بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم الجامعة :بغداد
اسم الكلية :اآلداب
اسم القسم :اللغة العربية
االولى
المرحلة:
اسم المحاضر الثالثي :اخالص محمد
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :الدكتوراه
مكان العمل :قسم اللغة العربية

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
االسم

اخالص محمد عيدان

البريد االلكتروني

Dr.akhlas_m@yahoo.com

اسم المادة

تآريخ االدب الجاهلي وتحليل النصوص

مقرر الفصل

االدب الجاهلي وتحليل النصوص

أهداف المادة

تعريف الطالب باولية الشعر الجاهلي واهم مصادره واشهر
شعرائه فضال عن تعريف الطالب بالنثر الجاهلي وابرز سماته
وانواعه .






نظري

المختبر
عملي

االمتحانات اليومية

المشروع

االمتحان النهائي

الفصل األول

الفصل الثاني

نصف السنة

%02

المختبر

%02

األمتحان النهائي
%02

ليست هناك معلومات اضافية

التفاصيل األساسية للمادة

الكتب المنهجية

التعريف بمعنى االدب وأولية الشعر الجاهلي وروايته ومشاكل الرواية ونظرية الشك في الشعر الجاهلي
وكتب االختيارات وبنية القصيدة الجاهلية وشرائح الشعراء الجاهليين فضال عن النثر الجاهلي وتحليل
•

معلقتي امريء القيس وزهير بن أبي سلمى .
تاريخ االدب الجاهلي للدكتور نوري القيسي ومحاضرات في االدب العربي

قبل االسالم للدكتورين محمود الجادر وعبد اللطيف الطائي وكتب المعلقات
وشروحها فضال عن كتب اخرى .




المصادر الخارجية



مصادر الشعر الجاهلي لناصر الدين االسد ونصوص من الشعر العربي قبل
االسالم للدكتور محمود الجادر واخرين وفي الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين

وكتب االختيارات العامة .
تقديرات الفصل
معلومات اضافية

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات اليومية

المشروع

االمتحان النهائي

مثالا%53

مثالا%53

مثالا%51

-

مثالا%01

جمهورية العراق

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اسم الجامعة:
اسم الكلية:
اسم القسم:
المرحلة:
اسم المحاضر الثالثي:
اللقب العلمي:
المؤهل العلمي:
مكان العمل:

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

االسبوع

استمارة الخطة التدريسية للمادة
التاريخ

1
23/9/2014ــ 27/9/2014
التعريف بمصطلح الجاهلية

2
3

30/9/2014ــ
18/10/2014أولية الشعر
العربي
7/10/2014ــ
11/10/2014رواية الشعر

المادة النظرية

المادة العملية

المالحظات

4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

الجاهلي
14/2/2014ــ 18/2/2014
مصادر الشعر الجاهلي
21/10/2014ــ
25/10/2014المعلقات
28/10/2014ــ 1/11/2014
المفضليات
4/11/202014ــ
8/11/2014االصمعيات
12/11م 2014 _ 14 / 11 /
2014االختيارين
18/11/2014ـ
22/11/2014جمهرة اشعار
العرب
25/11/2014ـ 29
/11/2014الحماسات
2/12/2014ـ 6/12/2014
نظرية الشك في الشعر الجاهلي
9/12/2014ـ13/12/2014
الخصائص الفنية للشعر
الجاهلي
16/12/2014
ـ 20/12/2014البناء الفني
للشعر الجاهلي
30/12/2014ـ 3/1/2015
اشكال الشعر الجاهلي
6/1/2015ـ 10/1/2015
موضوعات الشعر الجاهلي
17/2/2015ــ 24/2/2015
شعر الفحول

عطلــــــــة نصــف الســـــنة
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28

27/2/2015ــ 31/2/2015
شعر الصعاليك
3/3/2015ــ 7/3/2015
شعر االجواد
10/3/2015ــ 14/3/2015
أغربة العرب
17/3/2015ــ 21/3/2015
خصائص النثر الجاهلي
24/3/2015ــ 28/3/2015
رواة النثر ومصادره
31/3/2015ــ 4/4/2015
مصادر النثر الجاهلي /كتب
االمثال
7/4/2015ــ 11/4/2015
كتب التفاسير والشروح
14/4/2015ــ 18/4/2015
كتب السير والتاريخ والمغازي
والبلدان
21/4/2015ــ 25/4/2015
كتب اللغة واالدب والثقافة
العربية
28/4/2015ــ 2/5/2015
انواع النثر الجاهلي /االمثال
5/5/2015ــ 9/5/2015
الحكم والوصايا
12/5/2015ــ 16/5/2015

29
31
31
32

سجع الكهان وغيرهم
19/5/2015ــ 23/5/2015
الخطبة الحماسية والوعظية
والموسمية
26/5/2015ــ 30/5/2015
الخطبة الرسمية وخطبة
االمالك
2/6/2015ــ 7/6/2015
القصص وانواعها
12/6/20159/6/2015تحليل معلقتي
امريء القيس وزهير بن ابي
سلمى

توقيع االستاذ:

توقيع العميدٍ:

