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 كراسة المادة



Course Book 

 . اسم المادة1 

 د.شادان جميل عباس

 

 . التدريسي المسؤول2

 اللغات –اللغة العربية 

 

 . القسم/ الكلية3

 shadan,abbas@su.edu.krdااليميل:

 07504493361رقم الهاتف )اختياري(:

 . معلومات االتصال: 4

 

 

 ثالث ساعات

  

)بالساعة( وحداتالدراسيە . ال5

 خالل االسبوع

 

 

 

 . عدد ساعات العمل6 يوم الثالثاء

 

  

 –األستاذ المساعد د.شادان جميل عباس ،رئيس قسم اللغة العربية ،كلية اللغات 

للعام –جامعة صالح الدين  –كلية التربية –خريج اربيل.  -جامعة صالح الدين

والدكتوراه سنة   1996حصل شهادة الماجستير سنة ، و 1991-1990الدراسي  

البطل في  -1باللغة العربية)من جامعة الموصل ، ولديە كتابان منشوران  2000

عمر بن ابي ربيعة في الخطاب العربي الحديث( ولديە مجموعة  -2الشعر األموي. 

من البحوث المنشورة ، ودرس مواد علمية متعددة في الدراسات األولية 

 .والدراسات العليا واشرف على رسائل ماجستير ،وناقش رسائل ماجسير

االكاديمي  . البروفايل٨

 للتدريسي

 
 
 
 
 
 

 . المفردات الرئيسية للمادة ٩ وظيفة األدب ،النقد األدبي القديم ،نظرات في الفكر األدبي والنقدي

الوقوف على اهم وظائف األدب ألبراز الخلفيات المعرفية التي اسهمت في خلق الوعي األدبي في : أهداف المادة.١١
 مبيان أه والمعيارية التى تم بها تحديد فنية الشعر العربي القديم،الدراسات القديمة ،بيان طبيعة النقد القديم وآلياته 

 . النقد األدبي في كافة المجاالت الفنية واألسلوبية اإلنجازات التي قدمته

 
 :الطالب. التزامات ١٢

 المشاركة في المحاضرة والمساهمة في تفعيل محاور الموضوع

 

 . طرق التدريس١٣

 طريقة األلقاء وشرح المادة 

 اشراك الطلبة في القاء المحاضرة  لتفعيل محاور المادة 

 

 . نظام التقييم١٤

 الدراسات العليايمتحن الطالب تحريريا وفق تعليمات 

 النشاط اليومي

 
التى كتبت   واألساليب النثرية: هذه المادة تساعد الطالب على معرفة الدراسات األدبية والنقدية لم الطالب . نتائج تع١٥

 ، كما تساعد على معرفة اهم الدراسات الحدبثة التى عالجت المواضيع األدبية والنقدية  حول ادب العربي القديم

 هذا المضمار.يد، ويجعل الطالب واعيا بجهود أدباء ونقاد العرب في الجد القديمة وحسب الطور النقدي

 

 

 . قائمة المراجع والكتب١٦



 .النقد القديم عزالين اسماعيلاألسس الجمالية في 

 .محمد أحمد العزب –عن اللغة واألدب والنقد 

 .صالح فضل–أشكال التخيل من فتات األدب والنقد

 .طە أحمد ابراهيم –تاريخ النقد العربي  عند العرب 

 .محمد غنيمي هالل–تاريخ النقد العربي الحديث 

 .طە حسين  -حديث األربعاء 

 األدبي والنقديالحداثة في تراث العرب 

 .عبد القاهر الجرجاني –دالئل األعجاز 

 .ابن  رشيق القيرواني –العمدة 

 .حازم القرطاجني –منهاج البلغاء 

 .بن المعتزلعبدهللا   –البديع 

 .نصرعاطف جودة  –البديع في تراثنا الشعري 

 .جابر عصفور -مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي  

 د.وسن عبدالمنعم ياسين الزبيدي.–وظيفة الشعر في التراث البالغي النقدي عند العرب 

 قضايا اإليداع الفني دراسات تحليلية في النقد العربي القديم.

 .انيس المقدسي–تطور األساليب النثرية في األدب العربي 

 

 
 . المواضيع١٧ اسم المحاضر

 

 
 

 القديم  وتنوعات المستوى األدبي امفهوم األدب األسبوع األول : 

 وظيفة األدب            األسبوع الثاني : 

 تكملة وظيفة األدب     األسبوع الثالث :

 نقد الشعر  النشأة والمسار  وآليات النقد   األسبوع الرابع :  

 استيعاب  النقد للفنوناألسبوع الخامس :  

 نظرية الطبقات ابن سالم األسبوع السادس :  

 الجاحظ والنقداألسبوع السابع : 

  البديع وابن المعتزاألسبوع الثامن :  

 العمدة  البن رشيق القيرواني األسبوع التاسع : 

 نظرية النظم عند عبد القهار الجرجانياألسبوع العاشر : 

 اراء المحدثينتكملة نظرية النظم األسبوع الحتدي عشر : 

 حازم القرطاجنيالتخييل عند األسبوع الثاني عشر : 

 مفهوم الشعر عند جابر عصفوراألسبوع  الثالث عشر :  

 تطور األساليب النثرية بين عبد الحميد الكاتب وابن العميداألسبوع الرابع عشر :

 االسبوع الخامس عشر.المتحان النهائي

 

 .المواضيع التطبيقية )إن وجدت(١٨ 

. 

 

 
 

 . مالحظات اضافية:٢٠

 
 

 الكراسة من قبل النظراء. مراجعة ٢١

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


