
 
 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 أ.م.د. ستار عبدهللا جاسم االسم
 Sattar.aliedani@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 دراسات أدبية قديمة اسم المادة
 الفصل الثاني مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
ومعرفة ما اشتمل عليه تراثنا األدبي من قيم دراسة نماذج أدبية قديمة ، 
 موضوعية وخصائص فنية .

 
 المصادر الخارجية

 

 أهم المصدر هي دواوين الشعراء 

 
 تقديرات الفصل

االمتحان  المجموع الكلي مشروع بحث المناقشة االختبار
 النهائي
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 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة  الجامعة :
 االداب الكلية :

 اللغة العربية القســم :
 الماجستير

  د. ستار عبدهللا جاسم اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعد دكتور اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 اللغة العربيةقسم –كلية االداب مكان العمل  :



 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   األبعاد االجتماعية في أدبنا القديم . 13/4/2021 1

   العالقة بين األدب والبيئة االجتماعية 20/4/2021 2

   البعد االجتماعي في أدب ابن المقفع 27/4/2021 3

   البعد االجتماعي في شعر بشار بن برد 4/5/2021 4

   البعد االجتماعي في شعر أبي نواس 11/5/2021 5

   . البعد االجتماعي في شعر أبي تمام 18/5/2021 6

   البعد االجتماعي في شعر دعبل الخزاعي 25/5/2021 7

   البعد االجتماعي في أدب الجاحظ 1/6/2021 8

   االجتماعي في شعر ابن الروميالبعد  8/6/2021 9

   البعد االجتماعي شعر البحتري 15/6/2021 10

   البعد االجتماعي في شعر أبي الطيب المتنبي 22/6/2021 11

   الحمداني البعد االجتماعي في شعر أبي فراس 29/6/2021 12

   التوحيدي البعد االجتماعي في أدب أبي حيان 6/7/2021 13

   البعد االجتماعي في شعر الشريف الرضي 13/7/2021 14

   البعد االجتماعي في شعر أبي العالء المعري 20/7/2021 15

   امتحان بالمادة                                                   –سادس عشر  27/7/2021 16

 

 

 

 

                     

                      
                                 

 

 أ.د. عالء حسين الرهيميتوقيع العميد :                  أ.م.د.ستار عبدهللا جاسم توقيع االستاذ :     

 

 مجهورية العراق
 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 االداب الكلية :

  اللغة العربية اسم القســم :
 الماجستير

 د.ستار عبدهللا جاسم اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعد دكتور اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية االداب  مكان العمل  :


