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السداسي األول :اجلعذ اشمتكر
احلجم الساعي
وحدة التعليم

احلجم الساعي األسبوعي

السداسي

 41-41أسبو

حماضرة

أعمال

موجهة

أعمال

تطبيقية

نو التقييم
أعمال

اشمعامل

األرصدة

فردية

متواصل امتحان

01

وحدات التعليم األساسية

10

و ت أ  4التعليم األساسية 44
املادة  0النص األديب القدمي (شعر)

81

0..1

0..1

1.:11

1.

10

متواصل امتحان

املادة  2النقد األديب القدمي 0

81

0..1

0..1

10:.1

12

18

متواصل امتحان

10

و ت أ  2وحدة علوم اللغة
املادة  0علم الصرف

81

0..1

0..1

1.:11

1.

10

متواصل امتحان

املادة  2بالغة عربية

81

0:.1

0:.1

10:.1

12

18

متواصل امتحان

10

وحدة التعليم اشمنهجية
املادة  :0تقنيات البحث 0

81

0..1

0..1

10:.1

12

1.

متواصل امتحان

املادة  :2تقنيات التعبري الكتايب

81

0..1

0..1

10:.1

12

1.

متواصل امتحان

املادة  :.عروض وموسيقى الشعر

81

0..1

0..1

10:.1

12

1.

متواصل امتحان

12

وحدة التعليم االستكتافية
املادة  :0علوم القرآن

0..1

28

10:.1

10

10

متواصل امتحان

10

وحدة التعليم األفقية
املادة  0اللغة األجنبية (تعبري /شفهي)

28

0..1

10:.1

10

10

متواصل

املادة  : 2إعالم آيل 0

28

0..1

10:.1

10

10

متواصل امتحان

جممو السداسي2

104

00

00
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السداسي الثاين :اجلعذ اشمتكر
احلجم الساعي
وحدة التعليم

احلجم الساعي األسبوعي

السداسي

 41-41أسبو

حماضرة

أعمال

موجهة

أعمال

تطبيقية

نو التقييم
أعمال

اشمعامل

األرصدة

فردية

متواصل امتحان

01

وحدات التعليم األساسية

10

و ت أ  4التعليم األساسية 44
املادة  0النص األديب القدمي (نثر)

81

0..1

0..1

1.:11

1.

10

متواصل امتحان

املادة  2النقد األديب القدمي 2

81

0..1

0..1

10:.1

12

18

متواصل امتحان

10

و ت أ  2وحدة علوم اللغة
املادة  0علم النحو

81

0..1

0..1

1.:11

1.

10

متواصل امتحان

املادة  2فقه اللغة

81

0:.1

0:.1

10:.1

12

18

متواصل امتحان

10

وحدة التعليم اشمنهجية
املادة  :0تقنيات البحث 2

81

0..1

0..1

10:.1

12

1.

متواصل امتحان

املادة  :2تقنيات التعبري الكتايب

81

0..1

0..1

10:.1

12

1.

متواصل امتحان

املادة  :.مصادر اللغة واألدب والنقد

81

0..1

0..1

10:.1

12

1.

متواصل امتحان

12

وحدة التعليم االستكتافية
املادة  :0اتريخ احلضارة اإلنسانية

0..1

28

10:.1

10

10

متواصل امتحان

10

وحدة التعليم األفقية
املادة  0اللغة األجنبية (تعبري /شفهي)

28

0..1

10:.1

10

10

متواصل

املادة  : 2إعالم آيل 2

28

0..1

10:.1

10

10

متواصل امتحان

جممو السداسي2

104

00

00
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السداسي الثالث :شعبة الدراسات األدبية
اشمواد

أساسية

الرمز

النص األديب العريب
أس044
احلديث

الرصيد

وحدة تعليم

العنوان

اشمعامل

وحدة التعليم

احلجم الساعي األسبوعي

5

3

دروس
0سا.1

أعمال

موجهة
0سا.1

أعمال

تطبيقية

احلجم الساعي
للسداسي

(41-41

التقييم اشمستمر
أخرى*

مستمرة

أسبوعا)

81سا11

مراقبة

81سا11

X

امتحان
X

الرمز  :وت

أس04

األرصدة 9 :

أس 042النقد األديب احلديث

4

2

.سا11

0سا.1

81سا11

28سا11

X

X

اشمعامل 0 :

وحدة تعليم
أساسية

أس 024علم النحو 2

5

3

0سا.1

0سا.1

81سا11

81سا11

X

X

الرمز  :وت

أس02

األرصدة 9 :

أس 022اللسانيات العامة

4

2

0سا.1

0سا.1

81سا11

28سا11

X

X

اشمعامل 0 :
وحدة تعليم

م044

املناهج النقدية املعاصرة

3

الرمز  :وت م04

م042

اشمعامل 1 :

م040

منهجية

األرصدة 9 :
وحدة تعليم
إستكتافية

2

0سا.1

0سا.1

81سا11

28سا11

X

X

األسلوبية و حتليل
اخلطاب

3

2

0سا.1

0سا.1

81سا11

28سا11

X

X

مدخل إىل األدب املقارن

3

2

0سا.1

0سا.1

28سا11

28سا11

X

X

مدخل إىل األدب املغاريب
إس044
(املكتوب ابللغة األجنبية)

1

1

0سا.1

28سا11

28سا11

X

X

الرمز  :وت

إس04

األرصدة 2 :

إس 041األدب الشعيب العام

1

1

0سا.1

28سا11

28سا11

X

X

اشمعامل 2 :

وحدة تعليم أفقية
الرمز  :وت

أف04

األرصدة 4 :

اللغة األجنبية (تعبري كتايب
أف044
/شفهي)

1

1

0سا.1

28سا11

28سا11

X

اشمعامل 4 :
جممو السداسي 0

 7جامعة باتنة 1

30

عنوان الليسانس:

40 19سا40 00سا00

األدب العربي

104سا00

السنة الجامعية:

214سا00

4102 /4102

X

السداسي الرابع :شعبة الدراسات األدبية
اشمواد

النص األديب العريب
أس144
املعاصر

وحدة تعليم
أساسية

الرصيد

العنوان

اشمعامل

وحدة التعليم

الرمز

احلجم الساعي األسبوعي

0

.

دروس
.سا11

أعمال

أعمال

موجهة

تطبيقية

0سا.1

احلجم الساعي

التقييم اشمستمر

للسداسي

أخرى*

(41-41

مراقبة
مستمرة

أسبوعا)

81سا11

81سا11

X

امتحان
X

الرمز  :وت

أس14

أس 142النقد العريب املعاصر

األرصدة 9 :

8

2

0سا.1

0سا.1

81سا11

28سا11

X

X

اشمعامل 0 :
وحدة تعليم

أس 124علم الصرف2

أساسية

8

.

0سا.1

0سا.1

81سا11

81سا11

X

X

الرمز  :وت

أس12

أس 122اللسانيات التطبيقية

األرصدة 9 :

8

2

0سا.1

0سا.1

81سا11

28سا11

X

X

اشمعامل 0 :

وحدة تعليم

منهجية

الرمز  :وت

م14

األرصدة 9 :
اشمعامل 1 :

م  124نظرية األدب

.

2

0سا.1

0سا.1

81سا11

28سا11

X

X

م  122املدارس اللسانية

.

2

0سا.1

0سا.1

81سا11

28سا11

X

X

مدخل إىل اآلداب
م 120
العاملية

.

2

0سا.1

0سا.1

81سا11

28سا11

X

X

التخصص  :أدب عريب

وحدة تعليم
استكتافية

الرمز  :وت
إس10

األرصدة 2 :
اشمعامل 2 :

م  104الشعرية العربية

1

1

0سا.1

28سا11

28سا11

X

X

احلداثة يف األدب
م 102
العريب

0

0

0سا.1

28سا11

28سا11

X

X

وحدة تعليم

أفقية

الرمز  :وت

اللغة األجنبية (تعبري
إس144
كتايب /شفهي)

أف14

0

0سا.1

0

28سا11

28سا11

X

األرصدة 4 :
اشمعامل 4 :

جممو السداسي 1
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عنوان الليسانس :األدب العريب
السداسي :األول
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادة :النص األديب القدمي ( شعر )
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:
السداسي األول :وحدة التعليم األساسية

مادة :النص األديب القدمي ( شعر )

املعامل1.:

الرصيد10:

الشعر العريب القدمي اترخييا وجغرافيا
0
املعلقات مضامينها وأساليبها ( نصوص من معلقة زهري بن أيب سلمى ـ معلقة امرئ القيس ـ معلقة عنرتة)
2
شعر الصعاليك )نصوص...المية العرب للشنفرى(…
.
الشعر يف صدر اإلسالم شعر الفتوحات
8
املراثي النبوية
0
شعر النقائض
6
الشعر العذري والشعر العمري
7
شعر الزهد والتصوف (نصوص من املشرق واملغرب .أبو العتاهية  .ابن الفارض....
1
شعر احلماسة  :نصوص أليب متام  /البحرتي ..... .الزوزين .الشاطيب .احلماسة املغربية أليب احلجاج يوسف البياسي ..الكوراين......
0
 01الشعر السياسي يف املشرق واملغرب (الفتوحات.اخلوارج.الشيعة.السجون..راثء املدن..
 00الشعر الفلسفي وشعر احلكمة
 02املوشحات واألزجال
 0.الشعر األندلسي( .نصوص من أشعار ابن زيدون…)..
 08نصوص من الشعر اجلزائري القدمي .بكر بن محاد التيهريت...
طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
 .0األغاين .األصفهاين.
 .2اتريخ األدب العريب .كارل بروكلمان.
 ..البيان والتبيني .اجلاحظ.
 .8املعلقات العشر .التربيزي.
 .0اتريخ األدب .مصطفى صادق الرافعي.
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عنوان الليسانس :األدب العريب
السداسي :األول
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادة :النقد األديب القدمي
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:
السداسي األول :وحدة التعليم األساسية
النقد العريب مفهومه وتطوره وجغرافيته يف املشرق واملغرب
0
بيبليوغرافيا املصنفات النقدية يف املشرق واملغرب
2
النقد االنطباعي مفهومه وجماالته ومناذج من نصوصه
.
مفهوم الشعر عند النقاد املشارقة واملغاربة
8

مادة :مادة :النقد األديب القدمي ( ) 0

0
6
7
1

قضية االنتحال وأتصيل الشعر ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
قضية الفحولة عند النقاد ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
قضية عمود الشعر ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
قضية اللفظ واملعىن عند ابن قتيبة وابن طباطبا و قذامه بن جعفر

0
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قضية اللفظ واملعىن عند نقاد األندلس واملغرب العريب
قضية الصدق ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
املوازانت النقدية ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
نظرية النظم ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
النقد البالغي ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
تراجم أعالم النقد يف املشرق .اجلرجاين...

املعامل12:

الرصيد18:

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
 .0يف األدب العريب .شوقي ضيف.
 .2اخلصومة بني القدماء واحملدثني ىف النقد العرىب القدمي ـ عثمان مواىف
 ..قضااي النقد القدمي ـ  دمح صايل وعبد املعطى منر
 .8قضااي النقد األدىب ـ بدوى طبانة

 11جامعة باتنة 1

عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

عنوان الليسانس :األدب العريب
السداسي :األول
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادة :علم الصرف
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:
السداسي األول /وحدة التعليم األساسية
0
معين الصرف ( الصرف و ميدانه /اشميزان الصريف )

مادة :الصرف

2

القلب وأثره يف اشميزان الصريف .احلعذف وأثره يف اشميزان الصريف

.

الفعل من حيث الصحة واالعتالل.
الفعل املعتدل ( املثال  /األجوف /الناقص /اللفيف )
اجملرد و املزيد
معاين املزيد حبرف ( مزيد الثالثي حبرف /املعاين اليت تزاد هلا اهلمزة )
معاين املزيد حبرف ( املعاين اليت تزاد هلا تضعيف العني  /معاين الفاعل )
افعل )
معاين املزيد حبرفني ( معاين :انفعل  /افتعل  /تفاعل ّ
/تفعل ّ
افعول )
معاين املزيد بثالث أحرف ( معاين :استفعل /افعوعل ّ /
افعالّ /
مزيد الرابعي ( مزيد الرابعي حبرف  /مزيد الرابعي حبرفني )

8
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1
0
01
00

اشمتتقات :اسم الفاعل:

02

اسم اشمفعول

08

اسم التفضيل امسا الزمان واملكان واسم اآللة

0.

املعامل1.:

الرصيد10:

الصفـة اشمتـبهة

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
 .4التطبيق الصريف عبده الراجحي

 .2جامع الدروس العربية شمؤلفه مصطفى الغالييين،
 .0شرح كافية ابن احلاجب لرضي الدين اإلسكراابذي،
 .1شرح ابن عقيل أليب دمحم عبد هللا بن عقيل،

 .0مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هتام األنصاري.

 14جامعة باتنة 1

عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

عنوان الليسانس :األدب العريب
السداسي :األول
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادة :البالغة العربية
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:
السداسي األول :وحدة التعليم األساسية

مادة :البالغة العربية

0
2
.
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1
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علم البالغة ( مفهومه ونشأته وتطوره وفروعه )آراء أهل املشرق واملغرب
اثر الفرق الكالمية يف أتصيل البالغة (اجملاز عند املعتزلة منوذجا)
األسلوب اخلربي وأضربه
األسلوب اإلنشائي وأضربه
التقدمي والتأخري .الفصل والوصل
احلقيقة واجملاز .أنواع اجملاز
التشبيه وأضربه
االستعارة .الكناية
املطابقة .املقابلة

01
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اجلناس
السجع
البالغة واألسلوبية
البالغة والشعرية
بالغة اخلطاب النثري

املعامل12:

الرصيد18:

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
 .0أمحد شامية ،خصائص العربية واإلعجاز القرآين (يف نظرية عبد القاهر اجلرجاين اللغوية).
  .2دمح كرمي الكواز ،أحباث يف بالغة القرآن الكرمي.
 ..عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز يف علم املعاين.
 .8دراسات يف البالغة العربية عبد العاطي غريب عالم.
 .0البالغة والتطبيق ألمحد مطلوب.

 13جامعة باتنة 1

عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

عنوان الليسانس :األدب العريب
السداسي :األول
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادة :تقنيات البحث
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:
السداسي األول وحدة التعليم املنهجية

مادة :تقنيات البحث

0
2
.
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0
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1
0

مفهوم البحث العلمي (طبيعته ،شروطه ،خصائصه) ..
البحث العلمي ومنهج البحث (منهج التحليل واالبتكار،منهج الرتكيب )
بني املنهجية واملنهج
أهداف البحث العلمي
منهج البحث العلمي ،واألسلوب العلمي
البحوث النظرية والبحوث التطبيقية.
شروط التأليف
فضائل الباحث (صفات الباحث ،عالقة الباحث ابملؤطر)
عالقة الباحث مبراكز التوثيق

01
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املكتبية (البحث البيبليوغرايف ،أنواع البيبليوغرافية)
مصادر ومراجع مادة البحث
أنواع البحث العلمي والدرجة العلمية(املذكرة ،الرسالة ،األطروحة)
جماالت البحث العلمي وتطبيقاته
مراجعة عامة

املعامل12:

الرصيد1.:

طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
 .0إنعام  دمح علي ،املعني يف كتابة البحوث.
 .2أمحد شليب ،كيف تكتب حبثا أو رسالة.
 ..شوقي ضيف ،البحث األديب.
 .8ثراي ملحس ،منهجية البحوث العلمية.

 12جامعة باتنة 1

عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

.
عنوان الليسانس :األدب العريب
السداسي :األول
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادة :فنيات التعبري التفوي
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:

0
2
.
8
0
6
7
1
0
01
00
02
0.

الرصيد1.:

املعامل12:
مادة :فنيات التعبري الشفوي
السداسي األول وحدة التعليم املنهجية
الشفهي ،التعبري الكتايب ،التعبري بوصفه رسالة  ،التعبري و أثره يف عملية التواصل)..
مدخل :قراءة عامة ومصطلحية للمادة (:التعبري ّ
أمهية التعبري الشفهي (من املنظور النفسي ،من املنظور الوجداين، ،من املنظور الرتبوي ،من املنظور املعريف  ،من املنظور املنهجي ،من املنظور اإلبداعي).
أمناط التعبري الشفهي  (:التعبري الشفهي الوظيفي -التعبري الشفهي اإلبداعي-إشكاالت التعبري الشفهي(عيوب النطق ،العادات اللّفظية )
املكونة للتعبري الشفهي (:الصوت اللّغوي -الصوت غري اللغوي ،تدريبات)
حتليل املادة ّ

فهم اإلشارات التعبريية غري الشفوية وأثرها على عملية التواصل ( :أسلوب التأكيد حبركة اليد ،أسلوب االستغراب واالستهجان عن طريق حركة العينني ،أسلوب النفي
املعرب عنه ،استخدام إشارات تسهم يف جذب االنتباه ،مواجهة املستمعني)
واإلنكار عن طريق حركة الرأس ،استخدام تعبريات الوجه وفق املعىن ّ
التعبري الشفهي وتقنية إاثرة االنتباه وتنمية االهتمام( التح ّكم يف مستوايت الصوت -توظيف أساليب لف ،االنتباه( االستفهام -اإلشارة)–إيصال الفكرة أبقصر طريقة-
الرتكيز على صلب املوضوع-اختيار اجلملة املناسبة يف السياق املناسب)..
حتري الوضوح يف الكالم،التحدث بصوت واضح،التحدث بثقة يف النفس وجتنّب االرتباك ،استخدام طبقات
مقومات التواصل أبرحيية(:حسن االستماع،حسن الفهمّ ،
ّ
صوتية مناسبة حبسب متطلّبات السياق ،مراعاة مواطن الفصل والوصل)
قوالب تعبريية شفهية -0:العرض( :مهارة اإللقاء والعرض اعتماد خمططات هيكلية وشجرية لعرض املوضوع ،ال ّدقة يف طرح الفكرة ،الطرح والطرح املضاد و االستخالص
احلوار :مواصفات احلوار اهلادف(مهارة االستماع حسن االستماع ،تقبل الرأي اآلخر)
اإللقاء( :إلقاء إبداعي ( إلقاء قصيدة شعر) ،إلقاء غري إبداعي( إلقاء كلمة يف مناسبة ما)
متنوعة لتدعيم األفكار توليد فكرة من أخرى،استخالص النتائج،
احملادثة  (:مهارة التحدث التعبري فن الفكرة بوضوح ،ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا أو اترخييا ،تقدمي أدلّة ّ
تقدمي احللول واملقرتحات)
املداخلة (.الرتكيز-التح ّكم يف الوق-،جلب االنتباه واحملافظة على اهتمام املتلقي)..
املقابلة (الصحفية  ،املهنية)، ،

 08صياغة وإلقاء األسئلة  .مهارة السؤال
طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)

 12جامعة باتنة 1

عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

عنوان الليسانس :األدب العريب
السداسي :األول
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادة :العروض وموسيقى التعر
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:
السداسي األول  :وحدة التعليم املنهجية

املادة  :العروض وموسيقى الشعر

املعامل12:

الرصيد1.:

0

التعريف بعلم العروض ( العروض لغة و اصطالحا – واضع علم العروض – أمهية علم العروض وفوائده ) معىن الشعر ،موسيقى الشعر
،مصادر العروض ومراجعه
تعريفات  :القصيدة ،األرجوزة  ،املعلقة  ،احلولية  ،امللحمة ،النقيضة  ،اليتيمة ،البي،
قواعد الكتابة العروضية ( القواعد اللفظية – القواعد اخلطية ) تقطيع الشعر العريب (الرموز – التفاعل – األسباب )

8
0
6
7

بناء البي :،التعريف/األعاريض/األضرب)أنواع األبيات الشعرية/التفاعيل ومتغرياهتا/املقاطع العروضية
الزحافات و العلل
التصريع والتجميع التدوير البحور و الدوائر
البحور الشعرية معىن البحر ،عدد البحور الشعرية ،مفاتيح البحور

1
0
01
00
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0.
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خصائص حبور الشعر ،البحور يف الشعر احلر
أوزان البحور حبر الطويل ،حبر املديد ،حبر البسيط ،حبر الوافر
حبر الكامل ،حبر اهلزج ،حبر الرجز -،حبر الرمل
حبر السريع ،حبر املنسرح ،حبر اخلفيف ،حبر املضارع
حبر املقتضب ،حبر اجملتث ،حبر املتقارب،حبر املتدارك
دراسة القافية القافية ،حروفها،حركاهتا ،أنواعها ،عيوهبا
القافية يف الشعر املعاصر .اجلوازات الشعرية
موسيقى الشعر اهلندسات الصوتية والتنسيقات العروضية

2
.

طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
 .0املتوسط الكايف يف علمي العروض والقوايف .موسى األمحدي نويوات.
 .2موسوعة موسيقى الشعر العريب .عبد العزيز نبوي.
 ..كتاب العروض .مصطفى حركات.

 16جامعة باتنة 1

عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

عنوان الليسانس :األدب العريب
السداسي :األول
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادة :علوم القرآن
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:
السداسي األول وحدة التعليم االستكشافية

مادة :علوم القرآن

املعامل10:

الرصيد10:

0

تعريفات:أمهية القرآن و علومه يف الدراسات اللغوية و األدبية .تعريف القرآن ،الكتاب  ،الوحي ،املعجزة ،النيب ،الوحي.

2
.
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اتريخ القرآن  -0:نزول القرآن ،بداايت الوحي ،التنجيم ..
 -2مراحل مجع القرآن،معايري ترتيب سور وآايت القرآن(وقفية ام اجتهادية)
مكوانت النص القرآين -0:اللفظة ،العبارة ،اآلية ،السورة
 -2القصة القرآنية ،خصائصها  ،أهدافها.
سياقات النص القرآين -0:السياق السبيب :،أسباب النزول -.2السياق املكان :املكي واملدين
 -.السياق الرتاتيب :أول وآخر ما نزل  ،الناسخ واملنسوخ
 -8السياق التداويل(:القراءات القرآنية ،مفهومها ،أنواعها ،احلكمة منها)
مناهج التفسري ونقدها -0:معىن التفسري و التأويل والشرح ،شروط املفسر(العلمية والذاتية) ،اتريخ التفسري( ،يف عهد الصحابة ،والتابعني
وعصر التدوين)
 -2التفسري ابملأثور :خصائصه  ،أعالمه ،نقده .التفسري ابلرأي :أعالمه ،نقده
 -.التفسري اللغوي :خصائصه،أعالمه ،نقده
 -8التفسري البياين واألديب :خصائصه،أعالمه ،نقده
اإلعجاز القرآين-0 :اإلعجاز اللغوي والبياين
 -2اإلعجاز اإلخباري والتشريعي

01
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طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي

املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
 .0علوم القرآن بني الربهان واإلتقان أتليف :د .حازم حيدر
 .2علوم القرآن من خالل مق ِّّدمات املفسرين أتليف د  .دمح صفاء شيخ حقي
 ..دراسات يف علوم القرآن أتليف :أ .د فهد الرومي
 .8القول ابلصرفة يف إعجاز القرآن عرض ونقد أتليف :د.عبد الرمحن الشهري
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

 األدب العريب:عنوان الليسانس
 األول:السداسي
:األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األفقية
: األستاذ املسؤول على املادة

FRANCAIS :اشمادة

FRANCAIS

10 الرصيد

10 :املعامل

:أهداف التعليم
: املعارف املسبقة املطلوبة
:حمتوى املادة
السداسي األول وحدة التعليم األفقية

0 Les systèmes vocalique et consonantique ( /i/ - /e /)
2 Réalisation des voyelles nasales ( /on /an/en
. Réalisation des voyelles nasales (un/in/
8 La graphie des sons / s/ss /c/ç/t/
0 La graphie des sons c/ç/t/
6 Lecture des textes
7 Exercices
1 Le nom
0 Le verbe
01 Le complément direct
00 Le complément indirect
02 Le genre et le nombre
0. Exercices
08 Conjugaison des temps
:طريقة التقييم
4102 /4102

:السنة الجامعية

األدب العربي

:عنوان الليسانس

1  جامعة باتنة18

يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
عنوان الليسانس :األدب العريب
السداسي :األول
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األفقية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادةANGLAIS :
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:
السداسي األول وحدة التعليم األفقية

املعامل10 :

الرصيد10:

ANGLAIS
0 Grammar Points

2 Word order in English sentences
. Articles indefinite and definite
8 Articles definite
0 Nouns
6 Adjectives and pronouns
7 Interrogatives
1 Possessive adjectives personal and other pronouns
0 Adverbs
01 Preposisions
00 C onjunctions
02 Introduction to verbs
) 0. The auxiliares ( Be and Have
) 08 The auxiliares ( Do and Have, Must ,Can ,Ought
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

عنوان الليسانس :األدب العريب
السداسي :األول
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األفقية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادة :اإلعالم اآليل
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:
السداسي األول وحدة التعليم األفقية
0
2
.
8
0
6
7
1
0
01
00
02
0.
08

مادة :اإلعالم اآليل

املعامل10:

الرصيد10:

أنواع احلواسيب وأجياهلا
طريقة عمل احلاسوب
عرض ويندوز وخمتلف إصداراته
بدء تشغيل النظام ( تدريبات تطبيقية )
الواجهة (سطح املكتب-شريط املهام-اإليقوانت)...
تدريبات تطبيقية
خصائص النظام (اللغة-الوق-،التاريخ)...
تدريبات تطبيقية
مفهوم امللفات واجمللدات
تدريبات تطبيقية
مستكشف الويندوز مع عمليات على امللفات واجمللدات
تدريبات تطبيقية
سلة املهمالت
تدريبات تطبيقية

طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)

 41جامعة باتنة 1

عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

السداسي :الثاين

جعذ متكر

عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادة :النص األديب القدمي ( نثر )
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:
السداسي الثاين وحدة التعليم األساسية
النثر العريب القدمي اترخييا وجغرافيا
0
اخلطابة
2
نصوص من خطب صدر اإلسالم
.
8
0
6
7
1
0
01
00
02
0.
08

مادة النص األديب القدمي ( نثر )

املعامل1.:

الرصيد10:

األمثال واحلكم
السرد  .حكاايت ألف ليلة وليلة
احلكاية على لسان احليوان ( كليلة ودمنة )
املقامات بديع الزمان اهلمذاين ومقامات احلريري .منامات الوهراين
الرسائل الديوانية و اإلخوانية يف املشرق واألندلس واملغرب
الرسائل السياسية يف املشرق واألندلس واملغرب
الرسائل األدبية يف املشرق واألندلس واملغرب
أدب الرحلة يف املشرق
أدب الرحلة يف األندلس واملغرب
أدب التصوف يف املشرق واألندلس واملغرب
النثر اجلزائري القدمي

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
 .0األغاين .األصفهاين.
 .2اتريخ األدب العريب .كارل بروكلمان.
 ..البيان والتبيني .اجلاحظ.
 .8املعلقات العشر .التربيزي.
 .0اتريخ األدب .مصطفى صادق الرافعي.
 .6كتاب الصناعتني .أبو هالل العسكري.
 .7العقد الفريد .ابن عبد ربه.
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

السداسي :الثاين جذع مشرتك
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادة :ا النقد األديب القدمي
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:
مادة :النقد األديب القدمي ()2
السداسي الثاين :وحدة التعليم األساسية
قضية الوضوح والغموض ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
0
السرقات األدبية ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
2
املؤثرات األجنبية يف النقد العريب ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
.
أثر املعتزلة يف النقد األديب ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
8
قضااي النقد عند الفالسفة ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
0
مفهوم النثر يف الرتاث النقدي ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
6
النقد وقضية اإلعجاز ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
7
قضية التأويل بني القدمي واجلديد
1
0
01
00
02
0.
08

املعامل12:

الرصيد18:

قضية املنظوم واملنثور ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
قضية اللفظ واملعىن
البعد النقدي للشروح ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
نظرية املوشح يف ميزان النقد ( مناذج نصية من املشرق واألندلس واملغرب)
قضااي النقد عند حازم القرطاجين  .ابن حزم.ابن رشد  .وابن خلدون
تراجم أعالم النقد يف األندلس واملغرب  .ابن شهيد وابن حزم ،حازم القرطاجين

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
 .0طبقات فحول الشعراء .ابن سالم اجلمحي.
 .2الوساطة بني املتنيب وخصومه .عبد العزيز اجلرجاين.
 ..املوازنة بني الطائيني .اآلمدي
 .8اخلصومة بني القدماء واحملدثني ىف النقد العرىب القدمي ـ عثمان مواىف
 .0اتريخ النقد األدىب والبالغة ـ  دمح زغلول سالم

 43جامعة باتنة 1

عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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السداسي :الثاين جذع مشرتك
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادة :علم النحو
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:

السداسي الثاين /وحدة التعليم األساسية

0

النحو العريب  /النتأة و التقعيد

.

اإلعراب و البناء – دروس تعليمية

2

التصنيف يف النحو العريب اشمؤلفات األوىل

8

اجلملة الفعلية وأمناطها

0

الفعل الالزم ـ الفعل اشمتع ّدي

6
7

الفاعل

متممات اجلملة الفعلية:اشمفعوالت املفعول به:

1

اشمفعول اشمطلق

01
00

اشمفعول فيه (الظرف)(ظرف الزمان وظرف اشمكان):

اشمفعول معه:

02

احلال :

08

االستثناء:

0

0.

مادة :النحو

املعامل1.:

الرصيد10:

اشمفعول ألجله (من أجله) (له)

التمييز:

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
 .0سيبويه .الكتاب
  .2دمح محاسة عبد اللطيف ،يف بناء اجلملة العربية.
  ..دمح محاسة عبد اللطيف ،العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث.
- .8متام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها.
 .0نظرية العامل يف النحو العريب .مصطفى بن محزة.
 .6العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث  .دمح محاسة عبد اللطيف.
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

السداسي :الثاين جذع مشرتك
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادة :فقه اللغة
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:

مادة :فقه اللغة
السداسي الثاين :وحدة التعليم األساسية
مدخل :فقه اللغة (نشأة املصطلح ،مفهومه) الفرق بني فقه اللغة وعلم اللغة والفلولوجيا
0
نظرايت نشأة اللغة اإلنسانية:احملاكاة .التواضع واالصطالح.اإلهلام........
2
اللغة العربية واللغات السامية ،.للغة العربية وهلجاهتا.
.
عالقة اللفظ ابللفظ -0:العالقة بني صوت الكلمة ومعناها
8
 -2النرب يف اللغة العربية
0
 -.األبنية واألوزان
6
عالقة اللفظ ابملعىن -0 :الرتادف (أسبابه .اختالف الدارسني حول وجوده
7
-2املشرتك اللفظي
1
-.التضاد
0
 01عالقة اللفظ ابالستعمال-0:االشتقاق( مفهومه ،أنواعه ،العام ،الكبري األكرب،الكبار"النح،
-2 00الدخيل
-. 02املعرب
-8 0.املولد يف اللغة ،
-0 08اإلعراب وبناء الكلمة يف العربية

املعامل12:

الرصيد18:

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
 .0فقه اللغة [ مفهومه  -موضوعاته  -قضاايه )  دمح بن إبراهيم احلمد
 .2املعجم املفصل يف فقه اللغة ،مشتاق عباس معن
 ..اخلصائص ،عثمان بن جين
 .8فقه اللغة وأسرار العربية ،أبو منصور الثعاليب
 .0مدخل إىل فقه اللغة العربية ،أمحد  دمح قدور
 .6فقه اللغة املقارن ،إبراهيم السامرائي
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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السداسي :الثاين جذع مشرتك
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادة :تقنيات البحث
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:
السداسي الثاين :وحدة التعليم املنهجية
اختيار موضوع البحث (تدريبات حول صياغة عنوان البحث)
0

املادة  :تقنيات البحث

املعامل12:

الرصيد1.:

2
.

إشكالية موضوع البحث (عناصر اإلشكالية والكلمات املفاتيح)..متارين
رسم خطة البحث (عناصر املقدمة ،الفصل و/أو الباب والفصول ،الفقرة..،اخلامتة غايتها وشروطها ) ...مترينات

8
0

التوثيق (الوحدات البيبليوغرافية ) ..متبوعة بتمارين حول توثيق املراجع
أنواع املراجع (املؤلفات ،الكتب املرتمجة ،اجملالت ،الرسائل واألطروحات ،املوسوعات واملعاجم ،مواقع الشبكية)...

6

مجع املادة وتوثيقها وتبويبها (تدريبات)

7
1
0
01

التأليف  ..أسلوب كتابة البحوث العلمية (..التقميش والتعليق والنقد والتحليل واالستنتاج) متارين
التأليف (حصة اثنية)
التهميش (مفهوم اهلامش ووظيفته)
إخراج البحث (فضاء الصفحة ،احلواشي واهلامش) (الكتابة من اليمني إىل اليسار ،ومن اليسار إىل اليمني ) (حجم اخلط ،كتابة أمساء األعالم
واملصطلحات( )....عدد الكلمات يف السطر وعدد السطور يف الصفحة)....
إخراج البحث (تدريبات على تقنيات الكتابة)
صفحة العنوان (شكلها ومضموهنا )..تدريبات
الفهارس (فهرس املوضوعات ،األعالم ،املصطلحات ،املالحق)
مراجعة عامة

00
02
0.
08

طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
 .0إنعام  دمح علي ،املعني يف كتابة البحوث.
 .2أمحد شليب ،كيف تكتب حبثا أو رسالة.
 ..شوقي ضيف ،البحث األديب.
 .8ثراي ملحس ،منهجية البحوث العلمية.
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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السداسي :الثاين جذع مشرتك
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادة :فنيات التعبري الكتايب
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:
املعامل12:

الرصيد1.:

املادة  :فنيات التعبري الكتايب
السداسي الثاين :وحدة التعليم املنهجية
حول ضرورة االنتقال من املشافهة إىل الكتابة .التعبري كفاءة ( كفاءة الكتابة ،الكفاءة واملمارسة)..
0
أمناط لغة التعبري الكتايب(النمط اإلحتفائي-النمط اإلقناعي -النمط املعياري .النمط التلقائي .النمط الشعيب -النمط الوظيفي -النمط
2
اإلبداعي)
التعبري الكتايب الرقمي(مواصفات وآفاق ،أثره يف تطوير نشاط التعبري
فعالية إفراغ التعبري(:املفهوم اللغوي  ،االصطالحي ،اهلدف ،واإلجراءات املعتمدة)..
.
إجراء التمثّل واحملاكاة( املفهوم  ،التقنية ،النماذج ،تدريب)..
8
إجراء الوصف( املفهوم  ،النماذج ،تدريب .).إجراء التعليق (فنيات التحرير)
0
السرد(املفهوم،اآللية ،النماذج ،تدريب).
6
إجراء ّ
7

إجراء التلخيص( املفهوم ،اآللية ،النماذج ،تدريب .تقنية تسجيل املالحظات واألفكار،استخدام املخططات اهليكلية والشجرية)

1
0
01

إجراء التقليص( املفهوم ،اآللية ،النماذج ،تدريب.)..
إجراء التقرير ( املفهوم،اآللية ،النماذج ،تدريب)..
إجراء كتابة حبث ( حتديد العناصر اليت يقتضيها موضوع البحث ،مراعاة الرتيب املنطقي للعناصر ،الطروحات القائمة  ،الطروحات املضادة،
الرتكيب واالستخالص،كيفية التعامل مع األدلة والرباهني املنطقية،توظيف اللغة حبسب طبيعة البحث ،ضبط النتائج املتوصل إليها يف
البحث)
متنوعة:
قوالب تعبريية كتابية ّ
املقال ( :مفهومه وضرورته ،خصائصه الفنية واألسلوبية-أنواعه ،تدريب حول:استخدام كلمات مناسبة للسياق  ،التعبري بكلمات حم ّددة،متنوعة للجمل ،االستعانة ابلصور البالغية خدمة للمعىن،جودة املقدمة وجودة اخلامتة،
استخدام مجل صحيحة يف تراكيبها ،توظيف أمناط ّ

00

02
0.
08

املعربة واملؤدية للمعىن،
التسلسل املنطقي يف طرح أفكار املوضوع وطرحها ،ال ّدقة يف وضع عالمات الرتقيم والعناوين واهلوامش،توظيف اللغة ّ
وذلك ابنتقاء اجلمل الدالة واملعاين القريبة إىل ذهن املخاطب ).
الرسائل اإلدارية ( تقنيتها -خصائصها ،تدريب )
السرية الذاتية( عناصرها -فنّياهتا ،تدريب )
اإلجابة عن سؤال( استيعاب فكرة السؤال -ختطيط اإلجابة -مستلزمات اإلجابة( الطرح -استخدام لغة واضحة يف معانيها ،دقيقة يف
أفكارها -انتقاء احلجج والرباهني املنطقية اليت ختدم الفكرة وختدم املوضوع -استخالص النتائج واألحكام).

طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

السداسي :الثاين جذع مشرتك
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
األستاذ املسؤول على املادة :

اشمادة :مصادر اللغة واألدب والنقد
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:
املعامل12:

الرصيد1.:

مادة :مصادر اللغة واألدب والنقد
السداسي الثاين :وحدة التعليم املنهجية
تعريف املصدر لغة و اصطالحا الفرق بني املصدر و املرجع
0
الرتكيز على أمهية مقياس املصادر اللغوية
بيبليوغرافيا املصنفات اللغوية واألدبية والنقدية قدميا وحديثا
2
معجم العني للخليل ابن أمحد ( الرتكيز على هنج التحليل يف العني )
.
اخلصائص البن جين الرتكيز على أصالة الدراسات اللسانية ألبن جين
8
مقاييس اللغة البن فارس
0
لسان العرب البن منظور
6
اجملامع الشعرية القدمية ( املفضليات واألصمعيات ـ مجهرة أشعار العرب )...
7
اجملامع األدبية القدمية (الكامل للمربد ـ البيان والتبيني للجاحظ ـ العقد الفريد البن عبد ربه ـ زهر اآلداب للحصري )...
1
اجملامع النقدية القدمية ( الشعر والشعراء البن قتيبة ـ طبقات الشعراء البن املعتز ـ العمدة البن رشيق ـ دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين ـ
0
منهاج البلغاء وسراج األدابء  -حازم القرطاجين.أحكام صنعة الكالم للكالعي ـ املثل السائر البن األثري ) ...
 01املدوانت احلديثة واملعاصرة ( مؤلفات أمحد أمني ـ مؤلفات طه حسني ـ مؤلفات جرجي زيدان .إحسان عباس)...
 00مصنفات ابن أيب شنب يف اللغة واألدب والنقد ـ
 02مصنفات يف اتريخ األدب اجلزائري
 0.مصنفات يف النقد املغاريب املعاصر
 08مدوانت األدب املقارن .غنيمي هالل...
طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)

احلياة األدبية يف العصر اجلاهلي.د  دمح عبد املنعم خفاجي
.0
.2
..
.8
.0

نقد الشعر قدامة بن جعفر
املصادر األدبية واللغوية يف الرتاث العريب ،عز الدين إمساعيل
معجم البارع أليب علي القايل
احمليط يف اللغة البن عباد.
طبقات فحول الشعراء البن سالّم اجلمحي.
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

السداسي :الثاين جذع مشرتك.
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :اتريخ احلضارة اإلنسانية
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:
السداسي الثاين :وحدة التعليم االستكشافية

املادة  :اتريخ احلضارة اإلنسانية

0
2
.
8
0
6

احلضارة اإلنسانية :مفهومها وجماهلا
حضارة مصر الفرعونية :الكتابة – األدب والفنون
حضارة بالد الرافدين :اترخيها –الداينة والفنون –الفكر والعلوم
احلضارة الفينيقية :نشأهتا-الفنون والعلوم.
احلضارة اإلغريقية :اتريخ اليوانن – اآلداب والفلسفة-الفنون
احلضارة الرومانية :اتريخ الرومان – اآلداب والفنون والعمران

7
1
0
01

احلضارة الفارسية :نشأهتا – مظاهر احلضارة الفارسية
احلضارة اهلندية:اتريخ اهلند – تراث اهلند.
احلضارة الصينية :اتريخ الصني – تراث الصني األديب والعلمي
حضارة جنوب اجلزيرة العربية :اترخيها الكتابة واألدب

00
02
0.
08

احلضارة العربية اإلسالمية:نشأهتا –اآلداب والفلسفة –الفنون
حضارة املااي :نشأهتا – الرتاث الفين واألديب
حضارة األزتيك :اترخيها –الفنون والعلوم
النهضة األوروبية :الرتمجة –هنضة األدب –الفنون والعلوم

املعامل10:

الرصيد10:

طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

السداسي :الثاين جذع مشرتك.
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األفقية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادةFRANCAIS :
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:

السداسي الثاين وحدة التعليم األفقية

املعامل10:

FRANCAIS

الرصيد10:

La lexie nominale

0

Pratique linguistique

2

La lexie Verbale
Phrase Complexe

.
8

Phrase Simple

0

Pratique linguistique

6

Les économies linguistiques de l’oral

7

Pratique linguistique

1

Les économies linguistiques de l’écrit

0

01 Pratique linguistique
00 Langue de spécialité
02 Pratique linguistique
0. Pratique linguistique
08 Pratique linguistique
طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

السداسي :الثاين جذع مشرتك.
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األفقية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادةANGLAIS :
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:

املعامل10:

السداسي الثاين وحدة التعليم األفقية

ANGLAIS
الرصيد10:
0 The present tenses
The past and perfect tenses

2

The future

.

