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   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:  سوزان مشير حمد
ثسثؤري وردي مامؤستا : ئةدةبي عةرةبي ئةندةلسي
ذ.موبايل : 0770 473 8552
ئيميَل:suzan.musheer@yahoo.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: زماني عةرةبي

ناوي بابةت: الادب العربي في الأندلس

قؤناغ: سييةم

ذمارةي يةكة :2  

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش: زماني عةرةبي
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: 
 توضيح لمحتوى المقرر :
سوف نتناول في هذا المقرر مقدمة عن ماهية الأدب بعامة والأدب الأندلسي بوجه خاص ، ثم -نوجز الحديث عن جوانب الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية لبلاد الأندلس ،                                                                                     
كما وسنذكر سنعرض إلى أساليب الشعراء في العصور الأندلسية المختلفة واتجاهاتهم الأدبية ، أبرز الشعراء في كل عصر                                                                                                                                                                      
ثم نعرض لأهم الفنون الشعرية الأندلسية المتميزة ، وما استحدثه أهل الأندلس من فنون شعرية ، إلى فني التوشيح والزجل ، و أبرز رواد هذين الفنين ، بالإضافة إلى ما وسع فيه أهل الأندلس القول من الأغراض مشيرين إلى غرضي ( وصف الطبيعة ، ورثاء المدن والممالك  مع إيراد بعض نماذج الشعرية ، ودراستها ثم ندرس . أهم فنون النثر في الأندلس ، معرفين بكل فن من منها                                                                                                                       .                                                                                                            
طرينطي بابةت: اهمية المادة تكمن في انها –
 - تشجيع الطلبة الأسلوب الفني والأدبي   للحوار والنقاش العلمي .
 وتعليم الطلبة القراءة الصحيحة للنصوص الشعرية      
ئامانجي بابةت: اهداف المقرر ( الأدب العربي الأندلسي )
 أهداف تدريس المقرر :
 ـ أن يعرف الطلاب اتجاهات الأدب الأندلس من عصر الولاة إلى عصر ملوك الطوائف.
-أن يفهموا خصائص الأدب الأندلسي شعره ونثره.
-أن يعرفوا البارزين من الشعراء والكتاب في الأندلس.
ريطاكاني ثيش كةش كردني بابةتةكة (طرق القاء المحاضرة)
1- طريقة المحاضرة - طريقة الحوار - طريقة الأسئلة .- محاورة الطلبة في بحوثهم الموجزة .
                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
في جغرافية الأندلس وتاريخها
هةفتةي دووةم
أثر الطبيعة في الشعر الأندلسي
هةفتةي سيَيةم
فتح المغرب
هةفتةي ضوارةم
حملة ( طارق بن زياد)
هةفتةي ثيَنجةم
امارة قرطبة
هةفتةي شةشةم
دولة المرابطين
هةفتةي حةفتةم
دولة بني الأحمر
هةفتةي هةشتةم
الحياة الإجتماعية في الأندلس
هةفتةي نؤيةم
حياة الأندلس الفكرية
هةفتةي دةيةم
الإمتحان الفصلي (1)
هةفتةي يازدم
فنون الشعر الأندلسي
هةفتةي دوازدةم
(أ) فنون الشعر الأندلسي التقليدية
هةفتةي سيَزدةم
1- الغزل
هةفتةي ضواردةم
2- المدح
هةفتةي ثازدةم
(ب) فنون الشعر الأندلسي الموسعة
هةفتةي شازدةم
1- شعر الحنين
هةفتةي حةظدةم
2- شعر الطبيعة
هةفتةي هةذدةم
3- الشعر التعليمي
هةفتةي نؤزدةم
الإمتحان الفصلي (2)
هةفتةي بيستةم
(ج) فنون الشعر الأندلسي المحدثة
هةفتةي بيست ويةك
1- فن الموشحات الأندلسية
هةفتةي بيست ودوو
2- الزجل الأندلسي
هةفتةي بيست وسىَ
النثر الفني الأندلسي
هةفتةي بيست وضوار
النثر العربي بين المشارقة والأندلسيين
هةفتةي بيست وثيَنج
فنون النثر الأندلسي
هةفتةي بيست وشةش
1- الخطابة
هةفتةي بيست وحةوت
2- الرسائل وانواعها
هةفتةي بيست وهةشت
3- المناظرات
هةفتةي بيست ونؤ
الإمتحان الفصلي (3)
هةفتةي سييةم
مراجعة المواد المذكورة

                                          سةرضاوةكان :
اهم المصادر المعتمدة للمادة : -
ملامح الشعر الأندلسي:د/عمر الدقاق
تاريخ الادب الأندلسي (عصر سيادة قرطبه) : د. احسان عباس دار الثقافه .الطبعه السابعه
الأدب الأندلسي في عصر الموحدين: د.  حكمة علي الاوسي ,مكتبة الخانجي ,القاهره
في الادب الأندلسي: د/جودت الركابي, دار المعارف,مصر
الزجل في الأندلس:د/عبد العزيز الاهواني , معهد الدراسات العربيه العاليه
الادب الأندلسيبين التأثر والتأتير:د  .محمد رجب البيومي,ادارة الثقافه والنشر بالجامعه
سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون:جمال الدين بن نباتة المصري,تحقيق:محمد أبو الفضل ابراهيم
/تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين): د/احسان عباس, دار الثقافه
رثاء المدن والمماليك الزائله في الشعر العربي حتى سقوط غرناطه:د/عبد الرحمن حسين محمد.الطبعهة الأولى 1403ه 1983م
/عصر الدول والامارات (الأندلس):د. شوقي ضيف, دار المعارف
تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
س(1) عرف (       ) مما يأتي :-   (15) درجة                                                                           
 الشعر الذاتي ، العقد الفريد ، ، الشعراء الجوالون ، ابن خفاجة الأندلسي ، الغربة الروحية.
س(2) عدد (          ) مما يأتي  :-   (15) درجة                                                                           
( أ ) اسباب التي دعت الشاعر (ابن زيدون ) لنظم شعر الغزل في ( ولادة بنت مستكفئ)    .
 (ب) ابرز الرجال الشجعان المسلميين الذين كان لهم دور بارز في فتح المغرب العربي والأندلس.

س(3) ناقش (        ) مما يأتي مستشهداً بما تحفظه من الشعر :-   (15) درجة                                                                           
 (1) تنوعت غربة الشعراء العرب في بلاد الأندلس بين ذلك ، واذكر ابرز العوامل العامة والخاصة التي كانت وراء ذلك ، مستشهداً بما تحفظه من شعر الغربة الأندلسية .
(2) واجهت ظهور فن الموشحات الشعرية قضية الرفض والتأييد  لهذا الفن المستحدث ، بين ذلك مع ذكر ابرز الأراء في ذلك ، مستشهداً  بما تحفظه من نموذج  للموشح الأندلسي .
س(4)   قارن بين (         ) مما يأتي:-  (15) درجة                                                                           
(1) ما أوجه الخلاف بين الشعر في عصر المرابطين والشعر في عصر الولاة  .
(2) قارن بَينَ دور القائد ( طارق بن زياد ) وبَينَ دور الأمير ( عبد الرحمن داخل ) في ازدهار الأندلس وشعره  
- 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 .





