
file_0.jpg


file_1.wmf


   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2013-214                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: م. شيروان خليل رمضان
ثسثؤري وردي مامؤستا اللغة العربية – الأدب الحديث
ذ.موبايل:07502422052
ئيميَل: Sherwan.ramadan83@hotmail.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: اللغة العربية

ناوي بابةت: الأدب العباسي

قؤناغ: الثالث

ذمارةي يةكة:3

مؤر و واذووي سةرؤك بةش: أ  د. صادق كريم يحيى


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: م. حسين عبداللطيف عبدالله
نــــــاوي جيَطر: د. عمر أحمد محمود

ذ.موبايل:07706171217
ذ.موبايل:07505470928

ئيميَل: hussen.1977@yahoo.com
ئيميَل: omarmahmoud1@hotmail.com



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
          
ثيَناسةي بابةت:

طرينطي بابةت:

ئامانجي بابةت:
                 من المتوقع في نهاية هذا المقرر أن تُحقق للطالب الأهداف الآتية :
	معرفة مظاهر الحياة المختلفة للعصر العباسي.
	معرفة كيفية تطور الشعر العربي في العصر العباسي.
	معرفة أبرز الشعراء العباسيين, ومعرفة اتجاهاتهم الفنية.
	معرفة كيفية تطور النثر العربي في العصر العباسي.
	معرفة فنون النثر المختلفة في العصر العباسي.
	معرفة أبرز كتاب النثر في العصر العباسي, ومعرفة اتجاهاتهم الفنية.

          

                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
مقدمة للمادة ومناقشة مخطط المقرر
هةفتةي دووةم
الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للعصر العباسي
هةفتةي سيَيةم
روافد الثقافة الفارسية والهندية واليونانية, وأثرها في الأدب
هةفتةي ضوارةم
العوامل التي أدت إلى ازدهار الشعر
هةفتةي ثيَنجةم
التطور والتجديد في الأغراض الشعرية
هةفتةي شةشةم
التطور والتجديد في الأغراض الشعرية
هةفتةي حةفتةم
موضوعات جديدة
هةفتةي هةشتةم
التجديد في الأوزان والقوافي
هةفتةي نؤيةم
الاختبار الفصلي الأول
هةفتةي دةيةم
بشار بن برد: آخر القدماء وأول المجددين
هةفتةي يازدم
بشار بن برد: آخر القدماء وأول المجددين
هةفتةي دوازدةم
أبو تمام: الحداثة في اللغة والمعاني والتصوير
هةفتةي سيَزدةم
أبو تمام: الحداثة في اللغة والمعاني والتصوير
هةفتةي ضواردةم
البحتري: جماليات تصوير المكان, والحداثة في الإيقاع
هةفتةي ثازدةم
البحتري: جماليات تصوير المكان, والحداثة في الإيقاع
هةفتةي شازدةم
أبو فراس الحمداني: الشعر الوجداني
هةفتةي حةظدةم
أبو فراس الحمداني: الشعر الوجداني
هةفتةي هةذدةم
المتنبي: التجديد في قصيدة المدح
هةفتةي نؤزدةم
المتنبي: التجديد في قصيدة المدح
هةفتةي بيستةم
الاختبار الفصلي الثاني
هةفتةي بيست ويةك
تطور النثر
هةفتةي بيست ودوو
فنون النثر: المناظرات والرسائل 
هةفتةي بيست وسىَ
فنون النثر: القصص والوعظ والخطب
هةفتةي بيست وضوار
مدرسة الترسل الطبيعي: ابن المقفع
هةفتةي بيست وثيَنج
مدرسة الاستطراد: الجاحظ
هةفتةي بيست وشةش
مدرسة السجع: ابن العميد
هةفتةي بيست وحةوت
المقامات: بديع الزمان الهمذاني
هةفتةي بيست وهةشت
الاختبار الفصلي الثالث
هةفتةي بيست ونؤ
مراجعة عامة
هةفتةي سييةم
مراجعات ومناقشات عامة


                                          سةرضاوةكان :
	الإمتاع والمؤانسة: أبو حيان التوحيدي, تحقيق: مرسل فاتح العجمي, المكتبة العصرية, يبروت, ط1, 2003
	البيان والتبيين: الجاحظ, تحقيق: درويش الجويدي, المكتبة العصرية, بيروت, ط1, 2000.
	تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الأول: شوقي ضيف, دار المعارف, القاهرة, ط 14, د.ت.
	تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الثاني: شوقي ضيف, دار المعارف, القاهرة, ط10, 1996.
	حديث الأربعاء: طه حسين, المجلد الثاني, ضمن الأعمال الكاملة, دار الكتاب اللبناني, بيروت, ط1, 1981.
	دواوين الشعراء العباسيين (بشار بن برد, أبو نواس, أبو تمام, المتنبي, أبو فراس الحمداني...).
	الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور: شوقي ضيف, دار المعارف, القاهرة, ط2, د.ت. 
	الفن مذاهبه في الشعر العربي: شوقي ضيف, دار المعارف, القاهرة, ط13, د.ت.
	الفن ومذاهبه في النثر العربي: شوقي ضيف, دار المعارف, القاهرة, ط13, د.ت.
	مقدمة للشعر العربي: أدونيس, دار العودة, بيروت, ط1, 1971.



تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
	ما العوامل التي أدت إلى ازدهار الشعر في العصر العباسي؟
	كانت قصيدة المدح سباقة إلى التجديد في العصر العباسي, ما مظاهر التجديد فيها؟
	ما الموضوعات التي استجدت في العصر العباسي؟
	ما معنى الأسلوب المولَّد الذي استحدثه الشعراء العباسيون؟
	ما المزايا التي امتازت بها مدرسة الترسل؟
	ما خصائص مدرسة السجع لدى ابن العميد مستشهداً بأمثلة مناسبة؟
	ما خصائص المقامات لدى بديع الزمان الهمذاني مستشهداً بأمثلة توضيحية؟


- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.


	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .






