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 كراسة المادة
Course Book 

 السادة. اسم 1 اإلسالميدب األ

 . التجريدي السدؤول2 د. سهزان مذيخ حسج 
 . القدم/ الكمية3 المغة العخبية / كمية التخبية األساس

 suzan.hamad@su.edu.krd االيسيل: 
   رقم الياتف

 . معمهمات االترال: 4
 

. الهحجات الجراسيو 5 (  ساعة  2 ) الشظخي : 
 )بالداعة(  

 . عجد ساعات العسل6  ساعة  10مجى تهفخ التجريدي لمظمبة خالل االسبهع(:      
  . رمد السادة 7 

(course code) 
 د. سهزان مذيخ حسج

شيادة الجكتهراه في الشقج األدبي الحجيث بسهضهع األطخوحة )الشقج الدخدي عشج  -
 .2015)امتياز( /جامعة السهصل عام سعيج يقظين( وبتقجيخ 

 الكتب السشذهرة:
 2018الخمد في شعخ أمل دنقل ، دار تسهز ، نيشهى :  -
 2019الشقج الدخدي عشج سعيج يقظين ، دار نيشهى  :  -

 أما أىم الجورات السذاركة 
  2009دورة طخق تجريذ  - دورة كفاءة الكهمبيهتخ  -
 2011 ,(IC3دورة كفاءة الحاسهب ) -
 دورة تعميم نظام مهدل-دورة تعميم المغة اإلنكميدية  -

 وأىم البحهث السشذهرة: 
   2015الشقج الدخدي السفيهم والشذأة )بحث قيم( -
 2016الشقج الدخدي لمخظاب عشج سعيج يقظين )بحث  مدتل( -
اثخ التكشمهجيا في تعمم مادة الدخديات في السيجان األكاديسي )بحث مقجم  -

 2018التكشمهجيا في التعمم والتعميم"   لمسؤتسخ الجولي" اثخ

. البخوفايل االكاديسي ٨
 لمتجريدي
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 2019اشكالية اليهية في رواية غخيق السخايا أللياس فخكهح:  -
 

/ الفتهحات / السجيح الشقائض / اإللتدامية األدب / اإلسالم / الذعخ / الفن / 
الخظبة الجيشية.الشبهي/ األدب العحري / الحزخية / السجنية /   

السفخدات الخئيدية  .٩
 Keywordsلمسادة 

 نبحة عامة عن السادة. 10
تحت عشهان السادة ففي الفرل األول تجرس  ،ثانيةتجرس في فرمي الجراسي لمسخحمة ال مادة األدب اإلسالمي    

خالل ىحا  ومن، والشثخ اإلسالمي، الذعخ في عرخ صجر اإلسالمزم السهضهعات وي( اإلسالمي)الذعخ 
الفرل الجراسي تجرس عهامل تظهر الذعخ اإلسالمي واثخ القخآن في الذعخ اإلسالمي، وابخز شعخاء ىحه 

 السخحمة، ومجسهعة نساذج الذعخية والشثخية وتحميميا فشيًا.
 

عهامل تظهر  مجسهعة مهاضيع ومن اىسيا : ويتشاول( الذعخ األمهي كهن بعشهان )سادة يأما الفرل الثاني لم    
ض، وابخز شعخاء فن الشقائض، واختتام السشياج بالشثخ الفشي الذعخ الدياسي وشعخ الشقائ الذعخ في ىحا العرخ،

 وابخز كتاب ىحا الفن ونساذج من كتاباتيم الفشية.
 

 اىسية دراسة السادة.11
 الب بسفيهم األدب اإلسالمي .ـ تعخيف الظ

 اإلسالمي في األدب . ـ تعخيف الظالب بكيفية تحقيق الترهر
 بسفيهم ومقهمات الكتابة الفشية )الخظابة و الشثخ الفشي( .ـ تعخيفو 
 عمى إنذاء األدب و تقهيسو من ىحا السشظهر .ـ تجريبو 

 .الحكايات والقرص والحكم واألمثال العخبيةبسجسهعة من تثكيف الظالب  -
 

  :أىجاف السادة .12
 . والخظب الدياسية والجيشيةالذعخية والشثخية دراسة نساذج  -
  .ظالب لسجسهعة من الشساذج الذعخيةحفظ ال -
 .الخظابةمعخفة الظالب بفن  -
 الفشية لتمك الشساذج الذعخية والشثخية. الخرائصالشقاش في  -
 الظمبة.ربط أفكار السحاضخة بالهاقع ، و بحخكة حياة  -
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 التدامات الظالب: .12
 .والشقاش األدبي اليهمية والحهاربالسذاركة الظمبة  والتدام

 ميم لالختبارات والهاجبات والتقاريخ السظمهبة. التداو 
 بالداعات السكتبية لكتابة البحهث. موالتدامي

 
 . طخق التجريذ٣١

  السدتخجمة لمسادةالظخق التجريدية من ابخز 
 .سهدالمهح األبيض او األ -
 الحهار والشقاش/  السحاضخات -
  جاتاشه(الطخيقة العخض )  -
 طخيقة مهدل -

 
 نظام التقييم. ٣١

 الجرجة أساليب تقهيم الظالب
 20 األولاختبار شيخي 

 20 اختبار شيخي الثاني
 ..... quizzes)امتحان يهمي )

 ..... بحث عن تمخيص كتاب ومذاركات يهمية
  60 اختبار نيائي

 نتائج تعمم الظالب . ٣١
  حهل السادة . ح األىجاف األساسية لمظالبيضته  
 لفكخ الظمبة وواقع حياتيم لسادة مالئسة محتهى ا 
 .تعمم الظالب القخاءة الرحيحة لمشرهص األدبية وتحميميا 
 العامة تثكيف افكارىم بالسبادئ الثقافية واألدبية. 

 . قائسة السخاجع والكتب٣١
 :السخاجع الخئيدية   

 .مجخل إلى األدب العخبي: سميسان معهض 
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  األدب العخبي: حشا الفاخهري.تاريخ 
 .طبقات فحهل الذعخاء: ابن سالم الجسحي 
 .اإلرشاد إلى تحقيق بانت سعاد: فيض الخحسن الحقاني  

 :السخاجع السفيجة  
  العرخ اإلسالمي: شهقي ضيف. –تاريخ األدب العخبي 
 تاريخ األدب العخبي صجر اإلسالم وعيج بشي أمية: عبج الحكيم العبج 
  عرخي األسالمي واألمهي: دمحم عبج القادر أحسج.األدب في 
  السجالت العمسية: 
 مجمة السعخفة  -
 مجمة األقالم -
  ومهاقع الكتخونيةمرادر مجسهعة 

 
 

( 0201 -0220للسنة الدراسية )  اإلسالمي مفردات مادة األدب   
 الكهرس األول

 
 األسبهع التاريخ عشهان السهضهع أىجاف السهضهع مجة السحاضخة
 مقجمة في السفاليم والسرظمحات تعخيف الظمبة بالسفاليم ساعتان

 
4/10 1. 

 الحياة واالتجاه األدبياثخ اإلسالم في   

 
 2. 

 قزية األسالم والذعخ ومهقف  القخآن من الذعخ  
 

 3. 

 مهقف الشقاد واألدباء وآرائيم في الذعخ  
 

 4. 

     ومهقفيم من الذعخاء  
 اإلسالمي الجين

الذعخاء السخزخمهن ودورىم في الذعخ  
 اإلسالمي

 

 5. 
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دور كعب بن زىيخ في   
 السجيح الشبهي بانت سعاد

 الذاعخ السخزخم : كعب بن زىيخ .1
 

 6. 

 .7                         الذاعخ: عبجهللا بن رواحة .2 شاعخ الخسهل  

األنراري  مالكبن  الذاعخ كعب .3 الجساعات الذعخية 
 وسساتو الذعخية

 8. 

 الشثخ في العرخ اإلسالمي:  نساذج من الفشهن الشثخية 
 الخظابة (  ) 

 9. 

الخظابة في عيج الخسهل )صمى هللا  .1  
 عميو وسمم(

 10. 

 .11   الخظابة في عيج الخمفاء الخاشجين  .2  

   الخسالة( في العرخ اإلسالمي( 
 الخسالة في عيج الخسهل )ص( .1

 12. 

  

خرائص أسمهب الخسائل في عرخ      
 اإلسالمي

 

 13. 

  

 

 .14  اإلمتحان الفرمي األول

 .15  الهصايا في العرخ اإلسالميفن   

 
 

  خرائص فن الهصايا     
 

16. 
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اإلسالمينسهذج امتحاني لسادة : األدب   

بـەش : اللغة العربية                                                           عیراق -هەرێمی کوردسحان  

الثانيةقۆناغ : املرحلة                                         ەنی وەزیران           سەرۆکایەثیی ئەنجووم  

بابەت : ألادب إلاسالمي                                ینەوەی زانستی       وەزارەجی خوێندنی بااڵ و ثوێژ   

ساعات 3کــــات :                                                           الدينصالح زانکۆی   

ساسية كلية التربية ألا   

 ثاقيكردنەوەكانى کۆثایی ساڵ

...............................................................................................  
( درجة10/  عخف ما يأتي : )٣س   

_ اإللتدامية_  _  كعب بن مالك-الغدل العحري     --  - الغدل العحري _  الخظابة 
( درجة10/ تحجث عن )اثشين(  مسا يأتي :  )٢س  
( من خالل ماتحفظ لو من نص شعخي. ة ) الخشداء. تحجث عن شعخية الذاعخ 1  
.شعخ الشقائض. تحجث عن ابخز الجوافع التي كانت وراء نذأة 2  
( درجة15بين )لثالثة( مسا يأتي: ) / اجخي الفخق ١س  
.الغدل الرخيح والغدل العفيف. 1  
.الخظابة الدياسية والخظابة الجيشية . 2  
. السسيدات الفشية لذعخ الخشداء والسسيدات الفشية لذعخ كعب . 3  
( درجة15/ عجد ما يأتي : )١س  
.الخظب الدياسية من أنهاع. عجد 1  
.الفتهحات اإلسالمية. عجد أىم العهامل السؤثخة في شعخ 2  
.الكتابة الفشية. عجد أبخز السحاوالت الفعالة في ميجان 3  

 
 بوىيهاً سورکووتن

 مجرس السادة                                                                  رئيذ القدم
        د. جسال سميسان                                    د. سهزان مذيخ حسج                 

                                                         .................  
                                                  


