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  بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم -
  )سداسیات) 6(ستالرجاء تقدیم بطاقات ال(

  
  
  
  
  
  
  

  الجذع المشترك : السداسي األول
  

 وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقییم

أعمال  محاضرة أسبوع  14-16
 موجھة

أعمال 
 تطبیقیة

أعمال 
 فردیة

 امتحان متواصل

   18       وحدات التعلیم األساسیة    
   09       11  التعلیم األساسیة 1و ت أ 
لقدیم النص األدبي ا 1المادة 

 )شعر(
 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48

 امتحان متواصل 04 02 01:30  1.30 1.30 48 1القدیم  النقد األدبي  2المادة 
   09       وحدة علوم اللغة  2و ت أ 
 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48  الصرفعلم  1المادة 
 امتحان متواصل 04 02 01:30  1:30 1:30 48 بالغة عربیة  2المادة 

   09       وحدة التعلیم المنھجیة
 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 1تقنیات البحث : 1المادة 
 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48  تقنیات التعبیر الكتابي : 2المادة 

عروض وموسیقى : 3المادة 
  الشعر 

 امتحان متواصل  03  02 01:30   1.30 1.30 48

   02       وحدة التعلیم االستكشافیة
 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 وم القرآنعل: 1المادة 

   01       وحدة التعلیم األفقیة
تعبیر ( اللغة األجنبیة 1المادة 

 )شفھي/
  متواصل 01 01 01:30  1.30  24

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 1إعالم آلي :  2المادة 
   30 19   15:00 10:30 408 2مجموع السداسي
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  الجذع المشترك : السداسي الثاني
  

 وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقییم

أعمال  محاضرة أسبوع  14-16
 موجھة

أعمال 
 تطبیقیة

أعمال 
 فردیة

 امتحان متواصل

   18       وحدات التعلیم األساسیة    
   09       11  التعلیم األساسیة 1و ت أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48 )نثر(لقدیم النص األدبي ا 1المادة 
 امتحان متواصل 04 02 01:30  1.30 1.30 48 2القدیم  النقد األدبي  2المادة 
   09       وحدة علوم اللغة  2و ت أ 
 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48 النحوعلم  1المادة 
 امتحان متواصل 04 02 01:30  1:30 1:30 48 فقھ اللغة  2المادة 

   09       وحدة التعلیم المنھجیة
 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 2تقنیات البحث : 1المادة 
 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48   تقنیات التعبیر الكتابي: 2المادة 

مصادر اللغة واألدب : 3المادة 
  والنقد 

 امتحان متواصل  03  02 01:30   1.30 1.30 48

   02       وحدة التعلیم االستكشافیة
تاریخ الحضارة : 1المادة 
 اإلسالمیة

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24

   01       وحدة التعلیم األفقیة
تعبیر ( اللغة األجنبیة 1المادة 

 )شفھي/
  متواصل 01 01 01:30  1.30  24

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 2إعالم آلي :  2المادة 
   30 19   15:00 10:30 408 2مجموع السداسي
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   شعبة الدراسات اللغویة:  السداسي الثالث

  
  

 وحدة التعلیم
 المواد

صید
لر

ا
مل 

معا
ال

 

 الحجم الساعي األسبوعي
الحجم 

الساعي 
  للسداسي 

)16 -14 
 )أسبوعا

 *أخرى
 التقییم المستمر

أعمال  دروس العنوان الرمز
 موجھة

أعمال 
 تطبیقیة

مراقبة 
 امتحان مستمرة

وحدة  تعلیم 
  أساسیة
وت : الرمز 

  31أس
  9: األرصدة 
 5: المعامل 

النص األدبي  311أس
 X X 00سا48 00سا48    30سا1 30سا1 3 5 الحدیث    العربي

 X X 00سا24 00سا48    30سا1 00سا3 2 4النقد األدبي الحدیث       312أس

وحدة  تعلیم 
  أساسیة
وت : الرمز 

  32أس
  9: األرصدة 
 5: المعامل 

 X X 00سا48 00سا48    30سا1 30سا1 3 5         2علم النحو  321أس

 X X 00سا24 00سا48    30سا1 30سا1 2 4اللسانیات العامة        322أس

وحدة  تعلیم 
  منھجیة
وت : الرمز 

  31م
  9: األرصدة 
 6: المعامل 

المناھج النقدیة  311م
 X X 00سا24 00سا48    30سا1 30سا1 2 3 المعاصرة      

األسلوبیة و تحلیل  312م
 X X 00سا24 00سا48    30سا1 30سا1 2 3 الخطاب 

مدخل إلى األدب  313م
 X X 00سا24 00سا24    30سا1 30سا1 2 3 المقارن  

وحدة  تعلیم 
  استكشافیة

وت : الرمز 
   31إس

  2: األرصدة 
 2: المعامل 

 X X 00سا24 00سا24   30سا1   1 1علم الداللة                           311إس

 X X 00سا24 00سا24    30سا1    1 1 أصول النحو  314إس
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وحدة  تعلیم 
  أفقیة

وت : الرمز 
   31أف

  1: األرصدة 
 1: المعامل 

 311أف
اللغة األجنبیة 

تعبیر كتابي (
 )شفھي/

 X X 00سا24 00سا24    30سا1    1 1

     00سا268 00سا408   00سا15 30سا10 19 30 3مجموع السداسي 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  شعبة الدراسات اللغویة :  السداسي الرابع
 

 وحدة التعلیم
 المواد

صید
لر

ا
مل 

معا
ال

 

 الحجم الساعي األسبوعي
الحجم 

الساعي 
  للسداسي 

)16 -14 
 )أسبوعا

 *أخرى
 التقییم المستمر

أعمال  دروس العنوان الرمز
 موجھة

أعمال 
 تطبیقیة

مراقبة 
 امتحان مستمرة

وحدة  تعلیم 
  أساسیة
وت : الرمز 

  41أس
  9: األرصدة 
 5: المعامل 

النص األدبي  411أس
 X X 00سا48 00سا48    30سا1 00سا3 3 5 المعاصر  العربي

النقد العربي  412أس
 X X 00سا24 00سا48    30سا1 30سا1 2 4 المعاصر

وحدة  تعلیم 
  أساسیة
وت : الرمز 

  42أس
  9: األرصدة 
 5: المعامل 

 X X 00سا48 00سا48    30سا1 30سا1 3 4           2علم الصرف 421أس

اللسانیات  422أس
 X X 00سا24 00سا48    30سا1 30سا1 2 4 التطبیقیة

علیم وحدة  ت
  منھجیة
وت : الرمز 

 X X 00سا24 00سا48    30سا1 30سا1 2 3 نظریة األدب 421م 

 X X 00سا24 00سا48    30سا1 30سا1 2 3 المدارس اللسانیة 422م 
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  41م
  9: األرصدة 
 6: المعامل 

مدخل إلى  423م 
 X X 00سا24 00سا48    30سا1 30سا1 2 3 اآلداب العالمیة

وحدة  تعلیم 
  استكشافیة

وت : الرمز 
  42إس

  2: األرصدة 
 2: المعامل 

اللسانیات : التخصص 
   التطبیقیة

 X X 00سا24 00سا24   30سا1   1 1التعلیمیات العامة     421م 

علم االجتماع  422م 
 X X 00سا24 00سا24    30سا1    1 1 اللغوي   

وحدة  تعلیم 
  أفقیة

وت : الرمز 
  41أف

  1: األرصدة 
 1: المعامل 

 411إس
اللغة األجنبیة 

تعبیر كتابي (
 )شفھي/

 X X 00سا24 00سا24    30سا1    1 1

     00سا268 00سا408   00سا15 30سا10 19 30 4مجموع السداسي 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  البرنامج المفصل لكل مادة -
  )مفصلة لكل مادة تقدیم بطاقة( 
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  اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال
  األول :السداسي

   :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األساسیة
   :األستاذ المسؤول على المادة 

  ) شعر ( النص األدبي القدیم  :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

وحدة التعلیم : السداسي األول
 األساسیة

( القدیم  النص األدبي: مادة
 )شعر 

 05:الرصید 03:المعامل

ا  1 رخيیا وجغراف   الشعر العريب القدمي 
هنا ؤسالیهبا   2 س ـ معلقة عنرتة( املعلقات مضام ٔيب سلمى ـ معلقة امرئ الق ن    )نصوص من معلقة زهري 
لشنفرى...نصوص(شعر الصعالیك   3 ة العرب    )…الم
ات  4 و   الشعر يف صدر إالسالم  شعر الف
  املرايث النبویة  5
  شعر النقائض   6
  الشعر العذري والشعر العمري  7
ن الفارض. ٔبو العتاهیة . نصوص من املرشق واملغرب(شعر الزهد والتصوف    8   ....ا
ٔيب متام  : شعر امحلاسة  9 رتي/ نصوص  اج یوسف . الشاطيب. الزوزين. ..... الب ٔيب احل امحلاسة املغربیة 

  ......الكوراين.. البیايس
ات(الشعر السیايس يف املرشق واملغرب   10 و ء املدن..السجون.الشیعة.اخلوارج.الف   ..ر
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  الشعر الفلسفي وشعر احلمكة  11
ال  12 ٔز   املوحشات وا
ٔندليس  13 ن . (الشعر ا ٔشعار ا   )..…زیدوننصوص من  
ري القدمي  14 ن حامد التهيريت. نصوص من الشعر اجلزا   ...كر 

 :طریقة التقییم
یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 

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

ي .1 ي. غا ا  .صف

خ .2 يتار العر لمان. دب برو  .ارل

ن .3 ي والت احظ. البيان  .ا

العشر .4 يزي . املعلقات  .الت

دب .5 خ الراف. تار صادق   .مصطفى
  

  جذع مشترك اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال
  األول :السداسي

   :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األساسیة
   :على المادة األستاذ المسؤول 

  النقد األدبي القدیم :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة
وحدة : السداسي األول

 التعلیم األساسیة
النقد : مادة: مادة

 ) 1( األدبي القدیم 
 04:الرصید 02:المعامل

ته يف املرشق واملغرب  1   النقد العريب مفهومه وتطوره وجغراف
ا املصنفات النقدیة يف املرشق واملغرب  2 لیوغراف   ب
نطباعي مفهومه وجماالته ومناذج من نصوصه  3   النقد 
  مفهوم الشعر عند النقاد املشارقة واملغاربة  4
ٔصیل الشعر   5 ال وت نت ٔندلس واملغرب( قضیة    )مناذج نصیة من املرشق وا
ندلس واملغرب مناذج نصیة( قضیة الفحو عند النقاد   6 ٔ   )من املرشق وا
ندلس واملغرب( قضیة معود الشعر   7 ٔ   )مناذج نصیة من املرشق وا
ن جعفر  8 ن طباطبا و قذامه  یبة وا ن ق لفظ واملعىن عند ا   قضیة ا
ندلس واملغرب العريب  9 ٔ لفظ واملعىن  عند نقاد ا   قضیة ا

ندلس و ( قضیة الصدق   10 ٔ   )املغربمناذج نصیة من املرشق وا
ت النقدیة   11 ندلس واملغرب( املواز ٔ   )مناذج نصیة من املرشق وا
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ندلس واملغرب( نظریة النظم   12 ٔ   )مناذج نصیة من املرشق وا
ندلس واملغرب( النقد البالغي   13 ٔ   )مناذج نصیة من املرشق وا
الم النقد يف املرشق  14 ٔ اين. رامج    ...اجلر

  
 :طریقة التقییم

یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 
  متواصال طوال السداسي 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
 .شوقي ضیف. في األدب العربي .1
 الخصومة بین القدماء والمحدثین فى النقد العربى القدیم ـ عثمان موافى .2
 المعطى نمر نقد القدیم ـ محمد صایل وعبدقضایا ال .3
 قضایا النقد األدبى ـ بدوى طبانة .4

  
  

  
  جذع مشترك اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال
  األول :السداسي

   :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األساسیة
   :األستاذ المسؤول على المادة 

  الصرفعلم  :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة
 05:الرصید 03:المعامل الصرف: مادة وحدة التعلیم األساسیة/ السداسي األول

 )  المیزان الصرفي/ الصرف و میدانھ  (معني الصرف  1

  الحذف وأثره في المیزان الصرفي .القلب وأثره في المیزان الصرفي  2

 .واالعتاللالفعل من حیث الصحة  3
 )   اللفیف/ الناقص/ األجوف/ المثال   (الفعل المعتدل  4
 المجرد و المزید   5

 )  المعاني التي تزاد لھا الھمزة/ مزید الثالثي بحرف  (معاني المزید بحرف  6
 )   معاني الفاعل/ المعاني التي تزاد لھا تضعیف العین   (معاني المزید بحرف    7

 ) تفّعل افعلّ /تفاعل / افتعل / انفعل : معاني  (بحرفین معاني المزید  8
 )   افعّول/ افعالّ / افعوعل /استفعل :معاني    (معاني المزید بثالث أحرف  9

 )  مزید الرباعي بحرفین/ مزید الرباعي بحرف   (مزید الرباعي  10
  :اسم الفاعل: المشتقات  11
  اسم المفعول  12
  الصفـة المشـبھة  13
  واسم اآللة  اسما الزمان والمكاناسم التفضیل   14
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 :طریقة التقییم
یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 

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

  التطبيق الصرفي عبده الراجحي .1
  ،مصطفى الغاليينيلمؤلفه  جامع الدروس العربية .2
  ،راباذيلرضي الدين اإلست شرح كافية ابن الحاجب .3
  ،ألبي محمد عبد اهللا بن عقيل شرح ابن عقيل .4
  .البن هشام األنصاري مغني اللبيب عن كتب األعاريب .5

  
  
  
  
  

  جذع مشترك اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال
  األول :السداسي

   :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األساسیة
   :األستاذ المسؤول على المادة 

  البالغة العربیة :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة
البالغة : مادة وحدة التعلیم األساسیة: السداسي األول

 العربیة
 04:الرصید 02:المعامل

ة   1 ه ( مل البال ٔته وتطوره وفرو ٔهل املرشق )مفهومه وش   واملغربٓراء 
ة   2 ٔصیل البال ة يف ت م ر الفرق ال ا(ا از عند املعزت منوذ    )ا
ٔسلوب اخلربي ؤرضبه  3   ا
شايئ ؤرضبه  4 ٔسلوب إال   ا
ري  5 ٔ   الفصل والوصل. التقدمي والت
از  6 قة وا از. احلق   ٔنواع ا
ه ؤرضبه  7 ش   ال
ایة. ستعارة  8   الك
  املقاب. املطابقة  9

  اجلناس  10
  السجع  11
ٔسلوبیة  12 ة وا   البال
ة والشعریة  13   البال
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ة اخلطاب النرثي   14   بال
  

 :طریقة التقییم
یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 

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

 ).في نظریة عبد القاھر الجرجاني اللغویة(أحمد شامیة، خصائص العربیة واإلعجاز القرآني  .1
  .محمد كریم الكواز، أبحاث في بالغة القرآن الكریم .2
  .عبد القاھر الجرجاني، دالئل اإلعجاز في علم المعاني .3
 .دراسات في البالغة العربیة عبد العاطي غریب عالم .4
  .والتطبیق ألحمد مطلوبالبالغة  .5

  
  جذع مشترك اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال
  األول :السداسي

   :منھجیةؤول عن الوحدة التعلیمیة الاألستاذ المس
   :األستاذ المسؤول على المادة 

  تقنیات البحث :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

وحدة التعلیم  السداسي األول
 المنھجیة

تقنیات : مادة
 البحث

 03:الرصید 02:المعامل

  .. )طبیعته، رشوطه، خصائصه(مفهوم البحث العلمي   1
بتاكر،مهنج الرتیب (البحث العلمي ومهنج البحث    2 لیل و   ) مهنج الت
  بني املهنجیة واملهنج   3
  ٔهداف البحث العلمي  4
ٔسلوب العلميمهنج البحث العلمي،   5   وا
ة  6    .البحوث النظریة والبحوث التطبیق
ٔلیف   7   رشوط الت
ملؤطر(فضائل الباحث   8 القة الباحث    ) صفات الباحث، 
  القة الباحث مبراكز التوثیق  9

بیة   10 ة(املك لیوغراف ٔنواع الب لیوغرايف،    )البحث الب
  مصادر ومراجع مادة البحث  11
ة العلمیةٔنواع البحث   12 ر ة(العلمي وا ٔطرو ، ا رة، الرسا   )املذ
  جماالت البحث العلمي وتطبیقاته  13
امة  14   مراجعة 
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 :طریقة التقییم
  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
 .إنعام محمد علي، المعین في كتابة البحوث .1
 .شلبي، كیف تكتب بحثا أو رسالة أحمد .2
 .شوقي ضیف، البحث األدبي .3

 .   منهجیة البحوث العلمیة ،ثریا ملحس .4

  
  
  

                  .  
  جذع مشترك اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال
  األول :السداسي

   :منھجیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة ال
   :األستاذ المسؤول على المادة 

  فنیات التعبیر الشفوي :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

  
السداسي األول وحدة التعلیم 

 المنھجیة
فنیات التعبیر : مادة

 الشفوي
 03:الرصید 02:المعامل

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

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

ي     3 ي الوظیفي:( ٔمناط التعبري الشفه ي إالبداعي - التعبري الشفه ي-التعبري الشفه عیوب النطق، (ٕاشاكالت التعبري الشفه
ّفظیة  ل   )العادات ا

ي  4 لتعبري الشفه ّغوي:( حتلیل املادة املكّونة  ل لغوي، تدریبات -الصوت ا ري ا   )الصوت 
ىل معلیة التواصل    5 رها  ري الشفویة ؤ ستغراب : ( فهم إالشارات التعبريیة  ٔسلوب  ید حبركة الید،   ٔ ٔسلوب الت

ه وفق  دام تعبريات الو اكر عن طریق حركة الرٔس، است ٔسلوب النفي وإال ان  عن طریق حركة العینني،  سهت و
ذب  سهم يف  دام ٕاشارات  متعنياملعىن املعّرب عنه، است ة املس اه ،موا   )ن

م يالتعبري الشفه    6 ه منیة  اه و ن رة  یة ٕا ت الصوت( وتق اه -التحّمك يف مستو ن ٔسالیب لفت  -ستفهام ( توظیف 
ٔقرص طریقة–)إالشارة ىل صلب املوضوع -ٕایصال الفكرة  ب یار امجل املناسبة يف السیاق املناسب-الرتكزي    ..)اخ

ٔرحيیة  7 ع،حسن الفهم، حسن:(مقّومات التواصل ب دث بثقة  س دث بصوت واحض،الت م،الت حتّري  الوضوح يف ال
رتباك، ّب  اة مواطن الفصل والوصل يف النفس وجتن ّبات السیاق، مرا طل اسبة حبسب م دام طبقات صوتیة م   )است
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قة يف طرح  والعرض إاللقاءارة : (العرض  -1:قوالب تعبريیة شفهیة  8 ّ د خمططات هیلكیة وجشریة  لعرض املوضوع،  ا اع
الص ست   الفكرة،  الطرح والطرح املضاد و 

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

ات الص النتاجئ، تقدمي احللول واملقرت ٔخرى،است ٔفاكر تولید فكرة من    )ا
م املتلقيلب -التحّمك يف الوقت- الرتكزي.( املدا  12 ىل اه اه واحملافظة  ..)ن  
ة ، املهنیة، ،(املقاب   13 )الصحف  
ٔسئ   14 لقاء ا ة وإ   السؤال  ارة. صیا

 :طریقة التقییم
  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 

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

  جذع مشترك التطبیقیة اللسانیات :لیسانسعنوان ال
  األول :السداسي

   :منھجیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة ال
   :األستاذ المسؤول على المادة 

  العروض وموسیقى الشعر :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة
وحدة التعلیم :  السداسي األول

 المنھجیة
العروض : المادة 

 وموسیقى الشعر
 03:الرصید 02:المعامل

ا ( التعریف بعمل العروض   1 مل العروض  –العروض لغة و اصطال مل العروض و  –واضع  ) فوائده ٔمهیة 
  معىن الشعر ،موسیقى الشعر ،مصادر العروض ومراجعه 

ت   :تعریفات   2 مية ،الب لی ضة ، ا ٔرجوزة ، املعلقة ، احلولیة ، امللحمة ،النق   القصیدة ،ا
3  
  

ابة العروضیة  د الك لفظیة ( قوا د ا د اخلطیة  –القوا ل  –الرموز (تقطیع الشعر العريب ) القوا  –التفا
ٔسباب    )ا

ت  4 اریض/التعریف: بناء الب ٔ ٔرضب/ا بیات الشعریة)ا ٔ غرياهتا/ٔنواع ا   املقاطع العروضیة /التفاعیل وم
افات و العلل   5   الز
ر   6 وا   الترصیع والتجمیع التدور  البحور و ا
دد البحور الشعریة، مفاتیح البحور   7   البحور الشعریة   معىن البحر ،

   خصائص حبور الشعر ،البحور يف الشعر احلر
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سیط ،حبر الوافر ٔوزان البحور  8   حبر الطویل ،حبر املدید، حبر ال
  حبر الرمل-حبر الاكمل ،حبر الهزج ،حبر الرجز ،  9

ف ،حبر املضارع  10 رسح ،حبر اخلف   حبر الرسیع، حبر امل
تث، حبر املتقارب،حبر املتدارك  11 ضب ،حبر ا   حبر املق
نواعها   12 ٔ ة ،حروفها،حراكهتا ، ة القاف   ،عیوهبادراسة القاف
ة يف الشعر املعارص  13   اجلوازات الشعریة. القاف
سیقات العروضیة  14   موسیقى الشعر الهندسات الصوتیة والت

  
 :طریقة التقییم

  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

العروض .1 عل ا ال وات. والقوااملتوسط نو حمدي  .مو

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

العروض .3 ات. كتاب حر   .مصطفى

 
  
  
  

  جذع مشترك اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال
  األول :السداسي

   :االستكشافیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة 

  علوم القرآن :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة
وحدة  التعلیم   السداسي األول
 االستكشافیة

 01:الرصید 01:المعامل علوم القرآن: مادة

1  
  

ٔدبیة:تعریفات لغویة و ا راسات ا لومه يف ا ٓن و  ، . ٔمهیة القر اب ، الو ٓن، الك تعریف القر
  .النيب، الواملعجزة، 

ٓن   2 ، التنجمي  - 1:رخي القر ت الو ٓن، بدا   ..زول القر
ٓن - 2  3 ت القر ٓ ب سور و رت ٓن،معایري  ل مجع القر ة ام اجهتادیة(مرا   )وقف
ٓين  4 ت النص القر ٓیة، السورة -1:مكو لفظة، العبارة، ا   ا
ٔهدافها - 2  5 ٓنیة، خصائصها ،    .القصة القر
ٓين سیاقات النص  6 يب، - 1:القر   امليك واملدين: السیاق املاكن -.2ٔسباب الزنول: السیاق الس
سوخ: السیاق الرتاتيب - 3  7 زل ، الناخس وامل ٓخر ما    ٔول و
نواعها، احلمكة مهنا:(السیاق التداويل - 4  8 ٔ ا،  ٓنیة، مفهو   )القراءات القر
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9  
  

اجه التفسري ونقدها ٔویل  - 1:م اتیة(والرشح، رشوط املفرسمعىن التفسري و الت رخي )العلمیة وا  ،
ابة، والتابعني وعرص التدون(التفسري،    )يف عهد الص

ٔثور - 2  10 مل المه، نقده: التفسري  ٔ لرٔي. خصائصه ،  المه، نقده: التفسري  ٔ  
لغوي - 3  11 المه، نقده: التفسري ا ٔ   خصائصه،
ٔديب - 4  12 ٔ: التفسري البیاين وا   المه، نقدهخصائصه،
ٓين  13 لغوي والبیاين- 1: إالجعاز القر   إالجعاز ا
رشیعي - 2  14 اري وال   إالجعاز إالخ

  
 :طریقة التقییم

  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

  حازم حیدر. د: علوم القرآن بین البرھان واإلتقان تألیف .1
  محمد صفاء شیخ حقي. علوم القرآن من خالل مقدِّمات المفسرین تألیف د .2
  د فھد الرومي. أ: دراسات في علوم القرآن تألیف .3
  عبد الرحمن الشھري.د: القول بالصرفة في إعجاز القرآن عرض ونقد تألیف .4

 
  
  
  

  جذع مشترك التطبیقیةاللسانیات  :لیسانسعنوان ال
  األول :السداسي

   :األفقیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة 

    FRANCAIS :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

السداسي األول وحدة 
 التعلیم األفقیة

 FRANCAIS 01الرصید  01: المعامل

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

1  

Réalisation des voyelles nasales ( /on /an/en  
  

2  

Réalisation des voyelles nasales (un/in/  
  

3  

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

4  

La graphie des sons c/ç/t/  
  

5  

Lecture des textes  
  

6  

Exercices  7  
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Le nom  

  
8  

Le verbe  
  

9  

Le complément direct  
  

10  

Le complément indirect  
  

11  

Le genre et le nombre  
  

12  

Exercices  
  

13  

Conjugaison des temps  
  

14  

  
 :طریقة التقییم

  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

 
 

  
  

  جذع مشترك اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال
  األول :السداسي

   :األفقیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة 

  ANGLAIS :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

وحدة  التعلیم  السداسي األول
 األفقیة

 ANGLAIS 01:الرصید 01: المعامل

Grammar Points  
  

1  

Word order in English sentences  
  

2  

Articles indefinite and definite  
  

3  

Articles definite  
  

4  

Nouns  
  

5  

Adjectives and pronouns  
  

6  

Interrogatives  
  

7  
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Possessive adjectives personal and other pronouns  
  

8  

Adverbs  
  

9  

Preposisions  
  

10  

C onjunctions  
  

11  

Introduction to verbs  
  

12  

The auxiliares ( Be and Have )  
  

13  

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

14  

  
 :طریقة التقییم

  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 
  )إلخ ، مواقع انترنت، كتب،ومطبوعات(  :المراجع

 
  

  جذع مشترك اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال
  األول :السداسي

   :األفقیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة 

  اإلعالم اآللي :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

وحدة التعلیم     السداسي األول
 األفقیة

اإلعالم : مادة
 اآللي

 01:الرصید 01:المعامل

الها  1 ب  ؤج   ٔنواع احلواس
  طریقة معل احلاسوب  2
  عرض ویندوز وخمتلف ٕاصداراته  3
شغیل النظام   4 ة (  بدء    )تدریبات تطبیق
ة   5 ب(الوا ت-رشیط املهام-سطح املك   ...)إالیقو
ة  6   تدریبات تطبیق
لغة(خصائص النظام   7   ...)التارخي-الوقت- ا
ة  8   تدریبات تطبیق
ات  9   مفهوم امللفات وا

ة  10   تدریبات تطبیق
ات  11 ىل امللفات وا   مستكشف الویندوز مع معلیات 
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ة  12   تدریبات تطبیق
  س املهمالت  13
ة  14   تدریبات تطبیق

  
 :طریقة التقییم

  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جذع مشترك     ثانيال :السداسي
   اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :األساسیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة 

  )نثر ( النص األدبي القدیم  :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة
وحدة التعلیم  السداسي الثاني

 األساسیة
مادة النص األدبي القدیم 

 )نثر ( 
 05:الرصید 03:المعامل

ا   1 رخيیا وجغراف   النرث العريب القدمي 
  اخلطابة    2
  إالسالمنصوص من خطب صدر   3
ال واحلمك  4 ٔم   ا
ٔلف لی ولی . الرسد   5 ت    حاك
ىل لسان احلیوان   6 ة ( احلاكیة    )لكی ودم
امات الوهراين. املقامات بدیع الزمان اهلمذاين ومقامات احلرري  7   م
ٔندلس واملغرب  8 یوانیة و إالخوانیة  يف املرشق وا   الرسائل ا
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ندلس واملغربالرسائل السیاسیة يف   9 ٔ   املرشق وا
ندلس واملغرب  10 ٔ ٔدبیة يف املرشق وا   الرسائل ا
  ٔدب الر يف املرشق   11
ٔندلس واملغرب  12   ٔدب الر يف ا
ندلس واملغرب  13 ٔ   ٔدب التصوف يف املرشق وا
ري القدمي  14   النرث اجلزا

  
 :طریقة التقییم

یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 
  متواصال طوال السداسي 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
 .األصفھاني. األغاني .1
 .كارل بروكلمان. تاریخ األدب العربي .2
 .الجاحظ. البیان والتبیین .3
 .التبریزي. المعلقات العشر .4
 .مصطفى صادق الرافعي. تاریخ األدب .5
 .أبو ھالل العسكري. كتاب الصناعتین .6
  .ابن عبد ربھ. العقد الفرید .7

 
  
  
  

  جذع مشترك     ثانيال :السداسي
   اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :األساسیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة 

  األدبي القدیم  النقد ا :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

وحدة التعلیم : السداسي الثاني
 األساسیة

النقد األدبي : مادة
 )2(القدیم 

 04:الرصید 02:المعامل

ندلس واملغرب( قضیة الوضوح والغموض   1 ٔ   )مناذج نصیة من املرشق وا
ٔدبیة الرسقات   2 ٔندلس واملغرب( ا   )مناذج نصیة من املرشق وا
بیة يف النقد العريب   3 ٔج ٔندلس واملغرب( املؤرات ا   )مناذج نصیة من املرشق وا
ٔديب   4 ر املعزت يف النقد ا ٔندلس واملغرب( ٔ   )مناذج نصیة من املرشق وا
ن( قضا النقد عند الفالسفة   5 ٔ   )دلس واملغربمناذج نصیة من املرشق وا
ندلس واملغرب( مفهوم النرث يف الرتاث النقدي   6 ٔ   )مناذج نصیة من املرشق وا
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ندلس واملغرب( النقد وقضیة إالجعاز   7 ٔ   )مناذج نصیة من املرشق وا
ٔویل  بني القدمي واجلدید   8   قضیة الت
ٔندلس واملغرب( قضیة املنظوم واملنثور    9   )مناذج نصیة من املرشق وا

لفظ واملعىن  10   قضیة ا
لرشوح   11 ندلس واملغرب( البعد النقدي  ٔ   )مناذج نصیة من املرشق وا
ٔندلس واملغرب( نظریة املوحش يف مزيان النقد   12   )مناذج نصیة من املرشق وا
ازم القرطاجين   13 ن حزم .قضا النقد عند  ن رشد .ا ون. ا ن    وا
ند  14 ٔ الم النقد يف ا ٔ ن حزم، . لس واملغرب رامج  ن شهید وا   ازم القرطاجينا

  
 

 :طریقة التقییم
یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 

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

 .ابن سالم الجمحي.  طبقات فحول الشعراء .1
 .عبد العزیز الجرجاني. الوساطة بین المتنبي وخصومھ .2
 اآلمدي. الموازنة بین الطائیین .3
 الخصومة بین القدماء والمحدثین فى النقد العربى القدیم ـ عثمان موافى .4
 تاریخ النقد األدبى والبالغة ـ محمد زغلول سالم .5

 
  

  جذع مشترك     ثانيال :السداسي
   التطبیقیةاللسانیات  :لیسانسعنوان ال

   :األساسیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة 

  النحو علم  :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

: مادة وحدة التعلیم األساسیة/ السداسي األول
 النحو

 05:الرصید 03:المعامل

  النشأة و التقعید/ النحو العربي  1
 التصنیف في النحو العربي المؤلفات األولى 2
 دروس تعلیمیة –اإلعراب و البناء  3
 الجملة الفعلیة وأنماطھا 4
 الفعل المتعّدي  الفعل الالزم ـ 5
 الفاعل  6
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 :المفعول بهالمفعوالت :متممات الجملة الفعلیة 7
 المفعول المطلق 8
 )لھ) (أجلھمن (المفعول ألجلھ  9

  ):ظرف الزمان وظرف المكان)(الظرف(المفعول فیھ   10
   : المفعول معھ  11
    :الحال   12
  :التمییز  13
  :االستثناء  14

 :طریقة التقییم
یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 

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

  الكتاب . سیبویھ .1
ية .2 العر ملة ا بناء اللطيف، عبد حماسة   .محمد

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

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

 .حمزةمصطفى بن . نظریة العامل في النحو العربي .5
  .محمد حماسة عبد اللطیف. العالمة اإلعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث .6

  
  
 
 

  جذع مشترك     ثانيال :السداسي
   اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :األساسیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة 

  فقھ اللغة :المادة
  :التعلیمأھداف 

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

فقھ : مادة وحدة التعلیم األساسیة: السداسي الثاني
 اللغة

 04:الرصید 02:المعامل

ل  1 لغة : مد ٔة املصطلح، مفهومه(فقه ا ا) ش لغة والفلولوج مل ا لغة و   الفرق بني فقه ا
سانیة  2 لغة إال ٔة ا ش ت  صطالح. احملااكة:نظر   ........إاللهام.التواضع و
ة  3 لغات السام لغة العربیة وا اهتا.ا لغة العربیة وله  ،.  
لفظ   4 لفظ    العالقة بني صوت اللكمة ومعناها- 1:القة ا
لغة العربیة - 2  5   النرب يف ا
ٔوزان  - 3  6 ة وا ٔب   ا
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ملعىن   7 لفظ  الف . ٔسبابه(الرتادف -1:  القة ا ارسني  حول وجودهاخ   ا
لفظي     - 2  8   املشرتك ا
  التضاد- 3  9

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

  
 

 :طریقة التقییم
یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 

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

  محمد بن إبراھیم الحمد ) قضایاه - موضوعاتھ  -مفھومھ [ فقھ اللغة  .1
  مشتاق عباس معن  المعجم المفصل في فقھ اللغة، .2
  عثمان بن جني  الخصائص، .3
  أبو منصور الثعالبي  فقھ اللغة وأسرار العربیة، .4
  أحمد محمد قدور  مدخل إلى فقھ اللغة العربیة،  .5
  ئيإبراھیم السامرا فقھ اللغة المقارن،  .6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جذع مشترك     ثانيال :السداسي
   اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :المنھجیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة 

  تقنیات البحث :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 03:الرصید 02:المعاملتقنیات : المادة وحدة التعلیم : السداسي الثاني
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 البحث المنھجیة

یار موضوع البحث   1 ة عنوان البحث(اخ   )تدریبات حول صیا

  متارن)..عنارص إالشاكلیة واللكامت املفاتیح(ٕاشاكلیة موضوع البحث   2
3  
  

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

ة (التوثیق   4 لیوغراف دات الب رن حول توثیق املراجع) ..الو ة ب بو   م
5  
  

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

  )تدریبات(مجع املادة وتوثیقها وتبوهبا   6
ٔلیف   7 اج..(ٔسلوب كتابة البحوث العلمیة .. الت ست لیل و ش والتعلیق والنقد والت   متارن) التقم
ٔلیف   8 نیة(الت   )حصة 
ش   9 هتم ه(ا   )مفهوم الهامش ووظیف

10  
  

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

ة   ....)الصف
ابة(ٕاخراج البحث   11 یات الك ىل تق   )تدریبات 
ة العنوان   12   تدریبات)..شلكها ومضموهنا (صف
ات، املالحق(الفهارس   13 الم، املصطل ٔ ات، ا   )فهرس املوضو
امة  14   مراجعة 

  
 

 :طریقة التقییم
  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
 .إنعام محمد علي، المعین في كتابة البحوث .1
 .رسالةأحمد شلبي، كیف تكتب بحثا أو  .2
 .شوقي ضیف، البحث األدبي .3

 .   منهجیة البحوث العلمیة ،ثریا ملحس .4
  
  

  جذع مشترك     ثانيال :السداسي
   اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :المنھجیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة 

  فنیات التعبیر الكتابي :المادة
  :التعلیمأھداف 
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   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة
وحدة التعلیم : السداسي الثاني

 المنھجیة
فنیات : المادة 

 التعبیر الكتابي
 03:الرصید 02:المعامل

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

2  
  

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

ايب الرمقي شاط التعبري(التعبري الك ره يف تطور   ٔ ٓفاق،  مواصفات و  
، الهدف،  :(فعالیة ٕافراغ التعبري  3 صطال لغوي ،  ..)وإالجراءات املعمتدةاملفهوم ا  

متثّل واحملااكة  4 ذج، تدریب( ٕاجراء ا یة، ال ..)املفهوم ، التق  

ذج، تدریب( ٕاجراء الوصف  5 یات التحرر(التعلیق ٕاجراء  .). املفهوم ، ال )ف  

ذج، تدریب(الّرسد ءٕاجرا  6 ٓلیة، ال .)املفهوم،ا  

7  
  

ذج،( التلخیص ءٕاجرا ٓلیة ،ال ططات . تدریب املفهوم، ا دام ا ٔفاكر،است سجیل املالحظات وا یة  تق
)الهیلكیة والشجریة  

ذج، تدریب( ٕاجراء التقلیص  8 ٓلیة، ال ..).املفهوم ،ا  

ذج، تدریب(  التقرر ٕاجراء  9 ٓلیة، ال ..)املفهوم،ا  

10  
  

اة ( ٕاجراء كتابة حبث  ضهيا موضوع البحث، مرا ات  حتدید العنارص اليت یق لعنارص، الطرو ب املنطقي   الرت
لغة   ة،توظیف ا ٔد والرباهني املنطق ة التعامل مع ا یف الص، ست ات املضادة، الرتیب و القامئة ، الطرو

هيا يف البحث )حبسب طبیعة البحث، ضبط النتاجئ  املتوصل ٕا  
11  
  

ة نّو :قوالب تعبريیة كتابیة م  
ٔسلوبیةمفهومه ورضورته، خ: ( املقال- یة وا ه، تدریب حول-صائصه الف لسیاق :ٔنوا اسبة  دام لكامت م است

لصور  ستعانة  لجمل،  ة  نّو ٔمناط م یهبا، توظیف  را ة يف  دام مجل حصی لكامت حمّددة، است ، التعبري  
ٔفاكر املوضوع سلسل املنطقي يف طرح  لمعىن،جودة املقدمة وجودة اخلامتة، ال دمة  قة يف  البالغیة  ّ ا، ا وطر

ا  واملعاين  نتقاء امجلل ا لمعىن، وذ  لغة املعّربة واملؤدیة  المات الرتقمي والعناون والهوامش،توظیف ا وضع 
اطب  ).القریبة ٕاىل ذهن  ا  

یهتا( الرسائل إالداریة    12    )خصائصها، تدریب    -تق

اتیة  13 ّیاهتا، تدری -عنارصها(  السرية ا   )ب ف

14  
  

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

ٔحاكم ).النتاجئ وا  
  

 :طریقة التقییم
  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
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  جذع مشترك     ثانيال :السداسي
   اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :المنھجیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة 

  اللغة واألدب والنقدمصادر  :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

  
  
  
  
  
  

وحدة التعلیم : السداسي الثاني
 المنھجیة

مصادر اللغة واألدب : مادة
 والنقد

 03:الرصید 02:المعامل

ا الفرق بني املصدر و املرجع   1   تعریف املصدر لغة و اصطال
اس  ٔمهیة مق ىل  لغویةالرتكزي    املصادر ا

دیثا  2 ٔدبیة والنقدیة قدميا و لغویة وا ا املصنفات ا لیوغراف   ب
ٔمحد   3 ن  لیل ا ل لیل يف العني ( معجم العني  ىل هنج الت   )الرتكزي 
ن جين  4 ٔ لسانیة  راسات ا ٔصا ا ىل    اخلصائص الن جين الرتكزي 
لغة الن فارس  5 س ا   مقای
ظور لسان العرب الن  6   م
امع الشعریة القدمية   7 ٔشعار العرب ( ا ٔمصعیات ـ مجهرة    ...)املفضلیات وا
ٔدبیة  القدمية   8 امع ا احظ ـ العقد الفرید الن عبد ربه ـ زهر (ا ل ني  لمربد ـ البیان والتب الاكمل 

لحرصي  ٓداب    ...)ا
امع النقدیة  القدمية   9 ی ( ا ن ق ن املعزت ـ العمدة الن رشیق ـ الشعر والشعراء ال بة ـ طبقات الشعراء ال

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

ت احلدی   10 ٔمني ـ مؤلفات طه حسني ـ مؤلفات جر زیدان ( ثة واملعارصة املدو ٔمحد  مؤلفات 
  ...) ٕاحسان عباس.

ٔدب والنقد ـ  11 لغة وا ب يف ا ٔيب ش ن    مصنفات ا
ري  12 ٔدب اجلزا رخي ا   مصنفات يف 
  مصنفات يف النقد املغاريب املعارص   13
ٔدب املقارن  14 ت ا   ...غنميي هالل. مدو
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 :التقییمطریقة 

  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

  د محمد عبد المنعم خفاجي.الحیاة األدبیة في العصر الجاھلي
 جعفر بن قدامة الشعر نقد .1
  المصادر األدبیة واللغویة في التراث العربي، عز الدین إسماعیل .2
  ألبي علي القاليمعجم البارع  .3
 .المحیط في اللغة البن عباد .4
ّم الجمحي .5   .طبقات فحول الشعراء البن سال

  
  

  .جذع مشترك     ثانيال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :االستكشافیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

  اإلنسانیةتاریخ الحضارة  :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

وحدة التعلیم : السداسي الثاني
 االستكشافیة

تاریخ : المادة 
 الحضارة اإلنسانیة

 01:الرصید 01:المعامل

سانیةاحلضارة   1 ا وجمالها :إال   مفهو
ابة  :حضارة مرص الفرعونیة  2 ٔدب –الك ون ا   والف
ن  3 ون –رخيها  :حضارة بالد الرافد نة والف   الفكر والعلوم–ا
ة   حلضارةا  4 نیق ٔهتا :الف ون والعلوم-ش   .الف
ة  5 ن  :احلضارة إالغریق ٓداب والفلسفة –رخي الیو ون-ا   الف
ون والعمران –رخي الرومان  :احلضارة الرومانیة  6 ٓداب والف   ا
ٔهتا :احلضارة الفارسیة  7   مظاهر احلضارة الفارسیة – ش
  .راث الهند –رخي الهند :احلضارة الهندیة  8
ة  9 ٔديب والعلمي –رخي الصني  :احلضارة الصی   راث الصني ا

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

ةاحلضارة العربیة   11 ٔهتا:إالسالم ٓداب والفلسفة – ش ون–ا   الف
ٔهتا :حضارة املا   12 ٔديب –ش   الرتاث الفين وا
ٔزتیك  13 ون والعلوم–رخيها  :حضارة ا   الف
ٔوروبیة  14 هنضة ا ٔدب –الرتمجة  :ا ون والعلوم–هنضة ا   الف
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 :طریقة التقییم
  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 

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

 
  
  

  .جذع مشترك     ثانيال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :األفقیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

  FRANCAIS :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 السداسي الثاني وحدة التعلیم
 األفقیة

 FRANCAIS 01:الرصید 01:المعامل

La lexie nominale 
  

1  

Pratique linguistique 
  

2  

La lexie Verbale  3  
Phrase Complexe 

  
4  

Phrase Simple 
  

5  

Pratique linguistique 
  

6  

Les économies linguistiques de l’oral 
  

7  

Pratique linguistique 
  

8  

Les économies linguistiques de l’écrit 
  

9  

Pratique linguistique 
  

10  

Langue de spécialité 
  

11  

Pratique linguistique 
  

12  

Pratique linguistique 
  

13  

Pratique linguistique 
  

14  
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 :طریقة التقییم
  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 

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

  .جذع مشترك     ثانيال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :األفقیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

  ANGLAIS :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

وحدة السداسي الثاني  
 التعلیم األفقیة

 ANGLAIS 01:الرصید 01:المعامل

The present tenses 
  

1  

The past and perfect tenses 
  

2  

The future  
  

3  

The conditional 
  

4  

Exercises 
  

5  

The participles present and past 
  

6  

Exercises 
  

7  

The Gerund 
 
 

8  

Exercises 
  
  

9  

The imperative 
  

10  

Exercises  11  
  

The passive voice 
  

12  

Reported speech 
  

13  

Exercises 
  

14  
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 :طریقة التقییم
  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 

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

  .جذع مشترك     ثانيال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :األفقیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

  اإلعالم اآللي :المادة
  :أھداف التعلیم

   : المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

وحدة التعلیم : السداسي الثاني
 األفقیة

اإلعالم : المادة 
 اآللي

 01:الرصید 01:المعامل

شغیل ویندوزٔدوات نظام   1   ال
القها  2 لنظام وإ ذ الربامج امللحقة    تنف
ت  3 یقو ٔ   ستعامل الیدوي ل
ٓ احلاسبة  4 مج ا   ر
مج   5   Exelر
مج   6   WordPadر
مج   7   Paintر
  )WinZip, winRar(ضغط امللفات وفك الضغط   8
تلفة   9 دات ا د (قراءة املس د نيص، مس   ...)كتاب الكرتوين، PDFمس

زا الربامج   10 ب وإ   تنص
  ... )ماحس ضويئ، طابعة(جتهزي امللحقات   11
ٔنواعها  12 ٔقراص جبمیع    استعامل ا
ت  13 نرتن ٔ   استعامل ا
ت  14 نرتان ٔ   استعامل ا

 
 :طریقة التقییم

  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 
  )إلخ مواقع انترنت، كتب،ومطبوعات ،(  :المراجع
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  .جذع مشترك    ثالثال :السداسي

   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال
   :ساسیةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 

   :األستاذ المسؤول على المادة
  النص األدبي الحدیث :المادة

  :أھداف التعلیم
   :المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة
: السداسي 03:المعامل 05:الرصید

 الثالث
/ النص األدبي الحدیث: المادة
  تطبیق+محاضرة

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق
 دراسة وتحليل /نص لسامي البارودي

شعر
ال

  

 01  1اإلحياء الشعري في المشرق 
 02  2المشرق اإلحياء الشعري في   دراسة وتحليل/ حافظ نص ل /  نص لشوقي

 03  اإلحياء الشعري في المغرب العربي دراسة وتحليل .../نص لألمير عبد القادر
   دراسة وتحليل /نص لمحمود طه

 دراسة وتحليل /نص إلبراهيم ناجي 
 04  1التجديد الشعري في المشرق 

 05  2التجديد الشعري في المشرق  دراسة وتحليل /لشرقاويلنص / نص للجواهري
 06  التجديد الشعري في المغرب العربي  دراسة وتحليل /نص لرمضان حمود/للشابينص 

  دراسة وتحليل /نص إليليا أبي ماضي
  دراسة وتحليل /نص لفوزي المعلوف 

 07  التجديد الشعري المهجري

 ...اليازجي / تحليل مقال للكواكبي

لنثر
ا

  

 08  مدخل إلى الفنون النثرية
 09  المقالة: الفنون النثرية ...العقاد/ طه حسين/ اإلبراهيميتحليل نص للبشير 
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 10  القصة: الفنون النثرية رضا حوحو/ محمود تيمور: تحليل نص
 11  الرواية: الفنون النثرية / ...هيكل/ لجورجي زيدان تحليل نص 

 12  المسرح: الفنون النثرية /...تحليل نص لتوفيق الحكيم 
 13  أدب الرحلة: الفنون النثرية الورتيالنيحسين /حمدوشتحليل نص رحلة ابن 

 14  الرسائل األدبية: الفنون النثرية ...البشير اإلبراهيمي/مي زيادة/الرافعي
  

 :طریقة التقییم
یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 

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

 . شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ .1
 .عمر دسوقي، األدب العربي الحدیث .2
 .عبد الملك مرتاض، فنون النثر األدبي .3
  ).عز الدین إسماعیل( الشعر العربي المعاصر  .4
  ).عباس مشتاق  معن(ما ال یؤدیھ الحرف  .5

  
  
  
  
  
  

  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :ساسیةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

  األدبي الحدیث النقد :المادة
  :أھداف التعلیم

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

  
   تطبيق+محاضرة/ األدبي الحديثالنقد : المادة الثالث: السداسي 02:المعامل 04:الرصيد

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق
 01 1مدخل إلى النقد العربي الحديث  إرهاصات النقد العربي الحديث

 02  2مدخل إلى النقد العربي الحديث   النقد العربي الحديث رجعياتم
 03  النقد اإلحيائي حسين المرصفي

 04  الحديث إرهاصات التجديد في النقد دو رمضان حم
 05  جماعة الديوان نصوص جماعة الديوان

 06  جماعة أبولو  نصوص جماعة أبولو
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 07  جماعة الرابطة القلمية  نصوص جماعة الرابطة القلمية 
 08  النقد التاريخي ...طه حسين، شوقي ضيف

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

 11  النقد الواقعي / محمد مندور
 12  النقد الجديد / ...رشاد رشدينص ل

 13  1القضايا النقدية  ...الجنس األدبي /الخيال/ الصدق الفني
 14  2القضايا النقدية  النقد الحديث بين النظري و التطبيق

  
 :طریقة التقییم

یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 
  متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
 المنھجى عند العرب ـ محمد مندورالنقد .1

  النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تیمور.2
  الحدیث لعز الدین األمیننشأة النقد العربي .3
  سید قطبلأصولھ ومناھجھ ـ  يالنقد األدب.4
  
  
  
  
  

  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :ساسیةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

  علم النحو :المادة
  :أھداف التعلیم

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

النحو: المادة الثالث: السداسي 02:المعامل 05:الرصيد    تطبيق+محاضرة/  علم
  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق
ة ... تطبيقات  : المبتدأ والخبر  01   اإلسناد في الجملة االسميّ

ة  الحذف-  ...تطبيقات  : ، المسند إليهحذف المسند  ّ  02  في الجملة االسمي
ة وما يعمل عملها -كان وأخواتها  03    1 إلحاق النواسخ بالجملة االسميّ

ة إّن وأخواتها  وما يعمل عملها  04   2 إلحاق النواسخ بالجملة االسميّ
ة ظّن وأخواتها  05   3 إلحاق النواسخ بالجملة االسميّ
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 06  أفعال المقاربة  إعرابها ودالالتها 
 07  األنواع والدالالت : المجرورات   ... المجرور بحروف الجر، باإلضافة

 08  األنواع والدالالت: حروف العطف معاني حروف العطف
 09  التعريف والتنكير أنواع المعارف

 10  األسماء المبهمة أسماء اإلشارة و األسماء الموصولة
 11  التوابع ...إعراب الصفة والبدل والتوكيد 

 12  أسلوب النداء حروفه وإعرابه
 13  1 الجمل أنواع الجمل التي لها محل من اإلعراب 

 14  2 الجمل أنواع الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب
 :طریقة التقییم

یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 
  متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  .فاضل الساقي. أقسام الكالم العربي بین الشكل والوظیفة .1
  .محمد حماسة عبد اللطیف. العالمة اإلعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث .2
  .إبراھیم مصطفى.                      إحیاء النحو .3
  .تمام حسان/ د.                الخالصة النحویة .4
  .مھدي المخزومي/ د.    في النحو العربي نقد وتوجیھ .5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :ساسیةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

ة :المادة العامّ ات سانيّ   اللّ
  :التعلیمأھداف 

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

ة: الماّدة الثالث: السداسي  2: المعامل  4: الرصيد ات العامّ    تطبيق+محاضرة/  الّلسانيّ
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  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق
 01  1 تاريخ الفكر الّلساني:  مدخل  الهنود و اليونان
 02  2 تاريخ الفكر الّلساني             )النحو والبالغة واألصول(عند العرب 

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

 03  1) مجاالتها/ موضوعها/ مفهومها: أوال(اللسانيات الحديثة 

 04  2) مجاالتها/ موضوعها/ مفهومها: أوال(اللسانيات الحديثة    ...)التركيب واالستبدال/ الدال والمدلول(الدليل اللغوي 
 05  خصائص اللسان البشري: ثانيا  الخطية والتقطيع المزدوج

 06  اللسانيات والتواصل اللغوي  دورة التخاطب
 07  وظائف اللغة تطبيق الوظائف من خالل النصوص

 08  1 الّلسانيّ مستويات التحليل  ،فونولوجيالمستوى التطبيق على 
 09  2 مستويات التحليل الّلسانيّ  المرفولوجيالمستوى تطبيق 
،تطبيق   10  3 مستويات التحليل الّلسانيّ  المستوى التركيبيّ
 11  4 مستويات التحليل الّلسانيّ  لدالليّ االمستوى تطبيق 

 12  5 مستويات التحليل الّلسانيّ  )االنسجام واالتساق(المستوى النصي 
ة الرحمان حاج صالحعبد  ة العربيّ  13  1الحديثة  الدراسات الّلسانيّ

ة حساني/ الفهري/ ميشال زكرياء/ تمام حسان  ة العربيّ  14  2الحديثة  الدراسات الّلسانيّ
  

 :طریقة التقییم
یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 

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

  . عبد القادر الفاسي/د.          اللسانیات، واللسانیات العربیة .1
  .سمیر شریف استیتیة/ د).  المجال والوظیفة والمنھج(اللسانیات  .2
   محمود فھمي حجازي/د.  علم اللغة العربیة .3
 مصطفى غلفان. اللسانیات العربیة الحدیثة .4

  
  
  
  
  
  
  

  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :المنھجیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

  المناهج النقدية المعاصرة :المادة
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  :أھداف التعلیم
   :المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة
  
 

   تطبيق+محاضرة/ المناهج النقدية المعاصرة: المادة الثالث: السداسي 02:المعامل 03:الرصيد
  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

 01 السيميائية بيرس
 02 البنيوية ....ليفي شتراوس، جاكبسون

 03 النقد النفسي ....الكان، مورو، دي نويل
 04  البنيوية التكوينية .....لوكاش، جولدمان
 05  سوسيولوجيا النص باختين، بيار زيما

 06  علم السرد ....بارث، تودوروف، جنات، كرستيفا
 07  األسلوبية ....ميشال ريقاتير

 08  الموضوعاتية جورج بولي، جان بيير ريشار
 09  التأويلية هنس جورج قدمير

 10  التلقي ...أيزر ،  ياوس
 11  التداولية بيرس، أوستن

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

 14  النقد التكويني  جون ميشال رباتي 
  
  

 :طریقة التقییم
یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 

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

 النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تیمور .1
 نشأة النقد العربي الحدیث لعز الدین األمین .2
 سید قطبلأصولھ ومناھجھ ـ  يالنقد األدب. .3
 عبد هللا الغذامي، النقد الثقافي .4
  .یوسف وغلیسي، مناھج النقد المعاصر .5
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  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :المنھجیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

  األسلوبیّة وتحلیل الخطاب :المادة
  :أھداف التعلیم

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

ة وتحليل الخطاب:الماّدة الثالث: السداسي  2: المعامل  3:الرصيد    تطبيق+محاضرة/  األسلوبيّ
  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق
ة  ة       /مصطلح األسلوبيّ ة: أوال مجال األسلوبيّ ة ومجالها  -:األسلوبيّ  01  :  مفهوم األسلوبيّ

ّة نص شعري ، نص نثريالتطبيق على   ة التعبيري  02  األسلوبيّ
ّة نص شعري ، نص نثريالتطبيق على   ة البنيوي  03  األسلوبيّ
ة نص شعري ، نص نثريالتطبيق على   ة اإلحصائيّ  04  األسلوبيّ
ة ال نص شعري ، نص نثريالتطبيق على    05  نفسية األسلوبيّ

ة  )التركيب االختيار( محّددات األسلوب   06  التوزيعية  األسلوبيّ
 07  )االنزياح والمفارقة(الظواهر األسلوبية  نص شعري ، نص نثريالتطبيق على  

 08  .والخطاب ضبط مفهومي النّص  :تحليل الخطاب: ثانيا قراءة في المعاجم والنصوص النقدية 
 09  الخطاب اللغوي وغير اللغوي: أصناف الخطاب تطبيق على نماذج 

 10    1 تحليل الخطاب مقاربات ميشال فوكو 
 11  2 تحليل الخطاب مقاربات فان دايك

 12   3 تحليل الخطاب مقاربات فريديريك مانقينو
 13   4 تحليل الخطاب مقاربات روالن بارث

ة وتحليل الطرابلسي/ عبد السالم المسدي  14  لخطابا األسلوبيّ
  

 :طریقة التقییم
یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 

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

  )محمد مفتاح(تحلیل الخطاب الشعري  .1
 .األسلوبیة وتحلیل الخطابنور الدین السد،  .2
 .سارة میلز، الخطاب .3
 .بیار غیرو، األسلوب واألسلوبیة .4
 .جورج مولینیھ، األسلوبیة .5
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  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :المنھجیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

  مدخل إلى األدب المقارن :المادة
  :أھداف التعلیم

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 
   تطبيق+محاضرة/ مدخل إلى األدب المقارن: المادة الثالث: السداسي 02:المعامل 03:الرصيد

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق
 01 1 النشأة والتطور و المفهوم الفرق بين األدب العام واألدب المقارن

 02 2 النشأة والتطور و المفهوم الفرق بين األدب العالمي واألدب المقارن
 03 مقومات البحث المقارن عدة المقارن/ شروط الباحث/ مجاالت البحث 

 04  الفرنسية: مدارس األدب المقارن جون ماري كاري / بول فون تغيم
 05 األمريكية: مدارس األدب المقارن روني ويليك

 06 سالفيةال: مدارس األدب المقارن 
 07  عربيةال: مدارس األدب المقارن غنيمي هالل / نصوص لجمال الدين بن الشيخ

 08 رحلة اآلداب: األدب المقارن مباحث مجنون ليلى: بين األدبين العربي والفارسي
 09 والتأثيرالتأثر                                الموشحات والتروبادور

 10 التيارات                               /ستيةو الفا/الفرترية/البوفارية
 11  النماذج البشرية                               بخالء الجاحظ/زاديك بين موليير وال برويير

 12  األجناس األدبية ينشوقي، راس: المسرح الشعري/لمالحما
 13  األدب واألسطورة سوفوكليس وتوفيق الحكيمأوديب بن / بيجماليون

 14  الموضوعات  موبيديك/ روبنسون كروزو/ السندباد البحري
  

 :طریقة التقییم
یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 

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

  ھالل األدب المقارن  ،محمد غنیمي-
  مدارس األدب المقارن دراسة منھجیة   ـ علوش سعید،

  ) 2,1(األدب المقارن  ،حسام الخطیب  -
  ترجمة محمد غالب  ،األدب المقارن  ،غویار. ف.م-
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  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :االستكشافّیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

  علم الداللة :المادة
  :أھداف التعلیم

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

  
ةوحدة التعليم  الثالثالسداسيّ    1: الرصيد  1:  المعامل  علم الداللة: الماّدة  االستكشافيّ

  اصطالحا وتاريخا: علم الداللة إلىمدخل   1
  وعلماء األصول النحاة ، و اللغويون: 1 علماء العرب الداللة عند  2
  والبالغيون  ، والمتكلمونالفالسفة: 2 علماء العرب الداللة عند  3
ة: أنواع الداللة  4 ة، الصرفيّ ّ ة، الصوتي    .المعجميّ
ة وداللة : أنواع الداللة  5 ّة، والسياقيّ   .المقامالنحوي
  .التغير الدالليّ ومظاهره  6
ة   7 ّ   عالقة الّلفظ بالمعنى، االشتمال(1العالقات الداللي
ة   8 ّ   ...، التضادالترادف، االشتراك(2العالقات الداللي
ة -  9   .نظرية الحقول الدالليّ

ة: 1 نظريات التحليل الدالليّ   10   .النظرية التحليليّ
ة: 2 نظريات التحليل الدالليّ   11   . النظرية الوظيفيّ
ة: 3 نظريات التحليل الدالليّ   12   .النظرية السياقيّ
ة: 4 نظريات التحليل الدالليّ   13 ّة التحويليّ   النظرية التوليدي
  .علم الداللة وعالقته بالعلوم األخرى  14

 :طریقة التقییم
یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 

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

 .إبراھیم أنیس. داللة األلفاظ -1
 .أحمد عمر مختار. علم الداللة -2
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  .أحمد عمر مختار.ة نظریة الحقول الداللیة واستخداماتھا المعجمی -3
 .أبو ھالل العسكري. الفروق في اللغة -4

  
  
  
  

  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :االستكشافّیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

  أصول النحو :المادة
  :أھداف التعلیم

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

ةوحدة التعليم  الثالث السداسيّ    1: الرصيد  1: المعامل  أصول النحو: الماّدة  األفقيّ
  ، المصطلح والمفهومالنحو و أصول النحو : مدخل  1
  المرجعيات النشأة و : 1 أصول النحو  2
  ابن جنّي، ابن األنباري، والسيوطي : التأليف ورواده:  2أصول النحو   3
   مفهومه وشروطه السماع  4
  القرآن والحديث الشريف:  1 مصادرهالسماع و   5
  )نثرالو   شعرال( كالم العرب :  2 السماع ومصادره  6
  المقيس المقيس عليه و: 1 القياس النحوّي وأركانه  7
  الحكم /العّلة : 2 القياس النحوّي وأركانه  8
  .ومواقف العلماء القدامى والمحدثين، استصحاب الحال  9

