


  
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ا ن الطالب حتقيقهمملتوقعة التعلم ا                                مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات             هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 انمجضمن الرب  مقرر ف لكلويصاحبه وص املتاحة.                                                   مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 لغة العربيةجامعة ميسان / قسم ال المؤسسة التعليمية .1

 لغة العربيةقسم ال / المركز علميالقسم ال .2

 األدب المقارن او المهنياسم البرنامج األكاديمي  .3

 لغة عربيةبكالوريوس تربية  اسم الشهادة النهائية .4

 الدراسي:النظام  .5
 سنوي /مقررات /أخرى

 سنوي

 ة الرابعة يالفصل الدراسي األول والثاني / السنة الدراس المعتمد رنامج االعتمادب .6

  القبول المركزي / الظروف االقتصادية واألمنية  والصحية المؤثرات الخارجية األخرى .7

  2021 -6 – 17 تاريخ إعداد الوصف .8

  أهداف البرنامج األكاديمي .9

 وآثاره، وأهميته األدب المقارن، وميادينه، ومجاالته، فهم -

 التواصل مع الثقافات األخرى انطالقا من خلفية قوية للثقافة العربية. -

 .ف بتاريخ األدب المقارن عند الغرب، وعند العرب، وأبرز اتجاهاته ومدارسهيعرالت -

 لمحة عن وسائل انتقال اآلداب بين األمم. إعطاء -

 ومناهجه. ،ميادين البحث في األدب المقارنبيان  -

 وصفاته. ،عدة الباحث في األدب المقارنف كش -

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال .7
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  االهداف المعرفية  -أ
 معرفة موضوعات األدب المقارن ووسائله وأهميته ومجاالته. -1أ

 إدراك مظاهر االتفاق واالختالف بين المدرستين الفرنسية واألمريكية. -2أ

 لفروق بين األدب المقارن والنقد األدبي وتاريخ األدب.إدراك ا -3أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 القدرة على تحديد ميادين البحث في األدب المقارن. – 1ب 

 التفريق بين اتجاهات األدب المقارن ومدارسه. – 2ب 

  .رنسية واألمريكيةلمدرستين الفالقدرة على المقارنة بين أوجه التشابه واالختالف بين ا  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 شطة واألن يقدم للطالب ورقة في بداية الفصل تتضمن التعريف بالمقرر وأهدافه وطرق التقييم فيه

حسب  بوعيا،أسوتنعقد محاضرات تفاعلية بين الطلبة واألستاذ  المتوقعة من الطالب في هذا المقرر.

 .التقويم الجامعي

 اقشة.الحوار والمنتكون استراتيجيات التدريس متمثلة بالتعلم التعاوني، والعصف الذهني، و 
 طرائق التقييم      

 يتم التقيم وفق اآلتي 

  .االختبارات الفصلية والنهائيةمن خالل  -
 .الواجبات، والبحوثمن خالل  -
 والمالحظة. األنشطة والمتابعةمن خالل  -

 قيمية.والالوجدانية  األهداف -ج

 ية.التحلي بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديم -1ج         

 إبداع طرق تفكير جديدة تسهم في تعزيز جودة الحياة للمجتمع. -2ج

 القدرة على التخطيط االحترافي للتعلم المستمر والعمل المتخصص. -3ج
 

 .لشخصي(اقابلية التوظيف والتطور بخرى المتعلقة األ )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 القدرة على تحديد ميادين البحث في األدب المقارن. -1د

 مريكية.القدرة على المقارنة بين أوجه التشابه واالختالف بين المدرستين الفرنسية واأل -2د

 بنية البرنامج  .10

 مساقاسم المقرر أو ال رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

 - 60 األدب المقارن - الربعة

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11
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 الينطبق
 
 

  المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .12
 .(كزيالمر ل)القبواعتماد شروط القبول للطالب وفق تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -1
 الشخصية.ان يجتاح الطالب المقابلة  -2
 الطبي.بالفحص  اان يكون الئق -3
 العام.معدل الثانوية  -4
 والكلية.الطاقة االستيعابية للقسم  -5
 شهادة الدراسة اإلعدادية . -6

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 األدب المقارن د. محمد غنيمي هالل. .1

 األدب المقارن د. فان تيجم.  .2

 د. أحمد كمال زكي. األدب المقارن .3

 األدب المقارن د. سعيد علوش. .4

 آفاق األدب المقارن د. حسام الخطيب. .5

 األدب المقارن واألدب العام د. ريمون طحان. .6

 في األدب المقارن د. محمد عبد السالم كفافي. .7

 محركات البحث شبكة في المعلومات الدولية / اإلنترنت. .8

 .عالم الفكر – عالم المعرفة –الفيصل  مجلة –مجلة فصول  .9
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاألهداف 

 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية

والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 الرابعة
                 أساسي األدب المقارن -
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

  

 لمؤسسة التعليميةا -1
 جامعة ميسان/ كلية التربية

 لقسم العلمي  / المركزا -2
 العربية اللغة

 سم / رمز المقررا -3
 الرابعة المرحلة /األدب المقارن

 شكال الحضور المتاحةأ -4
 الزوم وبرنامج ،المودل منصة طريق عن أو ،القاعة في الحضور

 السنة الفصل / -5
  سنوي مقرر

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6
 ساعة 60

 اريخ إعداد هذا الوصف ت -7
17 – 6- 2021 

 أهداف المقرر -8
 .ربط الطالب بتراثه األدبي والحضاري وتعميق معرفته باآلداب األخرى -أ

 . ابتنمية قدرات الطالب في التعرف على تاريخ أمته والوقوف على الـتأثير والتأثر بين اآلد -ب
 .ناس األدبية باآلداب العالميةتمكين اطالعه على األج -ت
 .ىتعميق اعتزاز الطالب بلغته العربية وأدبها ، وتقدير تراثها وتأثيرها في اآلداب األخر -ث
م نبذ القي ن ثموم ،بالقيم والمثل النبيلة التي ينطوي عليها تاريخ اآلداب العالمية الطالب ترسيخ تمسك -ج

 .السلبية
 .ل إبراز التأثير والتأثر في األجناس األدبيةصقل مواهب الطالب اإلبداعية من خال -ح

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

بين وصف نها ومبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بي

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -9

   األهداف المعرفية -أ
 معرفة موضوعات األدب المقارن ووسائله وأهميته ومجاالته. -1أ

 إدراك مظاهر االتفاق واالختالف بين المدرستين الفرنسية واألمريكية. -2أ

 لفروق بين األدب المقارن والنقد األدبي وتاريخ األدب.إدراك ا -3أ

 -أ4
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  مهاراتية الخاصة بالمقرر.األهداف ال -ب
 القدرة على تحديد ميادين البحث في األدب المقارن. -ب1
 التفريق بين اتجاهات األدب المقارن ومدارسه. -ب2
 ألمريكية.تين الفرنسية واالقدرة على المقارنة بين أوجه التشابه واالختالف بين المدرس -ب3

  -ب4

 

 طرائق التعليم والتعلم
 المحاضرات.-

 التعلم التعاوني.-

 العصف الذهني.-

 الحوار والمناقشة.-

 التقارير القصيرة-

 حل المشكالت-

 القياس والتقويم-

 طرائق التقييم

 الشفوية االختبارات - -
 ) والموضوعية المقالية (ريريةالتح االختبارات -
 ) االدوار وتمثيل والقلم الورقة (االدائية االختبارات -
 االسئلة وبنوك االلكتروني التقويم -

  ةاألهداف الوجدانية والقيمي -ج
 ألخالقيات المهنية واألكاديمية.التحلي بالنزاهة وا-ج1
  القدرة على التخطيط االحترافي للتعلم المستمر والعمل المتخصص. -ج2

 إبداع طرق تفكير جديدة تسهم في تعزيز جودة الحياة للمجتمع. -ج3
  -ج4

 .خصي(الش األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور )المهاراتارات العامة والتأهيلية المنقولة المه -د 
 القدرة على تحديد ميادين البحث في األدب المقارن. -1د

 كية.القدرة على المقارنة بين أوجه التشابه واالختالف بين المدرستين الفرنسية واألمري -2د

 .التخرج بعد المجتمع خدمة ألجل ذواتهم تطوير من الطلبة تمكين -3د
 .المادة في طبيقيةت محاضرات إلقاء خالل من ومهارة، فيةبحر التعليم من كنهم يم بما التدريس مهارة تنمية-4د

 ل.المستقب كي يتأهلوا لمرحلة البحث في ؛تنمية مهارة استعمال مناهج البحث في التقارير الصفية -5د
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 بنية المقرر  -10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 يمطريقة التقي طريقة التعليم

 األول
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية
 توطئة المنهج- 

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

 الثاني
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

مصطلح األدب -

 المقارن وإشكالياته

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

 الثالث
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

نشأة األدب المقارن -

 وتطوره
 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

 لرابعا
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية
 األدب المقارن والعام-

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

 الخامس
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية
 عدة الباحث المقارن-

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

 السادس

للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

مدارس األدب 

المدرسة  :المقارن

 الفرنسية
 

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

 عالساب

للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

 األدبمدارس 

لمدرسة ا :المقارن

 األمريكية
 

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

 الثامن
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

مجاالت الدرس 

 المقارن:

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

 التاسع
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

-األنواع األدبية 

النماذج البشرية... 

 وقضايا أخرى

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

 العاشر
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

 20االمتحان األول )

 درجة(

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات
الحادي 

 عشر
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

األجناس األدبية 

  والدراسات المقارنة
 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

 الثاني عشر
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

والدراسات   التراجم

 المقارنة

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

 ث عشرالثال
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

تأثيرات عربية 

 إسالمية على داينتى
 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

 الرابع عشر
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

القصة المروية 

 والمسرحية

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات
الخامس 

 عشر
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

الحركات األدبية 

 .والدراسات المقارنة
 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 توالواجبا
السادس 

 عشر
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

عناوين تاريخية هامة 

 .في األدب المقارن

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

 السابع عشر
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

أبحاث ودراسات 

تطبيقية حسب النظرية 

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات
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 البنية التحتية  -11

 األدب المقارن د. فان تيجم.  - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 لمقارن د. أحمد كمال زكي.األدب ا -

 األدب المقارن د. سعيد علوش. -

 آفاق األدب المقارن د. حسام الخطيب. -

 األدب المقارن واألدب العام د. ريمون طحان. -

 في األدب المقارن د. محمد عبد السالم كفافي. -

 األدب المقارن د. محمد غنيمي هالل. ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 .الفرنسية

 الثامن عشر
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

وسو والحكيم )بحث ر

 تطبيقي(
 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

 التاسع عشر
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

تأثير جان جاك روسو 

 على فرح انطون
 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

 العشرون
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

 20) ثانيلاالمتحان ا

 درجة(
 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات
الحادي 

 والعشرون
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

المرأة بين جان دي 

 ن ونزار قبانييتالفون
 المحاضرة
 والمناقشة

المتحانات ا

 والواجبات
الثاني 

 والعشرون
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

مشكلة المصطلح في 

 األدب المقارن
 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات
الثالث 

 والعشرون
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

حي بن يقظان 

 وروبنسون كروزو

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات
الرابع 

 والعشرون
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

الموشحات 

 والتروبادور
 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات
الخامس 

 والعشرون
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

المقامات وقصص 

 الشطار اإلسبانية
 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

السادس 

 والعشرون

للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

تأثيرات أدبية بين 

العرب وشعوب 

 مختلفة

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

السابع 

 والعشرون
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

قضايا اإلنسان في 

  المسرح المعاصر

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات
الثامن 

 والعشرون
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

الرواية العربية 

 .واألدب المقارن
 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

التاسع 

 والعشرون

للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

تكليف الطالب بإعداد 

بحث مقارن نصوص 

تطبيقية مختارة 

 .للقراءة

 المحاضرة
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات

 الثونالث
للغة ا بكالوريوس 2

 العربية

 المحاضرة عامةمراجعة 
 والمناقشة

االمتحانات 

 والواجبات
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        الكتب والمراجع التي يوصى بها         اـ 

 ....()المجالت العلمية, التقارير
 الم الفكر.ع –الم المعرفة ع –جلة الفيصل م –جلة فصول م

 المراجع اإللكترونية, مواقع اإلنترنيت ـب 

.... 
 محركات البحث شبكة في المعلومات الدولية / اإلنترنت.

 اليوتيوب، على المقرر أستاذ قناة على فيدوية محاضرات
 والمواقع بالقناة، مرتبطة المودل منصة على نصية ومحاضرات

 ومنتديات المصطفى، مكتبة :العربية بالدراسات تختص التي
 عوموق الغامدي، سعيد محمد الدكتور وموقع لعربية،ا مكتبتنا

 بيةالعر اللغة كلية وموقع األزهر، جامعة العربية اللغة كلية
 .القرويين جامعة

 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -12

 .الطلبة مع ومناقشتها المنهج مفردات عرض -

 واالستبدال.التطوير على المحتوى الدراسي بالحذف واالضافة  -

 .استعمال طرائق تدريسية حديثة حسب طبيعة المادة ومستوى المتعلمين بين الحين واالخر -

 مال وسائل تقويمية حديثة كالتقويم البديل وااللكتروني والبورتفليو.استع -
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