
 
 3271032اتجاهات الدرس اللغوي في العصر الحديث     : ورقمه اسم المادة

 2: عدد الساعات

 : األهداف
يهددددف هدددسا المسددداي  لدددب تعريدددف الللسدددة سالمددددارس اللسدددايية الحديفدددة و سسدددها الي ريدددة والمعرفيدددة  

عرسيددة التيليديددةو وتم ددي  والفلسددفية و ومياهجهددا فددي التحليدد، اللغددويو ورسددل سلددأل سالمفدداهيم واألف ددار اللغويددة ال
الللسة م  الموازية سييهماو والييام ساألسحاث التي ُتْحِسُ  الجمع سييهمدا فدي لرييدة افتةفيدة مسدتييرة ي تلفيييدة 

 .مصليعة 
   

 :المحتوى
 آراء دي سوسير اللغوية  -
 المدرسة السييوية  -

 المدرسة التوليدية التحويلية وتفرعاتها  -

 المدرسة الو يفية  -

 ليص وتحلي، الخلاب يحو ا -

 األسلوسية والسيميافية  -

 
 (  سسوعا سواقع فةث ساعات في األسسوع  11)فص، دراسي  ام، : المدة الزميية

 المحاضرة والحوار والمياقشة  :لري التدريس 
 .المشار ة في الحوار والمياقشة و تاسة األسحاث : دور الللسة 

 
 : التيويم 

 %(27)امتحا  ميتصف الفص، -
 %( 27) تاسة سحث  -
 %(07)امتحا  يهاية الفص،  -
 

 : المراجع 
 المسادئ واألعةم ( علم اللغة الحديث)ميشا، ز رياو األلسيية 

 اللغوي الحديث  الي ر  يهاد الموسب و ي رية اليحو العرسي في ضوء مياهج
 علا موسبو مياهج الدرس اليحوي في العالم العرسي في الير  العشري 

 .و ضواء علب الدراسات اللغوية المعاصرة يايف خرما 
R.H.Robins, A Short History of Linguistics .Longman  London 1701 
David Crystal, Linguistics, Penguin Books, London,1791. 

   

 



 
 3271030تحلي، الخلاب      : ورقمه اسم المادة

 2: عدد الساعات
 .ا وحديثا من خالل نصوص شعرية ونثرية، قديمة وحديثةمفهوم الخطاب قديم :األسسوع األو،

النقد الحديث واستخدام مصطلح الخطاب في الدراسات األدبية الحديثة، وعالقته بالعلوم  :األسسوع الفايي

 عالقة الخطاب بالنص -مقومات الخطاب....اإلنسانية 

 مناقشة آراء ميخائيل باختين في الخطاب الروائي: األسسوع الفالث

رادة المعرفة: األسسوع الراسع  مناقشة آراء ميشال فوكو في نظام الخطاب وا 

 .خطاب النهضة في الرواية العربية الحديثة: األسسوع الخامس

الوقوف مع بعض األعمال الروائية في مصر وسوريا ولبنان واألردن وفلسطين  :الساسع+ األسسوع السادس

 .لمناقشة خطابها وأدواته

خطاب الرواية النسوية العربية والوقوف مع بعض أعمال روائيات عربيات كحنان الشيخ  :التاسع+الفام  األسسوع

 وأحالم مستغانمي

 .عرض ومناقشة بعض الكتب النقدية الروائية من خالل بحوث يقدمها الطلبة وتناقش في المحاضرات: الفايي عشر -األسسوع العاشر

 تقديم بحوث في بعض األعمال الروائية العربية: السادس عشر -ايسسوع الفالث عشر

 

 :بعض المراجع

 نقد الرواية   أحمد هواري. 1

 تحوالت السرد               إبراهيم السعافين.2

 الفكر العربي في عصر النهضة              ألبرت حورائي.3

 الثقافة واإلمبريالية   إدوارد سعيد.4

 أسئلة الرواية   جهاد فاضل.5

 الخطاب العربي المعاصر   فادي إسماعيل.6



 تحليل الخطاب الروائي   سعيد يقطين.7

 أفق الخطاب النقدي   صبري حافظ.8

 نظرية الرواية والرواية العربية   فيصل دراج.9

 بنية النص السردي                 محمد بني حميد.11

 والتحولالرواية العربية النشأة              محسن قاسم الموسوي.11

 الخطاب الروائي               ميخائيل باختين.12

 نظام الخطاب وارادة المعرفة   ميشال فوكو.13

 نحو رواية جديدة              االن روب جريه.14

 تقنيات السرد الروائي   يمنى العيد.15

 السردية العربية           عبد اهلل إبراهيم.16

 بناء الرواية   سيرا قاسم.17

 جماليات المكان          جاستون باسالر.18

 بحوث في الرواية الجديدة         ميشال بوتور.19

 نظرية الرواية          السيد إبراهيم.21

 الرواية النسوية في بالد الشام          إيمان القاضي.21

 النظرية األدبية المعاصرة           رامان سلدن.22

 فاق العصرآ           جابر عصفور.23

 : التقييم

 ورقة بحثية % 31

 امتحان منتصف الفصل% 31

 االمتحان النهائي %  41

 

 

 

 

 

 

 


