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 لسم انهغح انؼشتُح –كهُح اِداب  –جامؼح انمادسُح انتعهيميةانمؤسسة  .1

 انهغح انؼشتُح انقسم انجامعي / انمشكز .2

 انشاتؼح انمشحهح –اننثش انحذَث اسم / سمز انمقشس .3

 اساسٍ أشكال انحضىس انمتاحة .4

  5102 – 5102انسنح انذساسُح  انفصم / انسنة .5

 ساػاخ 2 عذد انساعات انذساسية )انكهي( .6

 0/9/5102 تاسيخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انمقشس .8

 مجمل العالقات التً نشأت بٌن الثقافة العربٌة المعاصرة والثقافات اٌهدف هذا الدرس الى جعل الطالب ٌدرك إدراكا دقٌق -
 .الغربٌة 

فضال عن  )المقالة ، القصة ، الرواٌة  (الفنون السردٌة الحدٌثة على وافٌاكما ٌهدف هذا الدرس إلى جعل الطالب ٌطلع اطالعا  -

 وما ٌجري من صراع وجدل بٌن منتجً هذه األنماط)المسرحٌة (الفنون الدرامٌة الحدٌثة مثل 
عالقة تواصل؟ هل هً عالقة تغاٌر  عالقة االدب العربً الحدٌث باالدب العربً القدٌم هل هً عالقة انقطاع أم ٌهدف الى تبٌان -

 ؟تنام أم عالقة 
 بطرائق إنجازه أو وظٌفته ودوره فً المجتمع بالمنجزات التً تمكن االدب العربً الحدٌث من تحقٌقها فً ما ٌتعلّق ٌحٌط -
العربً الحدٌث سواء فً ما ٌخصُّ الظروف االجتماعٌة التً  النثروالظروف التً حفّت بتحّو الت  معرفة األسباب يهدف الى -

 رافقت تلك التحّو الت أوالظروف السٌاسٌة والثقافٌة التً أ ّدت إلٌه
 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 :انمعشفة وانفهم  - أ
  التعرف على االدب العربي الحديث-1أ

 
 انحذيثةمعشفة اهم انفنىن اننثشية   -2أ

 معرفة أعالم الرواية في األدب العربي الحديث -  -3أ

 فهم مشجعيات انتحىل انكثشي انتي ادت انً تطىس اننثش انعشتي  -4أ
 اسثاب اننهضة االدتية انكثشيفهم  -5أ
 فهم اننصىص انمذسوسة عهً حسة انىاعها وخصائصها -6أ

 :تانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 تنمُح مهاساخ انتفكُش – 0ب

 ػن االساءوانتؼثُش انحىاس مهاساختنمُح   – 5ب

 مهاساخ انتحهُم واالستنتاج – 3ب

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 .وحم انمشكالخ طشَمح  انمنالشح -

 .استؼمال نهتكنىنىجُا انتؼهُم )انذاتى شى ( نتؼهُمتضمُن طشائك ا -
 تشجُغ انطهثح ػهً انتؼهم انزاتٍ  -

 

 :طشائق انتقييم 

 

 ح(.انممانُح وانمىضىػُ)االختثاساخ انتحشَشَح  -

 .انتمىَم انختامٍ ( ممثال فٍ االختثاساخ انفصهُح واننهائُح  –انتمىَم انثنائٍ  –)انتمىَم انتمهُذٌ  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 سفغ انحس انفنٍ واالدتٍ نهطانة  -0ج

 انمذسج ػهً انتزوق انفنٍ نهنصىص  5ج

 سفغ انمذساخ انتؼثُشَح نهطانة 3ج

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 

 .انتؼهم انمنظم راتُا  –انمنالشح  –االنماء  -
 انتؼهم انتؼاونٍ. -

 :طشائق انتقييم 

 

 االختثاساخ انتحشَشَح  وانمالحظح  

 



 

 :انمتعهقة تقاتهية انتىظيف وانتطىس انشخصي (انمهاسات  انعامة وانمنقىنة ) انمهاسات األخشي  -د 

 .ً انثحث انؼهمٍتىفُش فشص انتؼهم انمستمش نهطهثح وتحفُزهم ػه-0د

 فٍ اكتساب مهاساخ انتفكُش انمختهفح. انتؼهم انزاتٍ انمنظم -5د

 تنمُح انمهاساخ انمتؼهمح تاستثماس انشثكح انؼنكثىتُح نتطىَش انمؼاسف االدتُح  .-3د



 :انمقشستنية  .11

 انساػاخ األسثىع
مخشجاخ انتؼهم 

 انمطهىتح
اسم انىحذج / انمساق أو 

 انمىضىع
 طشَمح انتمُُم طشَمح انتؼهُم

1 2 
انمشاس انُها فٍ      

انمحىس انساتك وكم 

 حسة انمحتىي 

 االدب  تعرٌف مقدمة في 

 الحدٌث

 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

2 2 = 
المسار التاريخي للتنقالت الداللية 

 لمفردة االدب 

 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

3 
2 
 

 عالقة االدب بالحداثة =
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

  الحديثبالنثرالعربي  المقصود  = 2 4
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 عصر النهضةحال النثرقبل  = 2 5
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 النهضة االدبية وعوامل انتشارها = 2 6
 –االنماء 

 انمنالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 اعمال محمد علي باشا = 2 7
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 اثار الحملة الفرنسية على مصر = 2 8
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 مراحل تطور النثر = 2 9
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 اهم الفنون النثرية الحديثة = 2 11
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 فن المقالة) مفهومها وتطورها( = 2 11
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 المقالة واهم روادهاانواع  = 2 12
 –االنماء 

 انمنالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 نماذج مقالية للدراسة = 2 13
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 فن القصة )نشاتها وجذورها التاريخية( = 2 14
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 مراحلها التطورية = 2 15
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 عناصر القصة وانواعها السردية = 2 16
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 القصة القصيرة) مميزاتها وخصائصها( = 2 17
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 الرواية  = 2 18
 –االنماء 

 انمنالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 اتجاهاتها الفنية = 2 19
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 االتجاه التقليدي) الرواية الكالسيكية( = 2 21
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

21 2 = 
نماذج للدراسة ) المحاوالت الروائية 

 المبكرة(

 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح



 :مكتثة قسم  اضافة انً  ( 16انثنية انتحتية  قاعات دساسية عذد ) .12

 : انكتة انممشسج انمطهىتح . أ

 
 العربي المعاصر في مصر: شوفي ضيف. دارالمعارف، القاهرة،األدب       

  عمر الدسوقي :    نشأة النثر العريب احلديث وتطوره - انمشاجغ انشئُسُح )انمصادس(: . ب

 ج. انكتة وانمشاجغ انتٍ َىصٍ تها      

 ) انمجالخ انؼهمُح , انتماسَش, ...(         

احلديثة، الروايات والقصص الكتب اليت تتناول الفنون النثرية  -
 واملسرحيات موضوع الدراسة

 د. انمشاجغ االنكتشونُح      
 ، سعيد يقطنيموقع سرديات 

 
 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 

 االلمام بكل ماهو مستحدث فً مجال استراتٌجٌات التعلم والتعلٌم. -

 العلمٌة والتقارٌر والدورٌات.مراجعة دورٌة للبحوث والدراسات العلمٌة المنشورة فً المجالت  -

 قسام العلمٌة فً الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

 

 

 

 

 

 

 

 الحديث ) تيار الوعي(االتجاه  = 2 22
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 نماذج للدراسة  = 2 23
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 فن لمسرحية = 2 24
 –االنماء 

 انمنالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 مفهومها وبداياتها التاريخية = 2 25
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

26 2 = 
 القبانً خلٌل أبو،  النقاش مارون

 صنوع ٌعقوب، 

 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 االنواع المسرحية = 2 27
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 المأساة والملهاة = 2 28
 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

29 2 = 
 من األول النصف فً المسرح

 العشرٌن القرن

 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

31 2 = 
،  أنطون فرح،  تيمور محمد

 الحكيم توفيق

 –االنماء 

 انمنالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح



 

 


