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 السداس ي ألاول:  - 1

 

 وحدة التعليم

الحجم 

الساعي 

 السداس ي 

 الحجم الساعي ألاسبوعي

 ألارصدة املعامل

 ييمنوع التق

11-11 

 أسبوع 
 محاضرة

أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

أعمال 

 أخرى 
 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم ألاساسية  

   90       )إج( 1و ت أ 

 × × 90 93 3:99  1:39 1:39 48 نثر عربي حديث ومعاصر: 1املادة 

 × × 91 92 1:39  1:39 1:39 48 نقد أدبي حديث:  2املادة 

   90       )إج( 2و ت أ 

 × × 90 93 3:99  1:39 1:39 48 شعر عربي حديث ومعاصر :1املادة 

 × × 91 92 1:39  1:39 1:39 48 تحليل الخطاب :2املادة 

          وحدات التعليم املنهجية

   90       و ت م )إج(

 × × 93 92 1:39  1:39 1:39 48 مناهج دراسة ألادب الشعبي: 1املادة 

 × × 93 92 1:39  1:39 1:39 48 مصادر ألادب واللغة :2املادة 

 × × 93 92 1:39  1:39  24 تقنيات البحث: 3املادة 

          وحدات التعليم الاسكتشافية

   92       و ت س )إج(

 × × 91 91 1:39  1:39  21 : أدب مقارن 2املادة 

 × × 91 91 1:39  1:39  21 : نظرية ألادب1املادة 

          وحدة التعليم ألافقية

   91       و ت أ )إج(

 × × 91 91 1:39  1:39  21 : لغة أجنبية1املادة 

   39 10 18:99  10:99 90:99 381 1مجموع السداس ي 
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 السداس ي الثاني: -2

 

 وحدة التعليم

الحجم 

الساعي 

 السداس ي 

 الحجم الساعي ألاسبوعي

 ألارصدة املعامل

 التقييمنوع 

11-11 

 أسبوع 
 محاضرة

أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

أعمال 

 أخرى 
 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم ألاساسية  

   90       )إج( 1و ت أ 

 × × 90 93 3:99  1:39 1:39 48 نثر عربي حديث ومعاصر: 1املادة 

 × × 91 92 1:39  1:39 1:39 48 نقد أدبي حديث:  2املادة 

   90       )إج( 2و ت أ 

 × × 90 93 3:99  1:39 1:39 48 شعر عربي حديث ومعاصر :1املادة 

 × × 91 92 1:39  1:39 1:39 48 تحليل الخطاب :2املادة 

          وحدات التعليم املنهجية

   90       و ت م )إج(

 × × 93 92 1:39  1:39 1:39 48 الشعبيألادب مناهج دراسة : 1املادة 

 × × 93 92 1:39  1:39 1:39 48 مصادر ألادب واللغة :2املادة 

 × × 93 92 1:39  1:39  24 تقنيات البحث: 3املادة 

          وحدات التعليم إلاسكتشافية

   92       و ت أ س )إج(

 × × 91 91 1:39  1:39  21 : أدب مقارن 1املادة 

 × × 91 91 1:39  1:39  21 : نظرية ألادب2املادة 

          وحدة التعليم ألافقية

   91       و ت أ ف )إج(

  × 91 91 1:39 1:39   21 : إعالم آلي1املادة 

   39 10 18:99 1:39 13:39 90:99 381 2مجموع السداس ي 
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  السداس ي الثالث: - 3

 

 وحدة التعليم

الحجم 

الساعي 

 السداس ي 

 الحجم الساعي ألاسبوعي

 ألارصدة املعامل

 نوع التقييم

11-11 

 أسبوع 
 محاضرة

أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

أعمال 

 أخرى 
 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم ألاساسية  

   90       )إج( 1و ت أ 

 × × 90 93 3:99  1:39 1:39 48 : أدب جزائري حديث ومعاصر1املادة 

 × × 91 92 1:39  1:39 1:39 48 : أدب مغاربي حديث ومعاصر2املادة 

   90       )إج( 2و ت أ 

 × × 90 93 3:99  1:39 1:39 48 : السرديات العربية1املادة 

 × × 91 92 1:39  1:39 1:39 48 : نص أدبي حديث ومعاصر2املادة 

          وحدات التعليم املنهجية

   90       و ت م )إج(

 × × 93 92 1:39  1:39 1:39 48 املسرح العربي: 1املادة 

 × × 93 92 1:39  1:39 1:39 48 : إعداد املذكرة2املادة 

 × × 93 92 1:39  1:39  24 : معجمية3املادة 

          وحدات التعليم إلاسكتشافية

   92       و ت أ س )إج(

 × × 91 91 1:39  1:39  21 : املصطلح النقدي1املادة 

 × × 91 91 1:39  1:39  21 : آداب أجنبية2املادة 

          وحدة التعليم ألافقية

   91       و ت أ ف )إج(

 ×  91 91 1:39   1:39 21 : أخالقيات املهنة1املادة 

   39 10 18:99  13:39 19:39 381 3مجموع السداس ي 
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 السداس ي الرابع: - 

 

 تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش

 

 ألارصدة املعامل الحجم الساعي ألاسبوعي 

 29 12 11 العمل الشخص ي )مذكرة(

 التربص في املؤسسة

 امللتقيات 19 90 19

 أعمال أخرى )محدد(

 39 10 21 1مجموع السداس ي 

 

 

جمالي مو ب ب ن املحاارات والتطبيقاتل للسداسيات ألاربعة بالبسبة مللتل  يرجى ذكر الحجم الساعي لا ) حوصلة شاملة للتكوين:  - 0

  (:وحدات التعليم حسب الجدول التالي

 

 

 ح س        و ت ألاساسية املنهجية الاستكشافية ألافقية املجموع

 محاضرة 222 166 / 26 654

 أعمال موجهة 222 214 166 22 474

 أعمال تطبيقية / / / 26 26

 عمل شخص ي 632 214 166 72 246

)مذكرة+ملتقى(عمل آخر 326 / / / 326  

 املجموع 1472 466 / 124 2646

 ألارصدة 01 30 91 93 129

199%  92.0%  90%  39.81%  11.11% لكل وحدة تعليم ألارصدة%    

 

 )*( ينظر: السداس ي الرابع
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 البرنامج املفصل لكل مادة -
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 أدب عربي حديث ومعاصر عنوان املاستر:

 السداس ي: ألاول والثاني

 اسم الوحدة: وحدة التعليم ألاساسية

 اسم املادة:  نثر عربي حديث ومعاصر 

 90الرصيد: 

 93املعامل: 

 

 ( في ثالثة أسطر على ألاكثر ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه املادةل)أهداف التعليم: 

 دراسة تاريخ ومسار النثر و العربي الحديث واملعاصر من قبل النهضة وإكساب الطالب معرفة بالفنون النثرية من حيث خصائصها ومم زاتها.

 

 على ألاكثر(.   وص  تفصيلي للمعرف املطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليمل سطرين) املعارف املسبقة املطلوبة : 

 يعتبر التكوين استمرارا لجملة من املعارف التي يكون الطالب قد اكتسبها في مرحلة الليسانس ليتعمق في تفاصيلها

 

  محتوى املادة: ) إجبارية تحديد املحتوى املفصل لكل مادة مع إلاشارة إلى العمل الشخص ي للطالب (

 النثر العربي قبيل النهضة -

 العربي الحديث واملعاصر     اتجاهات النثر  -

 فنون النثر ألادبي الحديث واملعاصر -

  أعالمهااملقالة ألادبية نشأتهال -

 أنواعهال خصائصها .املقالة  -

 القصة القص رة إرهاصاتها و جمالياتها. -

 نشأة الرواية العربية الحديثة .   -

 املسرح العربي الحديثل البدايات والخصائص. -

 ل خصائصها أتهااملقامة نش -

 مدارس النثر العربي الحديث في املشرق العربي -

 مدارس النثر العربي الحديث في شمال إفريقيا -

 أعالم النثر العربي الحدي -

 الرافعي -

 العقاد -

 لابراهيمي -

 

 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (

 تقييم متواصل بتقييم العمل الشخص ي الذي يقدمه الطالب باإلاافة إلى امتحان محروس في املعارف املقدمة للطالب على شكل محاارات.

 

 إلخ( كتبلومطبوعات ل مواقع انترنتل) املراجع: 

 عمر الدسوقي. –في ألادب الحديث  -

 حامد حفني داود. –تاريخ ألادب الحديث  -

 عبد امللك مرتاض. –فنون النثر ألادبي  -

 عزيزة مريدن . –القصة والرواية  -

 علي شلق -النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث -

 محمد يوس  نجم -القصة في ألادب العربي الحديث -

  1994الطبعة ألاولى . عمانل . دار الشروق للبشر والتو يع. عباس: فن الس رة إحسان -

 1923املهجري ل املضمون والصورة. دار الفكر ل الطبعة الرابعة  عبد الكريم ألاشتر:  النثر 
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 أدب عربي حديث ومعاصر عنوان املاستر:

 السداس ي: ألاول والثاني

 اسم الوحدة: وحدة التعليم ألاساسية

 اسم املادة:  شعر عربي حديث ومعاصر 

 90الرصيد: 

 93املعامل: 

 

 ( سابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه املادةل في ثالثة أسطر على ألاكثرذكر ما يفترض على الطالب اكت)أهداف التعليم: 

 دراسة تاريخ ومسار الشعر و العربي الحديث واملعاصر من قبل النهضة وإكساب الطالب معرفة بالفنون النثرية من حيث خصائصها ومم زاتها.

 

 مكن الطالب من مواصلة هذا التعليمل سطرين على ألاكثر(.  وص  تفصيلي للمعرف املطلوبة والتي ت) املعارف املسبقة املطلوبة : 

 يعتبر التكوين استمرارا لجملة من املعارف التي يكون الطالب قد اكتسبها في مرحلة الليسانس ليتعمق في تفاصيلها

  محتوى املادة: ) إجبارية تحديد املحتوى املفصل لكل مادة مع إلاشارة إلى العمل الشخص ي للطالب (

 العربي قبل النهضة. الشعر ل حا -

 حركة لاحياء ل الرواد والخصائص. -

 1ية و أثرها في حركة الشعر الحديثاملدارس ألادب-

 2املدارس ألادبية و أثرها في حركة الشعر الحديث-

 3املدارس ألادبية و أثرها في حركة الشعر الحديث-

 6املدارس ألادبية و أثرها في حركة الشعر الحديث-

 ملهجر مواوعاته وخصائصه.أدب ا -

 مظاهر التجديد في الشعر الحديث .-

 الشكل -

 املضمون  -

 1أعالم الشعر العري الحديث-

 2أعالم الشعر العري الحديث-

 3أعالم الشعر العري الحديث-

 موق  النقاد من محاوالت التجديد . -

 سلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح لل

 تقييم متواصل بتقييم العمل الشخص ي الذي يقدمه الطالب باإلاافة إلى امتحان محروس في املعارف املقدمة للطالب على شكل محاارات.

 

 إلخ( كتبلومطبوعات ل مواقع انترنتل) املراجع: 

 الشعر العربي املعاصرـ عز الدين إسماعيل -

 عبد الغفار مكاوي. –ثورة الشعر الحديث  -

 جابر عصفور. -استعادة املاض يل دراسات في شعر النهضة -

 محمد النويهي . –قضية الشعر الجديد   -   

 حامد حفني داود. –الشعر الجديد في امل زان -   

 حسن أحمد الكب ر. -تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث -   

 مصطفى السيوفي. -تاريخ ألادب العربي الحديث  -   

 عيس ى الناعوري. -أدب املهجر  -   

 أنيس املقدس ي -الاتجاهات ألادبية في العالم العربي الحديث  -   
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 أدب عربي حديث ومعاصر عنوان املاستر:

 السداس ي: ألاول والثاني

 اسم الوحدة: وحدة التعليم ألاساسية

 اسم املادة:  نقد أدبي حديث

 91الرصيد: 

 92املعامل: 

 

 ( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه املادةل في ثالثة أسطر على ألاكثر)أهداف التعليم: 

 

 ـ تحصيل معرفة شاملة بالنقد العربي الحديث

 ـ التعرف إلى العوامل املؤثرة في النقد العربي الحديث

 لحديثـ التعرف إلى التحوالت الكبرى في تاريخ النقد العربي ا

 

 وص  تفصيلي للمعرف املطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليمل سطرين على ألاكثر(.  ) املعارف املسبقة املطلوبة : 

 يكون الطالب متحصال على معرفة دقيقة حول النقد العربي الحديث مع التعرف إلى ألاعالم والقضايا.

 

  املفصل لكل مادة مع إلاشارة إلى العمل الشخص ي للطالب (محتوى املادة: ) إجبارية تحديد املحتوى 

 أوال : النهضة العربية الحديثة و عواملها : 

 ثانيا : املرجعيات العربية للنقد العربي الحديث :

 ثالثا : املرجعيات ألاجنبية للنقد العربي الحديث

 رابعا : املفاهيم الكبرى : التقليدللاحياءل 

 التجديدل الحداثةالكبرى :لخامسا: املفاهيم   

 : املعارك النقدية الكبرى  سادسا 

 : القضايا الكبرى  سابعا

 املنهج-  

 املصطلح-  

 قراءة التراث-  

 التعامل مع الغرب-  

 تأصيل ألاجناس ألادبية الجديدة-  

 

 لفريق التكوين ( طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية

 تقييم متواصل بتقييم العمل الشخص ي الذي يقدمه الطالب باإلاافة إلى امتحان محروس في املعارف املقدمة للطالب على شكل محاارات.

 إلخ( كتبلومطبوعات ل مواقع انترنتل) املراجع: 

 تطور النقد ألادبي و محاوره : أحمد يوس  خليفة .1

 خليفة نشأة النقد ألادبي : أحمد يوس  .2

 تاريخ النقد ألادبي عند العرب : طه أحمد إبراهيم .3

 نشأة النقد ألادبي الحديث في مصر : عز الدين ألام ن .6

 ألاسس النظرية في مناهج البحث ألادبي العربي الحديث : عبد السالم الشاذلي .5

 املدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث : حنا عبود .4

 حديث : حلمي مر وق تطور النقد و التفك ر ألادبي ال .7

 نظرية النقد و الفنون ألادبية في ألادب العربي الحديث : محمد يوس  كبم .2

 أدب عربي حديث ومعاصر عنوان املاستر:
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 السداس ي: ألاول والثاني

 اسم الوحدة: وحدة التعليم ألاساسية

 اسم املادة:  تحليل الخطاب

 91الرصيد: 

 92املعامل: 

 

 أهداف التعليم:

 ض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه املادة  ل في ثالثة أسطر على ألاكثر ()ذكرما يفتر 

 تحليل الخطاب من املنظور ألاسلوبي -1 -

 تحليل الخطاب من املنظور التفكيكي. -2 -

 الاشكاالت النظرية والتطبيقية لتحليل الخطاب-3 -

 تطبيقات إجرائية على النصوص الشعرية والنثرية1 -

 العمودي أ: الشعر  -

 ب: الشعر الحر -

 ج: القصة -

 د: الرواية -

 هـ: النص متعدد ألاجناس. -

 و: النص إلاشهاري  -

 اقتراحات جديدة لتخطي أزمة تحليل الخطاب .  0 -

 

 املعارف املسبقة املطلوبة :

 وص  تفصيلي للمعرفة املطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليمل سطرين على ألاكثر() 

 لب ببعض مناهج تحليل النصوص ألادبية.إحاطة الطا-

 إجادة التفريق ب ن مصطلحات الخطاب والنص.-

 الاطالب على بعض نظريات النص.-

 

مادة تحليل الخطابل هي مادة متلصصة في دراسة الطرق املنهجية لدراسة الخطاب ألابي. تشمل على مقدمات نظرية متعلقة     محتوى املادة:

 لنص.ثم نظريات النص والخطاب.ودراسة خصائص الخطاب ألابي واستبتاجها...ثم تحديد أنواب الخطاب.بالتفريق ب ن الخطاب وا

 امتحان في نهاية السداس ي/تقييم ألاعمال الفردية)عروض،بحوث،ملخصات..(   :طريقة التقييم

 ف املقدمة للطالب على شكل محاارات.تقييم متواصل بتقييم العمل الشخص ي الذي يقدمه الطالب باإلاافة إلى امتحان محروس في املعار 

  : من أهم املراجع واملصادر املراجع:

 روبرت شولز  .  –السيمياء والتأويل   -

 ميلائيل باخت ن . –الخطاب الروائي  -

  صابر الحباشة . –محاوالت في تحليل الخطاب  -

 . 1994نيةل محمد مفتاح ل دينامية النص ل  املركز الثقافي العربي ل الطبعة الثا  -

 2446ل 1محمد معتصمل النص السردي العربيل شركة البشر والتو يع ـ املدارسل الدار البيضاءل ط -

 .2442ـ محمد صابر عبيد ل سوسن البياتيل جماليات التشكيل الروائيل دار الحوار للبشرل  

 ـ في النقد العربي الحديث لنورالدين السد

 ق لرشيد بن مالكـ السيميائية ب ن النظرية والتطبي
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 أدب عربي حديث ومعاصر عنوان املاستر:

 السداس ي: ألاول والثاني

 اسم الوحدة: وحدة التعليم املنهجية

 اسم املادة:  تقنيات البحث

 93الرصيد: 

 92املعامل: 

 

 أهداف التعليم:

 ( ر على ألاكثرذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه املادة  ل في ثالثة أسط)

 تكوين حصيلة معرفية حول منهجية البحث -

 التحكم في آليات البحث -

 القدرة على انجا  البحث -

 

 املعارف املسبقة املطلوبة :

 وص  تفصيلي للمعرفة املطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليمل سطرين على ألاكثر() 

 ج النقد ألادبي و مدارسه املعاصرة.أن يكون للطالب دراية بتقنيات البحث و مناه 

 محتوى املادة:

 املفاهيم ألاساسية : -

 البحث

 املنهج

 املجال

  عناصر البحث : -

 لاشكالية

 الفراية

 املدونة

 التحليل

 التفس ر

  اتجاهات التفس ر: -

 التفس ر اللغوي املعرفي

 التفس ر لايديولوجي

 التفس ر الثقافي

 

 سداس ي/تقييم ألاعمال الفردية)عروض،بحوث،ملخصات..(طريقة التقييم:امتحان في نهاية ال

 تقييم متواصل بتقييم العمل الشخص ي الذي يقدمه الطالب باإلاافة إلى امتحان محروس في املعارف املقدمة للطالب على شكل محاارات.

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان املاستر: أدب عربي حديث ومعاصر
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 السداس ي: ألاول والثاني

 اسم الوحدة: وحدة التعليم املنهجية

 اسم املادة: مصادر ألادب واللغة

 93الرصيد: 

 92املعامل: 

 

 أهداف التعليم:

 )ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه املادة ل في ثالثة أسطر على ألاكثر (

مضام ن هذه املصادر التي تمثل أمهات الكتب العربية في اللغة وألاب العربي وكذا  التعرف على مصادر اللغة وألادب العربي .مع التطرق إلى دراسة

 التدرب على كيفيات التوثيق والاقتباس .

 

 املعارف املسبقة املطلوبة :

 وص  تفصيلي للمعرفة املطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليمل سطرين على ألاكثر() 

ها من املقاييس التي يفترض أن تكون من مستلزمات التكوين في الليسانسل فاالطالب على أهم املصادر اللغوية وألادبية من مادة املصادر أو ما شابه

 متطلبات التكوين.

 

   محتوى املادة:

 التعري  باملصدر 

 1في اللغة املصادر أهم 

 2أهم املصادر في اللغة

 3أهم املصادر في اللغة

 6أهم املصادر في اللغة

 5ملصادر في اللغةأهم ا

 1أهم املراجع في ألادب

  2أهم املراجع في ألادب

  3أهم املراجع في ألادب

  6أهم املراجع في ألادب

  5أهم املراجع في ألادب

  4أهم املراجع في ألادب

 عن املعجمية.

 1أشهر املعاجم العربية

 2أشهر املعاجم العربية

 .3أشهر املعاجم العربي

 .6أشهر املعاجم العربية

 

  

 طريقة التقييم:امتحان في نهاية السداس ي/تقييم ألاعمال الفردية)عروض،بحوث،ملخصات..(

 تقييم متواصل بتقييم العمل الشخص ي الذي يقدمه الطالب باإلاافة إلى امتحان محروس في املعارف املقدمة للطالب على شكل محاارات.
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 أدب عربي حديث ومعاصر عنوان املاستر:

 الثانيالسداس ي: ألاول و 

 اسم الوحدة: وحدة التعليم الاستكشافية

 اسم املادة:  نظرية ألادب

 91الرصيد: 

 91املعامل: 

 اسم الوحدة: وحدة التعليم الاستكشافية

 اسم املادة: نظرية ألادب

 

 أهداف التعليم:

 ألاكثر ()ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه املادة  ل في ثالثة أسطر على 

ر يهدف تكوين الطالب في هذه الوحدة إلى تمكينه من معرفة ملتل  ألانواب و ألاجناس ألادبية في الدرس العربي و الغربي و ما وصل إليه أم

 التنظ ر لهال و لافادة منها في قراءاته التطبيقية للنص ألادبي الحديث واملعاصر. 

 

 املعارف املسبقة املطلوبة :

 للمعرفة املطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليمل سطرين على ألاكثر () وص  تفصيلي 

 على الطالب أن يمتلك لغة علمية فلسفية لتستجيب لطبيعة القراءة ألادبية املعمقة.-

 أن يكون مطلعا على بعض القضايا الفلسفية املتعلقة باألدب وتاريله.السيما النظريات النقدية الحديثة.-

 

 وى املادة:محت

ك مادة نظرية ألادب هي مادة متلصصة في فلسفة ألادبلوالتطرق ألهم النظريات ألادبية والنقدية املعاصرةل وحتى القديمة منها.إلى جانب ذل   

 يشمل برنامجها على محاور متعلقة بدراسة تطور ألاجناس ألادبية القديمة والحديثة لالعربية منها وألاجنبية.

 

 املراجع: 

 ظرية ألادب لريبيه ويليك وأوستن وارن ـ ن

 ـ النظرية ألادبية املعاصرة لرامان سلدنل

 ـ في نظرية ألادبل شكري عزيز ماض ي

 ـ مناهج النقد ألابي الحديث لصالح فضل.

 ـ نظرية اللغة ألادبية لخوسيه ماريا إيفانكوس..

 

 وض،بحوث،ملخصات..(طريقة التقييم:امتحان في نهاية السداس ي/تقييم ألاعمال الفردية)عر 

 تقييم متواصل بتقييم العمل الشخص ي الذي يقدمه الطالب باإلاافة إلى امتحان محروس في املعارف املقدمة للطالب على شكل محاارات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        د/ أحمد جاب هللاإعداد: أ.                                      كلية اللغة واألدب العربي والفنون                                1باتنة جامعة 

15                       6102-6102السنة الجامعية:                                         األدب العربي الحديث والمعاصر :  الماستر 

  

 

 عنوان املاستر: أدب عربي حديث ومعاصر

 السداس ي: الثالث

 اسم الوحدة: وحدة التعليم ألاساسية

 اسم املادة: أدب جزائري حديث ومعاصر

 90الرصيد: 

 93املعامل: 

 

 أهداف التعليم:

 ( ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه املادة  ل في ثالثة أسطر على ألاكثر)

الت استجابة يهدف تكوين الطالب في هذه الوحدة إلى اكتسابه املعارف الخاصة  بجديد التجربة ألادبية الجزائرية املعاصرة وما عرفته من تحو 

 لطروحات الحداثةل والتعرف على مظاهر التجديد والتجريب وتدريبه على قراءة نصوصها لابداعية. 

 

 املعارف املسبقة املطلوبة :

 وص  تفصيلي للمعرفة املطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليمل سطرين على ألاكثر() 

 دب الجزائري الحديث.أن يكون الطالب مطلعا على بعض فنون ألا -

 لاحاطة بالبدايات ألاولى لألدب الجزائري الحديث واملعاصر.  -

 

 محتوى املادة:

 يشتمل محتوى املادة على ا لعناصر آلاتية :

 حركة الشعر الحر في الجزائر .            -             

 حركة الحداثة في الشعر الجزائري املعاصر.  -            

 ألاشكال الشعرية التجريبية . -             

 القصيدة البصرية. –قصيدة التوقيعة  -قصيدة النثر- 

دراسة ملتل  ألوان ألادب الجزائري الحديث لالشعرية منها والسردية.تحتوي على برنامج يضم جملة محاور مو عة على أصول ألاب 

 ث وأنواب ألاب الجزائري الحديث شعرية منها او سردية.الجزائري الحديثلثم الحركات التجديدية في ألاب الجزائري الحدي

 

 طريقة التقييم:امتحان في نهاية السداس ي/تقييم ألاعمال الفردية)عروض،بحوث،ملخصات..(

 تقييم متواصل بتقييم العمل الشخص ي الذي يقدمه الطالب باإلاافة إلى امتحان محروس في املعارف املقدمة للطالب على شكل محاارات.

 

 إلخ( كتبلومطبوعات ل مواقع انترنتل) راجع: امل

 يوس  وغليس ي. –في ظالل النصوص  -

 سعاد محمد خضر .  –في ألادب الجزائري املعاصر  -

  دكتوراه )ملطوط(. – ه رة بوالفوس  –التجريب في الشعر الجزائري املعاصر  -

حمد العيد آل خليفةلأبو القاسم خمار.. إلى جانب الروايات والقصص دواوين شعرية للمل ر عبد القادر لعبد الرحمان الديس يلمفدي  كريالم

لعبد الحميد بن هدوقة لوالطاهر وطار لمولود فرعون لآسيا جبارلمحمد الديب...مع الكتب الخاصة باألدب الجزائري الحديث ملحمد 

 ناصرلصالح خرفي لعبد هللا الركيبيلمحمد مصاي لواسيني ألاعرج...
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 أدب عربي حديث ومعاصرعنوان املاستر: 

 السداس ي: الثالث

 اسم الوحدة: وحدة التعليم ألاساسية

 املادة: أدب مغاربي حديث ومعاصر

 91الرصيد: 

 92املعامل: 

 

 أهداف التعليم:

 )ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه املادة  ل في ثالثة أسطر على ألاكثر (

 قطار العربية القديمة والحديثة.دراسة تاريخ آداب ألا-

 معرفة ألاعمال ألادبية والنقدية املغاربية باللغت ن العربية والفرنسية.-

 دراسة خصائص واتجاهات ألادب املغاربي الحديث.-

 

 املعارف املسبقة املطلوبة :

 ألاكثر( ) وص  تفصيلي للمعرفة املطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليمل سطرين على

 على الطالب أن يكون قارئا لبعض ألاعمال ألادبية الكبرىلفي املغرب العربي.-

 عليه إجادة اللغة العربية و اللغة الفرنسية لولو بشكل محدود بالبسبة للغة الفرنسية.  -

 

 محتوى املادة:

 ل تشمل على:مادة ألادب املغارب الحديث تعنى بدراسة الجوانب لابداعي والنقدية املغاربية   

 أصول ألادب املغاربي القديمة.-

 أصول ألادب املغاربي الحديثة.-

 1اتجاهات ألادب املغاربي الحديث.-

 2اتجاهات ألادب املغاربي الحديث.-

 3اتجاهات ألادب املغاربي الحديث.-

 6اتجاهات ألادب املغاربي الحديث.-

 1املكونات الثقافية لألدب املغاربي الحديث.-

 2الثقافية لألدب املغاربي الحديث. املكونات-

 3املكونات الثقافية لألدب املغاربي الحديث.-

 ا دواجية اللغة في ألادب املغاربي الحديث.-

 

 طريقة التقييم:امتحان في نهاية السداس ي/تقييم ألاعمال الفردية)عروض،بحوث،ملخصات..(

 افة إلى امتحان محروس في املعارف املقدمة للطالب على شكل محاارات.تقييم متواصل بتقييم العمل الشخص ي الذي يقدمه الطالب باإلا

اتجاهات النقد ألادبي الحديث في املغرب العربي ملحمد مصاي ل..كتب لنقاد مغاربة عبد هللا الركيبيل حميد لحمدانيل بوجمعة بن املراجع: 

 شوشة...  
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 نوان املاستر: أدب عربي حديث ومعاصرع

 السداس ي: الثالث

 م الوحدة: وحدة التعليم ألاساسيةاس

 املادة: مناهج دراسة ألادب الشعبي

 93الرصيد: 

 92املعامل: 

 

 محتوى املادة

 مدخل

 . 1املنهج الوظيفي فالديم ر بوب

 .2املنهج الوظيفي فالديم ر بوب 

 . 1املنهج ألاسطوري بيار برونيل

 . 2املنهج ألاسطوري بيار برونيل

 .1ستراوس  املنهج الببيوي كلود ليفي

 . 2املنهج الببيوي كلود ليفي ستراوس

 . 1منهج التحليل النفس ي كارل يونغ

 . 2منهج التحليل النفس ي كارل يونغ

  1املنهج الشكالني الروس ي

 . 2املنهج الشكالني الروس ي

 املنهج ألاسلوبي في تحليل ألادب الشعبي )عبد امللك مرتاض(
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 عنوان املاستر: أدب عربي حديث ومعاصر

 السداس ي: الثالث

 اسم الوحدة: وحدة التعليم ألاساسية

 املادة: السرديات العربية

 90الرصيد: 

 93املعامل: 

 

 أهداف التعليم:

 ( ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه املادة  ل في ثالثة أسطر على ألاكثر)

 تعتمد السردل معتمدين على ملتل  النظريات الغربية والعربية في هذا املجال. يهدف املقياس إلى التعري  بالفنون النثرية التي 

 

 املعارف املسبقة املطلوبة :

 وص  تفصيلي للمعرفة املطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليمل سطرين على ألاكثر() 

ألامور التي يكون قد تلقاها في مرحلة الليسانس ليضاف إليها نظريات يتطلب من الطالب أن يكون على اطالب بالفنون النثرية العربيةل وهي من 

 السرد.

 

 محتوى املادة:

 مدخل إلى السرديات العربية املعاصرة . .1

 جماليات القصة القص رة وألاقصوصة . .2

 ببية الرواية العربية املعاصرة من منظور املناهج النقدية املعاصرة. .3

 عاصرة .مظاهرالتجريب في الرواية العربية امل .6

 في نقد الرواية املعاصرة.   .0

 

 إلخ( كتبلومطبوعات ل مواقع انترنتل) املراجع: 

  : من أهم املراجع واملصادر             

 نبيل سليمان . –فتنة السرد والنقد  -

 بو جمعة بوشوشة .  –التجريب وارتحاالت السرد الروائي املغاربي  -

 يصل دراج .ف -نظرية الرواية والرواية العربية -

 في مشكالت السرد الروائي . -

 حميد لحميداني. –ببية النص السردي  -

 عبد امللك مرتاض . -في نظرية الرواية  -

 1926س زا أحمد قاسم ل  بناء الرواية ل الهيئة املصرية العامة للكتاب ل   -

  1999بي ـ ب روتل لبنانل الطبعة الثانيةليمنى العيد ل تقنيات السرد الروائي في اوء املنهج الببيوي ل دار الفارا -

 

 طريقة التقييم:امتحان في نهاية السداس ي/تقييم ألاعمال الفردية)عروض،بحوث،ملخصات..(

تقييم متواصل بتقييم العمل الشخص ي الذي يقدمه الطالب باإلاافة إلى امتحان محروس في املعارف املقدمة للطالب على شكل 

 ب عربي حديث ومعاصرعنوان املاستر: أدمحاارات
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 السداس ي: الثالث

 اسم الوحدة: وحدة التعليم املنهجية

 املادة: املصطلح النقدي 

 91الرصيد: 

 91املعامل: 

 

 أهداف التعليم:

 ( ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه املادة  ل في ثالثة أسطر على ألاكثر)

 منظوره النظري  التعرف على املصطلح النقدي في .1

 التعرف على آليات واع املصطلح .2

 التمكن من فهم املصطلح النقدي و دراسته .3

 

 املعارف املسبقة املطلوبة :

 ) وص  تفصيلي للمعرفة املطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليمل سطرين على ألاكثر(

 م املصطلح و جوانب من املنهجية واللسانيات العامة .يكون الطالب متحصال على معرفة كافية حول النقد ألادبي و عل

 

   محتوى املادة:

 أوال : مفهوم علم املصطلح  

 ثانيا : من املصطلح العام إلى املصطلح النقدي  

 ثالثا : املصطلح النقدي و اللغة  

 رابعا : املصطلح النقدي و التعري   

 خامسا : املصطلح النقدي و البسق  

 لح النقدي و الاتصالسادسا : املصط  

 سابعا : املصطلح النقدي و التاريخ  

 ثامنا : املصطلح النقدي و الترجمة  

 

 املراجع :

 مناهج النقد ألادبي : يوس  وغليس ي

 دليل الناقد ألادبي : ميجان الرويلي و سعد البا غي

 الخطاب النقدي عند عبد املالك مرتاض

 ي الجديد : يوس  وغليس يإشكالية املصطلح في الخطاب النقدي العرب

 مناهج النقد املعاصر: صالح فضل

 إشكالية املنهج في النقد املعاصر : سم ر سعيد حجا ي 

 أسئلة الشعرية : عبد هلل العش ي

 املصطلح السردي : ج ر الدبرنس

 

 طريقة التقييم:امتحان في نهاية السداس ي/تقييم ألاعمال الفردية)عروض،بحوث،ملخصات..(

 بتقييم العمل الشخص ي الذي يقدمه الطالب باإلاافة إلى امتحان محروس في املعارف املقدمة للطالب على شكل محاارات.تقييم متواصل 

 البرنامج املفصل لكل مادة -
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 عنوان املاستر:ألادب العربي/تخصص:ألادب الحديث

 السداس ي: الثالث

 يسماعيل زردوم÷ألاستاذ املسؤول عن الوحدة التعليمية ألاساسية:

 املادة:املسرح العربي

 

 ألاستاذ املسؤول على املادة:إسماعيل زردومي

 

 أهداف التعليم:

 ( ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه املادة  ل في ثالثة أسطر على ألاكثر)

 دراسة عوامل وأسباب نشاة املسرح في الوطن العربي.-

 دراسة تاريخ املسرح العالمي.-

 معرفة خصائص النص املسرحي شعريا كان أم سرديا.-

 

 

 املعارف املسبقة املطلوبة :

 وص  تفصيلي للمعرفة املطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليمل سطرين على ألاكثر() 

 رحلفي ألادب العربي الحديث.على الطالب أن يحيط ببعض املعلومات ألاوليةلاملتعلقة بالظروف العامة التي ساعدت على ظهور املس-

 عليه أن يكون محتكا بالنص املسرحي العربيلوالعالمي إن أمكن.  -

 

 محتوى املادة:

مادة املسرح العربي ،مادة متخصصة في دراسة تاريخ املسرح  في ألادب العربي الحديث والعاملي أيضا.تشمل على محاور كبرى،تتمركز حول    

 ي ألادب العربي الحديث.ثم دراسة بعض النصوص املسرحية شعرية كانت أم سردية.تاريخ املسرح،وعوامل ظهوره ف

 

 

 طريقة التقييم:امتحان في نهاية السداس ي./مع تقييم ألاعمال الفردية)عروض ،بحوث،ملخصات..(

 

النقد املسرحي ألحمد صقرلالبطل في  املسرحية الشعرية في ألادب العربي الحديث ألحمد شمس الدين الحجاجيلتاريخ النقد ونظرياته فياملراجع: 

 املسرح الشعري املعاصر لحس ن علي محمدلاملسرحية في ألادب العربي الحديث لخليل املوس ىلاملسرح في الوطن العربي لعلي الراعي.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        د/ أحمد جاب هللاإعداد: أ.                                      كلية اللغة واألدب العربي والفنون                                1باتنة جامعة 

21                       6102-6102السنة الجامعية:                                         األدب العربي الحديث والمعاصر :  الماستر 

  

 

 عنوان املاستر: أدب عربي حديث ومعاصر

 السداس ي: الثالث

 اسم الوحدة: وحدة التعليم الاستكشافية

 املادة: آداب أجنبية

 91الرصيد: 

 91املعامل: 

 

 أهداف التعليم:

 ( ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه املادة  ل في ثالثة أسطر على ألاكثر)

 يهدف تكوين الطالب في هذه الوحدة إلى تعريفه بأبر  املنجزات ألادبية العاملية خصوصا الحديثة منها واملعاصرة.

 

 رف املسبقة املطلوبة :املعا

 وص  تفصيلي للمعرفة املطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليمل سطرين على ألاكثر() 

 على الطالب أن يكون ملما ولو بالش يء اليس ر باآلداب العامية وتحديدا الشه رة كاألعمال الروائية مثال. 

 

 محتوى املادة:

متلصصة في دراسة آلاداب ألاجنبية.تحتوي على برنامج مو ب على محاور خاصة بثقافة الشعوب لوإبداعاتها  مادة آلاداب العاملية هي مادة   

 وأهم ألاعمال ألادبية التي أنتجتها.كما تتطرق إلى دراسة عالقات التبادل الثقافي ب ن ألاجناس البشرية في القديم والحديث.

 

 

 م ألاعمال الفردية)عروض،بحوث،ملخصات..(طريقة التقييم:امتحان في نهاية السداس ي/تقيي

 تقييم متواصل بتقييم العمل الشخص ي الذي يقدمه الطالب باإلاافة إلى امتحان محروس في املعارف املقدمة للطالب على شكل محاارات.

 

 

 

 

 

 

 


