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  إطار وأهداف التكوين: -3

 

 ( املعنيي املاستر النموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوين فتخصصات شروط الالتحاق )تحديد  -أ

 ، ويةدراسات لغليسانس نظام جديد : شعبة :  -

 يتم الاختيار عن طريق مسابقة وطنية على مستوى املؤسسة الجامعية ، 

 املاستر إلىـ ال يسمح ألصحاب الشهادات اللسانس الثانية في الانتقال 

 

 سطر على أكثر تقدير( 22التكوين ،)الكفاءات املستهدفة ،املعارف املكتسبة عند نهاية أهداف التكوين  -ب

 

 أهداف التكوين:

      

مهارات يسعى هذا التكوين إلى تعميق املعارف اللسانية وتفعيلها لدى طلبة اللغة العربية وآدابها ، وسيتم التركيز على تكوين قدرات التواصل و 

 هنا حددنا أهداف التكوين في النقاط آلاتية:التبليغ بمثل ما يتم الاعتناء بالتفكير والفهم وفنيات البحث العلمي. ومن 

واملناهج ـ تكوين معلمين يمتلكون معارف لسانية تربوية وكفاءات تؤهلهم ملمارسة تعليم اللغة العربية وآدابها باملدارس الثانوية وفق املعايير 1

 الحديثة.

تعليم والتعلم ويقدرون الواقع بكل حقائقه وخصوصياته ـ تكوين مكونين لديهم معرفة علمية إلعداد مدرسين يمتلكون رؤية جديدة لل 2

 الاجتماعية والثقافية.

 ـ إعداد خبراء في تقويم الكتب املدرسية ، واملمارسات التعليمية ، ووضع الطرائق املدرسية ، واقتراح الحلول للمشكالت التربوية. 3

ين التي تولي العناية الكبيرة لكتابة )املقال، الرسائل، التقارير ـ الاستجابة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي من خالل طبيعة التكو  4

 واملراسالت(كاإلدارات ووسائل إلاعالم.

بعة ـ إعداد باحثين أكادميين لهم خبرات تخصصية تمكنهم من القيام ببحوث ميدانية ترتبط باإلجراء أكثر من اعتمادها على مجرد التنظير ومتا 5

 ه في مختلف التخصصات اللسانية التطبيقية.الدراسة في مرحلة الدكتورا

 

 سطر على ألاكثر( 22 –فيما يخص الاندماج املنهي ) املؤهالت والقدرات املستهدفة -ج

 يهدف مشروع املاستر إلى التركيز على تحقيق املؤهالت والقدرات التالية :

 ـ إكساب الطلبة الكفايات العلمية واملهنية الضرورية ملهنة التدريس 1

 ـ القدرة على تحويل املعارف النظرية إلى تطبيقات بتوثيق الصلة بين النظري والتطبيقي 2

 ـ إكساب ملكة تبليغية من خالل التأكيد على مهاراتي القراءة والكتابة بطرق ومحتوى مختلف عن القديم والتقليدي. 3

 وتأهيل املعلمين.ـ إكساب الطلبة البحث في مجال تطوير الطرائق وتقويم التعليم وتحسينه  4

 ما. ـ إكساب الطلبة كفاءات البحث في مجال الدراسات اللسانية التطبيقية التي تخص البحث في املعجم العربي،ووضع املصطلح وتطوير البحث فيه 5

 

 حاملي الشهادات الجامعية  تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر  -د

 التربوية بعد نهاية املاستر ، مع إمكانية مواصلة الدراسة في الدكتوراه. القابلية للتوظيف في العديد من املؤسسات
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 لسانيات عامة   :الجسور نحو تخصصات أخرى  -ه

 :  تكوينمؤشرات متابعة ال -و

 يمكن متابعة املشروع من خالل املؤشرات التالية :

 شكالت البيداووجيةيوما من أجل حصر أهم امل 15ـ تنظيم لقاءات دورية لفريق التكوين مرة كل  1

 ـ إلزام كل عضو من فريق التكوين بتقديم بطاقة فنية عن الحصص ألاسبوعية تحتوي البطاقة الفنية املعلومات التالية: 2

 * عنوان املداخلة أو الدرس

 * العناصر املفصلة

 * العناصر التي وردت فيها نقاشات وكانت محل وموض

 * عدد الحضور وعدد الغيابات املسجلة

 وسائل الدعم البيداووجي املستعملة أو املفقودة*

 * التقويم املبدئي املسجل من طرف ألاستاذ

 * أهم عوائق العملية البيداووجية.
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 السداس ي ألاول: - 1

 

 وحدة التعليم

 الحجم الساعي ألاسبوعي الحجم الساعي السداس ي 

 ألارصدة املعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع  01-02
ل أعما

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

أعمال 

 أخرى 
 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم ألاساسية  

   19       )إج( 0و ت أ 

 × × 10 :1 11::  1::0 1::0 48 1قضايا اللسانيات التطبيقية: 1املادة 

 × × 11 16 1::0  1::0 1::0 48 1:  تعليمية النصوص2املادة 

   19       )إج( 6و ت أ 

 × × 10 :1 11::  1::0 1::0 48 1اللسانيات الحاسوبية العربية :1املادة 

 × × 11 16 1::0  1::0 1::0 48 1املناهج التعليمية :2املادة 

          وحدات التعليم املنهجية

   19       و ت م )إج(

 × × :1 16 1::0  1::0 1::0 48 1تقنيات الكتابة: 1املادة 

 × × :1 16 1::0  1::0 1::0 48 1هج البحث اللغوي منا: 2املادة 

 × × :1 16 1::0  1::0  24 1منهجية التخصص :3املادة 

          وحدات التعليم الاسكتشافية

   16       و ت إ )إج(

 × × 10 10 1::0  1::0  61 1اللسانيات الجغرافية: 1املادة 

 × × 10 10 1::0  1::0  61 1اللغة العربية وتقنيات إلاشهار: 2املادة 

          وحدة التعليم ألافقية

   10       و ت أ ف )إج(

 × × 10 10 1::0  1::0  61 : لغة أجنبية1املادة 

   1: 09 08:11  00:11 19:11 81: 0مجموع السداس ي 
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 السداس ي الثاني: -2

 

 وحدة التعليم

 الحجم الساعي ألاسبوعي الحجم الساعي السداس ي 

 ألارصدة عاملامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع  01-02
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

أعمال 

 أخرى 
 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم ألاساسية  

   19       )إج( 0و ت أ 

 × × 10 :1 11::  1::0 1::0 48 2قضايا اللسانيات التطبيقية: 1املادة 

 × × 11 16 1::0  1::0 1::0 48 2:  تعليمية النصوص2املادة 

   19       )إج( 6و ت أ 

 × × 10 :1 11::  1::0 1::0 48 1عربية التخصص: 1املادة 

 × × 11 16 1::0  1::0 1::0 48 1:  تحليل الطرائق2املادة 

          وحدات التعليم املنهجية

   19       و ت م )إج(

 × × :1 16 1::0  1::0 1::0 48 2تقنيات الكتابة: 1املادة 

 × × :1 16 1::0  1::0 1::0 48 2مناهج البحث اللغوي : 2املادة 

 × × :1 16 1::0  1::0  24 2منهجية التخصص :3املادة 

          وحدات التعليم إلاسكتشافية

   16       و ت إ )إج(

 × × 10 10 1::0  1::0  61 اللسانيات الجغرافية: 1املادة 

 × × 10 10 1::0  1::0  61 اللغة العربية وتقنيات إلاشهار :2املادة 

          وحدة التعليم ألافقية

   10       و ت أ ف )إج(

  × 10 10 1::0 1::0   61 : إعالم آلي1املادة 

   1: 09 08:11 1::0 1:::0 19:11 81: 6مجموع السداس ي 
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 السداس ي الثالث:  - 3

 

 وحدة التعليم

 الحجم الساعي ألاسبوعي اعي السداس ي الحجم الس

 ألارصدة املعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع  01-02
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

أعمال 

 أخرى 
 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم ألاساسية  

   19       )إج( 0و ت أ 

 × × 10 :1 11::  1::0 1::0 48 تعليمية النحو العربي :1املادة 

 × × 11 16 1::0  1::0 1::0 48 2تحليل الطرائق :2املادة 

   19       )إج( 6و ت أ 

 × × 10 :1 11::  1::0 1::0 48 صناعة املعاجم: 1املادة 

 × × 11 16 1::0  1::0 1::0 48 التصحيح اللغوي  :2املادة 

          وحدات التعليم املنهجية

   19       و ت م )إج(

 × × :1 16 1::0  1::0 1::0 48 إعداد املذكرة :1املادة 

 × × :1 16 1::0  1::0 1::0 48 قضايا النحو التوليدي: 2املادة 

 × × :1 16 1::0  1::0  24 مناهج تحقيق التراث: 3املادة 

          وحدات التعليم إلاسكتشافية

   16       و ت إ )إج(

 × × 10 10 1::0  1::0  61 اللسانيات التقابلية: 1املادة 

 × × 10 10 1::0  1::0  61 الترجمة الوظيفية: 2املادة 

          وحدة التعليم ألافقية

   10       و ت أ ف )إج(

 ×  10 10 1::0   1::0 61 : أخالقيات املهنة1املادة 

   1: 09 08:11  1:::0 1::01 81: :مجموع السداس ي 
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 صل لكل مادةالبرنامج املف
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 السداس ي ألاول 

 

 قضايا اللسانيات التطبيقية: 1املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي ألاول 

 قضايا اللسانيات التطبيقية املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم حاضرةعنوان امل الرقم

 درس تطبيقي 10 ماهية اللسانيات) مفهومها، مجاالتها،فروعها ( 10

 درس تطبيقي 16 اللسانيات العربية 16

 درس تطبيقي :1 اللسانيات الغربية :1

 درس تطبيقي 11 دور اللسانيات الغربية في تطوير الدرس اللساني العربي 11

 درس تطبيقي 10 لسانية أساسيةمفاهيم تطبيقية  10

 درس تطبيقي 12 املدرسة الوظيفية - 12

 درس تطبيقي 12 املدرسة ألامريكية   12

 درس تطبيقي 18 العربية وأشكال التعبير ومستوياته اللغوية 18

 درس تطبيقي 19 الحاجات اللغوية ملتعلمي اللغة العربية 19

 درس تطبيقي 01 عربية املشافهة 01

 درس تطبيقي 00 ربية التحريرع 00

 درس تطبيقي 06 النحو العلمي 06

 درس تطبيقي :0 النحو التعليمي :0

 درس تطبيقي 01 اللسانيات الاجتماعية والتخطيط اللغوي  01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 

 د/ دمحم الحناش.   البنيوية في اللسانيات.                  .0

 د/ محمود فهمي حجازي.   أسس علم اللغة العربية.                .6

 د/عبد القادر الفاس ي.    اللسانيات، واللسانيات العربية.          .:

 د/ سمير شريف استيتية   واملنهج(.  اللسانيات )املجال والوظيفة .1

 

 

 

 

 



 إعداد األستاذ الدكتور : أحمد جاب هللا              :  لسانيات تطبيقية          عنوان الماستر

6102/6102السنة الجامعية                                                                                     1جامعة باتنة   

 

 تعليمية النصوص: 2املادة 

 

 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 السداس ي ألاول  الوحدة :التعليمية ألاساسية

  تعليمية النصوص قضايا :ةادامل

 

 

 التطبيقيعنوان الدرس  الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 10 تعليمية النصوصمدخل عام حول  10

 درس تطبيقي 16 مفهوم تصنيف النصوص ال 16

 درس تطبيقي :1 تعليمية النصوص ألابعاد وألاهداف :1

 درس تطبيقي 11 املبادي وألاسستعليمية النصوص  11

 درس تطبيقي 10 إلاجراءاتتعليمية النصوص    10

 درس تطبيقي 12 فرداتمفهوم تعليم امل 12

 درس تطبيقي 12 0طرق تنمية املفردات في سلسلة تعليمية تعليم اللغة العربية 12

 درس تطبيقي 18 6طرق تنمية املفردات في سلسلة تعليمية تعليم اللغة العربية 18

 درس تطبيقي 19 تعلمية النص الديني 19

 درس تطبيقي 01 تعلمية النص ألادبي 01

 درس تطبيقي 00 تعلمية النص التاريخي 00

 درس تطبيقي 06 تعلمية النصالجغرافي 06

 درس تطبيقي :0 تعلمية النصالفلسفي :0

 درس تطبيقي 01 تعلمية النصالقانوني 01

 

 

 طريقة التقييم: 

 متواصل طوال السداس ي  تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 اللسانيات العربية الحاسبوبة: 3املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي ألاول 

 بية الحاسبوبةاللسانيات العر :  ةاملاد

 

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 21 مدخل منهجي 21

 درس تطبيقي 22 تحديد املفاهيم، أنماط النصوص والخطابات 22

 درس تطبيقي 23 ( تعليمية العلوم  )املحتويات 23

 درس تطبيقي 24 ( )مسارات التعليم تعليمية العلوم   24

 درس تطبيقي 25 1لغة العربية املتخصصة والكتابة املهنية  ال 25

 درس تطبيقي 20 2اللغة العربية املتخصصة والكتابة املهنية   20

 درس تطبيقي 20   1  اللغة العربية املتخصصة ومهارة القراءة 20

 درس تطبيقي 20 2  اللغة العربية املتخصصة ومهارة القراءة 20

 درس تطبيقي 20 1  تخصصة والتعليميةاللغة العربية امل 20

 درس تطبيقي 12 2  اللغة العربية املتخصصة والتعليمية 12

 درس تطبيقي 11 ( بنية النص العربي املتخصص) نصوص من الرياضيات 11

 درس تطبيقي 12 ( بنية النص العربي املتخصص) نصوص منالقانون  12

 درس تطبيقي 13 (بنية النص العربي املتخصص) نصوص منالطب 13

 درس تطبيقي 14 ( بنية النص العربي املتخصص) نصوص العلوم الطبيعية 14

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : املناهج التعليمية1ة املاد

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية السداس ي ألاول 

 املناهج التعليمية قضايا املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 بيقيدرس تط 10 حول املادة مدخل منهجي 10

 درس تطبيقي 16 املنهاج الدراس ي: حدوده  16

 درس تطبيقي :1 املنهاج الدراس ي: مستوياته :1

 درس تطبيقي 11 0 ألاسس النظرية لبناء مناهج التعليم 11

 درس تطبيقي 10 6 ألاسس النظرية لبناء مناهج التعليم 10

 درس تطبيقي 12 0ألاهداف التربوية  12

 درس تطبيقي 12 6 ألاهداف التربوية 12

 درس تطبيقي 18 اختيار مضامين التعلم 18

 درس تطبيقي 19 اختيار مضامين التعليم 19

 درس تطبيقي 01 0أسس بناء الدرس  01

 درس تطبيقي 00 6أسس بناء الدرس  00

 درس تطبيقي 06 بناء أسئلة الاختبارات والرقاباتأسس  06

 درس تطبيقي :0 باتبناء أسئلة الاختبارات والرقاأسس  :0

 درس تطبيقي 01 مراجعة وتقييم 01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : تقنيات الكتابة0املادة 

 

 اسات لغوية الشعبة : در 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية السداس ي ألاول 

 تقنيات الكتابة قضايا املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 10 حول املادة مدخل منهجي 10

 تطبيقيدرس  16 مفهوم الكتابة العلمية 16

 درس تطبيقي :1 خصائص الكتابة العلمية :1

 درس تطبيقي 11 أنواع الكتابة العلمية 11

 درس تطبيقي 10 خصوصيات الكتابة العلمية 10

 درس تطبيقي 12 أنماط الكتابة العلمية 12

 درس تطبيقي 12 تقنيات كتابة املقالة 12

 درس تطبيقي 18 تقنيات كتابة التقرير 18

 درس تطبيقي 19 ت كتابة املذكرةتقنيا 19

 درس تطبيقي 01 تقنيات كتابة الدراسة العلمية 01

 درس تطبيقي 00 تقنيات التعريف والوصف 00

 درس تطبيقي 06 تقنيات التفسير والتعليل 06

 درس تطبيقي :0 تقنيات الحجاج وإلاقناع :0

 درس تطبيقي 01 مراجعة وتققيم 01

 

 

 طريقة التقييم: 

 املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي  تقييم

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : مناهج البحث اللغوي 2املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 :التعليمية ألاساسية الوحدة

