنفي  :تعريفه وﻣؤسسه وأصوله وكتبه وتعريف ﻣجتهدي المذهب
الحنفي وﻣراتبهم
 .5المقارنة بيﻦ المذاهب  :المقارنة بيﻦ المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي
) بالنظر إلى التأسيس والتفريﻊ(
 .6دراسة تحليلية لبعض المسائل في ضوء المذهب الحنفي  :يدرس المعلم المسائل
التالية في ضوء المذهب الحنفي مع الترجيح على المذاهب اﻷخري.
كتاب الطهارة :
 -1نجاسة المني وعدﻣها
 -2نجاسة البول وعدﻣها
كتاب الصﻼة :
 -3تثنية اﻹقاﻣة وإفرادها
 -4ﻣسﺌلة رفﻊ اليديﻦ
 -5وضﻊ اليديﻦ تحت السرة
 -6حكم القراءة خلف اﻹﻣام
 -7الجهر بالتأﻣيﻦ وإخفائه
 -8كيفية الجلوس في القعدة
11
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
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العيني
وهبة الزحيلي
ﻣجلس التحرير
عبد الرحمﻦ الجزيري
د .ﷴ بكر إسماعيل
ﷴ سعيد صاغرجي
عبد الحميد ﻣحمود
أبو الحسﻦ القدوري
عﻼء الديﻦ الكاساني
السيد سابق
اﻹﻣام النووي
ابﻦ قداﻣة
زاهد الكوثري
زاهد الكوثري
عﻼء الديﻦ حميدي
ابﻦ رجب الحنبلي
سعد بﻦ ناصر الششري
عبد العزيز الراجحي
السيد الخوئي
ﷴ بﻦ الحسﻦ الحجوي
ﷴ أبو زهرة
ﷴ أبو زهرة
ﷴ أبو زهرة
ﷴ أبو زهرة
ﷴ سعيد رﻣضان البوطي
غازي بﻦ ﻣرشد العتيبي
د .عبد ﷲ بﻦ ﷴ السعيدي
العﻼﻣة ﷴ الحاﻣد
أبو الحسﻦ علي الندوي
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

البناية
الفقه اﻹسﻼﻣي وأدلته
الموسوعة الفقهية الكويتية
الفقه على المذاهب اﻷربعة
الفقه الواضح ﻣﻦ الكتاب والسنة على المذاهب اﻷربعة

الفقه الحنفي وأدلته
الفقه الحنفي في ثوبه الجديد
التجريد
بدائﻊ الصنائﻊ
فقه السنة
المجموع
المغني
فقه أهل العراق وحديثهم
ﻣقاﻻت الكوثري
طبقات الحنفية
الرد على ﻣﻦ تبﻊ غيرالمذاهب اﻷربعة
التقليد وأحكاﻣه
التقليد واﻹفتاء واﻻستفتاء
اﻻجتهاد والتقليد
الفكر الساﻣي في تاريخ الفقه اﻹسﻼﻣي
أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية
ﻣالﻚ حياته وعصره آراؤه الفقهية
الشافعي حياته وعصره آراؤه الفقهية
ابﻦ حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية
الﻼﻣذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة اﻹسﻼﻣية
التلفيق بيﻦ المذاهب الفقهية وعﻼقته بتيسير الفتوى

التلفيق وحكمه في الفقه اﻹسﻼﻣي
لزرم اتباع ﻣذاهب اﻷئمة حسما للفوضي الدينية

اﻻجتهاد ونشأة المذاهب الفقهية
:
:
:
:
:
:

]Syllabus for Fazil B.A Honours [4th Year

434445464748-

قسم اللغة العربية وآدابها

IAU

 :الفصل في الملل واﻷهواء والنحل
 -7ابﻦ حزم
 :اﻻعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على
 -8اﻹﻣام البيهقي
ﻣذهب السلف أهل السنة والجماعة
 :الملل والنحل
 -9عبد الكريم الشهرستاني
 :الفرق بيﻦ الفرق
 -10عبد القاهر البغدادي
 :التبصير في الديﻦ وتمييز الفرقة الناجية عﻦ
 -11أبو المظفر اﻹسفراييني
الفرق الهالكيﻦ
 :قواعد العقائد
 -12الغزالي
 :قانون التأويل
 -13الغزالي
 :أساس التقديس
 -14فخر الديﻦ الرازي
 :اعتقادات فرق المسلميﻦ والمشركيﻦ
 -15فخر الديﻦ الرازي
 :شرح العقيدة الطحاوية
 -16أكمل الديﻦ بابرتي
 :شرح العقائد النسفية
 -17التفتازانى
 :شرح المقاصد
 -18التفتازانى
 :شرح المواقف
 -19السيد الجرجاني
 :السيف الصقيل
 -20اﻹﻣام السبكي
 :العقيدة وعلم الكﻼم
 -21ﷴ زاهد الكوثري
 :أدلة أهل السنة
 -22السيد يوسف الرفاعي
 :عقيدة اﻹسﻼم واﻹﻣام الماتريدي
 -23د .ﷴ أيوب علي
 :تاريخ المذاهب اﻹسﻼﻣية
 -24أبو زهرة
 :الفرق والمذاهب والجماعات اﻹسﻼﻣية القديمة
 -25نجﻼء لطفي
 :الفرق والمذاهب اﻹسﻼﻣية ﻣنذ البدايات
 -26سعد رستم
 -27د .ﷴ نعيم ﷴ هاني ساعي  :القانون في عقائد الفرق والمذاهب اﻹسﻼﻣية
 :ﻣوسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اﻹسﻼﻣية
 -28د .عبد المنعم الحفني
 -29ﻣصطفى بﻦ ﷴ بﻦ ﻣصطفى  :أصول وتاريخ الفرق اﻹسﻼﻣية
 :أطلس الفرق والمذاهب اﻹسﻼﻣية
 -30د .شوقي أبو خليل
 :دراسات في الفرق والعقائد اﻹسﻼﻣية
 -31عرفان عبد الحميد
 :القادياني والقاديانية
 -32أبو الحسﻦ علي الندوي
 :العقيدة والعبادة والسلوك
 -33أبو الحسﻦ علي الندوي
 :ﻣوسوعة الفرق والمذاهب واﻷديان المعاصرة
 -34ﻣمدوح الحربي
35- Dr. Mustafizur Rahman
: Introduction to Maturid’s Tawilat
)Ahlus Sunnah (IFB
36:
:
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Course : 204403 - Islamic Sects and their Beliefs

الفرق اﻹسﻼمية وعقائدها

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
Incourse Exam and Attendance
Final Exam:80
)Broad Question (4 out of 6
)Short Question (4 out of 6

15+5=20
4×15=60
4×05=20
Total = 100

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
العقيدة  :ﻣفهوﻣها وأدلتها وأهميتها وحاجة الناس إليها.
اﻻفتراق  :تعريفه وأسبابه وخطورته ونشأته وتطوره وأهم الفرق اﻹسﻼﻣية.
فرقة الخوارج  :تعريفهم ونشأتهم وفروعهم وعقائدهم ورجالهم وكتبهم المشهورة.
فرقة الشيعة  :تعريفهم ونشأتهم وفروعهم وعقائدهم ورجالهم وكتبهم المشهورة.
فرقة المعتزلة  :تعريفهم ونشأتهم وفروعهم وأصول عقائدهم ورجالهم وكتبهم المشهورة.
فرقة المرجئة  :تعريفهم ونشأتهم وفروعهم وعقائدهم ورجالهم وكتبهم المشهورة.
فرقة الجبرية  :تعريفهم ونشأتهم وفروعهم وعقائدهم ورجالهم وكتبهم المشهورة.
فرقة الجهمية  :تعريفهم ونشأتهم وفروعهم وعقائدهم ورجالهم وكتبهم المشهورة.
فرقة المشبهة والمجسمة  :تعريفهم ونشأتهم وفروعهم وعقائدهم المشهورة.
الفرقة الناجية )أهل السنة والجماعة(  :تعريفهم وﻣناهجهم الكﻼﻣية )اﻷشعرية
والماتريدية( وعقائدهم ،ﻣثل  :اﻹيمان با والقول الصحيح في اﻷسماء والصفات
واﻹيمان بالمﻼئكة واﻹيمان بالكتب واﻹيمان بالرسل واﻹيمان بالقدر واﻹيمان
باليوم اﻵخر وﻣا اشتمل عليها ﻣﻦ العقائد ورجال أهل السنة وكتبهم المشهورة.
الموازنة بيﻦ الفرق اﻹسﻼﻣية ﻣﻦ جهة التوافق والتخالف.
موقف أهل السنة ﻣﻦ القاديانية والبهائية والباطينة والحشوية والقرآنية )أهل القرآن(.