The conditional

8

Exercises

0

The participles present and past

6

Exercises

7

The Gerund

1

Exercises

0

01 The imperative
00 Exercises
02 The passive voice
0. Reported speech
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

08 Exercises

طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)

 34جامعة باتنة 1

عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

السداسي :الثاين جذع مشرتك.
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األفقية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :اإلعالم اآليل
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
حمتوى املادة:

السداسي الثاين :وحدة التعليم األفقية
أدوات نظام التشغيل ويندوز
0
تنفيذ الربامج امللحقة ابلنظام وإغالقها
2
االستعمال اليدوي لأليقوانت
.
برانمج اآللة احلاسبة
8
برانمج Exel
0
برانمج WordPad
6
برانمج Paint
7
1
0
01
00
02
0.
08

املادة  :اإلعالم اآليل

املعامل10:

الرصيد10:

ضغط امللفات وفك الضغط ()WinZip, winRar
قراءة املستندات املختلفة (مستند نصي ،مستند  ،PDFكتاب الكرتوين)...
تنصيب وإزالة الربامج
جتهيز امللحقات (ماسح ضوئي ،طابعة) ...
استعمال األقراص جبميع أنواعها
استعمال األنرتني،
استعمال األنرتاني،

طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل)

 33جامعة باتنة 1

عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

السداسي :الثالث جعذ متكر .
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :النص األديب احلديث
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:

اشمادة :النص األديب احلديث /حماضرة+تطبيق

السداسي :الثالث

مفردات احملاضرة

اشمعامل00:

مفردات التطبيق

04

اإلحياء التعري يف اشمترق 4

نص لسامي البارودي /دراسة وحتليل

00

اإلحياء التعري يف اشمغرب العريب

نص لألمري عبد القادر /...دراسة وحتليل

01

التجديد التعري يف اشمترق 4

نص حملمود طه /دراسة وحتليل

00

التجديد التعري يف اشمترق 2

التجديد التعري يف اشمغرب العريب

نص للتايب/نص لرمضان محود /دراسة وحتليل

00

التجديد التعري اشمهجري

نص إليليا أيب ماضي /دراسة وحتليل

04

مدخل إىل الفنون النثرية

حتليل مقال للكواكيب /اليازجي ...

40

الفنون النثرية :القصة

حتليل نص :حممود تيمور /رضا حوحو

42

الفنون النثرية :اشمسرح

02

09

نص إلبراهيم انجي /دراسة وحتليل

نص للجواهري /نص للترقاوي /دراسة وحتليل

نص لفوزي اشمعلوف /دراسة وحتليل

حتليل نص للبتري اإلبراهيمي /طه حسني /العقاد...

الفنون النثرية :اشمقالة

الفنون النثرية :الرواية

النثر

44

نص لتوقي  /نص حلافظ  /دراسة وحتليل

التعر

01

اإلحياء التعري يف اشمترق 2

الرصيد00:

حتليل نص جلورجي زيدان  /هيكل... /

حتليل نص لتوفيق احلكيم .../

40

الفنون النثرية :أدب الرحلة

حتليل نص رحلة ابن محدوش/حسني الورتيالين

41

الفنون النثرية :الرسائل األدبية

الرافعي/مي زايدة/البتري اإلبراهيمي...

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0شوقي ضيف ،الفن ومذاهبه.
 .2عمر دسوقي ،األدب العريب احلديث.
 ..عبد امللك مراتض ،فنون النثر األديب.
 .8الشعر العريب املعاصر ( عز الدين إمساعيل).
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

 .0ما ال يؤديه احلرف (عباس مشتاق معن).

السداسي :الثالث جذع مشرتك.
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :النقد األديب احلديث
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
اشمادة :النقد األديب احلديث /حماضرة+تطبيق

السداسي :الثالث

مفردات احملاضرة

اشمعامل02:

مفردات التطبيق

04

مدخل إىل النقد العريب احلديث 4

إرهاصات النقد العريب احلديث

00

النقد اإلحيائي

حسني اشمرصفي

02
01

مدخل إىل النقد العريب احلديث 2

مرجعيات النقد العريب احلديث

إرهاصات التجديد يف النقد احلديث

رمضان محود

00

مجاعة الديوان

نصوص مجاعة الديوان

00

مجاعة الرابطة القلمية

نصوص مجاعة الرابطة القلمية

04

النقد التارخيي

طه حسني ،شوقي ضيف...

40

النقد النفسي

01

09
44

مجاعة أبولو

النقد االجتماعي

النقد الواقعي

دمحم مندور/

42
41

القضااي النقدية 2

40

نصوص مجاعة أبولو

سالمة موسى

النقد اجلديد

الرصيد01:

النويهي ،مصطفى سويف،العقاد...

نص لرشاد رشدي... /

الصدق الفين /اخليال/اجلنس األديب ...

القضااي النقدية 4

النقد احلديث بني النظري و التطبيق

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
.0النقد املنهجى عند العرب ـ  دمح مندور
.2النقد والنقاد املعاصرون حملمود تيمور
..نشأة النقد العريب احلديث لعز الدين األمني
.8النقد األديب أصوله ومناهجه ـ لسيد قطب
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

السداسي :الثالث جذع مشرتك.
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :علم النحو
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:

السداسي :الثالث

اشمادة :علم النحو  /حماضرة+تطبيق

مفردات احملاضرة

04

اإلسناد يف اجلملة االمسيّة
-احلعذف يف اجلملة االمسيّة

01

إحلاق النواسخ ابجلملة االمسيّة 2

02
00

مفردات التطبيق

اشمبتدأ واخلرب :تطبيقات ...

حعذف اشمسند ،اشمسند إليه :تطبيقات ...

إحلاق النواسخ ابجلملة االمسيّة 4

كان وأخواهتا -وما يعمل عملها

00

إحلاق النواسخ ابجلملة االمسيّة 0

ظن وأخواهتا
ّ

00

اجملرورات :األنوا والدالالت

01
04

إ ّن وأخواهتا وما يعمل عملها

إعراهبا ودالالهتا

أفعال اشمقاربة

اجملرور حبروف اجلر ،ابإلضافة...

حروف العطف :األنوا والدالالت

معاين حروف العطف

09

التعريف والتنكري

أنوا اشمعارف

44

التوابع

إعراب الصفة والبدل والتوكيد ...

40
42
40

اشمعامل02:

الرصيد00:

أمساء اإلشارة و األمساء اشموصولة

األمساء اشمبهمة

حروفه وإعرابه

أسلوب النداء

اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب

أنوا اجلمل 4

اجلمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب

 41أنوا اجلمل 2
طريقة التقييم:

جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0أقسام الكالم العريب بني الشكل والوظيفة .فاضل الساقي.
 .2العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث  .دمح محاسة عبد اللطيف.
إبراهيم مصطفى.
 ..إحياء النحو.
د /متام حسان.
 .8اخلالصة النحوية.
 .0يف النحو العريب نقد وتوجيه .د /مهدي املخزومي.

 36جامعة باتنة 1

عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

السداسي :الثالث جذع مشرتك.
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة:

العامة
اشمادة :اللّسانيّات ّ
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:

العامة  /حماضرة+تطبيق
اشما ّدة :اللّسانيّات ّ
مفردات احملاضرة

04

مدخل  :اتريخ الفكر اللّساين 4

00

اللسانيات احلديثة (أوال :مفهومها /موضوعها /جماالهتا) 4

00

اثنيا :خصائص اللسان البتري

02
01

مفردات التطبيق

السداسي :الثالث

عند العرب (النحو والبالغة واألصول)

اتريخ الفكر اللّساين 2

اللسانيات احلديثة (أوال :مفهومها /موضوعها /جماالهتا) 2

ثنائيات دي سوسري (النظام والتكل :اللغة والكالم /اآلنية والتزمنية )
الدليل اللغوي (الدال واشمدلول /الكركيب واالستبدال)...

اخلطية والتقطيع اشمزدوج

01

اللسانيات والتواصل اللغوي

04

مستوايت التحليل اللّساينّ 4

تطبيق على اشمستوى الفونولوجي،

40

مستوايت التحليل اللّساينّ 0

كييب،
تطبيق اشمستوى الكر ّ

42

مستوايت التحليل اللّساينّ 0

09
44
40
41

اشمعامل2 :

اهلنود و اليوانن

دورة التخاطب

00

الرصيد1 :

تطبيق الوظائف من خالل النصوص

وظائف اللغة

تطبيق اشمستوى اشمرفولوجي

مستوايت التحليل اللّساينّ 2

الداليل
تطبيق اشمستوى
ّ
اشمستوى النصي (االنسجام واالتساق)

مستوايت التحليل اللّساينّ 1

عبد الرمحان حاج صاحل

الدراسات اللّسانيّة العربيّة احلديثة 4

متام حسان  /ميتال زكرايء /الفهري /حساين

الدراسات اللّسانيّة العربيّة احلديثة 2

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
د/عبد القادر الفاسي.
 .0اللسانيات ،واللسانيات العربية.
 .2اللسانيات (اجملال والوظيفة واملنهج) .د /مسري شريف استيتية.
 ..علم اللغة العربية .د/حممود فهمي حجازي
 .8اللسانيات العربية احلديثة .مصطفى غلفان

 37جامعة باتنة 1

عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

السداسي :الثالث جذع مشرتك.
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :املناهج النقدية املعاصرة
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:

اشمادة :اشمناهج النقدية اشمعاصرة /حماضرة+تطبيق

السداسي :الثالث

مفردات احملاضرة

اشمعامل02:

مفردات التطبيق

04

السيميائية

بريس

00

النقد النفسي

الكان ،مورو ،دي نويل....

02
01

البنيوية

ليفي شكراوس ،جاكبسون....

البنيوية التكوينية

لوكاش ،جولدمان.....

00

سوسيولوجيا النص

ابختني ،بيار زميا

00

األسلوبية

ميتال ريقاتري....

01

ابرث ،تودوروف ،جنات ،كرستيفا....

علم السرد

04

اشموضوعاتية

جورج بويل ،جان بيري ريتار

40

التلقي

أيزر  ،ايوس...

09
44

هنس جورج قدمري

التأويلية

التداولية

بريس ،أوسنت

42

التفكيكية

جا دريدا

41

النقد التكويين

40

الرصيد00:

فانسن ليتش ...

النقد الثقايف

جون ميتال رابيت

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0النقد والنقاد املعاصرون حملمود تيمور
 .2نشأة النقد العريب احلديث لعز الدين األمني
. ..النقد األديب أصوله ومناهجه ـ لسيد قطب
 .8عبد هللا الغذامي ،النقد الثقايف
 .0يوسف وغليسي ،مناهج النقد املعاصر.
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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السداسي :الثالث جذع مشرتك.
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :األسلوبيّة وحتليل اخلطاب
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:

اشما ّدة:األسلوبيّة وحتليل اخلطاب  /حماضرة+تطبيق

04

السداسي :الثالث

مفردات احملاضرة

اشمعامل2 :

مفردات التطبيق

أوال :األسلوبيّة -:مفهوم األسلوبيّة وجماهلا :

جمال األسلوبيّة
مصطلح األسلوبيّة /
التطبيق على نص شعري  ،نص نثري

01

األسلوبيّة اإلحصائيّة
األسلوبيّة النفسية

التطبيق على نص شعري  ،نص نثري
التطبيق على نص شعري  ،نص نثري

00

الظواهر األسلوبية (االنزايح واشمفارقة)

التطبيق على نص شعري  ،نص نثري

09

أصناف اخلطاب :اخلطاب اللغوي وغري اللغوي

02
00
00
01
04
40

األسلوبيّة التعبرييّة
األسلوبيّة البنيويّة

التطبيق على نص شعري  ،نص نثري

حم ّددات األسلوب ( االختيار الكركيب(

األسلوبيّة التوزيعية

قراءة يف اشمعاجم والنصوص النقدية

النص واخلطاب.
اثنيا :حتليل اخلطاب :ضبط مفهومي ّ

تطبيق على مناذج

ميتال فوكو

مقارابت حتليل اخلطاب 4

44

مقارابت حتليل اخلطاب 2

فان دايك

40

مقارابت حتليل اخلطاب 1

روالن ابرث

42
41

الرصيد0:

فريديريك مانقينو

مقارابت حتليل اخلطاب 0

عبد السالم اشمسدي /الطرابلسي

األسلوبيّة وحتليل اخلطاب

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0حتليل اخلطاب الشعري ( دمح مفتاح)
 .2نور الدين السد ،األسلوبية وحتليل اخلطاب.
 ..سارة ميلز ،اخلطاب.
 .8بيار غريو ،األسلوب واألسلوبية.
 .0جورج مولينيه ،األسلوبية.
السداسي :الثالث جذع مشرتك.
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
األستاذ املسؤول على املادة:
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

املادة :مدخل إىل األدب املقارن
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
اشمادة :مدخل إىل األدب اشمقارن /حماضرة+تطبيق

السداسي :الثالث

04

اشمفهوم و النتأة والتطور 4

الفرق بني األدب العام واألدب اشمقارن

00

مقومات البحث اشمقارن

00

مدارس األدب اشمقارن :األمريكية

روين ويليك

مدارس األدب اشمقارن :العربية

نصوص جلمال الدين بن التيخ  /غنيمي هالل

02
01
01
00
04
09

مفردات احملاضرة

اشمفهوم و النتأة والتطور 2

44
42
40
41

الفرق بني األدب العاشمي واألدب اشمقارن
جماالت البحث  /شروط الباحث /عدة اشمقارن

مدارس األدب اشمقارن :الفرنسية

بول فون تغيم /جون ماري كاري

مدارس األدب اشمقارن :السالفية

مباحث األدب اشمقارن :رحلة اآلداب

40
األجناس األدبية

اشمعامل02:

مفردات التطبيق

الرصيد00:

بني األدبني العريب والفارسي :جمنون ليلى

التأثر والتأثري

اشموشحات والكروابدور

التيارات

البوفارية/الفرترية/الفاوستية/

زاديك بني موليري وال برويري/خبالء اجلاحظ

النماذج البترية

اشمالحم/اشمسرح التعري :شوقي ،راسني

بيجماليون /أوديب بن سوفوكليس وتوفيق احلكيم

األدب واألسطورة

السندابد البحري /روبنسون كروزو /موبيديك

اشموضوعات

طريقة التقييم:
جيري تقي يم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 دمح غنيمي ،هالل األدب املقارنـ علوش سعيد ،مدارس األدب املقارن دراسة منهجية
 حسام اخلطيب  ،األدب املقارن ()2,0-م.ف .غواير ،األدب املقارن  ،ترمجة  دمح غالب
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

السداسي :الثالث جذع مشرتك.
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافيّة:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :مدخل إىل األدب اشمغاريب
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
املادة :مدخل إىل األدب املغاريب /تطبيق
مفردات احملاضرة
10
12
1.
18
10
16

السداسي :الثالث
مفردات التطبيق
 دمح ديب
النول

املعامل10:

الرصيد10:

احلريق
الدار الكبرية
مولود فرعون (ابن الفقري)
مولود معمري(العفيون والعصا)
آسيا جبار(البقرات البليدة)
مالك حداد (التلميذ والدرس)
نص تونسي للمسعدي/حدث أبو هريرة قال:
ميساء ابي :اختيار نص
الطاهر بن جلون(طفل الرمال)
ايمسينة خضرة:مب يدين الليل للنهار
مليكة مقدم (الرجال الذين ميشون
عمارة خلوص :كيف ترضع الذئبة دون أن تعضك

17
11
10
01
00
02
0.
08
طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).

 21جامعة باتنة 1

عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

السداسي :الثالث جذع مشرتك.
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافيّة:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :األدب التعيب العام
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
املادة :األدب الشعيب العام /تطبيق
10
12
1.
18
10
16
17
11

مفردات احملاضرة

10
01
00
02
0.
08

السداسي :الثالث

املعامل10:

الرصيد10:

مفردات التطبيق
األدب الشعيب العام :املفهوم واالصطالح
الشعر الشعيب  :0أمحد فؤاد جنم ...
الشعر الشعيب :2تروابدور
السردايت الشعبية :املالحم
نص :جلجامش(طاهر ابقر)
السري الشعبية/سرية األمرية ذات اهلمة
القصص الشعيب :املفهوم والداللة
القصة الشعبية دراسة نص (ثليجة البيضاء)...
القصة اخلرافية دراسة نص(الغراب والثعلب)
القصة األسطورية دراسة نص (عشبة خضار)
املثل والتجربة اإلنسانية (نصوص اجملذوب)
األلغاز دراسة لنماذج
األغنية الشعبية
مسرح الفرجة

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

. الثالث جذع مشرتك:السداسي
 األدب العريب:عنوان الليسانس
:األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األفقية
:األستاذ املسؤول على املادة

-FRANCAIS :اشمادة
:أهداف التعليم
:املعارف املسبقة املطلوبة
:حمتوى املادة
FRANCAIS
0
La lexie nominale

10:الرصيد

2

Pratique linguistique

.

La lexie Verbale

8

Phrase Complexe

0

Phrase Simple

6

Pratique linguistique

7

Les économies linguistiques de l’oral

1

Pratique linguistique

0

Les économies linguistiques de l’écrit

01

Pratique linguistique

00

Langue de spécialité

02

Pratique linguistique

0.

Pratique linguistique

08

Pratique linguistique
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:السنة الجامعية

10:املعامل

األدب العربي

السداسي الثالث وحدة التعليم األفقية

:عنوان الليسانس

1  جامعة باتنة23

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
السداسي :الثالث جذع مشرتك.
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األفقية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادةANGLAIS :
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
السداسي الثالث وحدة التعليم األفقية
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املعامل10:

عنوان الليسانس:

األدب العربي

ANGLAIS
الرصيد10:
0
The present tenses
The past and perfect tenses

2

The future

.

The conditional

8

Exercises

0

The participles present and past

6

Exercises

7

The Gerund
Exercises

1
0

The imperative

01

Exercises

00

The passive voice

02

Reported speech

0.

Exercises

08

السنة الجامعية:
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طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).

السداسي :الرابع
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :النص األديب املعاصر
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
اشمادة :النص األديب اشمعاصر/حماضرة و تطبيق
مفردات احملاضرة

السداسي :الرابع

اشمعامل00:

مفردات التطبيق

04

التعر العريب اشمعاصر :مدخل اترخيي

00

الرواد والتجربة التعرية اجلديدة 4

حتليل نص الكولريا لناز اشمالئكة

00

احلداثة التعرية 4

دراسة نص (أدونيس/حممود درويش/يوسف اخلال)

02
01
01

قصيدة التعر العمودي

الرواد والتجربة التعرية اجلديدة 2

احلداثة التعرية 2

الرصيد00:

مفدي زكرايء/سليمان العيسى/البارودي/عمر أبو ريتة
حتليل نص حفار القبور/أنتودة اشمطر للسياب

دراسة نص :نزار قباين/خليل حاوي/حجازي/عبد الصبور...

00

احلداثة التعرية يف اجلزائر

حتليل نص شعري معاصر (عز الدين ميهويب/سليمان جوادي /عثمان لوصيف

09

قصيدة النثر

نص :أنسي احلاج /عبد احلميد شكيل /عز الدين مناصرة

04

نص:أبو القاسم سعد هللا /دمحم الصاحل ابوية

قصيدة التفعيلة

40

الفنون النثرية اشمعاصرة (القصة)

42

الرواية العربية اشمعاصرة :نتأهتا وتطورها

الرواية والتاريخ :جنيب حمفوظ /واسيين األعرج /عبد الرمحن منيف

اشمسرح العريب اشمعاصر وقضاايه

دراسة نص :سعد هللا ونوس/عبد القادر علولة...

44
40
41

الفن القصصي :األعالم واالجتاهات
الرواية العربية اشمعاصرة :أعالمها

زكراي اتمر/غادة السمان/يوسف إدريس

سهيل إدريس /إبراهيم الكوين /دمحم شكري/

الرواية واجملتمع :ابن هدوقة/وطار/الطيب صاحل/حنا مينا /مجال الغيطاين

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0النصوص النثرية املعاصرة (حسن البحراوي).
 .2توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة.
 ..اخلطيئة والتكفري (من البنيوية إىل التشرحيية) ( عبد هللا الغذامي)
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

السداسي :الرابع
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :النقد العريب اشمعاصر
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:

اشمادة :النقد العريب اشمعاصر/حماضرة و تطبيق
مفردات احملاضرة

اشمعامل02:

السداسي :الرابع

الرصيد01:

مفردات التطبيق

04

إرهاصات النقد العريب اشمعاصر

00

النقداألسلويب

نص للتطبيق :عبد السالم اشمسدي ،صالح فضل

01

النقد البنيوي

نص للتطبيق :كمال أبو ديب ،عبد احلميد بورايو ،نبيلة إبراهيم

01

النقد االجتماعي

نص للتطبيق :حسني مروة /حممود أمني العامل/

04

النقد النفسي

نص للتطبيق :جورج طرابيتي ،عز الدين إمساعيل....

40

احلداثة و اشمعاصرة

نص للتطبيق :عبد السالم اشمسدي /عبد العزيز اشمقاحل

44

االلتزام يف األدب

نص للتطبيق :عبد احملسن طه بدر /عبد اشمنعم تليمة

40

الصورة التعرية

02

00
00
09

42
41

النقد اجلديد

التعريف ابلنظرية -الكرمجة -التأليف

نص للتطبيق :رشاد رشدي /دمحم عناين /مصطفى انصف

نص للتطبيق :سعيد بنكراد ،رشيد بن مالك

النقد السيميائي

نص للتطبيق :الغعذامي /إدوارد سعيد

النقد الثقايف

نص للتطبيق :سعيد علوش ،نبيل سليمان ،حممود أمني العامل....

النقد األيديولوجي

الغموض يف التعر

نص للتطبيق :إبراهيم رماين

التناص

نص للتطبيق :دمحم مفتاح

نص للتطبيق :جابر عصفور  /دمحم الويل/

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
.0النقد املنهجى عند العرب ـ  دمح مندور
.2النقد والنقاد املعاصرون حملمود تيمور
..نشأة النقد العريب احلديث لعز الدين األمني
.8النقد األديب أصوله ومناهجه ـ لسيد قطب
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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السداسي :الرابع
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :علم الصرف
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
اشما ّدة :علم الصرف /حماضرة و تطبيق

السداسي :الرابع

مفردات احملاضرة

اشمعامل00:

الرصيد00:

مفردات التطبيق

04

أبنية اشمصادر 4

00

الصناعي
اشمصدر اشميمي ،مصدر اهليأة ،اشمصدر
ّ
التعذكري و التأنيث

تطبيقات من خالل نصوص وكتاابت أدبية

01

اجلمع السامل بنوعيه

تطبيقات من خالل نصوص وكتاابت أدبية

00

أبنية مجو التكسري ودالالهتا  ( 4اسم اجلمع – مجع اجلمع)

تطبيقات من خالل نصوص وكتاابت أدبية

09

أبنية مجو التكسري ودالالهتا ( 0صيغ منتهى اجلمو )

02
01
00

04
40

أبنية اشمصادر 2

تطبيقات من خالل نصوص وكتاابت أدبية
تطبيقات من خالل نصوص وكتاابت أدبية

اجلمعي)
ادي – اسم اجلنس
أبنية مجو التكسري ودالالهتا  ( 2اسم اجلنس اإلفر ّ
ّ

تطبيقات من خالل نصوص وكتاابت أدبية

اإلعالل و اإلبدال

تطبيقات من خالل نصوص وكتاابت أدبية

44
40

النّسب
اشممدود واشمقصور واشمنقوص

41

تطبيقات من خالل نصوص وكتاابت أدبية

التثنية

اإلدغام

42

تطبيقات من خالل نصوص وكتاابت أدبية

تطبيقات من خالل نصوص وكتاابت أدبية
تطبيقات من خالل نصوص وكتاابت أدبية
تطبيقات من خالل نصوص وكتاابت أدبية

التصغري

تطبيقات من خالل نصوص وكتاابت أدبية

تطبيقات من خالل نصوص وكتاابت أدبية

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 -0دمح محاسة عبد اللطيف ،يف بناء اجلملة العربية.
  -2دمح محاسة عبد اللطيف ،العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث.
-.متام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها.
 -8الشيخ مصطفى الغالييين ،جامع الدروس العربية.

 27جامعة باتنة 1

عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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السداسي :الرابع
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :اللّسانيّات التطبيقيّة
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:

اشما ّدة :اللّسانيّات التطبيقيّة /حماضرة و تطبيق

السداسي :الرابع

مفردات احملاضرة

اشمعامل2 :

الرصيد1 :

مفردات التطبيق

04

والتطور.
مدخل إىل اللّسانيّات التطبيقيّة  :4اشمفهوم والنتأةّ

نصوص خمتارة:شارل بوتون /اشمسدي /امحد حساين/

02

مدخل إىل اللّسانيّات التطبيقيّة : 2اجملاالت واشمرجعية اشمعرفية واشمنهجية

نصوص خمتارة :مازن الوعر /ميتال زكرايء

01

اشملكات اللّغويّة  2الكتابة  ،القراءة

00

اشملكات اللّغويّة  4فهم اللّغة ،إنتاء اللّغة

00

نظرايت التعلّم  :4السلوكيّة ،االرتباطيّة
نظرايت التعلّم  :2النظرية البيولوجية

01
00

نظرايت التعلّم  :0النظرية اشمعرفيّة
البنوي
التقليدي .اشمنهج
مناهج تعليم اللّغات  :4اشمنهج
ّ
ّ

40

االزدواجية ،والثنائية والتعدد اللغوي

42

أمراض الكالم وعيوبه

04
09
44
40

صاحل بلعيد

نصوص خمتارة :دمحم عيد...

نصوص خمتارة :عبد الرمحن احلاج صاحل...

التواصلي.
مناهج تعليم اللّغات  :2اشمنهج
ّ
التخطيط اللغوي
اللغة واالتصال
الكرمجة اآللية

41
طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 -0صاحل بلعيد ،دروس يف اللسانيات التطبيقية.
 -2ميشال زكراي ،األلسنية وتعليم اللغات.
 -.صاحل بلعيد ،اللغة العربية العلمية.
 -8اللسانيات واللغة العربية .د/عبد القادر الفاسي الفهري.
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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السداسي :الرابع
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :نظرية األدب
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
اشمادة :نظرية األدب /حماضرة و تطبيق

السداسي :الرابع

مفردات احملاضرة

اشمعامل02:

مفردات التطبيق

04

نظرية األدب(اشماهية و اشمفهوم)

00

نظرية األدب و اتريخ األدب و نقده

اختيار اشمدوانت و النصوص

01

طبيعة األدب

اختيار اشمدوانت و النصوص

01

نظرايت اإلبدا األديب

اختيار اشمدوانت و النصوص

04

ب_نظرية التعبري

اختيار اشمدوانت و النصوص

40

د_ نظرية االنعكاس

اختيار اشمدوانت و النصوص

02

00
00
09
44

اختيار اشمدوانت و النصوص
اختيار اشمدوانت و النصوص

نظرية األدب و العلوم األخرى

اختيار اشمدوانت و النصوص

وظيفة األدب

اختيار اشمدوانت و النصوص

أ_ احملاكاة

اختيار اشمدوانت و النصوص

ج_ نظرية اخللق

نظرية األجناس األدبية

اختيار اشمدوانت و النصوص

42

أ_نظرية التعر

اختيار اشمدوانت و النصوص

41

ج_نظرية الدراما

40

الرصيد00:

اختيار اشمدوانت و النصوص

ب_نظرية الرواية

اختيار اشمدوانت و النصوص

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 -0نظرية األدب ومناهج الدراسات األدبية  :عبداملنعم إمساعيل.
 -2النظرية األدبية املعاصرة  :رامان سلدن.
- -.يف نظرية األدب عند العرب  :محادي صمود.
 -8مدخل إىل نظرية األدب :مراد مربوك.
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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السداسي :الرابع
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :املدارس اللّسانيّة
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:

اشما ّدة :اشمدارس اللّسانيّة  /حماضرة و تطبيق
مفردات احملاضرة

اشمعامل02:

السداسي :الرابع

مفردات التطبيق

04

مدخل اشمدرسة  /احللقة  /النظرية

02

لسانيات دو سوسري

كتاب حماضرات يف اللسانيات العامة

01

مدرسة براغ 4

تروبوتسكوي

01

مدرسة كوبنهاغن

هيلمسليف

04

اشمدرسة السياقية

00
00
00
09
40
44
42
40

حلقة موسكو

الرصيد00:

ايكوبسون

بنفينيست

مدرسة براغ 2
اشمدرسة الوظيفيّة الفرنسية

مارتيين

اشمدرسة التوزيعيّة
اشمدرسة التوليدية التحويلية 4

بلومفيلد  /هاريس
تتومسكي

اشمدرسة الوظيفيّة األمريكية

سيمون ديك /أمحد اشمتوكل

فريث

كاتس /فودور

اشمدرسة التوليدية التحويلية 2

أوستني /سريل

مدرسة أوكسفورد

عبد الرمحن احلاج صاحل

اشمدرسة اخلليليّة

41
طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 -0كاترين فوك وبياريل قوفيك ،مبادئ يف قضااي اللسانيات املعاصرة.
  -2دمح الصغري بناين ،املدارس اللسانية يف الرتاث العريب ويف الدراسة احلديثة.
 -.أمحد مومن ،اللسانيات –النشأة والتطور.
 -8أمحد  دمح قدور ،مبادئ اللسانيات.
السداسي :الرابع
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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األستاذ املسؤول على املادة:
املادة :مدخل إىل اآلداب العاشمية
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:

اشمادة :مدخل إىل اآلداب العاشمية /حماضرة و تطبيق
مفردات احملاضرة

04

اآلداب العاشمية :اشمفهوم واشمصطلح

00

اآلداب الغربية القدمية

02

السداسي :الرابع
مفردات التطبيق

غوتة ...

التهنامة للفردوسي /الرامااينة /اشمهاهبارات

اآلداب الترقية القدمية

االنياذة (فرجيل)/الكوميداي اإلهلية لدانيت

01

األدب اإلفريقي القدمي

احلمار العذهيب ( أبوليوس)

01

األدب الكركي

انظم حكمت

00

اشمعامل:

بوشكني/تولستوي/غوغول /دوستويفسكي/

األدب الروسي

00

األدب األشماين

09

األدب اإلجنليزي

شيكسبري/فرجينيا وولف /فوكنر

44

األدب األمريكي الالتيين

ماركيز/ابولو كويلو /اببلو نريودا /بورخيس

40

األدب اإليطايل احلديث

ألربتو مورافيا /ألكونت دوالبيدوزا

04
40
42
41

الرصيد:

غوتة/شليجل/شيليغ /برخيت /غونكر غراس
راسني/المرتني/هيجو/فلوبري/رامبو/سنتدال

األدب الفرنسي

مهينغواي/دوس ابسوس /شتاينبا  /إدغار أالن بو

األدب األمريكي

ليوبول سنغور... /

األدب اإلفريقي احلديث

سرفونتيس /لوركا

األدب اإلسباين

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0بديع حقي  ،قمم يف األدب العاملي
 .2إجنيل بطرس مسعان  ،روبنسون كروزو لدانيل ديفو
 ..توفيق احلكيم  ،فن األدب
 .8طه ابقر  ،ملحمة جلجامش
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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السداسي :الرابع
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافيّة:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :التعرية العربية
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
املادة :الشعرية العربية /أعمال موجهة
10
12
1.
18
10
16
17
11
10
01
00
02
0.
08

أوال :مفاهيم الشعرية العربية القدمية

اثنيا:

الشعرية العربية احلديثة

املعامل10:

السداسي :الرابع

الرصيد10:

مفرداأتعمال موجهة
األدبية يف النقد األديب حىت القرن الرابع اهلجري
مفهوم الشعر
وظيفة الشعر
عمود الشعر
اللفظ واملعىن
نظرية النظم
شعرية النثر
مفهوم الشعر عند مدرسة الديوان
الشعرية عند :أ /انزك املالئكة
ب/أدونيس
ج/صالح عبد الصبور
د /رمضان محود
هـ/مجال الدين بن الشيخ
شعرية السرد

طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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السداسي :الرابع
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافيّة:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :احلداثة يف األدب العريب
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
املعامل10:
السداسي :الرابع
املادة :احلداثة يف األدب العريب  /أعمال موجهة
مفردات أعمال موجهة
مفهوم احلداثة:أ/عند الغرب ،ب /عند العرب
10
الصراع بني القدمي واحلديث :أبو نواس  /أبو متام
12
التجديد يف الشعر العريب القدمي :املوشحات ،األزجال......
1.
بياانت احلداثة العربية  :0بيان الكتابة ( بنيس) ،بيان موت الكورس (؟)
18
بياانت احلداثة العربية  :2البيان الروائي (نبيل سليمان) ،بيان السيميائية (رابطة السيميائيني اجلزائريني)
10
بياانت احلداثة العربية  :.بيان احلداثة أدونيس
16
احلداثة يف جملة شعر :أ /قصيدة التفعيلة
17
احلداثة يف جملة شعر :ب/قصيدة النثر
11
احلداثة يف جملة شعر :ج /التوقيعة الشعرية
10
مظاهر احلداثة الشعرية :النظام اإليقاعي
01
مظاهر احلداثة الشعرية :اللغة الشعرية
00
مظاهر احلداثة الشعرية :الصورة الشعرية
02
احلداثة يف التجريب السردي :أ /الشكل السردي
0.
احلداثة يف التجريب السردي:ب /الشعري يف السردي .ج /السرد النسوي
08

الرصيد10:

طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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السداسي :الرابع
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األفقية:
األستاذ املسؤول على املادة:
املادة :لغة أجنبية

FRANCAIS
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:

السداسي الثاين وحدة التعليم األفقية

الرصيد04:

اشمعامل04:

La lexie nominale
Pratique linguistique
La lexie Verbale
Phrase Simple
Phrase Complexe
Pratique linguistique
Les économies linguistiques de l’oral
Pratique linguistique
Les économies linguistiques de l’écrit
Pratique linguistique
Langue de spécialité
Pratique linguistique
Pratique linguistique
Pratique linguistique

0
2
.
8
0
6
7
1
0
01
00
02
0.
08

طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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السداسي :الرابع
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األفقية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادةANGLAIS :
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
املعامل10:

السداسي الثاين وحدة التعليم األفقية

ANGLAIS
الرصيد10:
0
The present tenses
2
The past and perfect tenses
.
The future
8
The conditional
0
Exercises
6
The participles present and past
7
Exercises
1
The Gerund
0
Exercises
01
The imperative
00
Exercises
02
The passive voice
0.
Reported speech
08
Exercises

طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).

 22جامعة باتنة 1

عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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السداسي :اخلامس
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة  :قضااي النص التعري القدمي
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
املعامل1.:

الرصيد10:

املادة  :قضااي النص الشعري القدمي /حماضرة و تطبيق

السداسي  :اخلامس

مفردات احملاضرة

مفردات التطبيق

10

النزعة القبلية يف الشعر اجلاهلي

معلقة عمرو بن كلثوم ...

12

نزعة التمرد يف شعر الصعاليك

المية العرب للشنفرى ،شعر عروة بن الورد....

1.

أثر اإلسالم يف الشعر العريب القدمي

مدائح حسان بن اثب ،قصيدة عدمنا خيلنا /قصيدة الفرزدق يف هجاء  /قصيدة الفرزدق
يف هجاء إبليس /شعر الفتوح  ،قصيدة فتح عمورية أليب متام

18

الشعر السياسي يف العصر األموي

نص  :قطري بن الفجاءة  ،الكمي ،بن زيد

10

قضية التقليد و التجديد يف الشعر العباسي

نص :ـ البحرتي  /أبو نواس  /أبو متام

16

الزهد و التصوف يف الشعر العباسي

نص :أبو العتاهية  /ابن الفارض  /رابعة العدوية

17

قصيدة املديح يف الشعر العريب القدمي

نص  :كعب بن زهري (ابن ،سعاد)  /األخطل  /املتنيب  /ابن هانئ .

11

راثء املدن و املمالك يف الشعر األندلسي واملغريب

نص  :أبو البقاء الرندي /ابن رشيق املسيلي  /ابن العسال ...

10

املدائح النبوية و املولدايت يف الشعر املغريب

نص  :الشقراطيسي  /الثغري التلمساين ....

01

شعر املعارضات بني املشرق و املغرب

نص  :ابن عبد ربه /ابن شهيد  /ابن زيدون

00

شعر االستغاثة و االستصراخ يف األندلس

نص  :ابن األابر  ،ابن هانئ األندلسي ....

02

التشكيل يف النص الشعري يف العصرين اململوكي والعثماين

نص ابن نباتة املصري  /إمساعيل اخلشاب ...

0.

السجنيات يف النص الشعري القدمي

نص  :أبو فراس احلمداين  ،املعتمد بن عباد  ،ابن زيدون...

08

الشعر النسائي القدمي

نص اخلنساء  ،ليلى األخيلية  ،محدونة بن ،زايد ،قسمونة بن ،إمساعيل  ،حفصة ركونية

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0األغاين – أبو الفرج األصفهاين
 26جامعة باتنة 1

عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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 .2العقد الفريد – ابن عبد ربه
 ..نفح الطيب – املقري
 .8الذخرية – ابن بسام
 .0املستطرف من كل فن مستظرف – لشهاب الدين األشبيهي
- .6املدائح النبوية يف األدب العريب – زكي مبارك

السداسي :اخلامس
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :مجاليات السرد العريب القدمي
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
السداسي :اخلامس

اشمادة :مجاليات السرد العريب القدمي /حماضرة و تطبيق

اشمعامل02:

الرصيد01:

مفردات احملاضرة

مفردات التطبيق

10

السرد العريب القدمي  :النشأة والتطور

مقدمة للسرد العريب القدمي سعيد يقطني....

12

خصائص السرد العريب القدمي

قراءة يف كتاب البيان و التبيني للجاحظ صبح األعشى للقلقشندي

1.

أدب السري

السرية النبوية البن هشام  /سرية أيب بكر للواقدي ..

18

قصص على لسان احليوان

نص من كليلة ودمنة البن املقفع

10

السرد يف كتب األخبار

نص من  :املستطرف يف كل فن مستظرف لإلبشيهي

16

السرد االجتماعي

17

السرد الفلسفي

نص حي بن يقظان  /نص من االمتاع واملؤانسة أليب حيان التوحيدي

11

السرد العجائيب

مناذج من الف ليلة وليلة  ،رسالة الغفران

10

السرد يف أدب الرحلة

رحلة بن بطوطة  /رحلة احلسني الورتيالين

01

شعرية السرد الصويف

املواقف  /املخاطبات للنفري

00

مجاليات السرد يف النص الشعري القدمي

امرؤ القيس /أتبط شرا  /احلطيئة  /عمرو بن أيب ربيعة....

02

أثر السرد العريب يف آداب الشعوب اإلسالمية

نصوص من األدب الفارسي الشاهنامة للفردوسي

0.

أثر السرد العريب يف اآلداب الغربية ()0

أثر رسالة الغفران يف الكوميداي اإلهلية  /أثر البخالء يف األدب الفرنسي-

08

أثر السرد يف اآلداب الغربية ()2

أثر املقامات يف األدب اإلسباين

نص من قصص البخالء للجاحظ  /املقامات للهمذاين

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0البيان و التبيني – اجلاحظ –
 .2املقدمة – ابن خلدون -
 ..سردايت العصر الوسيط – حمسن جاسم املوسوي –
 .8اخلرب يف السرد العريب – سعيد جبار -
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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 .0ـ قصص احليوان يف األدب العريب  :عبد الرزاق محيدة

السداسي :اخلامس
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :قضااي النص الشعري احلديث و املعاصر
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
اشما ّدة :قضااي النص التعري احلديث و اشمعاصر /حماضرة و تطبيق
مفردات التطبيق
مفردات احملاضرة

السداسي :اخلامس

اشمعامل00:

الرصيد00:

 10الثورة اجلزائرية يف الشعر العريب احلديث واملعاصر

نصوص  :سليمان العيسى ،السياب  ،نزار قباين ،حممود درويش ،مسيح القاسم ،
حممود حسن إمساعيل

 12القضية الفلسطينية يف الشعر العريب احلديث واملعاصر

مفدى زكرايء  ،يوسف العظم ،اجلواهري   ،دمح العيد آل خليفة

 1.البعد الوطين والقومي يف الشعر العريب احلديث

أمحد شوقي  ،حافظ إبراهيم  ،مظفر النواب  ،توفيق زايد  ،وليد األعظمي   ،دمح العيد
آل خليفة

 18قضية االلتزام يف الشعر العريب احلديث واملعاصر

نصوص  :عبد الوهاب البيايت – حممود درويش  ، /أبو القاسم مخار ،عمر الربانوي

 10اللغة الشعرية يف النص الشعري املعاصر

نصوص لشعراء أبولو  :أبو شادي /الشايب– املهجر – أبو ماضي

 16الصورة الشعرية يف النص الشعري املعاصر

نصوص من الشعر الرومنسي :إبراهيم انجي /و الرمزي :البيايت –

 17الغموض يف النص الشعري املعاصر

نصوص من الشعر السراييل  :أنسي احلاج  /أدونيس

 11الرمز األسطورة يف النص الشعري املعاصر

نصوص السياب – البيايت  -أدونيس

 10احلسن املأساوي يف النص الشعري املعاصر

نصوص انزك املالئكة  ،صالح عبد الصبور  ،فدوى طوقان ،بلند احليدري

 01النزعة الصوفية يف النص الشعري املعاصر

نصوص أدونيس  ،حممود حسن  ،إمساعيل  ،أمحد الشهاوي

 00التشكيل البصري يف القصيدة املعاصرة

نصوص أدونيس  ،املزغين   ،دمح بنيس

 02النزعة الدرامية يف الشعر املعاصر

نصوص أمل دنقل  ،صالح عبد الصبور  ،عبد العزيز املقاحل

 0.التكثيف اللغوي يف قصيدة النثر

نصوص حلركة الشعر  دمح املاغوط أنسي احلاج ـ جربا إبراهيم جربا .

 08االيقاع يف النص الشعري املعاصر

دراسة بعض الظواهر العروضية – التدوير و التكرار – التوازي – تداخل األوزان

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0الشعر العريب املعاصر قضاايه و ظواهره الفنية – عز الدين إمساعيل
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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 .2قضااي الشعر املعاصر – انزك املالئكة –
 ..اإلجتاهات اجلديدة يف الشعر العريب املعاصر – عبد احلميد جيدة –
 .8اإللتزام يف الشعر العريب – أمحد أبو حاقة –
 .0إجتاهات الشعر املعاصر – إحسان عباس –
 .6الغموض يف الشعر العريب املعاصر – إبراهيم رماين -

السداسي :اخلامس
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :السردايت العربية احلديثة و املعاصرة
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:

اشما ّدة :السردايت العربية احلديثة و اشمعاصرة /حماضرة وتطبيق

السداسي :اخلامس

اشمعامل2 :

الرصيد1 :

مفردات احملاضرة

مفردات التطبيق

10

مدخل إىل السردايت العربية احلديثة واملعاصرة

نصوص :كتاب السردية العربية احلديثة لعبد هللا إبراهيم

12

اجتاهات الرواية العربية  : 0االجتاه التارخيي

نصوص  :حرجي زيدان،

1.

اجتاهات الرواية العربية  :2االجتاه الواقعي

نصوص  :جنيب حمفوظ  ،حنا مينا

18

اجتاهات الرواية العربية  : .االجتاه الوجودي

نصوص  :حممود املسعدي،

10

اجتاهات الرواية العربية  :8االجتاه النفسي

نصوص  :جنيب حمفوظ

16

الصراع احلضاري يف الرواية العربية

نصوص موسم اهلجرة اىل الشمال/الطيب الصاحل ،عصفور من الشرق/توفيق احلكيم،عزازيل /يوسف
زيدان،عذراء جاكرات/جنيب الكيالين

17

البعد االيديولوجي يف الرواية العربية

نصوص  :جنيب حمفوظ ،ادوارد،اخلراط،جنيب الكيالين،رشيد بوجدرة

11

توظيف الرتاث يف السردية العربية

نصوص  :مجال الغيطاين +ابراهيم الكوين  +املسعدي

10

مجاليات املكان يف النص السردي

نصوص ذاكرة اجلسد /أحالم مستغامني،كوابيس بريوت/غادة السمان،امرأة عند نقطة الصفر/نوال
السعداوي،عمر يظهر يف القدس/جنيب الكيالين

01

املسرح الشعري .

صالح عبد الصبور

00

املسرح امللحمي و األسطوري

نص أللفريد فرج /توفيق احلكيم،سعد هللا ونوس

02

البنية السردية يف القصة القصرية

نصوص غسان كنفاين و زكرايء اثمر

0.

السرد النسوي

نصوص غادة السمان  /ليلى العثمان ،زهور ونيسي

08

العجائبية يف السرد العريب املعاصر

نصوص :واسيين لعرج ـ مجال الغيطاين،إبراهيم الكوين،واسني األعرج

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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 .0تطور الرواية العربية احلديثة /عبد احملسن طه بدر
 .2يف الرواية العربية/فاروق خورشيد
 ..الرواية العربية واقع و آفاق  /دمح برادة
 .8الرواية اإلسالمية املعاصرة /حلمي القاعود
 .0مناهج الدراسات السردية /مصطفى عمراين
 .6قضااي الرواية العربية اجلديدة  /سعيد يقطني

السداسي  :اخلامس
عنوان الليسانس  :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة  :منهجية البحث األديب
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
املادة  :منهجية البحث األديب  /حماضرة و تطبيق

السداسي  :اخلامس

املعامل12:

الرصيد1.:

مفردات احملاضرة

مفردات التطبيق

10

مدخل نظري للبحث األديب

قراءة يف مصطلحات و مفاهيم

12

البحث األديب  : 0طبيعته ،أمهيته وأهدافه

قراءة يف كتاب البحث األديب طبيعته و مناهجه  ،النسون و ماييه منهجية البحث
يف األدب و اللغة.

1.

البحث األديب  : 2مادته  ،خصائصه  ،خطواته.

قراءة يف كتاب البحث األديب  ،شوقي ضيف

18

أنواع البحث األديب

منهجية البحث األديب ومداخل التفكري العلمي  ،عبد هللا التطاوي

10

مناهج البحث األديب

16

مناهج البحث األديب والعلوم االجتماعية واإلنسانية

توظيف آليات البحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية

17

منهجية القراءة والكتابة األدبية

تقنيات القراءة ومستوايهتا

11

لغة البحث األديب

قراءة يف مقدمات املؤلفات األدبية

10

االستقراء واالستنباط

تدريبات من خالل نصوص خمتارة

01

الفهم و التفسري والتأويل

تدريبات من خالل نصوص خمتارة

00

التذوق والتحليل

تدريبات من خالل نصوص خمتارة

02

توثيق النصوص األدبية

تدريبات على مناذج خمتارة

0.

حتقيق النصوص األدبية

تدريبات على مناذج خمتارة شعرية ونثرية

08

آفاق البحث األديب

عرض ملوضوعات و قضااي حبثية يف األدب

منهجية البحث األديب /علي جواد الطاهر/

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0منهجية البحث األديب و مداخل التفكري العلمي/عبد هللا التطاوي
 .2منهجية البحث األديب /علي جواد الطاهر
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

 ..النسون و ماييه/منهجية البحث يف األدب و اللغة
 .8مناهج البحث العلمي /بدوي عبد الرمحن
 .0البحث األديب طبيعته و مناهجه /شوقي ضيف
 .6املنهجية يف البحث األديب  /أمحد علي

السداسي :اخلامس
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة  :أدب الطفل
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
السداسي :اخلامس

اشما ّدة :أدب الطفل  /حماضرة و تطبيق

اشمعامل02:

مفردات احملاضرة

مفردات التطبيق

10

أدب الطفل :املفهوم ،النشأة ،التطور

نصوص من كتاب أدب الطفل حملمد مراتض

12

أدب الطفل :أمهيته  ،وظائفه  ،أهدافه

أدب الطفولة :أصوله ومفاهيمه أمحد زلط

1.

خصائص أدب الطفل

قراءة يف نصوص سليمان العيسى وكامل الكيالين و دمح األخضر السائحي

18

قضااي أدب الطفل

قراءة نصوص أدب األطفال والقيم الرتبوية ألمحد علي كنعان

10

فنون أدب الطفل  :الشعر و األنشودة

حتليل نص شعري (أنشودة)  /دمح األخضر السائحي /دمح انصر /الغماري

16

فنون أدب الطفل  :القصة و أنواعها

حتليل نص قصصي

17

فنون أدب الطفل  :املسرحية

حتليل نص مسرحي

11

أدب الطفل واخليال العلمي

تطبيقات على نصوص

10

دور السمعي البصري يف ترقية أدب الطفل  :تطبيقات على نصوص
التمثيلية اإلذاعية

01

القصة املرسومة

تطبيقات على نصوص

00

الشريط املرسوم

تطبيقات على نصوص

02

القصة املتحركة

تطبيقات على نصوص

0.

أذب الطفل التفاعلي واالفرتاضي

تطبيقات على أشرطة

08

أدب الطفل يف اجلزائر الواقع واآلفاق

الرصيد00:

دراسة يف أدب الطفل يف اجلزائر (العيد جلويل).....

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0أدب الطفل يف اجلزائر (العيد جلويل)
 .2النص األديب لألطفال(سعد أبو الرضا)
 ..أدب الطفل يف املستقبل(أنور عبد احلميد)
 .8أدب األطفال(الكيالين)
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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 .0الطفل وأدب األطفال(هدى فتاوى)
 .6أدب األطفال والقيم الرتبوية ألمحد علي كنعان

السداسي :اخلامس
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :اآلداب العاشمية اشمعاصرة
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
السداسي :اخلامس

اشمادة :اآلداب العاشمية اشمعاصرة  /حماضرة و تطبيق

اشمعامل:

مفردات احملاضرة

مفردات التطبيق

10

مدخل إىل اآلداب العاملية

حتديدات اصطالحية/األدب العاملي،األدب األجنيب،األدب القومي ...

12

املرجعيات الفكرية لآلداب العاملية املعاصرة

نصوص للوجودية سارتر و نصوص للماركسية تولستوي.

قضااي

1.

اآلداب

العاملية

الرصيد:

املعاصرة :االنسان املتمرد  /ألبري كامو

احلرية/العدالة/السالم/االغرتاب
18

التيارات اجلديدة يف اآلداب املعاصرة 0

السرايلية

10

التيارات اجلديدة يف اآلداب املعاصرة 2

الوجودية

16

التيارات اجلديدة يف اآلداب املعاصرة .

الالمعقول  /بيك ،،يونيسكو

17

التيارات اجلديدة يف اآلداب املعاصرة 8

الرواية اجلديدة

11

األدب املعاصر يف أمريكا الالتينية

نصوص :اوكتافيوابث-اببلو نريودا /ماركيز /أسرتوايس

10

األدب االفريقي املعاصر

وويل سوينكا

01

اآلداب اآلسيوية

نصوص من الشعر الياابين ،اهلندي ،الصيين

00

املسرح العاملي

مسرح برخ.... ،

02

القصة والرواية العاملية

مناذج خمتارة من قصص دان براون (شيفرة دافنشي)

0.

آداب أورواب الشرقية

نصوص من األدب الروسي املعاصر

08

أدب ما بعد الكولونيالية

املعذبون يف األرض لفرانس فانون

طريقة التقييم:

جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال اشموجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0اتريخ اآلداب األوروبية من الواقعية حىت احلداثة/جمموعة من املؤلفني
 .2يف األدب الفرنسي املعاصر /سامية أمحد أسعد
 ..األدب األملاين  /دمح محود
 .8األدب اإلفريقي   /دمح محود
 .0األدب الروسي   /دمح محود
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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 .6األدب اإلجنليزي /فريدريك ريغارد ،مرتجم

السداسي :اخلامس
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافيّة:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :األدب الصويف
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
السداسي اخلامس

املادة :األدب الصويف
ّ

0

مدخل إىل األدب الصويف

2

نشأة األدب الصويف

.

قضااي و مصادر األدب الصويف

8

وحدة الوجود

0

احللول واالحتاد

6

العشق اإلهلي

7

احلقيقة احملمدية

1

مجاليات األدب الصويف

0

الرمز الصويف

01

اللغة الصوفية

00

املصطلح الصويف

02

أعالم األدب الصويف (ابن الفارض،احلالج،ابن عريب،األمري عبد القادر،سيد بومدين)

0.

النثر الصويف (جتربة البسطامي)

08

األثر الصويف يف األدب احلديث و املعاصر

املعامل0

الرصيد0

طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال اشموجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0التصرف يف الشعر العريب نشأته و تطوره /عبد احلكيم حسان
 .2يف التصرف اإلسالمي و اترخيه –نيكلسون تر :أبو العالء عفيفي
 ..األدب يف الرتاث الصويف  /دمح عبد املنعم خفاجي
 .8األدب الصويف اجتاهاته و خصائصه /صابر عبد الدامي
 .0األثر الصويف يف الشعر العريب املعاصر  /دمح بن عمارة
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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السداسي :اخلامس
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافيّة:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :األدب العريب واالستتراق
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
السداسي اخلامس

اشما ّدة :األدب العريب واالستتراق

4

االستشراق :املفهوم .النشأة والتطور

2

مدارس االستشراق :الفرنسية +االجنلزية

0

مدارس االستشراق :االملانية +االيطالية

1

االستشراق واتريخ األدب العريب

0

االستشراق والشعر اجلاهلي

1

االستشراق و اللغة العربية

0

االستشراق واألدب العريب املعاصر

4

مناهج املستشرقني

9

اعالم االستشراق (مارجوليوت )

40

اعالم االستشراق بروكمان

44

اعالم االستشراق (بالاتر)

42

اعالم االستشراق كارل انلياف

40

جهود املستشرقني يف حتقيق الرتاث

41

االستشراق يف امليزان قراءة يف اخللفيات و املرجعيات

اشمعامل4 :

الرصيد4 :

طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0الرتاث العريب و املستشرقون /عادل اآللوسي
 .2اإلستشراق /إدوارد سعيد
 ..أثر اإلستشراق يف األدب العريب املعاصر /أمحد مسايلوفيتش
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 اخلامس:السداسي
 األدب العريب:عنوان الليسانس
:األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األفقية
:األستاذ املسؤول على املادة

 لغة أجنبية متخصصة:اشمادة
:أهداف التعليم
:املعارف املسبقة املطلوبة
:حمتوى املادة
4 :الرصيد

4 :اشمعامل

السداسي اخلامس

 لغة أجنبية متخصصة:اشما ّدة

langue de spécialité (définition / caractéristiques)

4

Terminologie des genres littéraires :poésie ,théâtre
,prose ,roman, nouvelle, fables, mythe……

2

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

0

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

1

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

0

Terminologie de la critique litteraire :les methodes d’anlyse du discours litteraire,critique
psychanalitique,sociocritique,structuralisme,semiotique……

1

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

0
4
9
40
44
42
40
41
:طريقة التقييم
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
.) إخل،، مواقع انرتن، ومطبوعات، ( كتب:املراجع
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:السنة الجامعية

األدب العربي

:عنوان الليسانس
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السداسي :السادس
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :النص التعري اشمغاريب
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
املعامل1.:

الرصيد10:

املادة :النص الشعري املغاريب /حماضرة و تطبيق

السداسي :السادس

مفردات احملاضرة

مفردات التطبيق

10

مدخل إىل دراسة الشعر املغاريب

بداايت الشعر املغاريب احلديث (األمري عبد القادر ،دمح الشاذيل خزندار،عالل

12

اجتاهات الشعر املغاريب :االجتاه احملافظ/
االجتاه التجديدي

حتليل نصوص

1.

-0يف اجلزائر.القضااي واخلصائص العامة

نص رمضان محود  /أبو القاسم سعد هللا

18

-2يف تونس.القضااي واخلصائص العامة

نص أبو القاسم الشايب

10

-.يف املغرب.القضااي واخلصائص

نص  دمح احللوي

16

يف موريطانيا /القضااي و اخلصائص

نص انجي  دمح اإلمام /دمح بن عبدي/إبراهيم بن عبد هللا

17

يف ليبيا /القضااي و اخلصائص

نص حمي الدين حمجوب/سليمان زيدان/مصطفى بن زكري

11

قضااي الشعر املغاريب
االنسان،الوطن،املكان،اللغة

10

اإليقاع يف الشعر املغاريب (الشعر العمودي،شعر التفعيلة،قصيدة النثر)

حتليل نصوص

01

املؤتلف و املختلف يف الشعر املغاريب

حتليل نصوص

00

واقع النص الشعري املغاريب (املمكن و املتخيل)

حتليل نصوص

02

البعد اجلمايل يف الشعر املغاريب (اللغة ،الرمز،الصورة،اإليقاع)

حتليل نصوص

0.

تداخل اجلمايل ابلسياسي يف الشعر املغاريب

حتليل نصوص

08

السمات املشرتكة للشعر املغاريب (السمات الفكرية و اجلمالية)

حتليل نصوص

الفاسي)

/إشكالية

اهلوية

و

اإلبداع

 :حتليل نصوص

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال اشموجهة متواصال طوال السداسي

املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
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 .0األدب العريب املعاصر يف املغرب األقصى/سيد حامد النساج
 .2األدب املغريب إشكاالت و جتليات /جمموعة من املؤلفني
 ..األدب العريب يف املغرب العريب /العريب دحو
 .8نظرية الشعر املعاصر يف املغرب العريب  /دمح مفتاح
 .0الشعر املغريب مقاربة اترخيية  /دمح أديب سالوي
 .6ظاهرة الشعر املغريب املعاصر  /دمح بنيس
السداسي :السادس
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :النص السردي اشمغاريب
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
املادة :النص السردي املغاريب /حماضرة و تطبيق
مفردات احملاضرة

املعامل12:

السداسي :السادس

الرصيد18:

مفردات التطبيق
قراءة يف كتاب

10

مدخل اىل دراسة الفنون السردية املغاربية

12

أثر التحوالت االجتماعية و السياسية يف الرواية املغاربية

حتليل نصوص روائية حتليل نصوص روائية /منوذج رواايت الطاهر وطار قصيد يف
التدلل  /دمح شكري اخلبز احلايف .

1.

قضااي الرواية املغاربية السياسية و االجتماعية

رشيد بوجدرة تيميمون ـ بن انصر محيش احلاكم أبمر هللا ـمولد النسيان حملمود
املسعدي .

18

قضااي الرواية املغاربية (التارخيية و الثقافية)

واسيين لعرج

10

الرواية املغاربية ما بعد الكولونيالية األان ،اآلخر،اهلوية

 دمح زفزاف الثعلب الذي يظهر و خيتفي   /دمح برادة بعيدا عن الضوضاء قريبا من
السكات .

16

تقنيات الرواية املغاربية ()0

حتليل نصوص

17

تقنيات الرواية املغاربية ()2

حتليل نصوص

11

التجريب يف الرواية املغاربية

حتليل نصوص

10

رواية التسعينات يف املغرب العريب

حتليل نصوص روائية جزائرية  /رواايت األزمة

01

نسق الكتابة الروائية اجلديدة يف املغرب العريب

حتليل نصوص روائية  /سامل بن محيش :

00

خصوصية الكتابة الروائية اجلديدة يف املغرب العريب

نصوص روائية جزائرية .

02

الكتابة النسائية يف املغرب العريب

نصوص أحالم مستغامني ـ آمال خمتار  ،زهور قوارم سامل بن محيش،واسيين األعرج
،احلبيب السايح

0.

واقع و آفاق الرواية املغاربية

قراءة يف نصوص

08

السمات املشرتكة للرواية املغاربية

قراءة بيبلوغرافية

طريقة التقييم:
جي ري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0إنشائية اخلطاب يف الرواية الغربية احلديثة  /دمح البار
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عنوان الليسانس:

األدب العربي

السنة الجامعية:
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 .2االجتاه الواقعي يف الرواية العربية احلديثة /حلمي بدير
 ..التجريب يف الرواية العربية املعاصرة /عبد العزيز ضويو
 .8توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة  /دمح رايض واتر
 .0الرواية و أتويل التاريخ /فيصل دراج
 .6نقد الرواية و القصة القصرية ابملغرب  /دمح الدغمومي
 .7الكتابة الروائية يف املغرب /أمحد البيوري

السداسي :السادس
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :اشمسرح اشمغاريب
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
املادة  :املسرح املغاريب /حماضرة و تطبيق
ّ
مفردات احملاضرة

السداسي :السادس

املعامل1.:

الرصيد10:

مفردات التطبيق

10

مدخل اىل دراسة املسرحية املغاربية

حتليل نصوص

12

روافد املسرح املغاريب

حتليل نصوص

1.

أشكال املسرح املغاريب

حتليل نصوص

18

التنظري يف املسرح املغاريب

حتليل نصوص

10

جتارب رواد املسرح املغاريب

حتليل نصوص

16

جتربة الطيب الصديقي

حتليل نصوص

17

 / 0جتربة ولد كاكي

حتليل نصوص

11

 /2جتربة عز الدين املدين

حتليل نصوص

10

حضور الرتاث الشعيب يف املسرح املغاريب

حتليل نصوص

01

قضااي املسرح املغاريب

حتليل نصوص

00

البحث عن الذات

حتليل نصوص

02

مسرح احللقة

حتليل نصوص

0.

االحتفالية يف املسرح املغاريب

حتليل نصوص

08

البناء الفين للمسرحية املغاربية

حتليل نصوص

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0جمموعة من الباحثني  :املسرح املغريب و الوعود
 .2املفاهيم اإلجرائية للنقد املسرحي يف املغرب :حسن قناين
 ..املسرح املغريب :جدلية التأسيس  /دمح أديب السالوي
 .8املسرح و الفرجات :حسن يوسفي
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األدب العربي

السنة الجامعية:
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 .0قراءة النص املسرحي  :حسن يوسفي
 .6مالمح املسرح اجلزائري :عالوة جروة وهيب
 .7اتريخ املسرح التونسي  :منصف شرف الدين

السداسي :السادس
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :األدب التعيب اشمغاريب
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
السداسي :السادس

املادة :األدب الشعيب املغاريب /حماضرة و تطبيق
ّ
مفردات احملاضرة

املعامل2 :

الرصيد8 :

مفردات التطبيق

10

األدب الشعيب .املصطلح واملفهوم

قراءة يف نصوص مفاهيمية

12

األدب الشعيب والفولكلور

قراءة يف نصوص مفاهيمية

1.

تصنيفات األدب الشعيب

حبث بيليوغرايف

18

أشكال التعبري يف األدب الشعيب املغاريب

حبث بيليوغرايف

10

الشعر الشعيب امللحون وجماالته

نصوص خمتارة

16

القصص الشعيب وأنواعه

نصوص خمتارة

17

االغاين الشعبية وجماالهتا

نصوص خمتارة

11

السري الشعبية

سرية بين هالل (تغريبة بين هالل )

10

األمثال الشعبية

مناذج خمتارة

01

األلغاز و النك ،الشعبية

مناذج خمتارة

00

األسطورة و اخلرافة

مناذج خمتارة

02

مناهج حتليل األدب الشعيب(التارخيي اجلغرايف ’النفسي’الوظيفي’النبوي)

تطبيقات نقدية

0.

الصورة الفنية يف األدب الشعيب

دراسة مناذج

08

العجائبية يف االدب الشعيب

دراسة مناذج

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0اهلادي إىل أوزان الشعر الشعيب /مصطفى حركات
 .2الشعر الشعيب اجلزائري من اإلصالح إىل الثورة /أمحد زغر
 ..إشكال التعبري الشعيب /نبيلة إبراهيم
 .8األدب الشعيب العريب مفهومه و مضمونه  /دمح ذهين
 .0القصص الشعيب ابملغرب دراسة مورفولوجية /مصطفى يعلى
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األدب العربي

السنة الجامعية:

4102 /4102

 .6األدب الشعيب يف تونس  /دمح املرزوقي
 .7البطل امللحمي و البطل الضحية يف األدب الشفوي اجلزائري /عبد احلميد بورايو
 .1املقاومة اجلزائرية يف الشعر امللحون /جلول يلسد امقران

السداسي :السادس
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :معذكرة التخرج
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:

طريقة التقييم:
جيري تقييم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي ،بينما يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
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السداسي :السادس
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافيّة:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :األدب التفاعلي
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
املادة :األدب التفاعلي
ّ

السداسي السادس
ّ

0

مفاهيم العصر الرقمي (العوملة /التواصل العاملي)

2

األدب الرقمي (مصطلح الرقمية/تعريفه/عناصر العملية اإلبداعية الرقمية التفاعلي)

.

الكتابة األدبية التفاعلية ،أمهيتها و خصائصها

8

مظاهر األدب الرقمي و جماالت التفاعلي

0

-0الرواية التفاعلية

6

-2القصيدة التفاعلية

7

-.املسرح التفاعلي

1

-8القصة التفاعلية

0

-0املقال التفاعلي

01

قضااي األدب التفاعلي

00

-0بني األدب الورقي و األدب الرقمي /التفاعلي

02

-2امللكية الفكرية و املرجعية

0.

-.املؤثرات الصوتية و البصرية يف األدب التفاعلي

08

-8األدب التفاعلي يف البيئة العربية (جتارب)

املعامل0

الرصيد0

طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
 .0االتصال يف عصر العوملة /مي العيد سنو
 .2العوملة والتحدي الثقايف /علي خريسان
 ..مدخل إىل األدب التفاعلي /فاطمة الربيكي
 .8من النص إىل النص املرتابط /سعيد يقطني
 .0آفاق اإلبداع و مرجعياته يف عصر املعلوماتية /حسام اخلطيب
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السداسي :السادس
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافيّة:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :أدب اهلامش
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
السداسي السادس

املادة :أدب اهلامش
ّ

0

مفهوم األدب اهلامشي (من األدب املركزي املؤسسي إىل اهلامشي)

2

اتريخ األدب اهلامشي عند الغرب و العرب

.

قضااي األدب اهلامشي :

8

-0الدين

0

-2السياسة

6

-.املرأة

7

-8اجملتمع

1

فنون األدب اهلامشي و أنواعه

0

-0الشعر

01

-2الرواية

00

-.املسرح

02

األدب الساخر

0.

الرسم الكاريكاتوري

08

الكتابة اجلدارية

املعامل0 :

الرصيد0 :

طريقة التقييم:

يكون تقييم األعمال اشموجهة متواصال طوال السداسي

املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
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السداسي :السادس
عنوان الليسانس :األدب العريب
األستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية األفقية:
األستاذ املسؤول على املادة:

اشمادة :احلكامة واشمواطنة
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
حمتوى املادة:
0

السداسي السادس

اشما ّدة :احلكامة واشمواطنة

اشمعامل4 :

الرصيد4 :

2
.
8
0
6
7
1
0
01
00
02
0.
08
طريقة التقييم:
يكون تقييم األعمال املوجهة متواصال طوال السداسي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انرتن ،،إخل).
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