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 جامعة فيالدلفيا

 : اآلداب و الفنونةــكليال

 

 اللغة العربية و آدابها:مـــقسال

 

 2019/2020من العام الجامعي  الثانيــــــل: الفص

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 110474 :رمز المادة الشعر العربي الحديث الـمــــادة:

 ال يوجد :المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة ابعةالسنة الر :مستوى المادة

 ساعات 3 الساعات المعتمدة: 11:00 – 10:10 :موعد المحاضرة

 

  
عضو هيئة  

 التدريس
  

 االسم
 الرتبة

 األكاديمية

 رقم المكتب

 موقعهو
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 Neda_mashal@hotmail.com   مساعد  أستاذ د. نداء مشعل 

 :وصف المادة

الشددعر  -فددي القددرن العشددرين: األصددولية الشددعرية والحددديثالشددعر العربددي المعاصددر  وحركددات اتجاهددات هدد ا المددادة تدددر 

دراسدة  -ركدة شدعراء المهجدر  قدراءة جديددةوقدراءة )ح -أمريكية في شعر القدرن العشدرين  -المؤثرات األورو) -الرومانتيكي

لد  )قصديدة النثدر  بشدكليها: المتداثر بالترجمدةت والمتداثر بدالترا  فدي ضدوء قضدية لتعدر   ا  -)حركة الشعر الحدر التفعيلدي  

 التقليد والتجديد.

 :أهدا  المادة

تعريف الطالب بحركات الشعر العربيت وتطورا من  نهايات القرن التاسع عشر حت  اليومت ك لك ترقية تهد  ه ا المادة ال  

التعر  عل  أهم )الشعراء  في القرن العشرين واتجاهاتهمت وخصائصهم الفنيةت وموقع وتعميق القراءة الوجدانية للشعرت و

 الشعر العربي في دائرة شعر العالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مكونات المادة: 

 عالقة المعاصرة بالحداثة الشعرية. .1

 حافظ ابراهيم . -أحمد شوقي -د سامي الباروديو)محم دائرة شعراء األصولية: .2

 : )خليل مطران .ديدةالكالسيكية الج .3

جماعددة أبولددو : )جبددران خليددل جبددرانت رشدديد سددليم ال ددوري  -: )حركددة شددعراء المهجددردائددرة شددعراء الرومانتيكيددة .4

 -أمدين الريحداني -شفيق معلدو  -فوزي معلو  - ليا  فرحات -مي ائيل نعيمة - يليا أبو ماضي -)الشاعر القروي 

و )عبدد  -أبدو القاسدم الشدابي -علي محمود طده -ابراهيم ناجي -أحمد زكي أبو شادي -يدحصجورج  -نسيب عريضة

و ليا  أبو شبكة )الرومدانتيكي  -التيجاني يوسف بشير -محمود حسن  سماعيل - الرحمن شكري= مدرسة الديوان

 الرمزي .

 -جميل صددقي الزهداوي -معرو  الرصافي -أحمد الصافي النجفي -: محمد مهدي الجواهريالكالسيكيون المحدثون .5

محمدد سدليمان  -مصدطف  وهبدي التدل )عدرار  -عبد الكريم الكرمي)أبدو سدلم   -عبد الرحيم محمود -ابراهيم طوقان

 عمر أبو ريشة . -األحمد )بدوي الجبل 

 -شداكر السدياب بددر - : )نزار قبداني1953)مجلة اآلداب  البيروتية عام ) حولنشات  :حركة )الشعر الحر التفعيلي  .6

صدالح   -محمدد الفيتدوري -نازك المالئكدة -فدوى طوقان -سعدي يوسف -عبد الوهاب البياتي -دونيسأ -خليل حاوي

 )الستينات . شعراء بلند الحيدري  من )الرّواد ت لحقتها دفعة -أحمد عبد المعطي حجازي -وربعبد الص

اللبنانيددة ت  حددول )مجلددة شددعر -ت 1954ظهددرت أول مجموعددة مددن هدد ا النددوم األدبددي عددام  :ظدداهرة )قصدديدة النثددر  .7

أدونديس   -شوقي أبدي شدقرا -أنسي الحاج -محمد الماغوط -توفيق صايغ -ومن كتّابها: )جبرا ابراهيم جبرات 1957

 من الرّواد. وتالهم آخرون في الستينات والسبعينات.

 نشددات هدد ا الةدداهرة الشددعرية بعددد نشددوء )منةمددة :1994 -1964ة الفلسددطينية  ورظدداهرة )شددعراء المقاومددة والثدد .8

  ت وانقسمت  ل  فرعين:1964التحرير الفلسطينية  في )القد ت عام 

 شعراء شمال فلسطين )حيفا . .1

 شعراء الثورة الفلسطينية )بيروت  .2

 

 مراجع المادة:

 

 ابراهيم السعافين: مدرسة اإلحياء والترا . -1

 عبد العزيز الدسوقي: جماعة أبولّو وأثرها في الشعر الحديث. -2

 في المهجر األمريكي. وديع ديب: الشعر العربي -3

اج: شعراء الرابطة القلمية. -4  نادرة السرَّ

 في المهاجر األمريكية. وأدباؤنادبنا يدح: أصجورج  -5

 غطا  كرم: الرمزية في الشعر العربي الحديث. أنطون -6

 دي: شعراء سوريا.أحمد الجن -7

 الشعر والشعراء في العراق. -أحمد أبو سعد:  -8

 الشعر والشعراء في السودان. -  

 يس  باُلّطة: الرومانتيكية ومالمحها في الشعر العربي الحديث.ع -9

 شوقي ضيف: دراسات في الشعر العربي المعاصر.  -10

  حسان عبا : بدر شاكر السياب: حياته وشعرا.  -11

 نازك المالئكة: قضايا الشعر المعاصر. -12



 ر العربي المعاصر.شععز الدين  سماعيل: ال -13

 كمال خير بك: حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر. -14

 عبد الحميد جيدة: االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر. -15

 محمد بنّيس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب. -16

 علوي الهاشمي: فلسفة اإليقام في الشعر العربي. -17

 أدونيس: زمن الشعر. -18

 ة.عبدهللا راجع: القصيدة المغربية المعاصر -19

 شربل داغر: الشعرية العربية الحديثة. -20

 أحمد بّزون: قصيدة النثر العربية. -21

 األسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر. -أحمد جبر شعث:  -22

 جماليات التناص. -    

 سلم  ال ضراء الجيوسي: االتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث. -23

 .آفاق الرؤيا الشعرية ابراهيم نمر موس : -24

 .تحوالت الشعرية العربية فضل:صالح  -25

 قراءات في الشعر العربي المعاصر. -علي عشري زايد:  -26

 استدعاء الش صيات التراثية في الشعر العربي المعاصر.-       

 ل.ال طيب: مقدمة ديوان الوطن المحت يوسف  -27

 : الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة.عصبصالح أبو أ  -28

 شوقي. محمد مندور: الشعر المصري بعد  -29

 نقد الشعر في القرن العشرين. -عز الدين المناصرة:     -30

 جمرة النص الشعري -

 اشكاالت قصيدة النثر -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .عملالمناظراتت أوراق المناقشاتت المحاضراتت ال أساليب تدريس المادة:

 

 نتائج التعلم 

ن ه ا المادة الطالبت أثناء دراستها وبعد در  استهات مما يلي: من المتوقع أن تمّكِّ

 .مهارات االستمام الضرورية أن يمتلك-1

 .الجيد و مواجهة الجمهور اإللقاء أن يقدر عل -2

 مع األفراد والجماعات. أن يطور مهارات اتصال فعالة-3

 .أن ي طط ويبني ال طب ويميز بين أنواعها– 4

   أن يتقبل آراء األفراد و الجماعات.-5      

 ل  العمل مع الفريق.أن يتدرب ع – 6      

 

 

 أدوات التقييــــم:

 القصيرة.بحا  األتقارير و/أو ال 

 قصيرةالمتحانات اال. 

 مكتبيةالواجبات ال. 

 والتقارير وراق العملالشفوي ألتقديم ال. 

 نهائيةالفصلية والمتحانات اال 

 

 توزيع العالمات عل  أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20    االمتحان األول

 20  االمتحان الثاني

 40 ) وفق جدول دائرة القبول والتسجيل  االمتحان النهائي 

 20 التقارير و/أو األبحا  / الواجبات / المشاريع / االمتحانات القصيرة  

  100 المجموم

 

 4من 3فحةص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 توزيع المادة عل  الفصل الدراسي

 

 

 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها المطلوب تغطيتها المادة األساسية والمساندة ــوماألسبـ

 

 األول
 قارير ونقاشت المعاصرة والحداثة في الشعر

 أوراق بحثية عن شعراء (1دائرة شعراء األصولية ) الثاني

 تل يص كتاب وعرضه (2دائرة شعراء األصولية ) الثالث

 تل يص كتاب وعرضه  1شعراء الرومانتيكية ) الرابع

 تل يص كتاب وعرضه  2شعراء الرومانتيكية ) مسال ا

 الساد 

 االمتحان األول
 تل يص كتاب  3شعراء الرومانتيكية )

 ورقة بحث للمناقشة خليل مطران السابع

 قراءة نصية  1الكالسيكيون المحدثون ) الثامن

 ورقة بحث عن شاعر  2الكالسيكيون المحدثون ) التاسع

 ورقة بحث عن شاعر  3ثون )الكالسيكيون المحد العاشر

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني
 قراءة نماذج نصية واست راج خصائصها  1الشعر الحر التفعيلي)

 قراءة نماذج نصية واست راج خصائصها  2الشعر الحر التفعيلي) الثاني عشر

 قراءة نماذج نصية واست راج خصائصها  3الشعر الحر التفعيلي) الثالث عشر

 تل يص كتاب في الموضوم -  1ظاهرة قصيدة النثر ) عشرالرابع 

 قراءة نماذج نصية واست راج خصائصها  2ظاهرة قصيدة النثر ) ال امس عشر

 مناقشة ورقة عن شاعر ظاهرة )شعر المقاومة والثورة  الساد  عشر

 

 

 

 

 سياسة الحضور والغياب:

 

 ت قبلده عميدد الكليدةرة للمادة بدون ع ر مرضي أو قهري ي% من الساعات المقر15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

الطالب منسحباً من المادة في حالة قبول العميد للع رت بينما يمنع من التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته في   ذ يعد

 المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للع ر المرضي أو القهري.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