  )إجماع الفقهاء،إجماع النحاة، إجماع األصوليين( اإلجماع وأنواعه  10
  ظاهرة اإلعراب  11
  ...أصل الوضع، أصل القاعدة، العدول عن األصل، الرّد إلى األصل: األصل والفرع  12
  .االجتهاد ومواقف العلماء  13
  نظرية العامل   14

 :طریقة التقییم
یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 

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

 .سعید األفغاني، في أصول النحو -1
 .محمد خان، أصول النحو العربي -2
 .الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفھوم الفصاحة عبد الرحمان -3
 ابن السراج البغدادي، األصول في النحو -4
  .السیوطي، كتاب االقتراح في علم أصول النحو -5
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  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :األفقیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

  - FRANCAIS :المادة
  :أھداف التعلیم

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 
  FRANCAIS  01:الرصید  01:المعامل  وحدة التعلیم األفقیة الثالثالسداسي 

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  

  
 :طریقة التقییم
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یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 
  متواصال طوال السداسي 

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

  .جذع مشتركثالث    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسال عنوان

   :األفقیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

  ANGLAIS :المادة
  :أھداف التعلیم

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 
  ANGLAIS  01:الرصید  01:المعامل  وحدة التعلیم األفقیة  الثالثالسداسي 

The present tenses 
  

1  

The past and perfect tenses 
  

2  

The future  
  

3  

The conditional 
  

4  

Exercises 
  

5  

The participles present and past 
  

6  

Exercises 
  

7  

The Gerund  8  
Exercises 9  
The imperative 

  
10  

Exercises  11  
  

The passive voice 
  

12  

Reported speech 
  

13  

Exercises 
  

14  
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 :طریقة التقییم
  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 

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

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  رابع    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :ساسیةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

  النص األدبي المعاصر :المادة
  :أھداف التعلیم

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

  
محاضرة /النص األدبي المعاصر: المادة الرابع: السداسي 03:المعامل 05:الرصيد

  و تطبيق
 

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق
 01 مدخل تاريخي: الشعر العربي المعاصر 



                               جامعة : المؤسسة 43
                                                       اللسانیات التطبیقیة:    لیسانسعنوان ال

2015/  2014:       السنة الجامعیة  

 02  قصيدة الشعر العمودي عمر أبو ريشة/البارودي/سليمان العيسى/مفدي زكرياء
 03 1 الرواد والتجربة الشعرية الجديدة تحليل نص الكوليرا لنازك المالئكة

 04 2 الرواد والتجربة الشعرية الجديدة أنشودة المطر للسياب/تحليل نص حفار القبور
 05  1 الحداثة الشعرية  )يوسف الخال/محمود درويش/أدونيس(دراسة نص 
 06  2 الحداثة الشعرية  ...عبد الصبور/حجازي/خليل حاوي/نزار قباني: دراسة نص

 07  الحداثة الشعرية في الجزائر عثمان لوصيف/ سليمان جوادي/عز الدين ميهوبي(تحليل نص شعري معاصر 
 08  قصيدة التفعيلة محمد الصالح باوية/ أبو القاسم سعد اهللا:نص
 09  قصيدة النثر عز الدين مناصرة/ عبد الحميد شكيل/ أنسي الحاج: نص

 10  )القصة(الفنون النثرية المعاصرة  يوسف إدريس/غادة السمان/زكريا تامر
 11  األعالم واالتجاهات: الفن القصصي /محمد شكري/ إبراهيم الكوني/  سهيل إدريس

 12  نشأتها وتطورها: الرواية العربية المعاصرة عبد الرحمن منيف/ واسيني األعرج/ محفوظنجيب : الرواية والتاريخ
 13  أعالمها: الرواية العربية المعاصرة جمال الغيطاني/ حنا مينا/الطيب صالح/وطار/ابن هدوقة: الرواية والمجتمع

 14  وقضاياهالمسرح العربي المعاصر  ...علولةعبد القادر /سعد اهللا ونوس: دراسة نص
  

 :طریقة التقییم
یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 

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

  ).حسن البحراوي(النصوص النثریة المعاصرة  .1
  .المعاصرةتوظیف التراث في الروایة العربیة  .2
  )عبد هللا الغذامي) ( من البنیویة إلى التشریحیة(الخطیئة والتكفیر   .3

  
  
  
  

  رابع    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :ساسیةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

  النقد العربي المعاصر :المادة
  :التعلیمأھداف 

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

  
  

   محاضرة و تطبيق/النقد العربي المعاصر: المادة الرابع: السداسي 02:المعامل 04:الرصيد
  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق
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 :طریقة التقییم

یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 
  متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
 المنھجى عند العرب ـ محمد مندورالنقد .1

  تیمورالنقد والنقاد المعاصرون لمحمود .2
  نشأة النقد العربي الحدیث لعز الدین األمین.3
  سید قطبلأصولھ ومناھجھ ـ  يالنقد األدب.4
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رابع    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :ساسیةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 

 01 ارهاصات النقد العربي المعاصر التأليف -الترجمة - التعريف بالنظرية
 02  النقد الجديد مصطفى ناصف/ محمد عناني/ رشديرشاد : نص للتطبيق
 03 األسلوبيالنقد عبد السالم المسدي، صالح فضل: نص للتطبيق
 04  النقد البنيوي كمال أبو ديب ،عبد الحميد بورايو، نبيلة إبراهيم: نص للتطبيق
 05  النقد السيميائي سعيد بنكراد، رشيد بن مالك: نص للتطبيق
 06  النقد االجتماعي / محمود أمين العالم/ مروةين سح: نص للتطبيق
 07  النقد الثقافي إدوارد سعيد/ الغذامي: نص للتطبيق
 08  النقد النفسي ....جورج طرابيشي، عز الدين إسماعيل: نص للتطبيق
 09  النقد األيديولوجي ....سعيد علوش، نبيل سليمان، محمود أمين العالم: نص للتطبيق
 10  الحداثة و المعاصرة عبد العزيز المقالح/ السالم المسدي عبد: نص للتطبيق
 11  االلتزام في األدب عبد المنعم تليمة / عبد المحسن طه بدر:  نص للتطبيق
 12  الغموض في الشعر إبراهيم رماني: نص للتطبيق
 13  الصورة الشعرية /محمد الولي/ جابر عصفور : نص للتطبيق
 14  التناص محمد مفتاح: نص للتطبيق
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   :األستاذ المسؤول على المادة
  علم الصرف  :المادة

  :أھداف التعلیم
   :المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة

  
 :طریقة التقییم

یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 
  متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  .محمد حماسة عبد اللطیف، في بناء الجملة العربیة-1
  .محمد حماسة عبد اللطیف، العالمة اإلعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث -2
  .تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا-3
  . الشیخ مصطفى الغالییني، جامع الدروس العربیة -4

  رابع    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :ساسیةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

ّسانیّات التطبیقیّة  :المادة   الل
  :أھداف التعلیم

   محاضرة و تطبيق/ علم الصرف: الماّدة الرابع: السداسي 03:المعامل 05:الرصيد
  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

 01   1 أبنية المصادر وكتابات أدبيةتطبيقات  من خالل نصوص 
 02   2أبنية المصادر  تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات أدبية
 03  المصدر الميمي، مصدر الهيأة، المصدر الصناعيّ  تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات أدبية
 04  التأنيث و التذكير تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات أدبية
 05  التثنية تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات أدبية
 06  بنوعيهالسالم الجمع  تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات أدبية
 07  )جمع الجمع –اسم الجمع  ( 1 دالالتهاأبنية جموع التكسير  و  تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات أدبية
 08  )اسم الجنس الجمعيّ  –اسم الجنس اإلفرادّي  ( 2 دالالتهاأبنية جموع التكسير  و  تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات أدبية

 09  )صيغ منتهى الجموع( 3 دالالتهاأبنية جموع التكسير  و  وكتابات أدبيةتطبيقات  من خالل نصوص 
 10  اإلعالل و اإلبدال تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات أدبية
 11  اإلدغام  تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات أدبية
 12  التصغير تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات أدبية

 13  سبالنّ  أدبيةتطبيقات  من خالل نصوص وكتابات 
 14  الممدود والمقصور والمنقوص  تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات أدبية
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   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 :طریقة التقییم
یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 

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

 .التطبیقیةصالح بلعید، دروس في اللسانیات  -1
 .میشال زكریا، األلسنیة وتعلیم اللغات -2
 .صالح بلعید، اللغة العربیة العلمیة -3
   .عبد القادر الفاسي الفھري/د. اللسانیات واللغة العربیة -4

  رابع    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :المنھجیة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
   :المسؤول على المادةاألستاذ 
  نظریة األدب  :المادة

  :أھداف التعلیم
   :المعارف المسبقة المطلوبة 

ة: الماّدة الرابع: السداسي 2: المعامل 4: الرصيد ات التطبيقيّ    محاضرة و تطبيق/ الّلسانيّ
  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق
/ المسدي/ شارل بوتون:نصوص مختارة
 صالح بلعيد/ احمد حساني

ة -  ّ ات التطبيقي ر: 1مدخل إلى الّلسانيّ  01   .المفهوم والنشأة والتطوّ

ة ميشال زكرياء/ مازن الوعر: نصوص مختارة ات التطبيقيّ المرجعية المعرفية و  المجاالت:  2مدخل إلى الّلسانيّ
  والمنهجية 

02 

ّة  ... محمد عيد: نصوص مختارة  03  فهم الّلغة، إنشاء الّلغة 1الملكات الّلغوي
عبد الرحمن الحاج : نصوص مختارة

 ...صالح
ّة   04  الكتابة ، القراءة 2الملكات الّلغوي

ة: 1 نظريات التعّلم   ة، االرتباطيّ ّ  05  السلوكي
 06  بيولوجيةالنظرية ال: 2 نظريات التعّلم 
ة: 3 نظريات التعّلم   07  النظرية المعرفيّ
 08  المنهج البنوّي  .المنهج التقليدّي : 1 مناهج تعليم الّلغات 
 09  . المنهج التواصليّ : 2 مناهج تعليم الّلغات 
 10   والتعدد اللغوي ، والثنائية االزدواجية 
 11  التخطيط اللغوي 
 12  وعيوبه أمراض الكالم 
 13  اللغة واالتصال 
 14  الترجمة اآللية 
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 :محتوى المادة
 

   محاضرة و تطبيق/ نظرية األدب: المادة الرابع: السداسي 02:المعامل 03:الرصيد
  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

 01 )المفهومالماهية و (نظرية األدب اختيار المدونات و النصوص
 02 نظرية األدب و العلوم األخرى اختيار المدونات و النصوص
 03 نظرية األدب و تاريخ األدب و نقده اختيار المدونات و النصوص
 04  طبيعة األدب اختيار المدونات و النصوص
 05  وظيفة األدب اختيار المدونات و النصوص
 06  األدبينظريات اإلبداع  اختيار المدونات و النصوص
 07  المحاكاة_ أ اختيار المدونات و النصوص
 08  نظرية التعبير_ب اختيار المدونات و النصوص
 09  نظرية الخلق_ ج اختيار المدونات و النصوص
 10  نظرية االنعكاس_ د اختيار المدونات و النصوص
 11  نظرية األجناس األدبية اختيار المدونات و النصوص

 12  نظرية الشعر_أ النصوص اختيار المدونات و
 13  نظرية الرواية_ب اختيار المدونات و النصوص
 14  نظرية الدراما_ج اختيار المدونات و النصوص

  
 :طریقة التقییم

یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 
  متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
 .عبدالمنعم إسماعیل : نظریة األدب ومناھج الدراسات األدبیة  -1

 .سلدن رامان : النظریة األدبیة المعاصرة -2

 . صمود حمادي : في نظریة األدب عند العرب - -3

  .مبروك مراد :األدب مدخل إلى نظریة -4
  
  
  

  رابع    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :المنھجیة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
   :األستاذ المسؤول على المادة

ّسانیّة  :المادة   المدارس الل
  :أھداف التعلیم

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
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 :محتوى المادة
ة: الماّدة الرابع: السداسي 02:المعامل 03:الرصيد    محاضرة و تطبيق/  المدارس الّلسانيّ

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق
 01  النظرية / الحلقة / المدرسة  مدخل  

 02  دو سوسير لسانيات  كتاب  محاضرات في اللسانيات العامة
 03  حلقة موسكو ياكوبسون 

 04   1 مدرسة براغ تروبوتسكوي
 05  2 مدرسة براغ بنفينيست 

 06  كوبنهاغن مدرسة   هيلمسليف
ة مارتيني  07  الفرنسية المدرسة الوظيفيّ
 08  المدرسة السياقية فيرث

ة هاريس/ بلومفيلد   09   المدرسة التوزيعيّ
 10  1 المدرسة التوليدية التحويلية تشومسكي

 11  2 المدرسة التوليدية التحويلية فودور/ كاتس
ة أحمد المتوكل / سيمون ديك  12  األمريكية المدرسة الوظيفيّ

 13  مدرسة أوكسفورد سيرل/  أوستين
ة عبد الرحمن الحاج صالح  14  المدرسة الخليليّ

 :طریقة التقییم
یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 

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

 .سانیات المعاصرةلفوك وبیارلي قوفیك، مبادئ في قضایا الكاترین  -1
 .محمد الصغیر بناني، المدارس اللسانیة في التراث العربي وفي الدراسة الحدیثة -2
 .النشأة والتطور–أحمد مومن، اللسانیات  -3
  .أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات -4

  رابع    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :المنھجیة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
   :األستاذ المسؤول على المادة

  مدخل إلى اآلداب العالمیة  :المادة
  :أھداف التعلیم

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

   محاضرة و تطبيق/ مدخل إلى اآلداب العالمية: المادة الرابع: السداسي :المعامل :الرصيد
  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

 01 المفهوم والمصطلح: اآلداب العالمية ...غوتة 
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 02 اآلداب الشرقية القديمة المهابهارتا/ الرامايانة/ ة للفردوسيمالشهنا
 03 اآلداب الغربية القديمة الكوميديا اإللهية لدانتي)/فرجيل(االنياذة 

 04  األدب اإلفريقي القديم  )أبوليوس( الحمار الذهبي 
 05 األدب الروسي /دوستويفسكي/ ولغو غ/تولستوي/بوشكين

 06 التركي األدب ناظم حكمت
 07 األدب األلماني غونتر غراس/ بريخت/ شيليغ/شليجل/وتةغ

 08 األدب الفرنسي سنتدال/رامبو/فلوبير/هيجو/المرتين/راسين
 09  اإلنجليزياألدب  فوكنر/ فرجينيا وولف/شيكسبير
 10  األدب األمريكي إدغار أالن بو/ شتاينباك/ اسوسدوس ب/همينغواي

 11  األدب األمريكي الالتيني بورخيس/ بابلو نيرودا/ ويلوباولو ك/ماركيز
 12  األدب اإلفريقي الحديث / ...ليوبول سنغور

 13  األدب اإليطالي الحديث ألكونت دوالبيدوزا/ يافألبرتو مورا
 14  األدب اإلسباني لوركا/ سرفونتيس

  
 :طریقة التقییم

یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي، بینما یكون تقییم األعمال الموجھة 
  متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  بدیع حقي ، قمم في األدب العالمي .1
  ، روبنسون كروزو لدانیل دیفوإنجیل بطرس سمعان  .2
  وفیق الحكیم ، فن األدبت .3
   طھ باقر ، ملحمة جلجامش .4

 
 

  رابع    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :االستكشافّیة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
   :األستاذ المسؤول على المادة

  التعلیمیات العامة :المادة
  :أھداف التعلیم

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

ةوحدة التعليم  الرابعالسداسيّ  ّ ة: الماّدة  االستكشافي ات العامّ   1الرصيد  1المعامل  التعليميّ
  املصطلح واملفهوم: التعليميات  1
ة والبيداغوجيا  2 ّ   التعليمي
م  3   التعليم والتعّل
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ة وعلوم الرتبية  4 ّ   التعليمي
ات   5 ّ منظري ة،: 1النشأة : التعّل ّ   السلوكي
م  6 ات التعّل ّ   اجلشطالتية: 2: نظري
م  7 يات التعّل ة االجتماعية:  3: نظرّ ّ   البنائي
م  8   إعداد املعّل
م وعالجها  9   مشكالت التعّل

ا  10 ا ّ ة وتقني ّ   الوسائل التعليمي
رها  11 ة وتطوّ ّ ة للطرائق التعليمي ّ   املقاربة باألهداف،املقاربة باملضامني، : األسس النظري
رها   12 ة وتطوّ ّ ة للطرائق التعليمي ّ ة، املشكلة(املقاربة الكفاءات : األسس النظري ّ ا الوضعي ّ  -بيداغوجيا املشروع -بيداغوجي

ة ّ   ...املقاربة النّصي
  )التقييم التشخيصي، التقييم التكويين، التقييم التأهيليّ (التقومي / التقييم: التقومي وأنواعه  13
ات احلديثة لإلعالم واالتّصالا  14 ّ ة و التكنولوجي ّ   لتعليمي

 :طریقة التقییم
  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  علي أحمد شعبان،.عبده الراجحي ود.أسس تعلم اللغة وتعليمها، دوجالس براون، ترجمة د-
  المصطفى بن عبد اهللا بوشوك.اللغة وثقافتها دراسة نظرية وميدانية، د تعليم وتعلم-
  .محمود أحمد السيد.تعليم اللغة بين الواقع والطموح، د-
   أنطوان صياخ وأنطوان.، د)أجزاء5(تعلمية اللغة العربية -

  رابع    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :االستكشافّیة الوحدة التعلیمیةاألستاذ المسؤول عن 
   :األستاذ المسؤول على المادة

ّغويّ  :المادة   علم االجتماع الل
  :أھداف التعلیم

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 وحدة التعلیم الرابعالسداسّي 
 االستكشافّیة

ة علم االجتماع : الماّد
 الّلغويّ 

: المعامل
1 

: الرصید
1 

  نشأته وجماالته واّجتاهاته: علم االجتماع اللغويمدخل إىل   1
تمع والثقافة  2   اللغة وا
  الوظيفة االجتماعية للغة  3
ة  4 ّ غوي   السياسات الّل
  غوّي ر اللّ أثر الفرد يف التطوّ :أمهية اللغة يف التفاعل ودورها يف التنشئة االجتماعية    5
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غة األمّ ولغة املنشأ  6   الّل
  ثنائية اللغة   ال  7
  االزدواجية اللغوية  8
  وّي د اللغتعّد ال  9

غوّي : 1 واجلغراّيف  غوّي ع اللّ التنوّ   10 غة، األطلس الّل ة الّل ّ   ...جغرافي
ات : 2 واجلغراّيف  غوّي ع اللّ التنوّ   11 ّ ي غات املهيمنة ولغات األقّل   )علم اللهجات(الّل
  ....الثقايف، اجلنسي نوعالت :الطبقة االجتماعيةو اللغة   12
   طبيعته وأسبابه: 1 الصراع اللغوّي   13
  وآثارهمظاهره : 2 الصراع اللغوّي   14

 :طریقة التقییم
  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 

  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  محمود فھمي حجازي.علم اللغة االجتماعي، د .1
  .االجتماعیة، جولییت غارمادي، ترجمة خلیل أحمد خلیلاللسانیة  .2
  عبد الفتاح عفیفيلعلم االجتماع اللغـوي  .3
  صالح الدین ترواحلعلم االجتماع التربوي  .4
  ناصر ثابتلدراسات في علم االجتماع التربوي  .5

  رابع    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :األفقیة التعلیمیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة 
   :األستاذ المسؤول على المادة

  لغة أجنبیة :المادة
  :أھداف التعلیم

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 
  FRANCAIS  01:الرصید  01:المعامل  السداسي الثاني وحدة التعلیم األفقیة

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

  
 :طریقة التقییم

  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 
  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رابع    ال :السداسي
   .اللسانیات التطبیقیة :لیسانسعنوان ال

   :األفقیة التعلیمیة األستاذ المسؤول عن الوحدة
   :األستاذ المسؤول على المادة

  ANGLAIS :المادة
  :أھداف التعلیم

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 
  ANGLAIS  01:الرصید  01:المعامل  السداسي الثاني  وحدة التعلیم األفقیة

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  

  
 :طریقة التقییم
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  یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 
  . )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 لمسؤول التخصصالسیرة الذاتیة 
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 مسؤول فرقة شعبة التكوینل الذاتیة رةالسی
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VIII- تأشیرة الندوة الجھویة: 

 )التأشیرة تكون  فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین(
  
  


