
جدول الدروس االسبوعي

صالح كاظم هادي. داالسم
/البريد االلكتروني

النقد العربي القديماسم المادة
قضايا ) (القديم وتطوره الى القرن الرابع الهجري ينشاة النقد العرب( مقرر الفصل

)النقد العربي ونظرياته الى القرن الثامن الهجري 
دراسة الفكر النقدي عند العرب والتعريف باعالمه ومعالجة قضاياه ف المادةاهدا

٠وعرض اصول نظرياته 
معرفة مفهوم النقد وحالة الجهد النقدي في العصر الجاهلي والمواقف التفاصيل االساسية للمادة

والرؤى النقدية في صدر االسالم والقرن االول والثاني الهجريين 
وقضية اللفظ والمعنى والصراع بين القديم والمحدث ونظرية الطبقات 

والنقد البالغي واثار الفكر اليوناني ومنهج الموازنة وقضية السرقات 
.ونظرية النظم والمنهج الموسوعي ونظرية القوالب الشعرية 

ابتسام مرهون الصفار٠د/ محاضرات في تاريخ النقد عند العرب الكتب المنهجية

رجيةالمصادر الخا
محمد مندور / طه احمد ابراهيم ، النقد المنهجي عند العرب / تاريخ النقد العربي 

احسان / احمد بدوي ، النقد االدبي عند العرب / ، اسس النقد االدبي عند العرب 
٠رجاء عيد / داود سلوم ، التراث النقدي / عباس ، النقد العربي القديم 

االمتحانات مختبرالالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٠_٢٠%

معلومات اضافية
/

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:ة الكلی

اللغة العربیة:القســم 
الثالثة:المرحلة 

صالح كاظم ھادي-د:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

الدكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات–جامعة بغداد :مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مصطلح النقد ومفھومھ٢٠١١/ ٩/ ١٢٧
مواصفات الناقد١٠/ ٢٤
النقد في عصر ما قبل االسالم١٠/ ٣١١
مواقف في النقد الجاھلي وخصائصھ١٠/ ٤١٨
النقد في صدر االسالم١٠/ ٥٢٥
موقف االسالم من الشعر والشاعر١١/ ٦١
النقد في القرنین االول والثاني١١/ ٧٨
اثر التلقي في توجیھ النص الشعري١١/ ٨١٥
الشعرواشكالھ وتنوع موضوعات١١/ ٩٢٢

االقالیم الثقافیة
نظریة الطبقات ومفھوم الفحولة١١/ ١٠٢٩
معاییر نظریة الطبقات عند ابن سالم١٢/ ١١٦
الجاحظ ومفھوم اللفظ والمعنى١٢/ ١٢١٣
شروط االلفاظ وانواع المعاني١٢/ ١٣٢٠
والحدیثابن قتیبة والصراع بین القدیم ١٢/ ١٤٢٧
ابن المعتز ونظریة البدیع والنقد ٢٠١٢/ ١/ ١٥٣

البالغي
اثر الجدل حول ابي تمام في تطور النقد١/ ١٦١٠

عطلة نصف السنة
ابن طباطبا وعملیة االبداع الشعري١/ ١٧٣١
مدرسة صنعة الشعر وبنیة القصیدة٢/ ١٨٧
نقد العربياالثر الیوناني في ال٢/ ١٩١٤
حد الشعر ونقده عند قدامة بن جعفر٢/ ٢٠٢١
منھج الموازنة عند االمدي٢/ ٢١٢٨
القاضي الجرجاني وقضیة السرقات ٣/ ٢٢٦

وانواعھا ومصطلحاتھا
مدرسة الطبع ونظریة عمود الشعر٣/ ٢٣١٣
عمود الشعر عند المرزوقي٣/ ٢٤٢٠
نظریة النظم عند الجرجانيمفھوم ٣/ ٢٥٢٧
نظریة النظم واثارھا النقدیة٤/ ٢٦٣
النقد الموسوعي عند القیرواني٤/ ٢٧١٠
التخییل ومھمة الشعر والشاعر عند ٤/ ٢٨١٧

القرطاجني
النظریة االجتماعیة عند ابن خلدون٤/ ٢٩٢٤
عطلــــــــــــــــــــــــة٥/ ٣٠١
نظریة القوالب الشعریة عند ابن خلدون٥/ ٣١٨
امتحان الفصل الثاني٥/ ٣٢١٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

اف والتقویم العلميجھاز االشر

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة العربیة:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

صالح كاظم ھادي-د:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

الدكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات–جامعة بغداد :مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor  Dr. salah  kadhim hadi

E_mail                                          /

Title  Arab criticism old

Course Coordinator (Arab criticism establishment and development to the fourth century AH ) (
Arab criticism issues and theories to the eight century AH ) .

Course Objective
  Study of critical thinking among the arabs and by treatment  of their issues and
presentation of the assets of his theories .

Course Description
Knowledge of the concept of criticism and state effort criticism in pre- islamicera
, attitudes and visions of criticism in the beginning of islam and the first century
and the second AD and the theory of classes and the issue of pronunciation ,
meaning, and the conflict between the old and the updated and critical rhetoric
and the effects of greek thought and approach of the budget and the issue of
theft and systems theory and methodology encyclopedic and the theory of
templates capillary .

Textbook
Lectures in criticism history of the arabs / dr. Ibtisam marhoon al-saffar.

References
Criticism history of the arab – Taha ahmed Ibrahim / asystematic criticism of the
arabs – Mohammed mandour /the foundation of literary criticism to the arabs –
Ahmed badawi /history of literary criticism to the arabs – Ihsan abbas / arab
criticism old – david salloum / heritage criticism – Rajaa eed.

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam
Course Assessment 20% / 10% / 50%

General Notes
                                                      /

University: baghdad
College: education 0f girls
Department: arabic language
Stage: third
Lecturer name:dr.salah kadhim
Academic Status:lecture
Qualification: Dr
Place of work:university of
baghdad-education of girls

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 27/9/2011 The criticism and term concept
2 4/10 Specification critic
3 11/10 The criticism in the era before

islam
4 18/10 Positions in criticism before

islam and its properties
5 25/10 The criticism at the beginning

of islam
6 1/11 Islams position of poetry and

the poet
7 8/11 The criticism in the first and

second centuries
8 15/11 Receive direct role in the poetic

text
9 22/11 Topics poetry , its forms and

diversity of the regions cultural
10 29/11 Theory classes and the concept

of virility
11 9/12 Criteria for theory have ibn

sallaam
12 13/12 Al-jahed and the concept of

word and meaning
13 20/12 Terms kinds of words and

meanings
14 27/12 Ibn Qutaiba and the conflict

between ancient and modern
15 3/1/2012 Ibn al-mutaaz and the al-

badi theory and rhetorical
criticism

16 10/1 Controversy about the role of
abe tammam in the

development of criticism
Half-year Break

17 31/1 Ibn tabatiba and the process of
poetic creativity

18 7/2 School of poetry workmanship
and the structure of the poem

19 14/2 The greek impact in the arab
criticism

20 21/2 Definition of poetry and
criticism when Qudaamah ben

jaafar
21 28/2 Approach to the budget when

al-amidi

University: baghdad
College: education of girls
Department: arabic languag
Academic Status:lecture
Qualification: Dr
Place of work:university of
baghdad- education of girls

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



22 6/3 Al-kadyh al-jorjani and the
issue of theft and types and

terminology
23 13/3 School of printing and the

theory of the poetry shaft
24 20/3 Poetry shaft at al-marzouqi
25 27/3 The concept of systems theory

at al-jorjani
26 3/4 The system theory and the

effect of criticism
27 10/4 Encyclopedic criticism al-

kairouani
28 17/4 Imagination and the task of

poetry and the poet at al-
qurtajni

29 24/4 Social theory of ibn khaldoun
30          1/5 Holiday
31 8/5 Theory of capillary templates at

ibn khaldoun
32 15/5 Chapter II exam

Instructor Signature: Dean Signature:


