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                                  أخرى  يانكليز      عربي : لغة تدريسي المقرر. ٥
  
  

Curriculum and Process Design Evidence  
DAPDE(7-3-1.2.3.01-01)  

  دليل تصاميم المناهج والمقررات 
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٤- 

  . اخلفاجيأمحد رحيم كريم .  د-١
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  .النقد األدبي الحديث  -١
٢-  
٣-  
٤- 

  نعم



 ٢

  برنامج المقرر
   المقدمة :اوالً

    
 المقارن من حيـث النـشأة       األدبة بمعرف علمية متنوعة وواسعة في مجال        تزويد الطلب  يهدف األدب المقارن إلى   

والمبادئ والتخصص وصلته بفروع المعرفة اإلنسانية ومجاالتها الرحبة على مستوى النظرية والتطبيق ومن خالل              
اقفـة بـين     سبل المث   من خالل متابعة    والعربي ي المقارن على المستويين العالم    األدبالتعرف على مناهج وتيارات     

  . تطبيقية أمثلة وجهود الباحثين الغربيين والعرب في هذا الحقل مع  وطرائق التوصيل واالشتغالاألمم المختلفة
  

  :المقرر أهداف: ثانياً
  .أن یتعرف الطالب مصطلح األدب المقارن وظروف نشأتھ   .١
 . نشأة األدب المقارن في الحضارة الغربیة لب علىأن یتعرف الطا .٢
 .رواد األدب المقارن في الحضارة الغربیة ف الطالب على أن یتعرأ .٣
 .- النشأة العامة -اتجاھات األدب المقارن العالمي أن یتعرف الطالب على .٤
 .األدب المقارن بین ناقدیھأن یتعرف الطالب على  .٥
 .نشأتھ، وأصولھ، ومبادئھ–المذھب الفرنسي  في األدب المقارن   یتعرف الطالب علىأن .٦
 .  - نشأتھ،وأصولھ، ومبادئھ-المذھب األمریكي في األدب المقارن الب على یتعرف الطأن .٧
 .نشأتھما، وأصولھما،ومبادئھما–المذھبان االیطالي والروسي في األدب المقارن  ى یتعرف الطالب علأن .٨
 .  مذاھب األدب المقارنالمطارحات نقدیة حول  بعض یتعرف الطالب علىأن .٩

 .وصیل والمثاقفة في األدب المقارنطرائق الت  یتعرف الطالب علىأن .١٠
 عدة الباحث المقارن یتعرف الطالب على أن .١١
 . المقارن والتناصةاألدب المقارن بعلم الثقافعالقة   یتعرف الطالب علىأن .١٢
 .بالنقد األدبي وتاریخ األدب  األدب المقارنعالقة  یتعرف الطالب علىأن .١٣
 . األدب ونظریة التأویل التلقي األدب المقارن بنظریةعالقة  على یتعرف الطالبأن .١٤
  .األدب المقارن واتجاھاتھ في الوطن العربي  یتعرف الطالب علىأن .١٥
 .األدب المقارن بین الفنون الفعلیة والفنون السمعیة والبصریة  یتعرف الطالب علىأن .١٦
 . واالستشراقنظریة األدب المقارن ودراسات مابعد الكولونیالیة  یتعرف الطالب علىأن .١٧
 . األدب المقارن في مجال الشعر رف الطالب على یتعأن .١٨
  .دراسة مقارنة لرباعیات الخیام ورباعیات الجواھريلب على  یتعرف الطاأن .١٩
 .األدب المقارن في مجال الروایة  یتعرف الطالب علىأن .٢٠
 ..دراسة مقارنة لروایة قلب الظالم وموسم الھجرة  یتعرف الطالب علىأن .٢١
  .المقارن في مجال المسرحاألدب  ى یتعرف الطالب علأن .٢٢
 .دراسة مقارنة لمسرحیین الیوت وعبد الرحمن الشرقاوي  على یتعرف الطالبأن .٢٣

  
  
  
  
  
 

 
 
  



 ٣

  
  : المحتوى أومفردات المقرر : لثاًثا
  

    
  األساس العنوانات  األسبوع  األساس العنوانات  األسبوع
مدخل للتعریف بمصطلح األدب المقارن   ١

بالنقد األدبي   األدب المقارنعالقة ١٦   . ومرادفاتھوظروف نشأتھ
  .وتاریخ األدب

 األدب المقارن بنظریة األدب عالقة ١٧  .نشأة األدب المقارن في الحضارة الغربیة ٢
  .ونظریة التأویل التلقي

األدب المقارن واتجاھاتھ في الوطن  ١٨   .رواد األدب المقارن في الحضارة الغربیة ٣
  العربي

 النشأة  -مقارن العالمياتجاھات األدب ال ٤
 األدب المقارن بین الفنون الفعلیة  ١٩  -العامة

  والفنون السمعیة والبصریة
نظریة األدب المقارن ودراسات مابعد  ٢٠  .األدب المقارن بین ناقدیھ  ٥

   واالستشراقالكولونیالیة
نشأتھ، –المذھب الفرنسي  في األدب المقارن  ٦

  .المقارن في مجال الشعراألدب  ٢١   .-وأصولھ، ومبادئھ

نشأتھ، –المذھب الفرنسي  في األدب المقارن  ٧
  االختبار الثاني ٢٢  وأصولھ، ومبادئھ

 -المذھب األمریكي في األدب المقارن ٨
دراسة مقارنة لرباعیات الخیام  ٢٣    .-نشأتھ،وأصولھ، ومبادئھ

  .ورباعیات الجواھري
 -المذھب األمریكي في األدب المقارن ٩

دراسة مقارنة لرباعیات الخیام  ٢٤    .-تھ،وأصولھ، ومبادئھنشأ
  ورباعیات الجواھري

المذھبان االیطالي والروسي في األدب المقارن  ١٠
  .األدب المقارن في مجال الروایة ٢٥  -نشأتھما، وأصولھما،ومبادئھما–

دراسة مقارنة لروایة قلب الظالم  ٢٦  األولاالمتحان  ١١
  .وموسم الھجرة

١٢ 
 ٢٧   مذاھب األدب المقارنطارحات نقدیة حولم

 
دراسة مقارنة لروایة قلب الظالم 

  .وموسم الھجرة
١٣ 

 ٢٨  طرائق التوصیل والمثاقفة في األدب المقارن
 .األدب المقارن في مجال المسرح

  
١٤ 

 ٢٩  عدة الباحث المقارن

دراسة مقارنة لمسرحیین الیوت وعبد 
 .الرحمن الشرقاوي

  
  

 المقارن ةألدب المقارن بعلم الثقافا عالقة  ١٥
 .والتناص

  
  الختبار الثالثا ٣٠

  
  
  



 ٤

  
  تذكر طرائق التدريس المعتمدة لتنفيذ المقرر : رابعاً
       .طريقة الحوار والمناقشة   .١
  .   طريقة المحاضرة الجامعية  .٢

  
  :توزع درجات المقرر وفق لواحد او كثر مما يأتي: خامساً
 ) .ون درجة تجرى ثالثة اختبارات تحريرية لكل اختبار منها عشر( أداء االمتحانات المقررة .٦

 ) . ثالثون درجة (     االشتراك الفاعل في مجريات الدرس .٧
 ) .عشر درجات لكتابة المقالة والبحث (     كتابة مقالة كتابة بحث .٨

  دراسة حالة .٩

 اجراء تجربة  .١٠
  جماعيأومشروع فردي  .١١
  
 المصادر والمراجع:سادسا
   .صفاء خلوصي.ليلة، داألدب المقارن في ضوء ألف لیلة و/  الصغیرةالموسوعة ٠١
  .، عبد الرزاق بركات دراسة مقارنة في األدب العربي والتركي المعاصر ٠ ٢
   . ، عبد المطلب صالح  والنقد المقارناألدبدراسات في  ٠ ٣
  .داود سلوم.جمیل نصیف ، ود. ، د المقارناألدب ٤
  .عزة ھیكل ،  المقارناألدبفي  ٠ ٥
  ، عبد المطلب صالحمباحث في األدب المقارن ٠ ٦
  .  ، عبد المطلب صالح  مقارنةأدبیةدراسات  . ٧
   .ضیاء خضیر. ، د المقارناألدب ودراسات من أبحاث ،ثنائیات مقارنة . ٨
  .محمد غنیمي ھالل .  ، د المقارناألدب . ٩

