مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم القســم  :اللغة العربية
المرحلة  :الرابعة

جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم المحاضر الثالثي  :د .زينب علي كاظم
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :الماجستير

جدول الدروس االسبوعي

مكان العمل  :جامعة الكوفة  /كلية التربية للبنات /قسم
اللغة العربية

االسم

زينب علي كاظم

البريد االلكتروني

Zainab201143@yahoo.com

اسم المادة

النقد الحديث

مقرر الفصل

النظام الفصلي

اهداف المادة

تمكين الطالبات من االطالع على نظريات النقد الحديثة والمذاهب األدبية
واالفادة منها في تحليل النصوص األدبية .

التفاصيل االساسية للمادة

الفصل األول  :التعريف بمصطلحات ( الفن والجمال  ,االسلوب ,المذاهب
االدبية) نظرية النقد  ,شروط الناقد  ,اهمية الناقد  ,الفصل الثاني :
نظرية االجناس األدبية  ,أنواع الشعر  ,أنواع النثر .
في النقد األدبي الحديث (منطلقات وتطبيقات )

الكتب المنهجية

 -1النقد األدبي الحديث  ,محمد النوبهي .
المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

 -2المذاهب األدبية  ,جميل نصيف التكريتي .

الفصل ااالول

اليومي

الفصل الثاني

اليومي

االمتحان النهائي

%22

%5

%22

%5

%52

تشجيع الطالبات على كتابة بعض األنواع األدبية كالقصة والرواية وتنمية قدراتهن
معلومات اضافية

توقيع االستاذ :

على التحليل .

توقيع العميد

مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم القســم  :اللغة العربية
المرحلة  :الرابعة

جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم المحاضر الثالثي  :زينب علي كاظم
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :الماجستير

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

1

01/ 9-5

التعريف بالمصطلحات
النقدية الحديثة  :الفن ,
الجمال  ,األدب ,
االنزياح ’ الشعرية ,
االسلوبية

2

01/ 01-01

المذاهب األدبية -0 :
العالقة بين األدب
والمجتمع

3

01 / 12-09

أ -نظرية الفن للفن

4

01 / 21 -15

ب -نظرية الفن المشترك

5

00 / 1-1

الكالسيكية

6

00/ 02-9

الرومانسية

7

00/ 11-01

الواقعية

8

00/ 12-12

الرمزية

9

01/4 -00/-21

السريالية

11

01 /00-2

ثالثا  :نظرية النقد  :معنى
النقد

مكان العمل  :جامعة الكوفة  /كلية التربية للبنات /قسم
اللغة العربية

المادة العلمية

المالحظات

11

01/ 01-04

شروط الناقد  ,أهمية
الناقد  ,صالت النقد

12

01/ 15-10

نظرية األجناس األدبية

13

0/ 1-4

أنواع الشعر

14

0/ 05-00

الشعر الغنائي

15

0/11-01

المادة

16

0/ 19-15

17

1 / 09-05

18

1 / 11-11

الشعر التعليمي

19

2 / 5-0

أنواع النثر

21

2 / 01-1

المسرحية

21

2 / 09-05

التطبيق

22

2 / 11-11

التطبيق

23

4/1-2/19

التطبيق

24

4/ 9-5

تطبيق

25

4/ 01-01

تطبيق

26

4/ 12-09

المقالة

27

4/ 21-11

المناهج النقدية /
التاريخي

28

5/ 2-2

المنهج التأثري أو
االنطباعي

29

5/ 04-01

المنهج النفسي

31

5/10-02

المنهج االجتماعي

31

5/ 11-14

الشعر الملحمي
عطلة نصف السنة

العطلة الربيعية

المنهج البنيوي

32

1 / 4-0

توقيع االستاذ :

التعريف بالمصطلحات
النقدية الحديثة  :الفن ,
الجمال  ,األدب ,
االنزياح ’ الشعرية ,
االسلوبية
توقيع العميد :

