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 جامعة فيالدلفيا
األداب والفنونكلية   
اللغة العربية وآدابهاقسم   
2019/2020/ السنة الدراسية األول الفصل الدراسي  

 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

نظرية األدب :المــادةن اعنو 0110456 :المــادةرقم    

السنة الرابعة :مستوى المادة --- المتطلب السابق و/ أو المرافق:   

14:00-13:10ضرة:وقت المحا ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب

كانه مو  

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

مشاركأستاذ  غسان إسماعيل عبد الخالق  
31513 

 الطابق الخامس
11:00-12:00  Ghassan@philadelphia .edu.jo 

 

 :المادةوصف 
إبراز التمايز بين النظريات العامة  والحضارات. فضالً عن تتناول هذه المادة أصول األدب ومفاهيمه ومعاييره عبر العصور

 لألدب والدراسات النقدية في حقول األدب.
 

 :المادةأهداف 
 تهدف هذه المادة إلى:

 أن يفرق الطالب بين )نظرية األدب( و)النقد األدبي(. -

 العالقة بين األدب والفلسفة.الطالب  أن يدرك -

 أن يطور الطالب إلمامه بعلم الجمال. -

 النظريات الرئيسة في  حقل الفلسفة.إلى أن يتعرف الطالب  -
 المنطلقات الفلسفية والفكرية للتيارات األدبية.إلى أن يتعرف الطالب  -

 .أن يتدرب الطالب على كتابة )تقارير / مقاالت/ أبحاث( في نظرية األدب -

 مكونات المادة:
 الكتب )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر(* 

 

 الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، الناشر، سنة النشر( -1

 القراءات اإلضافية )الكتب، الدوريات، ....إلخ(. -2
 ججج

 

 التدريس: أساليب
مكتبررة الجامعررة، إفررداد المحاضرررات، المناقشررات، المنرراظرات، الترردريبات واألفمررال العررفية، مراجعررة 

 التقارير، فرض خطة البحث، فرض البحث شفويًا ومناقشته.
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 م:التعل   ئجنتا
 المعرفة والفهم واإلدراك. -1

 ب على تطبيقها.واألفكار والتدرالمفاهيم  -2

 ممارسة مهارات التفسير والتحليل والتساؤل والنقد والتركيب. -3

 التواصل مع المصادر واألشخاص. -4

 وأوراق العمل والمقاالت والبحوث القصيرة. إعداد التقارير -5

 

 أدوات التقييم:

 تقارير قعيرة و/ أو فروض و/ أو مشاريع بحثية قعيرة 

 اختبارات قعيرة 

 واجبات دراسية 

 االمتحان النهائي 
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

ارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ التق
 المشاريع

20 

 100 المجموع

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:
 أساليب التوثيق. تدريب الطالب على -

 تدريب الطالب على احترام الملكية الفكرية. -
 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

 األسبوع
األساسية  المواضيع

 والمساندة التي ستغطى
الواجبات الدراسية والتقارير  

 وأوقات تسليمها

 تعريف نظرية األدب األول

التفريققققن بققققين نظريققققة األدب 

 والنقد األدبي

توجيه الطالب إلعداد تقارير 

 ة من )دليل الناقد األدبي(.دتمسم

 األدب والفلسفة  الثاني

 سقراط، أفالطون، أرسطو

عداد تقارير توجيه الطالب إل

ة من كتاب )قصة الفلسفة( دمستم

 رانت. ديوول ل

الفكقر ضقوء نظرية األدب فقي  الثالث

 الماركسي

توجيه الطالب لكتابة تقارير عن 

 الفلسفة الماركسية.

نظريققققة األدب لقققققد  جقققققور   الرابع

 لوكاتش

توجيه الطالب لكتابة تقارير عن 

 .جور  لوكاتش

د نظريقققة األدب لقققد  سقققي مون الخامس

 فرويد

توجيه الطالب لكتابة تقارير عن 

 سي موند فرويد.

 السادس

 االمتحان األول
نظريقققة األدب لقققد   اسقققتون 

 باشالر

توجيه الطالب لكتابة تقارير مستمدة 

 من كتاب )جماليات المكان(.
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توجيه الطالب لكتابة تقارير عن  نظرية األدب و)النقد الثقافي( السابع

 تيري إي لتون.