 السداس ي ألاول 

 مناهج البحث اللغوي  قضايا :ةاملاد

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 10 حول املادة مدخل منهجي 10

 درس تطبيقي 16 املنهج وإلاطار الفلسفي 16

 درس تطبيقي :1 املنهج وإلاطار إلاجرائي :1

 درس تطبيقي 11 مفهوم املنهج 11

 درس تطبيقي 10 املنهج وأنواعه 10

 درس تطبيقي 12 خصوصية البحث اللغوي  12

 درس تطبيقي 12 مكتبة البحث )املصادر واملراجع(. 12

 درس تطبيقي 18 مراحل البحث 18

 درس تطبيقي 19 إلاشكالية والفرضيات 19

 درس تطبيقي 01 تصميم البحث وإعداد الخطة 01

 درس تطبيقي 00 جمع البيانات) الاستبيان، املقابلة،....( أدوات 00

 درس تطبيقي 06 تحليل النتائج 06

 درس تطبيقي :0 كتابة البحث وتحريره :0

 درس تطبيقي 01 ضبط قائمة املصادر واملراجع 01

 

 

 طريقة التقييم: 

 جهة متواصل طوال السداس ي تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املو 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : منهجية التخصص2املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية 

 السداس ي ألاول 

 منهجية التخصص قضايا املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي ح  10  10

 درس تطبيقي 16  16

 درس تطبيقي :1  :1

 درس تطبيقي 11  11

 درس تطبيقي 10  10

 درس تطبيقي 12  12

 درس تطبيقي 12  12

 درس تطبيقي 18  18

 درس تطبيقي 19  19

 درس تطبيقي 01  01

 يقيدرس تطب 00  00

 درس تطبيقي 06  06

 درس تطبيقي :0  :0

 درس تطبيقي 01  01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 ية: اللسانيات الجغراف8املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية 

 السداس ي ألاول 

 اللسانيات الجغرافية قضايا املادة:

 

 

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 حول املادة مدخل منهجي 10  10

 مفاهيمها وحدودها جغرافية اللسانيات ال 16  16

 موضوعاتها  اللسانيات الجغرافية  :1  :1

 قضاياها اللسانيات الجغرافية  11  11

 عوامل تطور اللغات  10  10

 عوامل تطور اللهجات 12  12

 0 أنواع اللغات 12  12

 6 أنواع اللغات 18  18

 0 توزيع اللغات  19  19

 6 توزيع اللغات  01  01

 : توزيع اللغات  00  00

 0 اللسانيات الجغرافية والثنائية اللغوية  06  06

 6 اللسانيات الجغرافية والثنائية اللغوية  :0  :0

 ألاطاليس اللغوية 01  01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 راجع: امل

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : اللغة العربية وتقنيات إلاشهار9املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية 

 السداس ي ألاول 

 اللغة العربية وتقنيات إلاشهار قضايا املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 حول املادة مدخل منهجي 10  10

 0 اللغة العربية والبعد التداولي 16  16

 6 اللغة العربية والبعد التداولي :1  :1

 0 تقنيات بناء الاعالم وإلاشهار 11  11

 6 تقنيات بناء الاعالم وإلاشهار 10  10

 ة الاشهارية مفهوم الصور  12  12

 أنواع الصورة الاشهارية  12  12

 مكونات الصورة الاشهارية  18  18

 أبعاد الصورة الاشهارية  19  19

 0الصورة الاشهارية ومستوياتها الرمزية 01  01

 6 الصورة الاشهارية ومستوياتها الرمزية 00  00

 0بالغة الصورة وبالغة الكلمة  06  06

 6رة وبالغة الكلمة بالغة الصو  :0  :0

 :بالغة الصورة وبالغة الكلمة  01  01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : اللغة ألاجنبية01املادة 

 

 بة : دراسات لغوية الشع

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية 

 السداس ي ألاول 

 اللغة ألاجنبية قضايا املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 10  10

 درس تطبيقي 16  16

 درس تطبيقي :1  :1

 درس تطبيقي 11  11

 درس تطبيقي 10  10

 درس تطبيقي 12  12

 درس تطبيقي 12  12

 درس تطبيقي 18  18

 درس تطبيقي 19  19

 درس تطبيقي 01  01

 درس تطبيقي 00  00

 درس تطبيقي 06  06

 درس تطبيقي :0  :0

 درس تطبيقي 01  01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 السداس ي الثاني

 

 قضايا اللسانيات التطبيقية: 1املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 داس ي : ألاول والثانيالس

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي الثاني

 قضايا اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة العربية  :ةاملاد

 

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 10 نظريات تعليم اللغات 10

 درس تطبيقي 16 النظريات السوكية 16

 درس تطبيقي :1 البيولودية النظريات :1

 درس تطبيقي 11 املعرفية النظريات 11

 درس تطبيقي 10 املنهج  التقليدي مناهج تعليم اللغات 10

 درس تطبيقي 12 املنهج البنيوي  مناهج تعليم اللغات 12

 درس تطبيقي 12 املنهج التواصلي مناهج تعليم اللغات 12

 قيدرس تطبي 18 تعليم اللغة ألاصلية 18

 درس تطبيقي 19 تعليم اللغة ألاجنبية 19

 درس تطبيقي 01 املحتوى اللغوي  01

 درس تطبيقي 00 الوسائل التعليمية وأهميتها في تعليم اللغات 00

 درس تطبيقي 06 الكتاب املدرس ي 06

 درس تطبيقي :0 التداخل اللغوي  :0

 درس تطبيقي 01 أمراض الكالم وطرق عالجها 01

 

 

 تقييم: طريقة ال

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 

 د/ دمحم الحناش.   البنيوية في اللسانيات.                  .0

 ي حجازي.د/ محمود فهم   أسس علم اللغة العربية.                .6

 د/عبد القادر الفاس ي.    اللسانيات، واللسانيات العربية.          .:

 د/ سمير شريف استيتية   اللسانيات )املجال والوظيفة واملنهج(.  .1
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 تعليمية النصوص: 2املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 ألاساسية الوحدة :التعليمية

 السداس ي الثاني

  تعليمية النصوص قضايا  املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 10 تعليمية النصوصمدخل عام حول  10

 درس تطبيقي 16 تصنيف النصوص 16

 درس تطبيقي :1 ( تعليمية النصوص ) تطبيقية :1

 درس تطبيقي 11 (تعليمية النصوص )اجتماعية 11

 درس تطبيقي 10 ( تعليمية النصوص   ) إنسانية 10

 درس تطبيقي 12 ( تعليمية النصوص الدينية  ) القرآن 12

 درس تطبيقي 12 ( تعليمية النصوص الدينية   )الحديث 12

 درس تطبيقي 18 ( تعليمية النصوص ألادبية  ) الشعرية 18

 درس تطبيقي 19 ( ةتعليمية النصوص ألادبية) النثري 19

 درس تطبيقي 01 التاريخيةتعليمية النصوص  01

 درس تطبيقي 00 الفلسفية تعليمية النصوص  00

 درس تطبيقي 06 القانونية تعليمية النصوص  06

 درس تطبيقي :0 إلاعالمية تعليمية النصوص  :0

 درس تطبيقي 01 إلاشهارية تعليمية النصوص  01

 

 

 طريقة التقييم: 

 قييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي ت

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 عربية التخصص: 3املادة 

 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 :التعليمية ألاساسية الوحدة

 السداس ي الثاني

  عربية التخصص قضايا  املادة:

 

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 10 مدخل منهجي 10

 درس تطبيقي 16 تحديد املفاهيم، أنماط النصوص والخطابات 16

 درس تطبيقي :1 ( تعليمية العلوم  )املحتويات :1

 درس تطبيقي 11 ( )مسارات التعليم مية العلوم  تعلي 11

 درس تطبيقي 10 0اللغة العربية املتخصصة والكتابة املهنية   10

 درس تطبيقي 12 6اللغة العربية املتخصصة والكتابة املهنية   12

 درس تطبيقي 12   0  اللغة العربية املتخصصة ومهارة القراءة 12

 درس تطبيقي 18 6  مهارة القراءةاللغة العربية املتخصصة و  18

 درس تطبيقي 19 0  اللغة العربية املتخصصة والتعليمية 19

 درس تطبيقي 01 6  اللغة العربية املتخصصة والتعليمية 01

 درس تطبيقي 00 ( بنية النص العربي املتخصص) نصوص من الرياضيات 00

 رس تطبيقيد 06 ( بنية النص العربي املتخصص) نصوص منالقانون  06

 درس تطبيقي :0 (بنية النص العربي املتخصص) نصوص منالطب :0

 درس تطبيقي 01 ( بنية النص العربي املتخصص) نصوص العلوم الطبيعية 01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، )
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 : تحليل الطرائق1املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي الثاني

 املناهج التعليمية قضايا املادة:

 

 س التطبيقيعنوان الدر  الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 10 حول املادة مدخل منهجي 10

 درس تطبيقي 16 املنهاج الدراس ي: حدوده  16

 درس تطبيقي :1 املنهاج الدراس ي: مستوياته :1

 درس تطبيقي 11 0 ألاسس النظرية لبناء مناهج التعليم 11

 درس تطبيقي 10 6 ألاسس النظرية لبناء مناهج التعليم 10

 درس تطبيقي 12 0التربوية  ألاهداف 12

 درس تطبيقي 12 6 ألاهداف التربوية 12

 درس تطبيقي 18 اختيار مضامين التعلم 18

 درس تطبيقي 19 اختيار مضامين التعليم 19

 درس تطبيقي 01 0أسس بناء الدرس  01

 درس تطبيقي 00 6أسس بناء الدرس  00

 رس تطبيقيد 06 بناء أسئلة الاختبارات والرقاباتأسس  06

 درس تطبيقي :0 بناء أسئلة الاختبارات والرقاباتأسس  :0

 درس تطبيقي 01 مراجعة وتقييم 01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : تقنيات الكتابة0املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي الثاني

 تقنيات الكتابة قضايا املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 10 حول املادة مدخل منهجي 10

 درس تطبيقي 16 مفهوم الكتابة العلمية 16

 درس تطبيقي :1 خصائص الكتابة العلمية :1

 درس تطبيقي 11 أنواع الكتابة العلمية 11

 درس تطبيقي 10 خصوصيات الكتابة العلمية 10

 درس تطبيقي 12 أنماط الكتابة العلمية 12

 درس تطبيقي 12 تقنيات كتابة املقالة 12

 درس تطبيقي 18 تقنيات كتابة التقرير 18

 درس تطبيقي 19 تقنيات كتابة املذكرة 19

 درس تطبيقي 01 تقنيات كتابة الدراسة العلمية 01

 درس تطبيقي 00 تقنيات التعريف والوصف 00

 درس تطبيقي 06 تقنيات التفسير والتعليل 06

 درس تطبيقي :0 تقنيات الحجاج وإلاقناع :0

 درس تطبيقي 01 عة وتققيممراج 01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : مناهج البحث اللغوي 2املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 انيات التطبيقية التخصص اللس

