
جدول الدروس االسبوعي

صبحي ناصر حسین. د.أاالسم
البريد االلكتروني

االدب المقارناسم المادة
سنويمقرر الفصل
وبيان . تفتح افاقا جديدة امام الطالب لالطالع على آداب االمم االخرى اهداف المادة

الدب العربي في هو الحال في اثر اكماتاثير آداب امة على امم اخرى
. االداب االخرى

المادة في بابين رئيسين االول في النظرية والنشأة والمدارس والثاني التفاصيل االساسية للمادة
اي مؤثرا كون االدب العربي محورا في ذلكي. في التطبيقات الفنية 

.ومتأثرا

الكتب المنهجية
.محمد غنيمي هالل. د–االدب المقارن -١
.ابراهيم عبد الرحمن–المقارن بين النظرية والتطبيق االدب -٢

المصادر الخارجية
.صفاء خلوصي. د–االدب المقارن -١
.سعيد علّوش–مدارس االدب المقارن -٢

الفصل الدراسي
)فصلين( 

االمتحانات المختبر
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٠-%٤٠%

اضافيةمعلومات

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة العربیة:القســم 
الرابعة:المرحلة 

صبحي ناصر حسین. د.أ:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

توراهكد:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد-لیة التربیة للبناتك:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

الدراسة النظریةالنصف االخیر من ایلول١
تعریفات ومصطلحات٢
نشأة االدب المقارنتشرین االول ٣
عوامل تطویر االدب المقارن٤
النھضة العلمیة-٥١
كملةت٦
كية ة الرومانتيكاثر الحر-٢تشرین الثاني٧

في االدب المقارن
تطویر االدب المقارن٨
مقدمة تعریفیة٩

محاور١٠٣
عدة الباحث في االدب المقارناألولكانون١١
عالمیة االدب١٢
االسس العامة ١٣
العوامل العامة والخاصة١٤
االجناس االدبیة واالدب المقارنانون الثانيك١٥

مدارس ومناھج االدب المقارن١٦

عطلة نصف السنة
المدرسة الفرنسیةشباط١٧
یة كالمدرسة االمیر١٨
یةكالمدرسة االشترا١٩
اوجھ التشابھ واالختالف بین آذار٢٠

المدارس
الدراسة التطبیقیة٢١
دتمھی٢٢
التاثیرات االدبیة المتبادلة بین االمم٢٣
االدب العربي محورا في التاثیر نیسان٢٤

والتاثر
اوال  اثر االداب االوروبیة في االدب ٢٥

العربي
بین االسطورة (بجمالیون -٢٦١

الیونانیة وبین برناردشو 
)كيم الحوتوفیق 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

از االشراف والتقویم العلميجھ

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة العربیة:القســم 
الرابعة:المرحلة 

صبحي ناصر حسین. د.أ:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

توراهكد:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد-لیة التربیة للبناتك:مكان العمل  



في االدب مؤثرا) فاوست(-٢مایس وجزء من حزیران٢٧
محمد فرید ابو (العربي 

)حدید
في شعر ) س.ت(اثر -٢٨٣

السیاب
ثانیا  اثر االدب العربي في االداب ٢٩

االوروبیة
في ) الف لیلة ولیلة(اثر -٣٠١

االداب االوروبیة
اثر رسالة الغفران للمعري -٣١٢

االلھیة كوميدياالفي 
لدانتي

االداب اثر االدب العربي في-٣٢٣
الشرقیة 

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor Prof. Dr. Soubhi Nasser Hussein
E_mail
Title Professor
Course Coordinator Comparative Literature

Course Objective Annual

Course Description Course in Two main parts , first in theory , establishment and
schools, the second in technical applications, the Arabic
literature will be effect and affected as an axis.

Textbook 1- Comparative Literature- Dr. Muhammed Ghunaimy
Hilal.

2- Comparative Literature between theory and application-
Ibrahim Abdul Rahman.

References
1- Comparative Literature- Dr.Safa'a Khalousi.
2- Comparative Literature schools- Saeed Alloush.

Term Tests
(Two)

Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment

 (40%) - (10%) ---- (50%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University:Baghdad
College:Educatioal for Women
Department:Arabic Department
Stage: Fourth
Lecturer name:Prof.Dr.Soubhi Nasser
Hussein
Academic Status:Professor
Qualification: PhD
Place of work: Educatioal for Women-
Arabic Department

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 Last half of
September

Theoretical Study

2 Definitions and terms
3 October Establishment of comparative

literature
4 Development factors of

comparative literature
5 1- Scientific revolution
6 Completed
7 November 2- Impact of romantic

movement in
comparative literature

8 Development of comparative
literature

9 Introduction
10 3 axes
11 December Researcher tools in

comparative literature
12 Internationality of literature
13 General base
14 General and special factors
15 January Types of literature and

comparative literature
16 Schools and subjects of

comparative literature
Half-year Break

17 February French school
18 American school
19 Socialist school
20 March The similarity and differences

between schools
21 Practical study
22 Introduction
23 Literature effect between

nations
24 April Arabic literature as axis in

impact and effect
25 First/ impact of European

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



literatures on Arabic one
26 1- Pygmalion (between

Greek legend and
Bernard show and

Tawfeeq Al Hakeem)
27 May and part of

June
2- (Faust) effect on Arabic

literature (Mohammad
Fareed Abu Hadeed)

28 3- Impact of T.S in Sayab
poetry

29 Second/ impact of Arabic
literature on European

literatures
30 1- Impact of (1000 nights

and night) on European
literatures

31 2- Impact of Al Ghufran
letter for Al Maary in

God comedy for Dante
32 3- Impact of Arabic

literature on orient
literature

Instructor Signature: Dean Signature:


