
 النقدوالمناهجفيليسانسسعيدةجامعة1
 2016/  2015السنةالجامعية

  الجمهوريةالجزائريةالـديمقراطيـةالـشعبيــة
 وزارةالتعليــمالعالــيوالبحــثالعلمــي

عـــــــــــــــــــــرضتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــو
  ين

  د.  م. ل
ليسانسأكاديمـــــــــــــــــــــــــــي

  

/  
 

 القسم المعهد/ الكلية المؤسسة

  
 جامعة

 مواليالطاهرسعيدة. د

  
 كليةاآلدابواللغاتوالفنون

  
 اللغةالعربيةوآدابها

  

 التخصص الشعبة الميدان

  
  اللغةواألدبالعربي

 

  دراساتنقدية
 

  النقدوالمناهج
 

 

 :   مسؤولفرقةميدانالتكوين
 

 رويساتمحمد/ د
 

  
 
  
 



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة2
2015/2016:     السنةالجامعية  

 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

FFRE DE FORMATION

L.M.D. 

LICENCE  ACADEMIQUE 
  
 

Etablissement Faculté / Institut Département 

 

UNIVERSITE  

D. Moulay Taher S aida 

 

 

Faculté des Lettres et 

Langues 

 

Lettres et Langue Arabe 

 

 

Domaine Filière Spécialité 

 

Langue et Lettres Arabes 

 

 

Etudes  critiques 

 

Critique et méthodes  

  

Responsable De L'équipe Du Domaine De Formation .  

: DR : ROUISSAT    MOHAMED  
  

  

  
 
 
 
 



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة3
2015/2016:     السنةالجامعية  

 الفهرس
I- 4-------------------------------------------------------------------------------------- بطاقةتعريفالليسانس 

 43----------------------------- ---------------------------------------------------تحديدمكانالتكوين -1

 4-------------------------- -------------------------------------------------------------المنسقون -2

 4-------------------------------------------------------------------------------   المشاركوناآلخرون -3

 5------------------------------------------------------------------------------- إطاروأهدافالتكوين -4

 5---------------------------------------------------------مكانةالمشروع: التنظيمالعامللتكوين–أ 

 5--------------------------------------------------------------------- شروطااللتحاقبالماستر- ب 

 5---------------------------------------------------------------------------- أهدافالتكوين - ج 

 6----------------------------------------------------------------  القدراتالمستهدفةالمؤهالتو-د 

 6-------------------------------------------------------- القدراتالجهويةوالوطنيةلقابليةالتشغيل - ه 

 6----------------------- -------------------------------------------الجسورنحوتخصصاتأخرى- و 

 مؤشراتمتابعةمشروعالتكوين -ز  ------------------------------------------------------------------ 
  6--------------------------------------------------------------------------- اإلمكانياتالبشريةالمتوفرة-5

  6------------------------------------------------------------------- ----------------- قدراتالتأطير -أ

 7-------------------------------------------------------------------------------- فرقةتأطيرالتكوين - ب

  7----------------------------------------------------------------- التأطيرالداخلي-1 ب

 7----------------------------------------------------------------- التأطيرالخارجي-2 ب

 8-------------------------------------------------- الحوصلةاإلجماليةللمواردالبشرية-3 ب

 8---------------------------------------------------------- مستخدموالدعمالدائمين-4 ب

  8----------------------------------------------------------------------------- اإلمكانياتالماديةالمتوفرة-6

 8---------------------------------------------------------- المخابرالبيداغوجيةوالتجهيزات -أ 

 8------------------------ ---------------------------ميادينالتربصوالتكوينفيالمؤسسات - ب 

 8----------------------------------------------------------- مخابرالبحثلدعمالتكوينالمقترح- ج- 

 9---------------------------------------------------------- مشاريعالبحثلدعمالتكوينالمقترح -د 

 9--------------------------------------------------------------------------- التوثيقالمتوفر- و 

 9------------------------------  فضاءاتاألعمااللشخصيةوتكنولوجياتاإلعالمواالتصال - ه 

II- 10----- -------------------------------------------------------------------- بطاقاتالتنظيمالسداسيللتعليم  

 11------------------------------------ ---------------------------------------------السداسياألول -1

 12---------------------------------- -----------------------------------------------السداسيالثاني -2

 13------------------------------------ ---------------------------------------------لثالسداسيالثا -3

 14------------------------------------ ---------------------------------------------السداسيالرابع -4

 15-------------------- -----------------------------------------------------------الخامسالسداسيا -5

 16---------------------------------- ---------------------------------------------السادسالسداسي -6

 17----------------------------------------- ---------------------------------حوصلةشاملةللتكوين -7

III- 18---------------------------------------- ----------------------------------------بطاقاتتنظيموحداتالتعليم  

IV - 42---------------------------------------------- ----------------------------------- البرنامجالمفصللكلمادة  

V -  االتفاقيات/العقود-------------------------------------------- --------------------------------------------  

VI -114-106------------------------------------------ ---------------------------------------السيرةالذاتيةللمنّسقين  

VII  -117------- -------------------------------------------------------رأيوتأشيرةالهيئاتاإلداريةواالستشارية -  

VIII- 118---------------------------------------- ------------------------------------------- تأشيرةالندوةالجهوية 



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة4
2015/2016:     السنةالجامعية  

 

  

I - بطاقـــــــــــــــــــــــــةتعريفالليسانس  
 :تحديدمكانالتكوين -1

 كليةاآلدابواللغات:كليةأومعهد 
 اآلدابواللغةالعربية: قسم 
 مجموعة : 

 :المنسقون -2
 ) أستاذالتعليمالعاليأوأستاذمحاضر( مسؤولفرقةميدانالتكوين -

 رويساتمحمد: االسمواللقب .1
 -أ-  أستاذمحاضر: الرتبة .2
  :0557060712                               البريداإللكتروني:فاكس  : mrouissat@hotmail.fr  

 )صفحات 3 المطلوبإدراجالسيرةالذاتيةفيملحقعرضالتكوينالتزيدعن( * 

  
  ) أستاذمحاضرقسمأأوبأوأستاذمساعدقسمأ( مسؤولفرقةشعبةالتكوين/  منسق -

 عجاللعرج:االسمواللقب .3
 - أ- أستاذمحاضر:الرتبة .4
    :0662841545البريداإللكتروني: فاكس  :adjal laaredja@gmail.com  

 )صفحات 3 المطلوبإدراجالسيرةالذاتيةفيملحقعرضالتكوينالتزيدعن(* 

  
  )علىاألقألستاذمساعدقسمأ(مسؤواللتخصص/  منسق

 الهواريبلقندوز:االسمواللقب .5
 - أ-  أستاذمحاضر: الدرجةالعلمية .6
       :0775399940البريداإللكتروني:  فاكس :Belgandouz_houari@yahoo.fr  

  )صفحات 3 المطلوبإدراجالسيرةالذاتيةفيملحقعرضالتكوينالتزيدعن(* 

  (*):  المشاركوناآلخرون -3
                                              :البريداإللكتروني:                                                فاكس :  

  المؤسساتالشريكةاألخرى -
             //////////////////////  

  المؤسساتوالشركاءاالجتماعيوناالقتصاديون -
////////////////  

  : الشركاءالدوليوناألجانب -
  

 
  :إطاروأهدافالتكوين-4

 مكانةالمشروع: التنظيمالعامللتكوين  – أ .1
) سواءمننفسفرقةالتكوينأوفرقتكوينأخرى( فيحالةاقتراحعدةتكويناتفيالليسانسأووجودتكويناتمتكفلبهامنقباللمؤسسة

  : يرجىتحديدمكانةهذاالمشروعمقارنةبالمساراتاألخرىوفقالشكاللتالي
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  )سطراعلىأكثرتقدير 20الكفاءاتالمستهدفة،المعارفالمكتسبةعندنهايةالتكوين،(أهدافالتكوين -ب

وفرههذاتخصصمنإمكانييهدفهذاالتكوينإلىتوجيهالطالبنحوتقويةالمعارفالتيسيتكتسبهافيمرحلةاللسانس،منخالالستغاللما
  . ياتمعرفيةتزودهللتمكنمنبعضموادها

  . كماأنهذاالليسانسيفتحأمامالطالبآفاقاواسعةتوضحلهالرؤيةتجاهالمرحلةالالحقةفيالماستر
يتزودالطالبفيهذهالمرحلةمنالتكوينبمعارفمختلفة،ترتبطعضويابالتخصص؛منهاتعمقفيالدراساتاللسانية،واالطالععلىأه

  .هاعلىمجالعلوماللغةالعربيةمماتوصلتإليهالنظرياتاللسانية،وكيفيةتطبيقهافيالميدانالتربوي،ومدىانعكاسات
ويسعىهذاالتكوينإلىاستغاللمختلفالوسائاللمعلوماتيةوالبرمجيةفيتطويرقدراتالطالبعلىاالستيعابالمعرفيوالتجريبي،علىمس
توىتحلياللنصوصونقدها،بهدفتشغيلقدراتالطالباإلبداعية،والتحررمنالتبعيةالفكرية،والسعينحوتكوينباحثيتميزبحسنقدييمكنهمنتو

  .  ،وذلكمنخاللجملةمنالمعاييرالتييستنبطهامندراستهلمواد.فكاروتجريبهاميدانياليداأل
إضافةإلىكلهذايمكنللطالبأنيستفيدمنالدراساتالتيلهاعالقةبالجانبالتربويالتيتمكنمنالدخوإللىعلمالنفساللغويوالتربويودراست

  . هماوفقمنهجلغوييسهلعليهعمليةالتحكمفياآللياتالصحيحة
  ): سطرعلىاألكثر 20(راتالمستهدفةالمؤهالتوالقد -د

يستهدفهذاالليسانسجملةمنالغايات؛منهااكتسابالطالبالقدرةعلىتحلياللنصوصبأشكالهاالمختلفة،وفقمنهجياتدقيقةتؤهلهترب
ويالمهامالتدريسواإلعالم،وبالتاليالتدرجفيالبحثالعلمي؛ألنهذاالتكوينيركزأساساعلىتكوينالطالبألجلمسايرةالتطورالعلميوتهيئته

  .لدخولعالمالشغل،ومدىقدرتهعلىاكتسابالمعارفالقبليةالتيتؤهلهألنيكونمعلماجيدا
. ومنحيثبنياتهاالهيكليةوالفكرية

يستغاللطالبفيهذهالمرحلةاآللياتالمنهجيةالتيتوفرهامختلفالنظرياتالمعرفيةالتياعتمدتهااللسانيات،إضافةإلىاستفادتهمماتقدمهمن
  .معارفيحتاجهاالباحثفيالميدان

/ دفهذاالليسانسإلىتكوينطالبوكمايه
أوباحثيتميزبمؤهالتمنهجيةتمكنهمنولوجعالمالمعرفةبسهولة،انطالقامنقناعةتربويةتركزأساساعلىاكتسابكفاءةمنهجيةتمكنالطا
لبمناكتسابشجاعةأدبيةتجعلهيقتحممصادرالمعرفةومرجعياتهابسهولة،مستغالفيذلكماتوفرهالتكنولوجياتالحديثةفيمجاالإلعالم

  ) .إلخ... الحاسوب،االنترنيت،البرمجيات( واالتصال
  : القدراتالجهويةوالوطنيةللقابليةللتشغيل -ه

 إنمسعانافيهذاالمشروعينطلقمنمبدأإنجاحمنظومةالتعليمالجامعيالجديدة
،التييفترضأنتحققتأطيرانوعيا،فيحالتطبيقالشروطالبيداغوجيةوالعلميةالتيتحددهاالقوانينوالنصوصالتشريعيةفيهذاالمجا)د.م.ل(

ل؛وبالتاليفإنحاملشهادةالليسانسفياللغةواألدبالعربيبتخصصاتهيستطيعأنيستجيبلمتطلباتعالمالشغلفيمجالمختلفأطوارالتعليم،ومخت
). إلخ..مستشارتربية،موجه،مساعدتربوي( تربيةالوطنيةلفالمهامالتربويةالتيتوفرهاوزارةال

 الجذعالمشترك
 اللغةواألدبالعربي

دراسات نقدية: الفرع  

 النقدوالمناهج 
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). الصحافةالمكتوبةوالمسموعة،التنشيطاإلذاعيوالتلفزيوني( كمايفتحمجااللعملفيميداناإلعالمواالتصال
 )..    إلخ...دورالثقافة،المسرح،السياحة( كمايمكنهذاالتكوينالطالبمنممارسةمختلفالوظائفالمتعلقةبمجااللنشاطاتالثقافية

  
  : الجسورنحوتخصصاتأخرى - و

بناءعلىالتكوينالقاعديالذييستوعبفيهالطالبمختلفالمعارفالمتعلقةباآلدابواللغات،يتقاطعهذاالتكوينمعكاللتخصصاتالتيتمتد
منالليسانسفياللغةواألدب،وحتىاللغاتاألجنبيةفيبعضالحاالت،وبالتالييؤهلهذاالنوعمنالليسانسالطالبلمواصلةالدراسةفيإطاراالماست

  .يتخصصآخر،إنرغبفيذلكأووجهلهرف
أوالباحثلتمديدمعارفهتجاهالفلسفةوالتاريخوعلماالجتماعوعلومالتربوية،نظراللكفاءةالمعرفيةالتيي/كماأنهذاالليسانسيؤهاللطالبو

  .    مكنأنيكتسبهافيهذاالمسار
 

  :  مؤشراتمتابعةالمشروع -ز
فالقباستطاعتهمتابعةالمشروع،ويضمنالتأطيرالمناسب؛سعيدةنظرالتوفرقدراتالتأطيرفيقسماآلدابواللغةالعربيةبجامعة

)  08( ،ومااليقلعن) قسمب 10قسمأ،و 18(  برتبةأستاذمحاضر)28(برتبةأستاذو)  04( دكتورامنهم)  32( سميضم
.. أستاذمساعد

ذاالتخصص،وبخاغيرأنالضمانالحقيقيلمتابعةالمشروعهوالتحكمفيعددالطلبةالمتكونينبشكلعقالني،ووضعشروطدقيقةللقبولفيه
صةفيالموادالمؤهلةللتعمقفيالدراساتالنقدية،والكفاءةالالزمةفيالمناهجالنقدية؛ألنمرجعياتاللغةواألدبالعربيتعودفياألساسإلىالتراثال

 .عربيالزاخروإلىالدراساتالغربيةالحديثة
لقسم،يضمنإلىحدكبيرمتابإلىجانبهذهالمعطياتالموضوعية،فإنعددالمؤطرينالمتخصصينفياللغةواألدبالعربيالموجودينفيا

  .    عةالمشروع؛وبخاصةأنأغلبهممنمصفاألستاذيةفيالتخصصنفسه
 :اإلمكانياتالبشريةالمتوفرة-
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La partie de l'image avec l'ID de relation rId7 n'a pas été trouvé dans le fichier.
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 )توضح(محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى   
  
  الحوصلة اإلجمالية للموارد البشرية - 3ب

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

 المجموع 14 00 14
  

 
  )ذكر كل الفئات ( مستخدمو الدعم الدائمين  - 4ب
  

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

  
  
  

  
 

  
  اإلمكانيات المادية المتوفرة-6

  :المخابر البيداغوجية والتجهيزات  - أ
العدد  المالحظات الرقم  عنوان المخبر   

مخبر السوسيولسانيات وتحليل  أجهزة 04 
 الخطاب

01 

 
 

 02 مخبر اللسانيات والترجمة أجهزة 04

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

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص
   الديوان الوطني لمحو األمية

   مدرسة صغار الصم
   إذاعة سعيدة الجهوية 
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  مشاريعالبحثالداعمةللتكوينالمقترح-ب
تاريخنهايةالم تاريخبدايةالمشروع رمزالمشروع عنوانمشروعالبحث

 شروع
    

    

    

    

    

  
  
  
  ): عالقتهبعرضالتكوينالمقترح(التوثيقالمتوفر -و
 : لـالمكتبةالجامعيةالمركزية -
 مكتبةكليةاآلدابواللغات -
  )مكتبةالمركزالثقافياإلسالمي -مكتبةدارالثقافة – مكتبةالبلدية( المكتباتالحوارية -
  : فضاءاتاألعمااللشخصيةوتكنولوجياتاإلعالمواالتصال-ه
 .قاعةالمكتبةالجامعيةالخاصةباالنترنيت -
 .:مركزالسمعيالبصريب -
 : ب – مخابراللغات -
 دارالثقافة -
 اإلذاعةالجهوية -
 المؤسساتالتربويةبواليةسعيدة -
 جامعةالتكوينالمتواصل -
  قاعةاالنترنيتالخاصةبكليةاآلدابواللغات -

 
  :التكوين في المؤسسات ميادين التربص و -ب
  

 مكان التربص  عدد الطلبة مدة التربص
   
   
   
   
   
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة10
2015/2016:     السنةالجامعية  

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

II - بطاقةالتنظيمالسداسيللتعليم  
 سداسيات) 6(الرجاءتقديمبطاقاتالست(
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  الجذعالمشترك: السداسياألول
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  الجذعالمشترك: السداسيالثاني
  

  
  
  
  
  



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة13
2015/2016:     السنةالجامعية  

  
 

 



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة14
2015/2016:     السنةالجامعية  
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 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة17
2015/2016:     السنةالجامعية  

 

  )بالنسبةلمختلفوحداتالتعليمحسبالجدواللتالي
 20 يقدرالرصيدالواحدبمقدار: مالحظة

ساعةعملسواءأكانمحاضرةأمأعماالموجهةأمتطبيقاأمعمالفرديا،وقدتمتوزيععماللمذكرةبينالعماللفرديوبينتوجيهاألستاذوالت
  طبيق،والجدوالآلتييحددالحجمالساعيالكليللسداسياتالثالثةزائدالسداسيالرابعالمخصصإلنجازالمذكرة

 المجموع
مذكرةالماس

 تر
 حسوت األساسية المنهجية االستكشافية األفقية

 محاضرة سا 36 سا 22.30 سا 15 سا 12  سا85.30

 أعمالموجهة سا 36 سا 22.30 سا 15 سا 12  سا85.30

 أعمالتطبيقية 00 00 00 00  00

 عملشخصي سا 54 سا 22.30 سا 15 سا 12  سا 91.30

 )محدد(عمآلخر 00 00 00 00 00 00

 المجموع سا 126 سا 67.30 سا 45 سا 36 سا 48 322.30

 األرصدة 90 54 12 06 18 180

100% 
10% 3.33

% 
 % لكلوحدةتعليماألرصدة 50% 30% 6.66%

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة18
2015/2016:     السنةالجامعية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

III - بطاقاتتنظيموحداتالتعليم  
  )يرجىتصميمبطاقةلكلوحدةتعليمية( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة19
2015/2016:     السنةالجامعية  

  وحدةالتعليماألساسية: عنوان الوحدة
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 األول: السداسي
  

 90:حماضرة 

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

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  18:أساسي     األرصدة:  وحدة التعليم 
  النص األديب القدمي: 1املادة  
  05:األرصدة 

  2:املعامل 
  النقد األديب القدمي:  2املادة 

  04:األرصدة  
 2:املعامل 

  علم الصرف:  3املادة 
  05:األرصدة 

  2:املعامل 
  البالغة العربية: 4املادة

  04:األرصدة
 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

) محاضرة(  امتحان)  أعمالموجهة(  متواصل نوع التقييم)متواصل أو امتحان(   

  وصف املواد 
 

  
  
 
 
 
 



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة20
2015/2016:     السنةالجامعية  

لوحدة   وحدةالتعليماملنهجية:  عنوا
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 األول: السداسي

  
  

  22.30:/حماضرة 
  67.30:/أعمال موجهة

 :أعمال تطبيقية 

 135:/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 املكونة هلاواملواد 

 

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

   2:املعامل 
  التعبري الشفوي:  2املادة 

 03: األرصدة  

  2: املعامل 
  العروض وموسيقى الشعر:  2املادة 

 03: األرصدة  

  2: املعامل 
 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
 وكذا للمواد املكونة هلاالتعليم 

  
 
 
 
 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة  

  وصف املواد 
 

  
  
  
  
  

  وحدة التعليم االستكشافية: عنوان الوحدة 



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة21
2015/2016:     السنةالجامعية  

لنقدية:الشعبة    الدراسا
  النقدواملناهج:  التخصص

 األول: السداسي
  

 22.30:حماضرة 

  00:أعمال موجهة
  :أعمال تطبيقية 

 45 :/شخصي عمل 
 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

 

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

 املعامل   

 
األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 

  التعليم
 وكذا للمواد املكونة هلا

 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة  

 وصف املواد 

  
  

  
  
 
  

  وحدة التعليم األفقية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 األول: السداسي
  

  00:حماضرة 
  22.30:أعمال موجهة

  :أعمال تطبيقية 
 9:/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
   هلاواملواد املكونة 

 



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة22
2015/2016:     السنةالجامعية  

 

  02:أفقية    األرصدة: وحدة التعليم 

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

  1:املعامل 
  

  اإلعالم اآليل:  2املادة 
 1: األرصدة  

 1: املعامل 

 
األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 

  التعليم
 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

نوع التقييم)امتحانمتواصل أو ( امتحان   

  وصف املواد 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  وحدة التعليم األساسية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 الثاين:السداسي 
  



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة23
2015/2016:     السنةالجامعية  

 90:حماضرة 

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

 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

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

  2:املعامل 
  2النقد األديب القدمي :  2املادة 

  04:األرصدة  
 2:املعامل 

  علم  النحو :  3املادة 
  05:األرصدة  

  2:املعامل 
  فقه اللغة: 4املادة

  04:األرصدة
  2:املعامل

 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
 التعليم وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة  

  وصف املواد 
 

  
  
  
  

  وحدة التعليم املنهجية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 الثاين:السداسي 
  



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة24
2015/2016:     السنةالجامعية  

  22.30:/حماضرة 
  67.30:/أعمال موجهة

 :أعمال تطبيقية 

 135:/عمل شخصي 
 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

 

   09:منهجية     األرصدة: وحدة التعليم
  2تقنيات البحث : 1املادة  
  03:األرصدة 

  2:املعامل 

  
  تقنيات التعبري الكتايب:  2املادة 

 03: األرصدة  

  2: املعامل 
  

  مصادر اللغةواألدب والنقد:  2املادة 
 03: األرصدة  

 2: املعامل 

 
األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 

  التعليم
 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة  

 
 

  وصف املواد
 

  
 
 
 
 
 
  

  وحدة التعليم االستكشافية :عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 الثاين:السداسي 



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة25
2015/2016:     السنةالجامعية  

  
 22.30:حماضرة 

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

 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

 

  01: األرصدةاستكشافية     : وحدة التعليم 
  ريخ احلضارة اإلنسانية:  1املادة  
  01:األرصدة 

 01:املعامل 

 
األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 

  التعليم
 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة  

 
 

  وصف املواد
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  األفقيةوحدة التعليم :عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 الثاين:السداسي 
  



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة26
2015/2016:     السنةالجامعية  

  00:حماضرة 
  22.30:أعمال موجهة

  22.30:أعمال تطبيقية 
 90:/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

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

  1:املعامل 
  إعالم آيل:  2املادة 

 1: األرصدة  

 1: املعامل 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
 التعليم وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان   

 
 

  وصف املواد
 

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  التعليم األساسيةوحدة :عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 الثالث:السداسي 
  



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة27
2015/2016:     السنةالجامعية  

  180:حماضرة 
  180/:أعمال موجهة

  00:أعمال تطبيقية 
 180:/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  18: أساسي     األرصدة:  وحدة التعليم 
  األديب احلديثالنص :  1املادة  
  05:األرصدة 

  02:املعامل 
  النقد األديب احلديث:  2املادة 

  04:األرصدة  
  2:املعامل 
  علم النحو:  3املادة 

  05:األرصدة  
 2:املعامل 

  لسانيات عامة: 4املادة
  04:األرصدة
 2:املعامل

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

مراقبة مستمرةامتحان و  نوع التقييم)متواصل أو امتحان(   

 
 

  وصف املواد
 

  
 
 
 
 
 
  

  وحدة التعليم املنهجية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 الثالث:السداسي 



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة28
2015/2016:     السنةالجامعية  

  
  67.30:حماضرة 

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

  الساعي لوحدة التعليمتوزيع احلجم 
 واملواد املكونة هلا

 

   03:منهجية     األرصدة: وحدة التعليم 
  اهج النقدية املعاصرةاملن:  1املادة  
 03:األرصدة 

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

  2:املعامل 
  مدخل إىل األدب املقارن:  1املادة  
 03:األرصدة 

  2:املعامل 
 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
  
  
 
 

 نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة

  وصف املواد 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  وحدة التعليم االستكشافية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 الثالث:السداسي 
  



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة29
2015/2016:     السنةالجامعية  

  00:حماضرة 
  67.30/:أعمال موجهة

  :/أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  وحدة التعليم االستكشافية     : وحدة التعليم 
  فلسفة النقد:  1املادة  
  01:األرصدة 

 1:املعامل 

  
  نظرية األجناس األدبية:  2املادة 

  01: األرصدة  
 1: املعامل 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
  
  
 
 

 نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة

 
 

  وصف املواد
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  وحدة التعليم األفقية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 الثالث:السداسي 
  



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة30
2015/2016:     السنةالجامعية  

  00:/حماضرة 
 22.30/: أعمال موجهة

  00:أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

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

 1:املعامل 

املمنوحة  لوحدة األرصدة و املعامالت 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

 نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان

 
  
 

  وصف املواد
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  وحدة التعليم األساسية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 الرابع:السداسي 
  



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة31
2015/2016:     السنةالجامعية  

  90:حماضرة 
  90/:أعمال موجهة

  00: تطبيقية  أعمال
 45 :/عمل شخصي 

 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  18:أساسية     األرصدة:  وحدة التعليم 
  النص األديب املعاصر:  1املادة  
  05:األرصدة 

  02:املعامل 
  النقد العريب املعاصر:  2املادة 

  04:األرصدة  
  2:املعامل 
  علم  الصرف : 3املادة 

  05:األرصدة  
 2:املعامل 

  اللسانيات التطبيقية: 4املادة
  04:األرصدة
 2:املعامل

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

مراقبة مستمرةامتحان و  نوع التقييم)متواصل أو امتحان(   

 
 

  وصف املواد
 

 
 
  

  وحدة التعليم املنهجية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 الرابع: السداسي
  



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة32
2015/2016:     السنةالجامعية  

  67.30:حماضرة 
  67.30/:أعمال موجهة

  :/أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

   09:منهجية     األرصدة: وحدة التعليم 
  نظرية األدب:  1املادة  
 03:األرصدة 

  2:املعامل 
  املدارس اللسانية:  1املادة  
 03:األرصدة 

  2:املعامل 
  مدخل إىل اآلداب العاملية:  1املادة  
 03:األرصدة 

  2:املعامل 
 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

التقييمنوع )متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة  

  وصف املواد 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  وحدة التعليم االستكشافية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 الرابع: السداسي 
  



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة33
2015/2016:     السنةالجامعية  

  00:حماضرة 
  45/:أعمال موجهة

  :/أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  02: استكشافية     األرصدة: التعليم وحدة 
  المصطلح النقدي   1المادة

  01:األرصدة 
  1:املعامل 
  نقد النّقد:  2املادة 

  01: األرصدة  
 1: املعامل 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
  
  
 
 

 التقييمنوع )متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة

  وصف املواد 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  وحدة التعليم األفقية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص
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 الرابع: السداسي 
  

  00:حماضرة 
  45/:أعمال موجهة

  :/أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

 

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

  1:املعامل 
 

  
األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 

  التعليم
 وكذا للمواد املكونة هلا

 نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة

  وصف املواد 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وحدة التعليم األساسية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص
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 اخلامس:السداسي 

  
  90:حماضرة 

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

 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  18:أساسية     األرصدة:  وحدة التعليم 
  النقد االجتماعي:  1املادة  
  05:األرصدة 

  03:املعامل 
  التحليل النفسي لألدب:  2املادة 

  04:األرصدة  
  2:املعامل 
  النقد البنيوي: 3املادة 

  
  05:األرصدة  

 3:املعامل 

  النقد السيميائي: 4املادة
  04:األرصدة
 2:املعامل

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم
 للمواد املكونة هلاوكذا 

  
 
 
 
 

مراقبة مستمرةامتحان و  نوع التقييم)متواصل أو امتحان(   

 
 

  وصف املواد
 

 
  

  وحدة التعليم املنهجية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص
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 اخلامس:السداسي 
  

  67.30:حماضرة 
  67.30/:أعمال موجهة

  :/أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

   09:منهجية     األرصدة: وحدة التعليم 
  النقد المقارن:  1املادة  
 03:األرصدة 

  2:املعامل 
  قراءة النصوص النقدية:  2املادة  
 03:األرصدة 

  2:املعامل 
  تطبيقات نقدية:  3املادة  
 03:األرصدة 

  2:املعامل 
 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة  

  وصف املواد 
 

 
 
 
 
 
 
  

  وحدة التعليم االستكشافية:عنوان الوحدة 
  

لنقدية:الشعبة    الدراسا
  النقدواملناهج:  التخصص
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 اخلامس:السداسي 
  

  00:حماضرة 
  45/:أعمال موجهة

  :/أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

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

  01:األرصدة 
  1:املعامل 
  األدب الجزائري:  2املادة 

  01: األرصدة  
 1: املعامل 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
  
  
 
 

 نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة

  وصف املواد 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  وحدة التعليم األفقية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص
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 اخلامس:السداسي 
  

  00:حماضرة 
  45/:أعمال موجهة

  :/أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

 

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

  1:املعامل 
 

  
لوحدة األرصدة و املعامالت املمنوحة  

  التعليم
 وكذا للمواد املكونة هلا

 نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة

  وصف املواد 
 

 

  

  وحدة التعليم األساسية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 السادس:السداسي 
  

  90:حماضرة 
  90/:أعمال موجهة

  00: أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا
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  18:أساسية     األرصدة:  وحدة التعليم 
  النقد النفساني:  1املادة  
  05:األرصدة 

  03:املعامل 
  النقد البنيوي التكويني:  2املادة 

  04:األرصدة  
  2:املعامل 
  النقد األسلوبي: 3املادة 

  05:األرصدة  
 3:املعامل 

  النقد الموضوعاتي: 4املادة
  04:األرصدة
 2:املعامل

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
 
 
 
 

مراقبة مستمرةامتحان و  نوع التقييم)متواصل أو امتحان(   

 
 

  وصف املواد
 

  
  
 
 
  

  وحدة التعليم املنهجية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 السادس:السداسي 
  

  67.30:حماضرة 
  67.30/:أعمال موجهة

  :/أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا
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   09:منهجية     األرصدة: وحدة التعليم 
  مذكرة التخرج:  1املادة  
 09:األرصدة 

  06:املعامل 
 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

 

نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة  

  وصف املواد 
 

  وحدة التعليم االستكشافية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 السادس:السداسي 
  

  00:حماضرة 
  45/:أعمال موجهة

  :/أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

  02: استكشافية     األرصدة: وحدة التعليم 
  النقد الثقافي:  1املادة 

  01:األرصدة 
  1:املعامل 
  نظرية القراءة والتأويل:  2املادة 

  01: األرصدة  
 1: املعامل 

األرصدة و املعامالت املمنوحة  لوحدة 
  التعليم

 وكذا للمواد املكونة هلا

  
  
  
 

 نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة
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  وصف املواد 
 

  وحدة التعليم األفقية:عنوان الوحدة 
لنقدية:الشعبة    الدراسا

  النقدواملناهج:  التخصص

 السادس:السداسي 
  

  00:حماضرة 
  45/:أعمال موجهة

  :/أعمال تطبيقية 
 45 :/عمل شخصي 

 

  توزيع احلجم الساعي لوحدة التعليم
 واملواد املكونة هلا

 

 

  02: األرصدة لغة أجنبيةأفقية     : وحدة التعليم 
  ترجمة المصطلح النقدي:  1املادة  
  01:األرصدة 

  1:املعامل 
 

  
  لوحدة التعليماألرصدة و املعامالت املمنوحة  

 وكذا للمواد املكونة هلا

 نوع التقييم)متواصل أو امتحان( امتحان و مراقبة مستمرة

 وصف املواد 
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  البرنامجالمفصللكلمادة -
  )تقديمبطاقةمفصلةلكلمادة( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
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  األول:السداسي
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألساسية

  : األستاذالمسؤولعلىالمادة
  )  شعر(  النصاألدبيالقديم:المادة

  :أهدافالتعليم
  : المعارفالمسبقةالمطلوبة

  : محتوىالمادة
(  النصاألدبيالقديم: مادة وحدةالتعليماألساسية: السداسياألول

 ) شعر
 05:الرصيد 03:المعامل

االشعر العريب  1 رخييا وجغراف  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
 والشعر العمري الشعر العذري 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 

  :طريقةالتقييم
  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
 .األصفهاني. األغاني .1
 .كارل بروكلمان. تاريخ األدب العربي .2
 .الجاحظ. البيان والتبيين .3
 .التبريزي. المعلقات العشر .4
 .مصطفى صادق الرافعي. تاريخ األدب .5
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  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  األول:السداسي
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألساسية

  : األستاذالمسؤولعلىالمادة
  النقداألدبيالقديم:المادة
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  :أهدافالتعليم
  : المعارفالمسبقةالمطلوبة

  : محتوىالمادة
: السداسياألول

 وحدةالتعليماألساسية
: مادة: مادة

 1(  النقداألدبيالقديم
( 

 04:الرصيد 02:المعامل

ته يف املرشق واملغرب 1  النقد العريب مفهومه وتطوره وجغراف
ا املصنفات النقدية يف املرشق واملغرب 2 ليوغراف  ب
نطباعي مفهومه وجماالته ومناذج من نصوصه 3  النقد 
 عند النقاد املشارقة واملغاربةمفهوم الشعر  4
ٔصيل الشعر  5 ال وت نت ٔندلس واملغرب( قضية   )مناذج نصية من املرشق وا
ٔندلس واملغرب( قضية الفحو عند النقاد  6  )مناذج نصية من املرشق وا
ٔندلس واملغرب( قضية معود الشعر  7  )مناذج نصية من املرشق وا
لفظ واملعىن عند ا 8 ن جعفرقضية ا ن طباطبا و قذامه  يبة وا  ن ق
ٔندلس واملغرب العريب 9 لفظ واملعىن  عند نقاد ا  قضية ا

ٔندلس واملغرب( قضية الصدق  10  )مناذج نصية من املرشق وا
ت النقدية  11 ٔندلس واملغرب( املواز  )مناذج نصية من املرشق وا
ٔندلس واملغربمناذج نصية من املرشق ( نظرية النظم  12  )وا
ٔندلس واملغرب( النقد البالغي  13  )مناذج نصية من املرشق وا
الم النقد يف املرشق 14 ٔ اين. رامج   ...اجلر

  
  :طريقةالتقييم

  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

 .شوقيضيف. فياألدبالعربي .1
 الخصومةبينالقدماءوالمحدثينفىالنقدالعربىالقديمـعثمانموافى .2
 قضاياالنقدالقديمـمحمدصايلوعبدالمعطىنمر .3
 قضاياالنقداألدبىـبدوىطبانة .4
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  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  األول:السداسي
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألساسية

  : األستاذالمسؤولعلىالمادة
  الصرفعلم:المادة

  :أهدافالتعليم
  : المعارفالمسبقةالمطلوبة

  : محتوىالمادة
 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
 الصفـة المشـبهة 13
 اسما الزمان والمكانواسم اآللة اسم التفضيل  14

  
  :طريقةالتقييم

  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

  التطبيق الصريف عبده الراجحي .1
  ،مصطفى الغالييينملؤلفه جامع الدروس العربية .2
ذيشرح كافية ابن احلاجب .3   ،لرضي الدين اإلسرتا
  ،أليب دمحم عبد هللا بن عقيلشرح ابن عقيل .4
  .بن هشام األنصاريالمغين اللبيب عن كتب األعاريب .5
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  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  األول:السداسي
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألساسية

  : األستاذالمسؤولعلىالمادة
  البالغة العربية:المادة

  :أهدافالتعليم
  : المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة
: مادة وحدةالتعليماألساسية: السداسياألول

 البالغةالعربية
 04:الرصيد 02:المعامل

ة  1 ه ( مل البال ٔته وتطوره وفرو ٔهل املرشق واملغرب)مفهومه وش  ٓ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 ٔ  والوصلالفصل . التقدمي والت
از 6 قة وا از. احلق  ٔنواع ا
ٔرضبه 7 ه و ش  ال
اية. ستعارة 8  الك
 املقاب. املطابقة 9

 اجلناس 10
 السجع 11
ٔسلوبية 12 ة وا  البال
ة والشعرية 13  البال
ة اخلطاب النرثي  14  بال

  
  :طريقةالتقييم

  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
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  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
 ).فينظريةعبدالقاهرالجرجانياللغوية( أحمدشامية،خصائصالعربيةواإلعجازالقرآني .1
  .دمحمكريمالكواز،أبحاثفيبالغةالقرآنالكريم .2
  .الجرجاني،دالئالإلعجازفيعلمالمعانيعبدالقاهر .3
 .دراساتفيالبالغةالعربيةعبدالعاطيغريبعالم .4
  .البالغةوالتطبيقألحمدمطلوب .5

  
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  األول:السداسي
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةالمنهجية

  : األستاذالمسؤولعلىالمادة
  تقنيات البحث:المادة

  :أهدافالتعليم
  : المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة
: مادة السداسياألولوحدةالتعليمالمنهجية

 تقنياتالبحث
 03:الرصيد 02:المعامل

 .. )طبيعته، رشوطه، خصائصه(مفهوم البحث العلمي  1
بتاكر،مهنج الرتيب (البحث العلمي ومهنج البحث   2 ليل و  ) مهنج الت
 بني املهنجية واملهنج  3
 ٔهداف البحث العلمي 4
ٔسلوب العلمي 5  مهنج البحث العلمي، وا
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 العلمية 12 ر ة(ٔنواع البحث العلمي وا ٔطرو ، ا رة، الرسا  )املذ
 جماالت البحث العلمي وتطبيقاته 13
امة 14  مراجعة 
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  :طريقةالتقييم
  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
 .إنعاممحمدعلي،المعينفيكتابةالبحوث .1
 .أحمدشلبي،كيفتكتببحثاأورسالة .2
 .شوقيضيف،البحثاألدبي .3

ة .4 ث العل ة ال ه ، م ا مل  .   ث

 النقدواملناهج:عنوانالليسانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  األول:السداسي

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةالمنهجية
  : األستاذالمسؤولعلىالمادة

  فنيات التعبير الشفوي:المادة
  :أهدافالتعليم

  : المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

  
: مادة السداسياألولوحدةالتعليمالمنهجية

 فنياتالتعبيرالشفوي
 03:الرصيد 02:المعامل

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

ي  2 داين، ،من املنظور الرتبوي، من املنظور املعريف ، من (ٔمهية التعبري الشفه من املنظور النفيس،  من املنظور الو
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 ).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 
ىل معلية التواصل   5 رها  ٔ ري الشفوية و ستغراب : ( فهم إالشارات التعبريية  ٔ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
ذب  سهم يف  دام ٕاشارات  ة املسمتعنياملعىن املعّرب عنه، است اه ،موا  )ن

م 6 ه منية  اه و ن رة  ية ٕا ي وتق ت الصوت( التعبري الشفه 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 دث بثقة يف :(مقّومات التواصل ب دث بصوت واحض،الت م،الت ع،حسن الفهم،حتّري  الوضوح يف ال حسناالس
اة مواطن الفصل والوصل طلّبات السياق، مرا اسبة حبسب م دام طبقات صوتية م رتباك،است  )النفس وجتنّب 

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

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

ات الص النتاجئ، تقدمي احللول واملقرت ٔخرى،است ٔفاكر توليد فكرة من   )ا
اه- التحّمك يف الوقت- الرتكزي.( املدا 12 ن م املتلقي لب  ىل اه ..)واحملافظة   
ة ، املهنية، ،(املقاب  13 )الصحف  
ٔسئ  14 ة وٕالقاء ا  ارة السؤال . صيا

  :طريقةالتقييم
  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

 )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
  

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  األول:السداسي
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةالمنهجية

  : األستاذالمسؤولعلىالمادة
  العروض وموسيقى الشعر:المادة

  :أهدافالتعليم
  : المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة
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:  المادة وحدةالتعليمالمنهجية:  السداسياألول
 العروضوموسيقىالشعر

 03:الرصيد 02:المعامل

ا ( التعريف بعمل العروض  1 مل العروض  –العروض لغة و اصطال مل العروض وفوائده  –واضع  ٔ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 8  ٔوزان البحور 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

  :طريقةالتقييم
  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
 .موسى األحمدي نويوات. المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي .1
 .عبد العزيز نبوي. موسوعة موسيقى الشعر العربي .2
  .مصطفى حركات. كتاب العروض .3

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
  
  

  األول:السداسي
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاالستكشافية

  : األستاذالمسؤولعلىالمادة
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  علومالقرآن:المادة
  :أهدافالتعليم

  : المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

 01:الرصيد 01:المعامل علومالقرآن: مادة السداسياألولوحدةالتعليماالستكشافية

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 القرٓن - 2 3 ٓ ب سور و رت ل مجع القرٓن،معايري  ة ام اجهتادية(مرا  )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
سوخ: السياق الرتاتيب - 3 7 زل ، الناخس وامل ٓخر ما   ٔول و
ٔنواعها، احلمكة مهنا:(التداويلالسياق  - 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،
لغوي والبياين- 1: إالجعاز القرٓين 13  إالجعاز ا
رشيعي - 2 14 اري وال  إالجعاز إالخ

  
  :طريقةالتقييم

  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

  حازمحيدر. د: علومالقرآنبينالبرهانواإلتقانتأليف .1
ماتالمفسرينتأليفد .2   دمحمصفاءشيخحقي. علومالقرآنمنخاللمقدِّ
  دفهدالرومي. أ: دراساتفيعلومالقرآنتأليف .3
 عبدالرحمنالشهري.د: القولبالصرفةفيإعجازالقرآنعرضونقدتأليف .4
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  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  األول:السداسي
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألفقية

  : األستاذالمسؤولعلىالمادة
  FRANCAIS:المادة

  :أهدافالتعليم
  : المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة
 FRANÇAIS 01 الرصيد 01: المعامل السداسياألولوحدةالتعليماألفقية

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 
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Lecture des textes  
 

6 

Exercices  
 

7 

Le nom  
 

8 

Le verbe  
 

9 

Le complément direct  
 

10 

Le complément indirect  
 

11 

Le genre et le nombre  
 

12 

Exercices  
 

13 

Conjugaison des temps  
 

14 

  
  :طريقةالتقييم

  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  األول:السداسي
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألفقية

  : األستاذالمسؤولعلىالمادة
  ANGLAIS:المادة

  :أهدافالتعليم
  
  
  

  : المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

 ANGLAIS 01:الرصيد 01: المعامل السداسياألولوحدةالتعليماألفقية

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 

  
  :طريقةالتقييم

  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  األول:السداسي
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألفقية

  : األستاذالمسؤولعلىالمادة
  اإلعالم اآللي:المادة

  :أهدافالتعليم
  : المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة
: مادة السداسياألولوحدةالتعليماألفقية

 اإلعالماآللي
 01:الرصيد 01:المعامل

الها 1 ٔج ب  و  ٔنواع احلواس
 طريقة معل احلاسوب 2
 عرض ويندوز وخمتلف ٕاصداراته 3
شغيل النظام  4 ة (  بدء   )تدريبات تطبيق
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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

  
  :طريقةالتقييم

  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  إلكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

  
  الثانيجذعمشترك:لسداسي

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألساسية

  : األستاذالمسؤولعلىالمادة
  ) نثر(  النصاألدبيالقديم:المادة

  :أهدافالتعليم
  

  : المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

(  مادةالنصاألدبيالقديم السداسيالثانيوحدةالتعليماألساسية
 ) 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
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امات الوهراين. املقامات بديع الزمان اهلمذاين ومقامات احلرري 7  م
ٔندلس واملغرب 8 يوانية و إالخوانية  يف املرشق وا  الرسائل ا
ٔندلس واملغرب 9  الرسائل السياسية يف املرشق وا

ٔندلس  10 ٔدبية يف املرشق وا  واملغربالرسائل ا
 ٔدب الر يف املرشق  11
ٔندلس واملغرب 12  ٔدب الر يف ا
ٔندلس واملغرب 13  ٔدب التصوف يف املرشق وا
ري القدمي 14  النرث اجلزا

  
  :طريقةالتقييم

  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

 .األصفهاني. األغاني .1
 .كارلبروكلمان. تاريخاألدبالعربي .2
 .الجاحظ. البيانوالتبيين .3
 .التبريزي. المعلقاتالعشر .4
 .مصطفىصادقالرافعي. تاريخاألدب .5
 .أبوهالاللعسكري. كتابالصناعتين .6
  .ابنعبدربه. العقدالفريد .7

  
  الثانيجذعمشترك:السداسي

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألساسية

  : األستاذالمسؤولعلىالمادة
  االنقداألدبيالقديم:المادة

  :أهدافالتعليم
  : المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة
: السداسيالثاني

 وحدةالتعليماألساسية
 النقداألدبيالقديم: مادة

)2( 
 04:الرصيد 02:المعامل

ٔندلس واملغرب( الوضوح والغموض قضية  1  )مناذج 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 واملغربمناذج نصية من املرشق ( ٔ  )وا
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ٔندلس واملغرب( قضا النقد عند الفالسفة  5  )مناذج نصية من املرشق وا
ٔندلس واملغرب( مفهوم النرث يف الرتاث النقدي  6  )مناذج نصية من املرشق وا
 النقد وق 7

ٔندلس واملغرب( ضية إالجعاز   )مناذج نصية من املرشق وا
ٔويل  بني القدمي واجلديد  8  قضية الت
ٔندلس واملغرب( قضية املنظوم واملنثور   9  )مناذج نصية من املرشق وا

لفظ واملعىن 10  قضية ا
لرشوح  11 ٔندلس واملغرب( البعد النقدي   )مناذج نصية من املرشق وا
ٔندلس ( نظرية املوحش يف مزيان النقد  12  )واملغربمناذج 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 ٔ ازم القرطاجين. رامج  ن حزم،  ن شهيد وا  ا

  
  :طريقةالتقييم

  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

 .ابنسالمالجمحي.  طبقاتفحواللشعراء .1
 .عبدالعزيزالجرجاني. الوساطةبينالمتنبيوخصومه .2
 اآلمدي. الموازنةبينالطائيين .3
 الخصومةبينالقدماءوالمحدثينفىالنقدالعربىالقديمـعثمانموافى .4
  تاريخالنقداألدبىوالبالغةـمحمدزغلولسالم .5

  
  
  
 

  الثانيجذعمشترك:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألساسية
  : األستاذالمسؤولعلىالمادة

  علمالنحو: المادة
  :أهدافالتعليم

  : المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

: مادة وحدة التعليم األساسية/ السداسي األول
 النحو

 05:الرصيد 03:المعامل

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

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

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

  :طريقةالتقييم
  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
  الكتاب. سيبويه .1
  .دمحم حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية .2
  .القديم والحديثدمحم حماسة عبد اللطيف، العالمة اإلعرابية في الجملة بين  .3
  .تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها- .4

 .مصطفىبنحمزة. نظريةالعاملفيالنحوالعربي .5
  .دمحمحماسةعبداللطيف. العالمةاإلعرابيةفيالجملةبينالقديموالحديث .6

  
 

  الثانيجذعمشترك:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألساسية
  : األستاذالمسؤولعلىالمادة

  فقه اللغة: المادة
  :أهدافالتعليم

  : المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

: مادة وحدةالتعليماألساسية: السداسيالثاني
 فقهاللغة

 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  صطالح. احملااكة:نظر  ........إاللهام.التواضع و
ة 3 لغات السام لغة العربية وا اهتا.ا لغة العربية وله  ،. 
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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
لفظ  7 ارسني  حول وجوده. ٔسبابه(الرتادف -1:  ملعىن القة ا الف ا  اخ
لفظي     - 2 8  املشرتك ا
 التضاد- 3 9

الستعامل 10 لفظ  ار( شتقاق-1:القة ا ٔكرب،الك ري ا ه، العام، الك ٔنوا  النحت"مفهومه، 
ل- 2 11 خ  ا
 املعرب- 3 12
لغة ، - 4 13  املو يف ا
 اللكمة يف العربيةإالعراب وبناء - 5 14

  
  

  :طريقةالتقييم
  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
  راهيمالحمددمحمبنإب)قضاياه - موضوعاته -  مفهومه[  فقهاللغة .1
  مشتاقعباسمعنالمعجمالمفصلفيفقهاللغة، .2
  عثمانبنجنيالخصائص، .3
  أبومنصورالثعالبيفقهاللغةوأسرارالعربية، .4
  أحمددمحمقدورمدخإللىفقهاللغةالعربية، .5
  إبراهيمالسامراهاللغةالمقارن،فق .6

  
  الثانيجذعمشترك:السداسي

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةالمنهجية

  : األستاذالمسؤولعلىالمادة
  تقنيات البحث: المادة

  :أهدافالتعليم
  : المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة
: السداسيالثاني

 وحدةالتعليمالمنهجية
 03:الرصيد 02:المعامل تقنياتالبحث:  المادة

يار موضوع البحث  1 ة عنوان البحث(اخ  )تدريبات حول صيا
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 متارن)..عنارص إالشاكلية واللكامت املفاتيح(ٕاشاكلية موضوع البحث  2
3  
 

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

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

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

 )تدريبات(مجع املادة وتوثيقها وتبوهبا  
ٔليف  7 اج..(كتابة البحوث العلمية  ٔسلوب.. الت ست ليل و ش والتعليق والنقد والت  متارن) التقم
ٔليف  8 نية(الت  )حصة 
ش  9 هتم ه(ا  )مفهوم الهامش ووظيف

10  
 

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

ة  ....)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
امة 14  مراجعة 

  
  :طريقةالتقييم

  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

 .إنعاممحمدعلي،المعينفيكتابةالبحوث .1
 .أحمدشلبي،كيفتكتببحثاأورسالة .2
 .شوقيضيف،البحثاألدبي .3

ة .4 ث العل ة ال ه ، م ا مل  .   ث

  
  

  الثانيجذعمشترك:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةالمنهجية
  : األستاذالمسؤولعلىالمادة

  فنيات التعبير الكتابي: المادة
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  :أهدافالتعليم
  : المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة
: السداسيالثاني

 وحدةالتعليمالمنهجية
:  المادة

 فنياتالتعبيرالكتابي
 03:الرصيد 02:المعامل

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

2  
 

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

ايب الرمقي شاط التعبريمواصفات (التعبري الك ره يف تطور   ٔ ٓفاق،  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 (ٕاجراء  التعليق .). املفهوم ، ال )التحررف  

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

7  
 

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

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

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

10  
 

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

هيا يف البحثحبسب طبيعة الب )حث، 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

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

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 املوضوعانتقاء احلجج  -يف معا الص  -والرباهني املنطق است

ٔحاكم ).النتاجئ وا  
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  :طريقةالتقييم
  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
  

  الثانيجذعمشترك:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةالمنهجية
  : األستاذالمسؤولعلىالمادة

  مصادر اللغة واألدب والنقد: المادة
  :أهدافالتعليم

  : المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

  
: السداسيالثاني

 وحدةالتعليمالمنهجية
: مادة

 مصادراللغةواألدبوالنقد
 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 
ىل 4 ن جين الرتكزي  ن جين اخلصائص ال ٔ لسانية  راسات ا  ٔصا ا
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 (ا ل ني  لمربد ـ البيان والتب ـ زهر 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 م .ازم القرطاجين -مهناج البلغاء ورساج ا ٔحاكم صنعة ال
ٔثري  ن ا ر ال عي ـ املثل السا  ... )ل

ت احلدي  10 ٔمني ـ مؤلفات طه حسني ـ مؤلفات جر زيدان ( ثة واملعارصة 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
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ٔدب املقارن 14 ت ا  ...غنميي هالل. مدو
  

  :طريقةالتقييم
  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
  ددمحمعبدالمنعمخفاجي.الحياةاألدبيةفيالعصرالجاهلي

 نقدالشعرقدامةبنجعفر .1
  المصادراألدبيةواللغويةفيالتراثالعربي،عزالدينإسماعيل .2
  معجمالبارعألبيعليالقالي .3
 .المحيطفياللغةالبنعباد .4
  .طبقاتفحواللشعراءالبنسالّمالجمحي .5

  .الثانيجذعمشترك:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاالستكشافية
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  تاريخالحضارةاإلنسانية: المادة
  :أهدافالتعليم

  : المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

: السداسيالثاني
 وحدةالتعليماالستكشافية

:  المادة
 تاريخالحضارةاإلنسانية

 01:الرصيد 01:المعامل

سانية 1 ا وجمالها: احلضارة إال  مفهو
ابة :حضارة مرص الفرعونية 2 ون–الك ٔدب والف  ا
ن 3 ون –رخيها :حضارة بالد الرافد نة والف  الفكر والعلوم–ا
ة  احلضارة 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  مظاهر احلضارة الفارسية–ش
 .راث الهند–رخي الهند :احلضارة الهندية 8
ة 9 ٔديب والعلمي–رخي الصني :احلضارة الصي  راث الصني ا

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

ة 11 ٔهتا :احلضارة العربية إالسالم ٓداب والفلسفة –ش ون–ا  الف
ٔهتا :حضارة املا  12 ٔديب–ش  الرتاث الفين وا
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ٔزتيك 13 ون –رخيها :حضارة ا  والعلومالف
ٔوروبية 14 هنضة ا ٔدب –الرتمجة :ا ون والعلوم–هنضة ا  الف

  
  :طريقةالتقييم

  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

 
  .الثانيجذعمشترك:السداسي

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألفقية

  :األستاذالمسؤولعلىالمادة
  FRANCAIS: المادة

  :أهدافالتعليم
  : المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة
 FRANÇAIS 01:الرصيد 01:المعامل السداسيالثانيوحدةالتعليماألفقية

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 
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Pratique linguistique 
 

14 

  
 

  :طريقةالتقييم
  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
  .الثانيجذعمشترك:السداسي

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألفقية

  :األستاذالمسؤولعلىالمادة
  ANGLAIS: المادة

  :أهدافالتعليم
  : المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة

 ANGLAIS 01:الرصيد 01:المعامل السداسيالثانيوحدةالتعليماألفقية

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  
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The passive voice 
 

12 

Reported speech 
 

13 

Exercises 
 

14 

  
  :طريقةالتقييم

  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
  .الثانيجذعمشترك:السداسي

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألفقية

  :األستاذالمسؤولعلىالمادة
  اإلعالماآللي: المادة

  :أهدافالتعليم
  : المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة
 01:الرصيد 01:المعامل اإلعالماآللي:  المادة وحدةالتعليماألفقية: السداسيالثاني

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
ت 14 ٔنرتان  استعامل ا
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  :طريقةالتقييم

  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  )إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
  .الثالثجذعمشترك:السداسي

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألساسية

  :األستاذالمسؤولعلىالمادة
  النصاألدبيالحديث: المادة

  :أهدافالتعليم
  :المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة
: السداسي 03:المعامل 05:الرصيد

 الثالث
/ النص األدبي الحديث: المادة
  تطبيق+محاضرة

 مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
 دراسة وحتليل/ نص لسامي البارودي

شعر
ال

 
 01 1اإلحياء الشعري يف املشرق 

 02 2اإلحياء الشعري يف املشرق  دراسة وحتليل / نص حلافظ /  نص لشوقي 
 03 اإلحياء الشعري يف املغرب العريب دراسة وحتليل.../ نص لألمري عبد القادر

  دراسة وحتليل / نص حملمود طه
جي   دراسة وحتليل/ نص إلبراهيم 

 04 1التجديد الشعري يف املشرق 

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

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

 07 التجديد الشعري املهجري

 ...اليازجي / حتليل مقال للكواكيب

نثر
ال

 

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

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

 13 أدب الرحلة: الفنون النثرية حسني الورتيالين/رحلة ابن محدوش حتليل نص

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

  :طريقةالتقييم
  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
 . شوقيضيف،الفنومذاهبه .1
 .عمردسوقي،األدبالعربيالحديث .2
 .عبدالملكمرتاض،فنونالنثراألدبي .3
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  ).عزالدينإسماعيل(  الشعرالعربيالمعاصر .4
  )عباسمشتاقمعن( مااليؤديهالحرف .5

 الثالثجذعمشترك:السداسي
  

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألساسية

  :األستاذالمسؤولعلىالمادة
  النقداألدبيالحديث: المادة

  :أهدافالتعليم
  :المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة
  

  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  مرجعيات النقد العريب احلديث

 03 النقد اإلحيائي حسني املرصفي
 04 إرهاصات التجديد يف النقد احلديث رمضان محود

 05 مجاعة الديوان نصوص مجاعة الديوان
 06 مجاعة أبولو أبولونصوص مجاعة 

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

 09 النقد االجتماعي سالمة موسى
 10 النقد النفسي ...النويهي، مصطفى سويف،العقاد

 11 النقد الواقعي / دمحم مندور
 12 النقد اجلديد / ...نص لرشاد رشدي

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

  
  :طريقةالتقييم

  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

 النقدالمنهجىعندالعربـمحمدمندور.1

  النقدوالنقادالمعاصرونلمحمودتيمور.2

  نشأةالنقدالعربيالحديثلعزالديناألمين.3

  النقداألدبيأصولهومناهجهـلسيدقطب.4

  .الثالثجذعمشترك:السداسي
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  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألساسية

  :األستاذالمسؤولعلىالمادة
  علمالنحو: المادة

  :أهدافالتعليم
  :المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة
  تطبيق+حماضرة/  علم النحو: املادة الثالث: السداسي 02:املعامل 05:الرصيد

 مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
 01 اإلسناد يف اجلملة االمسّية  ... تطبيقات  : املبتدأ واخلرب

 02 احلذف يف اجلملة االمسّية - ...تطبيقات  : حذف املسند، املسند إليه 
ا جلملة االمسّية  وما يعمل عملها - كان وأخوا  03   1إحلاق النواسخ 

ا  وما يعمل عملها جلملة االمسّية  إّن وأخوا  04  2إحلاق النواسخ 
ا جلملة االمسّية  ظّن وأخوا  05  3إحلاق 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 املعارفأنواع 

 10 األمساء املبهمة أمساء اإلشارة و األمساء املوصولة
 11 التوابع ...إعراب الصفة والبدل والتوكيد 

 12 أسلوب النداء حروفه وإعرابه
 13 1أنواع اجلمل  اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب 

 14 2أنواع اجلمل  اجلمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب
  :طريقةالتقييم

  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

  .فاضاللساقي. أقسامالكالمالعربيبينالشكلوالوظيفة .1
  .دمحمحماسةعبداللطيف. العالمةاإلعرابيةفيالجملةبينالقديموالحديث .2
  .إبراهيممصطفى.                      إحياءالنحو .3
  .تمامحسان/ د.                الخالصةالنحوية .4
  .مهديالمخزومي/ د.    فيالنحوالعربينقدوتوجيه .5

  
  .الثالثجذعمشترك:السداسي

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألساسية

  :األستاذالمسؤولعلىالمادة
  اللّسانيّات العاّمة: المادة
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  :أهدافالتعليم
  :المعارفالمسبقةالمطلوبة

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

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

ا/ موضوعها/ مفهومها: أوال(اللسانيات احلديثة  )اآلنية والتزمنية / اللغة والكالم: النظام والشكل(ثنائيات دي سوسري   03 1) جماال
ا/ موضوعها/ مفهومها: أوال(اللسانيات احلديثة    ...)واالستبدالالرتكيب / 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 املستوى الفونولوجي،تطبيق على   08 1التحليل الّلساّين  مستو

ت التحليل الّلساّين  تطبيق املستوى املرفولوجي  09 2مستو
ت التحليل الّلساّين  تطبيق املستوى الرتكيّيب،  10 3مستو
ت التحليل الّلساّين  تطبيق املستوى الداليلّ   11 4مستو

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

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

  :طريقةالتقييم
  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
  . عبدالقادرالفاسي/د.          اللسانيات،واللسانياتالعربية .1
  .سميرشريفاستيتية/ د).  المجالوالوظيفةوالمنهج( اللسانيات .2
  محمودفهميحجازي/د.  علماللغةالعربية .3
  مصطفىغلفا. اللسانياتالعربيةالحديثة .4

  

  .الثالثجذعمشترك:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةالمنهجية
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  املناهج النقدية املعاصرة: المادة
  :أهدافالتعليم

  :المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة
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  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 هنس جورج قدمري

وس  10 التلقي ...أيزر ،  
 11 التداولية بريس، أوسنت

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

يت   14 النقد التكويين جون ميشال ر
  :طريقةالتقييم

  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

 النقدوالنقادالمعاصرونلمحمودتيمور .1
 نشأةالنقدالعربيالحديثلعزالديناألمين .2
 النقداألدبيأصولهومناهجهـلسيدقطب. .3
 عبداللهالغذامي،النقدالثقافي .4
  .يوسفوغليسي،مناهجالنقدالمعاصر .5

  .الثالثجذعمشترك:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةالمنهجية
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  األسلوبيّةوتحلياللخطاب: المادة
  :أهدافالتعليم

  :المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

  تطبيق+حماضرة/  األسلوبّية وحتليل اخلطاب:املاّدة الثالث: السداسي 2: املعامل 3:الرصيد
 احملاضرةمفردات  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  
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 04 األسلوبّية اإلحصائّية نص شعري ، نص نثريالتطبيق على  
 05 األسلوبّية النفسية  نص شعري ، نص نثريالتطبيق على  

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

 08 .ضبطمفهوميالنّصواخلطاب:حتليالخلطاب: نيا قراءة يف املعاجم والنصوص النقدية 
 09 اخلطاب اللغوي وغري اللغوي: أصناف اخلطاب تطبيق على مناذج 

ت حتليل اخلطاب  ميشال فوكو   10   1مقار
ت حتليل اخلطاب  فان دايك  11  2مقار

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

 14 األسلوبّية وحتليل اخلطاب الطرابلسي/ عبد السالم املسدي
  :طريقةالتقييم

  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

  )دمحممفتاح( تحلياللخطابالشعري .1
 .نورالدينالسد،األسلوبيةوتحلياللخطاب .2
 .سارةميلز،الخطاب .3
 .بيارغيرو،األسلوبواألسلوبية .4
  .جورجمولينيه،األسلوبية .5

  
  .الثالثجذعمشترك:السداسي

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةالمنهجية

  :األستاذالمسؤولعلىالمادة
  مدخإللىاألدبالمقارن: المادة

  :أهدافالتعليم
  :المعارفالمسبقةالمطلوبة

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

 مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
 01 1املفهوم و النشأة والتطور  الفرق بني األدب العام واألدب املقارن

 02 2املفهوم و النشأة والتطور  الفرق بني األدب العاملي واألدب املقارن
 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 السالفية: املقارن مدارس األدب 
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 07 العربية: مدارس األدب املقارن غنيمي هالل/  نصوص جلمال الدين بن الشيخ
 08 رحلة اآلداب: مباحث األدب املقارن جمنون ليلى: بني األدبني العريب والفارسي

دور  09 التأثر والتأثري                               املوشحات والرتو
 10 التيارات                               /الفاوستية/الفرترية/البوفارية

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

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

  
  :طريقةالتقييم

  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

  دمحمغنيمي،هالالألدبالمقارن-
  مدارساألدبالمقارندراسةمنهجية  ـعلوشسعيد،

  ) 2,1( حسامالخطيب،األدبالمقارن -
  غويار،األدبالمقارن،ترجمةدمحمغالب. ف.م-

  .الثالثجذعمشترك:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاالستكشافيّة
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  فلسفة النقد: المادة
  :أهدافالتعليم

  :المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

  تطبيق/ فلسفة النقد: املادة الثالث: السداسي 01:املعامل 01:الرصيد

 مفردات احملاضرة مفردات التطبيق

 01  الفلسفة و النقد

 02 الفلسفة املثالية للنقد افالطون

 03 هيغل

  الواقعية
 الفلسفة املادية للنقد

04 

 05 الواقعية االشرتاكية

 06 الفلسفة الوضعية النقد التارخيي، واالجتماعي،و التحليل النفسي

 07 الفلسفة العقالنية البنيوية

  التأويل
 الفلسفة الظاهرتية

 

08 

 09 التلقي

 10 املوضوعاتية

 11 الفلسفة الوجودية االلتزام
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 12  العبث

از و التأويل  الفلسفة االعتزالية ا

 

13 

 14 احلجاج

  
  :طريقةالتقييم

  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
  .الثالثجذعمشترك:السداسي

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاالستكشافيّة

  :األستاذالمسؤولعلىالمادة
  نظرية األجناس األدبية: المادة

  :أهدافالتعليم
  :المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة
  تطبيق/ نظرية األجناس األدبية: املادة الثالث: السداسي 01:املعامل 01:الرصيد

 مفردات احملاضرة مفردات التطبيق

 01  )اجلنس و النوع(مفهوم اجلنس األديب

  الشعر الغنائي
ين، والعريب، والفارسي(  )الشعر اليو

 
 األجناس الشعرية

02 

 03 )اإللياذة، الكوميد اإلهلية، جلجامش(الشعر امللحمي

ين و العريب(الشعر التمثيلي  04 )الشعر املسرحي اليو

  )اهلمذاين، احلريري، الوهراين(املناماتاملقامات و 
  
  

 األجناس النثرية السردية

 

05 

 06 القصة

 07 الرواية

 08 القصة القصرية، املقال القصصي، الصورة القصصية

 09 السرية الذاتية

 10 املسرحية

  األمثال و احلكم
 األنواع غري السردية

11 

 12 اخلطابة، الرسالة

 تداخل األجناس )لفريدي :عايدة(األوبرات

 

13 

 14 السرية األدبية ، الرحلة 

  :طريقةالتقييم
  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
  .الثالثجذعمشترك:السداسي

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
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  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألفقية
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  -FRANCAIS: المادة
  :أهدافالتعليم

  :المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

 FRANÇAIS 01:الرصيد 01:المعامل السداسي الثالث وحدة التعليم األفقية
La lexie nominale 1 
Pratique linguistique 2 
La lexie Verbale 3 
Phrase Complexe 4 
Phrase Simple 5 
Pratique linguistique 6 
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 

  :طريقةالتقييم
  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  ).إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
  

  .الثالثجذعمشترك:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألفقية
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  ANGLAIS: المادة
  :أهدافالتعليم

  :المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

 ANGLAIS 01:الرصيد 01:المعامل السداسي الثالث  وحدة التعليم األفقية
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 
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The imperative 10 
Exercises 11 
The passive voice 12 
Reported speech 13 
Exercises 14 

  :طريقةالتقييم
  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
  الرابع:السداسي

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألساسية

  :األستاذالمسؤولعلىالمادة
  النصاألدبيالمعاصر: المادة

  :أهدافالتعليم
  :المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة
  

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 1الرواد والتجربة الشعرية اجلديدة  الكولريا لنازك املالئكةحتليل نص 

 04 2الرواد والتجربة الشعرية اجلديدة  أنشودة املطر للسياب/حتليل نص حفار القبور
 05 1احلداثة الشعرية   )يوسف اخلال/حممود درويش/أدونيس(دراسة نص 
 06 2احلداثة الشعرية   ...عبد الصبور/حجازي/خليل حاوي/نزار قباين: دراسة نص

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

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

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

ه ...عبد القادر علولة/سعد هللا ونوس: دراسة نص  14 املسرح العريب املعاصر وقضا
  :طريقةالتقييم

  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

  ).حسنالبحراوي( النصوصالنثريةالمعاصرة .1
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  .توظيفالتراثفيالروايةالعربيةالمعاصرة .2
  )عبداللهالغذامي) ( منالبنيويةإلىالتشريحية(  الخطيئةوالتكفير .3

  الرابع:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألساسية
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  النقدالعربيالمعاصر: المادة
  :أهدافالتعليم

  :المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

  :طريقةالتقييم
  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
 النقدالمنهجىعندالعربـمحمدمندور.1

  النقدوالنقادالمعاصرونلمحمودتيمور.2

  نشأةالنقدالعربيالحديثلعزالديناألمين.3

  النقداألدبيأصولهومناهجهـلسيدقطب.4
  

  الرابع:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  حماضرة و تطبيق/العريب املعاصرالنقد : املادة الرابع: السداسي 02:املعامل 04:الرصيد
 مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
لنظرية  01 إرهاصات النقد العريب املعاصر 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: للتطبيق نص
 05 النقد السيميائي سعيد بنكراد، رشيد بن مالك: نص للتطبيق
 06 النقد االجتماعي / حممود أمني العامل/ حسني مروة: نص للتطبيق
 07 النقد الثقايف إدوارد سعيد/ الغذامي: نص للتطبيق

 08 النقد النفسي ....جورج طرابيشي، عز الدين إمساعيل: للتطبيقنص 
 09 النقد األيديولوجي ....سعيد علوش، نبيل سليمان، حممود أمني العامل: 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 /دمحم الويل/ جابر عصفور : نص للتطبيق
 14 التناص دمحم مفتاح: نص للتطبيق
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  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألساسية
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  علمالصرف: المادة
  :أهدافالتعليم

  :المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

  
  :طريقةالتقييم

  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

  .دمحمحماسةعبداللطيف،فيبناءالجملةالعربية-1

  .دمحمحماسةعبداللطيف،العالمةاإلعرابيةفيالجملةبينالقديموالحديث -2

  .تمامحسان،اللغةالعربيةمعناهاومبناها-3
  . الشيخمصطفىالغالييني،جامعالدروسالعربية -3

  الرابع:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألساسية
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  اللّسانيّاتالتطبيقيّة: المادة
  :أهدافالتعليم

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

ت أدبية  01  1أبنية املصادر  تطبيقات  من خالل نصوص 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 التذكري و التأنيث تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
ت أدبية  05 التثنية تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
ت أدبية  06 اجلمع السامل بنوعيه تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
ت أدبية ا  تطبيقات  من خالل نصوص وكتا  07 )اجلمعمجع  –اسم اجلمع (  1أبنية مجوع التكسري  ودالال
ت أدبية ا  تطبيقات  من خالل نصوص وكتا  08 )اسم اجلنس اجلمعيّ  –اسم اجلنس اإلفرادّي (  2أبنية مجوع التكسري  ودالال
ت أدبية ا  تطبيقات  من خالل نصوص وكتا  09 )صيغ منتهى اجلموع( 3أبنية مجوع التكسري  ودالال
ت أدبية  10 اإلعالل و اإلبدال تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
ت أدبية  11 اإلدغام  تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
ت أدبية  12 التصغري تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
ت أدبية  13 الّنسب تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
ت أدبية  14 املمدود واملقصور واملنقوص  تطبيقات  من خالل نصوص وكتا
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  :المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

  :طريقةالتقييم
  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
 .صالحبلعيد،دروسفياللسانياتالتطبيقية -1
 .ميشالزكريا،األلسنيةوتعليماللغات -2
 .صالحبلعيد،اللغةالعربيةالعلمية -3
  . عبدالقادرالفاسيالفهري/د. اللسانياتواللغةالعربية -4

  الرابع:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةالمنهجية
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  نظريةاألدب: المادة
  :أهدافالتعليم

  :المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

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

  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 واملرجعية املعرفية واملنهجية :  2مدخل إىل الّلسانيّات التطبيقّية ميشال زكر  02 ا
 03 فهم الّلغة، إنشاء الّلغة 1امللكات الّلغويّة  ... دمحم عيد: نصوص خمتارة
 04 ، القراءة الكتابة 2امللكات الّلغويّة  ...عبد الرمحن احلاج صاحل: نصوص خمتارة

ت التعّلم    05 السلوكّية، االرتباطّية: 1نظر
ت التعّلم    06 النظرية البيولوجية: 2نظر
ت التعّلم    07 النظرية املعرفّية: 3نظر
 08 املنهج البنوّي . املنهج التقليديّ : 1مناهج تعليم الّلغات  
 09 . املنهج التواصليّ : 2مناهج تعليم الّلغات  
 10 االزدواجية، والثنائية  والتعدد اللغوي  
 11 التخطيط اللغوي 
 12 أمراض الكالم وعيوبه 
 13 اللغة واالتصال 
 14 الرتمجة اآللية 
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 مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
ت و النصوصاختيار   01 )املاهية و املفهوم(نظرية األدب املدو

ت و النصوص  02 نظرية األدب و العلوم األخرى اختيار املدو
ت و النصوص ريخ األدب و نقده اختيار املدو  03 نظرية األدب و 
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 نظرية التعبري_ب اختيار املدو
ت و النصوص  09 نظرية اخللق_ ج اختيار املدو
ت و النصوص  10 نظرية االنعكاس_ د اختيار املدو
ت و النصوص  11 نظرية األجناس األدبية اختيار املدو
ت و النصوص  12 نظرية الشعر_أ اختيار املدو
ت و النصوص  13 نظرية الرواية_ب اختيار املدو
ت و النصوص  14 نظرية الدراما_ج اختيار املدو

  
  :طريقةالتقييم

  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

 .عبدالمنعمإسماعيل : نظريةاألدبومناهجالدراساتاألدبية -1

 .رامانسلدن : النظريةاألدبيةالمعاصرة -2

 . حماديصمود : فينظريةاألدبعندالعرب - -3

 .مرادمبروك :مدخإللىنظريةاألدب -4

  الرابع:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةالمنهجية
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  المدارساللّسانيّة: المادة
  :أهدافالتعليم

  :المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

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

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

 03 حلقة موسكو كوبسون 



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة82
2015/2016:     السنةالجامعية  

 04  1مدرسة براغ  تروبوتسكوي
 05 2مدرسة براغ  بنفينيست 

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

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

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

 13 مدرسة أوكسفورد سريل/  أوستني
 14 املدرسة اخلليلّية عبد الرمحن احلاج صاحل

  :طريقةالتقييم
  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
 .كاترينفوكوبيارليقوفيك،مبادئفيقضايااللسانياتالمعاصرة -1
 .دمحمالصغيربناني،المدارساللسانيةفيالتراثالعربيوفيالدراسةالحديثة -2
 .النشأةوالتطور– أحمدمومن،اللسانيات -3
  .أحمددمحمقدور،مبادئاللسانيات -4

  الرابع:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةالمنهجية
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  مدخإللىاآلدابالعالمية: المادة
  :أهدافالتعليم

  :المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

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

 01 املفهوم واملصطلح: اآلداب العاملية ...غوتة 
نة/ الشهنامة للفردوسي 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/ غوغول/تولستوي/بوشكني
 06 األدب الرتكي ظم حكمت

 07 األدب األملاين غونرت غراس/ برخيت/ شيليغ/شليجل/غوتة
 08 األدب الفرنسي سنتدال/رامبو/فلوبري/هيجو/المرتني/راسني
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 09 األدب اإلجنليزي فوكنر/ فرجينيا وولف/شيكسبري
 10 األدب األمريكي إدغار أالن بو/ شتاينباك/ سوسدوس /مهينغواي

 11 األدب األمريكي الالتيين بورخيس/ بلو نريودا/ ولو كويلو/ماركيز
 12 األدب اإلفريقي احلديث / ...ليوبول سنغور
 13 األدب اإليطايل احلديث ألكونت دوالبيدوزا/ ألربتو مورافيا

 14 األدب اإلسباين لوركا/ سرفونتيس
  

  :طريقةالتقييم
  يجريتقييمالمحاضراتعنطريقامتحانفينهايةالسداسي،بينمايكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
  بديعحقي،قممفياألدبالعالمي .1
  إنجيلبطرسسمعان،روبنسونكروزولدانيلديفو .2
  توفيقالحكيم،فناألدب .3
  طهباقر،ملحمةجلجامش .4

  الرابع:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاالستكشافيّة
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  المصطلح النقدي: المادة
  :أهدافالتعليم

  :المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

  تطبيق/املصطلح النقدي: املادة الرابع:السداسي 01:املعامل 01:الرصيد

 مفردات احملاضرة مفردات التطبيق

 01  نظرية املصطلح النقدي

 02  مفهوم املصطلح النقدي

 03  املرجعيات املعرفية للمصطلح

  املكون اللساين -1
 

ت املصطلح النقدي   مكو

04 

 05 املكون الثقايف -2

 06 املكون املعريف -3

 07  املصطلح النقدي الرتاثي

 08  املعاصراملصطلح النقدي احلديث و 

 09  املصطلح يف النقد العريب

ملفهوم  10  عالقة املصطلح 

 11  إشكالية وضع املصطلح

 12  إشكالية ترمجة املصطلح

 13  املصطلح و املنهج
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 14  مصطلحات املناهج النقدية

  
  :طريقةالتقييم

  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي
 ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع

 

 

  الرابع:السداسي
  النقدواملناهج:عنوانالليسانس

  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاالستكشافيّة
  :األستاذالمسؤولعلىالمادة

  نقد النّقد: المادة
  :أهدافالتعليم

  :المعارفالمسبقةالمطلوبة
  :محتوىالمادة

  تطبيق/ نقد النقد: املادة الرابع:السداسي 01:املعامل 01:الرصيد

 مفردات احملاضرة مفردات التطبيق

 01  )مسار النشأة(احلقل املعريف

 02  مفهوم النقد و خصائصه

 03  النقد و األدب

 04  مرجعيات النقد األديب

 05  النقد و النظرية

 06  النقد و الدراسة األدبية

 07  النقد و التنظري النقدي

 08  النقدالنقد و نقد 

ت نقد النقد  09  خطا

 10  خطاب التاريخ

 11  خطاب التنظري

 12  خطاب التعليم

 13  خطاب التحقيق

ت نقد النقد  14  مدو

  :طريقةالتقييم
  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
  الرابع:السداسي

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألفقية



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة85
2015/2016:     السنةالجامعية  

  :األستاذالمسؤولعلىالمادة
  لغةأجنبية: المادة

  :أهدافالتعليم
  :المعارفالمسبقةالمطلوبة

 :محتوىالمادة
 

 FRANÇAIS 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 

  :طريقةالتقييم
  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
  الرابع:السداسي

  النقدواملناهج:عنوانالليسانس
  :األستاذالمسؤولعنالوحدةالتعليميةاألفقية

  :األستاذالمسؤولعلىالمادة
  ANGLAIS: المادة

  :أهدافالتعليم
  :المعارفالمسبقةالمطلوبة

  :محتوىالمادة
 

 ANGLAIS 01:الرصيد 01:المعامل السداسي الثاني  وحدة التعليم األفقية
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 
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The imperative 10 
Exercises 11 
The passive voice 12 
Reported speech 13 
Exercises 14 

  :طريقةالتقييم
  يكونتقييماألعمااللموجهةمتواصالطوااللسداسي

  ). إلخكتب،ومطبوعات،مواقعانترنت،(  :المراجع
 اخلامس :السداسي 

  النقد واملناجه:عنوان الليسانس 
  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية

  :األستاذ المسؤول على المادة
عي: المادة ج   النقد 

  :أهداف التعليم
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة
عي: املادة اخلامس: السدايس 03:املعامل 05:الرصيد ج   حمارضة و تطبيق/النقد 

 مفردات احملارضة مفردات التطبيق
افظ ٔفق اخلطاب النقدي لصربي  متع حتليل نصوص من كتاب  ٔدب   01 القة ا

ادئ العمل  كوحتليل نصوص من كتاب م ست ف ت ٔدب واملر احلضارية  اجلديد جلون   02 ا
عية(مدام دي ستايلحتليل نصوص  ج ملؤسسة  ه  الق ٔدب يف  ة )ا ٔدب والب  03 ا

جنلزيي لتني  ٔدب  رخي ا ة(ثالثية  حتليل نصوص من كتاب  لحظة التارخيية. العرق. الب  04 )ا
ٔدب و التارخي  السونغوستاف / حتليل نصوص سانت بوف   05 ا

انوف نعاكس حتليل نصوص هيبوليت لبلي  06 نظرية 
ٔدب والثورة حتليل نصوص لينني  07 ا

ية مكسمي غوريك: حتليل نصوص  شرتا  08 الواقعية 
سيك سيك واملامرسة النقدية حتليل نصوص بل  09 بل

ة : حتليل النصوص  ٔيديولوج و ا زة ا ٔ ة و ٔيديولوج ة  ٔلتوسريا ٔيديولوج ٔدب وا  10 1ا
س ٔن ٔمني العامل وعبد العظمي  ة  حتليل نصوص من كتاب يف الثقافة املرصية حملمود   ٔيديولوج ٔدب وا  11 2ا

ٔنتونيوغراميش  متع حتليل نصوص من كتاب املثقف العضوي   12 املثقف وا
لشعب لسالمة موىس ٔدب  ٔدب الشعب   حتليل نصوص من كتاب ا  13 مفهوم 

 14 التنظري الواقعي دراسات نقدية يف ضوء املهنج الواقعي حلسني مروة:حتليل نصوص 
  :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
ات ، مواقع انرتنت، ٕاخل( :المراجع   ).كتب،ومطبو
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ا، - .1   محيد محليداين، النقد الروايئ وإاليديولوج
عي - .2 ج ٔد -بيار زميا، النقد  لنص ا ع  ج مل    يب،حنو 
عي،- .3 ج   سالمة موىس، النقد 
ٔمني العامل، يف الثقافة املرصية، - .4   محمود 
ٔديب العريب احلديث، - .5 ة النقد ا س، سوسيولوج يل    ا 
عي يف النقد العريب احلديث - .6 ج جتاه  ٔصيل –دمحم عباس،  س والت ٔس   .حبث يف الت
ٔدب .7  ايل شكري، املارسية وا

  
 اخلامس :السداسي

  النقد واملناجه:عنوان الليسانس
  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية

  :األستاذ المسؤول على المادة
ٔدب: المادة ليل النفيس ل   الت

  :أهداف التعليم
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة

ٔدب : املادة اخلامس: السدايس 02:املعامل 04:الرصيد ليل النفيس ل   حمارضة و تطبيق/ الت
 مفردات احملارضة مفردات التطبيق
ٔرسطو (حتليل نصوص  س النفسية ...)التطهري  اس ٔ ٔدب وا  01 ا
رويب: حتليل نصوص  ٔدب لسايم ا مل النفس مل النفس وا ٔديب و  02 النقد ا
ٔب: حتليل نصوص  ل ا لفن  سيغموند فرويد /ـ جرمية ق ليل النفيس   03 1الت
ٔوديب/فرويد  : حتليل نصوص  لفن  عقدة  ليل النفيس   04 2الت

لييل مل النفس الت لييل لاكرل يونغ حتليل نصوص من كتاب   05 مل النفس الت
ٔصول: حتليل نصوص   06 الرواية العائلية  مارت روبري /ٔصول الرواية ورواية ا

ة:  حتليل النصوص  ت التطبيق لمهنج النفيستلقي  النقاد  املقار  07 العرب 
اصةحتليل نصوص من  ٔسس النفسية لٕالبداع الفين يف الشعر  ملصطفى    ا

 سويف 
ٔديب  ٔسس النفسية لٕالبداع  ا  08 ا

لف هللا ٔدب ونقده حملمد  ة النفسية يف دراسة ا ٔدب حتليل نصوص من الو  09 الالوعي وا
ٔدب  لعز  ن ٕاسامعيلحتليل نصوص  التفسري النفيس ل ٔدب ا  10 التفسري النفيس ل

ي: حتليل نصوص   ٔيب نواس دمحم النوهي ٔدبه  نفسية  ٔديب من   11 1نفسية ا
اته من شعره عباس محمود العقاد: حتليل نصوص ن الرويم ح ٔدبه  ا ٔديب من   12 2نفسية ا
ٔوديب: حتليل نصوص  يشعقدة  ملهنج  في الرواية العربية جلورج طراب  13 الوعي 
دوش:  حتليل نصوص  ٔمحد ح ٔنوثة القصيدة   ليل النفيس شعرية املرٔة و  14 ٓفاق الت
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  :طريقة التقييم

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

د رويب 1 ٓن جفرسون وديف ٔدبية احلديثة، تقدمي مقارن، : ـ    )رمجة مسري مسعود(النظرية ا
ٔدب، : ـ تريي ٕايغلتون 2 ر ديب(نظرية ا   ).رمجة 
ٔدب، : ـ مارن لينداور 3 راسة النفسية ل ر عبد امحليد(ا   ).رمجة شا
ٔدب-4 ن ٕاسامعيل، التفسري النفيس ل  .عز ا
جتاه النفيس يف نقد الشعر العريب-5 دوح،    .عبد القادر ف
ٔديب-6 مل النفس ا راهمي فضل هللا،    .ٕا
  

  الخامس     :السداسي
  النقد واملناهج:عنوان الليسانس

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

  النقد البنيوي: المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

  السدايس اخلامس
دة التعلمي     و

ويالنقد :مادة النص    الب
 

 :الرصيد :املعامل

 التطبيق احملارضة 
وية  1 ٔسس واملفاهمي: الب ة: حتليل نصوص  ا شال زر ، مشلكة الب  م
ة  2 اللكية ، التحوالت ، الضبط : خصائص الب

ايت  ا
ه: حتليل نصوص  وية ، جون بياج  الب

نية الروسية 3 نيني الروس: حتليل نصوص  الش  نصوص الش
ليل الوظائفي 4 روب  الت ا،احلاكية الشعبية   مرفولوج
وي    5  القطط لشارل بودلري: حتليل نصوص  النقد الب
لرسد 6 وي  ليل الب شال فوو/ لكود ليفي شرتاوس : حتليل نصوص  الت  م
وية الفرسية 7 رت/ ل اكل: حتليل نصوص  الب  روالن 
وية الرسدية 8  تودوروف/ شعرية النرث: نصوص حتليل  الب
يت 03ٔم : حتليل النصوص  شعرية الرسد 9  ريار ج
ة الشعر 10 وسون : حتليل النصوص  ب ا وهني/رومان   جون 
جنلوسكسونية 11 وية   شارل بريس: حتليل النصوص  الب
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وية  12 لب ملهنج: التلقي العريب  ٔديب  صالح :حتليل النصوص  التعريف  النظرية  البنائية يف النقد ا
 فضل 

وية يف الشعر 13 ٔبو ديب :حتليل نصوص  تطبيقات ب يل كامل   دلية اخلفاء والت
وية يف الرسد 14 ة القصصية يف رسا (حسني الواد: حتليل النصوص  تطبيقات ب الب

ميىن)الغفران ية الرسد الروايئ    العيد سزيا قامس،تق
  

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

  متواصال طوال السداسي 
  ). إخل كتب،ومطبوعات ، مواقع انرتنت،(  :املراجع

ه 1 وية، جون بياج   ـ الب
ر 2 وية،  ر عصفور.ٔديثكرزويل، عرص الب   ا
اجه حتليل اخلطاب الرسديـ معر  3   عيالن، م
ة 4 سق ٔمحد يوسف، القراءة ال   ـ  
ٓخرون 5 زيفطانتودروف و ٔصول اخلطاب النقدي اجلديد : ـ    ٔمحد املديين: رمجة –يف 
وية،-6  دمحم احلناش، الب
ليل البنوي،-7 ادئ الت   عبد الرحامن اكظم، م
  
  
  

  الخامس     :السداسي
  واملناهجالنقد :عنوان الليسانس

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

  النقد السيميائي: المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

  حمارضة و تطبيق/النقد السمييايئ  :      املاّدة اخلامس: السدايس 2: املعامل 4: الرصيد
 مفردات احملارضة التطبيقمفردات 

 01 املصطلح واملفهوم:السمييائية سعد بنكراد، السمييائيات مفاهميها وتطبيقاهتا : حتليل نصوص 
رت رمجة دمحم البكري،: روالن   ، ٔد مل ا ادئ يف  ٔسس السمييائيات م ادئ و ليل : م احملايثة، الت

وي، حتليل اخلطاب  الب
02 

الشلك واخلطاب، ...دولودال،  نصوص بريس : حتليل نصوص 
 املاجري

طلقات السمييائية عند بريرس  03 م
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  :طريقة التقييم
واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق ان يف هناية السدايس، ب  مي احملارضات عن طريق ام   جيري تق

  ). إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
دها 1 ٔصولها وقوا ، السمييائية  ن ما   ـ رشيد 
ل ٕاىل السمييوطيقا " ـ سزيا قامس  2   "مد
اك فونتانيي3   ـ سميياء املريئ ، 
لغة 4  كو، السمييائية وفلسفة ا ٔمربتوٕا   ـ 
ٔدبية املعارصة،-5 ن، النظرية ا   رمان س
 

 الخامس     :السداسي
  النقد واملناهج:عنوان الليسانس

  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليميةالمنهجية
  :األستاذ المسؤول على المادة

  جزائريالنقد ال: المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

 

ة العامة: حتليل نصوص  ٔلس طلقات السمييائية عند دي سوسري حمارضات يف ا  04 م
كو: حتليل نصوص  ٔمربتو ٕا ة،  ك ٔويل بني السمييائيات والتفك كو الت  05 ٔمربتو ٕا
فامل النص : حتليل نصوص  رس سون، جوليا ( سميياء الشعر  جوليا  ك مولينو، رومان 

اكئيل ريفاتري  فا، م  )رس
06 

ل ٕاىل السمييائية الرسدية، جوزيف : حتليل النصوص  مد
ن ما س، السمييائيات الرسدية، رشيد   ورت

رميون، روالن ( سميياء الرواية- غرمياس، لكود 
ت ن ريار ج  )رت، تودوروف، 

07 

يئ، يوري لومتان: حتليل النصوص  مل امجلال الس زت، يوري لومتان ( سميياء الس - قضا  ان م  08 )رس
ان ( سميياء إالشهار - مسيائيات الصورة إالشهارية، سعيد بنكراد:  حتليل النصوص  و،  رت، جورج بن روالن 

 )دوران 
09 

ن، : ( حتليل النصوص   10 سميياء التواصل - )رييطوجورج مو
كو، رويس الندي : (حتليل نصوص  ٔمربتو ٕا توبوروف، ٕايفانوف، 

...( 
 11 سميياء الثقافة -

ايه ،سمييائية : حتليل نصوص  ٔهواء، غرمياس، دمحم ا سمييائية ا

امل الفكر ٔهواء، جم   ا
ٔهواء  سميياء ا

 
12 

ليل السمييايئ بنكراد،السمييائية الرسدية ، سعيد : حتليل نصوص   13 اجلهود العربية يف الت
ليل السمييايئ ٔمحد يوسف، السمييائيات الواصفة، : حتليل نصوص  14 اجلهود العربية يف الت
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ري : املادة اخلامس: السدايس 02:املعامل 03:الرصيد   حمارضة و تطبيق /النقد اجلزا
 مفردات احملارضة مفردات التطبيق
ٔمحد رضا حوحو: حتليل نصوص  راهميي،  ري رمضان محود، إال ت النقد اجلزا  01 بدا
ري احلديث دمحم مصايف: حتليل نصوص  ل : اجتاهات النقد اجلزا مد

 نظري
02 

رص، صاحل ٔبو القامس سعد هللا، عبد هللا الرييب، دمحم : حتليل نصوص 
 خريف

 03 النقد التارخيي

عي دمحم ساري: حتليل نصوص  ج  04 النقد 
نطباعي / دمحم مصايف / عبد هللا الرييب: حتليل نصوص   05 النقد 
دوح: حتليل نصوص   06 النقد النفيس عبد القادر ف
ض: حتليل نصوص  ري املعارص عبد امل مر ل نظري: النقد اجلزا  07 مد

 08 النقد البنوي عبد امحليد بورايو، : حتليل النصوص 
ن ما: حتليل النصوص   09 النقد السمييايئ رشيد 

ٔسلوب يف املقا عند : حتليل النصوص  عبد امحليد بوزوينة، بناء ا
راهميي  إال

ٔسلويب  10 النقد ا

ض: حتليل النصوص  يك عبد املا مر  11 النقد التفك
ض: النصوص حتليل  ري عبد املا مر  12 النقد الرسدي اجلزا

ة (عبد القادر راحبي، النص والتقعيد : حتليل نصوص  دراسة يف الب
ري لشعر اجلزا  الشلكية 

 13 النقد الشعري

 14 النقد املرس قرقوى ٕادرس، صاحل ملبارية، : حتليل نصوص 
 :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

ة  ـ 1  ٔلس ري املعارص من الالسونية ٕاىل ا يس: النقد اجلزا ل  يوسف و
ليفة  -2 ل   قامس سعد هللابو ال: دمحم العيد 
ٔديب  -3 اجه النقد ا يس: م ل   يوسف و
ض  -4 يس: اخلطاب النقدي عند عبد املا مر ل   يوسف و
ري احلديث  -5 ن زايد: النقد اجلزا   عامر 
  

  الخامس    :السداسي
ٔدبية:عنوان الليسانس راسات ا   النقد وا

  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليميةالمنهجية
  :المسؤول على المادةاألستاذ 
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  قراءة النصوص النقدية: المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

ة / قراءة النصوص النقدية : املاّدة اخلامس: السدايس 02:املعامل 03:الرصيد   ٔعامل مو
ة ٔعامل مو  مفردات 

ٔساسية حول القراءة  01 مفاهمي 
همفهوم النص  ٔنوا  02 النقدي و

 03 النص النقدي الشفايه
لنص الشفايه ة  نرثوبولوج  04 القراءة 

ايب  05 النص النقدي الك
 06 النص النظري: ٔنواع النص النقدي
 07 النص التطبيقي: ٔنواع النص النقدي
 08 النص الرسدي: ٔنواع النص النقدي

 09 عتبات النص النقدي
ٔسلوبية  10 القراءة ا

ة  11 القراءة السمييولوج
ة  12 القراءة السياق
ة سق  13 القراءة ال

لنص النقدي ٔويل نقد القراءات العربية   14 من القراءة ٕاىل الت
  :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

اح، حتليل اخلطاب الشعري، - .1   دمحم مف
  مجيل محداوي، نقد النقد،- .2
مغويم، نقد النقد وتنظري النقد املعارص،- .3   دمحم ا
ن، املنت املثلث،- .4 ل سل   ن
  تودوروف، نقد النقد، - .5
  النقد الغربيةدمحم النارص العجميي، النقد العريب احلديث ومدار - .6

  
 الخامس     :السداسي

  النقد واملناهج:عنوان الليسانس
  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليميةالمنهجية

  :األستاذ المسؤول على المادة
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  تطبيقات نقدية: المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

  حماضرة و تطبيق/  تطبيقات نقدية :املادة اخلامس: السداسي :املعامل :الرصيد

مفردات  مفردات التطبيق

 احملاضرة
 01 رشاد رشدي مقاالت في النقد: تحليل نصوص 
 02 عبد الكريم حسن الموضوعية البنيوية: تحليل نصوص 
 03 عبد السالم المسدي في آليات النقد األدبي، قضية البنيوية ـ دراسة ونماذج: تحليل نصوص 

 04 دمحم النويهي نفسية أبي نواس: نصوص تحليل 
 05 دمحم الهادي الطرابلسي الخصائص األسلوبية في ديوان الشوقيات ألحمد شوقي: تحليل نصوص 
 06 عز الدين إسماعيل التفسير النفسي لألدب: تحليل نصوص 
 07 سعيد يقطين تحليل الخطاب الروائي: تحليل نصوص 

 08 رشاد رشدي النقدمقاالت في : تحليل النصوص 
التلقي والتأويل ـمقاربة نسقية،مفاهيم موسعة لنظرية : تحليل النصوص 

 شعرية 
 09 دمحم مفتاح

 10 عبد هللا الغذامي تشريح النص، ثقافة األسئلة: تحليل النصوص 

 11 عز الدين المناصرة علم الشعريات: تحليل النصوص 

 12 عبد المالك مرتاض لقصيدة أين ليالي دراسة سيميائية تفكيكية: تحليل النصوص 

 13 عبد الحميد بورايو : تحليل نصوص 
 14 نبيلة إبراهيم نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات الحديثة: تحليل نصوص 

  
  :طريقة التقييم

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

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

  ـ صالح فضل، نظرية البنائية في النقد العربي 1

  دمحم مفتاح، تحليل الخطاب الشعري،-2

  الخطاب الروائي، سعيد يقطين، تحليل-3

  عبد الملك مرتاض.التحليل السيميائي للخطاب الشعري، د -4

  إبراهيم السعافين وآخرون، مناهج تحليل النص األدبي،-5
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  الخامس    :السداسي
  النقد واملناهج:عنوان الليسانس

  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليميةاالستكشافيّة
  :األستاذ المسؤول على المادة

  األدب المقارن: المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

 1الرصيد 1املعامل السادس: السداسي أعمال موجهة/  األدب المقارن  : املاّدة

 مدخل إىل األدب املقارن 1

 املفهوم والنشأة والتطور: األدب املقارن 2

 مدارس األدب املقارن 3

 املدرسة الفرنسية  4

 املدرسة االجنليزية  5

 األدب املقارن والبعد الثقايف 6

 التأثري والتأثر يف األدب املقارن 7

 األدب اإلسالمي املقارن 8

 أدوات البحث يف األدب املقارن 9

 ثري اآلداب العربية يف اآلداب الغربية 10

 روافد األدب املقارن 11

 األدب املقارناألجناس األدبية  12

 جهود املقارنني العرب 13

 األدب املقارن يف اجلزائر جتربة أيب العيد دودو 14

 

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  ). إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  .األدب املقارن ، غنيمي هالل .1
 .جامعة عنابة أعمال ملتقى األدب املقارن، .2

 .النظرية والتطبيق يف األدب املقارن، عبد الرمحن دمحم .3
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 .ما األدب املقارن، بييار كرونيل وكلود .4

 .يف األدب املقارن، دمحم عبد السالم .5

 األدب املقارن، بول فان تيغم  .6

  
  

  الخامس    :السداسي
  النقد واملناهج:عنوان الليسانس

  :التعليميةاالستكشافيّةاألستاذ المسؤول عن الوحدة 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  األدب الجزائري: المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

 1الرصيد 1املعامل السداسي اخلامس األدب الجزائري: املاّدة

ري القدمي  1 ٔدب اجلزا ٔبوليوس : ا هيب   امحلار ا

ر الوقاد يف  2 ن حامدا كر   شعر 

ٔ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 

راوش لعبد امحليد  9 ٔسبوع(ن هدوقة، 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 مهيويب 12 ن لوصيف ، عز ا ن جوادي، ع  دواون لك من  سل

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
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  ). إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
ري احلديث -1 رص، الشعر اجلزا   دمحم 
ر -2   شلتاغ عبود رشاد، حركة الشعر احلر يف اجلزا
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ري احلديث   -3  دمحم مصايف ، النرث اجلزا
ض - -4 رية املعارصة          -:         عبد املا مر  القصة اجلزا

 

  
  
  

 الخامس    :السداسي
  النقد واملناهج:عنوان الليسانس

  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليميةاألفقية
  :األستاذ المسؤول على المادة

  ترجمة المصطلح النقدي : المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

 1الرصيد 1املعامل السداسي اخلامس ترجمة المصطلح النقدي: املاّدة

 اشكالية الترجمة والتعريب 1

 القيمة المعرفية للمصطلح النقدي بين الترجمة والتعريب 2

 ترجمة مصطلحات المناهج النقدية 3

 التاريخيمصطلحات المنهج  4

 النفسانيمصطلحات المنهج  5

 االجتماعيمصطلحات المنهج  6

 البنيويمصطلحات المنهج  7

 مصطلحات المنهج األسلوبي 8

 مصطلحات المنهج األسطوري 9

 مصطلحات نظرية القراءة 10

 مصطلحات السيميائية 11

 مصطلحات التفكيك 12

 مصطلحات نظرية التأويل 13

 الثقافي مصطلحات النقد 14

 
 

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  ). إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
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  دمحم عصفور، دراسات في الترجمة ونقدها، .1
  علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، .2
  المصطلح،محمود فهمي حجازي، األسس اللغوية لعلم - .3
  دليل المصطلح النقد، سعد البازعي وميجان الرويلي،- .4
  رشيد عبد المالك، معجم المصطلحات السيميائية، - .5

  
  
 

 

 

 

 

  
  السادس    :السداسي

  النقد واملناهج:عنوان الليسانس
  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية

  :األستاذ المسؤول على المادة
  يالنقد النفسان: المادة

  :أهداف التعليم
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  :محتوى المادة
  

  حماضرة و تطبيق/ النقد النفساني: املادة السادس: السداسي 03:املعامل 05:الرصيد

 مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
 01 بني التحليل النفسي والنقد النفسي: مدخل نظري محيد محليداين، النقد النفيس املعارص وتطبيقاته يف جمال الرسد،: حتليل نصوص

 02 اجتاهات النقد النفسي ومدارسه جاك الكانالتحليل النفسي والبنيوية / قراءة جديدة لفرويد

 03 النقد النفسي  شارل مورو /االستعارات امللحة واألسطورة الشخصية: حتليل النصوص

 04  1اللغة و بنية الالوعي  جاك الكانالتحليل النفسي والبنيوية : حتليل نصوص

وحدة الدال وتعدد ( 2اللغة وبنية الالوعي  جاك الكان / الرسالة املسروقة، إدغار أالن بوو: حتليل نصوص

 )املدلول

05 

 06 الوعي النص حنو ال وعي النص  جلون بيلمان نويل: حتليل نصوص

لنظرية: 1التلقي العريب للنقد النفساين  يف جمال الرسد محيد محليداين، النقد النفيس املعارص وتطبيقاته: حتليل نصوص  07 التعريف 

 08 .الرتمجة: 2التلقي العريب للنقد النفساين  األدب وعلم النفس، سامي الدرويب: حتليل نصوص

 09 دراسات تطبيقية : 3التلقي العريب للنقد النفساين  جورج طرابيشيالروائي وبطله : حتليل النصوص
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 10 الرواية من منظور التحليل النفسي :حسن املودنالرواية والتحليل النصي، / سامي سويدان: لنصوصحتليل ا

 11 يف الشعر: 1جماالت النقد النفساين االجتاه النفسي يف النقد النفسي، عبد القادر، فيدوح: حتليل نصوص

 12 يف السرد: 2النقد النفساينجماالت  بنية النص السردي من منظور النقد، حلميداين: حتليل نصوص

 13 يف الدراما: 3جماالت النقد النفساين التحليل النفسي لألدب عز الدين إمساعيل: حتليل نصوص

 14 النقد النفساين  واملتلقي 

  
  
  

  :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

  حسن المودن، الوعي النص في روايات الطيب صالح، - .1
  سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية العربية، - .2
  اللطيف، جماليات النقد النفسي عند شارل مورو، حني عبد- .3
  حميد لحميداني، الفكر النقدي األدبي المعاصر، مناهج ونظريات ومواقف،- .4

  السادس     :السداسي
  النقد واملناهج:عنوان الليسانس

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

  البنيوي التكوينيالنقد : المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة
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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

مان 1 شاوي: ـ لوسيان غو ر مصطفى امل ٔديب، ع ا ج مل    املهنجية يف 

  حماضرة و تطبيق/ النقد البنيوي التكويني : املادة السادس: السداسي 02:املعامل 04:الرصيد

 مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
في البنيوية التركيبية دراسة في منهج : جمال شحيد: نصوص من 

 البحث عن النقد الجديد دمحم ساري/ لوسيان غولدمان
المفهوم : البنيوية التكوينية

 والتأصيل
01 

رؤية : أسس البنيوية التكوينية من أجل علم اجتماع الرواية، لوسيان غولدمان: نصوص من  
 العالم

02 

 03 البنية الداللية الروائي واأليديولوجيا، حميد لحميدانيالنقد : نصوص من 
 04 مفهوم القيمة الماركسية و العلوم اإلنسانية غولدمان: نصوص من 

 05 مجاالت دراسات البنيوية التكوينية  صالح فضل، مناهج النقد المعاصر: نصوص من  
الرواية واإليديولوجيا في المغرب العربي، سعيد : نصوص من  

 علوش
 06 البنية التاريخية 

أمين . تد: جورجلوكاش : معنى الواقعية االشتراكية: تحليل نصوص 
 العيوطي

 07 البنية اإليديولوجية

 08 البنية الداخلية للنص سوسيولوجيا الغزل العذري، الطاهر لبيب: نصوص من

ثالثية الرفض والهزيمة، محمود أمين : النصوص تحليل 
دراسة في منهج غولدمان، جمال : العالم ، البنيوية التكوينية

ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، / دمحم بنيس/ شحيد 
 مقاربة بنيوية تكوينية

 :البنيوية التكوينية في النقد العربي
 التعريف بالنظرية / 1

09 

مقدمات في / نظرية الرواية، جورج لوكاتش : تحليل النصوص 
اإلله / سوسيولوجيا الرواية، لوسيان غولدمان، ترجمة دمحم سبيال

 الخفي زبيدة الفاطمي

 :البنيوية التكوينية في النقد العربي
 الترجمة / 2 

10 

س، ظاهرة الشعر املعارص يف املغرب:حتليل النصوص  مقاربة - دمحم بن
ة كوي وية   ب

في  البنيوية التكوينية تطبيقات

 الشعر:النقد العربي
11 

الرواية المغربية ورؤية الواقع االجتماعي، :  نصوص من 
 حميد لحميداني

في  تطبيقات البنيوية التكوينية

 1النثر : النقد العربي 
12 

في  تطبيقات البنيوية التكوينية .....سوسيولوجيا الرواية ، عبد الرزاق عيد

 2النثر : النقد العربي 
13 

ة،  - فضاء النص الروايئ نصوص من كتاب  كوي وية  مقاربة ب
 حملمد عزام،

البنيوية التكوينية في النقد 
 المعاصر 

14 
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ا 2 ا النص الروايئ - ـ محلداين،محيد،النقد الروايئ وإاليديولوج ا الرواية ٕاىل سوسيولوج  من سوسيولوج
مانيل ساروت، : ـ الرواية والواقع  3 روبغرييه،لوسيان جو دو. د -ت : ال ن    رشيد 
ية 4 شرتا لواكش : ـ معىن الواقعية    ٔمني العيوطي. ر: جور
  

  السادس     :السداسي
  النقد واملناهج:عنوان الليسانس

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

  النقد األسلوبي: المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

  حماضرة و تطبيق/ النقد األسلوبي : املاّدة السادس: السداسي 03:املعامل 05:الرصيد

 مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
األسلوبية واألسلوب، عبد السالم : نصوص من 

 المسدي
 01 المفهوم والنشأة: األسلوبية

 :اتجاهات النقد األسلوبي شارل بالي: نصوص من  
 ـ األسلوبية التعبيرية شارل بالي1 

02 

كتب ليو سبيتزر، األسلوبية وتحليل :نصوص من  
 الخطاب، منذر عياشي

 03 ليو سبيتزر: ـ األسلوبية النفسية2

 04 ريفاتير: ـ األسلوبية الوظيفية 3 معايير تحليل األسلوب ريفاتير: نصوص من 
األسلوبيةـ دراسة لغوية إحصائية، : نصوص من 
 سعد مصلوح

 ـ األسلوبية اإلحصائية4
 

05 

مدخل إلى علم األسلوب، شكري : نصوص من 
 عياد

 :محددات األسلوب في األسلوبية
 ـ االختيار1 

06 

 07 ـ التركيب2 عبد السالم المسدي: تحليل نصوص 
 08 االنزياحـ 3 دمحم الهادي الطرابلسي: تحليل نصوص 

 09 ـ المستوى الصوتي1: مستويات التحليل األسلوبي محمود درويش: تحليل قصيدة 
 10 ـ المستوى اإليقاعي2 تحليل قصيدة السينية للبحترى

 11 ـ المستوى التركيبي3 تحليل قصيدة أنشودة المطر للسياب

 12 ـ المستوى الداللي4 تحليل قصيدة لمفدي زكريا

االتجاهات الحديثة في علم :نصوص من 
 األساليب وتحليل الخطاب، علي عزت 

 13 األسلوبية والمناهج األخرى

المسدي، الطرابلسي، أحمد : تحليل نصوص   14 تجارب عربية في النقد األسلوبي
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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
  ـاألسلوبية واألسلوب ،عبد السالم المسدي 1
  ـاألسلوبية منهجاً نقدياً، دمحم عزام 2
  رجاء عيد/ عاصرة وتراثم: ـالبحث األسلوبي 3 
  أحمد درويش، دراسة األسلوب بين المعاصرة والتراث، -4
  صالح فضل، علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، -5
  ديوان الشوقيات،  - دمحم الهادي الطرابلسي، الخصائص األسلوبية -6

  السادس   :السداسي
  النقد واملناهج:عنوان الليسانس

  :ليمية األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التع
  :األستاذ المسؤول على المادة

  النقد الموضوعاتي: المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

 عبد المطلب

  حماضرة و تطبيق/ النقد الموضوعاتي    : املاّدة السادس: السداسي 2: املعامل 4: الرصيد

 مفردات احملاضرة مفردات التطبيق
المنهج الموضوعي النظرية : تحليل نصوص 

 والتطبيق، عبد الكريم حسن
  :مفهوم المقاربة الموضوعاتية

 
01 

 02 )الموضوعاتية: ( مصادر المقاربة الموضوعاتية جون بيار ريشارد: تحليل نصوص 
 03 1آليات المقاربة الموضوعاتية النقد الموضوعاتي ميشال كولو: تحليل نصوص
 04 2آليات المقاربة الموضوعاتية بيار ويبر، مانسيبالنشو، جون : تحليل نصوص

. غاستون باشالر، تر.جمالية المكان: نصوص من  
 غالب هلسا، التحليل النفسي للنار،

 05 غاستون باشالر: النقد الموضوعاتي عند الغرب

العالم التخيلي "ريشارد . ب. ج: نصوص من  
 ، "الشعر واألعماق"، "لماالرميه

 06 ريشاردجون بيار 

 07 جورج بولي  الفضاء البروستي: تحليل نصوص 

 08 جان ستاروبينسكي الشفافية والعائق، العين الحية،: تحليل النصوص 
 09 تكوين األثر الشعري جون بول ويبر  تكوين األثر الشعري: نصوص من 
المنهج الموضوعي، الموضوعية : نصوص من 

 البنيوية دراسة في شعر السياب
 10 الكريم حسن عبد

النقد الموضوعاتي، سعيد : تحليل النصوص   11 سعيد علوش،
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  :التقييمطريقة 
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

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

  "النقد الموضوعاتي في فرنسا"ريشارد، . ب.ـ ج 1
  سعيد علوش، النقد الموضوعاتي، -2
  الموضوعية البنيوية دراسة في شعر السياب،عبد الكريم حسن،  -3
  جون بيار ريشارد، العالم الخيالي لمالرميه،-4
  ميشال كولو، النقد الموضوعاتي، -5

  ستاروبنسكي،.النقد واألدب، ج-6
  

  السادس     :السداسي
  النقد واملناهج:عنوان الليسانس

  :التعليميةالمنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة 
  :األستاذ المسؤول على المادة

  مذكرة التخرج: المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

  
 

  :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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 علوش
سحر الموضوع، حميد : تحليل النصوص 

 لحميداني
 12 حميد لحميداني

 13 سمير سرحان النقد الموضوعي،: تحليل نصوص
من االستعارات الملحة إلى : تحليل نصوص 

 األسطورة الشخصية
 14 شارل مورون
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 السادس     :السداسي
  النقد واملناهج:عنوان الليسانس

  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليميةاالستكشافيّة
  :األستاذ المسؤول على المادة

  النقد الثقافي: المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

 1الرصيد 1املعامل السداسي السادس النقد الثقايف: املاّدة

 )الماركسية، الفرويدية، النيتشوية ( األصول المعرفية  1

 )مدرسة فرانكفورت، فوكو،ديريدا( األصول ما بعد الحداثية  2

 تفكيك المركزيات،تحفيز الكتابة المضادةنقد السرديات الكبرى، : مقوالت النقد الثقافي 3

 نظرية نقد االستشراق عند إدوارد سعيد 4

 مقولة القراءة الطباقية ومفهوم المقاومة الثقافية 5

 الهجنة والمحاكاة والفضاء الثالث  6

 مفهوم التابع عند غياتريسبيفاك 7

 الغيرية الذاتية عند جوديتبوتلر 8

 الكولونيالية عند آنيا لومبانقد النظرية ما بعد  9

 بروز تيار النقد ما بعد الكولينيالي في أستراليا 10

 نقد مرجعيات النقد الثقافي 11

 )1(نحو نظرية للدراسات الثقافية العربية  12

 )2(نحو نظرية للدراسات الثقافية العربية  13

 النقد الثقافي المقارن 14

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 
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  ). إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  ـ عبد هللا الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في األنساق الثقافية الغربية، 1
  ـ عبدهللا الغذامي،عبد النبي أصطيف،نقد ثقافي أم نقد أدبي، 2
  العربية واملرجعيات املستعارة،عبد هللا إبراهيم، الثقافة -3
  علي حسني يوسف، إشكاليات اخلطاب النقدي املعاصر،-4
  إدوارد سعيد، االستشراق، -5
  
  
  
  
  
  
  
 

 السادس    :السداسي
  النقد واملناهج:عنوان الليسانس

  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليميةاالستكشافيّة
  :األستاذ المسؤول على المادة

  القراءة والتأويلنظرية : المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

 1: الرصيد 1: املعامل السداسي السادس نظرية القراءة والتأويل: املاّدة

 القراءة بين المفهوم واآللية 1

 القراءة الخطية، االنتقائية، المغربلة، : محك التصنيف 2

 سوسيولوجيا األدب  3

 سوسيولوجيا القارئ 4

 مجتمع القراءة 5

 الهرمينوطيقا 6

  استراتيجية القراءة والقارئ النموذجي 7
 

 نظرية التلقي روبرت ياوس، فولفغانغ أيزر 8

 ثنائية القارئ والنص 9

 الفني والجمالي: العمل األدبي بين القطبين 10

 القارئ الضمني 11
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 أفق االنتظار 12

 النص المفتوح 13

 المسافة الجمالية 14

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

  ). إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  29-28،ص1987، 6ترجمة أحمد المديني ؛آفاق المغربية،العدد) فعل القراءة، نظرية الوقع الجمالي: (ـ فولفغانغإيزر 1  
  ـ حدود التأويل، وحيد بن بوعزيز  3  
  118،ص2002، 1مناهج النقد المعاصر،أفريقيا الشرق،الدار البيضاء،ط: ـ صالح فضل 4  
  1988، 1الحكاية والتأويل،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء،ط: ـ عبد الفتاح كيليطو 5  
  2003، 1القراءة وتوليد الداللة،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،ط: ـ حميد لحمداني 6  
  1994، 1التلقي والتأويل،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،ط: ـ دمحم مفتاح 7  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السادس     :السداسي
  النقد واملناهج:عنوان الليسانس

  :ليميةاألفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التع
  :األستاذ المسؤول على المادة

  الحكامة والمواطنة : المادة
  :أهداف التعليم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :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
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ة 6 صادية والثقاف ق  النوع واملشاركة يف احلياة 
 املواطنة والتارخي 7
قصاء 8 ة  وماكحفة  الفساد والفقر و  دارة العموم
ة 9 دارة العموم ات  ىل اصال  ثري سياسات احلاكمة 

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

  
 

  :طريقة التقييم
  يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 

  السيرةالذاتيةلمسؤولفرقةميدانالتكوين
  

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

.سعـيدة –الّطاهر موالي /جامعة د  
 0557060712  :الهاتف 

  البريد اإللكتروني:               mrouissat@hotmail.fr  
 

 ـ الّشهادات والمؤّهالت:  
 

 -  سيدي بلعباس  -جياللي اليابس جامعة -17/10/2010شهادة التّأهيل الجامعي بتاريخ 
 -  م،   بجامعة  07/07/2008شهادة الّدكتـوراه ،تخّصص لغة ،نوقشت في  
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التّعّدد الّداللي من خالل الوظائف النّحويّة في (تلمسان،موسومة  بـ  - أبي بكربلقايد   
:األستاذ الّدكتـور : ، إشراف )تفسير البحر المحيط ألبي حيّان النّحوي        

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

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

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

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

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

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

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

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

  .إلى وقتنا الحاضر
 ــ المشاركات في برامج البحث الوطنية :

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

5328/20رمز المشروع .2013 U /22.  
 

رئيس وحدة بحث  -* cnepru  -ظاهرة تدني مستوى تحصيل اللغة العربية في التعليم الجزائري (عنوان الموضوع  
ً نويالطور الثا ابتداء من جانفي ).جةبحث يرصد ظاهرة تدني تحصيل اللغة العربية في الطور الثانوي ـ تشخيصا ومعال( - أنموذجا

2014.  
 

رئيس وحدة بحث  -* cnepru .2012إلى 2010من ) مظاهره وطرق عالجه: االنحراف اللّغوي ( عنوان الموضوع    
  مخبر الّدراسات النّحويّة واللّغويّة بين التّراث والحداثة( في المخبر  عضو أستاذ باحث          (

.تيارت –بجامعة ابن خلدون         
 التعليمية في التعليم الثّانوي (: عنوان المشروع .سعيدة –الّطاهر موالي / عضو خليّة بحث بجامعة د(. 

 
 ــ منالمشاركات في الملتقيات ـــــ

 
 - جامعة ابن خلدون ) استراتجيّة القراءة بين مقصدية النّص وثقافة القارئ( األّول  حول  المشاركة في الملتقى الدولي

  ).قراءة في التّخريج النّصي بين المعتزلة وأهل السنة( بمداخلة عنوانها  2013أفريل  23/24 -تيارت –
 - الّطاهر /بجامعة د. م 2008أفريل  16و15لمنعقد يومي المشاركة  في الملتقى العلمي الخامس للنّقد األدبي ا

 .سعيدة–موالي 
 -  قضايا النّحو العربي،  الواقعواآلفاق، المنعقد (فعّاليات الملتقى الوطني األّول الموسوم بـ في  المشاركة

 :بمداخلة عنوانها  .تيارت–بجامعة ابن خلدون .م2005ماي17و16يومي
)المحدثين دراساتدعوة ابن مضاء القرطبي إلى تيسير النّحو العربي وأثرها في (       
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 - من اإلنتاج العلمي : المقاالت المنشورة في مجالّت محّكمة :
 

 - المنشورات الخمسة األخيرة:
، نشر في مجلّة ) السياق الداللي بين اللّغويين والمفّسرين(مقال بعنوان   - 1   

، مخبر الّدراسات النحوية واللغوية ، جامعة  2012دراسات ،العدد الّرابع     
.تيارت –ابنخلدون   

،منشور في  مجلّة) من جذور التّطّور الّداللي لدى اللّغويين القدامى( مقال موسوم ب -  2  
    –مخبر الّدراسات النحوية واللّغوية ، جامعة ابن خلدون  –2011الباحث ، العدد الثّاني       
.تيارت         

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

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

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

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

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

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

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

 
.، تلمسان)أبو بكر بلقايد( جامعة  2003،  2العدد ) في االصطالح            
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  السيرةالذاتيةلمسؤواللتخصص
  هواري:  اإلسم
  بلقندوز:  اللقب

  هواري:  المولود بتاريخ اإلسم
  بلقندوز:  اللقب

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

  متزوج: الحالة العائلية
  أرزيو/ حي زبانة 5عمارة  12جزيرة  16رقم : العنوان الشخصي

  أستاذ جامعي :  المهنة
  أستاذ محاضر ب:الرتبة 

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

  048477688: الفاكس 
  Belgandouz_houari@ yahoo.fr:  البريد اإللكتروني

  
 

ة  -1 هادات العل  :ال

  
 التقدير      المؤسسة              التاريخ     الشهادة            

ة آداب - را شع ان  ال ان      1990 - ج في وه ة العق ل ل                                                      ثان مق
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القاع في شهادة ال  -
ة ان  اللغة األل

ان  ف للغات 1992 - ج عه ال ان/ال  ج  جامعة وه

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

ق األدبي  - ماج في ال
عاص لقي/ال ة ال ات  إس

ة 2002اك ج ان/ق ال  ح  جامعة وه

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

ة-2 راس ام ال ات واأل ق ل   :ال
 الجامعة       اسم الملتقى       عنوان المداخلة      سنة المشاركة 

20-21 -22 
 2003/ ما

اب  ة ال ة وغائ في الغ ال
 ع اب الفارض

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

ة جامعة  ق اللغات األج
غان  م

02-03 - 
 2003/د

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

هج اب ال  -خ

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

غان/ق األدب  جامعة م

09-10 -11 
 2003/د

د اب ال ة ال مقارة  - ب
ة اول  - ت

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

ائ/ق األدب  جامعة ال

مارس  15-16
2004 

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

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

اثة اث وال  ال

ة/ق األدب ل  جامعة ال

ل  20-21 أف
2004 

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

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

ةجامع/ق األدب  ة 

27-28 -29 
ل   2004أف

فة وأزمة  ص ة ال اللغة الع
هج  ال

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

ة  ة واألدب  اللغ

ة/ق األدب  جامعة ق

ما  30-31
2004 

ة  ائي ل ى ال ع ال
س  العالمة ع ب

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

ل  ل ات وت ائ م ال
ات ا ق ، ال

ان/األدب  جامعة وه

ما  03-04
2005 

ي ورهان فه  ائ اب الغ ال
 اآلخ

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

15-16 
 2006ما

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

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

ة ج جامعة س /ق ال
اس  بلع

س  20-21
2006 

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

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

ة اآل م كل داب والعل
ة اع ة/ االج ل  جامعة ال

10-11 
 2006د

نق ورهان  س هج ال ال
اب  اق في  ال  ال

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

ال / ق األدب
ع امعي   ال

جانفي  21-22
2008  

 

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

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

م  ة اآلداب والعل كل
ة ان ة/ اإلن  جامعة ق
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دجا  .ن

ف  15/17 ن
2008 

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

ود لقات وال  ال

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

جامعة دمحم /دبق األ
ة  خ 

ما  13-14
2008 

لقي م أف الفه إلى  ة ال ت
قع  أف ال

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

ن  ة اآلداب والف جامعة /كل
غان  م

ف 03-04   ن
2009 

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

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

م  ة اآلداب والعل كل
ة ان جامعة ع / اإلن

ة ح م ة/ال  ا

ل  14-15 أف
2010 

لح  ة نقل ال ت اس
أس وال اتي ب ال ان  الل

ف  أل ل ال اني ح ولي ال قى ال ل ال
ل أم اه وال ي، ال ع  ال

ة اآلداب  م كل والعل
ة اع جامعة سع / ااالج

ة/دحل ل  ال

  
ة  -3 ج اغ ة وال ة العل   : ال

ر-3-1   :ال
 المؤسسة       الرتبة       المقياس           السنة      

ة 2001-2002 ج اد ال ق.أ م اع م غان م  جامعة م

ة 2002-2003 ج عاص-ال ق ال اعـ. أ ال غانجامعة  م  م

عاص 2003-2004 ق ال األدب -ال
قارن   )ت(ال

اعـ. أ غان م  جامعة م

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

اعـ. أ غان م  جامعة م

اب- 2004-2005 ل ال ل ارك. م.أ ت ة م ع امعي   ال ال

اب- 2005-2006 ل ال ل   ت
ي-  الغة، أدب ح

روس.أ ال لف  اع م ة م ع امعي   ال ال

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

روس.أ ال لف  اع م ة. م م ع امعي   ال

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

روس.أ ال لف  اع م ة م ع امعي   ال ال

2006-2007 

 

  
  

ات ال - ان   ل
ة  - الم ة األفعال ال   ن
  
اب - ل ال ل   ت

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

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

ن  ة اآلداب والف جامعة / كل
غان   .م

  
ة   جامعة سع
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ة - 2008/2009 ارس نق   م
ة ال ه  م

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

اع أ اذ م ة أس  جامعة سع

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

اض ب اذ م ة أس  جامعة سع

ة -3-2 ج اغ ة و ارسة مهام عل   :م

ق  2006-2008 عة  ا ة ال ة لل ج اغ ة ال ةرئ الل  اللغة الع

امعي  2006-2008 ال ال عه األدب واللغات  ي ل ل العل ال ة/ع   سع

اف على  2006-2007 ة7اإلش ق اللغة الع ج  ات ت ة  .ج.م/ م  ع

ة،  2010-  2007 ر اللغة الع ة في ت ان ل س امعي، مقارة س ي ال عل اب ال ل ال ل ة  ت ع وح
ة ان ال ة  قاف ة وال اع ة االج ج ل ان/م ال في األن  .وه

اف على  2007-2008 ة9اإلش ق اللغة الع ج  ات ت ة  .ج.م/ م  ع

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

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

2009-2010  
  

2010- 2011 

ق  ل ال ام ح قى ال ل ة ل ال ة العل عة، وع الل ا ة ال ة لل ج اغ ة ال رئ الل
ة امعة سع ائ    .األدبي في ال

ان ال ل ةد لغة و .م.رئ ف م ق اللغة الع ي  ة/ أدب ع   جامعة سع
اف على  ة7اإلش ق اللغة الع ج  ات ت ة  .ج.م/ م   ع

ان ع قة  جامعي  ف ة : ع  الغة الع اب في ال ة ال اولي ل ى ال ع ال
CNEPRUU03620100035  

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

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

رات -5 ات وم ا   : ك
 

ـ  ان ال ع
ر  ال

عـة 
ر  ال

ر ــ ار ال ــ  إ أة ال ـة ه ـ وال ـ ال  س

فة  ص ة ال اللغة الع
هج  وأزمة ال

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

ة.م(  )م

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

ة :القادر  ق

2525 /2005  
 1112-4628.د.م.د.ر

I.S.S.N. 
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د اب ال ة ال - ب
ة اول  -مقارة ت

لة اللغة واألدب ع مقال  17/م
ة.م(  )م

ة  معه االلغة الع
ائ  /وآدابها  جامعة ال

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

ي ورهان  ائ اب  الغ ال
امي  ، أل  فه اآلخ

ذجا  ن

اث  مقال ات ال ل لة ح م
ة.م( 2ج5ع  )م

ن  ة اآلداب والف جامعة /كل
غان  م

1975 -2006  
ISSN: 1112-5020 

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

ر  وشارل م

اء وال  مقال لة ال م
 2005 3األدبي ع

ة.م(  )م

ة  ان م اإلن ة اآلداب والعل كل
ة  جامعة 

2410 -2005  
  9947-0-0981-5:ردم

6299 -1112: I.S.S.N 

ة واألداء  ع ة ال ل ال
، مقارة في  اللغ

في األن  ذج ال
اولي  ال

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

ة.م( 2006  )م

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

1975-2007  
ISSN: 1112-4019 

اب  ة ال ة وغائ الغ
في ع اب  ال

 الفارض

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

ة اآلداب  ن جامعة كل والف
غان  م

1975 -2004  
ISSN: 1112-5020 

ة م  ة اللغة الع تعل
ات ال ان ر ل  م

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

ة  ع

2008-424  
 1112-8518:ردم

نق  س اب ال ال
ة  ال ة ال ورهان الق

ة إلى  م األدب
ة  اع  االج

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

ة  سع

2008-424  
 1112-8518:ردم

ان  ن رسة  م
لقي ي الفه  ة ال وت

ل أو  وال

ار ع  مقال ع لة ال  01م
2010 

ل امعي ب  ISSN 2170- 0931 ال ال

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

لقات  ة، ال األم
ود  وال

اء وال  مقال لة ال م
 2009 6األدبي ع

ة.م(  )م

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

2410 -2005  
  9947-0-0981-5:ردم

6299 -1112: I.S.S.N 

ان  ن رسة  م
لقي ب الفه  ة ال وت

ل أو  وال

لة  مقال ار ع م ع ان  1ال ج
2010 

ل امعي ب  ISSN 2170- 0931 ال ال

ة  عل اسة ال ال
جي  اغ وال ال

ي  عل اب ال لل
امعي، مقارة  ال

ن ع مقال لة م  4م
 2010د

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

ة  سع

2008-424  
: 1112-8518:ردم

ISSN 
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ر  ة في ت ان ل س س
ة  اللغة الع

لقي م أف  ة ال ت
قع  الفه إلى أف ال

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

 2170- 0443: ردم
ISSN 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السيرةالذاتيةلمسؤولفرقةشعبةالتكوين
 احلالة املدنّية :

لعرج: االسم  
عّجال: الّلقب  

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

 احلالة العائلّية :
ث 03:، الذّكور06: متزّوج ، عدد األوالد 03: ، اإل  

 
 الّشهادات العلمّية :

 
  1995شهادة البكالور دورة جوان 

  1995شهادة الّليسانس دورة جوان 

  17/02/2004شهادة  املاجستري  

  03/03/2011شهادة الدّكتوراه 
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 الّنشاط املهّين :
 

م31/12/2011م إىل غاية 05/11/1977ابتداًء من )  34( أربع وثالثون سنة : اخلربة املهنّية اإلمجالّية  
الّتدريس يف أطوار الّتعليم مجيِعها من االبتدائّي إىل اجلامعيّ : املهنة املماَرسة  

 م17/09/1982إىل  م05/11/1977من )  05( مخس سنوات : الّتدريس يف املرحلة االبتدائّية -

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

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

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

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

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

 2005/2007أستاذ مساعد مثّبت  -

لّدروس  -  2007/2008أستاذ مساعد مكّلف 

 2008/2010) أ ( أستاذ مساعد قسم  -

  2011) ب ( أستاذ حماضر قسم  -

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

-   
 الّنشاط العلمّي :

 
ا -  . جامعة الدّكتور موالي الطّاهر ـ سعيدة - عضو يف خمرب احلركة الّنقديّة يف اجلزائر بقسم الّلغة العربّية، وآدا

شر يف جمّلة متون اليت ُتصدرها كّلية اآلداب، والّلغات، والعلوم االجتماعّية، واإلنسانّية ـ جامعة  - عضو 
 .الدّكتور موالي الطّاهر ـ سعيدة

:املقالعنوان   
.م2008يف شهر جانفي من عام  01ـ معيارية الّنظام الّلغوّي ُنشر يف العدد  1  
.م2009يف شهر نوفمرب من عام  03 ـ آليات العمل الّنقدّي يف حتديد قيمة األثر األدّيب ُنشر يف العدد 2  



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة116
2015/2016:     السنةالجامعية  

 شهر نوفمرب من يف 06منزلة اإلبراهيمّي األدبّية، وجتربته مع الّشعر املسرحّي ُنشر يف العدد  – 3
.م2012عام  

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

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

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

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

 املشاركة يف امللتقيات :
الذي جرت فعالياتُه جبامعة ابن ) لواقع، واآلفاق ا( املشاركة يف امللتقى الوطّين الثّاين لقضا الّنحو العرّيب  -

 .م2007من ماي من عام  22و 21خلدون بتيارت يف يومي 

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

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

ا   الّشمعة،والّدهاليز للطّاهر وطّار "(الّنّص األدّيب اجلزائرّي بني أيديولوجّية الّنظام،وذاتية األديب"مبداخلة عنوا  
 

 

 

 

   
 
 

  جالنقد والمناه: الليسانس عنوان 
 

  ع:عنوان الليسانس 
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النقدوالمناهج:    جامعةسعيدةعنوانالليسانس: المؤسسة117
2015/2016:     السنةالجامعية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

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