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   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2013-214                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: د.ديوالي حاجي جاسم
ثسثؤري وردي مامؤستا   اللغة العربية      
ذ.موبايل:	07507293929
ئيميَل: alshlee2000@yahoo.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: اللغة العربية      

ناوي بابةت:	 النقد التطبيقي الحديث

قؤناغ: الرابعة

ذمارةي يةكة:3

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:  أ  د. صادق كريم يحيى


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: م. حسين عبداللطيف عبدالله
نــــــاوي جيَطر: د. عمر أحمد محمود

ذ.موبايل:07706171217
ذ.موبايل:07505470928

ئيميَل: hussen.1977@yahoo.com
ئيميَل: omarmahmoud1@hotmail.com



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:   
ثيَناسةي بابةت:
لمحة عامة عن المادة: 
النقد الأدبي مادة مرافقة لجميع أجناس الأدب بل هو أدب من وجه آخر يقوم الأدب ويرقيه لأداء رسالته. 
فالنقد إذا مرتبط بالإبداع ارتباطا وجوديا، وإن بدا أنه تال للإبداع. لأن النقد يبدأ مباشرة بعد ولادة النص الإبداعي.
فالإبداع يصحابه النقد..بداية ربما من قبل منشئه..ثم ينفصل عنه ليقوم متخصص في التصدي للنصوص لأداء دوره بفكر خاص، وهو ما يمكن تسميته تجوزا بنقد النقد. 
صاحب النقد الشعر أولا لأنه كان ديوان العرب، ثم كان لنقد النثر بعده وجود، وفي كلتا الحالتين لم يكن النقد مجرد استحسان أو رفض غير مسببين، بل أن وجهة نظر الناقد لم تكن خالية من التعليل المنطقي.
ونحن لا نؤمن بلد النص للوصول إلى جمالياته وأسراه، بل نطبطب على ظهره ونتعامل معه بالحب والحنان حتى يجلي لنا بنفسه عن أسراه ومكمن جمالياته.
وهكذا لا يمكن لمتخصص في الأدب واللغة أن يستغنى عن النقد الأدبي، حيث سيفتقد حينئذ الآلية المناسبة للنظر إلى النصوص. 
طرينطي بابةت:
ئامانجي بابةت:
	 تبصير الطالب بأبرز المصطلحات وآراء العلماء فيها في مجال الأدب..نحو الفن والجمال والأدب.
	 التعرف على الأسلوب وعناصره لغرض التعامل الأكاديمي مع المادة.
	 التعمق في جسد النص من خلال الأفكار والعواطف والخيال 
	التعريف بنظريات الفن للفن والفن للمجتمع وآراء العلماء فيهما.
	 معرفة نظرية النقد وشوط النقد وصلات النقد بالعلوم الأخرى.
	 جعل المتخصص على علم ومعرفة بأنواع الشعر (الغنائي والملحمي والمسرحي والتعليمي)
	جعل المتخصص على علم ومعرفة بأنواع النثر  (القصة والرواية والقصة القصيرة والمسرحية والمقالة)
	تبصير الطالب بأهم المناهج النقدية المنتشرة في باحات الأدب 

