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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 يوسف محمد جابر اسكندر االسم
 yousif@coart.uobaghdad.edu.iq البريد االلكتروني

 الفرع االدبي -الماجستير –دراسات سيميائية  اسم المادة
 األول مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

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

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 -الحقل العلمي للسيمياء: هل هي علم او منهج -مقدمة في السيمياء: مصطلحاً وتأريخاً واتجاهات
نظرة عامة عن مدرسة  –مرجعيات مدرسة باريس السيميائية   -سيميوطيقا بيرس  -جيا سوسورسيميولو 

مستويات التحليل في هذه المدرسة : المستوى الخطابي، المستوى السردي،  -باريس السيميائية
 المستوى العميق

 الكتب المنهجية
 
 

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

 المصادر الخارجية
 
 

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

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 %01مثلً  - %51مثلً  %53مثلً  %53مثلً 

 علومات اضافيةم
 
 

 51 51 51 01 

 

 

 

 بغداداسم الجامعة:
 اآلداباسم الكلية:
 اللغة العربيةاسم القسم:

 الفرع االدبي –الماجستير المرحلة:
يوسف محمد اسم المحاضر الثالثي:

 جابر
 استاذ مساعداللقب العلمي:

 راهدكتوالمؤهل العلمي:
 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   
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 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

تعريف عام بالمادة ومنهج  4-11-4114 1
الكورس ومصادر المادة 

 ومراجعها

  

فيلولوجي في المصطلح بحث  4114--1111 4
 والمفهوم

  

   مدارس السيمياء 11-11-4114 3

   بيرس: مؤسس السيمياء الفلسفية 42-11-4114 4

سوسور: مؤسس السيمياء  4-14-4114 2
 اللسانية

  

مرجعيات مدرسة باريس  9-14-4114 6
 السيميائية

  

 : 1المستوى الخطابي 16-14-4114 7
 الصور والمسارات التصويرية

  

 : 4المستوى الخطابي 43-14-4114 1
 الممثلون واالدوار الثيماتية

  

: 1المستوى المستوى السردي 31-14-4114 9
 الخطاطة العاملية

  

 : 4المستوى السردي 6-1-4112 11
 البرنامج السردي

  

: 1المستوى الداللي العميق 13-1-4112 11
 التشاكل السيميولوجي

  

 : 4الداللي العميقالمستوى  41-1-4112 14
 المربع السيميائي

  

   مناقشة المشاريع البحثية 47-1-4112 13

   مراجعة عامة 3-4-4112 14

   امتحان الفصل 11-4-4112 12
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 نةـــــف الســة نصــــــــعطل
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 بغداد اسم الجامعة:
 االداب اسم الكلية:
 اللغة العربية اسم القسم:

 الماجستير المرحلة:
يوسف محمد  اسم المحاضر الثالثي:

 جابر
 مساعداستاذ  اللقب العلمي:

 الدكتوراه المؤهل العلمي:
 بغداد -كلية االداب  مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   
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  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ


