مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :اللغة العربية
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :رواء نعاس محمد
اللقب العلمي :مدرس
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :كلية االداب-جامعة القادسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم

رواء نعاس محمد

البريد االلكتروني
اسم المادة

االدب الحديث

مقرر الفصل

سنوي

اىداف المادة

تعريف الطالب بمجمل العالقات التي نشأت بين الثقافة العربية المعاصرة والثقافات الغربية اطالع

الطالب عمى المدارسالشعرية الحديثة والفنون السردية الحديثة االحاطة بمنجزات االدب العربي
الحديث ومسار تحوالتو الفكرية والجمالية

التفاصيل االساسية لممادة

تعريف االدب وعالقتو بالحداثة ،نيضة الشعر والنثر في ق91وق 02اتجاىات الشعر العربي

مدرسة االحياء جماعة الديوان جماعة ابولو الشعر الحر نظرة عن النثر العربي ومراحل تطوره

الفنون النثرية الحديثة المقالة القصة الرواية المسرحية
الكتب المنيجية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

االدب العربي الحديث

دراسة في شعره ونثره تاليف الدكتور سالم الحمداني والدكتور فائق مصطفى احمد
دراسات في االدب العربي الحديث ومدارسو محمد عبد المنعم الخفاجي

تاريخ االدب العربي الحديث :حنا فاخوري
الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النيائي

مثال%53

مثالا%93

مثالا%92

-

مثالا%02

اليومية

مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
اسم القســم :اللغة العربية
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :رواء نعاس محمد
اللقب العلمي :مدرس
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل ;:كلية االداب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
المادة العلمية

1
9
3
4
5
6
2
8

2/92
11/6
11/13
11/91
11/92
11/3
11/11
11/12

تؼشٌف االدب ٔػالقتّ تانحذاثح
ظشٔف َشأج االدب انؼشتً انحذٌث
انُٓضح االدتٍح ٔػٕايهٓا
اتداْاخ انشؼش انؼشتً انحذٌث
انًذسسح االتثاػٍح (انكالسٍكٍح)
يذسسح االحٍاء ٔسًاتٓا
يحًٕد سايً انثاسٔدي ًَٔارج يٍ اشؼاسِ
احًذ شٕقً ٔيؼاسضاتّ انشؼشٌح

2
11
11
19

11/94
19/8
19/15
19/99

13
14
15
16

19/92
1/5
1/19
1/98

12
18
12
91
91
99
93
94
95
96
92
98

9/91
9/93
3/1
3/8
3/15
3/99
3/92
4/5
4/19
4/12
4/96
5/3

92
31
31
39

5/11
5/12
5/94
5/31

انشصافً ٔانشؼش انسٍاسً يغ ًَارج شؼشٌح
َظشج ػٍ انُثش انؼشتً ٔيشاحم تطٕسِ
اْى انفٌُٕ انُثشٌح انحذٌثح ٔظشٔف انُشأج
فٍ انًقانح (انتؼشٌف ٔانخصائص يغ ًَارج
يقانٍح)
خًاػح انذٌٕاٌ (تؼشٌفٓا َٔشأتٓا)
اتداْاخ خًاػح انذٌٕاٌ ٔاتشص شؼشائٓا
انًفاٍْى انُقذٌح ندًاػح انذٌٕاٌ
فٍ انقصح ٔإَاػٓا
ػطهح َصف انسُح
انًذسسح انشٔياَسٍح خًاػح اتٕنٕ
اتداْاخ اتٕنٕ انشؼشٌح يغ ًَارج نهذساسح
احًذ صكً اتٕ شادي دساسح يفصهح
تحهٍم قصٍذج اندُذٔل
فٍ انشٔاٌح انتؼشٌف ٔانتُشأج
خزٔس انشٔاٌح ٔاتداْاتٓا انفٍُح
إَاع انشٔاٌح ٔاشٓش انًإنفٍٍ انؼشب
انشٔاٌح انتاسٌخٍح ٔدساسح يفصهح
انشٔاٌح االختًاػٍح ٔاتشص كتاتاتٓا
انًذسسح انشيضٌح انشؼش انحش
سًاخ انشؼش انحش ٔظشٔف انُشأج
تذس شاكش انسٍاب َٔاصك انًالئكح ٔانشٌادج
انشؼشٌح
قصٍذج غشٌة ػهى انخهٍح دساسح يفصهح

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

تٕقٍغ االستار :

قصٍذج انكٍَٕشا نُاصك انًالئكح
قصٍذج انُثش انًفٕٓو ٔانشؤٌا
تٕقٍغ انؼًٍذ :

تحهٍم ًَارج
شؼشٌح نهثاسٔدي
يغ طهة تقاسٌش ػٍ
يذسسح االحٍاء

المالحظات
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