
جدول الدروس االسبوعي

عباس ثابت حمود. د.أاالسم
abushahd111@yahoo.comالبريد االلكتروني

النقد االدبي الحديثاسم المادة
سنويمقرر الفصل
اطالع الطلبة على النظريات النقدية الحديثة والمذاهب االدبية المختلفة اهداف المادة

وتحليل النصوص
عناصر العمل , المذاهب االدبية, االجناس االدبية, مصطلحات نقديةيل االساسية للمادةالتفاص

المناهج النقدية, االدبي

الكتب المنهجية
عبد الرضا علي.د/ منطلقات في النقد االدبي الحديث -١
محمد غنيمي هالل. د/ النقد االدبي الحديث -٢

المصادر الخارجية
الذاهب االدبية الدكتور -٢دكتور محمد مندور في االدب والنقد ال-١

القصة والمسرحية الدكتور محمد يوسف نجم -٣جميل نصيف 
مقاالت في النقد االدبي الدكتور علي جواد الطاهر-٤

الفصل الدراسي
٤٠%

االمتحانات المختبر
اليومية

١٠%

االمتحان النهائيالمشروع
٥٠% تقديرات الفصل

%٤٠مثالً-%١٠ثالًم%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة العربیة :القســم 
المرحلة الرابعة :المرحلة 

عباس ثابت حمود. د:الثالثي اسم المحاضر
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه :المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  
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وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مصطلحات الفن والجمال ٢٧/٩- ١٢٦/٩
مصطلحات االدب والنقد٣/١٠- ٢٢/١٠
مؤھالت الناقد االدبي١١/١٠- ٣١٠/١٠
نظریة الفن للفن والفن للمجتمع١٨/١٠- ٤١٧/١٠
٢٥/١٠- ٥٢٤/١٠=
)العاطفة(عناصر العمل االدبي١/١١- ٦٣١/١٠
دراسة تطبیقیةاالسلوب, الفكرة,الخیال٨/١١- ٧٧/١١
١٥/١١- ٨١٤/١١==
دراسة تطبیقیةالمذاھب االدبیة الكالسیة٢٢/١١- ٩٢١/١١

=الرومانسیة٢٩/١١- ١٠٢٨/١١
=الواقعیة٦/١٢- ١١٥/١٢
=الرمزیة والسریالیة١٣/١٢- ١٢١٢/١٢
)الشعر والنثر(االجناس االدبیة ٢٠/١٢- ١٣١٩/١٢
دراسة تطبیقیةالشعر الغنائي٢٧/١٢- ١٤٢٦/١٢
=الشعر الملحمي٣/١-١٥٢/١
=الشعر المسرحي والتعلیمي١٠/١- ١٦١٩/١

عطلة نصف السنة
دراسة تطبیقیة)تحلیل القصة(نثر ال٧/٢-١٧٦/٢
١٤/٢- ١٨١٣/٢==
=تحلیل المسرحیة٢١/٢- ١٩٢٠/٢
تطبیقات تربویة٢٨/٢- ٢٠٢٧/٢
٦/٣-٢١٥/٣=
١٣/٣- ٢٢١٢/٣=
٢٠/٣- ٢٣١٩/٣=
٢٧/٣- ٢٤٢٦/٣=
٣/٤-٢٥٢/٤=
١٠/٤-٢٦٩/٤=
دراسة تطبیقیةتحلیل المقالة ١٧/٤- ٢٧١٦/٤
=التاریخي, المناھج النقدیة٢٤/٤- ٢٨٢٣/٤
=االجتماعي والنفسي,المناھج النقدیة١/٥- ٢٩٣٠/٤
=االنطباعي,مناھج نقدیة٨/٥-٣٠٧/٥
=البنیوي, مناھج نقدیة ١٥/٥- ٣١١٤/٥
=البنیوي, مناھج نقدیة ٢٢/٥- ٣٢٢١/٥

:توقیع العمید :ستاذ توقیع اال

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

لعربیةاللغة ا:اسم القســم 
الرابعة :المرحلة 

عباس ثابت حمود. د.أ:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr .Abbas thabit
E_mail Abu shahad 111 @ gahoo.com
Title Modern literarg criticism
Course Coordinator To teach students the moderu lierarh criticism theries

Course Objective Criticism terminohg elemenhs of litearu

Course Description Principles fo modern literary criticism

Textbook Litreature and criticism  dr. mohamnad

References Literary doctorines dr yaml nsa
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (20%) As (20%) As (10%) ---- As (50%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University:Baghdad
College:Educatiom forwomen
Department:Arabic
Stage:41h
Lecturer name:Dr. Arabic Thait
Academic Status:professor
Qualification:po.D
Place of work:un.un.uesitg of
Bahdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 Terms of art k beauth
2 Litcrarg criticism terms
3 Qualifications of acritic.
4 Art foArt theorg
5 Elements of literay worh
6 Elements of literay worh
7 Classical literag

doctrines
8 Realism
9 Sumbolism

10 Poetrg
11 Dramatic
12 Teaching
13
14
15
16

Half-year Break
17 Effect of storg analgsis
18 Effect of storg analgsis
19 Edssag Analgsis
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Instructor Signature: Dean Signature:

University:Baghdad
College:Educatiom forwomen
Department:Arabic
Stage:41h
Lecturer name:Dr. Arabic Thait
Academic Status:professor
Qualification:po.D
Place of work:un.un.uesitg of
Bahdad
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


