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I - ليسانسة تعريف الـــــــــــــــــــــــــبطاق  
 :تحديد مكان التكوين -1

 كلية اآلداب واللغات :كلية أو معهد 
 ةالعربي واللغة  باداآل: قسم 
 مجموعة : 

 :المنسقون -2
 )أستاذ التعليم العالي أو أستاذ محاضر ( مسؤول فرقة ميدان التكوين -

ساتمحمد: االسم واللقب .1  رو

 -أ- محاضرأستاذ : الرتبة .2
    :0557060712البريد اإللكتروني:  فاكس  :mrouissat@hotmail.fr  

 )صفحات 3المطلوب إدراج السيرة الذاتية في ملحق عرض التكوين ال تزيد عن ( * 

  
  )أستاذ محاضر قسم أ أو ب أو أستاذ مساعد قسم أ ( مسؤول فرقة شعبة التكوين/ منسق  -

 اللعرج:االسم واللقب .3

 -أ-  محاضرأستاذ :الرتبة .4
:0662841545البريد اإللكتروني: فاكس     :adjal laaredja@gmail.com  

 )صفحات 3المطلوب إدراج السيرة الذاتية في ملحق عرض التكوين ال تزيد عن (* 

  
  )على األقل أستاذ مساعد قسم أ(مسؤول التخصص/ منسق 

 بلقندوز هواري:االسم واللقب .5
 - أ- محاضرأستاذ : الدرجة العلمية .6

 

   :0775399940اإللكترونيالبريد :       فاكس :belgandouz_houari@yahoo.fr  

  )صفحات 3المطلوب إدراج السيرة الذاتية في ملحق عرض التكوين ال تزيد عن (* 

  (*):المشاركون اآلخرون -3
        :البريد اإللكتروني:        فاكس :  

  المؤسسات الشريكة األخرى -
  

  المؤسسات و الشركاء االجتماعيون االقتصاديون  -
  :الشركاء الدوليون األجانب  -
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  :إطار وأهداف التكوين -4
 مكانة المشروع: التنظيم العام للتكوين  –أ  .1

سواء من نفس فرقة التكوين أو (أو وجود تكوينات متكفل بها من قبل المؤسسة  ليسانسلة اقتراح عدة تكوينات في الفي حا
  : يرجى تحديد مكانة هذا المشروع مقارنة بالمسارات األخرى وفق الشكل التالي) فرق تكوين أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  )على أكثر تقدير اسطر 20الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاية التكوين ،(أهداف التكوين -ب

كتسبها في مرحلة اللسانس، من خالل استغالل سيتيهدف هذا التكوين إلى توجيه الطالب نحو تقوية المعارف التي 
  .من إمكانيات معرفية تزوده للتمكن من بعض موادها تخصص هذا وفره يما 

  . ماسترجاه المرحلة الالحقة في اليفتح أمام الطالب آفاقا واسعة توضح له الرؤية ت ليسانس كما أن هذا ال 
تعمق في الدراسات يتزود الطالب في هذه المرحلة من التكوين بمعارف مختلفة، ترتبط عضويا بالتخصص؛ منها 

، ومدى انعكاساتها تطبيقها في الميدان التربويوكيفية   ،ما توصلت إليه النظريات اللسانية، واالطالع على أهم لسانيةال
  .مجال علوم اللغة العربيةعلى 

ويسعى هذا التكوين إلى استغالل مختلف الوسائل المعلوماتية والبرمجية في تطوير قدرات الطالب على االستيعاب 
ب اإلبداعية، والتحرر من التبعية المعرفي والتجريبي، على مستوى تحليل النصوص ونقدها، بهدف تشغيل قدرات الطال

، وذلك من خالل جملة من .توليد األفكار وتجريبها ميدانياالفكرية، والسعي نحو تكوين باحث يتميز بحس نقدي يمكنه من 
  .من دراسته لمواد  االمعايير التي يستنبطه

التي تمكن من الدخول  التربويالتي لها عالقة بالجانب إضافة إلى كل هذا يمكن للطالب أن يستفيد من الدراسات 
  .وفق منهج لغوي يسهل عليه عملية التحكم في اآلليات الصحيحة  ماودراسته علم النفس اللغوي والتربويإلى 

  : )سطر على األكثر 20(المؤهالت و القدرات المستهدفة -د
جملة من الغايات؛ منها اكتساب الطالب القدرة على تحليل النصوص بأشكالها المختلفة،  ليسانسيستهدف هذا ال

وفق منهجيات دقيقة تؤهله تربويا لمهام التدريس واإلعالم، وبالتالي التدرج في البحث العلمي؛ ألن هذا التكوين يركز 
دى قدرته على اكتساب المعارف مالشغل، و تكوين الطالب ألجل مسايرة التطور العلمي وتهيئته لدخول عالمأساسا على 

  .القبلية التي تؤهله ألن يكون معلما جيدا
يستغل الطالب في هذه المرحلة اآلليات المنهجية التي توفرها مختلف . ومن حيث بنياتها الهيكلية والفكرية

  .يحتاجها الباحث في الميدان ، إضافة إلى استفادته مما تقدمه من معارفاعتمدتها اللسانياتالنظريات المعرفية التي 
أو باحث يتميز بمؤهالت منهجية تمكنه من ولوج عالم المعرفة / إلى تكوين طالب و ليسانس يهدف هذا الكما 

بسهولة، انطالقا من قناعة تربوية تركز أساسا على اكتساب كفاءة منهجية تمكن الطالب من اكتساب شجاعة أدبية تجعله 
عياتها بسهولة، مستغال في ذلك ما توفره التكنولوجيات الحديثة في مجال اإلعالم واالتصال يقتحم مصادر المعرفة ومرج

  .) إلخ...، البرمجيات االنترنيتالحاسوب، (

 الجذع المشترك
 اللغة واألدب العربي

 

 األدب العربي 
 



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 6
2016/  2015:       السنة الجامعية  

  : القدرات الجهوية و الوطنية للقابلية للتشغيل -ه
، التي يفترض أن )د.م.ل(إن مسعانا في هذا المشروع ينطلق من مبدأ إنجاح منظومة التعليم الجامعي الجديدة 

تحقق تأطيرا نوعيا، في حال تطبيق الشروط البيداغوجية والعلمية التي تحددها القوانين والنصوص التشريعية في هذا 
يستطيع أن يستجيب لمتطلبات عالم  اللغة واألدب العربي بتخصصاته في ليسانسوبالتالي فإن حامل شهادة ال المجال؛

مستشار تربية، (الشغل في مجال مختلف أطوار التعليم، ومختلف المهام التربوية التي توفرها وزارة التربية الوطنية 
الصحافة المكتوبة والمسموعة، التنشيط (كما يفتح مجال العمل في ميدان اإلعالم واالتصال ). إلخ..موجه، مساعد تربوي

دور (كما يمكن هذا التكوين الطالب من ممارسة مختلف الوظائف المتعلقة بمجال النشاطات الثقافية ). التلفزيونياإلذاعي و
 )..    إلخ...الثقافة، المسرح، السياحة

  
  : الجسور نحو تخصصات أخرى - و

، يتقاطع هذا بناء على التكوين القاعدي الذي يستوعب فيه الطالب مختلف المعارف المتعلقة باآلداب واللغات
ض الحاالت، وبالتالي التكوين مع كل التخصصات التي تمتد من الليسانس في اللغة واألدب، وحتى اللغات األجنبية في بع

في تخصص آخر، إن رغب في ذلك أو وجه  الماستر الطالب لمواصلة الدراسة في إطار اهذا النوع من الليسانس يؤهل 
  .له

أو الباحث لتمديد معارفه تجاه الفلسفة والتاريخ وعلم االجتماع وعلوم التربوية، نظرا /يؤهل الطالب و الليسانس كما أن هذا 
  .    للكفاءة المعرفية التي يمكن أن يكتسبها في هذا المسار

 

  : مؤشرات متابعة المشروع  -ز
باستطاعته متابعة المشروع، ويضمن .......... بجامعة اآلداب واللغة العربيةنظرا لتوفر قدرات التأطير في قسم 

قسم أ، . 18..  (برتبة أستاذ محاضر .)28(..برتبة أستاذ و .) 04(..دكتورا منهم  ..) 32(..فالقسم يضم التأطير المناسب؛ 

غير أن الضمان الحقيقي لمتابعة المشروع هو التحكم في عدد . .أستاذ مساعد .) 08..(عن ، وما ال يقل )قسم ب  . 10...و
لطلبة المتكونين بشكل عقالني، ووضع شروط دقيقة للقبول في هذا التخصص، وبخاصة في المواد المؤهلة للتعمق في ا

تعود في  العربي اللغة واألدب ؛ ألن مرجعيات الدراسات اللغوية المعاصرة، والكفاءة الالزمة في اللغويةالدراسات 
 .الغربية الحديثةالتراث العربي الزاخر وإلى الدراسات األساس إلى 

الموجودين في  اللغة واألدب العربيإلى جانب هذه المعطيات الموضوعية، فإن عدد المؤطرين المتخصصين في 
  .    القسم، يضمن إلى حد كبير متابعة المشروع؛ وبخاصة أن أغلبهم على أبواب مناقشة شهادة الدكتوراه في التخصص نفسه
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 )توضح(محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى    *
  
  الحوصلة اإلجمالية للموارد البشرية - 3ب

الرتبة  العدد الداخلي العدد الخارجي المجموع  
 أستاذ 04 / 04
-أ–أستاذ محاضر  02 / 02  
-ب–أستاذ محاضر   05     / 05  
- أ- أستاذ مساعد 01 / 01  
    
    

 المجموع 12 00 12
  

 
  )ذكر كل الفئات ( مستخدمو الدعم الدائمين  - 4ب
  

 الرتية  العدد
 تقنيوا المخابر   02
 مهندسون في اإلعالم اآللي 01
 ملحق إدارة 01
  

  
  
  
  
  
  

 المجموع 04
 

  
  اإلمكانيات المادية المتوفرة-6

تقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال التطبيقية للتكوين :  المخابر البيداغوجية والتجهيزات -أ
  )بطاقة لكل مخبر.( المقترح

  
  مخبر اللغات: عنوان المخبر 

  )50(قدرات االستيعاب 
  
  

العدد  المالحظات الرقم  عنوان المخبر   
السوسيولسانيات وتحليل مخبر   أجهزة 04 

 الخطاب
01 

 
 

اللسانيات والترجمةمخبر  أجهزة04  02 
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 ) االتفاقيات/ العقود  أنظر الملحقة( ميادين التربص و التكوين في المؤسسات  -ب
  

  مدة التربص  عدد الطلبة  مكان التربص
      الديوان الوطني لمحو األمية

      مدرسة صغار الصم
      إذاعة سعيدة الجهوية 

  
  : )عالقته بعرض التكوين المقترح(التوثيق المتوفر -و
 : لـالمركزية المكتبة الجامعية -
 مكتبة كلية اآلداب واللغات  -
  )مكتبة المركز الثقافي اإلسالمي -مكتبة دار الثقافة –مكتبة البلدية ( الحواريةالمكتبات  -
  : اإلعالم و االتصالفضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات -ه
 .قاعة المكتبة الجامعية الخاصة باالنترنيت -
 .:مركز السمعي البصري ب -
 : ب –مخابر اللغات  -
 دار الثقافة   -
 اإلذاعة الجهوية   -
 المؤسسات التربوية بوالية   -
 جامعة التكوين المتواصل  -
  الخاصة ب كلية اآلداب واللغات  االنترنيتقاعة  -
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II - بطاقة التنظيم السداسي للتعليم  
  )سداسيات) 6(ستالرجاء تقديم بطاقات ال(

 

  الجذع المشترك : السداسي األول
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  الجذع المشترك : السداسي الثاني
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  ألدبيةشعبة الدراسات ا:  السداسي الثالث
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  الدراسات األدبيةشعبة :  السداسي الرابع
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  األدب العربي: تخصص/ األدبية شعبة الدراسات : السداسي الخامس -  5
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 األدب العربي: تخصص/ شعبة الدراسات األدبية : السداسي السادس -  6
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 16
2016/  2015:       السنة الجامعية  

 ستة الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات،  للسداسيات اليرجى ذكر الحجم ( :حوصلة شاملة للتكوين-5

  )بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي 
ساعة عمل سواء أكان محاضرة أم أعماال موجهة أم تطبيقا أم عمال فرديا ، وقد  20يقدر الرصيد الواحد  بمقدار : مالحظة

الفردي وبين توجيه األستاذ والتطبيق ، والجدول اآلتي يحدد الحجم الساعي الكلي تم توزيع عمل المذكرة بين العمل 
  للسداسيات الثالثة زائد السداسي الرابع المخصص إلنجاز المذكرة

 المجموع
مذكرة 
  الماستر

 ح س و ت األساسية المنهجية االستكشافية األفقية

 محاضرة 36 22.30 / /   58.30

 أعمال موجهة 36 22.30 18 09   85.30

 أعمال تطبيقية / / / /   /
 عمل شخصي 54 22.30 18 09  103.30

  )محدد(عمل آخر  /  /  /  /    /
 المجموع 126 67.30 36 18  247.30

 األرصدة 108 54 12 06   180

لكل وحدة  األرصدة 60% 30% 6.66%  3.3%  100%
  %تعليم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 17
2016/  2015:       السنة الجامعية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

III - بطاقات تنظيم وحدات التعليم  
  )يرجى تصميم بطاقة لكل وحدة تعليمية ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 18
2016/  2015:       السنة الجامعية  

 
 
 
  
  

  التعليم األساسية وحدة: عنوان الوحدة
  دبية الدراسات األ :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
 األول: السداسي

  
 90:حماضرة 

  90:أعمال موجهة
  :أعمال تطبيقية 
  180:/عمل شخصي 

  احلجم الساعي لوحدة التعليمتوزيع 
 واملواد املكونة هلا

 

  18:أساسي     األرصدة:  وحدة التعليم 
  القدمي األديبالنص : 1املادة  
  05:األرصدة 

  2:املعامل 
  القدمي األديبالنقد :  2املادة 

  04:األرصدة  
 2:املعامل 

  علم الصرف:  3املادة 
  05:األرصدة 

  2:املعامل 
  العربيةالبالغة : 4املادة

  04:األرصدة
 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

)محاضرة ( امتحان ) أعمال موجهة ( متواصل  نوع التقييم)متواصل أو امتحان(   

  وصف املواد  
  

  
  



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 19
2016/  2015:       السنة الجامعية  

 
 
 
 

  نهجيةوحدة التعليم امل :عنوان الوحدة 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
 األول: السداسي

  
  

  22.30:/حماضرة 
  67.30:/أعمال موجهة

 :أعمال تطبيقية 

  135:/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  09:منهجي     األرصدة: وحدة التعليم 
  تقنيات البحث: 1املادة  
  03:األرصدة 

   2:املعامل 
  الشفويالتعبري :  2املادة 

 03: األرصدة  

  2: املعامل 
  وموسيقى الشعر العروض:  2املادة 

 03: األرصدة  

  2: املعامل 
 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
 التعليموكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة  

  وصف املواد  
  

  
  
  
  



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 20
2016/  2015:       السنة الجامعية  

  
  
  
  
  

  االستكشافيةوحدة التعليم  :عنوان الوحدة 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
 األول: السداسي

  
 22.30:حماضرة 

  00:أعمال موجهة
  :أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

 

  01: استكشافية     األرصدة: وحدة التعليم 
  علوم القران:  1املادة  
  01:األرصدة 

 املعامل   

 
األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 

  التعليم
 وكذا للمواد املكونة هلا

 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة  

  وصف املواد  

  
  

  وحدة التعليم األفقية:عنوان الوحدة 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
 األول: السداسي

  

  00:حماضرة 
  22.30:أعمال موجهة

  :أعمال تطبيقية 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
   واملواد املكونة هلا

 



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 21
2016/  2015:       السنة الجامعية  

  9:/عمل شخصي 

 

  02:األرصدة    أفقية: وحدة التعليم 

  
  )تعبري شفوي( لغة أجنبية: 1املادة  
  1:األرصدة 

  1:املعامل 
  

  اإلعالماآليل:  2املادة 
 1: األرصدة  

 1: املعامل 

 
األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 

  التعليم
 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان   

  وصف املواد  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 22
2016/  2015:       السنة الجامعية  

  ساسيةوحدة التعليم األ:عنوان الوحدة 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
 الثاين:السداسي 

  
 90:حماضرة 

  90:أعمال موجهة
  22.30 :أعمال تطبيقية 
 180:/عمل شخصي 

 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  18:أساسي     األرصدة:  وحدة التعليم 
  )نثر( القدمي األديبالنص 1املادة  
  05:األرصدة 

  2:املعامل 
  2 القدمي األديبالنقد :  2املادة 

  04:األرصدة  
 2:املعامل 

  النحو  علم  : 3املادة 
  05:األرصدة  

  2:املعامل 
  فقه اللغة: 4املادة

  04:األرصدة
  2:املعامل

 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
 التعليموكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

نوع التقييم)امتحانمتواصل أو ( امتحان و مراقبة مستمرة  

  وصف املواد  
  

  
  نهجيةوحدة التعليم امل:عنوان الوحدة 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 23
2016/  2015:       السنة الجامعية  

  األدب العريب:  التخصص
 الثاين:السداسي 

  
  22.30:/حماضرة 

  67.30:/أعمال موجهة
 :أعمال تطبيقية 

 135:/عمل شخصي 
 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

 

   09:منهجية     األرصدة :التعليموحدة 
  2 تقنيات البحث: 1املادة  
  03:األرصدة 

  2:املعامل 

  
  تقنيات التعبري الكتايب:  2املادة 

 03: األرصدة  

  2: املعامل 
  

  مصادر اللغةواألدب والنقد:  2املادة 
 03: األرصدة  

 2: املعامل 

 
األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 

  التعليم
 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة  

 
  

  وصف املواد
  

  
  وحدة التعليم االستكشافية :عنوان الوحدة 

  الدراسات األدبية  :الشعبة 
  األدب العريب:  التخصص

 الثاين:السداسي 
  



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 24
2016/  2015:       السنة الجامعية  

 22.30:حماضرة 

  00:أعمال موجهة
  00:تطبيقيةأعمال 

 45:/عمل شخصي 
 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

 

  01: استكشافية     األرصدة: وحدة التعليم 
  اإلنسانيةريخ احلضارة :  1املادة  
  01:األرصدة 

  01:املعامل 

 
األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 

  التعليم
 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة  

 
  

  وصف املواد
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 25
2016/  2015:       السنة الجامعية  

  فقيةوحدة التعليم األ:عنوان الوحدة 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
 الثاين:السداسي 

  
  00:حماضرة 

  22.30:أعمال موجهة
  22.30:أعمال تطبيقية 
  90:/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

   02:األرصدة) لغة أجنبية(أفقية   : وحدة التعليم 
  تعبري شفهي : 1املادة  
  1:األرصدة 

  1:املعامل 
  إعالمآيل:  2املادة 

 1: األرصدة  

 1: املعامل 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
 هلاالتعليموكذا للمواد املكونة 

  
 
 
 
 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان   

 
  

  وصف املواد
  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  ساسيةوحدة التعليم األ:عنوان الوحدة 



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 26
2016/  2015:       السنة الجامعية  

  الدراسات األدبية  :الشعبة 
  األدب العريب:  التخصص

 الثالث:السداسي 
  

  180:حماضرة 
  180/:أعمال موجهة

  00:أعمال تطبيقية 
  180:/عمل شخصي 

  الساعي لوحدة التعليمتوزيع احلجم 
 واملواد املكونة هلا

 

  18: أساسي     األرصدة:  وحدة التعليم 
  احلديث األديبالنص :  1املادة  
  05:األرصدة 

  02:املعامل 
  احلديث األديبالنقد :  2املادة 

  04:األرصدة  
  2:املعامل 
  علم النحو:  3املادة 

  05:األرصدة  
 2:املعامل 

  عامةلسانيات : 4املادة
  04:األرصدة
 2:املعامل

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

مراقبة مستمرةامتحان و  نوع التقييم)متواصل أو امتحان(   

 
  

  وصف املواد
  

  
 
 
 
 
 
  



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 27
2016/  2015:       السنة الجامعية  

  نهجيةوحدة التعليم امل:عنوان الوحدة 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
 الثالث:السداسي 

  
  67.30:حماضرة 

  67.30/:أعمال موجهة
  :/أعمال تطبيقية 
  67.30:/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

   03:منهجية     األرصدة: وحدة التعليم 
  ةاملعاصر  يةاهج النقدنامل:  1املادة  
 03:األرصدة 

  2:املعامل 
  وحتليل اخلطاب األسلوبية:  1املادة  
 03:األرصدة 

  2:املعامل 
  املقارن إلىاألدبمدخل :  1املادة  
 03:األرصدة 

  2:املعامل 
 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
  
  
 
 

 نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة

  وصف املواد  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ستكشافيةوحدة التعليم اال:عنوان الوحدة 



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 28
2016/  2015:       السنة الجامعية  

  الدراسات األدبية  :الشعبة 
  األدب العريب:  التخصص

 الثالث:السداسي 
  

  00:حماضرة 
  67.30/:أعمال موجهة

  :/أعمال تطبيقية 
  45 :/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  ةستكشافيالتعليم االوحدة : وحدة التعليم 
  مغاربيمدخل إلى األدب ال:  1املادة  
  01:األرصدة 

 1:املعامل 

  
  األدب الشعبي العام:  2املادة 

  01: األرصدة  
 1: املعامل 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
  
  
 
