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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 2 المعتمدة:الساعات . 5

 المقررنوع . 2

   أخرى × متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري ×  إجباري ب.

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 2

 المستوى الخامس

 

  205النقد األدبي: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 

 

 : ال يوجد متطلبات المتزامنة مع هذا المقررال. 0

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %100 ساعة30أسبوع =15 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 10 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 8 المشاريع /إعداد البحوث 4

 30 ) ساعتان أسبوعيا ( : ساعات مكتبية ()تذكرأخرى  5

 68 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 5

تعريف الطالب  على مفهوم النقد التطبيقي والفروق الدقيقة بينه وبين النقد النظري، وربطه أصول النظرية النقدية العربية 

بمظانها من المصادر النقدية مع المعالجة التطبيقية ألهم النمالج الدالة على الجزئيات المكونة لتل  األصول من القضايا 

أهم مظاهر تأثير النقد اليوناني في االتجاه النقدي عند فالسفة العرب وأسباب انصار فعالية هذا التأثير والمفاهيم. ويتعرف على 

في االتجاه المذكور. كما يهتم المقرر بالتفريق بين أصول األجناس األدبية )المقال. القصة. المسرحية( كي يتدرب الطالب على 

تفعيل أدواته وتمكين الطالب من استخدام تل  األدوات للوصول إلى أفضل معالجة النصوص وفق إجراءات النقد التطبيقي ب

 النتائج الممكنة.

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .أن يتعرف الطالب على مفهوم النقد التطبيقي، والفروق الدقيقة بينه وبين النقد النظري.1

ادر النقدية ويعالج معالجة تطبيقية أهم النميالج الدالية عليى ا أن يربط الطالب أصول النظرية النقدية العربية بمظانها من المص.2

 .لجزئيات المكونة لتل  األصول من القضايا والمفاهيم

أن يتعرف الطالب على أهم مظاهر تأثير النقد اليوناني في االتجاه النقدي عند الفالسيفة العيرب، وأسيباب انحصيار فعاليية هيذا .3

 .التأثير في االتجاه المذكور

قدر المستطاع على معالجة النصوص وفق إجراءات النقد التطبيقي بتفعيل أدواته وتمكين الطالب من  –أن يتدرب الطالب     -4

 استخدام تل  األدوات للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 2

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  أن يتعرف الطالب  على مفهوم النقد التطبيقي والفروق الدقيقة بينه وبين النقد النظري  1.1

أن يربط أصول النظرية النقدية العربية بمظانها من المصادر النقدية ميع المعالجية التطبيقيية ألهيم  1.2

 النمالج الدالة على الجزئيات المكونة لتل  األصول من القضايا والمفاهيم.

 

أن يتعرف على أهم مظياهر تيأثير النقيد اليونياني فيي االتجياه النقيدي عنيد فالسيفة العيرب وأسيباب  1.3

 انصار فعالية هذا التأثير في االتجاه المذكور.

 

  أن يتدرب الطالب على معالجة النصوص األدبية الحديثة وفق اجراءات النقد التطبيقي 1.4

  المهارات 2

    -استنباط آراء القدماء من خالل تحليالتهم النقدية ومقارنتها -–القدرة على التحليل الفني  2.1

  القدرة على التفريق بين التنظير والتطبيق في فهم القضايا النقدية 2.2

  والحديث(القديم  -الطبع والصنعة -التمييز بين االتجاهات النقدية فالثنائيات النقدية )اللفظ والمعنى 2.3

   

  الكفاءات 3

  أن يُقّدر الطالب أهمية المادة العلمية المطلوب تطويرها. 3.1

  مع األستال في الحوار والمشاركة والتفاعل اإليجابي راقيالتعامل الأن يجيد  3.2

   .الطالب مع  التعاملأن يطبق الجانب األخالقي في  3.3

اآلراء والمقترحيييات واألفكيييار والتيييي تعكيييس شخصيييية الطاليييب وخصائصيييه التعليميييية  قيييديمأن يُ  3.4

 .المتوقعة في المستوى الدراسي للمادة

 

  .التفاعل اإليجابي في التعاون المشترك بين الطلبة في األبحاث والنقاشاتأن ينمي الطالب  3.5
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 العالقة بينه وبين النقد النظري والفرق بينهما -مفهوم النقد التطبيقي

 
4 

 4أثر النقد اليوناني في االتجاه النقدي عنيد فالسيفة العيرب بيالتركيز عليى مفهيوم المحاكياة عنيد الفيارابي  2



 

 
0 

 .وابن سينا ومصدري الشعر والخطابة والعالقة بين التخييل والكذب

3 
اختيار نمولج أو أكثر من كتاب )الموازنة( لآلميدي يبيدو فيهيا تفعيليه للقواعيد المرتبطية بعميود الشيعر 

 والسرقات بالتطبيق على كل من شعر أبي تمام والبحتري
4 

4 

اختيار نمولج من كتاب )الوساطة( للقاضيي الجرجياني يبيدو فيهيا النقيد التطبيقيي فياعال عبير تصينيف 

عر مطبوع وثان مصنوع وثالث مطبوع ومصنوع مما يوجد تنيويرا للجانيب النصوص الشعرية إلى ش

 النظري من قضية )الطبع والصنعة(

4 

5 
( عنيد كيل مين :  ولما قضينا مين منيى كيل حاجية دراسة المعالجات النقدية التطبيقية أبيات كثير عزة )

 ابن قتيبة في الشعر والشعراء، ابن جنى في الخصائص
4 

6 
الجرجاني في أسرار البالغة، وما تظهره تل  المعالجات من تطبيق األسس الفنية لقضية ، عبد القاهر 

 )اللفظ والمعنى(
2 

7 
اختيار تحليل عبد القاهر الجرجاني ألبيات البحتري )بلونا ضرائب( كنمولج للنقد التطبيقي القائم على 

 التحليل الفني في لغة الشعر بناء وتأثيرا.
2 

8 
لرأس شيبا( كنمولج لفكرة النظم وكونيه ااختيار معالجة عبد القاهر الجرجاني لآلية  القرآنية: واشتعل 

 مصدر اإلبداع اللغوي وأساسه.
2 

9 
دراسة نمولج ألبي تمام، يطبق عليه النقد الكاشف عن مدى االلتزام بعميود الشيعر وأثير للي  فيي بنياء 

 النص.
2 

10 
يطبق عليه النقد الكاشف عن مدى االلتيزام بعميود الشيعر وأثير للي  فيي بنياء دراسة نمولج للمتنبي، ، 

 النص.
2 

 30 المجموع

 
 

 

 
 التعلم:مصادر قائمة  

 للمقرر اجع الرئيسةالمر

  

الشعر والشعراء : أبو محمد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة ، تحقيق وشرح أحمد محمود شياكر ، ـ 

 م  .1967م ، 1966الثانية في جزأين ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة 

الخصييائص : أبييو الفييتن عثمييان بيين جنييي ، تحقيييق محمييد علييي النجييار ، طبعيية دار الكتييب ـيي 

 م  .1952المصرية ، القاهرة ، 

الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري : أبو القاسم الحسين بين بشير اآلميدي ، تحقييق السييد  -

 م  .1965ـ1961صقر ، دار المعارف ن مصر ، 

الوساطة بين المتنبي وخصومه : أبو الحسن علي بن عبدالعزيز الجرجاني ، تحقييق محميد  -

أبو الفضل إبراهيم ، ومحمد علي البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية )عيسى البابي الحلبيي( 

 م  .1951، الطبعة الثانية ، 

محمود محمد شاكر، دار الميدني  أسرار البالغة : عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه: -

 م.1991هـ/1412بجدة ، مطبعة المدني، الطبعة األولى 

دالئل اإلعجياز : عبيد القياهر الجرجياني ، قيرأه وعليق علييه محميود محميد شياكر، مطبعية  -

 م  .1992هـ/1413المدني ، دار المدني بجدة ، الطبعة الثالثة 

رشييق القيروانيي، تحقييق محميد محييي اليدين العمدة في محاسن الشيعر وآدابيه ونقيده: ابين  -

 م .1981عبدالحميد، دار الجيل، بيروت، الطبعة الخامسة 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : نصير اليدين بين األثيير ، المطبعية البهيية بمصير ،  -

 هـ  .1312نهضة مصر ، 

 

 

 المساندةالمراجع 

 لنقد التطبيقي :أحمد رحماني -

 األدبي، عصام قصبجي نظرية النقد -

 مالمن النقد العربي في القديم،  د. عبدالرحمن عبدالحميد -

 الكتب و المراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بها(  -

 المجالت العلمية الصادرة من كليات اآلداب في الجامعات العربية
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 اإللكترونيةالمصادر 

 لكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:المراجع اإل -

                                                             األندييييييييييييييييييييية األدبييييييييييييييييييييية فييييييييييييييييييييي مختلييييييييييييييييييييف منيييييييييييييييييييياطق المملكيييييييييييييييييييية -

 بن عبدالعزيز بجامعة أم القرىمكتبة المل  عبدهللا  –ـ قواعد المعلومات العربية 

 مكتبة المصطفى االلكترونيةـ  

   ىأخر

 
 

 

 

 اعتماد التوصيف 
 قسم البالغة والنقدرئيس  جهة االعتماد

 الثانية رقم الجلسة

 هـ 7/2/1441 تاريخ الجلسة

 


