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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 ربيةاللغة الع: القسم العلمي
 / املرحلة الثالثة  النقد العريب القدمي :)املادة الدراسية( اسم املقرر الدراسي

 
 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 سم :اسم رئيس الق

 0202:   /    / لتاريخا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي جلنةدقـق امللف من قبل 

   
 :التوقيع

 م.د. سهام قنرب علي:يف القسم واألداء اجلامعيضمان اجلودة  جلنةعضو اسم 
 0202/    /    :خالتاري
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 الدراسي صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة ميةالمؤسسة التعلي .1

 اللغة العربية    علمي القسم ال .2

 / المرحلة الثالثة  النقد العربي القديم )اسم المادة(المقرر 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
 

 يهدف هذا المقرر إلى أمور عدة منها:
 
 قراءة التراث النقدي القديم -
 معرفة النقاد القدامى -
 عرض القضايا النقدية على وفق األطر الثقافية للنشأة والتطور -
 نقد القديمتتبع جذور النقد عند اليونان والرومان وعالقتها بال -
 تتبع إيجابيات النقد القديم وتتبع سقطاته -
 

 

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 مقررات المخرج .0
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  دهدا  المعريية األ -أ
 التعرف واالطالع على القضايا النقدية القديمة -1أ  

 التعرف على أهم نقاد الفكر العربي القديم-2أ

 الربط بين القديم والحديث -3أ

 المصطلحات النقدية القديمة وتطورهافهم  -4أ

 حفظ االقوال النقدية القديمة -5أ

 نقد الشعر القديم -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 تنمية مهارة القراءة الصحيحة للنص االدبي -1ب  

 تنمية القدرة التحليلية للنص االدبي -2ب

 حكمتنمية مهارة االختيار والتذوق واصدار ال -3ب

 
 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.
جميع المحاضرات التفاعلية اليومية فيديوياً وحفظها وتخزينها وسلسلتها تسجيل  .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
 متوفرة في شبكة اإلنترنت لالطالع عليها.اعتماد عدد من الكتب المقررة ال .6

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

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

 

 
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

النقد العربي القديم  بدايات نشأة الستنتاج واالستنباط حول االستنتاج واالستنباط: تمكين الطالب من ا -1ج

 ومسيرته

النقدية ومواقف النقاد العرب القدماء وآراءهم إزاء الموضوعات  األفكارالتصنيف: أن يعي الطالب   -2ج 

 المطروحة.

ت حول طرائق قراءتهم ر لديه التساؤال، لتثااآلراء واألفكار النقدية القديمةالتساؤل: أن يتفاعل الطالب مع  -3ج

طبيعة المستجدات والتحوالت الفكرية النابعة من الظروف التاريخية واالجتماعية واستيعاب لنصوص ل

 .بالنقاد اليونانتحويل المسارات نحو التطور والتجديد والتأثر ومحاوالت 
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 -:و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات((   ) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي 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 اسم الوحدة / أو الموضوع

1  
تحقيق أهداف 

 معرفية

عرض  مفهوم النقد 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

 المناقشة 

2  
تحقيق أهداف 

 معرفية

عرض  سمات الناقد

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

3  
تحقيق أهداف 

 معرفية ووجدانية

عرض  عالقة النقد باالدب

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

4  
تحقيق أهداف 

 معرفية ومهاراتية

اشكال وقضايا النقد في عصر ما 

 قبل االسالم
عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

مناقشة، واجب 

 بيتي

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 البحث لحل التساؤالت -
 المناقشات التفاعلية -
 ض الكتب ذات االختصاصعرض لبع -

 
 طرائق التقييم    

 

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

 

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

  ير النقدي لدى العرب القدماءمهارة طرائق التفكتعلم   -1د     

 مهارة ربط المقوالت واآلراء واألفكار النقدية القديمة بمعطيات النقد الحديثتعلم  -2د

 .األفكار المتضاربةوتسليط الضوء على أهم  العربي القديمتعلم طريقة تدريس مادة النقد   -3د
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 ً  فيديويا

5  
تحقيق أهداف 

 معرفية ومهاراتية

عرض  االقواء، والموازنة

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

6  
تحقيق أهداف 

 انيةمعرفية ووجد

مفهوم الصدق والمبالغة في عصر 

 صدر االسالم
عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

7  
تحقيق القياس 

 والتقويم

 امتحان
 امتحان كتابي امتحان

8  
تحقيق أهداف 

 معرفية

عرض  النقد في القرن االول الهجري

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

9  
تحقيق أهداف 

 معرفية ومهاراتية

عرض  مفهوم النحل، والصناعة

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

11  
تحقيق أهداف 

 معرفية

منهج ابن سالم في كتابه طبقات  

 فحول الشعراء 

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

11  
تحقيق أهداف 

 وجدانيةمعرفية و

عرض  موقفه من النحل واالنتحال والرواة

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

12  
تحقيق أهداف 

 معرفية ومهاراتية

عرض  مآخذ الدارسين على كتاب ابن سالم

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

 امتحان صليةمناقشة التقارير الف القياس والتقزيم   13
المناقشات 

 الشفهية
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14  

تحقيق أهداف 

معرفية ومهاراتية 

 وتأهيلية

 امتحان امتحان شفهي إلكتروني
المناقشات 

 الشفهية

 القياس والتقويم   15
امتحان السعي للفصل الدراسي 

 األول 
 امتحان كتابي امتحان 

 

 -:فقط ( ) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي 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 

 معرفية
ي منهجه فو، الجاحظ وابرز مؤلفاته
 التأليف

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

جيلها وتس

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

17  
تحقيق أهداف 

 معرفية
 موقفه من اللفظ والمعنى

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

18  
تحقيق أهداف 

 وجدانيةمعرفية و

عرض  موقفه من الشعر القديم والمحدث

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

19  
قيق أهداف تح

 معرفية

عراءابن قتيبة وكتابه الشعر والش عرض  

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

21  
تحقيق أهداف 

 معرفية ووجدانية

عرض  اضرب الشعر في كتابه

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

21  
تحقيق أهداف 

 معرفية ومهاراتية

 ،القديم والمحدث موقفه من الشعر
تاحياتها رأيه في بنية القصيدة وافتو

 وشكلها

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي
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 القياس والتقويم   22
 
السعي  امتحان  اختبار كتابي امتحان 

23  
تحقيق أهداف 

 وجدانيةمعرفية و

بب ، سابن المعتز وكتابه البديع
 تأليفه

عرض 

محاضرة 

ة مقروء

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

24  
تحقيق أهداف 

 معرفية ومهاراتية

عرض  موقفه من الشعر القديم والمحدث

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

25  
تحقيق أهداف 

 معرفية

 ،رابن طباطبا وكتابه عيار الشع
  هأدوات الشعر والشاعر في كتابو

عرض 

محاضرة 

ة مقروء

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

26  
تحقيق أهداف 

 ةوجدانيمعرفية و

عرض  اسباب محنة الشعراء

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

27  
تحقيق أهداف 

 معرفية ومهاراتية

عرض  حل محنة الشعراء في كتابه

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

 امتحان مناقشة التقارير الفصلية القياس والتقويم   28
المناقشات 

 الشفهية

29  

تحقيق أهداف 

معرفية ومهاراتية 

 وتأهيلية

 امتحان امتحان شفهي إلكتروني
المناقشات 

 الشفهية

31  
تحقيق أهداف 

 معرفية
 المحاضرة  مراجعة المادة

التغذية 

 الراجعة
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 البنية التحتية  .11

محاضرات في تاريخ النقد عند العرب، د. ابتسام مرهون الصفار، د. ناصر  :تب المقررة المطلوبة ـ الك1

 .4002، منشورات العطار، الطبعة األولى حالوي

تاريخ النقد األدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع  -)المصادر( :ـ المراجع الرئيسية 2
 .3791القاهرة،  -مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرالهجري، د. طه أحمد إبراهيم، 

 :( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 
 أعداد جملة كلية اآلداب/ جامعة بغداد

 :ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت
 مكتبة نور

https://www.noor-book.com/ 
 

 
 رر الدراسي خطة تطوير المق .12

   

توسيع المادة الدراسية لتشمل عدد من الظواهر والموضوعات في النقد األدبي  .1

نقاداً أخرين كان لهم مساهمات ، واالنفتاح على موضوعات جديدة تتضمن القديم

 في إثراء التراث الفكري العربي مثل قدامة بن جعفر وغيره.
اد العرب وتناصها مع معطيات علم باألفكار النقدية القديمة للنقتوسيع االهتمام  .2

النقد األدبي الحديث ومناهجه، مثل فكر حازم القرطاجني وعبد القاهر الجرجاني 

 المتأثرين بالفكر اآلرسطي.
زيادة تكليف الطلبة بإنجاز التقارير والواجبات، ومناقشتهم، لزيادة التفاعل  .3

 والمشاركات.

 
 

 

 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 
 


