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 التربية بالمجمعة الكلية:
 اللغة العربية القسم االكاديمي :

 اللغة العربية البرنامج:
 مقارناألدب ال المقرر:

 د. رجاء  يوسف شاهين منسق المقرر:
 د. عبدهللا بن فاضل الشهري منسق البرنامج:

  هـ 1435/ 12/  26 تاريخ اعتماد التوصيف:
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 : عنه مةبالمقرر الدراسي ومعلومات عا أ( التعريف

 مقارناألدب ال المقرر: اسم- 1 .1
 

 ARAB 414 المقرر:رمز 

 ( ثالث ساعات أسبوعًيا)  الساعات المعتمدة:  عدد- 2 .2

 اللغة العربية أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  البرنامج- 3 .3

 العربية اللغة  .5 لغة تدريس المقرر:  – 4 .4

                                                                         د. رجاء يوسف شاهين اسم منسق المقرر الدراسي: - 5 .6

 لسابعالمستوى ا السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: -6 .7

 المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:- 7 .8

 األندلسي  األدب      ARAB 225 

 المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت(: - 8 .9

 ال ينطبق 

 موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: - 9
 (ال ينطبق)

 التدريس سلوبأ – 10

  %100 النسبة المئوية:   محاضرات تقليدية –أ 

  % النسبة المئوية:   مختلط )تقليدي، عن بعد(-ب 

  %     النسبة المئوية:   التعلم االلكتروني –ج 

  % النسبة المئوية:   مراسله –د 

  % النسبة المئوية:   اخرى-هـ 

 مالحظات:
........................................................................................................... 

 
  هداف:( األب

 ماهو الهدف األساسي من هذا المقرر:-1
 ميادين البحث وعدة الباحث فيه .ووفوائده  المقارن ألدبا مفهومااللمام ب -
 المختلفة التمييز بين األجناس األدبية  -

 

 :الدراسي وتحسين المقررصف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2
 تطوير والتحسين للمقرر .اختيار لجنة من أعضاء القسم تتولى مهمة ال  -
 إلبداء الرأي في المقرر. ادة أعضاء مجلس القسم ، وللطالبعمل استبانات للس -
 .البإمداد مكتبة القسم أو الكلية بالمراجع الالزمة والمتعلقة بالمقرر إلثراء معلومات الط -
حب وجدانياً به، ولغرس  تتناول تدريبات على المقرر لربطهمالب عمل مسابقات بين الط -

 العربية في نفوسهم .
 لغير المتخصصين . مقارنإقامة بعض الدورات التدريبية الصيفية في األدب ال -
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 مقارنتحديث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحديثة في مجال األدب ال -
 والقراءات الجديدة له، ومهارات التفكير .

 تحديث مصادر تعلم المقرر بشكل منتظم . -
 

 
 : الدراسييف المقرر ج( توص

 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 قائمة الموضوعات
عدد 
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

المفهوم العام لألدب المقارن ـ التعريف ـ التأثر والتأثير ـ اختالف اللغة ـ 
 االختالف حول اسم هذا العلم.

2 6 

 6 2 نشأة األدب المقارن عند الغربيين وعند العرب  .

الباحث في األدب المقارن .عدة   1 3 

 3 1 فائدة الدراسة المقارنة .

 6 2 ميادين البحث في األدب المقارن )الموضوعات ذات االختصاص( .

 6 2 األجناس األدبية : الملحمة ، المسرحية ، القصة .

 6 2 النماذج البشرية وأثرها في اآلداب العالمية .

(اذج مما يليختار بعض النمي  )نماذج تطبيقية :    
ـ كتاب كليلة ودمنة وأثره في اآلداب العالمية ، الكوميديا اإللهية لدانتي . 

  والفردوس المفقود لجون ملتون
ـ أسطورة أوديب في رحلتها بين األدب اليوناني القديم وتجلياتها في األدب 

 . العربي مع علي أحمد باكثير
الفروسية والبطولة في  ـ القدس في األدب العربي واألدب الغربي .  ـ

  األدبين العربي والغربي
 ـ أثر اإلسالم في أدب جوتة  .  

   .ـ أثر رسالة الغفران للمعري في الكوميديا اإللهية لدانتي 

3 9 

 45 15 المجموع

 
  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 
 المحاضرة

فصول 
 دراسية

 المختبر
ملي/ميداني/      ع

 تدريبي
 االجمالي أخرى

ساعات 
 التدريس

3 ............ ............ ............ ............ 3 
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الساعات 
 المعتمدة

3 ............ ............ ............ ............ 3 

 
 

ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب  / ساعات دراسة خاصة إضافية-3
 بوعياً أس

ساعات 3
 أسبوعًيا

الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4
 واستراتيجيات التدريس.طرق التقويم 

 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس

 المعارف 1.0

 . ، ونشأتهاألدب المقارن  ةأهمي أن يذكر 1.1
   

عرض (المحاضرة 
 .بوربوينت(

 

 
 االختبارات التحريرية 

ميادين البحث في وعدة الباحث  أن يشرح 1.2
 األدب المقارن.

 الحوار والمناقشة  
 العصف الذهني+

 بطاقة المالحظة  
  ) ملف االنجاز(     

، حمةاألجناس األدبية : المل أن يصنف 1.3
  .المسرحية ، القصة

المحاضرة + التعلم 
 التعاوني

 
واجبات المستمر لل تقويم 

 ) ملف االنجاز(مشاركة ولل

 )اإلدراكية(المهارات المعرفية 2.0

عناصر المقارنة  األدبية يميز أن  2.1

 والنصية.

المحاضرة. -       
.النقاش -  

 

المناقشةةة أثنةةاء المحاضةةرات  -

 والقيام بأنشطة

التطبيقية  في المقارنة أو  التجربة يقيمأن  2.2

   الموازنة 

تشجيع التعليم الذاتي  -
 والتعاوني.

التكليف بالبحث  -
 العلمي.

  

 البحوث والواجبات . -

 

 

 وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين  3.0

 تنمية المهارات األدبيةأن يشارك في  - 3.1
رنة بينها ) الشعرية، والنثرية(، والمقا 

 .في اآلداب المختلفة
 

التعليم التعاوني      
.) سمنارات(   

    

بطاقة مالحظة   
 اختبار شفوي
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس

 والمهارات العددية وتقنية المعلوماتمهارات التواصل  4.0

الحاسوبية في مجال  البرامج أن يستخدم 4.1
  التخصص

تكليف الطالبات 
المقارنات  فيات تطبيق

األدبية ،واألجناس 
عبر جهاز  األدبية

.الحاسوب    
 

والمتابعة  المالحظة             
  .  

 المهارات النفس حركية 5.0

 ينطبق ال   
 

 

 

 

 
 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو5
 

 األسبوع مهمة التقويم 
 النسبة 

 من التقويم النهائي

1 
 

%10 مستمر اجبات ، تكليفات.تمرينات ، و  

2 
 

%15 7 االختبار الشهري األول.  

3 
 

%15 13 االختبار الشهري الثاني.  

%60 16 االختبار النهائي. 4  

%100 المجموع  5  

 
 
 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.

 لمقرر(يكتب اسم عضو هيئة التدريس، والساعات المكتبية، والبريد اإللكتروني )خاص بأستاذ ا
 

 ساعات6  الساعات المكتبية   -االسم : د. رجاء يوسف شاهين  

 
 هـ   مصادر التعلم 
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 الكتب المقررة المطلوبة:-1

 . في األدب المقارن، د/ محمد غنيمي هالل 
 

 المراجع الرئيسة:-2

  . تأثير الثقافة اإلسالمية في الكوميديا اإللهية لدانتي، د/ صالح فضل 

  المقارن والمذاهب األدبية، د/ صفاء خلوصي .  دراسات في األدب 

  .  الديوان الشرقي لجوتة . دانتي ومصادره العربية واإلسالمية، عبدالمطلب صالح 

 .  األدب المقارن ، جوبار، ترجمة د/ محمد غالب 

   .  األدب المقارن، د/ الطاهر مكي 

  .  دور العرب في تكوين الفكر األوربي، د/ عبدالرحمن بدوي 

 قدمة في نظرية المقارنة، عزالدين المناصرة  .م 

  بها:يوصى  والمراجع التيالكتب -3

 . مجلة األدب المقارن " ألف " التي تصدرها الجامعة األمريكية في القاهرة 

   .)مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود )العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جامعة الملك سعود .   "مجلة "عين 

  سلسلة اآلداب واللغويات.  -اليرموك مجلة أبحاث 

  مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت. -حوليات اآلداب و العلوم االجتماعية 

 المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:-4

 المكتبة الرقمية السعودية  

 موقع ويكيبديا 

 موقع الموسوعة العالمية . 

 http://www.al-mostafa.com/index.htm                                  مكتبة
 المصطفى

 http://www.imamu.edu.sa/arabiyah الجمعية العلمية السعودية للغة            /
 العربية

 أخرى:مواد تعليمية -5

 .الموسوعة الشعرية. المجمع الثقافي .أبوظبي 

 ي.األردن ،عمان.مكتبة الشعر العربي  من مصادره األصلية مركز التراث ألبحاث الحاسب اآلل 
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  .مكتبة األدب العربي. مركز التراث ألبحاث الحاسب اآللي.األردن ،عمان 

 .برنامج أسماء الشعراء  

 

 
 المرافق الالزمة: و.

 المباني:-1

     م   9×م 9قاعة دراسية مساحتها 

   . اإلضاءة الجيدة ووسائل التهوية المناسبة 

 كية في كل قاعة دراسية .توافر تقنيات تعلم حديثة مثل: السبورة الذ 

 . أجهزة حاسب آلي حديثة 

 .توفير المراجع المساعدة المهمة للمادة في مكتبة الكلية 

 . مقاعد مناسبة مريحة للطالبات 

 

 مصادر الحاسب اآللي:-2
 . البتوفير أجهزة الحاسب اآللي بمعامل مناسبة لعدد الط

 power  point  -  برامج
        - Word 

 خرى:أمصادر -3

  أجهزة فيديو وتلفاز لعرض المواد التعليمية . 

 المنصة االلكترونية 

 
 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

 التدريس:ستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية إ-1

 همومناقشات  البر من الطنتائج استبانات تقييم المقر. 

 س تجاه المقرر نتيجة الخبرات السابقة .رأي أعضاء هيئة التدري 

 .النتيجة الفصلية و النهائية الختبار المقرر 

 . أنشطة منزلية وتدريبات 

 القسم:ستراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو إ-2

 . اجتماعات دورية ألعضاء هيئة التدريس 

 . استمارة تقييم ذاتي 
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 لقسم ) تقويم األداء (.التقرير السنوي من قبل رئيس ا 

 . المراجعة الدورية الداخلية للمقرر 

 التدريس:عمليات تطوير -3

 . استخدام وسائل التقنية الحديثة مثل: اإلنترنت 

 . توفير المراجع داخل مكتبة الكلية 

 . ورش  عمل عن استراتيجيات التدريس الحديثة 

 . دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس 

 لى حضور المؤتمرات الهادفة إلى تطوير األداء. تشجيع األعضاء ع 

 الضعفاء علمياً طالب إيجاد برامج مساعدة لل . 

  للطالب المتميزينحوافز معنوية ومادية. 
 

 الطالب:عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى -4

 . تكوين لجنة من األعضاء لمراجعة عينات األوراق بعد تصحيحها 

 البتصحيح عينة من واجبات الط. 

 .االستعانة بأساتذة زائرين لتقويم المقرر 

 وتقييمها البإجابات الط تبادل األساتذة . 

 الدراسي والتخطيط لتطويرها: فعالية المقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  -5

  اجتماع دوري ألعضاء هيئة التدريس للوقوف على نقاط القوة وتدعيمها ، ونقاط الضعف
 تحسين المقرر بوجه عام .وتالشيها، و

 . االستفادة من تقارير أعضاء هيئة التدريس السابقة عن المقرر 

 في المقرر. تحديد وجهة نظر الطالب 

             . تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر لمواكبة ما يستجد 

 لمقرر للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين ا لنتائج اإلحصائية لتقويم الطالبتحليل ا
 وتطويره.

 استضافة خبير لتقويم المقرر.  

 إقامة ورش عمل ألساتذة المقرر . 

  
 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر

 ................................. االسم:  د. رجاء يوسف شاهين االسم:
 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  هـ 1435/  12/  20 التاريخ:
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 تم اعتماد توصيف المقرر 

هـ 1435/  12/  26بتاريخ  ( 4 )في جلسة القسم رقم   
 

   
 


