
 

 ماجستیر اللغة العر��ة في األدب والنقد

 

 المستوي األول

 /CODE الرقم /الرمز
NO. اسم المقرر 

المتطلب 
 السابق

 

 )Creditsالوحدات الدراسیة (
نظري 
(Th.) 

عملي 
Pr.)( 

معتمد 
(Total) 

عرب٦٠٠  ARB 600 ۲ - ۲ - أصول النحو 

عرب٦٠١  ARB 601 ۳ - ۳ - قضا�ا أدب�ة ونقد�ة 

ربع٦٠٢  ARB 602 ۳ - ۳ - مدارس لسان�ة 

عرب٦٠٣  ARB 603 ۲ - ۲ - أسس ال�حث ومناهجه 
 ۱۰ - ۱۰ -  ساعات۱۰ المجموع

 
 

 ثانيالمستوي ال

 /CODE الرقم /الرمز
NO. اسم المقرر 

المتطلب 
 السابق

 

 )Creditsالوحدات الدراسیة (
نظري 
(Th.) 

عملي 
Pr.)( 

معتمد 
(Total) 

عرب ٦١٣  ARB 613 ٢ - ٢  نظر�ة األدب 
عرب ٦١٤  ARB 614 ٢ - ٢  دراسات بالغ�ة 
عرب ٦١٥  ARB 615 ٣ - ٣  دراسات في النقد القد�م 
عرب ٦١٦  ARB 616  ٢ - ٢  دراسات في األدب المقارن 

 ۹ - ۹   ساعات۹ المجموع
 
 

 ثالثالمستوي ال

 /الرمز
 الرقم

CODE/ 
NO. اسم المقرر 

المتطلب 
 السابق

 

 )Creditsراسیة (الوحدات الد
نظري 
(Th.

) 

عملي 
Pr.)( 

معتمد 
(Total) 

عرب ٦١٧  ARB 617 ٣ - ٣ - النظر�ات النقد�ة المعاصرة 
عرب ٦١٨  ARB 618 ٢ - ٢ - قراءة في �تب التراث األدبي والنقدي 
عرب ٦١٩  ARB 619 ٢ - ٢ - األجناس األدب�ة 
عرب ٦٢٠  ARB 620 ٢ - ٢ - سرد�ات 

 ۹ - ۹ -  ساعات۹ المجموع

 



 

 الرابع المستوي
 /الرمز
 الرقم

CODE/ 
NO. اسم المقرر 

المتطلب 
 السابق

 

 )Creditsالوحدات الدراسیة (
نظري 
(Th.) 

عملي 
Pr.)( 

معتمد 
(Total) 

 ٤ - ٤ - مشروع ال�حث ARB 621 عرب٦٢١
 ٤ - ٤ - ساعات ٤ المجموع

 

توصیف المقررات) ۲٥(  
 اآلتیة: الثالثة العناصر  ن یتضمن توصیف المقرریجب أ

ویجب أن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد المھاري،  األھداف .۱
 والبعد الوجداني.

 .الموضوعات .۲
 .وسائل التقویم .۳

 

Course description should include the following 
three elements: 

1. Objectives that include: cognitive dimension, 
Skills dimension and emotional dimension 

2. Topics. 
3. Assessment methods. 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر
 ال یوجد ۲ أصول النحو عرب٦۰۰

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
 استشعار جھود العلماء في استنباط قواعد النحو وأصولھ. -۱
 التعرف على أصول النحو بعامة.-۲
 معرفة أسس بناء االستدالل النحوي.-۳
 مقارنة ھذا العلم بعلم أصول الفقھ من حیث النشأة والمصطلحات.-٤
 والوقوف على موقف النحاة من االحتجاج بالحدیث الشریف.-٥
 تطبیق ما تعلمھ في أصول النحو في المشروع البحثي.-٦

 :الموضوعات. ۲
 نشأة علم أصول النحو والعوامل المؤثرة فیھ. .۱
 القة علم أصول النحو بأصول الفقھ.ع .۲
 األصول النحویة: .۳

 الشاذة). –اآلحاد  –االحتجاج بالقرآن الكریم (القراءات: المتواترة -السماع (أقسامھ ومصادره).  ب-أ
 موقف النحاة من االحتجاج بالحدیث الشریف. -ج
 والجدل حولھا ، الحكم.القیاس (أقسامھ وأركانھ) األصل والفرع والعلة الجامعة بینھما، والعلة -د

 االستحسان.-االستصحاب.         ز -اإلجماع.    و -ھـ
 :وسائل التقویم-۳

 االختبارات الفصلیة والنھائیة.-۱
 البحوث وأوراق العمل.-۲
 المناقشات.-۳

 :المراجع-٤
 محمد سالم صالح لأصول النحو دراسة في فكر ابن األنباري،  - ۱. 
 اب، البن األنبارياإلغراب في جدل اإلعر - ۲. 
 للسیوطي ،االقتراح في أصول النحو وجدلھ - ۳. 
 اإلیضاح في علل النحو للزجاجي - ٤. 
 محمد ضاري حمادي ، للدكتورالحدیث النبوي الشریف، وأثره في الدراسات اللغویة والنحویة - ٥. 
 علل النحو، ألبي الحسن الوراق - ٦. 
 في أصول النحو لسعید األفغاني - ۷. 
 .محمد بن طیب الفاسيلفیض نشر االنشراح من روض طي االقتراح،   - ۸ 
 لمع األدلة، البن األنباري - ۹. 

 شوقي ضیفللدكتور المدارس النحویة ،  - ۱۰.
 



 
 
 
 
 
 
 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۲ قضایا أدبیة ونقدیة عرب  ٦۰۱

ف المقرر
صی

تو
 

 :ألھدافا. ۱
 استشعار أھمیة األدب لألدیب والمجتمع.-۱
 التفریق بین وظیفة األدب في المدارس النقدیة المختلفة.-۲
 التعرف على بعض خصائص اللغة األدبیة.-۳
 دراسة بعض عناصر العمل األدبي.-٤
 دراسة بعض القضایا األدبیة. -٥

 : الموضوعات. ۲
 .وظائفیة األدب ●
 .االلتزام ●
 .الفن للفن ●
 غة األدبیة.الل ●
 الثانویة. ●
 .األسطورة والرمز ●
 .التراث والحداثة ●
 .الشكل والمضمون ●
 المثاقفة. ●

 :وسائل التقویم-۳
 االختبارات الفصلیة والنھائیة.-۱
 البحوث وأوراق العمل.-۲
 المناقشات.-۳

 المراجع-٤
 تحوالت مفھوم االلتزام في األدب العربي الحدیث، د.محمد برادة. .۱
 ر: قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة،عزالدین إسماعیل.الشعر العربي المعاص .۲
 قضایا الشعر المعاصر، نازك المالئكة. .۳
 نظریة التأویل، مصطفى ناصف. .٤
 نظریة التأویل: الخطاب وفائض المعنى، لبول ریكور، ترجمة سعید الغانمي. .٥
 جمالیات المعنى الشعري: التشكیل والتأویل، عبدالقادر الرباعي. .٦
 جمالیات التلقي، محمود عباس عبدالواحد.قراءة النص و  .۷
 األصول المعرفیة لنظریة التلقي، لناظم عودة خضر.  .۸
 األسطورة والرمز، جبرإبراھیم جبر. .۹

 الرمز في الشعر العربي، د.ناصر لوحیشي. .۱۰
 الرمز األسطوري في شعر بدر شاكر السیاب، د.علي عبدالمعطي البطل. .۱۱
 محمد الماكري. لتحلیل ظاھراتي، والخطاب مدخلالشكل -۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۳ مدارس لسانیة عرب ٦۰۲

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
 إدراك آثار المدارس اللسانیة في تطور علم اللسانیات.-۱
 التمییز بین المدارس اللسانیة.-۲
 رس اللسانیة.التعرف على تاریخ المدا -۳
 التعرف على أبرز رواد المدارس اللسانیة.-٤
 التعرف على أبرز مبادئ المدارس اللسانیة.-٥

 :الموضوعات. ۲
دراسة اللغة،  فيھا، وأثرھا ئیھتم المقرر بتدریس أشھر المدارس اللسانیة الغربیة الحدیثة، من حیث نشأتھا، وأشھر مفكریھا، ومباد

 ي سیتناولھا المقرر ھي: وأھم المدارس اللسانیة الت
 .المدرسة التاریخیة •
 ة.المدرسة البنیوی •
 .المدرسة النسقیة •
 .المدرسة الوظیفیة •
 .المدرسة التوزیعیة •
 .المدرسة التولیدیة •

 :وسائل التقویم-۳
 االختبارات الفصلیة والنھائیة.-۱
 البحوث وأوراق العمل.-۲
 المناقشات.-۳

 :عالمراج-٤
 ر محمد یونس. للدكتو ،مدخل إلى اللسانیات .۱
 للدكتور نعمان بوقرة.  ،المدارس اللسانیة المعاصرة .۲
 لمحمد الصغیر بناني.  ،المدارس اللسانیة من التراث العربي ومن الدراسات الحدیثة .۳
 للدكتور التواتي بن التواتي.  ،المدارس اللسانیة في العصر الحدیث ومناھجھا في البحث .٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۲ أسس البحث ومناھجھ عرب ٦۰۳

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
 استشعار أھمیة التحلي بأخالقیات البحث العلمي. -۱
جمع تدریب الطالب على اختیار موضوع البحث: أسبابھ، وأھمیتھ، وأھدافھ، وطریقة صیاغة العنوان، ووضع خطة الحث، و -۲

 المادة العلمیة.
 التعریف بأھم مناھج البحث ونظریاتھ. -۳
 وفق منھج معین.التدرب على كتابة بحث علمي -٤

 : الموضوعات. ۲
 أخالقیات البحث العلمي. -۱
توثیق ، ثم البحث ومصادرهمعاییر اختیار الموضوع ومرحلة القراءة وجمع مراجع مراحل كتابة البحث، وتشمل: -۲

 .ي والتعلیقات والصیاغة األخیرة والنتائج والتوجیھات وإثبات المصادر والمراجعالنصوص والحواش
 :علميمناھج البحث الالتعرف على أبرز -۳

 المنھج التاریخي-
 المنھج النفسي-
 المنھج االجتماعي-
 المنھج المقارن-
 المنھج المعیاري-
 المنھج الوصفي-

 بحث تجریبي. تطبیق مناھج البحث في-٤
 :تقویموسائل ال-۳

 االختبارات الفصلیة والنھائیة.-۱
 البحوث وأوراق العمل.-۲
 المناقشات.-۳

  :مراجعال-٤
 عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان.، للدكتور البحث العلمي كتابة .۱
 .البحث العلمي، للدكتور عبدالعزیز الربیعة .۲
 صالح فضل.، لمناھج النقد المعاصر .۳
 ألدبي، تعریب الصادق قسومة.مدخل إلى المناھج النقدیة في التحلیل ا .٤
 منھج البحث اللغوي، لمحمد سلیمان یاقوت. .٥
 مناھج البحث في اللغة، للدكتور تمام حسان. .٦
 البحث اللغوي عند العرب، ألحمد مختار عمر.-۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۲ نظریة األدب عرب ٦۱۳

تو
ف المقرر

صی
 

 :األھداف. ۱
 على مفھوم األدب ووظیفتھ من منظور المدارس النقدیة المختلفة.تعرف ال -۱
 .ةألدبیالعملیة ار النظریات التي تفسالتعرف على  -۲
 األدیب واللغة المتلقي.التعرف على عالقة األدب ب-۳
 التعرف على عناصر العمل األدبي.-٤
 یكون بینھا من تداخل. التعرف على األجناس األدبیة وما-٥
 .التعرف على عالقة األدب بالفنون-٦

 :الموضوعات. ۲
 إبراز إلى األدب نظریة تسعى كما األخرى. والعلوم بالمعارف وعالقتھ ووظیفتھ وقضایاه األدب ماھیة األدب نظریة مادة تدرس

 المجتمع. في الجمال بعلم األدب عالقة وإبراز بھا الخاصة والمصطلحات األدبیة النظریة في البحث وتتضمن األدبي. التعبیر شكالأ
 الموضوعات: أبرز ومن

 .ومصدره ووظیفتھاألدب ماھیتھ وطبیعتھ  •
 .النظریة األدبیة ومصطلحاتھا •
 :ةالنظریات األدبی •

 )التلقي-االنعكاس-الخلق-المحاكاة(
 .األنواع األدبیة •
 األدب وتداخل الفنون. •

 :وسائل التقویم-۳
 یة والنھائیة.االختبارات الفصل-۱
 البحوث وأوراق العمل.-۲
 المناقشات.-۳

