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 العراق-كوردستان إقليم حلومة                                                                                                                       عيَزاق-كوردستان هةريَمي حلومةتي   
 الوزراء جملس رئاسة                                                                                                                                 وةسيزان ئةجنومةني سةرؤكايةتي   

 العلمي والبحث العالي التعليم ةوزار                                                                                                       سانسيت تويَذينةوةي و باآل خويَندني وةسارةتي
     سوران جامعة رئاسة                                                                                                                                              سؤران سانلؤي سةرؤكايةتي

 اآلداب فاكليت                                                                                                                                                               ئاداب فاكةليَت    
 بووك كؤرس/خويَندن يثالن دارِشيت                                                                                           

       302-3102 خويَندني سالَي بؤ                                                                                              
                  

  :مامؤشتا زانياري
 

 محد مصري شوزاى  :مامؤشتا نــــــاوي
 عةربي نؤئ ئةدةبي:  مامؤشتا وردي ثصجؤري

 8552 473 0770 : موبايل.ذ
 suzan.musheer@yahoo.com:ئينيَل

 :مامؤشتا واذووي ياى مؤر
 

 :بابةت و بةط زانياري

 عةرةبي زماني :بةط نــــــاوي

 احلديث اهعربٌ االدب :بابةت ناوي
 ضوارةم :قؤناغ

   3: يةكة ذمارةي
 :بةط شةرؤك واذووي و مؤر

 
 عةرةبي زماني :بةط جؤري دَلهيايي يجيَطر و بةرثرس زانياري

 د. عٌر أمحد حمٌىد  :جيَطر نــــــاوي عبداهلل حصني عبداهوطًفَ.   :بةرثرس نــــــاوي
 07505470928:موبايل.ذ 10017707770:موبايل.ذ

 omarmahmoud1@hotmail.com :ئينيَل hussen.1977@yahoo.com :ئينيَل
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 :    بؤ بهووشريَت كورتةيةك ثيَويصتة                                   
                  

 : بابةت ثيَهاشةي
القسم األول دة ))األدب العريب احلديث(( تقسم اىل قسميني : الشعر العريب احلديث والنثر العريب احلديث ما

واهتم ودورهم للتجديد الشعري شكال ومضمونًا  ومن ابرز هتتم مبدارس الشعر العريب احلديث وابرز شعرائها ودع
جر والديوان واألبولو ...( . اما اجلانب النثري فهو عن دور هاعة احإييا  والاراث ومجاعة املاملدارس الشعرية ) مج

            منهمفنية ال جملموعة كتاب القصةية الفنية و ابرز اعمال القصصية النضهة الفكرية واألدبية يف ظهور القصة والروا
 و حممد يسن هيكل ...( ) طه يسني ، والعقاد ،

 –طريهطي بابةت: اينية املادة تكنو يف انًا 

رطىر اىجاوة اىىثزٌ اىحذَث فٍ اىزواَح واىقصح هم اَضا تذعزف مزاحو ذطىر األدب اىعزتٍ وذعزف  اىطيثح  ت 

ذمنُه اىطيثح ىقزاءج اىىصىص  وواعماىهم اىىثزَح اىجذَذج   اتزس مراب اىىثزَُه اىجذداىرعزف عيً واىمقاىح ... و

 . اىشعزَح اىحذَثح وطزَقح ذحيُيها وتُان مىاطه اىجماه فُها

 اهداف المقرر ) األدب العربي الحديث (ئاماجني بابةت: 

 .ىٍ ذىضُح اىمؤثزاخ اىنثزي فٍ وهضح اىشعز اىعزتٍ اىحذَث اَهذف هذا اىمقزر    -

 . ماخ اىشعزَح اىرٍ عاصزخ ذيل اىىهضحدراسح أهم اىحز  -

 ذعزَف اىطيثح تاتزس اىمذارس اىشعزَح وشعزائها ودورهم اىثارس فٍ اإلتذاع اىشعزٌ -

(المحاضرةالقاء طرق اكاني ثيض كةط كردني بابةتةكة )ريط  

 حماورة الطلبة يف حبوثهم املوجزة . -. طريقة األسئلة -طريقة احلوار  -طريقة احملاضرة  -1
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        بابةتةكة خصتةي دابةشكردني                                   
 ومناقشة خمطط املقرراألدب العريب احلديث  مقدمة للمادة  يةكةم يةفتةي

 هنضة الشعر العريب احلديث  دووةم يةفتةي

 عوامل ومظاهر النهضة شيَيةم يةفتةي

 الشعرا  اجملددين فئات ضوارةم يةفتةي

 .الصراعات الفكرية واألدبية ودورها يف الشعر احلديث ثيَهجةم يةفتةي

 .مرايل تطور األدب العريب احلديث شةشةم يةفتةي

 .مدارس الشعر العريب احلديث حةفتةم يةفتةي

مدرسة اإلحياء والرتاث - يةشتةم يةفتةي  

 الشاعر حممود سامي البارودي نؤيةم يةفتةي
حتليل منوذج شعري –املوضوعات و امليزات الفنية يف شعر البارودي  دةيةم تةييةف  

  يازدم يةفتةي

  االختبار الفصلي األول

 

  مجاعة املهجر - دوازدةم يةفتةي

 الشاعر ايليا أبو ماضي شيَسدةم يةفتةي

 .منوذج شعري حتليل –املوضوعات و امليزات الفنية يف شعر ايليا ابو ماضي  ضواردةم يةفتةي

مدرسة الديوان الرومانسية - ثازدةم يةفتةي  
 الشاعر حممود عباس العقاد شازدةم يةفتةي

 حتليل منوذج شعري –املوضوعات و امليزات الفنية يف شعر العقاد  حةظدةم يةفتةي
 ثايناالختبار الفصلي ال يةذدةم يةفتةي

 
  لشايب (مدرسة ابولو  ) الشاعر ابو قاسم ا نؤزدةم يةفتةي
 حتليل منوذج شعري  –املوضوعات و امليزات الفنية يف شعر ابو قاسم الشايب  بيصتةم يةفتةي
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  مدرسة الشعر احلر ويةك بيصت يةفتةي
 وريادة الشاعر بدر شاكر السياب

 حتليل منوذج شعري –املوضوعات و امليزات الفنية يف شعر السياب  ودوو بيصت يةفتةي

 النثر العريب احلديث وشىَ بيصت يةفتةي
 الرواية العربية احلديثة وضوار بيصت يةفتةي
 انواع الرواية العربية وثيَهج بيصت يةفتةي
  كتاب الرواية العربية وشةط بيصت يةفتةي

 قرا ة البحوث  وحةوت بيصت يةفتةي
 قرا ة البحوث ويةشت بيصت يةفتةي
 تقدمي ملخص هنائي عن املواد  ونؤ بيصت يةفتةي
 ثالثاالختبار الفصلي ال شييةم يةفتةي

 
 
 

 : شةرضاوةكاى                                          
 -:  املصادر املعتمدة

                                                                                                                                  خ – د - تُزوخ ، صُذا – اىعصزَح اىمنرثح مىشىراخ – مُخائُو امطاوُىس – اىحذَث اىعزتٍ اىشعز فٍ دراساخ* 

-اىعزب اىنراب اذحاد مىشىراخ مه دراسح – ميُة اىذَه سعذ د، ،(  اىعزتُح اىحذاثح فٍ دراساخ)  اىحذاثح وعٍ*  

1991                                                                                                                                         
                                                                                             

  واىفىىن ثقافحىي اىىطىٍ اىمجيس ، 1911 ، اىمعزفح عاىم ، عثاس احسان. د ، اىمعاصز اىعزتٍ اىشعز اذجاهاخ*

 .                                                                                                                  اىنىَد – واِداب

          1991مصز_  اإلسنىذرَح اىمعارف مىشأج ، عُسً فىسٌ ، اىمعاصز اىشعز فٍ قزاءج اىشعزَح ذجيُاخ* 

                                                                                                                                   خ_د ، اىمىشأ – اىعزتٍ اىفنز دار ، عُذ رجاء.  د ، شىمد محمىد.د ، واىمعاصز اىحذَث اىعزتٍ شعزاى مقىماخ* 

             2005-  عمان – اىُاسورٌ ،دار عثُذ صاتز دمحم. د ،  رضىان عثذهللا شعز فٍ واألمنىح اىنرة شعزَح*  

 _  اىثقافح دار ، اىعىدج دار ، جحا خيُو مُشاه. د ، دروَش محمىد اىً شىقٍ أحمذ مه  اىحذَث اىعزتٍ اىشعز*  

 1999 ،(  1) ط تُزوخ

  مصز_  1991 ىىوجمان – ىشزىي اىعاىمُح اىمصزَح اىشزمح ، دروَش أحمذ ، اىقصصٍ اىفه ذقىُاخ* 
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 1910 ، اىمعارف دار ، اىقاهزج -1- ط ، ضُف شىقٍ. د ، اىعزتٍ اىىثز فٍ ومذاهثه اىفه* 

 .   ذارَخ دون تُزوخ، اِداب، دار اىمىسىٌ، جاسم محسه اىرحىه، و اىىشأج: اىعزتُح اىزواَح* 

 

 :  اىناميح اىشعزَح واألعماه دواوَه مجمىعح

  اىشاتٍ قاسم أتى اىشاعز -

  شىقٍ أحمذ اىشاعز -

  ماضٍ اتى اَيُا اىشاعز -

  اىسُاب شامز تذر اىشاعز  -

  اىمالئنح واسك اىشاعزج -

 

 
 :  تيَبيين

 . دابهريَت شالَ وكؤتاي وةرزي تاقيكردنةوةكاني بؤ وةآلم و ثرشيار منوونةي -
( درجُ 15(مما ياتٌ: )      ( )أ( عرف )1س)  

مجاعُ ابىهى–شاعر اهصًف واهقوٍ  ––طفٌ املِفوىطٌ ًصطفِ ه - –اهصعر احلر   

  

( درج15ُ( حتدث عّ ًا يأتٌ .)2س )  

اهفًُِ وابرز ُتاجاتهٍ اهقصصًُ .  حتدث عّ ابرز كتاب اهروايُ اهعربًُ  -1  

حتدث عّ غربُ اهصاعر حمٌىد شاًٌ اهبارودٍ واثبت ذهم مبا حتفظ هه ًّ األبًات اهصعريُ . - 3  

  

( درج15ُ:)  ( مما يأتٌ   ق ي )( بني اهفر3س)  

اهفرق بني اهروايُ اهتعوًًٌُ واهرتفًهًُ ؟ -1  

اهفرق بني املدرشُ اهلالشًلًُ اجلديدَ واملدرشُ اهروًاُصًُ؟  -2  

  

( درج15ُ( مما يأتٌ :)       ( عوى ي )4س)  

. اُتصاب كتاب ) اهديىاْ يف اهِقد واألدب ( هوصاعر ) حمٌىد عباس اهعقاد ( وحده -1  

عوى ترمجُ اهلاتب اهعربٌ )رفاعُ رافع اهطهطاوٍ( هروايُ ًغاًرات توٌان األوروبًُ .-2  

متًس اهصاعر ) حمٌىد عباس اهعقاد ( بِسعُ اهفلر واملفلر  -3  

 
 


