
 

 

 وصف المقرر الدراسي
 

 م . م    وجدان عدنان محمد االسم

 _yahoo.com8484Wejdan@ البريد االلكتروني 

 النقد الفني اسم المادة 

 فصلي  مقرر الفصل 

 اهداف المادة
 

قدرته  التاريخ و تنمية ر عب النقدية  النظرياتبأهم  الطلبة تعريف  الى  تهدف المادة 

 الحديثة  النقديةوفق انمعايير  عليها على   والحكم وتقييمها  الفنيةاالعمال  تحليل على

 التفاصيل االساسية للمادة
 

يتعرف الطلبة من خاللها الى ابرز نظريات النقد الفني , مع تمارين المادة نظرية 

 تطبيقية في نقد االعمال السينمائية 
 جية الكتب المنه

 
 ال توجد

 المصادر الخارجية 
 

 النظرية االدبية المعاصرة  رامان سلدن ,  ترجمة  جابر عصفور  -1

و   -2 عباس  احسان  ترجمة   , هايمن  ستانلي  الحديثة   مدارسه  و  االدبي  النقد 

 محمد يوسف نجم 

 المدخل الى مناهج النقد المعاصر , بسام قطوس -3

 
 تقديرات الفصل 

ن + امتحاالمختبر الفصل الدراسي
 شهري 

االمتحانات 
 اليومية 

 االمتحان النهائي التقارير 

25 % 15 % 5 % 5 % 50 % 
 

 معلومات اضافية 
 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 شراف والتقويم العلميجهاز اال

 

 

 

 

 

 ديالى  الجامعة :
 الفنون الجميلة  الكلية :

 السينمائية والتلفزيونية الفنون  القســم :
 الثالثة  المرحلة :

وجدان عدنان  اسم المحاضر الثالثي :
    محمد

 مدرس مساعد اللقب العلمي :
 ماجستير :المؤهل العلمي 

الفنون السينمائية  :مكان العمل 
  ونيةوالتلفزي

mailto:Wejdan_8484@yahoo.com


 

 جدول الدروس االسبوعي                                  

 

ت
 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ
   خل عام النظرية النقدية مد  االسبوع االول  1
   مفهوم و تعريف النقد  االسبوع الثاني 2
   اهمية النقد ووظيفته  االسبوع الثالث  3
   الحكم الجمالي والنقد  االسبوع الرابع  4
   خطوات النقد  –مقومات النقد  االسبوع الخامس 5
   مناقشة تقارير الطلبة  االسبوع السادس 6
 امتحان شهري                     االسبوع السابع  7
   نقد النقد   –النظرية النقدية  االسبوع الثامن  8

 اتجاهات النقد القديم  االسبوع التاسع  9

 نظرية المحاكاة -1

  

   نظرية التعبير  – 2 االسبوع العاشر 10

   نظرية االنعكاس  -4 االسبوع الحادي عشر  11

 المناهج السياقية  االسبوع الثاني عشر 12

 المنهج االنطباعي و الموضوعي 

  

   المنهج التاريخي  االسبوع الثالث عشر  13

   مناقشة تقارير الطلبة  ا السبوع الرابع عشر 14

 امتحان شهري                          االسبوع الخامس عشر 15

  االسبوع السادس عشر 16

 عطلة نصف السنة

   المنهج النفسي  االسبوع السابع عشر 17

   المنهج االجتماعي  االسبوع الثامن عشر 18

   النظرية البنيوية  االسبوع التاسع عشر 19

   النقد البنوي  االسبوع العشرون  20

   السيميائية  االسبوع الواحد والعشرون   21

   مناقشة تقارير  الطلبة  االسبوع الثاني والعشرون  22

 امتحان شهري                      االسبوع الثالث والعشرون  23

   نظريات القراءة والتأويل  االسبوع الرابع والعشرون 24

   التفسير و التأويل  االسبوع الخامس والعشرون  25

   التفكيكية  االسبوع السادس والعشرون  26

   النقد الثقافي  االسبوع السابع والعشرون  27

   مناقشة تقارير  الطلبة  االسبوع الثامن والعشرون 28

 امتحان شهري                          االسبوع التاسع والعشرون  29

 مراجعة عامة                    االسبوع الثالثون  30

 

 :  رئيس القسمتوقيع                                       : توقيع استاذ المادة

 العراق مجهورية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالى الجامعة :
 الفنون الجميلةالكلية :

  ئيةالفنون السينمااسم القســم :
 ية والتلفزيون
 الثالثة  المرحلة :

وجدان عدنان  الثالثي :اسم المحاضر
 محمد

 مدرس مساعد اللقب العلمي :
 ماجستير  المؤهل العلمي :

قسم الفنون السينمائية    مكان العمل  :
 والتلفزيونية 

 


