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Program Out Come
ن
ن
آرٹس میں انڈر گریجویٹ آنرز کورس کے نروگرام کا نتیجہ کلیدی نظرناتی علم کی نتیاد فراہم کرنا اور علیم وندرٹس کو فروغ د ییا ہے۔ طلیاء کو فنون لط یفہ کے شعبے میں اعلی علیم
کے لبے نہ صرف ییار رہیا چا ہبے نلکہ علوم و فنون سے واٹستہ شعنوں میں نیشہ ور کی حیت یت سے نگہداشت ہونا چا ہبے۔
جیسا کہ آرٹس میں انڈر گریجویٹ نروگرام کورس کے ذرنعہ ہمیں نہ ٹسلیم کرنا چا ہبے کہ طلیاء کو اگر موقع وفت اور آزادی فراہم کراتی چائے تو وہ نڑوں سے چاصل شدہ معلومات
خ
کی نتیاد نر یئی معلومات کی طرف راغب ہو شکب ے ہیں۔ اس نروگرام کے ذرنعہ طلیاء کے اندر ی ل یقی صالحیت کو فروغ د ییا ہی نتیادی مقصد ہے۔ نہ اسی وفت ممکن ہے جب ہم آموزسی

عمل میں طلیاء کو یحیت یت شرنک کار فنول کریں اور اشانذہ ایمانداری سے اس کی رہیماتی کریں۔

Program Specific out Come
ن
آرٹس میں کورس کی کامیاب کمیل نر ہی طلیاء رشک ہو شکیں گے:
 )１مجوزہ نصاتی کیاب کو امیخان کے لبے واچد ذرنعہ ییانا ناکہ طلیاء کے اندر یخل یقی قوت ییدا ہو شکیں۔
ش
 )２نصاتی توجھ کے شلے کو چل کرئے کے لبے نصاب شازوں ئے محیلف طجوں نر معلومات کی ٹسکیل تو اور اسے ییا رخ د یبے کی کوشش کی ہے۔
 )３اس کورس کا نتیادی مقصد طلیاء کو محیلف اصیاف سخن کے فن سے م یعارف کرانا ہے جو ہمارے توینورسئی نصاب میں شامل ہیں۔
 )４اس کورس کے ذر ن عے طلیاء کے اندر یحرنری اور نقرنری صالحیت کو اچاگر کرنا۔
 )５طلیاء وطالیات کو اس چد نک ک جود کفیل ییانا چا ہبے کہ وہ آئے والی زندگی میں ایئی راہیں ہموار کر شکیں۔
 )６اردو زنان نر توری گرفت ہوئے سے طالب علم آشاتی سے جود کو نرقی دے شکبے ہیں۔
 )７طالب علم نصاتی کیاب کے عالوہ محیلف ذرا ن ع سے چاصل ہوئے والی کیانیں بھی نڑھ شکبے ہیں۔

Course Out Come
Semester-I
)لسایپات اور اردو زبان کا ارتقاء( BAHURDC 101- Lisanyaat Aur Urdu Zaban Ka Irteqa, CC-1
 )１اس سنق میں طالب علموں کو "لساییات اور اردو زنان کا ارنقا" کے نارے میں معلومات فراہم کیا چائے گا۔ زنر نظر سنق میں لساییات کی ن عرنف اور اس کی اہمیت و افادیت،
ادب اور لساییات کے رسبے ،شاییات کی شاجیں ،زنان کا آعاز و ارنقا ،زنان کے آعاز سے م یعلق نظرنات ،زنان کے محیلف چاندان ،اور زنان کا آعاز و ارنقاء اور اس کی ییداٹش
کے شلسلے میں محیلف نظرنات اور اس کے دانرہ عمل نر سیر چاصل گفیگو کی چائے گی ناکہ طلیاء و طالیات میں دوشری زنان سے آئے والی القاظ کی یمیز ییدا ہو چائے۔
 )２اس سنق سے طالب علموں کو نہ چانکاری چاصل ہوگی کے لساییاتی نظ رنہ ئے ا ٹسے اصول اور اٹسی نکتیکیں مریب کی ہیں جن کے ذرنعہ زنان کا یحزناتی مطالعہ اور اس سے
م یعلق معلومات چاصل کی چا شکئی ہیں۔
 )３اس سنق میں طالب علموں کو رسم الخط اور امال کے نعض مسانل سے روسیاس کرانا چائے گا ناکہ مسیفیل میں طالب علموں کو امال لکھبے میں دشواری ییدا نہ ہو۔

 )４اس سنق کا مقصد طالب علموں کو لساییات کی محیلف شاجوں سے واقف کرانا ہے۔ اس سنق کے مطالعہ کے نعد طالب علم لساییات کی محیلف شاجیں اور اس کی اصالجوں
سے یجوتی واقف ہو چانیں گے۔ اس سنق کے ذرنعہ اعصای نکلم) (organs of speechکی مدد سے آوازوں کی ادانگی کی نقصیالت سے طالب علموں کو واقف
م
کرائے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے کہ اس سنق کو کمل کر لتبے کے نعد طالب علم اس فانل ہو چانیں گے کہ مسیفیل میں دوشروں کو شکھا اور سمجھا شکیں گے۔

)اردو ادب کی باریخ( BAHURDC 102: Urdu Adab ki Tareek, CC-2
اس اکاتی کی سماغت کے نعد طالب علموں سے توقع کی چاتی ہے کہ وہ:
 )１اردو زنان و ادب کو ٹسوویما میں صوفیائے کرام کی چدمات سے آ گاہ ہو چا نیں گے۔
ٰ
 )２اس اکاتی کے ذرنعہ دکن میں اردو زنان و ادب کا آعازوارنقاء اور عادل شاہی اور قطب شاہی دور کی ادتی چدمات کا نقصیلی چانزہ نیش کیا چائے گا۔ جس کے نعد دکن کے وشطی
مراکز کا ذکر کرئے ہوئے موجودہ دور میں دکن کے اہم مراکز اور ان کی کارکردگی کے نارے میں گفیگو کی چائے گی۔ فدیم اور چدند دکئی ادب میں موجود فرق اور اس کے
موصوعات میں ہوئے والی ییدنلی کی بھی ٹساندہی کی چائے گی۔
 )３دکئی اور یمالی ہید میں اردو شاعری اور نیر نگاری کی اییدای ،وشطی اور موجودہ ادتی چدمات کی نقصیالت ییان کر شکیں گے۔ اور اس کے عالوہ قورٹ ولیم کالج کی ادتی چدمات،
دہلی کالج اور اس کے مصیفین ،دٹسیان دلی اور دٹسیان لکھیؤ کی ش عری روایت کا چانزہ کو واضح کر شکیں گے ناکہ طالب علموں کی معلومات میں اصافہ ہوشکے۔
 )４اس سنق کے ذرنعہ طالب علموں کو ایجمن ییخاب کی چدمات ،نرقی ٹسید یحرنک اور چدندیت کے رجخان سے واقف کرانا ہے ناکہ طالب علموں کو اردو ادب کی ناریخ کے ٹس م یظر
س
کو مجھبے میں آشاتی ہو شکیں۔

Semester- II

)کالسپکی اردو نثر( BAHURDC 201: Classiki Urdu Nasr, CC-3
 )１اس سنق میں طلیاء کو "کالسیکی اردو نیر" کے نارے میں چانکاری دی چائے گی۔
س
 )２زنرنظر سنق میں نیر کی نعرنف نیر کے اقسام سے م یعلق طلیاء کو آ گاہ کیا چائے گا ناکہ طلیاء کو مجھبے میں کسی قسم کی دشواری ییدا نہ ہو۔
 )３اس سنق میں دکن میں اردو نیر کا آعاز و ارنقا اور سمالی ہید میں اردو نیر کے اییداتی یموئے سے م یعلق بھی یحث کی چائے گی ناکہ طلیاء کو اردو نیر کی اییداء سے م یعلق کی
چانکاری چاصل ہوشکے۔

س
 )４اس کے عالوہ اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو دلی کالج کے نیر نگار شرسید اور ان کے رققا اور عالب کے خطوط کو مجھبے میں مدد ملے گی۔

)کالسپکی اردو غزل( BAHURDC 202: Classiki Urdu Ghazal, CC-4
 )１اس سنق کا مقصود نہ ییانا ہے کہ کی کالسیکی اصیاف سخن ناریخ کا خصہ ین گییں لیکن عزل میں کجھ اٹسی تواناتی مضمر ہے جس ئے اسے نرفرار رکھا ہے۔

 )２دکن اور سمالی ہید میں عزل کی ییداٹش کس طرح ہوتی؟ اردو عزل میں عسق کی روایت کیسے آتی؟ ہمارے طلیاء کے لبے ان شواالت کے جواب فراہم کرنا صروری ہے۔ ناکہ
طلیاء عزل کی روایت سے م یعلق چانکاری چاصل کر شکیں۔

درد ،آٹش ،عالب ،مومن ،کی عزلوں میں ان کی دلچسئی کا وافر شامان موجود ہے جس

 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو اردو کے حید اہم عزل گو شعراء ولی ،شراج ،میر،
سے طلیاء کو ضحیح معئی میں ان عزل گو شعراء سے نعارف ہو گا جو عزل کا انک ییا معیار م یعین کرتی ہے۔
 )４اس سنق کا نتیادی مقصد حید اہم عزل گو شعراء کی سخصیت اور شاعری کے شلسلے میں نتیادی معلومات فراہم کرنا اور شابھ ہی شابھ کالسیکی اردو عزل کی اشلوییات نر بھی
س
یحث کرنا ہے ناکہ طلیاء کو مجھبے میں سہولت ہو۔

)اردو ایم۔ آئی۔ ابل( AECEU 201: Urdu MIL, AECC-2
 )１اس سنق کے ذرنعہ نڑھی گئی نیر' عزلوں' اور نظموں' کو نڑھ کر ان کے نارے میں ایئی راۓ یحرنر کر شکبے ہیں۔
 )２عزلوں اور نظموں کو میاشب لب و لہجہ کے شابھ نڑھبے ہیں۔
 )３کسی کہاتی' نظموں اور عزلوں کو ڈرامے کی شکل میں لکھوانا۔ اس میں طلیاء و طالیات کوتوری آزادی دی چائے کہ ڈرامے کہاتی کی شکل میں لکھوانا۔ اس طرح محیلف موصوعات
نر نظم لکھب ے کی نرغ یب دی چاشکئی ہے۔
 )４اس سنق کے ذرنعہ طلیاء نظم' عزل نا کہاتی کا مرکزی حیال اور چالصہ سمجھ کر لکھ شکبے ہیں۔

Semester- III
)جدبد اردو غزل( BAHURDC 301: Jadeed Urdu Ghazal, CC-5
 )１طلیاوطالیات چدند اردو عزل کو نڑھبے کے نعد ہیدوسیاتی تہذیب سے واقف ہو چا نیں گے۔
 )２چدند اردو عزل کے ذرنعہ طالب علموں میں جب الوطئی کے چذنات بھی ییدا ہونگیں۔

 )３طالب علم اردو عزل کو نڑھبے کے نعد اردو کے مشہورومعروف شعراء داغ ،جسرت ،افیال ،لگانہ ،فراق ،ف یض ،شلیم ،اجمد ،ناتی ،ناصرکاظمی ،ظقرافیال ،زیب غوری ،کی عزلوں سے
سیاسی ،سماجی اور نقافئی ،تہذیئی ،اشراکی اور دلت ط یقے کی زندگی کی نتیادی خف یقت سے آ گاہ ہو چانیں گے۔
س
 )４چدندیت نرقی ٹسیدی گ یگا جمیا تہذیب کو مجھبے اور تہاں کے مذہئی حیاالت سے رونرو ہوئے میں چدند اردو عزل طالب علموں کے تہیرراہ ہے۔

)تظم :ایپداء سے علی گڑھ یحربک بک( BAHURDC 302: Nazm: Ibteda Se Aligarh Tehrik Tak, CC-6
 )１طالب علموں کو قصیدہ ،مریتہ ،متنوی اور نظم کے ذرنعہ ان کے نلقظ ،لکھبے کا ط رنفہ اور انداز ییان کاقی چد نک واقف ہونا ہے۔
 )２مشہور و م عروف قصیدہگو ،مریتہ نگار ،متنوی نگار اور نظم کو ش عراء کے چاالت زندگی اور ان کی شاعری سے تہذیئی ،عام اٹسان کی زندگی کی صورت چال ،سماجی ییدنلی اور مذہئی عالقوں
میں ہورہے ییدنلی سے طالب علموں کو واقف کرانا ہے۔
 )３طالب علم قصیدہ ،مریتہ ،متنوی اور نظم کو نڑھبے کے نعد نعرنف اور نراتی کے تہلو کے نارے میں چانکاری چاصل کرئے ہیں۔
س
 )４طالب علموں کے لبے قصیدہ ،متنوی ،مریتہ اور نظم سے اس دور کے تہذیئی ،سیاسی ،سماجی چاالت کو مجھبے میں آشاتی ہوتی ہے۔

)جدبد اردو تظم( BAHURDC 303: Jadeed Urdu Nazm, CC-7
 )１اس سنق کے ذرنعہ طالب علم اردو میں نرقی ٹسید ادتی یحرنک ،اردو نظم نر نرقی ٹسید یحرنک کے انرات ،سماجی خف یقت نگاری اور اسیراکیت کا شعور سے واقف ہوچانیں گے۔
 )２طالب علم اردو نظم کو نڑھبے کے نعد اردو کے معروف شعراء میراجی ،ن-م -راشد ،ف یض ،اجیراالیمان ،عمنق ح یقی ،سہرنار وغیرہ کی نظموں سے سیاسی ،انقالتی ،اسیراکی ،سماجی،
معاسی زندگی نتیادی خف یقت سے آ گاہ ہو چانیں گے۔
 )３طلیاء و طالیات چدند اردو نظم گو ش عراء کی چاالت زندگی اور ان کی شاعری کی خصوصیات سے م یعلق چانکاری چاصل ہو چائے گی۔
 )４اس سنق کے ذرنعہ طالب چلفہ ارناب ذوق کے زنر انر نظموں میں ییا رجخان اور چدندیت کا رجخان سے واقف ہو چانیں گے۔

)عوامی ذرات ع ترسپل اور اردو صحافت(BAHURDSE 301: Urdu Mass Media, Sec-1
 )１غوامی ذرا ن ع نرسیل محیلف اقسام ،نریٹ میڈنا اور الیکیرانک میڈنا کو نڑھ کر ان سے م یعلق یحزنہ کر شکبے ہیں۔
 )２اس سنق کے ذرنعہ کسی یحرنر اور نقرنر کا چالصہ ایئی زنان میں ییان کر شکبے ہیں۔

 )３ڈراماتی مکالمات ضحیح نلقظ اور مہارت کے شابھ ادا کر شکبے ہیں۔
 )４اس سنق کے ذرنعہ طالب علم ضخافت کیا اور اس کی اہمیت وا افادیت ،ادارنہ نگاری ،رتورییگ ،اشکریٹ رانتیگ سے واقف ہو چا نیں گے۔

Semester- IV

)اردو ی نقپد ترقی پسپد یحربک سے فپل( BAHURDC 401: Urdu Tanqeed Taraqqi Pasand Tehreek Se Qabl, CC -8
 )１اس سنق کا مقصد طلیاء کو ی یفید کی نعرنف ،ی یفید کا مفہوم ،ادب میں ی یفید کی اہمیت اور ی یفید کے مسرقی و معرتی نصورات کی ناریخ کی معلومات فراہم کرنا ہے۔
 )２اس اکاتی کا مقصد نہ ہے کہ ہمارا طلتہ کو نذکرہ اور ی یفید کا رشتہ ،ی یفید کی محیلف دٹسیان اور ان کا چانزہ کے نارے میں علم و معلومات فراہم کی چا نیں ناکہ وہ نصونر کے
دوتوں رخ نعئی مت یت اور م یقی تہلوؤں کا مطالعہ کر شکیں۔ اس کے نعد وہ جود نہ نتیجہ اچذ کر شکیں گے کہ ان دٹسیاتوں کی اردو ی یفید کی ناریخ میں کیا فدر و فیمت ہے؟

م
 )３اس سنق کا مقصد طلیاء کو چالی ،سیلی ،مجمد جسین آزاد ،غیدالرجمن یحنومری اور ییازفیح توری کی ی یفید کے علم کے نارے میں کمل معلومات چاصل ہو شکے۔ زنرنظراکائ میں
ان یمام نافدین کے مقام کے نعین کی کوشش کی گئی ہے جس سے ہمارے طلیاء کو ان یمام نافدین کی ی یفیدی چدمات کا توری طرح علم ہوگا اور ان نافدین کا اردو ادب کی
ناریخ میں مر یبے کا نعین کر شکیں گے۔

)اردو داسپان( BAHURDC 402: Urdu Dastan, CC-9
 )１اردو داسیان ستبے اور نڑھبے کے ذرنعہ طلیاء ایئی زنان کی مہارت کو فروغ دیں گے۔

 )２اردو داسیان کے ذرنعہ ولو یحرنریں اور تولے چائے والے مواصالت کی نارنکیاں چان لیں گے۔
 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء اردو میں ا یبے حیاالت اور چذنات کا اظہار کر شکیں گے۔
 )４اس سنق کے ذرنعہ طلیاء داسیان کے زوال کے اسیاب کو چان لیں گے۔

)اردو باول( BAHURDC 403: Urdu Navel, CC-10
 )１اس سنق کے ذرنعہ طلیاء ناول کا فن اور اس کے اقسام ،ناول کے اجزائے نرکتئی کو چان شکیں گے۔

 )２اس اکاتی کے ذرنعہ وہ لوگ ناول ،ناولٹ اور طونل ومح یصر اقسائے کا فرق سے واقف ہو چا نیں گے۔
 )３طالب علموں کو اردو ناول نگاری کی چاالت زندگی اور ان کی ناول نگاری کی خصوصیات سے م یعلق چانکاری چاصل ہو چائے گی۔
 )４طالب علم اردو ناول کو نڑھبے کے نعد اردو کے م عروف ناول نگار نذنر اجمد ،نریم حید اور الیاس اجمد گدی کے ناولوں سے دلی کا واقعاتی ماجول ،دتہاتی زندگی اور زندگی کی
خف یفنوں سے واقف ہو چانیں گے۔

)علم العروض و علم البپان کا مفہوم ( BAHURDSE 401: Ilmulurooz-o-Ilmul Bayan ka Mafhum, SEC-2
 )１علم العروض اور علم التیان سے طلیاء کو گرا میت یکل نرانرنیز سے واقف کیا چائے گا۔
 )２اس سنق کے ذرنعہ وہ لوگ رواتی اور شعوری طور نر اردو لکھبے اور تو لبے کے اہ ل ہوں گے۔

 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء طالیات اور علم ال عروض و علم التیان اور اس کے اییداتی نقوش سے م یعلق واقف ہو چانیں گے۔
 )４اس سنق کے ذرنعہ طلیاء علم ندن ع و ییان ،صیا ن ع لقطی اور صیا ن ع معنوی سے بھی آ گاہ ہو چانیں گے۔

Semester- V
)اردو افسانہ( BAHURDC 501: Urdu Afsana, CC-11
اس سنق کے ذرنعہ اردو اقسانہ کی نعرنف ،اجزائے نرکتئی ،ہ یت ،نکتیک اور عہد نہ عہد ارنقاء نر روسئی ڈالی چائے گی۔ اس سنق کا نتیادی مقصد اردو اقسانہ سے واقف کرانا
م
ہے۔ اس سنق کو کمل کرئے کے نعد طلیاء اس التق ہو چا نیں گے کہ:
 )１اقسانہ کی ب ھرتور نعرنف کر شکیں۔
 )２یبے اقسائے کا ٹس م یظر کو سمجھ شکیں۔
 )３ارنقاتی شقر کو سمجھ شکیں اور ان کو الگ کر کے دنکھ شکیں۔

 )４عالمت ،یحرند ،ہ یت اور نکتیک وغیرہ کے فرق کو چان شکیں۔
 )５اردو اقسائے کی نعرنف اور اجزائے نرکتئی نر اظہار حیال کر شکیں۔
 )６اردو اقسانہ نگاروں کے چاالت زندگی کو چان شکیں۔

)اردو ڈرامہ( BAHURDC 502: Urdu Drama, CC-12
 )１اس سنق کا مقصد طلیاء کو ڈرامہ کی نعرنف ،اجزائے نرکتئی اور اقسام سے واقف کرانا ہے۔
س
 )２اس سنق کے ذرنعہ طلتہ کو نہ مجھبے میں آشاتی ہوگی کہ اردو ڈرامے کیا م یظر عام نر آئے اور اس کی وجہ کیا بھی۔ اس سنق کا مقصد اسی روایت سے آسیا کرنا ہے۔
 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء المتہ،طریتہ ،ادتی ،رنڈناتی اور استیج ڈراموں کا نکتیکی فرق کو چان شکیں گے۔

س
 )４اردو ڈرامے کو چدند دور میں داچل کرئے کے لبے آعاجسر کاسمیری ،نروفیسر مجمد مح یب اور شعادت جسین متنو ئے کیا رول ادا کبے اس کو مجھبے اور ان لوگوں کی اہمیت کا
اجساس دالئے کی نہ ناب کا میاب کوشش کرنا ہے۔

)تریم چپد کا خصوصی مطالعہ( BAHURDDSE 501: Prem Chand Ka Khususi Motaleya, DSE-1
 )１اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو میسی نریم حید کی حیات اور سخصیت سے م یعلق آ گاہ کرنا ہے۔

 )２نہ اکای نریم حید کا عہد  ،ناریخی  ،معاسی ،سیاسی اور سماجی ٹس م یظر کو واضح کرتی ہے۔
 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء میسی نریم حید کی ناول نگاری ،اقسانہ نگاری اور ڈراما نگاری سے واقف ہو چانیں گے۔
 )４اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو نہ چانکاری چاصل ہوگی کہ میسی نریم حید ئے ایئی یخل یقات سے قوم کی کردار شازی نر زور د یبے ہوئے چذنہ جب الوطئی کو ابھارا ہے ،شرفروسی
کی یمیا ییداری کی ہے ،خصول آزادی کے ذرا ن ع کی طرف توجہ دالتی ہے۔

)عالمہ افپال کا خصوصی مطالعہ( BAHURDDSE 505: Allama Iqbal Ka Khususi Motaleya, DSE-2
 )１اس سنق کا مقصد نہ ہے کہ طلیاء عالمہ افیال کی حیات ،افیال کے عہد کا سیاسی و سماجی ٹس م یظر افیال کی اییداتی شاعری ،قومی و وطئی شاعری سے م یعلق آ گاہ ہو
شکیں گے۔

 )２اس اکاتی کا مقصد طلیاء کو افیال کی عزل گوتی ،افیال کی نظم نگاری اور افیال کی نیر نگاری سے واقف کرانا ہے۔

 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو افیال کا فلسفیانہ نطام ،افیال کا نصور عسق اور افیال کی شاعری میں مدد مومن کا نصور سے م یعلق چانکاری چاصل ہوگی۔
 )４اس سنق کے ذرنعہ طلیاء افیال کی عزلوں اور نظموں کا مرکزی حیال نا چالصہ نا نصریح سمجھ کر لکھ شکبے ہیں۔

Semester- VI
)اردو قصپدہ اور مرییہ( BAHURDC 601: Urdu Quasida Aur Marsia, CC-13
 )１اس سنق کا مقصد اردو ش عروشاعری میں قصیدہ کی نعرنف ،اجزائے نرکتئی ،ہ یت ،اقسام کے شابھ شابھ اس کے آعاز و ارنقاء نیش کرنا ہے۔

 )２اردو میں قصیدہ زوال کنو نکر ہوا  ،شودا اور ذوق کی قصیدہ نگاری کی معنویت اور اہمیت کیا ہے؟ ان کے قصیدوں کی فئی فدر و فیمت کیا ہے؟ اس سنق میں ان جملہ امور نر
روسئی ڈالی چائے گی۔

 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو مریتہ کی نعرنف ،اجزائے نرکتئی ،ہ یت ،اقسام ،سخصی اور کرنالتی مریتہ کا فرق سے م یعلق معلومات فراہم ہو شکیں گے۔
ل
 )４اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو کو دٹسیان دہلی اور دٹسیان کھنو کے مریتہ نگاروں کی مریتہ نگاری سے م یعلق واقف یت چاصل ہوگی۔

)اردو سوایح ،خود نوشت سوایح اور جاکہ( BAHURDC 602: Urdu Sawaneh, Khudnawisht Sawaneh Aur Khaka, CC -14
 )１اس سنق کے ذرنعہ طلیاء اردو شوایح جود توشت اور چاکہ کی صیقی حیت یت اور اس کی نعرنف کے نارے میں چان شکیں گے۔
 )２اس اکاتی کے ذرنعہ طلیاء کو اردو شوایح ،جود توشت اور چاکہ وفا کی روایت اور اس کا ندریخی ارنقا سےم یعلق واقف یت چاصل ہوگی۔
 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء شوایح ،جود توشت اور چاکہ کے ما نین فرق کو سمجھ شکیں گے۔
س
 )４اس اکاتی کے ذرنعہ طلیاء کو جواجہ الطاف جسین چالی ،رسید اجمد صدنقی اور اجیر االیمان کے چاالت زندگی اور ان کی یخل یقات کو مجھبے میں آشاتی ہوگی۔

)ادئی یحرتکات( BAHURDDSE 603: Adabi Tehri Kaat, DSE-3
 )１اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو ادتی یح نرکات کے اعراض و مقاصد اور ادتی یحرنک کی نعرنف سے واقف کرانا ہے۔
 )２اس سنق کا مقصد طلیاء علی گڑھ یحرنک کا ٹس م یظر ،شرسید اور اصالح معاشرہ ،شانت یقک شوشایئی ،اعراض و مقاصد سے م یعلق آ گاہ ہوچانیں گے۔
 )３اس سنق کے ذرنعہ اردو میں م یظم اور غیر م یظم ادتی یحرنک کی اییدا و ارنقا ،یحرنک اور رجخان کا فرق نر روسئی ڈالی چائے گی۔
 )４اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو نرقی ٹسید یحرنک:سیاسی ،سماجی اور اف یصادی ٹس م یظر محیلف ادتی اصیاف نر نرقی ٹسید یحرنک کے انرات سے م یعلق چانکاری چاصل ہوگی۔

غثر افسانوی نثر ( اپسانہ  ،مقالہ ،مضمون اور رنورباژ)

BAHUR DDSE 604: Ghair Afsanvi Nasr (Inshaya, Moqala, Mazmoon Aur Reportage), DSE -4
 )１اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو غیر اقساتوی نیر کی نعرنف اور اس کی روایت غیر اقساتوی نیر کی محیلف اصیاف :شوایح ،جود توشت شوایح ،مضمون ،مقالہ ،اٹسانہ،خطوط ،رتورناژ اور
ناریخ توٹسی کے نارے میں چانکاری چاصل ہوگی۔
 )２اس اکاتی کے ذرنعہ طلیاء کو مضمون کی ن عرنف اور اس کی روایت ،مضمون ،اٹسانہ اور مقالہ کا فرق ،فرجت ہللا ییگ کی مضمون نگاری م یعلق واقف کرانا ہے۔
 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء اٹسانہ کی نعرنف اور اس کی روایت ،مقالہ کی نعرنف اور اس کی روایت ،رتورناژ کی نعرنف اور اس کی روایت کے نارے میں آ گاہ ہو چا نیں گے۔
 )４اس اکاتی کے ذرنعہ مجمد جسین آزاد ،شرسید اور فرجت ہللا ییگ کے چاالت زندگی اور ان کی یخل یقات سے م یعلق واقف یت چاصل ہوگی۔

URDU PROGRAM
Semester-I
)اردو زبان و ادب کی مخ نصر باریخ( BAPURDC 101: Urdu Zaban-o-oAdab Ki Mukhtasar Tarikh, CC-1
 )１اس سنق میں طلیاء کو اردو زنان و ادب کی مح یصر ناریخ کے چانکاری دی چائے گی۔ زنرنظر سنق میں اردو زنان کی اییداء سے م یعلق محیلف نظرنات ،اردو زنان کے ارنقاء میں

صوفیائے کرام کی چدمات نر سیر چاصل گفیگو کی چائے گی۔
 )２اس اکاتی سے طالب علموں کونہ چانکاری چاص ل ہوگی کہ دکن میں اردو شاعری اور اردو نیر کا آعاز کس طرح ہوا ،سمالی ہید میں اردو شاعری اور اردو نیر کی اییدا کیسے ہوتی؟ ان
یمام ناتوں کا علم اس میں نیش کیا چائے گا۔
 )３اس سنق کا مقصد حید اہم عزل گو شعراء کے چاالت زندگی اور ان کی شاعری کے نارے میں معلومات فراہم کرنا ہے ناکہ طلیاء کو ان عزل کل گو شعراء کی عزلوں کو نڑھ
شکے اور ان عزلوٹسرنہ نصریح کرئے میں کسی قسم کی دشواری ییدا نہ ہو۔

)اردو ایم۔ آئی۔ابل( AECCU 101: Urdu M.I.L., AECC-1
 )１اس سنق کے ذرنعہ طلیاء ٹسر ،عزل اور نظم نڑھ کر ایئی رائے دے شکبے ہیں۔
 )２اس اکاتی کے ذرنعہ طلیاء  ،رہم نیرنگار ،عزل گو شعراء اور نظم نگاروں کے چاالت زندگی اور ان کی یخل یقات کے نارے میں چان شکیں گے۔
 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء نیری یخل یقات ،عزل اور نظم کا مرکزی حیال نا ٹسریح نا چالصہ لکھ شکیں گے۔

Semester-II
)اردو داسپان اور باول( BAPURDC 201: Urdu Daastan Aur Novel, CC-3
 )１اس سنق کے ذرنعہ طلیاء داسیان کی نعرنف ،اجزائے نرکتئی ،فئی خصوصیات ،اردو داسیان کی روایت ،داسیان کے زوال کے اسیاب سے م یعلق آ گاہ ہو چانیں گے۔
 )２اس اکاتی کے ذرنعہ طلیاء کو ناول کی نعرنف ،اجزائے نرکتئی ،اقسام ،ناول کی اییداء ،ناول اور ناولٹ کا فرق کے نارے میں چانکاری ملے گی۔

 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو حید اہم ناول نگاروں کی چاالت زندگی اور ان کے ناول کے نارے میں معلومات فراہم کی چائے گی ناکہ طلیاء کو ناول کا یحزناتی مطالعہ نیش
کرئے میں کسی قسم کی دشواری ییدا نہ ہوشکے۔

)اردو ایم۔ آئی۔ ابل( AECEU 201: Urdu M.I.L., ASCC-2
 )１اس سنق کے ذرنعہ طلیاء نیر ،عزل اور نظم کو نڑھ کر ا یبے چاالت کا اظہار کر شکیں گے۔

 )２اس اکاتی کے ذرنعہ طلیاء حید اہم ادنار اور شعراء کے چاالت زندگی اور ان کی نصای یف کے نارے میں چان شکیں گے۔
 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء عزلوں اور نظموں کی ٹسریح نا چالصہ نا مرکزی حیال یحرنر کر شکیں گے۔

Semester-III
)اردو افسانہ اور ڈرامہ( BAPURDC 301: Urdu Afsana Aur Drama, CC-5
 )１اس سنق کے ذرنعہ طلیاء اردو اقسائے کی نعرنف ،اجزائے نرکتئی ،اقسائے کے موصوعات اور اردو اقسائے کا آعاز و ارنقا سے م یعلق واقف ہو چانیں گے۔

 )２اس اکاتی کے ذرنعہ طلیاء کو حید اہم اقسانہ نگاروں کی چاالت زندگی اور ان کے اقساتوں کے نارے چانکاری دی چائے گی نا کہ طلیاء ان اقساتوں کا یحزناتی مطالعہ نیش کر
شکیں گے۔
 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو اردو ڈرامے کی ن عرنف ،اجزائے نرکتئی ،اقسام اور آعازوارنقاء سے م یعلق واقف کرانا ہے۔

غثر افسانوی نثر ،اپسانہ ،مضمون اور سوایح

AECEU 301: Ghair Afsanvi Nadr, Inshaya, Mazmoon Aur Sawaneh, AECC -3
 )１اس سنق کے ذرنعہ طلیاء غیر اقساتوی نیر کی نعرنف ،اٹسانہ کی نعرنف اور اس کی روایت ،مجمد جسین آزاد یحیت یت نگار سےم یعلق آ گاہ ہو چانیں گے۔
 )２اس اکاتی کے ذرنعہ طلیاء کو مضمون نگاری کا فن اور اس کے روایت ،مضمون اور اٹسانہ کا فرق ،شرسید اجمد چاں یحیت یت مضمون نگار کے نارے میں واقف یت چاصل ہوگی۔
 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو شوایح نگاری کی نعرنف اور اس کی روایت ،چالی یحیت یت شوایح نگار کے نارے میں واقف کرانا ہے۔

)اردو میں ترجمہ تگاری( BAPURDSE 301: Urdu Translation, SEC-1
 )１اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو نرجمہ کا فن ،اس کی اہمیت و افادیت نرجمہ کے اقسام ،اردو نرجمہ نگاری کی روایت سے م یعلق معلومات فراہم کی چائے گی۔
 )２اس اکاتی کے ذرنعہ طلیاء ،نرجمہ نگاری کے محیلف ادارے :قورٹ ولیم کالج ،دلی کالج ،شاییت یقک شوشایئی ،دارالیرجمہ غیمایتہ سےم یعلق آ گاہ ہو چانیں گے۔

Semester-IV
)اردو ی نقپد( BAPURDC 401: Urdu Tanqeed, CC-7
 )１اس سنق کا مقصد طلیاء کو ی یفید کی نعرنف ،ی یفید کا مفہوم اور اس کی اہمیت و افادیت ،اردو میں ی یفید نگاری کا آعاز و ارنقا سے م یعلق واقف کرنا ہے۔
 )２اس اکاتی کے ذرنعہ طلیاء نذکرہ و ی یفید کا ناہمی رشتہ ،یخفنق و ی یفید کا رشتہ ،ی یفید کے محیلف دٹسیان سے آ گاہ ہو چا نیں گے۔
م
 )３اس سنق کا مقصد طلیاء کو چالی ،سیلی ،اجیسام جسین،کلیم الدین اجمد ،مجمد جسین ،شارا ردولوی کی ی یفید کے عمل سے م یعلق کمل معلومات فراہم کی چائے گی۔

)ہپدوسپائی فلم اور اردو ادب( BAPURDSE 401: Hindustani Film Aur Urdu Adab, SEC -2
 )１اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو ادب اور فلم کا رشتہ ،ہیدوسیاتی فلم کے موصوعات ،ہیدوسیاتی فلموں میں وطن نرسئی ،ہیدوسیاتی سماج نر فلم کے انرات کے نارے میں چانکاری
چاصل ہوگی۔
 )２ہیدوسیاتی فلم اور اردو شاعری ،ہیدوسیاتی فلم اور اردو فکشن کے ذرنعہ طلیاء کے علم میں اصافہ ہوگا۔

 )３اس اکاتی کے ذرنعہ طلیاء شاجرلدھیاتوی ،سہرنار ،مرزا ہادی رشوا ،عضمت خعیاتی کی چاالت زندگی اور ان کے یخل یقات سے م یعلق آ گاہ ہو چانیں گے۔

Semester-V
)اردو غزل( BAPURDDSE 501: Urdu Ghazal, DSE-1
 )１اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو عزل کی نعرنف ،عزل کا فن ،عزل کے موصوعات ،اردو عزل کا آعاز و ارنقا سے م یعلق معلومات فراہم کی چائے گی۔
 )２اس اکاتی کے ذرنعہ طلیاء کو دٹسیان دہلی اور دٹسیان لکھ یؤ کے نارے میں واقف کرانا ہے۔
 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء حید اہم عزل گو شعراء کی چاالت زندگی اور ان کی عزلوں کی خصوصیات سے م یعلق آ گاہ ہو شکیں گے۔

)اردو الپکثرابک مپڈبا( BAPURDSE 501: Urdu Electronic Media, SEC-3
 )１اس سنق کے ذرنعہ طلیاء رنڈتو کی اہمیت و افادیت رنڈتو کی اییداء رنڈتو نیرنہ کی زنان ،رنڈتو نروگراموں کا انداز نیش کش سے م یعلق واقف ہو چانیں گے۔
ف
 )２اس اکاتی کے ذرنعہ طلیاء رنڈناتی ڈرامے ،فیحر ،دسیاونزی لمیں ،ادتی ٹسرنہ ،نقریخی ٹسرنہ ہیں اور انیروتو کے نارے میں ایئی واقف یت کا اظہار کر شکیں گے۔
 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء کو ییلی ونژن کی اہمیت و افادیت ،ییلی ونژن کی اییداء ،تی وی اشکریٹ سے م یعلق معلومات فراہم کی چائے گی۔

Semester-VI
)اردو قصپدہ اور مرییہ( BAPURDDSE 601: Urdu Qasida Aur Marsia, DSE-2
 )１اس سنق کا مقصد طلیاء کو اردو قصیدہ کے آعازوارنقاء اور فن سے واقف کرانا ہے۔
 )２اس اکاتی کے ذرنعہ طلیاء اردو م ریتہ کے آعازوارنقاء اور فن کے نارے میں چان شکیں گے۔
 )３اس سنق کے ذرنعہ طلیاء شودا اور ذوق کی قصیدہ نگاری سے واقف یت چاصل کر شکیں گے۔

)علم العروض و علم البپان کا مفہوم( BAPURDSE 604: Ilmul Urooz-o-Ilmul Bayan Ka Mafhum, SEC-4
 )１اس سنق کے ذرنعہ طلیاء اردو علم العروض و علم التیان کی نعرنف اور اس کے آعاز و ارنقا کے نارے میں چان شکیں گے۔
 )２اس اکاتی کے ذرنعہ طلیاء علم التیان اور صا ن ع و ندا ن ع سے م یعلق چانکاری چاصل کر شکیں گے۔
 )３اس اکاتی سے طلیاء کو نقط یع کا فن اور اشکی مسق کے نارے میں چانکاری دی چائے گی۔

