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BSAR 408- History of Arabic Literature-II       II- األدب العربي تاريخ  
 
Course Description       توصيف ادلقرر 
 

إىل العصر احلديث. إنو يركز على يعّرف ىذا ادلقرر الطالب بعصور أدبية خمتلفة للغة العربية من العصر العباسي  
اتريخ األدب العريب من خالل دراسة مراحلو التارخيية ادلختلفة وأشكالو األدبية ادلتنوعة شعرا ونثرا )من القصة والرواية وادلسرحية 

 يث.وادلقال( كما أنو يناقش حياة وأعمال الشعراء والكتاب ادلشهورين الذين عاشوا يف العصر العباسي والعصر احلد
 Course Objectives        أهداف ادلقرر:

 العصر العباسي إىل ىلّيةالعريب من اجلا األدب ار إىل دراسة ادلراحل التارخيّية اليت مر هبادلقر  ىذا هدفي 
 .تناول جوانب احلياة االجتماعية والثقافية والدينية والسياسية يف ىذه العصور 
  وتطور الشعر العريب.مناقشة دور الشاعر والكاتب يف اجملتمع 
 .التعرف على حياة أىم ادلؤلفني العرب والنصوص العربية وأمهيتها يف تطور األدب العريب 
 .تعريف الطالب بدور اللغة العربية وآداهبا يف التاريخ اإلسالمي 
 .فهم اخلصائص الفنية ألدب العصور ادلختلفة 

 Course Contents        حمتوايت ادلقرر:
 Unit 01      العباسياألدب العريب يف العصر : الوحدة األوىل

 الشعر العباسي: خضائصو وأغراضو 1.1
 أعالم الشعر العباسي 1.2
 بشار بن برد 1.3
 أبو متام 1.4
 البحرتي 1.5
 ادلتنيب 1.6
 أبو العالء ادلعري 1.7

 Unit 02       النثر العباسي: خصائصه و أغراضه: الوحدة الثانية
 أعالم النثر العباسي 2.1
 ابن ادلقفع 2.2
 اجلاحظ 2.3
 ادلربد 2.4
 ابن قتيبة 2.5
 احلريري 2.6

 Unit 03      األدب العريب يف العصر احلدیث: الوحدة الثالثة
 ۔أسباب النهضة األدبية احلديثة: إحياء الرتاث واالتصال ابلغرب 1.1

 Unit 04     أسلوبو وأغراضو وميزاتو العصر احلدیث: يفالشعر : الوحدة الرابعة
 أعالم الشعر العريب يف العصر احلديث 4.1
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 سامي الباروديحممود  4.2
 أمحد شوقي 4.3
 عبد هللا الفيصل 4.4
 حافظ إبراىيم 4.5
 أبو القاسم الشايب 4.6
 نزار قباين 4.7
 حممود درويش 4.8

 Unit 05 : أسلوبو و أغراضو وأقسامو )القصة والرواية وادلسرحية وادلقال(النثر العريب يف العصر احلدیث: الوحدة اخلامسة
 أعالم النثر العريب يف العصر احلديث 5.1
 ادلنفلوطيمصطفى لطفي  5.2
 عباس حممود العقاد 5.3
 طو حسني 5.4
 جنيب حمفوظ 5.5
 على أمحد ابكثري 5.6
 توفيق احلكيم 5.7

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 ادلناقشة وادلشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الذايت لألنشطة والواجباتالّتقومي 
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         الكتب ادلقرتحة:

األدب العريب وفنونو، جامعة القدس  إبراىيم السعافني، هناد ادلوسی، عبد اجلليل عبد ادلهدی، عودة ٔابو عودة، عبد هللا، -
 ۔م٦٠٠٢ادلفتوحة، 

 م.٨٧٩١ ۔إحسان عباس، اجمللس الوطنی للثقافة والفنون واآلداب، الكويتاجتاىات الشعر العريب ادلعاصر، الدكتور  -
 م.٦٠٠٠اتريخ األدب العريب، دار ادلعرفة للطباعة والنشر،  ٔامحد حسن الزایت، -
 م.٨٧١١األدب القصصی وادلسرحی يف مصر، دار ادلعارف، القاىرة،  محد ىيكل،أ -
 م.٨٧٧٢صر اتريخ األدب العريب، شوقی ضيف، دار ادلعارف، م -
 م.٨٧١١اتريخ آداب اللغة العربية، دار مكتبة احلياة  جرجی زيدان، -
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 م.٨٧٧٨ادلوجز يف األدب العريب، دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع،  حنا الفاخوری، -
، العرب الكتاب احتاد منشورات من ،(حتليل تنظري، ، اتريخادلسرحية يف األدب العريب احلديث، )ادلوسی،  خليل ۔د -

 م.٨٧٧٩
 م.٨٧٧٧ ۔األدب العريب احلديث، دار ادلواسم سامل ادلعوش، -
 ۔الشعر العريب ادلعاصر قضاایه وظواىره الفنية وادلعنوية، عز الدين امساعيل دار العودة، بريوت -
 م.٨٧٧١دراسات يف الشعر العريب ادلعاصر، دار ادلعارف، مصر،  شوقی ضيف، -
 م.2004العريب، آزاد بك دبو، الىور، اتريخ األدب  احلافظ عبد القدير، -

 اتريخ األدب العريب، دار العلم للماليني، بريوت. عمر فروخ، -
 .م٨٧٧٦ ۔بلوغ األرب يف معرفة ٔاحوال العرب، دار الكتب العلمية حممود شكری اآللوسی، -
 م.٦٠٠٨جية، اتريخ اآلدب العريب، درويش جويدی، ادلكتبة العصرية، الدار النموذ مصطفي صادق الرافعی، -
 م.٨٧٧١ادلفصل يف اتريخ األدب العريب يف العصور القدمیة والوسيطة واحلديثة، جمموعة مؤلفني، دار إحياء العلوم،  -
 م.٨٧٢٦ ۔قضاای الشعر ادلعاصر، دار اآلداب بريوت انزك ادلالئكة، -

 


