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 :وصف المادة

تتناول هذه المادة موجز تاريخ وجغرافية األندلس والمغرب، ووجوه التشابه والتمايز بيين األدب العربيي فيي المشيرأل واألدب 

لمغييرب والويييروي التييي انتجييج هييذه الوجييوه. وتعيييري بييابرد سييعراغ ونييا ري األنييدلس والمغيييرب العربييي فييي األنييدلس وا

والموضوعات التي انشيغلوا بهيا مثيل الحيب والغيزل ووصيف الطبيعية والبحيق عين الحقيقية ور ياغ الميدن، فضيال عين دراسية 

 يد الشعر العربي.ظاهرة الموسحات من حيق عوامل نشوئها ومصادر دراستها وأهميتها في سياأل تاريخ تجد

    :أهداي المادة

 أن يلم الطالب بتاريخ وجغرافية األندلس والمغرب. - 1

 .أن يتلمس الطالب النموذج العربي اإلسالمي في التثاقف الحضاري  -2

 أن يميز الطالب السمات الفنية الباردة في األدب األندلسي والمغربي.  -3

 راغ في األندلس والمغرب.أن يطلع الطالب على أبرد قصائد الشع  -4

 أن يطلع الطالب على أبرد مؤلفات النا رين في األندلس والمغرب.  -5

 أن يلم الطالب بفن الموسح في األندلس والمغرب.  -6

 مكونات المادة: 

 الكتب المقررة:   

 . حسان عباسعصر الطوائف و المرابطين( ، د. إ تاريخ األدب األندلسي )عصر سيادة قرطبة + 

 لقراءات اإلضافية: ا

 األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة، أحمد هيكل .

 أعالم الشعر واألدب في األندلس، عمر الدقاأل .

 

 



 

 

 محاضرات، حوارات، أوراأل عمل، مناظرات بين مجموعات العمل، تقارير، أبحاث، أفالم و ائقية. أساليب تدريس المادة:

 

 :نتائج التعلم 

 . قبل الفتح وبعد الفتحوالمغرب تاريخ األندلس جز مولمام باإل-1

 . بعد الفتح والمغرب لمام بالحياة العامة في األندلساإل-2

 . والمغربي لمام بابرد النا رين في األدب األندلسياإل-3

 . والمغربي سيلمام بابرد الشعراغ في األدب األندلاإل -4

 

 :مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار 

 . ر الحضاري اإلنساني الذي اضطلع به األندلسيون والمغاربة بين الشرأل والغربإدراك الدو -1

 . تمييز منهجية التاليف عند الكتاب األندلسيين والمغاربة -2

 . عقد مقارنات بين  قافة المشرأل العربي والمغرب العربي -3

 

  مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة:

 . افي عند الطلبةتنمية الحس التاريخي والجغر -1

 . تعزيز معرفة الطلبة بالمصادر والمراجع  األندلسية والمغربية -2

  . توسيع معرفة الطلبة باعالم الشعراغ والنا رين في األندلس والمغرب العربي -3

 

 أدوات التقييــــم:

 أو أوراأل عملتقارير و/أو أبحاث قصيرة و/. 

 امتحانات قصيرة. 

 واجبات. 

 تقاريرتقديم سفوي لألبحاث وال. 

 امتحانات فصلية ونهائية. 

 

 

 توديع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 %20 نهاية األسبوع السادس()االمتحان األول

 %20 نهاية األسبوع الحادي عشر()االمتحان الثاني

 % 40 االمتحان النهائي 

التقارير و/أو األبحاث / الواجبات / المشاريع 

 نات القصيرة  / االمتحا

20% 

 %100 المجموع

 

 

 

 



 

 

 توديع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع
المادة األساسية والمساندة 

 المطلوب تغطيتها

 الوظائف والتقارير

 

 األول

األندلس والمغرب قبل الفتح 

 العربي

 )الجغرافيا + التاريخ(

كلف الطالب باستخراج خرائط ي

 نترنج من اإل

 نيالثا

دلس والمغرب بعد الفتح األن

 العربي

 )الجغرافيا + التاريخ(

يكلف الطالب بإعداد تقارير 

 مستمدة من تاريخ ابن خلدون

 الثالق

الحياة العامة في األندلس 

والمغرب: سياسياً، ، اقتصادياً، 

 اجتماعياً، قافياً 

مراجعة الفصل األول من كتاب 

)الدولة والمذهب( للدكتور 

 غسان عبدالخالق

 الرابع

 والمغرب  النثر العربي في األندلس

 )تمهيد(

 

مراجعة كتاب )الفن ومذاهبه في 

النثر العربي(  للدكتور سوقي 

 ضيف 

 الخامس

 فن الرسائل 

 الرسائل األدبية -

 الرسائل السياسية -

 فن الخطابة 

 الوصايا 

يكلف الطلبة بكتابة تقرير حول 

 فنون النثر األندلسي 

 السادس

 االمتحان األول

 التوقيعات 

 العهود

 المناظرات

تا ير األدب األندلسي في اآلداب 

 األوروبية

 

 السابع

 رسالة التوابع والزوابع البن سهيد

رسالة ابن حزم في فضائل 

 األندلس وذكر رجالها

إجراغ مناقشة حول )الجن( في 

 ألدب العربي ا

 الثامن

 رسالة حي بن يقوان البن طفيل

رسالة ابن الجد في صفة مطر بعد 

 قحط

إجراغ مقارنة مع )روبنسون 

 كرودو( لدانيال ديفو

 التاسع
 الرسالة الهزلية البن ديدون

 

 

 العاسر

 

 

نثر لسان الدين ابن الخطيب  

 نص )بشرى بالفتح(

 

كتابة تقرير حول كتاب من كتب 

 ينلسان الد

  

 

 



 الحادي عشر

 االمتحان الثاني

الشعر العربي في األندلس 

 والمغرب 

 سعر الطبيعة -

 سعر الصراع -

ر اغ المدن  -

 والممالك

إعداد تقارير عن أبرد أغراض 

الشعر األندلسي وعقد مقارنة 

بينها وبين أغراض الشعر 

 المشرقي

 الثاني عشر

سعر االستغا ة  -

 واالستنجاد

سعر األسر  -

 لسجنوا

الشعر والتفاعل  -

 االجتماعي 

سعر المرأة  -

 األندلسية

 

 الثالق عشر

 ابن دراج القسطلي

 حياته وسعره

 قصيدته في وداع أسرته

 

 الرابع عشر

نص البن سهيد في وصف 

 المرأة

نص ألبي الحسن البلنسي في 

 وصف بعض مواهر الطبيعة

نص البن حمديس في وصف 

 البرد

 

 الخامس عشر

 

 ابن خفاجة

 حياته وسعره 

 بائيته في وصف الجبل

قصيدة ابن ديدون في عتاب 

 والدة

قصيدة أبي البقاغ الرندي في 

 ر اغ األندلس

 

 

 السادس عشر

 االمتحان النهائي

 الموسحات

 النشاة والتسمية -

 بناغ الموسح -

 أغراضها -

 موسح ابن دهر -

 

االستماع إلى مقاطع من 

الموسحات األندلسية بصوت 

 فيرود

 .جم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريسح

 

 

 

 



 :سياسة الحضور والغياب

 

 ، % من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبليه عمييد الكليية15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

للعذر، بينما يمنع من التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته في الطالب منسحباً من المادة في حالة قبول العميد  يعدإذ 

 . المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري

 

 المراجع:

 . مارات )األندلس( ، د. سوقي ضيفاالوعصر الدول  . 1

 . . الفن  ومذاهبه في النثر العربي )األندلس والمذاهب الفنية(، د.سوقي ضيف2

  . العربي )األندلس والمذاهب الفنية(، د.سوقي ضيف . الفن ومذاهبه في الشعر3

 . . عصر الدول واإلمارات )ليبيا ، تونس ، صقلية(، د.سوقي  ضيف4

 . . الدولة والمذهب ، د.غسان عبدالخالق5

 . األدب العربي في األندلس، عبدالعزيز عتيق .6

 رضوان الداية . . تاريخ النقد األدبي في األندلس، محمد7

 دبه، عبدالكريم خليفة .. ابن حزم األندلسي، حياته وأ8

 . األدب األندلسي في عصر الموحدين، حكمة علي األوسي .9

 . مفهوم األدب في الخطاب الخلدوني، د. غسان عبدالخالق .10

 . األدب األندلسي بين التا ر والتا ير، محمد رجب بيومي .11

 ضوعاته وفنونه، مصطفى الشكعة .. األدب األندلسي، مو12

 ى سقوط غرناطة، منجد مصطفى بهجج .ندلسي من الفتح حت. األدب األ13

 . دراسات في األدب األندلسي، إحسان عباس وآخرون .14

 . بالغة العرب في األندلس، أحمد ضيف .15

عباد وابن سهل وابن هانئ ولسان . دواوين الشعراغ كابن ديدون وابن خفاجة وابن دراج وابن حمديس والمعتمد بن 16

 الدين بن الخطيب وغيرهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


