
جدول الدروس االسبوعي

جنان قحطان فرحان االسم

البريد االلكتروني
األدب األندلسي اسم المادة

مقرر الفصل
تعريف الطالب بأهمية بالد األندلس وأدابها وفنونها اهداف المادة

.سماتها الفنيةوالوقوف على أهم األشعاراالندلسية التي تم تداولها من قبل روادها وتحليل 

التعرف على طبيعة بالد األندلس والتطرق للحروب والفتوحات األسالمية التي حصلت والوقوف على أهم التفاصيل االساسية للمادة
األغراض الشعرية كالمديح والفخر والرثاء والغزل والحكمة وتناول العصور السياسية التي مرت بها بالد 

الدولة التي تتعرض الزمات سياسية وانكسارات مختلفة ال تنكسر أدبياً وهذا االندلس وتذكير الطالبات بان 
ما وجدناه في بالد االندلس فأزدهرت الفنون االدبية كثيراَ وجاد الشعراء بقصائداَ اكتسبت الخلود على مر 

اع العصور وتعاقب االجيال وهذا ان دل على شيء فيدل على قوة الشاعرية وعمق العواطف وتدفق االبد
..االدبي

الكتب المنهجية
٢٠٠٧, دار المعارف , شوقي ضيف, تاريخ االدب العربي في االندلس

١٩٩٧, دار الشروق, أحسان عباس, تاريخ االدب األندلسي

المصادر الخارجية
, دار صادر, تحقيق دكتور احسان عباس,احمد بن محمد المقري, نفح الطيب في غصن االندلس الرطيب

).ت.د(بيروت 
١٩٨٤, عمان, دار الفكر , تحقيق حسين يوسف, للشنتريني,الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة

, بيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, تحقيق دكتور احسان عباس,رسائل  ابن حزم االندلسي
١٩٨٠

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
تربیة بنات:الكلیة 

اللغة العربیة :القســم 
الثالثة :المرحلة 

جنان قحطان فرحان :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه باألدب األندلسي:المؤھل العلمي 
قسم اللغة –كلیة التربیة بنات :مكان العمل  

العربیة 



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مقدمة جغرافیة وتاریخیة عن االندلستشرین االول ١٣
اللغة العربیة في المجتمع االندلسي تشرین االول ٢١٠
الشاعر عبد الرحمن الداخل تشرین االول ٣١٧
الشاعر یحیى بن الحكم تشرین االول ٤٢٤
الشاعر بن عبد ربھ تشرین الثاني ٥١
طوائف والمرابطین الشعر في عصري التشرین الثاني ٦٧
ابن حزم االندلسي تشرین الثاني ٧١٤
والدة بنت المستكفي ابن زیدون وتشرین الثاني ٨٢١
المعتمد بن عباد تشرین الثاني ٩٢٨

الشعر في عصر الموحدینكانون االول١٠٥
الشعر في عصر بني االحمر كانون االول١١١٢
موضوعات الشعر وخصائصھكانون االول١٢١٩
الرصافي البلنسي كانون االول١٣٢٦
مركابن زكانون الثاني ١٤٤
الشعر في عصر االمارة والخالفة كانون الثاني١٥١١
النثر في عصر الطوائف والمرابطین كانون الثاني ١٦١٨

عطلة نصف السنة
ابن حزم االندلسي شباط ١٧٦
فن الموشحات شباط ١٨١٣
فن المعارضات شباط ١٩٢٠
)الطبیعةشعر(الموضوعات المتطورة شباط ٢٠٢٧
شعر رثاء المدن والممالك اذار٢١١٢
شعر الغربة والحنیناذار ٢٢١٩
ابن خفاجة نیسان ٢٣٩
فاجة ابن خنیسان ٢٤١٦
منافذ التاثر نیسان ٢٥٢٣
اثر قصة حي بن یقظان نیسان ٢٦٣٠
اعادة للموضوعات ایار ٢٧٧
ما سبق مراجعة ایار ٢٨١٤
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
البحث العلميوزارة التعلیم العالي و

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
تربیة بنات:الكلیة 

اللغة العربیة :القســم 
الثالثة :المرحلة 

جنان قحطان فرحان :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه باألدب األندلسي:المؤھل العلمي 
قسم اللغة –نات كلیة التربیة ب:مكان العمل  

العربیة 



Course Weekly Outline

Course Instructor Jinan Kahtan Farhan

E_mail
Title Andalusian literature

Course Coordinator Six hours

Course Objective
Introduce students to the importance of Andalusia, literature and arts
And stand on the most important Andalusian poetry and analysis of technical
characteristics.

Course Description Identify the nature of Andalusia and address of wars and conquests that took place and
stand on the most important purposes of poetry, such as pity and spinning, and wisdom.
In addition to the eating times of political experienced by the country's Al-Andalus and
to remind students that the state which are subject to political crises and defeats
differently does not break moral and this is what we found in Andalusia literary arts
flourished and many serious poets poems gained immortality through the ages and the
succession of generations and this demonstrates the strength and depth of poetic
emotions and flow of literary creativity

Textbook
History of Arabic literature in Andalusia, Shawki Dhaif, Knowledge House 2007.
History of Andalusian literature, Ahsan Abbas, Sunrise House 1997

References
Nafeh alteeb in Ghusin alAndalus Alrtaib, Ahmed bin Mohammed Mokri, achieving Dr.
Ihsan Abbas, Dar Sadir, Beirut (without date).
Ammunition in the virtues of people of the island, the Centrini, achieving Hussein

Youssef, Dar alFiker, Amman 1984.
Messages of Andalusian Ibn Hazm, achieving Dr. Ihsan Abbas, the Arab Institution for
Studies and Publishing, Beirut, 1980.

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam
Course Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University: Baghdad
College: College of Education -
Girls
Department: Arabic language
Stage: Third stage
Lecturer name: Jinan Kahtan
Farhan
Academic Status: Teacher
Qualification: Doctorate
Place of work:Baghdad
university

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline

week Date Topics Covered Lab. Experiment
Assignments

Notes

1 3 October Introduction and historical
geography of Andalusia

2 10 October Arabic language in the
Andalusian community

3 17 October Poet Abdel Rahman al-Dakhel
4 24 October Poet Yahya ibn al-Hakam
5 1 November Poet Ben Abed Rabbo
6 7 November Poetry in era of al-Tawaef and al-

Murabiteen
7 14 November Ibn Hazm al-Andalusi
8 21 November Ibn Zaidoun and Walada Bent al-

Mustakfi
9 28 November Al-Muetamad Ibn Abbad
10 5 December Poetry in the Age of the

Almohadeen
11 12 December Poetry in era Bani al-Ahmar
12 19 December Themes and characteristics of

poetry
13 26 December Al-Rusafi Alblenci
14 4 January Ibn Zoumuk
15 11 January Poetry in the Age of the emirate

and caliphate
16 18 January Prose in era of al-Tawaef and al-

Murabiteen
Half-year Break

17 6 February Ibn Hazm Andalusi
18 13 February stanzas Art
19 20 February The art of opposition
20 27 February Advanced topics (nature  poetry)
21 12 March Felt pity cities and kingdoms
22 19 March poetry of  bewailing for cities and

kingdoms
23 9 April Alienation poetry and nostalgia
24 16 April Ibn Khafaja
25 23 April Ports of emotion
26 30 April Effect of Hay ben Yaqthan's story
27 7 May Review the topics
28 14 May Review of the above

University: Baghdad
College: College of Education -
Girls
Department: Arabic language
Stage: Third stage
Lecturer name: Jinan Kahtan
Farhan
Academic Status: Teacher
Qualification: Doctorate
Place of work:Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



29
30
31
32

Instructor Signature: Dean Signature:



جدول الدروس االسبوعي

جنان قحطان فرحان االسم
البريد االلكتروني

اللغة العربية اسم المادة
ستة ساعاتمقرر الفصل
تعويد الطالبات على القراءة والكتابة بالشكل الصحيح من اجل بقاء اهداف المادة

ات والتسامي وديمومة اللغة العربية الفصحى واعالء شانها على بقية اللغ
بها عن اللغة العامية النها هي اللغة االم

تعليم الطالبات اللغة العربية واصولها وكيفية االعراب مضبوط الشكل التفاصيل االساسية للمادة
والخوض في بعض مواد االدب العربي والتعرف على بعض نتاجات 

..الشعر العربي قديما وحديثا واراء النقاد حول ذلك 

المنهجيةالكتب
)ت.د(كتاب شرح ابن عقيل 

)ت.د(الفية ابن مالك 

المصادر الخارجية

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
بناتتربیة :الكلیة 

اللغة العربیة :القســم 
الثالثة :المرحلة 

جنان قحطان فرحان :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه باألدب األندلسي:المؤھل العلمي 
قسم اللغة –كلیة التربیة بنات :مكان العمل  

العربیة 



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مقدمة عن اللغة العربیة كانون االول١١
اقسام الكالم \النحو كانون االول٢٨
نصوص من القران الكریم كانون االول٣١٥
نص حدیث للجواھري كانون االول٤٢٢
االسلوب العلمي واالدبي كانون االول٥٢٩
كتابة االف المقصورة واالف نون الثاني كا٦٥

الممدودة
٧
٨
٩

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

عطلة نصف السنة
االعراب وعالماتھشباط ١٧٢
عالمات االعرابشباط ١٨٩
الجملة الفعلیة شباط ١٩١٦
لحال واعرابھ اشباط ٢٠٢٣
المفعول معھاذار٢١١
المفعول فیھ اذار ٢٢٨
مقدمة ابن خلدون اذار ٢٣١٥
تكملة مقدمة ابن خلدون اذار٢٤٢٢
كتاب لجبران خلیل جبران اذار ٢٥٢٩
امالء التاء المربوطة والمفتوحة نیسان ٢٦٥
التمییز نیسان ٢٧١٢
مراجعة یسان ن٢٨١٩
نصوص من القران الكریم یستخرج نیسان ٢٩٢٦

منھا اقسام الكالم
نص نثري للجاحظ ایار ٣٠١٠
المجاز وانواعھایار ٣١١٧
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

ز االشراف والتقویم العلميجھا

جامعة بغداد:الجامعة 
تربیة بنات:الكلیة 

اللغة العربیة :القســم 
الثالثة :المرحلة 

جنان قحطان فرحان :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه باألدب األندلسي:المؤھل العلمي 
اللغة قسم –كلیة التربیة بنات :مكان العمل  

العربیة 



Course Weekly Outline

Course Instructor Jinan Kahtan Farhan
E_mail
Title Arabic Language
Course Coordinator Six hours

Course Objective
Accustom students to read and write properly for the survival and
sustainability of classical Arabic and promotion of languages and the
rest of the sublimation on the colloquial language because it is the
native language.

Course Description
Teaching students the Arabic language and its origins and how to
express exact shape and go into some articles of Arabic literature and
identify some of the products of Arabic poetry, past and present, the
views of critics about that.

Textbook
Ibn Aqeel book (without date)
Alfia Ibn malik (without date)

References
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University: Baghdad
College: College of Education -
Girls
Department: Arabic language
Stage: Third stage
Lecturer name: Jinan Kahtan
Farhan
Academic Status: Teacher
Qualification: Doctorate
Place of work:Baghdad
university

College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 1 December Introduction to Arabic
language

2 8 December Parts of Speech
3 15 December Texts of the holy Quran
4 22 December Modern text of al-Jawahiri
5 29 December The Scientific and literary

style
6 5 January Writing of alalf alMaqsura

and alalf al mamduda
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Half-year Break
17 2 February The case and its signs
18 9 February Accents
19 16 February The actual sentence
20 23 February The case and expressing
21 1 March Mafaul mah
22 8 March Mafaul beh
23 15 March Introduction of Ibn

Khaldoun
24 22 March Supplement the

Introduction of Ibn
Khaldoun

25 29 March Book of Jubran Khalil
Jubran

26 5 April Al Taa almarbouta and

University: Baghdad
College: College of Education -
Girls
Department: Arabic language
Stage: Third stage
Lecturer name: Jinan Kahtan
Farhan
Academic Status: Teacher
Qualification: Doctorate
Place of work:Baghdad
university

College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



Maftoha
27 12 April The discrimination
28 19 April Review of topics
29 26 April Texts of the holy Quran
30 10 May Prose text of al-Jahidh
31 17 May Metaphor and its types
32

Instructor Signature: Dean Signature:


