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   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2013-214                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: حسين عبد اللطيف عبدالله
ثسثؤري وردي مامؤستا: النقد الأدبي الحديث
ذ.موبايل: 07506369927
ئيميَل:hussen.1977@yahoo.com
مؤر يان واذووي مامؤستا: 

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: زماني عةرةبي

ناوي بابةت: المذاهب الأدبية             

قؤناغ:        جواره م                

ذمارةي يةكة: دوو                  

مؤر و واذووي سةرؤك بةش: أ  د. صادق كريم يحيى


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس:   م. حسين عبداللطيف عبدالله
نــــــاوي جيَطر: د. عمر أحمد محمود

ذ.موبايل:   07706171217
ذ.موبايل:07505470928

ئيميَل: hussen.1977@yahoo.com
ئيميَل: omarmahmoud1@hotmail.com



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
 
ثيَناسةي بابةت:
يشكل موضوع المذاهب الادبية قاعدة اساسية لا غنى لاي مثقف عنها, وهي تاريخ جوهري لاهم العطاءات الانسانية الحضارية, ولا بدّ لكل مشتغل في الادب أن يكون ملماً بمذاهبه وتطوراته والعوامل المؤثرة فيه, ومزايا كل مذهب, أو مرحلة, ومستويات نشؤها وتغيرها.
   وهذه المذاهب لم تعد مقتصرة على الاداب الغربية, بل اضحت معطيات مائدة علمية مشتركة, فالتفاعل والتواصل يؤثر ويتأثر بآداب الامم الاخرى, والادب العربي هو الاقرب اليه بحكم الموقع الجغرافي وعلاقاتها التاريخية, والاقتصادية والثقافية, فالادب العربي تأثر بالاداب الغربية,دون أن يغفل معطيات الاصالة العربية, والتراث.

طرينطي بابةت:
إنّ من أهم أهداف مادة المذاهب الادبية: 
1. أن يتعرف الطالب على المذاهب الادبية واسباب نشأتها وابرز خصائصها.2. أن يعرف الطالب اهم الافكار والمعتقدات التي تمخضت عنها.3. أن يعرف الطالب كيف يستنبط أهم توجهات النقاد وتناقضاتهم في التحولات الفكرية التي شهدتها اوربا.4.أن يعرف كيف يقارن بين مذهب ومذهب اخر من خلال المعطيات الفكرية.

ئامانجي بابةت:
المخرجات المتوقعة من تدريس المقرر:
1عنـاه،ه، أقسـه، أقسـاملاشتقاق ايت) موعة مؤلفين من الجامعة اللبنانية)لق بها من أحكام., كما يكون عوناً للمتدرب على النظم, وبه تكش.المعرفة(ادراك المعلومات والمفاهيم).
	ان يعرف الطالب تحولات الفكر الاوربي خلال العصر الحديث.
	ان يعي الطالب العلاقة بين حركة الفكر والمجتمع والادب.
	معرفة المصطلحات الادبية والنقدية من السياقات الادبية.\
	أن يلم الطالب بابرز ادباء اوربا في العصر الحديث وفقاً لإنتمائاتهم الادبية والفكرية

2. المهارات الفكرية: 
	أن يربط الطالب هذه المادة بمواد الادب المقارن ونظرية الادب والنقد الحديث.
	أن يلاحظ الطالب انعكاس تلك المذاهب على الادب العربي الحديث.
	أن يعي الطالب الفرق بين النصوص الاصلية والمترجمة عن لغة اخرى.
	أن يلاحظ الطالب مقومات تكوّن المذهب الادبي.

3.المهارات الشخصية والمسؤليات:
ا. اذا كان للطالب الموهبة في الانتماء للفكر لأي مذهب أدبي عليه أن يحيط بأبرز أعلامه ومفكريه ورواده.
2. يكتسب الطالب القدرة على القراءة والكتابة وفق الافكار الادبية بأساليب شعرية ونثرية معاصرة.
3. إجادة الحكم على النصوص الشعرية والادبية فنياً وجمالياً.

                                        دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
المذهب: تعريفه(لغة واصطلاحاً)، فائدته، لمحة تأريخية عنه، والفرق بينه وبين الاتجاه والتيار.
هةفتةي دووةم
بيان مصطلح الادب: (الادبية, الشعرية, الاسلوبية )، أمثلة تطبيقية.
هةفتةي سيَيةم
 تعريف بحال الادب والادباء عند الاوربيين, وانعكاس حال اوربا سياسياً وفكرياً ودينياً وثقافياً. مع قضايا تاريخية ( امتحان يومي مفاجئ).                
هةفتةي ضوارةم
التعريف بالمذهب الادبي واهم مقوماته الرئيسية.

هةفتةي ثيَنجةم
المذهب الكلاسيكي( نشأته, خصائصه, مميزاته الفكرية والفنية).
هةفتةي شةشةم
قضاياه الفنية, مع نماذج أدبية غربية وعربية,(مقارنات أدبية في الفكر والفن والجمال).
هةفتةي حةفتةم
 المذهب الكلاسيكي الجديد وتأثيره على الادباء العرب.
هةفتةي هةشتةم
الامتحان الفصلي (الفصل الأول).
هةفتةي نؤيةم
المذهب الرومانسي(الرومانتيكي) أفكاره, معتقداته, جذوره الفكرية.  
هةفتةي دةيةم
تأثير الرومانسية على الادب العربي, مع أهم المظاهر. 
هةفتةي يازدم
نماذج مختارة من الشعر الغربي والعربي(مدرسة الديوان, وجماعة ابولو, والرابطة القلمية).

هةفتةي دوازدةم
المذهب الواقعي: مميزاته, خصائصه, الفرق بين الواقعية القديمة والواقعية الجديدة .

هةفتةي سيَزدةم
   إتجاهات الواقعية:( الواقعية النقدية, الواقعية الطبيعية, الواقعية الاشتراكية).
هةفتةي ضواردةم
   كشف معاني المصطلحات(الرأسمالية, الاشتراكية, الشيوعية, اليبرالية, الديمقراطية,...) ضمن(تقارير فصلية يكلف الطالب بإنجازها).
 

هةفتةي ثازدةم
المذهب الرمزي( تعريف الرمز والرمزية في الشعر الحديث وعلاقته بقضايا الغموض الفني.

هةفتةي شازدةم
الامتحان الفصلي (الفصل الثاني).
هةفتةي حةظدةم
  أمثلة تطبيقية(من شعر ت.س. اليوت, وبودلير, والسياب) تراسل الحواس, والخيال الادبي 
هةفتةي هةذدةم
  طرق تحليل القصيدة الحديثة ضمن المناهج النقدية السياقية والنصية.  
هةفتةي نؤزدةم
  (التاريخي والنفسي من جهة, والبنيوي والسيميائي والتأويلي).
هةفتةي بيستةم
  (إمتحان يومي مفاجئ), أمثلة تطبيقية على اللوحة كنشاط يومي.
هةفتةي بيست ويةك
   المذهب السريالي, نشأته, وخصائصة وقضاياه .
هةفتةي بيست ودوو
أمثلة تطبيقية عن قصيدة الرؤيا, وكشف مصطلحات الفانتازيا, والعجائبية, والغرائبية.
هةفتةي بيست وسىَ
الامتحان الفصلي (الفصل الثالث).
هةفتةي بيست وضوار
المذهب البرناسي ونظرية(الفن للفن).
هةفتةي بيست وثيَنج
   أمثلة تطبيقية للشاعر سعدي يوسف, ويوسف الصائغ, ونزار قباني ,وبلند الحيدري.
هةفتةي بيست وشةش
المذهب الوجودي, وأهم مقوماته الفكرية , ومزالقه وفق رؤية نقدية تأصيلية.
هةفتةي بيست وحةوت
مذاهب الحداثة, معنى الحداثة والحديث, والابداع, وعلاقتها بأزمة الشعراء والشعر.
هةفتةي بيست وهةشت
بروز فن الرواية كتعبير عن ضرورة حداثية.	
هةفتةي بيست ونؤ
  الفكر والجمال والفن عبر وسائل الاتصال الحديثة, وبروز مصطلح (المثاقفة والتثاقف) 
هةفتةي سييةم
 رؤية نقدية عن خط سير الأداب العالمية, ومصطلح (عالمية الادب). 




                                          سةرضاوةكان :
المذاهب الآدبية في الغرب  د. عبد الرزاق الاصفر
     المذاهب الآدبية في الغرب  د. عبد الرزاق الاصفر
  الأدب ومذاهبه   د. محمد مندور
المذاهب الأدبية في أوربا    د. عبد الحكيم حسان
الأدب المقارن   د. محمد غنيمي هلال
مذاهب الأدب الغربي (رؤية إسلامية)  د. عبد الباسط بدر
المذاهب الادبية, د. جميل نصيف التكريتي.
.	   المذاهب الادبية من الكلاسيكية إلى العبثية, د. نبيل راغب
	  المذاهب الادبية من الكلاسيكية إلى العبثية, د. نبيل راغب
	. مواقع إلكترونية على الشبكة العنكبوتية( الانترنت).
تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت
س1/  
أ- عرف الرمز, مسترسلاً القول في عوامل نشأته؟                                                   (5) درجات 
ب- اذكر المقصود بالمصطلحات التالية:
    (السريالية, تراسل الحواس, القناع, الاسطورة).                                                   (5) درجات
___________________________________
س2/                                      
أ- تكلم باختصار عن اختلاف اللغة والخيال بين الكلاسيكية والرومانسية                               (5) درجات             
ب- حلل القصيدة التالية وفق معطيات المذهب السريالي:                                             (5) درجات
  إمرأة تجلس خلف الشباك / تتأمل طفلاً يأتي من عمق الشارع/ طفل يأتي من عمق الشارع/ يرنو لامرأة تجلس خلف الشباك/ سيارة شحن/ تعبر بين الشباك/ وبين الشارع/ والان../ المرأة تنظر من خلف الشباك/ لا طفلُ ترى يجلس في عمق الشباك/ الطفل يحدق من خلف الشباك.../ لا يجد امرأة تجلس في الشارع"                                                              

