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  انذساسٙ:انرؼشٚف تانًمشس أ. 

  انًؼرًذج:انساػاخ . 6

 انًمشسَٕع . 0

   يزطهت عبيؼخ أ.
يزطهت 

   أخشي        يزطهت لغى     هُخك

    اخزُبسٌ   إعجبسٌ  ب.

  6431/6442ٚمذو فّٛ انًمشس انز٘/ انًسرٕٖ  انسُح. 3

 انًسرٕٖ انثانث

 

 وعذد( إٌ). انًرطهثاخ انساتمح نٓزا انًمشس 4

 ال ٕٚخذ

 وعذد( )إٌانًرطهثاخ انًرضايُح يغ ْزا انًمشس . 5

 

 الٕٚخذ

 

 )اخزش كم يب َُطجك(ًَظ انذساسح . 6

 انُسثح  ػذد انساػاخ انرذسٚسٛح انذساسح ًَظ و

 %6.6 ساػاخ 3 انًحاضشاخ انرمهٛذٚح 1

 ال َىعذ ال َىعذ انرؼهٛى انًذيح  2
 ال َىعذ ال َىعذ  اإلنكرشَٔٙانرؼهٛى  3
 ال َىعذ ال َىعذ  ػٍ تؼذانرؼهٛى  4
 ال َىعذ ال َىعذ  أخشٖ 5

 

 

 يغزىي انفصم انذساعٍ( )ػهً انرؼهى انفؼهٛح نهًمشس ساػاخ. 8

 ساػاخ انرؼهى انُشاط و

 ساػاخ االذصال

 15×3 يحبضشاد 1
 ال َىعذ إعزىدَىأو يؼًم  2
 ال َىعذ إضبفُخدسوط  3
 ال َىعذ رزكش()ي أخش 4
 عبػخ 45 اإلخًانٙ 

 ساػاخ انرؼهى األخشٖ*

 عبػزبٌ اعجىػُب عبػبد االعززكبس 1
 عبػخ اعجىػُب انىاعجبد 2
 ال َىعذ يكزجخ  انًكزجخ 3
 عبػزبٌ اعجىػُب انًشبسَغ /إػذاد انجحىس 4
 ال َىعذ ()رزكشأخشي  5
 عبػبد اعجىػ5ٍُ اإلخًانٙ 

، وَشيًم رني : عًُيغ أَشيطخ انيزؼهى، يضيم: عيبػبد االعيززكبس، نهًميشسهٍ يمذاس انىلذ انًغزضًش فٍ انُشبطبد انزيٍ رغيهى فيٍ رحمُيك يخشعيبد انيزؼهى * 

 انًشبسَغ، وانىاعجبد، وانؼشوض، وانىلذ انزٌ َمضُه انًزؼهى فٍ انًكزجخإػذاد 
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 انرؼهًٛٛح:انًمشس ٔيخشخاذّ  ْذف -ب

 هًمشس:انؼاو نٕصف ان. 6

 ذؼشٚف انطالب تأحٕال  يرؼهماخ انفؼم ٔتٛاٌ اْى ياًٚٛض كم حال يٍ ْزِ األحٕال

 انٓذف انشئٛس نهًمشس. 0

 ذؼشٚف انطالب تأْى صٕس خشٔج انكالو ػهٗ خالف يمرضٗ انظاْش نهٕلٕف ػهٗ ياٚرؼهك تٓا يٍ أسشاس انثالغح  -

ذذسٚة انطانة ػهٗ ذزٔق انؼُاصش االسهٕتٛح انٕاسدج فٙ ْزا انًُٓح يٍ خالل االْرًاو تانداَة انرطثٛمٙ , ٔكثشج  -

 سانٛة يٍ انفشٔق انذلٛمحانشٕاْذ انرٙ ذؼٍٛ ػهٗ حسٍ إدسان انطانة نًا تٍٛ ْزِ األ

-  

  

 

