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2015/  2014السنة الجامعية:         

 بطاقة التنظيم السداسي للتعليم -

 ( سداسيات(6)ست)الرجاء تقديم بطاقات ال

 

 

 

 

 

 

 

 السداسي األول: الجذع المشترك 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 

 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع  14-16

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

أعمال 

 فردية

 امتحان متواصل

   18       وحدات التعليم األساسية    

   09       11  التعليم األساسية 1و ت أ 

لقديم النص األدبي ا 1المادة 

 )شعر(

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48

 امتحان متواصل 04 02 01:30  1.30 1.30 48 1القديم  النقد األدبي  2المادة 

   09       وحدة علوم اللغة  2و ت أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48  الصرفعلم  1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  1:30 1:30 48 بالغة عربية  2المادة 

   09       وحدة التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 1تقنيات البحث : 1المادة 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 تقنيات التعبير الكتابي : 2المادة 

عروض وموسيقى : 3المادة 

 الشعر 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48

   02       وحدة التعليم االستكشافية

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 وم القرآنعل: 1المادة 

   01       وحدة التعليم األفقية

)تعبير  اللغة األجنبية 1المادة 

 /شفهي(

  متواصل 01 01 01:30  1.30  24

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 1إعالم آلي :  2المادة 

   30 19   15:00 10:30 408 2مجموع السداسي
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2015/  2014السنة الجامعية:         

 السداسي الثاني: الجذع المشترك 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 

 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع  14-16

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

أعمال 

 فردية

 امتحان متواصل

   18       وحدات التعليم األساسية    

   09       11  التعليم األساسية 1و ت أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48 لقديم )نثر(النص األدبي ا 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  1.30 1.30 48 2القديم  النقد األدبي  2المادة 

   09       وحدة علوم اللغة  2و ت أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48 النحوعلم  1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  1:30 1:30 48 فقه اللغة  2المادة 

   09       وحدة التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 2تقنيات البحث : 1المادة 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48  تقنيات التعبير الكتابي: 2المادة 

مصادر اللغة واألدب : 3المادة 

 والنقد 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48

   02       وحدة التعليم االستكشافية

تاريخ الحضارة : 1المادة 

 اإلسالمية

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24

   01       وحدة التعليم األفقية

)تعبير  اللغة األجنبية 1المادة 

 /شفهي(

  متواصل 01 01 01:30  1.30  24

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 2إعالم آلي :  2المادة 

   30 19   15:00 10:30 408 2مجموع السداسي
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السداسي الثالث:  شعبة الدراسات اللغوية

 وحدة التعليم

 المواد

يد
ص

لر
ا

 

ل
ام

مع
ال

 

 الحجم الساعي األسبوعي
الحجم 

الساعي 

 للسداسي 

(16-14 

 أسبوعا(

 أخرى*

 التقييم المستمر

 دروس العنوان الرمز
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

مراقبة 

 مستمرة
 امتحان

وحدة  تعليم 

 أساسية

الرمز : وت 

 31أس

 9األرصدة : 

 5المعامل : 

 311أس
النص األدبي 

 الحديث    العربي
 X X 00سا48 00سا48   30سا1 30سا1 3 5

 X X 00سا24 00سا48   30سا1 00سا3 2 4 النقد األدبي الحديث       312أس

وحدة  تعليم 

 أساسية

الرمز : وت 

 32أس

 9األرصدة : 

 5المعامل : 

 X X 00سا48 00سا48   30سا1 30سا1 3 5         2علم النحو  321أس

 X X 00سا24 00سا48   30سا1 30سا1 2 4 اللسانيات العامة        322أس

وحدة  تعليم 

 منهجية

الرمز : وت 

 31م

 9األرصدة : 

 6المعامل : 

 311م
المناهج النقدية 

 المعاصرة      
 X X 00سا24 00سا48   30سا1 30سا1 2 3

 312م
األسلوبية و تحليل 

 الخطاب 
 X X 00سا24 00سا48   30سا1 30سا1 2 3

 313م
مدخل إلى األدب 

 المقارن  
 X X 00سا24 00سا24   30سا1 30سا1 2 3

تعليم  وحدة 

 استكشافية

الرمز : وت 

  31إس

 2األرصدة : 

 2المعامل : 

 X X 00سا24 00سا24   30سا1   1 1 علم الداللة                           311إس

 X X 00سا24 00سا24   30سا1   1 1 أصول النحو  314إس
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تعليم  وحدة 

 أفقية

الرمز : وت 

  31أف

 1األرصدة : 

 1المعامل : 

 311أف

اللغة األجنبية 

)تعبير كتابي 

 /شفهي(

 X X 00سا24 00سا24   30سا1   1 1

     00سا268 00سا408   00سا15 30سا10 19 30 3مجموع السداسي 

 

 

 السداسي الرابع:  شعبة الدراسات اللغوية 
 

 وحدة التعليم

 المواد

يد
ص

لر
ا

 

ل
ام

مع
ال

 

 الحجم الساعي األسبوعي
الحجم 

الساعي 

 للسداسي 

(16-14 

 أسبوعا(

 أخرى*

 التقييم المستمر

 دروس العنوان الرمز
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

مراقبة 

 مستمرة
 امتحان

وحدة  تعليم 

 أساسية

الرمز : وت 

 41أس

 9األرصدة : 

 5المعامل : 

 411أس
النص األدبي 

 المعاصر  العربي
 X X 00سا48 00سا48   30سا1 00سا3 3 5

 412أس
النقد العربي 

 المعاصر
 X X 00سا24 00سا48   30سا1 30سا1 2 4

وحدة  تعليم 

 أساسية

 الرمز : وت

 42أس

 9األرصدة : 

 5المعامل : 

 X X 00سا48 00سا48   30سا1 30سا1 3 4            2علم الصرف 421أس

 422أس
اللسانيات 

 التطبيقية
 X X 00سا24 00سا48   30سا1 30سا1 2 4

وحدة  تعليم 

 منهجية

الرمز : وت 

 X X 00سا24 00سا48   30سا1 30سا1 2 3 نظرية األدب 421م 

 X X 00سا24 00سا48   30سا1 30سا1 2 3 المدارس اللسانية 422م 
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 41م

 9األرصدة : 

 6المعامل : 

 423م 
مدخل إلى 

 اآلداب العالمية
 X X 00سا24 00سا48   30سا1 30سا1 2 3

وحدة  تعليم 

 استكشافية

الرمز : وت 

 42إس

 2األرصدة : 

 2المعامل : 

التخصص : اللسانيات 

 التطبيقية
  

 X X 00سا24 00سا24   30سا1   1 1 التعليميات العامة     421م 

 422م 
علم االجتماع 

 اللغوي   
 X X 00سا24 00سا24   30سا1   1 1

وحدة  تعليم 

 أفقية

الرمز : وت 

 41أف

 1األرصدة : 

 1المعامل : 

 411إس

اللغة األجنبية 

)تعبير كتابي 

 /شفهي(

 X X 00سا24 00سا24   30سا1   1 1

     00سا268 00سا408   00سا15 30سا10 19 30 4السداسي مجموع 
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 البرنامج المفصل لكل مادة -

 (تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

 األول السداسي:

  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:

  األستاذ المسؤول على المادة :

 النص األدبي القديم ) شعر (  المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  محتوى المادة:
 05الرصيد: 03املعامل: القديم ) شعر ( مادة: النص األدبي وحدة التعليم األساسية: السداسي األول

 الشعر العريب القدمي اترخييا وجغرافيا 1

 املعلقات مضاميهنا وأ ساليهبا ) نصوص من معلقة زهري بن أ يب سلمى ـ معلقة امرئ القيس ـ معلقة عنرتة( 2

 )….المية العرب للش نفرى..نصوص(شعر الصعاليك  3
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 الشعر يف صدر االإسالم  شعر الفتوحات 4

 املرايث النبوية 5

 شعر النقائض  6

 الشعر العذري والشعر العمري 7

 الزهد والتصوف  )نصوص من املرشق واملغرب. أ بو العتاهية . ابن الفارض....شعر  8

نصوص ل يب متام / البحرتي. ..... الزوزين. الشاطيب. امحلاسة املغربية ل يب احلجاج يوسف  : شعر امحلاسة 9

 البيايس.. الكوراين......

 )الفتوحات.اخلوارج.الش يعة.السجون..راثء املدن..الشعر الس يايس يف املرشق واملغرب  10

 الشعر الفلسفي وشعر احلمكة 11

 املوحشات وال زجال 12

 (..…الشعر ال ندليس. )نصوص من  أ شعار ابن زيدون 13

 نصوص من الشعر اجلزائري القدمي. بكر بن حامد التهيريت... 14

 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 . األصفهاني.األغاني .1

 األدب العربي. كارل بروكلمان. تاريخ .2

 . الجاحظ.البيان والتبيين .3

 زي.املعلقات العشر. التبري .4

 تاريخ األدب. مصطفى صادق الرافعي. .5

 جذع مشتركاللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

 األول السداسي:

  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:

  األستاذ المسؤول على المادة :

 النقد األدبي القديم المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  المادة:محتوى 
 04الرصيد: 02املعامل: ( 1مادة: مادة: النقد األدبي القديم )  وحدة التعليم األساسية: السداسي األول

 النقد العريب مفهومه وتطوره وجغرافيته يف املرشق واملغرب 1
 بيبليوغرافيا املصنفات النقدية يف املرشق واملغرب 2
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 من نصوصهالنقد الانطباعي مفهومه وجماالته ومناذج  3
 مفهوم الشعر عند النقاد املشارقة واملغاربة 4
 قضية الانتحال وتأ صيل الشعر ) مناذج نصية من املرشق وال ندلس واملغرب( 5
 قضية الفحوةل عند النقاد ) مناذج نصية من املرشق وال ندلس واملغرب( 6
 قضية معود الشعر ) مناذج نصية من املرشق وال ندلس واملغرب( 7
 قضية اللفظ واملعىن عند ابن قتيبة وابن طباطبا و قذامه بن جعفر 8
 قضية اللفظ واملعىن  عند نقاد ال ندلس واملغرب العريب 9

 قضية الصدق ) مناذج نصية من املرشق وال ندلس واملغرب( 10
 املوازانت النقدية ) مناذج نصية من املرشق وال ندلس واملغرب( 11
 مناذج نصية من املرشق وال ندلس واملغرب(نظرية النظم )  12
 النقد البالغي ) مناذج نصية من املرشق وال ندلس واملغرب( 13
 ترامج أ عالم النقد يف املرشق. اجلرجاين... 14

 

 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 في األدب العربي. شوقي ضيف. .1
 الخصومة بين القدماء والمحدثين فى النقد العربى القديم ـ عثمان موافى .2
 المعطى نمر نقد القديم ـ محمد صايل وعبدقضايا ال .3
 قضايا النقد األدبى ـ بدوى طبانة .4

 

 

 جذع مشتركاللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

 األول السداسي:

  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:

  األستاذ المسؤول على المادة :

 الصرفعلم  المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  محتوى المادة:
 05الرصيد: 03المعامل: مادة: الصرف وحدة التعليم األساسية/ السداسي األول

 (  الصرف و ميدانه/ الميزان الصرفي  معني الصرف ) 1
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 الحذف وأثره في الميزان الصرفي القلب وأثره في الميزان الصرفي.2

 واالعتالل.الفعل من حيث الصحة  3

 (  المثال / األجوف/ الناقص/ اللفيف  الفعل المعتدل ) 4

 المجرد و المزيد 5

 (  مزيد الثالثي بحرف/ المعاني التي تزاد لها الهمزة  معاني المزيد بحرف ) 6

 (  المعاني التي تزاد لها تضعيف العين / معاني الفاعل  معاني المزيد بحرف ) 7

 ( معاني: انفعل / افتعل / تفاعل /تفعّل افعلّ  بحرفين )معاني المزيد  8

 (  معاني :استفعل /افعوعل / افعاّل/ افعّول  معاني المزيد بثالث أحرف ) 9

 (  مزيد الرباعي بحرف / مزيد الرباعي بحرفين  مزيد الرباعي ) 10

 اسم الفاعل:المشتقات: 11

 اسم المفعول12

 الصفـة المشـبهة13

 واسم اآللة  اسما الزمان والمكاناسم التفضيل 14

 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

1 

2  

3  

4  

5  .

 جذع مشتركاللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

 األول السداسي:

  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية:

  األستاذ المسؤول على المادة :

 البالغة العربية المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 04الرصيد: 02املعامل: مادة: البالغة العربية وحدة التعليم األساسية: السداسي األول

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%B9%D9%86_%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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 عمل البالغة ) مفهومه ونشأ ته وتطوره وفروعه (أ راء أ هل املرشق واملغرب 1

  اثر الفرق الالكمية يف تأ صيل البالغة )اجملاز عند املعزتةل منوذجا( 2

 وأ رضبهال سلوب اخلربي  3

 ال سلوب االإنشايئ وأ رضبه 4

 التقدمي والتأ خري. الفصل والوصل 5

 احلقيقة واجملاز. أ نواع اجملاز 6

 التشبيه وأ رضبه 7

 الاس تعارة. الكناية 8

 املطابقة. املقابةل 9

 اجلناس 10

 السجع 11

 البالغة وال سلوبية 12

 البالغة والشعرية 13

 بالغة اخلطاب النرثي  14

 

 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 أحمد شامية، خصائص العربية واإلعجاز القرآني )في نظرية عبد القاهر الجرجاني اللغوية(. .1
 كريم الكواز، أبحاث في بالغة القرآن الكريم. محمد .2

 عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز في علم المعاني. .3

 .دراسات في البالغة العربية عبد العاطي غريب عالم .4
 والتطبيق ألحمد مطلوب.البالغة  .5

 جذع مشتركاللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

 األول السداسي:

  :منهجيةالوحدة التعليمية الؤول عن األستاذ المس

  األستاذ المسؤول على المادة :

 تقنيات البحث المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 03الرصيد: 02املعامل: مادة: تقنيات البحث وحدة التعليم املنهجية السداسي األول
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 خصائصه.. (مفهوم البحث العلمي )طبيعته، رشوطه،  1
 البحث العلمي ومهنج البحث  )مهنج التحليل والابتاكر،مهنج الرتكيب (  2
 بني املهنجية واملهنج  3
 أ هداف البحث العلمي 4
 مهنج البحث العلمي، وال سلوب العلمي 5
  .البحوث النظرية والبحوث التطبيقية 6
 رشوط التأ ليف  7
 فضائل الباحث )صفات الباحث، عالقة الباحث ابملؤطر(  8
 عالقة الباحث مبراكز التوثيق 9

 املكتبية )البحث البيبليوغرايف، أ نواع البيبليوغرافية( 10
 مصادر ومراجع مادة البحث 11
 أ نواع البحث العلمي وادلرجة العلمية)املذكرة، الرساةل، ال طروحة( 12
 وتطبيقاته جماالت البحث العلمي 13
 مراجعة عامة 14

 

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 إنعام محمد علي، المعين في كتابة البحوث. .1
 أحمد شلبي، كيف تكتب بحثا أو رسالة. .2
 شوقي ضيف، البحث األدبي. .3

4  

 جذع مشتركاللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

 األول السداسي:

  :منهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية ال

  األستاذ المسؤول على المادة :

 فنيات التعبير الشفوي المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
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 محتوى المادة:

 03الرصيد: 02املعامل: مادة: فنيات التعبري الشفوي السداسي األول وحدة التعليم املنهجية
مدخل: قراءة عامة ومصطلحية للامدة:) التعبري الّشفهيي، التعبري الكتايب، التعبري بوصفه رساةل ، التعبري و أ ثره يف معلية  1

 التواصل..(
أ مهية التعبري الشفهيي )من املنظور النفيس،  من املنظور الوجداين، ،من املنظور الرتبوي، من املنظور املعريف ، من  2

 املنظور املهنجي، من املنظور االإبداعي(.
شاكالت التعبري الشفهيي)عيوب -التعبري الشفهيي االإبداعي -أ مناط التعبري الشفهيي :) التعبري الشفهيي الوظيفي   3 النطق، اإ

 العادات اللّفظية (
 الصوت غري اللغوي، تدريبات( -حتليل املادة املكّونة للتعبري الشفهيي:) الصوت اللّغوي 4
فهم االإشارات التعبريية غري الشفوية وأ ثرها عىل معلية التواصل: ) أ سلوب التأ كيد حبركة اليد،  أ سلوب الاس تغراب    5

والاس هتجان  عن طريق حركة العينني، أ سلوب النفي واالإناكر عن طريق حركة الرأ س، اس تخدام تعبريات الوجه وفق 

