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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 الملك سعودجامعة  إسم المؤسسة التعليمية: هـ1349صفر  :التوصيفتاريخ  

 اآلداب  ـ اللغة العربية وآدابها :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 عرب  437االدب المقارن . 1 .1

 2 . عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 اللغة العربية وآدابها :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 هذه البرامج(كل عام في عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة ب)في حال وجود مقرر 

 ثامنالمستوى ال    الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 ال يوجد     )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .5

 جد ال يو  هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .6

 الجامعة نفسها  الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %70 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 %30 النسبة: √ كترونيلالتعليم اإل .ب
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .ب

 ؟هدف المقرر الرئيس ما -1

 األدب املقارن ومدارسه وجماالته.على مفهوم  أن يتعرف الطالب -
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 المتزايد لتقنية المعلومات أو)مثل االستخدام المقرر الدراسي . لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  مراجع اإلنترنت، والتغييرات في 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ج

 عام للمقرر: وصف

 يهتم املقرر بتعريف الطالب حبقل األدب املقارن وأبرز مدارسه وقضاايه. .

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 : املفهوم والنشأةاألدب املقارن
 4 2 قضااي األدب املقارن

 2 1 مدارس األدب املقارن: الفرنسية واألمريكية
 4 2 األدب املقارن والتطورات احلديثة

 2 1 االمتحان األول
 مناذج تطبيقية:

: جمنون ليلى يف األدبني العريب والفارسي  4 2 أوالا

 4 2 اثنياا: الكوميداي اإلهلية وقصة اإلسراء واملعراج
 2 1 اثلثاا: حي بن يقظان وروبنسون كروزو

 2 1 رابعاا: خرافات الفونتني يف األدب العريب
 2 1 االمتحان الثاين

 2 1 مناذج تطبيقية أخرى
 30 14 اإلمجايل

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 
 دروس إضافية محاضرات

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

ساعات     30 ساعات التدريس الفعلية

 مكتبية

30 

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:عدد ساعات الدراسة /  .3
 .حيتاج الطالب إىل ساعات أسبوعية يف البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خالل التطبيق املستمر
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 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .4

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

ملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا ع
 التعلم.
 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 
 

 طرق التقومي إسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفًقا جملاالت اإلطار الوطين م
 املعرفة 1

 قادرًا على أن:أن يكون الطالب 
 واملصطلحات املركزية لألدب املقارن. املفاهيم األساسية، يذكر 1-1

 
االمتحاانت  احملاضرة والنقاش.

 التحريرية والشفوية
مفاهيم األدب املقارن ومدارسحححححه و ما تلقاه الطالب  أهم يوضححححح   1-2

من معارف تتصحححل رلدراسحححات األدبية والنقدية مبختلف ا اها ا 
 القدمية واحلديثة .

االمتحاانت  .احملاضرة والنقاش
 التحريرية والشفوية

االمتحاانت  .احملاضرة والنقاش .ناصر املقارنة  األدبية والنصية ع يبني 1-3
 والشفويةالتحريرية 

 املهارات املعرفية 2
 أن يكون الطالب قادراا على أن:

االمتحان وبطاقة  تعليم تعاوين، وحل املشكالت يكتشف املقارنة النصية. 2-1
 التقومي

االمتحان وبطاقة  تعليم تعاوين، وحل املشكالت ميييز بني النصوص من خالل املقارنة األدبية. 2-2
 التقومي

( ينقل املهارات 2-3 االمتحان وبطاقة  تعليم تعاوين، وحل املشكالت  املكتسبة إىل التطبيق العلمي )كتابة وحتداثا
 التقومي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 أن يكون الطالب قادراا على أن:
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تقبل الرأي اآلخر، ومد جسور  يدير حواراا بني زمالئه قائماا 3-1
التواصل املعريف من خالل فكرة التعلم التعاوين متذكرا أن املادة 

 اليت ندرسها هي  ل لفكرة التواصل والتعاون أصال.

تقييم األقران  ورشة عمل وتشكيل جمموعات
 وتقدمي العروض

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
  يكون الطالب قادراا على أن:أن 

يف  وسائل االتصال املختلفةو  يوظف وسائل التقنية واإلنرتنت 4-1
 أحباثه عن املقرر.

 بطاقة املتابعة التعليم التعاوين والتكاليف

 حركية -املهارات النفس 5
5-1    

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .1

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 %20 7 فصلي أول اختبار 1
 %20 10 اختبار فصلي اثن 
 %10 12 تقدمي شفهي 2
 %10 12 حبوث 3
 %40 15 امتحان هنائي 4

 

 همدعمللطالب واإلرشاد األكاديمي  .د

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 

 

 مصادر التعّلم .ه

 :المطلوبةالكتب المقررة  -في قائمة  –أدرج . 1

 الكتب املقررة املطلوبة: - .1
 .2002، دار غريب، النظرية والتطبيق -األدب املقارن ،أمحد درويش •
 .1984أمحد كمال زكي، األدب املقارن، دار العلوم،  •
 ترمجة سامي احلسامي، املكتبة العصرية، بريوت، د. ت. األدب املقارن. بول فان تيغم، •
 .1992، دار الفكر املعاصر، عربيا وعاملياحسام اخلطيب، آفاق األدب املقارن  •
 .1993، املؤسسة العربية للدرة والنشر، حسن حممود عباس، حي بن يقظان وروبنسون كروزو دراسة مقارن •
 .2007حفناوي بعلي، أثر ت. س. إليوت يف األدب العريب املعاصر، دار الغرب ،  •
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 1987، املركز العريب، سعيد علوش، مدارس األدب املقارن •
 .1987، دار املعارف، الطاهر مكي، األدب املقارن •
 .2003، دار النهضة العربية، طه ندا، األدب املقارن •
 .1997، مركز الكتاب للنشر، عبد القادر حممود، رحلة إىل الدار اآلخرة مع املعري ودانيت •
 .2104، دار هنضة مصر، حممد غنيمي هالل،األدب املقارن •
 ، دار هنضة مصر، د.ت.واجملنونحممد غنيمي هالل، ليلى  •
 .1991مكارم الغمري، مؤثرات عربية وإسالمية يف األدب الروسي، عامل املعرفة،  •
  ، مؤسسة الثقافة اجلامعية، د. ت.نفوسة زكراي، خرافات الفونتني يف األدب العريب •
 .2009ايمسني فيدوح، إشكالية الرتمجة يف األدب املقارن، صفحات للدراسة والنشر،  •

 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

_  

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 .موقع لسان العرب  •

 موقع األلوكة. •

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 املوسوعة الشاملة. CD) أقراص ممغنطة ) •

 املوسوعة النحوية. CD) أقراص ممغنطة ) •

 

 

 المطلوبةالمرافق  .و

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بّين متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .1
 

 أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة.  •
 خمتربات صوتية. •
 أجهزة عرض.  •
 برامج لغوية تعليمية. •
 مكتبات مصغرة حتوي املراجع األساسية. •

 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .2
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 معامل يف القسم مزودة أبقراص مضغوطة.  4مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن  25ال تقل سعته عنأمعمل احلاسب اآليل جيب 
 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثاًل: مصادر أخرى )حددها .3

 برامج تدريب لغوي. •
 فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. أفالم تسجيلية:  •

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .1
 

 اختبارات فصلية. •
 عمل لتحيل النصوص( . اختبارات جمموعات)ورش •
 اختبارات تقوميية مستمرة. •
   أنشطة منزلية وتدريبات. •

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2

 التشاور وتبادل اخلربات بني من يدرسون املقرر ذاته.  •
 التعرف على آراء الطالب قي املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.  •
   قيام مشرفني مبالحظة قاعات الدراسة.  •

 

 إجراءات تطوير التدريس: .3

 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس . •
 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس. •
 عقد لقاءات منظمة يف بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكالت الفصل السابق وطرح احللول. •
 هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.تشجيع أعضاء  •

 

أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .4

تدريس من  أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة تدريس

 سسة أخرى(:مؤ

 االختبارات التحريرية الدورية.  •
 االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.  •
 القيام بواجبات أساسية أو إضافية.  •
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 مراجعة التصحي  الذي قام به عضو هيئة التدريس.  •
 قراءة اإلجارت بعد التصحي  قراءة انقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف. •
 القيام أبنشطة مساندة.  •
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس. •

 المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ط للمراجعة الدورية لمدى فعالية ف إجراءات التخطيِص .5

مراجعة مفردات املقرر رستمرار وفق خطة زمنية حمددة، واشرتاك أعضاء هيئة التدريس املسؤولني عن تدريس املقرر يف عملية 
 .مدى فاعلية املفرداتاملراجعة للوقوف على 

 

 :للتحسنيصف  العمليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط -6
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئيا م واقرتاحا م لتطويره.  •
 الضعف يف املقرر.لقاءات دورية مع املميزين من الطالب ملعرفة نقاط القوة ونقاط  •
 . عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه يف جامعات أخرى •

 استضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.  •
 عقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير. •
 االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة يف التطوير.  •
 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر.  •
 مناقشات بيت أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعورت تدريس املقرر.  •

 
 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 


