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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 5

عند اليونان خاصة ما كان له تأثير في توجهات  يتضمن مفهوم النقد لغة واصطالحا وبيان وظائفه ، ومعرفة أهم قضايا النقد

 من خالل أهم قضايا النقد العربى . النقد األدبى عند فالسفة المسلمين ، ودراسة أصول النظرية النقدية العربية

 

 : الهدف الرئيس للمقرر. 2

أن يعرف الطالب مفهوم النقد ، وأن يحددوا وظائفه المتعددة ، وأن يقفوا على مدى تأثر نقدنا العربى بالنقد اليونانى ، وأن  أهم 

يفهموا أهم قضايا النقد ومصطلحاته التى تمثل الروافد التى كونت النظرية النقدية المتكاملة ، وأن ننمى فيهم ملكة التذوق النقدى 

على معرفة جيد النصوص من رديئها .التى تساعدهم   

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1
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 األدبية

 

   

  المهارات 2

  التحليل الفنى للنصوص األدبيةأن يكون قادرا على  2.1

  أن يكون قادرا على التفريق بين التنظير والتطبيق في فهم القضايا النقدية 2.2

  أن يكون قادرا على استنباط آراء القدماء من خالل تحليالتهم لما تناولوه من قضايا ومسائل  2.3

...   

  الكفاءات 3

  أن ننمى لديه ملكة التذوق األدبى والنقدى 3.1

  أن نغرس فيه سمة الحيادية والتجرد من األهواء عند التعرض لقضية ما من القضايا 3.2

  أن ننمى لديه أن النقد ليس تجريحا أو تعديدا للمعايب وإنما هو لالرتقاء فيما هو قادم  3.3

   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
التعريف بأدوات الناقد وعالقتها   ـ  التأويل( –التوجيه  –وظائف النقد )التقويم  - مفهوم النقد:  مدخل

 2 العمل األدبي.بعملية تقييم 

2 
النقييد عنييد أرسييطو  –النقييد عنييد أفالطييون  –ويشييتمل علييى: اإلرهاصييات النقدييية  -النقييد عنييد اليونييان:

 البناء الدرامي للمأساة.  -ونظرية المحاكاة عندهما 
6 

3 

وتييتم الدراسيية فيييه عبيير التعييرف علييى أصييول النظرييية النقدييية العربييية وتحديييد   -:النقييد العربييي القييديم

 -مكوناتها الرئيسة والفرعية، ولل  بدراسة أهم القضايا والمصطلحات النقية من خالل التصور اآلتي:

 

2 

4 
النثير )    التمايز بين لغة الشيعر وميا عيداه مين أشيكال اإلبيداا اللغيوي  -التمايز بين لغة اإلبداا ولغة اإلفهام:أـ 

المصيطلحات والمفياهيم النقديية نحيو )عميود الشيعر( و)أسياليب والكالم والمنظوم(، وما يتعلق بهذا األصل من 

 . الشعر وما عداها ، التي يتوسل بها لتحديد الخصائص الفنية الـمائزة بين لغة الشعر( و)رسم الشعر(
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وييتم دراسية هيذا األصيل مين خيالل ميا يتعليق بيه مين المفياهيم والقضيايا  -مصدر اإلبيداا وآلياتيه: -ب

(  وما يتفرا  عليها من دراسة )المذهب البديعي( مع مالحظية  الصنعة الطبع و مقدمتها )النقدية وفي 

 الربط بينها وبين )عمود الشعر( من زاوية نقد الصورة، ونقد المعنى، ومقاييس كل منها.

قضية )القديم والجديد( وربطها بما انتهت إليه دراسة )الطبع والصنعة(، والوقوف أمام  

ويمتد بسبب  ة( الذي يمتد بسبب إلى قضية )القديم والجديد( من حيث السبق الزمني،مصطلح )الفحول

 آخر لقضية )الطبع والصنعة( من حيث بناء القصيدة خصوصاً وبناء النص األدبي عموماً.

ثقافة الناقد والمبدا، المذهب الفني  -قضية )السرقات( وعالقتها بثالثة محاور نقدية هي:ـ     

، مع ربط هذه القضية بسابقتها )القديم والجديد(. العام هعة اإلبداا وسياقلكليهما، طبي  

  

6 

6 

(، والوقيوف أميام مصيطلح قضية )القديم والجديد( وربطها بما انتهت إليه دراسية )الطبيع والصينعة ـ  

)الفحولة( الذي يمتيد بسيبب إليى قضيية )القيديم والجدييد( مين حييث السيبق الزمنيي، ويمتيد بسيبب آخير 

 لقضية )الطبع والصنعة( من حيث بناء القصيدة خصوصاً وبناء النص األدبي عموماً 

4 

7 

القضيايا والمفياهيم السيابقة ويمثل هذا األصيل محيوراً جامعياً يتصيل بجمييع  -معايير التقييم النقدي: -ج

باعتبارها من معايير التقييم للمنتج اإلبداعي في صورته النهائية المكتملية، يضياف إليهيا معييار )اللفي  

والمعنييى( ومييا يييرتبط بهييا ميين ثنائييية الراييية النقدييية االسييتقطابية، مييع التركيييز علييى الراييية التوفيقييية 

 المتمثلة في نظرية )النظم( عند عبد القاهر.
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