
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 هيام عبدزيد عطية  االسم
 Hueam1975@gmail.com البريد االلكتروني

 األدب المقارن  اسم المادة
  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
التعرف عمى اآلداب العالمية والصالت التي تربط بينها وكيفية انتقالها 

  أخرى إلىمن قومية 
التفاصيل االساسية 

 لممادة
 

 دراسة األدب المقارن وتطبيقاته في العالم والوطن العربي 

 
 المنهجيةالكتب 

 

 األدب المقارن /د. محمد غنيمي هالل 

 
 المصادر الخارجية

 

آفاق األدب المقارن العربية والعالمية /د.حسام الدين الخطيب واألدب 
 المقارن التطبيقي /داوود سموم 

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

 %66 - %4 ـــ 36%
 

 معمومات اضافية
 

هناك تطورات ممحوظة مست صميم هذا العمم لذا فهو بحاجة إلى إعادة النظر في بعض مفردات 
 المنهج والكتاب المنهجي بما يتالءم مع تمك التطورات .

 
 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامعة :
 الكلية :

 القســم :
 المرحلة :

 اسم المحاضر الثالثي :
 اللقب العلمي :

 المؤهل العلمي :

 مكان العمل  :

 القادسيةالجامعة :
 اآلداب الكلية :

 اللغة العربية :اسم القســم
 الرابعةالمرحلة :

 هيام عبدزيد عطية اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :
جامعة القادسية /كلية اآلداب مكان العمل  :

 /قسم اللغة العربية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
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المادة  المادة النظرية التاريخ
 العلمية

 المالحظات

   داللة مصطمح األدب المقارن  53/9/5153 1

    ات المجاورة )التناص ,المثاقفة ,العولمة (داللة المصطمح 55/9/5153 2

   أثر المدرسة الكالسيكية في نشأة األدب المقارن  59/9/5153 3

   أثر المدرسة العاطفية في نشأة األدب المقارن  4/51/5153 4

   تطور األدب المقارن العالمي  51/51/5153 5

   واقع األدب المقارن في الوطن العربي  51/51/5153 6

   األدب القومي  52/51/5153 7

   مناهج دراسية  1/55/5153 8

   المقارنة  التاريخيةالمدرسة الفرنسية  51/55/5153 9

   المدرسة األمريكية الجمالية المقارنة  52/55/5153 11

   مدارس أخرى  52/55/5153 11

   ميادين األدب المقارن  5/55/5153 12

   التأثر والتأثير  8/55/5153 13

   تطبيقات )الممحمة ( 59/55/5153 14

   تطبيقات )الشعر ( 3/5/5154 15

   اختبار الفصل األول  16

 السنة عطمة نصف
   تطبيقات )الخرافة ( 1/5/5154 17

   تطبيقات )القصة ( 51/5/5154 18

   تطبيقات )النماذج البشرية ( 52/5/5154 19

   عدة األديب المقارن  52/5/5154 21

   نظرية التمقي  1/1/5154 21

   النظرية التداولية واالتصال  51/1/5154 22

   نظرية االستقبال  52/1/5154 23

   األدب العالمي  52/1/5154 24

   عالمية األدب  15/1/5154 25

   المنهجمراجعة لمقررات  2/2/5154 26

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القادسيةالجامعة :
 اآلداب الكلية :

 اللغة العربية اسم القســم :
 الرابعة المرحلة :

 هيام عبدزيد عطية اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
جامعة القادسية/كلية اآلداب /قسم مكان العمل  :
 اللغة العربية 



   مراجعة لمقررات المنهج 52/2/5154 27

   امتحانات الفصل الدراسي الثاني  59/2/5154 28

29 54/2/5154    

   النهائي 3/3/5154 31

31 55/3/5154    

32     

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسى انجايؼح :انمادسيح           جًٕٓريح انؼراق                                              

 اسى انكهيح :اآلداب            ٔزارج انتؼهيى انؼاني ٔانثحث انؼهًي                      

 اسى انمسى :انهغح انؼرتيح          جٓاز اإلشراف ٔانتمٕيى انؼهًي                             

 انًرحهح :انثاَيح                                                                             

 اسى انًحاضر انثالثي :ْياو ػثذزيذ                                                                            

                                                 انهمة انؼهًي :  استار يساػذ                                                                               

 انًؤْم انؼهًي : دكتٕراِ                                                      

 لسى انهغح انؼرتيحيكاٌ انؼًم :                                                             

 

 جذٔل انذرٔش األسثٕػي        

  االسى

انثريذ 

 االنكترَٔي

 

 انؼرٔض ٔانمافيح ع اسى انًادج

  يمرر انفصم

تؼهيى انطانة يٕسيمى انشؼر انؼرتي صحيحٓا يٍ  أْذاف انًادج

 فاسذْا 

انتفاصيم 

 األساسيح نهًادج

 انثحٕر انشؼريح ٔانمافيح 

 انؼرٔض ٔانمافيح ػثذ انرضا ػهي انكتة انًُٓجيح 

انًصادر 

 انخارجيح

 انثُيح االيماػيح نهشؼر انؼرتي كًال اتٕ دية 

تمذيراخ 

 انفصم

 

 

انفصم 

انذراسي 

1 

انفصم 

 انثاَي 

االيتحاَاخ 

 انيٕييح

االيتحاٌ  انًشرٔع

 انُٓائي

  11     11 4  66 

يؼهٕياخ 

 إضافيح

 

 

 

 

 

 

 

 



 جذٔل انذرٔش األسثٕػي
األسثٕ

 ع

 انًالحظاخ انًادج انؼهًيح انًادج انُظريح انتاريخ

   انتؼريف تؼهى انؼرٔض 53/9/5153 1

انتؼريف تاْى انًصطهحاخ  55/9/5153 2

 انؼرٔضيح 

  

   انكتاتح انؼرٔضيح  59/9/5153 3

   انثحر انكايم  4/51/5153 4

   انثحر انٕافر  51/51/5153 5

   دائرج انًؤتهف  51/51/5153 6

   انثحر انرجس  52/51/5153 7

   انثحر انريم  1/55/5153 1

   انثحر انٓسج دائرج انًجتهة  51/55/5153 9

   انثحر انطٕيم 52/55/5153 16

   انثحر انًذيذ 52/55/5153 11

   انثحر انثسيط  5/55/5153 12

   دائرج انًختهف 8/55/5153 13

   انثحر انسريغ 59/55/5153 14

   انثحر انخفيف 3/5/5154 15

   انثحر رح   16

عطمة نصف  
 السنة

   

   دائرج انًشتثّ 1/5/5154 

   انثحر انًضارع  51/5/5154 

   انثحر انًجتث  52/5/5154 

   انثحر انًمتضة  52/5/5154 

   انثحر انًتمارب  1/1/5154 

   انثحر انًتذارن  51/1/5154 

   دائرج انًتفك 52/1/5154 

   انمافيح  52/1/5154 

   اسًاء انمافيح  15/1/5154 

   حركاتٓا 2/2/5154 

   حرٔفٓا  52/2/5154 

   ػيٕتٓا  59/2/5154 

   اسًاؤْا  54/2/5154 

   انشؼر انحر  3/3/5154 

   انضرٔرج انشؼريح  55/3/5154 

   االيتحاٌ انفصهي   17

   االيتحاٌ انُٓائي  11



 

 

 

 

 

 

 

 

 


