
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔظشَخ األدة انًمزر:اطى 

 6108492-2 انًمزر:ريش 

 بكانىريىص انبزَايح:

 لظى انهغت انعزبيت انعهًي:انمظى 
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  انذراطي:انخعزيف بانًمزر أ. 

 طاعخيٍ انًعخًذة:انظاعاث . 8

 انًمزرَىع . 2

   أخشي * ِزطٍت لغُ   ٍُخِزطٍت و   ِزطٍت جبِؼخ أ.

    اخزُبسٌ *  إججبسٌ ب.

انز ابعت انظُت يمذو فيه انًمزر انذي/ انًظخىي  انظُت. 3

 انثايٍ / انًظخىي 

 

 ال يىخذوجذد( إْ). انًخطهباث انظابمت نهذا انًمزر 4

 

 

 ال َىجذانًخطهباث انًخشايُت يع هذا انًمزر . 5

 

 

 

 )اخزش وً ِب َٕطجك(ًَط انذراطت . 6

 انُظبت  عذد انظاعاث انخذريظيت انذراطت ًَط و

 %111 * انًحاضزاث انخمهيذيت 1

   انخعهيى انًذيح  2

    اإلنكخزوَيانخعهيى  3

    عٍ بعذانخعهيى  4

    أخزي 5
 
 

 ِغزىي اٌفصً اٌذساعٍ( )ػًٍ انخعهى انفعهيت نهًمزر طاعاث. 7

 طاعاث انخعهى انُشاط و

 طاعاث االحصال

 عبػخ 32 ِحبضشاد 1

  إعزىدَىأو ِؼًّ  2

  إضبفُخدسوط  3

  رزوش()ي أخش 4

 عبػخ32 اإلخًاني 

 طاعاث انخعهى األخزي*

 - عبػبد االعززوبس 1

 - اٌىاججبد 2

 - اٌّىزجخ 3

 - اٌّشبسَغ /إػذاد اٌجحىس 4

 - ()رزوشأخشي  5

 - اإلخًاني 
، وَشًّ رٌكه: جُّكغ أٔشكطخ اٌكزؼٍُ، ِضكً: عكبػبد االعكززوبس، ٌٍّمشسهٍ ِمذاس اٌىلذ اٌّغزضّش فٍ إٌشبطبد اٌزٍ رغهُ فٍ رحمُك ِخشجبد اٌزؼٍُ * 

 إػذاد اٌّشبسَغ، واٌىاججبد، واٌؼشوض، واٌىلذ اٌزٌ َمضُه اٌّزؼٍُ فٍ اٌّىزجخ
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 انخعهيًيت:انًمزر ويخزخاحه  هذف -ب

 زر:هًمانعاو نىصف ان. 8

 التعرف على ماهٌة االدب وطبٌعته ووظٌفته -  

 انهذف انزئيض نهًمزر. 2

 إدران أهمٌة ) النظرٌة ( باعتبارها أساس المعرفة الحدٌثة  - -  -

 الوعً المتعمك بنظرٌات دراسة االدب -

 الوعً بمناهج دراسة االدب الحدٌثة والمعاصرة -

 التعرف على االجناس األدبٌة المختلفة  -

 العاللة بٌن نظرٌة االدب والعلوم اإلنسانٌة والعلوم االجتماعٌة الولوف على -

إدران المفاهٌم األساسٌة فً نظرٌات االدب كمفهوم االدب، وتارٌخ االدب، واالنواع األدبٌة،  -
 والمتلمً

 المدرة على تمثل مداخل تحلٌل العمل االدبً -

 وعً العاللة بٌن االدب والفنون األخرى -

 ٌن االدٌب والنص والمارئإدران أهمٌة العاللة ب -
 

 

  

 نهًمزر:يخزخاث انخعهى . 3

 يخزخاث انخعهى نهًمزر
  ريش

انًزحبط انخعهى يخزج 

  نهبزَايح

  انًعارف 1

  ان ٌعرف الطالب نظرٌة االدب مع بٌان مجاالته 1.1

  ان ٌوضح الطالب أهمٌة االدب باعتباره أساس المعرفة الحدٌثة  1.2

  جهود المدماء العرب فً مجال التنظٌر لألدب ان ٌورد الطالب  1.3

  انًهاراث 2

ان ٌبٌن الطالب الممصود بالمددارس التالٌدة ) ) الكالسدٌكٌة ، الرومانسدٌة، الوالعٌدة، الرم ٌدة( اْ  2.1

 مع ذكر عوامل نشأة كل مدرسة، والخصائص األدبٌة

 

  واالدب العامان ٌستنتج الطالب الصلة بٌن المومً، واالدب الممارن،  2.2

  ان ٌذكر الطالب عاللة االدب بالحٌاة واألخالق والسلون االنسانً 2.3

  انكفاءاث 3

  أْ َذَش اٌطبٌت حٍمخ ٔمبػ ِغ صِالئه حىي: اهُ ِىضىػبد اٌّمشس 3.1

  َٕشئ اٌطبٌت ِجّىػخ رىاصً ِغ طالة ِجّىػزه حىي اٌزىٍُفبد اٌجّبػُخ 3.2
 

  انًمزر يىضىعاثج. 

 االحصالطاعاث  لائًت انًىضىعاث و

1 
 شرح ماهٌة االدب وبٌان طبٌعته ووظٌفته والسامه   -

  االجناس األدبٌة المختلفة
 عبػبد2

2 

 

 تعرٌف نظرٌة االدب ومجاالت اهتمامها -

 توضٌح أهمٌة )النظرٌة( باعتبارها أساس المعرفة الحدٌثة -

 جهود المدماء العرب فً مجال التنظٌر لألدب

 ػبدعب2

3 
 عرض النظرٌات الحدٌثة لدراسة االدب  -

 الفرق بٌن األسس النظرٌة والدراسات التطبٌمٌة
 عبػخ 2
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 المذاهب األدبٌة ) -

 الرم ٌة  –الوالعٌة  –الرومانسٌة  –الكالسٌكٌة 
 ٌدرس فً كل مذهب ) ) عوامل النشأة، الخصائص األدبٌة، المضاٌا الفنٌة، اهم االعالم (

 عبػبد12

5 
 باعتباره واحدا من العلوم اإلنسانٌةاالدب  -

 العاللة بٌن االدب العربً واآلداب األخرى
 عبػبد 4

 عبػبد 2 الصلة بٌن االدب المومً واالدب الممارن واالدب العام 

 عبػبد2 العاللة بٌن االدب والفنون األخرى 

 
 عاللة االدب بالحٌاة واألخالق والسلون اإلنسانً -

والخٌالعاللة االدب بالذات    
 عبػبد 2

 عبػبد 2 نظرٌة االنعكاس ) عاللة االدب بالمجتمع والفكر 

 
 عاللة االدب بالجمال والتشكٌل والبناء

 
 عبػبد 2

 32 انًدًىع

 

 وانخمييى:انخذريض  د.
 يى يانخم وطزقيخزخاث انخعهى نهًمزر يع كم يٍ اطخزاحيدياث انخذريض  ربط . 8

 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيدياث يخزخاث انخعهى  زيشان

 انًعارف 1.0

1.1 
ان ٌمددارن االنسددان بددٌن المدددارس األدبٌددة التالٌددة )) 

 الكالسٌكٌة، والرومانسٌة، والوالعٌة، والرم ٌة (
 اٌزمىَُ اٌّغزّش اٌّحبضشح واالٌزمبء

1.2 
ان ٌفرق الطالب بدٌن األسدس النظرٌدة، والدراسدات 

 التطبٌمٌة
 اٌزمىَُ اٌّغزّش ثىسثىَٕذ .ششائح ػشض 

 انًهاراث 2.0

2.1 
ان ٌحلدددل الطالدددب بعدددض النصدددوص األدبٌدددة، وفمدددا 

 للنظرٌات األدبٌة المختلفة
 اٌزمىَُ اٌّغزّش إٌّبلشخ.

2.2 
ان ٌمٌدد  الطالددب بددٌن األنشددطة المتصددلة بالممارسددة 

 األدبٌة كالنمد وتارٌخ االدب وعلم اجتماع االدب
 اٌّغزّش اٌزمىَُ اٌؼصف اٌزهٍٕ .

 انكفاءاث 3.0

3.1 
أْ َشكككبسن اٌطبٌكككت ِكككغ صِالئكككه فكككٍ ٔكككذوح حكككىي : 

 اٌّذاسط االدثُخ اٌّخزٍفخ

اٌّجّىػكككبد اٌصكككاُشح داخكككً 

 اٌمبػخ أصٕبء حً اٌزّبسَٓ.
 االخزجبساد اٌشفىَخ.

3.2 
َٕشكككككئ اٌطبٌكككككت ِجّىػكككككخ رىاصكككككً ِكككككغ طكككككالة 

 ِجّىػزه حىي اٌزىٍُفبد اٌجّبػُخ.
 اٌجحىس اٌجّبػُخ اٌىاججبد

إػكككذاد اٌزمكككبسَش واٌىاججكككبد 

 إٌّضٌُخ

… 
َغزخذَ اٌطبٌت ِحكشن اٌجحكش ػٍكً إٌكذ ٌٍحصكىي 

 ػًٍ ِؼٍىِبد حىي أحذ ِىضىػبد اٌّمشس
 رمىَُ األلشاْ رؼٍُ األلشاْ

 انطهبت  حمييى أَشطت. 2

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى

 )ثبألعجىع(
 انُظبت 

 يىيانخمدرخت  إخًانييٍ 

 %11 ِغزّش      + واججبد صاُشحاٌزمىَُ اٌّغزّش  8

 %21       اٌزبعغ    اخزجبس ٔصفٍ 2

 %11 اٌضبٍٔ ػشش وزبثخ ثحش أو رمشَش 3

 %  61 اٌغبدط ػشش االخزجبس إٌهبئٍ 4
 اٌخ( وسلخ ػًِّششوع جّبػٍ،  ،رمذٍَّػشض  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُُ ُاٌزم أٔشطخ
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 انطالبي:األكاديًي وانذعى  اإلرشادأَشطت  -هـ 

 

 

 . طاعاث انًكخبيت يكخىبت أياو حدزة األطاحذة الطخمبال انطالب، وحمذيى انذعى واإلرشاد وانخىخيه

 
  وانًزافك:يصادر انخعهى  –و 
 انخعهى:يصادر لائًت . 8

 نهًمزر انًزخع انزئيض

 م6791تلٌمة، الماهر دار الثمافة  مممدمة فً نظرٌة االدب ) عبد المنع -

نظرٌة االدب فً المرن العشرٌن ) ن. م نٌوتن، ت. عٌسى الكاعوب،  -
 6771عٌن، الماهرة 

 

 انًظاَذةانًزاخع 

  

فً نظرٌة االدب عند العرب ) حمادي صمود، النادي االدبً الثمافً،    -
 ه 6166جدة ، 

فً نظرٌة االدب ) شكري ع ٌ  الماضً، دار المنتخب العربً، بٌروت  -
 م6797

ٌة المعاصرة ) رامان سلدن، ت.جابر عصفور، دار لباء، النظرٌة األدب -
 م6771الماهرة 

 6فً نظرٌة االدب ) عثمان موافى، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، ج -
 م222، 2، ج

 نظرٌة االدب، تٌري اٌجلتون، ترجمة احمد حسان  -

 االدب ومذاهبه، دمحم مندور  -

 االدب وفنونه، ع  الدٌن إسماعٌل  -

 االدبً الحدٌث، دمحم غنٌمً هاللالنمد  -

   دائرة االبداع، شكري عٌاد

 اإلنكخزوَيتانًصادر 

 .مكتبة الملن عبدهللا بجامعة أم المرىِىلغ  
 .موالع المكتبات بالجامعات السعودٌة خاصة والعربٌة عامة 
 .مولع مكتبة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص اإللكترونٌة 
 .العربٌةمولع شبكة الفصٌح لعلوم  
 . مولع شبكة األلوكة 

 . مولع الشنكبوتٌة 
  

  يأخز

  

 .لرص صلب)هارد دسن( الجامع الكبٌر للتراث 

األسدطوانات الخاصددة بعلدوم العربٌددة ومراجعهدا المعتمدددة مدن المراكدد   -
  البحثٌة

 

 انًطهىبت:انًزافك وانخدهيشاث . 2

 يخطهباث انًمزر انعُاصز

 المرافك

 الدراسٌة، المختبرات، لاعات الماعات)
 إلخ(...  ، لاعات المحاكاةالعرض

 .لاعة مجه ة بتمنٌات العرض
 .طاوالت مستدٌرة لفرق العمل -

 سبورة ذكٌة. -



 

 
7 

 يخطهباث انًمزر انعُاصز

 التمنٌة التجهٌ ات

 الذكٌة،السبورة  البٌانات،عرض  )جها 

 البرمجٌات(

 . جها  حاسب آلً 

 .طابعة لٌ ر 

 

 إنترنت  اٌزخصص(رجؼبً ٌطجُؼخ ) يأخز حدهيشاث

 
 

 

 

 
 

 نًمزر:اخىدة  حمىيىس. 
  

 يىميطزق انخ ىٌانًميً يداالث انخمىيى

اسدددددددتبانة تدددددددو ع علدددددددى  -
الطدددددالب لتمٌدددددٌم الممدددددرر ، وٌدددددتم 

 تو ٌعها فً نهاٌة الفصل

حلمددددة نمدددداء مددددع  مددددالء  
 . المسم
التواصددددددل مددددددع األلسددددددام  
المندددددداظرة بالجامعددددددات السددددددعودٌة 
 . والعربٌة

الهٌئددددددددة االسددددددددتفادة مددددددددن  -
الوطنٌدددددددددة للتمدددددددددوٌم واالعتمددددددددداد 

 األكادٌمً، وطلب  ٌارتها .

تدددلٌك تصددحٌح عٌنددة مددن أعمددال 
الطلبددددة بواسدددددطة أعضدددداء هٌئدددددة 
تدرٌس مستملٌن، والتبادل بصدورة 
دورٌددددةص لتصددددحٌح االختبددددارات أو 
عٌنددة مدددن الواجبدددات مدددع أعضددداء 
 :(هٌئة تدرٌس من مؤسسة أخرى
ممارنددددة نتددددائج الطددددالب  -

كلٌددات، أو جامعددات بنتددائج طددالب 
 . أخرى
تحلٌددددددددددل االختبددددددددددارات  -
وممارنتهدددا مدددع جهدددة أخدددرى مدددن 
الجوانب التالٌة ) الشمولٌة ،التمٌد  
 .(، الصعوبة

تصددددددحٌح عٌنددددددات مددددددن  -
أوراق اإلجابدددات والواجبدددات مدددن 
 مٌدددل متخصدددص ودراسدددة ثبدددات 

 النتائج .
 إٌخ(ِصبدس اٌزؼٍُ ...  ٌٍّمشس،ِخشجبد اٌزؼٍُ فبػٍخ طشق رمُُُ اٌطالة، ِذي رحصًُ ، فبػٍُخ اٌزذسَظ )ِضً.ِجبالد اٌزمىَُ 

 رحذَذهب( زَُ) أخشي ،ُشظاٌّشاجغ إٌ اٌجشٔبِج،لُبداد  اٌزذسَظ،أػضبء هُئخ  )اٌطٍجخ، ىْاٌّمُّ

 (ِجبشش وغُش ِجبشش)ُُ مُاٌز طشق

 

 

 

 . اعخًاد انخىصيف ذ

  خهت االعخًاد

  رلى اندهظت

  اندهظتحاريخ 

 


