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

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

 باآلدا فاكليت                                                                                                                               ئاداب فاكةليَت    
 بووك كؤرس/خويَندن ثالني دارِشيت                                                                                           

       302-3102 خويَندني سالَي بؤ                                                                                              

                  

  :واوؤشتا اريزاني
 

 محد وصري شوزاى  :واوؤشتا نــــــاوي
 عةرةبي ئةندةلصي ئةدةبي:  واوؤشتا وردي ثصجؤري

 8552 473 0770 : ووباين.ذ
 suzan.musheer@yahoo.com:ئيىيَن

 :واوؤشتا واذووي ياى وؤر
 

 :بابةت و بةط زانياري

 عةرةبي زواني :بةط نــــــاوي

 يف األُدهظ بٛاهعس االدب :بابةت ناوي
 شييةم :قؤناغ

   2: يةكة ذوارةي
 :بةط شةرؤك واذووي و وؤر

 
 عةرةبي زواني :بةط جؤري دَلهيايي جيَطري و بةرثرس زانياري

 د. عٌس أمحد حمٌ٘د  :جيَطر نــــــاوي عبداهلل حطني عبداهوطٚفَ.  :بةرثرس نــــــاوي
 07505470928:ووباين.ذ 10017707770:ووباين.ذ
 omarmahmoud1@hotmail.com :ئيىيَن hussen.1977@yahoo.com :يىيَنئ
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         :   بؤ بهووشريَت كورتةيةك ثيَويصتة                                   

 : بابةت ثيَهاشةي

 ىوت٘ا ارقكسز  ت٘قٚح حمل 

 د٘اُب عّ احلدٙح ُ٘دص- ثٍ ، خاف ب٘دٕ األُدهطٛ ٗاألدب ةبعاً األدب ًآٚة عّ ًكدًة ارقكسز ٓرا يف ُىوتِاٗي ض٘ف
                                                                                      ، األُدهظ هبالد ٗاالدىوتٌاعٚة ٗاهجكافٚة اهطٚاضٚة احلٚاة

                                                                                                                                                                       عؿس كى يف اهػعساء أبسش ، األدبٚة ٗاجتآاتٍٔ ةارقخىوتوف األُدهطٚة اهعؿ٘ز يف اهػعساء أضاهٚب إىل ضِعسض ٗضِركس كٌا

 ٗ ، ٗاهصدى اهىوت٘غٚح فين إىل ، غعسٙة فِْ٘ ًّ األُدهظ أٓى اضىوتخدثٕ ًٗا ، صةارقىوتٌٚ األُدهطٚة اهػعسٙة اهفِْ٘ ألٍٓ ُعسض ثٍ
 ، اهطبٚعة ٗؾف)  غسقٛ إىل ًػريّٙ األغساض ًّ اهك٘ي األُدهظ أٓى فٕٚ ٗضع ًا إىل باإلقافة ، اهفِني ٓرّٙ زٗاد أبسش

 ًّ فّ بلى ًعسفني ، األُدهظ يف اهِجس ِْ٘ف أٍٓ.  ُدزع ثٍ ٗدزاضىوتٔا ، اهػعسٙة مناذج بعض إٙساد ًع  ٗارقٌاهم ارقدْ ٗزثاء
                                                                                                             .                                                                                                                       ًِٔا

–تكىو يف انًا  ةطريهطي بابةت: ايىية املاد  

تػذٚع اهطوبة األضو٘ب اهفين ٗاألدبٛ   هوخ٘از ٗاهِكاؽ اهعوٌٛ . -   

      ٗتعوٍٚ اهطوبة اهكساءة اهؿخٚخة هوِؿ٘ف اهػعسٙة  

 ( األندلسياهداف المقرر ) األدب العربي ئاواجني بابةت: 

 ٓداف تدزٙظ ارقكسز  أ 

 ٙعسف اهطالب اجتآات األدب األُدهظ ًّ عؿس اه٘الة إىل عؿس ًو٘ن اهط٘ائف. ـ أْ 

 أْ ٙفٌٔ٘ا خؿائـ األدب األُدهطٛ غعسٖ ُٗجسٖ.-

 أْ ٙعسف٘ا اهبازشّٙ ًّ اهػعساء ٗاهلىوتاب يف األُدهظ.-

(المحاضرةالقاء طرق اكاني ثيض كةط كردني بابةتةكة )ريط  

 حماورة الطلبة يف حبوثهم املوجزة . -. يقة األسئلةطر  -طريقة احلوار  -طريقة احملاضرة  -1
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        بابةتةكة خصتةي دابةشكردني                                   
 يف جغرافية األندلس وتارخيها يةكةم يةفتةي

 أثر الطبيعة يف الشعر األندلسي دووةم يةفتةي

 فتح ادلغرب شيَيةم يةفتةي

 محلة ) طارق بن زياد( ضوارةم يةفتةي

 امارة قرطبة ثيَهجةم يةفتةي

 دولة ادلرابطني شةشةم يةفتةي

 دولة بين األمحر حةفتةم يةفتةي

 احلياة اإلجتماعية يف األندلس يةشتةم يةفتةي

 حياة األندلس الفكرية نؤيةم يةفتةي

 (1اإلمتحان الفصلي ) دةيةم يةفتةي

 فنون الشعر األندلسي يازدم يةفتةي

 )أ( فنون الشعر األندلسي التقليدية دوازدةم يةفتةي

 الغزل -1 شيَسدةم يةفتةي

 ادلدح -2 ضواردةم يةفتةي

 )ب( فنون الشعر األندلسي ادلوسعة ثازدةم يةفتةي

 شعر احلنني -1 شازدةم يةفتةي

 شعر الطبيعة -2 حةظدةم يةفتةي

 الشعر التعليمي -3 يةذدةم يةفتةي
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 (2متحان الفصلي )اإل نؤزدةم يةفتةي

