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وكذلك التعريف بالمصادر التي درست هذا  التعريف باالدب االندلسي

 االدب والتي تعكس لنا حقبة حضارية من تاريخ االدب العربي المهم .  
 التفاصيل االساسية للمادة

 
تعد هذه المادة من المواد التي تتحدث عن تراث عريق لالدب العربي وخاصة ان هذا 

وهو شاهد على تقدم ولكن في الغرب؛  االدب في خط متوازي مع االدب العباسي
 العرب وثقافتهم الواسعة من الشرق الى الغرب وسعة الثقافة االدبية العربية . 
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