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 الفهرس
 

 - I4ص -- --------------------------------------------------------------بطاقة تعريف الليسانس 
 5ص ------------ ------------------------------------------------------تحديد مكان التكوين-  1
 9ص ----------- ---------------------------------------------------- المشاركون اآلخرون  -  2
 10ص---------------------- ------------------------------------------إطار وأهداف التكوين -  3

 10ص ----------------------- ----------------------مكانة المشروع: التنظيم العام للتكوين –أ 
 11ص --------------- ----------------------------------------------------أهداف التكوين -ب
 11ص -------------------- -------------------------------المؤهالت و الكفاءات المستهدفة -ج
 11ص ---- ---------------------------------------القدرات الجهوية والوطنية لقابلية التشغيل -د
 12ص ---------------------- -------------------------------الجسور نحو تخصصات أخرى-ه
 13ص --------------------- ----------------------------- مؤشرات النجاعة لمتابعة التكوين  -و

  13ص ------------ --------------- --------------------------------اإلمكانيات البشرية المتوفرة-4
  13ص ---------------------- ---------------------------------------------- قدرات التأطير -أ

 13ص ------------------------------------ في التخصص التأطير الداخلي المسخر للتكوين  -ب
  15ص ------------- --- -----------------في التخصص التأطير الخارجي المسخر للتكوين  -ج 
 16ص --- ----------------------------الحوصلة اإلجمالية للموارد البشرية المسخرة للتكوين- د 

  16ص --- ----------------------------------في التخصص اإلمكانيات المادية المتوفرة للتكوين-5
 16ص -------------------- ---------------------------------المخابر البيداغوجية والتجهيزات  -أ 
 16ص --------------------- ------------------------ميادين التربص والتكوين في المؤسسات -ب 
 17ص ---------------- بعرض التكوين المقترحفي المؤسسة الجامعية والمتعلقة التوثيق المتوفر -ج 
  19ص --فضاءات األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال المتوفرة بالمعهد أو الكلية  - د 
 
- II20ص ------------- ------------------------- --------بطاقة التنظيم السداسي للتعليمالتخصصي  
 29ص ----------------- -----------------------------------------------------السداسي الخامس -
 30ص ----------------- ----------------------------------------------------- السداسي السادس -
  31ص --------------------- ------------------------------------------حوصلة إجمالية للتكوينال -
 
 III - 32ص  ----------- -----------------س والسادسالبرنامج المفصل لكل مادة في السداسيين الخام  

  
 IV-  59ص -------------------- ------------------------------------------------ االتفاقيات/العقود  

  
 V- 62ص ---- في التخصص لفرقة البيداغوجية المعنية بالتكوينالكل شخص من  ملخصةسيرة ذاتية  

  
VI - 68ص ------ ----------------------------------------رأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية والعلمية  

  
VIII - 69ص ----------------------- ---------------------------------رأيتأشيرة الندوة الجهوية  

  
VIII - 69ص --------------- -------- ------------- رأي وتأشيرة اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدان  
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 :تحديد مكان التكوين -1
 

 كلية اآلداب واللّغات والفنون:كلية 
 

 اللّغة واألدب العربي:قسم  
 

 2011سبتمبر  24مؤرخ  في  522هو ) تحليل الخطاب : (الموسومة ب الليسانسرقم قرارتأهيل  
 .لذا يغير اسم تحليل الخطاب إلى لسانيات عاّمة .لسانيات عاّمة : وهي تطابق  ليسانس 
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 :المشاركون اآلخرون -2
  
  : المؤسسات الشريكة األخرى -

    
  
  
 :الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرونالمؤسسات و  -

 سعيدة الجهويةإذاعة  -  
 مدرسة صغار الصم البكم بسعيدة -  
    الديوان الوطني لمحو األمية بسعيدة -  
  المدارس والمؤسسات التربوية -  

  
  
  
  :الشركاء الدوليون األجانب  -
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 :إطار وأهداف التكوين -3
  
 )حقل إجباري(مكانة المشروع: التنظيم العام للتكوين  –أ 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : التعليم المشترك للميدان قاعدة
  
  

 دراسات لغوية   :الفرع
  

التخصصات  األخرى 
الموجودة   بالشعبة المعنية 

  :بالمطابقة 
  
-  
  
-  
  
- 

 

  :التخصص المعني بالمطابقة 
 تحليل الخطاب
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 )حقل إجباري(أهداف التكوين  -ب
  )سطرا على األكثر 20 -  نهاية التكوين المكتسبة عندالكفاءات المستهدفة، المعرفة (
  

كتسبها في مرحلة اللسانس، من خالل سيتيهدف هذا التكوين إلى توجيه الطالب نحو تقوية المعارف التي   
 ليسانس ا الكما أن هذ .تخصص من إمكانيات معرفية تزوده للتمكن من بعض موادها هذا وفره ياستغالل ما 

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

، تطبيقها في الميدان التربويوكيفية  ، ما توصلت إليه النظريات اللسانية، واالطالع على أهم لسانيةالدراسات ال
ويسعى هذا التكوين إلى استغالل مختلف الوسائل المعلوماتية .مجال علوم اللغة العربيةومدى انعكاساتها على 

والبرمجية في تطوير قدرات الطالب على االستيعاب المعرفي والتجريبي، على مستوى تحليل النصوص 
ة، والتحرر من التبعية الفكرية، والسعي نحو تكوين باحث يتميز ونقدها، بهدف تشغيل قدرات الطالب اإلبداعي

من  ا، وذلك من خالل جملة من المعايير التي يستنبطه.بحس نقدي يمكنه من توليد األفكار وتجريبها ميدانيا
لتي ا التي لها عالقة بالجانب التربويإضافة إلى كل هذا يمكن للطالب أن يستفيد من الدراسات .  دراسته لمواد 

وفق منهج لغوي يسهل عليه عملية التحكم في  ماودراسته علم النفس اللغوي والتربويتمكن من الدخول إلى 
  اآلليات الصحيحة 

  

  )حقل إجباري( )سطرا على األكثر 20(المؤهالت و الكفاءات المستهدفة - ج.
  

جملة من الغايات؛ منها اكتساب الطالب القدرة على تحليل النصوص بأشكالها  ليسانسيستهدف هذا ال
المختلفة، وفق منهجيات دقيقة تؤهله تربويا لمهام التدريس واإلعالم، وبالتالي التدرج في البحث العلمي؛ ألن 

دى مالشغل، و تكوين الطالب ألجل مسايرة التطور العلمي وتهيئته لدخول عالمهذا التكوين يركز أساسا على 
. ومن حيث بنياتها الهيكلية والفكرية.قدرته على اكتساب المعارف القبلية التي تؤهله ألن يكون معلما جيدا

اعتمدتها يستغل الطالب في هذه المرحلة اآلليات المنهجية التي توفرها مختلف النظريات المعرفية التي 
إلى  ليسانس يهدف هذا الكما .يحتاجها الباحث في الميدان، إضافة إلى استفادته مما تقدمه من معارف اللسانيات

أو باحث يتميز بمؤهالت منهجية تمكنه من ولوج عالم المعرفة بسهولة، انطالقا من قناعة / تكوين طالب و
تربوية تركز أساسا على اكتساب كفاءة منهجية تمكن الطالب من اكتساب شجاعة أدبية تجعله يقتحم مصادر 

اتها بسهولة، مستغال في ذلك ما توفره التكنولوجيات الحديثة في مجال اإلعالم واالتصال المعرفة ومرجعي
  .) إلخ...، البرمجيات االنترنيتالحاسوب، (
 

  )حقل إجباري(لتشغيلاالقدرات الجهوية والوطنية لقابلية  -د
  

، التي )د.م.ل( إن مسعانا في هذا المشروع ينطلق من مبدأ إنجاح منظومة التعليم الجامعي الجديدة
يفترض أن تحقق تأطيرا نوعيا، في حال تطبيق الشروط البيداغوجية والعلمية التي تحددها القوانين والنصوص 

يستطيع أن  اللغة واألدب العربي بتخصصاته في ليسانسوبالتالي فإن حامل شهادة ال التشريعية في هذا المجال؛
وار التعليم، ومختلف المهام التربوية التي توفرها وزارة يستجيب لمتطلبات عالم الشغل في مجال مختلف أط

كما يفتح مجال العمل في ميدان اإلعالم واالتصال ). إلخ..مستشار تربية، موجه، مساعد تربوي(التربية الوطنية 
كما يمكن هذا التكوين الطالب من ممارسة ). الصحافة المكتوبة والمسموعة، التنشيط اإلذاعي والتلفزيوني(

  )..    إلخ...دور الثقافة، المسرح، السياحة(لف الوظائف المتعلقة بمجال النشاطات الثقافية مخت
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 )حقل إجباري(الجسور نحو تخصصات أخرى  -ـه
  

بناء على التكوين القاعدي الذي يستوعب فيه الطالب مختلف المعارف المتعلقة باآلداب واللغات، يتقاطع 
، اللّسانيات التّطبيقيةوال سيّما  التي تمتد من الليسانس في اللغة واألدب،هذا التكوين مع كل التخصصات 

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

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

 

  )حقل إجباري( مؤشرات النجاعة  لمتابعة التكوين - و
  
  ....)الخرجين،الكفاءات المكتسبة معاييرالديمومة، نسبة النجاح،إمكانية التشغيل، متابعة( 

باستطاعته متابعة المشروع، .......... بجامعة اآلداب واللغة العربيةنظرا لتوفر قدرات التأطير في قسم 
  (برتبة أستاذ محاضر )15(.برتبة أستاذ و .) 3(دكتورا منهم  .) 28(.فالقسم يضم ؛ ويضمن التأطير المناسب

غير أن الضمان الحقيقي لمتابعة المشروع هو .. أستاذ مساعد ) 12عن ، وما ال يقل )قسم ب  . 10.قسم أ، و... 
التحكم في عدد الطلبة المتكونين بشكل عقالني، ووضع شروط دقيقة للقبول في هذا التخصص، وبخاصة في 

 ؛ ألن مرجعيات المعاصرةالدراسات اللغوية ، والكفاءة الالزمة في اللغويةالمواد المؤهلة للتعمق في الدراسات 
 .التراث العربي الزاخر وإلى الدراسات الغربية الحديثةتعود في األساس إلى  العربي اللغة واألدب

 اللغة واألدب العربيإلى جانب هذه المعطيات الموضوعية، فإن عدد المؤطرين المتخصصين في 
الموجودين في القسم، يضمن إلى حد كبير متابعة المشروع؛ وبخاصة أن أغلبهم على أبواب مناقشة شهادة 

 .    الدكتوراه في التخصص نفسه
  

من % 95مؤشر نجاح التكوين هو تحقيق على األقل : ـ نسبة الطلبة الناجحين في السداسي الخامس والسادس
  .تشجيع التجديد البيداغوجييساهم في ، مماالنجاح في السداسي الخامس والسادس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

  اإلمكانيات البشرية المتوفرة-
  )التكوين قيد العرضيفصح عنها من خالل أعداد الطلبة الذين يمكن إدماجهم في (  قدرات التأطير -أ

  
  )ويصادق عليه من طرف الكلية أو المعهد يمأل(في التخصص لتأطير الداخلي المسخر للتكوين ا -ب

 
شهادة  االسم واللقب

  التدرج
 )ليسانس(

  شهادة اإلختصاص
  )دكتوراه- ماجستير(

 التوقيع د المدرسة واالم الرتبة

  لغة عربية :ماجيستير  لغة  دمحم رويسات
  لغة عربية :دكتوراه

    ،النحو الوظيفي أصول النحو  أستاذ محاضر أ
  

  مصطلحية تطبيقية :ماجيستير  لغة  الهواري بلقندوز
  لسانيات الخطاب:دكتوراه

النحو + لسانيات النص  أستاذ محاضر أ
  الوظيفي

  
  

  لسانيات :ماجيستير  لغة  ميمون مجاهد
  لسانيات تطبيقية:دكتوراه

    الصوتيات  أستاذ محاضر أ
  

  لسانيات وتعليمية :ماجيستير  لغة   الكريم بنينيعبد 
  تطبيقية لسانيات  :دكتوراه

    علم التراكيب  أستاذ محاضر أ
  

  لغة عربية:ماجيستير  لغة   بن يمينة بن يمينة
  لغة عربية:دكتوراه

    المدارس النحوية  أستاذ محاضر أ
  

  لسانيات :ماجيستير  لغة   الطاهر جياللي
  تطبيقية لسانيات  :دكتوراه

    ترجمة المصطلحات اللغوية   أستاذ محاضر أ
  

  أدب جزائري :ماجيستير  لغة  الجياللي زحاف
  لسانيات تطبيقية :دكتوراه

    أدب جزائري  أستاذ محاضر أ
  

  لغة عربية :ماجيستير  لغة  العجال لعرج
  لغة عربية :دكتوراه

    علم المفردات+ معجمية   أستاذ محاضر أ
  

  أسلوبية :ماجيستير  أدب   لخضر حاكمي
  نقد معاصر :دكتوراه

    نظرية النظم  أستاذ محاضر أ
  



14 اللسانيات العامة                                                                         :   جامعة  سعيدة                                  عنوان الليسانس: المؤسسة   
   2016 – 2015:  السنة الجامعية

  لغة عربية :ماجيستير  لغة  طيبي  أحمد
  صوتيات  :دكتوراه

    الفونولوجيا  أستاذ محاضر أ
  

  لسانيات عربية:ماجيستير  لغة   عمارية حاكم
  لسانيات عربية:دكتوراه

    لسانيات عربية  أستاذة محاضرة أ
  

  تحليل الخطاب الديني:ماجيستير  لغة  دمحم زغوان
  لغة عربية :دكتوراه

    الحكامة والمواطنة  أستاذ
  

  أدب عربي  :ماجيستير  أدب  الشارف مزاري
  أدب عربي  :دكتوراه

    منهجية البحث اللغوي  أستاذ
  

السيميائيات وتحليل : ماجيستير  لغة  بن يخلف نفيسة
  الخطاب

  

    2علم الداللة  أستاذة مساعدة أ
  

  لغة عربية :ماجيستير  لغة  سليمانيسعاد 
  حاسوبيةلسانيات  :دكتوراه

    المصطلحية  أستاذة مساعدة أ
  

  لغة عربية: :ماجيستير  لغة  دين العربي
  لسانيات تطبيقية: دكتوراه

    لسانيات عربية  أستاذ محاضر أ

  علم الداللة :ماجيستير  لغة   حمداد عبد هللا
  لغة عربية :دكتوراه

    1الداللة علم   أستاذ محاضر أ

  تحليل الخطاب :ماجيستير  أدب   بكري شكيب
  أدب عربي  :دكتوراه

    لسانيات النص  بأستاذ محاضر

  
  المعهدمصادقة الكلية أو                مصادقة القسم                                                                                                                 
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  )ويصادق عليه من طرف الكلية أو المعهد يمأل(في التخصص التأطير الخارجي المسخر للتكوين  -ج
  

  االنتماءمؤسسة   االسم واللقب
شهادة 
  التدرج

 -شهادة التخصص ماجستير 
  دكتوراه

  التوقيع  د المدرسةواالم  الرتبة

  لسانيات عربية :ماجيستير  لغة  جامعة مستغانم  مختار لزعر
  لسانيات عربية :دكتوراه

    لسانيات عربية  أستاذ
  

ترجمةالمصطلحات   أستاذ مساعد أ  ترجمة: ماجستير    جامعة تلمسان  عبد القادر بلقرنين
  اللغوية

  

المركزالجامعي   مجيد مصمودي
  بغيلزان

  لسانيات تطبيقية:ماجيستير  
  لسانيات حاسوبية :دكتوراه

    البحث اللغوي منهجية  أستاذ محاضر ب

  جزائري أدب  :ماجيستير    جامعة شلف  الحاج جغدم
  نقد معاصر :دكتوراه

    أدب جزائري  أستاذ محاضر ب
  
  

 
  
  

  مصادقة الكلية أو المعهد               مصادقة القسم                                                                                                                 
  
  
  
  



 

  )3سنة ( الحوصلة اإلجمالية للموارد البشرية المسخرة للتكوين -د
 

 الرتبة العدد الداخلي العدد الخارجي المجموع
 أستاذ التعليم العالي 02 01 03
 أستاذ محاضر أ 11 00 11

 أستاذ محاضر ب 00 02 01   
 أستاذ مساعد أ 02 01 03
 أستاذ مساعد ب 00 00 00
 أخرى   
 المجموع 15 04 18

 
  
 مستخدمو الدعم والتقنيين: أخرى* 
  
  

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

 
  

  :في التخصص  اإلمكانيات المادية المتوفرة للتكوين-5
  

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

  
  مخبر اللغات: عنوان المخبر 

  )50(قدرات االستيعاب 
  
  

العدد  المالحظات الرقم  عنوان التجهيز   
مخبر السوسيولسانيات وتحليل   أجهزة 04 

 الخطاب
01 

 
 

اللسانيات والترجمةمخبر  أجهزة04  02 

  
 

 ) االتفاقيات/ العقود  أنظر الملحقة( ميادين التربص و التكوين في المؤسسات  -ب
  

  مدة التربص  عدد الطلبة  مكان التربص
      لمحو األمية الديوان الوطني

      مدرسة صغار الصم
      إذاعة سعيدة الجهوية 
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 )حقل إجباري( بعرض التكوين المقترح في المؤسسة الجامعية و المتعلقة التوثيق المتوفر  -ج
  
  .مدخل إلى انسجام الخطاب  لسانيات النص،:  خطابي ، دمحم -
  .ترجمة دمحم لطفي الزليطني ومنير التريكي . تحليل الخطاب : براون ج ،ويول ج -
  .فالح العجمي . مدخل إلى علم اللغة النصي ، ترجمة د:  هاينه من ، فولفجانج وفيهفيجر ، ديتر -
دمحم العمري ضمن . مدخل أولي إلى علم النص ، ترجمة د: النص ، بنياته ووظائفه :  فان دايك ، تيون -

 .في نظرية األدب مقاالت ودراسات : كتابه 
مغرب، المركز الثقافي ال/ ، نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، الدار البيضاءاألزهر زناد -

  .1993 1بيروت ط -العربي 
ليبيا، دار الكتاب /، استراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، بنغازيبن ظافر الشهري عبد الهادي  -

 .2004 1الجديد المتحدة بيروت ط
 1األردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط/، في اللسانيات ونحو النص، عمانحلمي خليل إبراهيم -

2007  .  
سورية، دار الينابيع للطباعة /، المنطق البراجماتي عند تشالز بيرس مؤسس البراجماتية، دمشقحامد خليل  -

  .1996والنشر والتوزيع، 
إلى القرن السادس، تونس، منشورات الجامعة  التفكير البالغي عند العرب،أسسه وتطوره حمادي صمود،  -

  .1981التونسية 
، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، الجزائر، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة حمو ذهبية الحاج -

  .2005مولود معمري تيزي وزو، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع 
لبنان، المؤسسة الجامعية /قة، السلطة، بيروت، الخطاب والنص، المفهوم، العالالحميري عبد الواسع -

  .2008 1للدراسات والنشر والتوزيع، ط
، سر الفصاحة، تحقيق عبد المتعال الصعيدي، مصر، مكتبة وطبعة دمحم علي صبيح الخفاجي ابن سنان -

  .1969وأوالده، 
ديم، الجزائر، بيت ، في اللسانيات التداولية، مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القخليفة بوجادي -

  .2008الحكمة للنشر والتوزيع، ، 
 1، دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بين البنية والداللة، القاهرة، مكتبة اآلداب، طسعيد حسن بحيري  -

2005.  
عبد الحميد هنداوي، بيروت، : ، مفتاح العلوم، تحقيقالسكاكي، أبو يعقوب يوسف بن دمحم بن علي -

  . 2000 1العلمية، طمنشورات دار الكتب 
  :دمحم العمري -
  .1999بيروت، افريقيا الشرق،  -، المغربالبالغة العربية أصولها وامتداداتها -
مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، الخطابة في القرن األول  في بالغة الخطاب اإلقناعي -

  .2002 2بيروت، افريقيا الشرق، ط -نموذجا، المغرب
  .2005بيروت، افريقيا الشرق،  -، المغربالجديدة بين التخييل والتداول البالغة -
، النظرية الحجاجية من خالل الدراسات البالغية والمنطقية واللسانية، الدار البيضاء المغرب، دمحم طروس -

 12005دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط
  :المتوكل أحمد -
المغرب، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة / الدار البيضاء، الوظائف التداولية في اللغة العربية -

  .1985، 1والنشر، دار الثقافة، ط
  .1986 1المغرب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط/ ، الدار البيضاءدراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي -
  .1987، منشورات عكاظ، من قضايا الرابط في اللغة العربية  -
  .1988 1منشورات عكاظ، الرباط المغرب ط المغرب،/الرباط، جملة المركبة في اللغة العربيةال -
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المغرب، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، /، الرباطآفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي -
  . 1993 1، مطبعة دار الهالل العربية، ط5سلسلة بحوث ودراسات رقم 

المغرب، دار /، البنية التحتية أو التمثيل الداللي التداولي، الرباطة العربية في اللسانيات الوظيفيةقضايا اللغ -
  .1995األمان للنشر والتوزيع، 

المغرب، دار /، الرباطقضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، بنية الخطاب من الجملة إلى النص -
  .2001األمان للنشر والتوزيع، 

 .2003 1المغرب، منشورات دار األمان، ط/، الرباطيفية بين الكلية والنمطيةالوظ -
  .2005 1المغرب، منشورات دار األمان، مطبعة الكرامة ط/، الرباطالتركيبيات الوظيفية قضايا ومقاربات -
ان المغرب، منشورات دار األم/، األصول واالمتداد، الرباطالمنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي - -

 .2006 1ط
 
Adam Jean Michel,(1994)le texte narratif, Paris,Ed Nathan.  
Adam Jean Michel, (1997)Les textes types et prototypesParis, Nathan. 
Adam Jean Michel,(1999)Linguistique textuelle des genres de discours aux 
textes,Paris Ed Nathan.  
Adam Jean Michel, Jean Blaise Grize, Madjid Ali Bouacha, (2004)Texte et 
discours catégories pour l’analyse, Dijon, Ed universitaires de Dijon collection, 
Langages. 
Adam Jean Michel,(2005)La linguistique textuelle Introduction a l’analyse textuelle 
des discours Paris,Ed Armand Colin. 
Anne Reboul, Jacques Moeschler,(1998)Pragmatique de discours de l’interprétation 
de l’énoncé à l‘interprétation du discours, Paris, Ed Amand colin. 
Austin John Langshaw,(1970)Quand dire c’est faire, introduction, traduction et 
commentaire par Gilles Lane, ed Paris,  Seuil. 
Bakhtine Mikhail,(1984)Esthétique de la création verbale, Trd Alfreda 
Aucouturler,Paris, Ed Gallimard. 
Berrendonner Alain,(1981)Elément de pragmatique linguistique, Paris, les éditions 
de minuit. 
Catherine Kerbrat Orecchioni,(1980)L’énonciation de la subjectivité dans le 
langage, Paris,Ed Armand Colin. 
Catherine Kerbrat Orecchioni, (2001)Les actes de langages dans le discours, théorie 
et fonctionnement, Paris,Ed  Nathan. 
Benveniste Emile ,(1974) Problèmes de linguistique générale,Paris, 2 Ed  
Gallimard. 
Eluerd R.,(1985) La pragmatique linguistique,Paris,F,Ed  Nathan 

 
  

  :نترنت لكترونية ومواقع اإلالمواد اإل -
-  ً   .موقع اللغة العربية تعلماً وتعليما
  .عجائب من العربية  -
  .فنون اللغة العربية  -
 .    مقهى اللغة العربية  -
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 .منتدى اإليوان  -
  .موقع ويكيبديا  -
 .موقع الموسوعة العالمية  -
-  

 
http://www.al-mostafa.com/index.htm مكتبة المصطفى 

http://www.alwaraq.net/index موقع الوراق 

http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اإلسالم 

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/  الجمعية العلمية
 السعودية للغة العربية

http://www.alukah.net/ األلوكة 

http://www.iwan.fajjal.com/ اإليوان 

http://www.alarabiyah.ws/ صوت العربية 

http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح 

http://pdfbooks.net/vb/login.php  منتديات الكتب
 المصورة

  
  
  
 األعمال الشخصية و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال المتوفرة بالمعهد أو الكليةمقرات  -د
  

إن طبيعة التكوين والحقول المعرفية التي يتعامل معها الطالب، تفتح له المجال واسعا للخوض في حقل تجارب 

شخصية بخاصة في مجال الرقمية، والحوسبة وهو ما يدفع به إلى التواصل مع مراكز البحوث العالمية باللغة 

نضم إلى فئة االستشاريين والفنيين العارفين وهو ما قد يؤهله ألن ي. التي يشاء وبأحدث التقنيات التي تلقاها

  .، واستغالل معارفه في المجال الذي يحبذهاللسانيات التطبيقيةبمادة وتقنية 

  

المكتبة ، سواء المركزية أو مكتبة الكلية مع اإلشارة إلى تخصيص غالف : من أهم الفضاءات المستعملة  -

  . مالي القتناء كتب ومراجع في التخصص

  استعمال مخبر اإلعالم اآللي المزود بكل المستلزمات التكنولوجيا  -

  المركز الجهوي للتوثيق واألرشيف التابع لمديرية التربية ، لكونه يحتوي على مكتبة هامة  -

  . مركز تكوين المعلمين وإعادة تأهيلهم -

 قاعات اإلنترنت -
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II -  للتعليم التخصصيبطاقة التنظيم السداسي  
  )6و 5السداسيين (

  ) دمج مالحق القرارات الوزارية الخاصة بقاعدة التعليم المشترك للميدان والفرعت(
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  :السداسي الخامس -
 

  الساعي األسبوعيالحجم   الحجم الساعي السداسي   وحدة التعليم
  نوع التقييم  األرصدة  المعامل

  امتحان  متواصل  أعمال أخرى  أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  محاضرة  أسبوع  16- 14
                    وحدات التعليم األساسية

   09       اللسانيات العامةوحدة  1و ت أ 
 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48 لسانيات عربية :1المادة 
 امتحان متواصل 04 02 01:30  1.30 1.30 48 لسانيات النص: 2المادة 
   09       وحدة علوم اللغة  2و ت أ 
 امتحان متواصل 04 02 03:00  1.30 1.30 48 المدارس النحوية1المادة 

 امتحان متواصل 05 03 01:30  1.30 1:30 48 1علم الداللة 2المادة 
   09       المنهجيةوحدة التعليم 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 منهجية البحث اللغوي: 1المادة 
 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1:30 48 المصطلحية:  2المادة 

 امتحان متواصل  03  02 01:30   1:30 1:30 48  المعجمية: 3المادة
   02        وحدة التعليم االستكشافية

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24  أدب جزائري: 1 المادة
 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24  نظرية النظم : 2المادة 

   01       وحدة التعليم األفقية
ترجمة المصطلحات  1المادة 

 اللغوية
  متواصل 01 01 01:30  1.30  24

   30 19   15 10:30 408 5مجموع السداسي
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  :السداسي السادس-
  

  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي   وحدة التعليم
  نوع التقييم  األرصدة  المعامل

  امتحان  متواصل  أعمال أخرى  أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  محاضرة  أسبوع  16- 14
                    وحدات التعليم األساسية

   09       اللسانيات العامةوحدة  1و ت أ 
 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48 علم التراكيب: 1المادة 
 امتحان متواصل 04 02 01:30  1.30 1.30 48 .النحو الوظيفي: 2المادة 
   09       وحدة علوم اللغة  2و ت أ 

 امتحان متواصل 04 02 03:00  1.30 1.30 48 أصول النحو: 1المادة 
 امتحان متواصل 05 03 01:30  1.30 1:30 48 2علم الداللة  2المادة 

   09       وحدة التعليم المنهجية
   09 06     48 مذكرة التخرج: 1المادة 

     وحدة التعليم االستكشافية
 

  02   

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24  علم المفردات: 1المادة 
 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 الصوتيات2المادة 

                    إلخ
   01       وحدة التعليم األفقية

 امتحان  01 01 01:30   1.30 24 الحكامة والمواطنة 1المادة 
   30 19   15 10:30 408 6مجموع السداسي



 

ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات واألعمال الموجهة،  لكل  ينبغي( حوصلة إجمالية للتكوين -
  )السداسيات الستة بالنسبة لكل أنماط الوحدات التعليمية

  
 

 ح س و ت األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة 39 16.30 3 1.30 60

 أعمال موجهة 36 22.30 12 7.30 78

 أعمال تطبيقية 00 00 00 3 3

 عمل شخصي 666 418.30 192 231 1507.30

  )مذكرة تخرج(عمل آخر  00  01  00  00  01

 المجموع 741 458.30 207 243 1649.30

 األرصدة 108 54 10 08 180

  األرصدة لكل وحدة تعليم%  60% 30% % 5.55 4.44% 100%
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  مادةالبرنامج المفصل لكل  -
  )تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة( 

 

  
  اللسانيات العامة: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 التعليم : السداسي األول
 األساسية

( النص األدبيالقديم : مادة
 )شعر 

 05:الرصيد 03:المعامل

ا  1 رخييا وجغراف   الشعر العريب القدمي 
ٔساليهبا   2 هنا و 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 . الشاطيب. الزوزين. ..... الب ٔيب احل امحلاسة املغربية 

  ......الكوراين.. البيايس
ات(الشعر السيايس يف املرشق واملغرب   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 
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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

ي .1 ي. غا ا  .صف

خ .2 ي تار لمان. دب العر  .ارل برو

ن .3 ي احظ. البيان والت  .ا

يزي . املعلقات العشر .4  .الت

دب .5 خ    .مصطفى صادق الراف. تار

  
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال
  األول :السداسي

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

  األدبي القديمالنقد :المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة
وحدة : السداسي األول

 التعليم األساسية
النقد : مادة: مادة

 ) 1( األدبي القديم 
 04:الرصيد 02:المعامل

ته يف املرشق واملغرب  1   النقد العريب مفهومه وتطوره وجغراف
ا املصنفات   2 ليوغراف   النقدية يف املرشق واملغربب
نطباعي مفهومه وجماالته ومناذج من نصوصه  3   النقد 
  مفهوم الشعر عند النقاد املشارقة واملغاربة  4
ٔصيل الشعر   5 ال وت نت ٔندلس واملغرب( قضية    )مناذج نصية من املرشق وا
ٔندلس ( قضية الفحو عند النقاد   6   )واملغربمناذج نصية من املرشق وا
ٔندلس واملغرب( قضية معود الشعر   7   )مناذج نصية من املرشق وا
ن جعفر  8 ن طباطبا و قذامه  يبة وا ن ق لفظ واملعىن عند ا   قضية 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
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ٔندلس واملغرب( نظرية النظم   12   )مناذج نصية من املرشق 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
 النقد القديم ـ دمحم صايل وعبدالمعطى نمرقضايا  .3
 قضايا النقد األدبى ـ بدوى طبانة .4

  
  

  
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال
  األول :السداسي

  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية
  :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/ الصرف و ميدانه  (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

 )  المعاني التي تزاد لها الهمزة/ 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
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  الصفـة المشـبهة  13
  واسم اآللة اسما الزمان والمكاناسم 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
  ،عبد هللا بن عقيل أليب دمحمشرح ابن عقيل .4
  .البن هشام األنصارياألعاريب مغين اللبيب عن كتب .5

  
  
  
  

  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال
  األول :السداسي

  :عن الوحدة التعليمية األساسيةاألستاذ المسؤول 
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  البالغة العربية:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة
البالغة : مادة وحدة التعليم األساسية: السداسي األول

 العربية
 04:الرصيد 02:المعامل

ة   1 ٔته وتطوره( مل البال ه  مفهومه وش ٔهل املرشق واملغرب)وفرو   ٓراء 
ة   2 ٔصيل البال ة يف ت م ر الفرق ال ا(ا از عند املعزت منوذ   )ا
ٔرضبه  3 ٔسلوب اخلربي و   ا
ٔرضبه  4 شايئ و ٔسلوب إال   ا
ري  5 ٔ   الفصل والوصل. التقدمي والت
از  6 قة وا از. احلق   ٔنواع ا
ٔرضبه  7 ه و ش   ال
اية. ستعارة  8   الك
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  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 كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
في نظرية عبد القاهر الجرجاني (أحمد شامية، خصائص العربية واإلعجاز القرآني  .1

 ).اللغوية
  .دمحم كريم الكواز، أبحاث في بالغة القرآن الكريم .2
  .عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز في علم المعاني .3
 .غريب عالمدراسات في البالغة العربية عبد العاطي  .4
  .والتطبيق ألحمد مطلوبالبالغة  .5

  
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال
  األول :السداسي

  :منهجيةؤول عن الوحدة التعليمية الاألستاذ المس
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  تقنيات البحث:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

وحدة السداسي األول
 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 العلميمهنج البحث العلمي،   5   وا
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ة  6   .البحوث النظرية 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 العلميةٔنواع البحث   12 ر ة(العلمي وا ٔطرو ، ا رة، الرسا   )املذ
  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
 .شلبي، كيف تكتب بحثا أو رسالة أحمد .2
 .شوقي ضيف، البحث األدبي .3

ا مل .4 ة ،ث ث العل ة ال ه  .   م

  
  
  

                  .  
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال
  األول :السداسي

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

  التعبير الشفويفنيات :المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

  
السداسي األول وحدة التعليم 

 المنهجية
فنيات التعبير : مادة

 الشفوي
 03:الرصيد 02:المعامل



38 اللسانيات العامة                                                :   جامعة  سعيدة                                  عنوان الليسانس: المؤسسة 
                          

   2016 – 2015:  السنة الجامعية

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

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

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

ي  4 لتعبري الشفه لّغوي:( حتليل املادة املكّونة  لغوي، تدريبات - الصوت ا ري ا   )الصوت 
ر     5 ٔ ري الشفوية و ىل معلية التواصلفهم إالشارات التعبريية  ستغراب : ( ها  ٔسلوب  يد حبركة اليد،   ٔ ٔسلوب الت

ه وفق  دام تعبريات الو اكر عن طريق حركة الرٔس، است ٔسلوب النفي وإال ان  عن طريق حركة العينني،  سهت و
ة املسمتعني اه ،موا ن ذب  سهم يف  دام ٕاشارات    )املعىن املعّرب عنه، است

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

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

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

ع(مواصفات احلوار الهادف: احلوار  9 س ٓخر ارة  ل الرٔي ا ع، تق س   )حسن 
ري ٕابداعي)ٕالقاء قصيدة شعر( ٕالقاء ٕابداعي : (إاللقاء  10 اسبة ما( ، ٕالقاء  )ٕالقاء لكمة يف م  
دث :(احملادثة   11 ة لتدعمي  ارة الت نّو ّ م ٔد رخييا، تقدمي  ٔو  ا  طق ا م رت ٔفاكر  ب ا رت التعبري فن الفكرة بوضوح، 

ات الص النتاجئ، تقدمي احللول واملقرت ٔخرى،است ٔفاكر توليد فكرة من    )ا
م - التحّمك يف الوقت- الرتكزي.( املدا  12 ىل اه اه واحملافظة  ن ..)املتلقيلب   
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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  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال
  األول :السداسي
  :منهجيةالمسؤول عن الوحدة التعليمية ال األستاذ

  :األستاذ المسؤول على المادة 
  العروض وموسيقى الشعر:المادة

  :أهداف التعليم
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة
وحدة التعليم :  السداسي األول

 المنهجية
العروض : المادة 

 وموسيقى الشعر
 03:الرصيد 02:المعامل

ا ( التعريف بعمل العروض   1 مل العروض  –العروض لغة و اصطال مل العروض و  –واضع  فوائده ٔمهية 
  معىن الشعر ،موسيقى الشعر ،مصادر العروض 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 التفا
ٔسباب  –   )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 
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  )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

 
  
  
  

  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال
  األول :السداسي

  :االستكشافيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  علوم القرآن:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

السداسي األولوحدة  التعليم 
 االستكشافية

 01:الرصيد 01:المعامل علوم القرآن :مادة

1  
  

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

، 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 )العلمية وا  ،
ابة، والتابعني وعرص التدون(التفسري،    )يف عهد الص

ٔ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،
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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

 
  
  
  

  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال
  األول :السداسي

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  FRANCAIS:المادة
  :أهداف التعليم

  : 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  
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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  

  
 :طريقة التقييم

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

 
 

  
  

  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال
  األول :السداسي

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :المادة األستاذ المسؤول على 

  ANGLAIS:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

السداسي األولوحدة  
 التعليم األفقية

 ANGLAIS 01:الرصيد 01: المعامل

Grammar Points  
  

1  

Word order in English sentences  
  

2  

Articles indefinite and definite  
  

3  

Articles definite  
  

4  
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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  

  
 :طريقة التقييم

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

 
  

  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال
  األول :السداسي

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :المادة األستاذ المسؤول على 

  اإلعالم اآللي:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

السداسي األولوحدة التعليم 
 األفقية

اإلعالم : مادة
 اآللي

 01:الرصيد 01:المعامل

الها  1 ٔج ب  و   ٔنواع احلواس
  طريقة معل احلاسوب  2
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  عرض ويندوز وخمتلف ٕاصداراته  3
شغيل   4 ة (  النظام 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
ات  11 ىل امللفات وا   مستكشف الويندوز مع 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

  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جذع مشتركثانيال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال
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  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  )نثر ( النص األدبي القديم :المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

السداسي الثانيوحدة التعليم 
 األساسية

مادة النص األدبي القديم 
 )نثر ( 

 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 الوهراين. املقامات بديع الزمان اهلمذاين ومقامات احلرري  7   م
ٔندلس واملغربالرسائل   8 يوانية و إالخوانية  يف املرشق وا   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 واملغرب  13   ٔدب التصوف يف املرشق وا
ري القدميالنرث   14   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. والتبيينالبيان  .3
 .التبريزي. المعلقات العشر .4
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 .مصطفى صادق الرافعي. تاريخ األدب .5
 .أبو هالل العسكري. كتاب الصناعتين .6
  .ابن عبد ربه. العقد الفريد .7

 
  
  
  

  جذع مشتركثانيال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :المسؤول على المادة األستاذ 
  األدبي القديم  النقدا:المادة

  :أهداف التعليم
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة
وحدة : السداسي الثاني

 التعليم األساسية
النقد األدبي : مادة

 )2(القديم 
 04:الرصيد 02:المعامل

ٔندلس ( قضية الوضوح والغموض   1   )واملغربمناذج نصية من 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 واملغربمناذج ( قضا النقد عند الفالسفة   5   )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 واملغربمناذج نصية من املرشق ( قضية املنظوم واملنثور    9   )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
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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

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

 
  

  جذع مشتركثانيال :السداسي
  اللسانيات العامة: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/ العربي النحو  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(ألجله المفعول  9

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

ديث .3 ن القديم وا ملة ب عرابية  ا   .دمحم حماسة عبد اللطيف، العالمة 

ا- .4 ا ومبنا ية معنا   .تمام حسان، اللغة العر

 .بن حمزة مصطفى. نظرية العامل في النحو العربي .5
  .دمحم حماسة عبد اللطيف. العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث .6

  
  
 
 

  جذع مشتركثانيال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  فقه اللغة:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

وحدة التعليم : السداسي الثاني
 األساسية

فقه : مادة
 اللغة

 04:الرصيد 02:المعامل

ل  1 لغة : مد ٔة املصطلح، مفهومه(فقه ا ا) ش لغة والفلولوج مل ا لغة و   الفرق بني فقه ا
سانية  2 لغة إال ٔة ا ش ت  صطالحالتواضع . احملااكة:نظر   ........إاللهام.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  . ٔسبابه(الرتادف -1:  القة ا الف ا   حول وجودهاخ
لفظي     - 2  8   املشرتك ا
  التضاد- 3  9
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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 الثعالبيوأسرار العربية،فقه اللغة  .4
  أحمد دمحم قدور مدخل إلى فقه اللغة العربية،  .5
  ئيامراإبراهيم الس فقه اللغة المقارن،  .6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جذع مشتركثانيال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  تقنيات البحث:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 03:الرصيد 02:المعاملتقنيات : المادة وحدة التعليم : السداسي الثاني
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 البحث المنهجية

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

  متارن)..عنارص إالشاكلية واللكامت املفاتيح(ٕاشاكلية موضوع البحث   2
3  
  

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

ة (التوثيق   4 ليوغراف دات الب رن حول توثيق املراجع) ..الو ة ب بو   م
5  
  

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

  )تدريبات(مجع املادة وتوثيقها وتبوهبا   6
ٔليف   7 اج..(ٔسلوب كتابة البحوث العلمية .. الت ست ليل و ش والتعليق والنقد والت ) التقم

  متارن
ٔليف   8 نية(الت   )حصة 
ش   9 هتم ه(ا   )مفهوم الهامش ووظيف

10  
  

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

ة   ....)السطور يف الصف
ابة(ٕاخراج البحث   11 يات الك ىل تق   )تدريبات 
ة العنوان   12   تدريبات)..شلكها ومضموهنا (صف
ات، املالحق(الفهارس   13 الم، املصطل ٔ ات، ا   )فهرس املوضو
  امةمراجعة   14

  
 

 :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

ا مل .4 ة ،ث ث العل ة ال ه  .   م
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  جذع مشتركثانيال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  فنيات التعبير الكتابي:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة
وحدة التعليم : السداسي الثاني

 المنهجية
فنيات : المادة 

 التعبير الكتابي
 03:الرصيد 02:المعامل

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

2  
  

ايب فايئ(ٔمناط لغة التعبري الك منط إالح اعي-ا منط إالق منط املعياري -ا منط التلقايئ. ا منط . ا منط  -الشعيبا ا
منط إالبداعي  -الوظيفي   )ا

ايب الرمقي شاط التعبري(التعبري الك ره يف تطور   ٔ ٓفاق،  مواصفات و  

، الهدف،  وإالجراءات املعمتدة:(فعالية ٕافراغ التعبري  3 صطال لغوي ،  ..)املفهوم 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 . املفهوم، ا دام ا ٔفاكر،است سجيل املالحظات وا ية  تق
)الهيلكية والشجرية  

ذج، تدريب( التقليصٕاجراء   8 لية، ال ..).املفهوم ،ا  

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

10  
  

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

هيا يف البحث )حبسب طبيعة البحث، ضبط النتاجئ  املتوصل ٕا  

11  
  

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

لكامت  لصور ، التعبري   ستعانة  لجمل،  ة  نّو ٔمناط م يهبا، توظيف  را ة يف  دام مجل حصي حمّددة، است
قة يف  ّ ا، ا ٔفاكر املوضوع وطر سلسل املنطقي يف طرح  لمعىن،جودة املقدمة وجودة اخلامتة، ال دمة  البالغية 

لغة املعّربة واملؤدية  المات الرتقمي والعناون والهوامش،توظيف ا ا  واملعاين وضع  نتقاء امجلل ا لمعىن، وذ 



52 اللسانيات العامة                                                :   جامعة  سعيدة                                  عنوان الليسانس: المؤسسة 
                          

   2016 – 2015:  السنة الجامعية

اطب  ).القريبة ٕاىل 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 دام لغة واحضة  - الطرح( مستلزمات إال است
ٔفاكرها قة يف  هيا ،دق ة اليت  ختدم الفكرة وختدم املوضوع -يف معا الص  -انتقاء احلجج والرباهني املنطق است

ٔحاكم ).النتاجئ وا  
  

 :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

  جذع مشتركثانيال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة 

  مصادر اللغة واألدب والنقد:المادة
  :أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

  
  
  
  
  
  

 وحدة التعليم: السداسي الثاني
 المنهجية

مصادر اللغة : مادة
 واألدب والنقد

 03:الرصيد 02:المعامل

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

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  ن جين الرتكزي    اخلصائص ال
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لغة الن فارس  5 س ا   مقاي
ظور  6 ن م   لسان العرب ال
امع الشعرية القدمية   7 ٔشعار العرب ( ا ٔمصعيات ـ مجهرة    ...)املفضليات وا
ٔدبية  القدمية   8 امع ا احظ ـ العقد الفريد الن عبد ربه ـ زهر (ا ل ني  لمربد ـ البيان والتب الاكمل 

لحرصي  ٓداب    ...)ا
امع النقدية  القدمية   9 ن املعزت ـ العمدة الن رشيق ـ ( ا يبة ـ طبقات الشعراء ال ن ق الشعر والشعراء ال

اين  ء دالئل إالجعاز لعبد القاهر اجلر ٔد ٔحاكم صنعة .ازم القرطاجين -مهناج البلغاء ورساج ا
عي ـ املثل ال  ل م  ٔثري ال ن ا ر ال   ... )سا

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

ٔ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

  
  

  .جذع مشتركثانيال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :االستكشافيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  تاريخ الحضارة اإلنسانية:المادة
  :أهداف التعليم
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  : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

وحدة التعليم : السداسي الثاني
 االستكشافية

تاريخ : المادة 
 الحضارة اإلنسانية

 01:الرصيد 01:المعامل

سانيةاحلضارة   1 ا وجمالها:إال   مفهو
ابة :حضارة مرص الفرعونية  2 ٔدب–الك ون ا   والف
نحضارة بالد   3 ون –رخيها :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 والعمران–رخي الرومان :احلضارة الرومانية  6 ٓداب والف   ا
ٔهتا:احلضارة الفارسية  7   الفارسيةمظاهر احلضارة – 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

 
 

  
  

  .مشتركجذع ثانيال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  FRANCAIS:المادة
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  :أهداف التعليم
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة
السداسي الثاني وحدة 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
  
  
  



56 اللسانيات العامة                                                :   جامعة  سعيدة                                  عنوان الليسانس: المؤسسة 
                          

   2016 – 2015:  السنة الجامعية

  .جذع مشتركثانيال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  ANGLAIS:المادة
  :أهداف التعليم

  : 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  
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 :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

  .جذع مشتركثانيال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :المسؤول على المادةاألستاذ 
  اإلعالم اآللي:المادة

  :أهداف التعليم
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة
وحدة التعليم : السداسي الثاني

 األفقية
اإلعالم : المادة 

 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(ضغط امللفات وفك الضغط   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
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ت  14 ٔنرتان   استعامل ا
 

 :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 
  .مشتركجذع ثالث    ال :السداسي
  اللسانيات العامة :ليسانسعنوان ال

  :ساسيةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  النص األدبي الحديث:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

: السداسي 03:المعامل 05:الرصيد
 الثالث

/ الحديثالنص األدبي : 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  العريباإلحياء الشعري يف املغرب  دراسة وحتليل .../نص لألمري عبد القادر
 04  1التجديد الشعري يف املشرق   دراسة وحتليل /نص حملمود طه
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جي   دراسة وحتليل /نص إلبراهيم 
 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 /إليليا أيب ماضينص 

  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 ...اإلبراهيميالبشري /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
 .دسوقي، األدب العربي الحديثعمر  .2
 .عبد الملك مرتاض، فنون النثر األدبي .3
  ).عز الدين إسماعيل( الشعر العربي المعاصر  .4
  ).عباس مشتاق  معن(ما ال يؤديه الحرف  .5

  
  
  
  
  
  

  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :ساسيةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  األدبي الحديث النقد:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة
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   تطبيق+حماضرة/ النقد األديب احلديث: املادة الثالث: السداسي 02:املعامل 04:الرصيد
  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق

 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  النقد احلديث بني النظري و التطبيق

  
 :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
 المنهجى عند العرب ـ دمحم مندورالنقد .1

  النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تيمور.2

  نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين األمين.3

  سيد قطبلأصوله ومناهجه ـ  يالنقد األدب.4

  
  
  
  
  

  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :ساسيةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  علم النحو:المادة
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  :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  يف اجلملة االمسّية  احلذف-  ...تطبيقات  : ، املسند إليهحذف املسند
ا جلملة االمسّية وما يعمل عملها - كان وأخوا  03   1 إحلاق النواسخ 

ا  وما يعمل عملها جلملة االمسّية إّن وأخوا  04  2 إحلاق النواسخ 
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 اإلشارة و األمساء املوصولةأمساء 
 11  التوابع ...إعراب الصفة والبدل والتوكيد 

 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
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  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :ساسيةاألاألستاذ 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 

اآلنية / اللغة والكالم: النظام والشكل(ثنائيات دي سوسري 
 )والتزمنية 

ا/ موضوعها/ مفهومها: أوال(اللسانيات احلديثة   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

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  )واالتساق االنسجام(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
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  محمود فهمي حجازي/د.  علم اللغة العربية .3
 مصطفى غلفان. اللسانيات العربية الحديثة .4

  
  
  
  
  
  

  

  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  املناهج النقدية املعاصرة: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
 07  األسلوبية ....ميشال ريقاتري

 08  املوضوعاتية جورج بويل، جان بيري ريشار
 09  التأويلية قدمري هنس 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
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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

 النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تيمور .1
 نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين األمين .2
 سيد قطبلمناهجه ـ أصوله و يالنقد األدب. .3
 عبد هللا الغذامي، النقد الثقافي .4
  .يوسف وغليسي، مناهج النقد المعاصر .5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  الخطاباألسلوبيّة وتحليل :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
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 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
ت فان دايك  11 2حتليل اخلطاب مقار

ت فريديريك مانقينو  12 3 حتليل اخلطاب مقار
رث ت روالن   13 4حتليل 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

  
  

  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
  اللسانيات العامة: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 واألدب املقارنالفرق بني األدب العاملي 
 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 /نصوص جلمال الدين بن الشيخ
 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 نيشوقي، راس: املسرح الشعري/ملالحما

 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-
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :االستكشافيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  علم الداللة:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

  
  1: الرصيد  1:  املعامل  علم الداللة: املاّدة  االستكشافّيةوحدة التعليم  الثالثالسداسّي 

رخيا: علم الداللة إىلمدخل   1   اصطالحا و
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  وعلماء األصول النحاة ، و اللغويون: 1 الداللة عندعلماء العرب  2
  ، واملتكلمون والبالغيونالفالسفة: 2 الداللة عندعلماء العرب  3
  .املعجمّية، الصوتّية، الصرفّية: أنواع الداللة  4
  .النحويّة، والسياقّية وداللة املقام: أنواع الداللة  5
  .التغري الدالّيل ومظاهره  6
ملعىن، االشتمال(1العالقات الداللّية   7   عالقة الّلفظ 
  ...، التضاداالشرتاكالرتادف، (2العالقات الداللّية   8
  .نظرية احلقول الداللّية -  9

ت التحليل الداليلّ   10   .النظرية التحليلّية: 1 نظر
ت التحليل الدالّيل   11   . النظرية الوظيفّية: 2 نظر
ت التحليل الداليلّ   12   .النظرية السياقّية: 3 نظر
ت التحليل الداليلّ   13   التحويلّيةالنظرية التوليديّة : 4 نظر
لعلوم األخرى  14   .علم الداللة وعالقته 

 :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

 .إبراهيم أنيس. داللة األلفاظ -1
 .أحمد عمر مختار. الداللةعلم  -2
  .أحمد عمر مختار.نظرية الحقول الداللية واستخداماتها المعجمية  -3
 .أبو هالل العسكري. الفروق في اللغة -4

  
  
  
  

  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :االستكشافيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :المادة األستاذ المسؤول على

  أصول النحو:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

  1: الرصيد  1: املعامل  أصول النحو: املاّدة  األفقّيةوحدة التعليم  الثالث السداسيّ 
  ، املصطلح واملفهومالنحو و أصول النحو : مدخل  1
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  املرجعيات النشأة و : 1 أصول النحو  2
  ابن جّين، ابن األنباري، والسيوطي : التأليف ورواده: 2أصول النحو   3
  مفهومه وشروطه السماع  4
  القرآن واحلديث الشريف:  1 مصادرهالسماع و   5
  )نثرالشعر و ال( كالم العرب :  2 السماع ومصادره  6
  املقيس عليه واملقيس: 1 القياس النحوّي وأركانه  7
  احلكم/ العّلة : 2 القياس النحوّي وأركانه  8
  .ومواقف العلماء القدامى واحملدثني، استصحاب احلال  9

  )إمجاع الفقهاء،إمجاع النحاة، إمجاع األصوليني( اإلمجاع وأنواعه  10
  ظاهرة اإلعراب  11
  ...أصل الوضع، أصل القاعدة، العدول عن األصل، الرّد إىل األصل: األصل والفرع  12
  .العلماءاالجتهاد ومواقف   13
  نظرية العامل   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

 .سعيد األفغاني، في أصول النحو -1
 .العربيدمحم خان، أصول النحو  -2
 .عبد الرحمان الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة -3
 ابن السراج البغدادي، األصول في النحو -4
  .السيوطي، كتاب االقتراح في علم أصول النحو -5

  
  
  
  
 

  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
  اللسانيات العامة: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  وحدة التعليم األفقية الثالثالسداسي 
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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

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

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

  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  ANGLAIS:المادة
  :أهداف التعليم
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  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 
  ANGLAIS  01:الرصيد  01:المعامل  وحدة التعليم األفقية  الثالثالسداسي 

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
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  رابع    ال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :ساسيةاألاألستاذ 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
 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 
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 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
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :ساسيةاألاألستاذ 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
 05  النقد السيميائي مالك سعيد بنكراد، رشيد بن: 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
 العرب ـ دمحم مندورالمنهجى عند النقد .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
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :ساسيةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  علم الصرف:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

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

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

  .تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها-3

  . الشيخ مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية -4

  رابع    ال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :ساسيةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  اللّسانيّات التطبيقيّة:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

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

ت أدبيةتطبيقات  من خالل نصوص   01  1 املصادرأبنية  وكتا
ت أدبية  02  2أبنية املصادر  تطبيقات  من 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
ت أدبية  05  التثنية تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
ت أدبية  06  بنوعيهالسامل اجلمع  تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
ت أدبية اأبنية مجوع التكسري  و  تطبيقات  من خالل نصوص وكتا  07  )مجع اجلمع –اسم اجلمع  ( 1 دالال
ت أدبية اأبنية مجوع التكسري  و  تطبيقات  من خالل نصوص وكتا  08  )اسم اجلنس اجلمعيّ  –اسم اجلنس اإلفرادّي  ( 2 دالال
ت أدبية اأبنية مجوع التكسري  و  تطبيقات  من خالل نصوص وكتا  09  )صيغ منتهى اجلموع( 3 دالال
ت أدبية  10  اإلعالل و اإلبدال تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
ت أدبية  11  اإلدغام  تطبيقات  من خالل نصوص وكتا

ت أدبيةتطبيقات  من   12  التصغري خالل نصوص وكتا
ت أدبية  13  سبالنّ  تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
ت أدبية  14  املمدود واملقصور واملنقوص  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 كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

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

  رابع    ال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  :األستاذ المسؤول على المادة

  نظرية األدب:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 

   حماضرة و تطبيق/ الّلسانيّات التطبيقّية: 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
 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 التعّلم   06  بيولوجيةالنظرية ال: 2 نظر
ت التعّلم   07  النظرية املعرفّية: 3 نظر
 08  املنهج البنوّي  .املنهج التقليديّ : 1 مناهج تعليم الّلغات 
 09  . املنهج التواصليّ : 2 مناهج تعليم الّلغات 
 10  ، والثنائية والتعدد اللغوياالزدواجية 
 11  التخطيط اللغوي 
 12  وعيوبه أمراض الكالم 
 13  اللغة واالتصال 
 14  الرتمجة اآللية 
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   حماضرة و تطبيق/ نظرية األدب: املادة الرابع: السداسي 02:املعامل 03:الرصيد
  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق

ت و النصوص  01 )املاهية و املفهوم(نظرية األدب اختيار املدو
ت و النصوص  02 نظرية األدب و العلوم األخرى اختيار املدو

ت  ريخ األدب و نقده و النصوصاختيار املدو  03 نظرية األدب و 
ت و النصوص  04  طبيعة األدب اختيار املدو
ت و النصوص  05  وظيفة األدب اختيار املدو
ت و النصوص ت اإلبداع األديب اختيار املدو  06  نظر
ت و النصوص  07  احملاكاة_ أ اختيار املدو
ت و النصوص  08  التعبرينظرية _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 النصوص  12  نظرية الشعر_أ اختيار املدو
ت و النصوص  13  نظرية الرواية_ب اختيار املدو

ت و النصوصاختيار   14  نظرية الدراما_ج 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
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  :األستاذ المسؤول على المادة

  المدارس اللّسانيّة:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
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 :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  اللسانيات العامةكتاب  حماضرات يف 
 03  حلقة موسكو كوبسون 

 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 عبد الرمحن احلاج صاحل

 :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
 .التراث العربي وفي الدراسة الحديثةدمحم الصغير بناني، المدارس اللسانية في  -2
 .النشأة والتطور–أحمد مومن، اللسانيات  -3
  .أحمد دمحم قدور، مبادئ اللسانيات -4

  رابع    ال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  :األستاذ المسؤول على المادة

  العالميةمدخل إلى اآلداب :المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

   حماضرة و تطبيق/ مدخل إىل اآلداب العاملية: املادة الرابع: السداسي :املعامل :الرصيد
  مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
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 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 
 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 إدغار أالن بو/ شتاينباك/ سوسدوس /مهينغواي

 11  األدب األمريكي الالتيين بورخيس/ بلو نريودا/ ويلوولو ك/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
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :االستكشافيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  :األستاذ المسؤول على المادة

  مستويات التحليل اللساني:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

ت التحليل : املاّدة  االستكشافّيةوحدة التعليم  الرابعالسداسّي  مستو
  الّلساين

  1الرصيد  1:املعامل
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ئي، الفيزيولوجي، السمعي: علم األصوات: 1فروعهاالّلسانيّات و   1   الفيز
  علم املفردات علم الصرف، :2فروعهاالّلسانيّات و   2
  علم الداللة رتاكيب،علم ال:3فروعهاالّلسانيّات و   3
  ...الفونيم، النرب، التنغيم:  فونولوجيمستوى التحليل ال  4
  ...االشتقاق والتصريف:  1ستوى التحليل الصريفّ م  5
  دالالت الصيغ الصرفية: 2ستوى التحليل الصريفّ م  6
  املدخل املعجمي وتنوع املعاين: مستوى التحليل املعجميّ   7
  )الرتكيب االمسي، الرتكيب الفعلي(الرتكيب األصلي :1رتكييب مستوى التحليل ال  9

ت التحليل الرتكييب  10   ...)قواعد الرتتيب، احلذف، التوسيع(الرتكيب الفرعي : 2مستو
ت التحليل الرتكييب  11   ...)الربط، الفصل،التعليل(األدوات : 3مستو
  ...)  الرتادف، االشرتاك، التضاد(التعدد الداليل : 1 مستوى التحليل الداليلّ   12
  السياقي: 2مستوى التحليل الدالّيل   13
  ....)االتساق واالنسجام، اإلحالة، احلذف(مستوى التحليل النصي   14

 :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  علي أمحد شعبان،.عبده الراجحي ود.ترمجة دأسس تعلم اللغة وتعليمها، دوجالس براون، -
  املصطفى بن عبد هللا بوشوك.تعليم وتعلم اللغة وثقافتها دراسة نظرية وميدانية، د-
  .حممود أمحد السيد.تعليم اللغة بني الواقع والطموح، د-
  أنطوان صياخ وأنطوان .، د)أجزاء5(تعلمية اللغة العربية -

  رابع    ال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :االستكشافيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  :األستاذ المسؤول على المادة

  فلسفة اللغة:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

  
  1: الرصيد  1: املعامل  فلسفة الّلغة :املاّدة  االستكشافّيةوحدة التعليم الرابع السداسّي 

  املفهوم، والنشأة: فلسفة اللغة  1
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  التداول            -البناء والرتكيب     ، اإلشــارة و املعىن والتداول: مباحث وقضا فلسفة اللغة  2

ن الفالسفة للغة عندا  3   اليو

  ...القاضي عبد اجلبار، الغزايل، الرازي: 1لعرب للغة عند افلسفة ا  4

  ....الفارايب، ابن سينا، ابن رشد: 2عرب الللغة عندفلسفة ا  5

  فلسفة اللغة عند هيجل                    ،فلسفة اللغة عند كانط: الغربعلماء فلسفة اللغة عند   6

االفلسفة التحليليّ :1 فلسفة اللغة عند املعاصرين  7   ة و اجتاها

  فلسفة اللغة العادية-ة ة املنطقيّ الوضعانيّ - ةة اللغويّ الظاهراتيّ  :2 فلسفة اللغة عند املعاصرين   8

ب(كمربدج يف التحليل اللغوي   فالسفة  9   ...)فريج، كار

  ...)أوستني( غويأكسفورد يف التحليل اللّ  فالسفة  10

  ...)سريل( غويأكسفورد يف التحليل اللّ  فالسفة  11

  ...برتاند رسل وسريل: القصدية  12

  اإلشارة والقصد   13

  هيدجر، غادامري: اللغة والتأويل  14
 :طريقة التقييم

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

  صالح إمساعيل عبد احلق.التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، د-
  طه عبد الرمحن.اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، د-
  .طالب سيد هاشم الطبطبائي.نظرية األفعال الكالمية بني فالسفة اللغة املعاصرين والبالغيني العرب، د-
  حممود أمحد حنلة.آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، د-
  
 

  رابع    ال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  :المسؤول على المادة األستاذ
  لغة أجنبية:المادة

  :أهداف التعليم
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة
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  FRANCAIS  01:الرصيد  01:المعامل  السداسي الثاني وحدة التعليم األفقية
La lexie nominale 1  
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 كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رابع    ال :السداسي
  اللسانيات العامة:ليسانسعنوان ال

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  :المادةاألستاذ المسؤول على 

  ANGLAIS:المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

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

The present tenses 1  
The past and perfect tenses 2  
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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 مواقع انترنت،كتب،ومطبوعات ، (  :المراجع
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III - البرنامج المفصل لكل مادة في السداسيين الخامس والسادس  
  )تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة ( 

  
  )كل الحقول تمأل إجباريا(
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  اخلامس    :السداسي
  عاّمةالسانيات للا:ليسانسعنوانال

  :األساسيةاألستاذالمسؤول عن الوحدةالتعليمية
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  لسانيات عربية:المادة

تؤهل الطالب لتحصيل معرفة نظرية وعملية في إسهامات الفكر العربي تكوين قاعدة معرفية : أهداف التعليم

باإلضافة إلى تمكين الطالب  من تشكيل رؤية قواعدية . القديم  بوصفها قاعدة للفكر النحوي العربي القديم

  ..عميقة حول النظام اللساني العربي

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرين على األكثر

باإلضافة إلى رصيده المنهجي في الدراسات بمقترحات الفكر اللغوي العربي القديم، معرفة الطالب المسبقة 
  .اللسانية المعاصرة

 :محتوىالمادة

  
حمارضة / لسانيات عربية: املادة امساخل: السدايس 03:املعامل 05:الرصيد

  و تطبيق
 

مفردات  مفردات التطبيق
 احملارضة

ب العربية لعبده الراحجي لغة يف الك ٔصول  متام حسان / فقه ا ل   ...ا حتديد : نظريّ مد
لّغويّة الرتاثية ات ا : املصطل

لوم  مل العربية، حنو، 

01 



85 اللسانيات العامة                                                :   جامعة  سعيدة                                  عنوان الليسانس: المؤسسة 
                          

   2016 – 2015:  السنة الجامعية

لّغة   .العربيّة،إالعراب،فقه ا
ويه اب لس لسانيات العربية   ...نصوص من الك ٔة : 1ا ش ال  02 

ن فارس  لغة ال لسانيات العربية   .كتاب اخلصائص الن جين / كتاب الصاحيب يف  فقه ا  03  التطور:  2ا
احظ ل ني  احظ/ نصوص من البيان والتب ل نصوص من /رسا املعلمني 

ون  ن    مقدمة ا
لساين يف الرتاث  04  الفكر ا

ا لز لل النحو  نصوص من كتاب /حتليل نصوص من كتاب إاليضاح يف 
اج صاحل   لنظرية اخلليلية عبد الرمحن  ٔساسية    املفاهمي ا

لنظرية  ٔساسية  املفاهمي ا
  اخلليلية

05 

ش لاك ٕاف لساين  م رس /مناذج من كتاب اجتاهات البحث ا النحو العريب وا
لغوي احلديث دراسة يف املهنج عبده الراحجي هول ./ ا لغة ذ ا ا

فا   .....رس

لعربية والغربية لسانيا ٔثري :1ا  06  الت

ين / دوسيري لحناش/ شومسيك/ مارت وية  لسانيات  .....الب :   2العربية والغربية ا
ر  ٔ   الت

07 

لفان لسانيات العربية احلديثة  ملصطفى  لسانيات   نصوص من كتاب ا متهيدية وا لسانيات ا ا
  املتخصصة

08 

اج صاحل ناها  /نصوص لعبد الرمحن  لغة العربية معناها وم نصوص من كتاب ا
لغة العربية / ٔمحد املتولك ./ متام حسان لسانيات وا   .....الفايس الفهري/ ا

لسانية العربية  البحوث ا
  احلديثة

09 

ٔمحد خمتار  ٔصوات   لغة حملمود السعران، كتاب ا مل ا نصوص من كتاب 
س/ معر ٔن راهمي  لغوية ٕال ٔصوات ا   ...ا

لسانيات الصوتية  10  ا

رة ليل عام يهبا  را لغة و يف النحو العريب نقد / نصوص من كتاب يف حنو ا
ه  زويموتوج   ....ملهدي ا

ة لسانيات الرتي  11  ا

ٔمحد خمتار معر  ال  مل ا اية / نصوص من كتاب  ز ا ال فا اللية  ....... مل ا لسانيات ا  12  ا
ة املعامج/الرتمجة/(العربية وختطيط املنت واملزن سري /  صنا سري النحو ت ت

ابة    ...)التعلميية/ املصطلح/ الك
ت  لسانيات العربية واملش ا

لغوية    ا
13 

لوي    افظ  لغوية العربية  لساّين العريب  قراءة يف كتاب يف العقالنية 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
 . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

لمسدي- .1 لساين يف احلضارة العربية    التفكري ا
اج صاحل- .2 ل   حبوث ودراسات 
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شال زر- .3 ة م ٔلس   ا
لغة احلديث ، مازن الوعر– .4 مل ا ة  ٔلس  .ا
لغة العربية لعبد القادر الفايس الفهري .5 لسانيات وا   .ا

 
  امس   اخل:السداسي
  عاّمةالسانيات للا:ليسانسالعنوان 

  :األساسيةاألستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليمية
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  لسانيات النص: المادة
  

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم
  ) على األكثر

لتحصيل معرفة نصية في االستعماالت اللغوية المتعلقة بلغته األم على غرار  تؤهل الطالبتكوين قاعدة معرفية 
باإلضافة إلى تمكينه من إدراك االستراتجيات النصية . المعرفة القواعدية التي تلقاها في مراحل تعليمه األولى

  .لكل أنماط النصوص المتداولة لديه فهما وإنتاجا
للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم،  وصف مختصر( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرين على األكثر
في لسانيات الجملة، ووظائف الوحدات اللغوية تركيبا وداللة،  معرفة الطالب المسبقة بمبادئ التقطيع اللساني

التحويلية لما لها عالقة  باإلضافة إلى ضرورة استيعاب بعض النظريات اللسانية، وال سيما النظرية التوليدية

  . وطيدة بلسانيات النص وتحليل الخطاب

 :محتوىالمادة

   حمارضة و تطبيق/ لسانيات النص  : املادة امساخل: السدايس 02:املعامل 04:الرصيد
  احملارضة مفردات التطبيق

مل النص فان  ل ٕاىل  ّة خمتارة من كتاب مد نصوص تطبيق
 دايك

ٔة والتطور: 1مفهوم لسانيات النص ش ال  01 

مل النص مدحت اجليار  ّة خمتارة من كتاب  من امجل ٕاىل النّص :2مفهوم لسانيات النص نصوص تطبيق  02 
مل النص  ّة خمتارة من كتاب العالماتية و نصوص تطبيق

ذر عيايش في/ م  ...حنو النص لعف
ٔساسية يف لسانيات النص  03 مفاهمي 

ّة خمتارة من  كتاب لسانيات النص دمحم نصوص تطبيق
ني اجلاحظ/ مهناج البلغاء القرطاجين/خطايب  / البيان والتب

لقلقشندي ٔعىش   .صبح ا

 04 بذور النصية يف الرتاث

مل النص فان  ل ٕاىل  ّة خمتارة من كتاب مد نصوص تطبيق ٔخرى  05 تقاطع لسانيات النص والعلوم ا
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 :طريقة التقييم

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

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  لسانيات النص دمحم خطايب- .1
اح- .2 ٔويل دمحم مف   اسرتاتيجية الت
لغة النيص ، دمحم العبد– .3   مل ا
  املفاهمي وإالجراءات ، حسن حبرييمل لغة النص – .4
  وإالجراء دو بوقراندواخلطاب النص - .5

  امساخل:السداسي
  عاّمةالسانيات للا:ليسانسعنوان ال

ىس/دايك ن  في  لغوي ح  ...مل النفس ا
فا/ النص واخلطاب وإالجراء دوبوغراند رس / مل النص 

 ....مل النص ونظرية الرتمجة  يوسف نور عوض
 06 النص وتعريفاته

ّة خمتارة من كتاب تعلميية النصوص بني  نصوص تطبيق
رر شري ٕا  /النظرية والتطبيق 

1ٕاشاكلية تصنيف النصوص  07 

ّة خمتارة من كتاب القراءة  النصية دمحم نصوص تطبيق
 .الربامهي

2ٕاشاكلية تصنيف النصوص  08 

ّة خمتارة من كتاب  النص واخلطاب وإالجراء  نصوص تطبيق
 ....دوبوغراند

 09 احملادثة وحتليلها

مل النص صالح  ة اخلطاب و ّة خمتارة بال نصوص تطبيق
اح النص الروايئ لسعيد يقطني/ فضل  انف

 10 النصية ومعايريها

ّة ساق  نصوص تطبيق ام و س خمتارة من كتاب 
ة حسن د/ لهاليداي ، رق ٔزهر الز  /...سيج النص ا

ام س ساق و  11 

ساق  ام و س ّة خمتارة من كتاب  نصوص تطبيق
ة حسن د/ لهاليداي ، رق ٔزهر الز  /...سيج النص ا

ول  12 القصد والق

ّة خمتارة من كتاب اسرتاتيجية التناص دمحم  نصوص تطبيق
اح  / النص والسياق لفان دايك/ مف

الم واملوقف والتناص  13 إال

لساين النيص  ليل ا ىل الت لساين النيص  تطبيقات  ليل ا  14 ٕاجراءات الت
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  :األساسيةاألستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليمية
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  املدارس النحوية:المادة
مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من (  أهداف التعليم

  ) على األكثر
تؤهل الطالب لتحصيل معرفة نظرية وعملية في إسهامات المدارس النحوية بوصفها تكوين قاعدة معرفية 

  .باإلضافة إلى تمكينه من تشكيل رؤية قواعدية عميقة حول نظامه اللساني. قاعدة للفكر النحوي العربي القديم

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرين على األكثر

المفاهيم القاعدية في النحو العربي، باإلضافة إلى رصيده المنهجي في تاريخ الدراسات معرفة الطالب المسبقة ب
 .النحوية العربية القديمة مفاهيمها ورؤاها

  
 :محتوىالمادة

   حمارضة و تطبيق/ املدارس النحوية  : املاّدة امساخل: السدايس 03:املعامل 05:الرصيد
 مفردات احملارضة مفردات التطبيق

ٔم  ٔسطورة  ات ويف املدارس النحوية  قراءة يف  بعض املعامج واملوسو
لسامرايئ   .واقع 

سية ٔس جتاه، (مفاهمي ت املذهب، 
  ...)النحويةاملدرسة 

01 

قراءة يف كتاب  املدارس النحوية شويق ضيف وكتاب يف املدارس 
دجية احلدييث   . النحوية 

: ٔسباب ظهور املدارس النحوية
ة، املذهبية   السياسية، املعرف

02 

زويم دي ا  03  مصادر املدارس النحوية  مدرسة الكوفة ومهنجها يف النحو 
ٔبو املاكرم  يل  ٔصول التفكري النحوي  اجه املدارس النحوية العربية   قراءة يف كتاب   م

الف، التخرجي: القدمية   خ
04 

لسامرايئ ٔم واقع  ٔسطورة  املدارس النحوية يف املرشق   .....قراءة يف كتاب املدارس النحوية 
  واملغرب العربيني

05 

ا  .....مدرسة البرصة حملمود السيد ال ٔ  06  املدرسة البرصية مهنجها و
دي  معاين القرٓن الفراء،  مدرسة الكوفة ومهنجها يف النحو 

زويم   .....ا
ا ال ٔ  07  مدرسة الكوفة مهنجها و

ن جين، واخلصائص الن جين  لمع يف العربية ال ا  ....نصوص من كتاب ا ال ٔ  08  املدرسة البغدادية  مهنجها و
ن  لعكربي، من كتاب إالنصاف ال ني يف ٕاعراب القرٓن  ٔنباري والتب ا

ا لز لل النحو  يضاح يف  اج،  لز   امجلل 
الف النحوي بني مدارس  خ

  ) املرشق( 1النحو
09 
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 :طريقة التقييم
واصال طوال  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق ان يف هناية السدايس، ب  مي احملارضات عن طريق ام جيري تق

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

 
  املدارس النحوية شويق ضيف- .1
دي  مدرسة الكوفة- .2 لغة والنحو رها يف ا ٔ زويمو   ا
ٔنباري يف مسائل اخلالف إالنصاف– .3 ن ا   ال
لعكربي- .4 ني  ني يف مسائل اخلالف بني البرصيني والكوف   التب
ٔخفش- .5 ة ل الف   مسائل 

  
  امس خلا :السداسي
  عاّمةالسانيات للا:ليسانسعنوان ال

  :األساسيةاألستاذالمسؤولعن الوحدةالتعليمية
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

ال:المادة   1مل ا
  :التعليمأهداف 

  :المعارفالمسبقةالمطلوبة 
 :محتوىالمادة

ن مضاء القرطيب .نصوص اة ا ىل الن الف النحوي بني مدارس   من كتاب الرد  خ
  )املغرب( 2النحو

10 

ة ا ٔلف ، املمتع يف الترصيف الن نصوص من كتاب ا ن ما
  ....عصفور

ٔندلسية  املدرسة النحوية ا
  1واملغربية

11 

ان النحوي  ٔبو ح م العرب  نصوص من كتاب ارشاف الرضب من 
ن اخلشاب ٔصول ا   ...، ا

ٔندلسية  املدرسة النحوية ا
  2واملغربية

12 

ن الفصول امخلسون الن معطي،  : رشوح املنظومات النحوية ة ا لف ٔ ا
،   ما

الفات النحوية  يف  خ
  1املنظومات

13 

ٓجروم الصهنا ، قطر الندى وبل الصدى  ة الن  ٔجروم ا
نصاري ٔ   الواحض الزبيدي ......ل

الفات النحوية  يف املتون   14  2خ

ال  : املاّدة امساخل: السدايس 2: املعامل 4: الرصيد    حمارضة و تطبيق/1مل ا
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 :طريقة التقييم

  مفردات احملارضة مفردات التطبيق
ال  مل ا ل ٕاىل  ٔمحد خمتار معر  ومد ال  مل ا نصوص من كتاب 

قور  ....عبد اجلليل م
ل  ال واملعىنبني (مد  01  )ا

ة فريد عوض ال دراسة نظرية تطبيق مل ا ال بني التطور والتغيري  .....نصوص من كتاب  ٕاشاكلية ا
ٔسباب:  1   ا

02 

س ٔن راهمي  ٔلفاظ ٕال ال بني التطور والتغيري  .......نصوص من كتاب دال ا ٕاشاكلية ا
  املظاهر:  2

03 

لسانية  ت  ا احظ، النظر ل ني  نصوص من كتاب البيان والتب
 والبالغية عند اجلاحظ  دمحم الصغري بناين 

لغوية ري ا لغوية و ال ا  04  ا

مل  ل ٕاىل  نصوص من كتاب املعىن وظالل املعىن حملمد دمحم يوس، مد
يد حجفة ال احلديثة عبد ا  ...ا

لسانيات  ال وا  05  1احلديثة مل ا

ريو  ال بيار  مل ا لسانيات احلديثة  نصوص من كتاب   ال وا  06  2مل ا
اية،  ز ا ال العريب بني النظرية والتطبيق لفا مل ا نصوص من كتاب 

لوية ٔمحد . حنو الصوت وحنو املعىن نعمي  لغوي  من وظائف الصوت ا
 .شك

ة  ال الصوتية والرصف  07  ا

اشور،  النحو نصوص  صف  ن املقفع، م من كتاب الرتيب عند ا
لطيف ال دمحم حامسة عبد ا  .وا

ة  ة والسياق ال الرتي  08  ا

ناها متام حسان، لغة العربية معناها وم ت دراسة املعىن  نصوص من كتاب ا  1نظر
  )التصورية، إالشارية (

09 

ٔمحد خمتار  ال  مل ا ال نصوص من كتاب   مل ا معر ، يف 
يد املاشطة  ....السلويك، عبد ا

ت دراسة املعىن   2نظر
  )السلوية(

10 

ال كامل رش، مل ا احث يف  ت دراسة املعىن  نصوص من كتاب م  3نظر
ة(   )السياق

11 

صص الن سيده، ومعامج املعاين وكتب  نصوص من كتاب ا
 ....الرسائل

اللية يف الرت   12  اث العريباحلقول ا

ال ف مل ا اللية ....ملر. ر. نصوص من كتاب      13  نظرية احلقول ا
اطب دمحم دمحم يوس  ال والت لمي ا نصوص من كتاب مقدمة يف 

 . ..... يل
ال والتداولية   14  )الرباغامتية (ا
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واصال طوال  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق ان يف هناية السدايس، ب  مي احملارضات عن طريق ام جيري تق
  السدايس 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
اية- .1 ز ا ال لفا   مل ا
ن زرال- .2 اليل عند العرب ، صالح ا   البحث ا
س- .3 ٔن راهمي  ٔلفاظ ٕال   دال ا
ال ملنقور عبد اجلليل- .4 مل ا ل ٕاىل   .مد
يد حجفة .5 ال احلديث عبد ا  .مل ا
ٔمحد خمتار معر .6  ، ال   .مل ا

 

 
  امس    اخل:السداسي
لسانيات العامة:ليسانسعنوان ال   ا

  :المنهجيةاألستاذالمسؤولعن الوحدةالتعليمية
  :األستاذ المسؤولعلىالمادة

لغوي:المادة   مهنجية البحث ا
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم

  ) على األكثر
تؤهل الطالب لتحصيل معرفة  نظرية وعملية في مجال إنجاز البحث العلمي األكاديمي، تكوين قاعدة معرفية 

البحوث األكاديمية قصد استثمارها واإلفادة منها، مع إمكانية إكساب الطالب إستراتيجية في التعامل مع 

  .باإلضافة إلى تمكين الطالب من التحكم في المناهج وحسن استغاللها

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرين على األكثر

المفاهيم والمصطلحات القاعدية في مجال الدراسات اللغوية واألدبية، باإلضافة إلى معرفة الطالب المسبقة ب

  . رصيد الطالب البيبليوغرافي في هذا المجال

 :محتوى المادة
 

لغوي : املادة خلامسا: السدايس 02:املعامل 03:الرصيد حمارضة و / مهنجية البحث ا
  تطبيق

 

  مفردات احملارضة مفردات التطبيق
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اجه البحث ، رمضان عبد التواب  لغة وم مل ا ل ٕاىل  ات   املد ديد املصطل ل لت مد
املهنج، املهناج، املهنجية، ( واملفاهمي
  ...املقاربة، 

01 

اجه البحث ، رمضان عبد التواب لغة وم مل ا ل ٕاىل  لغوي  ....املد ٔهدافه: 1البحث ا  02  ٔمهيته ، 
ٔمحد  لغوي عند العرب  لغوي  ....خمتار معرالبحث ا خصائصه ، : 2البحث ا

  خطواته  
03 

اج صاحل،  لغوي العلمي عبد الرمحن  نصوص من كتاب السامع ا
ة بلعىل ٓم   ...ٔسئ املهنجية العلمية 

اط ست  04  ستقراء و

اج صاحل، رواية  لغوي العلمي عبد الرمحن  نصوص من كتاب السامع ا
لغة لعبد امحليد    ...الشلقاينا

شهاد س  05  ستدالل و

لسان لعبد  لوم ا طق العرب يف  لغة حملمود فهمي جحازي، م مل ا
اج صاحل   .....الرمحن 

لغوي يف الرتاث   اجه البحث ا  06  م

ن،   ة جلورج مو ٔلس د وايف، مفاتيح ا لغة لعبد الوا  07  )إالجراء(املهنج التارخيي    مل ا
لغة مل ا ي ٔسس   08  )إالجراء(املهنج املقارن   .....ملاريو 

لغة كامل رش  مل ا احث يف   09  )إالجراء(املهنج الوصفي   م
لغة التطبيقي عبده الراحجي  10  )إالجراء(املهنج التقابيل   ....مل ا

ان  تدريبات  داده: ست ،  ٔمهيته، ٕا
  تفريغه

11 

ان  تدريبات القراءة ، حتليل احملتوى  : ست 12 
ٔشاكل   تدريبات تصممي اجلداول وا

  التوضيحية
13 

لغوي وحترره  تدريبات  14  كتابة البحث ا
  

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

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

م حسان .1 لغة  ل اجه البحث يف ا   م
ر ملحس .2   .مهنجية البحث العلمي ، 
ٔجنلس .3 س  سانية ملور   مهنجية البحث يف العلوم إال
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ة بلعىل .4 ٓم  .ٔسئ املهنجية العلمية، 
  .اخلالصة النحوية، متام حسان .5

  امساخل:السداسي
لسانيات :ليسانسعنوان ال   العامةا

  :المنهجيةاألستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليمية
  :األستاذ المسؤول على المادة

  املصطلحية :المادة
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم

  ) على األكثر
عملية في مجال البحث المصطلحي وتطبيقاته في تؤهل الطالب لتحصيل معرفة نظرية وتكوين قاعدة معرفية 

العلوم اإلنسانية؛ وهذه المعرفة من شأنها أن تخول له إمكانات التحكم المصطلح بوصفه األداة الواصفة 

  . للخطاب

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرين على األكثر

مفاهيم اللسانيات والمنطق ومصطلحاتهما، باإلضافة إلى رصيده المعرفي في اللغات معرفة الطالب المسبقة ب

  .األجنبية وحقول التخصص

 :محتوى المادة
   حمارضة و تطبيق/  املصطلحية: املاّدة مسااخل: السدايس 02:املعامل 03:الرصيد

  مفردات احملارضة مفردات التطبيق
ة املعجمية  لعيل القامسي  01  . حتديد املفاهمي   .مل املصطلح والصنا

لسانيات لعبد السالم املسدي ٔة والتطور  : املصطلحية   قاموس ا ش  02  ال
اين  03  اجلهود العربية القدمية يف املصطلحية  نصوص من  كتاب التعريفات لعبد القادر اجلر

لفايس الفهري لسانيات اجلديدة   04  اجلهود العربية احلديثة يف املصطلحية  نصوص من  كتاب ا
اين لجر  05  اجلهود الغربية يف املصطلحية   نصوص من كتاب التعريفات 

لمسدي لسانيات  ة املعامج  نصوص من مقدمة كتاب ا مل صنا  06  املصطلحية و
ات لرشاد امحلزاوي ة املصطلح   نصوص من كتاب معجم املصطل  07  الرتمجة:  1ليات صنا

مل النفس  لغة لصبحي الصاحل،  نصوص من كتاب فقه ا
ىس ن  في  لغوي ح   ا

ة املصطلح   08  قرتاض:  2ليات صنا

لغة رمضان عبد التواب ة املصطلح    نصوص من كتاب فصول يف فقه ا  09  التوليد :  3ليات صنا
د ج  ة  املصطلح  املنظمة العربية : 1قراءة من قاموس املو : ود املؤسسات يف صنا

امع   .... البنوك وا
10 
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لسان العريب، جم املورد لسانية ....نصوص من جم ا راسات ا  11  ٕاشاكلية املصطلح يف ا
لسان العريب لساين نصوص جم ا  12  ٕاشاكلية تدرس املصطلح ا
لسان العريب  13  1ٓفاق البحث يف املصطلح نصوص جم ا
لسان العريب  14  2ٓفاق البحث يف املصطلح نصوص جم ا

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

  تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 
  . )إلخ إنترنتكتب،ومطبوعات ، مواقع (  :المراجع

لمسدي- .1 لسانيات    قاموس ا
  ليعبوديليات توليد املصطلح - .2
لفهري- .3 لغة العربية  لسانيات وا   ا
لسان العرّيب املغرب- .4  .جم ا
لغوية لعمل املصطلح، محمود  .5 ٔسس ا  .فهمي جحازيا
يل القامسي .6 مل املصطلح،    .مقدمة يف 
 

  امساخل:السداسي
لسانيات العامة:ليسانسعنوان ال   ا

  :المنهجيةاألستاذالمسؤول عنالوحدةالتعليمية
  :األستاذ المسؤولعلىالمادة

  املعجمية :المادة
المادة ، في ثالثة أسطر ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه (  أهداف التعليم

  ) على األكثر
تؤهل الطالب لتحصيل معرفة علمية في كيفية التعامل مع مدونة اللغة المستعملة من حيث تكوين قاعدة معرفية 

تدوينها، وضبط أصولها االشتقاقية، وإمكانية تطوير دالالتها عن طريق االستعمال المستحدث وفق مقتضيات 
  الطالب من إستراتجية في التعامل مع المعاجم اللغوية باإلضافة إلى تمكين. العصر

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرين على األكثر

التراكيب اللغوية واشتقاقاتها ضمن إطار الوصف التحليلي لمفردات اللغة،  معرفة الطالب المسبقة بمبادئ

  . باإلضافة إلى ضرورة استيعاب بعض النظريات اللغوية العربية والغربية وإسهامات أصحابها في هذا المجال

 :محتوى المادة
: السدايس 02:املعامل 03:الرصيد

 امساخل
   حمارضة و تطبيق/  املعجمية: املادة
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  مفردات احملارضة مفردات التطبيق
ليات توليد املصطلح وبناء املعامج  نصوص من كتاب 

لسانية   .. .خلا اليعبودي ... ا
ل اصطال  ة املعجم، (مد املعجمية،صنا

املصطلحيّة، املعجم املتخصص، املعجم العام 
(  

01 

دي  رة املعارف العربية حملمد فريد و ر   ....دا ات ودوا  02  املعارفاملوسو
ٔة والتطور: املعجم العريب   ....قراءة يف كتاب العني ،امجلهرة ش  03  ال

صص الن سيده ة املعجمية عند العرب   ...ا  04  1الصنا
ة املعجمية عند العرب   قراءة يف املعجم احلديث  05  2الصنا

ر ٔوسفورد، رو ة املعجمية عند الغرب  ...مناذج من نصوص الروس و  06  الصنا
لغة العربية القاهرة  مع ا نصوص من مقدمة  املعجم الوسيط 

  املهنل ... 
ة املعجمية عند احملدثني  07  الصنا

اح هتذيب ، الص  08  1ٔنواع املعامج العربيّة الرتاثية العامة    ...قراءة يف ا
 09  2املتخصصة  ٔنواع املعامج العربية الرتاثية   لسان العرب، البارع ، القاموس احمليط

ل ريغ ل دان د، معجم الس لغة  نصوص من املعجم املو عدد ا  10  املعجم م
لغة العربية  نصوص من معجم املهنل   لناطقني   11  املعجم املدريس 

لناطقني بغري العربية   نصوص من معجم   12  املعجم املدريس 
 13  التعريف يف املعجم   ...مناذج ونصوص املعامجية حلّالم اجلياليل

ليات توليد املصطلح وبناء املعامج  نصوص من كتاب 
لسانية   .. .خلا اليعبودي ... ا

ٓفاقه احلدود (ٕاشاكلية املعجم العرّيب و
  )والتعريفات

14 

  
 :طريقة التقييم

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

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
ٔته وتطوره حسني نصار .1 ش   املعجم العريب 
ٓفاق : املعجمية العربية .2 لوي ٕاسامعيل، قضا و   افظ 
مل  .3 ن مرادمسائل يف  راهمي    .املعامج، ٕا
 .املعامجية حلّالم اجلياليل .4
 .املدارس املعجمية، عبد القادر عبد اجلليل .5
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  امساخل:السداسي
لسانيات العامة:ليسانسعنوان ال   ا

  :االستكشافيةاألستاذ المسؤول عنالوحدةالتعليمية
  :األستاذ المسؤول على المادة

ري:المادة   ٔدب جزا
ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر ذكر (  أهداف التعليم

  ) على األكثر
تؤهل الطالب لتحصيل معرفة نظرية في مجال قضايا األدب الجزائري وإشكاالته، تكوين قاعدة معرفية 

باإلضافة إلى تمكين الطالب من التعرف على الوزن اإلبداعي لإلنتاج األدبي في الجزائر، وكذا تبئير نطاق 

  . حدود الرؤية اإلبداعية

ن الطالب من مواصلة هذا التعليم، وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمك( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرين على األكثر

المفاهيم والمصطلحات النقدية واألدبية المتعلقة باالتجاهات والمذاهب الفكرية معرفة الطالب المسبقة ب
  والفلسفية، باإلضافة إلى رصيده المنهجي في التحليل والمقارنة

 :محتوى المادة
ري: املاّدة   1الرصيد  1املعامل  السدايس اخلامس  ٔدب جزا

ري القدمي   1 ٔدب اجلزا ٔبوليوس : ا هيب   امحلار ا
ن حامد  2 كر  ر الوقاد يف شعر    ا
ٔمري عبد القادر   3   ديوان ا
راهمي   4 ن  اق حملمد  ش   حاكية العشاق يف احلب و
ر مفدي  زر   5   ٕالياذة اجلزا
ليفة  6 ل    ديوان دمحم العيد 
راهميي   7 شري إال ر ال   عيون البصا
ٔم القرى(  8   ٔمحد رضا حوحو )ادة 
ن هدوقة،   9 راوش لعبد امحليد  ٔسبوع(اجلازية وا   الطاهر وطار) الشهداء يعودون هذا ا

درة ، الثالثية حملمد ديب ، ) معركة الزقاق(  10   رشيد بو
ٔعرج،   11 ين ا ٔمري لواس   ا
ن  12 ن مهيويب دواون لك من  سل ن لوصيف ، عز ا   جوادي، ع
الم مستغامني  13 ٔ رة اجلسد  ار، ذا يا ج ٓس ت  ر   بوابة ا
لو   14 ٔجواد لعبد القادر  سني، ا   جنمة لاكتب 

 :طريقة التقييم
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واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا   كون تق
  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

حلديث - 1 ر رص،الشعراجلزا   دمحم
ر - 2 اجلزا  شلتاغعبودرشاد، حركةالشعراحلرف
حلديث - 3 ر  دمحممصايف، النرثاجلزا
ضاملعبد - - 4 ريةاملعارصة، لمكر  .القصةاجلزا
ضاملعبد - 5 ريلمكر ٔديب اجلزا ون النرث ا  .، ف

 
 
 
  

  امساخل:السداسي
لسانيات العامة:ليسانسعنوان ال   ا

  :االستكشافيةالوحدةالتعليميةاألستاذ المسؤول عن
  :األستاذ المسؤول علىالمادة

  نظرية النظم:المادة
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم

  ) على األكثر
العربي ال سيما نظرية النظم، تؤهل الطالب لتحصيل معرفة نظرية في الموروث البالغي تكوين قاعدة معرفية 

  .مع إمكانية ربطها بمفاهيم الدراسة  التركيبية في اللسانيات المعاصرة
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرين على األكثر
ة ومصطلحاتهما، باإلضافة إلى رصيده المعرفي العميق في مفاهيم اللسانيات والبالغمعرفة الطالب المسبقة ب
  .نظرية النظم الجرجانية

 :محتوى المادة
  1: الرصيد  1: املعامل  السدايس اخلامس    نظرية النظم: املاّدة

اين   1 ل إالمام اجلر احث النقاد ق   فكرة النظم يف م

لغويني  2 ى بعض ا .فكرة النظم   
اين ىفكرة النظم   3 ل إالمام عبد القاهر اجلر ٔحصاب إالجعاز ق املتلكِّمني و  
اين   4 طلقاهتا: نظرية النظم عند إالمام عبد القاهر اجلر ٔسسها  و م ا،    .مفهو

ِّ معاين النحو    5   النظم و تو
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ه بعمل املعاين   6 الق   النظم و 

ه بعمل البيان   7 الق   النظم و 

وق يف نظرية النظم  8  قمية ا
ٔسلوب  9  النظم و ا

اين مع الرشح والتعليق( تطبيقات من النظم    10   مناذج من الشواهد الشعرية اليت ساقها اجلر

اين   11 رس إالجعازي بعد اجلر ر نظرية النظم يف ا ٔ  

ٔثري نظرية النظم يف الفكر النقدي العريب احلديث  12  ت
لغوية احلديثة   13 ت ا   التقاطع املعريف بني نظرية النظم و النظر

اين   14 ل إالمام اجلر احث النقاد ق   فكرة النظم يف م

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

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
ايندالئل االٕ - .1 لجر   جعاز 
ٔثرياملثل – .2 ن ا ٔدب الاكتب والشاعر، ا ر يف    .السا
لزخمرشي- .3   الكشاف 
لساكيك- .4 اح العلوم    مف
ٔسلوبية حمل- .5 ة وا   مد عبد املطلبالبال
  .املوجز يف رشح دالئل إالجعاز جلعفر دك الباب- .6

 
  امساخل:السداسي
لسانيات العامة:ليسانسعنوان ال   ا

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عنالوحدةالتعليمية
  :األستاذ المسؤول على المادة

لغوية:المادة ات ا   رمجة املصطل
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم

  ) على األكثر
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تؤهل الطالب لتحصيل معرفة نظرية وعملية في مجال نظريات الترجمة ومناهجها في تكوين قاعدة معرفية 

نقل النصوص والملفوظات اللغوية من نسق سوسيوثقافي مصدر إلى آخر هدف؛ وهذه المعرفة من شأنها أن 

  . تخول له إمكانات التحكم تكييف األنساق اللغوية وفق مقتضيات التلقي

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم،  (المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرين على األكثر

مفاهيم اللسانيات والبالغة ومصطلحاتهما، باإلضافة إلى رصيده المعرفي في اللغات معرفة الطالب المسبقة ب
  األجنبية وحقول التخصص

 :محتوى المادة
لغوية: املاّدة ات ا   1: الرصيد  1: املعامل  السدايس اخلامس    رمجة املصطل

لسانية   1 ات ا   رمجة املصطل
  رمجة املصطلح الصويت   2
  رمجة املصطلح الرصيف   3
  رمجة املصطلح الرتييب  4
اليل  5   رمجة املصطلح ا
  رمجة املصطلح العلميّ   6
  رمجة املصطلح البالغي  7
ة  8 لسانيات الوظيف ات ا   رمجة مصطل
لسانيات التوزيعية  9 ات ا  رمجة مصطل

لسانيات التداولية  10 ات ا  رمجة مصطل
لسانيات التوليدية   11 ات ا  رمجة مصطل
ات النحو الوظيفي  12  رمجة مصطل
ٔسلوبية   13 ات ا   رمجة مصطل
ات لسانيات النص  14   رمجة مصطل

 
  

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

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
لغوية - .1 ات ا   لرشاد امحلزاوياحلديثة املصطل
ر- .2 ٔو ارطو  هتا ٕام   .الرتمجة ونظر
لمسدي .3 لسانيات   .قاموس ا
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 .التعريب واملصطلح، حشادة اخلوري .4
منيطها،  .5 دها و ات وتوح   لرشاد امحلزاوياملهنجية العامة لرتمجة املصطل

  
 السادس :السداسي  

عاّمةالسانيات للا:ليسانسعنوان ال  
:األساسيةاألستاذالمسؤول عنالوحدةالتعليمية  

:األستاذ المسؤول على المادة   
يب:المادة مل الرتا  

اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر ذكر ما يفترض على الطالب (  أهداف التعليم
  ) على األكثر

تؤهل الطالب لتحصيل معرفة نظرية في مجال علم التراكيب بوصفه حقال من حقول تكوين قاعدة معرفية 

في  اللسانيات المعاصرة؛ وهذه المعرفة من شأنها أن تخول له إمكانات التعرف على وظائف المقاطع التركيبية

  .وعالقتها بمنظومة التواصل

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرين على األكثر

مفاهيم اللسانيات والنحو والصرف، باإلضافة إلى رصيده المعرفي في االتجاهات معرفة الطالب المسبقة ب
  .المعاصرةاللسانية 

:محتوى المادة  -  
  السدايس السادس

دة التعلمي   اساسية   و
يب:مادة النص    مل الرتا
ة+درس    اعامل مو

  05:الرصيد  03:املعامل

ة  دروس   ٔعامل مو
ات  1 م، : ضبط املفاهمي واملصطل ال

  ...اللكم،النحو، النظم،الرتيب
ل  ة ٕالم ات النحوية والرصف نص من كتاب  املصطل

  .يعقوب
يب  2 مل الرتا يهبا خلليل معرية  قضا  را لّغة و   . نص من كتاب  يف حنو ا
لغة العربية  3 متّام حسان  إالسناد يف ا ناها     .نص من كتاب  العربية معناها وم
متّام حسان  الرتبة يف امجل العربية  4 ناها     .نص من كتاب  العربية معناها وم
يب إالسنادية   5 رتباط والّربط  يف امجل العربية   .الرتا نص من كتاب  نظام 

  .ملصطفى عيد
مسي  6 ٔبو املاكرم  الرتيب  يل    . نص من كتاب  امجل إالمسية ، 
ٔبو املاكرم  الرتيب الفعيل  7 يل    .نص من كتاب  امجل الفعلية  ، 
يب امجللية   8 سيطة يف سورة   الرتا ان.البقرةنص من كتاب امجل ال   .، محمّد 
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ن   شبه امجلل  9 ّ ٔشباه امجلل  لفخر ا نص من كتاب ٕاعراب امجلل و
اوة   .ق

ة يف الرتاث  10 لمّربد  الرؤية الرتي ضب  لّزخمرشي/ نص من كتاب املق   .وكتاب املفّصل 
يب  11 مل الّرتا لساين احلديث و رس ا لّسانيات  مصطفى   ا ل ٕاىل ا   .حراكتنص من كتاب مد
وي  12 ظور ب لّسانيات  مصطفى حراكت  الّرتيب من م ل ٕاىل ا   نص من كتاب مد
ظور وظيفي   13 ة ، املتوّلك   الّرتيب من م   .نص من كتاب الوظيفة والب
ظورتوليدي    14 ة ، املتوّلك   الّرتيب من م   نص من كتاب الوظيفة والب
متواصل وامتحان :ريقة التقييمط  

واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق  
 .)إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

ليل عام- .1 يهبا  را لغة العربية و   رةيف حنو ا
  .دروس يف الرتيب دمحم الشكريي- .2
يب النحوية يف ضوء نظرية النظم لصاحل بلعيد- .3  .الرتا

  السادس:"   السداسي
عاّمةالسانيات للا:ليسانسعنوان ال  

:األساسيةألستاذالمسؤول عنالوحدةالتعليميةا  
:األستاذ المسؤول على المادة   

النحو الوظيفي: المادة  
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم

  ) على األكثر
لتحصيل معرفة نظرية في مجال نظرية النحو الوظيفي انطالقا من منابعها تؤهل الطالب تكوين قاعدة معرفية 

األصلية عند سيمون ديك، ثم في تمثالتها العربية مع مشروع أحمد المتوكل، وذلك بهدف التعرف على النظرية 
  بشكل أعمق، مع إمكانية استثمار مفاهيمها ورؤاها في الدراسات اللغوية العربية

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( لمطلوبة المعارف المسبقة ا
  )  سطرين على األكثر

المفاهيم والمصطلحات اللسانية والنحوية والداللية نظرا لألهمية التي تكتسيها في معرفة الطالب المسبقة ب
  .رفيالتحليل الوظيفي، باإلضافة مفاهيم وبعض نظريات علم النفس المع

 
:محتوى المادة  -  

  السدايس السادس
دة التعلمي   اساسية   و

+ النحو الوظيفي درس :مادة النص 
ة   ٔعامل مو

  04:الرصيد  02:املعامل

ة   دروس   ٔعامل مو
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لمتوّلك   مفهومه:     النحو الوظيفي  1 ة  لّسانيا ت الوظيف   نص من كتاب  ا
متّام  ناها  لّغة العربية معناها وم   ./حسانا

ٔة والتطور : النحو الوظيفي  2 ش ش"  ال   نصوص من كتاب النحو الوظيفي حيىي بعيط
ويه   بذور النحو الوظيفي يف الرتاث   3   نصوص من كتاب   كتاب س
ة  4 ادئ النظرية الوظيف لمتولك "   1م   نصوص من كتاب كتاب املنحى الوظيفي 
ة  5 ادئ النظرية الوظيف ة نصوص من كتاب "   2م لسانيات الوظيف لغة العربية يف ا قضا ا

  لمتولك
جتاه   6 جتاه البنوي و الفروق بني 

  الوظيفي
لمتولك"    نصوص من كتاب املنحى الوظيفي 

لغوية والقدرة التواصلية  7 راون"   القدرة ا الس  و لغة و تعلميها    -نصوص من كتاب اسس تعمل ا
لغوي   لبوشيخي   التواصل ا

لمتولك-نصوص من كتاب"   حنو امجل وحنو النص  8   املنحى الوظيفي 
ة يف النحو الوظيفي  9 ة ( الب الب

ة   ) امحللية، الوظيف
راهمي مصطفى"  اء ال   نصوص من كتاب ٕاح

ٔمناطها يف النحو   10 ة امجلل و ب
  1الوظيفي

اوة  " ن   ق   نصوص من كتاب اعراب امجلل واشباه امجلل لفخر ا

ٔمناطها يف النحو   11 ة امجلل و ب
  2)الوظيفي

  نصوص من كتاب " 

ة يف نظرية النحو   12 الوظائف  الرتي
  الوظيفي

ب الن هشام"  لب   نصوص من كتاب مغين ا

اللية يف نظرية النحو   13 الوظائف  ا
  الوظيفي

  نصوص من كتاب العربية والوظائف النحوية  " 

الوظائف  التداولية يف نظرية   14
  النحوالوظيفي 

لمتوّلك "  لّغة العربية    نصوص من كتاب الوظائف التّداولية يف ا

 
متواصل وامتحان:طريقة التقييم  

واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق  
  .)إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

لغة - .1 لمتولكاملنحى الوظيفي    العربية 
لمتولك- .2 لغة العربية والنحو الوظيفي    ا
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  النحو الوظيفي لصاحل بلعيد- .3
ش- .4   النحو الوظيفي حيىي بعيط

  
 

 السادس :   السداسي
  عاّمةالسانيات للا:  الليسانس

:األساسيةاألستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليمية  
:األستاذ المسؤول على المادة   

ٔصول النحو:المادة  
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  التعليمأهداف 

  ) على األكثر
تؤهل الطالب لتحصيل معرفة نظرية في مجال نظرية النحو العربي انطالقا من منابعها تكوين قاعدة معرفية 

  .االتجهات والمدارسالتراثية، مع تمثل استراتيجيات التقعيد النحوي في 
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرين على األكثر
المفاهيم والمصطلحات والنحوية والصرفية نظرا لألهمية التي تكتسيها في التعليل معرفة الطالب المسبقة ب

  .ته  بمواطن الخالف بين المدارسالنحوي، باإلضافة إلى معرف

:محتوى المادة  -  
  السدايس السادس

دة التعلمي  اساسية    و
+ درس : ٔصول النحو :مادة النص 

ة   ٔعامل مو
  05:الرصيد  03:املعامل

ٔصول النحو  1 مل  ل ٕاىل  فغاين  مد ٔ ٔصول -نصوص من كتاب  يف اصول النحو ل مقدمة 
الييل  ٔمحد    النحو 

لغوية موقف   2 : العلامء من املدونة ا
  قدميا

اج  لغوي العلمي لعبد الرمحن  نصوص من كتاب السامع ا
  صاحل

لغوية   3 موقف العلامء من املدونة ا
  ديثا:

لمخزويم"    نصوص من كتاب مدرسة الكوفة 

صول الفقه   4 لسيوطي"  القة اصول النحو قرتاح    نصوص من كتاب 
لغوي  5 اج ا ح د  م حسان  قوا ٔصول ل ة - نصوص من كتاب ا رشح مقاصد الشاف

  لشاطيب
لغوي  بني املناطقة   6 اس ا الق

اة   والفقهاء والن
لسيوطي ر  شباه و النظا   نصوص من كتاب 

اس  7 ن مضاء من الق اة الن مضاء  موقف  ا ىل الن   نصوص من كتاب الرد 



104 اللسانيات العامة                                              :   جامعة  سعيدة                                  عنوان الليسانس: المؤسسة 
                            

   2016 – 2015:  السنة الجامعية

لغويني احملدثني  8 اس عند ا ة  " كتابيه نصوص من   : الق لغة بني املعيارية و الوصف ٔصول و ا ا
م حسان   ل

ّ و انواعهاا  9 ا  الع لز لل النحو  يضاح يف    ..نصوص من كتاب 
ري احللواين  التعليل النحوي  10 ب اصول النحو حملمد    نص من 
11   ّ لسيوطي، "  مسا الع قرتاح    نصوص من كتاب 
اب احلال  12 د لالنبارينص "  استص م حسان- من كتاب ملع  -اصول ل

  نصاف لالنباري
ٔصلية والفرعية يف النحو  13 م حسان  ا صول ل   نصاف لالنباري -نص من كتاب 
لفظية واملعنوية  14 ن/ العوامل ا ونصوص من -نصوص من كتاب اخلصائص الن جين"   القرا

ب الن هشام  لب   كتاب مغين ا
 

متواصل وامتحان :التقييمطريقة   
واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق  

 .)إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
ن الرساج- .1 ٔصول يف النحو ال   ا
ا- .2 لز لل النحو    إاليضاح يف 
  اخلصائص الن جين- .3
ٔنباري- .4 ن ا ٔد ال   ملع ا
لسيوطي- .5   قرتاح 
اة- .6 ىل الن   الن مضاء الرد 
ٔفغاين- .7 ٔصول النحو لسعيد ا   يف 

 
 السادس:   السداسي
  عاّمةالسانيات للا: الليسانس

:األساسيةاألستاذالمسؤول عن الوحدةالتعليمية  
:األستاذ المسؤول علىالمادة   

ال : المادة 2مل ا  
 : المعارفالمسبقةالمطلوبة

 
:محتوى المادة  -  
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 السدايس السادس
دة التعلمي  اساسية   و

ال:مادة النص  مل ا  
ة+ درس  اعامل مو  

02:املعامل 04:الرصيد   

ة دروس ٔعامل مو  
سانية 1 ال واملعارف إال 1ا ٔصو ، عبد   ال و ّ مل ا نص من كتاب  

قور    اجلليل م
سانية 2 ال واملعارف إال 2ا ال   ّ مل ا نص من كتاب نص من كتاب  

قور ٔصو ، عبد اجلليل م .و  
ال ونظرية التلقي 3 1ا ٔويل ، دمحم  نص من كتاب  نظرية التلقي والتّ

اح . مف  
ال ونظرية التلقي  4 2ا ٔويل ، دمحم   ص من كتاب نظرية التلقي والتّ

اح .مف . 
ال ونظرية القراءة 5 ديد ، ف نص من كتاب ا ال ٕاطار  ّ -مل ا

.ملر.ب.  
ال بني الغرض واملعين 6 ال ، نورمان لوبالن   نص من كتاب ا ّ مل ا

رمجة نور الهدى لوشن  ،.  
ال والسمييائيات 7 ا ،  نص من كتاب ا حمارضات يف الّسمييولوج

.  دمحم الّرسغيين  
ال والتداوليات 8 املعىن وظالل املعىن ، دمحم  نص من كتاب ا

.يوس  
ال  9 ٔويل ا 1والت رمي حسام   اليل ، ّ ليل ا لتّ نص من كتا

ن ّ . املعىن وظالل املعىن ، دمحم يوس/. ا  
ٔويل 10 ال والت 2ا نص من كتاب املعىن وظالل املعىن ، دمحم  

طق / يوس ٔويل ، إالنتاج وم سمييائية التّ
ال ّ . ، طائع احلّداوي.ا  

لغوي  11 ال وإالجعاز ا 1ا متّام حّسان  كتابنص من   . روائع البيان   
لغوي  12 ال وإالجعاز ا 2ا متّام حّسان  . نص من كتاب روائع البيان   
لغوي 13 ال وإالجعاز ا 3ا وّيل   نص من كتاب  ـ معجزة القرٓن ، دمحم م

.الّشعراوي  
ٔلوان 14 نص من كتاب  سمييائية الّصورة إالشهارية،  دال الصورة وا

..بنكرادسعيد   
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متواصل وامتحان :طريقة التقييم  

واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق  
 .)إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

ٔمحد خمتار معر- ال  مل ا  
س- ٔن راهمي  ٔلفاظ ال دال ا  
ال- ز ا ال العريب لفا مل ا  
ال التطبيقي هادي - هنرمل ا  
 

 السادس:  السداسي

  عاّمةالسانيات للا:  الليسانس
  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة 
  :المادة

 : المعارف المسبقة المطلوبة
رة التخرج:محتوى المادة  -   مذ

 :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

  :  الليسانس
  :االستكشافيةاألستاذالمسؤول عنالوحدةالتعليمية

  :األستاذالمسؤول علىالمادة 
  مل املفردات:المادة

 : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة  -

  السدايس السادس
ة دة التعلمي   استكشاف   و

ة:مادة النص  ٔعامل مو   01:الرصيد  01:املعامل  مل املفردات 

1   ّ ل اصطال لفظ(مد   عند القدماء واحملدثني..) مفهوم املفردة، اللكمة،ا
  مل املفردات عند احملدثني  2
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  دراسة يف الفروق: املفردات العامة واخلاصة  3
ّٔمة  4   الفروق دراسة يف): املنت، الرصيد( مفردات الفرد ومفردات ا
ٔساس، إالضايف( عنارص املعىن يف املفردات  5 ة التطابق): املعىن ا   در
اجه ٕاحصاء املفردات  6   م
  تصنيف املفردات  7
لغة العربية  8 ٔصل( ٔنواع املفردات يف ا ث ا ل): من ح خ   الفصيح وا
ل  9 خ   املعرب وا

ستعامل  10 ث    املستعمل: ٔنواع املفردات من ح
  اخلامل واملهمل  11
اللية بني املفردات  12 لفظي: العالقات ا   الرتادف، التضاّد،املشرتك ا
  مشلكة التطابق يف املفردات  13
لغة  14 ت ا   القة املفردات ملستو
 

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

  .)إلخ انترنت،كتب،ومطبوعات ، مواقع (  :المراجع
هب الن هشام- .1   رشح شذور ا
د– .2 لساين العريب، عبد امحليد عبد الوا   .اللكمة يف الرتاث ا
ليل- .3   اللكمة حللمي 
ٔوملن- .4 فان  لغة لس  .دور اللكمة يف ا
ن فارس .5 لغة ، ا   .الصاحيب يف فقه ا

  
 السادس :  السداسي

  عاّمةالسانيات للا:  الليسانس
  :االستكشافيةالوحدةالتعليميةتاذ المسؤول عناألس

  :األستاذ المسؤول على المادة 
  الصوتيات:المادة

 : المسبقةالمطلوبةالمعارف 
 
 :محتوى المادة  -
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  السدايس السادس
ة  دة التعلمي  استكشاف   و

ة: الصوتيات:مادة النص    01:الرصيد  01:املعامل  ٔعامل مو

ٔصوات  1 مل ا ل ٕاىل    مد
مل   2 ٔصواتٔقسام  وتيك 1:ا   الف
ٔصوات   3 مل ا ا 2:ٔقسام  ولوج   الف
لامء العربية  4 ى  راسة الصوتية    ا
لغويني يف املعامج  5 ى ا راسة الصوتية  ٔزهريّ : ا   ... اخلليل، ا
لامء القراءات"        6   ى 
اة"        7 ن جين: ى الن   ا
ا  8 ن س ى ا ٔصوات    مل ا
راسات   9 ى الغربينيا ة( الصوتية  راسة الوظيف   )ا

ٔصوات  10 مل ا ٔصوات إالفرادية: جماالت  ٔلفون: دراسة ا   ...الفونمي، ا
ٔصوات املربة   11 ام: دراسة ا   ...إالد
راسات الصوتية العربية  12 ارج والصفات: ا   ا
ائية  13 ٔلف ٔجبدية وا   ا
ت الصوتية  14 ا   الك

 
 متواصل :طريقة التقييم

واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا   كون تق
 )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

ا- .1 دوث احلروف الن س   ٔسباب 
س- .2 ٔن راهمي  لغوية ال ٔصوات ا   ا
ٔصوات لكامل رش- .3   مل ا
لغوي خمتار معر- .4   الصوت ا

 
 السادس:   السداسي

  عاّمةالسانيات للا:الليسانس
  :األفقيةاألستاذالمسؤول عنالوحدةالتعليمية

  :األستاذ المسؤول علىالمادة 
  احلاكمة واملواطنة:المادة



109 اللسانيات العامة                                              :   جامعة  سعيدة                                  عنوان الليسانس: المؤسسة 
                            

   2016 – 2015:  السنة الجامعية

 04 برنامج السداسيات االربعة : المعارف المسبقةالمطلوبة
 
  :محتوى المادة  -
 

  السدايس السادس
دة التعلمي      و

  احلاكمة واملواطنة:مادة النص 
ة   اعامل 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 واملشاركة يف احلياة   6 صادية والثقاف   ق
  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
لاملية   12 ة وحماربة الفساداحلاكمة الرشيدة    العموم
ر ة  13 ة املسؤو والفعا واملؤا   رشوط الوظيفة العموم
  املواطنة وحاكمة الشان العام  14
 

 :طريقةالتقييم
 

واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا   كون تق
  إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
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IV - االتفاقيات /العقود  
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  نموذج رسالة إبداء النية أو الرغبة
  )في حالة تقديم عرض التكوين باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى  (

 

  ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية

  

  :الموافقة على اإلشراف المزدوج لليسانس بعنوان  :الموضوع

  

عن الليسانس  عن رغبتها في اإلشراف المزدوج).                   أو المركز الجامعي(الجامعة تعلن 

) أو المركز الجامعي(وفي هذا اإلطار، فإن الجامعة .المذكورة أعاله طيلة فترة تأهيل هذا التكوين 

  :ترافق هذا  المشروع من خالل

 إبداء الرأي أثناء تصميم و تحيين برامج التعليم،-

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و المادية -
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  :توقيع المسؤول المؤهل رسميا 
  

  :الوظيفة
  

  :التاريخ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نموذج رسالة إبداء النية أو الرغبة
 )في حالة تقديم عرض تكوين ليسانس باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم  (

  
  )ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة(

  

  :الموافقة على مشروع بحث تكوين في الليسانس بعنوان :الموضوع

  

  :المقدم من 

  

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها في مرافقة هذا  التكوين المذكور أعاله بصفتها 

  المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين 

  :وفي هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا المشروع ويتمثل دورنا فيه من خالل

 رامج التعليم،إبداء رأينا في تصميم و تحيين ب -

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 .المشاركة في لجان المناقشة  -
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تسهيل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصين في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نهاية التخرج أو  -

 .في إطار المشاريع المؤطرة

  

التي تقع على عاتقنا من أجل تحقيق األهداف وتنفيذها  سيتم تسخير اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات و

 إن على المستوى المادي و المستوى البشري

  .منسقا خارجيا  لهذا المشروع )*...............ة(يعين السيد

  
  :توقيع المسؤول المؤهل رسميا

  
  :الوظيفة

  
  :التاريخ

  
  :الختم الرسمي للمؤسسة

  
  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

V-  مختصرةسيرة ذاتية  

  في التخصص لفرقة البيداغوجية المعنية بالتكوينالكل شخص من 
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  )التأطير الداخلي والخارجي(

  )المرفقحسب النموذج (

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

4  

  

  

  لسيرة الذاتيةمختصر لنموذج 

  

  دمحمرويسات:اإلسم اللقب

  البيض  01/01/1951:تاريخ ومكان الميالد

 0557060712: الهاتف  mrouissat@hotmail.fr: البريد اإللكتروني 

  -ا–أستاذ محاضر :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د :األصليةمؤسسةال

  ليسانس، ماجستير،  دكتوراه :الشهادات

  ..يفي  ، علم الدّاللةأصول النّحو ، نحو النّص  ، النّحو الوظ: الكفاءات البيداغوجية المهنية 

  

  الهواري بلقندوز:اإلسم اللقب

  وهران  04/07/1970:تاريخ ومكان الميالد

  0791462561:والهاتف:    البريد اإللكتروني 

  -ا–أستاذ محاضر :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د:األصليةمؤسسةال
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  ليسانس، ماجستير،  دكتوراه: الشهادات

  لسانيات الخطاب ، النّحو الوظيفي :  الكفاءات

  

  ميمون مجاهد :اإلسم اللقب

  سعيدة  09/08/1960:تاريخ ومكان الميالد

  :البريد اإللكتروني والهاتف

  -ا–أستاذ محاضر :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د:األصليةمؤسسةال

  ليسانس، ماجستير،  دكتوراه:الشهادات

  ..، لسانيات تطبيقية التّعدّد اللّغوي : الكفاءات 

  

  بنيني عبد الكريم  :اإلسم اللقب

  24/03/1970:تاريخ ومكان الميالد

  0561322414:البريد اإللكتروني والهاتف

  -ا–أستاذ محاضر :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د:األصليةمؤسسةال

  

  ليسانس، ماجستير،  دكتوراه:الشهادات

  لسانيات  :الكفاءات البيداغوجية المهنية 

  

  بن يمينة بن يمينة :اإلسم اللقب

  سعيدة –الحساسنة -160031949:تاريخ ومكان الميالد

  0779939482:البريد اإللكتروني والهاتف

  -ا–أستاذ محاضر :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د:األصليةمؤسسةال

  ليسانس، ماجستير،  دكتوراه:الشهادات

  علم النّحو ، علم الّصرف ، منهجية البحث : الكفاءات البيداغوجية المهنية 

  

  الّطاهر الجياللي :اإلسم اللقب
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  غليزان  28/04/1967 :تاريخ ومكان الميالد

  0774998653:البريد اإللكتروني والهاتف

  -ا–أستاذ محاضر :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د:األصليةمؤسسةال

  ليسانس، ماجستير،  دكتوراه:الشهادات

  لسانيات  ، مدارس لسانية: الكفاءات البيداغوجية المهنية 

  

  الجياللي زحاف  :اإلسم اللقب

  سعيدة –تافراوة 24/06/1958:تاريخ ومكان الميالد

  0775933096:والهاتف :ahaf@gmail.comdjillaliz البريد اإللكتروني

  -ا–أستاذ محاضر :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د:األصليةمؤسسةال

  ليسانس، ماجستير،  دكتوراه:الشهادات

  علم النّحو: الكفاءات البيداغوجية المهنية 

  عجال لعرج :اإلسم اللقب

  األغواط-أوالد ميمون  24/041956 :تاريخ ومكان الميالد

  0662841545 :اإللكتروني والهاتفالبريد 

  -ا–أستاذ محاضر :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د:األصليةمؤسسةال

  

  ليسانس، ماجستير،  دكتوراه: الشهادات

  لخضر حاكمي  :اإلسم اللقب

  سعيدة –عين السخونة -18/05/1976:تاريخ ومكان الميالد

  0663846768 :البريد اإللكتروني والهاتف

  -ا–أستاذ محاضر :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د:األصليةمؤسسةال

  ليسانس، ماجستير،  دكتوراه:الشهادات

  .أسلوبيات : الكفاءات البيداغوجية المهنية 
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  أحمد طيبي  :اإلسم اللقب

  .النعامة–البيوض  01/03/1968:تاريخ ومكان الميالد

  0662612618 :البريد اإللكتروني والهاتف

  -ا–أستاذ محاضر :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د:األصليةمؤسسةال

  ليسانس، ماجستير،  دكتوراه: الشهادات

  تيات ، لسانيات تطبيقية صو: الكفاءات البيداغوجية المهنية 

  

  عمارية حاكم  :اإلسم اللقب

  تلمسان-10/04/1971:تاريخ ومكان الميالد

  0774370204 :البريد اإللكتروني والهاتف

  أ-مساعد/ أ :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د:األصليةمؤسسةال

  ليسانس، ماجستير،  دكتوراه: الشهادات

  ):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البيداغوجية المهنية 

  

  دمحم زغوان  :اإلسم اللقب

  سعيدة –الحساسنة  -30/12/1962:تاريخ ومكان الميالد

  0772040479:اإللكتروني والهاتفالبريد 

  أستاذ تعليم عالي :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د:األصليةمؤسسةال

  ليسانس، ماجستير،  دكتوراه: الشهادات

  نظرية النّظم ، اإلعجاز القرآني :الكفاءات البيداغوجية المهنية

  

  الشارف مزاري  :اإلسم اللقب

  البيض -بوقطب 01/011954:تاريخ ومكان الميالد

  0774348621:البريد اإللكتروني والهاتف

  أستاذ تعليم عالي :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د: األصليةمؤسسةال
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  ليسانس، ماجستير،  دكتوراه: الشهادات

  ..منهجية البحث ، علم النّحو : الكفاءات البيداغوجية المهنية 

  

  بن يخلف نفيسة :اإلسم اللقب

  وهران  28/03/1976:ومكان الميالدتاريخ 

  0765081811:البريد اإللكتروني والهاتف

  مساعد/ أ :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د: األصليةمؤسسةال

  ماجستير : الشهادات

  ):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البيداغوجية المهنية 

  

  سعاد سليماني  :اإلسم اللقب

  عين تموشنت  -01/05/1979:تاريخ ومكان الميالد

  0774022683:البريد اإللكتروني والهاتف

  مساعد / أ :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د: األصليةمؤسسةال:األصليةمؤسسةال

  ماجستير: الشهادات

  ):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البيداغوجية المهنية 

  

  دين العربي  :اإلسم اللقب

  سيدي بلعباس 23/11/1965:الميالدتاريخ ومكان 

  0772772968:البريد اإللكتروني والهاتف

  -ا–أستاذ محاضر :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د: األصليةمؤسسةال:األصليةمؤسسةال

  ليسانس، ماجستير،  دكتوراه: الشهادات

  لسانيات تطبيقية : الكفاءات البيداغوجية المهنية 

  

  بكري شكيب   :اإلسم اللقب

  24/06/1976:تاريخ ومكان الميالد
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  النعامة  -المشرية:البريد اإللكتروني والهاتف

  -ا–أستاذ محاضر :الرتبة

  .سعيدة–الّطاهر موالي / جامعة د: األصليةمؤسسةال:األصليةمؤسسةال

  ليسانس، ماجستير،  دكتوراه: الشهادات

  .بيةلسانيات حاسوتاريخ الحضارة ، : الكفاءات البيداغوجية المهنية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VI - رأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية والعلمية  
  
  

 رئيس القسم مسؤول فرقة ميدان التكوين 
 

  التاريخ والمصادقة                                              التاريخ والمصادقة
  
 
  
  
  
  
  
 

 
 )أو مدير المعهد ( عميد الكلية 

  
  :التاريخ والمصادقة
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 مدير المؤسسة الجامعية 

  
  :التاريخ  والمصادقة

  
  
  
  
  
  
 
 

 
  
  
  
  
  

VII  - رأي وتأشيرة الندوة الجهوية  
  )التأشيرة تكون فقط قي النسخة النهائية لعرض التكوين المحولة للوزارة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

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