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البريد االلكتروني
اسم المادة

دراسات سيميائية – الماجستير -الفرع االدبي

مقرر الفصل

األول

أهداف المادة

التفاصيل األساسية للمادة

توجيه الطلبة الى اهمية الدراسات السيميائية في حقل االدب وال سيما اآلداب السردية وتعليمهم
التقنيات التحليلية للسيمياء في كشف البنى السردية

مقدمة في السيمياء :مصطلحاً وتأريخاً واتجاهات -الحقل العلمي للسيمياء :هل هي علم او منهج-

سيميولوجيا سوسور -سيميوطيقا بيرس  -مرجعيات مدرسة باريس السيميائية – نظرة عامة عن مدرسة
باريس السيميائية -مستويات التحليل في هذه المدرسة  :المستوى الخطابي ،المستوى السردي،
المستوى العميق

الكتب المنهجية

غريماس :في المعنى -كورتيس :مدخل الى السيميائية السردية والخطابية -كورتيس :سيميائية اللغة

المصادر الخارجية

سعيد بنكراد :مدخل الى السيميائية السردية -نصر الدين بن غنيسة :فصول في السيميائيات

تقديرات الفصل
معلومات اضافية

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات اليومية

المشروع

االمتحان النهائي
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تعريف عام بالمادة ومنهج
الكورس ومصادر المادة
ومراجعها
بحث فيلولوجي في المصطلح
والمفهوم
مدارس السيمياء
بيرس :مؤسس السيمياء الفلسفية
سوسور :مؤسس السيمياء
اللسانية
مرجعيات مدرسة باريس
السيميائية
المستوى الخطابي:1
الصور والمسارات التصويرية
المستوى الخطابي:4
الممثلون واالدوار الثيماتية
المستوى المستوى السردي:1
الخطاطة العاملية
المستوى السردي:4
البرنامج السردي
المستوى الداللي العميق:1
التشاكل السيميولوجي
المستوى الداللي العميق:4
المربع السيميائي
مناقشة المشاريع البحثية
مراجعة عامة
امتحان الفصل
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