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 كراسة المادة
Course Book 

  السادة. اسؼ 1 أدب العرؾر الستأخخة    

 . التجريدي السدؤول2 د. سؾزان مذيخ حسج 

 . القدػ/ الكمية3 المغة العخبية / كمية التخبية األساس
 . معمؽمات االترال: 4  ل:االيسي

 (  لمسادة. الؽحجات الجراسيە )5  ات اسبؾعيا  (  ساع3) الشغخي : 

 . عجد ساعات العسل6  ساعة  10مجى تؾفخ التجريدي لمظمبة خالل االسبؾع:      
 (course code) . رمز السادة 7 

 د. سؾزان مذيخ حسج
 الجقيق الشقج الدخدي.التخرص  –التخرص : األدب العخبي الحجيث 

شيادة الجكتؾراه في الشقج األدبي الحجيث بسؾضؾع األطخوحة )الشقج الدخدي عشج  -
 .2012جامعة السؾصل عام  سعيج يقظيؽ( وبتقجيخ )امتياز( /

 
 وأىؼ البحؾث السشذؾرة: 

  2012الشقج الدخدي السفيؾم والشذأة )بحث قيؼ( -
 .2012الشقج الدخدي لمخظاب عشج سعيج يقظيؽ )بحث  مدتل( -
 2012اشكالية اليؾية في رواية غخيق السخايا أللياس فخكؾح:  -

 :السؤتسخات العمسية
"  األدب التكشمؾجيا في التعمؼ والتعميؼ لسؤتسخ الجولي" اثخببحث االسذاركة  -

2012 
  التعميؼ الخقسي السجرسيلمجامعات الجولية :  السؤتسخ الجوليالسذاركة ببحث  -

. البروفايل االكاديسي ٨
 لمتجريدي

 
 
 
 
 
 

الفتؾحات / السجيح الشبؾي/ /  ادب الخحالت/   فؽ دوبيت/ العرؾر الستأخخةاألدب / 
 األدب العحري / الحزخية / السجنية / الخظبة الجيشية.

 

السفردات الرئيدية لمسادة  .٩
Keywords 
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 نبحة عامة عؽ السادة. 10
  ،الثالثةلمسخحمة  الثاني الجراسي الكؾرستجرس في  في العرؾر الستأخخة أو )أدب العرؾر الستأخخة(مادة األدب     

ابخز األغخاض الذعخية في ىحا  يتشاولو ( في العرؾر الستأخخةتحت عشؾان )الذعخ السادة ففي الفرل األول تجرس 
ومؽ خالل ىحا الفرل ، لذعخية السدتحجثةا، وابخز األغخاض  العرخ والتي تشقدؼ إلى األغخاض الذعخية التقميجية

 .فشية لكل األغخاض الذعخيةابخز شعخاء ىحا العرخ، والسسيدات والدسات الالجراسي تجرس 
 

ابخز  مجسؾعة مؾاضيع ومؽ اىسيا : ويتشاول( الشثخ في العرؾر الستأخخةكؾن بعشؾان )سادة يأما الفرل الثاني لم    
  ، واختتام السشياج بالشثخ الفشي وابخز كتاب ىحا، ثؼ ذكخ ابخز كتاب ىحه السخحمة ،السؾضؾعات الشثخية ليحا العرخ

 الفؽ ونساذج مؽ كتاباتيؼ الفشية.
 

 اىسية دراسة السادة .11
 .بأدب العرؾر الستأخخةالب بسفيؾم تعخيف الظ -
 الشثخ الفشي( .قؾمات الكتابة الفشية )الخظابة و بسفيؾم وم الظالب تعخيف -
 .مؽ الفشؾن الشثخيةبسجسؾعة تثقيف الظالب  -
 دباءألوالفشية التي تديؼ معخفة نتاج اتعخيف الظمبة بأدب العرؾر الستأخخة والؾقؾف عمى أىؼ القزايا الشقجية  -

 . والخرائص التي تسيد بيا أدبيؼ
 محاولة التعخف عمى السؤثخات الدياسية وسقؾط بغجاد عمى أيجي السغؾل والتتار وتأثيخىا في ازدىار  -
 . دب أو انحظاطوألا

 . سيسا الفشؾن السدتحجثة غيخ السعخبةوال الؾقؾف عمى أىؼ مغاىخ التججيج في أدب ىحه العرؾر  -
 .في ىحه السخحمة كانت ليؼ اثخ عيؾر السؾضؾعات السدتحجثةدبية التي ألتعخيف الظمبة بأىؼ الذخريات ا –
 

  :أىجاف السادة .12
 . الدياسية والجيشيةالذعخية والشثخية والخظب دراسة نساذج  -تشغخيا  

  .ظالب لسجسؾعة مؽ الشساذج الذعخيةحفظ ال -
 .الخظابةمعخفة الظالب بفؽ  -
 الفشية لتمػ الشساذج الذعخية والشثخية. الخرائصالشقاش في  -
 الظمبة.بحخكة حياة ، و ربط أفكار السحاضخة بالؾاقع -

 
 بالسؾضؾع: الخاصة سياراتتظبيقيا  : ال

  .الشرؾص لتحميل األدبيةالسقجرة ك ال امت –
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  .الحقيقي لمشرؾص الذعخية والشثخية السعشىوالرعؾبات التي تسشعيؼ مؽ فيؼ  السذاكلتسكيؽ الظمبة مؽ حل  -
 .دبيةألا تحوق الشرؾص ممكة اعيار - 
 .باالبجاع الفشي السختبظةوالرعؾبات  السذاكلتسكيؽ الظمبة مؽ حل  –
 

 التدامات الظالب: .12
  .بالحزؾرالتدام الظالب * 
 .والشقاش األدبي بالسذاركة اليؾمية والحؾارالظمبة  والتدام* 
 ميؼ لالختبارات والؾاجبات والتقاريخ السظمؾبة. التداو * 
 .تقاريخ وتمخيص الكتببالداعات السكتبية لكتابة  ؼوالتدامي* 
 

 . طخق التجريذ٣١
  السدتخجمة لمسادةالظخق التجريدية مؽ ابخز 

 .سؾدالمؾح األبيض او األ -
  السحاضخات -
 الحؾار والشقاش -
  جاتاشؾ(الطخيقة العخض )  -
 طخيقة مؾدل -

 
 نغام التقييؼ. ٣١

 
 الجرجة أساليب تقؽيػ الطالب

 15 األولاختبار شهري 
 15 اختبار شهري الثاني

 quizzes 5)امتحان يؽمي )
 5 بحث عؼ تمخيص كتاب ومذاركات يؽمية

  60 شهائيالختبار اإل
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 نتائج تعمؼ الظالب . ٣١

  حؾل السادة ح األىجاف األساسية لمظالبيضتؾ.  
 لفكخ الظمبة وواقع حياتيؼلسادة مالئسة محتؾى ا.  
 .تعمؼ الظالب القخاءة الرحيحة لمشرؾص األدبية وتحميميا 
 العامة تثقيف افكارىؼ بالسبادئ الثقافية واألدبية . 

 
 . قائسة السخاجع والكتب٣١

 :السرجر السعتسجأـ 
  ,م1985أدب العرؽر الستأخرة، د. ناظػ رشيج، ُطبع بسطابع جامعة السؽصل. 

 :ب ـ السرادر السداعجة
   األدب العربي في العرر الؽسيط مؼ زوال الجولة العباسية حتى بجء الشهزة الحجيثة، د. ناظػ رشيج، دار

 .الكتب لمطباعة والشذر، جامعة السؽصل
   1980تاريخ األدب العربي ـ عرر الجول واإلمارات: د. شؽقي ضيف، مطابع دار السعارف بسرر. 
  ،م1964األدب الرؽفي في القرن الدابع الهجري، د. عمي صافي حديؼ، مطبعة دار السعارف القاهرة . 