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي الثاني

 مناهج البحث اللغوي  قضايا املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 10 حول املادة مدخل منهجي 10

 درس تطبيقي 16 املنهج وإلاطار الفلسفي 16

 درس تطبيقي :1 وإلاطار إلاجرائي املنهج :1

 درس تطبيقي 11 مفهوم املنهج 11

 درس تطبيقي 10 املنهج وأنواعه 10

 درس تطبيقي 12 خصوصية البحث اللغوي  12

 درس تطبيقي 12 مكتبة البحث )املصادر واملراجع(. 12

 درس تطبيقي 18 مراحل البحث 18

 درس تطبيقي 19 إلاشكالية والفرضيات 19

 درس تطبيقي 01 تصميم البحث وإعداد الخطة 01

 درس تطبيقي 00 أدوات جمع البيانات) الاستبيان، املقابلة،....( 00

 درس تطبيقي 06 تحليل النتائج 06

 درس تطبيقي :0 كتابة البحث وتحريره :0

 درس تطبيقي 01 ضبط قائمة املصادر واملراجع 01

 

 

 طريقة التقييم: 

 طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي تقييم املحاضرات عن 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : منهجية التخصص2املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 سيةالوحدة :التعليمية ألاسا

 السداس ي الثاني

 منهجية التخصص قضايا  املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي ح  10  10

 درس تطبيقي 16  16

 درس تطبيقي :1  :1

 درس تطبيقي 11  11

 درس تطبيقي 10  10

 درس تطبيقي 12  12

 درس تطبيقي 12  12

 درس تطبيقي 18  18

 درس تطبيقي 19  19

 درس تطبيقي 01  01

 درس تطبيقي 00  00

 درس تطبيقي 06  06

 درس تطبيقي :0  :0

 درس تطبيقي 01  01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( ترنت،كتب،ومطبوعات ، مواقع ان) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إعداد األستاذ الدكتور : أحمد جاب هللا              :  لسانيات تطبيقية          عنوان الماستر

6102/6102السنة الجامعية                                                                                     1جامعة باتنة   

 

 

 : اللسانيات الجغرافية8املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي الثاني

 اللسانيات الجغرافية قضايا املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 حول املادة مدخل منهجي 10  10

 مفاهيمها وحدودها اللسانيات الجغرافية  16  16

 موضوعاتها  اللسانيات الجغرافية  :1  :1

 قضاياها اللسانيات الجغرافية  11  11

 عوامل تطور اللغات  10  10

 عوامل تطور اللهجات 12  12

 0 أنواع اللغات 12  12

 6 أنواع اللغات 18  18

 0 توزيع اللغات  19  19

 6 توزيع اللغات  01  01

 : توزيع اللغات  00  00

 0 اللسانيات الجغرافية والثنائية اللغوية  06  06

 6 اللسانيات الجغرافية والثنائية اللغوية  :0  :0

 ألاطاليس اللغوية 01  01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : اللغة العربية وتقنيات إلاشهار9املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 انيالسداس ي الث

 اللغة العربية وتقنيات إلاشهار قضايا  املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 حول املادة مدخل منهجي 10  10

 0 اللغة العربية والبعد التداولي 16  16

 6 اللغة العربية والبعد التداولي :1  :1

 0 تقنيات بناء الاعالم وإلاشهار 11  11

 6 قنيات بناء الاعالم وإلاشهارت 10  10

 مفهوم الصورة الاشهارية  12  12

 أنواع الصورة الاشهارية  12  12

 مكونات الصورة الاشهارية  18  18

 أبعاد الصورة الاشهارية  19  19

 0الصورة الاشهارية ومستوياتها الرمزية 01  01

 6 الصورة الاشهارية ومستوياتها الرمزية 00  00

 0بالغة الصورة وبالغة الكلمة  06  06

 6بالغة الصورة وبالغة الكلمة  :0  :0

 :بالغة الصورة وبالغة الكلمة  01  01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : إلاعالم آلالي01املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي الثاني

 اللغة ألاجنبية قضايا املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 الم آلاليمفهوم إلاع 10  10

 نشلته 16  16

 تطوره :1  :1

 أنواعه 11  11

 برامجه 10  10

 أجهزته 12  12

 الشاشة 12  12

 الفارة ولوحة التحكم 18  18

 الوحدة  19  19

 البرامج املتنوعة 01  01

 اللغة العربية والحاسوب 00  00

 ألاقراص املضغوطة 06  06

 الشبكة العنكبوتية :0  :0

 املكتبات إلالكترونية 01  01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 السداس ي الثالث

 

 تعليمية النحو العربي: 0املادة 

 

 غوية الشعبة : دراسات ل

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي الثالث

 تعليمية النحو العربياملادة: 

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 10 مدخل حول املادة 10

 درس تطبيقي 16 مفهوم تعليمية النحو العربي 16

 درس تطبيقي :1 التعرف بامللكات اللغوية ألاربعة: - :1

 درس تطبيقي 11 ملكة فهم اللغة  - 11

 درس تطبيقي 10 ملكة إنشاء اللغة 10

 درس تطبيقي 12 ملكة القراءة 12

 درس تطبيقي 12 أنواع املعرفة النحوية 12

 درس تطبيقي 18 املعرفة النحوية الضمنية 18

 درس تطبيقي 19 ة الواعية )املباشرة(املعرفة النحوي 19

 درس تطبيقي 01 التصنيف التعليمي للقواعد النحوية 01

 درس تطبيقي 00 القواعد النحوية العلمية التجريدية املؤلفة لغرض علمي 00

 درس تطبيقي 06 القواعد النحوية املعدة لغرض تربوي  06

 تطبيقي درس :0 القواعد النحوية الجاري تعليمها بالفعل :0

 درس تطبيقي 01 القواعد النحوية املتعلقة بالفعل من قبل املتعلم 01

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 

 د/ دمحم الحناش.                البنيوية في اللسانيات.     .0

 د/ محمود فهمي حجازي.   أسس علم اللغة العربية.                .6

 د/عبد القادر الفاس ي.    اللسانيات، واللسانيات العربية.          .:

 د/ سمير شريف استيتية   اللسانيات )املجال والوظيفة واملنهج(.  .1



 إعداد األستاذ الدكتور : أحمد جاب هللا              :  لسانيات تطبيقية          عنوان الماستر

6102/6102السنة الجامعية                                                                                     1جامعة باتنة   

 

 

 تحليل الطرائق: 2املادة 

 

 اسات لغوية الشعبة : در 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي الثالث

 تحليل الطرائق :ةاملاد املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 10 مدخل عام املادة 10

 تطبيقيدرس  16 مفهوم تحليل طرائق التدريس 16

 درس تطبيقي :1 تاريخ تحليل طرائق التدريس :1

 درس تطبيقي 11 أنواع تحليل طرائق التدريس 11

 درس تطبيقي 10 مبادي تحليل طرائق التدريس 10

 درس تطبيقي 12 تحليل طرائق التدريس شروط 12

 درس تطبيقي 12 0التقويم التربوي  12

 درس تطبيقي 18 6التقويم التربوي  18

 درس تطبيقي 19 0تقويم املنهاج 19

 درس تطبيقي 01 6تقويم املنهاج 01

 درس تطبيقي 00 0تقويم مماريات التعليم /التعلم 00

 درس تطبيقي 06 0تقويم مماريات التعليم /التعلم 06

 درس تطبيقي :0 0تحليل طرائق التدريسنماذج من  :0

 درس تطبيقي 01 6تحليل طرائق التدريسنماذج من  01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 صناعة املعاجم: 3املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 ول والثانيالسداس ي : ألا 

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي الثالث

 صناعة املعاجم:  ةاملاد

 

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 10 مدخل منهجي 10

 درس تطبيقي 16 مفهوم علم املعاجم 16

 درس تطبيقي :1 نشأة علم املعاجم :1

 درس تطبيقي 11 اجمجهود العرب في صناعة  املع 11

 درس تطبيقي 10 موضوع علم املعاجم 10

 درس تطبيقي 12 منهج علم املعاجم 12

 درس تطبيقي 12 عالقة علم املعاجم بالعلوم ألاخرى  12

 درس تطبيقي 18 قضايا علم املعاجم 18

 درس تطبيقي 19 مكونات املعجم 19

 درس تطبيقي 01 وظائف املعجم 01

 درس تطبيقي 00 املعاجممعايير تصنيف  00

 درس تطبيقي 06 أنواع املعاجم 06

 درس تطبيقي :0 معالجة املعنى ومشكالته في الصناعة املعجمية :0

 درس تطبيقي 01 الجهود العربية الحديثة في الصناعة املعجمية 01

 

 

 طريقة التقييم: 

 ل املوجهة متواصل طوال السداس ي تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعما

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : التصحيح اللغوي 1املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي الثالث

 : التصحيح اللغوي ةاملاد

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 10 مدخل عام حول التصحيح اللغوي  10

 درس تطبيقي 16 مفهوم التصحيح اللغوي  16

 درس تطبيقي :1 التصحيح اللغوي والخطاب املؤسساتي :1

 درس تطبيقي 11 التصحيح بين املعيار والاستعمال 11

 درس تطبيقي 10 غوي مستويات التصحيح الل 10

 درس تطبيقي 12 املستوي الصوتي 12

 درس تطبيقي 12 الصرفي املستوي  12

 درس تطبيقي 18 الداللي املستوي  18

 درس تطبيقي 19 النحوي  املستوي  19

 درس تطبيقي 01 التداولي املستوي  01

 درس تطبيقي 00 ميادين التصحيح اللغوي )إلادارة( 00

 درس تطبيقي 06 للغوي )إلاعالم(ميادين التصحيح ا 06

 درس تطبيقي :0 ميادين التصحيح اللغوي الصحة( :0

 درس تطبيقي 01 ميادين التصحيح اللغوي )الرياضة( 01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( طبوعات ، مواقع انترنت،كتب،وم) 
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 إعداد املذكرة: 0املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي الثالث

 إعداد املذكرة :املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 10 حول املادة مدخل منهجي 10

 درس تطبيقي 16 مفهوم الكتابة العلمية 16

 درس تطبيقي :1 خصائص الكتابة العلمية :1

 درس تطبيقي 11 أنواع الكتابة العلمية 11

 درس تطبيقي 10 خصوصيات الكتابة العلمية 10

 درس تطبيقي 12 أنماط الكتابة العلمية 12

 درس تطبيقي 12 ة املقالةتقنيات كتاب 12

 درس تطبيقي 18 تقنيات كتابة التقرير 18

 درس تطبيقي 19 تقنيات كتابة املذكرة 19

 درس تطبيقي 01 تقنيات كتابة الدراسة العلمية 01

 درس تطبيقي 00 تقنيات التعريف والوصف 00

 درس تطبيقي 06 تقنيات التفسير والتعليل 06

 درس تطبيقي :0 عتقنيات الحجاج وإلاقنا :0

 درس تطبيقي 01 مراجعة وتققيم 01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : قضايا النحو التوليدي2املادة 