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اﻹﻣام أبو حنيفة
أبو جعفر الطحاوي
ﷴ بﻦ إسماعيل البخاري
أبو الحسﻦ اﻷشعري
أبو ﻣنصور الماتريدي
أبو اليسر البزدوي

15

:
:
:
:
:
:

الفقه اﻷكبر والفقه اﻷبسط والوصية
العقيدة الطحاوية
خلق أفعال العباد
ﻣقاﻻت اﻹسﻼﻣييﻦ واختﻼف المصليﻦ
كتاب التوحيد
أصول الديﻦ
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Course : 204404 - Modern Prose-2
النثر الحديث2 -

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
Incourse Exam and Attendance
Final Exam:80
a) Translation
)b) Explanation (in Arabic
)c) Textual Question (in Arabic
d) Critical question

15+5 = 20
5 × 6 = 30
5 × 3 = 15
5 × 3 = 15
5 × 4 = 20
Total = 100

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
 .1المنفلوطي  :العبرات
 -1 اليتيم
 -2 الذكرى
 -3 الشهداء
 .2نجيب محفوظ :خمارة القط اﻷسود
 خمارة القط اﻷسود
 الرجل السعيد
 جنة اﻷطفال
 .3يحيى حقي :قنديل أم هاشم :
 القديس ﻻ يحار

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
-1
-2
-3

المنفلوطي
نجيب ﻣحفوظ
يحيى حقي

17

 :العبرات
 :خمارة القط اﻷسود
 :قنديل أم هاشم
:

]Syllabus for Fazil B.A Honours [4th Year
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Course : 204405 - Modern Poetry-2
الشعر الحديث 2 -

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
Incourse Exam and Attendance
Final Exam:80
a) Translation
)b) Explanation (in Arabic
)c) Textual Question (in Arabic
d) Critical question

15+5 = 20
5 × 6 = 30
5 × 3 = 15
5 × 3 = 15
5 × 4 = 20
Total = 100

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
 .1الرصافي  :ديوان :
)أ( أم اليتيم )ب( العلوم )ج( العالم شعر
 .2عباس محمود العقاد  :ديوان هدية الكروان :
الكروان المجدد
 .3جميل صدقي الزهاوي) :مﻦ مختارات البدوي ،ص (24
إنا غريبان ههنا
 .4عبد الرحمﻦ شكري  :عصفور الجنة )ص(57-
 .5نازك المﻼئكة :نهاية السلم )ص (146 - 144
 .6محمود درويش  -قصيدة "عﻦ إنسان".
وضعوا على فمه السﻼسل  +ربطوا يديه بصخرة الموتى وقالوا أنت قاتل

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الرصافي
عباس ﻣحمود العقاد
جميل صدقي الزهاوي
عبد الرحمﻦ شكري
نازك المﻼئكة
ﻣحمود درويش

19

:
:
:
:
:
:

ديوان الرصافي
ديوان هدية ﻣﻦ كروان
)ﻣﻦ ﻣختارات البدوي ،ص (24
عصفور الجنة
نهاية السلم
قصيدة "عﻦ إنسان"

]Syllabus for Fazil B.A Honours [4th Year

Department of Arabic Language and Literature

IAU

Course : 204406 - Novel & Drama
الرواية والمسرحية

IAU

قسم اللغة العربية وآدابها

 صقر قريش:
:
:

67-

ﻣحمود تيمور

Distribution of Marks: ()توزيع الدرجات
Incourse Exam and Attendance
Final Exam:80
Part-1: Novel
a) Translation
b) Explanation (in Arabic)
c) Textual Question (in Arabic)
d) Critical question(related to the text & background)
Part-2: Drama
a) Translationb) Explanation (in Arabic)
c) Textual Question (in Arabic)
d) Critical question(related to the text & background)

15+5=20
5 × 3 = 15
5 × 1 = 05
5 × 2 =10
5 × 2 = 10
5 × 3 = 15
5 × 1 = 05
5 × 2 = 10
5 × 2 = 10
Total = 100

(Topics to be Read) : الدروس المقررة
 اللص والكﻼب:
 زينب:
 سارة:
 صﻼة المﻼئكة:
 صقر قريش:

:  الرواية:الجزء اﻷول
 نجيب ﻣحفوظ-1
 ﷴ حسيﻦ هيكل.2
 العقاد.3
: المسرحية:الجزء الثاني
 توفيق الحكيم.1
 ﻣحمود تيمور.2

(Books Recommended) : المصادر والمراجع
اللص والكﻼب
زينب
سارة
صلوة المﻼئكة

:
:
:
:

Syllabus for Fazil B.A Honours [4th Year]

نجيب ﻣحفوظ
ﷴ حسيﻦ هيكل
العقاد
توفيق الحكيم

21

-1
-2
-3
-4

22
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 :لمحات في المكتبة والمصادر
 -10د .عجاج الخطيب
 :كتابة الرسالة الجاﻣعية
 -11د .ﷴ نغيش
12- Kate L. Turabian
A
Manual
for
writers
of term
:
papers,Thesis and Dissertation
13- Dr. Zainul Abedin
: A hand book of Research for the

Department of Arabic Language and Literature

Course : 204407 - Research Methodology and AlNaqdul Adabee
مناهج البحث والنقد اﻷدبي

)مناهج البحث( Research Methodology

fellows of M.Phil and Ph.D Programs

: Ahd-e-Nabawi ke talimi Nizam
:
:
:
:
:

14- Dr. M. Hamid Ullah
1516171819-

:

20-

)النقد اﻷدبي( Al-Naqdul Adabee

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:

5+5=10
3×10=30
2×05=10
Total = 50

Incourse Exam and Attendance
Final Exam:40
)Broad Question (3 out of 5
)Short Question (2 out of 4

الدروس المقررة (Topics to be Read) :











النقد اﻷدبي  :تعريفه وغايته ووظيفته وﻣوضوعه.
نِشأة النقد اﻷدبي وتطوره عبر العصور ودور اﻹغريق والروﻣان فيه.
وجهة نظر أفﻼطون تجاه العرب.
الصورة اﻷولية للنقد اﻷدبي عند العرب.
تطور الفﻦ النقدي عند العرب ﻣﻦ العصر الجاهلي إلى العصر الحديث.
ﻣقاييس النقد اﻷدبي )العاطفة والذوق والخيال والحقيقة والصورة(.
ﻣناهج النقد اﻷدبي )المنهج الفني والمنهج النفسي والمنهج التاريخي(.
اﻷجناس اﻷدبية وفروعها وﻣيزاتها.
تقويم العمل اﻷدبي  :ﻣﻦ حيث الشكل وﻣﻦ حيث المضمون.
أنموذج تطبيقي للنقد اﻷدبي  :نقد ﻣعلقة اﻣرئ القيس.
المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس ﻣﻊ الشرف ]السنة الرابعة[

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
Incourse Exam and Attendance
Final Exam:40
)Broad Question (3 out of 5
)Short Question (2 out of 4

5+5=10
3×10=30
2×05=10
Total = 50

الدروس المقررة (Topics to be Read) :

 البحث  :تعريفه وأهميته وغايته وﻣزاياه وصفات الباحث وأنواع البحث.
 أنواع البحوث اﻷكاديمية  :البحوث الجاﻣعية ،بحوث الدبلوم ،رسالة الماجستير
ورسالة إم فيل ورسالة الدكتوراة.
 مراحل البحث  :اختيار الموضوع ،خطة البحث الموجز والمفصل ،المراجﻊ
والمصادر]اﻷولى والثانوية[ ،جمﻊ المادة العلمية ،دراسة المادة وﻣناقشتها ،كتابة
الهواﻣش والحواشي ،كتابة البحث ،التبويب ،المقدﻣة والخاتمة ،الفهرس ،قائمة
المصادر ،طباعة البحث ،التجليد ،صفحة الغﻼف.
 تحقيق النصوص  :ﻣعنى التحقيق ،غايته ،أهميته ،ﻣنهجه ،عواﻣل التحقيق،
قواعده ،أسسه.
 المخطوطات  :تعريفها وأهمية تحقيقها وغرض التحقيق وﻣراحله.

