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 استمارة انجاز الخطة التدريسية لمادة الدراسات الثقافية
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 الدراسات الثقافية. اسم املادة
 األول مقرر الفصل

 املادة أهداف
 
 

 اكساب الطلبة مهارة الفحص الثقايف للنصوص وحتليلها.-1
 الطلبة حبصيلة نظرية وتطبيقية يف جمال الدراسات الثقافية والنقد الثقايف.تزويد   -2

  
 للمادة األساسيةالتفاصيل 

 
 

تعتمد املادة  تلقي املفاهيم النظرية اليت ختص ميادين الدراسات الثقافية، مث املمارسة العملية يف 
ت على حتليل النصوص يف مواجهة النص وحتليله بطرائق خمتلفة حبسب تنوع املناهج اليت عمل

 الدراسات الثقافية والنقدية.
 الكتب املنهجية

 
 

 ميكن اعتماد كتب النقد الثقايف والدراسات الثقافية وال سيما ما جاء منها تطبيقيا.

 املصادر اخلارجية
 
 

ميكن اإلفادة من الدراسات التطبيقية يف الدراسات املنهجية واألكادميية كالرسائل العلمية 
 للماجستري والدكتوراه

  النشاط الصفي البحث االمتحان الثاين االمتحان االول تقديرات الفصل
  درجات5 درجات10 درجة15 درجة15

    جتمع درجة  معلومات اضافية

 الكوفة اسم الجامعة:

 اآلداب  اسم الكلية:
 اللغة العربية اسم القسم:

  الماجستير المرحلة:
د. حسن عبد  اسم المحاضر الثالثي:

 عودة الخاقاني
 استاذ العلمي:اللقب 

  دكتوراه المؤهل العلمي:
 كلية اآلداب مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

التعليم العالـي والبحـث العلمـيوزارة 

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   

mailto:alkhaqani@uokufa.edu.iq


االمتحان االول مع  
الثاين وتقسم على 

 اثنني
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 التاريخ

 
 المادة النظرية

 
 المادة العملية

 
 المالحظات

  التعريف بالمادة وحدودها، وتزويد الطلبة بالمصادر، وعناوين بحوثهم. 8/11/2020 – 2/11 1

  مقدمة تمهيدية في العصر الحديث وبيان أهم سماته المميزة. 9/11-15/11/2020 2

3 16/11 -

22/11/2020 

  تحديد مفهوم الدراسات الثقافية، وتمييزها من الحقول المجاورة.

4 23/11 -

29//11/2020 

  عالقة الدراسات الثقافية بالحقول المجاورة.

5 30/11 – 

6/12/2020 

  عالقة الدراسات الثقافية باللغة، والتاريخ، والمجتمع، والتكنولوجيا وعلوم االتصال. 

 عالقة الدراسات الثقافية بالنقد األدبي، وموقعها من نظرية النقد الحديث.  13/12/2020 -7/12 6

 + االمتحان التقويمي األول.                           

 

7 14/12-

20/12/2020 

  الثقافي، نشأته، ومفاهيمه الرئيسة، وأبرز رّواده.النقد 

8 21/12- 

27//202012 

  التمييز بين كل من: النقد الثقافي، والدراسات الثقافية، والتحليل الثقافي

  اجراءات النقد الثقافي في دراسة النص األدبي. 28/12-3/1/2021 9

  الفكر الجديدة.نقد ما بعد الكولنيالية وخارطة  4/1-10/1/2021 10

  النسوية والنقد النسوي. 17/1/2021 -11/1 11

 الكوفة اسم الجامعة:

 اآلداب  اسم الكلية:
 اللغة العربية اسم القسم:

 ماجستيرال المرحلة:
حسن عبد عودة  اسم المحاضر الثالثي:

  الخاقاني 
 استاذ  اللقب العلمي:

 دكتوراه   المؤهل العلمي:
 كلية اآلداب مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



  المهمش والشعبي، أو بروز الثقافة الشعبية. 18/1-24/1/2021 12

  التطبيقات العملية: جهود د. عبد هللا الغذامي في النقد الثقافي. 2/2/2021 -25/1 13

  جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي أنموذجاً.تجربة د. يوسف عليمات في كتابه:  14/2/2021  -8/2 14

تجربة ناصر الحجاج في كتابه: بدر شاكر السياب هوية الشعر العراقي.                      21/2/2021 -15/2 15

 + االمتحان التقويمي الثاني

 

  أسبوع تعويضي عن العطل الرسمية والمناسبات الدينية + مناقشة بحوث الطلبة  16

 
 
 

  العميد: توقيع           االستاذ: توقيع 
 