 

 : دراسات لغوية  الشعبة

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي الثالث

 النحو التوليدي قضايا املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 درس تطبيقي 10 مدخل عام 10

 يدرس تطبيق 16 0  نظرية النحو التوليدي 16

 درس تطبيقي :1 6  نظرية النحو التوليدي :1

 درس تطبيقي 11  نظرية النحو التوليدينشأة وتطور  11

 درس تطبيقي 10  نظرية النحو التوليديالعرب املحدثون و  10

 درس تطبيقي 12 0قضايا النحو التوليدي 12

 درس تطبيقي 12 6قضايا النحو التوليدي 12

 درس تطبيقي 18  ليديينمفهوم اللغة عند التو  18

 درس تطبيقي 19  دراسة القواعد النحوية عند التوليديين  19

 درس تطبيقي 01 التوليدية اللسانيات 01

 درس تطبيقي 00 مفهوم التوليد اللغوي  00

 درس تطبيقي 06 مفهوم التحويل اللغوي  06

 درس تطبيقي :0 طرق التوليد اللغوي  :0

 درس تطبيقي 01 طرق التحويل اللغوي  01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : مناهج تحقيق التراث2املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 ية التخصص اللسانيات التطبيق

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي الثالث

 مناهج تحقيق التراثاملادة: 

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 مدخل عام حول التحقيق 10  10

 مفهوم تحقيق املخطوطات 16  16

 0مدارس تحقيق املخطوطات :1  :1

 0املخطوطاتمناهج تحقيق  11  11

 0مناهج تحقيق املخطوطات 10  10

 6:مناهج تحقيق املخطوطات 12  12

 خصوصية حقيق املخطوطات اللغوية 12  12

 0مشاهير املحققين 18  18

 6مشاهير املحققين 19  19

 :مشاهير املحققين 01  01

 1مشاهير املحققين 00  00

 0دراسة مخطوطة لغوية محققة 06  06

 6اسة مخطوطة لغوية محققةدر  :0  :0

 :دراسة مخطوطة لغوية محققة 01  01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : اللسانيات التقابلية8املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التخصص اللسانيات التطبيقية 

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي الثالث

 اللسانيات التقابلية املادة:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 مدخل حول املادة 10  10

 العربية املنهج التقابلي وتعليم اللغة 16  16

 ألادنبية املنهج التقابلي وتعليم اللغات :1  :1

 0أسس املقارنة بين نظامين مختلفين 11  11

 0على مستوى ألاصوات 10  10

 6على مستوى ألاصوات 12  12

 0على مستوى املفردات 12  12

 6على مستوى املفردات 18  18

 0على مستوى التراكيب 19  19

 6راكيبعلى مستوى الت 01  01

خصوصية التعبير في اللغة العربية وصعوبات تدريسه لغير الناطقين  00  00

 بها

 0تصويب ألاخطاء ملتعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها  06  06

 6تصويب ألاخطاء ملتعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها  :0  :0

 :الناطقين بها  تصويب ألاخطاء ملتعلمي اللغة العربية لغير  01  01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : الترجمة الوظيفية9املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 بيقية التخصص اللسانيات التط

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 السداس ي الثالث

 الترجمة الوظيفية املادة: 

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 مدخل عام 10  10

 اللسانيات والترجمة 16  16

 مدخل إلى تعليمية الترجمة :1  :1

 ة العربيةمشكالت الترجمة إلى اللغ 11  11

 ترجمة املصطلح اللغوي  10  10

 ترجمة املصطلح اللساني 12  12

 ترجمة النص ألادبي 12  12

 فلسفة ترجمة النص 18  18

 تقنيات ترجمة النصوص 19  19

 لسانيةترجمة نصوص  01  01

 قانونيةترجمة نصوص  00  00

 طبيةترجمة نصوص  06  06

 علميةترجمة نصوص  :0  :0

 تاريخيةترجمة نصوص  01  01

 

 

 طريقة التقييم: 

 تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعمال املوجهة متواصل طوال السداس ي 

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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 : أخالقيات املهنة01املادة 

 

 الشعبة : دراسات لغوية 

 التطبيقية  التخصص اللسانيات

 السداس ي : ألاول والثاني

 الوحدة :التعليمية ألاساسية

 أخالقيات املهنة السداس ي ألاول:

 

 عنوان الدرس التطبيقي الرقم عنوان املحاضرة الرقم

 مدخل حول املادة 10  10

 إلاداري واملالي مفهوم الفساد 16  16

 أنواع الفساد :1  :1

 ملاليإلاداري وا مظاهر الفساد 11  11

 إلاداري واملاليأسباب الفساد  10  10

 آثار الفساد إلاداري واملالي 12  12

 واقع الفساد في املجتمعات املتخلفة 12  12

 واقع الفساد في املجتمعات العربية 18  18

 محاربة الفساد من طرف الهيئات واملنظمات املحلية 19  19

 ملنظمات الدوليةمحاربة الفساد من طرف الهيئات وا 01  01

 طرق العالج وسبل محاربة ظاهرة الفساد 00  00

 نماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد 06  06

 املجتمع املدني ومكافحة الفساد :0  :0

 إلاعالم ومكافحة الفساد 01  01

 

 

 طريقة التقييم: 

 ال املوجهة متواصل طوال السداس ي تقييم املحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداس ي، تقييم ألاعم

 املراجع: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) 
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