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BSAR 401- Modern Arabic Prose           النثر العربي الحديث 
 

Course Description       توصيف المقرر 
 

املقالة والقصة القصرية والرواية يتناول ىذا املساق حملة موجزة عن نشأة الفنون املختلفة من النثر العريب احلديث حنو  
واملسرحية والسرية الذاتية والرحلة وتطورىا بعد النهضة األدبية وبيان اجتاىاهتا يف األدب العريب منذ القرن التاسع عشر امليالدي. 

واملسرحية والرحلة  فريكز على الكّتاب العرب املعاصرين واجنازاهتم النثرية ويقتطف النصوص النثرية من القصة القصرية والرواية
والسرية الذاتية واملقالة. ويهدف املساق أن يتدرب الطالب على فهم النصوص ونقدىا وحتليلها ويتذوق مجال األساليب النثرية 

 احلديثة من خالل دراستها.
 Course Objectives        أهداف ادلقرر:

 يرمى ىذا املساق / املقرر إىل ترسيخ ما يلي: 
 مفهوم النهضة األدبية يف العصر احلديث ومظاىرىا وعواملها.أن يتعرف على  .1
 أن يتعرف على كل من فنون القصة القصرية والرواية واملسرحية والسرية الذاتية واملقالة والرحلة. .2
ات أن يتعرف على اجتاىات احلياة العربية احلديثة وميوهلا ونزعاهتا السياسية والدينية واالجتماعية خالل دراسة االجناز  .3

 النثرية.
 أن يتعرف على أساطني النثر العريب احلديث وأساليب كتاابهتم. .4
 أن يلم الطالب أبمناط النثر العريب احلديث من خالل دراسة النماذج املختارة. .5
 أن يتمكن من فهم النصوص ونقدىا وحتليلها. .6
 األدبية والبالغية.أن يتذوق الطالب األساليب النثرية احلديثة من خالل دراسة النصوص من الناحية  .7

 Course Contents        حمتوايت ادلقرر:
 Unit  01          :الوحدة األوىل

 الفنون النثرية يف العصر احلديث. 1.1
 النهضة األدبية ونشأة األجناس النثرية يف العصر احلديث وتطورىا. 1.1.1
 الذاتية.تعريف املقالة والقصة القصرية، والرواية، واملسرحية والسرية  1.1.2

 Unit  02      (32-41قصة "ادلضيف اجلائع" )ص  :الوحدة الثانية
 قصة "املضيف اجلائع" دراسة وحتليل. 2.1
 حملة موجزة عن حياة أيب احلسن علي الندوي وآاثره األدبية وميزات أسلوبو النثري البارزة. 2.2

 Unit  03       قصة قصرية: مشس صغرية :الوحدة الثالثة
 ( دراسة وحتليل.103-97)ص قصة "مشس صغرية"  3.1
 حملة عن حياة زكراي اتمر وآاثره األدبية وميزات أسلوبو. 3.2

 Unit  04    (332-334ظاهر مكة )من "يف منزل الوحي"، ص  :الوحدة الرابعة
 ظاىر مكة ـــــــ دراسة وحتليل. 4.1
 حملة عن حياة دمحم حسني ىيكل وآاثره األدبية وميزات أسلوبو. 4.2

 Unit  05       (404-79أهلي )ص  مات: الوحدة اخلامسة
 مات أىلي ــــــ دراسة وحتليل. 5.1
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 حملة عن حياة جربان خليل جربان وآاثره األدبية وميزات أسلوبو. 5.2
 Unit  06     (41-42إىل ولدي )الفصل الثالث، ص  :الوحدة السادسة

 إىل ولدي ـــ دراسة وحتليل. 6.1
 أسلوبو.حملة عن حياة أمحد أمني وآاثره األدبية وميزات  6.2

 Unit  07     (422-424وعد احلق )الفصل العشرون، ص  :الوحدة السابعة
 وعد احلق ـــــ دراسة وحتليل. 7.1
 حملة عن حياة طو حسني وآاثره األدبية وميزات أسلوبو. 7.2

 Unit  08      (30-9قصة اليتيم )من العربات، ص  :الوحدة الثامنة
 اليتيم ــــــ دراسة وحتليل. 8.1
 مصطفى لطفي املنفلوطي وآاثره األدبية وميزات أسلوبو.حملة عن حياة  8.2

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         الكتب ادلقرتحة:

 ، بدون سنة.3أمحد أمني: إىل ولدي، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط -
 م.1997جربان خليل جربان: العواصف، دار العرب، لبنان،  -
 م.1994، 3زكراي اتمر: ربيع يف الرماد، رايض الريس للكتب والنشر، دمشق، ط -
 م.1996، 2دمحم صاحل: األدب العريب احلديث، دار األندلس للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، طالشنطي،  -
 م.1981، 4طو حسني: وعد احلق، دار املعارف، مصر، ط -
 املنفلوطي، مصطفى لطفي: العربات، دار الصدى الوطنية للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، بدون سنة. -
 م.2015، دار الثقافة، بريوت، جنم، دمحم يوسف: فن القصة -
الندوي، أبو احلسن علي احلسين، قصص من التاريخ اإلسالمي، املطبعة الندوية، ندوة العلماء لكهنو، اهلند،  -

 م.1991، 3ط
 ىيكل، دمحم حسني: يف منزل الوحي، مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة، بدون سنة. -

 


