
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 م2021ـ 2020 الدراسي لطلبة الدكتوراه للعام ( األدب القديم)  استمارة الخطة التدريسية لمادة

 الفصل األول

 حسين عبد حسين الوطيفي االسم

 Hussein.alwateefee@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 األدب القديم اسم المادة

 ي القصيدة ،فوالموضوعي مظاهر التمرد الفني الُمقّطعات الشعرية ، دة الفني ، بناء القصي  مقرر الفصل

العصبية القبلية النقائض ،  ،المنابع الثقافية للشعراء  مظاهر البداوة والحضارة في الشعر ،

السجون ،  أدبالشعراء السود ،  ، الشعر الجاهلي في منظور المستشرقين وأثرها في الشعر،

 النساء. أدب

 المادة أهداف

 

 

بناء القصيدة  ما شهدهدراسة ـ 2،   ةتطبيقيمع دراسة نماذج  الفني القصيدة بناءالتعريف بـ 1

كشف عن مظاهر ال ـ3 ، الفني والموضوعي ينعلى الصعيدمن قبل بعض الشعراء  من تمرد

التعريف ـ 4البداوة والحضارة في أشعار الشعراء تبعا لطبيعة البيئة التي خضعوا لتأثيرها ، 

بمنابع اإلحاطة  ـ5الفني والموضوعي ،  ينعلى الصعيد ه من تطورتالنقائض وما شهدب

بية التعريف بالعص ـ6 ،الشعراء الثقافية التي وظفوها في قصائدهم على اختالف تلك المنابع 

الشعر متابعة آراء المستشرقين حول ـ 7،  القبيلة وما أفرزته من تأثير في نتاج الشعراء 

 وأثره في تجارب الشعراء ،  االطالع على أدب السجون ـ8الجاهلي ومدى تباين تلك اآلراء ، 

 .الكشف عن أهم الخصائص التي انماز بها األدب النسوي ـ 9

 للمادة األساسيةالتفاصيل 

 

 

 

 لكتب المنهجيةا

 

 

 

 المصادر الخارجية

 

 

د. يوسف بكار ،مقدمة القصيدة  :بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث 

،التطور الفني في شكل القصيدة وموضوعاتها عطوان  د. حسين :العربية في العصر الجاهلي 

القبلية والقيم في نماذج من الشعر جدل العصبية  في القرن الثاني الهجري : أحالم الزعيم ،

  خميس أحمد حمادي ، ، القصيدة الجاهلية من المشافهة الى التدوين : الجاهلي :علي مصطفى

السجون وأثرها دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي : د. عبد الرحمن بدوي ، 

د. واضح الصمد ، أدب  في اآلداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر األموي :

 النساء في الجاهلية واإلسالم : د. محمد بدر معبدي .

 االمتحان النهائي المشروع االمتحان الشهري اليومي الفصل الدراسي تقديرات الفصل

:  الفصل األول

100 

 

5 15 10 70% 

 

 

 

 الكوفة : اسم الجامعة
 اآلداب : اسم الكلية
 اللغة العربية : اسم القسم

 الدكتوراه : المرحلة
حسين عبد  : اسم المحاضر الثالثي

 حسين
 أستاذ : اللقب العلمي

 دكتوراه : المؤهل العلمي
 

 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 علميجهاز االشراف والتقويم ال   



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة

سب
أل
ا

ع
و

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية خالتاري

   التعريف بالمادة والمفردات والمصادر م2020 / 11/  3 1

   الفني القصيدة بناء م2020 / 11 /8 2

   الُمقّطعات الشعرية م2020/  11/  15 3

   القصيدة في والموضوعي الفني التمرد مظاهر م2020 /11/  22 4

   هر البداوة والحضارة في الشعرمظا م2020/ 11/  29 5

   المنابع الثقافية للشعراء م2020 /12/  6 6

   النقائضامتحان الشهر األول /  م2020 /12/  13 7

   الشعر في وأثرها القبلية العصبية م2020/  12/  20 8

   المستشرقين منظور في الجاهلي الشعر م2020 / 12/  27 9

   المستشرقين منظور في الجاهلي الشعر م2021/  1/  3 10

   الشعراء السود م2021/  1/  10 11

   الطلبة بحوث مناقشة م2021/  1/  17 12

   أدب السجونامتحان الشهر الثاني /  م2021/  1/  24 13

   / الشعر أدب النساء م2021/  1/ 31 14

   / النثر أدب النساء م2021/  2/  7 15

 

 

 

  :   توقيع العميد               : األستاذتوقيع          

 ا.د. عالء حسين عبد األمير الرهيمي                                                               ا.د. حسين عبد حسين     

 الكوفة : اسم الجامعة
 اآلداب : اسم الكلية
 اللغة العربية : اسم القسم

 دكتوراه : لمرحلةا
حسين عبد  : اسم المحاضر الثالثي

 حسين
 أستاذ : اللقب العلمي

 دكتوراه : المؤهل العلمي
 

 مكان العمل

 

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   


