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 طالب عمى أدب مرحمة العصور المتأخرة من مسيرة األدب العربي .                  ال تعرف -

الطالب معرفة ضرورة تتبع تاريخ اآلداب عامة من خالل دراستهم ألدب مرحمة العصور اكساب  -
 .            ، ومدى ارتباط متغيرات المرحمة عمى األدب المتأخرة 

عمى اآلداب والفنون عامة من خالل دراستهم أدب هذه تحديدًا إدراك الطالب أثر األحوال السياسية  -
إبان احتالل التتر ودخول هوالكو إلى  المرحمة ومعرفة ما طرأ من تغير عمى األدب العربي شعرًا ونثرًا 

 بغداد .
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.
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 :انمعشفة وانفهم  - أ

 المتأخشج  .أدب الؼصوس التؼشف ػلي  -0أ
لما  تمشال  عػصوس ادأدب الؼشتٌ   رله تؼذ  مشللح أدب الؼصوس المتأخشج للمح مه ممه اإل -6أ

 .سلسلح مشال  تشى  مسَشج ادأدب الؼشتٌ  

 . المماسوح تَه اختالف المشال   -3أ

 .اوتساب مؼشفح أدتَح تخصصَح تساهم فٌ تشىَ  مؼشفح تحخَح  -4أ
  .صذ المتغَشاخ المتؼلمح تالىصوص ادأدتَح مه لَج الشى  عالمضمون الماتلَاخ فٌ ستىمَح  -5أ

 
 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 . متسلسلح مشال  ادأدب  تؼلم تىظَم  – 0ب

 ػلي مستوى الىوع عالىم تثؼا  لتثاٍه الؼصوس عما ٍطشأ فَها مه متغَشاخ استَؼاب تثاٍه ادأدب   – 6ب

د مامََز الىصوص ادأدتَح عفما لذساسح متغَشاخ المشال   ػثش تتىمَح مهاسج   – 3ب ته مه تؼشفه   تزع 

 .ػلي هزا ادأدب 

 :طشائق انتعهيم وانتعهم  

 .  طشٍمح  المىالشح -

 تشجَغ الطلثح ػلي التؼلم الزاتٌ  -

 

 :طشائق انتقييم  

 

 .االختثاساخ التحشٍشٍح    -

 .التموٍم الختامٌ ( ممخال فٌ االختثاساخ الفصلَح عالىهائَح  –التموٍم الثىائٌ  –)التموٍم التمهَذً  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 .ادأدب همَح ان ٍؼٌ الطالة أ -0د

  .ان ٍذسن الطالة ػاللح التأحش عالتأحَش تَه ادأدب عادأمم  -6د

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 

 . المىالشح  –االلماء  -
 

 :طشائق انتقييم  

 

 االختثاساخ التحشٍشٍح  عالماللظح  

 



 

 :انمهاسات  انعامة وانمنقىنة ) انمهاسات األخشي انمتعهقة بقابهية انتىظيف وانتطىس انشخصي ( -د 

 . ي الثحج الؼلمٌتوفَش فشص التؼلم المستمش للطلثح عتحفَزهم ػل-0د

 فٌ اوتساب مهاساخ التفىَش المختلفح. المىظمالتؼلم الزاتٌ  -6د

 تؼلم مهاساخ المَاس الىفسٌ فٌ الثحوث التجشٍثَح.  -3د
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 الساػاخ ادأسثوع
مخشجاخ التؼلم 

 المطلوتح
اسم الولذج / المساق أع 

 الموموع
 طشٍمح التمََم طشٍمح التؼلَم

1 2 
المشاس الَها فٌ      

المحوس الساتك عو  

 لسة المحتوى 
 المىالشح –االلماء  والثقافية ةالسياسية واالجتماعي ةالحيا

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

2 2 = 
الشعر وخصائصو الفنية في أشعار : 

 المديح النبوي   المديح ،
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

3 2 = 
الشعر وخصائصو الفنية في أشعار : 

 ،الرثاء ، الغزل 
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

4 2 = 
 الشعر وخصائصو الفنية في أشعار : 

 الفخر والحماسة  
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

5 2 = 
الشعر وخصائصو الفنية في أشعار :  