 )ج( فنون الشعر األندلسي احملدثة بيصتةم يةفتةي

 فن ادلوشحات األندلسية -1 ويةك بيصت يةفتةي

 الزجل األندلسي -2 ودوو بيصت يةفتةي

 النثر الفين األندلسي وشىَ بيصت يةفتةي

 النثر العريب بني ادلشارقة واألندلسيني وضوار بيصت يةفتةي

 فنون النثر األندلسي هجوثيَ بيصت يةفتةي

 بيصت يةفتةي
 وشةط

 اخلطابة -1

 بيصت يةفتةي
 وحةوت

 الرسائل وانواعها -2

 بيصت يةفتةي
 ويةشت

 ادلناظرات -3

 (3اإلمتحان الفصلي ) ونؤ بيصت يةفتةي

 مراجعة ادلواد ادلذكورة شييةم يةفتةي

 
 : شةرضاوةكاى                                          

 -هم المصادر المعتمدة للمادة : ا

 ياليخ انشعر األَذنطً:د/عًر انذلاق

 ادطاٌ عثاش دار انثمافّ .انطثعّ انطاتعّ. د تارٌخ االدب األَذنطً )عصر ضٍادج لرطثّ( :

 دكًح عهً االٔضً ,يكتثح انخاَجً ,انماْرِ.  د األدب األَذنطً فً عصر انًٕدذٌٍ:

 ً, دار انًعارف,يصرفً االدب األَذنطً: د/جٕدخ انركات
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 يعٓذ انذراضاخ انعرتٍّ انعانٍّ انسجم فً األَذنص:د/عثذ انعسٌس االْٕاًَ ,

 دمحم رجة انثٍٕيً,ادارج انثمافّ ٔانُشر تانجايعّ.  االدب األَذنطٍثٍٍ انتأثر ٔانتأتٍر:د

 اتراٍْى ضرح انعٌٍٕ فً شرح رضانح اتٍ زٌذٌٔ:جًال انذٌٍ تٍ َثاتح انًصري,تذمٍك:دمحم أتٕ انفضم

 انثمافّ ر, دا/ادطاٌ عثاشد: انطٕائف ٔانًراتطٍٍ( عصراألَذنطً )تارٌخ األدب /

رثاء انًذٌ ٔانًًانٍك انسائهّ فً انشعر انعرتً دتى ضمٕط غرَاطّ:د/عثذ انردًٍ دطٍٍ دمحم.انطثعٓح األٔنى 

 و1893ِ 1443

 دار انًعارف شٕلً ضٍف,. (:د)األَذنص عصر انذٔل ٔاالياراخ/

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

 ( دزدة                                                                           15)   -( مما ٙأتٛ         عسف ) (1ع)

 ة األُدهطٛ ، اهغسبة اهسٗحٚة.اهػعس اهراتٛ ، اهعكد اهفسٙد ، ، اهػعساء اجل٘اهْ٘ ، ابّ خفاد 

 ( دزدة                                                                           15)   -   ( مما ٙأتٛ          عدد ) (2ع)

 ) أ ( اضباب اهيت دعت اهػاعس )ابّ شٙدْٗ ( هِظٍ غعس اهغصي يف ) ٗالدة بِت ًطىوتلفئ(    .

 عاْ ارقطوٌٚني اهرّٙ كاْ هلٍ دٗز بازش يف فىوتح ارقغسب اهعسبٛ ٗاألُدهظ.)ب( ابسش اهسداي اهػذ 

 

 ( دزدة                                                                           15)   -  ُاقؼ )        ( مما ٙأتٛ ًطىوتػٔدًا مبا حتفظٕ ًّ اهػعس (3ع)

ألُدهظ بني ذهم ، ٗاذكس ابسش اهع٘اًى اهعاًة ٗاخلاؾة اهـيت كاُـت ٗزاء   ( تِ٘عت غسبة اهػعساء اهعسب يف بالد ا1) 
 ذهم ، ًطىوتػٔدًا مبا حتفظٕ ًّ غعس اهغسبة األُدهطٚة .

( ٗادٔت ظٔ٘ز فّ ارق٘غخات اهػعسٙة قكٚة اهسفض ٗاهىوتأٙٚد  هلرا اهفّ ارقطىوتخدخ ، بني ذهم ًع ذكس ابسش األزاء 2)
 ذج  هوٌ٘غح األُدهطٛ .يف ذهم ، ًطىوتػٔدًا  مبا حتفظٕ ًّ من٘

 ( دزدة                                                                           15)  - قازْ بني )         ( مما ٙأتٛ   (4ع)
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 ( ًا أٗدٕ اخلالف بني اهػعس يف عؿس ارقسابطني ٗاهػعس يف عؿس اه٘الة  .1)

  د ( َٗبنَي دٗز األًري ) عبد اهسمحّ داخى ( يف اشدٓاز األُدهظ ٗغعسٖ ( قازْ َبنَي دٗز اهكائد ) طازق بّ شٙا2)

 . بكريَت(quiz) لةناكاو تاقيكردنةوةي -
-Ali) بةفؤنيت و كوردي بؤ( Ali_K_Traditional) فؤنيت بة بووك كؤرس ثيَويصتة -

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

 

 يةيبيَت واوؤشتا كة تر يةكيتيَبيه يةر . 

 
 
 


