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 وصف البرنامج األكاديسي 

 

ايجازًا مقتزيًا ألىم خرائص البخنامج ومخخجات التعمم الستهقعة من هفخ وصف البخنامج األكاديسي ىحا ي
ويراحبو وصف لكل مقخر ضسن  قج حقق االستفادة القرهى من الستاحةالظالب تحكيقيا مبخىشًا عسا إذا كان 

 البخنامج

 

 التعميم العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية

 المغة العخبية  / السخكد القدم العمسي

 االدب السقارن  او السيشي اسم البخنامج األكاديسي 

 دكشهراه  اسم الذيادة الشيائية 

  :الشغام الجراسي

 سشهي /مقخرات /أخخى 

                    سشهي   

 التعميم العالي والبحث العمسيوزارة  السؤثخات الخارجية األخخى      

                            16/10/2020  تاريخ إعجاد الهصف            

 أىجاف البخنامج األكاديسي

 : تخخيج طمبة قادرين عمى 

 رفج الهزارة والسؤسدات العمسية والفكخية والثقافية الحكهمية مشيا واألىمية بيم . .1

تذجيعيم عمى مهاصمة دراستيم العميا الساجدتيخ والجكتهراه ، لخفج الجامعات والسعاىج العخاقية  .2



    
 

 
 

  

 والسؤسدات األكاديسية الحكهمية مشيا واألىمية من أعزاء ىيئة التجريذ مدتكبال.

 فتح مخاكد عمسية وتخبهية من شأنيا تقجيم خجمات كثيخة لمسجتسع. .3

 يئات محمية/إقميسية/عالسية .التقجم الختبارات خارجية من قبل ى .4

اإلسيام في تظهيخ التعميم من حيث األىجاف والسشاىج والخظط الجراسية وطخائق التجريذ وأساليبو  .5
 ,ونغم التقهيم واالمتحانات ,وإعجاد الكتب السجرسية وتظهيخىا.

يثة وتظبيقاتيا السذاركة في تظهيخ الفكخ التخبهي والسسارسات التخبهية ونذخ االتجاىات التخبهية الحج .6
,وتقجيم السذهرة التخبهية في السجاالت التخررية الجاخمة في دائخة تخرص أقدام الكمية ,خجمة 

 لمسجتسع وحال لسذكالتو.

7.  

عمى وفق االتجاىات التخبهية الحجيثة ،لمعسل بسيشة التجريذ في مخحمة التعميم  إعجاد مالكات كفهءة .2  
الثانهي ومعاىج السعمسين ،من خالل تدويجىم بالسعخفة العمسية وإكدابيم االتجاىات والسيارات التي تؤىميم 

بتيم ،وقادرين لمكيام بسيام ميشتيم بفاعمية ،وتأدية عسميم بهصفيم مهجيين ومشدقين ومذجعين ومحفدين لظم
 عمى فيم حاجات الظمبة وخرائص نسهىم وإعجادىم لسهاجية مظالب الحياة في عرخ سخيع التظهر والتغيخ

تسكين الدارسين من تهظيف المغة العربية في دراسة العهاهر المغهية والفشية في األعسال األدبية . 3  
 والحديث الشبهي الذريف وتشسية روح االعتزاز بالمغة العربية وتطهير مهارات الطالب المغهية والشص القراني

 

 تشسية التذوق الجسالي من خالل االطالع غمى أرفع الشرهص الشثرية والذعرية  -4

 

والقخاءات  عرسة المدان من الخظأ من خالل تخسيخ القهاعج الشحهية والرخفية الستسثمة بالذهاىج القخآنية -5  
 القخآنية واألحاديث الشبهية والذهاىج الذعخية واألمثال العخبية



    
 

 
 

  

الخبط الهاعي بين القجيم والحجيث بفيم التخاث المغهي واألدبي الحي خمفو لشا القجماء ثم االطالع عمى ما  -6  
 تخاثشا بخؤية ججيجةقجمو السحجثهن من إسيامات في مجالي المغة واألدب لإلفادة مشيا في إعادة قخاءة 

               

 مخخجات البخنامج السظمهبة وطخائق التعميم والتعمم والتقييم  

 

 

 االىجاف السعخفية
. 

ةرفة والفهم ألساليب اللغة العربيتمكين الطلبة من الحصول على المع . 

 . تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لقواعد النحو العربي

الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لطرائق كتابة الحروف العربيةتمكين   . 

 .تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لقواعد العروض العربي

 . تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم ألساسيات النقد والتحليل

بي عبر العصورتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لتطور االدب العر  

 

 لخاصة بالبخنامجا السياراتية األىجاف ب

 تعميم الطالب كيف يربح قادرا عمى التفكير السشطقي. -1ب

 تعميم الطالب التحميل وتهظيف مفردات الستهج السقررة. -2ب

 تطهير القدرة الذهشية والذاتية لمطالب في التخرص يعد جزءا مهم في مجال تخرره -3ب

 ميارات التهاصل واستخجام تقشيات التعميم الحجيثة بفاعمية. اكداب الظالب -4ب

 طخائق التعميم والتعمم



    
 

 
 

  

    تزويد الطمبة باألساسيات والسهاضيع الستعمقة بالسعرفة والشعم السهضحة في الفقرة الدابقة)الفهم
 (والسعرفة

 تهضيح وشرح لمسهاد الدراسية من قبل السشتدبين من التدريديين . 

 بالسعرفة بهاسطة الهاجبات البيتية لمسفردات الدراسية تزويد الطمبة . 

 مطالبة الطمبة بزيارة السكتبة لمحرهل عمى معرفة أكاديسية تتعمق بالسفردات الدراسية . 

  تحدين مهارات الطمبة من خالل زيارة السهاقع االليكترونية لمحرهل عمى معرفة إضافية لمسهاد
 . الدراسية

 

 طخائق التقييم

 الرفية. التحزيخات اليهمية والسذاركات 3. االختبارات الذيخية 2االختبارات اليهمية  .1
 االخالقي لمظالب وااللتدام. االنزباط الدمهكي 4والحزهر اليهمي                  

 

 الهججانية والكيسية. األىجاف -ج      

 حهل السهضهعات القابمة لمشقاش من قبل الظمبة في الرفهف. طخح االسئمة -1ج             

 طخح اسئمة يقهم الظالب بحميا لمفرهل الجراسية. -2ج             

 اسئمة فكخية. متزسشةاجخاء امتحانات يهمية سخيعة  -3ج             

 السألهفة.عجاد تقاريخ في بعض السهضهعات الغيخ إتكميف الظمبة ب -4ج             

 طخائق التعميم والتعمم             



    
 

 
 

  

 االختبارات الذفهية .1
 االختبارات الكتابية .2
 الحزهر اليهمي .3

 السشقهلة )السيارات االخخى الستعمقة لقابمية التهعيف والتظهر الذخري(  والتأىيميةد. السيارات العامة  
 
ميارات اساسية لالترال والتهاصل عن طخيق )الشذاطات الخياضية ، االرشاد التخبهي، السؤتسخات   -1د

 الخاصة بالكمية ، والشجورات الخاصة بالقدم ، سيسيشخات  لسشاقذة بحهث الظمبة(
 تعميم الظالب كيفية تشسيهة وتظهيخ ميارات التفكيخ االبجاعي واالبتكاري في مجال التخرص -2د

 

 طخائق التعميم والتعمم  

 الظخيقة االستقخائية .1
 الظخيقة الكياسية .2
 طخيقة السشاقذة .3
 طخيقة الحهار .4

 طخائق التقييم           

 االختبارات السيارية .1
 االختبارات الذفهية .2
 االختبارات اليهمية .3

 
 



    
 

 
 

  

 بنية البرنامج  
 الساعات المعتمدة   اسم المادة   المرحلة الدراسية   التسلسل

 2 االدب المق ارن   الرابعة   
 
 

 
 

 التخظيط لمتظهر الذخري

 إعجاد مشيج اكاديسي .1

 بجقة. البخنامج.متابعة 2

 ذات الرفية وتكيم الظمبة بجورىا .اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 السعيج(األنغسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبهل           
حدب الزهابط السحددة من قبل وزارة التعميم العالسي عن طريق القبهل السركزي ، ضهابط / معيار القبهل السركزي            

 القبهل السعتسدة من قبل الجامعة والكمية، حدب رغبة الطالب  لمتقديم في القدم
 الكتب السشهجية ، محاضرات االساتذة /أهم مرادر السعمهمات عن البرنامج

 

 



    
 

 
 

  

 مخظط ميارات السشيج        

 يخجى وضع اشارة في السخبعات السقابمة لسخخجات التعمم الفخدية من البخنامج الخاضعة لمتقييم                     

 مخخجات التعمم السظمهبة من البخنامج 

 أساسي اسم السقخر السقخررمد  الدشة / السدتهى 

 أم اختياري 

 يةالسياراتاألىجاف  ة يالسعخفاألىجاف 
 بخنامج الخاصة بال

األىجاف الهججانية 
 والكيسية 

ارات العامة والتأىيمية السي
األخخى  السشقهلة )السيارات

الستعمقة بقابمية التهعيف 
 (والتظهر الذخري

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

ألادب   السخحمة الخابعة 

 املقارن 

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساس ي



    
 

 
 

  

 سهذج وصف السقخرن

 وصف السقخر

 

 وزارة التعميم العالي والبحث العمسي  السؤسدة التعميسية

 المغو العخبية  / السخكدالقدم العمسي

 االدب السقارن  السادة الجراسية اسم 

 googlemeetو classroomعبخ تظبيق  ألكتخونيحزهري    أشكال الحزهر الستاحة

 الخابعة السخحمة    الفرل / الدشة

 30   عجد الداعات الجراسية )الكمي(

                 16/10/2020  تاريخ إعجاد ىحا الهصف 

 أىجاف السقخر        

 .....السادة واستيعابيا.فيم .تدويج الظمبة بالسعمهمات االساسية التي تسكشو من 1

 ....السشيجية بالساده....تدويج الظمبة بخرائص والهسائل الخاصة 2

 ......لمسشيج.. االىجاف العامة بأىمتدويج الظمبة .3 

 .....التحميل والتفديخ لمساده...مفخداتعمى تهعيف  ان يكهن الظالب قادر. 4 

يهفخ وصف السقخر ىحا إيجازًا مقتزيًا ألىم خرائص السقخر ومخخجات التعمم الستهقعة من الظالب تحكيقيا 
والبج من الخبط بيشيا وبين وصف الستاحة. التعمم مبخىشًا عسا إذا كان قج حقق االستفادة القرهى من فخص 

 ؛البخنامج.



    
 

 
 

  

 ........معخفة السشاىج والسرادر القجيسة والحجيثة. 5  

 ......السشيج .ان يكهن لجى الظالب القجرة عمى التعامل مع  .4

 مخخجات السقخر وطخائق التعميم والتعمم والتقييم

 األىجاف السعخفية  

 استيعاب وفيم السادة -1أ

 استخجام المهحة والقمم -2أ

 اعجاد الهسائل التهضيحية -3أ

 اعجاد تقاريخ مخترخة لبعض السهضهعات  -4أ

 األىجاف السياراتية الخاصة بالسقخر.  -ب

 وسائل التهضيح – 1ب
 االسئمة الفكخيةصياغة  –. 2ب
     مسارسة ميارات االترال االلكتخون  –. 3ب

 طخائق التعميم والتعمم 

 . طخيقة العرف 4ل والجهاب ا. طخيقة الدؤ 3. طخيقة السحاضخة 2.طخيقة السشاقذة 1 

 . طخيقة االستقخاء والكياس 5 -الحىشي      

                         

 طخائق التقييم 

 االختبارات الذيخية –االختبارات الذفهية  –السشاقذات الرفية  –االختبارات اليهمية   



    
 

 
 

  

 جدول بشية السقرر / اسم االستاذ...../ اسم السادة 
 طريقة التقييم طريقة التعليم  اسم الوحده  خمرجات التعليم  الساعات  االسبوع 

الدراسات  معرفة مهارية 2 1
األدبية وموقع 

  ناالدب املقار 

اختبارات  مناقشة احملاضرة 
 يومية/شهرية

املوازنة واملقارنة  معرفة مهارية  2 2
وامهية االدب 

 املقارن وأىدافو 

اختبارات  مناقشة  احملاضرة
 يومية/شهرية

نشأة االدب  معرفة مهارية 2 3
 املقارن 

اختبارات  مشرتكة 
 يومية/شهرية

تطور االدب  معرفة مهارية 2 4
املقارن يف القرن 

 العشرين 

اختبارات  مناقشة  احملاضرة
 يومية/شهرية

مفاىيم االدب  معرفة مهارية 2 5
 املقارن 

اختبارات  مناقشة  احملاضرة
 يومية/شهرية

مدارس االدب  معرفة مهارية 2 6
املقارن أوال 

 املدرسة الفرنسية 

اختبارات  مشرتكة 
 يومية/شهرية

اختبارات  مشرتكة اثنيا املدرسة  معرفة مهارية 2 7

 

 السشقهلة )السيارات االخخى الستعمقة بقابمية التهعيف والتظهر الذخري( والتأىيميةد. السيارات العامة  
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الهسائل التقهيسية. تشسية .1د
 الظالب عمى التعامل مع الذبكة العشكبهتية )االنتخنيت(قجرة  تشسية .2د
 . تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجية.3د

   

 



    
 

 
 

  

 يومية/شهرية االمريكية 
اثلثا املدرسة  معرفة مهارية 2 8

 الروسية السالفية 
اختبارات  حوار مفتوح 

 يومية/شهرية
9 
 

االدب املقارن  معرفة مهارية 2
 يف العامل العريب

اختبارات  مناقشة 
 يومية/شهرية

اجتاه املقارنة مع  معرفة مهارية 2 11
الغربية  اآلداب

وميادين االدب 
 املقارن 

اختبارات  قراءة وشرح 
 يومية/شهرية

املوضوعات  معرفة مهارية 2 11
 والنماذج 

اختبارات  مشرتكة 
 يومية/شهرية

اختبارات  مشرتكة  االجناس األدبية  معرفة مهارية 2 12
 يومية/شهرية

التيارات  مهاريةمعرفة  2 13
 واملذاىب األدبية 

احملاضرة على 
 احد الطالب 

اختبارات 
 يومية/شهرية

التأثري والتأثر  معرفة مهارية 2 14
 وانواعهما 

اختبارات  احملاضرةطريقة 
 يومية/شهرية

العالقات  معرفة مهارية 2 15
واملبادالت بني 
 األمم ووسائلها 

عدة الباحث 
 املقارن 

اختبارات  احملاضرة مناقشة 
 يومية/شهرية

 
 
 
 
 
 

 البشية التحتية 



    
 

 
 

  

                كتب االدب السقارن          ـ الكتب السقخرة السظمهبة 1

 بهل فات تيغه االدب السقارن   ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(  2
 صفاء خلوصي دراسات يف االدب املقارن واملدارس األدبية 
 امحد درويش نظرية االدب املقارن وجتليلتها يف االدب العريب

 الكدانجرا ديسا مبادئ عمم االدب السقارن  اـ الكتب والسخاجع التي يهصى بيا 

مهاقع االنتخنيت  االلكتخونية،ب ـ السخاجع 
.... 

 السهاقع التي تهضح االدب السقارن 

 

 خظة تظهيخ السقخر الجراسي 

 .........والعسل عمى تظبيقيا في جسمة من السفخدات تزاف الى السشيجسج عمى تان يع  
 

 


