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 األدبُت: انشعجخ ..........................اللغت واألدب العربٍ .. :يذاٌانى

  ماستر أدب حدَث ومعاصر:انتخظض

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

 

 

 

 

  الشعرَاث:انعنىاٌ 

 الىحدة االستكشافُت: وحذح انتعهيى 

  02 :                       انًعبيم 01:   عذد األرطذح 

  دقُقت30  ساعت و01  :انحجى انسبعي األسجىعي 

  دقُقت30 ساعت 1 : (عذد انسبعبد في األسجىع  )انًحبضرح 

 ..................................................... : (عذد انسبعبد في األسجىع  )أعًبل تىجيهيخ 

  دقُقت30 ساعت و 1 : (عذد انسبعبد في األسجىع  )أعًبل تطجيقيخ 

 

 

 

 
 

 أستاذ- الطاهر رواَىُت  : االسى، انهقت، انرتجخ 

 ..................................................................... : (يذخم ، يكتت  )يىقع انًكتت 

 tahar_rouainia@yahoo.frانجريذ االنكتروني 

 

 

 

  األداب األجبُت ووقدها–مؤهالث ومكتسباث فٍ األدب العربٍ ووقدي  :(Pré requis) انًكتسجبد 

إكسبة انطهجخ يعبرف في انشعريبد وكيفيبد تهقي يقىالتهب انغرثيخ : انهذف انعبو نهًبدح انتعهيًيخ 

 وانعرثيخ استثًبرهب في  نقذ اننظىص انعرثيخ انقذيًخ وانحذيثخ 

 SYLLABUS  منهاج المادة التعلٌمٌة 

 الشعرَاث: المادة

 انتعرف عهً انًبدح انتعهيًيخ

 يسؤول انًبدح انتعهيًيخ

 وطف انًبدح انتعهيًيخ
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 أهداف مع التركُز فقط علً األهداف التٍ 6 الً 3مه  )  :(انًهبراد انًراد انىطىل إنيهب)أهداف التعلم 

 (َتم تقُُمها

أثر -  مصطلحاتها الحدَثت  – مصطلحاتها العربُت القدَمت –تزوَد الطلبت  بمعارف حىاللشعرَاث 

 –وتارَخ األدب- عالقتت الشعرَاث بالتفكُر الىقدٌ   –الشعرَاث الغربُت فٍ الشعراء والىقاد العر ب 

 .وتطبُقاتها فٍ قراءة الىصىص الشعرَت 

 

 

 

.ٌمكن اإلضافة فً صفحة أخرى، عند الحاجة  

 

 الشعرية العربية القديمة ومرجعياتها الثقافية -1
 قضايا الشعرية العربية القديمة  -2
 الشعرية والشفوية -3
 الشعرية واإليقاع -4
 الفحولة -5
 عمود الشعر -6
 الطبع والصنعة -7
 الشعرية العربية الحديثة والشعرية الغربية -8
  تودوروف– جون كوهين –روما ياكوبسون : شعريات  -9

 الشعرية العربية والمقوالت الغربية  -10
 الشعرية والتلقي  -11
 قضايا الشعرية -12
  مسافة التوتر – الفجوة –االنزياح  -13
 .لحن غجري لمحمود درويش - دراسة نص شعري مختار   -14

 طجيعخ االيتحبٌ انتقييى ثبننسجخ انًئىيخ

 امتحان 40

 امتحان جزئٍ 20

 أعمال مىجهت 

 أعمال تطبُقُت 20

فردٌالمشروع ال   

(ضمه فرَق)األعمال الجماعُت    

 خرجاث مُداوُت 

 (الغُاب / الحضىر ) المىاظبت 20

(َتم تحدَدها  )عىاصر أخري    

 انًجًىع 100%
 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 يحتىي انًبدح انتعهيًيخ

 انًظبدر وانًراجع
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 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

 1دار توبقال للنشر ، الدار البٌضاء ، ط 
 ،1986  

 تجمة محمد الولً –جون كوهٌن 
 ومحمد العمري

  بنٌة اللغة الشعرٌة 

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

1985دار اآلداب ، بٌروت ،   الشعرٌة العربٌة أدونٌس 
 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

1988 ، 1دار توبقال للنشر ، ط   

 ، 1"مؤسسة األبحاث العربٌة، بٌروت ، 

1987.  

 
رومان ٌاكونسون ت محمد الولً 

 وحنون مبارك 
 كمال أبو ذٌب

 قضاٌا الشعرٌة
 فً الشعرٌة 

 
 

 

 

 

 انتبريخ
 يحتىي انذرس

 
 األسجىع

07 /10 / 2018  األسبوع األول الشعرية العربية القديمة ومرجعياتها الثقافية 

 األسبوع الثانً قضايا الشعرية العربية القديمة 2018 / 10 / 14

21 /10 / 2018  األسبوع الثالث الشعرية والشفوية 

28 / 10 / 2018  األسبوع الرابع شعرية اإليقاع 

04 / 11 / 2018  األسبوع الخامس الفحولة 

11 / 11 / 2018  األسبوع السادس عمود الشعر 

18 / 11 / 2018  األسبوع السابع الطبع والصنعة 

25 / 11 / 2018  االسبوع الثامن الشعرية العربية الحديثة والشعرية الغربية 

02 / 12 / 2018  االسبوع التاسع  تودوروف– جون كوهين –روما ياكوبسون : شعريات  

09 / 12 / 2018  
 

 الشعرية العربية الحديثة ومقوالت الشعرية الغربية ة
 االسبوع العاشر

16 / 12 / 2018  األسبوع الحادي عشر الشعرية والتلقي 

05 / 01 / 2019  األسبوع الثانً عشر قضايا الشعرية 

  انزيني انًرتقتانًخطط
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12 / 01 / 2019  االسبوع الثالث عشر  مسافة التوتر – الفجوة –االنزياح  

19 / 01 2019 قصيدة لحن غجري لمحمود درويش: ادراسة نص مختار    

 

 االسبوع الرابع عشر 

 

14/05/2017  

 –أحمد مطلوب : تلقي النقد العربي المشرقي لألسلوبية 

 محمد عبد المطلب

 

 األسبوع الخامس عشر

 

 

 

  

 


