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 کار ام کا طریقہ  زمزٹر نظ

 ( نمبر یعنی چار کریڈٹ کا ہو گا اور نمبروں کی تقزیم اس طرح ہوگی: ۰۱۱ہر امتخان زو )

 ]تفشیل ٓاگے دیکویے[ 60 خریری امتخان:اذتتاِم زمزٹر ت    1 

 40 انٹرنل ازیزمینٹ:  2 

 : نمبروں کی تقزیم خزب ذیل طریقہ زے ہوگی 

(A) 

 1کالس ٹیزٹ

 2کالس ٹیزٹ 

 (پرچے جمع ہونگے  ) تین میں زے دو بہترین نمبر 20                          3کالس ٹیزٹ

(B) تفویض(ASSIGNMENT) :5 

(C) پیسکش(PRESENTATION) :10 

(D)خاضری(ATTENDANCE) :5 

EXAMINATION PATTERN 

 : کیا جاییگا ریقہ پر وضعط اختتاِم سمسٹر امتحانی پرچہ حسب ذیل

I Section 

زواالت کرنے ہونگے اور ہر ایک  کا جواب زیاده زے  4زوال دیے جاینگے جن میں شرف  6اس خشے میں 

 4x3=12 marks       الفاظ میں دینا ہوگا۔  100زیاده 

Section II 

دو  پانچ زوال ہونگے جن میں زے تین زوال کرنے ہونگے اور ہر ایک کا جواب زیاده زے زیادهاس خشے میں 

3x6=18 marks        الفاظ میں دینا ہوگا۔ 200زو 

  

Section III 

 جواب تقریباایک ہزار  کا ۔ ہر ایکزے تین کے جواب لکونا ہونگےاس خشے میں پانچ زوال ہونگے اور  ان مین

 3x10= 30 marks       مستمل ہونا چاہیے۔الفاظ پر (1000)
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 SYLLABUSنشاب

SEMESTER 1 

 

COURSE 

CODE 

 کورس نسان

TYPE OF  

COURSE 

 قزم

TITLES 

 عنوانات

MARKS 

 نمبر

PAGE 

NO 

شفخہ 

 نمبر

MUR-C101 COMPULSORY 

 الزمی

ORIGIN AND DEVELOPMENT OF URDU 

LANGUAGE 

 ءکا آغاز و ارتقا اردو زبان 

60 4 

MUR-C102 C  LITERARY TRADITION OF URDU اردو کی ادبی

 روایت

60 4 

MUR-C103 C LINGUISTICS 

 لزانیات

60 5 

MUR-C104 C URDU GHAZAL 5 60 اردو غزل 

SS SS SOFT SKILLS 60  

SEMESTER II  

MUR-C201 C URDU FOLK LITERATURE 6 60 اردو لوک ادب 

MUR-C202 C URDU SHORT STORY 7 60 اردو  افزانہ 

MUR-C203 C URDU MASNAVI 7 60 اردو مثنوی 

MUR-C204 C NON-FICTION PROSE 8 60 غیر افزانوی نثر 

SO SO SOCIALLY ORIENTED COURSES  60 8 

SEMESTER III  

MUR-C301 C URDU FICTION 8 60 ناول   اردو دازتان،  افزانہ اور 

MUR-C302 C URDU NAZM   9 60 نظماردو 

MUR-C303 C URDU DRAMA9 60 اردو ڈراما 

MUR-C304 C COMPOSITE TRADTION OF URDU & HINDI 

LITERATURE  اردو اور ہندی ادب کی مسترکہ روایت 

60 10 

ELECTIVE E ELECTIVE COURSE 1 60 13 

SEMESTER IV  

MUR-C401 C LITERARY CRITICISM 10 60 ادبی تنقید 

MUR-C402 C  URDU QASEEDA11 60 اردو قشیده 

MUR-C403 C  MODERN URDU LITERATURE11 60 جدید ادب 

MUR-C404 C  TRANSLATION SKILL12 60 کا فن ترجمہ نگاری 

ELECTIVE   E ELECTIVE COURSE II 60 14 

 

SOFT SKILLS: COMMON COURSE TO BE TAKEN ALONG WITH OTHER STUDENTS 

SOCIALLY ORIENTED COURSE: COMMON COURSES TO BE TAKEN WITH OTHER STUDENTS 

ELECTIVE 1:  ONE OF THE FOLLOWING WILL BE TAKEN 

1. MUR-E301          DEVELOPMENT OF URDU IN KASHMIR کسمیر میں اردو کا ارتقاء 

2. MUR-E302          MASS MEDIA   ترزیل عامہ 

ELECTIVE 2: ONE OF THE FOLLOWING WILL BE TAKEN 

1. MUR-E401          INFORMTION TECHNOLOGY 

2. MUR-E402          SPECIAL STUDY OF SIR SYID AHMAD KHAN 

3. MUR-E403          ESSAY AND TRANSLATION 
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DETAILED SYLLABUS تفشیلی نشاب 

 ء: اردو زبان کا آغاز و ارتقاC101)-(MUR 1پرچہ 

 اردو زبان کا ذاندانی پس منظر .1

 کے عوامل و مخرکات ءاردو کی ابتدا .2

 مذتلف نظریات—اردو زبان کا آغاز .3

 ریذتہ، ہندی .4

 ہندوزتانی، دکنی اردو کی لزانی ذشوشیات .5

 اردو رزم الذط اور امال .6

 اردو کی موجوده شورت خال .7

 امدادی کتب

 سمس الرخمان فاروقی   اردو کا ابتدائی زمانہ 

 نشیرالدین ہاسمی   دکن میں اردو 

 جمیل جالبی   ادب تاریر اردو 

 زنیتی کمار چٹرجی )ترجمہ عتیق اخمد شدیقی(   ہند آریائی اور ہندی 

 سید خزن ذانر    امال نامہ 

 اختسام خزین   اردو کی کہانی 

 ابو مخمد زخر  اردو رزم الذط اور امال 
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 (Literary Tradition of Urdu)روایت  اردو کی ادبی C102)-(MUR 2پرچہ

 دور، عادل ساہی دور ، قطب ساہی دور(دکنی ادب )بہمنی  .1

 سمالی ہند میں ارد ادب کا ابتدائی دور .2

 اٹوارویں شدی کا ادب )میر، زودا، میر خزن( .3

 (انیزویں شدی کا ادب )میر امن، انیس، غالب .4

 سعری اشناف: قشیده، مثنوی، مرثیہ .5

 نثری اشناف: دازتان، ناول، افزانہ .6

 ت، مابعد جدییتعلی گڑه تخریک، ترقی پزند تخریک، جدیدی .7

 امدادی کتب

 جمیل جالبی   تاریر ادب اردو  

 زید ااعجاز خزین  مذتشر تاریر ادب اردو 

 نشیر الدین ہاسمی   دکن میں اردو 

 زید اختسام خزین  اردو ادب میں تنقیدی تاریر 

 اردو زبان و ادب کے ارتقا میں 

 منظر اعظمی تخریکات اور رجخانات کا خشہ

 انور زدید  اردو کی ادبی تخریکیں 

 گوپی چند نارنگ   جدیدیت کے بعد 

 علی زردار جعفری   ترقی پزند ادب 

 مرتبہ، نزیم ہاسمی   علی گڑه تخریک 
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 لزانیاتC103-MUR Linguistics : 3پرچہ 

زوزیور  ننڈ ڈیی فرڈ  اور ازکی اہمیت اور افادیت۔  نیات کیا ہے۔ لزانیات بخثیت زائینسلزا .1

ارتباطی ۔ منظمی اور (SIGNIFIER AND SIGNIFIED)ل کے تشورات : دال اور مدلو

 رستے 

(SYNTAGMATIC AND PARADIGMATIC RELATIONS)  ۔یک زمانیت و دو زمانیت 

(SYNCHRONY AND DIACHRONY) ۔ جامع نظام تکلم اور انفرادی تکلم 

(LE LANGUE AND LE PAROLE) ۔ شالخیت اور کارکردگی(COMPETENCE AND 

PERFORMANCE) 

اردو کا شوتیاتی ۔ (PHONOLOGY)اور شوتیات  (PHONETICS)بنیادی علم االشوات  .2

 تجزیہ۔ 

 MORPHOLOGY AND WORD FORMATION)تسکیلیات اور اشول تسکیلیات  .3

PROCESS) ۔ نخویات(SYNTAX) 

 ۔ مترادیت (SEMANTIC RELATION)، معنیاتی رستے(SEMANTICS)معنیت .4

(SYNONYMY)۔ کثیر معنیت(POLYSEMY)تجنیس ۔(HOMONYMY) 

 امدادی کتب

 عبد القادر زروری   زبان اور علم زبان 

 گیان چند جین   لزانی مطالعہ  

 گوپی چند نارنگ  اردو زبان اور لزانیات  

 مرزا ذلیل بیگ  اردو کی لزانی تسکیل 

 مزعود خزین ذان اردو لفظ کا شوتیاتی اور تجزیاتی مطالعہ 

 د ذاننشیر اخم اردو زاذت کے بنیادی عناشر 

 اقتدار خزین ذان   اردو شرف و نخو 
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  URDU GHAZALاردو غزل C104-MUR   4:پرچہ

 ی روایت غزل کی تعریف اور فن .1

 امتیازات غزل کا ارتقاء ،  مقبولیت اور  .2

 غزل پر اعتراضات .3

 لی، زودا، درد، مشخفی، آتش، نازرو .4

ذلیل ، فانی، خزرت، جگر، فراق، فیض ساد عظیم ٓابادی،، ، اقبال، داغ، ظفر، امیر میناییمومنغالب ،  .5

 ناشر کاظمی، سہریار الرخمان اعظمی، 

 مطالعہ متن .6

I. ہوا ہے زیر کا مستاق بے تابی زوں من میرا     گا ولی دکنی: تجو لب کی شفت لعل بدذساں زوں کہوں 

II. تاج وری کا               دیکو تو دل کہ جاں زے اٹوتا ہے میر تقی میر: جس زر کو ہے غرور  یہاں 

III. و گل میں نمایاں ہو ٗگیںہاں! کچو اللہ زب ک غا لب: نقش فریادی ہے کس سوذی تخریر کا 

IV.  :دگرگوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے زاقیاقبال  

V. الیا ہے دل پر کتنی ذرابی  خزرت: نگاه یار جزے ٓاسناے راز کرے 

VI.  جہل ذرد نے دن یہ دکواے  ہیں ذضر زے نہ غرض رہنما زے ہمجگر: رکوتے 

VII. زفر منزل سب یاد نہیں  ناشر کاظمی: آرایش ذیال بوی ہو دل کسا بوی ہو 

VIII. خقیقت ہوں کہ بس ایک واہمہ ہوں  سہر یار: کٹے گا دیکویے دن کس عذاب کے زاتو 

 امدادی کتب

 یوزف خزین   اردو غزل  

 ادیبمزعود خزن رضوی   ہماری ساعری 

 سمیم خنفی غزل کا نیا منظر نامہ  

 اذتر انشاری  غزل اور درس غزل 

 سمس الرخمان فاروقی اہم موڑ )دوم( اردو غزل کے 

 )مرتب، ازلوب اخمد انشاری غزل تنقید)خشہ اول 
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SEMESTER II 

 FOLK LITERATUREادب  اردو لوک 201C-MUR: 5پرچہ 

 ادب: تعریف و تشور لوک .1

 ادب کے پہلے نقوش )امیر ذزرو، کبیر، نظیر( لوکاردو میں  .2

 ادب کا فکر اور ثقافتی پس منظر لوک،  ادب اور ازکی اہمیت لوک .3

 قشہ گو یی کی روایت .4

 لوک ناٹکاور  لوک کہانیاں .5

 کسمیر میں لوک ادب۔ ایک جایزه .6

 مطالعہ متن .7

 ( تیراکی کا میلہ۲نظیر: )ا( ریچو کا بچہ  ) .1

 بہاراں کیی دن زےآیا نہیں وه جان  اذتر سیرانی .2

 گونگوور گوٹا زاون کی یجووم کے آٗگی مخمد مشطفی ذان جوہر .3

 ترا بزمل تہہ ذنجر تڑپے گا نہ قاتل  مولوی مخمد سریف زیف .4

 ذوسی کی بزم کا آغاز چار بیت زے ہے مخمد شدیق ذان شایب .5

 گلوں زے عسق ہے لیکن بڑی ذوددار ہے بلبل عبد الخق فایز مخمد .6

  ے کس چلن کی بات کرتے ہیںیہ دیوانے نہ جان

 تو پور فشل بہاراں کون دیکوے گا ہوں گے نہ ہم  

  گاُے جا ہندوزتان  دیو یندر زیتا رتوی .7

 کتب امدادی

 قمر ریُس   اردو میں لوک ادب 

 مخمد ساہد خزین عوامی روایت اور اردو ڈراما 

 قیشر جہاں   اردو گیت 

 مخمد زبخان بوگت  کسمیر فوک توییٹر 
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 اردو افسانہ  6:202C-ORT STORY: MURHURDU Sپرچہ 

