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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 ربيةاللغة الع: القسم العلمي
 / املرحلة الرابعة  األدب املقارن :)املادة الدراسية( اسم املقرر الدراسي

 
 0202/   7/    9  اتريخ ملء امللف :  

 

  :   التوقيع
 م.د. هديل عبد الرزاق أمحد : اسم استاذ املادة

 0202/   7/    9: لتاريخا

 :   التوقيع
 د. أحالم خليل أ.اسم رئيس القسم :

 0202:   /    / لتاريخا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي جلنةدقـق امللف من قبل 

   
 :التوقيع

 م.د. سهام قنرب علي:يف القسم واألداء اجلامعيضمان اجلودة  جلنةعضو اسم 
 0202/     /   :التاريخ
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 الدراسي صف المقررو

 

 ية الحكمة الجامعةكل المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية    علمي القسم ال .2

 / المرحلة الرابعة  األدب المقارن )اسم المادة(المقرر اسم  .3

 الكتروني )عند بعد( أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ساعة 63أسبوع =  33ساعة أسبوعيا* 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2321/   7/     9       هذا الوصف  تاريخ إعداد .7

 -:أهداف المقرر .8
 

 يهدف هذا المقرر إلى أمور عدة منها:
 

 .تعريف الطلبة على طبيعة األدب المقارن وخصائصه وميزاته .1
 .تعريف الطالب باالدب المقارن وعالقته باالدب العالمي والقومي .2
 .طور سياقاته الشكليةتعريف الطلبة باالدب المقارن وعالقته بالتاريخ االدبي وت .3
 .التعرف على تطور االدب المقارن في العالم والوطن العربي .4
 ونقادها.مدارس االدب المقارن  أبرز الوقوف على .5
 .الوقوف على تطبيقات في التأثير والتأثر .6
أشكال األثر العربي في الغرب، في مجاالت الشعر والرواية والقصة القصيرة  .7

 والمسرحية.

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 -:وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9
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  دهدا  المعريية األ -أ
 مصطلح األدب المقارن وماهيتهالتعرف على  -1أ   

 وعالقته بتاريخ األدب المقارنتتبع حركة االدب -2أ

 الوقوف على أبرز النقاد والباحثين في هذا الميدان-3أ

 تمكين الطالب من البحث والتقصي-4أ

 في مجال الدراسة المقارنة تهيئة الطالب للخوض-5أ

 أدوات وعدّة الباحث المقارنالوقوف على ابرز -6أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 .اآلداب المختلفة في اللغةأن يوازن الدارس بين التأثر والتأثير في  -1ب

 .اآلداب والمعارفمواطن التأثير و التأثر في  يتمكن الطالب من معرفةأن  -2ب

تأثيره من خالل الشعر  خرى في تأثره وألبين األدب العربي واآلداب ا من الربط  الطالب يتمكنأن  -3ب

 بشكل تطبيقي. األسلوبيةالموضوعية والشكلية و النواحيالرواية والقصة وغيرها من وقوافيه و
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 google meet، و  google classroomتقديم المحاضرات عبر ال  .1
اعتماد المحاضرات النظرية وعرضها باألسلوب التفاعلي بالنمط اإللكتروني،  .2

وتخزينها وسلسلتها في الصف اإللكتروني في ملف متاح لجميع الطلبة بعنوان 

 المحاضرات المقروءة.
تسجيل جميع المحاضرات التفاعلية اليومية فيديوياً وحفظها وتخزينها وسلسلتها  .3

 وني في ملف متاح لجميع الطلبة بعنوان المحاضرات الفيديوية.في الصف اإللكتر
 تفعيل عنصر الحوار والنقاش بين طرفي عملية التعلم. .4
 فسح المجال لتوجيه األسئلة من الطرفين. .5
 اعتماد عدد من الكتب المقررة المتوفرة في شبكة اإلنترنت لالطالع عليها. .6

 

 
 طرائق التقييم      

 

 ية ) الفصلية والنهائية(االختبارات التحرير -
 االختبارات الشفهية والمناقشات الصفية -
 الواجبات البيتية -

 التقارير والبحوث

 
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

وتحوالته  المقارن األدب مفهوماالستنتاج واالستنباط: تمكين الطالب من االستنتاج واالستنباط حول  -1ج

 د.المعرفية باختالف المدارس والنقا

األدب المقارن واتساع ميادينه، ومفاهيم التأثير والتأثر، ومواطن أثر التصنيف: أن يعي الطالب تحوالت   -2ج

 األدب العربي والحضارة العربية في اآلداب األوربية.

مع نماذج التأثير والتأثر ويبحث ويتقصى ويقارن بين اآلداب المختلفة لغوياً التساؤل: أن يتفاعل الطالب  -3ج

 وقومياً.
 طرائق التعليم والتعلم     
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 -:) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات(( بنية المقرر  - 1 .13

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم حدة / أو الموضوعاسم الو

1 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية

، مفهوماً تعريف باالدب المقارن

 ً  ومصطلحا

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

 االستجواب 

2 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية

عالقة االدب المقارن بالتاريخ 

 ، وباألدب العام والعالمياالدبي

عرض 

محاضرة 

 مقروءة

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

3 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية

عالقة االدب المقارن بعلوم االدب 

 االخرى

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

4 2 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

 ووجدانية

معوقات ومشكالت في 

 اتوالتطبيق اتالمصطلح

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

 

 البحث لحل التساؤالت -
 المناقشات التفاعلية -
 عرض لبعض الكتب ذات االختصاص -

 
 طرائق التقييم    

 

 المناقشات والتفاعل الذي يظهره الطلبة -
 إعداد تقارير بسيطة حول موضوع قصير ومحدد -

 

 
 رات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهاالتأدهيلية العامة و المهارات -د 

المختلفة لغويا وقوميا، وفحص وتحليل مواطن التأثير  النصوصبين  المقارنة تعلم شروط وطرائق  -1د   

 والتأثر.

 .وأدوات وميادين الدراسة المقارنة تعلم طرائق -2د

 فيه.وء على أهم الظواهر والتحوالت وتسليط الض المقارنتعلم طريقة تدريس مادة األدب   -3د
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5 2 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

 ووجدانية

 فان تيغم وقضايا التأثير والتأثر

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

6 2 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

ووجدانية، وتحقيق 

 أهداف مهاراتية

 المقارنةميدان الدراسة 

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

7 2 
تحقيق القياس 

 والتقويم
 امتحان كتابي امتحان امتحان

8 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية

موقف النقد البنيوي من االدب 

 المقارن

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

9 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 قة االدب المقارن بالدارونيةعال

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

11 2 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

 ووجدانية

نشأة االدب المقارن وتطوره في 

 ، وأبرز األعالم المؤسسينالعالم

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

11 2 

تحقيق أهداف 

عرفية وقيمية م

 ووجدانية

، االدب المقارن في الوطن العربي

 وأبرز أعالمه العرب

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

12 2 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

 ووجدانية

، وأبرز دب المقارن في العراقاأل

 أعالمه

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 تيبي

13 2 

تحقيق أهداف 

معرفية ومهاراتية 

 وتأهيلية

 امتحان مناقشة التقارير الفصلية
المناقشات 

 الشفهية

14 2 

تحقيق أهداف 

معرفية ومهاراتية 

 وتأهيلية

 امتحان امتحان شفهي إلكتروني
المناقشات 

 الشفهية
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 القياس والتقويم  2 15
امتحان السعي للفصل الد راسي 

 األول
 كتابي اختبار اختبار

 

 -:) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( بنية المقرر  - 2. 13

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

16 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 مدارس االدب المقارن

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

 االستجواب

17 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية

، أبرز نقادها المدرسة الفرنسية

 وآرائهم

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

18 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية

ية، أبرز نقادها مريكالمدرسة األ

 وآرائهم

 عرض

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

19 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية

، أبرز نقادها االشتراكيةالمدرسة 

 وآرائهم

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

21 2 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

، ووجدانية

 ومهاراتية

 عدة الباحث في االدب المقارن

 المعرفيةوأدواته 

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

المشاركات 

 الصفية

21 2 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

ووجدانية، 

 ومهاراتية

متطلبات وشروط إجراء الدراسة 

 المقارنة

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

22 2 
تحقيق القياس 

 والتقويم
 ابياختبار كت امتحان امتحان
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23 2 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

ووجدانية، 

 ومهاراتية

متطلبات تأسيس منهج عربي 

 دب المقارنلأل

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

24 2 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

ووجدانية، 

 ومهاراتية

 داب االوربيةاألثر العربي في اآل

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

ها وتسجيل

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

25 2 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

ووجدانية، 

 ومهاراتية

تأثر الشاعر الروسي بوشكين 

بالقرآن الكريم/ تحليل تطبيقي 

 لنماذج من شعره

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

26 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية

ص أثر ألف ليلة وليلة في الق

 الغربي

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

27 2 

تحقيق أهداف 

معرفية وقيمية 

ووجدانية، 

 ومهاراتية

أثر ألف ليلة وليلة في قصص 

 الديكاميرون/ تحليل تطبيقي

عرض 

محاضرة 

مقروءة 

وتسجيلها 

 ً  فيديويا

مناقشة، واجب 

 بيتي

28 2 

تحقيق أهداف 

معرفية ومهاراتية 

 وتأهيلية

 امتحان مناقشة التقارير الفصلية
المناقشات 

 الشفهية

29 2 

تحقيق أهداف 

معرفية ومهاراتية 

 وتأهيلية

 امتحان امتحان شفهي إلكتروني
المناقشات 

 الشفهية

31 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 المحاضرة  مراجعة المادة

التغذية 

 الراجعة 

 
 

 البنية التحتية  .11

 :لوبة ـ الكتب المقررة المط1
 5002بغداد، الطبعة األوىل  -، دار الشؤون الثقافيةاألدب املقارن: د. مجيل نصيف التكرييت

القاهرة،  -، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعاألدب املقارن: د. حممد غنيمي هالل  -)المصادر( :ـ المراجع الرئيسية 2
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 5002الطبعة التاسعة، 

 :( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) ها اـ الكتب والمراجع التي يوصى ب
 البحوث املنشورة يف أعداد جملة )الكلمة(

 :ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت
 كتب ودراسات يف األدب املقارن/ مكتبة نور

https://www.noor-
book.com/tag/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

دب توسيع المادة الدراسية لتشمل عدد من الظواهر والموضوعات في األ .1

واالنفتاح على موضوعات جديدة تتضمن بعض آخر ما توصل له النقاد ، المقارن

 الغرب والعرب في هذا الميدان.
عناصر تطبيقية أكثر في مجال التأثير والتأثر بين آداب وسيع المادة لتشمل ت .2

 .العرب والغرب
زيادة تكليف الطلبة بإنجاز التقارير والواجبات، ومناقشتهم، لزيادة التفاعل  .3

 والمشاركات.

 

 

 

 
 

 

 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 
 