 :السخاجع السفيجة  ج.
  شؽقي ضيف.الستأخر العرر –تاريخ األدب العربي : 
  السجالت العمسية: 
 ... . مجمة األقالم -مجمة السعرفة  -
 اإللكترونية. مقاالت ومؽاقع 

 
   

(  2022 -2021لمدشة الجراسية )   - دب العرؾر الستأخخةمفخدات مادة ا  
 

 مجة   
 السحاضرة

 األسبؾع ت عشؾان السؾضؾع أىجاف السؾضؾع

 ساعات 3
  تعريف الطمبة    

 بالسفاهيػ
 1  30/1 العربي في العرؽر السـتأخرةمقجمة عؼ األدب 
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 ادب العرؽر الستأخرةعؽامل ومعاهر ظهؽر  االسباب والعؽامل 
 الحياة الدياسية واالجتساعية والثقافية.

1/2   

 2   التقميجية سؾضؾعات واألغخاض الذعخيةال  
   األغراض الرئيدة : السجيح والغزل    
      3   األغراض الثانؽية: الرثاء والفخر والحساسة 

   4 
   الذاعر: صفي الجيؼ الحمي    

   الذاعر: شهاب الجيؼ التمعفري    

 5   الفشؾن الذعخية السدتحجثة    

 السجلفه  . 2   الذوبيت .1  

 
   

 . فؼ الكان وكان5  المواليا  .4فه البىذ    .3  
 اإلمتحان الفرمي األول

  6 

 7   الفنيةابزس شعزاء هذا العصز وابداعاتهم    
 شرف الذيه البوصيري ـ حياتً وشعري .1  

 
   

  
 

 8   .ابه زيالق الموصلي ـ حياتً وشعري .2

    وشعري.حياتً  –فضولي البغذادي  .3  
 حياتً وشعري. –ابه معتوق الموسوي  .4  

 
  9 

  

 :الفنىن النثزية  في العصىر المتأخزة

 

   

  الكتابت الذيواويتو الخطابت 

 
  10 

   الفىون األخرىو الرسائل األخواويت 

 
  11 

 ابسر كتاب العصور المتأخرة   

 ابه وباتً المصري 
  12 
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ادب العرؽر الستأخرةنسؽذج امتحاني لسادة :   
بـەش : اللغة العربية                                                           عیراق -هەرێمی کوردسحان  

الثالثةقۆناغ : املرحلة                                         ەنی وەزیران           سەرۆکایەثیی ئەنجووم  

: ادب العصور املحأخرةبابەت                                 ینەوەی زانستی       وەزارەجی خوێندنی بااڵ و ثوێژ   

ساعات 3کــــات :                                                               صالح الدينزانکۆی   

  ساسكلية التربية لا 

 ثاقيكردنەوەكانى کۆثایی ساڵ

...............................................................................................  
( درجة15/  عرف ما يأتي : )١س   

 --  -بشجال_  الخطابة  عرؽر السساليغ _الرسائل اإلخؽانية_ الجوبيت  -البؽصيري   
( درجة15/ تحجث عؼ )اثشيؼ(  مسا يأتي :  )٢س  
( مؼ خالل ماتحفظ لە مؼ نص شعري. البؽصيري )  . تحجث عؼ شعرية الذاعر1  
.الجوبيتشعر . تحجث عؼ ابرز الجوافع التي كانت وراء نذأة 2  
( درجة15يأتي: )/ اجري الفرق بيؼ ٣س  
.الججيجوالغزل  التقميجيالغزل . 1  
  .الخطابة الدياسية والخطابة الجيشية . 2
( درجة15/ عجد ما يأتي : )٤س  
.الخطب الدياسية مؼ أنؽاع. عجد 1  
.الرؽفي. عجد أهػ العؽامل السؤثرة في شعر 2  
                                           .الكتابة الفشية. عجد أبرز السحاوالت الفعالة في ميجان 3

                                                                        

   13   ابو العباش القلقشىذي 
   14   عبذ القادر البغذادي 
    اإلمتحان الفصلي الثاوي  
      


