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 زانياري واوؤشتا:
 

 أ.د. صادم نزِٜ حي٢ٝ نــــــاوي واوؤشتا:
 األدب املكارٕ            ثصجؤري وردي واوؤشتا -1

 ذ.ووباين:
 khurshasadegh@gmail.com ن:ئيىيَ
 واذووي واوؤشتا: يان وؤر
 

 زانياري بةش و بابةت:

 ايًػ١ ايعزب١ٝ :ةشبنــــــاوي 
 دب املكارٕاأل :ناوي بابةت

 ايزابع١ :قؤناغ
 2 :ذوارةي يةكة

 د. صادم نزِٜ حي٢ٝأ.  واذووي شةرؤك بةش: و وؤر
 

 زانياري بةرثرس و جيَطري دَلهيايي جؤري بةش:

 د. عُز أمحد حمُٛد :جيَطرنــــــاوي  عبداهلل سضني عبدايًطٝفّ.  :بةرثرسنــــــاوي 
  07505470928ووباين:ذ. 10017707770ذ.ووباين:
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     :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

            

 ثيَهاشةي بابةت:
 املٛضٛعات ايز٥ٝض١ اييت ٜعادتٗا املكزر، ميهٓٓا إٔ ْذنز: َٔ         

تارٜذ األدب املكارٕ ــ ٚد١ٗ ْظز يف تعزٜف٘ ــ َٛقف٘ ٚاألدب ايعاملٞ ــ َدارص٘: ايفزْض١ٝ ٚاألَزٜه١ٝ ٚاألٚرب١ٝ ٚايضالف١ٝ ــ 
درصت٘ األَزٜه١ٝ ٚقطاٜا ايٓكد ــ َٛقف٘ خط صريٙ ــ َٓٗذ١ٝ دراصات٘ ــ َدرصت٘ ايفزْض١ٝ ٚقط١ٝ ايتأثري ٚاملٓٗر ايتارخيٞ ــ َ

ت َٔ ْظز١ٜ ايتًكٞ ــ َٛقف٘ ٚايرتمج١ ــ بٝٓ٘ ٚبني ايتٓاص ــ ٚيف ْٗا١ٜ املطاف: َكاربات٘ املكار١ْٝ ايتطبٝك١ٝ يف املؤثزات ٚايتٛاسٜا
 األدب١ٝ.

 
 طريهطي بابةت:

ٔ    اآلداب ايعامل١ٝ. َٚعزف١ خصٛصٝات٘، َٚد٣ إصٗاَات٘ يف األدب املكارٕ، ٖٛ دراص١ األدب ايكَٛٞ يف عالقات٘ ايتارخي١ٝ َع غريٙ َ
ََِعٝٓٗا. َٚكار١ْ َٓذشات٘ األدب١ٝ ايك١َٝٛ َع َٓذشات األَِ ٚايكَٛٝات األخز٣. ٚإدراى ٚٚعٞ إجي ابٝات٘ اآلداب ايعامل١ٝ، أٚ َكدار ًْٗ٘ َٔ 

دتًف١  ٚليو َعِبَز ايتعزفف ع٢ً اسإصٗاَات ايعامل١ٝ املٛصفع١، ٚصًبٝات٘. ٚايضعٞ إىل ايٓٗٛض ب٘ يٝٛاصٌ درب٘ يف َضارات عامل١ٝ األدب امل
 َٚٔ خالٍ بًٛر٠ َكصدٜفت٘ ٚعامل١ٝ األدب تًو، يٝتُتع باْفتاح ٚاٍع َٚجٍٛ دا٥ِ ٚسطٛر رسب فعاٍ يف أدٛا٤ مساٚات عامل١ٝ األدب.

ٌف ليو َٔ خالٍ ايتٛقف عٓد حمّطيت األدبني ايهٛردٟ ٚايعز                بٞ، ٚاالْطالم بُٗا َُٚٓٗا صٛب آفام اآلداب ٚصٝتِ ن
ٚ...  اسإصال١َٝ خباص١: ايفارص١ٝ َٓٗا ٚايرتن١ٝ ٚاألٚرد١ٜ ٚ... إخل، ٚاآلداب ايعامل١ٝ األخز٣ بعا١َ: اسإجنًٝش١ٜ َٓٗا ٚايفزْض١ٝ ٚايزٚص١ٝ

 إخل.
 ئاواجني بابةت:

                            
ض١ٝ يف اجملاالت ايع١ًُٝ ــ األدب١ٝ، تٛفز ضُإ دٛد٠ املزدٚدات ايع١ًُٝ، ايٓكد١ٜ َٓٗا إعداد رصاٌَٝ فهز١ٜ، حتكل َٝشات تٓاف

ايطًب١ ادتاَعٝني ايدارصني، ٚدتاَعتِٗ ٚجمتُعِٗ. ٖٚذا اسإعداد، ٖٛ اهلدف  \ٚاألدب١ٝ. ٖٚٞ اييت ختزز عا٥د٠ يًزصاٌَٝ ايفهز١ٜ 
 األصاظ َٔ املكزر، ٚايزصاي١ ايعا١َ يًتدرٜضٞ املضؤٍٚ.

َُدزدات تتذ٢ً يف ١٦ٖٝ نٛادر أنادمي١ٝ َتُٝش٠ َتدصص١ يف األدب          َُٓتذات ٚتٛفري  َفا ايتطًعات، فٗٞ تتُجٌ يف: حتكٝل  أ
 املكارٕ َٚدارص٘ َٚزاَٝ٘، لٟ درب١ ٚٚعٞ مبشايك٘ ٚأسَات٘ ٚإعهايٝات٘.

بعًُٝات ُتدار بٗا امُلدخالت املتاس١ يًُكزر،   َٔ َٗاّ ايتدرٜضٞ املضؤٍٚ يف حتكٝل اسإصرتاتٝذٝات ٚامُلدزدات، قٝاَ٘         
ٚاييت تتطُٔ األٖداف ٚايػاٜات ٚايتطًعات، ٚإيكا٤ احملاضزات ايٓظز١ٜ، تتدًًٗا تدرٜبات ع١ًُٝ ٜغارى فٝٗا ايطًب١، يًكٝاّ 

 ١ٝ بعا١َ.بدراصات َكار١ْٝ تطبٝك١ٝ بني األدبني ايهٛردٟ ٚايعزبٞ خباص١، ٚبُٝٓٗا ٚبني اآلداب اسإصال١َٝ ٚايعامل



 

        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    
 حمل١ تارخ١ٝ عٔ األدب املكارٕ. ةفتةي يةكةمه
 حنٛ تعزٜف يألدب املكارٕ. ةفتةي دووةمه
 أ١ُٖٝ األدب املكارٕ. ةفتةي شيَيةمه
 أس١َ األدب املكارٕ. ةفتةي ضوارةمه
 األدب املكارٕ: املدرص١ ايفزْض١ٝ. َدارظ ةفتةي ثيَهجةمه
 َدارظ األدب املكارٕ: املدرص١ األَزٜه١ٝ. ةفتةي شةشةمه
 َدارظ األدب املكارٕ: املدرص١ ايضالف١ٝ ةفتةي حةفتةمه
 خط صري ايدراصات األدب١ٝ املكار١ْ يف ايًػ١ ايهٛرد١ٜ ةفتةي هةشتةمه

 املكار١ْ يف ايًػ١ ايعزب١ٝ خط صري ايدراصات األدب١ٝ هةفتةي نؤيةم
 خط صري ايدراصات األدب١ٝ املكار١ْ يف ايًػ١ ايفارص١ٝ هةفتةي دةيةم
 االَتشإ ايغٗزٟ األٍٚ هةفتةي يازدم

 جماالت األدب املكارٕ هةفتةي دوازدةم
 األصط ايٓظز١ٜ يألدب املكارٕ هةفتةي شيَسدةم

 املٓٗر ايتارخيٞ ٚايتأثريات يف ايدراصات املكار١ْٝ هةفتةي ضواردةم
 األدب املكارٕ ْٚظز١ٜ ايتًكٞ هةفتةي ثازدةم

 األدب املكارٕ ٚاألدب ايعاملٞ هةفتةي شازدةم
 (.1األدب املكارٕ ٚايتٓاص) هةفتةي حةظدةم
 (.2األدب املكارٕ ٚايتٓاص) هةفتةي هةذدةم
 ايب١ٜٛٝٓاألدب املكارٕ ٚاملدرص١  هةفتةي نؤزدةم
 األدب املكارٕ ٚاملدرص١ ايضُٝٝا١ٝ٥ هةفتةي بيصتةم

 االَتشإ ايغٗزٟ ايجاْٞ. هةفتةي بيصت ويةك
 (.1األدب املكارٕ ٚخدَت٘ يآلداب اسإصال١َٝ) هةفتةي بيصت ودوو

 (2األدب املكارٕ ٚخدَت٘ يآلداب اسإصال١َٝ) هةفتةي بيصت وشىَ
 (.3ت٘ يآلداب اسإصال١َٝ)األدب املكارٕ ٚخدَ هةفتةي بيصت وضوار
 (1َكاربات تطبٝك١ٝ يف املؤثزات ٚايتٛاسٜات األدب١ٝ) هةفتةي بيصت وثيَهج

 (.2َكاربات تطبٝك١ٝ يف املؤثزات ٚايتٛاسٜات األدب١ٝ) هةفتةي بيصت وشةش



 (.3َكاربات تطبٝك١ٝ يف املؤثزات ٚايتٛاسٜات األدب١ٝ) هةفتةي بيصت وحةوت
 (.4َكاربات تطبٝك١ٝ يف املؤثزات ٚايتٛاسٜات األدب١ٝ) هةفتةي بيصت وهةشت

 (.5َكاربات تطبٝك١ٝ يف املؤثزات ٚايتٛاسٜات األدب١ٝ) هةفتةي بيصت ونؤ
 (.6َكاربات تطبٝك١ٝ يف املؤثزات ٚايتٛاسٜات األدب١ٝ) هةفتةي شييةم

 
 

 شةرضاوةكان :                                          
 د. غُٓٝٞ ٖالٍ األدب املكارٕ:

 األدب املكارٕ: د. بدٜع مجع١

 األدب املكارٕ: د. ط٘ ْدا

 األدب املكارٕ: د. حمُد ايضعٝد مجاٍ ايدٜٔ

 األدب املكارٕ: د. عبدٙ عبٛد، ٚآخزٕٚ.

 ايعزب ٚاألدب املكارٕ: د. عبد ايٓيب اصطٝف

 حنٛ ْظز١ٜ ددٜد٠ يألدب املكارٕ: د. أمحد عبد ايعشٜش.
 

 تيَبيين : 
 وةآلم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي شاهَ دابهريَت . منوونةي ثرشيار و -
 .بكريَت (quiz) تاقيكردنةوةي لةناكاو -

 
قد نإ حمٛر دراصتو يف ٖذا املكزر، ٖٛ: " األدب املكارٕ "، فٌٗ يو إٔ تٛدش اذتدٜح عٔ ايتعارٜف املدتًف١ ي٘، ٚإٔ تبني 

 رأٜو فٝٗا ؟.
 ٌٖ تضًِّ بأ١ُٖٝ األدب املكارٕ، ٚبدٚرٙ يف إسٝا٤ األدب ايكَٛٞ ؟.

 ٖٓاى اتٗاّ َٛدف٘ يألدب املكارٕ، ٌٖ تزاٙ َٛدًَّٗا أّ ال ؟بٝفٔ رأٜو فٝ٘.

 حتدخ عٔ املغرتى ٚاملدتًف بني َدارظ األدب املكارٕ.

 حتدخ عٔ خط صري ايدراصات املكار١ْ يف األدب ايهٛردٟ.

 حتدخ عٔ خط صري ايدراصات املكار١ْ يف األدب ايعزبٞ.

 حتدخ عٔ خط صري ايدراصات املكار١ْ يف األدب ايفارصٞ.

 نٝف تز٣ ايدراصات املكار١ْ اييت متت بني األدبني ايهٛردٟ ٚايعزبٞ ٚفل َٓٗر املدرص١ ايفزْض١ٝ ؟.



ٕف األْديط ناْت دضزًا عرب ت عًٝ٘ قٛافٌ ايجكاف١ ٚاذتطار٠ اسإصال١َٝ إىل أٚرٚبا، نُا قد صًِّ أغًب املكارْني األٚرٚبٝني يف أ
 دشد ايبعض اآلخز َِٓٗ، ٚأْهز ليو  بٝفٔ ليو بايتفصٌٝ.

-Ali-A( بؤ كوردي و بةفؤنيت )Ali_K_Traditional) بة فؤنيت ككؤرس بووثيَويصتة  -

Traditional )بؤ عةرةبي و بةفؤنيت (Times New Roman) بؤئيهطميسى. 

 
 

  تيَبيهيةكي تر كة واوؤشتا هةيبيَت .هةر 

 
َٔ َٗاّ ايتدرٜضٞ املضؤٍٚ يف حتكٝل اسإصرتاتٝذٝات ٚامُلدزدات، قٝاَ٘  بعًُٝات ُتدار بٗا امُلدخالت املتاس١ يًُكزر، ٚاييت 

كٝاّ بدراصات تتطُٔ األٖداف ٚايػاٜات ٚايتطًعات، ٚإيكا٤ احملاضزات ايٓظز١ٜ، تتدًًٗا تدرٜبات ع١ًُٝ ٜغارى فٝٗا ايطًب١، يً
 َكار١ْٝ تطبٝك١ٝ بني األدبني ايهٛردٟ ٚايعزبٞ خباص١، ٚبُٝٓٗا ٚبني اآلداب اسإصال١َٝ ٚايعامل١ٝ بعا١َ.

ٌف اختبار 44ٚطزم ايتكِٝٝ:   % يالَتشإ ايٓٗا64ٞ٥% يًٓغاط. 14ٚ% ، 15ٚ% يالختبارٜٔ ايغٗزٜني ٚايٓغاط ايبشجٞ، يه
 
 
 


