
جدول الدروس االسبوعي

بان حميد فرحاناالسم
Ban1429@yahoo.comالبريد االلكتروني

االدب االسالمياسم المادة
دراسة حالة الشعر والنثر في عصر صدر اإلسالم وأبرزاعالمهمامقرر الفصل
لدعوة ، وكيف استخدمه توعية الطالبات بأهمية االدب االسالمي ودوره في نشر ااهداف المادة

.للرد على اعداء االسالم)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النبي
تحديد مصطلح االدب االسالمي، دراسة حالة الشعر في عصر صدر االسالم،عرض التفاصيل االساسية للمادة

البرز شعراء العصر وتحليل شعارهم،عرض لحالة النثر ودوره في الدعوة 
يل لخطب ورسائل العصر االسالمي، االسالمية ، عرض وتحل

الكتب المنهجية
ابتسام مرهون الصفار. االمالي في االدب االسالمي ، د-١
شوقي ضيف. تاريخ االدب العربي العصر االسالمي ، د-٢

المصادر الخارجية
سامي مكي. دراسات في االدب االسالمي،د-١
.عبد القادر القط. في الشعر االسالمي واالموي ،د-٢
محمد نجيب البهبيي. يخ الشعر العربي ، دتار-٣

الفصل الدراسي
٢٠%

االمتحانات المختبر
%٥اليومية

االمتحان النهائيالمشروع
٥٠% تقديرات الفصل

%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية
% ٢٥ول ودرجة للفصل اال% ٢٥يومي ؛ عليه يكون % ٥يضاف اليها % ٢٠لكل فصل دراسي 

.درجة للفصل الثاني 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي
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جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

منھج ومصادرهمفردات اللعرض ٢٠١١/ ١٠/ ١٢
االسالم والشعر٢٠١١/ ١٠/ ٢٩
وميامتحان یاثر القرآن في اللغة واالدب٢٠١١/ ١٠/ ٣١٦
حالة الشعر في عصر صدر االسالم٢٠١١/ ١٠/ ٤٢٣
امتحان الشھر االول دراسة النقائض وعرض لنماذجھا٢٠١١/ ١٠/ ٥٣٠
اسبوع عطلة عید االضحى٢٠١١/ ١١/ ٦٦
التعریف بحسان بن ثابت ١١/٢٠١١/ ٧١٣
امتحان یومي عرض وتحلیل لحیاتھ وشخصیتھ ٢٠١١/ ١١/ ٨٢٠
عرض الراء النقاد في حسان٢٠١١/ ١١/ ٩٢٧

دراسة شعر حسان الجاھلي٢٠١٢/ ١٢/ ١٠٤
دراسة شعر حسان االسالمي٢٠١١/ ١٢/ ١١١١
عرض الغراض حسان الشعریة٢٠١١/ ١٢/ ١٢١٨
التعریف بعبد هللا بن رواحة وحیاتھ٢٠١١/ ١٢/ ١٣٢٥
بن رواحةدراسة شعر عبد هللا٢٠١٢/ ١/ ١٤٢
امتحان الشھر الثاني بن رواحة ل لشعر مراجعة وتحلی٢٠١٢/ ١/ ١٥٨
١٦

عطلة نصف السنة
عرض لحیاة كعب بن زھیر ٢٠١٢/ ١/ ١٧٢٩
دراسة شعر كعب بن زھیر٢٠١٢/ ٢/ ١٨٥
تحلیل لقصیدة البردة٢٠١٢/ ٢/ ١٩١٢
امتحان الشھر االولن مالكعرض لحیاة كعب ب٢٠١٢/ ٢/ ٢٠١٩
دراسة شعر كعب بن مالك٢/٢٠١٢/ ٢١٢٦
شعر العقیدة وابرز أعالمھ٢٠١٢/ ٣/ ٢٢٤
أھم موضوعات شعر العقیدةوسماتھ٢٠١٢/ ٣/ ٢٣١١
امتحان یوميشعر الجھاد والفتوح٣/٢٠١٢/ ٢٤١٨
أھم موضوعات وصور شعر الجھاد٢٠١٢/ ٣/ ٢٥٢٥
النثر وتطوره٢٠١٢/ ٢٦١/٤
دورالنثر في نشر الدعوة٢٧٨/٤/٢٠١٢
الخطابة ودورھا في الدعوة٢٠١٢/ ٢٨١٥/٤
دراسةاھم سمات وخصائص ٢٠١٢/ ٤/ ٢٩٢٢

الخطابة
امتحان الشھر الثاني

عرض وتحلیل لخطبة النبي ٢٠١٢/ ٣٠٢٩/٤
یوميامتحان عرض وتحلیل لخطبة أبي بكر٥/٢٠١٢/ ٣١٦
الكتابة واثرھا في نشر الدعوة  ٣٢١٣/٥/٢٠١٢

وعرض لرسالة عمر بن الخطاب
:توقیع العمید :توقیع االستاذ 
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Course Weekly Outline

Course Instructor Ban hameed
E_mail Ban1429@yahoo.com
Title  Islamic literature
Course Coordinator Type here the came of course coordinator

Course Objective Educate students the importance of Islamic literature and its role in
advocacy, and how used by the Prophet (Allah bless him and his family)
to respond to the enemies of Islam.

Course Description
Definition of the term Islamic literature, a case study in the era of hair-
Islam, the most prominent poets of the age and analysis of their motto,
the prose of the state and its role in the Islamic Dawa, display and
analysis of the speeches and messages of the Islamic era,

Textbook 1- Islamic literature in the aura of hopes, d. Ibtisam
2 - Date of the Islamic era Arabic literature, d. Shawki

References
1 - Studies in Islamic literature, d. Sami Makki
2 - in the hair and the Islamic Umayyad, d. Abdelkader cat.
3 - Date of Arabic poetry, d. Mohammed Najib Albhpie
Term Tests

20%
Laboratory Quizzes

5%
Project Final Exam

50%Course Assessment

As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes
Per semester is added to it 20% 5% daily; it be a 25% degree of
separation of the first degree and 25% for the second semester.

University:Baghdad
College:Education for girls
Department:Science and Education
of Islamic Quran
Stage:saconde
Lecturer name: Ban hameed
Academic Status: Lecturer
Qualification: PHD
Place of work:Department of Science
and Education of the Islamic
Quran\College of Education for girls

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 2\10\2011 View of the items of the
curriculum and its sources

2 9\10\2011 Islam and poetry

3 16\10\2011 Following the Quran in the
language and literature

examination
on

4 23\10\2011 the case of poetry published
in the era of Islam

5 30\1\2011 opposites study and
presentation models to test

examination
first month

6 6\11\2011 Eid al-Adha holiday week
7 13\11\2011 Bhsan definition ibn Thabit

8 20\11\2011 display and analysis of his
life and his character

examination
on

9 27\11\2011 View to the views of critics
in Hassan

10 4\12\2011 Hassan pre-Islamic poetry
study

11 11\12\2011 Hassan Islamic study felt
12 18\12\2011 Hassan display for the

purposes of poetry
13 25\12\2011 Ben definition Abdallahi and

his life Rawaahah
14 2\1\2012 study felt Abdullah bin

Rawaahah
15 8\1\2012 Review and analysis of the

hair bin Rawaahah
exam the
second
month

16
Half-year Break

17 29\1\2012 Showing for the life of Ka'b
bin Zuhair

18 5\2\2012 Study felt heels
19 12\2\2012 Burdah poem analysis
20 19\2\2012 Showing for the life of

Hebrews bin Malik
examination
first month

University: Baghdad
College: Education for girls
Department: :Science and
Education of Islamic Quran
Stage: saconde
Lecturer name: Ban hameed
Academic Status:Lecturer
Qualification: PHD
Place of work: Department of
Science and Education of the
Islamic Quran\College of Education
for girls

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



21 26\2\2012 Study the poetry of Ibn
Malik

22 4\3\2012 Definition of religion and
poetry of the most
prominent poets

23 11\3\2012 Purposes and
characteristics of poetry

faith
24 18\3\2012 Jihad and hair Fotouh examination

on
25 25\3\2012 Showing the most important

images of jihad and hair
analysis

26 1\4\2012 Prose and its development
27 8\4\2012 Rhetoric and its role in the

heart of Islam
28 15\4\2012 The areas of rhetoric and

the most important
characteristics

29 22\4\2012 Showing sermon of the
Prophet and analysis

exam the
second
month

30 29\4\2012 Showing sermon Abu Bakr
and analysis

31 6\5\2012 Writing and its role in
advocacy

examination
on

32 13\5\2012 Trauma and analyze the
message of Omar ibn al-

Khattab
Instructor Signature: Dean Signature:


