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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 العربيةاللغة : القسم العلمي
 / املرحلة الرابعة  النقد االديب ومذاهبهاسم املقرر الدراسي )املادة الدراسية(: 

 
 0202/   7/     9 اتريخ ملء امللف :  

 

  :   التوقيع
 م.د. هديل عبد الرزاق أمحد : اسم استاذ املادة

 0202/   7/    9: لتاريخا

  :   التوقيع
 أ.د. أحالم خليل حممد  اسم رئيس القسم :

 0202:   /    / لتاريخا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعيجلنة دقـق امللف من قبل 

   
 :التوقيع

 م.د.سهام قنرب عليواألداء اجلامعي يف القسم:ضمان اجلودة عضو جلنة اسم 
 0202:   /    / التاريخ
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 الدراسي صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة التعليميةالمؤسسة  .1

 اللغة العربية    علمي القسم ال .2

 / المرحلة الرابعة  النقد األدبي ومذاهبه المقرر )اسم المادة(اسم  .3

 بعد( الكتروني )عن أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ساعة 03أسبوع =  33ساعات أسبوعيا*  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2321/   7/      0      تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 -:أهداف المقرر .8
 

 جعل الطالب يدرك العالقات التي نشأت بين الثقافة العربية المعاصرة والثقافات والغربية -
 جعل الطالب يطلع اطالعا وافيا على المدارس والتيارات النقدية وأبرز المذاهب والمناهج النقدية -
بالمنجزات التي تمكن النقد االدبي الحديث من تحقيقها في ما يتعلق بطرائق إنجازه  الطالبإحاطة  -

 ودوره في المجتمع
االسباب والظروف التي حفّت بتحوالت النقد االدبي الحديث سواء في ما يخص  يتعرف الطالب على -

 الظروف االجتماعية  التي رافقت تلك التحوالت او الظروف السياسية او االقتصادية
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 -:وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .0
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  دهدا  المعريية األ -أ
 االدبي الحديثالتعرف واالطالع على النقد  -1أ  

 التعرف على أهم التيارات والمذاهب والمناهج النقدية-2أ

 معرفة اعالم النقد االدبي الحديث -3أ

 فهم مرجعيات التحول الكبرى التي ادت الى تطور النقد االدبي -4أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 ةاالدبي وصللنص تنمية مهارة القراءة الصحيحةتمكين الطالب من  -1ب  

 تنمية القدرة التحليلية للنص االدبي واالستنتاجتمكين الطالب من  -2ب

 تنمية مهارة االختيار والتذوق والحوار والتعبير عن االراءتمكين الطالب من  -3ب

 تمكين الطالب من استخدام المناهج النقدية بشكل سليم وقراءة النصوص االبداعية وتحليلها على ضوئها. -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 google meet، و  google classroomتقديم المحاضرات عبر ال  .1
اعتماد المحاضرات النظرية وعرضها باألسلوب التفاعلي بالنمط اإللكتروني،  .2

وتخزينها وسلسلتها في الصف اإللكتروني في ملف متاح لجميع الطلبة بعنوان 

 المحاضرات المقروءة.
المحاضرات التفاعلية اليومية فيديوياً وحفظها وتخزينها وسلسلتها  تسجيل جميع .3

 في الصف اإللكتروني في ملف متاح لجميع الطلبة بعنوان المحاضرات الفيديوية.
 تفعيل عنصر الحوار والنقاش بين طرفي عملية التعلم. .4
 فسح المجال لتوجيه األسئلة من الطرفين. .5
 رة في شبكة اإلنترنت لالطالع عليها.اعتماد عدد من الكتب المقررة المتوف .6

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية ) الفصلية والنهائية( -
 االختبارات الشفهية والمناقشات الصفية -
 الواجبات البيتية -
 التقارير والبحوث -

 

 
 األدهدا  الوجدانية و القيمية  -ج

النقد األدبي الحديث االستنتاج واالستنباط: تمكين الطالب من االستنتاج واالستنباط حول متغيرات  -1ج

 .وتحوالتها  والمذاهب األدبية والمناهج النقدية

 النقد ومناهجه في الغرب والعالم والوطن التصنيف: أن يعي الطالب تحوالت   -2ج

، لتثار لديه التساؤالت حول طرائق قراءة النقدية والمذاهبالمناهج التساؤل: أن يتفاعل الطالب مع  -3ج

النصوص المختلفة وتحليلها بناًء على أدوات معرفية فنية، واستيعاب لطبيعة المستجدات والتحوالت الفكرية 

النابعة من الظروف التاريخية واالجتماعية الضاغطة باتجاه تحويل المسارات نحو التطور والتجديد والتأثر 

 وم والمعارف والفنون األوربية.بالعل
 طرائق التعليم والتعلم     
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 -:) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات(( بنية المقرر  - 1 .13

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوعاسم الوحدة / أو 

1 
تحقيق أهداف  3

 معرفية

عرض  مقدمة للتعريف بالنقد االدبي

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

 المناقشة 

2 
تحقيق أهداف  3

 معرفية

عرض  أثر النقد في االدب

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

3 
تحقيق أهداف  3

 معرفية

عرض  الفن واالراء التي تناولت مفهومه

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

4 
تحقيق أهداف  3

 ووجدانية معرفية

نظرية الفن للفن والفن للحياة 

 والمجتمع وأبرز أعالمهم

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

المشاركات 

 الصفية

 

 البحث لحل التساؤالت -
 المناقشات التفاعلية -
 عرض لبعض الكتب ذات االختصاص -

 

 
 طرائق التقييم    

 

 المناقشات والتفاعل الذي يظهره الطلبة -
 إعداد تقارير بسيطة حول موضوع قصير ومحدد -

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأدهيلية المهارات العامة و -د 

 في ضوء معطيات النقد الحديث. اإلبداعيةالنصوص  تحليلتعلم طريقة   -1د    

تعلم طرائق تحليل النصوص وقراءتها وكشف مكنوناتها ورموزها، للتمكن من كتابة المقاالت النقدية  -2د

 الحديث. النقدونشرها في الصحف والمجالت والدوريات، بأدوات علمية تستند على معطيات علم 

 األدبي الحديثة وأدواته.آليات النقد وتسليط الضوء على أهم  النقد األدبي ومذاهبهتعلم طريقة تدريس مادة   -3د
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 ً  فيديويا

5 
تحقيق أهداف  3

 ووجدانية معرفية

عرض  نظرية الفن النفسية وأبرز أعالمها

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

6 
تحقيق أهداف  3

 ومهاراتية معرفية

آراء ومواقف النقاد من هذه 

 النظريات واعتراضاتهم عليها

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

7 
تحقيق القياس  3

 والتقويم

 امتحان
 امتحان كتابي امتحان

8 
تحقيق أهداف  3

 معرفية

المذاهب االدبية في الغرب، نشأتها 

 وأسباب ظهورها

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية 

9 
تحقيق أهداف  3

 ووجدانية معرفية

عرض  الكالسية، عوامل وأسباب نشأتها

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

11 
تحقيق أهداف  3

 ووجدانية معرفية

االسس التي تشكلت منها، وقامت 

 عليها

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

11 
تحقيق أهداف  3

 معرفية

عرض  عوامل وأسباب نشأتهاالرومانسية، 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

12 
تحقيق أهداف  3

 ووجدانية معرفية

االسس التي تشكلت منها، وقامت 

 عليها

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

13 
 سؤال الطالب مناقشة التقارير الفصلية التقويم والقياس 3

المناقشات 

 الشفهية
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14 
3 

تحقيق أهداف 

معرفية ومهاراتية 

 وتأهيلية

 امتحان إلكترونيامتحان شفهي 
المناقشات 

 الشفهية

15 
3 

تحقيق أهداف 

 معرفية
 المحاضرة  مراجعة المادة

التغذية 

 الراجعة

 

 -:) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( بنية المقرر  - 2. 13

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

16 
تحقيق أهداف  3

 معرفية

ا، وأبرز الواقعية وعوامل نشأته

 أعالمها ومدارسها

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

17 
تحقيق أهداف  3

 ووجدانية معرفية

االدب الواقعي سمات عرض  

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

18 
تحقيق أهداف  3

 معرفية

اهعوامل نشأتها وسمات، السريالية عرض  

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

19 
تحقيق أهداف  3

 ووجدانية معرفية

ا، الداديةابرز اعالمها ومدارسه عرض  

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

21 
تحقيق القياس  3

 والتقويم

 امتحان
 اختبار كتابي امتحان

21 
تحقيق أهداف  3

 معرفية

ا ، نشأتها وتطورهالمناهج النقدية

 في الغرب

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية
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22 
تحقيق أهداف  3

 ومهاراتية معرفية

 المنهج التاريخي وابرز اعالمه

 الغرب والعرب

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

23 
تحقيق أهداف  3

 ومهاراتية معرفية

 المنهج االنطباعي وابرز اعالمه

 الغرب والعرب

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

24 
تحقيق أهداف  3

 ومهاراتية معرفية

 المنهج النفسي وابرز اعالمه

 الغرب والعرب

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

25 
تحقيق أهداف  3

 ومهاراتية معرفية

عرض  المنهج االجتماعي وابرز اعالمه

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

26 
تحقيق أهداف  3

 ووجدانية معرفية

عرض  مدارس النقد االجتماعي

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

27 
تحقيق أهداف  3

 ومهاراتية معرفية

عرض  المنهج البنيوي وابرز اعالمه

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

28 
3 

تحقيق أهداف 

معرفية ومهاراتية 

 وتأهيلية

 امتحان الفصليةمناقشة التقارير 
المناقشات 

 الشفهية

29 
3 

تحقيق أهداف 

معرفية ومهاراتية 

 وتأهيلية

 امتحان امتحان شفهي إلكتروني
المناقشات 

 الشفهية

31 
3 

تحقيق أهداف 

 معرفية
 االستجواب محاضرة مراجعة المادة
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 البنية التحتية  .11

منطلقات وتطبيقات، د. فائق مصطفى، ود. عبد الرضا علي، دار الكتب يف النقد األديب احلديث  ـ الكتب المقررة المطلوبة :1
 .0222للطباعة والنشر، جامعة املوصل، الطبعة الثانية، 

بغداد، الطبعة  -املذاهب األدبية، د. مجيل نصيف التكرييت، دار الشؤون الثقافية العامة -ـ المراجع الرئيسية )المصادر( :2
 0992األوىل، 

 :( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 
 وزارة الثقافة العراقية -أعداد جملة األقالم الصادرة عن دار الشؤون الثقافية العامة 
 أعداد جملة الثقافة األجنبية الصادرة عن وزارة الثقافة العراقية

 االنترنيت:ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 
 موقع الناقد العراقي

https://www.alnaked-aliraqi.net/ 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 النقد األدبيتوسيع المادة الدراسية لتشمل عدد من الظواهر والموضوعات في  .1

الحديث، واالنفتاح على موضوعات جديدة تتضمن بعض آخر ما توصل له النقاد 

 .ونظرياته النقدالغرب والعرب في ميدان علم 
 .لكل منهج نقديتوسيع المادة لتشمل عناصر تطبيقية  .2
توسيع االهتمام بطرائق تحليل النصوص بمناهج نقدية وتقنيات حديثة ومتنوعة،  .3

 .اإلبداع العراقي وتسليط الضوء بشكل أكبر على
زيادة تكليف الطلبة بإنجاز التقارير والواجبات، ومناقشتهم، لزيادة التفاعل  .4

 والمشاركات.

 

 

 

 
 

 

 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:
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