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 1. اسم المادة دراسات في الشعر العربي الحديث والمعاصر

 2. رقم المادة 1032924

 (نظرية، عمميةالساعات المعتمدة ) 0
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 0

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج المغة العربية وآدابيا دكتوراه

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم قسم المغة العربية وآدابيا

 10. مستوى المادة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 1313/ 1329 الثانيالفصل 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكتوراه

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية 

/ مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  16/2/1313
 15. تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 مدرش انمادج: -
 

                     sami.ababneh@ju.edu.joد. سامي عثاتىح             انثريد اإلنكترووي: 

 205مكتة رقم:   -قسم انهغح انعرتيح  –انمكتة: كهيح اآلداب 

 واصر انديه األسدانقاعح: 

 

 

mailto:sami.ababneh@ju.edu.jo


2 
 

 األىداف: -أ
 .الشعرية العربية في العصر الحديث وتحوالتيا اتحركالظيور الطمبة  يفسرأن  .2
 .تشكمياسياقات ب بربطيا الشعر العربي الحديث اتجاىاتالنظرة إلى قراءة الطمبة  يعيدأن  .1
 .أن يحدد الطمبة العوامل المؤثرة في تحوالت الشعرية العربية الحديثة .0
إعادة النظر في القراءات المنتجة عنيا، مبنية عمى أن يقرأ الطمبة نصوص الشعر العربي الحديث قراءة نقدية  .4

 .مرجعيات الشعراء ورؤاىمتظير ل
 .شكمت أساس البنية الشعريةالشعرية التي والمضامين الطمبة الثيمات  يناقشأن  .5
 .أن ينجز الطمبة بحوثًا منيجية تتناول قضايا الشعر العربي الحديث والمعاصر وظواىره الفنية والمعنوية .6

 درًا عمى أن:نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قا -ب
 .شاعر عربي من شعراء العصر الحديثأو  هشعرية أو قضية أو اتجاينجز بحثًا عممًيا في دراسة ظاىرة  -
، والشعرية العربية الحديثة والشعرية الشعرية العربية الحديثة والشعرية العربية القديمة من جيةيقارن الطمبة بين  -

سمات الشعرية وثيماتيا ومرجعياتيا والعوامل  باستظيارالغربية الحديثة في بعض نصوصيا من جية أخرى، 
 .المؤثرة في تشكيميا

 
 
 

 

 

 

 محتىي انمادج اندراسيح وانجدول انسمىي نها -

 

 المحتوى األسبوع نتاجات التعّمم المتحققة المراجعالمقررات و 

 خطة المادة. - 2  خطة المادة. -
 –الشعر العربي الحديث الحركات واالتجاىات  -

 سممى الخضراء الجيوسي
بداالتو  - .2 محمد  –الشعر العربي الحديث بنياتو وا 

 بنيس
 ومراجع أخرى مما يرد في الخطة .1

 مقدمة تاريخية. -
 الحركات الشعرية. -
 أعالم الشعر العربي الحديث. -
 مفيوم البنى الشعرية. -
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مراحل الشعرية  -
تاريخ  –العربية الحديثة 
 البنى الشعرية
 

 1+ف2ىارولد بموم، ف –خريطة لمقراءة الضالة  -
  230-61محمد بنيس،  –الحق في الشعر  -
االتجاه الوجداني في الشعر العربين عبد القادر  -

 القط

 التقميد قراءة القديم. -
 المعارضات الشعرية؛ سينية أحمد شوقي. -
الجماعات الشعرية: الديوان والميجر  -

 وأبولو.
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ديالكتيك التقميد  -
 الشعري 

الرومانسية العربية  -
 و)مساءلة التنوير(

الشعر العربي الحديث وتطور أشكالو وموضوعاتو  -
 بتأثير األدب الغربي، س. موريو

كمال  –حركة الحداثة في الشعر العربي الحديث  -
 خير بك

 الشكل الشعري والتقميد الغربي. -
 

 الحداثة والشعر. - 5
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 :مىضىعاخ مقترحح نهثحث انعهمي -
 محددج حقراءج في مجمىعاخ شعري .1

 ه انتمثم نهىاقع وانمحاكاج نهغرتيانمديىح في انشعر تيانمىقف مه  .2
 مراجعح انقراءاخ انىقديح نىصىص شعريح .3
 األصىل انشعريح واألطىار انىهائيح .4

 
 انتقىيم وتىزيع انعالماخ: -

 
 عالمح 30أوشطح ومشاركح .................................................................  -

 

الشعر العربي المعاصر في النقد األدبي لغة -
 الحديث، عمي الشرع

 أساليب الشعرية المعاصرة، صالح فضل -
 أدونيس: مجموعة األوائل-

 6 المغة الشعرية: إشكالية المرجعية المغوية -
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 رزوق الشعراء التموزيون، أسعد -
األسطورة المحورية في الشعر العربي المعاصر،  -