 

 التقييمنوع )متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة

 
  

  وصف املواد
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 29
2016/  2015:       السنة الجامعية  

  فقيةوحدة التعليم األ:عنوان الوحدة 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
 الثالث:السداسي 

  
  00:/حماضرة 

 22.30/: أعمال موجهة

  00:أعمال تطبيقية 
  45 :/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  01:األرصدة) لغة أجنبية(أفقية   : وحدة التعليم 
  )شفهي/تعبير كتابي (:  1املادة  
  1:األرصدة 

 1:املعامل 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

  وكذا للمواد املكونة هلا

 نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان

 
  
  

  وصف املواد
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 30
2016/  2015:       السنة الجامعية  

  ساسيةوحدة التعليم األ:الوحدة عنوان 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
 ابعالر :السداسي 

  
  90:حماضرة 

  90/:أعمال موجهة
  00: أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  18:أساسية     األرصدة:  وحدة التعليم 
  املعاصر األديبالنص :  1املادة  
  05:األرصدة 

  02:املعامل 
  النقد العريب املعاصر:  2املادة 

  04:األرصدة  
  2:املعامل 
  الصرف  علم : 3املادة 

  05:األرصدة  
 2:املعامل 

  اللسانيات التطبيقية: 4املادة
  04:األرصدة
 2:املعامل

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 للمواد املكونة هلا وكذا

  
 
 
 
 

مراقبة مستمرةامتحان و  نوع التقييم)متواصل أو امتحان(   

 
  

  وصف املواد
  

 
 
  
  
  



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 31
2016/  2015:       السنة الجامعية  

  نهجيةوحدة التعليم امل:عنوان الوحدة 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
 الرابع: السداسي

  
  67.30:حماضرة 

  67.30/:أعمال موجهة
  :/أعمال تطبيقية 

  45 :/شخصي عمل 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

   09:منهجية     األرصدة: وحدة التعليم 
  األدبنظرية :  1املادة  
 03:األرصدة 

  2:املعامل 
  املدارس اللسانية:  1املادة  
 03:األرصدة 

  2:املعامل 
  العاملية إلىاآلدابمدخل :  1املادة  
 03:األرصدة 

  2:املعامل 
 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة  

  وصف املواد  
  

  
 
 
 
 
 
 
  

  ستكشافيةوحدة التعليم اال:عنوان الوحدة 



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 32
2016/  2015:       السنة الجامعية  

  الدراسات األدبية  :الشعبة 
  األدب العريب:  التخصص

 الرابع :السداسي 
  

  00:حماضرة 
  45/:أعمال موجهة

  :/أعمال تطبيقية 
  45 :/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  02: استكشافية     األرصدة: وحدة التعليم 
  الشعرية العربية1المادة

  01:األرصدة 
  1:املعامل 
  الحداثة في األدب العربي:  2املادة 

  01: األرصدة  
 1: املعامل 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
  
  
 
 

 نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة

  وصف املواد  
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  وحدة التعليم األفقية:عنوان الوحدة 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
  
 الرابع :السداسي 

  
  00:حماضرة 

  45/:أعمال موجهة
  :/أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

 

  02: األرصدةلغة أجنبيةأفقية: وحدة التعليم 
  تعبري شفوي /تعبري كتايب:  1املادة  
  01:األرصدة 

  1:املعامل 
 

  
األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 

  التعليم
  وكذا للمواد املكونة هلا

 نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة

  وصف املواد  
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  وحدة التعليم األساسية:عنوان الوحدة 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
 اخلامس:السداسي 

  
  90:حماضرة 

  90/:أعمال موجهة
  00: أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  18:أساسية     األرصدة:  وحدة التعليم 
  قضايا النص الشعري القديم:  1املادة  
  05:األرصدة 

  03:املعامل 
  جماليات السرد العربي القديم:  2املادة 

  04:األرصدة  
  2:املعامل 
  قضايا النص الشعري الحديث و المعاصر: 3املادة 

  05:األرصدة  
 3:املعامل 

  السرديات العربية الحديثة و المعاصرة: 4املادة
  04:األرصدة
 2:املعامل

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

مراقبة مستمرةامتحان و  نوع التقييم)متواصل أو امتحان(   

 
  

  وصف املواد
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2016/  2015:       السنة الجامعية  

  وحدة التعليم املنهجية:عنوان الوحدة 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
 اخلامس:السداسي 

  
  67.30:حماضرة 

  67.30/:أعمال موجهة
  :/أعمال تطبيقية 
  45 :/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

   09:منهجية     األرصدة: وحدة التعليم 
  منهجية البحث األدبي:  1املادة  
 03:األرصدة 

  2:املعامل 
  تحليل الخطاب األدبي:  2املادة  
 03:األرصدة 

  2:املعامل 
  مناهج النقد األدبي:  3املادة  
 03:األرصدة 

  2:املعامل 
 

لوحدة األرصدة و املعامالت املمنوحة  
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة  

  وصف املواد  
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  وحدة التعليم االستكشافية:عنوان الوحدة 
  

  الدراسات األدبية  :الشعبة 
  األدب العريب:  التخصص

 اخلامس:السداسي 
  

  00:حماضرة 
  45/:أعمال موجهة

  :/أعمال تطبيقية 
  45 :/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  02: استكشافية     األرصدة: وحدة التعليم 
  األدب الصوفي الجزائري:  1املادة 

  01:األرصدة 
  1:املعامل 
  األدب العربي واالستشراق:  2املادة 

  01: األرصدة  
 1: املعامل 

املعامالت املمنوحة  لوحدة األرصدة و 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
  
  
 
 

 نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة

  وصف املواد  
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  وحدة التعليم األفقية:عنوان الوحدة 

  الدراسات األدبية  :الشعبة 
  األدب العريب:  التخصص

  
 اخلامس:السداسي 

  
  00:حماضرة 

  45/:أعمال موجهة
  :/أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

 

  02: األرصدة لغة أجنبيةأفقية     : وحدة التعليم 
  اللغة األجنبية:  1املادة  
  01:األرصدة 

  1:املعامل 
 

  
األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 

  التعليم
  للمواد املكونة هلاوكذا 

 نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة

  وصف املواد  
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2016/  2015:       السنة الجامعية  

  وحدة التعليم األساسية:عنوان الوحدة 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
 السادس:السداسي 

  
  90:حماضرة 

  90/:أعمال موجهة
  00: أعمال تطبيقية 

 45 :/شخصي عمل 
 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  18:أساسية     األرصدة:  وحدة التعليم 
  النص الشعري المغاربي:  1املادة  
  05:األرصدة 

  03:املعامل 
  النص السردي المغاربي:  2املادة 

  04:األرصدة  
  2:املعامل 
  المسرح المغاربي: 3املادة 

  05:األرصدة  
 3:املعامل 

  األدب الشعبي المغاربي: 4املادة
  04:األرصدة
 2:املعامل

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

مراقبة مستمرةامتحان و  نوع التقييم)متواصل أو امتحان(   

 
  

  وصف املواد
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2016/  2015:       السنة الجامعية  

  وحدة التعليم املنهجية:عنوان الوحدة 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
 السادس:السداسي 

  
  67.30:حماضرة 

  67.30/:أعمال موجهة
  :/أعمال تطبيقية 
  45 :/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

   09:منهجية     األرصدة: وحدة التعليم 
  مذكرة التخرج:  1املادة  
 09:األرصدة 

  06:املعامل 
 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة  

  وصف املواد  
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2016/  2015:       السنة الجامعية  

  وحدة التعليم االستكشافية:عنوان الوحدة 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
 السادس:السداسي 

  
  00:حماضرة 

  45/:أعمال موجهة
  :/أعمال تطبيقية 
  45 :/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  02: استكشافية     األرصدة: وحدة التعليم 
  األدب المقارن:  1املادة 

  01:األرصدة 
  1:املعامل 
  أدب الهامش:  2املادة 

  01: األرصدة  
 1: املعامل 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
  
  
 
 

 نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة

  وصف املواد  
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2016/  2015:       السنة الجامعية  

  وحدة التعليم األفقية:عنوان الوحدة 
  الدراسات األدبية  :الشعبة 

  األدب العريب:  التخصص
 السادس:السداسي 

  
  00:حماضرة 

  45/:أعمال موجهة
  :/أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

 

  02: األرصدة لغة أجنبيةأفقية     : وحدة التعليم 
  لغة أجنبية متخصصة:  1املادة  
  01:األرصدة 

  1:املعامل 
 

  
لوحدة  األرصدة و املعامالت املمنوحة 

  التعليم
  وكذا للمواد املكونة هلا

 نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة

  وصف املواد  
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  البرنامج المفصل لكل مادة -
  )تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة( 
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  األدب العريب:ليسانسعنوان ال
  األول :السداسي

  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  ) شعر ( النص األدبي القديم :المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة
  :محتوى المادة

وحدة : السداسي األول
 التعليم األساسية

النص : مادة
شعر ( األدبيالقديم 

( 

 05:الرصيد 03:المعامل

ا  1 رخييا وجغراف   الشعر العريب القدمي 

هنا ؤساليهبا   2 س ـ معلقة عنرتة( املعلقات مضام ٔيب سلمى ـ معلقة امرئ الق ن    )نصوص من معلقة زهري 

لشنفرى...نصوص(شعر الصعاليك   3 ة العرب    )…الم

ات  4 و   الشعر يف صدر إالسالم  شعر الف

  املرايث النبوية  5

  شعر النقائض   6

  الشعر العذري والشعر العمري  7

ن الفارض. ٔبو العتاهية . نصوص من املرشق واملغرب(شعر الزهد والتصوف    8   ....ا

ٔيب متام  : شعر امحلاسة  9 رتي/ نصوص  اج يوسف البيايس. الشاطيب. الزوزين. ..... الب ٔيب احل   ......الكوراين.. امحلاسة املغربية 

ات(السيايس يف املرشق واملغرب الشعر   10 و ء املدن..السجون.الشيعة.اخلوارج.الف   ..ر

  الشعر الفلسفي وشعر احلمكة  11

ال  12 ٔز   املوحشات وا

ٔندليس  13 ن زيدون. (الشعر ا ٔشعار ا   )..…نصوص من  

ري القدمي  14 ن حامد التهيريت. نصوص من الشعر اجلزا   ...كر 

  :طريقة التقييم
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

  متواصال طوال السداسي 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

ي .1 ي. غا ا  .صف

ي .2 دب العر خ  لمان. تار  .ارل برو

ن .3 ي احظ. البيان والت  .ا

يزي . املعلقات العشر .4  .الت

دب .5 خ    .مصطفى صادق الراف. تار

  
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  األول :السداسي
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  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  النقد األدبي القديم:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

وحدة : األولالسداسي 
 التعليم األساسية

النقد : مادة: مادة
 1( األدبي القديم 

( 

 04:الرصيد 02:المعامل

ته يف املرشق واملغرب  1   النقد العريب مفهومه وتطوره وجغراف

ا املصنفات النقدية يف املرشق واملغرب  2 ليوغراف   ب

نطباعي مفهومه وجماالته ومناذج من نصوصه  3   النقد 

  الشعر عند النقاد املشارقة واملغاربة مفهوم  4

ٔصيل الشعر   5 ال وت نت ٔندلس واملغرب( قضية    )مناذج نصية من املرشق وا

ٔندلس واملغرب( قضية الفحو عند النقاد   6   )مناذج نصية من املرشق وا

ٔندلس واملغرب( قضية معود الشعر   7   )مناذج نصية من املرشق وا

لفظ واملعىن  8 ن جعفرقضية ا ن طباطبا و قذامه  يبة وا ن ق    عند ا

ٔندلس واملغرب العريب  9 لفظ واملعىن  عند نقاد ا   قضية ا

ٔندلس واملغرب( قضية الصدق   10   )مناذج نصية من املرشق وا

ت النقدية   11 ٔندلس واملغرب( املواز   )مناذج نصية من املرشق وا

ٔندلس واملغرب مناذج نصية من املرشق( نظرية النظم   12   )وا

ٔندلس واملغرب( النقد البالغي   13   )مناذج نصية من املرشق وا

الم النقد يف املرشق  14 ٔ اين. رامج    ...اجلر

  
  :طريقة التقييم

يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 
  متواصال طوال السداسي 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
 .شوقي ضيف. في األدب العربي .1
 الخصومة بين القدماء والمحدثين فى النقد العربى القديم ـ عثمان موافى .2
 قضايا النقد القديم ـ دمحم صايل وعبدالمعطى نمر .3
 قضايا النقد األدبى ـ بدوى طبانة .4

  
  

  
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  األول :السداسي
  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية
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  :األستاذ المسؤول على المادة 
  الصرفعلم :المادة

  :أهداف التعليم
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة
 05:الرصيد 03:المعامل الصرف: مادة وحدة التعليم األساسية/ السداسي الثاني

 )  الميزان الصرفي/ ميدانهالصرف و   (معني الصرف  1

  الحذف وأثره في الميزان الصرفي.القلب وأثره في الميزان الصرفي  2

 .الفعل من حيث الصحة واالعتالل 3
 )  اللفيف/ الناقص/ األجوف/ المثال    (الفعل المعتدل  4

 المجرد و المزيد  5

 )  تزاد لها الهمزةالمعاني التي / مزيد الثالثي بحرف  (معاني المزيد بحرف  6

 )  معاني الفاعل/ المعاني التي تزاد لها تضعيف العين   (معاني المزيد بحرف   7

 ) تفعّل افعلّ /تفاعل / افتعل / انفعل : معاني (معاني المزيد بحرفين  8
 )  افعّول/ افعالّ / افعوعل /استفعل :معاني   (معاني المزيد بثالث أحرف  9

 )   مزيد الرباعي بحرفين/ مزيد الرباعي بحرف   (مزيد الرباعي  10
  :اسم الفاعل: المشتقات  11
  اسم المفعول  12
  الصفـة المشـبهة  13
  اسما الزمان والمكانواسم اآللة اسم التفضيل   14

  
  :طريقة التقييم

يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 
  متواصال طوال السداسي 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  التطبيق الصريف عبده الراجحي .1
  ،مصطفى الغالييينملؤلفه جامع الدروس العربية .2
ذيشرح كافية ابن احلاجب .3   ،لرضي الدين اإلسرتا
  ،أليب دمحم عبد هللا بن عقيلشرح ابن عقيل .4
 .البن هشام األنصاريمغين اللبيب عن كتب األعاريب .5
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  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  األول :السداسي
  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة 
  البالغة العربية:المادة

  :أهداف التعليم
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة

وحدة التعليم : السداسي األول
 األساسية

: مادة
البالغة 
 العربية

 04:الرصيد 02:المعامل

ة   1 ه ( مل البال ٔته وتطوره وفرو ٔهل )مفهومه وش   املرشق واملغربٓراء 

ة   2 ٔصيل البال ة يف ت م ر الفرق ال ا(ا از عند املعزت منوذ   )ا

ٔسلوب اخلربي ؤرضبه  3   ا

شايئ ؤرضبه  4 ٔسلوب إال   ا

ري  5 ٔ   الفصل والوصل. التقدمي والت

از  6 قة وا از. احلق   ٔنواع ا

ه ؤرضبه  7 ش   ال

اية. ستعارة  8   الك

  املقاب. املطابقة  9

  اجلناس  10

  السجع  11

ٔسلوبية  12 ة وا   البال
ة والشعرية  13   البال

ة اخلطاب النرثي   14   بال

  
  :طريقة التقييم

يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 
  متواصال طوال السداسي 

  )إلخ انترنت، كتب،ومطبوعات ، مواقع(  :المراجع
 ).في نظرية عبد القاهر الجرجاني اللغوية(أحمد شامية، خصائص العربية واإلعجاز القرآني  .1
  .دمحم كريم الكواز، أبحاث في بالغة القرآن الكريم .2
  .عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز في علم المعاني .3
 .دراسات في البالغة العربية عبد العاطي غريب عالم .4
  .طبيق ألحمد مطلوبالبالغة والت .5

  
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  األول :السداسي
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  :منهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية ال
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  تقنيات البحث:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

السداسي األول وحدة 
 التعليم المنهجية

تقنيات : مادة
 البحث

 03:الرصيد 02:المعامل

  .. )طبيعته، رشوطه، خصائصه(مفهوم البحث العلمي   1

بتاكر،مهنج الرتيب (البحث العلمي ومهنج البحث    2 ليل و   ) مهنج الت

  بني املهنجية واملهنج   3

  ٔهداف البحث العلمي  4

ٔسلوب العلمي  5   مهنج البحث العلمي، وا

ةالبحوث النظرية   6   .والبحوث التطبيق

ٔليف   7   رشوط الت

ملؤطر(فضائل الباحث   8 القة الباحث    ) صفات الباحث، 

  القة الباحث مبراكز التوثيق  9

بية   10 ة(املك ليوغراف ٔنواع الب ليوغرايف،    )البحث الب

  مصادر ومراجع مادة البحث  11

ة العلمية  12 ر رة، (ٔنواع البحث العلمي وا ةاملذ ٔطرو ، ا   )الرسا

  جماالت البحث العلمي وتطبيقاته  13

امة  14   مراجعة 

  
  :طريقة التقييم

  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

 .إنعام دمحم علي، المعين في كتابة البحوث .1
 .أحمد شلبي، كيف تكتب بحثا أو رسالة .2
 .شوقي ضيف، البحث األدبي .3

ة .4 ث العل ة ال ه ، م ا مل  .  ث
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  األدب العرب:ليسانسعنوان ال
  األول :السداسي

  :منهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية ال
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  فنيات التعبير الشفوي:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

  

السداسي األول وحدة 
 التعليم المنهجية

فنيات : مادة
 التعبير الشفوي

المعامل
:02 

 03:الرصيد

ل  1 لامدة: مد امة ومصطلحية  ره يف معلية التواصل:( قراءة  ٔ ايب، التعبري بوصفه رسا ، التعبري و  ي، التعبري الك   ..)التعبري الّشفه

ي   2 داين، ،من املنظور الرتبوي، من املنظور املعريف ، من املنظور املهنجي، من املنظور إالبداعيمن (ٔمهية التعبري الشفه   ).املنظور النفيس،  من املنظور الو

ي     3 ي الوظيفي:( ٔمناط التعبري الشفه ي إالبداعي - التعبري الشفه ي-التعبري الشفه لّفظية (ٕاشاكالت التعبري الشفه   )عيوب النطق، العادات ا

ي  4 لتعبري الشفه لّغوي:( حتليل املادة املكّونة  لغوي، تدريبات -الصوت ا ري ا   )الصوت 

ىل معلية التواصل    5 رها  ٔ ري الشفوية و ٔسلوب النفي : ( فهم إالشارات التعبريية  ان  عن طريق حركة العينني،  سهت ستغراب و ٔسلوب  يد حبركة اليد،   ٔ ٔسلوب الت

اكر عن طريق ح ة املسمتعنيوإال اه ،موا ن ذب  سهم يف  دام ٕاشارات  ه وفق املعىن املعّرب عنه، است دام تعبريات الو   )ركة الرٔس، است

م يالتعبري الشفه    6 ه منية  اه و ن رة  ية ٕا ت الصوت( وتق اه -التحّمك يف مستو ن ٔساليب لفت  ٔقرص طريقة ٕايصال الفكرة –)إالشارة- ستفهام ( توظيف  الرتكزي  -ب
يار امجل املناسبة يف السياق املناسب-ىل صلب املوضوع   ..)اخ

ٔرحيية  7 دام طبقات صوتية :(مقّومات التواصل ب رتباك،است دث بثقة يف النفس وجتنّب  دث بصوت واحض،الت م،الت ع،حسن الفهم،حتّري  الوضوح يف ال حسناالس
طلّبات  اسبة حبسب م اة مواطن الفصل والوصلم   )السياق، مرا

الص والعرض إاللقاءارة : (العرض  -1:قوالب تعبريية شفهية  8 ست قة يف طرح الفكرة،  الطرح والطرح املضاد و  ّ د خمططات هيلكية وجشرية  لعرض املوضوع،  ا   اع

ع(مواصفات احلوار الهادف: احلوار  9 س ل ارة  ع، تق س ٓخر حسن    )الرٔي ا

ري ٕابداعي)ٕالقاء قصيدة شعر( ٕالقاء ٕابداعي : (إاللقاء  10 اسبة ما( ، ٕالقاء  )ٕالقاء لكمة يف م  

دث :(احملادثة   11 ال ارة الت ٔخرى،است ٔفاكر توليد فكرة من  ة لتدعمي ا نّو ّ م ٔد رخييا، تقدمي  ٔو  ا  طق ا م رت ٔفاكر  ب ا رت ص النتاجئ، تقدمي التعبري فن الفكرة بوضوح، 
ات   )احللول واملقرت

م املتلقي-التحّمك يف الوقت-الرتكزي.( املدا  12 ىل اه اه واحملافظة  ن ..)لب   

ة ، املهنية، ،(املقاب   13 )الصحف  

ٔسئ   14 ة وٕالقاء ا   السؤال  ارة. صيا

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
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  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  األول :السداسي
  :منهجيةالوحدة التعليمية الاألستاذ المسؤول عن 

  :األستاذ المسؤول على المادة 
  العروض وموسيقى الشعر:المادة

  :أهداف التعليم
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة

وحدة : السداسي األول 
 التعليم المنهجية

العروض : المادة 
 وموسيقى الشعر

 03:الرصيد 02:المعامل

ا ( التعريف بعمل العروض   1 مل العروض  –العروض لغة و اصطال مل العروض وفوائده  –واضع  معىن الشعر ،موسيقى الشعر ،مصادر العروض ) ٔمهية 
  ومراجعه 

