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 ........تكْٗي لاػذٕ هشترن:...انشعجخ ..........................اللغت ّاألدب الؼربٖ .. :يذاٌانى

 :/................................................................................................انزخصص

 ............2018/2019........: انسنخ انجبيعيخ  ...........األّل.................:  انسذاسي
 

 

 

 

 

 ................................................................الٌمذ الؼربٖ المذٗن................... :انعنىاٌ 

  ..............................................................1األساس٘ت ..................: وحذح انزعهيى 

 .................................. 02......: انًعبيم ............................03:   عذد األرصذح 

 ..........................................: انحجى انسبعي األسجىعي 

 ......  1.5...................... : (عذد انسبعبد في األسجىع  )انًحبضرح 

 .............../............. : (عذد انسبعبد في األسجىع  )أعًبل رىجيهيخ 

 ........... سا6................. : (عذد انسبعبد في األسجىع  )أعًبل رطجيقيخ 

 

 

 

 
 

 ................................ أستار هحاضر ب–ُج٘رة لؼْر .......: االسى، انهقت، انررجخ 

 ...........................................همر المسن....... : (يذخم ، يكزت  )رحذيذ يىقع انًكزت 

 ........................drlaouarhadjira gmail.com..: انجريذ االنكزروني 

 ..............................................................0780278900...: رقى انهبرف 

 ........................................10بالوذرج 11.00: ْٗم الثالثاء الساػت : ..رىقيذ انذرس ويكبنه

 

 

 

 SYLLABUS  منهاج المادة التعلٌمٌة 

 الٌمذ الؼربٖ المذٗن: المادة

 انزعرف عهً انًبدح انزعهيًيخ

 يسؤول انًبدح انزعهيًيخ
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  :(Pré requis) انًكزسجبد 

 يفبهيى عبيخ في األدة

 : انهذف انعبو نهًبدح انزعهيًيخ 

 .اإلطالع ػلٔ أُن لضاٗا الٌمذ الؼربٖ األدبٖ المذٗن

 أُذاف هغ الترك٘س فمظ ػلٔ األُذاف التٖ 6 الٔ 3هي  )  :(انًهبراد انًراد انىصىل إنيهب)أُذاف التؼلن 

 (ٗتن تم٘٘وِا

 .ـ اإلطالع ػلٔ اإلرُاصاث األّلٔ للٌمذ الؼربٖ المذٗن هي خالل أراء بؼض الشؼراء 1

 ـ تتبغ هسار اٙراء الٌمذٗت  ّتبلْرُا ّتأسسِا هي خالل بؼض الٌماد الشؼراء ّاللغْٗ٘ي فٖ هختلف2

 .   المضاٗا الٌمذٗت

.ـ الوقوف على نظرية نقدية عربية ناضجة 3.  

 

 
 

 

 

 

 هفِْم الٌمذ الؼربٖ ّتطْرٍ ّجغراف٘تَ فٖ الوشرق ّالوغرب

 

 الٌمذ اإلًطباػٖ هفِْهَ ّهجاالتَ 

 

 لضاٗا الٌمذ الؼربٖ المذٗن

 

 الوْازًاث الٌمذٗت

 لض٘ت الوٌظْم ّالوٌثْر فٖ الٌمذ الؼربٖ المذٗن

 

 

 

 وصف انًبدح انزعهيًيخ

 يحزىي انًبدح انزعهيًيخ
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 ٌمكن االضافة فً صفحة أخرى، عند الحاجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 طجيعخ االيزحبٌ انزقييى ثبننسجخ انًئىيخ

 اهتحاى 60%

 اهتحاى جسئٖ 

 أػوال هْجِت 40%

 أػوال تطب٘م٘ت 

فردٕالوشرّع ال   

(ضوي فرٗك)األػوال الجواػ٘ت    

 خرجاث ه٘ذاً٘ت 

 (الغ٘اب / الحضْر ) الوْاظبت 

(ٗتن تحذٗذُا  )ػٌاصر أخرٓ    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

 نارٌخ النقد األدبً طه أحمد إبراهٌم  ط الحكمة ـ  بٌروت

 طرق انزقييى

 انًصبدر وانًراجع
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:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

2008دار الكتاب الحدٌث،   مالمح النقد العربً فً القدٌم عبد الرحمن عبد الحمٌد 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

 دراسات فً نقد األدب العربً بدوي طبانة القاهرة، الطبعة اإلنجلو

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسجىع يحزىي انذرس انزبريخ
2018سبتمبر25  األسبوع األول الحٌاة العربٌة وبٌئة الشعر 

2018أكتوبر 02  

النقد العربً،مفهومه، وتطوره،وجغرافٌته فً المشرق 

 والمغرب
 األسبوع الثانً

2018أكتوبر 09  

النقد العربً،مفهومه، وتطوره،وجغرافٌته فً المشرق 

 والمغرب
 األسبوع الثالث

2018أكتوبر16  

 

 النقد اإلنطباعً، مفهومه ومجاالته ونماذج من نصوصه

 

 األسبوع الرابع

2018أكتوبر23  

 النقد اإلنطباعً، مفهومه ومجاالته ونماذج من نصوصه

            
 األسبوع الخامس

2018أكتوبر30  األسبوع السادس مفهوم الشعر عند النقاد المشارقة والمغاربة 

  انزيني انًررقتانًخطط
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2018نوفمبر06  

 مفهوم الشعر عند النقاد المشارقة والمغاربة

 
 األسبوع السابع

2018نوفمبر13  

 قضٌة االنتحال وتأصٌل الشعر

 
 األسبوع الثامن

2018نوفمبر20  **** ***المولد النبوي الشرٌف  األسبوع التاسع 

2018نوفمبر27  

 قضٌة الفحولة عند النقاد القدامى

 
 األسبوع العاشر

2018دٌسمبر04  األسبوع الحادي عشر قضٌة عمود الشعر 

 األسبوع الثانً عشر  

 األسبوع الثالث عشر  

 األسبوع الرابع عشر  

 

 

 

  

 

 