                       	
                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
فوضى المصطلح..أسبابه وآثاره
رؤية القدماء والمحدثين للمصطلح
نماذج تطبيقية
هةفتةي دووةم
الفن نشأته وتعريفه   
عناصر الفن
هةفتةي سيَيةم
مميزات الفنان / نماذج تطبيقية
الفن والفنون العملية والصدق والكذب/ نماذج تطبيقية
هةفتةي ضوارةم
الجمال وآراء الفلاسفة والعلماء فيه  
أين يكمن الجمال؟ نماذج تطبيقية
هةفتةي ثيَنجةم
الأدب التعاريف والنشأة     
هةفتةي شةشةم
الأسلوب وعناصره   
الأفكار..أنموذج تطبيقي(قطري بن الفجاءة)
هةفتةي حةفتةم
العواطف..قصيدة بدر شاكر السياب أحبيني..وقصيدة الأم لأبي فراس الحمداني
هةفتةي هةشتةم
الأخيلة ..قصيدة المتنبي وقصيدة أحمد عنتر
هةفتةي نؤيةم
الإيقاع..التعريف كيف نلمسه في القصيدة؟
الأسلوبية..المفهوم والتطبيق       
هةفتةي دةيةم
الاختبار الأول
هةفتةي يازدم
نظرية الفن للمجتمع..الأفكار والاعتراضات    
هةفتةي دوازدةم
نظرية الفن للفن..مفهوم الاستمتاع في الفن
هةفتةي سيَزدةم
مقدمة في النقد الأدبي..لغة واصطلاحا ونشأة   
نظرية النقد(معنى النقد وأهميته)
هةفتةي ضواردةم
شروط الناقد ومهمته
( تحليل قصيدة طلقة لعدنان الصائغ)
هةفتةي ثازدةم
الشعر والنثر   (تطبيقات)
هةفتةي شازدةم
الشعر الغنائي     (تطبيقات)
هةفتةي حةظدةم
الشعر الملحمي (تطبيقات)
هةفتةي هةذدةم
الشعر المسرحي ( التمثيلي) (تطبيقات)
هةفتةي نؤزدةم
الشعر التعليمي (تطبيقات)
هةفتةي بيستةم
الاختبار الثاني
هةفتةي بيست ويةك
القصة.. التاريخ والنشأة
تحليل لقصة شمس وفنارات وأرجوحة
هةفتةي بيست ودوو
الرواية وعناصرها
الرواية والسرديات
تحليل رواية مكابدات عبد الله العاشق
القصة القصيرة     
هةفتةي بيست وسىَ
المسرحية وعناصرها
تحليل مسرحية ( حكاية الأيام الثلاثة)
هةفتةي بيست وضوار
المقالة
تحليل مقالة قميص السعادة
هةفتةي بيست وثيَنج
المنهج التاريخي (تطبيقات)
هةفتةي بيست وشةش
تحليل قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير
هةفتةي بيست وحةوت
المنهج التأثري  (تحليل قصيدة أخي لميخائيل نعيمة)
هةفتةي بيست وهةشت
المنهج الاجتماعي (تحليل لمفهوم القرية عند هيكل وطه حسين وتوفيق الحكيم والشرقاوي)
هةفتةي بيست ونؤ
المنهج البنيوي (تحليل قصيدة صبوح لأبي نواس)
هةفتةي سييةم
الاختبار الثالث

                                          سةرضاوةكان :
	في النقد التطبيقي الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات د. فائق مصطفى  د.عبدالرضا علي
	أصول النقد الأدبي   احمد الشايب 
	علم الجمال   لدنيس هوبيمان 
	الأسلوب والأسلوبية  لعبد السلام المسدي     
	في النقد الأدبي دراسة وتطبيق    د.كمال نشأت 
	معجم مصطلحات الأدبية     مجدي وهبة 
	مقدمة في النقد الأدبي     د.علي جواد الطاهر 
	الكامل في النقد الأدبي    كمال أبو مصلح 
	النقد الأدبي الحديث  د.محمد غنيمي هلال 
	أسس النقد الأدبي الحديث مجموعة مؤلفين   ترجمة هيفاء هاشم 
	علم المسرحية    نيكول الاردس 
	فن القصة القصيرة    رشاد رشدي 
	بناء الرواية  سيزا قاسم 
	فن القصة    محمد يوسف نجم 
	جدلية الخفاء والتجلي     كمال أبو ديب 


تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
المجموعة الأولى:
س1: أجب عن واحد مما يأتي؟
	بين خصائص الفن من خلال تعريف النويهي؟
	ما هي أسباب حدوث فوضى المصطلحات؟ 

س2: اجب عما يأتي؟
	ما هي عناصر فهم الأدب عند الناقد الفرنسي تين؟
	من هو المخادع لنفسه عند الناقد الانطباعي أناتول فرانس؟
	 لماذا لم يستطع هاملت أن يثأر لوالده؟

س3: عرف القصة القصيرة واذكر أهم أعلامها وعناصرها؟
س4: اجب عن فرع واحد فقط؟
	حلل قصيدة (طلقة) تحليلا نقديا؟ مع ذكر النص؟
	من خلال نص بين أهمية الأفكار في الإبداعات الأدبية؟

المجموعة الثانية:
س1: تكلم عن واحد مما يأتي:                                    
	 آراء الفلاسفة والعلماء عن الجمال؟                                      (15) درجة
	 المراحل التي مرت فيها كلمة الأدب في اللغة العربية واللغات الأوروبية؟ (15) درجة

س2: أجب عن ما يأتي؟
	 عرف  المقالة ؟ وأذكر  خصائصها ؟                                      (5) درجة
	 حلل قصيدة (صبوح) وفق المنهج البنيوي؟ مع ذكر النص؟               (10) درجة

س3: أجب عن فرع واحد ؟                              
	عرف النقد وبين كيف يخدم أطراف العمل الإبداعي؟                    (15) درجة
	 ما هي أهم مميزات الفنان؟ بين ذلك من خلال أمثلة؟                   (15) درجة

س4: أجب عن اثنين مما يأتي:
	عرف الشعر والنثر واذكر الفرق بينهما؟                                (7.5) درجة
	ما هي سمات الشعر الملحمي؟                                          (7.5) درجة

ماهي شروط قبول المصطلح                                           (7.5) درجة

المجموعة الأولى:
س1: بين خصائص الفن من خلال تعريف النويهي؟
س2: ما هي أسباب حدوث فوضى المصطلحات؟
س3: اجب عما يأتي؟
	 ما هي عناصر فهم الأدب عند الناقد الفرنسي تين؟
	 من هو المخادع لنفسه عند الناقد الانطباعي أناتول فرانس؟

س4: حلل قصيدة (طلقة) تحليلا نقديا؟ مع ذكر النص؟
المجموعة الثانية:
س1: اذكر عناصر المسرح بإيجاز؟ واشرح واحدا منها؟
س2: أجب عما يأتي؟
	ما هي المفاهيم التي يرفضها البنيويون في الساحة النقدية؟
	لماذا لم يستطع هاملت أن يثأر لوالده؟

س3: حلل قصيدة (صبوح) وفق المنهج البنيوي؟ مع ذكر النص؟
س4: من خلال نص بين أهمية الأفكار في الإبداعات الأدبية؟
المجموعة الثالثة:
س1: من خلال نص بين أهمية العواطف في النصوص الأدبية؟
س2: أذكر ساحات عمل المصطلح؟
س3: عرف الشعر والنثر واذكر الفرق بينهما؟
س4: أذكر عناصر الرواية واشرح اثنين منها؟
س1: بين خصائص الفن من خلال تعريف النويهي للفن؟
س2: عرف الأسلوب ؟ واذكر عناصره مع الاستشهاد؟
س3: اجب عن ثلاثة مما يأتي؟
1-	عناصر فهم الأدب عند النقد الفرنسي تين؟
2-	المخادع لنفسه عند الناقد الانطباعي أناتول فرانس؟
3-	رفض البنيويين لأشياء معينة؟
4-	امتياز قرية الشرقاوي عن قرية هيكل وطه حسين وتوفيق الحكيم؟
س4: اذكر عناصر الرواية بإيجاز؟ وشرح واحدا منها؟
س5: اجب عن فرع واحد فقط
1-	حلل قصيدة (طلقة) تحليلا نقديا؟ مع ذكر النص؟
	حلل قصيدة (صبوح) وفق المنهج البنيوي؟

- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.
	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .



