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 كراسة المادة

Course Book 

 . اسم المادة1 الحديث النقد االدبي

 التدريسي المسؤول. 2 مر عليعأيوب 

 . القسم/ الكلية3 اللغة العربية/ كلية التربية األساس

 ayubomarali@yahoo.com يميل:الا

 07504497912 رقم الهاتف )اختياري(:

 االتصال:  معلومات .4

 

 2النظري 

   ال يوجد : العملي

)بالساعة(  ةالدراسي وحدات. ال5

 خالل االسبوع

 . عدد ساعات العمل6 ( ساعة10)

 

 (course code) . رمز المادة7 

 ومنذ.. 2016وعلى شهادة دكتوراه سنة  2010 سنة ماجستير شهادة على حصلت

 كنت االدب ومع االساس، التربية كلية الدين صالح جامعة في االدب ادرس وقتها

 غةبالل الكالم الطالب اعلم وكنت االختصاص، غير ألقسام العربية مادة ادرس

 سببا ونوأك ادرسها، التي المادة في الطالب من عدد اكبر افيد ان وهدفي العربية

 يساعدواو كبيرة فائدة مجتمعهم يفيدوا كي واكاديميا، مهنيا وتطويرهم تعليمهم في

 ..القادمة االجيال

االكاديمي  البروفايل. ٨

 للتدريسي

 
 
 
 

 ..وأهميته ،الحديث االدبي والنقد النقد تعريف
 للمجتمع والفن للفن الفن نظرية – والمجتمع األدب بين العالقة

 األدبية اوالمدارس المذاهب
 األدبية األنواع نظرية
 الشعر أنواع
 وأنوعه النثر

  الحديثة النقدية النظريات
 (التاريخية) السياقية -
  النصية -

  التطبيقات
 المعاصرة النقدية النظريات

 النقدية النظرية

المفردات الرئيسية للمادة  .٩

Keywords 

 نبذة عامة عن المادة. ١٠

ر شر مع ظهوعلتاسع وصل اليه في القرن اان االهمية الرئيسة لهذه المادة تكمن في انها تطلع الطالب على ما 
 تعريف اللخ من ذكرهان التي االهداف هذه نحقق ان نحاولو ةالمدارس االدبية المناهج النقدية الحديثة والتاريخي

 لنقديةا المناهج وبيانالحديث بدءا بتعريفات مختلفة للمصطلحات الحديثة  األدبي النقد ومبادئ بأسس الطالب
 لىا لمادةا هذه وتهدف  ..عامة بصورة الفني العمل نقد في المتبعة النقدية االساليب اهم على والوقوف.. المختلفة

 هدفت اخر جانب من .والرديء الجيد االدب بين التمييز الى وارشاده حسه وصقل الدارس عند األدبي الذوق تنمية
القة ع على الطالب طالعا وكذلك.  المختلفة النقدية المناهج خالل من األدبي التذوق ممارسة على الطالب تمكين الى

ق كل هذا ونحاوا ان نطب .ةاألدبي النصوص نقد على المقدرة الطالب لدى تتكون ان االخير وفي. االنساني بالفكرالنقد 
 من خالل هذا المنهج:

 ثةالحدي النقدية القضايا أشهرو المختلفة النقدية االتجاهاتاالنتقال الى و ..وأهميته االدبي، والنقد النقد تعريف

 ...الموجودة في الكتب العربية
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 :أهداف المادة .١١
 .مصطلحاته وأعالمهأن يعرف الطالب معنى النقد الحديث ونشأته وتطّوره وأشهر -1

  .أن يفهم الطالب الفرق بين المذهب األدبي والمنهج النقدي-2

  ع.المهارات الخاصة بالموضو تنمية-3

 .تنمية قدرة الطالب على نقد النصوص األدبية-4

 نقدية.تمكين الطالب اعتماد األدوات النقدية واالبتعاد عن العشوائية في إطالق األحكام ال-5

 
 :الطالبالتزامات  .١٢

فهم المادة تطيع ان ياليس يجب على الطالب االلتزام بالحضور كونه احد اساسيات التعليم في الجامعة، واذا لم يلتزم
قة ات المتعلموضوعكما يجب، ويجب عليه ان يلتزم بالواجبات التي يكلف بها من ضمنها شرح االبيات وكتابة ال

 ا. كل هذيكلف، لذا على الطالب ان يلتزم ب بالدرس، وفي بعض المرات يكلف بكتابة الواجب عن موضوع

 . طرق التدريس١٣

 نستخدم في القاء مادة االدب الحديث وسائل عديدة منها:
 طريقة المحاضرة..-
 طريقة الساليدات وداتا شو.-
 نة في بعض الحاالت.استخدام السبورة واالقالم الملو-
 كليفهم بالشرح.اشراك الطالب عن طريق المشاركة وت-

 نظام التقييم. ١٤

 لى االمورالتطرق الدينا نظام تقليدي حيث ان على االستاذ ان يمتحن الطالب امتحانين ويجمعهما في نهاية السنة دون 

 االخرى ككتابة التقارير ووضع الدرجات على النشاطات االخرى ..

 نتائج تعلم الطالب . ١٥

ف لى ان يثقيؤدي ا كيفية ممارسة النقد حيثيدخل ضمن االمور التثقيفية ويساعد الطالب في االطالع على  النقد االدبي

ة اخرى من ناحيوبحيث يستطيع ان يستخدمه في حياته اليومية ويربطه بالجوانب المختلفة منها تثقيفا كبيرا  الطالب

النقد  خرى النالمختلفة في اختصاصه وفي االختصاصات االيستفيد الطالب من النقد االدبي كي يستخدمه في االبحاث 

للغة قسم ا .. وهذا يدخل ضمن مقررات الدراسة في موجود منذ العصر اليوناني وانهم استخدموه في شتى المجاالت

 والهدف من هذه المادة هي: العربية..

 أن يميز الطلبة بين مفهوم النقد الحديث والنقد القديم.  -1

 أن يتعرف الطلبة بدايات النقد األدبي الحديث ونشأته.  -2

 أن يتعرف الطلبة داللة مصطلح النقد األدبي الحديث.  -3

 أن يميز الطلبة حقول)ميادين( اشتغال النقد األدبي الحديث.  -4

 أن يتعرف الطلبة أهمية النقد األدبي الحديث والموقف منه.  -5

 مانيا وأمريكا في النقد األدبي الحديث. أن يتعرف الطلبة أهمية فرنسا وبريطانيا وأل -6

 أن يميز الطلبة بين المقوالت المتنوعة في النقد األدبي الحديث.  -7

 أن يحفز في الطلبة الرغبة الجادة في متابعة الجديد في هذا الحقل العلمي. -8

 أن يتابع الطلبة مراحل تطور النقد األدبي الحديث في الوطن العربي.  -9

 اهب األدبية. أن يتعرف الطلبة المذ -10

 أن يدرك الطلبة الفروق المهمة بين تلك المذاهب.  -11

 أن يتعرف الطلبة أبرز األعالم العرب في النقد األدبي الحديث.  -12

 أن يتعرف الطلبة أهم الدراسات العربية في النقد األدبي الحديث.  -13

 أن يتعرف الطلبة أبرز األعالم الغربيين في النقد األدبي الحديث.  -14

 يؤدي الطلبة تطبيقا مقارنا في القصة القصيرة.  إمكانية أن -15

 .إمكانية أن يؤدي الطلبة تطبيقا نقديا في الشعر الغنائي -16
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 . قائمة المراجع والكتب١٦

 أمين أحمد األدبي، النقد.  

 وب فراي، تر: محمد عصفور.رتشريح النقد، نورث 

 دائرة اإلبداع، شكري عياد 

  العربي الحديث، مجموعة من المستشرقينتاريخ كيمبريدج لألدب العربي األدب 

 الناقد العالم النص، إدوارد سعيد، تر: عبد الكريم عبد المقصود 

 قديم مقارن، آن جفرسون وديفيد روبي، تر: سمير مسعودت-النظرية األدبية الحديثة 

 النظرية األدبية المعاصرة، رامان سلدن، تر: جابر عصفور 

 المصرفيلعربية، حسين الوسيلة األدبية إلى علوم اللغة ا 

 منهل الوّراد في علم االنتقاد، قسطاكي الحمصي 

 الديوان، العقاد والمازني 

 الغربال، ميخائيل نعيمة 

 بالغة العرب، أحمد ضيف 

 في الميزان الجديد، محمد مندور 

 المذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغرب، شكري عياد 

 المرايا المحدبة، عبد العزيز حمودة 

 جدلية الخفاء والتجلي، كمال أبو ديب 

  الغذائيالخطيئة والتكفير، عبد هللا 

 موسوعة كيمبريدج للنقد األدبي. 

 اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري، سامي عبابنة 

 آفاق العصر، جابر عصفور 

 مناهج النقد األدبي، صالح فضل 

 . المواضيع١٧ اسم المحاضر

 ايوب عمر علي
 (ناساعت) 

التاريخ يتغير حسب دوام 

الطلبة وغيابهم.. واضرابهم 

عن الدراسة بسبب العطل 

 والمناسبات.. 

 30ما مكتوب عبارة عن 

محاضرة واكثر حسب سنة 

 الدراسة موزعة ..
 

 الموضوع الى والدخول المفردات عرض

 ..وأهميته االدبي، والنقد النقد تعريف

 .عند العرب قديًمامقدمة: مراجعة طبيعة التوجهات النقدية  •

 .النقد علم أم فن –مفهوم النقد:  •

علم  –علم النفس  –عالقة النقد بالمجاالت المعرفية المجاورة له: التاريخ  –

 .االجتماع

 عالقة النقد باألدب –

 .عالقة النقد بالفلسفة –

 .عالقة النقد باللسانيات –

 .استقاللية النقد –

 .وظيفة النقد •

 .أنماط النقاد •

 :االتجاهات النقدية •

 …االتجاه اإلحيائي: حسين المرصفي، شاكر شقير، حمزة فتح هللا •

 .الرومانسية الغربية –األفق الرومانسي:  •

 ."، كتاب "الغربال”الديوان“التأثر بالرومانسية: كتاب  •

المنهج التاريخي في الغرب: سانت بيف، هيبوبلت  –االتجاه التاريخي:  •

 …النسونتين، برونتيير، 

تلقي المنهج التاريخي: قسطاكي الحمصي، طه حسين، أحمد ضيف، محمد  •

 مندور

 نظرية اإلبداع –االتجاه النفسي:  •

 …تطبيقات المنهج النفسي: العقاد، مصطفى سويف •

 الواقعية النقدية والواقعية االشتراكية –النقد األيديولوجي:  •
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 وري، محمد مندوراالتجاه الواقعي عند حسين مروة، رئيف خ •

  

كمال  البنيوية: في الغرب: مرجعاتها، مفاهيمها، اتجاهاتها.. عند العرب: •

 .أبو ديب

 األسلوبية. اتجاهاتها •

 .السيميائي •

 .التفكيكية •

 .نظرية التلقي •

 .النقد الثقافي •

 النسوية. •

 المواضيع التطبيقية )إن وجدت( .١٨ 

 الشعر، القصة، المقالة.
 

 تطبيقات نقدية في بعض النماذج
 

 االختبارات. ١٩

 الحديث وقان بينه وبين وبين النقد القديم.تحدث عن النقد . انشائي: ١

 .العرب سباقين الى ابداع االتجاهات النقدية الحديثةكان . صح أو خطأ: ٢

 .تجاه التاريخياال   التاريخيةاالحداث    حياة االديب:    التاريخي يعتمد علىكان النقد : المتعددالخيارات . ٣

 

 . مالحظات اضافية:٢٠

 دال توج 

 

 . مراجعة الكراسة من قبل النظراء٢١

 ؟؟؟

 
 

  