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

24

د .أحمد الشلبي
د .أحمد الشلبي
د .أحمد الشلبي
د .أكرم ضياء العمري
عبد السﻼم هارون
شوقي ضيف
علي جواد الطاهر
عبد العزيز عبد ﷲ
عبد الرحمﻦ البدوي

23

:
:
:
:
:
:
:
:
:

كيف تكتب بحثا أورسالة
كتاب البحث العلمي
تحقيق النصوص ونشرها
دراسة تاريخية
تحقيق النصوص ونشرها
البحث اﻷدبي
ﻣنهج البحث العلمي
في طرق البحث
ﻣناهج البحث العلمي
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المصادر والمراجع (Books Recommended) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

أحمد أﻣيﻦ
أحمد الشايب
د .ﷴ ﻣندور
إيليا الحاوي
د .كوثر عبد السﻼم البحيري
عز الديﻦ إسماعيل
ﷴ إبراهيم نصر
ﷴ بﻦ سﻼم الجمحي
قداﻣة بﻦ جعفر
إدرس الناقوري
أبو هﻼل العسكري
الدكتور طه حسيﻦ
الدكتور ﷴ إبراهيم

25

النقد اﻷدبي
أصول النقد اﻷدبي
النقد المنهجي عند العرب
في النقد واﻷدب
اﻻتجاهات الحديثية للنقد اﻷدبي
اﻷسس الجمالية في النقد العربي
النقد اﻷدبي في العصر الجاهلي
طبقات الشعراء
نقد الشعر
المصطلح النقدي في نقد الشعر
كتاب الصناعتيﻦ
حديث اﻷربعاء

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 :النقد اﻷدبي في العصر الجاهلي وصدر اﻹسﻼم
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: A short history of Classical Arabic Literature

: Modern Arabic Literature up to 1970
: History of Modern Arabic Literature
:
:
:

IAU
11- Z. I. Goldziher
12- John A. Haywood
13- Ismath Mahdi
141516-
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Course : 204408 - History of Arabic Literature-3
(Modern Age) from 1798–up to present.
تاريخ اﻷدب العربي) 3-العصر الحديث( مﻦ  -1798حتى اليوم

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
15+5=20
4×15=60
4×05=20
Total = 100

Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
)Broad Question (4 out of 6
)Short Question (4 out of 6

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
ينبغي أن يهتم بالمواضيع التالية:
)أ( اﻷدب العربي الحديث :نشأته وتطوره
)ب( النثر العربي الحديث والشعر العربي الحديث
)ج( المسرحية
)ج( الرواية
)د( القصة القصيرة
)ه( النقد اﻷدبي
)و( الصحافة
)ز( شعراء المهجر
)ح( تطور اﻷدب العربي في شبه القارة الهندية

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
 :تاريخ اﻷدب العربي
 -1أحمد حسﻦ الزيات
 :تاريخ آداب اللغة العربية
 -2جرجي زيدان
 :تاريخ اﻷدب العربي
 -3د .شوقي ضيف
 :تاريخ اﻷدب العربي الحديث
 -4ﻣصطفى صادق الرافعي
 :تاريخ اﻷدب العربي
 -5د .عمر فروخ
 :تاريخ اﻷدب العربي
 -6حنا الفاخوري
 :فجر اﻹسﻼم
 -7أحمد أﻣيﻦ
 :أدب المهجر
 -8الدكتور صابر عبد الدايم
9- R. A. Nicholson
: A Literary History of the Arabs
10- H. A. R. Gibb
: Arabic Literature: An Introduction
المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس ﻣﻊ الشرف ]السنة الرابعة[
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 .3علم البيان :
 التشببيه  :أركانه وأقساﻣه وأغراضه
 الحقيقة والمجاز )المجاز اللغوي والمجاز العقلي(
 أحكام اﻻستعارة
 المجاز المرسل وعﻼقته
 الكناية وأحكاﻣها.
 .4علم البديع
 المحسنات اللفظية
 المحسنات المعنوية
)ب(  :علم العروض

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
15 + 5 = 20

اﻷوزان التي استحدثها الخليل واﻷخفش
المصطلحات العروضية
تقطيﻊ اﻷبيات
البحور المهملة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

سعد الديﻦ التفتازاني
الخطيب القزويني
على الجارم
عبد القاهر الجرجاني
السيد الشريف الجرجاني

-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

عضد الديﻦ اﻹيجي
جار ﷲ الزﻣخشري
صﻼح الديﻦ الصفدي
أبو العباد عبد ﷲ
السيد على صدرالديﻦ
عبد العزيز عتيق
عبد العزيز عتيق
عبد العزيز عتيق

حفنى بﻚ ناصف
السيد أحمد الهاشمي
ﷴ بن عبد الرحمن القزويني

:
:
:
:
:
:
:
:

Incourse Exam and Attendance
Final Exam:80
Part-1: Rhetoric
a) Broad Questions
b) Short Questions
Part-2: Prosody
a) Broad Question
b) Short Question

الدروس المقررة (Topics to be Read) :

دروس البﻼغة
جواهر البﻼغة
تلخيص المفتاح
ﻣختصر المعاني
اﻹيضاح في علوم البﻼغة
البﻼغة الواضحة
أسرار البﻼغة
الحاشية على المطول شرح تلخيص ﻣفتاح
العلوم في علم البﻼغة
الفوائد الغياثية في علوم البﻼغة
أساس البﻼغة
جنان الجناس في علم البديﻊ
كتاب البديﻊ
أنوار الربيﻊ في أنواع البديﻊ
علم المعاني
علم البيان
علم البديﻊ
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10 × 4 = 40
05 × 2 = 10
10 × 2 = 20
05 × 2 = 10
Total = 100

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
الجزء اﻷول ) :أ(  :علم البﻼغة (Part-1: Rhetoric:) :
:
:
:
:
:
:
:
:

IAU

Course : 204409 - Rhetoric & Prosody
علم البﻼغة وعلم العروض

 .1علم العروض  :تعريفه و ﻣوضوعه وغرضه وواضعه وأهميته ونشأته وتطوره

.2
.3
.4
.5

Department of Arabic Language and Literature
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) .1أ(  :علم البﻼغة :
 علم البﻼغة  :تعريفه ونشأته وتطوره وأقساﻣه وغايته وأهمية دراسته
 البﻼغة والفصاحة  :ﻣعناهما وأقسماهما وشروطهما والعﻼقة بينهما.
 .2علم المعاني :
 تقسيم الكﻼم إلى الخبر واﻹنشاء
 الخبر  :أغراضه وأنواعه
 oﻣواضﻊ حذف المسند إليه وذكره،
 oتعريف المسند إليه وتنكيره
 oتقديم المسند إليه وتأخيره
 اﻹنشاء  :أقساﻣه )الطلبي وغير الطلبي(
 أقسام اﻹنشاء الطلبي
 اﻷﻣر والنهي واﻻستفهام والتمني والنداء
 الوصل والفصل
 القصر وأحكاﻣه
 اﻹيجاز واﻹطناب والمساواة

29
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-17
-18
-19
-20
-21
-22

Department of Arabic Language and Literature

رشيد ناجي الحسن
حلمي مرزوق
د .ﷴ أحمد قاسم
عبد المتعال الصعيدي
د .بسيوني عبد الفتاح فيود
نصر الدين إبراهيم

 -23د .فضل حسن عباس
 -24أبو مصطفى البغدادي

:
:
:
:
:
:
:
:

علم البﻼغة
علم المعاني
علوم البﻼغة
بغية اﻹيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البﻼغة
علم البديع دراسة تاريخية وفنية
علم البديع وبﻼغته في ضوء القرآن الكريم :
دراسة تحليلية
البﻼغة  :علم المعاني
الواضح في علم البيان
25:

الجزء الثاني  :علم العروض )( Part-2: Prosody
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

د .عبد العزيز عتيق
ﻣعهد سيد الشهداء الحسيﻦ رضـ

ﻣحمود ﻣصطفى
عبد ﷲ درويش
ﻣصطفى حركات
شعبان بﻦ ﷴ
إﻣيل بديﻊ يعقوب

 -8ﷴ بﻦ حسﻦ بﻦ عثمان
 -9ﷴ علي سلطاني
 -10ﷴ بﻦ فﻼح المطيري
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 :علم العروض والقافية
 :ﻣدخل إلى علم العروض
 :أهدى سبيل إلى علمي الخليل )العروض والقافية(
 :دراسات في العروض والقافية
 :أوزان الشعر
 :الوجه الجميل في علم الخليل
 :المعجم المفصل في علم العروض والقافية
وفنون الشعر
 :المرشد الوافي في العروض والقوافي
 :المختار ﻣﻦ علوم البﻼغة والعروض
 :القواعد العروضية وأحكام القافية العربية
11:
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204410

Viva Voce & Assignment
writing

IAU

اﻻختبار الشفوي وكتابة البحث

Distribution of Marks: ()توزيع الدرجات
Final Exam:100
1. Viva Voce
2. Assignment writing

50
50
Total = 100

IAU

قسم اللغة العربية وآدابها

2. The subject should be new or contain a new addition to the
scientific field.
3. The words of the research paper should be at least 5000 (five
thousand).
4. The research paper, after its presentation, shall be evaluated by
the two specialized faculty members, one of whom shall be a
member of the teaching staff supervising the research, and a copy
of the examination shall be sent to the exam supervisor of the
Islamic Arabic University after the signature of the head of the
department and the principal of the Institute.

(Viva Voce) :  اﻻختبار الشفوي: الف
 يمتحﻦ الطﻼب ﻣمتحﻦ.ينعقد اﻣتحان شفوي في خمسيﻦ درجة في السنة الرابعة
خارجي وﻣمتحﻦ داخلي ثم ترسل نسخة ﻣﻦ الكشف بالدرجات إلى ﻣراقب اﻻﻣتحانات
.للجاﻣعة بعد توقيﻊ الممتحنيﻦ وتوقيﻊ المدير
An oral exam of 50 Marks will be held in the fourth year. The students
will be examined by an external examiner and an internal examiner.
After signing the examiners and the director, they will send a copy of
the grade sheet to the exam supervisor of the university.

(Assignment writing) :  كتابة البحث: ب

يقوم الطالب بكتابة بحث يحدد ﻣوضوعه إﻣا بتوجيه ﻣﻦ رئيس القسم أو أحد أعضاء
: هيﺌة التدريس في القسم المتخصصيﻦ في هذا المجال وذلﻚ حسب الشروط التالية
. يقدم الطالب بحثه قبل بداية اﻻختبار النهائي بأسبوع على اﻷقل.1
. يجب أن يكون الموضوع جديدا أو يحتوي على إضافة جديدة للحقل العلمي.2
. )خمسة آﻻف( على اﻷقل5000  يجب أن يكون عدد كلمات البحث.3
يقوم البحث بعد تقديمه ﻣتكاﻣﻼ اثنان ﻣﻦ أعضاء هيﺌة التدريس المتخصصيﻦ
.4
ّ
على أن يكون أحدهم عضو هيﺌة التدريس المشرف على البحث ثم ترسل نسخة
ﻣﻦ الكشف بالدرجات إلى ﻣراقب اﻻﻣتحانات للجاﻣعة اﻹسﻼﻣية العربية بعد
.توقيﻊ رئيس القسم وﻣدير المدرسة
The student shall write a research paper whose subject matter shall
be determined either under the direction of the head of the
department or a faculty of the department specialized in that field,
according to the following conditions:
1. The student shall submit his research paper at least one week
before the start of the final examination.
Syllabus for Fazil B.A Honours [4th Year]
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