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 انفهزس
I- نيسبنسبطبقت تعزيف ال-------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------رؾل٠ل ِىبْ اٌزى٠ٛٓ -1
 ---------------------------------------------------------------------------------------إٌَّمْٛ -2
 -------------------------------------------------------------------------------اٌّْبهوْٛ ا٢فوْٚ   -3
 -------------------------------------------------------------------------------إٛبه ٚأ٘لاف اٌزى٠ٛٓ -4

  ِىبٔخ اٌّْوٚع:  اٌزٕظ١ُ اٌؼبَ ٌٍزى٠ٛٓ –أ--------------------------------------------------------------- 
 ثبٌّبٍزواالٌزؾبق ّوٚٛ -ة ----------------------------------------------------------------------- 
 أ٘لاف اٌزى٠ٛٓ- ط---------------------------------------------------------------------------- 
 اٌملهاد اٌَّزٙلفخ اٌّؤ٘الد ٚ-ك -------------------------------------------------------------------- 
 ٖ -ًاٌملهاد اٌغ٠ٛٙخ ٚ ا١ٌٕٛٛخ ٌمبث١ٍخ اٌزْغ١------------------------------------------------------------- 
 ٚ-ٜاٌغَٛه ٔؾٛ رقٖٖبد أفو--------------------------------------------------------------------- 
 ِؤّواد ِزبثؼخ ِْوٚع اٌزى٠ٛٓ - ى------------------------------------------------------------------ 

-------- --------------------------------------------------------------------اإلِىب١ٔبد اٌجْو٠خ اٌّزٛفوح-5

--------- ---------------------------------------------------------------------------للهاد اٌزأ١ٛو- أ

 --------------------------------------------------------------------------------فولخ رأ١ٛو اٌزى٠ٛٓ- ة
- ------------------------------------------------------------------اٌزأ١ٛو اٌلافٍٟ-1ة 

 -------------------------------------------------------------------اٌزأ١ٛو اٌقبهعٟ-2ة 

 -------------------------------------------------------اٌؾٍٕٛخ اإلعّب١ٌخ ٌٍّٛاهك اٌجْو٠خ-3ة 

 -------------------------------------------------------------َِزقلِٛ اٌلػُ اٌلائ١ّٓ-4ة 

- -----------------------------------------------------------------------------اإلِىب١ٔبد اٌّبك٠خ اٌّزٛفوح-6

 اٌّقبثو اٌج١لاغٛع١خ ٚاٌزغ١ٙياد -  أ----------------------------------------------------------------- 
 ١ِبك٠ٓ اٌزوثٔ ٚاٌزى٠ٛٓ فٟ اٌّؤٍَبد-  ة------------------------------------------------------------ 
 ِقبثو اٌجؾش ٌلػُ اٌزى٠ٛٓ اٌّمزوػ-ط---------------------------------------------------------------- 
 ِْبه٠غ اٌجؾش ٌلػُ اٌزى٠ٛٓ اٌّمزوػ- ك-------------------------------------------------------------- 
 ٚ -اٌزٛص١ك اٌّزٛفو----------------------------------------------------------------------------- 
 ٖ  - فٚبءاد األػّبي اٌْق١ٖخ ٚ رىٌٕٛٛع١بد اإلػالَ ٚاالرٖبي---------------------------------------------

- 
II -بطبقبث انتنظيم انسداسي نهتعهيم------------------------ -------------------------------------------- ------------

 ----------------------------------------------------------------------------------اٌَلاٍٟ األٚي -1
 ----------------------------------------------------------------------------------اٌَلاٍٟ اٌضبٟٔ -2
 ----------------------------------------------------------------------------------اٌَلاٍٟ اٌضبٌش -3
 ----------------------------------------------------------------------------------اٌَلاٍٟ اٌواثغ -4
 -----------------------------------------------------------------------------ؽٍٕٛخ ّبٍِخ ٌٍزى٠ٛٓ -5

III -بطبقبث تنظيم وحداث انتعهيم--------------------------------------------------------------------------------- 

IV -انبزنبمج انمفصم نكم مبدة------------------------------------------------------------------------------------ 

V  -االتفبقيبث/انعقىد---------------------------------------------------------------------------------------- 

VI-انسيزة انذاتيت نهمنّسقين----------------------------------------------------------------------------------- ---

VII- رأي وتأشيزة انهيئبث اإلداريت واالستشبريت --------------------------------------------------------------------- ----

VIII -تأشيزة انندوة انجهىيت-------------------------------------------------------------------------------------- 
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I - بطاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تعريؼ الميسانس

 :تحديد مكاف التككيف-1
 كمية اآلداب والمغات  :كمية أو معيد 
 المغة واألدب العربي: قسـ 
 الدراسات النقدية: مجموعة 

 :المنسقكف -2
 (أستاذ التعميـ العالي أو أستاذ محاضر  ) مسؤكؿ فرقة ميداف التككيف- 

 ليمى ميداف: االسـ والمقب .1
 -أ - أستاذ محاضر: الرتبة .2
    :0699961012     البريد اإللكتروني   /  :فاكس :mehaddeneleila@yahoo.fr    
 ( صفحات3المطموب إدراج السيرة الذاتية في ممحؽ عرض التكويف ال تزيد عف  )* 
 

 (أستاذ محاضر قسـ أ أو ب أو أستاذ مساعد قسـ أ  ) مسؤكؿ فرقة شعبة التككيف/ منسؽ - 
 قدار عبد القادر :االسـ والمقب .3
 أستاذ محاضر ب:الرتبة .4
      :البريد اإللكتروني  /   : فاكس     :a.kadar@univ_dbkm.dz 
 ( صفحات3المطموب إدراج السيرة الذاتية في ممحؽ عرض التكويف ال تزيد عف )* 
 

 (عمى األقؿ أستاذ مساعد قسـ أ)مسؤكؿ التخصص/ منسؽ 
 بمكاتب أحالـ  :االسـ والمقب .5
 أستاذ مساعد قسـ أ: الدرجة العممية .6
    38-19-79-69-06 البريد اإللكتروني:  / فاكس  : a.belkateb@univ_dbkm.dz 
 ( صفحات3المطموب إدراج السيرة الذاتية في ممحؽ عرض التكويف ال تزيد عف )* 
 
 

mailto:.kadar@univ_dbkm.dz
mailto:%20a.belkateb@univ_dbkm.dz
mailto:%20a.belkateb@univ_dbkm.dz
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:   (*)المشارككف اآلخركف- 3
   / :البريد اإللكتروني:       /فاكس      / :

 المؤسسات الشريكة األخرى- 
 //////////////////////             

المؤسسات و الشركاء االجتماعيوف االقتصاديوف  - 
//////////////// 

: الشركاء الدوليوف األجانب - 
//////////////// 

 
 : إطار كأىداؼ التككيف-4

 مكانة المشركع: التنظيـ العاـ لمتككيف–  أ  .1
سواء مف نفس فرقة )في حالة اقتراح عدة تكوينات في الميسانس أو وجود تكوينات متكفؿ بيا مف قبؿ المؤسسة 

:  يرجى تحديد مكانة ىذا المشروع مقارنة بالمسارات األخرى وفؽ الشكؿ التالي (التكويف أو فرؽ تكويف أخرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انجذع انمشتزك 

 انهغت واألدة انعزبي

 

 اننقد  وانمنبهج

  
 

 اندراسبث اننقديت

  
 

 انمسبراث األخزي انمتكفم بهب
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 ( سطرا عمى أكثر تقدير20الكفاءات المستيدفة ،المعارؼ المكتسبة عند نياية التكويف ،) أىداؼ التككيف- ب

ييدؼ ىذا التكويف إلى توجيو الطالب نحو تقوية المعارؼ التي سيتكتسبيا في مرحمة المسانس، مف خالؿ 
. وفره ىذا تخصص مف إمكانيات معرفية يزوده بيا التمكف مف بعض مواده ياستغالؿ ما 

.   كما أف ىذا الميسانس  يفتح أماـ الطالب آفاقا واسعة توضح لو الرؤية تجاه المرحمة الالحقة في الماستر
يتزود الطالب في ىذه المرحمة مف التكويف بمعارؼ مختمفة، ترتبط عضويا بالتخصص؛ منيا التعمؽ في 

                   الدراسات النقدية ، واالطالع عمى أىـ ما توصمت إليو النظريات النقدية،  وكيفية تطبيقيا في الميداف التربوي 
. و ميداف النقد األكاديمي والثقافي  ، مع إدراؾ الخمفيات الفمسفية والمسانية التي تنطمؽ منيا 

ويسعى ىذا التكويف إلى استغالؿ مختمؼ الوسائؿ المعموماتية والبرمجية في تطوير قدرات الطالب عمى 
االستيعاب المعرفي والتجريبي، عمى مستوى تحميؿ النصوص ونقدىا، بيدؼ تشغيؿ قدرات الطالب اإلبداعية، 

. والتحرر مف التبعية الفكرية، والسعي نحو تكويف باحث يتميز بحس نقدي يمكنو مف توليد األفكار وتجريبيا ميدانيا
. وذلؾ مف خالؿ جممة مف المعايير التي يستنبطيا مف دراستو لمواد ىذا التخصص 

إضافة إلى كؿ ىذا يمكف لمطالب أف يستفيد مف الدراسات التي ليا عالقة بالجانب التاريخي و االجتماعي  
و النفسي التي تمكف مف الدخوؿ إلى ىذه المجاالت  ودراستيا وفؽ منيج نقدي يسيؿ عميو عممية التحكـ في 

. اآلليات الصحيحة لفيـ ىذه النصوص
 
(:   سطر عمى األكثر20)المؤىالت ك القدرات المستيدفة- د

يستيدؼ ىذا الميسانس جممة مف الغايات؛ منيا اكتساب الطالب القدرة عمى تحميؿ النصوص بأشكاليا 
المختمفة، وفؽ منيجيات دقيقة تؤىمو تربويا لمياـ التدريس واإلعالـ، وبالتالي التدرج في البحث العممي؛ ألف ىذا 
التكويف يركز أساسا عمى تكويف الطالب ألجؿ مسايرة التطور العممي وتييئتو لدخوؿ عالـ الشغؿ، ومدى قدرتو 

. عمى اكتساب المعارؼ القبمية التي تؤىمو ألف يكوف معمما جيدا
ومف حيث بنياتيا الييكمية والفكرية يستغؿ الطالب في ىذه المرحمة اآلليات المنيجية التي توفرىا مختمؼ 

النظريات المعرفية التي اعتمدتيا النظريات النقدية ، إضافة إلى استفادتو مما تقدمو  مف معارؼ يحتاجيا الباحث 
. في الميداف

أو باحث يتميز بمؤىالت منيجية تمكنو مف ولوج عالـ / كما ييدؼ ىذا الميسانس  إلى تكويف طالب و
المعرفة بسيولة، انطالقا مف قناعة تربوية تركز أساسا عمى اكتساب كفاءة منيجية تمكف الطالب مف اكتساب 

شجاعة أدبية تجعمو يقتحـ مصادر المعرفة ومرجعياتيا بسيولة، مستغال في ذلؾ ما توفره التكنولوجيات الحديثة 
   .(إلخ...الحاسوب، االنترنيت، البرمجيات )في مجاؿ اإلعالـ واالتصاؿ 
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:  القدرات الجيكية ك الكطنية لمقابمية لمتشغيؿ- ق

، التي يفترض (د.ـ.ؿ)إف مسعانا في ىذا المشروع ينطمؽ مف مبدأ إنجاح منظومة التعميـ الجامعي الجديدة 
أف تحقؽ تأطيرا نوعيا، في حاؿ تطبيؽ الشروط البيداغوجية والعممية التي تحددىا القوانيف والنصوص التشريعية في 

ىذا المجاؿ؛ وبالتالي فإف حامؿ شيادة الميسانس في المغة واألدب العربي بتخصصاتو يستطيع أف يستجيب 
لمتطمبات عالـ الشغؿ في مجاؿ مختمؼ أطوار التعميـ، ومختمؼ المياـ التربوية التي توفرىا وزارة التربية الوطنية 

الصحافة )كما يفتح مجاؿ العمؿ في ميداف اإلعالـ واالتصاؿ . (إلخ..مستشار تربية، موجو، مساعد تربوي)
كما يمكف ىذا التكويف الطالب مف ممارسة مختمؼ الوظائؼ . (المكتوبة والمسموعة، التنشيط اإلذاعي والتمفزيوني

 ..    (إلخ...دور الثقافة، المسرح، السياحة)المتعمقة بمجاؿ النشاطات الثقافية 
 
:  الجسكر نحك تخصصات أخرل- ك

بناء عمى التكويف القاعدي الذي يستوعب فيو الطالب مختمؼ المعارؼ المتعمقة باآلداب والمغات، يتقاطع 
ىذا التكويف مع كؿ التخصصات التي تمتد مف الميسانس في المغة واألدب، وحتى المغات األجنبية في بعض 

الحاالت، وبالتالي يؤىؿ ىذا النوع مف الميسانس الطالب لمواصمة الدراسة في إطار الماستر  في تخصص آخر، إف 
. رغب في ذلؾ أو وجو لو

أو الباحث لتمديد معارفو تجاه الفمسفة والتاريخ وعمـ االجتماع وعمـو التربية، /كما أف ىذا الميسانس  يؤىؿ الطالب و
.     نظرا لمكفاءة المعرفية التي يمكف أف يكتسبيا في ىذا المسار

 
:  مؤشرات متابعة المشركع - ز

باستطاعة  الجياللي بونعامة بخميس مميانة نظرا لتوفر قدرات التأطير في قسـ اآلداب والمغة العربية بجامعة
برتبة  (4)برتبة أستاذ ك  (0)دكتكرا منيـ   (4)فالقسـ يضـ القسـ متابعة المشروع، و ضماف  التأطير المناسب؛ 

 غير أف الضماف ب و أستاذ مساعد أ  (36)، كما ال يقؿ عف (  قسـ ب 2 قسـ أ، ك2  )أستاذ محاضر 
الحقيقي لمتابعة المشروع ىو التحكـ في عدد الطمبة المتكونيف بشكؿ عقالني، ووضع شروط دقيقة لمقبوؿ في ىذا 
التخصص، وبخاصة في المواد المؤىمة لمتعمؽ في الدراسات النقدية ، والكفاءة الالزمة في الدراسات النقدية الحديثة 
و المعاصرة ومناىجيا؛ إضافة إلى مرجعيات  سميمة في المغة واألدب العربي تعود في األساس إلى التراث العربي 

لى الدراسات الغربية الحديثة  .الزاخر وا 
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إلى جانب ىذه المعطيات الموضوعية، فإف عدد المؤطريف المتخصصيف في المغة واألدب العربي  
الموجوديف في القسـ، يضمف إلى حد كبير متابعة المشروع؛ وبخاصة أف أغمبيـ عمى أبواب مناقشة شيادة الدكتوراه 

   .    في التخصص نفسو
   

 :اإلمكانيات البشرية المتكفرة-
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الحكصمة اإلجمالية لممكارد البشرية  -3ب

  الرتبة العدد الداخمي العدد الخارجي المجمكع
 أستاذ التعميـ العالي 00 01 01
 أستاذ محاضر أ 02 04 06
 أستاذ محاضر ب 01 01 02
 أستاذ مساعد أ 25 00 25
 أستاذ مساعد ب 8 00 8
 أخرل   

 المجمكع 56 05 42
 

 
 
 
 

 
 (ذكر كؿ الفئات  )مستخدمك الدعـ الدائميف - 4ب
 

  الرتبة العدد
اإلداريكفالمتصرفكف  02  
 أعكاف اإلدارة 03
 سكرتاريا 02
 ميندس إعالـ آلي 00
 تقنيو اإلعالـ اآللي 03
 أعواف النظافة 02
 أعواف األمف 01
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اإلمكانيات المادية المتكفرة -6
 المخابر البيداغكجية كالتجييزات- أ

  ال يكجد :مشاريع البحث الداعمة لمتككيف المقترح
اريخ                        ترمز المشركع عنكاف مشركع البحث 

 بداية المشركع
تاريخ نياية 

المشركع 
    
    
    
    
    
 
 
 
:  (عالقتو بعرض التككيف المقترح)التكثيؽ المتكفر- و
 المكتبة الجامعية المركزية  -
 مكتبة كمية اآلداب والمغات  -
 (مكتبة المركز الثقافي اإلسالمي- مكتبة دار الثقافة– مكتبة البمدية )المكتبات الجوارية  -
:  فضاءات  األعماؿ الشخصية كتكنكلكجيات اإلعالـ ك االتصاؿ-ق
 .قاعة المكتبة الجامعية الخاصة باالنترنيت -
 دار الثقافة   -
 اإلذاعة الجيوية   -
 والية  اؿالمؤسسات التربوية ب -
 جامعة التكويف المتواصؿ  -
 كمية اآلداب والمغات ػقاعة االنترنيت الخاصة ب -
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: مياديف التربص ك التككيف في المؤسسات- ب
 

مدة التربص  عدد الطمبة  مكاف التربص  
 مديريات التربية والتعميـ  
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II -بطاقة التنظيـ السداسي لمتعميـ 
( سداسيات (6)الرجاء تقديـ بطاقات الست)
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يرجى ذكر الحجـ الساعي اإلجمالي موزع بيف المحاضرات والتطبيقات،  لمسداسيات ) :حكصمة شاممة لمتككيف-5

  (الستة  بالنسبة لمختمؼ وحدات التعميـ حسب الجدوؿ التالي
 ساعة عمؿ سواء أكاف محاضرة أـ أعماال موجية أـ تطبيقا أـ عمال 20يقدر الرصيد الواحد  بمقدار : مالحظة

فرديا ، وقد تـ توزيع عمؿ المذكرة بيف العمؿ الفردي وبيف توجيو األستاذ والتطبيؽ ، والجدوؿ اآلتي يحدد الحجـ 
الساعي الكمي لمسداسيات الثالثة زائد السداسي الرابع المخصص إلنجاز المذكرة 

مذكرة  المجمكع
الميسانس                                    ح س  األساسية المنيجية االستكشافية األفقية

 ك ت  
894  /  محاضرة 564 261 45 24
1117  /  أعماؿ مكجية 564 261 192 117
 أعماؿ تطبيقية  / / 45 60 105

 عمؿ شخصي 536,4 223,5 49.6 39 60 908,5
     60    60  /  /  /  / تكجيو )عمؿ آخر

 (األستاذ
3600          180 186     

    
 المجمكع 1128 522 237

 األرصدة 108 45 10 08 09 180

100% 5% 
 

4,44
 لكؿ كحدة األرصدة 60% 25% 5,55% %

% تعميـ 
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III - بطاقات تنظيـ كحدات التعميـ
( يرجى تصميـ بطاقة لكؿ وحدة تعميمية ) 

وحدة التعميـ األساسية  : عنكاف الكحدة
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 األوؿ :السداسي
 

 90:محاضرة 
 90:أعماؿ مكجية

: أعماؿ تطبيقية 
 180 :/عمؿ شخصي 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا

 

 18 :أساسي     األرصدة:  كحدة التعميـ 
النص األدبي القديـ    :1 المادة 
 05: األرصدة
 2:المعامؿ 
النقد األدبي القديـ  : 2المادة 

 04: األرصدة 
 2:المعامؿ 
عمـ الصرؼ  : 3المادة 

 05: األرصدة
 2:المعامؿ 
البالغة العربية : 4المادة

 04:األرصدة
 2:المعامؿ

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
لكحدة التعميـ 

 ككذا لممكاد المككنة ليا
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(محاضرة  )امتحاف  (أعماؿ موجية  )متواصؿ  (متكاصؿ أك امتحاف)   نكع التقييـ 
االطالع عمى نصكص الشعر القديـ كتبيف :نص أدبي قديـ  

خصائصيا الجمالية كالفنية كالتمرس عمى مقاربتيا مقاربة منيجية 
 دراسة أساليب النقد عند القدامى كمعاييره :نقد أدبي قديـ  
 في نظاـ الصرؼ العربي كالقدرة عمى تكظيفو بشكؿ :عمـ الصرؼ 

سميـ لضماف صفاء المغة مف األخطاء كالشكائب 
     التمكف مف فنكف البالغة العربية نظريا كتطبيقيا :  بالغة عربية

 أبعادىا الداللية إدراؾك التمرس عمى تكظيؼ األساليب البالغية مع 
كالجمالية 

كصؼ المكاد 
 

 
 

وحدة التعميـ المنيجية : عنواف الوحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 األوؿ :السداسي
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 22.30:/محاضرة 
 67.30:/أعماؿ مكجية

 :أعماؿ تطبيقية 
 135 :/عمؿ شخصي 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا

 

  09:منيجي     األرصدة: كحدة التعميـ 
تقنيات البحث   :1 المادة 
 03: األرصدة
  2:المعامؿ 
التعبير الشفكم  : 2المادة 

 03:  األرصدة 
 2: المعامؿ 
العركض كمكسيقى الشعر  : 2المادة 

 03:  األرصدة 
 2: المعامؿ 

 

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
 لكحدة التعميـ ككذا لممكاد المككنة ليا

 
 
 
  
  

(متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف ك مراقبة مستمرة  نكع التقييـ 
التحكـ في تقنيات البحث بشكؿ عممي لمتمكف مف :تقنيات البحث 

انجاز البحكث كالدراسات بشكؿ منيجي ك مضبكط  
التمرس بأساليب التعبير الشفيي كتدرب : تقنيات التعبير الشفكم 

الطمبة عمى التعبير الشفيي بشكؿ تمقائي كسميـ 
االطالع عمى بحكر الشعر العربي :عركض ك مكسيقى الشعر 

كتفاعيميا كجكازاتيا كعمميا مع التمكف مف التقطيع السميـ ألبيات 
الشعر العربي 

كصؼ المكاد 
 

 
كحدة التعميـ االستكشافية : عنكاف الكحدة 

الدراسات النقدية  : الشعبة 
 النقد والمناىج : التخصص

 األوؿ :السداسي
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 
 22.30:محاضرة 

 00:أعماؿ مكجية
: أعماؿ تطبيقية 
 45 :/عمؿ شخصي 

 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا

 

 
 01: استكشافية     األرصدة: كحدة التعميـ  

  عمـك القراف     :1 المادة 
 01: األرصدة
 المعامؿ   

 
األرصدة ك المعامالت الممنكحة  

لكحدة التعميـ 
 ككذا لممكاد المككنة ليا

 
(متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف ك مراقبة مستمرة  نكع التقييـ 

أىميتيا في  إدراؾ  العامة لعمـك القراف كبالمبادئاإللماـ : عمـك القراف 
الدراسات المغكية كاألدبية 

  

كصؼ المكاد 

 
 
 

كحدة التعميـ األفقية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 األوؿ :السداسي
 

 00:محاضرة 
 22.30:أعماؿ مكجية

: أعماؿ تطبيقية 
 9 :/عمؿ شخصي 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة 
التعميـ 

 كالمكاد المككنة ليا 
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 
  02:أفقية    األرصدة: كحدة التعميـ  

 (تعبير شفكم)لغة أجنبية  :1المادة 
 1: األرصدة
 1:المعامؿ 

اإلعالـ اآللي  : 2المادة  
 1:  األرصدة 
 1: المعامؿ 

 
األرصدة ك المعامالت الممنكحة  

لكحدة التعميـ 
 ككذا لممكاد المككنة ليا

 
 
 
  
  

(متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف   نكع التقييـ 
تعزيز المعارؼ المسبقة في المغة األجنبية  : (تعبير شفكم)لغة أجنبية 

كفي التعبير بيا شفكيا عمى كجو الخصكص 
التحكـ في تقنيات اإلعالـ اآللي كالبحث االلكتركني : إعالـ آلي 

كصؼ المكاد 
 

 
كحدة التعميـ األساسية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 الثاني:السداسي 
 

 90:محاضرة 
 90:أعماؿ مكجية

 22.30 :أعماؿ تطبيقية 
  180:/عمؿ شخصي 

 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 18:أساسي     األرصدة:  كحدة التعميـ 
 (نثر) األدبي القديـ  النص1 المادة 
 05: األرصدة
 2:المعامؿ 
 2النقد األدبي القديـ  : 2المادة 

 04: األرصدة 
 2:المعامؿ 
عمـ  النحك   : 3المادة 

 05: األرصدة 
 2:المعامؿ 
فقو المغة : 4المادة

 04:األرصدة
 2:المعامؿ

 

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
 لكحدة التعميـ ككذا لممكاد المككنة ليا

 
 
 
  
  

(متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف ك مراقبة مستمرة  نكع التقييـ 
االطالع عمى نصكص النثر القديـ كتبيف :نص األدبي القديـ 

خصائصيا الجمالية كالفنية كالتمرس عمى مقاربتيا مقاربة منيجية 
 دراسة أساليب النقد عند القدامى كمعاييره :نقد أدبي قديـ 

اإللماـ بقكاعد النحك العربي كالقدرة عمى تكظيفيا بشكؿ :عمـ النحك 
سميـ لضماف صفاء المغة مف األخطاء كالشكائب 

االطالع عمى فقو المغة  العربية المتضمف في مصادر المغة :فقو المغة
في التراث العربي نظريا كتطبيقيا  

كصؼ المكاد 
 

 
كحدة التعميـ المنيجية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 الثاني:السداسي 
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 22.30:/محاضرة 
 67.30:/أعماؿ مكجية

 :أعماؿ تطبيقية 
 135 :/عمؿ شخصي 

 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا

 

 
  09:منيجية     األرصدة: كحدة التعميـ 

 2تقنيات البحث   :1 المادة 
 03: األرصدة
  2:المعامؿ 

 
تقنيات التعبير الكتابي  : 2المادة 

 03:  األرصدة 
 2: المعامؿ 

 
كاألدب كالنقد  مصادر المغة : 2المادة 

 03:  األرصدة 
 2: المعامؿ 

 
األرصدة ك المعامالت الممنكحة  

لكحدة التعميـ 
 ككذا لممكاد المككنة ليا

 
 
 
  
  

(متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف ك مراقبة مستمرة  نكع التقييـ 
   

التحكـ في تقنيات البحث بشكؿ عممي لمتمكف مف :تقنيات البحث 
انجاز البحكث كالدراسات بشكؿ منيجي ك مضبكط  

التمرس بأساليب التعبير الكتابي كتدرب الطمبة :تقنيات التعبير الكتابي 
عمى التعبير الكتابي بشكؿ متقف كسميـ 

االطالع عمى مصادر المغة كالمغة كالنقد : مصادر المغة كاالدب كالنقد 
كمحتكياتيا ككيفية اإلفادة منيا 

كصؼ المكاد 
 

 
 

كحدة التعميـ االستكشافية  :عنكاف الكحدة 
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

الدراسات النقدية  : الشعبة 
 النقد والمناىج : التخصص

 الثاني:السداسي 
 

 22.30:محاضرة 
 00:أعماؿ مكجية
 00:أعماؿ تطبيقية
  45:/عمؿ شخصي 

 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا

 

 
 01: استكشافية     األرصدة: كحدة التعميـ  

  تاريخ الحضارة اإلنسانية     :1 المادة 
 01: األرصدة
 01:المعامؿ 

 
األرصدة ك المعامالت الممنكحة  

لكحدة التعميـ 
 ككذا لممكاد المككنة ليا

 
  

(متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف ك مراقبة مستمرة  نكع التقييـ 
   

مختمؼ الحضارات ب اإللماـ اإلجمالي:تاريخ الحضارة اإلنسانية 
اإلنسانية كانجازاتيا كمميزاتيا  

كصؼ المكاد 
 

كحدة التعميـ األفقية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 الثاني:السداسي 
 

 00:محاضرة 
 22.30:أعماؿ مكجية

 22.30:أعماؿ تطبيقية 
 90 :/عمؿ شخصي 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

  02:األرصدة (لغة أجنبية )أفقية   : كحدة التعميـ 
تعبير شفيي  : 1 المادة 
 1: األرصدة
 1:المعامؿ 
إعالـ آلي  : 2المادة 

 1:  األرصدة 
 1: المعامؿ 

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
 لكحدة التعميـ ككذا لممكاد المككنة ليا

 
 
 
  
  

(متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف   نكع التقييـ 
      

تعزيز المعارؼ المسبقة في المغة األجنبية كفي التعبير : لغة أجنبية 
بيا شفكيا عمى كجو الخصكص 

التحكـ في تقنيات اإلعالـ اآللي كالبحث االلكتركني :إعالـ آلي 

كصؼ المكاد 
 

 
 
 
 

كحدة التعميـ األساسية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 الثالث:السداسي 
 

 180:محاضرة 
 180/:أعماؿ مكجية

 00:أعماؿ تطبيقية 
 180 :/عمؿ شخصي 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 18: أساسي     األرصدة:  كحدة التعميـ 
النص األدبي الحديث  : 1 المادة 
 05: األرصدة
 02:المعامؿ 
النقد األدبي الحديث  : 2المادة 

 04: األرصدة 
 2:المعامؿ 
عمـ النحك  : 3المادة 

 05: األرصدة 
 2:المعامؿ 
 لسانيات عامة: 4المادة

 04:األرصدة
 2:المعامؿ

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
لكحدة التعميـ 

 ككذا لممكاد المككنة ليا
 

 
 
  
  

مراقبة مستمرةامتحاف ك  (متكاصؿ أك امتحاف)   نكع التقييـ 
االطالع عمى نصكص الشعر الحديث كمدارسو :النص األدبي الحديث  

كتبيف خصائصو الجمالية كالفنية كالتمرس عمى مقاربتيا مقاربة 
منيجية 

دراسة مدارس النقد الحديث كتكجياتيا :النقد األدبي الحديث   
اإللماـ بقكاعد النحك العربي كالقدرة عمى تكظيفيا بشكؿ : عمـ النحك  

سميـ لضماف صفاء المغة مف األخطاء كالشكائب 
  عمى المبادئ العامة لمسانيات الحديثة :المسانيات العامة

 

كصؼ المكاد 
 

كحدة التعميـ المنيجية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 الثالث:السداسي 
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 67.30:محاضرة 
 67.30/:أعماؿ مكجية

:/ أعماؿ تطبيقية 
 67.30 :/عمؿ شخصي 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا

 

  03:منيجية     األرصدة: كحدة التعميـ 
اىج النقدية المعاصرة المف : 1 المادة 
 03: األرصدة
 2:المعامؿ 
 األسمكبية كتحميؿ الخطاب : 1 المادة 
 03: األرصدة
 2:المعامؿ 
 مدخؿ إلى األدب المقارف : 1 المادة 
 03: األرصدة
 2:المعامؿ 

 

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
لكحدة التعميـ 

 ككذا لممكاد المككنة ليا
 
 
 
  
  

 نكع التقييـ (متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف ك مراقبة مستمرة
حيازة معرفة قاعدية بأىـ المناىج النقدية :المناىج النقدية المعاصرة   

المعاصرة كخمفياتيا المسانية كالمنجية 
التعرؼ عمى المنيج األسمكبي كمناىج :األسمكبية كتحميؿ الخطاب 

تحميؿ الخطاب 
االطالع عمى المبادئ األساسية لدراسة :مدخؿ الي االدب المقارف 

األدب المقارف 

كصؼ المكاد 
 

 
 

كحدة التعميـ االستكشافية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 الثالث:السداسي 
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 
 00:محاضرة 

 67.30/:أعماؿ مكجية
:/ أعماؿ تطبيقية 
 45 :/عمؿ شخصي 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا

 

 كحدة التعميـ االستكشافية     : كحدة التعميـ 
 فمسفة النقد : 1 المادة 
 01: األرصدة
 1:المعامؿ 

 
 نظرية األجناس األدبية : 2المادة 

 01:  األرصدة 
 1: المعامؿ 

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
لكحدة التعميـ 

 ككذا لممكاد المككنة ليا
 
 
 
  
  

 نكع التقييـ (متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف ك مراقبة مستمرة
   

إدراؾ الخمفية الفمسفية الكامنة خمؼ المناىج كالدراسات :فمسفة النقد 
النقدية 

االطالع عمى األسس النظرية لتقسيـ :نظرية األجناس األدبية 
األجناس األدبية   

كصؼ المكاد 
 

 
كحدة التعميـ األفقية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 الثالث:السداسي 
 

 00:/محاضرة 
 22.30/: أعماؿ مكجية

 00:أعماؿ تطبيقية 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 45 :/عمؿ شخصي 

 01:األرصدة (لغة أجنبية )أفقية   : كحدة التعميـ 
 (شفيي/تعبير كتابي ) : 1 المادة 
 1: األرصدة
 1:المعامؿ 

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
لكحدة التعميـ 

 ككذا لممكاد المككنة ليا

 نكع التقييـ (متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف
القدرة  تعزيز المعارؼ المسبقة في المغة األجنبية ك:المغة األجنبية  

  التعبير بيا شفكيا ككتابيا عمى حد سكاءعمى
 
 

كصؼ المكاد 
 

 
 
 
 

كحدة التعميـ األساسية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 الرابع:السداسي 
 

 90:محاضرة 
 90/:أعماؿ مكجية

 00: أعماؿ تطبيقية 
 45 :/عمؿ شخصي 

 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا

 

 18:أساسية     األرصدة:  كحدة التعميـ 
النص األدبي المعاصر  : 1 المادة 

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
لكحدة التعميـ 
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 05: األرصدة
 02:المعامؿ 
النقد العربي المعاصر  : 2المادة 

 04: األرصدة 
 2:المعامؿ 
عمـ  الصرؼ   :3المادة 

 05: األرصدة 
 2:المعامؿ 
المسانيات التطبيقية : 4المادة

 04:األرصدة
 2:المعامؿ

 ككذا لممكاد المككنة ليا
 

 
 
  
  

مراقبة مستمرةامتحاف ك  (متكاصؿ أك امتحاف)   نكع التقييـ 
 االطالع عمى نصكص الشعر المعاصر كتبيف :نص أدبي معاصر

خصائصيا الجمالية كالفنية كالتمرس عمى مقاربتيا مقاربة منيجية 
دراسة مناىج النقد المعاصرة كخمفياتيا :نقد أدبي المعاصر   
التحكـ في نظاـ الصرؼ العربي كالقدرة عمى تكظيفو :عمـ الصرؼ  

بشكؿ سميـ لضماف صفاء المغة مف األخطاء كالشكائب 
                 تكظيؼ النظريات المسانية بشكؿ إجرائي : المسانيات التطبيقية 

 ك تطبيقي
 

كصؼ المكاد 
 

 
كحدة التعميـ المنيجية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 الرابع: السداسي
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 67.30:محاضرة 
 67.30/:أعماؿ مكجية

:/ أعماؿ تطبيقية 
 45 :/عمؿ شخصي 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا

 

  09:منيجية     األرصدة: كحدة التعميـ 
 نظرية األدب : 1 المادة 
 03: األرصدة
 2:المعامؿ 
 المدارس المسانية : 1 المادة 
 03: األرصدة
 2:المعامؿ 
 مدخؿ إلى اآلداب العالمية : 1 المادة 
 03: األرصدة
 2:المعامؿ 

 
 
 
 
 
 
 

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
لكحدة التعميـ 

 ككذا لممكاد المككنة ليا
 

 
 
  
  

(متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف ك مراقبة مستمرة  نكع التقييـ 
التطرؽ إلى الخمفية الفمسفية كالنظرية لمبحكث :نظرية األدب   

كالدراسات الساعية لتحديد ماىية األدب 
التعرؼ عمى مختمؼ المدارس المسانية  :المدارس المسانية 

االطالع اإلجمالي عمى خصائص مختمؼ :مدخؿ إلى اآلداب العالمية 
اآلداب العالمية 

كصؼ المكاد 
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

كحدة التعميـ االستكشافية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 الرابع: السداسي 
 

 00:محاضرة 
 45/:أعماؿ مكجية

:/ أعماؿ تطبيقية 
 45 :/عمؿ شخصي 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا

 

 02: استكشافية     األرصدة: كحدة التعميـ 
   المصطمح النقدي 1المادة

 01: األرصدة
 1:المعامؿ 
 نقد الّنقد : 2المادة 

 01:  األرصدة 
 1: المعامؿ 

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
لكحدة التعميـ 

 ككذا لممكاد المككنة ليا
 
 
 
  
  

 نكع التقييـ (متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف ك مراقبة مستمرة
إدراؾ أىمية المصطمح النقدم ك ضبطو لتحديد :المصطمح النقدم  

ك نجاعة تكظيفيا  المفاىيـ النقدية
إخضاع الممارسات النقدية لمنقد مف أجؿ ضماف سالمة : نقد النقد 

الممارسات مف االنحراؼ  

كصؼ المكاد 
 

كحدة التعميـ األفقية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 الرابع: السداسي 
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 
 00:محاضرة 

 45/:أعماؿ مكجية
:/ أعماؿ تطبيقية 
 45 :/عمؿ شخصي 

 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا

 

 
 02:  األرصدةلغة أجنبيةأفقية     : كحدة التعميـ  

  تعبير شفكم/تعبير كتابي : 1 المادة 
 01: األرصدة
 1:المعامؿ 

 

 
األرصدة ك المعامالت الممنكحة  

لكحدة التعميـ 
 ككذا لممكاد المككنة ليا

 نكع التقييـ (متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف ك مراقبة مستمرة
تعزيز تنمية المعارؼ المسبقة في المغة األجنبية كفي :  األجنبية ةالمغ 

التعبير بيا شفكيا ككتابيا عمى حد سكاء 
كصؼ المكاد 

 

  
كحدة التعميـ األساسية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 الخامس:السداسي 
 

 90:محاضرة 
 90/:أعماؿ مكجية

 00: أعماؿ تطبيقية 
 45 :/عمؿ شخصي 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 

 18:أساسية     األرصدة:  كحدة التعميـ 
 النقد االجتماعي : 1 المادة 
 05: األرصدة
 03:المعامؿ 
  التحميؿ النفسي لألدب : 2المادة 

 04: األرصدة 
 2:المعامؿ 
  النقد البنيكم :3المادة 

 05: األرصدة 
 3:المعامؿ 
 النقد السيميائي: 4المادة

 04:األرصدة
 2:المعامؿ

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
لكحدة التعميـ 

 ككذا لممكاد المككنة ليا
 

 
 
  
  

مراقبة مستمرةامتحاف ك  (متكاصؿ أك امتحاف)   نكع التقييـ 
التعرؼ عمي أسس النقد المستند إلى الخمفية : النقد االجتماعي  

 االجتماعية
 التعرؼ عمي أسس النقد المستند إلى الخمفية النفسية: النقد النفسي 
 التعرؼ عمي أسس النقد البنيكم : النقد البنيكم 

 التعرؼ عمي أسس النقد السيميائي : النقد السيميائي 
 
 

كصؼ المكاد 
 

 
كحدة التعميـ المنيجية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 الخامس: السداسي
 

 72:محاضرة 
 72:أعماؿ مكجية

:/ أعماؿ تطبيقية 
  72:عمؿ شخصي 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا

 

  09:منيجية     األرصدة: كحدة التعميـ 
 النقد االدبي الجزائرم : 1 المادة 
 03: األرصدة
 2:المعامؿ 
 قراءة النصكص النقدية : 1 المادة 
 03: األرصدة
 2:المعامؿ 
 تطبيقات نقدية : 1 المادة 
 03: األرصدة
 2:المعامؿ 

 

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
لكحدة التعميـ 

 ككذا لممكاد المككنة ليا
 

 
 
  
  

(متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف ك مراقبة مستمرة  نكع التقييـ 
 التعرؼ عمى خصائص النقد االدبي الجزائرم: النقد االدبي الجزائرم   

 التعرؼ عمى كيفية مقاربة النصكص النقدية: قراءة النصكص النقدية 
 التعرؼ عمى اليات تطبيؽ المناىج النقدية: تطبيقات نقدية 

 

كصؼ المكاد 
 

 
 

كحدة التعميـ االستكشافية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 الخامس: السداسي 
 

 00:محاضرة 
 48/:أعماؿ مكجية

:/ أعماؿ تطبيقية 
 48 :/عمؿ شخصي 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا

 

 02: استكشافية     األرصدة: كحدة التعميـ 
 األدب المقارف   1المادة

 01: األرصدة
 1:المعامؿ 
 األدب الجزائرم : 2المادة 

 01:  األرصدة 
 1: المعامؿ 

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
لكحدة التعميـ 

 ككذا لممكاد المككنة ليا
 
 
 
  
  

 نكع التقييـ (متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف ك مراقبة مستمرة
 التعرؼ عمى مجاالت كمدارس األدب المقارف: األدب المقارف  

التعرؼ عمى مسيرة األدب الجزائرم ك أعالمو : األدب الجزائرم
 كخصائصو

 
 

كصؼ المكاد 
 

كحدة التعميـ األفقية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 الخامس: السداسي 
 

 00:محاضرة 
 24/:أعماؿ مكجية

:/ أعماؿ تطبيقية 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا
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:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 24 :/عمؿ شخصي 
 

 
 01: أفقية      األرصدة: كحدة التعميـ  

 رجمة المصطمح النقدمت : 1 المادة 
 01: األرصدة
 1:المعامؿ 

 

 
األرصدة ك المعامالت الممنكحة  

لكحدة التعميـ 
 ككذا لممكاد المككنة ليا

 نكع التقييـ (متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف ك مراقبة مستمرة
التعرؼ عمى آليات ترجمة كتعريب المصطمح  :ترجمة المصطمح النقدم

 النقدم ك اإلشكاليات المطركحة في ىذا المجاؿ
كصؼ المكاد 

 

 
كحدة التعميـ األساسية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 السادس:السداسي 
 

 96:محاضرة 
 96/:أعماؿ مكجية

 00: أعماؿ تطبيقية 
 72 :/عمؿ شخصي 

 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا

 

 18:أساسية     األرصدة:  كحدة التعميـ 
 النفسانيالنقد  : 1 المادة 

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
لكحدة التعميـ 



43 
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 05: األرصدة
 03:المعامؿ 
  النقد البنيكم التككيني : 2المادة 

 04: األرصدة 
 2:المعامؿ 
 النقد األسمكبي :3المادة 

 05: األرصدة 
 3:المعامؿ 
 النقد المكضكعاتي: 4المادة

 04:األرصدة
 2:المعامؿ

 ككذا لممكاد المككنة ليا
 

 
 
  
  

مراقبة مستمرةامتحاف ك  (متكاصؿ أك امتحاف)   نكع التقييـ 
التعرؼ عمي أسس النقد المستند إلى الخمفية : النقد النفساني  

 النفسية
 التعرؼ عمي أسس النقد  البنيكم التككيني: النقد البنيكم التككيني 

 التعرؼ عمي أسس النقد األسمكبي : النقد األسمكبي
 التعرؼ عمي أسس النقد المكضكعاتي : النقد المكضكعاتي 

 
 

كصؼ المكاد 
 

 
كحدة التعميـ المنيجية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 السادس: السداسي
 

 00:محاضرة 
 00 :أعماؿ مكجية

 60:/أعماؿ تطبيقية 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 120 :/عمؿ شخصي 

  09:منيجية     األرصدة: كحدة التعميـ 
 مذكرة التخرج : 1 المادة 

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
لكحدة التعميـ 

 ككذا لممكاد المككنة ليا
 

 
 
  
  

(متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف ك مراقبة مستمرة  نكع التقييـ 
 انجاز مذكرة التخرج  
 

كصؼ المكاد 
 

 
 

كحدة التعميـ االستكشافية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 السادس: السداسي 
 

 00:محاضرة 
 48/:أعماؿ مكجية

:/ أعماؿ تطبيقية 
 48 :/عمؿ شخصي 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 02: استكشافية     األرصدة: كحدة التعميـ 
 النقد الثقافي   1المادة

 01: األرصدة
 1:المعامؿ 
 نظرية القراءة كالتاكيؿ : 2المادة 

 01:  األرصدة 
 1: المعامؿ 

األرصدة ك المعامالت الممنكحة  
لكحدة التعميـ 

 ككذا لممكاد المككنة ليا
 
 
 
  
  

 نكع التقييـ (متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف ك مراقبة مستمرة
التعرؼ عمى أسس النقد الذم يتخذ الثقافة مكضكعا : النقد الثقافي  
 لو

التعرؼ عمى المعالـ العامة لنظريات القراءة : نظرية القراءة كالتاكيؿ
 كالتاكيؿ

 
 

كصؼ المكاد 
 

كحدة التعميـ األفقية :عنكاف الكحدة 
الدراسات النقدية  : الشعبة 

 النقد والمناىج : التخصص

 السادس: السداسي 
 

 24 :محاضرة 
 /:أعماؿ مكجية

:/ أعماؿ تطبيقية 
 24 :/عمؿ شخصي 

 

تكزيع الحجـ الساعي لكحدة التعميـ 
 كالمكاد المككنة ليا
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 
 01: أفقية      األرصدة: كحدة التعميـ  

 الحكامة ك المكاطنة : 1 المادة 
 01: األرصدة
 1:المعامؿ 

 

 
األرصدة ك المعامالت الممنكحة  

لكحدة التعميـ 
 ككذا لممكاد المككنة ليا

 نكع التقييـ (متكاصؿ أك امتحاف) امتحاف ك مراقبة مستمرة
التعرؼ عمى مفيكمي الحكامة كالمكاطنة                : الحكامة كالمكاطنة 

 ك دكرىما في الحياة المدنية
كصؼ المكاد 
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

البرنامج المفصؿ لكؿ مادة  - 
( تقديـ بطاقة مفصمة لكؿ مادة) 

 
 إٌمل ٚإٌّب٘ظ: ػٕٛاْ ا١ٌٍَبٌٔ

األٚي : اٌَلاٍٟ

  ِؾفٛظ وبٌلٞ:األٍزبم اٌَّؤٚي ػٓ اٌٛؽلح اٌزؼ١ّ١ٍخ األٍب١ٍخ

 ِؾفٛظ وبٌلٞ: األٍزبم اٌَّؤٚي ػٍٝ اٌّبكح 

  (ّؼو  )إٌٔ األكثٟ اٌمل٠ُ : اٌّبكح

 االٛالع ػٍٝ إٌٖٛٓ اٌْؼو٠خ اٌمل٠ّخ ٚاٌزّوً ػٍٝ رؾ١ٍٍٙب:أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ

 ِؼبهف ػبِخ ػٓ اٌْؼو اٌؼوثٟ : اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ 
 

 : ِؾزٜٛ اٌّبكح

 

 ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ األٍب١ٍخ: اٌَلاٍٟ األٚي

 

 05:اٌو١ٕل 02:اٌّؼبًِ (ّؼو  )إٌٔ األكثٟ اٌمل٠ُ : ِبكحاي

اٌْؼو اٌؼوثٟ اٌمل٠ُ ربه٠ق١ب ٚعغواف١ب  1

 (ٖٔٛٓ ِٓ ِؼٍمخ ى١٘و ثٓ أثٟ ٍٍّٝ ـ ِؼٍمخ اِوئ اٌم١ٌ ـ ِؼٍمخ ػٕزوح )اٌّؼٍمبد ِٚب١ِٕٙب ٚأٍب١ٌجٙب  2

 )…ال١ِخ اٌؼوة ٌٍْٕفوٜ...ٖٔٛٓ(ّؼو اٌٖؼب١ٌه  3

اٌْؼو فٟ ٕله اإلٍالَ  ّؼو اٌفزٛؽبد  4

اٌّواصٟ إٌج٠ٛخ  5

ّؼو إٌمبئ٘   6

اٌْؼو اٌؼنهٞ ٚاٌْؼو اٌؼّوٞ  7

.... اثٓ اٌفبهٗ. أثٛ اٌؼزب١٘خ . ٖٔٛٓ ِٓ اٌّْوق ٚاٌّغوة)ّؼو اٌي٘ل ٚاٌزٖٛف   8

اٌؾّبٍخ اٌّغوث١خ ألثٟ اٌؾغبط . اٌْبٛجٟ. اٌيٚىٟٔ. ..... اٌجؾزوٞ/  ٖٔٛٓ ألثٟ رّبَ :ّؼو اٌؾّبٍخ  9

 ......اٌىٛهأٟ.. ٠ٍٛف اٌج١بٍٟ

.. هصبء اٌّلْ..اٌَغْٛ.ا١ٌْؼخ.اٌقٛاهط.اٌفزٛؽبد)اٌْؼو ا١ٌَبٍٟ فٟ اٌّْوق ٚاٌّغوة  10

اٌْؼو اٌفٍَفٟ ّٚؼو اٌؾىّخ  11

اٌّّٛؾبد ٚاألىعبي  12

( ..…ٖٔٛٓ ِٓ  أّؼبه اثٓ ى٠لْٚ). اٌْؼو األٔلٌَٟ 13

 ...ثىو ثٓ ؽّبك اٌز١ٙورٟ. ٖٔٛٓ ِٓ اٌْؼو اٌغيائوٞ اٌمل٠ُ 14

: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠غوٞ رم١١ُ اٌّؾبٙواد ػٓ ٛو٠ك اِزؾبْ فٟ ٔٙب٠خ اٌَلاٍٟ، ث١ّٕب ٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي 

اٌَلاٍٟ  

 ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

 .األٕفٙبٟٔ. األغبٟٔ .1

 .وبهي ثوٚوٍّبْ. ربه٠ـ األكة اٌؼوثٟ .2

 .اٌغبؽع. اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ .3
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 .اٌزجو٠يٞ. اٌّؼٍمبد اٌؼْو .4

. ِٖطفٝ ٕبكق اٌوافؼٟ. ربه٠ـ األكة .5

 
 إٌمل ٚإٌّب٘ظ :ػٕٛاْ ا١ٌٍَبٌٔ

 األٚي :اٌَلاٍٟ

 ِؾفٛظ وبٌلٞ :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٓ اٌٛؽلح اٌزؼ١ّ١ٍخ األٍب١ٍخ
   :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٍٝ اٌّبكح 

 إٌمل األكثٟ اٌمل٠ُ :اٌّبكح

   إٌمل األكثٟ اٌمل٠ُ ِؼوفخ ١ِّياد:أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ

  ِؼوفخ ػبِخ ثبٌْؼو اٌمل٠ُ : اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ
 : ِؾزٜٛ اٌّبكح

 

 ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ األٍب١ٍخ: اٌَلاٍٟ األٚي

 

 04:اٌو١ٕل 02:اٌّؼبًِ ( 1 )إٌمل األكثٟ اٌمل٠ُ : ِبكح: 

إٌمل اٌؼوثٟ ِفِٙٛٗ ٚرطٛهٖ ٚعغواف١زٗ فٟ اٌّْوق ٚاٌّغوة  1
ث١ج١ٍٛغواف١ب اٌّٖٕفبد إٌمل٠خ فٟ اٌّْوق ٚاٌّغوة  2
إٌمل االٔطجبػٟ ِفِٙٛٗ ِٚغبالرٗ ّٚٔبمط ِٓ ٖٕٔٛٗ  3
ِفَٙٛ اٌْؼو ػٕل إٌمبك اٌّْبهلخ ٚاٌّغبهثخ  4
 (ّٔبمط ١ٖٔخ ِٓ اٌّْوق ٚاألٔلٌٌ ٚاٌّغوة )ل١ٚخ االٔزؾبي ٚرأ١ًٕ اٌْؼو  5
 (ّٔبمط ١ٖٔخ ِٓ اٌّْوق ٚاألٔلٌٌ ٚاٌّغوة )ل١ٚخ اٌفؾٌٛخ ػٕل إٌمبك  6
 (ّٔبمط ١ٖٔخ ِٓ اٌّْوق ٚاألٔلٌٌ ٚاٌّغوة )ل١ٚخ ػّٛك اٌْؼو  7
ل١ٚخ اٌٍفع ٚاٌّؼٕٝ ػٕل اثٓ لز١جخ ٚاثٓ ٛجبٛجب ٚ لناِٗ ثٓ عؼفو  8
ل١ٚخ اٌٍفع ٚاٌّؼٕٝ  ػٕل ٔمبك األٔلٌٌ ٚاٌّغوة اٌؼوثٟ  9

 (ّٔبمط ١ٖٔخ ِٓ اٌّْوق ٚاألٔلٌٌ ٚاٌّغوة )ل١ٚخ اٌٖلق  10
 (ّٔبمط ١ٖٔخ ِٓ اٌّْوق ٚاألٔلٌٌ ٚاٌّغوة )اٌّٛاىٔبد إٌمل٠خ  11
 (ّٔبمط ١ٖٔخ ِٓ اٌّْوق ٚاألٔلٌٌ ٚاٌّغوة )ٔظو٠خ إٌظُ  12
 (ّٔبمط ١ٖٔخ ِٓ اٌّْوق ٚاألٔلٌٌ ٚاٌّغوة )إٌمل اٌجالغٟ  13
... اٌغوعبٟٔ. رواعُ أػالَ إٌمل فٟ اٌّْوق 14

 
: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠غوٞ رم١١ُ اٌّؾبٙواد ػٓ ٛو٠ك اِزؾبْ فٟ ٔٙب٠خ اٌَلاٍٟ، ث١ّٕب ٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي 

اٌَلاٍٟ  

 ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

 .ّٛلٟ ١ٙف. فٟ األكة اٌؼوثٟ .1

 اٌقِٖٛخ ث١ٓ اٌملِبء ٚاٌّؾلص١ٓ فٝ إٌمل اٌؼوثٝ اٌمل٠ُ ـ ػضّبْ ِٛافٝ .2

 لٚب٠ب إٌمل اٌمل٠ُ ـ ِؾّل ٕب٠ً ٚػجل اٌّؼطٝ ّٔو .3

 لٚب٠ب إٌمل األكثٝ ـ ثلٜٚ ٛجبٔخ .4
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 إٌمل ٚإٌّب٘ظ :ػٕٛاْ ا١ٌٍَبٌٔ

 األٚي :اٌَلاٍٟ
  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٓ اٌٛؽلح اٌزؼ١ّ١ٍخ األٍب١ٍخ

 ِؾفٛظ اٌىبٌلٞ :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٍٝ اٌّبكح 

 اٌٖوف ػٍُ :اٌّبكح

   ارمبْ ػٍُ اٌٖوف ٌٍؾفبظ ػٍٝ ٍالِخ اٌٍغخ ِٓ األفطبء اٌٖوف١خ:أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ

 ِؼوفخ لبػل٠خ ثؼٍُ اٌٖوف  : اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ
 : ِؾزٜٛ اٌّبكح

 

 ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ األٍب١ٍخ/ ٚياٌَلاٍٟ اال

 

 05:اٌو١ٕل 02:اٌّؼبًِ اٌٖوفػٍُ : ِبكح

 (ا١ٌّياْ اٌٖوفٟ  / اٌٖوف ٚ ١ِلأٗ  )ِؼٕٟ اٌٖوف  1

اٌؾنف ٚأصوٖ فٟ ا١ٌّياْ اٌٖوفٟ  .اٌمٍت ٚأصوٖ فٟ ا١ٌّياْ اٌٖوفٟ 2

 .اٌفؼً ِٓ ؽ١ش اٌٖؾخ ٚاالػزالي 3

 (اٌٍف١ف  / إٌبلٔ/ األعٛف/ اٌّضبي   )اٌفؼً اٌّؼزلي  4

 اٌّغوك ٚ اٌّي٠ل  5

 (اٌّؼبٟٔ اٌزٟ رياك ٌٙب اٌّٙيح  / ِي٠ل اٌضالصٟ ثؾوف  )ِؼبٟٔ اٌّي٠ل ثؾوف  6

 (ِؼبٟٔ اٌفبػً  / اٌّؼبٟٔ اٌزٟ رياك ٌٙب رٚؼ١ف اٌؼ١ٓ   )ِؼبٟٔ اٌّي٠ل ثؾوف   7

ًّ /رفبػً / افزؼً / أفؼً : ِؼبٟٔ )ِؼبٟٔ اٌّي٠ل ثؾوف١ٓ  8  (رفّؼً افؼ

ي  / افؼبيّ / افؼٛػً /اٍزفؼً :ِؼبٟٔ   )ِؼبٟٔ اٌّي٠ل ثضالس أؽوف  9 ّٛ  (افؼ

 (ِي٠ل اٌوثبػٟ ثؾوف١ٓ  / ِي٠ل اٌوثبػٟ ثؾوف   )ِي٠ل اٌوثبػٟ  10

: اٍُ اٌفبػً: اٌّْزمبد 11

اٍُ اٌّفؼٛي  12

اٌٖفـخ اٌّْـجٙخ  13

 ٚاٍُ ا٢ٌخ  اٍّب اٌيِبْ ٚاٌّىبْاٍُ اٌزف١ًٚ  14

 
: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠غوٞ رم١١ُ اٌّؾبٙواد ػٓ ٛو٠ك اِزؾبْ فٟ ٔٙب٠خ اٌَلاٍٟ، ث١ّٕب ٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي 

اٌَلاٍٟ  

 ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

اٌزطج١ك اٌٖوفٟ ػجلٖ اٌواعؾٟ  .1

ٌّؤٌفٗ ِٖطفٝ اٌغال١٠ٕٟ،  عبِغ اٌلهًٚ اٌؼوث١خ .2

ٌوٟٙ اٌل٠ٓ اإلٍزواثبمٞ،  ّوػ وبف١خ اثٓ اٌؾبعت .3

ألثٟ ِؾّل ػجل هللا ثٓ ػم١ً،  ّوػ اثٓ ػم١ً .4

 الثٓ ْ٘بَ األٖٔبهٞ ِغٕٟ اٌٍج١ت ػٓ وزت األػبه٠ت .5
 
 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%B9%D9%86_%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 إٌمل ٚإٌّب٘ظ :ػٕٛاْ ا١ٌٍَبٌٔ

  األٚي:اٌَلاٍٟ

 ِؾفٛظ اٌىبٌلٞ :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٓ اٌٛؽلح اٌزؼ١ّ١ٍخ األٍب١ٍخ
  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٍٝ اٌّبكح 

 اٌجالغخ اٌؼوث١خ :اٌّبكح
 االٛالع ػٍٝ ػٍُ اٌجالغخ اٌؼوث١خ :أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ

 ِؼبهف ٌغ٠ٛخ : اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ

  

 ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ األٍب١ٍخ/ ٚياٌَلاٍٟ اال

 

اٌجالغخ : ِبكح

 اٌؼوث١خ

 04:اٌو١ٕل 02:اٌّؼبًِ

 
: ِؾزٜٛ اٌّبكح

آهاء أً٘ اٌّْوق ٚاٌّغوة (ِفِٙٛٗ ْٚٔأرٗ ٚرطٛهٖ ٚفوٚػٗ  )ػٍُ اٌجالغخ  1

  (اٌّغبى ػٕل اٌّؼزيٌخ ّٔٛمعب)اصو اٌفوق اٌىال١ِخ فٟ رأ١ًٕ اٌجالغخ  2

األٍٍٛة اٌقجوٞ ٚأٙوثٗ  3

األٍٍٛة اإلْٔبئٟ ٚأٙوثٗ  4

اٌفًٖ ٚإًٌٛ . اٌزمل٠ُ ٚاٌزأف١و 5

أٔٛاع اٌّغبى . اٌؾم١مخ ٚاٌّغبى 6

اٌزْج١ٗ ٚأٙوثٗ  7

اٌىٕب٠خ . االٍزؼبهح 8

اٌّمبثٍخ . اٌّطبثمخ 9

اٌغٕبً  10

اٌَغغ  11

اٌجالغخ ٚاألٍٍٛث١خ  12

اٌجالغخ ٚاٌْؼو٠خ  13

ثالغخ اٌقطبة إٌضوٞ   14

 

: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠غوٞ رم١١ُ اٌّؾبٙواد ػٓ ٛو٠ك اِزؾبْ فٟ ٔٙب٠خ اٌَلاٍٟ، ث١ّٕب ٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي 

اٌَلاٍٟ  

 ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

 .(فٟ ٔظو٠خ ػجل اٌمب٘و اٌغوعبٟٔ اٌٍغ٠ٛخ)أؽّل ّب١ِخ، فٖبئٔ اٌؼوث١خ ٚاإلػغبى اٌموآٟٔ  .1

. ِؾّل وو٠ُ اٌىٛاى، أثؾبس فٟ ثالغخ اٌموآْ اٌىو٠ُ .2

. ػجل اٌمب٘و اٌغوعبٟٔ، كالئً اإلػغبى فٟ ػٍُ اٌّؼبٟٔ .3

 .كهاٍبد فٟ اٌجالغخ اٌؼوث١خ ػجل اٌؼبٟٛ غو٠ت ػالَ .4

. اٌجالغخ ٚاٌزطج١ك ألؽّل ِطٍٛة .5
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 إٌمل ٚإٌّب٘ظ :ػٕٛاْ ا١ٌٍَبٌٔ

 األٚي :اٌَلاٍٟ

 لوِبي ثٛػالَ :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٓ اٌٛؽلح اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّٙغ١خ
  : اٌّبكح ْاألٍزبم اٌَّؤٚي ع

 رم١ٕبد اٌجؾش :اٌّبكح
 اٌزؾىُ فٟ رم١ٕبد اٌجؾش:أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ

ِؼبهف ِٕٙغ١خ  : اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ

 

 إٌّٙغ١خٚؽلح اٌزؼ١ٍُ / األٚياٌَلاٍٟ 

 

 03:اٌو١ٕل 02:اٌّؼبًِ رم١ٕبد اٌجؾش: ِبكح

: ِؾزٜٛ اٌّبكح

 (.. ٛج١ؼزٗ، ّوٚٛٗ، فٖبئٖٗ)ِفَٙٛ اٌجؾش اٌؼٍّٟ  1

  (ِٕٙظ اٌزؾ١ًٍ ٚاالثزىبه،ِٕٙظ اٌزوو١ت )اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٕٚٙظ اٌجؾش   2

ث١ٓ إٌّٙغ١خ ٚإٌّٙظ   3

أ٘لاف اٌجؾش اٌؼٍّٟ  4

ِٕٙظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ، ٚاألٍٍٛة اٌؼٍّٟ  5

  .اٌجؾٛس إٌظو٠خ ٚاٌجؾٛس اٌزطج١م١خ 6

ّوٚٛ اٌزأ١ٌف   7

  (ٕفبد اٌجبؽش، ػاللخ اٌجبؽش ثبٌّؤٛو)فٚبئً اٌجبؽش  8

ػاللخ اٌجبؽش ثّواوي اٌزٛص١ك  9

 (اٌجؾش اٌج١ج١ٍٛغوافٟ، أٔٛاع اٌج١ج١ٍٛغواف١خ)اٌّىزج١خ  10

ِٖبكه ِٚواعغ ِبكح اٌجؾش  11

 (اٌّنووح، اٌوٍبٌخ، األٛوٚؽخ)أٔٛاع اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌلهعخ اٌؼ١ٍّخ 12

ِغبالد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚرطج١مبرٗ  13

ِواعؼخ ػبِخ  14

 

: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي اٌَلاٍٟ  

 ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

 .إٔؼبَ ِؾّل ػٍٟ، اٌّؼ١ٓ فٟ وزبثخ اٌجؾٛس .1

 .أؽّل ٍّجٟ، و١ف رىزت ثؾضب أٚ هٍبٌخ .2

 .ّٛلٟ ١ٙف، اٌجؾش األكثٟ .3

.    صو٠ب ٍِؾٌ، ِٕٙغ١خ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ .4
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 .               
 إٌمل ٚإٌّب٘ظ :ػٕٛاْ ا١ٌٍَبٌٔ

 األٚي :اٌَلاٍٟ
  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٓ اٌٛؽلح اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّٙغ١خ

  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٍٝ اٌّبكح 
 ف١ٕبد اٌزؼج١و اٌْفٛٞ :اٌّبكح

   االٍزفبكح ِٓ رم١ٕبد اٌزؼج١و اٌْفٛٞ:أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ

ِؼبهف ٌغ٠ٛخ   : اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ

 

 ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ األٍب١ٍخ/ األٚياٌَلاٍٟ 

 

ف١ٕبد اٌزؼج١و : ِبكح

 اٌْفٛٞ

 03:اٌو١ٕل 02:اٌّؼبًِ

 
: ِؾزٜٛ اٌّبكح

 

ّْفٟٙ، اٌزؼج١و اٌىزبثٟ، اٌزؼج١و ثٕٛفٗ هٍبٌخ ، اٌزؼج١و ٚ أصوٖ فٟ  ):لواءح ػبِخ ِٖٚطٍؾ١خ ٌٍّبكح: ِلفً 1 اٌزؼج١و اٌ

 (..ػ١ٍّخ اٌزٛإً

ِٓ إٌّظٛه إٌفَٟ،  ِٓ إٌّظٛه اٌٛعلأٟ، ،ِٓ إٌّظٛه اٌزوثٛٞ، ِٓ إٌّظٛه اٌّؼوفٟ ، ِٓ )أ١ّ٘خ اٌزؼج١و اٌْفٟٙ  2

. (إٌّظٛه إٌّٙغٟ، ِٓ إٌّظٛه اإلثلاػٟ

ػ١ٛة إٌطك، )إّىبالد اٌزؼج١و اٌْفٟٙ-اٌزؼج١و اٌْفٟٙ اإلثلاػٟ- اٌزؼج١و اٌْفٟٙ اٌٛظ١فٟ ):  أّٔبٛ اٌزؼج١و اٌْفٟٙ  3

 (اٌؼبكاد اٌٍّفظ١خ 

ٔخ ٌٍزؼج١و اٌْفٟٙ 4 ّٛ  (اٌٖٛد غ١و اٌٍغٛٞ، رله٠جبد- اٌٖٛد اٌٍّغٛٞ ):رؾ١ًٍ اٌّبكح اٌّى

أٍٍٛة اٌزأو١ل ثؾووخ ا١ٌل،  أٍٍٛة االٍزغواة  ):   فُٙ اإلّبهاد اٌزؼج١و٠خ غ١و اٌْف٠ٛخ ٚأصو٘ب ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزٛإً 5

ٚاالٍزٙغبْ  ػٓ ٛو٠ك ؽووخ اٌؼ١ٕ١ٓ، أٍٍٛة إٌفٟ ٚاإلٔىبه ػٓ ٛو٠ك ؽووخ اٌوأً، اٍزقلاَ رؼج١واد اٌٛعٗ ٚفك 

 (اٌّؼٕٝ اٌّؼجّو ػٕٗ، اٍزقلاَ إّبهاد رَُٙ فٟ عنة االٔزجبٖ ،ِٛاعٙخ اٌَّزّؼ١ٓ

 )رٛظ١ف أٍب١ٌت ٌفذ االٔزجبٖ- اٌزؾّىُ فٟ َِز٠ٛبد اٌٖٛد ) اٌزؼج١و اٌْفٟٙ ٚرم١ٕخ إصبهح االٔزجبٖ ٚر١ّٕخ اال٘زّبَ 6

افز١به اٌغٍّخ إٌّبٍجخ فٟ ا١ٌَبق -اٌزوو١ي ػٍٝ ٍٕت اٌّٛٙٛع- إ٠ٖبي اٌفىوح  ثألٖو ٛو٠مخ–(اإلّبهح-االٍزفٙبَ 

 (..إٌّبٍت

ِبد اٌزٛإً ثأه٠ؾ١خ 7 ّٛ رؾّوٞ  اٌٛٙٛػ فٟ اٌىالَ،اٌزؾلس ثٖٛد ٚاٙؼ،اٌزؾلس ثضمخ  االٍزّبع،ؽَٓ اٌفُٙ، ؽَٓ):ِم

 (اٍزقلاَ ٛجمبد ٕٛر١خ ِٕبٍجخ ثؾَت ِزطٍّجبد ا١ٌَبق، ِواػبح ِٛاٛٓ اٌفًٖ ٚإًٌٛ فٟ إٌفٌ ٚرغّٕت االهرجبن،

ِٙبهح اإلٌمبء ٚاٌؼوٗ اػزّبك ِقططبد ١٘ى١ٍخ ّٚغو٠خ  ٌؼوٗ اٌّٛٙٛع،  ): اٌؼوٗ-  1:لٛاٌت رؼج١و٠خ ّف١ٙخ 8

اٌّللخ فٟ ٛوػ اٌفىوح،  اٌطوػ ٚاٌطوػ اٌّٚبك ٚ االٍزقالٓ 

 (ِٙبهح االٍزّبع ؽَٓ االٍزّبع، رمجً اٌوأٞ ا٢فو)ِٛإفبد اٌؾٛاه اٌٙبكف: اٌؾٛاه 9

(إٌمبء وٍّخ فٟ ِٕبٍجخ ِب )، إٌمبء غ١و إثلاػٟ(إٌمبء ل١ٖلح ّؼو )إٌمبء إثلاػٟ ): اإلٌمبء 10  

ػخ ٌزلػ١ُ  ):اٌّؾبكصخ  11 ّٛ ِٙبهح اٌزؾلس اٌزؼج١و فٓ اٌفىوح ثٛٙٛػ، رور١ت األفىبه رور١جب ِٕطم١ب أٚ ربه٠ق١ب، رمل٠ُ أكٌّخ ِزٕ

 (األفىبه ر١ٌٛل فىوح ِٓ أفوٜ،اٍزقالٓ إٌزبئظ، رمل٠ُ اٌؾٍٛي ٚاٌّمزوؽبد

(..عٍت االٔزجبٖ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ ا٘زّبَ اٌّزٍمٟ-اٌزؾّىُ فٟ اٌٛلذ-اٌزوو١ي ).اٌّلافٍخ 12  

(اٌٖؾف١خ ، ا١ٌّٕٙخ، ،)اٌّمبثٍخ  13  

ِٙبهح اٌَؤاي  . ١ٕبغخ ٚإٌمبء األٍئٍخ  14

: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ
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٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي اٌَلاٍٟ  

 ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

 
 إٌمل ٚإٌّب٘ظ :ػٕٛاْ ا١ٌٍَبٌٔ

 األٚي :اٌَلاٍٟ
  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٓ اٌٛؽلح اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّٙغ١خ

  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٍٝ اٌّبكح 
 اٌؼوٚٗ ١ٍِٛٚمٝ اٌْؼو :اٌّبكح

 اٌملهح ػٍٝ اٌزؼوف ػٍٝ ثؾٛه اٌْؼو اٌؼوثٟ ٚعٛاىارٗ ٚػٍٍٗ :أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ
 ِؼوفخ لبػل٠خ فٟ ػٍُ اٌؼوٚٗ:  اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ

 
ٌّٕٙغ١خ ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ ا/ األٚياٌَلاٍٟ 

 

اٌؼوٚٗ             : ِبكح

 ٚ ١ٍِٛمٝ اٌْؼو

 03:اٌو١ٕل 02:اٌّؼبًِ

 
: ِؾزٜٛ اٌّبكح

أ١ّ٘خ ػٍُ – ٚاٙغ ػٍُ اٌؼوٚٗ – اٌؼوٚٗ ٌغخ ٚ إطالؽب  )اٌزؼو٠ف ثؼٍُ اٌؼوٚٗ  1

ِؼٕٝ اٌْؼو ،١ٍِٛمٝ اٌْؼو ،ِٖبكه اٌؼوٚٗ ِٚواعؼٗ   (اٌؼوٚٗ ٚفٛائلٖ 

اٌم١ٖلح ،األهعٛىح ، اٌّؼٍمخ ، اٌؾ١ٌٛخ ، اٌٍّؾّخ ،إٌم١ٚخ ، ا١ٌز١ّخ ،اٌج١ذ  :  رؼو٠فبد  2

3 

 

– اٌوِٛى )رمط١غ اٌْؼو اٌؼوثٟ  (اٌمٛاػل اٌقط١خ – اٌمٛاػل اٌٍفظ١خ  )لٛاػل اٌىزبثخ اٌؼو١ٙٚخ 

 (األٍجبة – اٌزفبػً 

اٌّمبٛغ /اٌزفبػ١ً ِٚزغ١وارٙب/أٔٛاع األث١بد اٌْؼو٠خ(األٙوة/األػبه٠٘/اٌزؼو٠ف: ثٕبء اٌج١ذ 4

اٌؼو١ٙٚخ  

اٌيؽبفبد ٚ اٌؼًٍ   5

اٌزٖو٠غ ٚاٌزغ١ّغ اٌزل٠ٚو  اٌجؾٛه ٚ اٌلٚائو   6

اٌجؾٛه اٌْؼو٠خ   ِؼٕٝ اٌجؾو ،ػلك اٌجؾٛه اٌْؼو٠خ، ِفبر١ؼ اٌجؾٛه   7

فٖبئٔ ثؾٛه اٌْؼو ،اٌجؾٛه فٟ اٌْؼو اٌؾو  

أٚىاْ اٌجؾٛه ثؾو اٌط٠ًٛ ،ثؾو اٌّل٠ل، ثؾو اٌج١َٜ ،ثؾو اٌٛافو  8

ثؾو اٌوًِ -ثؾو اٌىبًِ ،ثؾو اٌٙيط ،ثؾو اٌوعي ، 9

ثؾو اٌَو٠غ، ثؾو إٌَّوػ ،ثؾو اٌقف١ف ،ثؾو اٌّٚبهع  10

ثؾو اٌّمزٚت ،ثؾو اٌّغزش، ثؾو اٌّزمبهة،ثؾو اٌّزلاهن  11

كهاٍخ اٌمبف١خ اٌمبف١خ ،ؽوٚفٙب،ؽووبرٙب ،أٔٛاػٙب ،ػ١ٛثٙب  12

اٌغٛاىاد اٌْؼو٠خ . اٌمبف١خ فٟ اٌْؼو اٌّؼبٕو 13

١ٍِٛمٝ اٌْؼو إٌٙلٍبد اٌٖٛر١خ ٚاٌز١َٕمبد اٌؼو١ٙٚخ  14

 
: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي اٌَلاٍٟ  

 ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

 .ٍِٛٝ األؽّلٞ ٠ٛٔٛاد. اٌّزٍٜٛ اٌىبفٟ فٟ ػٍّٟ اٌؼوٚٗ ٚاٌمٛافٟ .1

 .ػجل اٌؼي٠ي ٔجٛٞ. ٍِٛٛػخ ١ٍِٛمٝ اٌْؼو اٌؼوثٟ .2

 .ِٖطفٝ ؽووبد. وزبة اٌؼوٚٗ .3
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 
 

 إٌمل ٚإٌّب٘ظ :ػٕٛاْ ا١ٌٍَبٌٔ

 األٚي :اٌَلاٍٟ
  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٓ اٌٛؽلح اٌزؼ١ّ١ٍخ االٍزىْبف١خ

  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٍٝ اٌّبكح 
 ػٍَٛ اٌموآْ :اٌّبكح

 رٍمٟ ِجبكئ فٟ ػٍَٛ اٌمواْ ٚاكهان ا١ّ٘زٙب فٟ اٌلهاٍبد اٌٍغ٠ٛخ :أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ
 ِؼبهف فٟ اٌؼٍَٛ االٍال١ِخ  : اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ

 
ف١خ رىْبٚؽلح اٌزؼ١ٍُ االً/ األٚياٌَلاٍٟ 

 

 01:اٌو١ٕل 01:اٌّؼبًِ ػٍَٛ اٌمواْ: ِبكح   

 

 :ِؾزٜٛ اٌّبكح

 

 

1 

 

رؼو٠ف اٌموآْ، اٌىزبة ، اٌٛؽٟ، . أ١ّ٘خ اٌموآْ ٚ ػٍِٛٗ فٟ اٌلهاٍبد اٌٍغ٠ٛخ ٚ األكث١خ:رؼو٠فبد

. اٌّؼغيح، إٌجٟ، اٌٛؽٟ

.. ٔيٚي اٌموآْ، ثلا٠بد اٌٛؽٟ، اٌزٕغ١ُ - 1:ربه٠ـ اٌموآْ  2

 (ٚلف١خ اَ اعزٙبك٠خ)ِواؽً عّغ اٌموآْ،ِؼب١٠و رور١ت ٍٛه ٚآ٠بد اٌموآْ- 2 3

اٌٍفظخ، اٌؼجبهح، ا٠٢خ، اٌَٛهح - 1:ِىٛٔبد إٌٔ اٌموآٟٔ 4

. اٌمٖخ اٌموآ١ٔخ، فٖبئٖٙب ، أ٘لافٙب- 2 5

اٌّىٟ ٚاٌّلٟٔ : ا١ٌَبق اٌّىبْ.- 2أٍجبة إٌيٚي: ا١ٌَبق اٌَججٟ،- ١ٍ:1بلبد إٌٔ اٌموآٟٔ 6

أٚي ٚآفو ِب ٔيي ، إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ : ا١ٌَبق اٌزوارجٟ- 3 7

 (اٌمواءاد اٌموآ١ٔخ، ِفِٙٛٙب، أٔٛاػٙب، اٌؾىّخ ِٕٙب):ا١ٌَبق اٌزلاٌٟٚ- 4 8

9 

 

، ربه٠ـ (اٌؼ١ٍّخ ٚاٌنار١خ)ِؼٕٝ اٌزف١َو ٚ اٌزأ٠ًٚ ٚاٌْوػ، ّوٚٛ اٌّفَو- 1:ِٕب٘ظ اٌزف١َو ٚٔمل٘ب

 (فٟ ػٙل اٌٖؾبثخ، ٚاٌزبثؼ١ٓ ٚػٖو اٌزل٠ٚٓ)اٌزف١َو، 

أػالِٗ، ٔملٖ : اٌزف١َو ثبٌوأٞ. فٖبئٖٗ ، أػالِٗ، ٔملٖ: اٌزف١َو ثبٌّأصٛه- 2 10

فٖبئٖٗ،أػالِٗ، ٔملٖ : اٌزف١َو اٌٍغٛٞ- 3 11

فٖبئٖٗ،أػالِٗ، ٔملٖ : اٌزف١َو اٌج١بٟٔ ٚاألكثٟ- 4 12

اإلػغبى اٌٍغٛٞ ٚاٌج١بٟٔ -1: اإلػغبى اٌموآٟٔ 13

اإلػغبى اإلفجبهٞ ٚاٌزْو٠ؼٟ - 2 14

 

: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

  ٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي اٌَلاٍٟ
 ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

ؽبىَ ؽ١له . ك: ػٍَٛ اٌموآْ ث١ٓ اٌجو٘بْ ٚاإلرمبْ رأ١ٌف .1

ِبد اٌّفَو٠ٓ رأ١ٌف ك .2 ِؾّل ٕفبء ١ّـ ؽمٟ . ػٍَٛ اٌموآْ ِٓ فالي ِملِّ

ك فٙل اٌوِٟٚ . أ: كهاٍبد فٟ ػٍَٛ اٌموآْ رأ١ٌف .3

ػجل اٌوؽّٓ اٌْٙوٞ .ك: اٌمٛي ثبٌٖوفخ فٟ إػغبى اٌموآْ ػوٗ ٚٔمل رأ١ٌف .4

 

http://vb.tafsir.net/tafsir25607/
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 إٌمل ٚإٌّب٘ظ :ػٕٛاْ ا١ٌٍَبٌٔ

 األٚي :اٌَلاٍٟ
  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٓ اٌٛؽلح اٌزؼ١ّ١ٍخ األفم١خ

  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٍٝ اٌّبكح 
   FRANCAIS :اٌّبكح

 رؼي٠ي اٌّؼبهف فٟ اٌٍغبد األعٕج١خ :أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ

ِؼوفخ ثبٌٍغخ اٌفو١َٔخ   : اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ

 
 1: اٌو١ٕل1: فو١َٔخ   اٌّؼبًِ: ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ األفم١خ              اٌّبكح/اٌَلاٍٟ األٚي 

 

 

: ِؾزٜٛ اٌّبكح

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

1 

Réalisation des voyelles nasales ( /on /an/en 
 

2 

Réalisation des voyelles nasales (un/in/ 
 

3 

La graphie des sons / s/ss /c/ç/t/ 
 

4 

La graphie des sons c/ç/t/ 
 

5 

Lecture des textes 
 

6 

Exercices 
 

7 

Le nom 
 

8 

Le verbe 
 

9 

Le complément direct 
 

10 

Le complément indirect 
 

11 

Le genre et le nombre 
 

12 

Exercices 
 

13 

Conjugaison des temps 
 

14 
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي اٌَلاٍٟ  

 ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

 
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

 األوؿ :السداسي
  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األفقية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة 
 ANGLAIS :المادة

 تعزيز المعارؼ في المغات األجنبية:أىداؼ التعميـ
  معرفة قاعدية بالغة االنجميزية : المعارؼ المسبقة المطموبة

 1:         اٌو١ٕل1: أغ١ٍي٠خ         اٌّؼبًِ:                                        أٚ اٌّبكح
: محتوى المادة

Grammar Points 
 

1 

Word order in English sentences 
 

2 

Articles indefinite and definite 
 

3 

Articles definite 
 

4 

Nouns 
 

5 

Adjectives and pronouns 
 

6 

Interrogatives 
 

7 

Possessive adjectives personal and other pronouns 
 

8 

Adverbs 
 

9 
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Preposisions 
 

10 

C onjunctions 
 

11 

Introduction to verbs 
 

12 

The auxiliares ( Be and Have ) 
 

13 

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

14 

 
: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي اٌَلاٍٟ  

 ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ) :اٌّواعغ

  
 

 إٌمل ٚإٌّب٘ظ :ػٕٛاْ ا١ٌٍَبٌٔ

 األٚي :اٌَلاٍٟ
  اٌؼوثٟ ثٛػّواْ ثٛػالَ:األٍزبم اٌَّؤٚي ػٓ اٌٛؽلح اٌزؼ١ّ١ٍخ األفم١خ

  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٍٝ اٌّبكح 
 اإلػالَ ا٢ٌٟ :اٌّبكح

   إرمبْ اٍزؼّبي أعٙيح اإلػالَ ا٢ٌٟ:أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ

 ِؼوفخ ثبٌٍغبد األعٕج١خ   :اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ

  

 
 1:     اٌو١ٕل1: إػالَ آٌٟ       اٌّؼبًِ: ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ األفم١خ            اٌّبكح/      اٌَلاٍٟ األٚي

 

 :ِؾزٜٛ اٌّبكح

 

أٔٛاع اٌؾٛا١ٍت  ٚأع١بٌٙب  1

ٛو٠مخ ػًّ اٌؾبٍٛة  2

ػوٗ ٠ٕٚلٚى ِٚقزٍف إٕلاهارٗ  3

 (رله٠جبد رطج١م١خ   )ثلء رْغ١ً إٌظبَ  4

 (...اإل٠مٛٔبد-ّو٠ٜ اٌّٙبَ-ٍطؼ اٌّىزت)اٌٛاعٙخ  5

رله٠جبد رطج١م١خ  6

 (...اٌزبه٠ـ-اٌٛلذ-اٌٍغخ)فٖبئٔ إٌظبَ  7

رله٠جبد رطج١م١خ  8
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

ِفَٙٛ اٌٍّفبد ٚاٌّغٍلاد  9

رله٠جبد رطج١م١خ  10

َِزىْف ا٠ٌٕٛلٚى ِغ ػ١ٍّبد ػٍٝ اٌٍّفبد ٚاٌّغٍلاد  11

رله٠جبد رطج١م١خ  12

ٍٍخ اٌّّٙالد  13

رله٠جبد رطج١م١خ  14

 
: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي اٌَلاٍٟ  

 إٌـ وزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

 
 الثاني     جذع مشترؾ :السداسي

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة 
 (نثر  ) النص األدبي القديـ :المادة

  عمي  النصوص النثرية األدبية القديمة والقدرة عمى مقاربتيا تطبيقيااالطالع:أىداؼ التعميـ
 ِؼوف أ١ٌٚخ فٟ األكة اٌمل٠ُ  : اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ

 
 السداسي الثاني وحدة التعميـ األساسية

 
 :محتوى المادة

 

 05:الرصيد 02:المعامؿ  (نثر )مادة النص األدبي القديـ 

النثر العربي القديـ تاريخيا وجغرافيا   1
الخطابة    2
نصوص مف خطب صدر اإلسالـ  3
األمثاؿ والحكـ  4
حكايات ألؼ ليمة وليمة  . السرد  5
 (كميمة ودمنة  )الحكاية عمى لساف الحيواف  6
منامات الوىراني . المقامات بديع الزماف اليمذاني ومقامات الحريري 7
الرسائؿ الديوانية و اإلخوانية  في المشرؽ واألندلس والمغرب  8
الرسائؿ السياسية في المشرؽ واألندلس والمغرب  9
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

الرسائؿ األدبية في المشرؽ واألندلس والمغرب  10
أدب الرحمة في المشرؽ   11
أدب الرحمة في األندلس والمغرب  12
أدب التصوؼ في المشرؽ واألندلس والمغرب  13
النثر الجزائري القديـ  14

 
: طريقة التقييـ

يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ 
السداسي  

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 .األصفياني. األغاني .1
 .كارؿ بروكمماف. تاريخ األدب العربي .2
 .الجاحظ. البياف والتبييف .3
 .التبريزي. المعمقات العشر .4
 .مصطفى صادؽ الرافعي. تاريخ األدب .5
 .أبو ىالؿ العسكري. كتاب الصناعتيف .6
. ابف عبد ربو. العقد الفريد .7

 
 اٌضبٟٔ     عنع ِْزون :اٌَلاٍٟ

 إٌمل ٚإٌّب٘ظ :ػٕٛاْ ا١ٌٍَبٌٔ
  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٓ اٌٛؽلح اٌزؼ١ّ١ٍخ األٍب١ٍخ

  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٍٝ اٌّبكح 
إٌمل األكثٟ اٌمل٠ُ    :اٌّبكح

  اٌزؼوف ػٍٝ لٚب٠ب إٌمل اٌمل٠ُ:أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ

 ِؼوفخ أ١ٌٚخ ثبألكة اٌمل٠ُ  : اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ

 

   األساسيةوحدة التعميـ:السداسي الثاني
: محتوى المادة

 

 04:الرصيد 02:المعامؿ( 2)النقد األدبي القديـ : مادة

 (نماذج نصية مف المشرؽ واألندلس والمغرب )قضية الوضوح والغموض  1
 (نماذج نصية مف المشرؽ واألندلس والمغرب )السرقات األدبية  2
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠غوٞ رم١١ُ اٌّؾبٙواد ػٓ ٛو٠ك اِزؾبْ فٟ ٔٙب٠خ اٌَلاٍٟ، ث١ّٕب ٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي 

اٌَلاٍٟ  

 ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

 .اثٓ ٍالَ اٌغّؾٟ.  ٛجمبد فؾٛي اٌْؼواء .1

 .ػجل اٌؼي٠ي اٌغوعبٟٔ. اٌٍٛبٛخ ث١ٓ اٌّزٕجٟ ٚفِٖٛٗ .2

 ا٢ِلٞ. اٌّٛاىٔخ ث١ٓ اٌطبئ١١ٓ .3

 اٌقِٖٛخ ث١ٓ اٌملِبء ٚاٌّؾلص١ٓ فٝ إٌمل اٌؼوثٝ اٌمل٠ُ ـ ػضّبْ ِٛافٝ .4

 ربه٠ـ إٌمل األكثٝ ٚاٌجالغخ ـ ِؾّل ىغٍٛي ٍالَ .5
 
 

 اٌضبٟٔ     عنع ِْزون :اٌَلاٍٟ

 إٌمل ٚإٌّب٘ظ :ػٕٛاْ ا١ٌٍَبٌٔ
  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٓ اٌٛؽلح اٌزؼ١ّ١ٍخ األٍب١ٍخ

  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٍٝ اٌّبكح 
ػٍُ  إٌؾٛ : اٌّبكح

  اٍز١ؼبة اٌمٛاػل إٌؾ٠ٛخ ٚرطج١مٙب:أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ
  ِؼبهف ٌغ٠ٛخ : اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ

: ِؾزٜٛ اٌّبكح

 05:الرصيد 02:المعامؿ النحو: مادة وحدة التعميـ األساسية/ السداسي األوؿ
  النشأة و التقعيد/ النحو العربي  1
 التصنيؼ في النحو العربي المؤلفات األولى 2

 (نماذج نصية مف المشرؽ واألندلس والمغرب )المؤثرات األجنبية في النقد العربي  3
 (نماذج نصية مف المشرؽ واألندلس والمغرب )أثر المعتزلة في النقد األدبي  4
 (نماذج نصية مف المشرؽ واألندلس والمغرب )قضايا النقد عند الفالسفة  5
 (نماذج نصية مف المشرؽ واألندلس والمغرب )مفيـو النثر في التراث النقدي  6
 (نماذج نصية مف المشرؽ واألندلس والمغرب )النقد وقضية اإلعجاز  7
قضية التأويؿ  بيف القديـ والجديد   8
 (نماذج نصية مف المشرؽ واألندلس والمغرب )قضية المنظـو والمنثور   9

قضية المفظ والمعنى  10
 (نماذج نصية مف المشرؽ واألندلس والمغرب )البعد النقدي لمشروح  11
 (نماذج نصية مف المشرؽ واألندلس والمغرب )نظرية الموشح في ميزاف النقد  12
وابف خمدوف . ابف رشد .ابف حـز. قضايا النقد عند حاـز القرطاجني  13
، حاـز القرطاجني . تراجـ أعالـ النقد في األندلس والمغرب  14 ابف شييد وابف حـز



61 

:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
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 دروس تعميمية– اإلعراب و البناء  3
 الجممة الفعمية وأنماطيا 4
 الفعؿ الالـز ػ  الفعؿ المتعّدي 5
 الفاعؿ  6
 :المفعوؿ بوالمفعوالت :متممات الجممة الفعمية 7
 المفعوؿ المطمؽ 8
 (لو) (مف أجمو)المفعوؿ ألجمو  9

: (ظرؼ الزماف وظرؼ المكاف)(الظرؼ)المفعوؿ فيو  10
  : المفعوؿ معو 11
:   الحاؿ  12
: التمييز 13
: االستثناء 14

: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠غوٞ رم١١ُ اٌّؾبٙواد ػٓ ٛو٠ك اِزؾبْ فٟ ٔٙب٠خ اٌَلاٍٟ، ث١ّٕب ٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي 

اٌَلاٍٟ  

 ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

اٌىزبة  . ١ٍج٠ٛٗ .1

. ِؾّل ؽّبٍخ ػجل اٌٍط١ف، فٟ ثٕبء اٌغٍّخ اٌؼوث١خ .2

. ِؾّل ؽّبٍخ ػجل اٌٍط١ف، اٌؼالِخ اإلػواث١خ فٟ اٌغٍّخ ث١ٓ اٌمل٠ُ ٚاٌؾل٠ش .3

.  رّبَ ؽَبْ، اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِؼٕب٘ب ِٚجٕب٘ب- .4

 .ِٖطفٝ ثٓ ؽّيح. ٔظو٠خ اٌؼبًِ فٟ إٌؾٛ اٌؼوثٟ .5

 .ِؾّل ؽّبٍخ ػجل اٌٍط١ف. اٌؼالِخ اإلػواث١خ فٟ اٌغٍّخ ث١ٓ اٌمل٠ُ ٚاٌؾل٠ش .6

 

 اٌضبٟٔ     عنع ِْزون :اٌَلاٍٟ

 إٌمل ٚإٌّب٘ظ :ػٕٛاْ ا١ٌٍَبٌٔ
  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٓ اٌٛؽلح اٌزؼ١ّ١ٍخ األٍب١ٍخ

  :األٍزبم اٌَّؤٚي ػٍٝ اٌّبكح 
 فمٗ اٌٍغخ: اٌّبكح

 :أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ
   : اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ

: ِؾزٜٛ اٌّبكح

 04:اٌو١ٕل 02:اٌّؼبًِفمٗ اٌٍغخ : ِبكحٚؽلح اٌزؼ١ٍُ األٍب١ٍخ : اٌَلاٍٟ اٌضبٟٔ

اٌفوق ث١ٓ فمٗ اٌٍغخ ٚػٍُ اٌٍغخ ٚاٌفٌٍٛٛع١ب  (ْٔأح اٌّٖطٍؼ، ِفِٙٛٗ)فمٗ اٌٍغخ : ِلفً 1

........ اإلٌٙبَ.اٌزٛاٙغ ٚاالٕطالػ. اٌّؾبوبح:ٔظو٠بد ْٔأح اٌٍغخ اإلَٔب١ٔخ 2

. ، ٌٍغخ اٌؼوث١خ ٌٚٙغبرٙب.اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚاٌٍغبد اٌَب١ِخ 3

اٌؼاللخ ث١ٓ ٕٛد اٌىٍّخ ِٚؼٕب٘ب -1:ػاللخ اٌٍفع ثبٌٍفع  4
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إٌجو فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ - 2 5

األث١ٕخ ٚاألٚىاْ  - 3 6

افزالف اٌلاه١ٍٓ  ؽٛي ٚعٛكٖ . أٍجبثٗ)اٌزواكف -1:  ػاللخ اٌٍفع ثبٌّؼٕٝ  7

اٌّْزون اٌٍفظٟ      -2 8

اٌزٚبك -3 9

إٌؾذ "ِفِٙٛٗ، أٔٛاػٗ، اٌؼبَ، اٌىج١و األوجو،اٌىجبه )االّزمبق-1:ػاللخ اٌٍفع ثبالٍزؼّبي 10

اٌلف١ً -2 11

اٌّؼوة -3 12

اٌٌّٛل فٟ اٌٍغخ ،  -4 13

اإلػواة ٚثٕبء اٌىٍّخ فٟ اٌؼوث١خ -5 14

 
 

: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠غوٞ رم١١ُ اٌّؾبٙواد ػٓ ٛو٠ك اِزؾبْ فٟ ٔٙب٠خ اٌَلاٍٟ، ث١ّٕب ٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي 

اٌَلاٍٟ  

 ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

ِؾّل ثٓ إثوا١ُ٘ اٌؾّل  ( لٚب٠بٖ- ِٛٙٛػبرٗ - ِفِٙٛٗ  ]فمٗ اٌٍغخ  .1

اٌّؼغُ اٌّفًٖ فٟ فمٗ اٌٍغخ،  ِْزبق ػجبً ِؼٓ  .2

اٌقٖبئٔ،  ػضّبْ ثٓ عٕٟ  .3

أثٛ ِٕٖٛه اٌضؼبٌجٟ  فمٗ اٌٍغخ ٚأٍواه اٌؼوث١خ،  .4

ِلفً إٌٝ فمٗ اٌٍغخ اٌؼوث١خ،   أؽّل ِؾّل للٚه  .5

 فمٗ اٌٍغخ اٌّمبهْ،  إثوا١ُ٘ اٌَبِوائٟ .6
 
 

 الثاني     جذع مشترؾ :السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية المنيجية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة 

 تقنيات البحث: المادة
 التحكـ في تقنيات البحث:أىداؼ التعميـ

 معارؼ منيجية  : المعارؼ المسبقة المطموبة
 وحدة التعميـ المنيجية: السداسي الثاني

 
: محتوى المادة

 

 03:الرصيد 02:المعامؿتقنيات البحث : المادة 

http://www.neelwafurat.com/abookstore/bookpage.asp?id=93458
http://www.neelwafurat.com/abookstore/bookpage.asp?id=91108
http://www.neelwafurat.com/abookstore/bookpage.asp?id=91108
http://www.neelwafurat.com/abookstore/bookpage.asp?id=77099
http://www.neelwafurat.com/abookstore/bookpage.asp?id=83659
http://www.neelwafurat.com/abookstore/bookpage.asp?id=83659
http://www.neelwafurat.com/abookstore/bookpage.asp?id=1260
http://www.neelwafurat.com/abookstore/bookpage.asp?id=1260
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 (رله٠جبد ؽٛي ١ٕبغخ ػٕٛاْ اٌجؾش)افز١به ِٛٙٛع اٌجؾش  1

رّبه٠ٓ ..(ػٕبٕو اإلّىب١ٌخ ٚاٌىٍّبد اٌّفبر١ؼ)إّىب١ٌخ ِٛٙٛع اٌجؾش  2

3 

 

اٌقبرّخ غب٠زٙب ..أٚ اٌجبة ٚاٌفٖٛي، اٌفموح،/ػٕبٕو اٌّملِخ، اٌفًٖ ٚ)هٍُ فطخ اٌجؾش 

رّو٠ٕبد  ...(ّٚوٚٛٙب 

ِزجٛػخ ثزّبه٠ٓ ؽٛي رٛص١ك اٌّواعغ  ..(اٌٛؽلاد اٌج١ج١ٍٛغواف١خ )اٌزٛص١ك  4

5 

 

اٌّؤٌفبد، اٌىزت اٌّزوعّخ، اٌّغالد، اٌوٍبئً ٚاألٛوٚؽبد، اٌٍّٛٛػبد )أٔٛاع اٌّواعغ 

 (...ٚاٌّؼبعُ، ِٛالغ اٌْجى١خ

 (رله٠جبد)عّغ اٌّبكح ٚرٛص١مٙب ٚرج٠ٛجٙب  6

رّبه٠ٓ  (اٌزم١ِّ ٚاٌزؼ١ٍك ٚإٌمل ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط)..أٍٍٛة وزبثخ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ .. اٌزأ١ٌف  7

 (ؽٖخ صب١ٔخ)اٌزأ١ٌف  8

 (ِفَٙٛ اٌٙبِِ ٚٚظ١فزٗ)اٌز١ِّٙ  9

10 

 

اٌىزبثخ ِٓ ا١ّ١ٌٓ إٌٝ ا١ٌَبه، ِٚٓ ا١ٌَبه ) (فٚبء اٌٖفؾخ، اٌؾٛاّٟ ٚاٌٙبِِ)إفواط اٌجؾش 

ػلك اٌىٍّبد فٟ اٌَطو ....( )ؽغُ اٌقٜ، وزبثخ أٍّبء األػالَ ٚاٌّٖطٍؾبد )(إٌٝ ا١ّ١ٌٓ 

 (....ٚػلك اٌَطٛه فٟ اٌٖفؾخ

 (رله٠جبد ػٍٝ رم١ٕبد اٌىزبثخ)إفواط اٌجؾش  11

رله٠جبد ..(ّىٍٙب ِّٚٚٛٔٙب )ٕفؾخ اٌؼٕٛاْ  12

 (فٙوً اٌّٛٙٛػبد، األػالَ، اٌّٖطٍؾبد، اٌّالؽك)اٌفٙبهً  13

ِواعؼخ ػبِخ  14

 
 

: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي اٌَلاٍٟ  

 ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

 .إٔؼبَ ِؾّل ػٍٟ، اٌّؼ١ٓ فٟ وزبثخ اٌجؾٛس .1

 .أؽّل ٍّجٟ، و١ف رىزت ثؾضب أٚ هٍبٌخ .2

 .ّٛلٟ ١ٙف، اٌجؾش األكثٟ .3

 .   صو٠ب ٍِؾٌ، ِٕٙغ١خ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ .4

 

 
 الثاني     جذع مشترؾ :السداسي

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية المنيجية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة 
  التعبير الكتابيتقنيات: المادة

  إجادة استعماؿ تقنيات التعبير الكتابي:أىداؼ التعميـ
معارؼ لغوية   : المعارؼ المسبقة المطموبة
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 وحدة التعميـ المنيجية: السداسي الثاني
 

: محتوى المادة
 
 

فنيات التعبير : المادة 
الكتابي 

 03:الرصيد 02:المعامؿ

كفاءة الكتابة،  الكفاءة  )التعبير كفاءة  . حوؿ ضرورة االنتقاؿ مف المشافية إلى الكتابة 1
(..والممارسة  

2 
 

. النمط التمقائي. النمط المعياري- النمط اإلقناعي-النمط اإلحتفائي)أنماط لغة التعبير الكتابي
 (النمط اإلبداعي-  النمط الوظيفي- النمط الشعبي

مواصفات وآفاؽ، أثره في تطوير  نشاط التعبير)التعبير الكتابي الرقمي  
(..المفيـو المغوي ، االصطالحي، اليدؼ،  واإلجراءات المعتمدة):فعالية إفراغ التعبير 3  
(..المفيـو ، التقنية، النماذج، تدريب )إجراء التمّثؿ والمحاكاة 4  
(فنيات التحرير)إجراء  التعميؽ . (.المفيـو ، النماذج، تدريب )إجراء الوصؼ 5  
،اآللية، النماذج، تدريب)إجراء الّسرد 6 (.المفيـو  
7 
 

، اآللية ،النماذج، تدريب )إجراء التمخيص تقنية تسجيؿ المالحظات واألفكار،استخداـ . المفيـو
(المخططات الييكمية والشجرية  

.(..المفيـو ،اآللية، النماذج، تدريب )إجراء التقميص 8  
،اآللية، النماذج، تدريب )إجراء التقرير  9 (..المفيـو  

10 
 

تحديد العناصر التي يقتضييا موضوع البحث، مراعاة الرتيب المنطقي   )إجراء كتابة بحث 
لمعناصر، الطروحات  القائمة ، الطروحات المضادة، التركيب واالستخالص،كيفية التعامؿ مع 

األدلة والبراىيف المنطقية،توظيؼ المغة  بحسب طبيعة البحث، ضبط النتائج  المتوصؿ إلييا في 
(البحث  

11 
 

:قوالب تعبيرية كتابية متنّوعة  
استخداـ كممات :أنواعو، تدريب حوؿ-مفيومو وضرورتو، خصائصو الفنية واألسموبية ): المقاؿ-

مناسبة لمسياؽ ، التعبير  بكممات محّددة، استخداـ جمؿ صحيحة في تراكيبيا، توظيؼ أنماط 
متنّوعة لمجمؿ، االستعانة بالصور البالغية خدمة لممعنى،جودة المقدمة وجودة الخاتمة، التسمسؿ 

المنطقي في طرح أفكار الموضوع وطرحيا، الّدقة في وضع عالمات الترقيـ والعناويف 
واليوامش،توظيؼ المغة المعّبرة والمؤدية لممعنى، وذلؾ بانتقاء الجمؿ الدالة  والمعاني القريبة إلى 

.(ذىف  المخاطب   
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

  (خصائصيا، تدريب   - تقنيتيا ) الرسائؿ اإلدارية  12
  (فّنياتيا، تدريب - عناصرىا  )السيرة الذاتية 13
14 
 

استخداـ - الطرح )مستمزمات اإلجابة- تخطيط اإلجابة- استيعاب فكرة السؤاؿ )اإلجابة عف سؤاؿ
انتقاء الحجج والبراىيف المنطقية التي  تخدـ الفكرة - لغة واضحة في معانييا ،دقيقة في أفكارىا

.(استخالص النتائج واألحكاـ- وتخدـ الموضوع  
 

: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي اٌَلاٍٟ  

 ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

 
 الثاني     جذع مشترؾ :السداسي

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية المنيجية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة 
 مصادر المغة واألدب والنقد: المادة

  معرفة مصادر المغة واألدب والنقد والقدرة عمى استعماليا :أىداؼ التعميـ
 معارؼ لغوية  : المعارؼ المسبقة المطموبة

 
 

 وحدة التعميـ المنيجية: السداسي الثاني
 

: محتوى المادة
 

مصادر المغة واألدب : مادة
والنقد 

 03:الرصيد 02:المعامؿ

تعريؼ المصدر لغة و اصطالحا الفرؽ بيف المصدر و المرجع   1
التركيز عمى أىمية مقياس المصادر المغوية 

بيبميوغرافيا المصنفات المغوية واألدبية والنقدية قديما وحديثا  2
 (التركيز عمى نيج التحميؿ في العيف  )معجـ العيف لمخميؿ ابف أحمد  3
الخصائص البف جني التركيز عمى أصالة الدراسات المسانية ألبف جني  4
مقاييس المغة البف فارس  5
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

لساف العرب البف منظور  6
 (...المفضميات واألصمعيات ػ جميرة أشعار العرب  )المجامع الشعرية القديمة  7
الكامؿ لممبرد ػ البياف والتبييف لمجاحظ ػ العقد الفريد البف عبد ربو ػ زىر )المجامع األدبية  القديمة  8

 (...اآلداب لمحصري 
الشعر والشعراء البف قتيبة ػ طبقات الشعراء البف المعتز ػ العمدة البف  )المجامع النقدية  القديمة  9

حاـز - منياج البمغاء وسراج األدباء  رشيؽ ػ دالئؿ اإلعجاز لعبد القاىر الجرجاني ػ
 (... أحكاـ صنعة الكالـ لمكالعي ػ المثؿ السائر البف األثير .القرطاجني

مؤلفات أحمد أميف ػ مؤلفات طو حسيف ػ مؤلفات جرجي زيداف  )المدونات الحديثة والمعاصرة  10
  (...إحساف عباس.

مصنفات ابف أبي شنب في المغة واألدب والنقد ػ  11
مصنفات في تاريخ األدب الجزائري  12
مصنفات في النقد المغاربي المعاصر   13
... غنيمي ىالؿ. مدونات األدب المقارف 14

 
: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي اٌَلاٍٟ  

 ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

ك ِؾّل ػجل إٌّؼُ ففبعٟ .اٌؾ١بح األكث١خ فٟ اٌؼٖو اٌغبٍٟ٘
 عؼفو ثٓ للاِخ اٌْؼو ٔمل .1

اٌّٖبكه األكث١خ ٚاٌٍغ٠ٛخ فٟ اٌزواس اٌؼوثٟ، ػي اٌل٠ٓ إٍّبػ١ً  .2

ِؼغُ اٌجبهع ألثٟ ػٍٟ اٌمبٌٟ  .3

 .اٌّؾ١ٜ فٟ اٌٍغخ الثٓ ػجبك .4

. ٛجمبد فؾٛي اٌْؼواء الثٓ ٍالَّ اٌغّؾٟ .5

 
 

.  الثاني     جذع مشترؾ:السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية االستكشافية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

تاريخ الحضارة اإلنسانية : المادة
 معرفة مسار الحضارة اإلنسانية:أىداؼ التعميـ

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%86%D9%8A%20pdf&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ahlalloghah.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D3414&ei=bM0pUu7qJ_Gy7Abd2YDoBA&usg=AFQjCNGlhYitru5nCTtZkewkfp3cnlxFZA
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%86%D9%8A%20pdf&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ahlalloghah.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D3414&ei=bM0pUu7qJ_Gy7Abd2YDoBA&usg=AFQjCNGlhYitru5nCTtZkewkfp3cnlxFZA
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%86%D9%8A%20pdf&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ahlalloghah.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D3414&ei=bM0pUu7qJ_Gy7Abd2YDoBA&usg=AFQjCNGlhYitru5nCTtZkewkfp3cnlxFZA
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%86%D9%8A%20pdf&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ahlalloghah.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D3414&ei=bM0pUu7qJ_Gy7Abd2YDoBA&usg=AFQjCNGlhYitru5nCTtZkewkfp3cnlxFZA
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%86%D9%8A%20pdf&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ahlalloghah.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D3414&ei=bM0pUu7qJ_Gy7Abd2YDoBA&usg=AFQjCNGlhYitru5nCTtZkewkfp3cnlxFZA
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 ثقافة عامة  : المعارؼ المسبقة المطموبة
 وحدة التعميـ االستكشافية: السداسي الثاني

 
: محتوى المادة

 

تاريخ الحضارة : المادة 
اإلنسانية 

 01:الرصيد 01:المعامؿ

مفيوميا ومجاليا : الحضارة اإلنسانية 1
األدب والفنوف – الكتابة : حضارة مصر الفرعونية 2
الفكر والعمـو –الديانة والفنوف –تاريخيا : حضارة بالد الرافديف 3
. الفنوف والعمـو-نشأتيا: الحضارة  الفينيقية 4
الفنوف -اآلداب والفمسفة– تاريخ اليوناف : الحضارة اإلغريقية 5
اآلداب والفنوف والعمراف – تاريخ الروماف : الحضارة الرومانية 6
مظاىر الحضارة الفارسية – نشأتيا : الحضارة الفارسية 7
. تراث اليند– تاريخ اليند :الحضارة اليندية 8
تراث الصيف األدبي والعممي – تاريخ الصيف : الحضارة الصينية 9

تاريخيا الكتابة واألدب : حضارة جنوب الجزيرة العربية 10
الفنوف –اآلداب والفمسفة –نشأتيا :الحضارة العربية اإلسالمية 11
التراث الفني واألدبي – نشأتيا :حضارة المايا  12
الفنوف والعمـو –تاريخيا : حضارة األزتيؾ 13
الفنوف والعمـو –نيضة األدب –الترجمة : النيضة األوروبية 14

 
: طريقة التقييـ

يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ السداسي  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع

 
 

.  الثاني     جذع مشترؾ:السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األفقية
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
 FRANCAIS: المادة

  (الفرنسية)تعزيز معرفة الطالب بالمغات األجنبية:أىداؼ التعميـ
 (الفرنسية)معرفة الطالب بالمغة  : المعارؼ المسبقة المطموبة

 
 

: محتوى المادة
 FRANCAIS 01:الرصيد 01:المعامؿالسداسي الثاني وحدة التعميـ 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 
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 
Pratique linguistique 
 

13 

Pratique linguistique 
 

14 

 
 

: طريقة التقييـ
يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ السداسي  

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
 
 

.  الثاني     جذع مشترؾ:السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األفقية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 ANGLAIS: المادة
 (االنجميزية )تعزيز معرفة الطالب بالمغات االجنبية:أىداؼ التعميـ

 معرفة قاعدية بالمغة االنجميزية  : المعارؼ المسبقة المطموبة
: محتوى المادة

 ANGLAIS 01:الرصيد 01:المعامؿالسداسي الثاني  وحدة التعميـ األفقية 
The present tenses 
 

1 

The past and perfect tenses 
 

2 

The future 
 

3 

The conditional 
 

4 
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

Exercises 
 

5 

The participles present and past 
 

6 

Exercises 
 

7 

The Gerund 
 
 

8 

Exercises 
 
 

9 

The imperative 
 

10 

Exercises 11 
 

The passive voice 
 

12 

Reported speech 
 

13 

Exercises 
 

14 

 
: طريقة التقييـ

يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ السداسي  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع

 
 

.  الثاني     جذع مشترؾ:السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
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  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األفقية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

اإلعالـ اآللي : المادة
   إرمبْ اٍزؼّبي أعٙيح اإلػالَ ا٢ٌٟ:أىداؼ التعميـ

  ِؼوفخ ثبٌٍغبد األعٕج١خ :اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ
  
 

: محتوى المادة
 01:الرصيد 01:المعامؿاإلعالـ اآللي : المادة وحدة التعميـ األفقية : السداسي الثاني

أدوات نظاـ التشغيؿ ويندوز  1
غالقيا  2 تنفيذ البرامج الممحقة بالنظاـ وا 
االستعماؿ اليدوي لأليقونات  3
برنامج اآللة الحاسبة  4
 Exelبرنامج  5
 WordPadبرنامج  6
 Paintبرنامج  7
( WinZip, winRar)ضغط الممفات وفؾ الضغط  8
 (...، كتاب الكترونيPDFمستند نصي، مستند )قراءة المستندات المختمفة  9

زالة البرامج   10 تنصيب وا 
 (... ماسح ضوئي، طابعة)تجييز الممحقات  11
استعماؿ األقراص بجميع أنواعيا  12
استعماؿ األنترنيت  13
استعماؿ األنترانيت  14

 
: طريقة التقييـ

يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ السداسي  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
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.  الثالث    جذع مشترؾ:السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 النص األدبي الحديث: المادة
   النص األدبي الحديثمعرفة خصائص:أىداؼ التعميـ

   معارؼ أدبية: المعارؼ المسبقة المطموبة
 :محتوى المادة

: مفردات المحاضرة
 

  تطبيؽ+محاضرة/ النص األدبي الحديث: المادة الثالث: السداسي 03:المعامؿ 05:الرصيد
  مفردات التطبيؽ

 دراسة كتحميؿ/ نص لسامي الباركدم

عر 
لش
ا

 01 1اإلحياء الشعرم في المشرؽ 
 02 2اإلحياء الشعرم في المشرؽ  دراسة كتحميؿ / نص لحافظ /  نص لشكقي 

 03 اإلحياء الشعرم في المغرب العربي دراسة كتحميؿ.../ نص لألمير عبد القادر
دراسة كتحميؿ  / نص لمحمكد طو

 دراسة كتحميؿ/  نص إلبراىيـ ناجي
 04 1التجديد الشعرم في المشرؽ 

 05 2التجديد الشعرم في المشرؽ  دراسة كتحميؿ/ نص لمشرقاكم/ نص لمجكاىرم
دراسة كتحميؿ / نص لرمضاف حمكد/نص لمشابي التجديد الشعرم في المغرب العربي  06 

دراسة كتحميؿ / نص إليميا أبي ماضي
 دراسة كتحميؿ/  نص لفكزم المعمكؼ

التجديد الشعرم الميجرم  07 

 ...اليازجي / تحميؿ مقاؿ لمككاكبي

ثر 
الن

مدخؿ إلى الفنكف النثرية  08 
/ طو حسيف/ تحميؿ نص لمبشير اإلبراىيمي

 ...العقاد
المقالة : الفنكف النثرية 09 

القصة : الفنكف النثرية رضا حكحك/ محمكد تيمكر: تحميؿ نص 10 
الركاية : الفنكف النثرية / ...ىيكؿ/ تحميؿ نص لجكرجي زيداف  11 
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المسرح : الفنكف النثرية /...تحميؿ نص لتكفيؽ الحكيـ  12 
أدب الرحمة : الفنكف النثرية حسيف الكرتيالني/تحميؿ نص رحمة ابف حمدكش 13 

الرسائؿ األدبية : الفنكف النثرية ...البشير اإلبراىيمي/مي زيادة/الرافعي 14 
 

: طريقة التقييـ
يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 

متواصال طواؿ السداسي  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
 . شوقي ضيؼ، الفف ومذاىبو .1
 .عمر دسوقي، األدب العربي الحديث .2
 .عبد الممؾ مرتاض، فنوف النثر األدبي .3
. (عز الديف إسماعيؿ )الشعر العربي المعاصر  .4
. (عباس مشتاؽ  معف)ما ال يؤديو الحرؼ  .5

 
.  الثالث    جذع مشترؾ:السداسي

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
 النقد األدبي الحديث: المادة

  التعرؼ عمى معالـ النقد األدبي الحديث:أىداؼ التعميـ
 معارؼ في األدب الحديث : المعارؼ المسبقة المطموبة

: محتوى المادة
 

  تطبيؽ+محاضرة/ النقد األدبي الحديث: المادة الثالث: السداسي 02:المعامؿ 04:الرصيد
 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ

 01 1مدخؿ إلى النقد العربي الحديث  إرىاصات النقد العربي الحديث
 02 2مدخؿ إلى النقد العربي الحديث  مرجعيات النقد العربي الحديث
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 03 النقد اإلحيائي حسيف المرصفي
 04 إرىاصات التجديد في النقد الحديث رمضاف حمكد

 05 جماعة الديكاف نصكص جماعة الديكاف
 06 جماعة أبكلك نصكص جماعة أبكلك

 07 جماعة الرابطة القممية نصكص جماعة الرابطة القممية 
 08 النقد التاريخي ...طو حسيف، شكقي ضيؼ

 09 النقد االجتماعي سالمة مكسى
 10 النقد النفسي ...النكييي، مصطفى سكيؼ،العقاد

 11 النقد الكاقعي / محمد مندكر
 12 النقد الجديد / ...نص لرشاد رشدم

 13 1القضايا النقدية  ...الجنس األدبي /الخياؿ/ الصدؽ الفني
 14 2القضايا النقدية  النقد الحديث بيف النظرم ك التطبيؽ

 
: طريقة التقييـ

يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 
متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
 النقد المنيجى عند العرب ػ محمد مندور.1
النقد والنقاد المعاصروف لمحمود تيمور .2
 نشأة النقد العربي الحديث لعز الديف األميف.3
 النقد األدبي أصولو ومناىجو ػ لسيد قطب.4
 

.  الثالث    جذع مشترؾ:السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

عمـ النحو : المادة
 استيعاب قواعد النحو واالستفادة منيا:أىداؼ التعميـ
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 معارؼ لغوية : المعارؼ المسبقة المطموبة
 :محتوى المادة

 
 
 

:المعامؿ 05:الرصيد
02 

: السداسي
 الثالث

  تطبيؽ+محاضرة / عمـ النحك: المادة

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
اإلسناد في الجممة االسمّية  1 ... تطبيقات  : المبتدأ كالخبر  

... تطبيقات  :  حذؼ المسند، المسند إليو الحذؼ في الجممة االسمّية  -2  
    1إلحاؽ النكاسخ بالجممة االسمّية 3 كما يعمؿ عمميا- كاف كأخكاتيا

   2إلحاؽ النكاسخ بالجممة االسمّية 4 إّف كأخكاتيا  كما يعمؿ عمميا
   3إلحاؽ النكاسخ بالجممة االسمّية 5 ظّف كأخكاتيا

إعرابيا كدالالتيا   أفعاؿ المقاربة 6  
...   المجركر بحركؼ الجر، باإلضافة األنكاع كالدالالت   : المجركرات7  

األنكاع كالدالالت : حركؼ العطؼ8 معاني حركؼ العطؼ  
التعريؼ كالتنكير 9 أنكاع المعارؼ  

األسماء المبيمة 10 أسماء اإلشارة ك األسماء المكصكلة  
التكابع 11 ...إعراب الصفة كالبدؿ كالتككيد   

عرابو أسمكب النداء 12 حركفو كا   
  1أنكاع الجمؿ 13 الجمؿ التي ليا محؿ مف اإلعراب 

  2أنكاع الجمؿ 14 الجمؿ التي ليس ليا محؿ مف اإلعراب
: طريقة التقييـ

يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 
متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
. فاضؿ الساقي. أقساـ الكالـ العربي بيف الشكؿ والوظيفة .1
. محمد حماسة عبد المطيؼ. العالمة اإلعرابية في الجممة بيف القديـ والحديث .2
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

. إبراىيـ مصطفى.                      إحياء النحو .3
. تماـ حساف/ د.                الخالصة النحوية .4
ميدي المخزومي / د.    في النحو العربي نقد وتوجيو .5

 
 
 

.  الثالث    جذع مشترؾ:السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 الّمسانّيات العاّمة: المادة
 التعرؼ عمى مبادئ المسانيات العامة:أىداؼ التعميـ

 معارؼ لغوية : المعارؼ المسبقة المطموبة
: محتوى المادة

: السداسي 2: المعامؿ 4: الرصيد
 الثالث

  تطبيؽ+محاضرة / الّمسانّيات العاّمة: الماّدة

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
  1تاريخ الفكر الّمساني :  مدخؿ 1 الينكد ك اليكناف
  2           تاريخ الفكر الّمساني 2 (النحك كالبالغة كاألصكؿ)عند العرب 

/ مكضكعيا/ مفيكميا: أكال)المسانيات الحديثة 3 (اآلنية كالتزمنية / المغة كالكالـ: النظاـ كالشكؿ)ثنائيات دم سكسير 
 1 (مجاالتيا

 

/ مكضكعيا/ مفيكميا: أكال) المسانيات الحديثة 4  (...التركيب كاالستبداؿ/ الداؿ كالمدلكؿ)الدليؿ المغكم 
 2 (مجاالتيا

 

خصائص المساف البشرم : ثانيا5 الخطية كالتقطيع المزدكج  
المسانيات كالتكاصؿ المغكم 6 دكرة التخاطب  

كظائؼ المغة 7 تطبيؽ الكظائؼ مف خالؿ النصكص  
  1مستكيات التحميؿ الّمسانّي 8 المستكل الفكنكلكجي،تطبيؽ عمى 

  2مستكيات التحميؿ الّمسانّي 9 تطبيؽ المستكل المرفكلكجي
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

  3مستكيات التحميؿ الّمسانّي 10 تطبيؽ المستكل التركيبّي،
  4مستكيات التحميؿ الّمسانّي 11 تطبيؽ المستكل الدالليّ 

  5مستكيات التحميؿ الّمسانّي 12 (االنسجاـ كاالتساؽ)المستكل النصي 
  1الدراسات الّمسانّية العربّية الحديثة 13 عبد الرحماف حاج صالح

  2الدراسات الّمسانّية العربّية الحديثة 14 حساني/ الفيرم/ ميشاؿ زكرياء/ تماـ حساف 
 

: طريقة التقييـ
يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 

متواصال طواؿ السداسي  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
.  عبد القادر الفاسي/د.          المسانيات، والمسانيات العربية .1
. سمير شريؼ استيتية/ د.  (المجاؿ والوظيفة والمنيج)المسانيات  .2
محمود فيمي حجازي  /د.  عمـ المغة العربية .3
 مصطفى غمفاف. المسانيات العربية الحديثة .4

 
 

.  الثالث    جذع مشترؾ:السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية المنيجية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 المناىج النقدية المعاصرة: المادة
 االطالع عمى أىـ المناىج النقدية:أىداؼ التعميـ

   معارؼ نقدية: المعارؼ المسبقة المطموبة
 :محتوى المادة

 
/ المناىج النقدية المعاصرة: المادة الثالث: السداسي 02:المعامؿ 03:الرصيد

 تطبيؽ+محاضرة
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
 01 السيميائية بيرس

 02 البنيكية ....ليفي شتراكس، جاكبسكف
 03 النقد النفسي ....الكاف، مكرك، دم نكيؿ

 04 البنيكية التككينية .....لككاش، جكلدماف
 05 سكسيكلكجيا النص باختيف، بيار زيما

 06 عمـ السرد ....بارث، تكدكركؼ، جنات، كرستيفا
 07 األسمكبية ....ميشاؿ ريقاتير

 08 المكضكعاتية جكرج بكلي، جاف بيير ريشار
 09 التأكيمية ىنس جكرج قدمير

 10 التمقي ...أيزر ،  ياكس
 11 التداكلية بيرس، أكستف

 12 التفكيكية جاؾ دريدا
 13 النقد الثقافي ...فانسف ليتش 

 14 النقد التككيني جكف ميشاؿ رباتي 
 
 

: طريقة التقييـ
يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 

متواصال طواؿ السداسي  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
 النقد والنقاد المعاصروف لمحمود تيمور .1
 نشأة النقد العربي الحديث لعز الديف األميف .2
 النقد األدبي أصولو ومناىجو ػ لسيد قطب. .3
 عبد اهلل الغذامي، النقد الثقافي .4
 .يوسؼ وغميسي، مناىج النقد المعاصر .5
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

.  الثالث    جذع مشترؾ:السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية المنيجية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

األسموبّية وتحميؿ الخطاب : المادة
 االطالع عمى اليات تحميؿ الخطاب و  المنيج األسموبي :أىداؼ التعميـ

  معارؼ لغوية: المعارؼ المسبقة المطموبة
: محتوى المادة

 
 

 

: السداسي 2: المعامؿ 3:الرصيد
 الثالث

  تطبيؽ+محاضرة / األسمكبّية كتحميؿ الخطاب:الماّدة

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
  :  مفيكـ األسمكبّية كمجاليا - :األسمكبّية: أكال1 مجاؿ األسمكبّية/       مصطمح األسمكبّية 
  األسمكبّية التعبيرّية2 نص شعرم ، نص نثرمالتطبيؽ عمى  
  األسمكبّية البنيكّية3 نص شعرم ، نص نثرمالتطبيؽ عمى  
  األسمكبّية اإلحصائّية4 نص شعرم ، نص نثرمالتطبيؽ عمى  
  األسمكبّية النفسية 5 نص شعرم ، نص نثرمالتطبيؽ عمى  
  األسمكبّية التكزيعية 6 )االختيار التركيب )محّددات األسمكب 
  (االنزياح كالمفارقة)الظكاىر األسمكبية 7 نص شعرم ، نص نثرمالتطبيؽ عمى  

  . ضبط مفيكمي النّص كالخطاب:تحميؿ الخطاب: ثانيا8 قراءة في المعاجـ كالنصكص النقدية 
  الخطاب المغكم كغير المغكم: أصناؼ الخطاب9 تطبيؽ عمى نماذج 

    1مقاربات تحميؿ الخطاب 10 ميشاؿ فككك 
   2مقاربات تحميؿ الخطاب 11 فاف دايؾ

    3مقاربات تحميؿ الخطاب 12 فريديريؾ مانقينك
    4مقاربات تحميؿ الخطاب 13 ركالف بارث

  األسمكبّية كتحميؿ الخطاب14 الطرابمسي/ عبد السالـ المسدم
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 
: طريقة التقييـ

يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 
متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
 (محمد مفتاح)تحميؿ الخطاب الشعري  .1
 .نور الديف السد، األسموبية وتحميؿ الخطاب .2
 .سارة ميمز، الخطاب .3
 .بيار غيرو، األسموب واألسموبية .4
. جورج مولينيو، األسموبية .5

 
.  الثالث    جذع مشترؾ:السداسي

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية المنيجية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
مدخؿ إلى األدب المقارف : المادة

التعرؼ عمى مفيـو األدب المقارف ومدارسو :أىداؼ التعميـ
 معارؼ ادبية : المعارؼ المسبقة المطموبة

: محتوى المادة
 

/ مدخؿ إلى األدب المقارف: المادة الثالث: السداسي 02:المعامؿ 03:الرصيد
 تطبيؽ+محاضرة

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
 01 1المفيـك ك النشأة كالتطكر  الفرؽ بيف األدب العاـ كاألدب المقارف

 02 2المفيـك ك النشأة كالتطكر  الفرؽ بيف األدب العالمي كاألدب المقارف
 03 مقكمات البحث المقارف عدة المقارف/ شركط الباحث/ مجاالت البحث 
الفرنسية : مدارس األدب المقارف جكف مارم كارم / بكؿ فكف تغيـ 04 
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 05 األمريكية: مدارس األدب المقارف ركني كيميؾ
 06 السالفية: مدارس األدب المقارف 

العربية : مدارس األدب المقارف غنيمي ىالؿ / نصكص لجماؿ الديف بف الشيخ 07 
 08 رحمة اآلداب: مباحث األدب المقارف مجنكف ليمى: بيف األدبيف العربي كالفارسي

 09                               التأثر كالتأثير المكشحات كالتركبادكر
 10                               التيارات /الفاكستية/الفرترية/البكفارية

 11                              النماذج البشرية  بخالء الجاحظ/زاديؾ بيف مكليير كال بركيير
األجناس األدبية  شكقي، راسيف: المسرح الشعرم/المالحـ 12 

األدب كاألسطكرة  أكديب بف سكفككميس كتكفيؽ الحكيـ/ بيجماليكف 13 
مكبيديؾ / ركبنسكف كركزك/ السندباد البحرم المكضكعات  14 

 
: طريقة التقييـ

يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 
متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
محمد غنيمي، ىالؿ األدب المقارف  -

ػ عموش سعيد،  مدارس األدب المقارف دراسة منيجية 
(  2,1)حساـ الخطيب ، األدب المقارف - 
غويار، األدب المقارف ، ترجمة محمد غالب  . ؼ.ـ-
 

.  الثالث    جذع مشترؾ:السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية االستكشافّية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 فمسفة النقد: المادة
 النقدب الفمسفة  التعرؼ عمى طبيعة عالقة :أىداؼ التعميـ

 النقدوالفمسفة معارؼ في  : المعارؼ المسبقة المطموبة
: محتوى المادة
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  تطبيؽ/ فمسفة النقد: المادة الثالث: السداسي 01:المعامؿ 01:الرصيد
مفردات  مفردات التطبيؽ

 المحاضرة
 01  الفمسفة و النقد

 02 الفمسفة المثالية لمنقد افالطوف
 03 ىيغؿ

  الواقعية
 الفمسفة المادية لمنقد

04 
 05 الواقعية االشتراكية

 06 الفمسفة الوضعية النقد التاريخي، واالجتماعي،و التحميؿ النفسي
 07 الفمسفة العقالنية البنيوية
  التأويؿ

 الفمسفة الظاىرتية
 

08 
 09 التمقي

 10 الموضوعاتية
 الفمسفة الوجودية االلتزاـ

 
11 

 12 العبث
 الفمسفة االعتزالية المجاز و التأويؿ

 
13 

 14 الحجاج
 

: طريقة التقييـ
يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 

متواصال طواؿ السداسي  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع

 
.  الثالث    جذع مشترؾ:السداسي

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية االستكشافّية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
 نظرية األجناس األدبية: المادة
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

  (الجنس و النوع)مفيـو الجنس األدبيدراسة  :أىداؼ التعميـ
 معارؼ في االدب : المعارؼ المسبقة المطموبة

: محتوى المادة
  تطبيؽ/ نظرية األجناس األدبية: المادة الثالث: السداسي 01:المعامؿ 01:الرصيد

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
 01  (الجنس و النوع)مفيـو الجنس األدبي

الشعر الغنائي 
 (الشعر اليوناني، والعربي، والفارسي)

 
األجناس الشعرية 

02 

 03 (اإللياذة، الكوميديا اإلليية، جمجامش)الشعر الممحمي
 04 (الشعر المسرحي اليوناني و العربي)الشعر التمثيمي

  (اليمذاني، الحريري، الوىراني)المقامات و المنامات
 
 

 األجناس النثرية السردية
 

05 
 06 القصة
 07 الرواية

 08 القصة القصيرة، المقاؿ القصصي، الصورة القصصية
 09 السيرة الذاتية

 10 المسرحية
  األمثاؿ و الحكـ

 األنواع غير السردية
11 

 12 الخطابة، الرسالة
 تداخؿ األجناس (لفيردي: عايدة)األوبرات

 
13 

 14 السيرة األدبية ، الرحمة 
: طريقة التقييـ

يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 
متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
 

.  الثالث    جذع مشترؾ:السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األفقية
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
 -FRANCAIS: المادة

  تعزيز المعارؼ المسبقة بيذه المغة :أىداؼ التعميـ
معرفة قاعدية بالمغة الفرنسية  :المعارؼ المسبقة المطموبة

 
: محتوى المادة

 
 FRANCAIS 01:الرصيد 01:المعامؿ السداسي الثالث وحدة التعميـ 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 

 
: طريقة التقييـ

يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 
متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

.  الثالث    جذع مشترؾ:السداسي
  النقد والمناىج:عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األفقية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 ANGLAIS: المادة
 تعزيز المعارؼ المسبقة بيذه المغة لتوظيفيا :أىداؼ التعميـ

 معرفة قاعدية بالمغة االنجميزية :المعارؼ المسبقة المطموبة
: محتوى المادة

 
 ANGLAIS 01:الرصيد 01:المعامؿ السداسي الثالث  وحدة التعميـ 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 
The imperative 10 
Exercises 11 
The passive voice 12 
Reported speech 13 
Exercises 14 

 
: طريقة التقييـ

يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ السداسي  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 
 الرابع     :السداسي

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
 النص األدبي المعاصر: المادة

  التعرؼ عمى أىـ توجيات النقد المعاصر:أىداؼ التعميـ
 معارؼ في األدب المعاصر : المعارؼ المسبقة المطموبة

 
  

: محتوى المادة
 

النص األدبي : المادة الرابع: السداسي 03:المعامؿ 05:الرصيد
 محاضرة ك تطبيؽ/المعاصر

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
مدخؿ : الشعر العربي المعاصر 

 تاريخي
01 

قصيدة الشعر العمكدم  عمر أبك ريشة/الباركدم/سميماف العيسى/مفدم زكرياء 02 
 03 1الركاد كالتجربة الشعرية الجديدة  تحميؿ نص الككليرا لنازؾ المالئكة

 04 2الركاد كالتجربة الشعرية الجديدة  أنشكدة المطر لمسياب/تحميؿ نص حفار القبكر
 05 1الحداثة الشعرية   (يكسؼ الخاؿ/محمكد دركيش/أدكنيس)دراسة نص 
 06 2الحداثة الشعرية   ...عبد الصبكر/حجازم/خميؿ حاكم/نزار قباني: دراسة نص

/ سميماف جكادم/عز الديف مييكبي)تحميؿ نص شعرم معاصر 
 عثماف لكصيؼ

الحداثة الشعرية في الجزائر  07 

قصيدة التفعيمة  محمد الصالح باكية/ أبك القاسـ سعد اهلل:نص 08 
قصيدة النثر  عز الديف مناصرة/ عبد الحميد شكيؿ/ أنسي الحاج: نص 09 

 10 (القصة)الفنكف النثرية المعاصرة  يكسؼ إدريس/غادة السماف/زكريا تامر
األعالـ : الفف القصصي /محمد شكرم/ إبراىيـ الككني/  سييؿ إدريس 11 
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كاالتجاىات 
نشأتيا : الركاية العربية المعاصرة عبد الرحمف منيؼ/ كاسيني األعرج/ نجيب محفكظ: الركاية كالتاريخ

كتطكرىا 
12 

جماؿ / حنا مينا/الطيب صالح/كطار/ابف ىدكقة: الركاية كالمجتمع
 الغيطاني

أعالميا : الركاية العربية المعاصرة 13 

المسرح العربي المعاصر كقضاياه  ...عبد القادر عمكلة/سعد اهلل كنكس: دراسة نص 14 
 

: طريقة التقييـ
يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 

متواصال طواؿ السداسي  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
. (حسف البحراوي)النصوص النثرية المعاصرة  .1
. توظيؼ التراث في الرواية العربية المعاصرة .2
 (عبد اهلل الغذامي ) (مف البنيوية إلى التشريحية)الخطيئة والتكفير   .3

 الرابع     :السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

النقد العربي المعاصر : المادة
 التعرؼ عمى أىـ توجيات النقد العربي المعاصر:أىداؼ التعميـ

 معارؼ في األدب المعاصر : المعارؼ المسبقة المطموبة
 :محتوى المادة

محاضرة ك /النقد العربي المعاصر: المادة الرابع: السداسي 02:المعامؿ 04:الرصيد
 تطبيؽ

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
 01 إرىاصات النقد العربي المعاصر التأليؼ- الترجمة- التعريؼ بالنظرية

مصطفى / محمد عناني/ رشاد رشدم: نص لمتطبيؽ  02 النقد الجديد
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 
: طريقة التقييـ

يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 
متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
 النقد المنيجى عند العرب ػ محمد مندور.1
النقد والنقاد المعاصروف لمحمود تيمور .2
 نشأة النقد العربي الحديث لعز الديف األميف.3
النقد األدبي أصولو ومناىجو ػ لسيد قطب .4
  

 الرابع     :السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية

 ناصؼ
 03 األسمكبيالنقد عبد السالـ المسدم، صالح فضؿ: نص لمتطبيؽ
كماؿ أبك ديب ،عبد الحميد بكرايك، نبيمة : نص لمتطبيؽ

 إبراىيـ
 04 النقد البنيكم

 05 النقد السيميائي سعيد بنكراد، رشيد بف مالؾ: نص لمتطبيؽ
 06 النقد االجتماعي / محمكد أميف العالـ/ حسيف مركة: نص لمتطبيؽ
 07 النقد الثقافي إدكارد سعيد/ الغذامي: نص لمتطبيؽ
 08 النقد النفسي ....جكرج طرابيشي، عز الديف إسماعيؿ: نص لمتطبيؽ
سعيد عمكش، نبيؿ سميماف، محمكد أميف : نص لمتطبيؽ

 ....العالـ
 09 النقد األيديكلكجي

 10 الحداثة ك المعاصرة عبد العزيز المقالح/ عبد السالـ المسدم: نص لمتطبيؽ
 11 االلتزاـ في األدب عبد المنعـ تميمة / عبد المحسف طو بدر:  نص لمتطبيؽ
 12 الغمكض في الشعر إبراىيـ رماني: نص لمتطبيؽ
 13 الصكرة الشعرية /محمد الكلي/ جابر عصفكر : نص لمتطبيؽ
 14 التناص محمد مفتاح: نص لمتطبيؽ
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2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
عمـ الصرؼ  : المادة

 اتقاف عمـ الصرؼ لمحفاظ عمى المغة مف األخطاء الصرفية:أىداؼ التعميـ
 معارؼ لغوية عامة : المعارؼ المسبقة المطموبة

  
: محتوى المادة

 
: طريقة التقييـ

يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 
متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
. محمد حماسة عبد المطيؼ، في بناء الجممة العربية-1
. محمد حماسة عبد المطيؼ، العالمة اإلعرابية في الجممة بيف القديـ والحديث- 2

  محاضرة ك تطبيؽ /عمـ الصرؼ: الماّدة الرابع: السداسي 03:المعامؿ 05:الرصيد
 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ

 01  1أبنية المصادر  تطبيقات  مف خالؿ نصكص ككتابات أدبية
 02  2أبنية المصادر  تطبيقات  مف خالؿ نصكص ككتابات أدبية
المصدر الميمي، مصدر الييأة، المصدر الصناعّي  تطبيقات  مف خالؿ نصكص ككتابات أدبية 03 
التذكير ك التأنيث  تطبيقات  مف خالؿ نصكص ككتابات أدبية 04 
التثنية  تطبيقات  مف خالؿ نصكص ككتابات أدبية 05 
الجمع السالـ بنكعيو  تطبيقات  مف خالؿ نصكص ككتابات أدبية 06 
 07 (جمع الجمع– اسـ الجمع  ) 1أبنية جمكع التكسير  كدالالتيا  تطبيقات  مف خالؿ نصكص ككتابات أدبية
اسـ الجنس – اسـ الجنس اإلفرادّم  ) 2أبنية جمكع التكسير  كدالالتيا  تطبيقات  مف خالؿ نصكص ككتابات أدبية

 (الجمعيّ 
08 

 09 (صيغ منتيى الجمكع) 3أبنية جمكع التكسير  كدالالتيا  تطبيقات  مف خالؿ نصكص ككتابات أدبية
 10 اإلعالؿ ك اإلبداؿ تطبيقات  مف خالؿ نصكص ككتابات أدبية
 11 اإلدغاـ  تطبيقات  مف خالؿ نصكص ككتابات أدبية
التصغير  تطبيقات  مف خالؿ نصكص ككتابات أدبية 12 
الّنسب  تطبيقات  مف خالؿ نصكص ككتابات أدبية 13 
 14 الممدكد كالمقصكر كالمنقكص  تطبيقات  مف خالؿ نصكص ككتابات أدبية
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. تماـ حساف، المغة العربية معناىا ومبناىا-3
.  الشيخ مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية -3

 الرابع     :السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

  الّمسانّيات التطبيقّية: المادة
 توظيؼ المعارؼ المسانية:أىداؼ التعميـ

معرفة في المسانيات النظرية  : المعارؼ المسبقة المطموبة
 
 
 

: محتوى المادة

   تطبيؽ كمحاضرة/الّمسانّيات التطبيقّية: الماّدة الرابع: السداسي 2: المعامؿ 4: الرصيد
 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
/ شارؿ بكتكف:نصكص مختارة

 صالح بمعيد/ احمد حساني/ المسدم
 01  .المفيـك كالنشأة كالتطّكر: 1مدخؿ إلى الّمسانّيات التطبيقّية  -

ميشاؿ / مازف الكعر: نصكص مختارة
 زكرياء

المجاالت كالمرجعية المعرفية  : 2مدخؿ إلى الّمسانّيات التطبيقّية
كالمنيجية  

02 

 03 فيـ الّمغة، إنشاء الّمغة 1الممكات الّمغكّية  ... محمد عيد: نصكص مختارة
عبد الرحمف الحاج : نصكص مختارة

 ...صالح
 04  الكتابة ، القراءة2الممكات الّمغكّية 

 05 السمككّية، االرتباطّية: 1نظريات التعّمـ   
 06 النظرية البيكلكجية: 2نظريات التعّمـ  
 07 النظرية المعرفّية: 3نظريات التعّمـ  
 08 المنيج البنكّم . المنيج التقميدمّ : 1مناىج تعميـ الّمغات  
.  المنيج التكاصميّ : 2مناىج تعميـ الّمغات   09 
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

: طريقة التقييـ
يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 

متواصال طواؿ السداسي  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
 .صالح بمعيد، دروس في المسانيات التطبيقية -1
 .ميشاؿ زكريا، األلسنية وتعميـ المغات -2
 .صالح بمعيد، المغة العربية العممية -3
 . عبد القادر الفاسي الفيري/د. المسانيات والمغة العربية -4

 
 
 

 الرابع     :السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :المنيجية األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

  نظرية األدب: المادة
 ماىية األدبالبحث في :أىداؼ التعميـ

 معرؼ في األدب والفمسفة عامة: المعارؼ المسبقة المطموبة
 

: محتوى المادة
  محاضرة ك تطبيؽ/ نظرية األدب: المادة الرابع: السداسي 02:المعامؿ 03:الرصيد

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ

االزدكاجية، كالثنائية  كالتعدد المغكم    10 
التخطيط المغكم   11 
أمراض الكالـ كعيكبو   12 
المغة كاالتصاؿ   13 
 14 الترجمة اآللية 
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 01 (الماىية ك المفيـك)نظرية األدب اختيار المدكنات ك النصكص
 02 نظرية األدب ك العمـك األخرل اختيار المدكنات ك النصكص
 03 نظرية األدب ك تاريخ األدب ك نقده اختيار المدكنات ك النصكص
 04 طبيعة األدب اختيار المدكنات ك النصكص
 05 كظيفة األدب اختيار المدكنات ك النصكص
 06 نظريات اإلبداع األدبي اختيار المدكنات ك النصكص
 07 المحاكاة_ أ اختيار المدكنات ك النصكص
 08 نظرية التعبير_ب اختيار المدكنات ك النصكص
 09 نظرية الخمؽ_ ج اختيار المدكنات ك النصكص
 10 نظرية االنعكاس_ د اختيار المدكنات ك النصكص
 11 نظرية األجناس األدبية اختيار المدكنات ك النصكص
 12 نظرية الشعر_أ اختيار المدكنات ك النصكص
 13 نظرية الركاية_ب اختيار المدكنات ك النصكص
 14 نظرية الدراما_ج اختيار المدكنات ك النصكص

 
: طريقة التقييـ

يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 
متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
 .عبدالمنعـ إسماعيؿ : نظرية األدب ومناىج الدراسات األدبية  -1
 .سمدف راماف : النظرية األدبية المعاصرة -2
 . صمود حمادي : في نظرية األدب عند العرب - -3
 .مبروؾ مراد :األدب مدخؿ إلى نظرية -4

 
 الرابع     :السداسي

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
  :المنيجية األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية

 قاضي الحسيف :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

  المدارس الّمسانّية: المادة
 تعميؽ المعارؼ المسانية و التفريؽ بيف توجياتيا:أىداؼ التعميـ

 معرفة بالمسانيات العامة : المعارؼ المسبقة المطموبة
: محتوى المادة

محاضرة ك  / المدارس الّمسانّية: الماّدة الرابع: السداسي 02:المعامؿ 03:الرصيد
 تطبيؽ

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
النظرية  / الحمقة / مدخؿ  المدرسة   01 

لسانيات دك سكسير   كتاب  محاضرات في المسانيات العامة 02 
حمقة مكسكك  ياككبسكف  03 
 04  1مدرسة براغ  تركبكتسككم
 05 2مدرسة براغ   بنفينيست
مدرسة ككبنياغف   ىيممسميؼ 06 
المدرسة الكظيفّية الفرنسية  مارتيني 07 
المدرسة السياقية  فيرث 08 

المدرسة التكزيعّية   ىاريس/ بمكمفيمد  09 
 10 1المدرسة التكليدية التحكيمية  تشكمسكي

 11 2المدرسة التكليدية التحكيمية  فكدكر/ كاتس
المدرسة الكظيفّية األمريكية  أحمد المتككؿ / سيمكف ديؾ 12 

مدرسة أككسفكرد  سيرؿ/  أكستيف 13 
المدرسة الخميمّية  عبد الرحمف الحاج صالح 14 

: طريقة التقييـ
يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 

متواصال طواؿ السداسي  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
 .كاتريف فوؾ وبيارلي قوفيؾ، مبادئ في قضايا المسانيات المعاصرة -1
 .محمد الصغير بناني، المدارس المسانية في التراث العربي وفي الدراسة الحديثة -2
 .النشأة والتطور–أحمد مومف، المسانيات  -3
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

. أحمد محمد قدور، مبادئ المسانيات -4
 
 

 الرابع     :السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :المنيجية األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

  مدخؿ إلى اآلداب العالمية: المادة
 االنفتاح عمى ثقافة وأدب اآلخر:أىداؼ التعميـ

 معارؼ في الحضارات اإلنسانية : المعارؼ المسبقة المطموبة
  

: محتوى المادة
محاضرة ك / مدخؿ إلى اآلداب العالمية: المادة الرابع: السداسي :المعامؿ :الرصيد

 تطبيؽ
 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
 01 المفيـك كالمصطمح: اآلداب العالمية ...غكتة 

 02 اآلداب الشرقية القديمة الميابيارتا/ الرامايانة/ الشينامة لمفردكسي
 03 اآلداب الغربية القديمة الككميديا اإلليية لدانتي/(فرجيؿ)االنياذة 

األدب اإلفريقي القديـ   (أبكليكس )الحمار الذىبي  04 
 05 األدب الركسي /دكستكيفسكي/ غكغكؿ/تكلستكم/بكشكيف

 06 األدب التركي ناظـ حكمت
 07 األدب األلماني غكنتر غراس/ بريخت/ شيميغ/شميجؿ/غكتة
 08 األدب الفرنسي سنتداؿ/رامبك/فمكبير/ىيجك/المرتيف/راسيف

األدب اإلنجميزم  فككنر/ فرجينيا ككلؼ/شيكسبير 09 
األدب األمريكي  إدغار أالف بك/ شتاينباؾ/ دكس باسكس/ىمينغكام 10 

األدب األمريكي الالتيني  بكرخيس/ بابمك نيركدا/ باكلك ككيمك/ماركيز 11 
األدب اإلفريقي الحديث  / ...ليكبكؿ سنغكر 12 
األدب اإليطالي الحديث  ألككنت دكالبيدكزا/ ألبرتك مكرافيا 13 
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

األدب اإلسباني  لكركا/ سرفكنتيس 14 
 

: طريقة التقييـ
يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 

متواصال طواؿ السداسي  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
بديع حقي ، قمـ في األدب العالمي  .1
إنجيؿ بطرس سمعاف ، روبنسوف كروزو لدانيؿ ديفو  .2
توفيؽ الحكيـ ، فف األدب  .3
 طو باقر ، ممحمة جمجامش  .4

 
 الرابع     :السداسي

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
  :االستكشافّية األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
 المصطمح النقدي: المادة

 ضبط المصطمحات النقدية :أىداؼ التعميـ
 نقدية معرؼ لغوية و : المعارؼ المسبقة المطموبة

 
: محتوى المادة

  تطبيؽ/المصطمح النقدي: المادة الرابع:السداسي 01:المعامؿ 01:الرصيد
 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ

 01  نظرية المصطمح النقدي
 02  مفيـو المصطمح النقدي

 03  المرجعيات المعرفية لممصطمح
  المكوف المساني -1

 
04 

 05 المكوف الثقافي -2



96 

:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 06 مكونات المصطمح النقدي  المكوف المعرفي -3
 07  المصطمح النقدي التراثي

 08  المصطمح النقدي الحديث و المعاصر
 09  المصطمح في النقد العربي
 10  عالقة المصطمح بالمفيـو
 11  إشكالية وضع المصطمح
 12  إشكالية ترجمة المصطمح

 13  المصطمح و المنيج
 14  مصطمحات المناىج النقدية

 
: طريقة التقييـ

يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ السداسي  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع

 
 الرابع     :السداسي

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
  :االستكشافّية األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
 نقد الّنقد: المادة

 التعرؼ عمى أىمية ممارسة النقد عمى منجزات النقد ذاتو:أىداؼ التعميـ
  النقدرؼ فياع ـ: المعارؼ المسبقة المطموبة

: محتوى المادة
  تطبيؽ/ نقد النقد: المادة الرابع:السداسي 01:المعامؿ 01:الرصيد

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
 01  (مسار النشأة)الحقؿ المعرفي

 02  مفيـو النقد و خصائصو
 03  النقد و األدب

 04  مرجعيات النقد األدبي
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 05  النقد و النظرية
 06  النقد و الدراسة األدبية
 07  النقد و التنظير النقدي

 08  النقد و نقد النقد
 09  خطابات نقد النقد

 10  خطاب التاريخ
 11  خطاب التنظير
 12  خطاب التعميـ
 13  خطاب التحقيؽ
 14  مدونات نقد النقد

: طريقة التقييـ
يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
 

 الرابع     :السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األفقية األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 لغة أجنبية: المادة
 تعزيز المكتسبات السابقة في ىذه المغة األجنبية وتنميتيا :أىداؼ التعميـ

  معرفة قاعدية بالمغة الفرنسية: المعارؼ المسبقة المطموبة
  

 :محتوى المادة
 

 FRANCAIS 01:الرصيد 01:المعامؿ السداسي الثاني وحدة التعميـ األفقية
La lexie nominale 1 
Pratique linguistique 2 
La lexie Verbale 3 
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 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

Phrase Simple 4 
Phrase Complexe 5 
Pratique linguistique 6 
Les économies linguistiques de l’oral 7 
Pratique linguistique 8 
Les économies linguistiques de l’écrit 9 
Pratique linguistique 10 
Langue de spécialité 11 
Pratique linguistique 12 
Pratique linguistique 13 
Pratique linguistique 14 

 
: طريقة التقييـ

يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ السداسي  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع

 
 

  الرابع    :السداسي
  النقد والمناىج:عنواف الميسانس

  :األفقية األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 ANGLAIS: المادة
تعزيز المكتسبات السابقة في ىذه المغة األجنبية وتنميتيا :أىداؼ التعميـ

   معرفة قاعدية بالمغة االنجميزية: المعارؼ المسبقة المطموبة
: محتوى المادة

 
 ANGLAIS 01:الرصيد 01:المعامؿ السداسي الثاني  وحدة التعميـ األفقية

The present tenses 1 
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The past and perfect tenses 2 
The future 3 
The conditional 4 
Exercises 5 
The participles present and past 6 
Exercises 7 
The Gerund 8 
Exercises 9 
The imperative 10 
Exercises 11 
The passive voice 12 
Reported speech 13 
Exercises 14 

 
: طريقة التقييـ

يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ السداسي  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع

 
 
 
 

      الخامس:السداسي 
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس 

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 النقد االجتماعي: المادة
  إدراؾ أبعاد عالقة األدب بعمـ االجتماع وتوظيفو في النقد:أىداؼ التعميـ
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 معارؼ في عمـ االجتماع : المعارؼ المسبقة المطموبة
 

 :محتوى المادة
 

محاضرة و /النقد االجتماعي: المادة الخامس: السداسي 03:المعامؿ 05:الرصيد
 تطبيؽ

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
تحميؿ نصوص مف كتاب أفؽ الخطاب النقدي لصبري حافظ   01 عالقة األدب بالمجتمع

تحميؿ نصوص مف كتاب مبادئ العمـ الجديد لجوف باتيست فيكو  األدب والمرحمة الحضارية   02 
األدب في عالقتو بالمؤسسة  )مداـ دي ستايؿتحميؿ نصوص 

 (االجتماعية
 03 األدب والبيئة

تحميؿ نصوص مف كتاب تاريخ األدب االنجميزي لتيف   المحظة . العرؽ. البيئة)ثالثية 
 (التاريخية

04 

األدب و التاريخ   غوستاؼ النسوف/ تحميؿ نصوص سانت بوؼ  05 
نظرية االنعكاس  تحميؿ نصوص ىيبوليت لبميخانوؼ 06 

تحميؿ نصوص لينيف  األدب والثورة  07 
مكسيـ غوركي : تحميؿ نصوص  الواقعية االشتراكية  08 

تحميؿ نصوص بمنسكي  بمنسكي والممارسة النقدية  09 
 10 1األدب واأليديولوجية  ألتوسيراأليديولوجية وأجيزة الدولة األيديولوجية : تحميؿ النصوص 

تحميؿ نصوص مف كتاب في الثقافة المصرية لمحمود  أميف العالـ 
وعبد العظيـ أنيس 

 11 2األدب واأليديولوجية 

تحميؿ نصوص مف كتاب المثقؼ العضوي أنتونيوغرامشي   المثقؼ والمجتمع  12 
تحميؿ نصوص مف كتاب األدب لمشعب لسالمة موسى  مفيـو أدب الشعب    13 

دراسات نقدية في ضوء المنيج الواقعي لحسيف مروة :تحميؿ نصوص  التنظير الواقعي  14 
: طريقة التقييـ

يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 
متواصال طواؿ السداسي  
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  .(كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
حميد لحميداني، النقد الروائي واإليديولوجيا،  - .1
نحو عمـ االجتماع لمنص األدبي، - بيار زيما، النقد االجتماعي - .2
سالمة موسى، النقد االجتماعي، - .3
محمود أميف العالـ، في الثقافة المصرية،  - .4
خالد عمي ياس، سوسيولوجية النقد األدبي العربي الحديث،  - .5
 .بحث في التأسيس والتأصيؿ– محمد عباس، االتجاه االجتماعي في النقد العربي الحديث - .6
غالي شكري، الماركسية واألدب  .7

 
    الخامس  :السداسي

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
 التحميؿ النفسي لألدب: المادة

 إدراؾ أبعاد عالقة األدب بعمـ النفس وتوظيفو في النقد:أىداؼ التعميـ
 معارؼ في عمـ النفس : المعارؼ المسبقة المطموبة

: محتوى المادة

   تطبيؽمحاضرة ك /التحميؿ النفسي لألدب: المادة  الخامس:السداسي 02:المعامؿ 04:الرصيد
 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
 01 األدب واألحاسيس النفسية (...التطيير ألرسطو )تحميؿ نصوص 
عمـ النفس واألدب لسامي الدروبي : تحميؿ نصوص  النقد األدبي وعمـ النفس  02 
 03 1التحميؿ النفسي لمفف   سيغموند فرويد/جريمة قتؿ األب ػ : تحميؿ نصوص 
عقدة أوديب /فرويد  : تحميؿ نصوص   04 2التحميؿ النفسي لمفف 

 05 عمـ النفس التحميمي  لكارؿ يونغتحميؿ نصوص مف كتاب عمـ النفس التحميمي
الرواية العائمية   مارت روبير /أصوؿ الرواية ورواية األصوؿ: تحميؿ نصوص  06 
تمقي  النقاد العرب لممنيج  المقاربات التطبيقية:  تحميؿ النصوص  07 
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: طريقة التقييـ

يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي ، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 
متواصال طواؿ السداسي  

  .(كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع 
 (ترجمة سمير مسعود)النظرية األدبية الحديثة، تقديـ مقارف، :  ػ آف جفرسوف وديفيد روبي1
. (ترجمة ثائر ديب)نظرية األدب، :  ػ تيري إيغمتوف2
 .(ترجمة شاكر عبد الحميد)الدراسة النفسية لألدب، :  ػ مارتف لينداور3
. عز الديف إسماعيؿ، التفسير النفسي لألدب-4
. عبد القادر فيدوح، االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي-5
. إبراىيـ فضؿ اهلل، عمـ النفس األدبي-6
 

 الخامس     :السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 النقد البنيوي : المادة

النفسي 
   األسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر خاصةتحميؿ نصوص مف 
لمصطفى سويؼ  

األسس النفسية لإلبداع  
األدبي  

08 

تحميؿ نصوص مف الوجية النفسية في دراسة األدب ونقده لمحمد خمؼ 
اهلل 

الالوعي واألدب  09 

تحميؿ نصوص  التفسير النفسي لألدب  لعز الديف إسماعيؿ  التفسير النفسي لألدب  10 
نفسية أبي نواس محمد النوييي : تحميؿ نصوص    11 1نفسية األديب مف أدبو 
ابف الرومي حياتو مف شعره عباس محمود العقاد : تحميؿ نصوص  12 2نفسية األديب مف أدبو 
في الرواية العربية لجورج طرابيشي  عقدة أوديب : تحميؿ نصوص  الوعي بالمنيج   13 
شعرية المرأة وأنوثة القصيدة  أحمد حيدوش :  تحميؿ نصوص  آفاؽ التحميؿ النفسي  14 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A8
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 معرفة أسس النقد البنيوي والقدرة عمى تطبيقو عمى النصوص:أىداؼ التعميـ
 معارؼ في المسانيات : المعارؼ المسبقة المطموبة

: محتوى المادة
 /     السداسي الخامس

 
 5:الرصيد 3:المعامؿالنقد البنيوي :مادة النص 

التطبيؽ المحاضرة  
ميشاؿ زكريا ، مشكمة البنية : تحميؿ نصوص األسس والمفاىيـ : البنيوية  1
الكمية ، التحوالت ، الضبط : خصائص البنية  2

الذاتي 
البنيوية ، جوف بياجيو : تحميؿ نصوص 

نصوص الشكالنييف الروس : تحميؿ نصوص  الشكالنية الروسية 3
مرفولوجيا،الحكاية الشعبية بروب   التحميؿ الوظائفي 4
القطط لشارؿ بودلير : تحميؿ نصوص  النقد البنيوي    5
ميشاؿ / كمود ليفي شتراوس : تحميؿ نصوص  التحميؿ البنيوي لمسرد 6

فوكو 
 روالف بارت/ تاؿ كاؿ: تحميؿ نصوص  البنيوية الفرنسية 7
 تودوروؼ/ شعرية النثر: تحميؿ نصوص البنيوية السردية  8
  جيرار جنيت03أمثمة : تحميؿ النصوص  شعرية السرد 9
جوف /روماف جاكوبسوف : تحميؿ النصوص  بنية الشعر 10

كوىيف 
شارؿ بيرس : تحميؿ النصكص البنيكية االنجمكسكسكنية  11
النظرية  البنائية في النقد :تحميؿ النصوص  التعريؼ بالمنيج: التمقي العربي لمبنيوية  12

 األدبي  صالح فضؿ 
جدلية الخفاء والتجمي كماؿ أبو :تحميؿ نصوص تطبيقات بنيوية في الشعر  13

 ديب 
البنية القصصية )حسيف الواد: تحميؿ النصوص تطبيقات بنيوية في السرد  14

سيزا قاسـ،تقنية السرد الروائي  (في رسالة الغفراف
ليمنى العيد 

 
: طريقة التقييـ
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يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 
متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 ػ البنيوية، جوف بياجيو 1
جابر عصفور . ػأديثكرزويؿ، عصر البنيوية، تر2
 ػ عمر عيالف، مناىج تحميؿ الخطاب السردي 3
 ػ  أحمد يوسؼ، القراءة النسقية 4
 أحمد المديني: ترجمة– في أصوؿ الخطاب النقدي الجديد : تودروؼ وآخروف  ػ تزيفطاف5
محمد الحناش، البنيوية، -6
عبد الرحماف كاظـ، مبادئ التحميؿ البنوي، -7
 
 

 الخامس     :السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 النقد السيميائي: المادة
 :أىداؼ التعميـ

  : المعارؼ المسبقة المطموبة
: محتوى المادة

 

محاضرة و تطبيؽ /النقد السيميائي  :      الماّدة  الخامس:السداسي  2المعامؿ  4:الرصيد  
مفردات المحاضرة  مفردات التطبيؽ
سعد بنكراد، السيميائيات مفاىيميا : تحميؿ نصوص 

وتطبيقاتيا  
 01 المصطمح والمفيـو:السيميائية

مبادئ في عمـ األدلة، ترجمة محمد البكري، : روالف بارت المحايثة، التحميؿ : مبادئ وأسس السيميائيات 02 
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: طريقة التقييـ
الموجية متواصال طواؿ  يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ

السداسي  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع

 ػ رشيد بف مالؾ، السيميائية أصوليا وقواعدىا 1
" مدخؿ إلى السيميوطيقا "  ػ سيزا قاسـ 2
ػ سيمياء المرئي ، جاؾ فونتانيي 3
يكو، السيميائية وفمسفة المغة 4   ػ أمبرتوا 

البنيوي، تحميؿ الخطاب 
الشكؿ ...دولوداؿ،  نصوص بيرس : تحميؿ نصوص 

والخطاب، الماجري 
منطمقات السيميائية عند بيررس  03 

محاضرات في األلسنية العامة : تحميؿ نصوص  منطمقات السيميائية عند دي سوسير  04 
التأويؿ بيف السيميائيات والتفكيكية، : تحميؿ نصوص 

أمبرتو إيكو 
أمبرتو إيكو  05 

عمـ النص جوليا كريستيفا : تحميؿ نصوص  مولينو، روماف ياكبسوف،  )سيمياء الشعر 
 (جوليا كرستيفا، ميكائيؿ ريفاتير 

06 

مدخؿ إلى السيميائية السردية، جوزيؼ : تحميؿ النصوص 
كورتيس، السيميائيات السردية، رشيد بف مالؾ 

غريماس، كمود بريموف،  )سيمياء الرواية-
 (روالف بارت، تودوروؼ، جيرار جينيت

07 

قضايا عمـ الجماؿ السينمائي، يوري : تحميؿ النصوص 
لوتماف 

كريستياف ميتز، يوري  )سيمياء السينما -
 (لوتماف 

08 

سميائيات الصورة اإلشيارية، سعيد :  تحميؿ النصوص 
بنكراد 

روالف بارت، جورج  )سيمياء اإلشيار -
 (بنينو، جاف دوراف 

09 

سيمياء التواصؿ  - (جورج موناف، برييطو ): تحميؿ النصوص  10 
توبوروؼ، إيفانوؼ، أمبرتو إيكو، ): تحميؿ نصوص 
... (روسي الندي 

سيمياء الثقافة  - 11 

سيميائية األىواء، غريماس، محمد : تحميؿ نصوص 
الداىي ،سيميائية األىواء، مجمة عالـ الفكر 

سيمياء األىواء 
 

12 

السيميائية السردية ، سعيد بنكراد، : تحميؿ نصوص  الجيود العربية في التحميؿ السيميائي  13 
أحمد يوسؼ، السيميائيات الواصفة،  : تحميؿ نصوص الجيود العربية في التحميؿ السيميائي  14 



106 

:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

 رماف سمدف، النظرية األدبية المعاصرة،-5
 

 الخامس     :السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :المنيجية األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 جزائرياؿاألدبي النقد  : المادة
 االطالع عمى منجزات النقاد الجزائرييف وخصائص ىذا النقد :أىداؼ التعميـ

 معارؼ في األدب الجزائري : المعارؼ المسبقة المطموبة
  :محتوى المادة

 
محاضرة و تطبيؽ / النقد الجزائري : المادة الخامس: السداسي 02:المعامؿ 03:الرصيد  

مفردات المحاضرة  مفردات التطبيؽ
 01 بدايات النقد الجزائري رمضاف حمود، اإلبراىيمي، أحمد رضا حوحو: تحميؿ نصوص 
مدخؿ : اتجاىات النقد الجزائري الحديث محمد مصايؼ: تحميؿ نصوص 

 نظري
02 

أبو القاسـ سعد اهلل، عبد اهلل الركيبي، محمد : تحميؿ نصوص 
 ناصر، صالح خرفي

 03 النقد التاريخي

محمد ساري : تحميؿ نصوص   04 النقد االجتماعي
 05 النقد االنطباعي / محمد مصايؼ / عبد اهلل الركيبي: تحميؿ نصوص 
 06 النقد النفسي عبد القادر فيدوح: تحميؿ نصوص 
 07 مدخؿ نظري: النقد الجزائري المعاصر عبد الممؾ مرتاض: تحميؿ نصوص 
 08 النقد البنوي عبد الحميد بورايو، : تحميؿ النصوص 
 09 النقد السيميائي رشيد بف مالؾ: تحميؿ النصوص 
عبد الحميد بوزوينة، بناء األسموب في المقالة : تحميؿ النصوص 
 عند اإلبراىيمي

 10 النقد األسموبي

 11 النقد التفكيكي عبد المالؾ مرتاض: تحميؿ النصوص 
 12 النقد السردي الجزائري عبد المالؾ مرتاض: تحميؿ النصوص 
دراسة في )عبد القادر رابحي، النص والتقعيد : تحميؿ نصوص   13 النقد الشعري
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 البنية الشكمية لمشعر الجزائري
 14 النقد المسرحي قرقوى إدريس، صالح لمباركية، : تحميؿ نصوص 

: طريقة التقييـ
يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ 

السداسي  
 . ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 يوسؼ وغميسي: النقد الجزائري المعاصر مف الالنسونية إلى األلسنية  ػ 1 
ابو القاسـ سعد اهلل : محمد العيد آؿ خميفة  -2
يوسؼ وغميسي : مناىج النقد األدبي  -3
يوسؼ وغميسي : الخطاب النقدي عند عبد المالؾ مرتاض  -4
عمار بف زايد : النقد الجزائري الحديث  -5
 

 الخامس    :السداسي
 النقد و المناىج :عنواف الميسانس

  :المنيجية األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 قراءة النصوص النقدية : المادة
 التعرؼ غمى اليات قراءة النصوص النقدية:أىداؼ التعميـ

 معرؼ نقدية عامة : المعارؼ المسبقة المطموبة
: محتوى المادة

أعماؿ / قراءة النصوص النقدية : الماّدة الخامس: السداسي 02:المعامؿ 03:الرصيد
موجية  

 

مفردات أعماؿ موجية 
 01 مفاىيـ أساسية حوؿ القراءة

مفيـو النص النقدي وأنواعو  02 
النص النقدي الشفاىي  03 

القراءة االنثروبولوجية لمنص الشفاىي  04 
النص النقدي الكتابي  05 
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النص النظري : أنواع النص النقدي 06 
النص التطبيقي : أنواع النص النقدي 07 
النص السردي : أنواع النص النقدي 08 

عتبات النص النقدي  09 
القراءة األسموبية  10 

القراءة السيميولوجية  11 
القراءة السياقية  12 
القراءة النسقية  13 

مف القراءة إلى التأويؿ نقد القراءات العربية لمنص النقدي  14 
: طريقة التقييـ

يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ 
السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
محمد مفتاح، تحميؿ الخطاب الشعري،  - .1
جميؿ حمداوي، نقد النقد، - .2
محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظير النقد المعاصر، - .3
نبيؿ سميماف، المتف المثمث، - .4
تودوروؼ، نقد النقد،  - .5
محمد الناصر العجيمي، النقد العربي الحديث ومدار النقد الغربية، - .6
عمر عيالف، النقد العربي الجديد،  - .7

 
 

 الخامس     :السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :المنيجية األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 تطبيقات نقدية : المادة
 التعرؼ عمى كيفيات ممارسة النقد تطبيقيا :أىداؼ التعميـ

 معارؼ نقدية عامة : المعارؼ المسبقة المطموبة
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: محتوى المادة
  الخامس:السداسي 2:المعامؿ 3:الرصيد

 
  محاضرة ك تطبيؽ /  تطبيقات نقدية:المادة

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
مقاالت في النقد : تحميؿ نصوص   01 رشاد رشدي
الموضوعية البنيوية : تحميؿ نصوص  عبد الكريـ حسف  02 
في آليات النقد األدبي، قضية البنيوية ػ دراسة ونماذج : تحميؿ نصوص  عبد السالـ المسدي  03 
نفسية أبي نواس : تحميؿ نصوص  محمد النوييي  04 
محمد اليادي الطرابمسي  الخصائص األسموبية في ديواف الشوقيات ألحمد شوقي: تحميؿ نصوص  05 
عز الديف إسماعيؿ  التفسير النفسي لألدب: تحميؿ نصوص  06 
تحميؿ الخطاب الروائي : تحميؿ نصوص  سعيد يقطيف  07 
مقاالت في النقد : تحميؿ النصوص  رشاد رشدي  08 
التمقي والتأويؿ ػمقاربة نسقية،مفاىيـ موسعة لنظرية : تحميؿ النصوص 

شعرية  
محمد مفتاح  09 

تشريح النص، ثقافة األسئمة : تحميؿ النصوص  عبد اهلل الغذامي  10 
عمـ الشعريات : تحميؿ النصوص  عز الديف المناصرة  11 
دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أيف ليالي : تحميؿ النصوص  عبد المالؾ مرتاض  12 
:  تحميؿ نصوص  عبد الحميد بورايو  13 
نقد الرواية مف وجية نظر الدراسات الحديثة : تحميؿ نصوص  نبيمة إبراىيـ  14 

 
: طريقة التقييـ

يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية 
متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
 
 ػ صالح فضؿ، نظرية البنائية في النقد العربي 1
محمد مفتاح، تحميؿ الخطاب الشعري، -2
سعيد يقطيف، تحميؿ الخطاب الروائي، -3



110 

:ىىىىلوسانسعنوانىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجوالليىبونعامةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةى:ىالمؤسسة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنقدىوالمناهج

2017/ىى2016:ىىالسنةىالجامعوة  

 

عبد الممؾ مرتاض .التحميؿ السيميائي لمخطاب الشعري، د- 4
إبراىيـ السعافيف وآخروف، مناىج تحميؿ النص األدبي،  -5
الغذامي، تشريح النص، -6
 

 الخامس    :السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :االستكشافّية األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

األدب المقارف : المادة
  التوصؿ إلى الخصائص المشتركة والفروقات بيف مختمؼ اآلداب:أىداؼ التعميـ

 معرفة المغات األجنبية: المعارؼ المسبقة المطموبة
 

 :محتوى المادة
 1الرصيد 1المعامؿ السادس: السداسي أعماؿ مكجية /    األدب المقارف: الماّدة

مدخؿ إلى األدب المقارف  1
المفيـو والنشأة والتطور : األدب المقارف 2
مدارس األدب المقارف  3
المدرسة الفرنسية   4
المدرسة االنجميزية   5
األدب المقارف والبعد الثقافي  6
التأثير والتأثر في األدب المقارف  7
األدب اإلسالمي المقارف  8
أدوات البحث في األدب المقارف  9

تأثير اآلداب العربية في اآلداب الغربية  10
روافد األدب المقارف  11
األجناس األدبية األدب المقارف  12
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جيود المقارنيف العرب  13
األدب المقارف في الجزائر تجربة أبي العيد دودو  14
 

: طريقة التقييـ
يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
 .األدب المقارف ، غنيمي ىالؿ .1
 .أعماؿ ممتقى األدب المقارف، جامعة عنابة .2
 .النظرية والتطبيؽ في األدب المقارف، عبد الرحمف محمد .3
 .ما األدب المقارف، بييار كرونيؿ وكمود .4
 .في األدب المقارف، محمد عبد السالـ .5
 األدب المقارف، بوؿ فاف تيغـ  .6

 الخامس    :السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

  :االستكشافّية األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 األدب الجزائري: المادة
 و تثميف نصوصو (الوطني)التعرؼ عمى األدب الجزائري :أىداؼ التعميـ

معارؼ أولية في األدب الجزائري  : المعارؼ المسبقة المطموبة
 

: محتوى المادة
 1الرصيد 1المعامؿالسداسي الخامس  األدب الجزائري: الماّدة

 الحمار الذىبي أبوليوس : األدب الجزائري القديـ  1
الدر الوقاد في شعر بكر بف حماد  2
ديواف األمير عبد القادر   3
حكاية العشاؽ في الحب واالشتياؽ لمحمد بف براىيـ   4
 إلياذة الجزائر مفدي  زكريا  5
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ديواف محمد العيد آؿ خميفة  6
عيوف البصائر البشير اإلبراىيمي   7
أحمد رضا حوحو  (غادة أـ القرى) 8
الطاىر وطار  (الشيداء يعودوف ىذا األسبوع)الجازية والدراويش لعبد الحميد بف ىدوقة،  9

رشيد بوجدرة ، الثالثية لمحمد ديب ،   (معركة الزقاؽ) 10
األمير لواسيني األعرج،   11
دواويف كؿ مف  سميماف جوادي، عثماف لوصيؼ ، عز الديف مييوبي  12
بوابة الذكريات آلسيا جبار، ذاكرة الجسد ألحالـ مستغانمي  13
نجمة لكاتب ياسيف، األجواد لعبد القادر عمولة   14

: طريقة التقييـ
يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث  -1
 شمتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر -2
 محمد مصايؼ ، النثر الجزائري الحديث   -3
 القصة الجزائرية المعاصرة  :         - عبد المالؾ مرتاض-  -4
 
 
 

        
 الخامس :السداسي

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
  :األفقية األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
 ترجمة المصطمح النقدي : المادة

 االطالع عمي مبادئ ترجمة المصطمح:أىداؼ التعميـ
 معارؼ أولية في مفيـو المصطمح : المعارؼ المسبقة المطموبة
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 :محتوى المادة
 1الرصيد 1المعامؿالسداسي الخامس  ترجمة المصطمح النقدي: الماّدة

 اشكالية الترجمة والتعريب 1
القيمة المعرفية لممصطمح النقدي بيف الترجمة والتعريب  2
ترجمة مصطمحات المناىج النقدية  3

مصطمحات المنيج التاريخي  4
 النفسانيمصطمحات المنيج  5
 االجتماعيمصطمحات المنيج  6
 البنيويمصطمحات المنيج  7
مصطمحات المنيج األسموبي  8

 مصطمحات المنيج األسطوري 9
 مصطمحات نظرية القراءة 10
مصطمحات السيميائية  11
مصطمحات التفكيؾ  12
مصطمحات نظرية التأويؿ  13
مصطمحات النقد الثقافي  14

: طريقة التقييـ
يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
محمد عصفور، دراسات في الترجمة ونقدىا،  .1
عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية،  .2
محمود فيمي حجازي، األسس المغوية لعمـ المصطمح، - .3
دليؿ المصطمح النقد، سعد البازعي وميجاف الرويمي، - .4
رشيد عبد المالؾ، معجـ المصطمحات السيميائية،  - .5

 
 السادس    :السداسي

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
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  :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 النقد النفساني: المادة
 التعرؼ عمى آليات النقد النفساني والقدرة عمى تطبيقيا:أىداؼ التعميـ

 معارؼ أولية في عمـ النفس : المعارؼ المسبقة المطموبة
: محتوى المادة

 
  محاضرة ك تطبيؽ /النقد النفساني: المادة السادس: السداسي 03:المعامؿ 05:الرصيد

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
حميد لحميداني، النقد النفسي المعاصر : تحميؿ نصوص

 وتطبيقاتو في مجاؿ السرد،
بيف التحميؿ النفسي كالنقد : مدخؿ نظرم

 النفسي
01 

اتجاىات النقد النفسي كمدارسو  جاؾ الكافالتحميؿ النفسي كالبنيكية / قراءة جديدة لفركيد 02 
 /االستعارات الممحة كاألسطكرة الشخصية: تحميؿ النصكص

 شارؿ مكرك
النقد النفسي   03 

 04  1المغة ك بنية الالكعي  جاؾ الكافالتحميؿ النفسي كالبنيكية : تحميؿ نصكص
جاؾ  /الرسالة المسركقة، إدغار أالف بكك: تحميؿ نصكص

 الكاف 
كحدة الداؿ كتعدد ) 2المغة كبنية الالكعي 

 (المدلكؿ
05 

الكعي النص  نحك ال كعي النص  لجكف بيمماف نكيؿ: تحميؿ نصكص 06 
حميد لحميداني، النقد النفسي المعاصر : تحميؿ نصكص

 وتطبيقاتو في مجاؿ السرد
التعريؼ : 1التمقي العربي لمنقد النفساني 

بالنظرية 
07 

. الترجمة: 2التمقي العربي لمنقد النفساني  األدب كعمـ النفس، سامي الدركبي: تحميؿ نصكص 08 
دراسات : 3التمقي العربي لمنقد النفساني  جكرج طرابيشيالركائي كبطمو : تحميؿ النصكص

تطبيقية  
09 

الركاية كالتحميؿ النصي، / سامي سكيداف: تحميؿ النصكص
 :حسف المكدف

الركاية مف منظكر التحميؿ النفسي  10 

االتجاه النفسي في النقد النفسي، عبد : تحميؿ نصكص
 القادر، فيدكح

في الشعر : 1مجاالت النقد النفساني 11 

بنية النص السردم مف منظكر النقد، : تحميؿ نصكص
 لحميداني

في السرد : 2مجاالت النقد النفساني 12 
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في الدراما : 3مجاالت النقد النفساني التحميؿ النفسي لألدب عز الديف إسماعيؿ: تحميؿ نصكص 13 
النقد النفساني  كالمتمقي   14 

