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وحدات التعليم ألاساسية
و ت أ  1التعليم ألاساسية 11
املادة  1النص ألادبي القديم (شعر)
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محاضرة

أعمال
تطبيقية
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موجهة

نوع التقييم
أعمال
فردية

املعامل
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13.9
13.9
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91:.9

9.
92

81
81

13.9
1:.9

13.9
1:.9
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91:.9

9.
92

81
81
81

13.9
13.9
13.9

13.9
13.9
13.9

91:.9
91:.9
91:.9

92
92
92

28

13.9

91:.9

91

28
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214
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91:.9
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91
10

11:01

ألارصدة
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و ت أ  1التعليم ألاساسية 11
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الحجم الساعي ألاسبوعي
محاضرة

أعمال
تطبيقية

أعمال
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نوع التقييم
أعمال
فردية

املعامل

81
81

13.9
13.9

13.9
13.9

9.:99
91:.9

9.
92

81
81

13.9
1:.9

13.9
1:.9

9.:99
91:.9

9.
92
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81
81

13.9
13.9
13.9

13.9
13.9
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91:.9
91:.9
91:.9

92
92
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28

13.9

91:.9

91

28
28
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13.9
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12:11

91:.9
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91
91
10

11:01

ألارصدة
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90
90
98
90
90
98
90
9.
9.
9.
92
91
91
91
91
01

متواصل امتحان

متواصل امتحان
متواصل امتحان
متواصل امتحان
متواصل امتحان
متواصل امتحان
متواصل امتحان
متواصل امتحان
متواصل امتحان
متواصل
متواصل امتحان
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السداس ي الثالث :شعبة الدراسات اللغوية
املواد
الرصيد

املعامل

النص ألادبي العربي
أس011
الحديث

5

3

1سا.9

1سا.9

81سا99

81سا99

X

X

أس 014النقد ألادبي الحديث

4

2

.سا99

1سا.9

81سا99

28سا99

X

X

أس 041علم النحو 2

5

3

1سا.9

1سا.9

81سا99

81سا99

X

X

أس 044اللسانيات العامة

4

2

1سا.9

1سا.9

81سا99

28سا99

X

X

3

2

1سا.9

1سا.9

81سا99

28سا99

X

X

3

2

1سا.9

1سا.9

81سا99

28سا99

X

X

3

2

1سا.9

1سا.9

28سا99

28سا99

X

X

1

1

1سا.9

28سا99

28سا99

X

X

1

1

1سا.9

28سا99

28سا99

X

X

1

1

1سا.9

28سا99

28سا99

X

X

30

19

11سا12 01سا11

وحدة التعليم
الرمز
وحدة تعليم
أساسية
الرمز  :وت أس01
ألارصدة 9 :
املعامل 2 :
وحدة تعليم
أساسية
الرمز  :وت أس04
ألارصدة 9 :
املعامل 2 :
وحدة تعليم
منهجية
الرمز  :وت م01
ألارصدة 9 :
املعامل 1 :

الحجم
الحجم الساعي ألاسبوعي
الساعي
للسداس ي
أعمال أعمال
دروس
(12-11
موجهة تطبيقية
أسبوعا)

التقييم املستمر

العنوان

املناهج النقدية
م011
املعاصرة
ألاسلوبية و تحليل
م014
الخطاب
م 010مدخل إلى ألادب املقارن

وحدة تعليم
استكشافية
الرمز  :وت إس01
ل
إس 012أصو النحو
ألارصدة 4 :
املعامل 4 :
وحدة تعليم أفقية
اللغة ألاجنبية (تعبير
الرمز  :وت أف01
أف011
كتابي /شفهي)
ألارصدة 1 :
املعامل 1 :
إس 011علم الداللة

مجموع السداس ي 0

أخرى*

214سا414 11سا11
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مراقبة
امتحان
مستمرة

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي الرابع :شعبة الدراسات اللغوية
املواد
الرصيد

املعامل

النص ألادبي
أس211
العربي املعاصر

0

.

.سا99

1سا.9

81سا99

81سا99

X

X

النقد العربي
أس214
املعاصر

8

2

1سا.9

1سا.9

81سا99

28سا99

X

X

أس 241علم الصرف2

8

.

1سا.9

1سا.9

81سا99

81سا99

X

X

اللسانيات
أس244
التطبيقية

8

2

1سا.9

1سا.9

81سا99

28سا99

X

X

م 241

نظرية ألادب

.

2

1سا.9

1سا.9

81سا99

28سا99

X

X

م 244

املدارس اللسانية

.

2

1سا.9

1سا.9

81سا99

28سا99

X

X

.

2

1سا.9

1سا.9

81سا99

28سا99

X

X

وحدة التعليم
الرمز
وحدة تعليم
أساسية
الرمز  :وت
أس21
ألارصدة 9 :
املعامل 2 :
وحدة تعليم
أساسية
الرمز  :وت
أس24
ألارصدة 9 :
املعامل 2 :
وحدة تعليم
منهجية
الرمز  :وت م21
ألارصدة 9 :
املعامل 1 :
وحدة تعليم
استكشافية
الرمز  :وت
إس24
ألارصدة 4 :
املعامل 4 :
وحدة تعليم
أفقية
الرمز  :وت
أف21
ألارصدة 1 :
املعامل 1 :

الحجم الساعي ألاسبوعي

الحجم
الساعي
للسداس ي
(12-11
أسبوعا)

التقييم املستمر

العنوان

مدخل إلى آلاداب
م 240
العاملية
التخصص  :اللسانيات
التطبيقية

دروس

أعمال
موجهة

أعمال
تطبيقية

أخرى*

م 241

التعليميات العامة

1

1

1سا.9

28سا99

28سا99

X

X

م 244

علم الاجتماع
اللغوي

1

1

1سا.9

28سا99

28سا99

X

X

اللغة ألاجنبية
إس( 211تعبير كتابي
/شفهي)

1

1

30

19
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28سا99

12سا11

214سا11
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عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية
السداس ي :ألاول
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :
املادة :النص ألادبي القديم ( شعر )
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
الرصيد90:
املعامل9.:
مادة :النص ألادبي القديم ( شعر )
السداس ي ألاول :وحدة التعليم ألاساسية
الشعر العربي القديم تاريخيا وجغرافيا
1
املعلقات مضامينها وأساليبها ( نصوص من معلقة زهير بن أبي سلمى ـ معلقة امرئ القيس ـ معلقة عنترة)
2
شعر الصعاليك )نصوص3..المية العرب للشنفرى(…
.
الشعر في صدر إلاسالم شعر الفتوحات
8
املراثي النبوية
0
شعر النقائض
6
الشعر العذري والشعر العمري
7
شعر الزهد والتصوف (نصوص من املشرق واملغرب 3أبو العتاهية  3ابن الفارض3333
1
شعر الحماسة  :نصوص ألبي تمام  /البحتري 33333 3الزوزني 3الشاطبي 3الحماسة املغربية ألبي الحجاج يوسف البياس ي 33الكوراني333333
0
الشعر السياس ي في املشرق واملغرب (الفتوحات3الخوارج3الشيعة3السجون33رثاء املدن33
19
الشعر الفلسفي وشعر الحكمة
11
املوشحات وألازجال
12
الشعر ألاندلس ي( 3نصوص من أشعار ابن زيدون…)..
1.
نصوص من الشعر الجزائري القديم 3بكر بن حماد التيهرتي333
18
طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 31ألاغاني 3ألاصفهاني3
 32تاريخ ألادب العربي 3كارل بروكلمان3
 3.البيان والتبيين 3الجاحظ3
 38املعلقات العشر 3التبريزي3
 30تاريخ ألادب 3مصطفى صادق الرافعي3
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية جذع مشترك
السداس ي :ألاول
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :
املادة :النقد ألادبي القديم
أهداف التعليم:
10
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املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
مادة :مادة :النقد ألادبي القديم ( ) 1
السداس ي ألاول :وحدة التعليم ألاساسية
النقد العربي مفهومه وتطوره وجغرافيته في املشرق واملغرب
1
بيبليوغرافيا املصنفات النقدية في املشرق واملغرب
2
النقد الانطباعي مفهومه ومجاالته ونماذج من نصوصه
.
مفهوم الشعر عند النقاد املشارقة واملغاربة
8
قضية الانتحال وتأصيل الشعر ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
0
قضية الفحولة عند النقاد ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
6
قضية عمود الشعر ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
7
قضية اللفظ واملعنى عند ابن قتيبة وابن طباطبا و قذامه بن جعفر
1
قضية اللفظ واملعنى عند نقاد ألاندلس واملغرب العربي
0
قضية الصدق ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
19
املوازنات النقدية ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
11
نظرية النظم ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
12
النقد البالغي ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
1.
تراجم أعالم النقد في املشرق 3الجرجاني333
18

املعامل92:

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 31في ألادب العربي 3شوقي ضيف3
 32الخصومة بين القدماء واملحدثين فى النقد العربى القديم ـ عثمان موافى
 3.قضايا النقد القديم ـ محمد صايل وعبد املعطى نمر
 38قضايا النقد ألادبى ـ بدوى طبانة

11

جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد98:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية جذع مشترك
السداس ي :ألاول
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :
املادة :علم الصرف
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
السداس ي ألاول /وحدة التعليم ألاساسية
معني الصرف ( الصرف و ميدانه /امليزان الصرفي )
1

مادة :الصرف

2

القلب وأثره في امليزان الصرفي .الحذف وأثره في امليزان الصرفي

.
8
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الفعل من حيث الصحة والاعتالل.
الفعل املعتدل ( املثال  /ألاجوف /الناقص /اللفيف )
املجرد و املزيد
معاني املزيد بحرف ( مزيد الثالثي بحرف /املعاني التي تزاد لها الهمزة )
معاني املزيد بحرف ( املعاني التي تزاد لها تضعيف العين  /معاني الفاعل )
معاني املزيد بحرفين ( معاني :انفعل  /افتعل  /تفاعل ّ
/تفعل ّ
افعل )
افعالّ /
ّ
افعول )
معاني املزيد بثالث أحرف ( معاني :استفعل /افعوعل /
مزيد الرباعي ( مزيد الرباعي بحرف  /مزيد الرباعي بحرفين )
املشتقات :اسم الفاعل:
اسم املفعول
الصفـة املشـبهة
اسم التفضيل اسما الزمان واملكان واسم آلالة

املعامل9.:

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 .1التطبيق الصرفي عبده الراجحي
 .4جامع الدروس العربية ملؤلفه مصطفى الغالييني،
 .0شرح كافية ابن الحاجب لرض ي الدين إلاستراباذي،
 .2شرح ابن عقيل ألبي محمد عبد هللا بن عقيل،
 .2مغني اللبيب عن كتب ألاعاريب البن هشام ألانصاري.
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد90:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية جذع مشترك
السداس ي :ألاول
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :
املادة :البالغة العربية
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
مادة :البالغة العربية
السداس ي ألاول :وحدة التعليم ألاساسية
علم البالغة ( مفهومه ونشأته وتطوره وفروعه )آراء أهل املشرق واملغرب
1
اثر الفرق الكالمية في تأصيل البالغة (املجاز عند املعتزلة نموذجا)
2
ألاسلوب الخبري وأضربه
.
ألاسلوب إلانشائي وأضربه
8
التقديم والتأخير 3الفصل والوصل
0
الحقيقة واملجاز 3أنواع املجاز
6
التشبيه وأضربه
7
الاستعارة 3الكناية
1
املطابقة 3املقابلة
0
الجناس
19
السجع
11
البالغة وألاسلوبية
12
البالغة والشعرية
1.
بالغة الخطاب النثري
18

املعامل92:

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 31أحمد شامية ،خصائص العربية وإلاعجاز القرآني (في نظرية عبد القاهر الجرجاني اللغوية)3
 32محمد كريم الكواز ،أبحاث في بالغة القرآن الكريم3
 3.عبد القاهر الجرجاني ،دالئل إلاعجاز في علم املعاني3
 38دراسات في البالغة العربية عبد العاطي غريب عالم3
 30البالغة والتطبيق ألحمد مطلوب3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد98:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية جذع مشترك
السداس ي :ألاول
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :
املادة :تقنيات البحث
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
مادة :تقنيات البحث
السداس ي ألاول وحدة التعليم املنهجية
مفهوم البحث العلمي (طبيعته ،شروطه ،خصائصه) 33
1
البحث العلمي ومنهج البحث (منهج التحليل والابتكار،منهج التركيب )
2
بين املنهجية واملنهج
.
أهداف البحث العلمي
8
منهج البحث العلمي ،وألاسلوب العلمي
0
البحوث النظرية والبحوث التطبيقية.
6
شروط التأليف
7
فضائل الباحث (صفات الباحث ،عالقة الباحث باملؤطر)
1
عالقة الباحث بمراكز التوثيق
0
املكتبية (البحث البيبليوغرافي ،أنواع البيبليوغرافية)
19
مصادر ومراجع مادة البحث
11
أنواع البحث العلمي والدرجة العلمية(املذكرة ،الرسالة ،ألاطروحة)
12
مجاالت البحث العلمي وتطبيقاته
1.
مراجعة عامة
18

املعامل92:

طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 31إنعام محمد علي ،املعين في كتابة البحوث3
 32أحمد شلبي ،كيف تكتب بحثا أو رسالة3
 3.شوقي ضيف ،البحث ألادبي3
 38ثريا ملحس ،منهجية البحوث العلمية3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد9.:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

3
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية جذع مشترك
السداس ي :ألاول
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :
املادة :فنيات التعبير الشفوي
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:

1
2
.
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مادة :فنيات التعبير الشفوي
الرصيد9.:
املعامل92:
السداس ي ألاول وحدة التعليم املنهجية
ّ
مدخل :قراءة عامة ومصطلحية للمادة (:التعبير الشفهي ،التعبير الكتابي ،التعبير بوصفه رسالة  ،التعبير و أثره في عملية التواصل)33
أهمية التعبير الشفهي (من املنظور النفس ي ،من املنظور الوجداني، ،من املنظور التربوي ،من املنظور املعرفي  ،من املنظور املنهجي ،من املنظور إلابداعي)3
ّ
أنماط التعبير الشفهي  (:التعبير الشفهي الوظيفي -التعبير الشفهي إلابداعي-إشكاالت التعبير الشفهي(عيوب النطق ،العادات اللفظية )
ّ
تحليل املادة ّ
املكونة للتعبير الشفهي (:الصوت اللغوي -الصوت غير اللغوي ،تدريبات)
فهم إلاشارات التعبيرية غير الشفوية وأثرها على عملية التواصل ( :أسلوب التأكيد بحركة اليد ،أسلوب الاستغراب والاستهجان عن طريق حركة
العينين ،أسلوب النفي وإلانكار عن طريق حركة الرأس ،استخدام تعبيرات الوجه وفق املعنى ّ
املعبر عنه ،استخدام إشارات تسهم في جذب الانتباه ،مواجهة
املستمعين)
ّ
التعبير الشفهي وتقنية إثارة الانتباه وتنمية الاهتمام( التحكم في مستويات الصوت -توظيف أساليب لفت الانتباه( الاستفهام -إلاشارة)–إيصال الفكرة
بأقصر طريقة -التركيز على صلب املوضوع-اختيار الجملة املناسبة في السياق املناسب)33
ّ
ّ
مقومات التواصل بأريحية(:حسن الاستماع،حسن الفهمّ ،
تحري الوضوح في الكالم،التحدث بصوت واضح،التحدث بثقة في النفس وتجنب الارتباك،
ّ
استخدام طبقات صوتية مناسبة بحسب متطلبات السياق ،مراعاة مواطن الفصل والوصل)
قوالب تعبيرية شفهية -1:العرض( :مهارة إلالقاء والعرض اعتماد مخططات هيكلية وشجرية لعرض املوضوعّ ،
الدقة في طرح الفكرة ،الطرح والطرح
املضاد و الاستخالص
الحوار :مواصفات الحوار الهادف(مهارة الاستماع حسن الاستماع ،تقبل الرأي آلاخر)
إلالقاء( :إلقاء إبداعي ( إلقاء قصيدة شعر) ،إلقاء غير إبداعي( إلقاء كلمة في مناسبة ما)
ّ
ّ
املحادثة  (:مهارة التحدث التعبير فن الفكرة بوضوح ،ترتيب ألافكار ترتيبا منطقيا أو تاريخيا ،تقديم أدلة متنوعة لتدعيم ألافكار توليد فكرة من
أخرى،استخالص النتائج ،تقديم الحلول واملقترحات)
ّ
املداخلة (3التركيز-التحكم في الوقت-جلب الانتباه واملحافظة على اهتمام املتلقي)33
املقابلة (الصحفية  ،املهنية)، ،
صياغة وإلقاء ألاسئلة  3مهارة السؤال
طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية جذع مشترك
السداس ي :ألاول
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :
املادة :العروض وموسيقى الشعر
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
املعامل 92:الرصيد9.:
املادة  :العروض وموسيقى الشعر
السداس ي ألاول  :وحدة التعليم املنهجية
التعريف بعلم العروض ( العروض لغة و اصطالحا – واضع علم العروض – أهمية علم العروض وفوائده ) معنى الشعر
1
،موسيقى الشعر ،مصادر العروض ومراجعه
تعريفات  :القصيدة ،ألارجوزة  ،املعلقة  ،الحولية  ،امللحمة ،النقيضة  ،اليتيمة ،البيت
2
قواعد الكتابة العروضية ( القواعد اللفظية – القواعد الخطية ) تقطيع الشعر العربي (الرموز – التفاعل – ألاسباب )
.
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بناء البيت :التعريف/ألاعاريض/ألاضرب)أنواع ألابيات الشعرية/التفاعيل ومتغيراتها/املقاطع العروضية
الزحافات و العلل
التصريع والتجميع التدوير البحور و الدوائر
البحور الشعرية معنى البحر ،عدد البحور الشعرية ،مفاتيح البحور
خصائص بحور الشعر ،البحور في الشعر الحر
أوزان البحور بحر الطويل ،بحر املديد ،بحر البسيط ،بحر الوافر
بحر الكامل ،بحر الهزج ،بحر الرجز -،بحر الرمل
بحر السريع ،بحر املنسرح ،بحر الخفيف ،بحر املضارع
بحر املقتضب ،بحر املجتث ،بحر املتقارب،بحر املتدارك
دراسة القافية القافية ،حروفها،حركاتها ،أنواعها ،عيوبها
القافية في الشعر املعاصر 3الجوازات الشعرية
موسيقى الشعر الهندسات الصوتية والتنسيقات العروضية

طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 31املتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي 3موس ى ألاحمدي نويوات3
 32موسوعة موسيقى الشعر العربي 3عبد العزيز نبوي3
 3.كتاب العروض 3مصطفى حركات3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية جذع مشترك
السداس ي :ألاول
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية الاستكشافية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :
املادة :علوم القرآن
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
الرصيد91:
املعامل91:
مادة :علوم القرآن
السداس ي ألاول وحدة التعليم الاستكشافية
تعريفات:أهمية القرآن و علومه في الدراسات اللغوية و ألادبية 3تعريف القرآن ،الكتاب  ،الوحي ،املعجزة ،النبي ،الوحي3
1
2
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تاريخ القرآن  -1:نزول القرآن ،بدايات الوحي ،التنجيم 33
 -2مراحل جمع القرآن،معايير ترتيب سور وآيات القرآن(وقفية ام اجتهادية)
مكونات النص القرآني -1:اللفظة ،العبارة ،آلاية ،السورة
 -2القصة القرآنية ،خصائصها  ،أهدافها3
سياقات النص القرآني -1:السياق السببي :،أسباب النزول -32السياق املكان :املكي واملدني
 -.السياق التراتبي :أول وآخر ما نزل  ،الناسخ واملنسوخ
 -8السياق التداولي(:القراءات القرآنية ،مفهومها ،أنواعها ،الحكمة منها)
مناهج التفسير ونقدها -1:معنى التفسير و التأويل والشرح ،شروط املفسر(العلمية والذاتية) ،تاريخ التفسير( ،في عهد الصحابة،
والتابعين وعصر التدوين)
 -2التفسير باملأثور :خصائصه  ،أعالمه ،نقده 3التفسير بالرأي :أعالمه ،نقده
 -.التفسير اللغوي :خصائصه،أعالمه ،نقده
 -8التفسير البياني وألادبي :خصائصه،أعالمه ،نقده
إلاعجاز القرآني-1 :إلاعجاز اللغوي والبياني
 -2إلاعجاز إلاخباري والتشريعي

طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 31علوم القرآن بين البرهان وإلاتقان تأليف :د 3حازم حيدر
 32علوم القرآن من خالل ّ
مقدمات املفسرين تأليف د 3محمد صفاء شيخ حقي
ِّ
 3.دراسات في علوم القرآن تأليف :أ 3د فهد الرومي
 38القول بالصرفة في إعجاز القرآن عرض ونقد تأليف :د3عبد الرحمن الشهري

17

جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية جذع مشترك
السداس ي :ألاول
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألافقية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :
املادةFRANCAIS :
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
السداس ي ألاول وحدة التعليم ألافقية

FRANCAIS
الرصيد 91
)1 Les systèmes vocalique et consonantique ( /i/ - /e /

املعامل91 :

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
19 Le complément direct
11 Le complément indirect
12 Le genre et le nombre
1. Exercices
18 Conjugaison des temps
طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)

18

جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية جذع مشترك
السداس ي :ألاول
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألافقية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :
املادةANGLAIS :
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
السداس ي ألاول وحدة التعليم ألافقية

املعامل91 :

ANGLAIS
1 Grammar Points

الرصيد91:

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
19 Preposisions
11 C onjunctions
12 Introduction to verbs
) 1. The auxiliares ( Be and Have
) 18 The auxiliares ( Do and Have, Must ,Can ,Ought
طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية جذع مشترك

19

جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :ألاول
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألافقية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :
املادة :إلاعالم آلالي
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
مادة :إلاعالم آلالي
السداس ي ألاول وحدة التعليم ألافقية
أنواع الحواسيب وأجيالها
1
طريقة عمل الحاسوب
2
عرض ويندوز ومختلف إصداراته
.
بدء تشغيل النظام ( تدريبات تطبيقية )
8
الواجهة (سطح املكتب-شريط املهام-إلايقونات)333
0
تدريبات تطبيقية
6
خصائص النظام (اللغة-الوقت-التاريخ)333
7
تدريبات تطبيقية
1
مفهوم امللفات واملجلدات
0
تدريبات تطبيقية
19
مستكشف الويندوز مع عمليات على امللفات واملجلدات
11
تدريبات تطبيقية
12
سلة املهمالت
1.
تدريبات تطبيقية
18

املعامل91:

طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)

20

جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد91:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الثاني جذع مشترك
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :

املادة :النص ألادبي القديم ( نثر )
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
مادة النص ألادبي القديم ( نثر )
السداس ي الثاني وحدة التعليم ألاساسية
النثر العربي القديم تاريخيا وجغرافيا
1
الخطابة
2
نصوص من خطب صدر إلاسالم
.
ألامثال والحكم
8
السرد  3حكايات ألف ليلة وليلة
0
الحكاية على لسان الحيوان ( كليلة ودمنة )
6
املقامات بديع الزمان الهمذاني ومقامات الحريري 3منامات الوهراني
7
الرسائل الديوانية و إلاخوانية في املشرق وألاندلس واملغرب
1
الرسائل السياسية في املشرق وألاندلس واملغرب
0
الرسائل ألادبية في املشرق وألاندلس واملغرب
19
أدب الرحلة في املشرق
11
أدب الرحلة في ألاندلس واملغرب
12
أدب التصوف في املشرق وألاندلس واملغرب
1.
النثر الجزائري القديم
18

املعامل9.:

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 31ألاغاني 3ألاصفهاني3
 32تاريخ ألادب العربي 3كارل بروكلمان3
 3.البيان والتبيين 3الجاحظ3
 38املعلقات العشر 3التبريزي3
 30تاريخ ألادب 3مصطفى صادق الرافعي3
 36كتاب الصناعتين 3أبو هالل العسكري3
 37العقد الفريد 3ابن عبد ربه3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد90:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الثاني جذع مشترك
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :

املادة :ا النقد ألادبي القديم
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
مادة :النقد ألادبي القديم ()2
السداس ي الثاني :وحدة التعليم ألاساسية
قضية الوضوح والغموض ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
1
السرقات ألادبية ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
2
املؤثرات ألاجنبية في النقد العربي ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
.
أثر املعتزلة في النقد ألادبي ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
8
قضايا النقد عند الفالسفة ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
0
مفهوم النثر في التراث النقدي ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
6
النقد وقضية إلاعجاز ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
7
قضية التأويل بين القديم والجديد
1
قضية املنظوم واملنثور ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
0
قضية اللفظ واملعنى
19
البعد النقدي للشروح ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
11
نظرية املوشح في ميزان النقد ( نماذج نصية من املشرق وألاندلس واملغرب)
12
قضايا النقد عند حازم القرطاجني  3ابن حزم3ابن رشد  3وابن خلدون
1.
تراجم أعالم النقد في ألاندلس واملغرب  3ابن شهيد وابن حزم ،حازم القرطاجني
18

املعامل92:

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 31طبقات فحول الشعراء 3ابن سالم الجمحي3
 32الوساطة بين املتنبي وخصومه 3عبد العزيز الجرجاني3
 3.املوازنة بين الطائيين 3آلامدي
 38الخصومة بين القدماء واملحدثين فى النقد العربى القديم ـ عثمان موافى
 30تاريخ النقد ألادبى والبالغة ـ محمد زغلول سالم

22

جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد98:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الثاني جذع مشترك
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :

املادة :علم النحو
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
املعامل9.:
مادة :النحو
السداس ي ألاول /وحدة التعليم ألاساسية
النحو العربي  /النشأة و التقعيد
1
التصنيف في النحو العربي املؤلفات ألاولى
2
إلاعراب و البناء – دروس تعليمية
.
الجملة الفعلية وأنماطها
8
ّ
الفعل الالزم ـ الفعل املتعدي
0
الفاعل
6
متممات الجملة الفعلية:املفعوالت املفعول به:
7
املفعول املطلق
1
املفعول ألجله (من أجله) (له)
0
 19املفعول فيه (الظرف)(ظرف الزمان وظرف املكان):
 11املفعول معه:
 12الحال :
 1.التمييز:
 18الاستثناء:
طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 31سيبويه 3الكتاب
 32محمد حماسة عبد اللطيف ،في بناء الجملة العربية3
 3.محمد حماسة عبد اللطيف ،العالمة إلاعرابية في الجملة بين القديم والحديث3
- 38تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها3
 30نظرية العامل في النحو العربي 3مصطفى بن حمزة3
 36العالمة إلاعرابية في الجملة بين القديم والحديث 3محمد حماسة عبد اللطيف3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد90:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الثاني جذع مشترك
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :

املادة :فقه اللغة
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
املعامل92:
مادة :فقه اللغة
السداس ي الثاني :وحدة التعليم ألاساسية
مدخل :فقه اللغة (نشأة املصطلح ،مفهومه) الفرق بين فقه اللغة وعلم اللغة والفلولوجيا
1
نظريات نشأة اللغة إلانسانية:املحاكاة 3التواضع والاصطالح3إلالهام33333333
2
اللغة العربية واللغات السامية ،3للغة العربية ولهجاتها3
.
عالقة اللفظ باللفظ -1:العالقة بين صوت الكلمة ومعناها
8
 -2النبر في اللغة العربية
0
 -.ألابنية وألاوزان
6
عالقة اللفظ باملعنى -1 :الترادف (أسبابه 3اختالف الدارسين حول وجوده
7
-2املشترك اللفظي
1
-.التضاد
0
عالقة اللفظ باالستعمال-1:الاشتقاق( مفهومه ،أنواعه ،العام ،الكبير ألاكبر،الكبار"النحت
19
-2الدخيل
11
-.املعرب
12
-8املولد في اللغة ،
1.
-0إلاعراب وبناء الكلمة في العربية
18

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 31فقه اللغة [ مفهومه  -موضوعاته  -قضاياه ) محمد بن إبراهيم الحمد
 32املعجم املفصل في فقه اللغة ،مشتاق عباس معن
 3.الخصائص ،عثمان بن جني
 38فقه اللغة وأسرار العربية ،أبو منصور الثعالبي
 30مدخل إلى فقه اللغة العربية ،أحمد محمد قدور
 36فقه اللغة املقارن ،إبراهيم السامرائي

24

جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد98:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الثاني جذع مشترك
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :

املادة :تقنيات البحث
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
املادة  :تقنيات البحث
السداس ي الثاني :وحدة التعليم املنهجية
اختيار موضوع البحث (تدريبات حول صياغة عنوان البحث)
1

املعامل92:

2
.

إشكالية موضوع البحث (عناصر إلاشكالية والكلمات املفاتيح)33تمارين
رسم خطة البحث (عناصر املقدمة ،الفصل و/أو الباب والفصول ،الفقرة33،الخاتمة غايتها وشروطها ) 333تمرينات

8
0

التوثيق (الوحدات البيبليوغرافية ) 33متبوعة بتمارين حول توثيق املراجع
أنواع املراجع (املؤلفات ،الكتب املترجمة ،املجالت ،الرسائل وألاطروحات ،املوسوعات واملعاجم ،مواقع الشبكية)333

6
7
1
0
19

جمع املادة وتوثيقها وتبويبها (تدريبات)
التأليف  33أسلوب كتابة البحوث العلمية (33التقميش والتعليق والنقد والتحليل والاستنتاج) تمارين
التأليف (حصة ثانية)
التهميش (مفهوم الهامش ووظيفته)
إخراج البحث (فضاء الصفحة ،الحواش ي والهامش) (الكتابة من اليمين إلى اليسار ،ومن اليسار إلى اليمين ) (حجم الخط،
كتابة أسماء ألاعالم واملصطلحات( )3333عدد الكلمات في السطر وعدد السطور في الصفحة)3333
إخراج البحث (تدريبات على تقنيات الكتابة)
صفحة العنوان (شكلها ومضمونها )33تدريبات
الفهارس (فهرس املوضوعات ،ألاعالم ،املصطلحات ،املالحق)
مراجعة عامة

11
12
1.
18

طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 31إنعام محمد علي ،املعين في كتابة البحوث3
 32أحمد شلبي ،كيف تكتب بحثا أو رسالة3
 3.شوقي ضيف ،البحث ألادبي3
 38ثريا ملحس ،منهجية البحوث العلمية3
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جامعة باتنة1

الرصيد9.:

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي :الثاني جذع مشترك
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :

املادة :فنيات التعبير الكتابي
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
الرصيد9.:
املعامل92:
املادة  :فنيات التعبير الكتابي
السداس ي الثاني :وحدة التعليم املنهجية
حول ضرورة الانتقال من املشافهة إلى الكتابة 3التعبير كفاءة ( كفاءة الكتابة ،الكفاءة واملمارسة)33
1
أنماط لغة التعبير الكتابي(النمط إلاحتفائي-النمط إلاقناعي -النمط املعياري 3النمط التلقائي 3النمط الشعبي -النمط الوظيفي-
2
النمط إلابداعي)
التعبير الكتابي الرقمي(مواصفات وآفاق ،أثره في تطوير نشاط التعبير
فعالية إفراغ التعبير(:املفهوم اللغوي  ،الاصطالحي ،الهدف ،وإلاجراءات املعتمدة)33
.
ّ
إجراء التمثل واملحاكاة( املفهوم  ،التقنية ،النماذج ،تدريب)33
8
إجراء الوصف( املفهوم  ،النماذج ،تدريب 3)3إجراء التعليق (فنيات التحرير)
0
ّ
إجراء السرد(املفهوم،آلالية ،النماذج ،تدريب)3
6
إجراء التلخيص( املفهوم ،آلالية ،النماذج ،تدريب 3تقنية تسجيل املالحظات وألافكار،استخدام املخططات الهيكلية والشجرية)
7
1
0
19

11

12
1.
18

إجراء التقليص( املفهوم ،آلالية ،النماذج ،تدريب3)33
إجراء التقرير ( املفهوم،آلالية ،النماذج ،تدريب)33
إجراء كتابة بحث ( تحديد العناصر التي يقتضيها موضوع البحث ،مراعاة الرتيب املنطقي للعناصر ،الطروحات القائمة ،
الطروحات املضادة ،التركيب والاستخالص،كيفية التعامل مع ألادلة والبراهين املنطقية،توظيف اللغة بحسب طبيعة البحث،
ضبط النتائج املتوصل إليها في البحث)
قوالب تعبيرية كتابية ّ
متنوعة:
املقال ( :مفهومه وضرورته ،خصائصه الفنية وألاسلوبية-أنواعه ،تدريب حول:استخدام كلمات مناسبة للسياق  ،التعبيربكلمات ّ
محددة ،استخدام جمل صحيحة في تراكيبها ،توظيف أنماط ّ
متنوعة للجمل ،الاستعانة بالصور البالغية خدمة
للمعنى،جودة املقدمة وجودة الخاتمة ،التسلسل املنطقي في طرح أفكار املوضوع وطرحهاّ ،
الدقة في وضع عالمات الترقيم
والعناوين والهوامش،توظيف اللغة ّ
املعبرة واملؤدية للمعنى ،وذلك بانتقاء الجمل الدالة واملعاني القريبة إلى ذهن املخاطب )3
الرسائل إلادارية ( تقنيتها -خصائصها ،تدريب )
السيرة الذاتية( عناصرهاّ -
فنياتها ،تدريب )
إلاجابة عن سؤال( استيعاب فكرة السؤال -تخطيط إلاجابة -مستلزمات إلاجابة( الطرح -استخدام لغة واضحة في معانيها
،دقيقة في أفكارها -انتقاء الحجج والبراهين املنطقية التي تخدم الفكرة وتخدم املوضوع -استخالص النتائج وألاحكام)3

طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الثاني جذع مشترك
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :

املادة :مصادر اللغة وألادب والنقد
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
الرصيد9.:
املعامل92:
مادة :مصادر اللغة وألادب والنقد
السداس ي الثاني :وحدة التعليم املنهجية
تعريف املصدر لغة و اصطالحا الفرق بين املصدر و املرجع
1
التركيز على أهمية مقياس املصادر اللغوية
بيبليوغرافيا املصنفات اللغوية وألادبية والنقدية قديما وحديثا
2
معجم العين للخليل ابن أحمد ( التركيز على نهج التحليل في العين )
.
الخصائص البن جني التركيز على أصالة الدراسات اللسانية ألبن جني
8
مقاييس اللغة البن فارس
0
لسان العرب البن منظور
6
املجامع الشعرية القديمة ( املفضليات وألاصمعيات ـ جمهرة أشعار العرب )333
7
املجامع ألادبية القديمة (الكامل للمبرد ـ البيان والتبيين للجاحظ ـ العقد الفريد البن عبد ربه ـ زهر آلاداب للحصري )333
1
املجامع النقدية القديمة ( الشعر والشعراء البن قتيبة ـ طبقات الشعراء البن املعتز ـ العمدة البن رشيق ـ دالئل إلاعجاز لعبد
0
القاهر الجرجاني ـ منهاج البلغاء وسراج ألادباء  -حازم القرطاجني3أحكام صنعة الكالم للكالعي ـ املثل السائر البن ألاثير ) 333
املدونات الحديثة واملعاصرة ( مؤلفات أحمد أمين ـ مؤلفات طه حسين ـ مؤلفات جرجي زيدان 3إحسان عباس)333
19
مصنفات ابن أبي شنب في اللغة وألادب والنقد ـ
11
مصنفات في تاريخ ألادب الجزائري
12
مصنفات في النقد املغاربي املعاصر
1.
مدونات ألادب املقارن 3غنيمي هالل333
18
طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)

الحياة ألادبية في العصر الجاهلي3د محمد عبد املنعم خفاجي
31
32
3.
38
30

نقد الشعر قدامة بن جعفر
املصادر ألادبية واللغوية في التراث العربي ،عز الدين إسماعيل
معجم البارع ألبي علي القالي
املحيط في اللغة البن عباد3
ّ
طبقات فحول الشعراء البن سالم الجمحي3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي :الثاني جذع مشترك3
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية الاستكشافية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :تاريخ الحضارة إلانسانية
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
املادة  :تاريخ الحضارة إلانسانية
السداس ي الثاني :وحدة التعليم الاستكشافية
الحضارة إلانسانية :مفهومها ومجالها
1
حضارة مصر الفرعونية :الكتابة – ألادب والفنون
2
حضارة بالد الرافدين :تاريخها –الديانة والفنون –الفكر والعلوم
.
الحضارة الفينيقية :نشأتها-الفنون والعلوم3
8
الحضارة إلاغريقية :تاريخ اليونان – آلاداب والفلسفة-الفنون
0
الحضارة الرومانية :تاريخ الرومان – آلاداب والفنون والعمران
6
7
1
0
19

الحضارة الفارسية :نشأتها – مظاهر الحضارة الفارسية
الحضارة الهندية:تاريخ الهند – تراث الهند3
الحضارة الصينية :تاريخ الصين – تراث الصين ألادبي والعلمي
حضارة جنوب الجزيرة العربية :تاريخها الكتابة وألادب

11
12
1.
18

الحضارة العربية إلاسالمية:نشأتها –آلاداب والفلسفة –الفنون
حضارة املايا :نشأتها – التراث الفني وألادبي
حضارة ألازتيك :تاريخها –الفنون والعلوم
النهضة ألاوروبية :الترجمة –نهضة ألادب –الفنون والعلوم

املعامل91:

طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد91:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الثاني جذع مشترك3
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألافقية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادةFRANCAIS :
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
املعامل91:

السداس ي الثاني وحدة التعليم ألافقية

FRANCAIS
La lexie nominale

الرصيد91:

Pratique linguistique
La lexie Verbale
Phrase Complexe

2
.
8

Phrase Simple

0

Pratique linguistique

6

Les économies linguistiques de l’oral

7

Pratique linguistique

1

Les économies linguistiques de l’écrit

0

Pratique linguistique

19

Langue de spécialité

11

Pratique linguistique

12

Pratique linguistique

1.

Pratique linguistique

18

طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

1

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي :الثاني جذع مشترك3
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألافقية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادةANGLAIS :
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
املعامل91:

السداس ي الثاني وحدة التعليم ألافقية

ANGLAIS
الرصيد91:
1 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
19 The imperative

طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)

30

جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

Exercises

11

The passive voice

12

Reported speech

1.

Exercises

18

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الثاني جذع مشترك3
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألافقية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :إلاعالم آلالي
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة:
املادة  :إلاعالم آلالي
السداس ي الثاني :وحدة التعليم ألافقية
أدوات نظام التشغيل ويندوز
1
تنفيذ البرامج امللحقة بالنظام وإغالقها
2
الاستعمال اليدوي لأليقونات
.
برنامج آلالة الحاسبة
8
برنامج Exel
0
برنامج WordPad
6
برنامج Paint
7
ضغط امللفات وفك الضغط ()WinZip, winRar
1
قراءة املستندات املختلفة (مستند نص ي ،مستند  ،PDFكتاب الكتروني)333
0
تنصيب وإزالة البرامج
19
تجهيز امللحقات (ماسح ضوئي ،طابعة) 333
11
استعمال ألاقراص بجميع أنواعها
12
استعمال ألانترنيت
1.
استعمال ألانترانيت
18

املعامل91:

طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)

31

جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد91:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي :الثالث
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :النص ألادبي الحديث
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
املادة :النص ألادبي الحديث /محاضرة+تطبيق
مفردات املحاضرة
إلاحياء الشعري في املشرق 1
11
إلاحياء الشعري في املشرق 4
14
إلاحياء الشعري في املغرب العربي
10
التجديد الشعري في املشرق 1
12

12

الفنون النثرية :الرسائل ألادبية

الشعر

14
19
11
11
14
10

مدخل إلى الفنون النثرية
الفنون النثرية :املقالة
الفنون النثرية :القصة
الفنون النثرية :الرواية
الفنون النثرية :املسرح
الفنون النثرية :أدب الرحلة

النثر

12
11
10

التجديد الشعري في املشرق 4
التجديد الشعري في املغرب العربي
التجديد الشعري املهجري

املعامل10:

السداس ي :الثالث
مفردات التطبيق
نص لسامي البارودي /دراسة وتحليل
نص لشوقي  /نص لحافظ  /دراسة وتحليل
نص لألمير عبد القادر /...دراسة وتحليل
نص ملحمود طه /دراسة وتحليل
نص إلبراهيم ناجي /دراسة وتحليل
نص للجواهري /نص للشرقاوي /دراسة وتحليل
نص للشابي/نص لرمضان حمود /دراسة وتحليل
نص إليليا أبي ماض ي /دراسة وتحليل
نص لفوزي املعلوف /دراسة وتحليل
تحليل مقال للكواكبي /اليازجي ...
تحليل نص للبشير إلابراهيمي /طه حسين /العقاد...
تحليل نص :محمود تيمور /رضا حوحو
تحليل نص لجورجي زيدان  /هيكل... /
تحليل نص لتوفيق الحكيم .../
تحليل نص رحلة ابن حمدوش/حسين الورتيالني
الرافعي/مي زيادة/البشير إلابراهيمي...

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 31شوقي ضيف ،الفن ومذاهبه3
 32عمر دسوقي ،ألادب العربي الحديث3
 3.عبد امللك مرتاض ،فنون النثر ألادبي3
 38الشعر العربي املعاصر ( عز الدين إسماعيل)3
 30ما ال يؤديه الحرف (عباس مشتاق معن)3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد12:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
لسداس ي :الثالث
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :النقد ألادبي الحديث
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:

11
14
10
12
12
11
10
14
19
11
11
14
10
12

املعامل14:

السداس ي :الثالث
مفردات التطبيق
إرهاصات النقد العربي الحديث
مرجعيات النقد العربي الحديث
حسين املرصفي
رمضان حمود
نصوص جماعة الديوان
نصوص جماعة أبولو
نصوص جماعة الرابطة القلمية
طه حسين ،شوقي ضيف...
سالمة موس ى
النويهي ،مصطفى سويف،العقاد...
محمد مندور/
نص لرشاد رشدي... /
الصدق الفني /الخيال/الجنس ألادبي ...
النقد الحديث بين النظري و التطبيق

املادة :النقد ألادبي الحديث /محاضرة+تطبيق
مفردات املحاضرة
مدخل إلى النقد العربي الحديث 1
مدخل إلى النقد العربي الحديث 4
النقد إلاحيائي
إرهاصات التجديد في النقد الحديث
جماعة الديوان
جماعة أبولو
جماعة الرابطة القلمية
النقد التاريخي
النقد الاجتماعي
النقد النفس ي
النقد الواقعي
النقد الجديد
القضايا النقدية 1
القضايا النقدية 4

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
31النقد املنهجى عند العرب ـ محمد مندور
32النقد والنقاد املعاصرون ملحمود تيمور
3.نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين ألامين
38النقد ألادبي أصوله ومناهجه ـ لسيد قطب
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد12:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي :الثالث
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :علم النحو
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
املعامل14:
السداس ي :الثالث
املادة :علم النحو  /محاضرة+تطبيق
مفردات التطبيق
مفردات املحاضرة
ّ
املبتدأ والخبر :تطبيقات ...
الاسمية
 11إلاسناد في الجملة
ّ
حذف املسند ،املسند إليه :تطبيقات ...
- 14الحذف في الجملة الاسمية
ّ
كان وأخواتها -وما يعمل عملها
 10إلحاق النواسخ بالجملة الاسمية 1
ّ
ّ
إن وأخواتها وما يعمل عملها
الاسمية 4
 12إلحاق النواسخ بالجملة
ّ
ّ
ظن وأخواتها
 12إلحاق النواسخ بالجملة الاسمية 0
إعرابها ودالالتها
 11أفعال املقاربة
املجرور بحروف الجر ،باإلضافة...
 10املجرورات :ألانواع والدالالت
معاني حروف العطف
 14حروف العطف :ألانواع والدالالت
أنواع املعارف
 19التعريف والتنكير
أسماء إلاشارة و ألاسماء املوصولة
 11ألاسماء املبهمة
إعراب الصفة والبدل والتوكيد ...
 11التوابع
حروفه وإعرابه
 14أسلوب النداء
الجمل التي لها محل من إلاعراب
 10أنواع الجمل 1
الجمل التي ليس لها محل من إلاعراب
 12أنواع الجمل 4
طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 31أقسام الكالم العربي بين الشكل والوظيفة 3فاضل الساقي3
 32العالمة إلاعرابية في الجملة بين القديم والحديث 3محمد حماسة عبد اللطيف3
إبراهيم مصطفى3
 3.إحياء النحو3
د /تمام حسان3
 38الخالصة النحوية3
 30في النحو العربي نقد وتوجيه 3د /مهدي املخزومي3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد12:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الثالث
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

ّ
سانيات ّ
الل ّ
العامة
املادة:
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
ّ ّ
ّ
ّ
املادة :اللسانيات العامة  /محاضرة+تطبيق
مفردات املحاضرة
ّ
 11مدخل  :تاريخ الفكر اللساني 1
ّ
تاريخ الفكر اللساني 4
14
 10اللسانيات الحديثة (أوال :مفهومها /موضوعها /مجاالتها) 1
12
12
11
10
14
19
11
11
14
10
12

املعامل4 :

السداس ي :الثالث
مفردات التطبيق
الهنود و اليونان
عند العرب (النحو والبالغة وألاصول)
ثنائيات دي سوسير (النظام والشكل :اللغة والكالم /آلانية
والتزمنية )
الدليل اللغوي (الدال واملدلول /التركيب والاستبدال)...
الخطية والتقطيع املزدوج
دورة التخاطب
تطبيق الوظائف من خالل النصوص
تطبيق على املستوى الفونولوجي،
تطبيق املستوى املرفولوجي
ّ
تطبيق املستوى
التركيبي،
تطبيق املستوى الدالليّ
املستوى النص ي (الانسجام والاتساق)
عبد الرحمان حاج صالح
تمام حسان  /ميشال زكرياء /الفهري /حساني

اللسانيات الحديثة (أوال :مفهومها /موضوعها /مجاالتها) 4
ثانيا :خصائص اللسان البشري
اللسانيات والتواصل اللغوي
وظائف اللغة
ّ
ّ
مستويات التحليل اللساني 1
ّ
الل ّ
ساني 4
مستويات التحليل
ّ
ّ
مستويات التحليل اللساني 0
ّ
الل ّ
ساني 2
مستويات التحليل
ّ
مستويات التحليل الل ّ
ساني 2
ّ
ّ
الل ّ
العربية الحديثة 1
سانية
الدراسات
ّ
ّ
ّ
الدراسات اللسانية العربية الحديثة 4

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
د/عبد القادر الفاس ي3
 31اللسانيات ،واللسانيات العربية3
 32اللسانيات (املجال والوظيفة واملنهج) 3د /سمير شريف استيتية3
 3.علم اللغة العربية 3د/محمود فهمي حجازي
 38اللسانيات العربية الحديثة 3مصطفى غلفان
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد2 :

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الثالث جذع مشترك3
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :املناهج النقدية املعاصرة
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:

11
14
10
12
12
11
10
14
19
11
11
14
10
12

املعامل14:

السداس ي :الثالث
مفردات التطبيق
بيرس
ليفي شتراوس ،جاكبسون....
الكان ،مورو ،دي نويل....
لوكاش ،جولدمان.....
باختين ،بيار زيما
بارث ،تودوروف ،جنات ،كرستيفا....
ميشال ريقاتير....
جورج بولي ،جان بيير ريشار
هنس جورج قدمير
أيزر  ،ياوس...
بيرس ،أوستن
جاك دريدا
فانسن ليتش ...

املادة :املناهج النقدية املعاصرة /محاضرة+تطبيق
مفردات املحاضرة
السيميائية
البنيوية
النقد النفس ي
البنيوية التكوينية
سوسيولوجيا النص
علم السرد
ألاسلوبية
املوضوعاتية
التأويلية
التلقي
التداولية
التفكيكية
النقد الثقافي
النقد التكويني

جون ميشال رباتي

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 31النقد والنقاد املعاصرون ملحمود تيمور
 32نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين ألامين
3 3.النقد ألادبي أصوله ومناهجه ـ لسيد قطب
 38عبد هللا الغذامي ،النقد الثقافي
 30يوسف وغليس ي ،مناهج النقد املعاصر3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد10:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الثالث
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

ّ
ألاسلوبية وتحليل الخطاب
املادة:
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
ّ
ّ
املادة:ألاسلوبية وتحليل الخطاب  /محاضرة+تطبيق
مفردات املحاضرة
ّ
ّ
ألاسلوبية ومجالها :
ألاسلوبية -:مفهوم
 11أوال:
ألاسلوبية التعبيريةّ
ّ
14
ألاسلوبية البنيويةّ
ّ
10
ألاسلوبية إلاحصائيةّ
ّ
12
ّ
 12ألاسلوبية النفسية
ّ
ألاسلوبية التوزيعية
11
 10الظواهر ألاسلوبية (الانزياح واملفارقة)
ّ
ثانيا :تحليل الخطاب :ضبط مفهومي النص والخطاب.
14
 19أصناف الخطاب :الخطاب اللغوي وغير اللغوي
 11مقاربات تحليل الخطاب 1
 11مقاربات تحليل الخطاب 4
 14مقاربات تحليل الخطاب 0
 10مقاربات تحليل الخطاب 2
ّ
ألاسلوبية وتحليل الخطاب
12

املعامل4 :

السداس ي :الثالث
مفردات التطبيق
مجال ألاسلوبيةّ
ّ
ألاسلوبية /
مصطلح
التطبيق على نص شعري  ،نص نثري
التطبيق على نص شعري  ،نص نثري
التطبيق على نص شعري  ،نص نثري
التطبيق على نص شعري  ،نص نثري
ّ
محددات ألاسلوب ( الاختيار التركيب(
التطبيق على نص شعري  ،نص نثري
قراءة في املعاجم والنصوص النقدية
تطبيق على نماذج
ميشال فوكو
فان دايك
فريديريك مانقينو
روالن بارث
عبد السالم املسدي /الطرابلس ي

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 31تحليل الخطاب الشعري (محمد مفتاح)
 32نور الدين السد ،ألاسلوبية وتحليل الخطاب3
 3.سارة ميلز ،الخطاب3
 38بيار غيرو ،ألاسلوب وألاسلوبية3
 30جورج مولينيه ،ألاسلوبية3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد0:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي :الثالث
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :مدخل إلى ألادب املقارن
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:

11
14
10
12
12
11
10
14
19
11
11
14
10
12

املعامل14:

املادة :مدخل إلى ألادب املقارن /محاضرة+تطبيق
مفردات املحاضرة
املفهوم و النشأة والتطور 1
املفهوم و النشأة والتطور 4
مقومات البحث املقارن
مدارس ألادب املقارن :الفرنسية
مدارس ألادب املقارن :ألامريكية
مدارس ألادب املقارن :السالفية
مدارس ألادب املقارن :العربية
مباحث ألادب املقارن :رحلة آلاداب
التأثر والتأثير
التيارات
النماذج البشرية
ألاجناس ألادبية
ألادب وألاسطورة
املوضوعات

السداس ي :الثالث
مفردات التطبيق
الفرق بين ألادب العام وألادب املقارن
الفرق بين ألادب العاملي وألادب املقارن
مجاالت البحث  /شروط الباحث /عدة املقارن
بول فون تغيم /جون ماري كاري
روني ويليك

نصوص لجمال الدين بن الشيخ  /غنيمي هالل
بين ألادبين العربي والفارس ي :مجنون ليلى
املوشحات والتروبادور
البوفارية/الفرترية/الفاوستية/
زاديك بين موليير وال برويير/بخالء الجاحظ
املالحم/املسرح الشعري :شوقي ،راسين
بيجماليون /أوديب بن سوفوكليس وتوفيق الحكيم
السندباد البحري /روبنسون كروزو /موبيديك

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
محمد غنيمي ،هالل ألادب املقارنـ علوش سعيد ،مدارس ألادب املقارن دراسة منهجية
 حسام الخطيب  ،ألادب املقارن ()2,1-م3ف 3غويار ،ألادب املقارن  ،ترجمة محمد غالب
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

الرصيد10:

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الثالث
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ّ
الاستكشافية:
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :علم الداللة
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
ّ
املادة :علم الداللة

ّ
الاستكشافية
السداس ّي الثالث وحدة التعليم
مدخل إلى علم الداللة :اصطالحا وتاريخا
1
الداللة عند علماء العرب  :1النحاة  ،و اللغويون وعلماء ألاصول
4
الداللة عند علماء العرب  :4الفالسفة ،واملتكلمون والبالغيون
0
ّ
ّ
ّ
أنواع الداللة :املعجمية ،الصوتية ،الصرفية.
2
ّ
ّ
أنواع الداللة :النحوية ،والسياقية وداللة املقام.
2
ّ
التغير الداللي ومظاهره.
1
ّ
ّ
العالقات الداللية (1عالقة اللفظ باملعنى ،الاشتمال
0
ّ
العالقات الداللية (4الترادف ،الاشتراك ،التضاد...
4
ّ
 نظرية الحقول الداللية.9
ّ
ّ
 11نظريات التحليل الداللي  :1النظرية التحليلية.
ّ
ّ
الوظيفية.
الداللي  :4النظرية
 11نظريات التحليل
ّ
ّ
 14نظريات التحليل الداللي  :0النظرية السياقية.
ّ
التوليدية التحويليةّ
ّ
الداللي  :2النظرية
 10نظريات التحليل
 12علم الداللة وعالقته بالعلوم ألاخرى.
طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 -1داللة ألالفاظ 3إبراهيم أنيس3
 -2علم الداللة 3أحمد عمر مختار3
 -.نظرية الحقول الداللية واستخداماتها املعجمية 3أحمد عمر مختار3
 -8الفروق في اللغة 3أبو هالل العسكري3

املعامل1 :
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد1 :

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي :الثالث
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ّ
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية الاستكشافية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :أصول النحو
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
ّ
ّ
الرصيد1 :
املعامل1 :
املادة :أصول النحو
السداس ّي الثالث وحدة التعليم ألافقية
مدخل :النحو و أصول النحو  ،املصطلح واملفهوم
1
أصول النحو  :1النشأة واملرجعيات
4
ّ
أصول النحو  : 4التأليف ورواده :ابن جني ،ابن ألانباري ،والسيوطي
0
السماع مفهومه وشروطه
2
السماع ومصادره  : 1القرآن والحديث الشريف
2
السماع ومصادره  : 4كالم العرب ( الشعر والنثر)
1
ّ
القياس النحوي وأركانه  :1املقيس عليه و املقيس
0
ّ
ّ
القياس النحوي وأركانه  :4العلة  /الحكم
4
استصحاب الحال ،ومواقف العلماء القدامى واملحدثين.
9
 11إلاجماع وأنواعه( إجماع الفقهاء،إجماع النحاة ،إجماع ألاصوليين)
 11ظاهرة إلاعراب
ّ
 14ألاصل والفرع :أصل الوضع ،أصل القاعدة ،العدول عن ألاصل ،الرد إلى ألاصل...
 10الاجتهاد ومواقف العلماء.
نظرية العامل
12
طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 -1سعيد ألافغاني ،في أصول النحو3
 -2محمد خان ،أصول النحو العربي3
 -.عبد الرحمان الحاج صالح ،السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة3
 -8ابن السراج البغدادي ،ألاصول في النحو
 -0السيوطي ،كتاب الاقتراح في علم أصول النحو3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الثالث
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألافقية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة-FRANCAIS :
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
السداس ي الثالث وحدة التعليم ألافقية

املعامل91:

FRANCAIS
La lexie nominale

الرصيد91:

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

Pratique linguistique

19

Langue de spécialité

11

Pratique linguistique

12

Pratique linguistique
Pratique linguistique

1.
18

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

1

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الثالث
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألافقية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادةANGLAIS :
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
السداس ي الثالث وحدة التعليم ألافقية

ANGLAIS
الرصيد91:
The present tenses

املعامل91:

The past and perfect tenses

2

The future

.

The conditional

8

Exercises

0

The participles present and past

6

Exercises

7

The Gerund
Exercises
The imperative

1
0
19

Exercises

11

The passive voice

12

Reported speech

1.

Exercises

18

طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

1

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي :الرابع
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :النص ألادبي املعاصر
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
املعامل10:

11
14
10
12
12
11
10
14
19
11
11
14
10
12

املادة :النص ألادبي املعاصر/محاضرة و السداس ي :الرابع
تطبيق
مفردات التطبيق
مفردات املحاضرة
الشعر العربي املعاصر :مدخل تاريخي
مفدي زكرياء/سليمان العيس ى/البارودي/عمر أبو ريشة
قصيدة الشعر العمودي
تحليل نص الكوليرا لنازك املالئكة
الرواد والتجربة الشعرية الجديدة 1
تحليل نص حفار القبور/أنشودة املطر للسياب
الرواد والتجربة الشعرية الجديدة 4
دراسة نص (أدونيس/محمود درويش/يوسف الخال)
الحداثة الشعرية 1
دراسة نص :نزار قباني/خليل حاوي/حجازي/عبد الصبور...
الحداثة الشعرية 4
تحليل نص شعري معاصر (عز الدين ميهوبي/سليمان جوادي /عثمان لوصيف
الحداثة الشعرية في الجزائر
نص:أبو القاسم سعد هللا /محمد الصالح باوية
قصيدة التفعيلة
نص :أنس ي الحاج /عبد الحميد شكيل /عز الدين مناصرة
قصيدة النثر
زكريا تامر/غادة السمان/يوسف إدريس
الفنون النثرية املعاصرة (القصة)
سهيل إدريس /إبراهيم الكوني /محمد شكري/
الفن القصص ي :ألاعالم والاتجاهات
الرواية والتاريخ :نجيب محفوظ /واسيني ألاعرج /عبد الرحمن منيف
الرواية العربية املعاصرة :نشأتها وتطورها
الرواية واملجتمع :ابن هدوقة/وطار/الطيب صالح/حنا مينا /جمال الغيطاني
الرواية العربية املعاصرة :أعالمها
دراسة نص :سعد هللا ونوس/عبد القادر علولة...
املسرح العربي املعاصر وقضاياه

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 31النصوص النثرية املعاصرة (حسن البحراوي)3
 32توظيف التراث في الرواية العربية املعاصرة3
 3.الخطيئة والتكفير (من البنيوية إلى التشريحية) ( عبد هللا الغذامي)
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد12:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي :الرابع
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :النقد العربي املعاصر
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:

11
14
10
12
12
11
10
14
19
11
11
14
10
12

املادة :النقد العربي املعاصر/محاضرة و تطبيق
مفردات املحاضرة
ارهاصات النقد العربي املعاصر
النقد الجديد
النقدألاسلوبي
النقد البنيوي
النقد السيميائي
النقد الاجتماعي
النقد الثقافي
النقد النفس ي
النقد ألايديولوجي
الحداثة و املعاصرة
الالتزام في ألادب
الغموض في الشعر
الصورة الشعرية
التناص

املعامل14:

السداس ي :الرابع
مفردات التطبيق
التعريف بالنظرية -الترجمة -التأليف
نص للتطبيق :رشاد رشدي /محمد عناني /مصطفى ناصف
نص للتطبيق :عبد السالم املسدي ،صالح فضل
نص للتطبيق :كمال أبو ديب ،عبد الحميد بورايو ،نبيلة إبراهيم
نص للتطبيق :سعيد بنكراد ،رشيد بن مالك
نص للتطبيق :حسين مروة /محمود أمين العالم/
نص للتطبيق :الغذامي /إدوارد سعيد
نص للتطبيق :جورج طرابيش ي ،عز الدين إسماعيل....
نص للتطبيق :سعيد علوش ،نبيل سليمان ،محمود أمين العالم....
نص للتطبيق :عبد السالم املسدي /عبد العزيز املقالح
نص للتطبيق :عبد املحسن طه بدر /عبد املنعم تليمة
نص للتطبيق :إبراهيم رماني
نص للتطبيق :جابر عصفور  /محمد الولي/
نص للتطبيق :محمد مفتاح

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
31النقد املنهجى عند العرب ـ محمد مندور
32النقد والنقاد املعاصرون ملحمود تيمور
3.نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين ألامين
38النقد ألادبي أصوله ومناهجه ـ لسيد قطب
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد12:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الرابع
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :علم الصرف
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
ّ
املادة :علم الصرف /محاضرة و تطبيق
مفردات املحاضرة
أبنية املصادر 1
أبنية املصادر 4
ّ
الصناعي
املصدر امليمي ،مصدر الهيأة ،املصدر
التذكير و التأنيث
التثنية
الجمع السالم بنوعيه
أبنية جموع التكسير ودالالتها  ( 1اسم الجمع – جمع الجمع)
أبنية جموع التكسير ودالالتها  ( 4اسم الجنس إلافر ّ
ّ
الجمعي)
ادي – اسم الجنس
أبنية جموع التكسير ودالالتها ( 0صيغ منتهى الجموع)
إلاعالل و إلابدال
إلادغام
التصغير
ّ
النسب
املمدود واملقصور واملنقوص
السداس ي :الرابع

11
14
10
12
12
11
10
14
19
11
11
14
10
12

الرصيد12:

املعامل10:
مفردات التطبيق
تطبيقات من خالل نصوص وكتابات أدبية
تطبيقات من خالل نصوص وكتابات أدبية
تطبيقات من خالل نصوص وكتابات أدبية
تطبيقات من خالل نصوص وكتابات أدبية
تطبيقات من خالل نصوص وكتابات أدبية
تطبيقات من خالل نصوص وكتابات أدبية
تطبيقات من خالل نصوص وكتابات أدبية
تطبيقات من خالل نصوص وكتابات أدبية
تطبيقات من خالل نصوص وكتابات أدبية
تطبيقات من خالل نصوص وكتابات أدبية
تطبيقات من خالل نصوص وكتابات أدبية
تطبيقات من خالل نصوص وكتابات أدبية
تطبيقات من خالل نصوص وكتابات أدبية
تطبيقات من خالل نصوص وكتابات أدبية

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
-1محمد حماسة عبد اللطيف ،في بناء الجملة العربية3
 -2محمد حماسة عبد اللطيف ،العالمة إلاعرابية في الجملة بين القديم والحديث3
-.تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها3
 -8الشيخ مصطفى الغالييني ،جامع الدروس العربية3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي :الرابع
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

ّ
ّ
الل ّ
التطبيقية
سانيات
املادة:
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
ّ ّ
ّ
الل ّ
التطبيقية /محاضرة و تطبيق
سانيات
املادة:
مفردات املحاضرة
ّ
ّ
ّ
الل ّ
التطبيقية  :1املفهوم والنشأة والتطور.
سانيات
-مدخل إلى

السداس ي :الرابع

11

ّ
ّ
الل ّ
التطبيقية : 4املجاالت واملرجعية املعرفية واملنهجية
سانيات
مدخل إلى
ّ
ّ
ّ
ّ
امللكات اللغوية  1فهم اللغة ،إنشاء اللغة
ّ
الل ّ
غوية  4الكتابة  ،القراءة
امللكات
ّ
السلوكية ،الارتباطيةّ
ّ
نظريات التعلم :1
ّ
نظريات التعلم  :4النظرية البيولوجية
ّ
ّ
املعرفية
نظريات التعلم  :0النظرية
ّ
ّ
التقليدي .املنهج البنو ّي
مناهج تعليم اللغات  :1املنهج
ّ
ّ
التواصلي.
مناهج تعليم اللغات  :4املنهج
الازدواجية ،والثنائية والتعدد اللغوي
التخطيط اللغوي
أمراض الكالم وعيوبه
اللغة والاتصال
الترجمة آلالية

الرصيد2 :

املعامل4 :
مفردات التطبيق
نصوص مختارة:شارل بوتون /املسدي /احمد
حساني /صالح بلعيد
نصوص مختارة :مازن الوعر /ميشال زكرياء
نصوص مختارة :محمد عيد...
نصوص مختارة :عبد الرحمن الحاج صالح...

14
10
12
12
11
10
14
19
11
11
14
10
12
طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 -1صالح بلعيد ،دروس في اللسانيات التطبيقية3
 -2ميشال زكريا ،ألالسنية وتعليم اللغات3
 -.صالح بلعيد ،اللغة العربية العلمية3
 -8اللسانيات واللغة العربية 3د/عبد القادر الفاس ي الفهري3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الرابع
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :نظرية ألادب
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:

11
14
10
12
12
11
10
14
19
11
11
14
10
12

املعامل14:

السداس ي :الرابع
مفردات التطبيق
اختيار املدونات و النصوص
اختيار املدونات و النصوص
اختيار املدونات و النصوص
اختيار املدونات و النصوص
اختيار املدونات و النصوص
اختيار املدونات و النصوص
اختيار املدونات و النصوص
اختيار املدونات و النصوص
اختيار املدونات و النصوص
اختيار املدونات و النصوص
اختيار املدونات و النصوص
اختيار املدونات و النصوص
اختيار املدونات و النصوص
اختيار املدونات و النصوص

املادة :نظرية ألادب /محاضرة و تطبيق
مفردات املحاضرة
نظرية ألادب(املاهية و املفهوم)
نظرية ألادب و العلوم ألاخرى
نظرية ألادب و تاريخ ألادب و نقده
طبيعة ألادب
وظيفة ألادب
نظريات إلابداع ألادبي
أ_ املحاكاة
ب_نظرية التعبير
ج_ نظرية الخلق
د_ نظرية الانعكاس
نظرية ألاجناس ألادبية
أ_نظرية الشعر
ب_نظرية الرواية
ج_نظرية الدراما

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 -1نظرية ألادب ومناهج الدراسات ألادبية  :عبداملنعم إسماعيل.
 -2النظرية ألادبية املعاصرة  :رامان سلدن.
- -.في نظرية ألادب عند العرب  :حمادي صمود.
 -8مدخل إلى نظرية ألادب :مراد مبروك.
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد10:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي :الرابع
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

ّ
الل ّ
سانية
املادة :املدارس
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
ّ
ّ
ّ
املعامل14:
السداس ي :الرابع
املادة :املدارس اللسانية  /محاضرة و تطبيق
مفردات التطبيق
مفردات املحاضرة
مدخل املدرسة  /الحلقة  /النظرية
11
كتاب محاضرات في اللسانيات العامة
لسانيات دو سوسير
14
ياكوبسون
حلقة موسكو
10
تروبوتسكوي
مدرسة براغ 1
12
بنفينيست
مدرسة براغ 4
12
هيلمسليف
مدرسة كوبنهاغن
11
ّ
مارتيني
املدرسة الوظيفية الفرنسية
10
فيرث
املدرسة السياقية
14
ّ
بلومفيلد  /هاريس
املدرسة التوزيعية
19
تشومسكي
املدرسة التوليدية التحويلية 1
11
كاتس /فودور
املدرسة التوليدية التحويلية 4
11
ّ
سيمون ديك /أحمد املتوكل
املدرسة الوظيفية ألامريكية
14
أوستين /سيرل
مدرسة أوكسفورد
10
ّ
عبد الرحمن الحاج صالح
املدرسة الخليلية
12
طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 -1كاترين فوك وبيارلي قوفيك ،مبادئ في قضايا اللسانيات املعاصرة3
 -2محمد الصغير بناني ،املدارس اللسانية في التراث العربي وفي الدراسة الحديثة3
 -.أحمد مومن ،اللسانيات –النشأة والتطور3
 -8أحمد محمد قدور ،مبادئ اللسانيات3
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الرصيد10:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الرابع
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :مدخل إلى آلاداب العاملية
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
املادة :مدخل إلى آلاداب العاملية /محاضرة و تطبيق
مفردات املحاضرة
آلاداب العاملية :املفهوم واملصطلح
11
آلاداب الشرقية القديمة
14
آلاداب الغربية القديمة
10
ألادب إلافريقي القديم
12
ألادب الروس ي
12
ألادب التركي
11
ألادب ألاملاني
10
ألادب الفرنس ي
14
ألادب إلانجليزي
19
ألادب ألامريكي
11
ألادب ألامريكي الالتيني
11
ألادب إلافريقي الحديث
14
ألادب إلايطالي الحديث
10
ألادب إلاسباني
12

املعامل:

السداس ي :الرابع
مفردات التطبيق
غوتة ...
الشهنامة للفردوس ي /الرامايانة /املهابهارتا
الانياذة (فرجيل)/الكوميديا إلالهية لدانتي
الحمار الذهبي ( أبوليوس)
بوشكين/تولستوي/غوغول /دوستويفسكي/
ناظم حكمت
غوتة/شليجل/شيليغ /بريخت /غونتر غراس
راسين/المرتين/هيجو/فلوبير/رامبو/سنتدال
شيكسبير/فرجينيا وولف /فوكنر
همينغواي/دوس باسوس /شتاينباك /إدغار أالن بو
ماركيز/باولو كويلو /بابلو نيرودا /بورخيس
ليوبول سنغور... /
ألبرتو مورافيا /ألكونت دوالبيدوزا
سرفونتيس /لوركا

طريقة التقييم:
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 31بديع حقي  ،قمم في ألادب العالمي
 32إنجيل بطرس سمعان  ،روبنسون كروزو لدانيل ديفو
 3.توفيق الحكيم  ،فن ألادب
 38طه باقر  ،ملحمة جلجامش
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الرصيد:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الرابع
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ّ
الاستكشافية:
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :التعليميات العامة
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
ّ
ّ
ّ
ّ
الرصيد1
املعامل1
املادة :التعليميات العامة
السداس ّي الرابع وحدة التعليم الاستكشافية
التعليميات :املصطلح واملفهوم
1
ّ
التعليمية والبيداغوجيا
2
ّ
التعليم والتعلم
.
ّ
التعليمية وعلوم التربية
8
ّ
ّ
ّ
نظريات التعلم :النشأة  :1السلوكية،
0
ّ
ّ
نظريات التعلم :2 :الجشطالتية
6
ّ
ّ
ّ
نظريات التعلم : . :البنائية الاجتماعية
7
ّ
إعداد املعلم
1
ّ
مشكالت التعلم وعالجها
0
ّ
ّ
الوسائل التعليمية وتقنياتها
19
ّ
ّ
ّ
ألاسس النظرية للطرائق التعليمية وتطورها :املقاربة باملضامين ،املقاربة باألهداف،
11
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ألاسس النظرية للطرائق التعليمية وتطورها :املقاربة الكفاءات (بيداغوجيا الوضعية ،املشكلة -بيداغوجيا املشروع -املقاربة النصية333
12
التقويم وأنواعه :التقييم /التقويم (التقييم التشخيص ي ،التقييم التكويني ،التقييم التأهيلي)ّ
1.
ّ
ّ
ّ
التعليمية و التكنولوجيات الحديثة لإلعالم والاتصال
18
طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
أسس تعلم اللغة وتعليمها ،دوجالس براون ،ترجمة د.عبده الراجحي ود.علي أحمد شعبان،تعليم وتعلم اللغة وثقافتها دراسة نظرية وميدانية ،د.املصطفى بن عبد هللا بوشوكتعليم اللغة بين الواقع والطموح ،د.محمود أحمد السيد.-تعلمية اللغة العربية (2أجزاء) ،د.أنطوان صياخ وأنطوان
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إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي :الرابع
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ّ
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية الاستكشافية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

ّ
املادة :علم الاجتماع اللغو ّي
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
ّ
ّ
اللغويّ
ّ
املادة :علم الاجتماع
السداس ّي الرابع وحدة التعليم الاستكشافية
ّ
مدخل إلى علم الاجتماع اللغوي :نشأته ومجاالته واتجاهاته
1
اللغة واملجتمع والثقافة
2
الوظيفة الاجتماعية للغة
.
ّ
اللغويةّ
السياسات
8
ّ ّ
اللغويّ
أهمية اللغة في التفاعل ودورها في التنشئة الاجتماعية :أثر الفرد في التطور
0
ّ
ّ
اللغة ألام ولغة املنشأ
6
الثنائية اللغة
7
الازدواجية اللغوية
1
ّ
التعدد اللغويّ
0
ّ
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
 19التنوع اللغوي والجغرافي  :1جغرافية اللغة ،ألاطلس اللغوي333
ّ
ّ
ّ ّ
اللغو ّي والجغر ّ
افي  :2اللغات املهيمنة ولغات ألاقل ّيات (علم اللهجات)
 11التنوع
 12اللغة والطبقة الاجتماعية :التنوع الثقافي ،الجنس ي3333
 1.الصراع اللغو ّي  :1طبيعته وأسبابه
 18الصراع اللغو ّي  :2مظاهره وآثاره
طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 31علم اللغة الاجتماعي ،د3محمود فهمي حجازي
 32اللسانية الاجتماعية ،جولييت غارمادي ،ترجمة خليل أحمد خليل3
 3.علم الاجتماع اللغـوي لعبد الفتاح عفيفي
 38علم الاجتماع التربوي لصالح الدين ترواح
 30دراسات في علم الاجتماع التربوي لناصر ثابت

املعامل1 :
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الرصيد1 :

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الرابع
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألافقية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:
املادة :لغة أجنبية

FRANCAIS
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
السداس ي الثاني وحدة التعليم ألافقية

FRANCAIS
الرصيد91:
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

املعامل91:

طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
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1
2
.
8
0
6
7
1
0
19
11
12
1.
18

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الرابع
عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية3
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألافقية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادةANGLAIS :
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
السداس ي الثاني وحدة التعليم ألافقية

ANGLAIS
الرصيد91:
The present tenses
The past and perfect tenses
The future
The conditional
Exercises
The participles present and past
Exercises
The Gerund
Exercises
The imperative
Exercises
The passive voice
Reported speech
Exercises

املعامل91:

طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3

53

جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

1
2
.
8
0
6
7
1
0
19
11
12
1.
18

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي :الخامس
عنوان الليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :التعليميات التطبيقية
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
السداس ي الخامس

املعامل9.:

املادة :التعليميات التطبيقية

الرصيد90:

وحدة التعليم اساسية
محاضرات
1

التعليمية التطبيقية:املفاهيم-املصطلحات

2

التعليمية من الفنية إلى العلمية
التعلمية وانشغالالتها ألاساسية -

تطبيقات
تحليل العملية التعليمية ملحمد دريش
ّ
نص من كتاب من البيداغوجيا إلى ّ
الديداكتيك ،3رشيد بناني 3
نص من كتاب من البيداغوجيا إلى ّ
الديداكتيك ،3رشيد ّبناني

ّ
ّ
التراث ّ
مفاهيم ّ
والدراسات اللسانية الحديثة -بشير إبرير وآخرون33
التعليمية بين

8

عالقة التعليمية:باللسانيات

0

التعليمية و عالقتها بعلم النفس-علم نصوص من كتاب دالئل اكتساب اللغة لبشير ابرير-

6

الاجتماع-علوم التربية333333
ّ
بذورالتعليمية في التراث

7

تعليمية املواد العلمية

1

تعليمية املواد إلانسانية والاجتماعية ا
ّ
أهميتها وكيفية نص من كتاب تكنولوجيا التعليم ومنظومة الوسائط املتعددة 3احمد حامد
الوسائط التعليمية

0

نصوص من كتاب تعليمية النصوص بين النظرية و التطبيق لبشير ابرير
ّ
نصوص من كتاب :املقدمة البن خلدون /امللكة اللسانية عند ابن خلدون ملحمد
عيد/3
ّ
نصوص من كتاب دليل إعداد مواد تعليم اللغة العربية رشدي أحمد طعيمة
ّ
نصوص من كتاب دليل إعداد مواد تعليم اللغة العربية رشدي أحمد طعيمة
منصور

19

استثمارها
ّ
التدريس في ضوء املقاربات

نص من كتاب كفايات التدريس 3سهيلة الفتالوي 3

11

املقاربة باملضامين

3نص من كتاب من بيداغوجية املحتويات الى بيداغوجية الكفايات  3ميلود

12

املقاربة باألهداف

نص من كتاب بيداغوجية الكفايات وألا هداف الاندماجية حسن توبي

1.

املقاربة بالكفاءات

نص من كتاب ديداكتيك الكفيات والادماج عمر بيشو 3بيداغوجية الكفايات

18

أساسيات في بناء ّ
الدرس ( إلانتقاء  ،نص من مقال أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدريس ي اللغة العربية 3عبد
ّ
التخطيطّ ،
ّ
الت ّ
درج  ،العرض  ،الترسيخ  ،الرحمان حاج صالح

النوري

3محمد الطاهر وعلي

الاستثمار)
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إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي الخامس
طريقة التقييم:متواصل  +امتحان
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 31أسس تعلم اللغة وتعليمها دوقالس بروان
 32اللغات ألاجنبية تعليمها وتعلمها نايف خرما وعلي حجاج
 3.تعليمية النصوص بين النظرية والتطبيق بشير إبرير
- 38اللسانيات والديداكتيك ،علي آيت أوشان 3
 30علم اللغة التطبيقي ،عبده الراجحي3
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إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الخامس
عنوان الليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة:علم النفس اللغوي
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
املادة:علم النفس اللغوي

السداس ي الخامس

املعامل92:

الرصيد98:

وحدة التعليم اساسية
تطبيقات

1

محاضرات
ّ
ّ
تحديد املفاهيم ( علم ّ
النفس اللغوي /اللسانيات نصوص تطبيقة من كتاب :املوسوعة اللغوية كولنج-
ّ
النفسية)

2

عالقة اللسانيات النفسية بالعلوم ألاخرى1

.

عالقة اللسانيات النفسية بالعلوم ألاخرى 2

ّ
علم ّ
النفس اللغوي لحنفي بن عيس ى
ّ
اللسانيات ّ
النفسية لعبد هللا العصيلي

8

قضايا اللسانيات النفسية

أسس تعلم اللغة وتعليمه ل دوكالس براونا

0

الاكتساب اللغوي

6

مراحل اكتساب اللغة

املوسوعة اللغوية لكولنج :
ّ
ّ
ّ
اللسانيات في النهوض بمستوى ّ
مدرس ي اللغة
نص من مقال أثر

7

العربية لعبد الرحمن الحاج صالح
ّ
:اللسانيات ّ
النفسية لعبد هللا العصيلي
الفروق بين اكتساب لغة املنشأ وتعلم اللغة الثانية أو نص من كتاب
ألاجنبية

1

إنتاج اللغة وتفكيكها

0

علم أمراض التخاطب 1

19

علم أمراض التخاطب وعيوب النطق 2

11

فقدان اللغة

12

اللغة والتحليل النفس ي 1

1.

اللغة والتحليل النفس ي 2

18

اللغة وإلادراك

ّ
اللغة ملارك ريشلّ /3
مقدمة في علم
نص من كتاب  :اكتساب
ّ
ّ
النفس العصبي ملحمد الشقيرات3
ّ
نص من كتاب أمراض الكالم –ملصطفى فهمي /3علل اللسان
ّ
ّ
وأمراض اللغة ملحمد كشاش3
نص من كتاب البيان ّ
والتبيين للجاحظ /كتاب الحبسة وأنواعها
ألحمد حابس
نص من كتاب أمراض الكالم –ملصطفى فهمي3
ّ
نص من كتاب أمراض الكالم –ملصطفى فهمي /سيكولوجية اللغة
ّ
والطفل ّ
للسيد عبد الحميد سليمان 33
نص من كتاب أمراض الكالم –ملصطفى فهمي3
ّ ّ
نص من كتاب أسس تعلم اللغة ،دوغالس براون 3

وامتحان
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

طريقة
التقييم:
متواص

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
 31محاضرات في علم النفس اللغوي حنفي بن عيس ى3
 32علم اللغة النفس ي ،صالح بلعيد 3و علم اللغة النفس ي ،عبد العزيز العصيلي3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي :الخامس
عنوان الليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :تعليمية اللغة العربية
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
السداس ي الخامس

املعامل9.:

املادة :تعليمية اللغة العربية

الرصيد90:

وحدة التعليم اساسية
تطبيقات

1

محاضرات
ّ
مستويات اللغة العربية وخصائص املنطوق /اللغة بين املشافهة والتـحرير ،عبدالرحمن حاج صالح

2

واملكتوب
ّ
ّ
ّ
تعليم اللغة العربية في الطرائق التعليمية :تحليل نص من كتاب تعليمية اللغة العربية بين النظرية والتطبيق لحسن شحاتة

.

ونقد
ّ
تعليم اللغة العربية في الطرائق الحديثة :تحليل نص من كتاب تدريس فنون اللغة العربية  ،علي أحمد مدكور3
ونقد
تكليف الطلبة بتقديم دروس تطبيقية في املوضوعات املسجلة في

8

تعليم العناصر واملهارات اللغوية :ألاصوات

0

تعليم العناصر واملهارات اللغوية :النحو

6

تعليم العناصر واملهارات اللغوية :املفردات

7

تعليم مهارة الاستماع

1

تعليم مهارة التعبير الشفو ّي

0

تعليم مهارة القراءة

19

تعليم مهارة الكتابة

11

ّ
العلمي
تعلمية النص:ألادبي،

12

الاختبارات اللغوية

تدريبات

1.

تقويم املناهج املدرسية

18

تعليم العربية للناطقين بغيرها

تحليل كتب مدرسية
ّ
نص من كتاب علم اللغة ّ
التطبيقي ّ ،
الراجحي3

املحاضرات
تكليف الطلبة بتقديم دروس تطبيقية في املوضوعات املسجلة في
املحاضرات
تكليف الطلبة بتقديم دروس تطبيقية في املوضوعات املسجلة في
املحاضرات
تكليف الطلبة بتقديم دروس تطبيقية في املوضوعات املسجلة في
املحاضرات
تكليف الطلبة بتقديم دروس تطبيقية في املوضوعات املسجلة في
املحاضرات
تكليف الطلبة بتقديم دروس تطبيقية في املوضوعات املسجلة في
املحاضرات
تكليف الطلبة بتقديم دروس تطبيقية في املوضوعات املسجلة في
املحاضرات
تكليف الطلبة بتقديم دروس تطبيقية في املوضوعات املسجلة في
املحاضرات
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

طريقة التقييم :متواصل وامتحان
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت
 31أسس تعلم اللغة وتعليمها دوقالس بروان
 32تدريس فنون اللغة العربية ،علي أحمد مدكور3
 3.النحو التعليمي في التراث ،إبراهيم عبادة
 38مباحث في النظرية ألالسنية وتعليم اللغة ،ميشال زكريا
-
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي :الخامس
عنوان الليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :علم ألاسلوب
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
السداس ي السادس

املعامل92:

املادة :علم ألاسلوب

الرصيد98:

وحدة التعليم
تطبيقات

1

محاضرات
ّ
ّ
النشأة والت ّ
طور
ا علم ألاسلوب :

نص من كتاب ألاسلوبية لنايف خارمة

2

ألاسلوب وألاسلوبية

نص من كتاب ألاسلوبية وألاسلوب للمسدي

.

علم ألاسلوب والداللة

8

علم ألاسلوب وعلم التراكيب

قراءة في كتاب ألاسلوب لصالح فضل
ّ
نص من كتاب البنية اللغوية للبصيري  ،رابح بوحوش 3

0

علم ألاسلوب والعلوم اللغوية وألادبية

نص من كتاب ألاسلوبيات وتحليل الخطاب  ،رابح بوحوش3

6

نظريات ألاسلوبية

7

املدارس املؤسسة لعلم ألاسلوب1

نص من كتاب شعريات كمال أبو ذيب
ّ
نص من كتاب البالغة وألاسلوبية ّ ،
محمد عبد املطلب

1

املدارس املؤسسة لعلم ألاسلوب 2

0

ألاسلوب وعلم النص

19

علم ألاسلوب واللسانيات

تحليل نص

11

علم ألاسلوب و النقد اللساني

تحليل نص من كتاب البالغة وألاسلوبية  ،هانري بليت ( ترجمة العمري)

12

ألاسلوبية والبالغة 1

1.

ألاسلوبية والبالغة 2

تحليل نص من كتاب البالغة وألاسلوبية  ،هانري بليت ( ترجمة العمري)
ّ
نص من كتاب البالغة وألاسلوبية ّ ،
محمد عبد املطلب 3

18

علم ألاسلوب وتحليل الخطاب

نص من كتاب ألاسلوبية وتحليل الخطاب ،رابح بوحوش3

نص من كتاب البالغة وألاسلوبية  ،هانري بليت ( ترجمة العمري)
ّ
ّ
نص من كتاب اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري القديم ،
رابح بوحوش

طريقة التقييم:متواصل وامتحان
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 31ألاسلوبية وألاسلوب للمسدي
 32النص و ألاسلوبية عدنان بن ذريل
 3.ألاسلوب ،ألحمد الشايب
 38البالغة وألاسلوبية محمد عبد املطلب3
 30ألاسلوبية وتحليل الخطاب ،منذر عياش ي3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الخامس
عنوان الليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :منهجية البحث اللغوي
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
السداس ي الخامس

مادة النص :منهجية البحث اللغوي

وحدة التعليم اساسية

درس  +اعمال موجهة

دروس
1

املعامل92:

الرصيد9.:

أعمال موجهة
مدخل لتحديد املصطلحات واملفاهيم( املنهج ،املنهاج ،املدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث  ،رمضان عبد التواب
املنهجية ،املقاربة333 ،

2

البحث اللغوي :1أهميته  ،أهدافه

املدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث  ،رمضان عبد التواب3333

.

البحث اللغوي :2خصائصه  ،خطواته

البحث اللغوي عند العرب ألحمد مختار عمر3333

8

الاستقراء والاستنباط

نصوص من كتاب السماع اللغوي العلمي عبد الرحمن حاج

0

الاستدالل والاستشهاد

صالح ،أسئلة املنهجية العلمية آلمنة بلعلى333
نصوص من كتاب السماع اللغوي العلمي عبد الرحمن حاج
صالح ،رواية اللغة لعبد الحميد الشلقاني333
6

علم اللغة ملحمود فهمي حجازي ،منطق العرب في علوم اللسان

مناهج البحث اللغوي في التراث

لعبد الرحمن حاج صالح33333
7

املنهج التاريخي (إلاجراء)

علم اللغة لعبد الواحد وافي ،مفاتيح ألالسنية لجورج مونان،

1

املنهج املقارن (إلاجراء)

أسس علم اللغة ملاريو باي33333

0

املنهج الوصفي (إلاجراء)

مباحث في علم اللغة كمال بشر

19

املنهج التقابلي (إلاجراء)

علم اللغة التطبيقي عبده الراجحي3333

11

الاستبيان :أهميته ،إعداده ،تفريغه

تدريبات

12

الاستبيان :القراءة  ،تحليل املحتوى

تدريبات

1.

تصميم الجداول وألاشكال التوضيحية

تدريبات

18

كتابة البحث اللغوي وتحريره

تدريبات

طريقة التقييم:متواصل وامتحان
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 31مناهج البحث في اللغة لتمام حسان
 32منهجية البحث العلمي  ،ثريا ملحس3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
 3.منهجية البحث في العلوم إلانسانية ملوريس أنجلس
 38أسئلة املنهجية العلمية ،آمنة بلعلى3
 30الخالصة النحوية ،تمام حسان3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :الخامس
عنوان الليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :تطبيقات لغوية
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
السداس ي الخامس

املعامل92:

مادة النص :تطبيقات لغوية

الرصيد9.:

وحدة التعليم منهجية
تطبيقات
ّ
ً
نص من كتاب نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا ،داود

محاضرات
1

التطبيقات اللغوية:مفهومها ،أهميتها  ،أهدافها

2

التطبيقات اللغوية  :أنواعها  ،إعدادها

.

تطبيقات في اكتساب امللكة اللغوية

8

التطبيقات في الطرائق ّ
ّ
التقليدية

0

التطبيقات في الطرائق الحديثة

اسماعيل
ّ
ّ
نص من كتاب الاتجاهات الحديثة في تدريس اللغة

6

ّ
التطبيقات اللغوية البنوية والتواصلية

العربية  ،حسني عبد الباري عصر /التدريبات في قواعد
ّ
اللغة العربية  ،عمر مختار وآخرون 3
ّ
ً
نص من كتاب نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا ،داود

7

ّ
االتطبيقات اللغوية في الكتب املدرسية في مرحلة

التعليم تمارين الكتب املدرسية  :وصفها  ،تصنيفها  ،تقويمها 3

1

الابتدائي
ّ
االتطبيقات اللغوية في الكتب املدرسية في مرحلة

التعليم تمارين الكتب املدرسية  :وصفها  ،تصنيفها  ،تقويمها.

عبده3
ّ
ّ
املوجه الفني  ،عبد العلي إبراهيم 33
نص من كتاب
ّ ّ
نص من كتاب أساسيات تعلم اللغة العربية،فتحي علي
ّ
إبراهيم  /تدريس فنون اللغة العربية  ،علي مدكور333
ّ
نص من كتاب طرق تدريس اللغة العربية  ،زكريا

عبده

املتوسط
0

االتطبيقات اللغوية في الكتب املدرسية في مرحلة التعليم الثانوي 3تمارين الكتب املدرسية  :وصفها  ،تصنيفها  ،تقويمها.

19

:
ّ
التطبيقات اللغوية في الكتب املساعدة( الحوليات)

11
12
1.

تمارين الكتب املدرسية  :وصفها  ،تصنيفها  ،تقويمها.
ّ
إعداد أنواع من تمارين ألالعاب اللغوية3
تطبيقات ألالعاب اللغوية
ّ
ّ
تطبيقات العناصر اللغوية (ألاصوات  ،الصرف  ،النحو،إلامالء 3)3تدريب الطالب على إعداد تمارين لغوية 3
ّ
التلخيصّ ،
تطبيقات املها ات( ّ
،الترسيخ  ،كشف تدريبات ّ
متنوعة
التوسيع
ر

ألاخطاء3333
18

تدريبات

تطبيقات معجمية ( بحث في املعاجم)
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

طريقة التقييم :متواصل وامتحان
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 31التدريبات اللغوية والقواعد النحوية ملختار عمر وآخرين
- 32التطبيق النحوي لعبده الراجحي
- 3.التطبيق الصرفي لعبده الراجحي
 38التحليل النحوي لعبده الراجحي
 30جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييني3
 36أساليب تدريس اللغة العربية ،محمد علي الخوري3
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عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

عنوان الليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :البرمجة اللغوية
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
السداس ي الخامس

مادة النص :البرمجة اللغوية

وحدة التعليم منهجية

درس  +اعمال موجهة

املعامل92:

الدروس

الرصيد9.:

أعمال موجهة
نص من كتاب مقدمة في الحاسب والانترنيت عبد هللا

1

مصطلحات ومفاهيم

2

البرمجة اللغوية وعالقتها باملعالجة آلالية

.

البرمجة اللغوية وعالقتها باملعالجة آلالية :التنظيم والخصائص

8

البرمجة اللغوية وعالقتها باملعالجة آلالية :النشأة وألاهداف

0

البرمجة اللغوية وعالقتها باملعالجة آلالية :الكيفية والقواعد

6

آليات البرمجة اللغوية

7

البرمجة اللغوية والترجمة آلالية

1

ألانواع

0

ألاساليب

19

لغات التخصص في البرمجة اللغوية

11

لغات التخصص في البرمجة اللغوية

12

التصميمات الخاصة وأمثلتها في أجهزة الحاسوب

العزيز املوس ى
نص من كتاب التعليم املبرمج بين النظية والتطبيق
3جيري بوكزتار
نص من كتاب التعليم املبرمج أسسه

مفاهيمه

تطبيقاته نماذجه لحمد زايد يوسف
نص من كتاب استدخدام الحسوب فى التعليم إبراهيم
عبد الوكيل الفار
نص من كتاب تصميم البرمجيات التعليمية وإنتاجها
وتطبيقاتها التربوية عايد حمدان الهرش وأ خرون
نص من كتاب تكنولوجيا التعليم املفتوح خالد
مسطفى مالك
نص من كتاب الكبيوتر في التعليم فتح الباب عبد
الحليم
نص من كتاب املعاجات الدقيقة 3محمد إبراهيم
العدوي
كفايات التعليم الالكتروني محمد محموج زين الدين
صميم البرمجيات التعليمية

نص من كتاب

وإنتاجها وتطبيقاتها التربوية عايد حمدان الهرش وأ
خرون
نض من كتاب تكنولوجيا التعليم املفتوح خالد
مسطفى مالك
نص من كتاب

استدخدام الحسوب فى التعليم

إبراهيم عبد الوكيل الفار
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
1.

التصميمات الخاصة وأمثلتها في أجهزة الحاسوب

18

التصميمات الخاصة وأمثلتها في أجهزة الحاسوب

نص من كتاب

تصميم البرمجيات التعليمية

وإنتاجها وتطبيقاتها التربوية عايد حمدان الهرش وأ
خرون
نص من كتاب تصميم البرمجيات التعليمية وإنتاجها
وتطبيقاتها التربوية عايد حمدان الهرش وأ خرون
وامتحان
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
 31أساسيات البرمجة بلغة باسكال د 3نضال خضير
- 32البرمجة بلغة باسكال عصام عبد الرحيم
dynamic data structure 3.للمهندس عبد املجيد الخليدي3
 38تطبيقات الحاسوب في اللغات وآلاداب ،فؤاد الخوري3
 30نافذة على علم اللغة الحاسوبي ،صبري إبراهيم السيد3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

طريقة
التقييم:
متواصل

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي  :الخامس
عنوان الليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية الاستكشافية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :ألادب املقارن
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
السداس ي الخامس

مادة النص  :ألادب املقارن

وحدة التعليم

اعمال موجهة

1

مدخل إلى ألادب املقارن

2

ألادب املقارن :املفهوم والنشأة والتطور

.

مدارس ألادب املقارن

8

املدرسة الفرنسية

0

املدرسة الانجليزية

6

ألادب املقارن والبعد الثقافي

7

التأثير والتأثر في ألادب املقارن

1

ألادب إلاسالمي املقارن

0

أدوات البحث في ألادب املقارن

19

تأثير آلاداب العربية في آلاداب الغربية

11

روافد ألادب املقارن

12

ألاجناس ألادبية ألادب املقارن

1.

جهود املقارنين العرب

18

ألادب املقارن في الجزائر تجربة أبي العيد دودو

املعامل91:

طريقة التقييم :متواصل
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
31
32
3.
38
30
36
37

ألادب املقارن  ،غنيمي هالل3
أعمال ملتقى ألادب املقارن ،جامعة عنابة3
النظرية والتطبيق في ألادب املقارن ،عبد الرحمن محمد3
ما ألادب املقارن ،بييار كرونيل وكلود3
في ألادب املقارن ،محمد عبد السالم3
ألادب املقارن ،بول فان تيغم 3
مدارس ألادب العربي ،سعيد علوش3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد91:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي  :الخامس
عنوان الليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية الاستكشافية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :إلاعجاز اللغوي
أهداف التعليم:
املعارف املسبقة املطلوبة:
محتوى املادة:
السداس ي الخامس

مادة النص :الاعجاز اللغوي

وحدة التعليم

اعمال موجهة

1

إلاعجاز اللغوي :مفهومه ،أهميته  ،أنواعه

2

إعجاز املفردة القرآنية وعالقتها باملظاهر الكونية

.

إلاعجاز الصوتي :في العوارض الصوتية

8

إلاعجاز الصوتي :في التبدالت

0

إلاعجاز الصرفي :في الصيغ

6

إلاعجاز الصرفي :الخرق والعدول

7

إلاعجاز التركيبي :زمن الفعل

1

إلاعجاز التركيبي :حروف املعاني

0

إلاعجاز البياني :ألاساليب

19

إلاعجاز البياني  :التكرار

11

إلاعجاز البياني :الالتفات

12

إلاعجاز البياني :السياق

1.

التشبيهاإلعجاز البياني

18

الفاصلة القرآنية

املعامل91:

طريقة التقييم :متواصل يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
- 31إلاعجاز النحوي لهنداوي داود
- 32إلاعجاز الصرفي لهنداوي
- 3.دالئل إلاعجاز لعبد القاهر الجرجاني3
 38التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد91:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي  :الخامس
الليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألافقية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :

املادة :ترجمة املصطلحات اللغوية
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة :
السداس ي الخامس

مادة النص :ترجمة املصطلحات اللغوية

وحدة التعليم افقية

اعمال موجهة

1

الترجمة وإشكاالتها 1

2

الترجمة وإشكاالتها 2

.

شروط نقل املصطلح وترجمته

8

أنواع الترجمة

0

تعليمية الترجمة

6

املصطلحات اللسانية

7

املصطلح الصوتي والصرفي

1

املصطلح التركيبي

0

املصطلح الداللي

19

املصطلح ألادبي

11

املصطلح النقدي
ّ
العلمي
املصطلح

1.

ترجمة نصية  :1لسانية

18

ترجمة نصية  :2أدبية

12

املعامل91:

طريقة

التقييم:متواصل
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
- 31قاموس اللسانيات للمسدي
- 32آليات توليد املصطلح لليعبودي
- 3.اللسانيات واللغة العربية للفهري
ّ
العربي املغرب3
- 38مجلة اللسان
 30ألاسس اللغوية لعلم املصطلح ،محمود فهمي حجازي3
 36مقدمة في علم املصطلح ،علي القاسمي3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

الرصيد91:

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا

السداس ي السادس
عنوان الليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :التعليميات التطبيقية
املعارف املسبقة املطلوب
محتوى املادة
السداس ي السادس

مادة النص :التعليميات التطبيقية

وحدة التعليم :اساسية

درس +اعمال موجهة

دروس

املعامل9.:

الرصيد90:

أعمال موجهة

1

املناهج الدراسية :بناؤها ،تقويمها ،تطويرها

2

املناهج ّ
الدراسية  :أسسها وأركانها

.

أسس بناء املناهج (الفلسفية ،إلايديولوجية  ،نص من املناهج الدراسية بين النظرية والتطبيق  3حسن شحاتة
ّ
ّ
النفسية ،الاجتماعية  ،التربوية)

8

أركان املناهج ( 1ألاهداف )

نص من املناهج الدراسية بين النظرية والتطبيق  3حسن شحاتة

0

أركان املناهج  ( 2املحتوى )
ّ
" أركان املناهج ( .الطريقة)
أركان املناهج ّ ( 8
التقويم)

نص من كتاب علم اللغة التطبيقي عبده الراجحي

1

ّ
الدرس  :إعداده وتنفيذه3

0
19

التقويم والاختبارات
ّ
الاختبارات اللغوية

نص من كتاب قراءة التقويم التربوي

11

ألانشطة الصفية والالصفية

نص من كتاب نماذج التدريس الصفي يوسف قطامي 3

12

الفعل البيداغوجي و

6
7

نص من كتاب املناهج الدراسية بناؤها تقويمها تطويرها  3رشدي أحمد
طعيمة
نص من كتاب من البيداغوجية الى الدتاكتيك  3رشيد بناني

نص من كتاب تدريس فنون اللغة العربية
نص من كتاب أساسيات التقييم فى التعليم اللغوي  3ترحمة خالد
الدامغ
نص من كتاب 3دليل إعداد مواد تعليم اللغة العربية رشدي أحمد
طعيمة
نص من كتاب قراءة التقويم التربوي

استراتيجية السؤال نص من كتاب من كتاب التدريس الفعال

والجواب

3

1.

تقنيات التفويج والعمل الجماعي

نص من كتاب املوجه الفني ملدرس ي اللغة العربية عبد العليم إبراهيم3

18

تقنيات التفويج والعمل الجماعي

نص من كتاب املوجه الفني ملدرس ي اللغة العربية عبد العليم إبراهيم3

طريقة التقييم :متواصل وامتحان
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
- 31بحوث في اللغة عبد الرحمن الحاج صالح
- 32التدريبات اللغوية والقواعد النحوية ملصطفى النحاس وآخرون3
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جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
 3.تحليل العملية التعليمية ،محمد الدريج3
 38املوجه الفني ملدرس ي اللغة العربية ،عبد العليم إبراهيم3
 30اللسانيات وتعليم اللغة ،محمود أحمد السيد3
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عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:
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إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي السادس
الليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :
املادة :اللسانيات الحاسوبية
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة :
السداس ي السادس

املعامل92:

مادة النص :الليسانيات الحاسوبية

الرصيد98:

وحدة التعليم  :اساسية
محاضرات

طريقة
التقييم:
متواصل

تطبيقات

1

تمهيد :الحاسوب ،ألارقام ،اللغة

2

معدات الحاسوب وأجهزته

.

مجاالت استخدام الحاسوب (ما يمكن أن تفعله نص من كتاب 3اللغة والحسوب 3نبيل علي

نص من كتاب اللسانيات الحاسوبية مفهومها ونشأتها حمادي املوقت
نص من كتاب اللسانيات الحاسوبية  3املفاهيم الرئيسية 3وليد احمد
العناتي
الحواسيب)
8

أنظمة الحاسوب

نص من كتاب 3الذكاء الاصطناعي نبيل علي

0

الحاسوب والعمل إلاحصائي

نص من كتاب توت الحسوبية في خدمة الدراسات اللغوية العربية عبد

6

تحليل اللغة الطبيعية حاسوبيا :أساليب نص من كتاب املوسوعة اللغوية3كولينج

الرحمن العارف
ومشاكل
7

التحليل الحاسوبي واملستويات اللغوية

نص من كتاب املعالجة الالية للغة العربية 3سلوى حمادة

1

التحليل الصوري البياني
ّ
الفنولوجي واملعجمي

نص من كتاب تقنيات الرسوم التعليمية محمد املشقح
نص من كتاب الكميوتر في التعليم فتح الباب عبد الحليم السيد

19

النحوي والداللي

نص من كتاب الحاسوب في في التعليم محمد الجابري وأخرون

11

من تحليل الجملة إلى تحليل النص

نص من كتاب اللغة العربية والحاسوب نبيل علي

12

صناعة املعجم وعلم املفردات

1.

اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي

نص من كتاب3الذكاء الاصطناعي نبيل علي

18

الحاسوب في تعلم اللغات وتعليمها

نص من كتاب تطبيقات الحاسب الالي في اكتساب اللغة سعد القحطاني

0

عرض معاجم الكترونية والبحث وتقويمها

وامتحان
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
- 31تطبيقات الحاسب آلالي في اكتساب اللغة ،سعد القحطاني3
- 32مجلة اللسانيات املغربية كل ألاعداد مكتب التنسيق التعريب3
 3.الذكاء الاصطناعي ،نبيل علي3
 38الحاسوب واللغة العربية  ،نبيل علي3
 30اللسانيات الحاسوبية ،املفاهيم الرئيسية ،وليد أحمد العناتي3
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عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:
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إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي السادس:
الليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :

املادة :التطبيق النحوي
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة :
مادة النص :التطبيق النحوي

السداس ي السادس

املعامل9.:

الرصيد90:

وحدة التعليم اساسية
دروس

طريقة

تطبيقات

1

-الكالم-القول-اللفظة

2

إلاسناد في الجملة الفعلية

نص من كتاب الكلمة لحلمي خليل
ّ
نص من كتاب نماذج من ّ
التدريس ّ
الصرفي ،يوسف قطامي 3

.

إلاسناد في الجملة الاسمية

نص من كتاب الكافية للرض ي

8

إلاعراب-عالماته

0

أنواع إلاعراب

نص من كتاب العالمة إلاعرابية  ،مصطفى ّ
الساقي 3
ّ
نص من كتاب شرح شذور الذهب البن هشام

6

املبني

نص من كتاب النحو الوافي لعباس حسن

7

املعرب

نص من كتاب من كتاب النحو الوافي لعباس حسن

1

الضمائر

نص من كتاب التطبيق النحوي مهدي املخزومي

0

ألاسماء املبهمة

تطبيقات من كتاب من مغني اللبيب البن هشام

19

أسماء ألافعال

تطبيقات من كتاب النحو الوافي لعباس حسن النحو الكافي الشامل محمود

11

أسماء الاستفهام

تطبيقات من كتاب شرح املفصل البن يعيش

12

أسماء الشرط

تطبيقات من كتاب اوضح املسالك الى الفية ابن مالك ،ابن هشام

1.

التوابع

تطبيقات من كتاب شرح التصريح على التوضيح لخالد الازهري

18

متممات الجملة  :املفعوالت ،الحال ،التمييز333

تطبيقات من كتاب همع الهوامع للسيوطي

حسني مغالسة

التقييم:متواصل وامتحان
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
- 31التطبيق النحوي للراجحي
- 32شرح شذور الذهب البن هشام
- 3.النحو الوافي لعباس حسن
- 38النحو الكافي الشامل محمود حسني مغالسة
- 30املحيط في اللغة العربية ملحمد ألانطاكي

السداس ي  :السادس
73
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عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:
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إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
الليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:
ألاستاذ املسؤول على املادة

املادة :التطبيق الصرفي
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة :
السداس ي السادس

مادة النص :التطبيق الصرفي

دروس

املعامل91:

الرصيد98:
طريقة

أعمال موجهة

1

املفاهيم واملصطلحات

نص من كتاب معجم املصطلحات اللغوية -إلميل يعقوب

2

معاني ألابنية في اللغة العربية

نص من كتاب معاني ابنية اللغة لفاضل السامرائي

.

أقسام الكلمة عند املحدثين

نص من كتاب أقسام الكالم من حيث الشكل و الوظيفة ملصطفى الساقي

8

املصادر

نص من كتاب املمتع في التصريف البن عصفور

0

داللة صيغ اسم الفاعل

نص من كتاب شرح الشافية للرض ي

6

داللة صيغ اسم املفعول

نص من كتاب املحيط في نحو اللغة العربية و صرفها لألنطاكي

أبنية الصفة املشبهة ا

7

نص من كتاب املمتع في التصريف البن عصفور

1

أبنية صيغ املبالغة ودالالتها

نص من كتاب معاني ابنية اللغة لفاضل السامرائي

0

اسم آلالة-الهيئة-املرة

نص من كتاب شذا العرف في فن الصرف للحمالوي

19

الجموع  :أنواعها ،أوزانها ،دالالتها

نص من كتاب املحيط في نحو اللغة العربية و صرفها لألنطاكي

11

النسب

نص من كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك –

12

ظاهرة الخرق في ألابنية

نص من كتاب التخريجات اللغوية وأثرها في فقه الخطاب ألحمد عرابي

1.

ألابنية في اللغة العربية وعالقتها باإلعجاز نص من كتاب التخريجات اللغوية وأثرها في فقه الخطاب ألحمد عرابي
الصرفي

18

الصيغ الصرفية والسياق

نص من كتاب التخريجات اللغوية وأثرها في فقه الخطاب ألحمد عرابي

التقييم:متواصل وامتحان
يجري تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي ،بينما يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
- 31التطبيق الصرفي عبده الراجحي
- 32املحيط في اللغة لألنطاكي
- 3.املمتع في التصريف البن عصفور
- 38تصريف ألاسماء وألافعال لفخر الدين قباوة3
 30دروس التصريف  ،محيي الدين عبد الحميد3
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إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي  :السادس
الليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية املنهجية:
ألاستاذ املسؤول على املادة :

املادة :مذكرة التخرج

املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة :

طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
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عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية
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إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي :السادس
عنوان الليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية الاستكشافية : :
ألاستاذ املسؤول على املادة:

املادة :التوجيه اللغوي للقراءات
املعارف املسبقة املطلوب
محتوى املادة :
السداس ي السادس

مادة النص :التوجيه اللغوي للقراءات

وحدة التعليم :استكشافية

اعمال موجهة

1

نشأة القرارات القرآنية

2

مدخل إلى علم القراءات

.

علم التوجيه

8

الاحتجاج للقراءات :تعريفه وأسبابه وتاريخه

0

صور الاحتجاج :باألسانيد

6

صور الاحتاج :باألصول

7

صور الاحتجاج :بالفرش

1

التوجيه اللغوي:الصوتي

0

الصرفي

19

النحوي

11

الداللي

12

اللهجات العربية والقراءات القرآنية

1.

الاختيار في القراءات

18

الاتباع الحركي

املعامل91:

طريقة التقييم :متواصل وامتحان
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
- 31الحجة في القراءات السبع البن خالويه
- 32املحتسب البن جني
- 3.الحجة في القراءات ألبي علي الفارس ي
 38إتحاف فضالء البشر في القراءات ألاربع عشرة الدمياطي

76

جامعة باتنة1

عنوان الليسانس :اللسانيات التطبيقية

السنة الجامعية:

4112 /4112

الرصيد91:

إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي السادس
الليسانس لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية الاستكشافية :
ألاستاذ املسؤول على املادة :

املادة  :الفنولوجيا
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة :
السداس ي السادس

مادة النص :الفنولوجيا

وحدة التعليم  :استكشافية

املعامل91:

الرصيد91:

اعمال موجهة

1

مدخل :الصوتيات والصوتيات الفنولوجية

2

الصوتيات في التراث 1

.

الصوتيات في التراث 2

8

املدرسة الفنولوجية الحديثة 1

0

املدرسة الفنولوجية الحديثة 2

6

املدرسة الوظيفية :التقطيع املزدوج333

7

نظرية الفونيم :الوحدة الصوتية الصغرى3

1

نظرية الفنونيم :الوحدة الصرفية

0

الليكسام ( الوحدة املعجمية)

19

الظواهر التطريزية :املقاطع ،النبر ،التنغيم

11

الظواهر الصوتية في العربية :إلاعالل

12

الظواهر الصوتية في العربية :إلابدال

1.

الظواهر الصوتية في العربية :إلادغام ،إلاتباع

18

الظواهر الصوتية في العربية :الهمز

طريقة التقييم:متواصل
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
- 31من وظائف الصوت اللغوي أحمد كشك
- 32الصوت اللغوي أحمد مختار عمر
- 3.أسباب حدوث الحروف البن سينا
- 38علم ألاصوات كمال بشر
- 30علم ألاصوات عبد الصبور شاهين
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إعداد ألاستاذ الدكتور :أحمد جاب هللا
السداس ي السادس:
ليسانس :لسانيات تطبيقية
ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألافقية :
ألاستاذ املسؤول على املادة :

املادة :الحكامة واملواطنة
املعارف املسبقة املطلوبة :
محتوى املادة
السداس ي السادس

مادة النص :الحكامة واملواطنة

وحدة التعليم

اعمال موجهة

1

مفاهيم ومصطلحات والاهداف

2

الحكامة السياسية ودولة القانون

.

املواطنة واملشاركة السياسية واملمارسات الانتخابية

8

الدمقراطية والتنوع العرقي والديني والثقافي

0

الحكامة السياسية والحريات الفردية والجماعية

6

النوع واملشاركة في الحياة الاقتصادية والثقافية

7

املواطنة والتاريخ

1

الادارة العمومية ومكافحة الفساد والفقر والاقصاء

0

تاثير سياسات الحكامة على اصالحات الادارة العمومية

19

الجهوية بين املناطقية وسياسة الجوار

11

حكامة املدن واملوطنة الحضرية

12

الحكامة الرشيدة للمالية العمومية ومحاربة الفساد

1.

شروط الوظيفة العمومية املسؤولة والفعالة واملؤاثر ة

18

املواطنة وحكامة الشان العام

املعامل91:

الرصيد91:

ا

طريقة التقييم:
يكون تقييم ألاعمال املوجهة متواصال طوال السداس ي
املراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)3
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