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Prepared The S.L.M.

Source of self-learning
materials

Reference of the self learning materials

I YEAR
1. SDE1A01AUACOMMUNICATION
SKILLL AND
TRANSLATION IN
ARABIC

MUHAMMED SHAREEF
M. M

 دمحم.محادثات يومية – د
حنيفة
مذكرات في الترجمة
.والتدريب – حمزة ك

العربية للحياة – جامعة الملك
فيصل
 عبد.العربية بين يديك – د
الرحمن بن إبراهيم الفوزان
 عبد. أ. ت/تدريب الترجمة – د
المجيد

2. SDE1A02AUAENVIRONMENTAL
STUDIES INDIAN
CONSTITUTION &
SECULARISM

K.K. FAIZAL RAHEEMI
M.A.

رعاية البيئة في شريعة
 يوسف.اإلسالم – د
القرضاوي

 دمحم. د-النظام البيئي والتلوث
العودات

3. SDE1B01AUAPHILOSOPHICAL
THOUGHTS AND
THAFSEER
LITERATURE

K.K. FAIZAL RAHEEMI
M.A.

القرآن الكريم
– مباحث في علوم القرآن
مناع القطان

لمحات من تاريخ الفلسفة
والفالسفة
تفسير المراغي
 الرازي- التفسير الكبير

4. SDE1C01AUACLASSICAL
LITERATURE

MR. ANEES AHAMMED
CV

دراسة موجزة في تاريخ
– عبد1 األدب العربي – ج
.الناصر ك

تاريخ األدب العربي – أحمد
حسن الزيات
تاريخ اآلداب العربية – جرجي
زيدان

When
was it
prepared

Last
updated

2001

2019

II YEAR
مختارات من األدب العربي – أبو
الحسن علي الندوي

قبس -مجموعة من األدب
العربي  -د /ت .أ .عبد المجيد
ميزان الصرف -يوسف صقر
الباقوي

ANEES AHAMMED C. V.

5. SDE2A03AUALITERATURE IN
ARABIC AND
MORPHOLOGY

الثقافة والحضارة في الهند – د.
جابر األماني

دراسات في الثقافة والحضارة
– د .جمال الدين الفاروقي

DR. BASHEER
POOLAKKAL
ASST. PROF. GOVT.
COLLLEGE,
KASARGODE

6. SDE2A04AUACULTURE AND
CIVILIZATION

النحو الوظيفي – د .فاضل فتحي
والي

منهج الدراسة اللغة العربية –
د .عبد العزيز ودمحم شاه
النحو الواضح
البالغة الواضحة
الشافي في علمي العروض
والقوافي

K.K. FAIZAL RAHEEMI
M.A.

7. SDE2B02AUAMETHODOLOGY
OF ARABIC,
GRAMMAR,
RHETORIC AND
PROSODY

تاريخ اإلسالم السياسي – حسن
إبراهيم حسن
محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية
– دمحم الخضري بك
الكامل في التاريخ – ابن األثير

دراسة موجزة في تاريخ
األدب العربي –
عبد الناصر ك.
الموسوعة الميسرة في التاريخ
اإلسالمي – قاسم عبد هللا
إبراهيم ودمحم عبد هللا صالح

NASEEM AL AS-ADI

8. SDE2C02AUAHISTORY OF
ARABIC
LITERATURE AND
A BRIEF SURVEY
OF ARAB
HISTORY

III YEAR
الدعوة اإلسالمية وتطورها في
شبه القارة الهندية – د .محيي
الدين األلواي
وسائل اإلعالم العربية – د .فضل
هللا
Arabic Media by Dr.
Ashraf Nittoor

علماء العربية في الهند
ومؤلفاتهم – جمال الدين
الفاروقي
اللغة اإلعالمية – د .سامي
شريف و د .أمين منصور

تاريخ اآلداب العربية – جرجي
زيدان

األجنحة المتكسرة – جبران
خليل جبران
يا جدي -حمادي
الكلمة والكاتب – مراد
السباعي
أنت موجود يا مستر جونز

النقد األدبي – أحمد أمين

تيسير اإلطالع في األدب
والنقد – د .أحمد إبراهيم
رحمة هللا

 A HAND BOOK OFمجموعة من الشعر العربي
 COMMERCIALالحديث
ARABIC BY DR ABU
BACKER K. P.
علم أصول الفقه – عبد الوهاب
خالف
حقوق اإلنسان في اإلسالم – د.
إبراهيم عبد هللا المرزوقي

فقه السنة – سيد سابق
تيسير المواريث – عبد الحميد
المدني

DR. BASHEER
POOLAKKAL
ASST. PROF. GOVT.
COLLEGE, KASARGODE

9. SDE3C03AUAINDIAN
WRITTINGS IN
ARABIC AND
MEDIA ARABIC

MR. ANEES
MUHAMMED C.V.

10. SDE3C04AUADRAMA, SHORT
STORIES, MODERN
PROSE AND
NOVEL

MUHAMMED SHAREEF
M.M.

11. SDE3C05AUALITERARY
& CRITICISM
WOMEN
WRITTINGS IN
ARABIC

MUHAMMED UVAIS
NIZAMI P

12. SDE3C06AUAMODERN POETRY
AND
COMMERCIAL
ARABIC

NASEEM AL AS-ADI

13. SDE3C07AUAFIQHU STUDIES
HUMAN RIGHTS
AND ARAB
CULTURE

أساسيات الحاسوب واستخداماته-
اسالم فاروق

الحاسوب ومبادئه -د .عبد
المجيد ،عباس ف .م  ،زبير
ف

DR. BASHHER
POOLAKKAL

14. SDE3C08AUA& INFORMATICS
ARABIC FOR
TOURS AND
TRAVEL

