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  خامس    ال :السداسي
 األدب العربي: لیسانسعنوان ال

 : األساسیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
 : األستاذ المسؤول على المادة

 قضایا النص الشعري القدیم : المادة
   :أھداف التعلیم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

حمارضة /قضا النص الشعري القدمي :  املادة اخلامس:  السدايس 03:املعامل 05:الرصید
  و تطبیق

 

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

لنا ا خ دم بت قصیدة  ن  قصیدة الفرزدق يف / مداحئ حسان 
اء  اء / ه س    قصیدة الفرزدق يف ه وح ،   شعر/ٕابل الف

ٔيب متام ح معوریة    قصیدة ف

ر إالسالم يف الشعر العريب القدمي ٔ  03 

اءة   : نص  ن الف ن زیدقطري  ٔموي  السیايسشعر ال    ، المكیت   04  يف العرص ا
رتي : نص  دید يف  ٔبو متام / ٔبو نواس / ـ الب  05 العبايس   الشعرقضیة التقلید و الت

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

 . ها 
 07 قصیدة املدحي  يف الشعر العريب القدمي 

ن رشیق املسیيل /ٔبو البقاء الرندي :  نص ن العسال / ا ء املد ...ا ندليس ر ٔ ن و املام يف الشعر ا
  املغريبو 

08 

يس: نص  ت يف الشعر املغريب ....الثغري التلمساين /  الشقراط  09  املداحئ النبویة و املو
ن عبد ربه :  نص  ن شهید /ا ن زیدون/ ا  10  شعر املعارضات بني املرشق و املغرب ا

ر ، : ص ن ٔ ن ا ندليس ا ٔ ن ها ا ندلس  ....ا ٔ سترصاخ يف ا ستغاثة و   11  شعر 
ن نباتة املرصين ل يف النص الشعري يف العرصن  ...  ٕاسامعیل اخلشاب/  ص ا شك ال

ين    اململويك والع
12 

ن عباد: ص ن ن زیدون ٔبو فراس امحلداين ، املعمتد   13  السجنیات يف النص الشعري القدمي ...، ا

ت  د، قسمونة ب ت ز لیة ، محدونة ب ٔخ ساء ، لیىل ا نص اخل
 ٕاسامعیل ، حفصة رونیة

سايئ القدمي  14  الشعر ال

 
 :طریقة التقییم

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

 . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع
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اين  .1 ٔ ٔصفهاين –ا  ٔبو الفرج ا
ن عبد ربه –العقد الفرید  .2  ا
 املقري –نفح الطیب  .3
رية  .4 سام –ا ن   ا
ي –املستطرف من لك فن مستظرف  .5 هي ٔش ن ا   لشهاب ا
ٔدب العريب - .6 ارك –املداحئ النبویة يف ا   زيك م

     اخلامس: السداسي
 األدب العربي: لیسانسعنوان ال

 : األساسیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
 : األستاذ المسؤول على المادة

 جاملیات الرسد العريب القدمي :المادة
 :أھداف التعلیم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 
 :التقییم طریقة

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

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

   حمارضة و تطبیق/ جاملیات الرسد العريب القدمي   : املادة امساخل: السدايس 02:املعامل 04:الرصید
  مفردات احملارضة مفردات التطبیق

لرسد العريب القدمي سعید یقطني ٔة والتطور :الرسد العريب القدمي  ....مقدمة  ش  01 ال
لقلقشندي ٔعىش  احظ صبح ا ل ني   02  الرسد العريب القدمي خصائص    قراءة يف كتاب البیان و التب

كر  / ن هشام ال النبویة  سريةال  ٔيب   03   ٔدب السري ..لواقدي  سرية 
ة  ن املقفع نص من لكی ودم  04 احلیوان ىل لسان قصص  ال

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

ن یقظان  سة / نص   اع واملؤا م دي نص من  ان التوح  07  الرسد الفلسفي ٔيب ح
ائيبالرسد  رسا الغفران   ،مناذج من الف لی ولی   08  الع

ن بطوطة  ٔدب الر  ورتیالينال احلسني ر/ ر   09  الرسد يف 
لنفري/  املواقف اطبات    10  شعریة الرسد الصويف  ا

س ٔبط رشا / امرؤ الق ٔيب ربیعة/ احلطیئة / ت ن   11  جاملیات الرسد يف النص الشعري القدمي     ....معرو 
ٔدب الفاريس لفردويس   نصوص من ا ة الشاهنامة  ٓداب الشعوب إالسالم ر الرسد العريب يف  ٔ  12 

د  ر رسا الغفران يف الكوم ٔدب الفريس / إاللهیة ٔ الء يف ا ر الب ٓداب ال  -ٔ ر الرسد العريب يف ا  13  )1(ربیة غٔ
ٔدب إالسباين  ر املقامات يف ا ٓداب الغربیة   ٔ ر الرسد يف ا ٔ)2(  14 
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ني  .1  –اجلاحظ  –البیان و التب
ون  –املقدمة  .2 ن    -ا
ت العرص الوسیط  .3 امس املوسوي  –رسد  –حمسن 
ار  –اخلرب يف الرسد العريب  .4    -سعید ج
ٔدب العريب  .5   عبد الرزاق محیدة : ـ قصص احلیوان يف ا
 

    امس اخل: السداسي
 األدب العربي: لیسانسعنوان ال

 : األساسیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
 : األستاذ المسؤول على المادة

 الشعري احلدیث و املعارصقضا النص   :المادة
 :أھداف التعلیم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

   حمارضة و تطبیق/ قضا النص الشعري احلدیث و املعارص   : املاّدة امساخل: السدايس 03:املعامل 05:الرصید

  مفردات احملارضة مفردات التطبیق
ىس : نصوص  ن الع زار  ، سل شالسیاب ،  اين، محمود درو ، ق

 مسیح القامس ، محمود حسن ٕاسامعیل
ریة يف الشعر العريب   01  املعارص احلدیث و الثورة اجلزا

ء مفدى لیفةاجل، یوسف العظم ، زر ٓل  ة يف الشعر العريب ال قضیة ال  واهري ، محمد العید  احلدیث فلسطی
  املعارصو 

02 

راهمي ، مظفر النواب  افظ ٕا د ، ولید ٔمحد شويق ،  ق ز ، توف
ٔعظمي  لیفة ا ٓل   ، محمد العید 

 03   احلدیث البعد الوطين والقويم يف الشعر العريب

ش –عبد الوهاب البیايت : نصوص  ٔبو القامس خامر،  / محمود درو  ،
وي   معر الرب

 04  املعارصيف الشعر العريب احلدیث و لزتام  قضیة

ٔبولو  لغة الشعریة  ٔبو مايض  –املهجر  –الشايب/ ٔبو شادي: نصوص لشعراء   05   يف النص الشعري املعارصا
يس راهمي : نصوص من الشعر الروم  06  يف النص الشعري املعارصالصورة الشعریة   – البیايت : و الرمزي /ٕا

يل  نصوص من الشعر يس احلاج : الرس س / ٔ  07  يف النص الشعري املعارص الغموض ٔدون
س -البیايت  –السیاب نصوص  ٔسطورةالرمز  ٔدون  08  يف النص الشعري املعارص ا

كة زك املال ، بلند ، صالح عبد الصبور ، فدوى طوقان نصوص 
  احلیدري 

ٔساوي   09  يف النص الشعري املعارصاحلسن امل

ٔمحد الشهاوي س ، محمود حسن ، ٕاسامعیل ،  ٔدون ة  نصوص  ة الصوف  10  املعارصيف النص الشعري الزن
س ٔدون س   نصوص  ل البرصي يف القصیدة املعارصة ، املزغين ، محمد بن شك  11   ال

ٔمل دنقل ، صالح عبد الصبور ، عبد العزز املقاحل ة  نصوص  رام ة ا  12  يف الشعر املعارصالزن
ربا  نصوص حلركة الشعر محمد املاغوط يس احلاج ـ  راهمي ٔ لغوي .ربا  ٕا یف ا  13  يف قصیدة النرث التك
 14  املعارصیقاع يف النص الشعري  –التوازي  –التدور و التكرار  –دراسة بعض الظواهر العروضیة 
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 :طریقة التقییم

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

یة  .1 ه و ظواهره الف ن ٕاسامعیل –الشعر العريب املعارص قضا  عز ا
كة  –قضا الشعر املعارص  .2  –زك املال
دة  –إالجتاهات اجلدیدة يف الشعر العريب املعارص  .3  –عبد امحلید ج
اقة  –إاللزتام يف الشعر العريب  .4 ٔبو   –ٔمحد 
 –ٕاحسان عباس  –اهات الشعر املعارص ٕاجت .5
راهمي رماين  –الغموض يف الشعر العريب املعارص  .6  - ٕا

    اخلامس : السداسي
 األدب العربي: لیسانسعنوان ال

 : األساسیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
 : األستاذ المسؤول على المادة

