
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 األستاذ الدكتور صالح مهدي حسين الزبيدي  االسم
 Azzubaidi2002@yahoo.co.uk  البريد االلكتروني

 األدب العباسي  اسم المادة
 سـنوي  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
ر تدريس الطلبة مادة الشعر والنثر في العصر العباسي واطالعهم على التطو  

 الحاصل في هذا المجال 
 التفاصيل االساسية للمادة

 
تتضمن المادة قسمين : الشعر والنثر ، يدرس الطالب الشعراء واإلغراض  الشعرية  

 بها وفي النثر أنواعه وأساليبه وكتابه . قوما يتعل
 

 الكتب المنهجية
 

 العصر العباسي االول والعصر العباسي الثاني / شوقي ضيف 
 العباسي / محمد مهدي البصير ،  وكتب اخرىفي االدب 

 
 

 المصادر الخارجية
 

،دراسات  في الشعر العباسي/ مصطفى الشكعة ،الشعر العباسي /عز الدين اسماعيل
 االدب العباسي / ناظم رشيد. وأخرى/ د. صالح مهدي الزبيدي. في الشعر العباسي

 
 

 تقديرات الفصل
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

 %40مثالا  - %10مثالا  %15مثال %35مثالا 
 

 معلومات اضافية
 

 اليوجد

 
 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 جامعة ديالى   الجامعة :
 كلية التربية للعلوم االنسانية    ية :الكل

 الغة العربية  القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 صالح مهدي حسين اسم المحاضر الثالثي :
 أســـتاذ  اللقب العلمي :

 دكتوراه  المؤهل العلمي :

 كلية التربية للعلوم االنسانية  مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   مصادر دراسة االدب العباسي تشرين االول 1

   العصر العباسيمقدمة في دراسة   2

   الشعر واالغراض الجديدة فيه  3

   الزهد والتصوف والخمريات  4

  تطبيقات االغراض القديمة ومظاهر التجديد تشرين الثاني 5

   المديح والهجاء     6

   الرثاء  7

   الغزل  8

   الوصف والطرد كانون االول 9

  ونشعراء آخر دراسة شاعر من القرن الثاني   10

  شعراء آخرون دراسة شاعر من القرن الثالث  11

  شعراء آخرون دراسة شاعر من القرن الرابع  12

  شعراء آخرون ابو فراس الحمداني ، المتنبي  كانون الثاني 13

  تحليل نصوص مختارة الخصائص الفنية للشعر العباسي  14

   النثر: انواعه وموضوعاته  15

   اتالخطب والمناظر  16

 عطلة نصف السنة                                                                   

   عطلة نصف السنة شباط 17

   عظاومال الرسائل و   18

   التوقيعات ، القصة   19

   دراسة اساليب النثر الفنية  20

   الكتاب المترسلين، معنى الترسل آذار  21

   الجاحظ  22

   ابو حيان التوحيدي ،ابن المقفع  23

   ابن العميد  24

   الصاحب بن عباد نيسان 25

   القاضي الفاضل  26

   المقامات ، نشأتها وخصائصها  27

   التعريف بالهمداني وأدبه  28

   التعريف بالحريري وأدبه مايس 29

  حفظ وتحليل مطولة ابي تمام   30

  ظ وتحليلحف مطولة البحتري   31

  حفظ وتحليل  مطولة الشريف الرضي  32

 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجيتوقيع العميد :   أ.د. صالح مهدي حسينتوقيع االستاذ : 

 

 

 

 مجهورية العراق
 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 جامعة ديالى  الجامعة :
 كليةالتربية للعلوم االنسانية  الكلية :

 اللغة العربية  اسم القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 صالح مهدي حسين اسم المحاضر الثالثي :
 أســتاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه  المؤهل العلمي :

 التربية للعلوم االنسانية كلية مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