 مذتشر افزانہ۔شنفی سناذت۔ اردو افزانے کا آغاز و ارتقاء .1

 ہمعشر افزانہ نگار پریم چند اور ان کے .2

 ترقی پزند افزانہ .3

 نفزیاتی افزانہ .4

 اردو افزانہ اور فزادات .5

 جدید اردو افزانہ .6

 ذیل کےافزانوں کا تجزیاتی مطالعہ  .7

 پریم چند: کفن 

  چندر: مہا لکسمی کا پلکرسن 

 منٹو: ٹوبا ٹیک زنگو 

 ے پر ازرار بندےقرةالعین خیدر: یہ غازی یہ تیر 

 اقبال مجید: دو بویگے ہویے لوگ 

 امدادی کتب

 چند نارنگ مرتبہ گوپی فزانہ روایت اور مزایُلاردو ا 

 سمس الرخمان فاروقی  افزانے کی خمایت میں 

 خامدی کاسمیری  اردو افزانہ   تجزیہ 

 آل اخمد زرور مرتب   اردو فکسن 
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  URDU MASNAVIاردو مثنوی  7:203C-MURپرچہ 

 اردو مثنوی : ہییتی اور شنفی سناذت .1

 میں( ی کی روایت )جنوبی اور سمالی ہندادرو مثنو .2

 اردو مثنویوں کی ادبی اور تہذیبی اہمیت .3

 عمومی مطالعہ متن براے   .4

 خرالبیانہر عسق، سعلُہ عسق، گلزار نزیم، زپوول بن، ز 

 )الزمی زوال( تسرید متن براے   .5

  گلزار نزیم: آواره ہونا بکاُولی کا، تاج الملوک گلچیں کی تالش میں 

  ،"قطب مستری: باب "اجازت ذوازتن مخمد قلی قطب ساه از ماد ر و پدر" آغاز تا اذتتام

 غزل گفتن مخمد قلی قطب ساه"

 امدادی کتب

 گیان چند جین   اردو کی نثری دازتانیں 

 مزید الزمان   اردو مثنوی کا ارتقا 

 ذان رسید   اردو کی تین مثنویاں 

  زید مخمد عقیل اضوی سمالی ہند میںاردو مثنوی کا ارتقاء 
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  NON-FICTIONAL PROSE غیر افزانوی نثر MUR-C204 :8پرچہ 

 اردو میں زواند نگاری .1

 اردو میں ذاکہ نگاری .2

 اردو میں انسایُیہ نگاری، مضمون نگاری .3

 اردو میں طنزو مزاح کر روایت .4

 اردو میں زفر نامے کی روایت .5

 اردو میں ڈراما کی روایت .6

 درجہ ذیل مضامین کا تجزیاتی مطالعہ .7

 نام دیو مالی( چند ہم عشر: مولوی عبد الخق( 

 کھلی( میری آنکھ )زویرے جو کل مضامین پطرس: پطرس بذاری 

 شفخات( 20عجایُبات فرنگ: یوزف ذان کمبل پوش )ابتدا کے 

 امدادی کتب

 نور ا شبیخہ   اردو میں زواند نگاری 

 سمیم خنفی ذاکہ نگاری میں آزادی کے بعد دہلی 

 ذالد مخمود  اردو زفر ناموں کا تنقیدی مطالعہ 

 زیر آغاو   نز و مزاحاردو ادب میں ط 
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SEMESTER III 

 اردو فکسن URDU FICTION   MUR-C301 :  9پرچہ

 دازتان: فن اور روایت .1

 روایت رب میں ناول اور افزانے کیمػ .2

 اردو ناول: فن اور روایت  .3

 جدید اردو  ناول .4

 درج ذیل متون کا تجزیاتی مطالعہ .5

 )باغ و بہار ، زیر پہلے درویش کی )میر امن 

 )ایک چادر میلی زی )بیدی 

 امدادی کتب

 اخمد کلیم الدین   فن دازتان گوئی 

 وقار عظیم  تک دازتان زے افزانہ 

  یوزف زر مزت  میں اردو ناولبیزوی شدی 

 گوپی چند نارنگ  اردو افزانہ روایت اور مزایل 

 گیان چند جین  اردو کی نثری دازتانیں 
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  M)A(URDU NAZاردو نظمC-MUR 302: 10پرچہ 

 ، معری اور آزاد نظم، فرق اور امتیاز()پابند نظم بخثیت شنف ساعری .1

 انجمن پنجاب اور نظم جدید .2

 تخریک اور اردو نظمترقی پزند ادبی  .3

 خلقُہ ارباب ذوق  اور اردو نظم .4

 جدیدیت اور اردو نظم .5

 درج ذیل نظموں کا تجزیاتی مطالعہ .6

 نظیر اکبر آبادی  آدمی نامہ 

 خالی  نساط امید 

 اقبال  یمزجد قر طب 

 اکبر الہ آبادی  برق کلیزا 

 فیض امد فیض  مالقات 

 اذتر اال یمان  مزجد 

 امدادی کتب

  مخمد خزین آزاد   )دیباچہ(نظم آزاد 

 عبد القادر زروری   جدید اردو ساعری 

 ذلیل الرخمان اعظمی میں ترقی پزند ادبی تخریک اردو 

 خنیف کیفی  اردو نظم معری اور آزاد 

 وزیر آغا  نُی نظم: تجزیہ و انتذاب 
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 MUR-C303 11اردو ڈراما  :URDU DRAMA  

 ڈراما: فن اور مبادیات .1

 روایتمػرب میں ڈرامے کی  .2

 ڈراما کے اقزام .3

 اردو ڈراما: آغاز و ارتقاء .4

 کے بعد اردو ڈراما آزادی .5

 ڈرامے میں نُیے تجربے .6

 درج ذیل ڈراموں کا تجزیاتی مطالعہ .7

 آغا خسر کاسمیری   یہودی کی لڑکی 

  خبیب تنویر    آگره بازار 

   کتب امدادی

 عسرت رخمانی    اردو ڈرامے کا ارتقاء 

 الدینظہور     جدید اردو ڈراما  

 ساہد خزین   اردو ڈراما فن اور روایت  

 ظہیر الدین    ڈراما فن اور تکنیک 

 ازلم قریسی    ڈراما نگاری کا فن 

 اردو اور ہندی ادب کی مسترکہ روایت MUR-C112: 12پرچہ 
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304C-MUR 304-MUR LITERATURE COMPOSITE TRADITON OF URDU AND HINDI 

 منظراردو کا تہذیبی اور زماجی پس  .1

 اردو ہندی لزانی رستے .2

 اردو اور مسترکہ تہذیب .3

 اردو اور تخریک آزادی .4

 پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا .5

  URDU AS LINGUA FRANCAرابطے کی زبان عوامی اردو بطور .6

 اردو کی موجوده خثییت .7

 امدادی کتب

 سمس الرخمان فاروقی   اردو کا ابتدایُی دور 

 مرتب: کامل قریسی  اردو اور مسترکہ ہندوزتانی تہذیب 

 اختسام خزین    اردو کی کہانی 

 مخمد خزن   ہندی ادب کی تاریر 

 مخمد خزن  اردو ادب کی زماجیاتی تاریر 
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SEMESTER IV 

 LITERARY CRITICISMادبی تنقید MUR-13:401پرچہ 

 ، خدود اور امکاناتمفہوم ادبی تنقید:   .1

 مسرقی تنقیدی تشورات .2

 تنقیدی نقوشاردو تذکروں میں ابتدایی  .3

 کے تنقیدی تشورات د، خالی، سبلی اور امداد امام اثرآزا .4

 جدید تنقیدی تشورات )ترقی پزند تنقید اور جدیدیت پر مبنی تنقید( .5

 معاشر تنقیدی منظر نامہ .6

، سمس الرخمان فاروقی اسمیریکلیم الدین اخمد، زید اختسام خزین، آل اخمد زرور، خامدی ک .7

  قیدی ذدمات کا جایزهاور گوپی چند نارنگ کی تن

 امدادی کتب

 آل اخمد زرور   تنقید کے بنیادی مزایُل 

 اخمد کلیم الدین   اردو تنقید پر ایک نظر  

 جمیل جالبی   ارزطو زے ایلیٹ تک 

 ذلیل الرخمان اعظمی   ترقی پزند ادبی تنقید 

 گوپی چند نارنگ زاذتیات، پس زاذتیات اور مسرقی سعریات 

 الرخمان فاروقیسمس     اثبات و نفی 

 سمس الرخمان فاروقی    تنقیدی افکار 

 William Empson    Seven Types of 

Ambiguity 

 I A Richards    Principles of Literary Criticism 

 T S Eliot   The Use of Poetry and the Use of 

Criticism 

 Northrop Frye   Anatomy of Criticism 
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 URDU QASEEDAHاردو قشیده 402C-MUR: 14رچہ پ

 قشیده: ہییتی اور شنفی سناذت .1

 اردو قشیدے کی روایت .2

 قشیدے کی ادبی، علمی اور تہذیبی معنویت .3

 متن براُے عمومی مطالعہ )شرف عمومی زواالت قایُم کیے جایینگے( .4

 :دہر جز جلوهُ یکتایُی معسوق نہیں غالب 

 مخزن کاکوری:    زمت کاسی زے چال جانب متورا بادل 

 : )الزمی زوال( متن براُے تسرید .5

  :ہوا جب کفر ثابت    زودا………… 

  :زہے نشاط اگرکیجیے   ذوق…………….. 

 امدادی کتب

 ابو مخمد زخر    اردو قشیده نگاری 

 مخمودالہی   اردو میں قشیده نگاری 

 ابو مخمد زخر    انتذاب قشایُد اردو 
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  MODERN LITERATUREجدید ادب 51:403C-MURپرچہ 

 جدید ادب کا تشور .1

 جدید اردو ادب: آغاز و ارتقاء .2

 جدید یت: فکری اور نظریاتی تناظر .3

 ما بعد جدیدیت: فکری اور نظریاتی تناظر .4

 متن براُے عمومی مطالعہ )شرف عمومی زواالت قایُم کیےجاینگے( .5

 ذیاالت در باب کالم موزوں    مخمد خزین آزاد 

 برکوا رت    الطاف خزین خالی 

 جب کویت جاگے    کرسن چندر 

 متن براُے تسرید .6

 ذوق و سوق   اقبال 

 خزن کوزه گر )چاروں خشے(   ن م راسد 

 ڈازنہ ازٹیسن کا مزافر  اذتراالیمان 

 دو عسق  فیض اخمد فیض 

 امدادی کتب

 اذتر خزین راُے پوری    ادب اور انقالب 

 سمیم خنفی   جدیدیت کی فلزفیانہ ازاس 

 مرتب(آل اخمد زرور     جدیدیت اور ادب( 

 اختسام خزین )مرتب۔ جعفر عزکری(   جدید ادب منظر اور پس منظر 

 گوپی چند نارنگ    جدیدیت کے بعد 

 گوپی چند نارنگ   لمہما بعد جدیدیت۔ ایک مکا 

 قاضی عبید الرخمان ہاسمی    تنقید و تفہیم 
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      SKILL  TRANSLATIONاری کا فننگترجمہ 404C-MUR: 16پرچہ 

 کی ضرورت اور اہمییت ترجمہ .1

 کی عالمی روایتترجمہ  .2

 و ضوابط کے اشول ترجمہ .3

 کے اقزامترجمہ  .4

 اردو میں ترجمہ کی روایت  .5

 اردو زے ذبروں اور افکار پر مستمل شخافتی، ادبی اور علمی مواد کا انگریزی ترجمہ .6

 وضع اشطالخات کے اشول اور انکی تفشیلی مسق .7

 امدادی کتب

 سقمر ری      اردو میں ترجمے کا فن  

 ذلیق انجم     فن ترجمہ نگاری 

 وخید الدین زلیم     وضع اشطالخات 

 In Other Words (A Course Book on Translation)  Mona Baker 

 A Textbook of Translation    Peter Newmark  
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ELECTIVE COURSE I  

DEVELOPMENT OF URDU IN KASHMIRE301        -MUR 

 جموں و کسمیر میں اردو زبان۔۔آغاز و ارتقاء .1

 ریازت میں اردو زبان آینی، تعلیمی اور ثقافتی اہمییت .2

 ریازت میں اردو کے مزایُل .3

 اردو افزانہ اور ناول .4

 اردو ساعری کا آغاز .5

 اردو شخافت کا آغاز .6

 ریازت میں اردو شخافت اور عہد خاضر کے تقاے .7

 امدادی کتب

 خامدی کاسمیری  زبان ریازت جموں کسمیر میں اردو 

 عبد القادر زروری    کسمیر میں اردو 

 برج پریمی    کسمیر کے مضامین 

 برج پریمی  جموں کسمیر میں اردو کی نسو  ونما 

OR 

   MASS MEDIAترزیل عامہ 

 : تعریف، خدود اور امکاناتترزیل عامہ .1

 : اہمییت اور افادیتترزیل عامہ .2

  کے اقزامترزیل عامہ  .3

 اور ترزیل عامہ  اردو .4

 ذبر نگاری .5

 کالم نویزی .6

 استہار نویزی .7

 امدادی کتب

 سافع قدوایُی    ذبر نگاری 

 زید اخمد قادری    اردو شخافت 

 اسفاق مخمد ذان    عوامی ذرایع تر زیل 

 پریم پال اسک    فلم سنازی 

 ذواجہ اخمد عباس   فلمیں کیزے بنتیں ہیں 

 مخمد ساہد خزین     ابالغیات 
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ELECTIVE COURES II 

 

  MUR-E401       INFORMATION TECHNOLOGYخبر نگاری  

 کمپیوٹر: تعریف، اقزام اور ازتعمال .1

 خرف کاری )کمپوزنگ(  .2

 اردو زافٹ ویُر ِان پیح کا آغاز و ارتقاء اور اس کے مزایُل .3

 : اہمییت اور افادیتذبر نگاری .4

 ذبر نگاریاردو  .5

 دوزرے ذرایُع ابالغ )ٹی وی/ریڈیو/فلم( .6

 MS WORD, COREL DRAW, PAGE MAKER)کمپیوٹر گرافکس ) .7

 

 امدادی کتب

 عظیم شدیقی    ہدایات مایُکرو زافٹ ورڈ 

 مخمد جہانگیر وارثی     اردو زافٹ ویُر 

 مخمود انور ہاسمی    کمپیوٹر ڈیٹا پروزیزنگ 

 

OR 

Special Study Sir Syed Ahmad Khan   ذشوشی مطالعہ زر زید اخمد ذان 

 سذشیت اور عہدزر زید:  .1

 ر زید کے ادبی اور تہذیبی نظریاتز .2

 زر زید اور علی گڑه تخریک .3

 زر زید کا ازلوب .4

 اردو نثر میں زر زید کا خشہ .5

 علی گڑه تخریک کی زماجی، علمی و ادبی ذدمات .6

 مطالعہ مضامین زر زید: امید کی ذوسی، بخث و تکرار، تعشب، گزرا ہوا زمانہ .7

 کتب امدادی

 الطاف خزین خالی    خیات جاوید 

 ذلیق اخمد نظامی    زر زید اخمد ذان 

 نزیم قریسی    علی گڑه تخریک 

 عبد الخق     زر زید 

OR 

ESSAY AND TRANSLATION   نگاری اور انسائیہ ترجمہ 
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 : تعریف اور اہمییتانسائیہ .1

 نگاری: فن اور اشول و ضوابط انسائیہ .2

 نگاری کے اقزام انساییہ .3

 نگاری: ابتداء اور ارتقاء انساییہ .4

 ترجمہ نگاری: فن اور اشول .5

 تذلیقی ترجمے کے مزایُل .6

 تذلیقی ترجمے کے اقزام .7

 امدادی کتب

 مولوی عبدالخق    طرز نگارش 

 شدیق الرخمان قدوایُی    فورٹ ولیم کالح 

 ذلیق انجم    ترجمے کا فن 


