
جدول الدروس االسبوعي

حسام داود خضراالسم

البريد االلكتروني
االدب العباسي اسم المادة

سنوي مقرر الفصل
بناء شخصية الطالبة في االدب العباسي ووضعها ازاء ادب ونثر هذه اهداف المادة

الحقبة  
اسليب وخصائص واغراض الشعر دراسة / المدخل الى ثقافة العصر التفاصيل االساسية للمادة

دراسة نماذج متقدمة من الشعراء والناثرين / العباسي ونثره 

الكتب المنهجية
االدب العربي في العصر العباسي للدكتور ناظم رشيد 

المصادر الخارجية
العصر العباسي االول والثاني وعصر الدول واالمارات لشوقي ضيف 

لبروكمن تاريخ االدب العربي 
دراسات في االدب العربي العباسي لمحمد زغلول 

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:لیة الك

اللغة العربیة:القســم 
الثالثة:المرحلة 

حسام داود خضر.د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد :اللقب العلمي 

دكتوراه :المؤھل العلمي 
قسم اللغة العربیة :مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةلنظریةالمادة االتاریخاال

قیام الدولة العباسیة واالدارة ١٢٥/٩/٢٠١١
بناء بغداد وثقافة العصر ٢٢/١٠
عوامل ازدھار الشعر في العصر ٣٩/١٠

العباسي االول 
موضوعات المدیح والھجاء والرثاء ٤١٦/١٠
الغزل والوصف ٥٢٣/١٠
صوف الزھد والت٦٣٠/١٠
الشعوبیة والزندقة والخمریات ٧٦/١١
الشعر الفكاھي والشعر التعلیمي ٨١٣/١١
التجدید في المعاني واالفكار ٩٢٠/١١

االلفاظ واالسالیب ١٠٢٧/١١
الشعراء ابو العتاھیة ومسلم ١١٤/١٢
ابو تمام والبحتري ١٢١١/١٢
لمعتز ابن الرومي وابن ا١٣١٨/١٢
الرسائل –الفنون النثریة –النثر ١٤٢٥/١٢
الخطابة ١٥٢/١
القصص ١٦٨/١

عطلة نصف السنة
العصر العباسي الثاني ١٧٢٩/١
الشعر الموضوعات الشعریة ١٨٥/٢
وصف الطبیعة الشعر الصوفي ١٩١٢/٢
الشعراء المتنبي ٢٠١٩/٢
راس الصنوبري ابو ف٢١٢٦/٢
الشري الرفاء الشریف الرضي ٢٢٤/٣
ابو العالء المعري ٢٣١١/٣
سبط ابن التعاویذي ابن الفارض ٢٤٢٥/٣
النثر اتجاة الصنعة اتجاه الترسل ٢٥١/٤
ابن العمید ٢٦٨/٤
التوحیدي ٢٧١٥/٤
المقامات ٢٨٢٢/٤
ذاني بدیع الزمان الھم٢٩٢٩/٤
القاضي الفاضل ٣٠٦/٥
عماد الدین االصفھاني ٣١١٣/٥
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

ویم العلميجھاز االشراف والتق

:الجامعة 
:الكلیة 

:اسم القســم 
:المرحلة 

:اسم المحاضر الثالثي 
:اللقب العلمي 

:المؤھل العلمي 
:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr.HUSAM  Dawood khudhur
E_mail Dr.husamalarbilly@yahoo.com
Title Literafure Abbasid
Course Coordinator

Course Objective
Definition of the Abbasid Literature and astudent about his
Poetry and literature

Course Description
The entrance to the culture of the times, and
Drashssalib,properties and purposes of Abbasid poetry and
Natherih

Textbook
Arabic literature in the Abbasid period to Dr.Nazim Rashid

References
The Abbasid period (first,second,the era of the states and UAF)
to Shawki Zif

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) ---- As(50%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University: Baghdad
College: The Edugation for
women
Department:Arabic language
Stage: 3rd

Lecturer name:Husam Dawood
Academic Status:Ass.Prof
Qualification:Profesor
Place of work:The Education
for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 25/9/2011 The Abbasid state
2 2/10/2011 Construction of Baghdad
3 9/10/2011 Factors Boom poetry
4 16/10/2011 Spelling,praise,iamentation
5 23/10/2011 Spinning and description
6 30/10/2011 Asceticism and mysticism
7 6/11/2011 Populism and heresy
8 13/11/2011 Poetry humor and tutorial
9 20/11/2/11 Renewal in the meanings

and ideas
10 27/11/2011 Words and methods
11 4/ 12/2011 Poets:Abualatahyah,Mslim
12 11/12/2011 Abu tmmam and Buhtry
13 18/12/2011 Ibn Rumi,Ibnulmuatz
14 25/12/2011 Prose:messages
15 2/1/2012 Rhetoric
16 8/1/2012 Stories

Half-year Break
17 29/1/2012 The second Abbasid
18 5/2/2012 The new environ ments
19 12/2/2012 The National poetry
20 19/2/2012 The nature and Sufi poetry

   21 26/2/2012 Poets:AL-Mutanbbi
22 4/3/2012 Abu firas,Assanubri
23 11/3/2012 Arrffaa, Ashsharif Arrazi

24 18/3/2012 Abu lalaalmaarri
25 25/3/2012  Sibt Ibn Attaawizi,Ibn

alfarz
26 1/4/2012 prose
27 8/4/2012 Ibnulamid
28 15/4/2012 AL-Tawhidi
29 22/4/2012 AL-Magamas
30 29/4/2012 Badiuzzaman
31 6/5/2012 Al-kazilfazl
32 13/5/2012 Emaduddin Alesfhani

Instructor Signature: Dean Signature:

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