 
 
 

: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠غوٞ رم١١ُ اٌّؾبٙواد ػٓ ٛو٠ك اِزؾبْ فٟ ٔٙب٠خ اٌَلاٍٟ، ث١ّٕب ٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي 

اٌَلاٍٟ  

.  ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

ؽَٓ اٌّٛكْ، الٚػٟ إٌٔ فٟ هٚا٠بد اٌط١ت ٕبٌؼ،  - .1

ٍبِٟ ٠ٍٛلاْ، أٍئٍخ إٌمل ٚاٌْؼو٠خ اٌؼوث١خ،  - .2

ؽٕٟ ػجل اٌٍط١ف، عّب١ٌبد إٌمل إٌفَٟ ػٕل ّبهي ِٛهٚ، - .3

ؽ١ّل ٌؾ١ّلأٟ، اٌفىو إٌملٞ األكثٟ اٌّؼبٕو، ِٕب٘ظ ٚٔظو٠بد ِٚٛالف، - .4

ى٠ٓ اٌل٠ٓ ِقزبهٞ، اٌّلفً إٌٝ ٔظو٠خ إٌمل إٌفَٟ - .5

ؽبِل ػجل اٌمبكه، كهاٍبد فٟ ػٍُ إٌفٌ األكثٟ، - .6

عْٛ ث١ً ِبْ ٠ًٛٔ، اٌزؾ١ًٍ إٌفَٟ ٌألكة،  - .7

 ؽ١ّل ٌؾ١ّلأٟ، إٌمل إٌفَٟ اٌّؼبٕو ٚرطج١مبرٗ فٟ ِغبي اٌَوك،- .8

 
 السادس     :السداسي

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
 قدار عبد القادر :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
 النقد البنيوي التكويني: المادة

 التعرؼ عمى أسس النقد البنيوي التكويني والقدرة عمى توظيفيا تطبيقيا:أىداؼ التعميـ
  معارؼ نقدية عامة: المعارؼ المسبقة المطموبة

 04:الرصيد
 

  محاضرة ك تطبيؽ /     النقد البنيوي التكويني: المادة  السادس:السداسي 02:المعامؿ

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
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: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠غوٞ رم١١ُ اٌّؾبٙواد ػٓ ٛو٠ك اِزؾبْ فٟ ٔٙب٠خ اٌَلاٍٟ، ث١ّٕب ٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي 

اٌَلاٍٟ  

.  ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

في البنيوية التركيبية دراسة في منيج : جماؿ شحيد:  نصوص مف
البحث عف النقد الجديد محمد ساري / لوسياف غولدماف

المفيـو : البنيوية التكوينية
والتأصيؿ 

01 

مف أجؿ عمـ اجتماع الرواية، لوسياف غولدماف :  نصوص مف  رؤية : أسس البنيوية التكوينية
العالـ 

02 

النقد الروائي واأليديولوجيا، حميد لحميداني : نصوص مف  البنية الداللية  03 
الماركسية و العمـو اإلنسانية غولدماف : نصوص مف  مفيـو القيمة  04 
مجاالت دراسات البنيوية  صالح فضؿ، مناىج النقد المعاصر:  نصوص مف 

التكوينية  
05 

البنية التاريخية   الرواية واإليديولوجيا في المغرب العربي، سعيد عموش:  نصوص مف  06 
أميف . تد: جورجموكاش : معنى الواقعية االشتراكية: تحميؿ نصوص 

العيوطي 
البنية اإليديولوجية  07 

سوسيولوجيا الغزؿ العذري، الطاىر لبيب : نصوص مف البنية الداخمية لمنص  08 
ثالثية الرفض واليزيمة، محمود أميف العالـ ، : تحميؿ النصوص 
محمد / دراسة في منيج غولدماف، جماؿ شحيد : البنيوية التكوينية

ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية / بنيس

البنيوية التكوينية في النقد 
: العربي

 التعريؼ بالنظرية / 1

09 

مقدمات في /  نظرية الرواية، جورج لوكاتش: تحميؿ النصوص 
اإللو / سوسيولوجيا الرواية، لوسياف غولدماف، ترجمة محمد سبيال

 الخفي زبيدة الفاطمي

البنيوية التكوينية في النقد 
: العربي

الترجمة  / 2 

10 

محمد بنيس، ظاىرة الشعر المعاصر في   :تحميؿ النصوص 
مقاربة بنيوية تكوينية -المغرب

تطبيقات البنيوية التكوينية في 
الشعر :النقد العربي

11 

الرواية المغربية ورؤية الواقع االجتماعي، حميد :  نصوص مف 
لحميداني 

تطبيقات البنيوية التكوينية في 
 1النثر : النقد العربي 

12 

..... سوسيولوجيا الرواية ، عبد الرزاؽ عيد تطبيقات البنيوية التكوينية في 
 2النثر : النقد العربي 

13 

مقاربة بنيوية تكوينية، -  فضاء النص الروائي نصوص مف كتاب 
 لمحمد عزاـ،

البنيوية التكوينية في النقد 
المعاصر  

14 
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 إٌّٙغ١خ فٟ ػٍُ االعزّبع األكثٟ،رو ِٖطفٝ إٌّْبٚٞ:  ـ ١ٌٍٛبْ غٌٛلِب1ْ

ِٓ ١ٌٍٍٛٛٛع١ب اٌوٚا٠خ إٌٝ ١ٌٍٍٛٛٛع١ب إٌٔ اٌوٚائٟ -  ـ ٌؾّلأٟ،ؽ١ّل،إٌمل اٌوٚائٟ ٚاإل٠ل٠ٌٛٛع١ب2

ه١ّل ثٓ ؽلٚ . ك- د : ٔبربٌٟ ٍبهٚد، آالٔوٚثغو١٠ٗ،١ٌٍٛبْ عٌٛلِبْ:  ـ اٌوٚا٠خ ٚاٌٛالغ 3

أ١ِٓ اٌؼ١ٟٛٛ . رو: عٛهعٍٛوبُ :  ـ ِؼٕٝ اٌٛالؼ١خ االّزواو١خ4

ِمبهثخ ث٠ٛ١ٕخ رى١ٕ٠ٛخ،  -ِؾّل ث١ٌٕ، ظب٘وح اٌْؼو اٌّؼبٕو فٟ اٌّغوة-5

ِمبهثخ ث٠ٛ١ٕخ رى١ٕ٠ٛخ،  - ِؾّل ػياَ، فٚبء إٌٔ اٌوٚائٟ-6

 السادس     :السداسي
 النقد والمناىج :عنواف الميسانس

 قدار عبد القادر :األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية
  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة

 النقد األسموبي : المادة
 التعرؼ عمى أسس النقد األسموبي والياتيا والقدرة عمي توظيفيا تطبيقيا :أىداؼ التعميـ

 معارؼ لغوية ونقدية أولية : المعارؼ المسبقة المطموبة
: محتوى المادة

  السادس:السداسي 03:المعامؿ 05:الرصيد
 

  محاضرة ك تطبيؽ /     النقد األسموبي: الماّدة

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
األسموبية واألسموب، عبد السالـ :  نصوص مف

المسدي 
 01 المفيـو والنشأة: األسموبية

شارؿ بالي :  نصوص مف  : اتجاىات النقد األسموبي
ػ األسموبية التعبيرية شارؿ بالي 1 

02 

كتب ليو سبيتزر، األسموبية وتحميؿ : نصوص مف 
الخطاب، منذر عياشي 

ليو سبيتزر : ػ األسموبية النفسية2 03 

معايير تحميؿ األسموب ريفاتير :  نصوص مف ريفاتير : ػ األسموبية الوظيفية 3 04 
األسموبيةػ دراسة لغوية إحصائية، : نصوص مف 
سعد مصموح 

ػ األسموبية اإلحصائية 4
 

05 

مدخؿ إلى عمـ األسموب، شكري : نصوص مف 
 عياد

: محددات األسموب في األسموبية
ػ االختيار 1 

06 

ػ التركيب 2 عبد السالـ المسدي: تحميؿ نصوص  07 
محمد اليادي الطرابمسي : تحميؿ نصوص  ػ االنزياح 3 08 
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: ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

٠غوٞ رم١١ُ اٌّؾبٙواد ػٓ ٛو٠ك اِزؾبْ فٟ ٔٙب٠خ اٌَلاٍٟ، ث١ّٕب ٠ىْٛ رم١١ُ األػّبي اٌّٛعٙخ ِزٛإال ٛٛاي 

اٌَلاٍٟ  

.  ( إٌـوزت،ِٚطجٛػبد ، ِٛالغ أزؤذ، ): اٌّواعغ

ـبألٍٍٛث١خ ٚاألٍٍٛة ،ػجل اٌَالَ اٌَّلٞ  1

ـبألٍٍٛث١خ ِٕٙغبً ٔمل٠بً، ِؾّل ػياَ  2

هعبء ػ١ل / ِؼبٕوح ٚرواس:  ـبٌجؾش األٍٍٛث3ٟ 

أؽّل كه٠ِٚ، كهاٍخ األٍٍٛة ث١ٓ اٌّؼبٕوح ٚاٌزواس،  -4

ٕالػ فًٚ، ػٍُ األٍٍٛة ِجبكئٗ ٚإعواءارٗ،  -5

 ك٠ٛاْ اٌْٛل١بد، - ِؾّل اٌٙبكٞ اٌطواثٍَٟ، اٌقٖبئٔ األٍٍٛث١خ -6

 
 السادس   :السداسي

  النقد والمناىج:عنواف الميسانس
 د ممفوؼ صالح الديف: األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية األساسية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
 النقد الموضوعاتي : المادة

 االٛالع ػٍٝ ِب١٘خ إٌمل اٌّٛٙٛػبرٟ ٚا١ٌبرٗ :أىداؼ التعميـ
 مفاىيـ نقدية أولية : المعارؼ المسبقة المطموبة

 :محتوى المادة
 

محمود درويش : تحميؿ قصيدة  ػ المستوى الصوتي 1: مستويات التحميؿ األسموبي 09 
تحميؿ قصيدة السينية لمبحترى  ػ المستوى اإليقاعي 2 10 

تحميؿ قصيدة أنشودة المطر لمسياب  ػ المستوى التركيبي 3 11 
تحميؿ قصيدة لمفدي زكريا  ػ المستوى الداللي 4 12 

االتجاىات الحديثة في عمـ األساليب :نصوص مف 
وتحميؿ الخطاب، عمي عزت  

األسموبية والمناىج األخرى  13 

المسدي، الطرابمسي، أحمد عبد : تحميؿ نصوص 
المطمب 

تجارب عربية في النقد األسموبي  14 

  محاضرة ك تطبيؽ /     النقد الموضوعاتي: الماّدة  السادس:السداسي 2: المعامؿ 4: الرصيد
 مفردات المحاضرة مفردات التطبيؽ
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: طريقة التقييـ
يجري تقييـ المحاضرات عف طريؽ امتحاف في نياية السداسي، بينما يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ 

السداسي  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

" النقد الموضوعاتي في فرنسا"ريشارد، . ب. ػ ج1
سعيد عموش، النقد الموضوعاتي، - 2
 الموضوعية البنيوية دراسة في شعر السياب،عبد الكريـ حسف، - 3
جوف بيار ريشارد، العالـ الخيالي لمالرميو، -4
 ميشاؿ كولو، النقد الموضوعاتي، -5
ستاروبنسكي، .النقد واألدب، ج-6

المنيج الموضوعي النظرية : تحميؿ نصوص 
والتطبيؽ، عبد الكريـ حسف 

  :مفيـو المقاربة الموضوعاتية
 

01 

جوف بيار ريشارد : تحميؿ نصوص   02 (الموضوعاتية ): مصادر المقاربة الموضوعاتية
النقد الموضوعاتي ميشاؿ كولو : تحميؿ نصوص  03 1آليات المقاربة الموضوعاتية
بالنشو، جوف بيار ويبر، مانسي : تحميؿ نصوص  04 2آليات المقاربة الموضوعاتية
. غاستوف باشالر، تر.جمالية المكاف:  نصوص مف 

 غالب ىمسا، التحميؿ النفسي لمنار،
غاستوف باشالر : النقد الموضوعاتي عند الغرب 05 

العالـ التخيمي "ريشارد . ب. ج:  نصوص مف 
 ، "الشعر واألعماؽ"، "لماالرميو

جوف بيار ريشارد  06 

الفضاء البروستي : تحميؿ نصوص  جورج بولي   07 
جاف ستاروبينسكي   الشفافية كالعائؽ،العيف الحية،: تحميؿ النصوص  08 

تكويف األثر الشعري : نصوص مف  تكويف األثر الشعري جوف بوؿ ويبر   09 
المنيج الموضوعي، الموضوعية : نصوص مف 

البنيوية دراسة في شعر السياب 
عبد الكريـ حسف  10 

النقد الموضوعاتي، سعيد عموش : تحميؿ النصوص  سعيد عموش،  11 
سحر الموضوع، حميد لحميداني : تحميؿ النصوص  حميد لحميداني  12 
النقد الموضوعي، : تحميؿ نصوص سمير سرحاف  13 
مف االستعارات الممحة إلى : تحميؿ نصوص 

األسطورة الشخصية 
شارؿ موروف  14 
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 السادس     :السداسي

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
 قرماؿ بوعالـ :المنيجية األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
 مذكرة التخرج : المادة

 ممارسة البحث العممي المنيجي :أىداؼ التعميـ
 منيجية البحث وتقنياتو : المعارؼ المسبقة المطموبة

  انجاز مذكرة التخرج:محتوى المادة
 6المعامؿ
 9الرصيد

 
: طريقة التقييـ
 المذكرة عف طريؽ االستاذ المشرؼيجري تقييـ 

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 

 
 السادس     :السداسي 

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
  قدار عبد القادر:األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية االستكشافّية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
 النقد الثقافي: المادة

 تبيف أىمية تسميط النقد عمي مجاؿ الثقافة:أىداؼ التعميـ
 مفاىيـ ثقافية اولية : المعارؼ المسبقة المطموبة

: محتوى المادة
 1الرصيد 1المعامؿالسداسي السادس النقد الثقافي : الماّدة

 (الماركسية، الفرويدية، النيتشوية  )األصوؿ المعرفية  1
 (مدرسة فرانكفورت، فوكو،ديريدا )األصوؿ ما بعد الحداثية  2
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نقد السرديات الكبرى، تفكيؾ المركزيات،تحفيز الكتابة المضادة : مقوالت النقد الثقافي 3
نظرية نقد االستشراؽ عند إدوارد سعيد  4
مقولة القراءة الطباقية ومفيـو المقاومة الثقافية  5
اليجنة والمحاكاة والفضاء الثالث   6
مفيـو التابع عند غياتريسبيفاؾ  7
الغيرية الذاتية عند جوديتبوتمر  8
نقد النظرية ما بعد الكولونيالية عند آنيا لومبا  9

بروز تيار النقد ما بعد الكولينيالي في أستراليا  10
نقد مرجعيات النقد الثقافي  11
( 1)نحو نظرية لمدراسات الثقافية العربية  12
( 2)نحو نظرية لمدراسات الثقافية العربية  13
النقد الثقافي المقارف  14

: طريقة التقييـ
يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 ػ عبد اهلل الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في األنساؽ الثقافية الغربية، 1
 ػ عبداهلل الغذامي،عبد النبي أصطيؼ،نقد ثقافي أـ نقد أدبي، 2
عبد اهلل إبراىيـ، الثقافة العربية كالمرجعيات المستعارة، -3
عمي حسيف يكسؼ، إشكاليات الخطاب النقدم المعاصر، -4
إدكارد سعيد، االستشراؽ،  -5

 
 السادس    :السداسي

 النقد والمناىج :عنواف الميسانس
 قدار عبد القادر :االستكشافّية األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
 نظرية القراءة والتأويؿ: المادة

 االطالع عمى مناىج القراءة و التاويؿ :أىداؼ التعميـ
  : المعارؼ المسبقة المطموبة

: محتوى المادة
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 1: الرصيد 1: المعامؿ السداسي السادسنظرية القراءة كالتأكيؿ : الماّدة
 القراءة بيف المفيـو واآللية 1
القراءة الخطية، االنتقائية، المغربمة،  : محؾ التصنيؼ 2
سوسيولوجيا األدب   3
سوسيولوجيا القارئ  4
مجتمع القراءة  5
اليرمينوطيقا  6
استراتيجية القراءة والقارئ النموذجي  7

 
نظرية التمقي روبرت ياوس، فولفغانغ أيزر  8
ثنائية القارئ والنص  9

الفني والجمالي : العمؿ األدبي بيف القطبيف 10
القارئ الضمني  11
أفؽ االنتظار  12
النص المفتوح  13
المسافة الجمالية  14

: طريقة التقييـ
يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ السداسي  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
، 6ترجمة أحمد المديني ؛آفاؽ المغربية،العدد (فعؿ القراءة، نظرية الوقع الجمالي):  ػ فولفغانغإيزر1  

 29-28،ص1987
 ػ حدود التأويؿ، وحيد بف بوعزيز  3  
 118،ص2002، 1مناىج النقد المعاصر،أفريقيا الشرؽ،الدار البيضاء،ط:  ػ صالح فضؿ4  
 1988، 1الحكاية والتأويؿ،دار توبقاؿ لمنشر،الدار البيضاء،ط:  ػ عبد الفتاح كيميطو5  
 2003 ،1القراءة وتوليد الداللة،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،ط:  ػ حميد لحمداني6  
 1994، 1التمقي والتأويؿ،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،ط:  ػ محمد مفتاح7  
 
 

 السادس     :السداسي
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   النقد والمناىج:عنواف الميسانس
طاىر جبار زىرة  :األفقية األستاذ المسؤوؿ عف الوحدة التعميمية

  :األستاذ المسؤوؿ عمى المادة
 الحكامة والمواطنة : المادة

 بمورة مفاىيـ المواطنة ودور الحكامة في بناء المجتمع المدني :أىداؼ التعميـ
   : المعارؼ المسبقة المطموبة

: محتوى المادة
 

 1: الرصيد 1: المعامؿ السداسي السادس الحكامة والمواطنة: الماّدة
 المواطنة  مدخؿ الى موضوع 1
 مفيـو الحكامة 2
 الحكامة عبر التاريخ 3
 مفيـو المواطنة 4
المواطنة والتاريخ  5
المواطنة والنوع االجتماعي والثقافة  6
 الثقافة والمواطنة 7
 المواطنة و المرأة 8
المواطنة والحكامة العمومية  9

 العمومي والوظيؼالحكامة  10
 الحكامة المالية العمومية 11
الحكامة السياسية والحريات الفردية والجماعية  12
 الحكامة الرقمية 13
 الحكامة الدولية 14
 

: طريقة التقييـ
يكوف تقييـ األعماؿ الموجية متواصال طواؿ السداسي  

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
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السيرة الذاتية لمسؤكؿ فرقة ميداف التككيف 
االسـ و المقب ميداف لميمى  

أستاذة محاضرة أ  : الرتبة 
 0699961012:  رقـ الياتؼ 

  mehaddeneleila@yahoo.frالبريد اإللكتروني 
الشيادات المتحصؿ عمييا  

 2016شيادة التأىيؿ العممي سنة - 1  
 2014شيادة الدكتوراه في  األدب العربي الحديث و المعاصر  سنة - 2  
 . مف المدرسة العميا لألساتذة2008شيادة الماجستير في المغة العربية سنة - 3      
 .  مف المدرسة العميا لألساتذة 2004شيادة الميسانس في المغة واألدب العربييف سنة - 4      
  . 2000شيادة البكالوريا في اآلداب و لغات سنة- 5      

المياـ اإلدارية ك البيداغكجية الحالية  
مسؤوؿ ميداف التكويف  
عضو بالمجنة العممية  

المشاركة في الممتقيات الكطنية ك الدكلية  
ورقمة  " ممتقي مغاربي " المسرحية الدالالت المفاىمية 

تجربة الشيخ عبد القادر الجزائري أنموذجا يـو دراسي  – البعد الوطني الثوري في الشعر الشعبي الممحوف 
أساليب المعاممة الوالدية و دورىا في ظيور االضطرابات النفسية لمطفؿ  

المقاالت المنشكرة في المجالت العممية  
المصطمحات المسرحية الدالالت المفاىمية مجمة الذاكرة  

تجميات الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر مجمة آفاؽ عممية  
المسرحية الشعرية في شعر صالح عبد الصبور مجمة القمـ  

الكتب ك الفصكؿ مف الكتب المنشكرة  
مكتبة الرشاد لمطباعة و النشر الجزائر  : أبعاد الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر 
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السيرة الذاتية لمسؤكؿ فرقة شعبة التككيف 
 

  للاه ػجل اٌمبكه    :االٍُ ٚاٌٍمت  .7

 "ا"أٍزبم َِبػل : اٌلهعخ اٌؼ١ٍّخ  .8
                             :انبزيد اإلنكتزوني:                         فبكس      :

.  ثبٌؼبِوح ٚال٠خ ػ١ٓ اٌلف23/08/1963ٍٝ: ربه٠ـ ِٚىبْ االىك٠بك* 

. 1986ليسانس المغة العربية وآدابيا مف جامعة وىراف - 
.  مف جامعة تيزي وزو2003ماجستير أدب عربي -  
. 1992/1994صحفي بجريدة السالـ بيف - 
. 2003 إلى 1986أستاذ التعميـ الثانوي مف - 
. 2013 إلى 2003 بجامعة الشمؼ مف أستاذ- 
.  يومنا ىذاإلى 2013 أكتوبر بجامعة خميس مميانة مف أستاذ-  

. عمى أىبة مناقشة رسالة الدكتوراه بجامعة الجزائر
 ".الثورة النقدية الجديدة"  بعنواف2011مقاؿ منشور بمجمة التبييف 

 التخصصالسيرة الذاتية لمسؤكؿ 
 أحالـ بمكاتب     :االسـ والمقب 

 "أ"أستاذ مساعد : الدرجة العممية 
    :38 -19-79-69-06 البريد اإللكتركني/:       فاكس     :A.BELKATEB@univ-dbkm.dz   

 :الشيادات المتحصؿ عمييا
(  - مميانة )محمد عبده، مف ثانوية عمـو الطبيعة والحياة عمى شيادة البكالوريا في شعبة ةمتحصؿ* 

 .1996جواف:دفعة
 - (بف يوسؼ بف خدة) جامعة الجزائر المركزية قسـ المغة العربية وآدابيا مف عمى شيادة المسانس ةمتحصؿ* 

 . 2000جواف: دفعة
  مف األدب العربي قديما وحديثا،: ، تخصصقسـ المغة العربية وآدابيا  عمى شيادة الماجستير في ةمتحصؿ* 

  2007جويمية11 الجزائر بتاريخجامعة اآلداب والمغات الكمية 
: التدريسية في الجامعةلخبرة ا

  2004/2005: لمسنة الجامعية (جامعة حسيبة بف بوعمي بالشمؼ) المغة العربية وآدابيا قسـبكمعيدة التدريس * 
 2005/2006و 
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. 2008/2009 و السنة الجامعية2007/2008:  لمسنة الجامعيةالتدريس كأستاذة مؤقتة بجامعة البميدة* 
 01غاية  إلى 2007 ديسمبر01 ابتداء مفبجامعة فارس يحي بالمدية ة برتبة أستاذ مساعد ب دائـةأستاذ* 

 . تاريخ نقميا إلى جامعة خميس مميانة 2011أكتوبر 

 .يومنا ىذا إلى 2011 أكتوبر01ابتداء مفة برتبة أستاذ مساعد بجامعة خميس مميانة  دائـةأستاذ* 

: ممتقيات الكطنية كالدكلية كاألياـ الدراسيةؿا المشاركات في
 

اٌق١ّخ اٌؼوث١خ فٚبء ٌٍم١ُ اٌَب١ِخ             :ِْبهوخ فٟ اٌٍّزمٝ اٌلٌٟٚ إٌّظُ ِٓ ٛوف ٚىاهح اٌضمبفخ رؾذ ػٕٛاْ* 

ثغلاك اٌّٛىػخ ث١ٓ ل١ُ اٌجلاٚح ٚ اٌؾٚبهح فٟ هٚا٠خ أهٗ اٌَٛاك :  ػٕٛاْ اٌّلافٍخ .2007ٚ اٌؼ١ِ اٌّْزون ِبٞ 

 .ٌؼجل اٌوؽّٓ ١ِٕف
أكة : ِْبهوخ فٟ ا١ٌَٛ اٌلهاٍٟ إٌّظُ ِٓ ٛوف و١ٍخ ا٢كاة ٚ اٌٍغبد ثغبِؼخ فبهً ٠ؾٝ ثبٌّل٠خ ثؼٕٛاْ * 

 .ٕٛهح اٌّوأح فٟ اٌوٚا٠خ اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح: اٌّوأح ث١ٓ ٙوٚهاد اٌٛاعت ٚ رؾل٠بد اٌٛالغ ثّلافٍخ ػٕٛأٙب
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VIII -تأشيرة الندكة الجيكية :

 (التأشيرة تككف  فقط قي النسخة النيائية لعرض التككيف)
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