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 1. اسم المادة مناىج النقد األدبي الحديث

 2. رقم المادة 2173032

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 1
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري -

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج مسار الرسالة –ماجستير في المغة العربية وآدابيا 

 6. نامجرقم البر  

 7. اسم الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم المغة العربية وآدابيا

 10. مستوى المادة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الفصل األول 2727 /2732

 12. الدرجة العممية لمبرنامج الماجستير

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس بيةالمغة العر 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  32/2/2732
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .31

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 ( 272رقم المكتب )

 4 - 2:17 –األحد الساعات المكتبية: 
 24022رقم الياتف: فرعي المكتب: 

         sami.ababneh@ju.edu.joالبريد اإللكتروني: 
 

 

 

 مدرسو المادة .71
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 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
----------- 

 
 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
تجاىات مناىج النقد األدبي بأبعادىا االجتماعية والنفسية والجمالية والفنية، مع تفصيل االتجاىات الحديثة خاصة، وتقديم نصوص ممثمة ليذه اال

صوص في واالختالف بينيا، مع تعريف بأىم أعالم ىذه المناىج، وبيان آراء النقاد واألدباء في ذلك. ويتوقع من الطمبة االطالع عمى ىذه الن
األدبية  لغاتيا األصمية ما استطاعوا إلى ذلك سبياًل، أو تتبعيا في الترجمات األصيمة الكاممة كي يروا ىذه النصوص مطمئنة في سياقيا وأنساقيا

 والحضارية. ويشارك الطمبة بتقديم بحوث معمقة في ىذا المضمار.
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األىداف -أ
 .في الغرب ن يتعرف الطمبة مرجعيات الفكر النقدي في العصر الحديثأ -3
 يتعرف الطمبة إلى اتجاىات النقد الحديث وتحوالتو في الغرب.أن  -2
 أن يحدد الطمبة ظروف تمقي وتقبل العرب في العصر الحديث التجاىات النقد الغربية. -1
 صورتيا األصمية في الغرب، وصورتيا في التمقي العربي.أن يفرق الطمبة بين االتجاىات النقدية الحديثة في  -4
 أن يحمل الطمبة نصوًصا أدبية وفق االتجاىات النقدية الحديثة. -2
 
 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 التوقع، ..معرفة المصطمحات الخاصة بالنقد الحديث، مثل: بنيوية، تفكيكية، أفق  -3
 التمييز بين االتجاىات النقدية في طريقة تعامميا مع عناصر الظاىرة األدبية. -2
 تحميل النصوص األدبية وفق منيج نقدي محدد. -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 المحتوى األسبوع نتاجات التعّمم المتحققة التقييم أساليب المراجع

دمة كتاب نورثروب مق
فراي: تشريح النقد، 

بعنوان "مقدمة جدلية" 
ترجمة محمد عصفور، 

 11-1ص

المناقشة 
والحوار 
 واألسئمة

 مفيوم النقد 3 مفيوم النقد الحديث ووظائفو

الالنسونية وأثرىا في 
رواد النقد العربي، عبد 

 المجيد حنون
نظرية األدب: تيري 

 إيغمتون

متابعة القراءة 
 لنقاشالحوار واو

 نشأة المنيج التاريخي وتطوره
 نظرية فرويد في اإلبداع

 التحميل النفسي لمنص األدبي

2 
 
 
1 

لمنيج التاريخي ا
)جوستاف 
  النسون(

المنيج النفسي 
)سيجموند فرويد، 

 كارل يونغ(
النظرية األدبية 
المعاصرة، رامان 
سمدن، تر: جابر 

 عصفور

القراءة متابعة 
 الحوار والنقاشو

 الشكالنيين وطرقيممفاىيم 
 

 مصطمحات النقد الجديد

4 
 
2 

الشكالنيون 
 الروس

 النقاد الجدد

 البنيوية، جان بياجيو
إديث عصر البنيوية، 
 كريزويل

نظرية األدب: تيري 
 إيغمتون

القراءة متابعة 
 النقاشوالعرض و

 الشعرية )رومان ياكبسون(
البنيوية التكوينية )لوسيان 

 جولدمان(
 )جاك الكان( البنيوية النفسية

1 
0 
8 
2 

اتجاىات  (1
 البنيوية

مبادئ عمم األدلة، 
 روالن بارت

،  السيميائية والتأويل
 أمبرتو إيكو

عرض الطلبة متابعة 
 ومناقشتها للمادة

السيميائية البنيوية )روالن 
 بارت(

السيميائية الثقافية: مدرسة 
 تارتو موسكو )يوري لوتمان(

السيميائية والتأويل 
 )السيموزيس( )أمبرتو إيكو(

37 
 
33 

اتجاهات 
 السيميائية

عمم النص، جوليا 
 كريستيفا

جامع النص، جيرار 
 جينيت

عرض الطلبة متابعة 
لتحضيراتهم 

 ومناقشتها

 التناص )جوليا كريستيفا(
النصية الجامعة )جيرار 

 جينيت(

 نظرية النص (8 32

الكتابة واالختالف، 
 يداجاك در 

عرض الطلبة متابعة 
لتحضيراتهم 

 ومناقشتها

 مفاىيم التفكيكية
 وطرقيا في القراءة

31 
34 

 لتفكيكيةا

مدخل إلى نظرية 
 األدب، جونثان كمر

عرض الطلبة متابعة 
لتحضيراتهم 

 ومناقشتها

مفاىيم التمقي والنسوية وما 
 بعدىا

 نظرية التمقي 32
 النسوية ومابعدىا

 االمتحان النيائي 31   
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 تقديم العروض ومناقشتيا. -
 التطبيق العممي. -
 األبحاث العممية. -
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 المناقشة واألسئمة. -
 متابعة القراءة والعرض. -
 مناقشة األبحاث. -
 االمتحان النيائي -

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة مةإجراءات السال -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 

 

 المراجع .22

 

 ايتشريح النقد، نورثروب فر  .3
 مدخل إلى نظرية األدب، جونثان كمر .2
 النظرية األدبية المعاصرة، رامان سمدن، تر: جابر عصفور .1
 البنيوية، جان بياجيو .4
 عصر البنيوية، إديث كريزويل .2
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 الالنسونية وأثرىا في رواد النقد العربي، عبد المجيد حنون .1
 النظرية األدبية الحديثة، آن جفرسون وديفيد روبي .0
 ف، جاك دريداالكتابة واالختال .8
 مبادئ عمم األدلة، روالن بارت .2

 قضايا الشعريةن رومان ياكبسون .37
 بنية المغة الشعرية، جان كوىن .33
 جامع النص، جيرار جينيت .32
 عمم النص، جوليا كريستيفا .31
 نظرية التمقي، روبرت ىولمب .34
 بنية المغة الشعرية، يوري لوتمان .32
 نصوص الشكالنيين الروس، تر: حسام الخطيب .31
 لروسية، إيرباخالشكالنية ا .30
 نقد النقد، تزفيتان تودوروف .38
 جمالية التمقي، روبرت ياوس .32
 فعل القراءة، إيزر .27
 دائرة اإلبداع: شكري عياد .23
 المذاىب األدبية عند العرب والغرب: شكري عياد .22
 في الشعرية: كمال أبو ديب .21
 جماليات التجاور: كمال أبو ديب .24
 الرؤى المقنعة، كمال أبو ديب .22
 صفورآفاق العصر: جابر ع .21
 نظرية البنائية في النقد األدبي: صالح فضل .20
 نظرية األدب: تيري إيغمتون .28
 2-3تاريخ النقد الحديث: رينيو ويممك، ج .22
 2+8+3موسوعة كيمبريدج في النقد األدبي، ج .17

 
 

 

 معمومات إضافية 26.

 
 
 

 

------------------ريخ: االت - ---------------------التوقيع:  -------------------منسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