 غاليمختار عمي أبو 
مدينة بال مطر، تجميات عشتار في شعر السياب:  -

 ...1و2شباك وفيقة أنشودة المطر، 
أسطورة برومثيوس في األدبين الفرنسي  -

 واإلنجميزي، لويس عوض
الفكر البروميثي في الشعر العربي الحديث، عمي  -

 الشرع
 خميل حاوي: جنية الشاطئ -
 
 برلينعبد الوىاب البياتي: عشرون قصيدة من  -

 
 أدونيس، مفرد بصيغة الجمع

  امحمود درويش: لماذا تركت الحصان وحيدً   -

األسطورة المحورّية في الشعر العربي  -
 الحديث

 
 
 
مركزية الذات اإلنسانية الوجودية: اإلنسان  -

 في عالمو األرضي. 
 
 
 
 

 الشعرفي األيديولوجي 
 
 لمحداثة ةيالفمسفالرؤية الشعر و  -

 التكوين والخمق()إعادة تفسير 
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23 
 
 
22 
 
 
21 
 
20 

 والمضامين الثيمات -
 الشعرية.

 سياقات التأثر/ التقميد)
 وموجبات التمثل

 وديالكتيك الحضور(

شعرية األنظمة النصية رؤية جمالية جديدة  -
لممتخيل الشعري، سامي عبابنة، المجمة العربية لمعموم 

، 1338، 16، س232جامعة الكويت، ع -اإلنسانية
200-263 

 أدونيس: الكتاب أمس المكان اآلن -

انفتاح الفضاء الشعري في مستويات  -
 الزمان والمكان والتشكيل النصي.

 
 

 )عود عمى بدء( -

 
24 
25 

 ما بعد الحداثة والشعر
 

 االمتحان النيائي 26  
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 عالمح 30..................................... ............................انثحث ............ -
 

 عالمح 40.................................... ....االمتحان انىهائي ........................ -
 

 مراجع انمادج: -
 

 .الجيوسي الخضراء سممى الحديث، العربي الشعر في والحركات االتجاىات .2

 المستشرقين من مجموعة الحديث، العربي األدب العربي لألدب كمبريدج تاريخ .1

 رزوق أسعد التموزيون، الشعراء .0

 المالئكة نازك المعاصر، الشعر قضايا .4

 إسماعيل الدين عز ،...وظواىره قضاياه الحديث العربي الشعر .5

 شكري غالي أين، إلى الحديث شعرنا .6

 البطل عمي السياب، شعر في األسطوري الرمز .7

 حالوي يوسف الشعر، في األسطورة .8

 الشرع عمي العربي، النقد في الحديث العربي الشعر لغة .9

 الشرع عمي العربي، الشعر في البروميثي الفكر .23

 الشرع عمي أدونيس، شعر في القصيرة القصيدة بنية .22

 عباس إحسان المعاصر، الشعر اتجاىات .21

 القاضي وداد جمع عباس، إحسان النار، سرق الذي من .20

 فضل صالح المعاصرة، الشعرية أساليب .24

 المطمب عبد محمد الشعرية، مناورات .25

 اليوسفي لطفي محمد المتخيل، فتنة .26

 عثمان اعتدال النص، إضاءة .27

 سميمان خالد الحر، الشعر في الغموض أنماط .28

 أدونيس العربي، لمشعر مقدمة .29

 عبابنة سامي -الحديث الشعري النص قراءة في العرب النقاد اتجاىات .13

 عصفور جابر الحداثة، رؤى .12

 لؤلؤة الواحد عبد الرماد، في النفخ .11

 لؤلؤة الواحد عبد المعنى، عن البحث .10

 حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، كمال خير بك .14

بداالتو، محمد بنيس ج .15  4+0+1+2الشعر العربي الحديث بنياتو وا 

 محمد بنيس –الحق في الشعر  .16

 عبد الرضا عمي األسطورة في شعر السياب، .17

 قضية الشعر الجديد، محمد النوييي .18

 عماد عبده الطروانة، حكاية محمود درويش في أرض الكالم .19

 أسطورة الموت واالنبعاث في الشعر العربي الحديث، ريتا عوض .03
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 األسطورة المحورية في الشعر العربي المعاصر، مختار عمي أبو غالي .02

 الشعرية العربية الحديثة، شربل داغر .01

 فاتحة لنياية القرن، أدونيس .00

 زمن الشعر، أدونيس .04

 في الشعرية، كمال أبو ديب .05

 جماليات التجاور أو تشابل الفضاءات اإلبداعية، كمال أبو ديب .06

 قمق التأثر، ىارولد بموم .07

 خريطة لمقراءة الضالة، ىارولد بموم .08

 يوالشعر العربي الحديث وتطور أشكالو وموضوعاتو بتأثير األدب الغربي، س. مور  .09

 االتجاه الوجداني في الشعر العربين عبد القادر القط .43

 


