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     :بؤ شريَتوثًَىيصتُ كىرتُيُك بهى                                   

  
 ثًَهاشٍُ بابُت:

ٜػهٌ َٛضٛع املراٖب االدب١ٝ قاعد٠ اضاض١ٝ ال غ٢ٓ الٟ َجكف عٓٗا, ٖٚٞ تازٜخ دٖٛسٟ الِٖ ايعطا٤ات االْطا١ْٝ احلطاز١ٜ, ٚال بّد 
 ٚتػريٖا.يهٌ َػتػٌ يف االدب إٔ ٜهٕٛ ًًَُا مبراٖب٘ ٚتطٛزات٘ ٚايعٛاٌَ املؤثس٠ فٝ٘, َٚصاٜا نٌ َرٖب, أٚ َسس١ً, َٚطتٜٛات ْػؤٖا 

ٖٚرٙ املراٖب مل تعد َكتصس٠ ع٢ً االداب ايػسب١ٝ, بٌ اضشت َعطٝات َا٥د٠ ع١ًُٝ َػرتن١, فايتفاعٌ ٚايتٛاصٌ ٜؤثس ٜٚتأثس بآداب    
 ساالَِ االخس٣, ٚاالدب ايعسبٞ ٖٛ االقسب ايٝ٘ حبهِ املٛقع اجلػسايف ٚعالقاتٗا ايتازخي١ٝ, ٚاالقتصاد١ٜ ٚايجكاف١ٝ, فااالدب ايعسباٞ تاأث   

 باالداب ايػسب١ٝ,دٕٚ إٔ ٜػفٌ َعطٝات االصاي١ ايعسب١ٝ, ٚايرتاخ.

 

 طريهطٌ بابُت:
ّٕ َٔ أِٖ أٖداف َاد٠ املراٖب االدب١ٝ:   إ

. إٔ ٜعسف ايطايب اِٖ 2. إٔ ٜتعسف ايطايب ع٢ً املراٖب االدب١ٝ ٚاضباب ْػأتٗا ٚابسش خصا٥صٗا.1
ايطايب نٝف ٜطتٓبط أِٖ تٛدٗات ايٓكاد ٚتٓاقطاتِٗ . إٔ ٜعسف 3االفهاز ٚاملعتكدات اييت متخطت عٓٗا.

.إٔ ٜعسف نٝف ٜكازٕ بني َرٖب َٚرٖب اخس َٔ خالٍ 4يف ايتشٛالت ايفهس١ٜ اييت غٗدتٗا اٚزبا.
 .املعطٝات ايفهس١ٜ

 
 ئاماجنٌ بابُت:

 املخسدات املتٛقع١ َٔ تدزٜظ املكسز:
 .املعسف١)ادزاى املعًَٛات ٚاملفاِٖٝ(.1

 .إ ٜعسف ايطايب حتٛالت ايفهس االٚزبٞ خالٍ ايعصس احلدٜح 

 .إ ٜعٞ ايطايب ايعالق١ بني سسن١ ايفهس ٚاجملتُع ٚاالدب 

  ايطٝاقات االدب١ٝ.َعسف١ املصطًشات االدب١ٝ ٚايٓكد١ٜ َٔ\ 

 إٔ ًِٜ ايطايب بابسش ادبا٤ اٚزبا يف ايعصس احلدٜح ٚفكًا إلْتُا٥اتِٗ االدب١ٝ ٚايفهس١ٜ 
  املٗازات ايفهس١ٜ:. 2



 .إٔ ٜسبط ايطايب ٖرٙ املاد٠ مبٛاد االدب املكازٕ ْٚظس١ٜ االدب ٚايٓكد احلدٜح 

  ٞاحلدٜح.إٔ ٜالسظ ايطايب اْعهاع تًو املراٖب ع٢ً االدب ايعسب 

 .إٔ ٜعٞ ايطايب ايفسم بني ايٓصٛص االص١ًٝ ٚاملرتمج١ عٔ يػ١ اخس٣ 

 .ٞاملرٖب االدب ّٕٛ  إٔ ٜالسظ ايطايب َكَٛات ته
 املٗازات ايػخص١ٝ ٚاملطؤيٝات:.3
. اذا نإ يًطايب املٖٛب١ يف االْتُا٤ يًفهس ألٟ َرٖب أدبٞ عًٝ٘ إٔ حيٝط بأبسش أعالَ٘ َٚفهسٜ٘ ا

 ٚزٚادٙ.

 ايطايب ايكدز٠ ع٢ً ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ٚفل االفهاز االدب١ٝ بأضايٝب غعس١ٜ ْٚجس١ٜ َعاصس٠. . ٜهتطب2

 . إداد٠ احلهِ ع٢ً ايٓصٛص ايػعس١ٜ ٚاالدب١ٝ فًٓٝا ٚمجايًٝا.3

 
        بابُتُكُخصتٍُ دابُشكردنٌ                                         

تعسٜف٘)يػ١ ٚاصطالسًا(، فا٥دت٘، حمل١ تأزخي١ٝ عٓ٘، ٚايفسم بٝٓ٘ ٚبني االجتاٙ  املرٖب: هُفتٍُ يُكُم
 ٚايتٝاز.