 نهًمشس:يخشخاخ انرؼهى . 3

 يخشخاخ انرؼهى نهًمشس
  سيض

انًشذثظ انرؼهى يخشج 

  نهثشَايح

  انًؼاسف 1

  ان ٌبٌن الطالب نشأة النقد االدبً واشهر النقاد ودورهم فً نشأته وتطوره 1.1

  من أفكار وقضاٌا ان ٌسرد الطالب المصنفات النقدٌة وماتناولته 1.2

  ان ٌذكر الطالب اهم القضاٌا النقدٌة التً شكلت مسٌرة النقد العربً القدٌم 1.3

  ان ٌورد الطالب بعض الدراسات النقدٌة المنشورة بمجالت اللغة العربٌة  1.4

  ان ٌسرد الطالب احدث األبحاث فً مجال النقد االدبً 1.5

  انًهبساد 2

  ان ٌمثل الطالب لدور النقاد العرب فً نشأة النقد وتطوره  2.1

  ان ٌستنتج الطالب دور المؤثرات المختلفة فً تطوٌر النقد االدبً القدٌم 2.2

  ان ٌستنبط الطالب ابعاد القضاٌا النقدٌة عند العرب 2.3

  ان ٌستدل الطالب على اصالة النظرٌة النقدٌة عند العرب  ...2

  انكفبءاد 3

  تنمٌة العمل ضمن فرٌق عند الطلبة فً مجال النقد 3.1

  ترسٌخ مبدأ التعاون والعمل من اجل المجموعة التً ٌنتمً الٌها 3.2

  تعزٌز مبدا تحمل المسؤلٌة والنتائج المترتبة علٌها  3.3

  تنمٌة العمل ضمن فرٌق عند الطلبة فً مجال النقد ...3

 

  انًمشس يٕضٕػاخج. 

 االذصالساػاخ  انًٕضٕػاخ لائًح و

1 

 التقوٌم ( –التأوٌل  –التوجٌه  –التفسٌر  –مفهوم النقد ووظائفه )التحلٌل -
 ة النقد العربً بعلوم البالغة والتفسٌر وتارٌخ االدبعالق -

 النقد العربً بٌن االصالة والتأثر بالنقد الٌونانً  -

 المسار التارٌخً الموجز لحركة النقد العربً القدٌم

   8 

 لمحات عن النقد العربً فً العصور األولى ) الجاهلٌة وصدر اإلسالم وبنً أمٌة ( -

 النقد الشفاهً 
2 

 
عرض الهم اعالم النقد العربً ومصنفاتهم النقدٌة واألجواء النقدٌة التً ولدت فٌها : ابن سالم 

,قدامة بن جعفر , القاضً  الجمحً , الجاحظ , ابن قتٌبة , ابن طباطبا , الصولً , االمدي
 الجرجانً , ابوهالل العسكري , المرزوقً , حازم القرطاجنً 

6 

2 
 2 قضٌة القدٌم والجدٌد فً النقد العربً 

 2 قضٌة اللفظ والمعنى فً النقد العربً 

3 
 قضٌة الطبع والصنعة فً النقد العربً

4 
 قضٌة السرقات الشعرٌة فً النقد العربً 
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 2 عمود الشعر العربً فً النقد العربًقضٌة  

 2 الصراع النقدي حول ابً تمام وكٌف دارت فٌه تلك القضاٌا النقدٌة  

 2 الصراع النقدي حول المتنبً وكٌف دارت فٌه تلك القضاٌا النقدٌة 

  انًدًٕع

 

 ٔانرمٛٛى:انرذسٚس  د.
 ٛى ٛانرم ٔطشقيخشخاخ انرؼهى نهًمشس يغ كم يٍ اسرشاذٛدٛاخ انرذسٚس  ستظ . 6

 ٛىٛانرم طشق انرذسٚس اسرشاذٛدٛاخ يخشخاخ انرؼهى  شيضان

 انًؼاسف 1.0

1.1 
ان ٌبييٌن الطالييب نشييأة النقييد االدبييً واشييهر 

 النقاد ودورهم فً نشأته وتطوره

األسئلة الشفوٌة والتقوٌم  العصف الذهنً
 المستمر

1.2 

ان ٌسييييييرد الطالييييييب المصيييييينفات النقدٌيييييية 
 وماتناولته من أفكار وقضاٌا

