
جدول الدروس االسبوعي

حميدة صالح مهدي. د.أاالسم
البريد االلكتروني

أدب اندلسياسم المادة
مقرر الفصل
دراسة االدب االندلسي موضوعات وخصائصه الفنية وابرز شعرائه اهداف المادة

وكتابه
ي عصر الطوائف والمرابطين في ف/ االدب في عصر االمارة والخالفة التفاصيل االساسية للمادة

بين التاثر والتاثير / أبرز االتجاهات / عصر الموحدين وبني االحمر 

الكتب المنهجية
منجد مصطفى بهجت . د/ االدب االندلسي 

المصادر الخارجية
نفح الطيب / الذخيرة / الشعر االندلسي / عر االندلسي شمالمج ال

سيالفصل الدرا
٢٥%

االمتحانات المختبر
اليومية

١٠%

االمتحان النهائيالمشروع
٥٠% تقديرات الفصل

%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة العربیة:القســم 
الثالث:المرحلة 

حمیدة صالح مھدي:الثالثي اسم المحاضر 
استاذة :اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
الجادریة/ بغداد :مكان العمل  
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االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مقدمة تاریخیة وجغرافیة عن االندلس١
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:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

:الجامعة 
:الكلیة 

:اسم القســم 
:المرحلة 

:اسم المحاضر الثالثي 
:لقب العلمي ال

:المؤھل العلمي 
:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Hamidah Salih Mahdi
E_mail Type your mail as example mail@yahoo.com
Title  Andalusian literature
Course Coordinator Type here the came of course coordinator

Course Objective Study of literature Andalusian themes and characteristics of art and the
most prominentpoets and his book

Course Description Literature in the Age of the emirate andcaliphate / communities in the era
of the Almoravids and the Almohads in the era of the red and
brown / highlighted trends / impact andemotion, between

Textbook
Andalusian literature / d. Upholstered MustafaBahgat

References Mlamj hair Andalusian / Andalusian poetry /ammunition / Nfh good

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: Education for girls
Department: Arabic
Stage: Third
Lecturer name: Hamidah Salih
Mahdi
Academic Status: Professor
Qualification: PhD
Place of work: Baghdad /
Jadiriyah

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab.

Experiment
Assignments

Notes

1 Introduction and historical geography ofAndalusia
2 Andalusian elements of society
3 Literature in the Age of the emirate andcaliphate
4 Ibn Abed Rabbo
5 Asralamarh in prose and succession
6 Literature in the age groups and stationed
7 Ibn Zaidoun
8 Approved Ibn Abbad
9 Ibn Hazm

10
11
12
13
14
15
16

Half-year Break
17 Literature in the era of combined
18 Literature in the age of the Bani Al Ahmar
19 Nature poetry (Ibn Khafaja)
20 Felt pity cities (Ibn Labar)
21 Felt alienation and Alkhti (Ibn Daraj)
22 Felt of Hay Bin Yaqthan
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Instructor Signature: Dean Signature:

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

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


