
جدول الدروس االسبوعي

عالء جاسم جابر.داالسم
البريد االلكتروني

األدب الجاهلياسم المادة
عالء جاسم جابر.دمقرر الفصل
شعره ونثره ه مباحثتأريخ االدب الجاهلي ووصول الطالب إلى فهماهداف المادة

.اللغة العربيةوأهميته بعده جذرا لألدب العربي عموما ولكل فروع 
تاريخ األدب الجاهلي منذ نشأته وبيئة الجزيرة العربية ورواية الشعر التفاصيل االساسية للمادة

.متنوعةشواهدوأغراضه وخصائصه وأنواع النثر معوصحته

الكتب المنهجية
 من إعداد المحاضر" منهج األدب الجاهلي"كتاب.
تور نوري حمودي القيسي تاريخ األدب العربي قبل االسالم للدك

.ومحمود عبداهللا الجادر ومصطفى عبد اللطيف جياووك
 شوقي ضيف.د–العصر الجاهلي / تأريخ االدب العربي.
 نوري القيسي .د–نصوص من األدب العربي قبل االسالم

.عبدالغفور الحديثيبهجة.ودمحمود الجادر.ود

المصادر الخارجية
.شعره ونثرهوفنونهالجاهليتاريخ األدبأي كتاب يعنى ب

الفصل الدراسي
االول

الفصل الدراسي 
الثاني

االمتحانات 
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠%٢٥%٢٥%

مالحظات عامة
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جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتاألدب الجاھليالتاریخاال

ة إمرئ القیس نظرة عامةمعلق٢٠١١-١٢-١٧
لمقطع األول من المعلقةا-معنى األدب وتحدید العصر الجاھلي٢٠١١-١٢- ٢١١
المقطع الثاني من المعلقةالمقطع االول-اإلمارات العربیة في شمال الجزیرة٢٠١١-١٢- ٣١٨
قسم الثانيالمقطع الثاني من المعلقة ال-مدن الحجاز مكة والمدینة والطائف٢٠١١-١٢- ٤٢٥
المقطع الثاني من المعلقة القسم الثالث٢٠١٢-١-٥٤
روایة الشعر الجاھلي ٢٠١٢-١-٦٨

عطلة نصف السنة

المقطع الثالث من المعلقة٢٠١٢-١- ٧٢٥
المقطع الرابع من المعلقة- رواة محترفون٢٠١٢-١- ٨٢٩
المقطع الخامس من المعلقة٢٠١٢-٢-٩٨

تحلیل معلقة إمرئ القیس القسم االول–تدوین الشعر الجاھلي ٢٠١٢-٢- ١٠١٢
مصادر الشعر الجاھلي  القسم االول تحلیل معلقة إمرئ القیس القسم الثاني٢٠١٢-٢- ١١١٩
إمتحان شعر-مصادر الشعر الجاھلي ٢٠١٢-٢- ١٢٢٦
االولمعلقة زھیر المقطع –قضیة االنتحال في الشعر الجاھلي ٢٠١٢-٣-١٣٤
المقطع الثاني من معلقة زھیر–امتحان ادب ٢٠١٢-٣- ١٤١١
موضوعات الشعر الجاھلي القسم االول٢٠١٢-٣- ١٥١٨
المقطع الثالث من معلقة زھیر–موضوعات الشعرالجاھلي القسم الثاني ٢٠١٢-٣- ١٦٢٥
١ة زھیر القسم المقطع الرابع من معلق–الخصائص الفنیة للشعر الجاھلي ٢٠١٢-٤-١٧١
المقطع الرابع من معلقة زھیر القسم الثاني–لفرسان الشعراء ا٢٠١٢-٤-١٨٨
المقطع الخامس من معلقة زھیر –الشعراء الصعالیك ٢٠١٢-٤- ١٩١٥
تحلیل معلقة زھیر القسم االول–شعراء آخرون ٢٠١٢-٤- ٢٠٢٢
ا والحكم تحلیل معلقة زھیر القسم الثانيالنثر الجاھلي ، االمثال والوصای٢٠١٢-٤- ٢١٢٩
إمتحان شعر–سجع الكھان ، الخطب /النثر الجاھلي ٢٠١٢-٥-٢٢٦
إمتحان أدب–الخطب ، القصص /النثر الجاھلي ٢٠١٢-٥- ٢٣١٣
مراجعة عامة للمعلقتین–مراجعة عامة لألدب ٢٠١٢-٥- ٢٤٢٠
بة عن أسئلة الطالباتدرجات السعي السنوي واإلجا٢٠١٢-٥- ٢٥٢٧

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 
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Course Weekly Outline

Course Instructor Dr. Alaa Jasim Jabir
E_mail
Title Al-Jahili literal
Course Coordinator Dr. Alaa Jasim Jabir

Course Objective Learn Students the History and categories of Al-Jahili literature
, its Poetry & Composition , considering it as the basic for the
whole Arabic Literal in general ,and Arabic language
departments .

Course Description History of Al-Jahili literature , since its foundation , and the
environment of  Arabic Peninsula, Al-Jahili literature
transition  , its objectives , its properties , its composition types
,with different examples.

Textbook
 Syllabus of Al-Jahili literature book,by the Instructor.
 History of Arabic literature before Islam , by Dr.Nori

Hammode Alkaisi , Mahmood Aljader, and Mustafa
Abdellateef Jeawook.

 History of Arabic literature /Al-Jahili time. ,by
Dr.Shawki Dheif.

 Texts from Arabic literature before Islam ,by Dr. Nori
Alkaisi , Dr.Mahmood Aljader, Dr. Bahjat Alhadithi.

References
Any Book that has concern about Al-Jahili literature ,its Poetry
and composition.

First
Semester

Second
Semester

Quizzes Project Final ExamCourse Assessment

25% 25% 50%

General Notes

University:Baghdad
College:Education for women
Department:Arabic Language
Stage:First
Lecturer name:Dr.Alaa Jasim
Jabir
Academic Status:Prof.
Qualification:Phd
Place of work:College of
Education for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Notes

1 ٢٠١١-١٢-٧ Poem of Imre’a Alkais – General overview
2 ٢٠١١-١٢- ١١ Meaning of literature and specify Al-Jahili period – 1st part of

the Poem
3 ٢٠١١-١٢- ١٨ Arabian Imarats in the north of peninsula -2nd part of the

Poem – first section.
4 ٢٠١١-١٢- ٢٥ Towns of Alhija , Mecca , Almadena , Altaef -2nd part of the

Poem – second section.
5 ٢٠١٢-١-٤ Second part of the Poem – third section
6 ٢٠١٢-١-٨ Transition of Al-Jahili Poetry

Half-year Break
7 ٢٠١٢-١- ٢٥ Third part of the Poem
8 ٢٠١٢-١- ٢٩ Professional transistors – 4th  part of the Poem
9 ٢٠١٢-٢-٨ Fifth part of the Poem.

10 ٢٠١٢-٢- ١٢ Writing Al-Jahili Poetry–Analyze Imre’a Alakais Poem-1st

section.
11 ٢٠١٢-٢- ١٩ Resources of Al-Jahili Poetry – 1st section Analyze Imre’a

Alakais Poem second section
12 ٢٠١٢-٢- ٢٦ Resources of Al-Jahili Poetry – Poetry test
13 ٢٠١٢-٣-٤ Plagiarism case in Al-Jahlili Poetry–Zuhair’s Poem 1st part.
14 ٢٠١٢-٣- ١١ Literature test- 2nd part of Zuhair’s Poem
15 ٢٠١٢-٣- ١٨ Subjects of Al-Jahili Poetry – 1st part.
16 ٢٠١٢-٣- ٢٥ Subjects of Al-Jahili Poetry – 2nd  part – 3rd part of Zuhair’s

Poem.
17 ٢٠١٢-٤-١ Rhetorical specification of Al-Jahili Poetry 4th part of

Zuhar’s poem – 1st section
18 ٢٠١٢-٤-٨ Knights poets -4th part of Zuhar’s poem – 2nd  section
19 ٢٠١٢-٤- ١٥ Pauper Poets – 5th part of Zuhair’s poem
20 ٢٠١٢-٤- ٢٢ Other Poets – Analyze of Zuhar’s poem – 1st part
21 ٢٠١٢-٤- ٢٩ Al-Jahili Composition, Proverbs ,wills, wisdom sayings ,

Analayze Zuhair’s poem 2nd part
22 ٢٠١٢-٥-٦ Al-Jahili Composition / rhyme of priests ,speeches – Poetry

Test
23 ٢٠١٢-٥- ١٣ Al-Jahili Composition / speeches ,narration – Literature Test
24 ٢٠١٢-٥- ٢٠ Review for the Literature , Review for the two poems.
25 ٢٠١٢-٥- ٢٧ Courses Marks , Aِnswering students questions.
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