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 جامعة فيالدلفيا

 

 كلية اآلداب والفنون

 

 قسم اللغة العربية وآدابها

 

 2015/2016امعي من العام الج األولالدراسي  ــــــلالفص

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 110712 :المادة رقم القديمالعربي بحث في األدب حلقة  الـمــــادة:

 المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة يرطلبة الماجست :مستوى المادة

 ساعات معتمدة 3 الساعات المعتمدة: ربعا األ 6:00-3.00  :موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب األكاديمية الرتبة االسم

 Ga.1962@hotmail.com نر() 3.00-2.00 5ط 405 مشاركأستاذ  غسان عبد الخالق .د

 :وصف المادة

 )إجباري(    ( حلقة بحث في األدب العربّي القديم0110712)
تهدف هذه المادة إلى عرض  بررضا الارراهض اارداع فر  ألرب الدر ال ضرربف الورد ا  ررهرذا الم  رى ألر  ف 

در ال ضررب الورد ا ألرب حلو  الرحث ألب الدر ال ضرب الود ا تس ى إلى الرقرف على ارراهض مصلرل   ألرب ال
  العلض؛ الجاهل  ، رلدض ااسالا، رالمر  ، رال راس  ، رال لرض المتتار  ، رال دلس ف  

در ال ضرررب الوررد ا، رم ضألرر  ملررادضه رمررراضده ر  ص رر  ادة إلررى ت م ررر  رررضة اليلررر  ألررب الرتسرر ى المرر
لرص الدر ال ضرب الورد ا عر ضا ر ارضا، الت امل م ها راال تصاع رها، ر ذلك ترس ع  رضة اليلر  ألب تحل ل  

رم اقع  برضا الوضا ا الدر   التب تت لر رالدر الود ا ربعالمه رب راعه  ر م   تدض سها را ت اض ااهضة بر 
مؤلصاترره رالوضررا ا عرردة اررراهض تت لررر رررالدر الوررد ا، بر ا ت رراض علررا ررراضا مرر  بعررالا الدر الوررد ا ردضاسرر  

  تلك المؤلصاتالمضتري  ر
 

 تهدف المادة إلى ما يلي:    :أهداف المادة

 .  العربي الموروثفي  يتعمق الطلبة في معرفة مفهوم األدب ووظيفته وحدودهأن  -1

 ومناقشة قضاياه.العربي القديم يتدرب الطلبة على تحليل األدب أن  -2

 القديم األدبمجال في منهجي أن يتمكن الطالب من إعداد بحث تطبيقي  -3

 ، وأن يتدربوا على استعمالها واالنتفاع بها.دب العربي وموارده المتنوعةمصادر األعلى بة الطل  يتعرفأن  -4



 2 

ويدرسوا عددا من الظوواهر  ،واالستشراقمصادر ومراجع قضية العالقة بين الشعر الجاهلي  أن يتوسع الطلبة في قرا ة -5

 والقضايا األدبية والنقدية المتعلقة بها.

 ال األدب العربي.بادلوا خبراتهم في مجيناقش الطلبة بحوثهم ويتأن  -6

 

 مكونات المادة: 

 ) انظر قائمة المصادر والمراجع( 

 .الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشر  .1

 دة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية(.انالمواد المس  .2

  (.القراءات اإلضافية )الكتب ، الدوريات ... الخ  .3

 (.دليل دراسة المادة )إن وجد  .4

 تجارب العلمية .... الخ )إن وجد(.دليل الواجبات/ الوظائف، ال  .5

 

 أساليب تدريس المادة:

، عرض خطة ، إعداد التقاريرمكتبة الجامعةمراجعة ، مناظرات، التمارين واألعمال الصفية، اقشاتمحاضرات، من       

  البحث، عرض البحث شفويا ومناقشته.

 ائج التعلمنت

 المعرفة والفهم   .1

  رالدر ال ضرب الود ام ضأل  عدد م  المصاه ا المضتري    1

  مضاج   مصهرا االدر رحدرده ررا صته ع د ال ضر  2

 قض   ال الق  ر   االستعضار رالدر ال ضرب الود ا الت مر ألب م ضأل    3

   مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار .2

 المستعضق   ع د ض ريضائر التص   بسال ر تحل ل  1

 لدى المستعضق    لما لاا المض بسال ر الحجاج رالجدل  مراجه التدضر على   2

 (مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص   3

  إتوا  يضر ال واش رالجدل رالتدضر على بدائها م   الل قضا ا بدر   م تاضة  1

  لفما لاا المض  ص ل  رالضد على المستعضق  ال التدضر على تير ع الدرات راليضائر   2

  التم   م  الت ر ض ال لمب الم هجب  تار ا رعصاه ا ألب الوضا ا الدر   التب تت ارلها المادة  3

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة 4

 رحرث ربرضار عمل قل ضةإعداد   1

  رآضاء المستعضق  الدر   المتلل  م  إعداد رحث علمب ألب إحدى الوضا ا رالاراهض التم     2

  ألب مجال الت لص رم اقعتها ر ودهاالتدضر على اال تصاع رالملادض رالمضاجع الم تلص    3
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 أدوات التقييــــم:

 توررررد ا عررررصر  ل رحرررراث  -راجرررررات -امتحا ررررات قلرررر ضة -  تورررراض ض رأبر برحرررراث قلرررر ضة رأبر معرررراض ع

 امتحا ات أللل   ر هائ   -رالتواض ض

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

  40 االمتحان النهائي 

التقووووارير و/أو األبحوووواث / الواجبووووات / المشوووواريع / 

 االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 حية(أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضي 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديمي 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع

 .المصطلح والحدود والمصادر :االدب القديم األول
األدب( في )حول تطور كلمة مصطلح  إعداد تقارير موجزة

 الموروث العربي القديم

 .المصطلح والحدود والمصادر :الشعر الجاهلي واالستشراق الثاني
 في االستشراق امتخصص   اأو مرجع   ايختار كل طالب مصدر  

 لعرضه ومناقشته

  نولدكه والشعر الجاهلي الثالث

   ألفرت والشعر الجاهلي الرابع

  وث والشعر الجاهليرجليم الخامس

  لش والشعر الجاهليينبرو السادس

  ر والشعر الجاهلييهستجولد  السابع

  والشعر الجاهلي نجرراشب الثامن

 يختار الطالب موضوعا  أو مستشرقا  للكتابة عنه بالشير والشعر الجاهلي التاسع

  ف والشعر الجاهليكرنكو العاشر

 ليطه حسين والشعر الجاه الحادي عشر
 

 

  ناصر الدين األسد والشعر الجاهلي الثاني عشر

  تسليم مسّودات األبحاث الثالث عشر
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  عرض ومناقشة االبحاث الرابع عشر

  عرض ومناقشة االبحاث الخامس عشر

  تسليم النسخ النهائية لألبحاث في ضو  المناقشات السادس عشر

  التقييم النهائي السابع عشر

 

 

 

 :والغيابسياسة الحضور 

% م  الساعات الموضضة للمادة رردر  عرذض مضضرب بر قهرض   ورلره عم رد ال ل ر  إذ 15ال  سمح لليالر رالتغ ر ب اض م  
 تضتررر اعتررراض اليالررر م سررحراا مرر  المررادة ألررب حالرر  قررررل ال م ررد لل ررذض، ر  مررا  م ررع مرر  التورردا لالمتحررا  ال هررائب رت ررر  

 قررل ال م د لل ذض المضضب بر الوهض   عالمته ألب المادة لصضاا ألب حال  عدا
 

  قائمة المصادر والمراجع
  ، داض  هض  ملض، الواهضة، 3المودفم ، تحو ر: د  علب عرد الراحد راألب، يار   لدر ،

 د  ت 
  ،1980ار  سالفا، يروات ألحرل الع ضاء، داض ال تر ال لم  ، ر ضرت  
 1984ا، ر ضرت، ، داض إح اء ال لر 1ار  قت ر ، الع ض رالع ضاء، ي  
  ،ار  هعاا، الس ضة ال رر  ، تحو ر: مليصى السفوا رامالؤه، مير   مليصى الحلرب

  1936الواهضة، 
 ر ضرت، 1إدراضد س  د، االستعضار، تضجم :  مال برر د ر، مؤسس  الرحاث ال ضر  ، ي ،

1981  
 1986، داض ال تر ال لم  ، 1اللصها ب، الغا ب، ي  
 ت السرع، ير ات مت دفدة الارا ب، الم لوا 
 الم لوات ال عض، ير ات مت ددة الارا ب ، 
 الضراي، 1سالا حم فش، االستعضار ألب بألر ا سداده، المجلس الورمب للاواأل  ال ضر  ، ي ،

1991  
 داض الم اضف، الواهضة، د  ت 8عرقب ض ف، ال لض الجاهلب، ي ، 
  ،1927يه حس  ، ألب الدر الجاهلب  
  1926ض الجاهلب، يه حس  ، ألب الع  
  عرد الضحم  ردر ، دضاسات المستعضق   حرل لح  الع ض الجاهلب، تضجم : د  عرد

  1971، ر ضرت، 1الضحم  ردر ، داض ال لا للمال   ، ي
 2001، رااضة الاواأل  الضد   ، عما ، 1عرد الضحم  ردر ، مرسرع  المستعضق  ، ي  
 ،1المؤسس  ال ضر   للدضاسات رال عض، ي غسا  عرد ال الر، ال الر ألب ال ود ال ضرب ،

  1999ر ضرت، 
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 2010، عما ، 1غسا  عرد ال الر، الضفما رالدفالل ، رااضة الاواأل  الضد   ، ي  
  غسا  عرد ال الر، مصهرا الدر ألب ال يار ال لدر ب، المؤسس  ال ضر   للدضاسات

  2007، ر ضرت، 2رال عض، ي
 1988، ر ضرت، 7لجاهلب، داض الج ل، ي الض الد   السد، ملادض الع ض ا  
  ،1965 ج ر عو وب، المستعضقر ، داض الم اضف، الواهضة  
   لضت عرد الضحم ، اللرضة الص    ألب الع ض الجاهلب ألب ضرء ال ود الحد ث، م تر 

  1976القلى، عما ، 
 2004، ر ضرت، 1 ح ى مضاد، م جا بسماء المستعضق  ، داض ال تر ال لم  ، ي   
  1ها  ألرك، تاض خ حض   االستعضار، تضجم : عمض ال الا، رااضة الاواأل  الضد   ، ي ر ،

  2014عما ، 
 
 

 

 