 الهجاء ، الوصف   
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

6 2 = 
الشعر وخصائصو الفنية في أشعار : 

 الخالعة والمجون  
 المىالشح   –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

7 2 = 
الشعر وخصائصو الفنية في أشعار : 

 الزىد والتصوف
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

8 2 = 
أشعار : الشعر وخصائصو الفنية في 

 الحكمة
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

9 2 = 
الفنون الشعرية المستحدثة : فن 

 الدوبيت
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

11 2 = 
الفنون الشعرية المستحدثة : فن 

 الموشح
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

 المىالشح –االلماء  المستحدثة : فن الزجلالفنون الشعرية  = 2 11
االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

 المىالشح   –االلماء  الفنون الشعرية المستحدثة : فن المواليا = 2 12
االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

13 2 = 
الفنون الشعرية المستحدثة : فن الكان 

 وكان
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

14 2 = 
فن القوما رية المستحدثة : الشعالفنون 

 ، فن البند
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

15 2 = 
الشاعر شمس الدين الكوفي : نبذة عن 

 حياتو ، شعره
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

16 2 = 

الشاعر شرف الدين محمد بن سعيد 
البوصيري :  نبذة عن حياتو ، وسمات 

 شعره

 المىالشح –االلماء 
االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

االختثاساخ  المىالشح –االلماء الشاعر صفي الدين الحلي :  نبذة عن  = 2 17



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التحشٍشٍح حياتو ، وآثاره ، شعره

18 2 = 
الشاعر ابن زيالق الموصلي : حياتو ، 

 وسمات أشعاره وجانب من شعره
 المىالشح   –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

19 2 = 
الشاعر شهاب الدين التلعفري : :  نبذة 

 عن حياتو ، وآثاره ، شعره
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

21 2 = 
الشاعر تقي الدين بن حجة الحموي :  

 نبذة عن حياتو ، وآثاره ، شعره
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

21 2 = 
نبذة عن الشاعر فضولي البغدادي : 

 حياتو ، وآثاره ، شعره
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

22 2 = 
الشاعر ابن معتوق الموسوي : نبذة عن 

 حياتو ، وآثاره ، شعره
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

 المىالشح –االلماء  النثر : مقدمة ، فن الخطابة = 2 23
االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

24 2 = 
الكتابة الديوانية : موضوعاتها ، أنواعها 

 ، سماتها ، ونماذج منها
 المىالشح   –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

25 2 = 
الرسائل األخوانية : موضوعاتها ، 
 أنواعها ، سماتها ، ونماذج منها

 المىالشح –االلماء 
االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

26 2 = 
فن المقامات ، والمفاخرات والمناظرات 

 ، واألقاصيص المسلية  
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

27 2 = 
الكّتاب : ابن نباتة المصري : حياتو ، 

 آثاره ، نثره
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

28 2 = 
الكاتب أبو العباس القلقشندي : حياتو 

 ، آثاره ، نثره
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

29 2 = 
الكاتب يوسف البديعي : حياتو ، آثاره 

 ، نثره
 المىالشح –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح

31 2 = 
الكاتب عبد القادر ببن عمر البغدادي : 

 حياتو ، آثاره ، نثره
 المىالشح   –االلماء 

االختثاساخ 

 التحشٍشٍح



 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 

 هو مستحدث في مجال استراتيجيات التعلم والتعليم. االلمام بكل ما -

 مراجعة دورية للبحوث والدراسات العلمية المنشورة في المجالت العلمية والتقارير والدوريات. -

 الجامعات االخرى.قسام العلمية في مقارنة المقرر بمقررات اال -

 االستفادة من استبيانات الطلبة. -
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 : الىتة الممشسج المطلوتح . أ

 
 في أدب العصور المتأخرة / د. ناظم رشيد            

 المشاجغ الشئَسَح )المصادس(: . ب
في عصر المماليك والعثمانيين والعصر األدب العربي وتاريخو 

 الحديث / د. محمود رزق سليم 

 د. الىتة عالمشاجغ التٌ ٍوصٌ تها      

  ) المجالخ الؼلمَح   التماسٍش  ...(         

  د. المشاجغ االلىتشعوَح      