 :المراجع-٤
 مقدمة في نظریة األدب، عبدالمنعم تلیمة. .۱
 حمادي صمود.في نظریة األدب عند العرب،  .۲
 محي الدین صبحي.ترجمة رینیھ ویلیك، وأوستن وارین نظریة األدب،   .۳
 ب، مراد مبروك.مدخل إلى نظریة األد .٤
 یز ماضي.في نظریة األدب شكري عز .٥
 دیب. ثائر :ترجمةأیتري إیجلتون،  نظریة األدب، .٦
 .جابرعصفور :ترجمة رامانسلدن،النظریة األدبیة المعاصرة،  .۷
 .يفي نظریة األنواع األدبیة، رشید یحیاو .۸
 .يلذة النص روالن بارت، ترجمة: منذر عیاش .۹

 مصطفى بیومي عبدالسالم. ترجمة:، مدخل إلى النظریة األدبیة جوناثان كولر .۱۰
 إسماعیل. د.عبدالمنعم األدبیة، الدراسات ومناھج األدب نظریة .۱۱

 أحمد الدسوقي. محمد السید جمالیات التلقي وإعادة إنتاج الداللة دراسة في لسانیات النص األدبي،-۱۲
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۲ دراسات بالغیة عرب ٦۱٤

ص
تو

ف المقرر
ی

 

 ۱. األھداف:
التعرف على بعض المصطلحات البالغیة.-۱  

 ۲- استشعار إعجاز القرآن الكریم.
التعرف على جھود القدماء في تفسیر إعجاز القرآن الكریم.-۳  
استشعار بالغة الحدیث الشریف.-٤  
التعرف على خصائص البالغة النبویة.-٥  
السیاق.المقارنة بین مفھومي مقتضى الحال ونظریة  -٦  
التعرف على عالقة البالغة باألسلوبیة.-۷  
التعرف على عالقة البالغة بالشعریة.-۸  

 ۲. الموضوعات: 
 الربط خالل من النظم ونظریة فیھ، العلماء وآراء البالغي اإلعجاز ویتناول مدلوالتھا، ویحدد البالغیة المصطلحات المقرر یدرس

 في الحال مقتضى ونظریة المتلقي، في وأثره الخطاب بنیة دراسة في الجدیدة العربیة لبالغةا وانفتاح النظم. وبالغة النحو معاني بین
 الموضوعات: أبرز ومن ،الحدیثة األسلوبیات في السیاق نظریة ضوء في العرب البالغیین مصنفات
 خالف على الكالم إخراج ،وخصائصھا ةالنبوی البالغة ،النظم نظریة ،القرآني واإلعجاز البالغة ،والنظم والفصاحة والبیان البالغة
 .والشعریة البالغة ،واألسلوبیة البالغة ،الحال مقتضى

 ۳-وسائل التقویم:
االختبارات الفصلیة والنھائیة.-۱  
البحوث وأوراق العمل.-۲  
المناقشات.-۳  

 :المراجع-٤
 ، تحقیق:محمودشاكر.عبد القاھر الجرجانيلدالئل اإلعجاز،  .۱
 شاكر. دالجرجاني،  تحقیق: محموقاھر ال البالغة لعبدأسرار  .۲
 اإلیضاح، للخطیب القزویني. .۳
 األدباء لحازم القرطاجني،تحقیق: محمد الحبیب بن الخوجة. جالبلغاء وسرامنھاج  .٤
 ،تحقیق:شعبان صالح.المجید في إعجاز القرآن المجید، للزملكاني. .٥
 موسى.دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني، محمد محمد خصائص التّراكیب،  .٦
 للقرآن قضایا ومباحث،د. حسن البطل.حول اإلعجاز البالغي  .۷
 .الشبعان يعلد.الحجاج والحقیقة وآفاق التأویل: بحث في األشكال واالستراتیجیات،  .۸
 أسسھ وتطوره إلى القرن السادس حمادي صمود. التفكیر البالغي عند العرب .۹

 المسدي، سعاد الصباح.عبدالسالم د.واألسلوب،  األسلوبیة .۱۰
 الحمید.البدیع بین البالغة العربیة واللسانیات النصیة، جمیل عبد  .۱۱
 صولة.الحجاج في القرآن من خالل أھم خصائص األسلوبیة، عبد هللا  .۱۲
 فیود.الفتاح  ، عبددراسات بالغیة .۱۳
 ضیف. د.شوقي وتاریخ، تطور البالغة .۱٤
 ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، لیحیي العلوي. نالطراز المتضم .١٥

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۳ دراسات في النقد القدیم عرب ٦۱٥

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
 استشعار جھود القدماء في مجال النقد.-۱
 االطالع على أبرز المؤلفات النقدیة القدیمة.-۲
 یا النقدیة.التعرف على مواقف القدماء من بعض القضا-۳

 :الموضوعات-۲
 تلك في مشھور وكل مصدر كل خصائص إفراد مع األساسیة مصادره خالل من القدیم العربي النقد قضایا في المساق ھذا یبحث

 وفي الشعري، النص مع تفاعلھا في القدیمة العربیة النقدیة الحساسیة أثارتھا التي األساسیة القضایا على التركیز مع المختلفة العصور
 المقرر: سیطرقھا التي الموضوعات أبرز ومن ،والمنطق والفلسفة اللغة وعلوم غةبالبال النقدیة القضیة ارتباط
 التصنیف. ومعاییر الشعراء طبقات •
 .عمود الشعر •
 .عیار الشعر •
 .الطبع والصنعة •
 .الموازنة بین الشعراء •
 .السرقات الشعریة •
 .التلقي في النقد العربي القدیم •

 :وسائل التقویم-۳
 ھائیة.االختبارات الفصلیة والن-۱
 البحوث وأوراق العمل.-۲
 المناقشات.-۳

  :مراجعال-٤
 طبقات فحول الشعراء البن سالم الجمحي، تحقیق محمود شاكر. .۱
 الشعر والشعراء البن قتیبة،تحقیق:أحمدمحمد شاكر. .۲
 الموازنة بین أبي تمام والبحتري،تحقیق:سید أحمد صقر. .۳
 تاریخ النقد األدبي عند العرب إحسان عباس. .٤
 لمنھجي عند العرب، محمد منور.النقد ا .٥
 تاریخ النقد األدبي،عبدالعزیز عتیق. .٦
 تاریخ النقد العربي من الجاھلیة حتى القرن الثالث، دواد سلوم. .۷
 تاریخ النقد األدبي عند العرب من العصر الجاھلي إلى القرن الرابع الھجري،طھ أحمد إبراھیم. .۸

 ع الھجري، زغلول سالم.تاریخ النقد األدبي والبالغة حتى القرن الراب-۹
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۲ دراسات في األدب المقارن عرب ٦۱٦

ف المقرر
صی

تو
 

 ۱. األھداف:
التعرف على مصطلح (األدب المقارن).-۱  
التعرف على تاریخ األدب المقارن.-۲  
في األدب المقارن. التعرف على أدوات الباحث-۳  
التعرف على مدارس األدب المقارن.-٤  
التعرف على مجاالت الدرس المقارن.-٥  
تطبیق الدرس المقارن على بعض النماذج.-٦  

 ۲. الموضوعات: 
 .األدب المقارن النشأة والتطور والمفھوم •
 .أدوات البحث في األدب المقارن •
 األدب المقارن ودراسة األجناس األدبیة. •
 الفرنسیة واألمریكیة والسالفیة والعربیة.-ألدب المقارنمدارس ا •
 .دب العالميعالمیة األدب واأل •
نماذج تطبیقیة: األدب المقارن ودراسة األفكار، األدب المقارن ودراسة الموضوعات، األدب المقارن ودراسة  •

 .األدب المقارن والفنون والمعارفاألساطیر، 
 ۳-وسائل التقویم:

لیة والنھائیة.االختبارات الفص-۱  
البحوث وأوراق العمل.-۲  
المناقشات.-۳  

  :مراجعال-٤
 .حمد درویشألاألدب المقارن بین النظریة والتطبیق،  .۱
 .لطاھر أحمد مكيلاألدب المقارن،  .۲
 .األدب المقارن، محمد غنیمي ھالل .۳
 .مدارس األدب المقارن دراسة منھجیة، سعید علوش .٤
 الدودي.فضاءات األدب المقارن، عیسى  .٥
 .المذاھب األدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین، شكري عیاد .٦
 .مقاربات تطبیقیة في األدب المقارن، ماجدة حمود .۷
 .األدب المقارن: تأثیر الثقافة اإلسالمیة في الكومیدیا اإللھیة لدانتي، صالح فضل .۸
 .أثر األدب العربي في األدب الغربي، یوسف عز الدین .۹

 .حسان عباسإربي، مالمح یونانیة في األدب الع .۱۰
 .رجاء عبد المنعم جبر د.في األدب المقارن: دراسة في المصادر والتأثیرات،  .۱۱
 .نجیب العقیقي د.من األدب المقارن،  .۱۲
 األدب المقارن، طھ ندا. .١٣
 األدب المقارن، د.یوسف بكار ود.خلیل الشیخ. .۱٤
 األدب المقارن بین النظریة والتطبیق، أحمد درویش. .۱٥
   تراث والمعاصرة، د.صابر عبد الدائم.األدب المقارن بین ال .١٦

 

 

 

 

 

 



 

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۳ النظریات النقدیة المعاصرة عرب ٦۱۷

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
 استشعار كثرة النظریات النقدیة في العصر الحدیث.-۱
 ا بعد الحداثة).التفریق بین مفھومي (الحداثة) و(م-۲
 التعرف على تاریخ النظریات النقدیة المعاصرة.-۳
 التعرف على تأثیر تلك النظریات النقدیة في النقد العربي.-٤
 تقییم تلك النظریات النقدیة.-٥

 :الموضوعات -۲
 النسویة، والنظریة الماركسیة،( الحداثة: بعد ما مرحلة في ظھرت التي النقدیة والمناھج األدبیة النظریات من مجموعة المقرر یتناول

 والنقد الثقافي، والنقد )،التاریخانیة(الجدید التاریخي والنقد والتفكیكیة، والسیمائیة، والبنیویة الجدید، والنقد القارئ، استجابة ونظریة
ً  اً تفسیر ویقدم االستعمار) بعد ما حقبة في  النقد في وتأثریھا وأعالمھا ومصطلحاتھا بمرجعیاتھا اإلحاطة خالل من نظریة لكل موسعا

 المقرر: مفردات أبرز وھذه ،المعاصر العربي
 النظریة النقدیة المعاصرة: المصطلح والظاھرة. -
 النقد العربي المعاصر وإشكالیة تلقي النظریات المعاصرة. -
النقد ، انیة الجدیدةالتاریخ، النقد الثقافي، النقد النسوي، نظریة التلقي، نظریة النقد الجدید، النظریة الماركسیة -

 المعرفي.
 :وسائل التقویم-۳

 االختبارات الفصلیة والنھائیة.-۱
 البحوث وأوراق العمل.-۲
 المناقشات.-۳

  :مراجعال-٤
 من البنیویة إلى التفكیك،عبدالعزیزحمودة. المرایا المحدبة .۱
 .جابر عصفور :،  ترجمةرامان سلدنلالنظریة األدبیة المعاصرة،  .۲
 :التحلیل البنیوي لقصیدة األطالل،حسن البنا.ءالكلمات واألشیا .۳
 .سعید علوش، دبیة المعاصرةمعجم المصطلحات األ .٤
 .میجان الرویليلقضایا نقدیة ما بعد البنیویة: سیادة الكتابة، نھایة الكتاب، موت اللفظ، موت المؤلف،  .٥
 .اتجاھات البحث األسلوبي: دراسات أسلوبیة، شكري عیاد .٦
 .، صالح فضللمعاصرا مناھج النقد العربي .۷
 .براھیم عبدالرحمن محمدإلمناھج نقد الشعر في األدب العربي الحدیث،  .۸
 .اللغة واإلبداع مبادئ علم األسلوب العربي، شكري عیاد .۹

 قسومة.مدخل إلى المناھج النقدیة في التحلیل األدبي، تعریب الصادق  .۱۰
 .نظریة التأویل، مصطفى ناصف .۱۱
 .بول ریكور، ترجمة سعید الغانميلمعنى، نظریة التأویل: الخطاب وفائض ال .۱۲
 .جمالیات المعنى الشعري: التشكیل والتأویل، عبدالقادر الرباعي .۱۳
 .نظریات القراءة في النقد المعاصر، حبیب منسي .١٤

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

عرب ٦۱۸  جدال یو ۲ قراءة في كتب التراث األدبي والنقدي 

ف المقرر
صی

تو
 

 ۱-األھداف:
االطالع على كتب األدب والنقد القدیمة.-۱  
التعرف على مناھج القدماء في التألیف.-۲  
القدرة على قراءة كتب األدب والنقد القدیمة قراءات متعددة.-۳  

 ۲. الموضوعات: 
 التألیف، في ومنھجھم ومكانتھم، العلمیة، مؤلفیھا وسیرة والنقدیة، األدبیة التراث كتب مصادر بأھم الطالب تعریف إلى المقرر یھدف

 وشروحھا، طبعاتھا، إلى واإلشارة بقرائنھا، وموازنتھا وأسلوبھا، مزایاھا وكشف ونقدھا، لتحلیلھا متعددة قراءات المصادر تلك وقراءة
 المقرر: مفردات أبرز ومن ،حولھا دارت التي الدراسات وأبرز وتحقیقھا،

 العلمیة. مكانتھو مؤلفاتھ،و شیوخھ،و ونسبھ، ،مھاس بالمؤلف: التعریف -
 العلمیة. أھمیتھو التفصیلیة، موضوعاتھو منھجھ،و تحقیقاتھ،و تألیفھ، من الغرض بالكتاب: التعریف -
 والسیمیائیة. التلقي، وأنماط والتاریخیة، النفسیة، كالقراءة متعددة قراءات الكتاب قراءة -

 ۳-وسائل التقویم:
لیة والنھائیة.االختبارات الفص-۱  
البحوث وأوراق العمل.-۲  
المناقشات.-۳  

  :المراجع-٤
 دالئل اإلعجاز، لعبد القاھر الجرجاني. .۱
 البیان والتبیین، للجاحظ. .۲
 الوساطة بین المتنبي وخصومھ، للجرجاني. .۳
 العمدة، البن رشیق. .٤
 العقد الفرید، البن عبد ربھ. .٥
 عیار الشعر، البن طباطبا. .٦
 ھالل العسكري.كتاب الصناعتین، ألبي  .۷
 الموشح، للمرزباني. .۸
 منھاج البلغاء، للقرطاجني. .۹

 المثل السائر، البن األثیر. .۱۰
 نقد الشعر، لقدامة بن جعفر. .۱۱
 إعجاز القرآن، للباقالني. .۱۲
 طبقات فحول الشعراء، البن سالم الجمحي. .۱۳
 الموازنة بین الطائیین، لآلمدي. .۱٤
 شعرنا القدیم والنقد الجدید، وھب أحمد رومیة. .۱٥
 ة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجري، علي البطل.الصور .۱٦
 قراءة جدیدة لشعرنا القدیم، صالح عبد الصبور. .۱۷
 األدب والغرابة، لعبد الفتاح كلیطو. .۱۸
 الرؤى المقنّعة، دراسات أدبیة، لكمال أبو دیب. .١٩

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۲ األجناس األدبیة عرب ٦۱۹

ف المقرر
صی

تو
 

 
 :األھداف. ۱

 التعرف على إشكالیة تعریف الجنس األدبي.-۱
 التعرف على تاریخ بعض األجناس األدبیة وعالقتھ بتحدید مفھوم الجنس.-۲
 التعرف على نظریة األجناس األدبیة عبر التاریخ. -۳
 التعرف على قدرة األجناس األدبیة على التطور.-٤
 رصد تداخل الجنس األدبي بأجناس أدبیة مختلفة.-٥
 معرفة منھجیات مقاربة الجنس األدبي.-٦
 التعرف على عالقة جنس أدبي معین في اللغة العربیة بأجناس أخرى، أو عالقتھ بالجنس نفسھ في لغات أخرى. -۷

 : الموضوعات. ۲
 مع علیھا طرأت التي التحوالت عند ویقف ،أرسطو منذ األجناس نظریة اولویتن تصنیفھا، سسأو مفھومھا في األدبیة األجناس المقرر یدرس

 المقرر: مفردات ومن ،والحواریة...) النص وجامع (الخطاب بمقوالت وارتباطھا وحركتھا، األدبیة جناساأل رتطو بیان
 مفھوم الجنس األدبي. •
 الجنس األدبي وخصائصھ النوعیة. •
 نظریة األجناس األدبیة. •
 س األدبیة.تطور األجنا •
 الثورة على الجنس األدبي. •
 تداخل األجناس األدبیة. •
 منھجیات مقاربة الجنس األدبي. •
 األجناس األدبیة في حقل الدراسات العربیة. •

 :وسائل التقویم-۳
 االختبارات الفصلیة والنھائیة.-۱
 البحوث وأوراق العمل.-۲
 المناقشات.-۳

 : المراجع-٤
 .، رشید یحیاويمقدمة في نظریة األنواع األدبیة .۱
 .، وفاء یوسف إبراھیم زیاديدراسة أدبیة نقدیة، األجناس االدبیة في الساق على الساق فیما ھو الفاریاق .۲
 .عبد الرحمن أیوب :ترجمةلجیرار جنیت، مدخل لجامع النص،  .۳
 .األدب وفنونھ، محمد مندور .٤
  الشیخ.نظریة االنواع االدبیة في النقد العربي، موسى محمد خیر  .٥
 .دب والغرابة، عبد الفتاح كلیطواأل .٦
 .شعریة النوع األدبي، رشید یحیاوي .۷
 مدخل إلى السیمیائیات السردیة، سعید بن كراد. .۸
 مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، روالن بارت ترجمة:منذر عیاشي. .۹
 محمد رجب النجار. التراث القصصي في األدب العربي (مقاربات سوسیولوجیة) .١٠

