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 وصف المادة:
نظرية األجناس واألنواع  -)موضوع األجناس األدبية( من زوايا متعددة: إشكاالت التجنيس األديب –دة تدرس هذه املا

 –شعرية اخلطاب الروائي  –مسألة تداخل األجناس األدبية  –شعرية ) اخلطاب، اجلنس، النوع، والنص(  –األدبية 
 .فاصيلاملوروث السردي عند العرب، وغريها من الت –تقنيات السرد الشعري 

 
 أهداف المادة:

 هتدف هذه املادة إىل ربط األجناس األدبية بعضها ببعض لرسم خارطة عامة. -1
 تعلمُّ آليات صياغة اإلطار النظري لألجناس واألنواع األدبية. -2

  التعرف على إمكانية التهجني األديب وتداخل األجناس واألنواع األدبية، مما يساهم يف التجديد. -3

4-  
 مكونات المادة: 

عز الدين المناصرة: )األجناس األدبية( في ضوء الشعريات المقارنة، دار الراية، : الكتاب المقّرر-
 .2010عّمان،

 

 أدوات التقييم: 
  .تقارير أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 
  .امتحانات قصيرة 
  .واجبات 

  .تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 



 .امتحانات فصلية ونهائية 

 

 ى أدوات التقييمتوزيع العالمات عل

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول 

 20 االمتحان الثاني 

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

 20 التقارير أو األبحاث / الواجبات/ المشاريع/ االمتحانات القصيرة

 100 المجموع

 
 
 
 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي: 
 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها المطلوب تغطيتها المادة األساسية والمساندة األسبوع

 تعريفات: الخطاب األول 
 

 

 تعريفات: الجنس، النوع الثاني 
 

 

 تعريفات: النص الثالث 
 

 

 (1) إشكاالت التجنيس األدبي الرابع 
 

 

 (2) إشكاالت التجنيس األدبي الخامس 
 

 

 السادس 
 االمتحان األول 

 (3) بيإشكاالت التجنيس األد
 

 تلخيص كتاب في موضوع االجناس

 (1) نظرية األجناس واألنواع األدبية السابع 
 

 

 (2) نظرية األجناس واألنواع األدبية الثامن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المادة األساسية والمساندة األسبوع
 المطلوب تغطيتها

 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها

  (1) مسألة تداخل األجناس األدبية التاسع 
 

  ( 2) مسألة تداخل األجناس األدبية العاشر 

 الحادي عشر 
 االمتحان الثاني

 تلخيص كتاب في موضوع االجناس ( 3) مسألة تداخل األجناس األدبية

  ( 1) شعرية الخطاب الروائي الثاني عشر

  ( 2) شعرية الخطاب الروائي الثالث عشر 

  ( 1) تقنيات السرد الشعري ر الرابع عش

   (2) تقنيات السرد الشعري الخامس عشر 

  الموروث السردي عند العرب السادس عشر 

 

 حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس.  
 

 سياسة الحضور والغياب: 
المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري % من الساعات 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

يقبله عميد الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحبًا من المادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع من 
 التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته في المادة صفرًا في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري. 

 
 للمادة: المراجع العلمية 

، اجمللد األول والثاين، جامعة اليوموك، منشورات عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، تداخل األنواع األدبية -1
 .2009ابسة، ر إشراف وحترير: نبيل حّداد، وحممود د

 .1994: نظرية األجناس األدبية، ترمجة: عبد العزيز السبيل، النادي األديب، جّدة، السعودية،)خمسة نقاد( -2

 .1985األدب واألنواع األدبية، ترمجة: طاهر حجار، دار طالس، دمشق،  نقاد فرنسيون(:) -3

 .1986مدخل جلامع النص، ترمجة: عبد الرمحن أيوب، منشورات توبقال، املغرب،  جيرار ُجينيت: -4

 .1998: تداخل األنواع يف القصة املصرية القصرية، اهليئة العامة للكتاب، القاهرة، خيري دومة -5

 .1980فن املقامات يف األدب العريب، الشركة الوطنية، اجلزائر، مرتاض:  الملكعبد  -6

 .2002الفن الروائي، ترمجة: ماهر البطوطي، اجمللس األعلى للثقافة مبصر،  ديفيد لودج: -7

 .1993، بريوت، 2: حتليل اخلطاب الروائي، منشورات املركز الثقايف العريب، ط سعيد يقطين -8

 .2002صطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان، : معجم ملطيف زيتوني -9

السرد العريب القدمي: من اهلامش إىل املركز، اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت  محمد عبيد اهلل: -10
 .2007، ربيع 98عدد 

 



 


