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 أدب ػرتٍ:. انشعجخ   األدب                             :َذاٌانى

 . أدب حذَث:انزخصص

 .2018/2019.: انسنخ انجبيعُخانثانث:انسذاسٍ
 

 

 

 

 

  انىثر انؼرتٍ انحذَث و انمؼاطر:انعنىاٌ

 1انىحذج األساسُح :وحذح انزعهُى

 03:انًعبيم  05:  عذد األرصذح

 . سبعخ و نصف: انحجى انسبعٍ األسجىعٍ

  : (عذد انسبعبد فٍ األسجىع  )انًحبضرح 

  : /(عذد انسبعبد فٍ األسجىع  )أعًبل رىجُهُخ 

 سبعخ و نصف : (عذد انسبعبد فٍ األسجىع  )أعًبل رطجُقُخ 

 

 

 

 
 

 خضرح حًراوٌ اسزبر يسبعذ ة:االسى، انهقت، انررجخ

 /:(يذخم ، يكزت  )رحذَذ يىقع انًكزت 

 @gmail.com.hamraoui.khadra86انجرَذ االنكزرونٍ

 0673033917:رقى انهبرف

 16ق12.30/14 و 8 ق11/12.30االثىُه مه :رىقُذ انذرس ويكبنه

 

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 اننثر انعرثٍ انحذَث و انًعبصر:انًبدح 

 

 انزعرف عهً انًبدح انزعهًُُخ

 يسؤول انًبدح انزعهًُُخ
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  :(Pré requis)انًكزسجبد 
 مسار انسرد انؼرتٍ انحذَث و انمؼاطر و تحىالخ انكتاتح- 

 خظائض انسرد انؼرتٍ انحذَث  - 

 : انهذف انعبو نهًبدح انزعهًُُخ 
 و استخراج مظاهر انتجرَة فُها (رواَح،لظح،مسرحُح)انمذرج ػهً تحهُم انىظىص انسردَح انمؼاطرج-

 أهذاف مغ انتركُز فمط ػهً األهذاف انتٍ 6 انً 3مه  ):(انًهبراد انًراد انىصىل إنُهب)أهذاف انتؼهم

 (َتم تمُُمها

 أن َتؼرف ػهً وظىص سردَح ػرتُح مؼاطرج -

 أن َتمكه مه استخراج مظاهر انتجرَة فٍ انسرد انمؼاطر-

 أن َستىثط انفرق تُه انسرد انكالسُكٍ و انسرد انجذَذ-

 

 
 

 

 (...ناتالً ساروت،آالن روب غرٌٌه،مٌشل بوتور)أعالم التجرٌب عند الغرب فً اإلبداع و التنظٌر -

 .ومناقشة مقوالتهم

ومناقشة  (...الرواٌة الجدٌدة،الحساسٌة الجدٌدة،المفارقة،الحداثة)مفاهٌم التجرٌب ومرادفاته عند العرب 

 .مقوالت النقاد و المبدعٌن

 .مستوٌات التجرٌب فً السرد المعاصر ومظاهره و آلٌات التحلٌل- 

كتابات ادوارد الخراط ،صنع هللا ابراهٌم،ابراهٌم الكونً،محمود :التجرٌب فً الرواٌةالعربٌة المعاصرة -

 المسعدي،واسٌنً األعرج،أحالم مستغانمً، 

 عز الدٌن المدنً،ابراهٌم الرافعً،: التجرٌب فً القصة العربٌة المعاصرة نصوص-

 المسرحٌة الشعرٌة نصوص مختارة :التجرٌب فً المسرح العربً المعاصر-

 

 

 

 

 

 وصف انًبدح انزعهًُُخ

 يحزىي انًبدح انزعهًُُخ
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 طجُعخ االيزحبٌ انزقُُى ثبننسجخ انًئىَخ

 امتحان 25%

 امتحان جزئٍ 25%

 أػمال مىجهح /

 أػمال تطثُمُح 25%

فردٌانمشروع ال /  

(ضمه فرَك)األػمال انجماػُح  /  

 خرجاخ مُذاوُح /

 (انغُاب / انحضىر )انمىاظثح %25

(َتم تحذَذها  )ػىاطر أخري  انفؼانُح مغ انحضىر  

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

2011دار العلم و االٌمان   منطق التجرٌب فً الخطاب السردي المعاصر  أٌمن ثعٌلب 

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

2014افرٌقٌا الشرق  الحداثة و التجريب في المسرح عبد الرحمن بن إبراهيم 
 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

 محمد أمنصور خرائط التجريب الروائي 

 
 

 

 

 

 

 طرق انزقُُى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسجىع يحزىي انذرس انزبرَخ

 سبتمبر
 تقدٌم محتوى المادة و طرٌقة التقوٌم  و المراجع

  مدخل إلى  الكتابة السردٌة العربٌة الحدٌثة و المعاصرة 
 األسبوع األول

 أكتوبر
 تقدٌم أعالم التجرٌب و مقوالتهم عند الغرب و مناقشتها

(آالن روب غرٌٌه،ناتالً ساروت، مٌشال بوتور)  
 األسبوع الثانً

 أكتوبر
مناقشة مفاهٌم و مرادفات التجرٌب عند العرب 

 (أدونٌس،ادوارد الخراط، اٌمن ثعٌلب)
 األسبوع الثالث

 األسبوع الرابع آلٌات تحلٌل النصوص السردٌة التجرٌبٌة  أكتوبر

 أكتوبر
التجرٌب فً الرواٌة المصرٌة رواٌة رامة و التنٌن ألدوارد 

 الخراط
 األسبوع الخامس

 األسبوع السادس االمتحان الجزئً نوفمبر

حدث أو )محمود المسعدي: التجريب في الرواية التونسية  نوفمبر
 ،صالح الدين بوجاه، فرج لحوار(هريرة

 األسبوع السابع

روايات واسيني األعرج،أحالم :التجريب في الرواية الجزائرية نوفمبر
 مستغانمي،عز الدين جالوجي،بشير مفتي

 األسبوع الثامن

التجريب في القصة العربية المعاصرة عز الدين  نوفمبر
 ،القصة المغربية،(اإلنسان الصفر)المدني

 االسبوع التاسع

 االسبوع العاشر التجريب في كتابات ابراهيم الكوني،الرواية المغربية دٌسمبر

عبد الكريم تمظهرات التجريب المسرحي نصوص مختارة   دٌسمبر
 برشيد،محمد مسكين

 األسبوع الحادي عشر

 األسبوع الثانً عشر التجريب في المسرح الشعري نصوص مختارة  دٌسمبر

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً جانفً

 - االمتحان االستدراكً 

 

 

 انزينٍ انًررقتانًخطظ 
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 الرقم االسم و اللقب التوقٌع

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