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر مـقررال

 ال یوجد ۲ سردیات عرب ٦۲۰

ف المقرر
صی

تو
 

 ۱. األھداف:
التعرف على مفھوم السردیات أو علم السرد. -۱  
التعرف على تاریخ مصطلح السرد واالتجاھات السردیة. -۲  
التعرف على البنیة السردیة وتقنیاتھا.-۳  
رد ووظائفھ.التعرف على طبیعة السا-٤  
التعرف على خصائص السرد العربي القدیم والحدیث.-٥  
تحلیل بعض النماذج السردیة.-٦  

 ۲. الموضوعات: 
 والقضایا الحدیثة، السرد مناھج على التعرف وكذا  السردیات. مجال في واإلجرائیة النظریة القضایا أبرز على الدقیق االطالع من المقرر یمكن

 الموضوعات. أبرز ومن ،والمعاصر والحدیث القدیم العربي السرد وخصائص الحدیثة، السرد مناھج طبیقبت المتعلقة اإلجرائیة
 تحدیدات أولیة: مدخل إلى علم السردیات. •
 االتجاھات السردیة. •
 البنیة السردیة •
 طبیعة السارد ووظائفھ. •
 السرد العربي القدیم •
 السرد العربي الحدیث. •

 ۳-وسائل التقویم:
الفصلیة والنھائیة.االختبارات -۱  
البحوث وأوراق العمل.-۲  
المناقشات.-۳  

 ٤-المراجع: 
 .جنیت وآخرون، ترجمة ناجي مصطفى جیرارنظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر،  .۱
 إبراھیم. عبد هللالسردیة العربیة،  .۲
 القاضي.  العربیة، محمدالخبر في األدب العربي: دراسة في السردیة  .۳
 .كلیطو حعبد الفتال: دراسات في السرد العربي، الحكایة والتأوی .٤
 برادة.محمد  :میكائیل باختین، ترجمةلالخطاب الروائي،  .٥
 محمد.حیاة جاسم  :نظریات السرد الحدیثة، واالس مارتن، ترجمة .٦
 القصة، الروایة، المؤلف: دراسات في نظریة األنواع األدبیة المعاصرة، كتاب جماعي، ترجمة خیري دومة. .۷
 .أنطوان أبوزید :روالن بارت، ترجمةلالبنیوي للحكایة، النقد  .۸
 إمام.السید  :ترجمة، جیرالد برنسلقاموس السردیات،  .۹

 وآخرون. محمد معتصم :، ترجمةخطاب الحكایة، بحث في المنھج، جیرارجینیت .۱۰
 فضاء المتخیل، مقاربات في الروایة، حسین خمري. .۱۱
 ولوجیة)، محمد النجار.التراث القصصي في األدب العربي (مقاربات سوسی .۱۲
 شعریة الفضاء السردي حسین نجمي. .۱۳
 الروایة والتراث السردي سعید یقطین. .۱٤
 قال الرواي،البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة، سعید یقطین. .١٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ٤ مشروع البحث عرب ٦۲۱

ف المقرر
صی

تو
 

  :ھدافاأل .۱
 .الطالب على آلیات البحث العلمي  تدریب -۱
 .الطالب العلمي وقدرتھ على البحث الوقوف على مستوى -۲
 .في مجال تخصصھ درسھ من علوم ومعارف ق الطالب لماتطبی -۳

 ۲. الموضوعات: 
ق ما درس في فویضع لھ خطة بحث و للبحث،یتصف بالجدة االبتكار والقابلیة  ،ار الطالب موضوعا علمیا في تخصصھیخت

تحریره واستخراج نتائجھ وفق قواعد البحث العلمي المعتمدة في جامعة و ثم یقوم بجمع مادتھ العلمیة ،العلميمناھج البحث 
 ادة الدراسات العلیا في الجامعة.األمیر سطام بن عبد العزیز والمعدة من قبل عم

 ۳-وسائل التقویم:
 نتائج البحث.مناقشة الطالب في بحثھ الذي قدمھ وبخاصة 
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