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 زانياري واوؤشتا:
 

 و. عريواٌ خليل رمضاٌ نــــــاوي واوؤشتا:
 األدب احلديح – اللػة العزبية ثصجؤري وردي واوؤشتا

 55750400570ذ.ووباين:
 Sherwan.ramadan83@hotmail.com ن:ئيىيَ
 واذووي واوؤشتا: يان وؤر
 

 زانياري بةش و بابةت:

 اللػة العزبية :ةشبنــــــاوي 
 األدب العباصي :ناوي بابةت

 الجالح :قؤناغ
 3:ذوارةي يةكة

 د. صادم نزيه حييى أ  واذووي شةرؤك بةش: و وؤر
 

 زانياري بةرثرس و جيَطري دَلهيايي جؤري بةش:

 د. عنز أمحد حمنود :جيَطرنــــــاوي  عبداهلل حضني عبداللطيفو.  :بةرثرسنــــــاوي 
 07505470928ذ.ووباين: 10016707770ووباين:ذ.

 omarmahmoud1@hotmail.com ن:ئيىيَ hussen.1977@yahoo.com ن:ئيىيَ

 



                             
     :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

           
 ثيَهاشةي بابةت:

 
 طريهطي بابةت:

 
 ئاواجني بابةت:

 : األهداف اآلتيحللطالة حقق هايح هذا المقزر أن ت  مه المتىقع في و                 

 معزفح مظاهز الحياج المختلفح للعصز العثاسي. -7

 معزفح كيفيح تطىر الشعز العزتي في العصز العثاسي. -7

 معزفح أتزس الشعزاء العثاسييه, ومعزفح اتجاهاتهم الفىيح. -3

 ىر الىثز العزتي في العصز العثاسي.معزفح كيفيح تط -4

 معزفح فىىن الىثز المختلفح في العصز العثاسي. -5

 معزفح أتزس كتاب الىثز في العصز العثاسي, ومعزفح اتجاهاتهم الفىيح. -6

           
 

        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    
 للنادة ومياقغة خمطط املكزر مكدمة هةفتةي يةكةم

 احلياة الضياصية واالجتناعية والجكافية للعصز العباصي هةفتةي دووةم

 روافد الجكافة الفارصية واهليدية واليوىاىية, وأثزٍا يف األدب هةفتةي شيَيةم

 العوامل اليت أدت إىل اسدٍار الغعز هةفتةي ضوارةم

 األغزاض الغعزيةالتطور والتجديد يف  هةفتةي ثيَهجةم

 التطور والتجديد يف األغزاض الغعزية هةفتةي شةشةم

 موضوعات جديدة هةفتةي حةفتةم

 التجديد يف األوساٌ والكوايف هةفتةي هةشتةم

 االختبار الفصلي األول هةفتةي نؤيةم

 بغار بً بزد: آخز الكدماء وأول اجملدديً هةفتةي دةيةم



 آخز الكدماء وأول اجملدديً بغار بً بزد: هةفتةي يازدم

 أبو متاو: احلداثة يف اللػة واملعاىي والتصويز هةفتةي دوازدةم

 أبو متاو: احلداثة يف اللػة واملعاىي والتصويز هةفتةي شيَسدةم

 البحرتي: مجاليات تصويز املهاٌ, واحلداثة يف اإليكاع هةفتةي ضواردةم

 املهاٌ, واحلداثة يف اإليكاعالبحرتي: مجاليات تصويز  هةفتةي ثازدةم

 أبو فزاظ احلنداىي: الغعز الوجداىي هةفتةي شازدةم

 أبو فزاظ احلنداىي: الغعز الوجداىي هةفتةي حةظدةم

 املتييب: التجديد يف قصيدة املدح هةفتةي هةذدةم

 املتييب: التجديد يف قصيدة املدح هةفتةي نؤزدةم

 الفصلي الجاىي االختبار هةفتةي بيصتةم

 تطور اليجز هةفتةي بيصت ويةك

 فيوٌ اليجز: املياظزات والزصائل  هةفتةي بيصت ودوو

 فيوٌ اليجز: الكصص والوعغ واخلطب هةفتةي بيصت وشىَ

 مدرصة الرتصل الطبيعي: ابً املكفع هةفتةي بيصت وضوار

 مدرصة االصتطزاد: اجلاحغ هةفتةي بيصت وثيَهج

 مدرصة الضجع: ابً العنيد شهةفتةي بيصت وشة

 املكامات: بديع الشماٌ اهلنذاىي هةفتةي بيصت وحةوت

 االختبار الفصلي الجالح هةفتةي بيصت وهةشت

 مزاجعة عامة هةفتةي بيصت ونؤ

 مزاجعات ومياقغات عامة هةفتةي شييةم

 
 

 شةرضاوةكان :                                          
 2003, 1واملؤاىضة: أبو حياٌ التوحيدي, حتكيل: مزصل فاتح العجني, املهتبة العصزية, يربوت, طاإلمتاع  -1

 .2000, 1البياٌ والتبيني: اجلاحغ, حتكيل: درويػ اجلويدي, املهتبة العصزية, بريوت, ط -2

 , د.ت.14تاريخ األدب العزبي: العصز العباصي األول: عوقي ضيف, دار املعارف, الكاٍزة, ط  -3

 .1996, 10يخ األدب العزبي: العصز العباصي الجاىي: عوقي ضيف, دار املعارف, الكاٍزة, طتار -4

 .1981, 1حديح األربعاء: طُ حضني, اجمللد الجاىي, ضنً األعنال الهاملة, دار الهتاب اللبياىي, بريوت, ط -5



 احلنداىي...(. دواويً الغعزاء العباصيني )بغار بً بزد, أبو ىواظ, أبو متاو, املتييب, أبو فزاظ -6

 , د.ت. 2الغعز وطوابعُ الغعبية على مز العصور: عوقي ضيف, دار املعارف, الكاٍزة, ط -7

 , د.ت.13الفً مذاٍبُ يف الغعز العزبي: عوقي ضيف, دار املعارف, الكاٍزة, ط -8

 , د.ت.13الفً ومذاٍبُ يف اليجز العزبي: عوقي ضيف, دار املعارف, الكاٍزة, ط -9

 .1971, 1أدوىيط, دار العودة, بريوت, ط مكدمة للغعز العزبي: -10

 
 

 تيَبيين : 
 وةآلم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي شاهَ دابهريَت . منوونةي ثرشيار و -

 ما العوامل اليت أدت إىل اسدٍار الغعز يف العصز العباصي؟ -1

 ناىت قصيدة املدح صباقة إىل التجديد يف العصز العباصي, ما معاٍز التجديد فيَا؟ -2

 ما املوضوعات اليت اصتجدت يف العصز العباصي؟ -3

 ما معيى األصلوب املولَّد الذي اصتحدثُ الغعزاء العباصيوٌ؟ -4

 ما املشايا اليت امتاست بَا مدرصة الرتصل؟ -5

 ما خصائص مدرصة الضجع لدى ابً العنيد مضتغَدًا بأمجلة مياصبة؟ -6

 جلة توضيحية؟ما خصائص املكامات لدى بديع الشماٌ اهلنذاىي مضتغَدًا بأم -7

 
 .بكريَت (quiz) تاقيكردنةوةي لةناكاو -
-Ali-A( بؤ كوردي و بةفؤنيت )Ali_K_Traditional) بة فؤنيت ككؤرس بووثيَويصتة  -

Traditional )بؤ عةرةبي و بةفؤنيت (Times New Roman) بؤئيهطميسى. 

 
 

 . هةر تيَبيهيةكي تر كة واوؤشتا هةيبيَت 

 

 
 
 