توجيه الطالب لكتابة تقارير عن:  في األدب نظرية الفوضى الثامن

 نيوتن، أينشتين، ماكس بالنك.

هققل يوجققد نظريققات أدب لققد   التاسع

 العرب؟

توجيه الطالب إلعداد تقارير 

مستمدة من )تاريخ النقد عند 

 العرب( إلحسان عباس.

مالمح نظرية األدب عنقد عبقد  العاشر

 القاهر ال رجاني

إلعداد تقارير توجيه الطالب 

 مستمدة من )دالئل اإلع از(

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني
مالمقققققح نظريقققققة األدب عنقققققد 

 حازم القرطاجني

توجيه الطالب إلعداد تقارير 

 مستمدة من )منها  البلغاء(.

مالمح نظريقة األدب عنقد ابقن  الثاني عشر

 خلدون

توجيه الطالب إلعداد تقارير 

 مستمدة من )المقدمة(

ث عشرالثال واقققو ومسققتقبل نظريققة األدب  

 والنقد األدبي

توجيه الطالب إلعداد تقارير 

 .مناهج النقد البنيوي مستمدة من

  ات المادةدرفمراجعة عامة لم الرابع عشر

تشجيع الطالب فلى المناقشة  االستماع ألبحاث الطالب الخامس عشر
 وإشراكهم في التقييم.

 السادس عشر
 االمتحان النهائي

تشجيع الطالب فلى المناقشة  ستماع ألبحاث الطالباال
 وإشراكهم في التقييم.

 

 )المواظبه( سياسة الدوام

إذا غاب الطالب أكثر مرن ومن مجموع السافات المقررة للمادة.  %(15)ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

د الكليرة، يحررم فمير مادة دون فذر مرضي أو قهرر  يقبلرهمن مجموع السافات المقررة لل %(15)

ا كان الغياب بسبب المررض أما إذمن التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة)عفراً(، 
او لعذر قهر  يقبله فميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق فلية أحكام 

 . االنسحاب
 

 عـالمراج
 المترجمة الكتب

: آفاق جديدة في نظرية األدب، ترجمة: لطيف زيتوني، وراليسإيمانويل فريس، وم .1

 .2004(، الكويت، 300سلسلة عالم المعرفة )رقم 

: نظرية األدب، ترجمة: محي الدين صبحي، المؤسسة رينية ويليك، وأوستن وارين .2

 .1987العربية، بيروت، 

 .1996: نظرية األدب في القرن العشرين، ترجمة: عيسى العاكوب، ك. م. نيوتن .3

، ترجمة: جميل نصيف التكريتي )أربعة أجزاء(، دار الشؤون موسوعة نظرية األدب .4

 .1986الثقافية، بغداد، 

 الكتب العربية

 .1996: نظرية األدب، والمتغيرات، مطبعة )تنوير(، حمص، سوريا، جودت إبراهيم .1

 هـ.1400 : في نظرية األدب عند العرب، النادي الثقافي، جدّة، السعودية،حمادي صمود .2

: النظرية األدبية الحديثة، والنقد األسطوري، اتحاد الكتاب العرب، دمشن، حنّا عبود .3

1999. 

 .1986: في نظرية األدب، دار الحداثة، بيروت، شكري عزيز ماضي .5

 .1983، دار العودة، بيروت، 3: مقدمة في نظرية األدب، طعبد المنعم تليمة .6
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، 1لعربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طاألخالق في النقد ا :غسان عبد الخالق .4

 .1999بيروت، 

: مفهوم األدب في الخطاب الخلدوني، المؤسسة العربية للدراسات غسان عبد الخالق .5

 .2007، بيروت، 2والنشر، ط

 : نظرية األدب في القرن العشرين، الدار البيضاء، المغرب.محمد العمري .6

ناقد األدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، : دليل الميجان الرويل وسعد البازعي .7

 الرباط.

 

 الدوريات
 

 .1982، 25، العدد 1مجلة )الفكر العربي(: ملف )نظرية األدب والنقد األدبي(، ج -1

 .1982، بيروت، 26، العدد 2مجلة )الفكر العربي(: ملف )نظرية األدب والنقد األدبي(، ج -2

 .2005-2004، القاهرة، 65، العدد مجلة )فصول(: ملف )النظرية األدبية اآلن( -3


