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 جامعة فيالدلفيا

 

 كلية اآلداب والفنون

 

 قسم اللغة العربية وآدابها

 

 2017/2018امعي من العام الج األولالدراسي  ــــــلالفص

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 0110711 :المادة رقم مناهج النقد األدبي الحديث الـمــــادة:

 - :متطلبات السابقة أو/ والمرافقةال طلبة الماجستير :مستوى المادة

 ساعات معتمدة 3 الساعات المعتمدة: السبت12:00-9:00  :موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب األكاديمية الرتبة االسم

 505 أستاذ  .محمد عبيدهللاد
11:00-1:00 

 حثم

 

 mobaidallah@hotmail.com 

 :وصف المادة

 )إجباري(    مناهج النقد األدبي الحديث( 01107121)
ةنااالهل ادناااا  ال تاااف  دصتلهااال تريااا دطل ادنههااااا   ت تاالتطااال  اااف ادناااا  ادلهتاااف هاااال ادةااال    تتناال  

طجاا تلانطم  ف ادتللة  ةع ادني ص ال تاا   ق أسا  ادح اث  كةل تط ل إدى تز ا  اد صتا تحياصا ةن
 ةنطجاا ةتن عا.

 ةاااه أهااام ادةنااالهل ادتاااف تتنل دطااال ادةااال  ا ادناااا  ادتااالهااف  ادناااا  ادن ساااف  ادناااا  ادج اااا   اد اااك ناا  
اده ساااااا  ادنااااا  ادحاااا اهي (ةاااانطل تاااالاتاهة  اد ادلاااااا ا، ااااتهاكاا  ادنااااا  ا،جتةاااالعف  ادتنا اااااا  السااااص تاا  

ت كاكاااا  ادساااةال اا  ةناالهل اداااهاق   ادتصاااف  ادنااا  اد ااال ف  ادنااا  ادنساا ي  نااا  ةاال تلاا  ا،سااتلةله (إ  اه  اد
 سلا ة...

 

 تهدف المادة إلى ما يلي:    :أهداف المادة

   مفهوم المنهج النقدي وعالقته بالنص األدبي.يتعمق الطلبة في معرفة أن  -1

 فق أصول منهجية.النصوص ويتدرب الطلبة على تحليل أن  -2

 في مجال مناهج النقد.منهجي أن يتمكن الطالب من إعداد بحث  -3

 المراجع األساسية للمناهج النقدية المختلفة.على الطلبة   يتعرفأن  -4

 أن يتتبع الطلبة تأثير المناهج األجنبية في النقد العربي الحديث. -5
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 مكونات المادة: 

 ) انظر قائمة المصادر والمراجع( 

 

 

 تدريس المادة: أساليب

، عرض والبحوث ، إعداد التقاريرالتطبيقية، التمارين واألعمال عرض المراجع األساسية، اقشاتمحاضرات، من       

  ومناقشته.الرئيسي البحث 

 نتائج التعلم

 المعرفة والفهم   .1

 تةنلهل ادنا   نههاا ادنا  ادح اث. ةله ا ع   ةه ادة لهام ادةهتت ا 1

   ادةنلهل  ةن صالتطل  ع دتطل تلدني ص ال تاا.أسةهاجلا . 2

 أن اع ادةنلهل  تسةالتطل  ع دتطل تلدةهجلالت اد كهاا  اد ال اا ادتف أ هت  ف ت  ههل  تن عطل.. ادتلةق  ف ةله ا 3

  

   مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار .2

  ها ق ادتحصا   ادت كاه.. ةحلكل   1

 ةنطجف   ق ادةنلهل ادةتل   . هق ادنا  اد. ادت هب عصى 2

 (مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  .3

  ا طل ةه ا   دضلال ةنلهل ادنا .إتاله  هق ادنالش  ادج    ادت هب عصى أ.1

  ت تااطل عصى ال ب ادلهتف. ادةنطجااادت هب عصى ت  اع ال  ات  اد ها ق . 2

 خصص والمهنة ذات العالقةمهارات عملية خاصة بالت3

 تح ث  أ هاق عة  دياه إع ا   .1

 ةه إع ا  تحث عصةف دياه ح   أح  ادةنلهل ادةاتله .ادتةكه  .2

 . ف ةجل  ادتايص  ةنلد تطل  نا هلادت هب عصى ا،نت لع تلدةيل ه  ادةهاجع ادةاتص ا  .3
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 أدوات التقييــــم:

 تااااا ام  اااا  ي د تحاااالث  - اجتاااالت -دياااااه  اةتحلناااالت -  تااااالهاه  أأ  أتحاااالث دياااااه   أأ  ة اااالهاع

 ااةتحلنلت  يصاا  نطل اا - ادتالهاه

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 30 االمتحان النصفي

 30 البحث واألعمال الفصلية

  40 االمتحان النهائي 

 100 المجموع

 األمانة العلمية والتوثيق

 ق، وأخالقيات البحث العلمي، وتجنب السطو أو السرقة العلمية.االلتزام بقواعد التوثي 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 الوظائف والتقارير  المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع

 األول

 إضاءة تمهيدية -

 / وظيفته/حدودهالنقدمفهوم  -

 مفهوم المنهج النقدي -

 بنظرية النقد واألدبعالقة المناهج -

 أسباب تعدد المناهج وتبدلها -

 المصادر والمراجع األساسية -

 

 المشاركة في مناقشة المفاهيم والحدود -

يختار الباحث منهجا إلعداد بحث مركز في  -

 أصوله ومرجعياته وتطبيقاته

  ادنا  ادتلهااف  ادنا  ادج ا   الثاني

 قديم إضاءة حول نماذج من التطبيقات العربيةت- ، النقد األسطوريادنا  ادن سف الثالث

  اد ك ناا اده ساا  ادنا  ادح اهي (ةنطل تلاتاهة  الرابع

  اد ادلاا ا، تهاكاا  ادنا  ا،جتةلعف الخامس

  ادتنا اا  ةل تل هل السادس

  السص تاا السابع

  ادت كاكاا الثامن

   ادساةال اا  ادتر ا  التاسع

 ونظريات االستقبال داهاق   ادتصافةنلهل ا العاشر
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 الحادي عشر
 نا  ةل تل  ا،ستلةله (إ  اه  سلا ة...

 
 

 الثاني عشر

 
  النقد الثقافي والحضاري

 الثالث عشر

 
  النقد النسوي والجندري

 عرض البحوث العرض والمناقشة الرابع عشر

  ة والعرضتقديم النسخة النهائية بعد اإلفادة من المناقش الخامس عشر

 السادس عشر

 
  االختبار النهائي

 ساعات أسبوعيا على األقل للتدريب والقيام بالواجبات المطلوبة. 9لطالب: حجم العمل الملقى على عاتق ا -

تمثل تطبيقات المناهج، إلى جانب تقديم محاوالت في  يشارك الطلبة في تقديم عروض وتحليالت لنماذج عالمية وعربية -

 تطبيق المناهج على نصوص عربية مختارة.

 :سياسة الحضور والغياب

% ةه ادسلعلت ادةاهه  دصةل   تا  ه عااه ةهضاف أ  دطاهي ااتصاد عةاا  ادكصااا إا 15، اسةح دص لدب تلدتغاب أك ه ةه 
ا دتاا   ادلةااا  دصلاااه  تانةاال اةنااع ةااه ادتااا م د ةتحااله ادنطاال ف  تكاا ه اتهتااب اعتتااله اد لدااب ةنسااحتلا ةااه ادةاال    ااف حلداا

 ع ةتد  ف ادةل   ي هاا  ف حلدا ع م دت   ادلةا  دصلاه ادةهضف أ  اداطهي.
  المراجع العلمية للمادة : 

 )مختارات( قائمة المصادر والمراجع
مكتبة اآلداب، القاهرة، إمبرت، إنريك أندرسون، مناهج النقد األدبي، ترجمة الطاهر مكي،  .1

1991. 
إيزر، فولفغانغ، فعل القراءة نظرية جمالية التجاوب، ترجمة حميد الحمداني والجاللي الكدية،  .2

 .1995مكتبة المناهل، فاس، المغرب، 
 .1995إيغلتون، تيري، نظرية األدب، ترجمة ثائر ديب، وزارة الثقافة، سوريا،  .3
المغرب، -ترجمة جميل نصيف التكريتي، دار توبقال باختين، ميخائيل، شعرية دوستويفسكي، .4

 .1986بغداد، -ودار الشؤون الثقافية
باعيسى، عبد القادر علي، في مناهج القراءة النقدية الحديثة، اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين،  .5

 .2004صنعاء، 
 .1993 بحراوي، سيد، البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث، دار شرقيات، القاهرة، .6
تومبكنز، جين ب.، نقد استجابة القارئ من الشكالنية إلى ما بعد البنيوية، ترجمة حسن ناظم  .7

 .1999وعلي حاكم، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 
 .2015جوف، فنسان، القراءة، ترجمة سعاد التريكي، المركز الوطني للترجمة، تونس،  .8
 .2004بي المعاصر، دار التوفيق، سورية، حجازي، سمير، مدخل إلى مناهج النقد األد .9

 ، دار المعارف، القاهرة، د.ت.2الدروبي، سامي، علم النفس واألدب، ط .10
 ديتشس، ديفيد، مناهج النقد األدبي، ترجمة محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت. د.ت. .11
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بيروت،  ،3الرويلي، ميجان، والبازعي، سعد، دليل الناقد األدبي، المركز الثقافي العربي، ط .12
2002. 

