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 لسم ػٍم اٌىفس –وٍُح اِداب  –جامؼح اٌمادسُح اٌمؤسسح اٌتؼٍُمُح .1

 اٌٍغح اٌؼشتُح اٌمسم اٌجامؼٍ / اٌمشوز .2

 اٌمشحٍح اٌشاتؼح –اٌمزاهة االدتُح  اسم / سمز اٌممشس .3

 اساسٍ أشىاي اٌحضىس اٌمتاحح .4

  2116 – 2115اٌسىح اٌذساسُح  اٌفظً / اٌسىح .5

 ( ساػح . 2 )  ػذد اٌساػاخ اٌذساسُح )اٌىٍٍ( .6

 1/9/2115 تاسَخ إػذاد هزا اٌىطف  .7

 أهذاف اٌممشس .8

 ان يتعرف الطالب عمى ابرز المذاهب االدبية التي ظهرت في اوربا .  -1 -
ان يتعرف الطالب عمى ركائز الحياة االجتماعية والثقافية واالتجاهات الفمسفية التي رافقت  -2 -

 نشوء المذاهب االدبية باعتبار ان تمك المذاهب صدى لتمك الركائز . 
ان يكون الطالب قادرا عمى الكشف عن خصوصيات النصوص االدبية من خالل ارجاعها الى  -3 -

 .المذهب الذي تنتسب اليه 
 ان يتعرف الطالب عمى مقومات نشوء المذاهب االدبية . -4 -
 ان يالحظ الطالب انعكاس تمك المذاهب عمى االدب العربي الحديث . -5. -

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.



 :واٌتؼٍم واٌتمُُممخشجاخ اٌتؼٍم وطشائك اٌتؼٍُم  .11

 :اٌمؼشفح واٌفهم  - أ

 اٌمىاوٍ واٌزماوٍ ٌٍمزاهة . اٌمىشأمؼشفح  -1أ
 مؼشفح ػىامً وشىء وً مزهة مه اٌمزاهة االدتُح . -2أ

 مؼشفح خظائض وً مزهة مه اٌمزاهة االدتُح . -3أ

 مؼشفح ان اٌمزهة االدتً تىىن جماػٍ ال َمتظش ػًٍ مثذع تؼُىه . -4أ
وػاٌمُتها تىطفها وشاطا اوساوُا َخضغ ٌششوط ووىامُس ٌُح اوتشاس اٌمزاهة االدتُح آمؼشفح  -5أ

 واحذج .
  -6أ
 :تاٌمىضىع  االهذاف اٌمهاساتُح اٌخاطح  -ب 

 . حهثها االدتُااٌمذسج ػًٍ تمُُز اٌىظىص ومؼشفح مز  – 1ب

اٌمذسج ػًٍ فهم وثُش مه اٌمفاهُم االدتُح راخ اٌظٍح تاٌمزاهة االدتُح ووزٌه اٌمذسج ػًٍ   – 2ب

 اٌتمُُز تُىها .

 مؼشفح خظائض وً ادَة ومزهثه االدتٍ فضال ػه تطىس تجشتته االدتُح .  – 3ب

 :طشائك اٌتؼٍُم واٌتؼٍم 

 .وحً اٌمشىالخ طشَمح  اٌمىالشح -

 .استؼماي ٌٍتىىىٌىجُا اٌتؼٍُم )اٌذاتى شى ( ٌتؼٍُمتضمُه طشائك ا -
 تشجُغ اٌطٍثح ػًٍ اٌتؼٍم اٌزاتٍ  -

 

 :طشائك اٌتمُُم 

 

 ح(.اٌمماٌُح واٌمىضىػُ)االختثاساخ اٌتحشَشَح  -

 .اٌتمىَم اٌختامٍ ( ممثال فٍ االختثاساخ اٌفظٍُح واٌىهائُح  –اٌتمىَم اٌثىائٍ  –)اٌتمىَم اٌتمهُذٌ  -

 
 األهذاف اٌىجذاوُح واٌمُمُح: -ج

 اٌمذسج ػًٍ تزوق اٌىظىص . -1ج

 اٌمذسج ػًٍ تمُُم اٌىظىص االدتُح . -2ج

اٌمذسج ػًٍ ادسان اٌؼاللح اٌجماٌُح ٌٍمزهة تاٌؼاٌم  تىطفه تؼثُشا ػه مشحٍح اٌتطىس اٌتٍ َمش تها  3ج

 اٌمجتمغ وتجسُذا ٌها .

 :طشائك اٌتؼٍُم واٌتؼٍم 

 

 اٌتؼٍم اٌمىظم راتُا . –اٌمىالشح  –االٌماء  -
 اٌتؼٍم اٌتؼاووٍ. -

 :طشائك اٌتمُُم 

 

 االختثاساخ اٌتحشَشَح  واٌمالحظح  

 



 

 :اٌمهاساخ  اٌؼامح واٌمىمىٌح ) اٌمهاساخ األخشي اٌمتؼٍمح تماتٍُح اٌتىظُف واٌتطىس اٌشخظٍ ( -د 

 .ً اٌثحث اٌؼٍمٍتىفُش فشص اٌتؼٍم اٌمستمش ٌٍطٍثح وتحفُزهم ػٍ-1د

 فٍ اوتساب مهاساخ اٌتفىُش اٌمختٍفح. اٌتؼٍم اٌزاتٍ اٌمىظم -2د

 .-3د



 :تىُح اٌممشس .11

 اٌساػاخ األسثىع
مخشجاخ اٌتؼٍم 

 اٌمطٍىتح
اسم اٌىحذج / اٌمساق أو 

 اٌمىضىع
 طشَمح اٌتمُُم طشَمح اٌتؼٍُم

1 2 
اٌمشاس اٌُها فٍ      

اٌمحىس اٌساتك ووً 

 حسة اٌمحتىي 
 المذاهب االدبية : المعنى والمفهوم

 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 اهمية دراسة المذاهب االدبية = = 2
 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

3 = = 
سمات المذاهب االدبية ومقومات 

 نشوئها 

 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

4 = = 
المذهب الكالسيكي .. المعنى 

 والمفهوم ومواقع النفوذ . مدخل عام

 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 عوامل ظهور الكالسيكية = = 5
 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 خصائص الكالسيكية = = 6
 –االٌماء 

 اٌمىالشح  
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 التطور التاريخي للمذهب الكالسيكي = = 7
 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 االنواع االدبية للكالسيكية = = 8
 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 المآخذ على المذهب الكالسيكي = = 9
 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

11 = = 
المذهب الرومانسي . المعنى 

 والمفهوم  . مدخل عام

 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 الرومانسية نشأةعوامل  = = 11
 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 خصائص الرومانسية = = 12
 –االٌماء 

 اٌمىالشح  
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 (1االنواع االدبية في الرومانسية ) = = 13
 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

14 = = 
أوجه االختالف بين الرومانسية 

 والكالسيكية

 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

15 = = 
الواقعية والواقعية  المذهب الواقعي .

 الفلسفية

 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 المبادئ االولى للواقعية = = 16
 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

17 = = 
منهجية انعاكس الواقع في الفن وفقا 

 للمنهج الواقعي 

 –االٌماء 

 اٌمىالشح  
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 الواقعية ومراحل تطورهانشأة  = = 18
 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 
 

 
 

  

 –االٌماء  تيارات الواقعية  = = 19

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح



 :مىتثح لسم  اضافح اًٌ  ( 16اٌثىُح اٌتحتُح  لاػاخ دساسُح ػذد ) .12

 : اٌىتة اٌممشسج اٌمطٍىتح . أ

 
          _____________________ 

 اٌمشاجغ اٌشئُسُح )اٌمظادس(: . ب

 محاضرات استاذ المادة -1 -

 المذاهب االدبية لدى الغرب __ عبد الرزاق االصفر -2 -

 فليب فان تيجم –المذاهب االدبية الكبرى في فرنسا  -3 -

 د.محمد مندور –االدب ومذاهبه  -4 -

 جميل نصيف التكريتي –المذاهب االدبية  -5 -

شكري –المذاهب االدبية والنقدية عند العرب والغربيين  -6 -
 محمد عياد

 ج. اٌىتة واٌمشاجغ اٌتٍ َىطٍ تها      

 ) اٌمجالخ اٌؼٍمُح , اٌتماسَش, ...(         
 الدوريات العلمية ...  التقارير -

 د. اٌمشاجغ االٌىتشووُح      
 الموسوعة النقديةالمكتبة الجامعة .المكتبة الشاملة . مكتبة المصطفى . 

 
 

 ) الناقدة ، الطبيعية ، االشتراكية (

21 = = 
 الرمزية  

 معنى الرمزية والمذهب الرمزي

 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

21 = = 
 االصول الفكرية للرمزية

 )عوامل النشوء(

 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 خصائص المدرسة الرمزية = = 22
 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

23 = = 
 اللغة وأسباب الغموض 

 ووظيفة الشعر عند الرمزيين

 –االٌماء 

 اٌمىالشح  
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 اتجاهات الرمزية = = 24
 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 معنى السريالية والمذهب السريالي = = 25
 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 اصول وممهدات السريالية = = 26
 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

27 = = 
المراحل التي مر بها المذهب 

 السريالي

 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

28 = = 
 الوسائل السريالية

 

 –االٌماء 

 اٌمىالشح
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

 خصائص السريالية = = 29
 –االٌماء 

 اٌمىالشح  
االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح

30 = = 
انعكاس المذاهب االدبية االوربية 

 على االدب العربي
 -االٌماء 

 اٌمىالشح

االختثاساخ 

 اٌتحشَشَح



 خطح تطىَش اٌممشس اٌذساسٍ: .13
 

 والتعليم.االلمام بكل ماهو مستحدث في مجال استراتيجيات التعلم  -

 مراجعة دورية للبحوث والدراسات العلمية المنشورة في المجالت العلمية والتقارير والدوريات. -

 مقارنة المقرر بمقررات االقسام العلمية في الجامعات االخرى. -

 

 

 

 

 

 

 


