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 كراسة المادة

Course Book 

 المادة . اسم 1 العباس  األدب 

 التدريس  المسؤول .  2 مصطف   جمال سليماند. 

بية   . القسم/ الكلية 3 ية األساس اللغة العربية/ كلية التر

 االتصال:   معلومات   . jamal.mustafa@su.edu.krd  4:  االيميل

 3النظري      
  

الدراسية    وحدات . ال 5
 )بالساعة( خالل االسبوع 

 . عدد ساعات العمل 6 ( ساعات 6)

 course). رمز المادة 7 
code) 

جامعة صالح  ب حاصل عىل البكلوريوس من قسم اللغة العربية  
   2004-2003الدين سنة  

، وكنت االول عىل القسم، حصلت ف 
سنة   الماجستتر  نفسه عىل  النقد    2008القسم    

ف  رسالة  عن 
  شعر كاظم الحجاج(. 

االدب   الحديث بعنوان )جماليات النص ف 
حصلت عىل الدكتوراه من جامعة السليمانية كلية اللغات قسم  

الموسو    
اطروحتر عن  العربية     اللغة 

ف  الشعري  بـ)الخطاب  مة 
ضوء التفكيكية محمود درويش انموذجا(. امارس التدريس منذ 

ة اربــع سنوات ، امارس  2009العام     جامعة سوران فتر
، درست ف 

الدين   جامعة صالح    
ف  منذ    –التدريس  االساسية  بية  التر كلية 

2012     
إىل االن لدي عدد من البحوث المنشورة، وشاركت ف 

 مرات العلمية.  العديد من المؤت

وفايل االكاديم   ٨ . الت 

 للتدريس  
 

 
 
 
 
 

 الحالة االجتماعية والثقافية  ،البيئة العباسية الحالة السياسية

 االغراض الشعرية القديمة

 الغزل، الهجاء، المديح، الرثاء، الوصف 

 الموضوعات الشعرية المستحدثة 

. المفردات الرئيسية  ٩

 Keywordsللمادة  
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  و األفكار و الصور 
  المعاب 

 التجديد ف 

  األلفاظ و األسلوب  
 التجديد ف 

 شعراء عباسيون: 

، أبو فراس ي، المتنت  
  بشار بن برد، أبو نواس، أبو تمام، البحتر

  
 ، أبو العالءالمعريالحمداب 

 النتر العباس  

  الفاضل
 ابن المقفع، الجاحظ، القاض 

،الحريري  
 -بديع الزمان الهمداب 

 . نبذة عامة عن المادة ١٠
 ازدهارا من بير  العصور االدبية  

، وتعد االكتر تمثل هذه المادة مرحلة من مراحل االدب العرب  

ّ  االخرى   ة شعرائها، فضال عما تمتر  إذ تتمتر   االفكار  به ادبها من   تبغزارة نتاجها وكتر
جمال ف 

اتصالها  واالساليب   نتيجة  ذلك  وقد كان  االدبية،  فنونها    
ف  واستحداث  النوع    

ف  وتجديد 

والسياسية   االجتماعية  الحياة  تأثر  أدبها كما  فتأثر  االخر  عىل  وانفتاحها  االخرى  باالداب 

 .  والثقافية، ولهذا سم  هذا العرص بالعرص الذهت  

 .أهداف المادة: ١١
،  من تاريــــخ االدب العرب   مهمة  المرحلة  الطالب عىل هذه المن اهداف المادة: أن يتعرف        

ة     أدت اىلمن أزىه العصور االدبية،  إذ تعد هذه الفتر
  فضال عن الوقوف عىل االسباب التر

تطور االدب بصور  فقد  واالطالع عىل ابرز االسماء الالمعة  الذي طرأ عىل هذا االدب،  التطور  
عامة وبعض االجناس االدبية بصورة خاصة، ونحن نعلم ان العملية التعليمية عملية تكاملية  
  فهم الطالب، ولهذا فالوقوف  

خ او الخلل ف  ال يمكن ان تكون هناك فجوات تحدث الشر
 ملحة.  حاجةعىل هذه المرحلة التاريخية من االدب العرب   يمثل 

امات الطالب: ١٢  . التر 
القاعات        داخل  المستمر  الحضور  المادة  هذه  تجاه  الطالبة  أو  الطالب  امات  التر  من 

ومتابعة   )كيوز(  يومية  امتحانات  عمل  او  تقارير صفية  من  به  يكلف  ما  وانجاز  الدراسية 
  يزّود بها 

  يكلف بها ودراستها من مظانها ومطالعة المصادر والمراجع التر
 المفردات التر

 

 التدريس طرق  .  ١٣
  :   تدريس هذه المادة ىه 

 الطرق المتبعة ف 
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 . المناقشة والحوار  -1
 طريقة االلقاء.  -2
 التحضتر من قبل الطلبة.  -3
 كتابة التقارير الصفية.  -4

أّما الوسائل المستعملة اليصال المادة فه  السبورة العادية واستخدام الداتاشو، فضال  
  العملية التعليمية  

عن استخدام االقالم الملونة، عىل أن يكون الطالب عنرصا محوريا ف 
ا.     أوال واختر

 اذ ال يمكن االستغناء عنه النه الهدف والمعت 
 

 نظام التقييم . ١٤
الكورس   الطالبيمتحن     هذا 

لكل امتحان )ف  ة درجة،كما يقوم  ( 15امتحانير   خمس عشر
النشاطات الصفية مثل االمتحان او تحضتر مادة وتقديمها، ولكل  بكتابة تقرير مع بعض 

  من )
  نهاية الكورس االمتحان النهاب 

(درجة ليصبح  60منهما خمس درجات، كما يمتحن ف 
  درجة.  100المجموع 

 نتائج تعلم الطالب . ١٥
ات ودراسة المواد   م بالمحاض  برز ما تمتر  به هذا العرص  أن يتعلم  أينتظر من الطالب الملتر 

والنتر  الشعر    
فنية ف     أوالتعرف عىل    ،من ظواهر 

الالمعة ف  المجالير  برز االسماء  ،  هذين 
األ أومعروف   العصور  عن  متمتر   العرص  هذا  الثقافية  ن  النواح     

ف  واالجتماعية  خرى 
، فمن خالل دراسة كل ما تمتر  به هذا العرص يستطيع    والسياسية حتر سم  بالعرص الذهت  

ة التاريخية.   الطالب ان يكون ملما بأدب هذه الفتر
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 . قائمة المراجع والكتب ١٦

 المراجع الرئيسية  •
   العرص العباس  األول -تاريــــخ االدب العرب    -1

  ضيف . والثاب 
 ، د. شوفر

، ناظم رشيد. االدب  -2   العرص العباس 
 العرب   ف 

 

 المراجع المفيدة  •
  القرن الرابع الهجري، زىك مبارك  -1

  ف 
 النتر الفت 

، د. محمد مهدي البصتر  -2   األدب العباس 
 ف 

، د. عبده بدوي  -3   النص الشعري، العرص العباس 
 دراسات ف 

  شعر العرص العباس  األول، د.مجاهد مصطف  بهجت -4
 التيار االسالم  ف 

  عرص العباسيير  ، د. محمد زغلول سالم -5
 .االدب ف 

، أنيس المقدس   -6   االدب العرب  
ية ف   .تطور االساليب النتر

  األدب العباس  الرؤية والفن، د. عزالدين اسماعيل -7
 ف 

، أنيس المقدس   -8   العرص العباس 
 أمراء الشعر العرب   ف 

، احمد حسن الزيات  -9  تاريــــخ االدب العرب  
  العرص العباس  االول، محمد نبيه حجاب. معالم الشعر   -10

 وأعالمه ف 
، مصطف  الشكعة.  -11   العرص العباس 

 الشعر والشعراء ف 
12-  . ، محمد عبدالمنعم الخفاح     العرص العباس 

 الحياة االدبية ف 
، العرب   حسن درويش.  -13   العرص العباس 

 الشعراء المحدثون ف 
، عىل  ابراهيم ابو   -14   العرص العباس 

 زيد. زهد المجان ف 
15-   

، محمد عبدالعزيز المواف    الشعر العباس 
 حركة التجديد ف 

، محمد نبيه حجاب -16   األدب العرب  
 مظاهر الشعوبية ف 

  القرن الثالث الهجري، أحمد مصطف  هدارة  -17
 اتجاهات الهجاء ف 

، د.توفيق الفيل -18   الشعر العباس 
 القيم الفنية المستحدثة ف 

، محمد عبد -19   الشعر العباس 
  حركة التجديد ف 

 .العزيز المواف 
  الشكعة -20

، د. مصطف    مجتمع الحمدانيير 
 . فنون الشعر ف 

 الشعر والشعراء مصطف  الشكعة  -21
 االدب العباس  صفاء خلوض   -22
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 . مواضيع الفصل الدراس  االول ١٧ اسم المحاض  

 الكورس االول  د.جمال سليمان مصطف  

   العرص  عن هذا مقدمة عامة   االسبوع االول 

  االسبوع 
: الشعر  الثاب 

ً
 الشعر   عوامل ازدهار  : أّوال

 الموضوعات الشعرية:  -أ  الثالث االسبوع 
 المديح   -
  الهجاء -

 الرثاء    - الرابع االسبوع 
 الغزل  -

 الوصف   - الخامس االسبوع 
 الخمريات   -

:  -ب السادس االسبوع  ي الشعر العباسي
 
 التجديد ف

  واالفكار -
  المعاب 

 التجديد ف 

-   
 االلفاظ واالساليبالتجديد ف 

   - السابع االسبوع 
  االوزان والقواف 

 التجديد ف 

  الموضوعات الشعرية   -
 التجديد ف 

 المجون - الثامن االسبوع 

 الشعوبية والزندقة  -

   الزهد والتصوف - التاسع االسبوع 

 الشعر الفكاىه   -

 الشعر التعليم   -

:   -ج  العاشر االسبوع   شعراء من العرص العباس 

 بشار بن برد -
  نواسابو   -

 ابو العتاهية  - الحادي عشر االسبوع 
 ابو تمام  -



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation                       مديرية ضمان الجودة واالعتمادية  
 

  عشر االسبوع 
  الثاب 

 
:  - ثانيا   العرص العباس 

 النتر ف 

 عوامل تطور النتر 

ية:  الثالث عشر االسبوع   الفنون النتر

 الرسائل  -

 الخطابة  -

 ت التوقيعا -

  الرابع عشر االسبوع 
 
 الك
ّ
 :  ابت

 ابن المقفع -

 االختبارات .   18

 مالحظات اضافية:   19

 مراجعة الكراسة من قبل النظراء 20

 
 

 


