
   
 

 

 جامعة ابن رشـد في هولندا
 

علوم اللغة العربية وآدابهاآليــــة   
 

دبي األالنقد قسم   
 

 

علوم اللغة العربية وآدابها  المتطلبات الدراسية الختصاص
  ...الليسانس مرحلة) قسم النقد األدبي(
  

  السنة الدراسية األولى 
 

   :األول الفصل الدراسي
 

رقم المادة اسم المادة عدد الساعات ت
 2 أ1نحو 111100

211101 
   بنية القصيدة الجاهلية

 (1+2   )تحليل ونصوص
3 

 3   تاريخ النقد 311110
 4 قواعد النقد األدبي 411111
 فنون األدب 3 511104
    
 

   :الثاني الفصل الدراسي
 

رقم المادة اسم المادة عدد الساعات ت
 2 ب1نحو 111105

211106 
   1الشعر في العصر العباسي

 )تاريخ ونصوص+ تحليل  (2+1
3 

 3 )معاني (1بالغة  311107
 3 د األدبي الحديثالنق 411112
 نظريات النقد ا 3لعربي 511113



  
  

   ثانيةالسنة الدراسية ال
  
  

 
   :الثالث الفصل الدراسي

 
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 2 أ2نحو  111200
 3 علم الداللة 211201

311202 
   2الشعر في العصر العباسي

 )تاريخ ونصوص+ تحليل  (2+1
3 

 3   الشعر َعروض 411203
 1 النقد الفني 11210 
 3 مدارس النقد األدبي 511211
  
  
  
   :الرابع الفصل الدراسي  
 
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 2 ب2نحو  111205
 3 )بيان (2بالغة  211206
 3 فنون القصة في األدب العربي 311207
 4 نظريات نقدية 411212
 3 )آتاب نقدي قديم(مكتبة عربية  511214
   

  
  
  
  
  
  



  
  ثالثةالسنة الدراسية ال

  
  
  

  
   :الخامس الفصل الدراسي  
 
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 2 3نحو 111300
 2 الرواية في األدب العربي الحديث 211301
 3 )بديع (3بالغة  311302
 3 المعاجم العربية 411303
 2 لدرامي النقد ا 11310 
 3 علم النص 511304
  
  
  
   :السادس الفصل الدراسي  
 
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 2 ب3نحو 111305
 3 علم اللغة العام 211306
 3 أسلوب واسلوبية 311307
 3 منهج البحث 411308
 2 فقه اللغة 511309
 2 مجتمع مدني 611001
   

  
  
  
  
  
  
  



  
   رابعة الالسنة الدراسية

  
  
  
   :السابع الفصل الدراسي  
 
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 2 4نحو 111400
 2 نقد النقد 211410
 2 البنيوية 311411
 3 علم النفس 411412
 3 علم الجمال 511403
 3 الفلسفة والنقد 611414
   

  
   :الثامن الفصل الدراسي  
 
 دد الساعاتع اسم المادةرقم المادةت
 2 ب4نحو 111405
 3 الشعرية  211415

311407 
   الشعر العربي الحديث

 )تاريخ ونصوص+ تحليل  (2+2
4 

 3 األدب المقارن 411408
 3 )بحث(مشروع تخرج  511409
 


