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اسم المادة

تطبيقات أدبية

مقرر الفصل

فصلي

اهداف المادة

ترويض العقل البحثي عند الطالب وتنمية القدرة على القراءة التطبيقية
والتحليلية للنصوص االدبية المختلفة مع المعرفة بالمحددات المنهجية

لالسس النقدية القديمة والحديثة
التفاصيل االساسية للمادة

1ـقراءة االنساق البالغية القديمة على وفق الرؤية النقدية الحديثة مع
الحفاظ على تجسير الصلة بالنسق البالغي القار في المنظومة النقدية
2ـ القراءة الفاعلة للمناهج السياقية وتطبيقاتها
3ـ المناهج النصية ومرتكزات القراءة الحديثة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

اليوجد

استراتيجيات القراءة ،بسام قطوس  ،النقد الثقافي ،عبد اهلل الغذامي
،البنيوية صالح فضل  ،االسلوبية صالح فضل التلقي الشفاهي
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل
معلومات اضافية

%22

اليومي
%5

الكورس الثاني

اليومي

االمتحان النهائي

%25

5

%52
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المادة النظريه

التاريخ

1

 9/22ـ 9/03

مفهوم التطبيقات االدبية

2

 13/1ـ 13/7

تطبيق على فاعلية التشبيه مع البعد النظري له

3

 13/8ـ 13/ 11

=

4

 13/11ـ 13/22

تطبيق على فاعلية االستعارة ومقارنتها بالتشبيه

5

 13/22ـ13/29

=

6

 13/03ـ 11/1

7

 11/12ـ11/18
8

تطبيقات على النسق الكنائي وفاعليته
تطبيقات على المنهج التاريخي بتحليل خطب نهج
البالغة
=

11/21-- 11/18

9

 11/21ـ 12/2
11

 12/9ـ 12/ 17

11

12/21 -- 12/17

12

1/2 -- 12/21

13

1/9 -- 1/0

تطبيقات على المنهج النفسي بقراءة لقصيدة امل
دنقل

نقد المناهج التاريخية
=
المناهج السياقية ومفهوماتها
االدب التفاعلي قراءة في المحددات النظرية
واجراءات التطبيق

14

1/17 -- 1/13

=

15

1/19 -- 1/18

=

16

1/22 -- 1/21

المنهج التفكيكي

()2/11 -- 2/1

عطلة نصف السنة

17

2/12 -- 2/ 11

المحددات المنهجية واالجراءات التطبيقية

18

2/20 -- 2/22

=

الماده
العلمية

المالحظات
تكليف الطالبات بتقارير بسيطة تطبيقا
على ما درس.

19

0/2 -- 0/1

قراءة في المناهج السياقية وتشكالتها المختلفة

21

0/9 -- 0/8

تطبيقات

21

0/12 -- 0/11

=

22

0/20 -- 0/22

=

23

0/03 -- 0/29

=

24

4/2 -- 4/1

25

4/12 -- 4/12

=
=

26

4/23—4/19

27

4/27—4/22

قراءة اسلوبية لنص المتنبي
=

28

1/4—1/0

29

1/11– 1/13

منهج القراءة والتلقي
=

31

1/ 18– 1/ 17

قراءة تطبيقية للمنهج بنص حديث

31

1/ 21– 1/24

قراءة لنص امرؤ القيس على ضوء المنهج
التفكيكي

32

توقيع االستاذ :

توقيع العميد :

