
جدول الدروس االسبوعي

عاصم عبد دواح ٠داالسم
البريد االلكتروني

العباسي راالدب العربي في العصاسم المادة
المرحلة الثالثة مقرر الفصل
ين منهم ونثرها والوقوف عند اهم المشهوردراسة شعر الحقبة العباسيةاهداف المادة

من االدب وبيان اهم خصائص ذلك النوع
االدب العربي في العصر العباسي –يحويها كتاب التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
كتاب االدب العربي في العصر العباسي لألستاذ الدكتور ناظم رشيد 

المصادر الخارجية

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

ن النهائياالمتحاالمشروع

تقديرات الفصل
%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 
الثالثة :المرحلة 

عاصم عبد دواح ٠د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ :اللقب العلمي 

دكتوراه فلسفة اللغة العربیة  :لعلمي المؤھل ا
التربیة للبنات :مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

قیام الدولة العباسیة وبناء بغداد تشرین االول ١
الموضوع الشعریة في العصر العباسي ٢

ول اال
المدیح ٣
الھجاء ٤
الرثاء تشرین الثاني ٥
الغزل ٦
الوصف ٧
الزھد والتصوف ٨
الخمریات كانون اول ٩

الشعرالتعلیمي ١٠
التجدید في المعاني واالفكار االلفاظ ١١

واالسالیب االوزان والقوافي 
بو العتاھیة ا/ الشعراء كانون الثاني ١٢
البحتري / ابو تمام ١٣
١٤
١٥
١٦

عطلة نصف السنة
ابن الري شباط ١٧
النثر في العصر العباسي االول ١٨
الخطابة / الرسائل / الفنون النثریة ١٩
القصص التوقیعات ٢٠
الكتاب الجاحظ اذار ٢١
الشعر / ثاني العصر العباسي ال٢٢
موضوعات الشعر ٢٣
الشعراء المتنبي ٢٤
الشریف الرضي / ابو فراس الحمداني نیسان ٢٥
النثر / ابو العالء المعري ٢٦
بدیع الزمان الحمداني / المقامات ٢٧
العماد االجھاني / القاضي الفاضل مایس ٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :الجامعة 
التربیة للبنات :الكلیة 

اللغة العربیة :اسم القســم 
الثالثة :المرحلة 

عاصم عبد دواح ٠د:ي اسم المحاضر الثالث
استاذ :اللقب العلمي 

دكتوراه فلسفة اللغة العربیة :المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات :مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Type your name here
E_mail Type your mail as example mail@yahoo.com
Title Type here course title
Course Coordinator Type here the came of course coordinator

Course Objective Type here vourse objectives

Course Description Type here course description

Textbook Type here textbook (title,author,edition,publisher,year)

References Type here the reference (title,author,edition,publisher,year)

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

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab.

Experiment
Assignments

Notes

1 October the Abbasid by Baghdad and building
2 October Topic of poetry in the first Abbasid
3 October Praise
4 October Spelling
5 November Lament
6 November Spinning
7 November Description
8 November Asceticism and mysticism
9 December Alkhmriaat
10 December Alharaltalima
11 December Renewal in the meanings and ideas, words

and rhymes weights and styles
12 December poets / Abu ALATAHYAH
13 January Abu Tammam
14 January Seatri

Half-year Break
17 February irrigation
18 February Prose in the Abbasid period the first
19 February Arts prose / letters / Rhetoric
20 February Stories signatures
21 March book bigeye
22 March The second Abbasid / Poets
23 March Topics Poets
24 March Poets Mutanabi
25 Apri Abu Firas al-Hamdani
26 Apri Sharif Razi
27 Apri Abu Ala Arri / Prose
28 Apri Shrines / Bediuzzaman Hamdani
29 May Judge / General Alajhana

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