ورش العميييييييييل تتعليييييييييق 
 بالمقرر

التقٌييييييييييييٌم المسييييييييييييتمر 
للدراسييات النقدٌيية التييً 

 ٌتقدمون بها

1.3 
ان ٌييذكر الطالييب اهييم القضيياٌا النقدٌيية التييً 

 شكلت مسٌرة النقد العربً القدٌم
عمييل  المسيياهمه بيياأوراق

 متعلقة بالنقد االدبً القدٌم
االختبييييييارات الدورٌيييييية 

 والنهائٌة

1.4 

ان ٌييورد الطالييب بعييض الدراسييات النقدٌييية 
 المنشورة بمجالت اللغة العربٌة 

زٌارة المواقع االلكترونٌة 
المختصييييييية بالدراسيييييييات 
النقدٌييييية ليييييالدب وكتابييييية 

 تقرٌر عنها

 

1.5 
ان ٌسرد الطاليب احيدث األبحياث فيً مجيال 

 النقد االدبً
 

 انًٓاساخ 2.0

2.1 

ان ٌمثل الطالب لدور النقاد العرب فيً نشيأة 
 النقد وتطوره 

أوراق عمييل حييول تحلٌييل 
نصيييود أدبٌييية متنوعييية 
للوقيييوف عليييى المقييياٌٌ  
التييييً ٌحييييتكم  لٌهييييا فييييً 
 التمٌٌز بٌن كالم وكالم

تقٌييييييييٌم أوراق العمييييييييل 
المقدمييية ومناقشيييتها ميييع 

 الطلبة

2.2 
الطالييب دور المييؤثرات المختلفيية ان ٌسييتنتج 

 فً تطوٌر النقد االدبً القدٌم

االختبييييييارات الدورٌيييييية  التعلم التعاونً
 والنهائٌة

2.3 

ان ٌستنبط الطالب ابعاد القضاٌا النقدٌية عنيد 
 العرب

اختٌييار بعييض النصييود 
األدبٌيية وتكلٌييف الطييالب 
بتطبٌييييق االفكيييير النقدٌيييية 

 المدروسة علٌها

2.4 
ان ٌسيييتدل الطاليييب عليييى اصيييالة النظرٌييية 

 النقدٌة عند العرب 

 

2.5 

ان ٌكشييييييف الطالييييييب المعييييييانً السييييييٌاقٌة 
للنصيييود األدبٌييية والفيييروق واالختالفيييات 

 بٌنها

 

2.6 
ان ٌحلييل الطالييب مجموعيية ميين النصييود 

 المختارة
 

   انكفاءاخ 3.0

3.1 
رًُُييخ انؼًييم ضييًٍ فشَييك ػُييذ انطهجييخ فييٍ 

 يغبل انُمذ

رمغيييييييُى انطييييييي ة انيييييييً 

يغًىػيييبد وركهُيييف كيييم 

انزمُييييُى انُهييييبئٍ نؼًييييم 

انًغًىػيييبد ييييٍ  ُيييش 
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 ٛىٛانرم طشق انرذسٚس اسرشاذٛدٛاخ يخشخاخ انرؼهى  شيضان

عشػخ اإلَغيبص وعي يخ  يغًىػخ ثًىضىع

 انؼشض

3.2 
تقنياااام  ومات ماااا   مهاااا      التصاااا    مهاااا     

    ومه      وادديم
 تاحيية الفرصيية لكييل مجموعيية 
ان تعرض ماأنجزته ومناقشته 

 مع بقٌة الطالب

الرائيييييييدة تقيييييييدٌر األفكيييييييار 
 والقدرة التنافسٌة

3.3 
التيييييدرٌب عليييييى االستقصييييياء  مه      وقي دة   وت  ص  مع  الف  د   وف يق

للمصادر والمراجع فً مظيان 
 وجودها

متابعيييية ميييياٌنجزه الطييييالب 
وتقوٌميييه والتغذٌييية الراجعييية 

 للطالب

 
التيييدرٌب عليييى اليييتعلم اليييذاتً  إد  ة  وح      ومن قشم

 والتفكٌر
 حصيييائٌة عميييل مصيييفوفات 

للتعييييييرف علييييييى مهييييييارات 
 التواصل لدى الطالب

 

 ساااات د ح  وح سااااو  ئوااااك   ساااا     وت ن و  ياااا  
   التص    وحديثم بم  ي دح مه  ة  ونقد  الدبك

تواصييل الطييالب مييع بعضييهم 
ومع استاهم عن طرٌق البرٌيد 
اإللكترونييييييييً ميييييييين حٌييييييييث 
التكلٌفيييييييييييات واإلنجيييييييييييازات 
والمناقشيييييات واالستفسيييييارات 

 والردود علٌها

 

 انطهثح  ذمٛٛى أَشطح. 0

 ٛىٛانرم أَشطح و
 ذٕلٛد انرمٛٛى
 )ثبْعجىع(

 انُسثح 

 ٛىٛانرمدسخح  إخًانٙيٍ 

 %11 يغزًش انزمىَى انًغزًش + واعجبد صغُشح 6

 %21 انزبعغ اخزجبس َصفٍ 0

 %11 انضبٍَ ػشش كزبثخ ثحش أو رمشَش 3

 %61 انغبدط ػشش االخزجبس انُهبئٍ 4

5    

6    

8    

7    
 انخ( وسلخ ػًميششوع عًبػٍ،  ،رمذًٍَػشض  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُى ُانزم أَشطخ

 

 

 انطالتٙ:األكادًٚٙ ٔانذػى  اإلسشادأَشطح  -ْـ 

      انساػاخ انًكرثٛح يكرٕتح أياو حدشج األسراراخ السرمثال انطانثاخ , ٔذمذٚى انذػى ٔاإلسشاد ٔانرٕخّٛ -

 االكادًٚٙ يٕخٕدج نكُٓا غٛش يفؼهح تانشكم انكافٙ.اَشطح االسشاد -

 ٚحراج ػذد كثٛش يٍ انطالب انٗ انذػى  انطالتٙ نرحٍٛ ذحصٛهٓى انؼهًٙ.-

 
  ٔانًشافك:يصادس انرؼهى  –ٔ 
 انرؼهى:يصادس لائًح . 6

 نهًمشس انًشخغ انشئٛس

 ربسَخ انُمذ االدثٍ ػُذ انؼشة / إ غبٌ ػجبط -

انؼشثُخ فٍ انًًهكخ انؼشثُخ انغؼىدَخ وانذول  ىنُبد كهُبد انهغخ  -

 انؼشثُخ

انًغ د انؼهًُخ نكهُبد اِداة فٍ انًًهكخ انؼشثُخ انغؼىدَخ وانذول  -

 انؼشثُخ

   ىنُبد كهُخ داس انؼهىو عبيؼخ انمبهشح -
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 انًساَذجانًشاخغ 

-   

  طجمبد فحىل انشؼشاء / اثٍ ع و انغًحٍ -

  انجُبٌ وانزجٍُُ نهغب ظ -

 انحُىاٌ نهغب ظ -
   -انشؼش وانشؼشاء اثٍ لزُجخ -
اػُبس انشؼش الثٍ طجبطت -  

 اخجبس اثٍ رًبو/ انصىنٍ -

  انًىاصَخ نّيذٌ -

 َمذ انشؼش لذايخ ثٍ عؼفش -

 انىعبطخ نهمبضٍ انغشعبٍَ -

  انصُبػزٍُ ْثٍ ه ل انؼغكشٌ -

 يمذيخ ششػ انحًبعخ / انًشصولٍ -

انمشطبعٍُيُهبط انجهغبء نحبصو  -  

 انُمذ انًُهغٍ ػُذ انؼشة نًحًذ يُذوس -

 ربسَخ انُمذ االدثٍ ػُذ انؼشة نهًش ىو طه ا ًذ إثشاهُى -

 أعظ انُمذ االدثٍ ػُذ انؼشة /ا ًذ ثذوٌ -

 انُمذ اْدثٍ انحذَش / يحًذ غًٍُُ ه ل -

  اْعظ انغًبنُخ فٍ انُمذ انؼشثٍ ، د. ػض انذٍَ إعًبػُم -

ػُذ انؼشة / سوص غشَتانُمذ انغًبنٍ  -  

 يؼبَُش انحكى انغًبنٍ ، د . يُصىس ػجذ انش ًٍ -

 يمذيخ فٍ انُمذ االدثٍ / د.يحًذ  غٍ ػجذهللا -

 فٍ ػهىو انُمذ االدثٍ / رىفُك انضَذٌ -

 يشكهخ انغشلبد فٍ انُمذ انؼشثٍ ، د.يصطفً هذاسح -

 انغشلبد اْدثُخ ، ثذوٌ طجبَخ -

فٍ رذوٍَ انج غخ ، د. ػهٍ انؼًبسٌ لضُخ انهفظ وانًؼًُ واصشهب -  

  لضُخ انهفظ وانًؼًُ ، د.ا ًذ انىدسٍَ -

 ػًىد انشؼش انؼشثٍ د.يحًذ يشَغٍ انحبسصٍ -

رىفُك انضَذٌػًىد انشؼش ، لشاءح فٍ انغُخ انشؼشَخ ػُذ انؼشة /  -  

 يفهىو انشؼش / -

 اإلنكرشَٔٛحانًصادس 

- ويىلغ يكزجخ انًصطفً يىلغ عبيؼخ او انمشي وانغبيؼبد اْخشي ،  

اهباإلنكزشوَُخ وغُش   
 

  ٖأخش
-  

 

 

 انًطهٕتح:انًشافك ٔانردٓٛضاخ . 0

 يرطهثاخ انًمشس انؼُاصش

 انًشافك
 إنخ(...  ، لبػبد انًحبكبحانؼشض انذساعُخ، انًخزجشاد، لبػبد انمبػبد)

 . لبػخ يغهضح ثزمُُبد انؼشض -

 . طبوالد يغزذَشح نفشق انؼًم -

 ركُخ .عجىسح  -

 انرمُٛح انردٓٛضاخ
 انجشيغُبد( انزكُخ،انغجىسح  انجُبَبد،ػشض  )عهبص

 . عهبص  بعت آنٍ -

 . طبثؼخ نُضس -

 اَزشَذ -

 يؼًم  بعىثٍ رجؼبً نطجُؼخ انزخصص() ٖأخش ذدٓٛضاخ
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 نًمشس:اخٕدج  ذمٕٚىص. 
  

 ٛىمٛطشق انر ٌٕانًمًٛ يداالخ انرمٕٚى

بنتائج مقارنة نتائج الطالبات  -
 طالبات كلٌات وجامعات أخرى .

  همخ َمبػ يغ صيُ د انمغى -

اعيييزجبَخ ريييىصع ػهيييً انطبنجيييبد نزمُييييُى 

انًمييشس وَييزى رىصَؼهييب فييٍ َهبَييخ انفصييم 

 رؼهُى انًؼهى نُفغه يٍ خ ل صي ئه

تحلٌل االختبارات ومقارنتها مع  -
جهة أخرى من الجوانب التالٌة ) 
 الشمولٌة , التمٌز , الصعوبة ( 

 

انزىاصييم يييغ اْلغييبو انًُييب شح  -

 ثبنغبيؼبد انغؼىدَخ وانؼشثُخ

اعييزمجبل صَييبساد يييٍ كهُييبد و عبيؼييبد 

 اخشي

ميييين أوراق اإلجابييييات ة تصييييحٌن عٌنيييي
والواجبيييييات مييييين زمٌلييييية متخصصييييية 

 ودراسة ثبات النتائج .

 لُبداد انجشَبيظ-
انزىاصم و االعزفبدح يٍ هُئخ االػزًيبد -

 االكبدًٍَ 

 
 

  

   

 
  

   

 إنخ(يصبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشعبد انزؼهى فبػهخ طشق رمُُى انط ة، يذي رحصُم ، فبػهُخ انزذسَظ )يضم.يغبالد انزمىَى 

 رحذَذهب( زىَ) أخشي ،ُشظانًشاعغ انُ انجشَبيظ،لُبداد  انزذسَظ،أػضبء هُئخ  )انطهجخ، ىٌانًمًُ

 (يجبشش وغُش يجبشش)ُى مُانز طشق

 

 

 

 انرٕصٛف . اػرًاد ذ

  خٓح االػرًاد

  سلى اندهسح

  ذاسٚخ اندهسح

 


