
جدول الدروس االسبوعي

عادل كتاب نصيف العزاوي االسم
Basharsport2000@yahoo.comالبريد االلكتروني

االدب العربي الحديث اسم المادة
المرحلة الرابعة مقرر الفصل
مـصر    و العراق في كل من  مادة األدب الحديث     على الطالبات اطالعاهداف المادة

الثانوية المتوسطة ودة تشكل االساس في الدراسةالن الما
التفاصيل االساسية 

للمادة
عرض نظري للمادة مع تحليل النصوص الشعرية والنثرية 

الكتب المنهجية
سالم الحمداني.و دمصطفى ئقفا.د–األدب العربي الحديث 

المصادر الخارجية
اكثر من ثالثين مصدرا خارجيا 

الفصل 
الدراسي

٥٠%

االمتحانات المختبر
اليومية

االمتحان المشروع
النهائي

٦٠%
لفصلتقديرات ا

%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :الجامعة 
التربیة للبنات :الكلیة 

اللغة العربیة :القســم 
لرابعةا:المرحلة 

عادل كتاب نصیف ٠د:اسم المحاضر الثالثي 
العزاوي 

استاذ :اللقب العلمي 
دكتوراه :المؤھل العلمي 

التربیة للبنات :مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

اال

المالحظاتةالمادة العلمیالمادة النظریةالتاریخ

عوامل مقومات نھضة الشعر العربي ١٢/١٠
الحملة الفرنسیة –یقظة االمة العربیة ٢٥/١٠
الترجمة والبحوث العلمیة ، المطبعة ٣٩/١٠

حركة االستشراق –والصحافة 
ق واالقطار الشعر العربي في العرا٤١٦/١٠

االخرى خصائصھ واغراضھ
موضوع تكملة ال٥١٩/١٠
مراحل تطور الشعر الحدیث ٦٢٣/١٠
محمود سامي البارودي / الكالسیكیة ٧٢٦/١٠
احمد شوقي ٨٣٠/١٠
االمتحان الفصلي االول٩٢/١١

الزھاوي١٠١٦/١١
الرصافي ١١٢٠/١١
جماعة الدیوان ١٢٢٣/١١
عبد الرحمن شكري ١٣٣٠/١١
المھاجر االمریكیة  جماعة ١٤٤/١٢
ألیا ابو ماضي ١٥١١/١٢
جماعة ابولو ١٦١٤/١٢

احمد زكي ابو شادي١٧١٨/١٢
تكملة الموضوع ١٨٢١/١٢
جماعة الشعر الحر ١٩٢٥/١٢
بدر شاكر السیاب٢٠٢٨/١٢
نازك المالئكة٢١٤/١
ياالمتحان الفصلي الثان٢٢٨/١
عطلة نصف السنة٢٣٢٩/١
امتحان نصوص ادبیة ٢٤٨/٢
عبد الوھاب البیاتي ٢٥١٢/٢
مراجعة لموضوعات الشعر٢٦١٥/٢
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

بغداد : الجامعة 
التربیة للبنات :الكلیة 

اللغة العربیة :القســم 
الرابعة:المرحلة 

عادل كتاب نصیف ٠د:اسم المحاضر الثالثي 
اوي العز

استاذ :اللقب العلمي 
دكتوراه :المؤھل العلمي 

التربیة للبنات:مكان العمل  

:اسم القســم 
:المرحلة 

:اسم المحاضر الثالثي 
:اللقب العلمي 

:المؤھل العلمي 
:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor ADEL KETAB NASIEF
E_mail Basharsport2000@yahoo.com
Title Modern Arabic literature
Course
Coordinator

The fourth stage

Course Objective
For student of moderen literature on the materialin both iraq and
Egypt because the material from the basis in middle school and high
school

Course
Description

View my article with an analysis of the texts of poetry and prose

Textbook
Modern Arabic literature Dr. faek Mustafa& Dr . salim al hamadani

References More than thirty external sourse

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse
Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University: Baghdad
College: Education for weman
Department: Arabic language
Stage: the fourth
Lecturer name: ADEL KETAB
NASIEF
Academic Status: PD . DR
Qualification: DOCTOR
Place of work: baghdad
university .. education for
weman

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab.

Experiment
Assignments

Notes

1 ٢/١٠ Factors of the elements of renaissance
poetry

2 ٥/١٠ Awakening of the Arab nation - the French
campaign

3 ٩/١٠ Translation and scientific research, the
printing press and the press - the
movement of Orientalism

4 ١٦/١٠ Arabic poetry in Iraq and other countries its
characteristics and purposes

5 ١٩/١٠ Supplement Thread

6 ٢٣/١٠ Stages of the evolution of modern poetry

7 ٢٦/١٠ Classic / Mahmoud Sami Baroudi

8 ٣٠/١٠ AHMAD SHAUKI
9 ٢/١١ The first quarterly exam

10 ١٦/١١ AL. ZAHAWI
11 ٢٠/١١ AL. RISAFI

12 ٢٣/١١ AL.DIWAN GROUP
13 ٣٠/١١ ABD AL.RAHMAN SHUKRI
14 ٤/١٢ U.S. immigrant group

15 ١١/١٢ IELEA ABO MADI
16 ١٤/١٢ APOLO GROUP

17 ١٨/١٢ AHMAD ZKI ABO SHDI
18 ٢١/١٢ Supplement Thread

19 ٢٥/١٢ Group of free verse

20 ٢٨/١٢ BADIR SHKIR AL SAIAB

21 ٤/١ NAZIK AL MLAIKE
22 ٨/١ The SECOND quarterly exam

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

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



23 ٢٩/١ Half-year Break
24 ٨/٢ Literary texts exam

25 ١٢/٢ ABD ALWAHAB AL BAIATE
26 ١٥/٢ Review Topics for POETRY

27

28
29
30

31
32

Instructor Signature: Dean Signature:


