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 جامعة فيالدلفيا

 كلية اآلداب والفنون

 قسم اللغة العربية وآدابها

2015/2016/ السنة الدراسية األول الفصل الدراسي  
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

السرديات:المــادةن اعنو 110356:المــادةرقم    

ثالثة :مستوى المادة -المتطلب السابق و/ أو المرافق:   

  3المعتمدة:عدد الساعات  وقت المحاضرة:

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
كانه مو رقم المكتب  

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

 M_obaid@pheladillphia.edu.jo   أستاذ  د.محمد عبيد هللا

 

 :المادةوصف 

1103563

 
 

 :المادةأهداف 

 طلحات والمفاهيم واألنواع في مجال "السرديات".. أن يتعرف الطلبة على أهم المص1

 . أن يتمكن الطالب من استخدام المفاهيم السردية بعد استيعاب مدلوالتها.2
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. أن يلممم الطالممب بمملبرا المممدارس واالتجاهممات النلديممة المتصمملة بالسممرديات ويتعممرف  لممى 3

 سياقاتها الثلافية والتاريخية.

 عمال السردية وتحليلها بشكل منهجي.. أن يتدرب الطلبة على قراءة األ4

 أن يتعرف الطلبة على نماذج من السرديات العربية وأنواعها وتلنياتها قديما وحديثا.. 5

 

 مكونات المادة:

  

 
 

 طرق التدريس:

 حماضرات، جمموعات نقاش، جمموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغريها
 

 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم 

 ة المصطلحات والمفاهيم السرديةمعرف -

 فهم مدلوالت المصطلحات -

 معرفة مجموعة من األعالم في مجال السرديات  -

 

 )المهارات العللية )اللدرة على التفكير والتحليل 

 تحليل النص السردي -

 حل مشكالت بعض النصوص عبر التحليل -

 اللدرة على الملارنة بين النصوص شكال ومضمونا -

  الشخصية واألكاديمية(مهارات التواصل( 

 التدرب على العمل الجماعي  -

 اإلفادة من خبرات اآلخرين وتجاربهم -

 العمليةالمكتسبة من الممارسة  المهارات 

 بلنواعهاالتواصل مع المكتبة والمصادر  -

 التواصل مع اآلخرين عبر المناقشة الجماعية -

 أدوات التلييم:

  قصيرةتقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية 

 

 اختبارات قصيرة 

 

 واجبات دراسية 

 

 االمتحان النهائي 

 

 توايع العالمات

 العالمة أدوات التلييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

التلارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات اللصيرة/الواجبات الدراسية/ 

 المشاريع
20 

 100 المجموع
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 ق واألمانة األكاديمية:التوثي

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 
 

 حلوق الطبع والملكية 

 

 تجنب االنتحال 
 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوايع مواضيع 
 

 الدراسيةالواجبات 

وأوقات  والتلارير 

 تسليمها

األساسية والمساندة التي  المواضيع

 ستغطى
 األسبوع

 (1) العلم مدخل  لى السرديات: تاريخ 

 (2) المفاهيم والمصطلحات السردية 

تجمارب نلديمة  :مناهج وتيارات سمردية 

هاممممممة: فالديميمممممر بمممممروب/ ميخائيمممممل 

باختين/غريماس/جيرار جينيت/ روالن 

 بارت/تودروف/

(3) 

السمممرديات العربيمممة: تجمممارب عربيمممة:  

الموقممممف مممممن السممممرد فممممي المممممورو  

 العربي 

 

(4) 

 (5) ساليبهتلنيات السرد العربي وأ 

 (6) األنواع السردية عند العرب 

 االمتحان األول

 (7) تحليل نماذج من السرد العربي 

 (8) موقع اللغة في الخطاب السردي 

 (9) تحليل نماذج من منظور لغوي 

السممممممرد العربممممممي الحممممممدي : تاريخممممممه  

 وأنواعه وأعالمه

(10) 

تحليل أمثلمة ونمماذج 

 نصية

العالقمممة بمممين السمممرد العربمممي الحمممدي  

 والمورو  السردي 

(11) 

 االمتحان الثاني

نممممماذج مممممن السممممرد الحممممدي : نجيممممب  

 محفوظ

(12) 

نمممماذج ممممن السمممرد الحمممدي : يوسمممف  

  دريس واكريا تامر )اللصة اللصيرة(

(13) 

خاتمممة: ملارنممة عامممة بممين خصممائص  

السممرد العربممي اللممديم والسممرد الحممدي  

 والمعاصر

(14) 

 (15) ونتائج مراجعة 

 

 - (16) 

 االمتحان النهائي
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 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

ين الطالب من الدراسةة واالعةداد لادةادة ييةاوع سةاعتين لاةر محا ةرة مةن س ةة ال دية هليمعدل ما يحتاج إ

              دقيقة 

 

 )المواظبه( سياسة الدوام

إذا غاب الطالةب ومن مجدوع الياعات الدقررة لادادة.  %(15)ال ييدح لاطالب بالتغيب أكثر من 

عديةةد  دةةادة دون عةةرر مر ةةي أو قهةةرع يقباةةهمةةن مجدةةوع اليةةاعات الدقةةررة لا %(15)أكثةةر مةةن 

ا كةان الغيةاب أمةا إذالااية، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته سي تاك الدادة)صةررا(،، 

ه عديد الااية التي تطةر  الدةادة ، يعتبةر منيةحبا( مةن تاةك الدةادة بيبب الدرض او لعرر قهرع يقبا

 . وتطبق عاية أحاام االنيحاب

  

 

 )مراجع مختارة(  عـالمراج

 الكتب

 -، حلب 1، ترجمة د. منذر عياشي، طمدخل إلى التحليل البنيوي للقصصبارت،  .1
 .1993سوريا، دار اإلنماء الحضاري، 

الدار البيضاء،  –، بيروت 1، طقدمة للسرد العربيم –الكالم والخبر سعيد يقطين،   .2
 .1997المركز الثقافي العربي، 

، بيروت، المركز الثقافي 1، طقراءات في الحكاية العربية –الكنز والتأويل سعيد الغانمي،  .3
 .1994العربي، بيروت، 

، بيبحث في البنية السردية للموروث الحكائي العر -السردية العربيةعبد اهلل إبراهيم،  .4
 .1992المركز الثقافي العربي، بيروت، 

 .1983، بيروت، دار الطليعة، األدب والغرابةعبد الفتاح كيليطو،  .5

، ترجمة د. محمود الربيعي، مقاالت في القصة القصيرة –الصوت المنفرد فرانك أوكنور،  .6
 ، القاهرة، مكتبة الشباب.1ط

، منشورات كلية 1، طردية العربيةدراسة في الس –الخبر في األدب العربي محمد القاضي،  .7
 .1998اآلداب مّنوبة، جامعة تونس، 

، دار الجنس األدبي الضائع في السرد العربي القديم-أساطير األولينمحمد عبيد اهلل،  .8
 .2013أزمنة، عمان، 

، (23، سلسددلة كتدداب الشدد ر ر ددم ) نالقصةةة القصةةيرة فةةي فلسةةطين واألردمحمددد عبيددد اهلل،  .9
 .  2002مان ، وزارة الثقافة ، ع
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اللجندة دار أزمندة و  ، منشدورات فلسطين فةي القصةة القصةيرة األردنيةةمحمد عبيد اهلل،  .10
 .  2002الوطنية العليا لعمان عاصمة للثقافة العربية ، عمان ، 

،وزارة (قراءات مختارة في القصةة القصةيرة األردنيةة)محمد عبيد اهلل، بالغة السرد  .11
  .2006الثقافة األردنية،عمان

 بنيةةة الروايةةة القصةةيرة )الروايةةة القصةةيرة فةةي األردن وفلسةةطين(،حمدد عبيددد اهلل، م .12
 .2006دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، 

، دار قةراءة فةي تجربةة إليةاس فركةو -جماليةات القصةة القصةيرةمحمد عبيدد اهلل،  .13
 .2009أزمنة، عمان، 

)فصدد    ،2000-1950معةالم الحيةةاة األدبيةةة فةةي فلسةةطين واألردن محمدد عبيددد اهلل،  .14
 2009القصة القصيرة(، مؤسسة شومان والمؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 .1960، بيروت، دار الكتاب العربي، 3، طاألدب القصصي عند العربموسى سليمان،   .15
 

 المجالت العلمية

، في  محاولة في تحديد وضع القصص في األدب العربي القديم، فرج بن رمضان 1
 .1991جامعة تونس،  –، كلية اآلداب 32التونسية، ع  حوليات الجامعة

، المجلة العربية للعلوم السرد العربي القديم من الهامش إلى المركزمحمد عبيد اهلل،  2
 .85-53، ص 2007(، ربيع 98اإلنسانية، جامعة الكويت، العدد )

مجلة مو ع اللغة في هوية النص السردي، بحث منشور في  ،  محمد عبيد اهلل 3
ر/ 49، كلية األلسن، جامعة عين شمس، القاهرة، العدد لولوجيفي ناي  . 2008 ي

في   منشورصور من حي  السرد في التراث القصصي العربي، بحث محمد عبيد اهلل،  4
 .2010، جامعة القاهرة، عدد ش ر يوليو اآلداب كلية مجلة

ب والعلوم ، الكويت، حوليات اآلداالسرديات مقدمة نظريةد. مرس  فالح العجمي،  5
جامعة  –/ الحولية الرابعة والعشرون، مجلس النشر العلمي 206االجتماعية، الرسالة 

 .2004-2003الكويت، 

 
 

 

 

 


