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  MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY  جامعة موالنا آزاد األردية الوطنية 

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उददू विश्िविद्यालय 
 

    (A Central University Established by an Act of Parliament in 1998) 

(Accredited “A” Grade by NAAC) 

 

पाठ्यक्रम  

अरबी विभाग 

 
 

 دبلوم المتقدم في اللغة العربية الحديثة و الترجمةالمـقـــــرر الــدراسي للـ
 

 قســــــم اللغــــة العـــــربيـــــة وآدابــهــــــا

 

 

 اصنب  

 ا

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

ڈیواسن ڈولپام  ان ومڈرن رعکب وگنیلجی اڈنی  رٹا  

 ہبعش رعیب
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Maulana Azad National Urdu University 

Department of Arabic 

Advance Diploma in Modern Arabic Language &Translation 

 

Intake:                        30 

 Admission Criteria: This course is offered to those who have 

                                    1. Arabic as a subject in B. A.  or 

                                    2. Degree of Fazilat/Alimiat from any recognized Madrasa or 

                                    3. Diploma in Arabic from any recognized University/College. 

                                    4. The candidate will have to obtain minimum 50% marks in the  

                                         interview/counseling.   

 

Semester –I  

   النصوص والقواعد التطبيقية :    الورقة ألاولى         

Paper I:  Texts and Applied Grammar 

 الدرس الخامس  -الدرس ألاول  :        الوحدة ألاولي 

       من كتاب دروس اللغة العربية، الجزء الثالث، ف عبد الرحيم                                   

 

  الدرس العاشر -الدرس السادس  :    الوحدة الثانية  

       من كتاب دروس اللغة العربية، الجزء الثالث، ف عبد الرحيم                                   

                

 الدرس الخامس عشر  -الدرس الحادي عشر :     الوحدة الثالثة  

         من كتاب دروس اللغة العربية، الجزء الثالث، ف عبد الرحيم                                   

  

 الدرس السادس عشر  إلى الدرس العشرين:    الوحدة الرابعة  
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من كتاب دروس اللغة العربية، الجزء الثالث، ف عبد الرحيم                                              

Maulana Azad National Urdu University 

Department of Arabic 

Programme/Course:  Advance Diploma in Modern Arabic Language & Translation 

Semester –I 

 

   

 الترجمة من العربية الي إلانجليزية و العكس والتعبير الشفوي              : الورقة االثانية 

Paper –II   Translation from Arabic into English and vice-versa  and oral Exprsssion                                                                                                         

 

 

 جارية والتقنية من  ترجمة املصطلحات الدبلوماسية والسياسية والت:         الوحدة ألاولئ 

 العربية إلى إلانجليجيزن والعكس                                          

 

 أخبار ألالعاب و الرياضة،  وأخبار ترجمة ألاخبار السياسية والاقتصادية  و:      الوحدة  الثانية 

 إلانجليجيزن إلى العربية وبالعكسالتعليم و التربية   من                                                     

 

 املحادثة والتعبير الشفوي         :الوحدة الثالثة-I  

 

 املحادثة والتعبير الشفوي :   الوحدة الرابعة- II 
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Maulana Azad National Urdu University 

Department of Arabic 

Programme/Course: Advance Diploma in Modern Arabic Language & Translation 

Semester –II 

 

 

 كتابة الرسائل و الطلبات وإعداد التقارير الصحفية :            الورقة الثالثة     

 

Paper – II:  Correspondence, Application Writing and Preparing Journalist Reports                                                                                                          

 

 

 الي مدير  املبيعات رسالة الي امين املكتبة،) الرسائل الرسمية و غير الرسمية   :     الوحدة الاولي 

 الشكاوي، رسالة من تلميذ إلى إلي مدير البنك لفتح حساب جديد، رساالت                                          

 أستاذ، من أخ الي شقيقه، ومن إبن إلى أبيه ومن صديق إلى صديقه، وغير                                                  

 

 ات للوظايف،  طلبات لالستعالم،  الرد علي طلبات الاستعالم،  طلب)الطلبات :    الوحدة الثانية 

 إلافادة بوصول أو عدم وصول وطلب الالتحاق بالجامعة،  طلب املساعدة                                           

 ( املالية،  طلب الاجازة وغير ذلك                                         

    

 إعداد التقارير الصحفية :ثة الوحدة الثال 

  

 إعداد التقارير عن املؤتمرات: الوحدة الرابعة 
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Maulana Azad National Urdu University 

Department of Arabic 

Advanced Diploma in Modern Arabic Language & Translation 

Semester –I  

 

 الشهادات واملصطلحات الفنيةترجمة النصوص، و    : الورقة الرابعة        

    Paper IV: Translation of Texts, Certificates and Technical Terms 

 

 ترجمة املصطلحات الطبية والصحية والعلمية والقانونية  من العربية إلى  :      الوحدة ألاولي 

 إلانجليزية إلى العربية و العكس                                           

  شهادة امليالد، شهادة الوفاة، شهادة عقد الزواج، ) الشهادات و الوثاءق    :الوحدة الثا نية 

 ك، شهادة الجامعةشهادة  الخبرة والكفاءة،   شهادة حسن السيرة و السلو                                            

 

  مصطلحات الكمبيوتر،  آلاالت الحربية، ألاجهزة :  )املصطلحات التقنية      :الوحدة الثالثة 

 إلالكترونية، النقل والسفر،جواز السفر والتأشيرة، الشوارع وألاماكن                                            

  (  مع الاستخدام في الجمل)وإشارات املرور                                         

 ترجمة الافتتاحيات واملقاالت التحليلية من اللغة العربية إلى إلانجليزية والعكس :    الوحدة الرابعة 

 ادق و الوجبات، و ألاوزان و املقاساتالعمالت،  الشركات و املؤسسات،  الفن                                          

 ٠(مع الاستخدام في الجمل)وألاعداد،   شؤون املصارف                                                   

 


