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 انذساساخ األدتُح: انشعجخ                                انهغح و األدب انؼشتٍ..:يذاٌانى

 . األدب انؼشتٍ :انزخصص

 و2019- و2018: انسنخ انجبيعيخ   انثانث                                                 :انسذاسي
 

 

 

 

 

 .................................................................:انعنىاٌ

 ............................................................:وحذح انزعهيى

  02 :  انًعبيم      03 :   عذد األرصذح

  سبعبد 03:  انحجى انسبعي األسجىعي

 ساػح و َصف  : (عذد انسبعبد في األسجىع  )انًحبضرح 

 ........................... : (عذد انسبعبد في األسجىع  )أعًبل رىجيهيخ 

 ساػح و َصف  : (عذد انسبعبد في األسجىع  )أعًبل رطجيقيخ 

 

 

 

 
 

 سهُهح  سثتٍ أستار يحاضش ب : االسى، انهقت، انررجخ

   ال َىخذ :(يذخم ، يكزت  )رحذيذ يىقع انًكزت 

 sebti,souhaila@gmail,com  :انجريذ االنكزروني

 0779069790 :رقى انهبرف

 4 انفىج 8 قاػح 12.30-11: األحذ : رىقيذ انذرس ويكبنه

 1 انفىج 4 قاػح 12.30-14                                       

 2 فٍ قسى انتشخًح انفىج 16 قاػح 11-9.30:                              األسَؼاء 

 3 انفىج 9 قاػح 11-12.30                                          

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

   يذخم نألدة انًقبرٌ:انًبدح 

 انزعرف عهً انًبدح انزعهيًيخ

 يسؤول انًبدح انزعهيًيخ
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 أٌ َكتسة انطانة يؼشفح خذَذج فٍ يدال األدب أال وهى األدب انًقاسٌ انزٌ :(Pré requis)انًكزسجبد 

 .َؼذ يدال يهى فٍ انذساساخ األدتُح و َتشؼة فٍ يختهف انًداالخ كانُقذ األدتٍ و َظشَح األدب 

 

تًكٍُ انطانة يٍ اكتساب يؤهالخ نهتؼشف ػهً األدب انًقاسٌ يٍ َاحُح : انهذف انعبو نهًبدح انزعهيًيخ 

 .انًُهح و انًذاسس و يساساخ انذسس انًقاسٌ 

 أهذاف يغ انتشكُز فقط ػهً األهذاف انتٍ 6 انً 3يٍ  ):(انًهبراد انًراد انىصىل إنيهب)أهذاف انتؼهى

  :(َتى تقًُُها

 .ااإلنًاو تانًُهح انًقاسٌ َظشَا و يًاسسح -1

 .انتؼشف ػهً انُصىص انؼانًُح و يىقغ األدب انؼشتٍ يُها - 2

 .استُتاج أهًُح انتأثُش و انتأثش تٍُ اِداب - 3

 .انتؼشف ػهً يصطهحاخ األدب انًقاسٌ و األدب انؼاو و األدب انؼانًٍ و يداالخ كم يصطهح - 4
 

 

 

 

 :برنامج الحصة التطبٌقٌة 

 .الفرق بٌن األدب العام و األدب المقارن -1

 .الفرق بٌن األدب العالمً و األدب المقارن -2

 .مجاالت البحث فً األدب المقارن / عدة الباحث المقارن / شروط الباحث المقارن -3

 .جون ماري كاري / نصوص لفان تٌغم - 4

 .نصوص رٌنٌه وٌلٌك - 5

 .نصوص لكٌوركً دٌموف و مٌهاي نوفٌكوف  -  6

 .غنٌمً هالل / نصوص لجمال الدٌن بن شٌخ - 7

 .رحلة مجنون لٌلى بٌن األدبٌن العربً و الفارسً - 8

 .نموذج البخٌل بٌن مولٌٌر و الجاحظ -8

 .المسرح الشعري / المالحم -9

 .أسطورة أودٌب  / أسطورة بٌجمالٌون - 10

 .روبنسون كروزو / السندباد البحري - 11

 ٌمكن االضافة فً صفحة أخرى، عند الحاجة

 وصف انًبدح انزعهيًيخ

 يحزىي انًبدح انزعهيًيخ
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 طجيعخ االيزحبٌ انزقييى ثبننسجخ انًئىيخ

50%  ايتحاٌ 

10%  ايتحاٌ خزئٍ 

5%  أػًال يىخهح 

5%  أػًال تطثُقُح 

10% فشدٌانًششوع ال   

10% (ضًٍ فشَق)األػًال اندًاػُح    

 خشخاخ يُذاَُح ال َىخذ

5%  (انغُاب / انحضىس )انًىاظثح 

5% (َتى تحذَذها  )ػُاصش أخشي    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

 –منشورات محبر األدب العام و المقارن 

.م 2005جامعة عنابة   
 كلود –روسو –بٌٌر برونٌل 

عبد المجٌد حنون : بٌشوا ترجمة 
  عمار رجال– نسٌمة عٌالن –

 ما األدب المقارن ؟

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

  الجزائر –دار الحكمة 
م2002  

 كارٌن حداد –فرانسٌس كلودون 
عبد القادر : فولتنغ  ترجمة 

 بوزٌدة

نظرٌات و مناهج : الوجٌز فً األدب المقارن 
 المقاربة المقارنٌة

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

م1987المركز الثقافً العربً   مدارس األدب المقارن  سعٌد علوش 

 
 

 

 

 

 طرق انزقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسجىع يحزىي انذرس انزبريخ
 األسبوع األول الفرق بٌن األدب المقارن و األدب العام 30-9-2018

 األسبوع الثانً الفرق بٌن األدب المقارن و األدب العالمً  7-10-2018

14-10-2018 
مجاالت البحث / عدة الباحث المقارن / شروط الباحث المقارن 

 .فً األدب المقارن 
 األسبوع الثالث

 األسبوع الرابع .جون ماري كاري /  نصوص لفان تٌغم  21-10-2018

 األسبوع الخامس نصوص رٌنٌه وٌلٌك    28-10-2018

 األسبوع السادس االمتحان الجزئً 4-11-2018

 األسبوع السابع المدرسة السالفٌة 11-11-2018

 االسبوع الثامن .غنٌمً هالل / نصوص لجمال الدٌن بن شٌخ  18-11-2018

 االسبوع التاسع .رحلة مجنون لٌلى بٌن األدبٌن العربً و الفارسً  25-11-2018

 االسبوع العاشر .نموذج البخٌل بٌن مولٌٌر و الجاحظ  2-11-2018

 األسبوع الحادي عشر المسرح الشعري/ المالحم  9-11-2018

6-1-2019 
 أسطورة أودٌب  و/ أسطورة بٌجمالٌون 

روبنسون كروزو/ السندباد البحري   
 األسبوع الثانً عشر

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

 

 

 

 

 

 

 انزيني انًررقتانًخطط 
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 الرقم االسم و اللقب التوقٌع

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


