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األدب األندلسياسم المادة
األدب األندلسيمقرر الفصل
لس ومعرفة الظروف المحيطة به والمؤثرة التعرف على التراث االدبي العربي في االنداهداف المادة

عليه
الشعر األندلسي في عصور األدب المتمثلة بعصر األمارة والخالفة والطوائف والمرابطين التفاصيل االساسية للمادة

, والنثر األندلسي في العصور األدبية ومعرفة خصائصها الفنية, والموحدين وبني األحمر
ة بشعر الطبيعة وشعر رثاء المدن والمماليك وشعر والموضوعات المتطورة المتمثل

.واثر األدب األندلسي في الحضارة األوربية, الغربة والحنين

الكتب المنهجية
دكتورة حميدة البلداوياألدباألندلسيدكتور جودت الركابي وملزمة األدباألندلسيفي 

المصادر الخارجية
سم الحسيني  والشعر االندلسي غارسيا غومس الشعر االندلسي في القرن التاسع عشر قا

حسين مؤنس . ترجمة د

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان المشروع
النهائي تقديرات الفصل

٥٠%١٠%١٠%٣٠%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة العربیة:القســم 
الثالثة:لة المرح

عواطف محمد حسن. د:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات. قسم اللغة العربیة:مكان العمل  



وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مقدمة جغرافیة وتاریخیة عن االندلس٢٠١١\١٠\١٣
الشعر األندلسي في عصري األمارة ٢٠١١\١٠\٢١٠

والخالفة موضوعاتة وخصائصھ 
عبد الرحمن الداخل ٢٠١١\١٠\٣١٧
یحیى  بن الحكم الغزال٢٠١١\١٠\٤٢٤
ابن عبد ربھ٢٠١١\١٠\٥٣١
صري الطوائف الشعر االندلسي في ع٢٠١١\١١\٦٧

والمرابطین موضوعاتة وخصائصھ
ابن حزم االندلسي ٢٠١١\١١\٧١٤
ابن زیدون٢٠١١\١١\٨٢١
المعتمد بن عباد٢٠١١\١١\٩٢٨

الشعر في عصري الموحدین وبني ٢٠١١\١٢\١٠٥
االحمر موضوعاتة وخصائصھ

الرصافي البلنسي٢٠١١\١٢\١١١٢
ركابن زم٢٠١١\١٢\١٢١٩
النثر االندلسي٢٠١١\١٢\١٣٢٦
النثر في عصري االمارة والخالفة٢٠١٢\١\١٤٢
كتاب العقد الفرید البن عبد ربھ٢٠١٢\١\١٥٩
١٦

عطلة نصف السنة
النثر في عصري الطوائف  والمرابطین ٢٠١٢\١\١٧٣٠

موضوعاتة وخصائصھ الفنیة
س البن حزمرسالة فضل االندل٢٠١٢\٢\١٨٦
ابرز االتجاھات في الشعر االندلسي٢٠١٢\٢\١٩١٣
االتجاه الشعبي فن الموشحات٢٠١٢\٢\٢٠٢٠
االتجاه التأثري فن المعاضات٢٠١٢\٢\٢١٢٧
الموضوعات المتطورة شعر الطبیعة ٢٠١٢\٣\٢٢٥
ابن خفاجة ٢٠١٢\٣\٢٣١٢
مالكشعر رثاء المدن والم٢٠١٢\٣\٢٤١٩
سینیة ابن االبار البلنسي٢٠١٢\٣\٢٥٢٦
شعر الغربة والحنین٢٠١٢\٤\٢٦٢
ابن دراج القسطلي ٢٠١٢\٤\٢٧٩
اثر االدب االندلسي في الحضارة االوربیة٢٠١٢\٤\٢٨١٦
منافذ الثأثر وابرز مالمحھ ٢٠١٢\٤\٢٩٢٣
قصة حي ابن یقضان٢٠١٢\٤\٣٠٣٠

:توقیع العمید :الستاذ توقیع ا

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:ة الكلی

اللغة العربیة:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

عواطف محمد حسن:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم اللغة العربیة:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor AwatifMohamed Hassan
E_mail d.eoltifmahmad@yahoo.com
Title Andalusian literature

Course Coordinator Andalusian literature

Course Objective
Identify the literary heritage of Arab Andalusia and knowledge of the
circumstances surrounding it and affecting it

Course Description
Hair Andalusian in the eras literature of the era of the Emirate and
Caliphate, sects and the Almoravids and the Almohads and the children of
the Red, and prose Andalusian in the centuries of literary and know the
characteristics of art, and issues advanced of poetry of nature and felt the
lament of cities and the Mamluks and felt alienation and nostalgia, and the
impact of Andalusian literature in European civilization.

Textbook Andalusian literature in Dr. JawdatRikabi and binding Literature
AndalusianDrHamidaBaldawi

References Andalusian poetry in the nineteenth century Qasim al-Husseini and hair
Andalusian Gomes Translated by Dr. Garcia. Hussein sociable

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment (30%) (10%) (10%) ( 50%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University:Baghdad
College:Education for Girls
Department:Arabic
Stage:third
Lecturer name: : Awatif
Mohamed Hassan
Academic Status:Teacher
Qualification:Doctorate
Place of work:Department of
Arabic Language

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research



Course  weekly Outline

week Date Topics Covered Lab. Experiment
Assignments

Notes

1 3/10/2011 Introduction and historical
geography of Andalusia

2 10/10/2011 Andalusian poetry in
modern emirate and
caliphate themes and
characteristics

3 17/10/2011 Abdel-Rahman, al dkel

4 24/10/2011 Yahyaibn al-Hakam al-
Ghazal

5 31/10/2011 IbnAbdRabbo

6 7/11/2011 Andalusian poetry in
modern communities and
stationed his themes and
characteristics

7 14/11/2011 IbnHazmAndalusi

8 21/11/2011 IbnZaidoun

9 28/11/2011 almatmedIbnAbbad

10 5/12/2011 Poetry in the Age of the
Almohads and the children
of his themes and
characteristics of the Red

11 12/12/2011 RusafiAlblenci

12 19/12/2011 IbnZmrk

13 26/12/2011 Prose Andalusian

14 2/1/2012 Prose in modern emirate
and caliphate

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: Arabic
Stage: third
Lecturer name: : Awatif
Mohamed Hassan
Academic Status: Teacher
Qualification: Doctorate
Place of work: Department of
Arabic Language

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



Instructor Signature:Dean Signature:

15 9/1/2012 Book of nodes unique to
IbnAbdRabbo

16
Half-year Break

17 30/1/2012 Prose in modern
communities and stationed
his themes and
characteristics of art

18 6/2/2012 Preferred message to
IbnHazm of Andalusia

19 3/2/2012 The most prominent trends
in hair Andalusian

20 20/2/2012 Aroused popular art
direction

21 27/2/2012 Art direction
AltathreyAlmaadat

22 5/3/2012 Advanced topics of nature
hair

23 12/3/2012 IbnKhafaja

24 19/3/2012 Felt pity cities and kingdoms

25 26/3/2012 senetIbn wells Alblenci

26 2/4/2012 Alienation poetry and
nostalgia

27 9/4/2012 IbnDarrajAlkstala

28 16/3/2012 After the Andalusian
literature in European
civilization

29 23/4/2012 Iiother outlets and the most
prominent features

30 30/4/2012 IbnIkadan story
neighborhood