ت   :تعريفات   2 مية ،الب ضة ، الي ٔرجوزة ، املعلقة ، احلولية ، امللحمة ،النق   القصيدة ،ا

3  
  

ابة العروضية  د الك لفظية ( قوا د ا د اخلطية  –القوا ل  –الرموز (تقطيع الشعر العريب ) القوا ٔسباب  –التفا   )ا

ت  4 اريض/التعريف: بناء الب ٔ ٔرضب/ا ٔبيات الشعرية)ا غرياهتا/ٔنواع ا   املقاطع العروضية /التفاعيل وم

افات و العلل   5   الز

ر   6 وا   الترصيع والتجميع التدور  البحور و ا

دد البحور الشعرية، مفاتيح البحور   7   البحور الشعرية   معىن البحر ،
  خصائص حبور الشعر ،البحور يف الشعر احلر

سيط ،حبر الوافر ٔوزان البحور  8   حبر الطويل ،حبر املديد، حبر ال

  الرملحبر -حبر الاكمل ،حبر الهزج ،حبر الرجز ،  9

ف ،حبر املضارع  10 رسح ،حبر اخلف   حبر الرسيع، حبر امل

تث، حبر املتقارب،حبر املتدارك  11 ضب ،حبر ا   حبر املق

ٔنواعها ،عيوهبا  12 ة ،حروفها،حراكهتا ، ة القاف   دراسة القاف

ة يف الشعر املعارص  13   اجلوازات الشعرية. القاف

سيقات العروضيةموسيقى الشعر الهندسات الصوتية   14   والت

  
  :طريقة التقييم

  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

ا  عل العروض والقوا .1 وات. املتوسط ال حمدي نو  .مو 

ي .2 ز نبوي . موسوعة موسيقى الشعر العر  .عبد العز

اتمصطفى . كتاب العروض .3  .حر
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  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  األول :السداسي
  :االستكشافيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة 
  علوم القرآن:المادة

  :أهداف التعليم
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة

السداسي األول  وحدة  
 التعليم االستكشافية

علوم : مادة
 القرآن

 01:الرصيد 01:المعامل

1  
  

ٔدبية:تعريفات لغوية و ا راسات ا لومه يف ا ، املعجزة، النيب، الو. ٔمهية القرٓن و  اب ، الو   .تعريف القرٓن، الك

، التنجمي  -1:رخي القرٓن   2 ت الو   ..زول القرٓن، بدا

ت  -2  3 ٓ ب سور و رت ل مجع القرٓن،معايري  ة ام اجهتادية(القرٓنمرا   )وقف

ت النص القرٓين  4 ٓية، السورة -1:مكو لفظة، العبارة، ا   ا

ٔهدافها -2  5   .القصة القرٓنية، خصائصها ، 

يب، -1:سياقات النص القرٓين  6   امليك واملدين: السياق املاكن -.2ٔسباب الزنول: السياق الس

زل ، النا: السياق الرتاتيب -3  7 ٓخر ما  سوخٔول و   خس وامل

ٔنواعها، احلمكة مهنا:(السياق التداويل -4  8 ا،    )القراءات القرٓنية، مفهو

9  
  

اجه التفسري ونقدها ٔويل والرشح، رشوط املفرس -1:م اتية(معىن التفسري و الت رخي التفسري، )العلمية وا ابة، والتابعني وعرص (،  يف عهد الص
  )التدون

ٔثور -2  10 مل المه، نقده: التفسري  ٔ لرٔي. خصائصه ،  المه، نقده: التفسري  ٔ  

لغوي -3  11 المه، نقده: التفسري ا ٔ   خصائصه،

ٔديب -4  12 المه، نقده: التفسري البياين وا ٔ   خصائصه،

لغوي والبياين-1: إالجعاز القرٓين  13   إالجعاز ا

رشيعي -2  14 اري وال   إالجعاز إالخ

  
  :طريقة التقييم

  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

  حازم حيدر. د: علوم القرآن بين البرهان واإلتقان تأليف .1
مات المفسرين تأليف د .2   دمحم صفاء شيخ حقي. علوم القرآن من خالل مقدِّ
  د فهد الرومي. أ: دراسات في علوم القرآن تأليف .3
 عبد الرحمن الشهري.د: القول بالصرفة في إعجاز القرآن عرض ونقد تأليف .4
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 األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  األول :داسيس
  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة 
  FRANCAIS:المادة

  :التعليمأهداف 
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة
السداسي األول وحدة 

 التعليم األفقية
 FRANCAIS 01الرصيد  01: المعامل

Les systèmes vocalique et consonantique ( /i/ - /e /)  
  

1  

Réalisation des voyelles nasales ( /on /an/en  
  

2  

Réalisation des voyelles nasales (un/in/  
  

3  

La graphie des sons / s/ss /c/ç/t/  
  

4  

La graphie des sons c/ç/t/  
  

5  

Lecture des textes  
  

6  

Exercices  
  

7  

Le nom  
  

8  

Le verbe  
  

9  

Le complément direct  
  

10  

Le complément indirect  
  

11  

Le genre et le nombre  
  

12  

Exercices  
  

13  

Conjugaison des temps  
  

14  
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  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
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  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  األول :السداسي
  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة 
  ANGLAIS:المادة

  :أهداف التعليم
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة
السداسي األول وحدة  التعليم 

 األفقية
 ANGLAIS 01:الرصيد 01: المعامل

Grammar Points  
  

1  

Word order in English sentences  
  

2  

Articles indefinite and definite  
  

3  

Articles definite  
  

4  

Nouns  
  

5  

Adjectives and pronouns  
  

6  

Interrogatives  
  

7  

Possessive adjectives personal and other pronouns  
  

8  

Adverbs  
  

9  

Preposisions  
  

10  

C onjunctions  
  

11  

Introduction to verbs  
  

12  

The auxiliares ( Be and Have )  
  

13  

The auxiliares ( Do  and Have, Must ,Can ,Ought )  
  

14  
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  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  األول :السداسي
  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة 
  اإلعالم اآللي:المادة

  :أهداف التعليم
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة

السداسي األول    وحدة 
 التعليم األفقية

: مادة
 اإلعالم اآللي

 01:الرصيد 01:المعامل

الها  1 ٔج ب  و   ٔنواع احلواس

  طريقة معل احلاسوب  2

  وخمتلف ٕاصداراتهعرض ويندوز   3

شغيل النظام   4 ة (  بدء    )تدريبات تطبيق

ة   5 ب(الوا ت-رشيط املهام-سطح املك   ...)إاليقو

ة  6   تدريبات تطبيق

لغة(خصائص النظام   7   ...)التارخي-الوقت-ا

ة  8   تدريبات تطبيق

ات  9   مفهوم امللفات وا

ة  10   تدريبات تطبيق

اتمستكشف الويندوز مع   11 ىل امللفات وا   معليات 

ة  12   تدريبات تطبيق

  س املهمالت  13

ة  14   تدريبات تطبيق

  
  :طريقة التقييم

  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
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  ثاني     جذع مشتركال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  )نثر ( النص األدبي القديم :المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

السداسي الثاني وحدة 
 التعليم األساسية

مادة النص األدبي 
 )نثر ( القديم 

 05:الرصيد 03:المعامل

ا   1 رخييا وجغراف   النرث العريب القدمي 

  اخلطابة    2

  نصوص من خطب صدر إالسالم  3

ال واحلمك  4 ٔم   ا

ٔلف لي ولي . الرسد   5 ت    حاك

ىل لسان احليوان   6 ة ( احلاكية    )لكي ودم

امات . املقامات بديع الزمان اهلمذاين ومقامات احلرري  7   الوهراينم

ٔندلس واملغرب  8 يوانية و إالخوانية  يف املرشق وا   الرسائل ا

ٔندلس واملغرب  9   الرسائل السياسية يف املرشق وا

ٔندلس واملغرب  10 ٔدبية يف املرشق وا   الرسائل ا

  ٔدب الر يف املرشق   11

ٔندلس واملغرب  12   ٔدب الر يف ا

ٔندلس واملغربٔدب التصوف يف املرشق   13   وا

ري القدمي  14   النرث اجلزا

  :طريقة التقييم
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

  متواصال طوال السداسي 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

 .األصفهاني. األغاني .1
 .كارل بروكلمان. تاريخ األدب العربي .2
 .الجاحظ. البيان والتبيين .3
 .التبريزي. المعلقات العشر .4
 .مصطفى صادق الرافعي. تاريخ األدب .5
 .أبو هالل العسكري. كتاب الصناعتين .6
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  .ابن عبد ربه. العقد الفريد .7
 

  ثاني     جذع مشتركال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  األدبي القديم  النقدا:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

: السداسي الثاني
وحدة التعليم 

 األساسية

النقد : مادة
األدبي القديم 

)2( 

 04:الرصيد 02:المعامل

ٔندلس واملغربمناذج نصية من ( قضية الوضوح والغموض   1   )املرشق وا

ٔدبية   2 ٔندلس واملغرب( الرسقات ا   )مناذج نصية من املرشق وا

بية يف النقد العريب   3 ٔج ٔندلس واملغرب( املؤرات ا   )مناذج نصية من املرشق وا

ٔديب   4 ر املعزت يف النقد ا ٔندلس واملغرب( ٔ   )مناذج نصية من املرشق وا

ٔندلس واملغرب( الفالسفة قضا النقد عند   5   )مناذج نصية من املرشق وا

ٔندلس واملغرب( مفهوم النرث يف الرتاث النقدي   6   )مناذج نصية من املرشق وا

ٔندلس واملغرب( النقد وقضية إالجعاز   7   )مناذج نصية من املرشق وا

ٔويل  بني القدمي واجلديد   8   قضية الت

ٔندلس واملغرب( قضية املنظوم واملنثور    9   )مناذج نصية من املرشق وا

لفظ واملعىن  10   قضية ا

لرشوح   11 ٔندلس واملغرب( البعد النقدي    )مناذج نصية من املرشق وا

ٔندلس واملغرب( نظرية املوحش يف مزيان النقد   12   )مناذج نصية من املرشق وا

ازم القرطاجين   13 ن حزم .قضا النقد عند  ن رشد .ا ون. ا ن    وا

ٔندلس واملغرب   14 الم النقد يف ا ٔ ن حزم، . رامج  ن شهيد وا   ازم القرطاجينا

  
 

  :طريقة التقييم
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

  متواصال طوال السداسي 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

 .ابن سالم الجمحي.  طبقات فحول الشعراء .1
 .عبد العزيز الجرجاني. الوساطة بين المتنبي وخصومه .2
 اآلمدي. الموازنة بين الطائيين .3
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 الخصومة بين القدماء والمحدثين فى النقد العربى القديم ـ عثمان موافى .4
 تاريخ النقد األدبى والبالغة ـ دمحم زغلول سالم .5

  جذع مشتركثاني     ال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  علم النحو:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

: مادة وحدة التعليم األساسية/ السداسي األول
 النحو

 05:الرصيد 03:المعامل

 النشأة و التقعيد/ النحو العربي  1
 التصنيف في النحو العربي المؤلفات األولى 2
 دروس تعليمية –اإلعراب و البناء  3
 الجملة الفعلية وأنماطها 4
 الفعل المتعّدي   الفعل الالزم ـ 5
 الفاعل  6
هالمفعوالت :متممات الجملة الفعلية 7 ل  فع  :ال

 المفعول المطلق 8
 )له) (من أجله(المفعول ألجله  9

  ):ظرف الزمان وظرف المكان)(الظرف(المفعول فيه   10
  : المفعول معه  11
     :الحال   12
  :التمييز  13
  :االستثناء  14

 

 

 

  :طريقة التقييم
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

  متواصال طوال السداسي 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

  الكتاب . سيبويه .1
ية .2 ملة العر   .دمحم حماسة عبد اللطيف،  بناء ا

عرابي .3 ديثدمحم حماسة عبد اللطيف، العالمة  ن القديم وا ملة ب   .ة  ا

ا- .4 ا ومبنا ية معنا   .تمام حسان، اللغة العر
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 .مصطفى بن حمزة. نظرية العامل في النحو العربي .5
  .دمحم حماسة عبد اللطيف. العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث .6

  ثاني     جذع مشتركال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  فقه اللغة:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

وحدة : السداسي الثاني
 التعليم األساسية

فقه : مادة
 اللغة

 04:الرصيد 02:المعامل

ل  1 لغة : مد ٔة (فقه ا ا) املصطلح، مفهومهش لغة والفلولوج مل ا لغة و   الفرق بني فقه ا

سانية  2 لغة إال ٔة ا ش ت  صطالح. احملااكة:نظر   ........إاللهام.التواضع و

ة  3 لغات السام لغة العربية وا اهتا.ا لغة العربية وله  ،.  

لفظ   4 لفظ    العالقة بني صوت اللكمة ومعناها-1:القة ا

لغة العربية -2  5   النرب يف ا

ٔوزان  -3  6 ة وا ٔب   ا

ملعىن   7 لفظ  ارسني  حول وجوده. ٔسبابه(الرتادف - 1:  القة ا الف ا   اخ

لفظي     -2  8   املشرتك ا

  التضاد-3  9

الستعامل  10 لفظ  ار( شتقاق-1:القة ا ٔكرب،الك ري ا ه، العام، الك ٔنوا   النحت"مفهومه، 

ل-2  11 خ   ا

  املعرب-3  12

لغة ، -4  13   املو يف ا

  إالعراب وبناء اللكمة يف العربية-5  14

  
  :طريقة التقييم

يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 
  متواصال طوال السداسي 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  دمحم بن إبراهيم الحمد)قضاياه -موضوعاته  - مفهومه [ فقه اللغة  .1
  مشتاق عباس معن المعجم المفصل في فقه اللغة، .2
  عثمان بن جني الخصائص، .3
  أبو منصور الثعالبيفقه اللغة وأسرار العربية، .4
  أحمد دمحم قدور مدخل إلى فقه اللغة العربية،  .5
 ئيإبراهيم السامرا فقه اللغة المقارن،  .6
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  ثاني     جذع مشتركال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  تقنيات البحث:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

وحدة : السداسي الثاني
 التعليم المنهجية

: المادة 
 تقنيات البحث

 03:الرصيد 02:المعامل

يار موضوع البحث   1 ة عنوان البحث(اخ   )تدريبات حول صيا

  متارن)..املفاتيحعنارص إالشاكلية واللكامت (ٕاشاكلية موضوع البحث   2

3  
  

هتا ورشوطها ..ٔو الباب والفصول، الفقرة،/عنارص املقدمة، الفصل و(رمس خطة البحث  ا   مترينات)...اخلامتة 

ة (التوثيق   4 ليوغراف دات الب رن حول توثيق املراجع) ..الو ة ب بو   م

5  
  

الت، الرسائل (ٔنواع املراجع  ب املرتمجة، ا ةاملؤلفات، الك ات واملعامج، مواقع الشبك ات، املوسو ٔطرو   ...)وا

  )تدريبات(مجع املادة وتوثيقها وتبوهبا   6

ٔليف   7 اج..(ٔسلوب كتابة البحوث العلمية .. الت ست ليل و ش والتعليق والنقد والت   متارن) التقم

ٔليف   8 نية(الت   )حصة 

ش   9 هتم ه(ا   )مفهوم الهامش ووظيف

10  
  

ة، احلوايش والهامش(البحث ٕاخراج  ميني ) (فضاء الصف سار ٕاىل ا سار، ومن ال ميني ٕاىل ال ابة من ا الم ) (الك ٔ ٔسامء ا جحم اخلط، كتابة 
ات ة....) (واملصطل دد السطور يف الصف   ....)دد اللكامت يف السطر و

ابة(ٕاخراج البحث   11 يات الك ىل تق   )تدريبات 

ة العنوان   12   تدريبات)..ومضموهنا  شلكها(صف

ات، املالحق(الفهارس   13 الم، املصطل ٔ ات، ا   )فهرس املوضو

امة  14   مراجعة 

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
 .إنعام دمحم علي، المعين في كتابة البحوث .1
 .كيف تكتب بحثا أو رسالةأحمد شلبي،  .2
 .شوقي ضيف، البحث األدبي .3

ة .4 ث العل ة ال ه ، م ا مل  . ث
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  ثاني     جذع مشتركال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  فنيات التعبير الكتابي:المادة
  :التعليمأهداف 

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

وحدة : السداسي الثاني
 التعليم المنهجية

: المادة 
فنيات التعبير 

 الكتابي

 03:الرصيد 02:المعامل

ابة  1 نتقال من املشافهة ٕاىل الك ابة،  الكفاءة واملامرسة( التعبري كفاءة  . حول رضورة  ..)كفاءة الك  

2  
  

ايبٔمناط لغة  فايئ(التعبري الك منط إالح اعي-ا منط إالق منط املعياري - ا منط التلقايئ. ا منط الشعيب. ا منط الوظيفي -ا منط إالبداعي  - ا   )ا
ايب الرمقي شاط التعبري(التعبري الك ره يف تطور   ٔ ٓفاق،  مواصفات و  

، الهدف،  :(فعالية ٕافراغ التعبري  3 صطال لغوي ،  ..)وإالجراءات املعمتدةاملفهوم ا  

متثّل واحملااكة  4 ذج، تدريب( ٕاجراء ا ية، ال ..)املفهوم ، التق  

ذج، تدريب( ٕاجراء الوصف  5 يات التحرر(التعليق ٕاجراء  .). املفهوم ، ال )ف  

ذج، تدريب(الّرسد ءٕاجرا  6 لية، ال .)املفهوم،ا  

7  
  

ذج، تدريب( التلخيص ءٕاجرا لية ،ال ططات الهيلكية والشجرية. املفهوم، ا دام ا ٔفاكر،است سجيل املالحظات وا ية  )تق  

ذج، تدريب( ٕاجراء التقليص  8 لية، ال ..).املفهوم ،ا  

ذج، تدريب(  التقرر ٕاجراء  9 لية، ال ..)املفهوم،ا  

10  
  

ات املضادة، الرتيب حتديد العنارص ( ٕاجراء كتابة حبث  ات  القامئة ، الطرو لعنارص، الطرو ب املنطقي   اة الرت ضهيا موضوع البحث، مرا اليت يق
هيا يف البحث لغة  حبسب طبيعة البحث، ضبط النتاجئ  املتوصل ٕا ة،توظيف ا ٔد والرباهني املنطق ة التعامل مع ا يف الص، ست )و  

11  
  

ةقوالب تعبريية كتابية  نّو :م  
ٔسلوبية: ( املقال- ية وا ه، تدريب حول-مفهومه ورضورته، خصائصه الف دام مجل :ٔنوا لسياق ، التعبري  لكامت حمّددة، است اسبة  دام لكامت م است

لمعىن،جودة املقدمة وجودة اخلامتة، دمة  لصور البالغية  ستعانة  لجمل،  ة  نّو ٔمناط م يهبا، توظيف  را ة يف  ٔفاكر  حصي سلسل املنطقي يف طرح  ال
ا نتقاء امجلل ا لمعىن، وذ  لغة املعّربة واملؤدية  المات الرتقمي والعناون والهوامش،توظيف ا قة يف وضع  ّ ا، ا   واملعاين القريبة ٕاىل املوضوع وطر

اطب  ).ذهن  ا  

يهتا( الرسائل إالدارية    12   )خصائصها، تدريب    -تق

اتية  13 ّياهتا، تدريب  -عنارصها(  السرية ا )ف  

14  
  

ابة عن سؤال عاب فكرة السؤال( إال ابة -اس ابة -ختطيط إال ٔفاكرها -الطرح( مستلزمات إال قة يف  هيا ،دق دام لغة واحضة يف معا انتقاء احلجج  -است
ة اليت  ختدم الفكرة وختدم املوضوع الص النتاجئ  -والرباهني املنطق ٔحاكماست ).وا  

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
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  ثاني     جذع مشتركال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  مصادر اللغة واألدب والنقد:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

وحدة : السداسي الثاني
 التعليم المنهجية

مصادر : مادة
اللغة واألدب 

 والنقد

 03:الرصيد 02:المعامل

ا الفرق بني املصدر و املرجع   1   تعريف املصدر لغة و اصطال
ٔمهية ىل  لغوية الرتكزي  اس املصادر ا   مق

ديثا  2 ٔدبية والنقدية قدميا و لغوية وا ا املصنفات ا ليوغراف   ب

ٔمحد   3 ن  ليل ا ل ليل يف العني ( معجم العني  ىل هنج الت   )الرتكزي 

ن جين  4 ٔ لسانية  راسات ا ٔصا ا ىل    اخلصائص الن جين الرتكزي 

لغة الن فارس  5 س ا   مقاي

ظورلسان   6   العرب الن م

امع الشعرية القدمية   7 ٔشعار العرب ( ا ٔمصعيات ـ مجهرة    ...)املفضليات وا

ٔدبية  القدمية   8 امع ا لحرصي (ا ٓداب  ن عبد ربه ـ زهر ا احظ ـ العقد الفريد ال ل ني  لمربد ـ البيان والتب   ...)الاكمل 

امع النقدية  القدمية   9 اين ( ا يبة ـ طبقات الشعراء الن املعزت ـ العمدة الن رشيق ـ دالئل إالجعاز لعبد القاهر اجلر ن ق مهناج البلغاء الشعر والشعراء ال
ء  ٔد عي ـ املثل ال .ازم القرطاجين -ورساج ا ل م  ٔثري ٔحاكم صنعة ال ن ا ر ال   ... )سا

ت احلديثة واملعارصة   10 ٔمني ـ مؤلفات طه حسني ـ مؤلفات جر زيدان ( املدو ٔمحد    ...) ٕاحسان عباس.مؤلفات 

ٔدب والنقد ـ  11 لغة وا ب يف ا ٔيب ش ن    مصنفات ا

ري  12 ٔدب اجلزا رخي ا   مصنفات يف 

  مصنفات يف النقد املغاريب املعارص   13

ٔدب املقارن  14 ت ا   ...لغنميي هال. مدو

  
  :طريقة التقييم

  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

  د دمحم عبد المنعم خفاجي.الحياة األدبية في العصر الجاهلي
 نقدالشعرقدامةبنجعفر .1
  المصادر األدبية واللغوية في التراث العربي، عز الدين إسماعيل .2
  البارع ألبي علي القالي معجم .3
 .المحيط في اللغة البن عباد .4
  .طبقات فحول الشعراء البن سالّم الجمحي .5
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  .ثاني     جذع مشتركال :السداسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األدب العريب:ليسانسعنوان ال
  :االستكشافيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
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  :المادةاألستاذ المسؤول على 
  تاريخ الحضارة اإلنسانية:المادة

  :أهداف التعليم
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة

وحدة : السداسي الثاني
 التعليم االستكشافية

: المادة 
تاريخ الحضارة 

 اإلنسانية

 01:الرصيد 01:المعامل

سانيةاحلضارة   1 ا وجمالها: إال   مفهو

ابة :الفرعونيةحضارة مرص   2 ٔدب–الك ون ا   والف

ن  3 ون –رخيها :حضارة بالد الرافد نة والف   الفكر والعلوم–ا

ة  حلضارةا  4 نيق ٔهتا:الف ون والعلوم-ش   .الف

ة  5 ن :احلضارة إالغريق ٓداب والفلسفة–رخي اليو ون-ا   الف

ون –رخي الرومان :احلضارة الرومانية  6 ٓداب والف   والعمرانا

ٔهتا:احلضارة الفارسية  7   مظاهر احلضارة الفارسية– ش

  .راث الهند–رخي الهند :احلضارة الهندية  8

ة  9 ٔديب والعلمي–رخي الصني :احلضارة الصي   راث الصني ا

وب اجلزرة العربية  10 ٔدب:حضارة ج ابة وا   رخيها الك

ةاحلضارة العربية   11 ٔهتا:إالسالم ٓداب والفلسفة – ش ون–ا   الف

ٔهتا :حضارة املا   12 ٔديب–ش   الرتاث الفين وا

ٔزتيك  13 ون والعلوم–رخيها :حضارة ا   الف

ٔوروبية  14 هنضة ا ٔدب –الرتمجة :ا ون والعلوم–هنضة ا   الف

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  .ثاني     جذع مشتركال :السداسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األدب العريب:ليسانسعنوان ال
  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
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  :األستاذ المسؤول على المادة
  FRANCAIS:المادة

  :أهداف التعليم
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة

الثاني وحدة السداسي 
 التعليم األفقية

 FRANCAIS 01:الرصيد 01:المعامل

La lexie nominale 
  

1  

Pratique linguistique 
  

2  

La lexie Verbale  3  

Phrase Complexe 
  

4  

Phrase Simple 
  

5  

Pratique linguistique 
  

6  

Les économies linguistiques de l’oral 
  

7  

Pratique linguistique 
  

8  

Les économies linguistiques de l’écrit 
  

9  

Pratique linguistique 
  

10  

Langue de spécialité 
  

11  

Pratique linguistique 
  

12  

Pratique linguistique 
  

13  

Pratique linguistique 
  

14  

  
  :طريقة التقييم

  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  .ثاني     جذع مشتركال :السداسي
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  األدب العريب:ليسانسعنوان ال
  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة
  ANGLAIS:المادة

  :أهداف التعليم
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  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

السداسي الثاني  وحدة 
 التعليم األفقية

 ANGLAIS 01:الرصيد 01:المعامل

The present tenses 
  

1  

The past and perfect tenses 
  

2  

The future  
  

3  

The conditional 
  

4  

Exercises 
  

5  

The participles present and past 
  

6  

Exercises 
  

7  

The Gerund 
 
 

8  

Exercises 
  
  

9  

The imperative 
  

10  

Exercises  11  
  

The passive voice 
  

12  

Reported speech 
  

13  

Exercises 
  

14  

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  .ثاني     جذع مشتركال :السداسي
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  األدب العريب:ليسانسعنوان ال
  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة
  اإلعالم اآللي:المادة

  :أهداف التعليم
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة
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وحدة : السداسي الثاني
 التعليم األفقية

: المادة 
 اإلعالم اآللي

 01:الرصيد 01:المعامل

شغيل ويندوز  1   ٔدوات نظام ال

القها  2 لنظام وٕا ذ الربامج امللحقة    تنف

ت  3 يقو ٔ   ستعامل اليدوي ل

مج ا احلاسبة  4   ر

مج   5   Exelر

مج   6   WordPadر

مج   7   Paintر

  )WinZip, winRar(وفك الضغط ضغط امللفات   8

تلفة   9 دات ا د (قراءة املس د نيص، مس   ...)، كتاب الكرتوينPDFمس

ب وٕازا الربامج   10   تنص

  ... )ماحس ضويئ، طابعة(جتهزي امللحقات   11

ٔنواعها  12 ٔقراص جبميع    استعامل ا

ت  13 ٔنرتن   استعامل ا

ت  14 ٔنرتان   استعامل ا

  :التقييمطريقة 
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  .جذع مشترك    ثالثال :السداسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األدب العريب:ليسانسعنوان ال
  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة
  النص األدبي الحديث:المادة

  :أهداف التعليم
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة
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: السداسي 03:المعامل 05:الرصيد
 الثالث

/ النص األدبي الحديث: المادة
  تطبيق+محاضرة

  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
 دراسة وحتليل /نص لسامي البارودي

شعر
ال

  

 01  1اإلحياء الشعري يف املشرق 
 02  2اإلحياء الشعري يف املشرق  دراسة وحتليل/ افظ نص حل/  نص لشوقي

 03  اإلحياء الشعري يف املغرب العريب دراسة وحتليل .../نص لألمري عبد القادر
  دراسة وحتليل /نص حملمود طه

جي   دراسة وحتليل /نص إلبراهيم 
 04  1التجديد الشعري يف املشرق 

 05  2التجديد الشعري يف املشرق  دراسة وحتليل /لشرقاويلنص / نص للجواهري
 06  التجديد الشعري يف املغرب العريب  دراسة وحتليل /نص لرمضان محود/نص للشايب

  دراسة وحتليل /نص إليليا أيب ماضي
  دراسة وحتليل /نص لفوزي املعلوف 

 07  التجديد الشعري املهجري

 ...اليازجي / حتليل مقال للكواكيب
نثر

ال
  

 08  مدخل إىل الفنون النثرية
 09  املقالة: الفنون النثرية ...العقاد/ طه حسني/ حتليل نص للبشري اإلبراهيمي

 10  القصة: الفنون النثرية رضا حوحو/ حممود تيمور: حتليل نص
 11  الرواية: الفنون النثرية / ...هيكل/ جلورجي زيدان حتليل نص 

 12  املسرح: الفنون النثرية /...حتليل نص لتوفيق احلكيم 
 13  أدب الرحلة: الفنون النثرية الورتيالينحسني /حتليل نص رحلة ابن محدوش

دة/الرافعي  14  الرسائل األدبية: الفنون النثرية ...البشري اإلبراهيمي/مي ز
  
 

 

 

 

 

  
 

 

  :طريقة التقييم
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

  متواصال طوال السداسي 
  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

 . شوقي ضيف، الفن ومذاهبه .1
 .عمر دسوقي، األدب العربي الحديث .2
 .عبد الملك مرتاض، فنون النثر األدبي .3
  ).عز الدين إسماعيل( العربي المعاصر الشعر  .4
  ).عباس مشتاق  معن(ما ال يؤديه الحرف  .5
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  .ثالث    جذع مشتركال :السداسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األدب العريب:ليسانسعنوان ال
  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة
  الحديثالنقد األدبي :المادة

  :أهداف التعليم
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة
  

   تطبيق+حماضرة/ النقد األديب احلديث: املادة الثالث: السداسي 02:املعامل 04:الرصيد
  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
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 01 1مدخل إىل النقد العريب احلديث  إرهاصات النقد العريب احلديث
 02  2مدخل إىل النقد العريب احلديث   النقد العريب احلديث رجعياتم

 03  النقد اإلحيائي حسني املرصفي
 04  إرهاصات التجديد يف النقد احلديث دو رمضان مح

 05  مجاعة الديوان نصوص مجاعة الديوان
 06  مجاعة أبولو  نصوص مجاعة أبولو

 07  مجاعة الرابطة القلمية  نصوص مجاعة الرابطة القلمية 
 08  النقد التارخيي ...طه حسني، شوقي ضيف

 09  النقد االجتماعي سالمة موسى
 10  النقد النفسي ...العقادالنويهي، مصطفى سويف،

 11  النقد الواقعي / دمحم مندور
 12  النقد اجلديد / ...رشاد رشدينص ل

 13  1القضا النقدية  ...اجلنس األديب /اخليال/ الصدق الفين
 14  2القضا النقدية  احلديث بني النظري و التطبيقالنقد 

  :طريقة التقييم
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

  متواصال طوال السداسي 
  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

 مندورالمنهجى عند العرب ـ دمحم النقد .1

  النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تيمور.2

  نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين األمين.3

  سيد قطبلأصوله ومناهجه ـ  يالنقد األدب.4

  .ثالث    جذع مشتركال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :المادةاألستاذ المسؤول على 

  علم النحو:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

   تطبيق+حماضرة/  علم النحو: املادة الثالث: السداسي 02:املعامل 05:الرصيد
  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق

 01  اإلسناد يف اجلملة االمسّية ... تطبيقات  : املبتدأ واخلرب
 02  احلذف يف اجلملة االمسّية -  ...تطبيقات  : املسند، املسند إليهحذف 

ا جلملة االمسّية وما يعمل عملها - كان وأخوا  03   1 إحلاق النواسخ 
ا  وما يعمل عملها جلملة االمسّية إّن وأخوا  04  2 إحلاق النواسخ 
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ا جلملة االمسّية ظّن وأخوا  05  3 إحلاق النواسخ 
ا  ا ودالال  06  أفعال املقاربة  إعرا

إلضافة رور حبروف اجلر،  رورات  ... ا  07  األنواع والدالالت : ا
 08  األنواع والدالالت: حروف العطف معاين حروف العطف

 09  التعريف والتنكري أنواع املعارف
 10  األمساء املبهمة أمساء اإلشارة و األمساء املوصولة

 11  التوابع ...والبدل والتوكيد  إعراب الصفة
 12  أسلوب النداء حروفه وإعرابه

 13  1 اجلمل أنواع اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب 
 14  2 اجلمل أنواع اجلمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب

  :طريقة التقييم
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

  متواصال طوال السداسي 
  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

  .فاضل الساقي. أقسام الكالم العربي بين الشكل والوظيفة .1
  .دمحم حماسة عبد اللطيف .العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث .2
  .إبراهيم مصطفى.                      إحياء النحو .3
  .تمام حسان/ د.                الخالصة النحوية .4
  .مهدي المخزومي/ د.    في النحو العربي نقد وتوجيه .5

  .ثالث    جذع مشتركال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

سانّيات العاّمة:المادة
ّ
  الل

  :أهداف التعليم
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة
   تطبيق+حماضرة/  الّلسانيّات العاّمة: املاّدة الثالث: السداسي  2: املعامل  4: الرصيد

  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
ن  01  1ريخ الفكر الّلساين :  مدخل  اهلنود و اليو
 02  2ريخ الفكر الّلساين   )النحو والبالغة واألصول(عند العرب 

ا/ موضوعها/ مفهومها: أوال(اللسانيات احلديثة  )اآلنية والتزمنية / اللغة والكالم: النظام والشكل(ثنائيات دي سوسري   03  1) جماال
ا/ موضوعها/ مفهومها: أوال(اللسانيات احلديثة    ...)الرتكيب واالستبدال/ الدال واملدلول(الدليل اللغوي   04  2) جماال

 05  خصائص اللسان البشري: نيا  اخلطية والتقطيع املزدوج
 06  اللسانيات والتواصل اللغوي  دورة التخاطب

 07  وظائف اللغة تطبيق الوظائف من خالل النصوص
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ت التحليل الّلساينّ  ،فونولوجياملستوى التطبيق على   08  1 مستو
ت التحليل الّلساينّ  املرفولوجياملستوى تطبيق   09  2 مستو
ت التحليل الّلساينّ  املستوى الرتكيّيب،تطبيق   10  3 مستو
ت التحليل الّلساينّ  لداليلّ ااملستوى تطبيق   11  4 مستو

ت التحليل الّلساينّ  )االنسجام واالتساق(املستوى النصي   12  5 مستو
 13  1احلديثة  الدراسات الّلسانّية العربّية عبد الرمحان حاج صاحل

ء/ متام حسان   14  2احلديثة  الدراسات الّلسانّية العربّية حساين/ الفهري/ ميشال زكر
  :طريقة التقييم

يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 
  متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  . عبد القادر الفاسي/د.          اللسانيات، واللسانيات العربية .1
  .سمير شريف استيتية/ د).  المجال والوظيفة والمنهج(اللسانيات  .2
  محمود فهمي حجازي/د.  علم اللغة العربية .3
 مصطفى غلفان. اللسانيات العربية الحديثة .4

 

 

 

 

  .ثالث    جذع مشتركال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  النقدية املعاصرةاملناهج :المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

  
   تطبيق+حماضرة/ املناهج النقدية املعاصرة: املادة الثالث: السداسي 02:املعامل 03:الرصيد

  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
 01 السيميائية بريس

 02 البنيوية ....ليفي شرتاوس، جاكبسون
 03 النقد النفسي ....الكان، مورو، دي نويل

 04  البنيوية التكوينية .....لوكاش، جولدمان
 05  سوسيولوجيا النص ختني، بيار زميا

 06  علم السرد ....رث، تودوروف، جنات، كرستيفا
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 07  األسلوبية ....ميشال ريقاتري
 08  املوضوعاتية جورج بويل، جان بيري ريشار

 09  التأويلية قدمريهنس جورج 
وس  10  التلقي ...أيزر ،  
 11  التداولية بريس، أوسنت

 12  التفكيكية جاك دريدا
 13  النقد الثقايف ...فانسن ليتش 

يت   14  النقد التكويين  جون ميشال ر
  :طريقة التقييم

يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 
  متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
 النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تيمور .1
 نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين األمين .2
 سيد قطبلأصوله ومناهجه ـ  يالنقد األدب. .3
 عبد هللا الغذامي، النقد الثقافي .4
  .يوسف وغليسي، مناهج النقد المعاصر .5

  .ثالث    جذع مشتركال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  األسلوبيّة وتحليل الخطاب:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

   تطبيق+حماضرة/  األسلوبّية وحتليل اخلطاب:املاّدة الثالث: السداسي  2: املعامل  3:الرصيد
  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
 01  :  مفهوم األسلوبّية وجماهلا  -:األسلوبّية: أوال جمال األسلوبّية       /مصطلح األسلوبّية 

 02  األسلوبّية التعبرييّة نص شعري ، نص نثريالتطبيق على  
 03  األسلوبّية البنيويّة نص شعري ، نص نثريالتطبيق على  
 04  األسلوبّية اإلحصائّية نص شعري ، نص نثريالتطبيق على  
 05  نفسية األسلوبّية ال نص شعري ، نص نثريالتطبيق على  

 06  التوزيعية  األسلوبّية  )الرتكيب االختيار( حمّددات األسلوب 
ح واملفارقة(الظواهر األسلوبية  نص شعري ، نص نثريالتطبيق على    07  )االنز

 08  .ضبط مفهومي النّصواخلطاب :حتليل اخلطاب: نيا قراءة يف املعاجم والنصوص النقدية 
 09  اخلطاب اللغوي وغري اللغوي: أصناف اخلطاب تطبيق على مناذج 

ت ميشال فوكو   10   1 حتليل اخلطاب مقار
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ت فان دايك  11 2 حتليل اخلطاب مقار
ت فريديريك مانقينو  12  3 حتليل اخلطاب مقار

رث ت روالن   13  4 حتليل اخلطاب مقار
 14  خلطابا األسلوبّية وحتليل الطرابلسي/ عبد السالم املسدي

  
  :التقييمطريقة 

يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 
  متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  )دمحم مفتاح(تحليل الخطاب الشعري  .1
 .نور الدين السد، األسلوبية وتحليل الخطاب .2
 .الخطابسارة ميلز،  .3
 .بيار غيرو، األسلوب واألسلوبية .4
  .جورج مولينيه، األسلوبية .5

 

 

 

 

 

 

 

  .ثالث    جذع مشتركال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  مدخل إلى األدب المقارن:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

   تطبيق+حماضرة/ مدخل إىل األدب املقارن: املادة الثالث: السداسي 02:املعامل 03:الرصيد
  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق

 01 1 النشأة والتطور و املفهوم الفرق بني األدب العام واألدب املقارن
 02 2 النشأة والتطور و املفهوم املقارن الفرق بني األدب العاملي واألدب

 03 مقومات البحث املقارن عدة املقارن/ شروط الباحث/ جماالت البحث 
 04  الفرنسية: مدارس األدب املقارن جون ماري كاري / بول فون تغيم

 05 األمريكية: مدارس األدب املقارن روين ويليك
 06 سالفيةال: مدارس األدب املقارن 
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 07  عربيةال: مدارس األدب املقارن غنيمي هالل /جلمال الدين بن الشيخنصوص 
 08 رحلة اآلداب: األدب املقارن مباحث جمنون ليلى: بني األدبني العريب والفارسي

دور  09 التأثر والتأثري املوشحات والرتو
 10 التيارات /ستيةو الفا/الفرترية/البوفارية

 11  النماذج البشرية خبالء اجلاحظ/برويريزاديك بني موليري وال 
 12  األجناس األدبية شوقي، راسني: املسرح الشعري/املالحم

 13  األدب واألسطورة أوديب بن سوفوكليس وتوفيق احلكيم/ بيجماليون
د البحري  14  املوضوعات  موبيديك/ روبنسون كروزو/ السند

  :طريقة التقييم
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

  متواصال طوال السداسي 
  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

  هالل األدب المقارن  ،دمحم غنيمي-
  مدارس األدب المقارن دراسة منهجية  ـ علوش سعيد،

  ) 2,1(األدب المقارن  ،حسام الخطيب  -
  ترجمة دمحم غالب  ،األدب المقارن  ،غويار. ف.م-

  .ثالث    جذع مشتركال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :االستكشافيّةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  مدخل إلى األدب المغاربي:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

مدخل إلى األدب : المادة الثالث: السداسي 01:المعامل 01:الرصيد
 تطبيق/ المغاربي

 

  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
 01  دمحم ديب

 02  النول

 03 احلريق

 04   الدار الكبرية

 05 )ابن الفقري(مولود فرعون 

 06   )العفيون والعصا(معمريمولود 

 07   )البقرات البليدة(آسيا جبار

 08  )التلميذ والدرس(مالك حداد 
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 09 :حدث أبو هريرة قال/نص تونسي للمسعدي

ي  10 اختيار نص: ميساء 

  )طفل الرمال(الطاهر بن جلون
  

11 

 12 مب يدين الليل للنهار:مسينة خضرة

  ميشونالرجال الذين (مليكة مقدم 
 

13 

 14 كيف ترضع الذئبة دون أن تعضك: عمارة خلوص
  :طريقة التقييم

يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 
  متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .جذع مشترك  ثالث  ال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :االستكشافيّةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  األدب الشعبي العام:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

: السداسي 01:المعامل 01:الرصيد
 الثالث

/ الشعبي العاماألدب : المادة
 تطبيق

 

  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
 01  املفهوم واالصطالح: األدب الشعيب العام

 02  ...  أمحد فؤاد جنم : 1الشعر الشعيب 

دور: 2الشعر الشعيب  03 ترو
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ت الشعبية  04 املالحم: السرد

قر(جلجامش: نص  05  )طاهر 

 06 اهلمة سرية األمرية ذات/السري الشعبية

 07 املفهوم والداللة: القصص الشعيب

 08 ...)ثليجة البيضاء(القصة الشعبية دراسة نص 

 09 )الغراب والثعلب(القصة اخلرافية دراسة نص

 10 )عشبة خضار(القصة األسطورية دراسة نص 

ذوب(املثل والتجربة اإلنسانية    )نصوص ا
  

11 

 12 األلغاز دراسة لنماذج

 13  األغنية الشعبية

 14 مسرح الفرجة
  :طريقة التقييم

يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 
  متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  .ثالث    جذع مشتركال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  -FRANCAIS:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

 
  FRANCAIS  01:الرصيد  01:المعامل  السداسي الثالث وحدة التعليم األفقية

La lexie nominale 
  

1  

Pratique linguistique 
  

2  

La lexie Verbale  3  
Phrase Complexe 

  
4  

Phrase Simple 
  

5  

Pratique linguistique 
  

6  
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Les économies linguistiques de l’oral 
  

7  

Pratique linguistique 
  

8  

Les économies linguistiques de l’écrit 
  

9  

Pratique linguistique 
  

10  

Langue de spécialité 
  

11  

Pratique linguistique 
  

12  

Pratique linguistique 13  
Pratique linguistique 
 

14  

  :طريقة التقييم
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

  متواصال طوال السداسي 
  . )إلخ انترنت،كتب،ومطبوعات ، مواقع (  :المراجع

 

 

 

 

 

 

  .ثالث    جذع مشتركال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  ANGLAIS:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

 
  ANGLAIS  01:الرصيد  01:المعامل  األفقيةالسداسي الثالث  وحدة التعليم 

The present tenses 
  

1  

The past and perfect tenses 
  

2  

The future  
  

3  

The conditional 
  

4  
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Exercises 
  

5  

The participles present and past 
  

6  

Exercises 
  

7  

The Gerund  8  
Exercises 9  
The imperative 

  
10  

Exercises  11  
  

The passive voice 
  

12  

Reported speech 
  

13  

Exercises 
  

14  

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
 

 

 

 

  رابع    ال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  النص األدبي المعاصر:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

  
حماضرة و /النص األديب املعاصر: املادة الرابع: السداسي 03:املعامل 05:الرصيد

  تطبيق
 

  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
رخيي: الشعر العريب املعاصر   01 مدخل 

ء  02  قصيدة الشعر العمودي عمر أبو ريشة/البارودي/سليمان العيسى/مفدي زكر
 03 1 الرواد والتجربة الشعرية اجلديدة حتليل نص الكولريا لنازك املالئكة

 04 2 الشعرية اجلديدة الرواد والتجربة أنشودة املطر للسياب/حتليل نص حفار القبور



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 81
2016/  2015:       السنة الجامعية  

 05  1 احلداثة الشعرية  )يوسف اخلال/حممود درويش/أدونيس(دراسة نص 
 06  2 احلداثة الشعرية  ...عبد الصبور/حجازي/خليل حاوي/نزار قباين: دراسة نص

 07  احلداثة الشعرية يف اجلزائر عثمان لوصيف/ سليمان جوادي/عز الدين ميهويب(حتليل نص شعري معاصر 
وية/ أبو القاسم سعد هللا:نص  08  قصيدة التفعيلة دمحم الصاحل 
 09  قصيدة النثر عز الدين مناصرة/ عبد احلميد شكيل/ أنسي احلاج: نص

مر  10  )القصة(الفنون النثرية املعاصرة  يوسف إدريس/غادة السمان/زكر 
 11  واالجتاهات األعالم: الفن القصصي /دمحم شكري/ إبراهيم الكوين/  سهيل إدريس

ا وتطورها: الرواية العربية املعاصرة عبد الرمحن منيف/ واسيين األعرج/ جنيب حمفوظ: الرواية والتاريخ  12  نشأ
تمع  13  أعالمها: الرواية العربية املعاصرة مجال الغيطاين/ حنا مينا/الطيب صاحل/وطار/ابن هدوقة: الرواية وا

ه ...علولةالقادر عبد /سعد هللا ونوس: دراسة نص  14  املسرح العريب املعاصر وقضا
  :طريقة التقييم

يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 
  متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  ).البحراويحسن (النصوص النثرية المعاصرة  .1
  .توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة .2
  )عبد هللا الغذامي) ( من البنيوية إلى التشريحية(الخطيئة والتكفير   .3

 

 

 

 

  رابع    ال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  النقد العربي المعاصر:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

  

   حماضرة و تطبيق/النقد العريب املعاصر: املادة الرابع: السداسي 02:املعامل 04:الرصيد
  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
لنظرية  01 النقد العريب املعاصر إرهاصات التأليف - الرتمجة - التعريف 

صف/ دمحم عناين/ رشاد رشدي: نص للتطبيق  02  النقد اجلديد مصطفى 
 03 األسلويبالنقد عبد السالم املسدي، صالح فضل: نص للتطبيق
 04  النقد البنيوي كمال أبو ديب ،عبد احلميد بورايو، نبيلة إبراهيم: نص للتطبيق
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  :طريقة التقييم
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

  متواصال طوال السداسي 
  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

 ـ دمحم مندور المنهجى عند العربالنقد .1

  النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تيمور.2

  نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين األمين.3

  سيد قطبلأصوله ومناهجه ـ  يالنقد األدب.4

 

 

 

 

  رابع    ال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :المادةاألستاذ المسؤول على 

  علم الصرف:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

 05  النقد السيميائي مالك سعيد بنكراد، رشيد بن: نص للتطبيق
 06  النقد االجتماعي / حممود أمني العامل/ ني مروةسح: نص للتطبيق
 07  النقد الثقايف إدوارد سعيد/ الغذامي: نص للتطبيق
 08  النقد النفسي ....جورج طرابيشي، عز الدين إمساعيل: نص للتطبيق
 09  النقد األيديولوجي ....العاملسعيد علوش، نبيل سليمان، حممود أمني : نص للتطبيق
 10  احلداثة و املعاصرة عبد العزيز املقاحل/ عبد السالم املسدي: نص للتطبيق
 11  االلتزام يف األدب عبد املنعم تليمة / عبد احملسن طه بدر:  نص للتطبيق
 12  الغموض يف الشعر إبراهيم رماين: نص للتطبيق
 13  الصورة الشعرية /الويلدمحم / جابر عصفور : نص للتطبيق
 14  التناص دمحم مفتاح: نص للتطبيق

   حماضرة و تطبيق/ علم الصرف: املاّدة الرابع: السداسي 03:املعامل 05:الرصيد
  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق

ت أدبية  01  1 أبنية املصادر تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
ت أدبيةتطبيقات  من   02  2أبنية املصادر  خالل نصوص وكتا

ت أدبية  03  املصدر امليمي، مصدر اهليأة، املصدر الصناعيّ  تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
ت أدبية  04  التأنيث و التذكري تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
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  :طريقة التقييم
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

  متواصال طوال السداسي 
  . )إلخ مواقع انترنت،كتب،ومطبوعات ، (  :المراجع

  .دمحم حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية-1

  .دمحم حماسة عبد اللطيف، العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث -2

  .تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها-3

  . الشيخ مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية -4
 

 

 

 

  رابع    ال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  اللّسانيّات التطبيقيّة:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

ت أدبية  05  التثنية تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
ت أدبيةتطبيقات  من خالل نصوص   06  بنوعيهالسامل اجلمع  وكتا

ت أدبية ا تطبيقات  من خالل نصوص وكتا  07  )مجع اجلمع –اسم اجلمع  ( 1 أبنية مجوع التكسري  ودالال
ت أدبية ا تطبيقات  من خالل نصوص وكتا  08  )اسم اجلنس اجلمعيّ  –اسم اجلنس اإلفرادّي  ( 2 أبنية مجوع التكسري  ودالال
ت أدبية ا تطبيقات  من خالل نصوص وكتا  09  )صيغ منتهى اجلموع( 3 أبنية مجوع التكسري  ودالال
ت أدبية  10  اإلعالل و اإلبدال تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
ت أدبية  11  اإلدغام  تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
ت أدبية  12  التصغري تطبيقات  من خالل نصوص وكتا

ت أدبيةتطبيقات    13  سبالنّ  من خالل نصوص وكتا
ت أدبية  14  املمدود واملقصور واملنقوص  تطبيقات  من خالل نصوص وكتا

   حماضرة و تطبيق/ التطبيقّيةالّلسانّيات : املاّدة الرابع: السداسي 2: املعامل 4: الرصيد
  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق

امحد / املسدي/ شارل بوتون:نصوص خمتارة
 صاحل بلعيد/ حساين

 01  .املفهوم والنشأة والتطّور: 1مدخل إىل الّلسانيّات التطبيقيّة - 

ء/ مازن الوعر: نصوص خمتارة االت و : 2مدخل إىل الّلسانيّات التطبيقّية ميشال زكر  02  املرجعية املعرفية واملنهجية ا



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 84
2016/  2015:       السنة الجامعية  

  :طريقة التقييم
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

  متواصال طوال السداسي 
  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

 .اللسانيات التطبيقيةصالح بلعيد، دروس في  -1
 .ميشال زكريا، األلسنية وتعليم اللغات -2
 .صالح بلعيد، اللغة العربية العلمية -3
  .عبد القادر الفاسي الفهري/د. اللسانيات واللغة العربية -4

 

 

 

  رابع    ال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  :المسؤول على المادةاألستاذ 

  نظرية األدب:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

 
   حماضرة و تطبيق/ نظرية األدب: املادة الرابع: السداسي 02:املعامل 03:الرصيد

  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
ت و النصوص  01 )املفهوماملاهية و (نظرية األدب اختيار املدو
ت و النصوص  02 نظرية األدب و العلوم األخرى اختيار املدو
ت و النصوص ريخ األدب و نقده اختيار املدو  03 نظرية األدب و 

 03  فهم الّلغة، إنشاء الّلغة 1امللكات الّلغويّة  ... دمحم عيد: نصوص خمتارة
 04  الكتابة ، القراءة 2امللكات الّلغويّة  ...عبد الرمحن احلاج صاحل: نصوص خمتارة

ت التعّلم   05  السلوكّية، االرتباطّية: 1 نظر
ت    06  بيولوجيةالنظرية ال: 2 التعّلمنظر
ت التعّلم   07  النظرية املعرفّية: 3 نظر
 08  املنهج البنوّي  .املنهج التقليديّ : 1 مناهج تعليم الّلغات 
 09  . املنهج التواصليّ : 2 مناهج تعليم الّلغات 
 10  االزدواجية، والثنائية  والتعدد اللغوي  
 11  التخطيط اللغوي 
 12  الكالم وعيوبهأمراض  
 13  اللغة واالتصال 
 14  الرتمجة اآللية 
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ت و النصوص  04  طبيعة األدب اختيار املدو
ت و النصوص  05  وظيفة األدب اختيار املدو
ت و النصوص ت اإلبداع  اختيار املدو  06  األديبنظر
ت و النصوص  07  احملاكاة_ أ اختيار املدو
ت و النصوص  08  نظرية التعبري_ب اختيار املدو
ت و النصوص  09  نظرية اخللق_ ج اختيار املدو
ت و النصوص  10  نظرية االنعكاس_ د اختيار املدو
ت و النصوص  11  نظرية األجناس األدبية اختيار املدو

ت و  12  نظرية الشعر_أ النصوص اختيار املدو
ت و النصوص  13  نظرية الرواية_ب اختيار املدو
ت و النصوص  14  نظرية الدراما_ج اختيار املدو

  :طريقة التقييم
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

  متواصال طوال السداسي 
  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

 .عبدالمنعم إسماعيل : نظرية األدب ومناهج الدراسات األدبية -1

 .رامانسلدن : النظرية األدبية المعاصرة -2

 . حماديصمود : في نظرية األدب عند العرب - -3

  .مرادمبروك :مدخل إلى نظريةاألدب -4

 

 

 

 

  رابع    ال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  :األستاذ المسؤول على المادة

  المدارس اللّسانيّة:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

   حماضرة و تطبيق/  املدارس الّلسانّية: املاّدة الرابع: السداسي 02:املعامل 03:الرصيد
  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق

 01  النظرية / احللقة / مدخل املدرسة  
 02  دو سوسري لسانيات  كتاب  حماضرات يف اللسانيات العامة

 03  حلقة موسكو كوبسون 
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 04   1 مدرسة براغ تروبوتسكوي
 05  2 مدرسة براغ بنفينيست 

 06  كوبنهاغن مدرسة   هيلمسليف
 07  الفرنسية املدرسة الوظيفّية مارتيين
 08  املدرسة السياقية فريث

 09  املدرسة التوزيعّية هاريس/ بلومفيلد 
 10  1 املدرسة التوليدية التحويلية تشومسكي

 11  2 املدرسة التوليدية التحويلية فودور/ كاتس
 12  األمريكية املدرسة الوظيفّية أمحد املتوكل / سيمون ديك

 13  مدرسة أوكسفورد سريل/  أوستني
 14  املدرسة اخلليلّية الرمحن احلاج صاحلعبد 

  :طريقة التقييم
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

  متواصال طوال السداسي 
  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

 .سانيات المعاصرةلكاترين فوك وبيارلي قوفيك، مبادئ في قضايا ال -1
 .دمحم الصغير بناني، المدارس اللسانية في التراث العربي وفي الدراسة الحديثة -2
 .النشأة والتطور–أحمد مومن، اللسانيات  -3
  .أحمد دمحم قدور، مبادئ اللسانيات -4

 

 

 

 

 

  رابع    ال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  :األستاذ المسؤول على المادة

  مدخل إلى اآلداب العالمية:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

   حماضرة و تطبيق/ مدخل إىل اآلداب العاملية: املادة الرابع: السداسي :املعامل :الرصيد
  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق

 01 املفهوم واملصطلح: اآلداب العاملية ...غوتة 
نة/ ة للفردوسيمالشهنا ار/ الراما  02 اآلداب الشرقية القدمية املها

 03 اآلداب الغربية القدمية الكوميد اإلهلية لدانيت)/فرجيل(االنياذة 
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 04  األدب اإلفريقي القدمي  )أبوليوس( احلمار الذهيب 
 05 األدب الروسي /دوستويفسكي/ ولغو غ/تولستوي/بوشكني

لرتكي ظم حكمت  06 األد
 07 األدب األملاين غونرت غراس/ برخيت/ شيليغ/شليجل/وتةغ

 08 األدب الفرنسي سنتدال/رامبو/فلوبري/هيجو/المرتني/راسني
 09  األدب اإلجنليزي فوكنر/ فرجينيا وولف/شيكسبري
 10  األدب األمريكي بوإدغار أالن / شتاينباك/ سوسدوس /مهينغواي

 11  األدب األمريكي الالتيين بورخيس/ بلو نريودا/ ولو كويلو/ماركيز
 12  األدب اإلفريقي احلديث / ...ليوبول سنغور

 13  األدب اإليطايل احلديث ألكونت دوالبيدوزا/ يافألربتو مورا
 14  األدب اإلسباين لوركا/ سرفونتيس

  
  :طريقة التقييم

يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 
  متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  بديع حقي ، قمم في األدب العالمي .1
  إنجيل بطرس سمعان ، روبنسون كروزو لدانيل ديفو .2
  وفيق الحكيم ، فن األدبت .3
  طه باقر ، ملحمة جلجامش .4

 

 

 

 

  رابع    ال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :االستكشافيّةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  :األستاذ المسؤول على المادة

  الشعرية العربية:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

   أعمال موجهة/ الشعرية العربية: املادة الرابع: السداسي 01:املعامل 01:الرصيد

عمال موجهة    مفردا
 01 مفاهيم الشعرية العربية القدمية: أوال األدبية يف النقد األديب حىت القرن الرابع اهلجري

 02  مفهوم الشعر
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 03  وظيفة الشعر

 04  عمود الشعر

 05  اللفظ واملعىن

 06  نظرية النظم

 07  النثر شعرية

 08 الشعرية العربية احلديثة  : نيا مفهوم الشعر عند مدرسة الديوان

 09  زك املالئكة/ أ: الشعرية عند

 10  أدونيس/ب

 11  صالح عبد الصبور/ج

 12  رمضان محود/ د

 13  مجال الدين بن الشيخ/هـ

 14  شعرية السرد

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  رابع    ال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :االستكشافيّةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  :األستاذ المسؤول على المادة

  العربيالحداثة في األدب :المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

   أعمال موجهة/ احلداثة يف األدب العريب : املادة الرابع: السداسي 01:املعامل 01:الرصيد

   مفردات أعمال موجهة
 01  عند العرب/ عند الغرب، ب/أ:مفهوم احلداثة
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 02  متام أبو/ أبو نواس : الصراع بني القدمي واحلديث

  ......املوشحات، األزجال: التجديد يف الشعر العريب القدمي
 
 
 

03 

ت احلداثة العربية   04 ) ؟(، بيان موت الكورس )بنيس( بيان الكتابة : 1بيا

ت احلداثة العربية   05 )رابطة السيميائيني اجلزائريني(، بيان السيميائية )نبيل سليمان(البيان الروائي : 2بيا

ت احلداثة العربية   06 بيان احلداثة أدونيس : 3بيا

  قصيدة التفعيلة/ أ: احلداثة يف جملة شعر
 
 
  

07 

 08 قصيدة النثر/ب: احلداثة يف جملة شعر

 09 التوقيعة الشعرية/ ج: احلداثة يف جملة شعر

 10 النظام اإليقاعي: مظاهر احلداثة الشعرية

  اللغة الشعرية: مظاهر احلداثة الشعرية
 
 

 

11 

 12 الصورة الشعرية : مظاهر احلداثة الشعرية

 13 الشكل السردي/ أ: احلداثة يف التجريب السردي

 14 السرد النسوي/ ج. الشعري يف السردي/ ب:احلداثة يف التجريب السردي

  
  :طريقة التقييم

  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 
  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

  رابع    ال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  :األستاذ المسؤول على المادة

  لغة أجنبية:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 
  FRANCAIS  01:الرصيد  01:المعامل  وحدة التعليم األفقية السداسي الثاني

La lexie nominale 1  
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Pratique linguistique 2  
La lexie Verbale  3  
Phrase Simple 4  
Phrase Complexe 5  
Pratique linguistique 6  
Les économies linguistiques de l’oral 7  
Pratique linguistique 8  
Les économies linguistiques de l’écrit 9  
Pratique linguistique 10  
Langue de spécialité 11  
Pratique linguistique 12  
Pratique linguistique 13  
Pratique linguistique 14  

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ مواقع انترنت، كتب،ومطبوعات ،(  :المراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رابع    ال :السداسي
  األدب العريب:ليسانسعنوان ال

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  :األستاذ المسؤول على المادة

  ANGLAIS:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة
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  ANGLAIS  01:الرصيد  01:المعامل  التعليم األفقيةالسداسي الثاني  وحدة 
The present tenses 1  
The past and perfect tenses 2  
The future  3  
The conditional 4  
Exercises 5  
The participles present and past 6  
Exercises 7  
The Gerund  8  
Exercises 9  
The imperative  10  
Exercises  11  
The passive voice 12  
Reported speech 13  
Exercises 14  

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  خامس    ال :السداسي
  األدب العربي: ليسانسعنوان ال

  : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  : األستاذ المسؤول على المادة

  قضايا النص الشعري القديم :المادة
    :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

حمارضة /قضا النص الشعري القدمي : املادة اخلامس: السدايس 03:املعامل 05:الرصيد
  و تطبيق

 

  مفردات احملارضة مفردات التطبيق
ن لكثوم   لية يف الشعر اجلاهيل   ...معلقة معرو  ة الق  01 الزن
ن الورد  لشنفرى،  شعر عروة  ة العرب  مترد يف شعر الصعاليك   ....الم ة ا  02  ز

لنا  ا خ دم بت قصيدة  ن  قصيدة الفرزدق يف / مداحئ حسان 
س    اء ٕابل ٔيب متام/ه ح معورية  وح ،  قصيدة ف   شعرالف

ر   03  إالسالم يف الشعر العريب القدمئ

ن زيد:   نص  اءة ، المكيت  ن الف ٔموي    قطري   04  الشعر السيايس يف العرص ا
رتي : نص  ديد يف الشعر العبايس   ٔبو متام / ٔبو نواس / ـ الب  05 قضية التقليد و الت

ن الفارض / ٔبو العتاهية :  نص   06  يف الشعر العبايس الزهد و التصوف  رابعة العدوية / ا
ن زهري : نص  ٔخطل ) / نت سعاد(عب  يب / ا ن / املت ا
 . ها 

 07 قصيدة املدحي  يف الشعر العريب القدمي 



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 92
2016/  2015:       السنة الجامعية  

ن رشيق املسييل /ٔبو البقاء الرندي : نص  ن العسال / ا ٔندليس  ...ا ء املدن و املام يف الشعر ا ر
  واملغريب

08 

يس : نص  ن / الثغري التلمساين / الشقراط ن  لسان ا
طي / اخلطيب  ن زمرك الغر  .....ا

ت يف الشعر املغريب  09  املداحئ النبوية و املو

ن عبد ربه :  نص  ن شهيد /ا ن زيدون/ ا  10  شعر املعارضات بني املرشق و املغرب ا
ر ، : نص  ٔ ن ا ٔندليس ا ن ها ا ٔندلسشعر   ....ا سترصاخ يف ا  11  ستغاثة و 

ن نباتة املرصي  ل يف النص الشعري يف العرصن  ... ٕاسامعيل اخلشاب / نص ا شك ال
ين    اململويك والع

12 

ن عباد: نص  ن زيدون ٔبو فراس امحلداين ، املعمتد   13  السجنيات يف النص الشعري القدمي ...، ا
لية ، ٔخ ساء ، ليىل ا ت  نص اخل د، قسمونة ب ت ز محدونة ب

 ٕاسامعيل ، حفصة رونية
سايئ القدمي  14  الشعر ال

  
  :طريقة التقييم

واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق ان يف هناية السدايس، ب  مي احملارضات عن طريق ام   جيري تق
  . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع

اين  .1 ٔ ٔصفهاين –ا  ٔبو الفرج ا
ن عبد ربه –العقد الفريد  .2  ا
 املقري –نفح الطيب  .3
رية  .4 سام –ا ن   ا
ي –املستطرف من لك فن مستظرف  .5 هي ٔش ن ا   لشهاب ا
ٔدب العريب - .6 ارك –املداحئ النبوية يف ا   زيك م

  اخلامس: السداسي
  األدب العربي: ليسانسعنوان ال

  : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  : األستاذ المسؤول على المادة

  جامليات الرسد العريب القدمي:المادة
  :أهداف التعليم

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

   حمارضة و تطبيق/ جامليات الرسد العريب القدمي   : املادة امساخل: السدايس 02:املعامل 04:الرصيد
  مفردات احملارضة مفردات التطبيق

لرسد العريب القدمي سعيد يقطني ٔة والتطور: الرسد العريب القدمي  ....مقدمة  ش  01 ال
احظ  ل ني  لقلقشندي/قراءة يف كتاب البيان و التب ٔعىش   02  الرسد العريب القدمي خصائص   صبح ا

لواقدي  سرية/ ن هشام النبوية ال سريةال  كر   03  ٔدب السري ..ٔيب 
ة  ن املقفع نص من لكي ودم  04 احليوان ىل لسان قصص  ال
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  :طريقة التقييم

واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق ان يف هناية السدايس، ب  مي احملارضات عن طريق ام   جيري تق
  . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع

ني  .1  –اجلاحظ  –البيان و التب
ون  –املقدمة  .2 ن    -ا
ت العرص الوسيط  .3 امس املوسوي  –رسد  –حمسن 
ار  –اخلرب يف الرسد العريب  .4    -سعيد ج
ٔدب العريب  .5   عبد الرزاق محيدة : ـ قصص احليوان يف ا

  
  امس اخل: السداسي
  العربياألدب : ليسانسعنوان ال

  : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  : األستاذ المسؤول على المادة

  قضا النص الشعري احلديث و املعارص:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

ي :  نص من  شهي ار املستطرف يف لك فن مستظرف لٕال ٔخ  05  الرسد يف كتب ا
احظ  نص من    ل الء  لهمذاين/ قصص الب عي املقامات  ج  06  الرسد 

ن يقظان  دي / نص   ان التوح ٔيب ح سة  اع واملؤا م  07  الرسد الفلسفي نص من 
ائيب رسا الغفران   ،مناذج من الف لي ولي   08  الرسد الع

ن بطوطة  ٔدب الر  ورتيالينال احلسني ر/ ر   09  الرسد يف 
لنفري  اطبات    10  شعرية الرسد الصويف املواقف و ا

س ٔبط رشا / امرؤ الق ٔيب ربيعة/ احلطيئة / ت ن   11  جامليات الرسد يف النص الشعري القدمي   ....  معر 
ٔدب الفارسي لفردويسنصوص من ا ة الشاهنامة  ٓداب الشعوب إالسالم ر الرسد العريب يف  ٔ  12 

د  ر رسا الغفران يف الكوم ٔدب الفريس / إاللهية ٔ الء يف ا ر الب ٓداب ال  -ٔ ر الرسد العريب يف ا  13  )1(ربية غٔ
ٔدب إالسباين   ر املقامات يف ا ٓداب الغربية  ٔ ر الرسد يف ا ٔ)2(  14 

   حمارضة و تطبيق/ قضا النص الشعري احلديث و املعارص   : املاّدة امساخل: السدايس 03:املعامل 05:الرصيد
  مفردات احملارضة مفردات التطبيق

ىس:  نصوص  ن الع ش،  ، سل اين، محمود درو زار ق السياب ، 
 مسيح القامس ، محمود حسن ٕاسامعيل

رية يف الشعر العريب احلديث واملعارص   01  الثورة اجلزا

ء، يوسف العظم ليفة مفدى زر ل  ة يف الشعر العريب احلديث  ،اجلواهري ، دمحم العيد  القضية الفلسطي
  واملعارص

02 

د ، وليد  ق ز راهمي ، مظفر النواب ، توف افظ ٕا ٔمحد شويق ،   03  البعد الوطين والقويم يف الشعر العريب احلديث 
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  :طريقة التقييم

واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق ان يف هناية السدايس، ب  مي احملارضات عن طريق ام   جيري تق
  . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع

ية  .1 ه و ظواهره الف ن ٕاسامعيل –الشعر العريب املعارص قضا  عز ا
كة  –قضا الشعر املعارص  .2  –زك املال
دة  –إالجتاهات اجلديدة يف الشعر العريب املعارص  .3  –عبد امحليد ج
اقة  –إاللزتام يف الشعر العريب  .4 ٔبو   –ٔمحد 
 –ٕاحسان عباس  –ٕاجتاهات الشعر املعارص  .5
راهمي رماين  –عر العريب املعارص الغموض يف الش .6  - ٕا

  اخلامس : السداسي
  األدب العربي: ليسانسعنوان ال

  : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  : األستاذ المسؤول على المادة

ت العربية احلديثة و املعارصة:المادة   الرسد
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

  
  
  
  

ٔعظمي  ليفة ا ل   ، دمحم العيد 
ش محم –عبد الوهاب البيايت : نصوص  ٔبو القامس خامر،  /ود درو  ،

وي   معر الرب
لزتام يف الشعر العريب احلديث واملعارص  04  قضية 

ٔبولو  لغة الشعرية يف النص الشعري املعارص  ٔبو مايض  –املهجر  –الشايب/ ٔبو شادي: نصوص لشعراء   05  ا
يس راهمي : نصوص من الشعر الروم  06  الصورة الشعرية يف النص الشعري املعارص  – البيايت : و الرمزي /ٕا
يل  يس احلاج : نصوص من الشعر الرس س / ٔ  07  الغموض يف النص الشعري املعارص ٔدون

س -البيايت  –نصوص السياب  ٔسطورة يف النص الشعري املعارص ٔدون  08  الرمز ا
كة ، صالح عبد الصبور ، فدوى طوقان، بلند  زك املال نصوص 

 ٔمل دنقل / احليدري 
ٔساوي يف النص الشعري املعارص  09  احلسن امل

ٔمحد الشهاوي س ، محمود حسن ، ٕاسامعيل ،  ٔدون ة يف النص الشعري املعارص نصوص  ة الصوف  10  الزن
س  س  ، املزغين ، دمحم بن ٔدون ل البرصي يف القصيدة املعارصة  نصوص  شك  11  ال

ٔمل دنقل ، صالح عبد الصبور ، عبد العزز املقاحل ة يف الشعر املعارص نصوص  رام ة ا  12  الزن
ربا  راهمي   ربا ٕا يس احلاج ـ  ٔ لغوي يف قصيدة النرث .نصوص حلركة الشعر دمحم املاغوط  يف ا  13  التك

 –التوازي  –التدور و التكرار  –دراسة بعض الظواهر العروضية 
ٔوزان ل ا  تدا

 14  يقاع يف النص الشعري املعارص
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  :طريقة التقييم
واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق ان يف هناية السدايس، ب  مي احملارضات عن طريق ام   جيري تق

  . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع
 عبد احملسن طه بدر/تطور الرواية العربية احلديثة  .1
 فاروق خورشيد/يف الرواية العربية .2
ٓفاق  .3 رادة/الرواية العربية واقع و   دمحم 
ة املعارصة  .4  لمي القاعود/الرواية إالسالم
راسات الرسدية  .5 اجه ا  مصطفى معراين/م
  سعيد يقطني/ اجلديدة قضا الرواية العربية  .6

  
  

  امساخل :السداسي
  األدب العربي: ليسانسعنوان ال

  : المنهجية األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  : األستاذ المسؤول على المادة

ت العربية احلديثة و املعارصة   : املاّدة امساخل: السدايس 2: املعامل 4: الرصيد    حمارضة وتطبيق/ الرسد
  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

راهمي:  نصوص ت العربية احلديثة  كتاب الرسدية العربية احلديثة لعبد هللا ٕا ل ٕاىل الرسد مد
  واملعارصة 

01 

الين / زيدانحر :  نصوص  جتاه  :   1 اجتاهات الرواية العربية  جنيب الك
  التارخيي

02 

نا جنيب حمفوظ :  نصوص  ا م جتاه : 2 اجتاهات الرواية العربية ، ح
  الواقعي

03 

جتاه :  3 اجتاهات الرواية العربية محمود املسعدي، : نصوص 
 الوجودي

04 

جتاه : 4 العربية اجتاهات الرواية جنيب حمفوظ : نصوص 
 النفيس

05 

ق /الطيب الصاحل ،عصفور من الرشق/نصوص مومس الهجرة اىل الشامل  توف
ر/احلكمي،عزازيل ا ذراء  الين/يوسف زيدان،  جنيب الك

 06  الرصاع احلضاري يف الرواية العربية

درة: نصوص  الين،رشيد بو  07  يديولو  يف الرواية العربيةالبعد  جنيب حمفوظ ،ادوارد،اخلراط،جنيب الك
راهمي الكوين + جامل الغيطاين: نصوص   08  توظيف الرتاث يف الرسدية العربية املسعدي+ ا

رة اجلسد  س بريوت/نصوص ذا واب الم مستغامني، ادة السامن،امرٔة عند نقطة /ٔ
الين/نوال السعداوي،معر يظهر يف القدس/الصفر  جنيب الك

 09  جامليات املاكن يف النص الرسدي   

 10  .املرسح الشعري   صالح عبد الصبور
ٔلفريد فرج  ق احلكمي،سعد هللا ونوس/نص  ٔسطوري املرسح امللحمي توف  11  و ا

مر ء  ة الرسدية يف القصة القصرية نصوص  غسان كنفاين و زر  12  الب
ادة السامن  ن، زهور / نصوص  يسليىل الع سوي ون  13  الرسد ال

راهمي الكوين: نصوص   ين لعرج ـ  جامل الغيطاين،ٕا ة يف الرسد العريب املعارص .واس ائ  14  الع
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ٔديب:المادة   مهنجية البحث ا
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

 

ٔديب: املادة خلامسا: السدايس 02:املعامل 03:الرصيد    حمارضة و تطبيق/  مهنجية البحث ا
  مفردات احملارضة مفردات التطبيق

ات و مفاهمي ٔديب قراءة يف مصطل لبحث ا ل نظري   01 مد
ه ، السون و  اه ٔديب طبيعته و م قراءة يف كتاب البحث ا

لغة ٔدب و ا  .  ماييه مهنجية البحث يف ا
ٔديب ٔهدافهطبيعته، :  1 البحث ا  02 ٔمهيته و

ٔديب ، شويق ضيف ٔديب قراءة يف كتاب البحث ا  03 .مادته ،خصائصه ، خطواته:  2 البحث ا
ل التفكري العلمي ، عبد هللا  ٔديب ومدا مهنجية البحث ا

 التطاوي
ٔديب  04  ٔنواع البحث ا

ٔديب  ٔديب / يل جواد الطاهر/مهنجية البحث ا اجه البحث ا  05  م
سانية عية وإال ج ليات البحث يف العلوم  سانية  توظيف  عية وإال ج ٔديب والعلوم  اجه البحث ا  06  م

هتا يات القراءة ومستو ٔدبيةمهنجية  تق ابة ا  07  القراءة والك
ٔدبية قراءة يف  ٔديب مقدمات املؤلفات ا  08  لغة البحث ا

الل نصوص خمتارة  اط تدريبات من  ست  09  ستقراء و
الل نصوص خمتارة ٔويل تدريبات من   10  الفهم و التفسري والت
الل نصوص خمتارة ليل تدريبات من   11  التذوق والت

ىل مناذج خمتارة ٔدبية تدريبات   12  توثيق النصوص ا
ىل مناذج شعرية ونرثية خمتارة ٔدبية  .تدريبات  ق النصوص ا  13  حتق

ات و قضا حبث عرض  ٔدبيملوضو ٔديب ة يف ا  14  ٓفاق البحث ا
  

  :طريقة التقييم
واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق ان يف هناية السدايس، ب  مي احملارضات عن طريق ام   جيري تق

  . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع
ل  .1 ٔديب و مدا  عبد هللا التطاوي/التفكري العلميمهنجية البحث ا
ٔديب  .2  يل جواد الطاهر/مهنجية البحث ا
لغة/السون و ماييه .3 ٔدب و ا  مهنجية البحث يف ا
اجه البحث العلمي  .4  بدوي عبد الرمحن/م
ه  .5 اه ٔديب طبيعته و م  شويق ضيف/البحث ا
ٔديب  .6 يل/ املهنجية يف البحث ا   ٔمحد 

  
  اخلامس   : السداسي
  األدب العربي: انسليسعنوان ال

  : المنهجية األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  : األستاذ المسؤول على المادة

  ٔدب الطفل:المادة
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  :أهداف التعليم
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة
   حمارضة و تطبيق/ ٔدب الطفل : املاّدة امساخل: السدايس 02:املعامل 03:الرصيد

  مفردات احملارضة مفردات التطبيق
ض ٔدب الطفل حملمد مر ٔة،  التطور: ٔدب الطفل نصوص من كتاب  ش  01  املفهوم، ال

ٔمحد زلط : ٔدب الطفو ٔهدافه: ٔدب الطفل ٔصو ومفاهميه   02  ٔمهيته ، وظائفه ، 
ٔخرض الساحئي الين ودمحم ا ىس واكمل الك ن الع ٔدب الطفل  قراءة يف نصوص سل  03  خصائص 

يل كنعان ٔمحد  ٔطفال والقمي الرتبوية  ٔدب ا ٔدب الطفل قراءة نصوص   04  قضا  
شودة(حتليل نص شعري  ٔخرض الساحئي) /ٔ رص/دمحم ا ٔدب الطفل  الغامري/ دمحم  ون  شودة: ف ٔ  05  الشعر و ا
ٔبو هيف / حتليل نص قصيص مر   / قصة لعبد هللا  ٔدب الطفل  زر  ون   06  ٔنواعهاالقصة و : ف

لف / حتليل نص مرس ٔمحد  ٔمل خللف  ٔدب الطفل  .وديعة ا ون  ة: ف  07  املرسح
ىل نصوص   08  ٔدب الطفل واخليال العلمي تطبيقات 
ىل نصوص  ٔدب  تطبيقات  ة  رق دور السمعي البرصي يف 

متثيلية إالذاعية: الطفل    ا
09 

ن  الء ا ىل نصوص جم   10  القصة املرسومة  .مس جم / تطبيقات 
رات  س ل هوجو  ورتو مالي ىل نصوص    .تطبيقات 

 

 11  الرشيط املرسوم

نة ، صادق و املعمل  ىل نصوص  امحلار يف السف  12  القصة املتحركة .تطبيقات 
د  ٔرشطة جم العريب الصغري ، جم فراس ، جم ما ىل  فرتايض تطبيقات  يل و  13  ٔذب الطفل التفا

ر  ٔدب الطفل يف اجلزا لويل(دراسة يف  ٓفاق ).....العيد  ر الواقع وا  14  ٔدب الطفل يف اجلزا
  :طريقة التقييم

واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق ان يف هناية السدايس، ب  مي احملارضات عن طريق ام   جيري تق
  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،: ( المراجع

ر  .1 لويل(ٔدب الطفل يف اجلزا   )العيد 
ٔطفال .2 ٔديب ل ٔبو الرضا(النص ا   )سعد 
ل .3 لطفل يف املستق   )ٔنور عبد امحليد(ٔد
ٔطفال .4 الين(ٔدب ا   )الك
ٔطفال .5 اوى(الطفل ؤدب ا  )هدى ف
يل كنعان .6 ٔمحد  ٔطفال والقمي الرتبوية    ٔدب ا

  
  خامس    ال: السداسي
  العربياألدب : ليسانسعنوان ال

  : المنهجية األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  : األستاذ المسؤول على المادة

ٓداب العاملية املعارصة:المادة   ا
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  :أهداف التعليم
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة
ٓداب العاملية املعارصة  :املادة امساخل: السدايس :املعامل :الرصيد    حمارضة و تطبيق/ ا

  مفردات احملارضة مفردات التطبيق
ةحتديدات  ٔدب القويم /اصطالح يب،ا ٔج ٔدب ا ٔدب العاملي،ا ل  ...ا ٓداب العاملية ٕاىل مد  01 ا

لامرسية تولستوي لوجودية سارر و نصوص  ل  .نصوص  ٓداب العاملية املعارصة  فكريةاملرجعيا  02  ل
ٓداب العاملية املعارصةقضا   ٔلبري اكمو/ سان املمترد  : ا

  رتاب/السالم/العدا/احلرية
03 

لية ٓداب املعارصة  الرس  04  1 التيارات اجلديدة يف ا
ٓداب املعارصة الوجودية  05 2 التيارات اجلديدة يف ا

سكو/ الالمعقول  ٓداب املعارصة بيكت، يون  06 3 التيارات اجلديدة يف ا
ٓداب املعارصة التيارات  الرواية اجلديدة  07  4 اجلديدة يف ا

ث:نصوص  و س/ ماركزي/ بلو نريودا-اوكتاف ٔدب ٔسرتو ة   ا ٔمراك الالتي  08  املعارص يف 
فريقي املعارص  وويل سويناك  ٔدب   09  ا

ين ،الهندي ،الصيين يويةا نصوص من الشعر اليا ٓس  10 ٓداب ا
رخت  11  املرسح العاملي  .... مرسح 

راون  مناذج خمتارة يش(من قصص دان   12  العاملية والرواية القصة  )شيفرة داف
ٔدب الرويس املعارص ة              نصوص من ا ٔورو الرشق  13  ٓداب 
س فانون  ٔرض لفرا  14  ٔدب ما بعد الكولونيالية املعذبون يف ا

  :طريقة التقييم
واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق ان يف هناية السدايس، ب  مي احملارضات عن طريق ام   جيري تق

  . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع
ٔوروبية من الواقعية حىت احلداثة .1 ٓداب ا ة من املؤلفني/رخي ا  مجمو
ٔدب الفريس املعارص  .2 ٔمح/يف ا ة  ٔسعدسام  د 
ٔملاين  .3 ٔدب ا  دمحم محود/ا
ٔدب إالفريقي  .4  دمحم محود/ ا
ٔدب الرويس  .5  دمحم محود/ ا
ٔدب إالجنلزيي  .6   فريدريك ريغارد ،مرتمج/ا
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  خامس   ال: السداسي
  األدب العربي: ليسانسعنوان ال

  : االستكشافيّة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  : األستاذ المسؤول على المادة

  األدب الصوفي  :المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

ٔدب الصويف : املاّدة   1الرصيد  1املعامل  السدايس اخلامس  ا
ٔدب الصويف  1 ل ٕاىل ا   مد
ٔدب الصويف  2 ٔة ا   ش
ٔدب الصويف  3   قضا و مصادر ا
دة الوجود  4   و
حتاد  5   احللول و
ي  6   العشق إالله
قةاحل   7   احملمدية ق
ٔدب الصويف  8   جامليات ا
  الرمز الصويف  9

ة  10 لغة الصوف   ا
  املصطلح الصويف  11
ٔدب الصويف   12 الم ا ن(ٔ ن ا ٔمري عبد القادر،سيد بومد ن عريب،ا   )الفارض،احلالج،ا
سطايم(النرث الصويف   13   )جتربة ال
ر   14 ٔ ٔدب احلديث و املعارصا   الصويف يف ا

  :طريقة التقييم
واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا   كون تق

  . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع
ٔته و تطوره  .1 ش  عبد احلكمي حسان/الترصف يف الشعر العريب 
رخيه  .2 ر –يف الترصف إالساليم و  في:نيلكسون   ٔبو العالء عف
ٔدب يف الرتاث الصويف  .3  دمحم عبد املنعم خفا/ا
ٔدب الصويف اجتاهاته و خصائصه  .4 امي/ا ر عبد ا  صا
ر الصويف يف الشعر العريب املعارص  .5 ٔ ن عامرة/ا   دمحم 
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  خامس   ال: السداسي
  األدب العربي: ليسانسعنوان ال

  : االستكشافيّة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  : األستاذ المسؤول على المادة

  األدب العربي واالستشراق :المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

  1: الرصيد  1: المعامل  السداسي الخامس    األدب العربي واالستشراق: الماّدة

رشاق   1 ٔة والتطور .املفهوم :س ش  ال
رشاق   2 س  جنلزية +الفرسية :مدارس 
رشاق   3 س  يطالية +ملانية :مدارس 
ٔدب العريب   4 رخي ا رشاق و   س
رشاق والشعر اجلاهيل   5  س
لغة العربية   6 رشاق و ا  س
ٔدب  العريب املعارص   7 رشاق وا  س
رشقني   8 اجه املس  م
رشاق ٔ   9 س   )مارجوليوت (الم 

روكامنٔ   10 رشاق  س   الم 
رشاق ٔ   11   )ارشبال(الماالس
لياف ٔ   12 رشاق اكرل  س   الم 
ق الرتاث   13 رشقني يف حتق   ود املس
ات و املرجعيات  14 رشاق يف املزيان  قراءة يف اخللف   س

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع
رشقون  .1 لويس/الرتاث العريب و املس  ادل ا
رشاق  .2  ٕادوارد سعيد/إالس
ٔدب العريب املعارص  .3 رشاق يف ا ر إالس ش/ٔ  ٔمحد ساميلوف
رشقون  .4 قي / املس  جنيب العق
ٔدب ٔدب السياسة و  .5 ن ٕاسامعيل / سياسة ا رمجة عز ا ش سوزان ،  ف ك   .ست

  
  

  خامس   ال: السداسي
  األدب العربي: ليسانسعنوان ال

  : األفقية األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  : األستاذ المسؤول على المادة

  لغة أجنبية متخصصة :المادة
  :أهداف التعليم
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  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :المادة محتوى

خصصة: املاّدة بية م ٔج   1: الرصيد  1: املعامل  السدايس اخلامس    لغة 
1  langue de spécialité (définition / caractéristiques) 

 
2  Terminologie des genres littéraires :poésie ,théâtre  

,prose ,roman, nouvelle, fables, mythe…… 
 

3  Teminologie de la littérature generale :la creation,imagination,esthetique ,rythme ….., 
4  Terminologie des courants litteraires :classisme ,romantisme,realisme,symbolisme,surealisme…. 
5  Terminologie de la littérature generale et comparée : acculturation,imagologie,thematique,histoire des idées …. 
6  Terminologie de la critique litteraire :les methodes d’anlyse du discours litteraire,critique 

psychanalitique,sociocritique,structuralisme,semiotique…… 
7  Terminologie de la litterature populaire :folklore,culture populaire….. 
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع
  
  

  سادس   ال: السداسي
  األدب العربي: ليسانسعنوان ال

  : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  : األستاذ المسؤول على المادة

  النص الشعري المغاربي :المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

   حمارضة و تطبيق/النص الشعري املغاريب : املادة السادس: السدايس 03:املعامل 05:الرصيد
  مفردات احملارضة التطبيقمفردات 

ت الشعر املغاريب احلديث  ٔمري عبد القادر،دمحم الشاذيل (بدا ا
الل الفايس  )خزندار،

ل ٕاىل دراسة الشعر املغاريب   01 مد

 /جتاه احملافظ:اجتاهات الشعر املغاريب   حتليل نصوص
ديدي   جتاه الت

02 

ر-1 ٔبوالقامس سعد هللا/ نص رمضان محود   03 القضا واخلصائص العامة .يف اجلزا
ٔبو القامس الشايب  04 القضا واخلصائص العامة .يف توس-2 نص 

 05  القضا واخلصائص.يف املغرب-3 نص دمحم احللوي
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ن عبدي/نص  دمحم إالمام ن عبد هللا/دمحم  راهمي   06  القضا و اخلصائص/يف موريطانيا  ٕا
ن  ن زيدان/حمجوبنص حمي ا ن زري/سل ا  مصطفى   07  القضا و اخلصائص/يف لي
: الهوية و إالبداع  ٕاشاكلية/قضا الشعر املغاريب  حتليل نصوص

لغة   سان،الوطن،املاكن،ا
08 

س  حتليل نصوص الشعر العمودي،شعر (إاليقاع يف الشعر املغاريب  حملمد بن
،قصيدة النرث   )التفعي

09 

تلف يف الشعر املغاريب   نصوصحتليل   10  املؤتلف و ا
 11  )املمكن و املتخيل(واقع  النص الشعري املغاريب   حتليل نصوص
لغة (البعد امجلايل يف الشعر املغاريب  حتليل نصوص ا

  )،الرمز،الصورة،إاليقاع
12 

لسيايس يف الشعر املغاريب  حتليل نصوص ل امجلايل   13  تدا
لشعر املغاريب  حتليل نصوص السامت الفكرية و (السامت  املشرتكة 

  )امجلالية
14 

  
  :طريقة التقييم

واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق ان يف هناية السدايس، ب  مي احملارضات عن طريق ام   جيري تق
  . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع

ٔدب العريب املعارص .1 ٔقىص ا ساج/يف املغرب ا امد ال  سيد 
ٔدب املغريب ٕاشاكالت و جتليات  .2 ة من املؤلفني/ا  مجمو
ٔدب العريب يف املغرب العريب  .3  العريب دحو/ا
اح/نظرية الشعر املعارص يف املغرب العريب  .4  دمحم مف
رخيية  .5 ٔديب سالوي/الشعر املغريب مقاربة   دمحم 
سدمحم /ظاهرة الشعر املغريب املعارص  .6  بن
  .صالح بورسيبف / ديوان الشعر املغاريب املعارص  .7

  سادس    ال: السداسي
  األدب العربي: ليسانسعنوان ال

  : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  : األستاذ المسؤول على المادة

  النص السردي المغاربي :المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :ادةمحتوى الم

   حمارضة و تطبيق/النص الرسدي املغاريب :    املادة السادس: السدايس 02:املعامل 04:الرصيد
  مفردات احملارضة مفردات التطبيق

ون الرسدية املغاربية  قراءة يف كتاب  ل اىل دراسة الف  01 مد
ت /حتليل نصوص روائية حتليل نصوص روائية  منوذج روا

 .  دمحم شكري اخلزب احلايف /الطاهر  وطار قصيد يف التدل 
عية و السياسية يف الرواية  ج ر التحوالت  ٔ

  املغاربية
02 

مو  ٔمر هللا  ش احلامك ب رص مح ن  ميميون ـ  درة  رشيد بو
سيان حملمود املسعدي   .ال

عيةقضا ا ج  03 لرواية املغاربية السياسية و 
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  :طريقة التقييم

واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق ان يف هناية السدايس، ب  مي احملارضات عن طريق ام   جيري تق
  . )انترنت، إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع : ( المراجع

شائية اخلطاب يف الرواية الغربية احلديثة  .1  دمحم البار/ٕا
ر/جتاه الواقعي يف الرواية العربية احلديثة  .2  لمي بد
 عبد العزز ضويو/التجريب يف الرواية العربية املعارصة  .3
ر/توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعارصة  .4 ض و  دمحم ر
ٔويل التارخي .5 صل دراج/ الرواية و ت  ف
ملغرب  .6 مغويم/نقد الرواية و القصة القصرية   دمحم ا
ابة الروائية يف املغرب  .7   ٔمحد البيوري/الك

  
  

  سادس    ال: السداسي
  األدب العربي: ليسانسعنوان ال

  : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  : األستاذ المسؤول على المادة

  المسرح المغاربي  :المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

ين لعرج  ة(قضا الرواية املغاربية  واس  04  )التارخيية و الثقاف
ي يظهر و خيتفي  رادة بعيدا عن / دمحم زفزاف الثعلب ا دمحم 

 .الضوضاء قريبا من الساكت 
الرواية املغاربية ما بعد الكولونيالية  

ٓخر،الهوية ،ا ٔ   ا
05 

يات الرواية املغاربية  حتليل نصوص   06  ) 1(تق
يات الرواية املغاربية   حتليل نصوص  07  )2(تق
 08  التجريب يف الرواية املغاربية حتليل نصوص 

رية  ٔزمة/ حتليل نصوص روائية جزا ت ا سعينات يف املغرب العريب روا  09  رواية ال
ش / حتليل نصوص روائية   ن مح ابة الروائية اجلديدة يف املغرب العريبسق  :سامل   10  الك
رية  ابة الروائية اجلديدة يف املغرب العريب .نصوص روائية جزا  11  خصوصية الك

ن  ٓمال خمتار  ، زهور قوارم سامل  الم مستغامني ـ  ٔ نصوص  
ب الساحي ٔعرج ،احلب ين ا ش،واس  مح

سائية يف املغرب العريب ابة ال  12  الك

ٓفاق الرواية املغاربية يف نصوصقراءة   13  واقع و 
ة لوغراف لرواية املغاربية قراءة ب  14  السامت املشرتكة 

   حمارضة و تطبيق/املرسح املغاريب :    املاّدة السادس: السدايس 03:املعامل 05:الرصيد
  مفردات احملارضة مفردات التطبيق
ة املغاربية  حتليل نصوص  ل اىل دراسة املرسح  01  مد
 02  روافد املرسح املغاريب حتليل نصوص 
 03  املرسح املغاريب ٔشاكل حتليل نصوص 



 األدب العربي:    ليسانسجامعة عنوان ال: المؤسسة 104
2016/  2015:       السنة الجامعية  

  
  :طريقة التقييم

واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق ان يف هناية السدايس، ب  مي احملارضات عن طريق ام   جيري تق
  . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع

ني  .1 ة من الباح  املرسح املغريب و الوعود: مجمو
لنقد املرس يف املغرب .2 اين: املفاهمي إالجرائية   حسن ق
س :املرسح املغريب  .3 ٔس ٔديب السالوي/دلية الت  دمحم 
ات  .4  حسن يوسفي:املرسح و الفر
 حسن يوسفي: قراءة النص املرس  .5
ري  .6  الوة جروة وهيب:مالمح املرسح اجلزا
ن: رخي املرسح التويس  .7 صف رشف ا   م

  سادس  ال: السداسي
  األدب العربي: ليسانسعنوان ال

  : األساسيةة التعليمية األستاذ المسؤول عن الوحد
  : األستاذ المسؤول على المادة

  األدب الشعبي المغاربي  :المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

 04  يف املرسح املغاريب  التنظري حتليل نصوص 
 05  جتارب رواد املرسح املغاريب  حتليل نصوص 
 06  لصديقيالطيبا جتربة حتليل نصوص 
 07  جتربة و اكيك /  1 حتليل نصوص 
ن املدينجتربة / 2 حتليل نصوص   08  عز ا
 09  يف املرسح املغاريب  الشعيبحضور الرتاث  حتليل نصوص 
 10  قضا املرسح املغاريب  حتليل نصوص 
ات  حتليل نصوص   11  البحث عن ا
 12  احللقة   مرسح حتليل نصوص 
فالية يف املرسح املغاريب  حتليل نصوص   13  ح
ة املغاربية  حتليل نصوص  لمرسح  14  البناء الفين 

ٔدب الشعيب املغاريب :    املاّدة السادس: السدايس 2: املعامل 4: الرصيد    حمارضة و تطبيق/ا
  احملارضةمفردات  مفردات التطبيق

ٔدب الشعيب  قراءة يف نصوص مفاهميية   01  املصطلح واملفهوم .ا
ٔدب الشعيب والفوللكور قراءة يف نصوص مفاهميية  02  ا

ٔدب الشعيب  حبث بيليوغرايف   03  تصنيفات ا
ٔدب الشعيب املغاريب  حبث بيليوغرايف  04  ٔشاكل التعبري يف ا
 05  الشعر الشعيب امللحون وجماالته  نصوص خمتارة 
ه نصوص خمتارة ٔنوا  06  القصص الشعيب و
 07  اين الشعبية وجماالهتا  نصوص خمتارة
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  :طريقة التقييم
واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق ان يف هناية السدايس، ب  مي احملارضات عن طريق ام   جيري تق

  . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع
ٔوزان الشعر الشعيب  .1  مصطفى حراكت/الهادي ٕاىل 
ري من إالصالح ٕاىل الثورة  .2  ٔمحد زغر/الشعر الشعيب اجلزا
راهمي/ٕاشاكل التعبري الشعيب  .3  ن ٕا
ٔدب الشعيب العريب مفهومه و مضمونه  .4  دمحم ذهين/ا
ة  .5 ملغرب دراسة مورفولوج  مصطفى يعىل/القصص الشعيب 
ٔدب الشعيب يف توس  .6  دمحم املرزويق/ا
ري  .7 ٔدب الشفوي اجلزا  عبد امحليد بورايو/البطل امللحمي و البطل الضحية يف ا
  لول يلسد امقران/رية يف الشعر امللحون املقاومة اجلزا .8

  
  
  

  سادس    ال: السداسي
  األدب العربي: ليسانسعنوان ال

  : المنهجية األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  : األستاذ المسؤول على المادة

  مذكرة التخرج  :المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

 

  
  :التقييمطريقة 

يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال 
  السداسي 
  . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع

  
  
  

  سادس    ال: السداسي
  األدب العربي: ليسانسعنوان ال

  : االستكشافيّة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  : األستاذ المسؤول على المادة

  األدب التفاعلي :المادة

 08  السري الشعبية  )تغريبة بين هالل (سرية بين هالل 
ال الشعبية  مناذج خمتارة ٔم  09  ا
ٔلغاز و النكت الشعبية مناذج خمتارة  10  ا
ٔسطورة و اخلرافة مناذج خمتارة  11  ا

ٔدب الشعيب تطبيقات نقدية اجه حتليل ا  12  )النبوي‘الوظيفي‘النفيس‘التارخيي اجلغرايف (م
ٔدب الشعيب  دراسة مناذج ية يف ا  13  الصورة الف
دب الشعيب  دراسة مناذج ة يف  ائ  14  الع
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  :أهداف التعليم
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة
يل: املاّدة ٔدب التفا   1الرصيد  1املعامل  السداّيس السادس  ا

  )التواصل العاملي/العوملة (مفاهمي العرص الرمقي   1
ٔدب الرمقي   2 يل/تعريفه/الرمقيةمصطلح (ا   )عنارص العملية إالبداعية الرمقية التفا
ٔمهيهتا و خصائصها  3 لية ، ٔدبية التفا ابة ا   الك
يل  4 ٔدب الرمقي و جماالت التفا   مظاهر ا
لية-1  5   الرواية التفا
لية-2  6   القصيدة التفا
يل-3  7   املرسح التفا
لية-4  8   القصة التفا
يل-5  9   املقال التفا

يل  10 ٔدب التفا   قضا ا
ٔدب الرمقي -1  11 ٔدب الوريق و ا يل/بني ا   التفا
ة الفكرية و املرجعية-2  12   امللك
يل-3  13 ٔدب التفا   املؤرات الصوتية و البرصية يف ا
ة العربية -4  14 يل يف الب ٔدب التفا   )جتارب(ا

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع
 يم العيد سنو/االتصال يف عرص العوملة  .1
دي الثقايف  .2  يل خرسان/العوملة والت
يل  .3 ٔدب التفا ل ٕاىل ا  فاطمة الربيك/مد
 سعيد يقطني/من النص ٕاىل النص املرتابط  .4
  حسام اخلطيب/إالبداع و مرجعياته يف عرص املعلوماتية ٓفاق  .5

  
  
  
  

  سادس   ال: السداسي
  األدب العربي: ليسانسعنوان ال

  : االستكشافيّة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  : األستاذ المسؤول على المادة

  أدب الهامش :المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

  1: الرصيد  1: املعامل  السدايس السادس  ٔدب الهامش: املاّدة
ٔدب الهاميش   1 ٔدب املركزي املؤسيس ٕاىل الهاميش(مفهوم ا   )من ا
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ٔدب الهاميش عند الغرب و العرب  2   رخي ا
ٔدب الهاميش   3   :قضا ا
ن-1  4   ا
  السياسة-2  5
  املرٔة-3  6
متع-4  7   ا
ٔدب الهاميش  8 ون ا ه ف ٔنوا   و 
  الشعر-1  9

  الرواية-2  10
  املرسح-3  11
ٔدب الساخر  12   ا
  الرمس الاكراكتوري  13
ابة اجلدارية  14   الك

  :طريقة التقييم
واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا   كون تق

  . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  سادس    ال: السداسي
  األدب العربي: ليسانسعنوان ال

  : األفقية األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  : األستاذ المسؤول على المادة

  الحكامة والمواطنة  :المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
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 :محتوى المادة

  السدايس السادس
دة التعلمي     و

  احلاكمة واملواطنة:مادة النص 
ةاعامل   مو

 01:الرصيد 01:املعامل

هداف  1 ات و  مفاهمي ومصطل
 احلاكمة السياسية ودو القانون       2
ابية 3 نت  املواطنة واملشاركة السياسية واملامرسات 
يين والثقايف 4 مقراطية والتنوع العريق  وا  ا
ت الفردية وامجلاعية 5  احلاكمة السياسية واحلر
ةالنوع  6 صادية والثقاف ق  واملشاركة يف احلياة 
 املواطنة والتارخي 7
قصاء 8 ة  وماكحفة  الفساد والفقر و  دارة العموم
ة 9 دارة العموم ات  ىل اصال  ثري سياسات احلاكمة 

ة  وسياسة اجلوار 10  اجلهوية بني املناطق
 حاكمة املدن  واملوطنة احلرضية 11
ة وحماربة الفساداحلاكمة  12 لاملية العموم  الرشيدة 
ر ة 13 ة املسؤو والفعا واملؤا  رشوط الوظيفة العموم
 املواطنة وحاكمة الشان العام 14

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

 . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

  مسؤول فرقة ميدان التكوينالذاتية لالسيرة 
 

رويـسات:  اللّقب *   
محّمـــد  : االسم *   
.م بلديّـة بوعالم  والية البيّض1951في:   تـاريخ ومكان االزدياد*   
.أستـاذ جامعي:  الوظيفة *   
- أ  –أستاذ محاضر قسم :  الّرتبة *   
.سعـيدة –الّطاهر موالي /دجامعة  –قسم اللّغة العربيّة وآدابها :  مكـان العمل*    
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.سعـيدة –حي النّصر   50صندوق بريد رقم  :العنوان الّشخصي *   
. والفنونقسم اللّغة العربيّة وآدابها ،كلّية اآلداب واللّغات :  عنوان العمل*   

.سعـيدة –الّطاهر موالي /جامعة د  
 0557060712  :الهاتف 

  البريد اإللكتروني:               mrouissat@hotmail.fr  
 
 ـ الّشهادات والمؤّهالت:  
 
 -  سيدي بلعباس  -جياللي اليابس جامعة -17/10/2010شهادة التّأهيل الجامعي بتاريخ 
 -  م،   بجامعة  07/07/2008شهادة الّدكتـوراه ،تخّصص لغة ،نوقشت في  

التّعّدد الّداللي من خالل الوظائف النّحويّة في (بـ   ةتلمسان،موسوم - أبي بكربلقايد   
:األستاذ الّدكتـور : ، إشراف )تفسير البحر المحيط ألبي حيّان النّحوي  

 عبد الجليل مرتاض .  
 -  المعيـار    :( برسالة عنوانها.،شهادة الماجستـير في اللّغة العربيّة ، تخّصص لغة عربيّة  

.   سليمـان عشراتـي/ د.أ:، إشراف )  النّحـوي والتّخريـج الفقهي        
 -  وهران –شعبة لغويّة  –شهادة اللّيسانس في اللّغة واألدب العربي           :  

.. م 1986جوان   
  م1982دورة جوان  -شعبة اآلداب –شهادة البكالوريا. 
 

         ـ أهمالمناصب والمهام اإلداريّة والبيداغوجيّة في الجامعة ـ
مؤهل بتاريخ ) دراسات نحوية داللية ( رئيس مشروع ماستر أكاديمي موسوم ب -*  

: تحت رقم                    
.إلى وقتنا الحاضر 2011للّغة واألدب العربي منذد .م.رئيس  فريق ميدان التكوين لــ  *  
.2010د للغة واألدب العربي .م.مسؤول التّخّصص لميدان التّكوين ل -*   

 م2005/ 2004:ـر للّدراسات والبيداغوجيّةبقسم اللّغة العربيّة وآدابهاخالل الموسم  الجا معي   نائب مدي.  
  خالل الموسم الجامعي .رئـيس اللّجنة البيداغوجيّة  لقسم اللّغة العربيّة وآدابها      : 

.م2005/ 2004                     
  سعيدة ، خالل المواسم  الجامعيّة –بالمركز الجامعي عضو اللجنة البيداغـوجيّة لقسم اللّغة العربيّة: 

.م 2007/2008م و 2006/2007م و2006/ 2005                 
 م 2008/2009معي اسعيدة ابتداء من الموسم الج-الّطاهر موالي / عضو اللّجنة العلميّة لقسم اللّغة العربيّة بجامعة د

  .إلى وقتنا الحاضر
 ــ المشاركات في برامج البحث الوطنية :

 
بحث وطني رئيس مشروع-* PNR إلى 2011من).الجزائرفي  إنجاز دليل لغوي لتقويم لغة اإلعالم( موسوم ب

5328/20رمز المشروع .2013 U /22.  
 

رئيس وحدة بحث  -* cnepru - ظاهرةتدنيمستوىتحصيالللغةالعربيةفيالتعليمالجزائري(عنوان الموضوع  
ً الطورالثانوي .2014ابتداء من جانفي ).بحثيرصدظاهرةتدنيتحصيالللغةالعربيةفيالطورالثانويـتشخيصاومعالجة( - أنموذجا  

 
رئيس وحدة بحث  -* cnepru .2012إلى 2010من ) مظاهره وطرق عالجه: االنحراف اللّغوي ( عنوان الموضوع    

  مخبر الّدراسات النّحويّة واللّغويّة بين التّراث والحداثة( في المخبر  عضو أستاذ باحث          (
.تيارت –بجامعة ابن خلدون         

 التعليمية في التعليم الثّانوي (: عنوان المشروع .سعيدة –الّطاهر موالي / عضو خليّة بحث بجامعة د(. 
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 ــ منالمشاركات في الملتقيات ـــــ
 

 -  جامعة ابن خلدون ) استراتجيّة القراءة بين مقصدية النّص وثقافة القارئ( المشاركة في الملتقى الدولي األّول  حول
  ).قراءة في التّخريج النّصي بين المعتزلة وأهل السنة( بمداخلة عنوانها  2013أفريل  23/24 -تيارت –

 -  الّطاهر /بجامعة د. م 2008أفريل  16و15المشاركة  في الملتقى العلمي الخامس للنّقد األدبي المنعقد يومي
 .سعيدة–موالي 

 -  قضايا النّحو العربي،  الواقعواآلفاق، المنعقد (فعّاليات الملتقى الوطني األّول الموسوم بـ في  المشاركة
 :بمداخلة عنوانها  .تتيار–بجامعة ابن خلدون .م2005ماي17و16يومي

)دعوة ابن مضاء القرطبي إلى تيسير النّحو العربي وأثرها في دراسات المحدثين(       
 

 - من اإلنتاج العلمي : المقاالت المنشورة في مجالّت محّكمة :
 - المنشورات الخمسة األخيرة:

، نشر في مجلّة ) السياق الداللي بين اللّغويين والمفّسرين(مقال بعنوان   - 1   
، مخبر الّدراسات النحوية واللغوية ، جامعة   2012دراسات ،العدد الّرابع       

.تيارت –ابن خلدون        
،منشور في  مجلّة) من جذور التّطّور الّداللي لدى اللّغويين القدامى( مقال موسوم ب -  2  

–مخبر الّدراسات النحوية واللّغوية ، جامعة ابن خلدون  –2011الباحث ، العدد الثّاني         
.تيارت         

، مجلّة متون ،العدد الثّاني ) األحرف الّسبعة وعالقتها بالقراءات القرآنية(مقال عنوانه  - 3  
.  سعيدة –موالي الّطاهر / جامعة د  2010        

، العدد الثّاني،) متون( منشور في مجلّة).تخريج الفروع على األصول   (بعنوان ،  مقال  --4  

.م2008نوفمبر ، سعيدة -موالي الّطاهر/ دجامعة   
منشور فيمجلّة    )المعيار النحوي والتّخريج الفقهي في القراءات القرآنية (مقال معنون ب -5  

   -موالي الّطاهر  /المركز الجامعي ، د،  2008جانفي  : متون، العدد األّول ، بتاريخ      
.سعيدة         

دعوة ابن مضاء القرطبي إلى تيسير النّحو العربي وأثرها في جهود  (مقال موسوم ب  -6  
،   2007،نشر في مجلّة الخلدونية ، العدد الثّاني ، أكتوبر) الّدارسين المحدثين              

.جامعة ابنخلدون تيارت             
،  مجلّة المصطلح، ) للقراءات القرآنية وأثره في التفسيرالتّعّدد الّداللي ( ــ مقال موسوم ب 7  

.تلمسان) أبو بكر بلقايد(،جامعة  2007العدد الخامس ، يناير   
المعتمد  ( ، نشر في مجلّة ) المصطلح الفقهي وأثره في الّدرس النّحوي(مقال عنوانه  -8  

.، تلمسان)أبو بكر بلقايد( جامعة  2003،  2العدد ) في االصطالح            
 

  لمسؤول التخصصالسيرة الذاتية 
 

  هواري:  اإلسم
  بلقندوز:  اللقب

  هواري:  المولود بتاريخ اإلسم
  بلقندوز:  اللقب

  وهران -04/07/1970: المولود بتاريخ 
  جزائرية: الجنسية 

  متزوج: الحالة العائلية
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  أرزيو/ حي زبانة 5عمارة  12جزيرة  16رقم : العنوان الشخصي
  أستاذ جامعي :  المهنة
  أستاذ محاضر ب:الرتبة 

  موالي الطاهر، سعيدة/المركز الجامعي د:  مكان العمل
  0791462561:  الهاتف الشخصي

  048477688: الفاكس 
 Belgandouz_houari@ yahoo.fr:  البريد اإللكتروني

هادات الع -1 ة ال   :ل
 

  التقدير       المؤسسة               التاريخ      الشهادة            
ة آداب - را شع ان   ال ان       1990 - ج في وه ة العق ل ل                                                       ثان مق
شهادة ال القاع في  -

ة ان   اللغة األل
ان  ف للغات  1992 - ج عه ال ان/ال   ج   جامعة وه

ة - ان في اللغة الع ان  ل ة واألدب  1994 - ج ان/معه اللغة الع از   جامعة وه   م
ق األدبي  - ماج في ال

عاص لقي/ال ة ال ات   إس
ة  2002اك ج ان/ق ال   ح   جامعة وه

اب       ل ال ل راه في ت ة 1د ل ة      2010ج ة/ق اللغة الع ة الل ا مع ته ف ج ي م ق ان     ب   .جامعة وه

 

ة-2 راس ام ال ات واأل ق ل   :ال
  

  الجامعة        اسم الملتقى        عنوان المداخلة       سنة المشاركة 
20-21 -22 
  2003/ ما

في  اب ال ة ال ة وغائ الغ
  ع اب الفارض

ولي األول  قى ال ل ل ال اث : ح ال
ة وحي والغ   ال

ة جامعة  ق اللغات األج
غان   م

02-03 - 
  2003/د

ر  ة م م ة اللغة الع تعل
ات ال ان مقارة في  -ل

هج اب ال   -خ

ل  ي األول ح قى ال ل ة : ال تعل
اقع واآلفاق فة ال ة الفل   اللغة الع

غان/ق األدب   جامعة م

09-10 -11 
  2003/د

د اب ال ة ال مقارة  - ب
ة اول   - ت

ل ام ح ولي ال قى ال ل ة : ال اول ال
ة ة واألدب راسات اللغ   في ال

ائ/ق األدب   جامعة ال

مارس  15-16
2004  

ق  لح ال ة ال ج ة ت ال إش
عاص لقي  - ال ة ال ن
ذجا   - ن

ل ولي األول ح قى ال ل لح : ال ال
ل ة ب وال ان م اإلن ة في العل

اثة اث وال   ال

ة/ق األدب ل   جامعة ال

ل  20-21 أف
2004  

ة  اول ات ال ائ خل إلى ال : م
ر س وشارل م   إسهامات ب

ل ولي األول ح قى ال ل اء : ال ال
  وال األدبي 

ة/ق األدب   جامعة 

27-28 -29 
ل    2004أف

ة  فة وأزمة اللغة الع ص ال
هج   ال

ل  ولي األول ح قى ال ل اصل : ال ال
راسات  ي في ال في ب الق وال ع ال

ة  ة واألدب   اللغ

ة/ق األدب   جامعة ق
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ما  30-31
2004  

ة  ائي ل ى ال ع ال
س   العالمة ع ب

ات  ائ ل ال ان ح ان دول مان دراس ي
التها   آفاقها وت

ل م ا ل ات وت ائ ل
ات ا ق ، ال

ان/األدب   جامعة وه
ما  03-04

2005  
ي ورهان فه  ائ اب الغ ال

  اآلخ
ة ل اللغة والغ اني ح ولي ال قى ال ل غان/ق األدب  ال   جامعة م

15-16 
  2006ما

اب  م واغ فه ة ال ه
لح ذجا/ال لقي ن ة ال   ن

ل  ولي األول ح قى ال ل اهج ال م
اهات ة األ واالت ج   .ال

ة ج جامعة س /ق ال
اس   بلع

س  20-21
2006  

 ، ة واألداء اللغ ع ة ال ل ال
ة اول   مقارة ت

راسات  ل ال غاري األول ح قى ال ل ال
ة ة الع ع ا ال ا ة وق ت   ال

م  ة اآلداب والعل كل
ة اع ة/ االج ل   جامعة ال

10-11 
  2006د

نق ورهان  س هج ال ال
اب  اق في  ال   ال

اب  ة ال ال ل إش ي ح قى ال ل ال
  األدبي

ال / ق األدب
ع امعي    ال

جانفي  21-22
2008  

  

قارن  ق ال اإلرهاصات األولى لل
ائ أب الع دودو -في ال

دجا   .ن

ة  ق د ال ه ل ال ولي ح قى ال ل ال
ة في  عاص ائال   ال

م  ة اآلداب والعل كل
ة ان ة/ اإلن   جامعة ق

ف  15/17 ن
2008  

ة العالمة  اولي ل ى ال ع ال
ة،  ات األم ائ في ال

ود لقات وال   ال

اء  ل ال ادس ح ولي ال قى ال ل ال
  وال األدبي

جامعة دمحم /ق األدب
ة   خ 

ما  13-14
2008  

لقي  ة ال م أف الفه إلى ت
قع   أف ال

ة ب  ا ة ال ال ل إش ي ح قى ال ل ال
لقي اءة وال   الق

ن  ة اآلداب والف جامعة /كل
غان   م

ف 03-04   ن
2009  

افة  ات اس م وآل فه ة ال ه
هج ذجا -ال لقي ن ة ال   - ن

اب  ل ال ولي األول ح قى ال ل ال
ارسة ق ب ال وال   ال

م  ة اآلداب والعل كل
ة ان جامعة ع / اإلن

ة ح م ة/ال   ا
ل  14-15 أف

2010  
لح  ة نقل ال ت اس

أس وال اتي ب ال ان   الل
ف  أل ل ال اني ح ولي ال قى ال ل ال

ل أم اه وال ي، ال ع   ال
م  ة اآلداب والعل كل

ة اع جامعة سع / ااالج
ة/دحل ل   ال

  
ة  -3 ج اغ ة وال ة العل   : ال

ر-3-1   :ال
  

  المؤسسة        الرتبة        المقياس            السنة      
ة  2001-2002 ج اد ال ق.أ  م اع م غان  م   جامعة م
ة  2002-2003 ج عاص-ال ق ال اعـ. أ  ال غان  م   جامعة م
عاص  2003-2004 ق ال األدب -ال

قارن    )ت(ال
اعـ. أ غان  م   جامعة م

عاص-  2004-2005 ق ال   ال
ة - ان ارس ل   )ت(م

اعـ. أ غان  م   جامعة م
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اللة -   )ت(عل ال
اب-  2004-2005 ل ال ل ارك. م.أ  ت ة  م ع امعي    ال ال
اب-  2005-2006 ل ال ل   ت

ي-   الغة، أدب ح
روس.أ ال لف  اع م ة  م ع امعي    ال ال

اب -  2006-2007 ل ال ل   ت
ة األدب -   ن
ة - ان ارس ل   م

روس.أ ال لف  اع م ة. م  م ع امعي    ال

اب -  2007-2008 ل ال ل   ت
ة األدب -   ن
ة - ان ارس ل   م

روس.أ ال لف  اع م ة  م ع امعي    ال ال

2006-2007 

 

  
  

2008/2009  

ات ال - ان   ل
ة  - الم ة األفعال ال   ن
  
اب - ل ال ل   ت
ة - ارس نق   م

ة ال ه   م

رج. أ ع ال / م في ما 
وع ماج ل : م ل ت

ات اول ء ال اب في ض   ال
اع أ اذ م   أس

ن  ة اآلداب والف جامعة / كل
غان   .م

  
ة    جامعة سع

ات ال-  2010 -2009 ان   ل
اب - ل ال ل   ت
ة  - ه   الم

اع أ اذ م ة  أس   جامعة سع

ات ال-  2011 -2010 ان   ل
ة ل- ق ات ت ان   د.م.ل
ة ت- ارس نق   م

اض ب اذ م ة  أس   جامعة سع

  

ة -3-2 ج اغ ة و ارسة مهام عل   :م
  

ة  2006-2008 ق اللغة الع عة  ا ة ال ة لل ج اغ ة ال   رئ الل
ل   2006-2008 ال امعي ع  ال ال عه األدب واللغات  ي ل ة/العل   سع
اف على   2006-2007 ة7اإلش ق اللغة الع ج  ات ت ة  .ج.م/ م   ع
ة،   2010-  2007 ر اللغة الع ة في ت ان ل س امعي، مقارة س ي ال عل اب ال ل ال ل ة  ت ع وح

ة  اع ة االج ج ل ةم ال في األن ان ال ة  قاف ان/وال   .وه
اف على   2007-2008 ة9اإلش ق اللغة الع ج  ات ت ة  .ج.م/ م   ع

ة  2008-2009 ق اللغة الع عة  ا ة ال ة لل ج اغ ة ال   رئ الل

لة   2008-2009 ة ل ة العل ن ع اله ة  م ان ة واإلن اع م االج ة اآلداب واللغات والعل ل ادرة ع  ال
ة   .جامعة سع

2009-2010  
  

ق  ل ال ام ح قى ال ل ة ل ال ة العل عة، وع الل ا ة ال ة لل ج اغ ة ال رئ الل
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ة  2011 -2010 امعة سع ائ    .األدبي في ال
ان ال ل ةد لغة و .م.رئ ف م ق اللغة الع ي  ة/ أدب ع   جامعة سع

اف على  ة7اإلش ق اللغة الع ج  ات ت ة  .ج.م/ م   ع
ان ع قة  جامعي  ف ة : ع  الغة الع اب في ال ة ال اولي ل ى ال ع ال
CNEPRUU03620100035  

ان ع ي لل  نامج ال قة  ض ال ف د اللغ : ع  ع ة  ال ه في تعل اللغة الع وأث
ار واألم  ها ع ال  PNR22/U20/1887وتعل

اب ل ال ل ات وت ان ل س اب ض م ال ل ال ل ة اآلداب / رئ ف  ت كل
ة ان ة واإلن اع م االج   .والع

  
 
 
 
 
 

رات -4 ات وم  : ا

  

ان ال  ـع
ر   ال

ة ـع
  رال

ار  أة ال  رــالإ ـة   ــه ـ وال ـ ال   س

فة  ص ة ال اللغة الع
هج   وأزمة ال

م   مقال لة اآلداب والعل م
ة ع ان  4/اإلن

ة.م(   )م

م  ة اآلداب والعل كل
ة ان جامعة األم ع /اإلن

ة :القادر   ق

2525 /2005  
 1112-4628.د.م.د.ر

I.S.S.N.  

اب  ة ال دب - ال
ة اول   -مقارة ت

لة اللغة واألدب ع  مقال  17/م
ة.م(   )م

ة  معه االلغة الع
ائ  /وآدابها   جامعة ال

I.S.S.N:1111-1143  
2006  
  

ي ورهان  ائ اب  الغ ال
امي فه اآلخ ، أل 
ذجا   ن

اث لةم  مقال ات ال ل  ح
ة.م( 2ج5ع   )م

ن  ة اآلداب والف جامعة /كل
غان   م

1975 -2006  
ISSN: 1112-5020 

ات  ائ خل إلى ال م
س  ة إسهامات ب اول ال

ر   وشارل م

اء وال   مقال لة ال م
 2005 3األدبي ع

ة.م(   )م

ة  ان م اإلن ة اآلداب والعل كل
ة   جامعة 

2410 -2005  
  9947-0-0981-5:ردم

6299 -1112: I.S.S.N  

ة واألداء  ع ة ال ل ال
 ، مقارة في اللغ

في  ذج ال األن
اولي   ال

ات   مقال ت لة م ال م
ة ع  ي ة ال  2الع

ة.م( 2006   )م

م  ة اآلداب والعل كل
ة ل ة جامعة ال اع   االج

1975-2007  
ISSN: 1112-4019 

اب  ة ال ة وغائ الغ
في ع اب  ال

  الفارض

اث  مقال ات ال ل لة ح   م
ة.م(  2005 4ع   )م

ن جامعة  ة اآلداب والف كل
غان   م

1975 -2004  
ISSN: 1112-5020 
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ة م  ة اللغة الع تعل
ات ال ان ر ل   م

لة  مقال ن  م معه األدب واللغات ق   م
ة امعي .م/اللغة الع ال

ة   ع

2008-424  
  1112-8518:ردم

نق  س اب ال ال
ة  ال ة ال ورهان الق

ة إلى  م األدب
ة  اع   االج

ن ع  مقال لة م م   2008 2م ة اآلداب والعل كل
ة جامعة  ان ة واإلن اع االج

ة   سع

2008-424  
  1112-8518:ردم

ان  ن رسة  م
لقي ي الفه  ة ال وت

ل أو   وال

ار ع   مقال ع لة ال  01م
2010  

لال  امعي ب  ISSN 2170- 0931  ال

ة  اولي ل ى ال ع ال
ات  ائ العالمة في ال

لقات  ة، ال األم
ود   وال

اء وال   مقال لة ال م
 2009 6األدبي ع

ة.م(   )م

ة  ان م اإلن ة اآلداب والعل كل
ة   جامعة دمحم خ 

2410 -2005  
  9947-0-0981-5:ردم

6299 -1112: I.S.S.N  

ان  ن رسة  م
لقي ب الفه  ة ال وت

ل أو   وال

ار ع   مقال ع لة ال ان  1م ج
2010  

ل امعي ب  ISSN 2170- 0931  ال ال

ة  عل اسة ال ال
جي  اغ وال ال

ي  عل اب ال لل
امعي، مقارة  ال

ر  ة في ت ان ل س س
ة   اللغة الع

ن ع  مقال لة م  4م
  2010د

م  ة اآلداب والعل كل
ة جامعة  ان ة واإلن اع االج

ة   سع

2008-424  
: 1112-8518:ردم

ISSN 

لقي م أف  ة ال ت
قع   الفه إلى أف ال

لة ف ولغة ع   مقال ن جامعة   1م ة اآلداب والف كل
غان   م

 2170- 0443: ردم
ISSN 

  مسؤول فرقة شعبة التكوينل الذاتية رةالسي
 

 احلالة املنّية :
لعرج: االسم  
عّجال: الّلقب  

والد ميمون الغرابة ـ األغواط 24/04/1956:ريخ امليالد، ومكانه  
حي الّنصر ـ سعيدة ـ اجلزائر 58: ب . ص : العنوان  

 احلالة العائلّية :
ث 03:، الذّكور06: متزّوج ، عدد األوالد 03: ، اإل  
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 الّشهادات العلمّية :
 1995شهادة البكالور دورة جوان  -

 1995شهادة الّليسانس دورة جوان  -

  17/02/2004شهادة  املاجستري  -

  03/03/2011شهادة الدّكتوراه  -

 الّنشاط املهّين :
م31/12/2011م إىل غاية 05/11/1977ابتداًء من )  34( أربع وثالثون سنة : اخلربة املهنّية اإلمجالّية  

دريس يف أطوار الّتعليم مجيِعها من االبتدائّي إىل اجلامعيّ التّ : املهنة املماَرسة  
 م17/09/1982إىل  م05/11/1977من )  05( مخس سنوات : الّتدريس يف املرحلة االبتدائّية -

ملعهد الّتكنولوجّي للّرتبية ابن رشد بتيارت -  م30/06/1984إىل م 01/10/1982من )  02( سنتان : الّتكوين 

 م15/09/1991إىل م 11/09/1984 من)  07( سبع سنوات : الّتدريس يف املرحلة املتوّسطة -

 م20/10/1995إىل  م15/09/1991من )  04( أربع سنوات : االنتداب إىل اجلامعة -

 م20/10/2004إىل م 21/10/1995من )  09( تسع سنوات : الّتدريس يف املرحلة الثّانويّة -

  م31/12/2011إىل  01/12/2004من )  07( سبع سنوات : الّتدريس يف املرحلة اجلامعّية -
 2004/2005أستاذ مساعد مرتّبص  -

 2005/2007أستاذ مساعد مثّبت  -

لّدروس  -  2007/2008أستاذ مساعد مكّلف 

 2008/2010) أ ( أستاذ مساعد قسم  -

  2011) ب ( أستاذ حماضر قسم  -

الّدراسات الّلغويّة وحتليل : ختّصص) L M D(الّتكوين مرحلة الّليسانس  مسؤول شعبة يف فريق ميدان -
  .اخلطاب

 الّنشاط العلمّي :
ا -  . جامعة الدّكتور موالي الطّاهر ـ سعيدة - عضو يف خمرب احلركة الّنقديّة يف اجلزائر بقسم الّلغة العربّية، وآدا
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شر يف جمّلة متون اليت ُتصدرها كّلية اآلداب،  - والّلغات، والعلوم االجتماعّية، واإلنسانّية ـ جامعة عضو 
 .الدّكتور موالي الطّاهر ـ سعيدة

:عنوان املقال  
.م2008يف شهر جانفي من عام  01ـ معيارية الّنظام الّلغوّي ُنشر يف العدد  1  
.م2009عام  يف شهر نوفمرب من 03 ـ آليات العمل الّنقدّي يف حتديد قيمة األثر األدّيب ُنشر يف العدد 2  
يف شهر نوفمرب من  06منزلة اإلبراهيمّي األدبّية، وجتربته مع الّشعر املسرحّي ُنشر يف العدد  – 3

.م2012عام  
شر يف جمّلة الّلغة، واالّتصال اليت ُيصدرها خمترب الّلغة، واالّتصال جبامعة الّسانيا  -  وهران –عضو 

يف  06بّية بني منهجية الّتوليد، ومعيارية الّتوحيد ُنشر يف العدد املصطلح العلمّي يف الّلغة العر : عنوان املقال
.م2010شهر مارس من عام   

شر يف جمّلة املعتَمد يف االصطالح بقسم الّلغة، واألدب العرّيب  -  جامعة أيب بكر بلقايد ـ تلمسان –عضو 

.  إشكالية املصطلح العرّيب، ومنهجية وضعه يف الّلغة العلمّية: عنوان املقال  

 
 
 

 املشاركة يف امللتقيات :
 

الذي جرت فعالياتُه جبامعة ابن ) الواقع، واآلفاق ( املشاركة يف امللتقى الوطّين الثّاين لقضا الّنحو العرّيب  -
 .م2007من ماي من عام  22و 21خلدون بتيارت يف يومي 

ا  ".الفعلّي أثُر تناسِق الّنظُم الّلغويّة يف أداء الّتواصل " مبداخلة عنوا  

املشاركة يف امللتقى اخلامس للّنقد األدّيب يف اجلزائر حول األدّيب، واأليديولوجّي يف رواية الّتسعينيات الذي  -
م ّ  .م2008من أفريل من عام  16و 15و 14جرت فعالياتُه جبامعة الدّكتور موالي الطّاهر بسعيدة أ

ا   الّشمعة،والّدهاليز للطّاهر وطّار "(ديولوجّية الّنظام،وذاتية األديبالّنّص األدّيب اجلزائرّي بني أي"مبداخلة عنوا
).أمنوذجاً   
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VII  - رأي وتأشيرة الندوة الجهوية  
  )التأشيرة تكون فقط قي النسخة النهائية لعرض التكوين المحولة للوزارة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  

VIII - رأي وتأشيرة اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدان  
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  )التأشيرة تكون فقط قي النسخة النهائية لعرض التكوين المحولة للوزارة(
  

 

 

 

 

 
 
 

  