  . ، طه ندا األدب المقارن  .١٠
   . ، محمد التونجيةاآلداب المقارن  .١١
  . ، نذير العظمةفضاءات األدب المقارن  . ١٢
  .محمد غنيمي هالل.  ، ددراسات أدبية مقارنة  . ١٣
    . ، عبد النبي اصطيف العرب واألدب المقارن  .١٤
  . ، شفيع السيد فصول من األدب المقارن  .١٥
  . ، عبدة الراجحيمحاضرات في األدب المقارن . ١٦
   . ، محمد زكي العشماوي في النقد المسرحي واألدب المقارندراسات . ١٧
  . ، حسين مجيب المصري-دراسات في األدب اإلسالمي المقارن-ن األدب العربي والفارسي والتركيبي  . ١٨



 ٥

   .منظور جدلي تفكيكي ، عز الدين المناصرة:النقد الثقافي  المقارن . ١٩
  . حسين مجيب المصري  ،في األدب الشعبي اإلسالمي المقارن . ٢٠
  . ، حسام الخطيبآفاق األدب المقارن عربيا وعالميا . ٢١
  .  ، مجدي وهبة أدبيات األدب المقارن  .٢٢
  . ، رامي فواز احمد نقد الحديث واألدب المقارن . ٢٣
  .يد عابدين  ، عبد المجاألمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في اآلداب السامية األخرى . ٢٤
  . ، عبدة عبود األدب المقارن مشكالت وآفاق . ٢٥
  . ، داود سلوم دراسات في األدب المقارن التطبيقي . ٢٦
  .  ، سيزا احمد قاسم قراءة مقارنة:روايات عربية  .٢٧
  .حي بن يقظان روبنسون كروزو دراسة مقارنة ، حسن محمود عباس  . ٢٨
  .مقارن ، ماجدة حمود  الاألدبمقاربات تطبيقية في  . ٢٩
  . ليلة وليلة ، محمود طرشونة ألف المقارن وتطبيقه على األدب إلىمدخل  . ٣٠
  .محمد غنيمي هالل . في النقد التطبيقي والمقارن ، د . ٣١
  . عبد اهللا كاظم  المقارن ، نجماألدبفي  . ٣٢
  . ، ريمون طحان األدب المقارن واألدب العام . ٣٣
  . ، رياض عصمت دراسة مقارنة في القصة السورية الحديثة:الصوت والصدى . ٣٤
  . ، ريمون طحان ودينيز بيطار طحان البيان الكوزموبوليتي:وصية المقارن . ٣٥
  .محمد غنيمي هالل .  ، د العربي المعاصراألدب دراسات ھ المقارن في توجیاألدبدور  . ٣٦
  . حسام الخطيب . ، د العربي المقارناألدبروحي الخالدي رائد  . ٣٨
   . كارانفیلوف ، ايفريم- مقاالت في النقد والنقد المقارن - وطباعأبطال. ٣٩
  . ، دانييل هنري  العام المقارناألدب . ٤٠
  . ؟ ، بییر برونییل  المقارناألدبما  . ٤١
  .رجاء عبد المنعم :  ، تراندریھ میشیل روسو-كلودبیشوا:ألدب المقارنا . ٤٢
  . ، فان تيغم رن المقااألدب . ٤٣
  .محمد يونس :  ، ترالكساندر دیما:مبادئ علم األدب المقارن . ٤٤
  . ، جليل كمال الدين  الروسیة والعربیةاألمثالدراسات مقارنة في  . ٤٥
  .محمد غالب :  ، ترجویار: المقارناألدب . ٤٦
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