 االدب١ٝ, ايػعس١ٜ, االضًٛب١ٝ (، أَج١ً تطبٝك١ٝ.بٝإ َصطًح االدب: ) هُفتٍُ دووَم

ٚاْعهاع ساٍ اٚزبا ضٝاضًٝا ٚفهسًٜا ٚدًٜٓٝا  تعسٜف حباٍ االدب ٚاالدبا٤ عٓد االٚزبٝني,  هُفتٍُ شًًَُم
                 .) اَتشإ َٜٛٞ َفادئ( َع قطاٜا تازخي١ٝ. ٚثكافًٝا

 .ايتعسٜف باملرٖب االدبٞ ٚاِٖ َكَٛات٘ ايس٥ٝط١ٝ هُفتٍُ ضىارَم
 

 ْػأت٘, خصا٥ص٘, ممٝصات٘ ايفهس١ٜ ٚايف١ٝٓ(. املرٖب ايهالضٝهٞ) هُفتٍُ ثًَهجُم

 .قطاٜاٙ ايف١ٝٓ, َع مناذز أدب١ٝ غسب١ٝ ٚعسب١ٝ,)َكازْات أدب١ٝ يف ايفهس ٚايفٔ ٚاجلُاٍ( شُشُمهُفتٍُ 

 املرٖب ايهالضٝهٞ اجلدٜد ٚتأثريٙ ع٢ً االدبا٤ ايعسب.  هُفتٍُ حُفتُم

 االَتشإ ايفصًٞ )ايفصٌ األٍٚ(. هُفتٍُ هُشتُم

 أفهازٙ, َعتكدات٘, درٚزٙ ايفهس١ٜ.   املرٖب ايسَٚاْطٞ)ايسَٚاْتٝهٞ( هُفتٍُ نؤيُم

 تأثري ايسَٚاْط١ٝ ع٢ً االدب ايعسبٞ, َع أِٖ املظاٖس.  هُفتٍُ دَيُم

َدزض١ ايدٜٛإ, ٚمجاع١ ابٛيٛ, ٚايسابط١ مناذز خمتاز٠ َٔ ايػعس ايػسبٞ ٚايعسبٞ) هُفتٍُ يازدم
 ايك١ًُٝ(.

 



 ممٝصات٘, خصا٥ص٘, ايفسم بني ايٛاقع١ٝ ايكدمي١ ٚايٛاقع١ٝ اجلدٜد٠ .املرٖب ايٛاقعٞ:  هُفتٍُ دوازدَم
 

 ايٛاقع١ٝ ايٓكد١ٜ, ايٛاقع١ٝ ايطبٝع١ٝ, ايٛاقع١ٝ االغرتان١ٝ(. إجتاٖات ايٛاقع١ٝ:)    هُفتٍُ شًَسدَم

ايدميكساط١ٝ,...( ايسأمساي١ٝ, االغرتان١ٝ, ايػٝٛع١ٝ, ايٝرباي١ٝ, نػف َعاْٞ املصطًشات)    هُفتٍُ ضىاردَم
 تكازٜس فص١ًٝ ٜهًف ايطايب بإدماشٖا(.)ضُٔ

  
 

املرٖب ايسَصٟ) تعسٜف ايسَص ٚايسَص١ٜ يف ايػعس احلدٜح ٚعالقت٘ بكطاٜا ايػُٛض  هُفتٍُ ثازدَم
 ايفين.
 

 االَتشإ ايفصًٞ )ايفصٌ ايجاْٞ(. هُفتٍُ شازدَم

  ٚبٛديري, ٚايطٝاب( تساضٌ احلٛاع, ٚاخلٝاٍ االدبٞ)َٔ غعس ت.ع. ايٝٛت, أَج١ً تطبٝك١ٝ   هُفتٍُ حُظدَم

  . طسم حتًٌٝ ايكصٝد٠ احلدٜج١ ضُٔ املٓاٖر ايٓكد١ٜ ايطٝاق١ٝ ٚايٓص١ٝ   هُفتٍُ هُذدَم

 ايتازخيٞ ٚايٓفطٞ َٔ د١ٗ, ٚايبٟٓٝٛ ٚايطُٝٝا٥ٞ ٚايتأًٜٚٞ(.)   هُفتٍُ نؤزدَم

 أَج١ً تطبٝك١ٝ ع٢ً ايًٛس١ نٓػاط َٜٛٞ. ,)إَتشإ َٜٛٞ َفادئ(   هُفتٍُ بًصتُم

 . ْػأت٘, ٚخصا٥ص١ ٚقطاٜاٙ املرٖب ايطسٜايٞ,    هُفتٍُ بًصت ويُك

 أَج١ً تطبٝك١ٝ عٔ قصٝد٠ ايسؤٜا, ٚنػف َصطًشات ايفاْتاشٜا, ٚايعذا٥ب١ٝ, ٚايػسا٥ب١ٝ. هُفتٍُ بًصت ودوو

 االَتشإ ايفصًٞ )ايفصٌ ايجايح(. هُفتٍُ بًصت وشَِ

 .املرٖب ايربْاضٞ ْٚظس١ٜ)ايفٔ يًفٔ( بًصت وضىار هُفتٍُ

 ْٚصاز قباْٞ ,ٚبًٓد احلٝدزٟ., أَج١ً تطبٝك١ٝ يًػاعس ضعدٟ ٜٛضف, ٜٚٛضف ايصا٥ؼ    هُفتٍُ بًصت وثًَهج

 , ٚأِٖ َكَٛات٘ ايفهس١ٜ , َٚصايك٘ ٚفل زؤ١ٜ ْكد١ٜ تأص١ًٝٝ.املرٖب ايٛدٛدٟ هُفتٍُ بًصت وشُش

 َع٢ٓ احلداث١ ٚاحلدٜح, ٚاالبداع, ٚعالقتٗا بأش١َ ايػعسا٤ ٚايػعس. َراٖب احلداث١, هُفتٍُ بًصت وحُوت

  .بسٚش فٔ ايسٚا١ٜ نتعبري عٔ ضسٚز٠ سداث١ٝ هُفتٍُ بًصت وهُشت

  املجاقف١ ٚايتجاقف(ايفهس ٚاجلُاٍ ٚايفٔ عرب ٚضا٥ٌ االتصاٍ احلدٜج١, ٚبسٚش َصطًح )   هُفتٍُ بًصت ونؤ

  زؤ١ٜ ْكد١ٜ عٔ خط ضري األداب ايعامل١ٝ, َٚصطًح )عامل١ٝ االدب(.  هُفتٍُ شًًُم

 
 
 



 
 شُرضاوَكان :                                          

 االصفس ايسشام عبد. د  ايػسب يف اآلدب١ٝ املراٖب
 االصفس ايسشام عبد. د  ايػسب يف اآلدب١ٝ املراٖب     
 َٓدٚز حمُد. د   َٚراٖب٘ األدب  

 سطإ احلهِٝ عبد. د    أٚزبا يف األدب١ٝ املراٖب
 ٖالٍ غُٓٝٞ حمُد. د   املكازٕ األدب

 بدز ايباضط عبد. د(  إضال١َٝ زؤ١ٜ) ايػسبٞ األدب َراٖب
 املراٖب االدب١ٝ, د. مجٌٝ ْصٝف ايتهسٜيت.

 املراٖب االدب١ٝ َٔ ايهالضٝه١ٝ إىل ايعبج١ٝ, د. ْبٌٝ زاغب    .
 املراٖب االدب١ٝ َٔ ايهالضٝه١ٝ إىل ايعبج١ٝ, د. ْبٌٝ زاغب   
 . َٛاقع إيهرت١ْٝٚ ع٢ً ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ) االْرتْت(. 

 تًَبًين : 
 منىونٍُ ثرشًار و وَآلم بؤ تاقًكردنُوَكانٌ وَرزٍ وكؤتاٍ شالَ دابهريَت -

 /  1ع
 ( دزدات 5ايكٍٛ يف عٛاٌَ ْػأت٘؟                                                   ) عسف ايسَص, َطرتضاًل -أ

 اذنس املكصٛد باملصطًشات ايتاي١ٝ: -ب
 ( دزدات5)ايطسٜاي١ٝ, تساضٌ احلٛاع, ايكٓاع, االضطٛز٠(.                                                   )    

___________________________________ 
 /                                      2ع

 ( دزدات              5تهًِ باختصاز عٔ اختالف ايًػ١ ٚاخلٝاٍ بني ايهالضٝه١ٝ ٚايسَٚاْط١ٝ                               ) -أ
 ( دزدات5)          سًٌ ايكصٝد٠ ايتاي١ٝ ٚفل َعطٝات املرٖب ايطسٜايٞ:                                    -ب
إَسأ٠ جتًظ خًف ايػباى / تتأٌَ طفاًل ٜأتٞ َٔ عُل ايػازع/ طفٌ ٜأتٞ َٔ عُل ايػازع/ ٜسْٛ الَسأ٠ جتًاظ خًاف     

ٌر تاس٣ يفًاظ يف       ايػباى/ ضٝاز٠ غشٔ/ تعرب بني ايػباى/ ٚبني ايػازع/ ٚاالٕ../ املسأ٠ تٓظس َٔ خًاف ايػاباى/ ال طفا
                              ف ايػباى.../ ال يفد اَسأ٠ جتًظ يف ايػازع"                                  عُل ايػباى/ ايطفٌ حيدم َٔ خً