ت العربیة احلدیثة و املعارصة  :المادة  الرسد
 :أھداف التعلیم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 
 
 
 

ٔوزان ل ا  تدا

ت العربیة احلدیثة و املعارصة   : املاّدة امساخل: السدايس 2: املعامل 4: الرصید    تطبیقحمارضة و / الرسد
مفردات  مفردات التطبیق

 المحاضرة
راهمي:  نصوص ت العربیة احلدیثة  كتاب الرسدیة العربیة احلدیثة لعبد هللا ٕا ل ٕاىل الرسد مد

  واملعارصة 
01 

جتاه  :   1 اجتاهات الروایة العربیة   ،حر زیدان  : نصوص 
  التارخيي

02 

نا ، جنیب حمفوظ     :نصوص  ا م جتاه : 2 اجتاهات الروایة العربیة ح
  الواقعي

03 

جتاه  : 3 اجتاهات الروایة العربیة محمود املسعدي،   : نصوص 
 الوجودي

04 

جتاه : 4 اجتاهات الروایة العربیة جنیب حمفوظ   : نصوص 
 النفيس

05 

ق /الطیب الصاحل ،عصفور من الرشق/نصوص مومس الهجرة اىل الشامل   توف
ر/ احلكمي،عزازیل ا ذراء  الين/یوسف زیدان،  جنیب الك

 06  الرصاع احلضاري يف الروایة العربیة
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 :طریقة التقییم
ان يف هنایة السدايس، مي احملارضات عن طریق ام واصال طوال السدايس  جيري تق ة م ٔعامل املو مي ا كون تق   ب 

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

 عبد احملسن طه بدر/تطور الروایة العربیة احلدیثة  .1
 فاروق خورشید/يف الروایة العربیة .2
ٓفاق  .3 رادة/الروایة العربیة واقع و   محمد 
ة املعارصة  .4  القاعودلمي /الروایة إالسالم
راسات الرسدیة  .5 اجه ا  مصطفى معراين/م
  سعید یقطني/ قضا الروایة العربیة اجلدیدة  .6
 

 

     امساخل : السداسي
 األدب العربي:  لیسانسعنوان ال

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

ٔديب  : المادة  مهنجیة البحث ا
 :التعلیم أھداف

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 

ٔديب:  املادة خلامسا:  السدايس 02:املعامل 03:الرصید    حمارضة و تطبیق/  مهنجیة البحث ا

  مفردات احملارضة مفردات التطبیق
ات و مفاهمي ٔديب قراءة يف مصطل لبحث ا ل نظري   01 مد

ه كتاقراءة يف  اه ٔديب طبیعته و م ، السون و ب البحث ا
لغةمایی ٔدب و ا  .  ه مهنجیة البحث يف ا

ٔديب  02 ٔهدافهٔمهیته و طبیعته،  :  1 البحث ا

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

 التطاوي
ٔديب  04   ٔنواع البحث ا

درة: نصوص  الين،رشید بو یدیولو  يف الروایة العربیة جنیب حمفوظ ،ادوارد،اخلراط،جنیب الك  07  البعد 
راهمي الكوين + جامل الغیطاين: نصوص   08  توظیف الرتاث يف الرسدیة العربیة املسعدي+ ا

رة اجلسد  س بريوت/نصوص ذا واب الم مستغامني، ٔة عند نقطة/ٔ  ادة السامن،امر
الين/نوال السعداوي،معر یظهر يف القدس/الصفر  جنیب الك

 09  جاملیات املاكن يف النص الرسدي   

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

مر ء  ة الرسدیة يف القصة  نصوص  غسان كنفاين و زر  12  القصريةالب
ادة السامن  يس/ نصوص  ن، زهور ون سوي لیىل الع  13  الرسد ال

ٔعرج: نصوص   راهمي الكوين،واسني ا ين لعرج ـ  جامل الغیطاين،ٕا ة يف الرسد العريب املعارص واس ائ  14  الع
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ٔديب  ٔديب / يل جواد الطاهر/مهنجیة البحث ا اجه البحث ا  05  م

ٓلیات البحث  سانیةتوظیف  عیة وإال ج سانیة  يف العلوم  عیة وإال ج ٔديب والعلوم  اجه البحث ا  06  م
هتا یات القراءة ومستو ٔدبیةالقراءة مهنجیة  تق ابة ا  07  والك

ٔدبیة يف قراءة  ٔديب مقدمات املؤلفات ا  08  لغة البحث ا
الل نصوص خمتارة  اط تدریبات من  ست  09  ستقراء و
الل نصوص خمتارة ٔویل تدریبات من   10  الفهم و التفسري والت
الل نصوص خمتارة لیل تدریبات من   11  التذوق والت

ىل مناذج  ٔدبیة خمتارةتدریبات   12  توثیق النصوص ا
ىل مناذج خمتارة ٔدبیة  شعریة ونرثیة  تدریبات  ق النصوص ا  13  حتق

ات و قضا حبث  ٔدبیعرض ملوضو ٔديب ة يف ا  14  ٓفاق البحث ا
 

 :طریقة التقییم

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

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

ل التفكري العلمي .1 ٔديب و مدا  عبد هللا التطاوي/مهنجیة البحث ا
ٔديب  .2  يل جواد الطاهر/مهنجیة البحث ا
لغة/السون و ماییه .3 ٔدب و ا  مهنجیة البحث يف ا
اجه البحث .4  بدوي عبد الرمحن/العلمي  م
ه  .5 اه ٔديب طبیعته و م  شويق ضیف/البحث ا
ٔديب  .6 يل/ املهنجیة يف البحث ا    ٔمحد 
 

 اخلامس   : السداسي
 األدب العربي: لیسانسعنوان ال

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

  ٔدب الطفل  : المادة
 :التعلیم أھداف

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

   حمارضة و تطبیق/ ٔدب الطفل : املاّدة امساخل: السدايس 02:املعامل 03:الرصید

  مفردات احملارضة مفردات التطبیق
ٔدب الطفل حمل ض مدنصوص من كتاب  ٔة املفهوم،: ٔدب الطفل مر ش  01  التطور ، ال

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

يل كنعانقراءة نصوص  ٔمحد  ٔطفال والقمي الرتبویة  ٔدب الطفل ٔدب ا  04  قضا  
شودة(حتلیل نص شعري  ٔخرض الساحئي/ )ٔ رص/محمد ا ٔدب الطفل  الغامري/ محمد  ون  شودة: ف ٔ  05  الشعر و ا



7 
 

ٔدب الطفل  حتلیل نص قصيص   ون  ٔنواعها القصة: ف  06  و 
ٔدب الطفل  حتلیل نص مرس ون  ة: ف  07  املرسح

ىل نصوص  08  ٔدب الطفل واخلیال العلمي  تطبیقات 
ىل نصوص  ٔدب  تطبیقات  ة  رق دور السمعي البرصي يف 

متثیلیة إالذاعیة:  الطفل   ا
09 

ىل نصوص   10  القصة املرسومة  تطبیقات 

ىل نصوص   11  الرشیط املرسوم تطبیقات 

ىل نصوص   12  القصة املتحركة تطبیقات 

ٔرشطة  ىل  يل تطبیقات  فرتايض ٔذب الطفل التفا  13  و
ر  ٔدب الطفل يف اجلزا لويل(دراسة يف  ٓفاق .....)العید  ر الواقع وا  14  ٔدب الطفل يف اجلزا

 :طریقة التقییم

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

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

ر  .1 لويل(ٔدب الطفل يف اجلزا   )العید 
ٔطفال .2 ٔديب ل ٔبو الرضا(النص ا   )سعد 
ل ٔدب .3   )ٔنور عبد امحلید(الطفل يف املستق
ٔطفال .4 الين(ٔدب ا   )الك
ٔطفال .5 ٔدب ا اوى(الطفل و  )هدى ف

يل كنعان .6 ٔمحد  ٔطفال والقمي الرتبویة    ٔدب ا

 

 خامس    ال: السداسي
 العربي األدب: لیسانسعنوان ال

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

 اآلداب العالمیة المعاصرة   :المادة
 :أھداف التعلیم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

ٓداب العاملیة املعارصة  :املادة امساخل: السدايس :املعامل :الرصید    حمارضة و تطبیق /ا
  مفردات احملارضة مفردات التطبیق

ةحتدیدات  ٔدب القويم /اصطالح يب،ا ٔج ٔدب ا ٔدب العاملي،ا ل  ...ا ٓداب العاملیة ٕاىل مد  01 ا

لامرسیة تولستوي لوجودیة سارر و نصوص  ٓداب العاملیة  فكریةال املرجعیات  .نصوص   02  املعارصة ل

ٓداب العاملیة املعارصة  ٔلبري اكمو /سان املمترد  : قضا ا 03 
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  رتاب/السالم/العدا/احلریة
لیة ٓداب املعارصة  الرس  04  1 التیارات اجلدیدة يف ا

ٓداب املعارصة الوجودیة  05 2 التیارات اجلدیدة يف ا

سكو/  الالمعقول ٓداب املعارصة بیكت، یون  06 3 التیارات اجلدیدة يف ا

ٓداب املعارصة  الروایة اجلدیدة  07  4 التیارات اجلدیدة يف ا

ث:نصوص  و س/ ماركزي/ بلو نريودا-اوكتاف ٔدب ٔسرتو ة   ا ٔمراك الالتی  08  املعارص يف 

فریقي املعارص  سویناك وويل  ٔدب   09  ا

ين ،الهندي ،الصیين یویةا نصوص من الشعر الیا ٓس  10 ٓداب ا

 11   املرسح العاملي .... مرسح رخت

راون  مناذج خمتارة يش(من قصص دان   12  العاملیة والروایة القصة  )شیفرة داف

ٔدب الرويس املعارص ة              نصوص من ا ٔورو الرشق  13  ٓداب 

س فانون  ٔرض لفرا  14  ٔدب ما بعد الكولونیالیة املعذبون يف ا

 :طریقة التقییم

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

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

وروبیة من الواقعیة حىت احلداثة .1 ٔ ٓداب ا ة من املؤلفني/رخي ا  مجمو
ٔدب الفريس املعارص  .2 ٔسعد/يف ا ٔمحد  ة   سام
ملاين  .3 ٔ ٔدب ا  محمد محود/ا
ٔدب إالفریقي  .4  محمد محود/ ا
ٔدب الرويس  .5  محمد محود/ ا
ٔدب إالجنلزيي  .6   فریدریك ریغارد ،مرتمج/ا
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 خامس   ال: السداسي
 األدب العربي: لیسانسعنوان ال

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

 األدب الصوفي  :المادة
 :أھداف التعلیم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

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

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

 :طریقة التقییم
واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا   كون تق

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

ٔته و تطوره  .1 ش  عبد احلكمي حسان/الترصف يف الشعر العريب 
رخيه  .2 ر –يف الترصف إالساليم و  في:نیلكسون   ٔبو العالء عف
ٔدب يف الرتاث الصويف  .3  محمد عبد املنعم خفا/ا
ٔدب الصويف اجتاهاته و خصائصه  .4 امي/ا ر عبد ا  صا
ر  .5 ٔ ن عامرة/الصويف يف الشعر العريب املعارص ا   محمد 
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 خامس   ال: السداسي
 األدب العربي: لیسانسعنوان ال

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

 األدب العربي واالستشراق :المادة
 :أھداف التعلیم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

ة األدب العربي : الماّد
 واالستشراق

: المعامل السداسي الخامس  
1 

: الرصید
1 

رشاق  1 ٔة والتطور .املفهوم :س ش  ال
رشاق  2 س  جنلزیة + الفرسیة:مدارس 
رشاق  3 س  یطالیة +ملانیة :مدارس 
ٔدب العريب  4 رخي ا رشاق و   س
رشاق والشعر اجلاهيل  5  س
لغة العربیة  6 رشاق و ا  س
ٔدب  العريب املعارص  7 رشاق وا  س
رشقني  8 اجه املس  م
رشاق  9 س الم    )مارجولیوت (ا

روكامن 10 رشاق  س الم    ا
الم 11 رشاق  ا ر(س   )بال
لیاف  12 رشاق اكرل  س الم    ا
ق الرتاث  13 رشقني يف حتق   ود املس
ات و املرجعیات 14 رشاق يف املزيان  قراءة يف اخللف   س

 :طریقة التقییم
 یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 

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

رشقون  .1 ٓلويس/الرتاث العريب و املس  ادل ا
رشاق  .2  ٕادوارد سعید/إالس
ٔدب العريب املعارص  .3 رشاق يف ا ر إالس ش/ٔ   ٔمحد سامیلوف
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 خامس   ال: السداسي
 األدب العربي: لیسانسعنوان ال

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

 لغة أجنبیة متخصصة :المادة
 :أھداف التعلیم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

خصصة: املاّدة بیة م ٔج   1: الرصید  1: املعامل  السدايس اخلامس    لغة 

1  langue de spécialité (définition / caractéristiques) 
 

2  Terminologie des genres littéraires :poésie ,théâtre  

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

 

3  Teminologie de la littérature generale :la creation,imagination,esthetique ,rythme ….., 

4  Terminologie des courants litteraires :classisme ,romantisme,realisme,symbolisme,surealisme…. 

5  Terminologie de la littérature generale et comparée : acculturation,imagologie,thematique,histoire des idées …. 

6  Terminologie de la critique litteraire :les methodes d’anlyse du discours litteraire,critique 

psychanalitique,sociocritique,structuralisme,semiotique…… 

7  Terminologie de la litterature populaire :folklore,culture populaire….. 

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

 :طریقة التقییم
 یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 

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

 

 سادس   ال: السداسي
 األدب العربي: لیسانسعنوان ال

 : األساسیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
 : األستاذ المسؤول على المادة

 النص الشعري المغاربي :المادة
 :أھداف التعلیم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

   حمارضة و تطبیق/النص الشعري املغاريب : املادة السادس: السدايس 03:املعامل 05:الرصید
  مفردات احملارضة مفردات التطبیق
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ت الشعر املغاريب احلدیث  ٔمري عبد القادر،محمد الشاذيل (بدا ا
الل الفايس  )خزندار،

ل ٕاىل دراسة الشعر املغاريب   01 مد

 /جتاه احملافظ:املغاريب اجتاهات الشعر   حتلیل نصوص
دیدي   جتاه الت

02 

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

 05  القضا واخلصائص.يف املغرب-3 نص محمد احللوي
ن عبدي/نص  محمد إالمام ن عبد هللا/محمد  راهمي   06  القضا و اخلصائص/ يف موریطانیا ٕا

ن حمجوب ن زیدان/نص حمي ا ن زري/سل ا  مصطفى   07  القضا و اخلصائص/يف لی
: الهویة و إالبداع  ٕاشاكلیة/قضا الشعر املغاريب  حتلیل نصوص

لغة   سان،الوطن،املاكن،ا
08 

الشعر العمودي،شعر (إالیقاع يف الشعر املغاريب  حتلیل نصوص
،   )قصیدة النرثالتفعی

09 

تلف يف الشعر املغاريب  املؤتلف  حتلیل نصوص  10  و ا
 11  )املمكن و املتخیل(الشعري املغاريب   النصواقع   حتلیل نصوص
لغة ( البعد امجلايل يف الشعر املغاريب حتلیل نصوص ا

  )،الرمز،الصورة،إالیقاع
12 

لسیايس يف الشعر املغاريب حتلیل نصوص ل امجلايل   13   تدا
لشعر املغاريب   السامت حتلیل نصوص السامت الفكریة و (املشرتكة 

  )امجلالیة
14 

 
 :طریقة التقییم

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

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

ٔقىص .1 ٔدب العريب املعارص يف املغرب ا ساج/ا امد ال  سید 
ٔدب املغريب ٕاشاكالت و جتلیات  .2 ة من املؤلفني/ا  مجمو
ٔدب العريب يف املغرب العريب  .3  العريب دحو/ا
اح/الشعر املعارص يف املغرب العريب نظریة  .4  محمد مف
رخيیة  .5 ٔدیب سالوي/الشعر املغريب مقاربة   محمد 
س/ظاهرة الشعر املغريب املعارص  .6   محمد بن

 سادس    ال: السداسي
 األدب العربي: لیسانسعنوان ال

 : األساسیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
 : األستاذ المسؤول على المادة

 النص السردي المغاربي :المادة
 :أھداف التعلیم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

   حمارضة و تطبیق/النص الرسدي املغاريب :    املادة السادس: السدايس 02:املعامل 04:الرصید
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 :طریقة التقییم

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

شائیة اخلطاب يف الروایة الغربیة احلدیثة  .1  محمد البار/ٕا
ر/جتاه الواقعي يف الروایة العربیة احلدیثة  .2  لمي بد
 عبد العزز ضویو/التجریب يف الروایة العربیة املعارصة  .3
ر/توظیف الرتاث يف الروایة العربیة املعارصة  .4 ض و  محمد ر
ٔویل التارخي  .5 صل دراج/الروایة و ت  ف
ملغرب  .6 مغويم/نقد الروایة و القصة القصرية   محمد ا
ابة الروائیة يف املغرب  .7   ٔمحد البیوري/الك
 
 

 سادس    ال: السداسي
 األدب العربي: لیسانسعنوان ال

 : األساسیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
 : األستاذ المسؤول على المادة

 المسرح المغاربي  :المادة
 :أھداف التعلیم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

  مفردات احملارضة مفردات التطبیق
ون الرسدیة  قراءة يف كتاب  ل اىل دراسة الف  01 املغاربیة مد

ت /حتلیل نصوص روائیة  حتلیل نصوص روائیة منوذج روا
 .  محمد شكري اخلزب احلايف /الطاهر  وطار قصید يف التدل 

عیة و السیاسیة يف الروایة  ج ر التحوالت  ٔ
  املغاربیة

02 

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

عیة ج  03 قضا الروایة املغاربیة السیاسیة و 

ين لعرج  ة(قضا الروایة املغاربیة  واس  04  )التارخيیة و الثقاف
ي یظهر و خيتفي  رادة بعیدا عن / محمد زفزاف الثعلب ا محمد 

 .الضوضاء قریبا من الساكت 
،الروایة   ٔ  املغاربیة ما بعد الكولونیالیة ا

ٓخر،الهویة   ا
05 

یات الروایة املغاربیة  حتلیل نصوص   06  ) 1(تق
یات الروایة املغاربیة    حتلیل نصوص  07  )2(تق
 08  التجریب يف الروایة املغاربیة حتلیل نصوص 

ریة  ٔزمة/ حتلیل نصوص روائیة جزا ت ا سعینات يف  روا  09  املغرب العريبروایة ال
ش / حتلیل نصوص روائیة   ن مح ابة الروائیة اجلدیدة يف املغرب العريب :سامل   10  سق الك
ریة  ابة الروائیة اجلدیدة يف املغرب العريب .نصوص روائیة جزا  11  خصوصیة الك

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

سائیة يف املغرب العريب ابة ال  12  الك

ٓفاق الروایة املغاربیة قراءة يف نصوص  13  واقع و 
ة لوغراف لروایة املغاربیة قراءة ب  14  السامت املشرتكة 
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 :طریقة التقییم

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

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

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

 سادس  ال: السداسي
 األدب العربي: لیسانسعنوان ال

 : األساسیةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة 
 : األستاذ المسؤول على المادة

 األدب الشعبي المغاربي  :المادة
 :أھداف التعلیم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

   حمارضة و تطبیق/املغاريب املرسح :     املاّدة السادس: السدايس 03:املعامل 05:الرصید
  مفردات احملارضة مفردات التطبیق
ة املغاربیة  حتلیل نصوص  ل اىل دراسة املرسح  01  مد
 02  روافد املرسح املغاريب حتلیل نصوص 
 03   املرسح املغاريب ٔشاكل حتلیل نصوص 
 04  يف املرسح املغاريب  ريالتنظ حتلیل نصوص 
 05  جتارب رواد املرسح املغاريب  حتلیل نصوص 
 06  لصدیقيا الطیب جتربة حتلیل نصوص 
 07  جتربة و اكيك /  1 حتلیل نصوص 
ن املدينجتربة / 2 حتلیل نصوص   08  عز ا
 09  يف املرسح املغاريب  الشعيبحضور الرتاث  حتلیل نصوص 
 10  قضا املرسح املغاريب  حتلیل نصوص 
ات  حتلیل نصوص   11  البحث عن ا
 12  احللقة   مرسح حتلیل نصوص 
فالیة يف املرسح املغاريب  حتلیل نصوص   13  ح
ة املغاربیة  حتلیل نصوص  لمرسح  14  البناء الفين 

ٔدب الشعيب املغاريب :    املاّدة السادس: السدايس 2: املعامل 4: الرصید    حمارضة و تطبیق/ا
  مفردات احملارضة مفردات التطبیق

ٔدب الشعيب  قراءة يف نصوص مفاهميیة   01  املصطلح واملفهوم .ا
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 :طریقة التقییم
واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا كون تق ان يف هنایة السدايس، ب  مي احملارضات عن طریق ام   جيري تق

 . )كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ( المراجع
ٔوزان الشعر الشعيب  .1  مصطفى حراكت/الهادي ٕاىل 
ري من إالصالح ٕاىل الثورة  .2  ٔمحد زغر/الشعر الشعيب اجلزا
راهمي/ٕاشاكل التعبري الشعيب  .3  ن ٕا
ٔدب الشعيب العريب مفهومه و مضمونه  .4  محمد ذهين/ا
ملغرب دراسة مو  .5 ة القصص الشعيب   مصطفى یعىل/رفولوج
ٔدب الشعيب يف توس  .6  محمد املرزويق/ا
ري  .7 ٔدب الشفوي اجلزا  عبد امحلید بورایو/البطل امللحمي و البطل الضحیة يف ا
ریة يف الشعر امللحون  .8   لسد امقرانلول ی /املقاومة اجلزا
 

 

 

 سادس    ال: السداسي
 األدب العربي: لیسانسعنوان ال

 : المنھجیة الوحدة التعلیمیةاألستاذ المسؤول عن 
 : األستاذ المسؤول على المادة

 مذكرة التخرج  :المادة
 :أھداف التعلیم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 

 

 :طریقة التقییم

ٔدب الشعيب والفوللكور قراءة يف نصوص مفاهميیة  02  ا
ٔدب الشعيب  حبث بیلیوغرايف   03  تصنیفات ا
ٔدب الشعيب املغاريب  حبث بیلیوغرايف  04  ٔشاكل التعبري يف ا
 05  الشعر الشعيب امللحون وجماالته  نصوص خمتارة 
ه نصوص خمتارة ٔنوا  06  القصص الشعيب و
 07  اين الشعبیة وجماالهتا  نصوص خمتارة

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

ٔدب الشعيب نقدیة تطبیقات اجه حتلیل ا  12  )النبوي‘الوظیفي‘النفيس‘اجلغرايف  يالتارخي(م
ٔدب الشعيب  دراسة مناذج یة يف ا  13  الصورة الف
دب الشعيب  دراسة مناذج ة يف  ائ  14  الع
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بینما یكون  یجري تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نھایة السداسي،
 تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 

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

 

 

 

 سادس    ال: السداسي 
 األدب العربي: لیسانسعنوان ال

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

 األدب التفاعلي :المادة
 :أھداف التعلیم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

يل: املاّدة ٔدب التفا   1الرصید  1املعامل  السداّيس السادس  ا
  )التواصل العاملي/العوملة (مفاهمي العرص الرمقي   1
ٔدب الرمقي   2 يل/تعریفه/الرمقیة مصطلح(ا   )عنارص العملیة إالبداعیة الرمقیة التفا
ٔمهیهتا و خصائصها  3 لیة ، ٔدبیة التفا ابة ا   الك
ٔدب الرمقي و جماالت  4 يل مظاهر ا   التفا
لیة-1  5   الروایة التفا
لیة-2  6   القصیدة التفا
يل-3  7   املرسح التفا
لیة-4  8   القصة التفا
يل-5  9   املقال التفا

يل  10 ٔدب التفا   قضا ا
ٔدب الرمقي -1  11 ٔدب الوريق و ا يل/بني ا   التفا
ة الفكریة و املرجعیة-2  12   امللك
يل-3  13 ٔدب التفا   املؤرات الصوتیة و البرصیة يف ا
ة العربیة -4  14 يل يف الب ٔدب التفا   )جتارب(ا

 :طریقة التقییم
 یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 

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

 يم العید سنو/االتصال يف عرص العوملة  .1
دي الثقايف  .2  يل خرسان/العوملة والت
يل  .3 ٔدب التفا ل ٕاىل ا  فاطمة الربيك/مد
 سعید یقطني/من النص ٕاىل النص املرتابط  .4
  حسام اخلطیب/إالبداع و مرجعیاته يف عرص املعلوماتیة ٓفاق  .5
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 سادس   ال: السداسي
 األدب العربي: لیسانسعنوان ال

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

 أدب الھامش :المادة
 :أھداف التعلیم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :المادةمحتوى 

  1: الرصید  1: املعامل  السدايس السادس  ٔدب الهامش: املاّدة
ٔدب الهاميش   1 ٔدب املركزي املؤسيس ٕاىل الهاميش(مفهوم ا   )من ا
ٔدب الهاميش عند الغرب و العرب  2   رخي ا
ٔدب الهاميش   3   :قضا ا
ن-1  4   ا
  السیاسة-2  5
ٔة-3  6   املر
متع-4  7   ا
ٔدب   8 ون ا هف ٔنوا   الهاميش و 
  الشعر-1  9

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

 :طریقة التقییم
واصال طوال السدايس  ة م ٔعامل املو مي ا   كون تق

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

 

 

 

 

 سادس    ال: السداسي
 األدب العربي: لیسانسعنوان ال
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 : األفقیة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
 : األستاذ المسؤول على المادة

 الحكامة والمواطنة  :المادة
 :أھداف التعلیم

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

  1: الرصید  1: املعامل  السدايس السادس  احلاكمة واملواطنة: املاّدة

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

 :طریقة التقییم

 یكون تقییم األعمال الموجھة متواصال طوال السداسي 

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


