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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 ربيةاللغة الع: القسم العلمي
 / املرحلة الثالثة  األدب األندلسي :)املادة الدراسية( اسم املقرر الدراسي

 
 0202/   7/     9 اتريخ ملء امللف :  

 

 :   التوقيع
 م.د. هديل عبد الرزاق أمحد : اسم استاذ املادة

 0202/   7/  9:   لتاريخا

 :   التوقيع
 د. أحالم خليل حممد أ.اسم رئيس القسم :

 0202:   /    / لتاريخا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي جلنةدقـق امللف من قبل 

   
 :التوقيع

 م.د. سهام قنرب علي:يف القسم واألداء اجلامعيضمان اجلودة  جلنةعضو اسم 
 0202/    /    :التاريخ
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 الدراسي صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة يةالمؤسسة التعليم .1

 اللغة العربية    علمي القسم ال .2

 / المرحلة الثالثة  األدب األندلسي )اسم المادة(المقرر اسم  .3

 بعد( الكتروني )عن أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ساعة 03أسبوع =  33ساعات أسبوعياً* 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2321/    7/    0       خ إعداد هذا الوصف تاري .7

 -:أهداف المقرر .8
 

 يهدف هذا المقرر إلى أمور عدة منها:

 .تعريف الطلبة على طبيعة األدب األندلسي وخصائصه وميزاته .1
بالحياة األندلسية وعالقة األحداث والتحوالت المجتمعية باألدب  الطلبةتعريف  .2

 .وتحديد مساره
ها الذي أدى إلى ظهور األدب األندلسي وتطور تعريف الطلبة بمضامين .3

 .التي أدت إلى ظهور الموشحات سياقاته الشكلية أغراض متنوعة، وتطور
 تعريف الطلبة بأهمية اللغة العربية وعوامل وأسباب انتشارها في إسبانيا. .4
 .التعرف على طرائق تحليل النص الشعري .5
 .داب األوربيةالوقوف على خصوصية األدب األندلسي وأثره في اآل .6

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

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

 البرنامج.

 -:وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .0
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  دهدا  المعريية األ -أ
 التعرف على األدب العربي في شبه الجزيرة اآليبيرية -1أ  

 تتبع حركة االدب االندلسي وتحوالت مضامينه-2أ

 تأثره باألنموذج المشرقي-3أ

 تمكين الطالب من البحث والتقصي-4أ

 لطالب للخوض في مجال النقدتهيئة ا-5أ

 الوقوف على ابرز ما اضافه األندلسيون لالدب العربي-6أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 تمكين مهارات الطالب من التمييز بين مرحلة ادبية واخرى. -1ب

 تقوية مهارات الطالب في التعامل مع ادوات النقد واليات استخدامها. -2ب

 تنمية الوعي بالتراث. تحقيق -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 google meet، و  google classroomتقديم المحاضرات عبر ال  .1
اعتماد المحاضرات النظرية وعرضها باألسلوب التفاعلي بالنمط اإللكتروني،  .2

وتخزينها وسلسلتها في الصف اإللكتروني في ملف متاح لجميع الطلبة بعنوان 

 المقروءة. المحاضرات
تسجيل جميع المحاضرات التفاعلية اليومية فيديوياً وحفظها وتخزينها وسلسلتها  .3

 في الصف اإللكتروني في ملف متاح لجميع الطلبة بعنوان المحاضرات الفيديوية.
 تفعيل عنصر الحوار والنقاش بين طرفي عملية التعلم. .4
 فسح المجال لتوجيه األسئلة من الطرفين. .5
 الكتب المقررة المتوفرة في شبكة اإلنترنت لالطالع عليها. اعتماد عدد من .6

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية ) الفصلية والنهائية( -
 االختبارات الشفهية والمناقشات الصفية -
 الواجبات البيتية -
 التقارير والبحوث  -

 
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

 
تمكين الطالب من االستنتاج واالستنباط حول متغيرات األدب وتحوالته في مرحلة االستنتاج واالستنباط:  -1ج

وأثرها جميعاً في األدب والشعر ونفس الشاعر  انتقال العرب من شبه الجزيرة العربية إلى بالد األندلس

 وتوجهاته اإلبداعية.

ي هذه المرحلة المفصلية من التصنيف: أن يعي الطالب تحوالت الشعر وما يدعو له جانب من األدب ف  -2ج

 .، بعد اختالط العرب واندماجهم مع الشعوب الونداليةالقيم والفضائل ومعاني اإلنسانية والحرية والجمال

التساؤل: أن يتفاعل الطالب مع الشعراء ونصوصهم، لتثار لديه التساؤالت حول طرائق قراءة النصوص  -3ج

 التاريخيةوة يالبيئوالتحوالت  المستجدات ة فنية، واستيعاب لطبيعةالمختلفة وتحليلها بناًء على أدوات معرفي

 .والجغرافية
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 -:واحد للنظام الفصلي )الكورسات(( ) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل البنية المقرر  - 1 .13

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 3 
تحقيق أهداف 

 معرفية

مقدمة تاريخية عن فتح بالد 

 نتقال العرب إليهااألندلس وا

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية 

2 3 
تحقيق أهداف 

 معرفية

عوامل وأسباب انتشار اللغة 

 العربية في بالد األندلس

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

3 3 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 عصور الحكم العربي في االندلس

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

4 3 
تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

بواعث وسمات الشعر في عصري 

 اإلمارة والخالفة

عرض 

محاضرة 

مناقشة، واجب 

  بيتي

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 البحث لحل التساؤالت -
 المناقشات التفاعلية -
 عرض لبعض الكتب ذات االختصاص -

 
 طرائق التقييم    

 

 المناقشات والتفاعل الذي يظهره الطلبة -
 وضوع قصير ومحددإعداد تقارير بسيطة حول م -

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأدهيلية العامة و المهارات -د 

 تعلم طريقة تلقي النصوص وتحليلها للوصول الى رؤية فاحصة.  -1د  

بة المقاالت النقدية تعلم طرائق تحليل النصوص وقراءتها وكشف مكنوناتها ورموزها، للتمكن من كتا -2د

 ونشرها في الصحف والمجالت والدوريات.

وتسليط الضوء على أهم الظواهر والتحوالت عبر تحليل  ألندلسيتعلم طريقة تدريس مادة األدب ا  -3د

 .ذات األبنية واألغراض المتنوعة النصوص
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ووجدانية، وتحقيق 

 أهداف مهاراتية

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

 

5 3 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

 ووجدانية

، حياته، بد الرحمن الداخلع

 وسمات شعره 

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

6 3 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

ووجدانية، وتحقيق 

 أهداف مهاراتية

تحليل أبرز قصائد عبد الرحمن 

 الداخل

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

  بيتي
 

7 3 
لقياس تحقيق ا

 والتقويم
  امتحان امتحان

8 3 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

 ووجدانية

يحيى بن حكم الغزال، حياته 

 السياسية، وسمات شعره

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

9 3 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

ووجدانية، وتحقيق 

 أهداف مهاراتية

ل أبرز موضوعات شعره وتحلي

 قصائده

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

11 3 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

 ووجدانية

النثر وخصائصه في عصر 

 الخالفة

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

11 3 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

ووجدانية، وتحقيق 

 أهداف مهاراتية

 ، حياته وعصره،د ربهابن عب

 (العقد الفريد)كتابه دراسة شاملة لو

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

12 3 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

 ووجدانية

، دب في عصر ملوك الطوائفاأل

 أسباب ازدهاره، وأبرز شعرائه

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 ةالصفي

13 3 

تحقيق أهداف 

معرفية ومهاراتية 

 وتأهيلية

 امتحان مناقشة التقارير الفصلية
المناقشات 

 الشفهية
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14 3 

تحقيق أهداف 

معرفية ومهاراتية 

 وتأهيلية

 امتحان امتحان شفهي إلكتروني
المناقشات 

 الشفهية

  ختبار كتابيا اختبار امتحان السعي  للفصل  األول القياس والتقويم  3 15

 

 -:) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( بنية المقرر  - 2. 13

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

16 3 

تحقيق أهداف 

وقيمية معرفية 

 ووجدانية

، وأهم وبيئته ،ابن زيدون حياته

 سمات شعره

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

17 3 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

ووجدانية، وتحقيق 

 أهداف مهاراتية

 تحليل نونيته

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

18 3 

ف تحقيق أهدا

معرفية وقيمية 

ووجدانية، وتحقيق 

 أهداف مهاراتية

الموشحات، نشأتها، وأصولها، 

 ، وأغراضها، وأجزاؤهاوبواعثها

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

19 3 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

ووجدانية، وتحقيق 

 أهداف مهاراتية

تحليل موشحة لسان الدين بن 

 الخطيب

ض عر

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

 اختبار كتابي اختبار السعي امتحان التقويم والقياس 3 21

21 3 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

 ووجدانية،

، وعوامل ازدهاره، شعر الطبيعة

 وأثره في بنية القصيدة األندلسية

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

22 3 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

 ووجدانية،

ابن خفاجة، حياته وأبرز مضامين 

 شعره

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

المشاركات 

 الصفية
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وتسجيلها 

 ً  فيديويا

23 3 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

ووجدانية، وتحقيق 

 أهداف مهاراتية

 تحليل قصيدة )الجبل( البن خفاجة

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

ها وتسجيل

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

24 3 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

 ووجدانية،

شعر رثاء المدن والممالك، وأسباب 

 ظهوره، وأبرز شعرائه

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

25 3 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

ووجدانية، وتحقيق 

 أهداف مهاراتية

 البلنسي األبار تحليل سينية ابن

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

26 3 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

 ووجدانية،

 أثر الحضارة العربية االندلسية

 في الغرب واألدب العربي

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

27 3 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

ية، وتحقيق ووجدان

 أهداف مهاراتية

قصة حي بن يقظان وأثرها في 

 األدب الغربي

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

28 3 

تحقيق أهداف 

معرفية ومهاراتية 

 وتأهيلية

 امتحان مناقشة التقارير الفصلية
المناقشات 

 الشفهية

29 3 

تحقيق أهداف 

معرفية ومهاراتية 

 وتأهيلية

 امتحان امتحان شفهي إلكتروني
المناقشات 

 الشفهية

31 3 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 المناقشة  محاضرة  مراجعة المادة
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 البنية التحتية  .11

 :ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 9191مصر،  -، دار املعارفلاألدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة/ د. أمحد هيك -

 -، دار املعارفاألدب األندلسي من الفتح حىت سقوط غرانطة/ د. منجد مصطفى هبجت -)المصادر( : ـ المراجع الرئيسية2
 9111مصر، 

 :( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 
 جملة كلية اآلداب/ جامعة بغداد

 :ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت
 يف األندلس/ جملة الباحثون املصريوناألدب العريب 

https://egyresmag.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91-

%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%8F%D8%B3/ 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

األدب في  والموضوعات د من الظواهرتوسيع المادة الدراسية لتشمل عد .1

شعر الغربة والحنين، ورسالة التوابع والزوابع البن شهيد ، مثل ظاهرة األندلسي

 .وتأثرها باإلسراء والمعراج، وتأثيرها في األدب الغربي
الذين يمثلون تحوالً في منظومة  والناثرين توسيع المادة لتشمل عدد من الشعراء .2

 مثل ابن حزم.د األندلس، وفرادة في النظم، القصيدة العربية في بال
زيادة تكليف الطلبة بإنجاز التقارير والواجبات، ومناقشتهم، لزيادة التفاعل  .3

 والمشاركات.

 

 

 
 

 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 