 .1991باريس، -زيما، بيير، النقد االجتماعي، ترجمة عايدة لطفي، دار الفكر، القاهرة .13
سكوت، ويلبريس، خمسة مداخل إلى النقد األدبي، ترجمة عناد غزوان وجعفر الخليلي، دار  .14

 . 1981الرشيد، بغداد، 
 .1998ر قباء، القاهرة، ِسْلدن، رامان، النظرية األدبية المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، دا .15
 .1999عبود، حنا، النظرية األدبية الحديثة والنقد األسطوري، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  .16
سوسة، -العجيمي، محمد الناصر، النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية، كلية اآلداب .17

 .1998صفاقس، تونس، -ودار محمد علي الحامي
(، نظرية األدب في القرن العشرين، أفريقيا الشرق، المغرب، العمري، محمد، )ترجمة وتقديم .18

1996. 
 .1994عوض، يوسف نور، نظرية النقد األدبي الحديث، دار األمين، القاهرة،  .19
فراي، نورثروب، تشريح النقد محاوالت أربع، ترجمة محمد عصفور، منشورات عمادة البحث  .20

 .1991العلمي، الجامعة األردنية، 
 .2002هج النقد المعاصر، دار ميريت، القاهرة، فضل، صالح، منا .21
 مناهج وتيارات، جامعة الكويت، الكويت. -قطوس، بسام، دليل النظرية النقدية المعاصرة .22
نقد ليفي شتراوس والحركة البنيوية، ترجمة سعيد العليمي، -كالرك، سايمون، أسس البنيوية .23

 .2015المركز القومي للترجمة، القاهرة، 
ن، مدخل إلى النظرية األدبية، ترجمة مصطفى بيومي عبد السالم، المشروع كولر، جوناثا .24

 .2003القومي للترجمة، القاهرة، 
الماشطة، مجيد، والركابي، أمجد، مدارس النقد األدبي الغربي الحديث، الدار المنهجية،  .25

 .2016عمان، 
لمركز القومي مجموعة مؤلفين، موسوعة كمبريدج في النقد األدبي، الترجمة العربية، ا .26

 (.2005: 9(، )مج2016: 7(، )مج2015: 3)مجللترجمة، مصر، 
مقاالت في الجمهور والتأويل، ترجمة حسن ناظم وعلي -مجموعة مؤلفين، القارئ في النص .27

 .2007حاكم صالح، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 
ير البقاعي، مركز محمد خ :مجموعة مؤلفين، بحوث في القراءة والتلقي، اختيار وترجمة .28

 .1998حلب،  اإلنماء الحضاري،
مجموعة مؤلفين، مدخل إلى مناهج النقد األدبي، ترجمة رضوان ظاظا، سلسلة عالم المعرفة،  .29

 .1997، يار 221الكويت، رقم 
نصوص الشكالنيين الروس، ترجمة إبراهيم -مجموعة مؤلفين، نظرية المنهج الشكلي .30

 .1982مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، -ين المتحدينالخطيب، الشركة المغربية للناشر 
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 .1988مرّوة، حسين، دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي، مكتبة المعارف، بيروت،  .31
 .2010مسكين، حسين، مناهج الدراسات األدبية الحديثة، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت،  .32

 
سى العاكوب، عين للدراسات نيوتن، ك.م، نظرية األدب في القرن العشرين، ترجمة عي .33

 .1996والبحوث، القاهرة، 
هايمن، ستانلي، النقد األدبي ومدارسه الحديثة، ترجمة إحسان عباس ومحمد يوسف نجم،  .34

 مؤسسة فرانكلين، بيروت، د.ت.
 .2007وغليسي، يوسف، مناهج النقد األدبي، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  .35
ثقافي، ترجمة محمد العناني، المركز القومي للترجمة، وولين، ريتشارد، مقوالت النقد ال .36

 .2016القاهرة، 
ويليك، رينيه، وآرن، أوستن، نظرية األدب، تعريب عادل سالمة، دار المريخ، السعودية،  .37

 هــ. )وللكتاب ترجمة أخرى لمحيي الدين صبحي(.1992-1412