شارات تسهم يف جذب   الانتباه ،مواهجة املس متعني(املعىن املعرّب عنه، اس تخدام اإ
اثرة الانتباه وتمنية الاهامتم) التحّّك يف مس توايت الصوت ييالتعبري الشفه   6 -توظيف أ ساليب لفت الانتباه) الاس تفهام  -وتقنية اإ

يصال الفكرة  بأ قرص طريقة–االإشارة(  اختيار امجلةل املناس بة يف الس ياق املناسب..(-الرتكزي عىل صلب املوضوع -اإ

حتّري  الوضوح يف الالكم،التحدث بصوت واحض،التحدث بثقة  الاس امتع،حسن الفهم، مقّومات التواصل بأ رحيية:)حسن 7

 اس تخدام طبقات صوتية مناس بة حبسب متطلّبات الس ياق، مراعاة مواطن الفصل والوصل( يف النفس وجتنّب الارتباك،
لقاءهمارة العرض: )  -1قوالب تعبريية شفهية: 8 اعامتد خمططات هيلكية وجشرية  لعرض املوضوع،  ادّلقة يف طرح  والعرض االإ

 الفكرة،  الطرح والطرح املضاد و الاس تخالص
 حسن الاس امتع، تقبل الرأ ي ال خر( همارة الاس امتعاحلوار: مواصفات احلوار الهادف) 9

لقا 10 بداعي) اإ لقاء غري اإ لقاء قصيدة شعر(، اإ بداعي ) اإ لقاء اإ لقاء: )اإ ء لكمة يف مناس بة ما(االإ  
التعبري فن الفكرة بوضوح، ترتيب ال فاكر ترتيبا منطقيا أ و اترخييا، تقدمي أ دةّل متنّوعة لتدعمي  همارة التحدث احملادثة :) 11

 ال فاكر توليد فكرة من أ خرى،اس تخالص النتاجئ، تقدمي احللول واملقرتحات(
الانتباه واحملافظة عىل اهامتم املتلقي..(جلب -التحّّك يف الوقت-املداخةل.) الرتكزي 12  
 املقابةل )الصحفية ، املهنية، ،( 13
لقاء ال س ئةل . همارة 14  السؤال  صياغة واإ

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 جذع مشتركاللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال
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 األول السداسي:

  :منهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية ال

  األستاذ المسؤول على المادة :

 العروض وموسيقى الشعر المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 03الرصيد: 02املعامل: العروض وموسيقى الشعراملادة :  وحدة التعليم املنهجية:  السداسي األول

أ مهية عمل العروض  –واضع عمل العروض  –التعريف بعمل العروض ) العروض لغة و اصطالحا  1

 فوائده ( معىن الشعر ،موس يقى الشعر ،مصادر العروض ومراجعه و 

 القصيدة ،ال رجوزة ، املعلقة ، احلولية ، امللحمة ،النقيضة ، اليتمية ،البيت   تعريفات : 2

3 

 

 –القواعد اخلطية ( تقطيع الشعر العريب )الرموز  –قواعد الكتابة العروضية ) القواعد اللفظية 

 ال س باب ( –التفاعل 

 املقاطع العروضية /التفاعيل ومتغرياهتا/ال رضب(أ نواع ال بيات الشعريةبناء البيت: التعريف/ال عاريض/ 4

 الزحافات و العلل  5

 الترصيع والتجميع التدوير  البحور و ادلوائر  6

 البحور الشعرية   معىن البحر ،عدد البحور الشعرية، مفاتيح البحور  7

  خصائص حبور الشعر ،البحور يف الشعر احلر

 حبر الطويل ،حبر املديد، حبر البس يط ،حبر الوافر أ وزان البحور 8

 حبر الرمل-حبر الاكمل ،حبر الهزج ،حبر الرجز ، 9

 حبر الرسيع، حبر املنرسح ،حبر اخلفيف ،حبر املضارع 10

 حبر املقتضب ،حبر اجملتث، حبر املتقارب،حبر املتدارك 11

 عيوهبادراسة القافية القافية ،حروفها،حراكهتا ،أ نواعها ، 12

 القافية يف الشعر املعارص. اجلوازات الشعرية 13

 موس يقى الشعر الهندسات الصوتية والتنس يقات العروضية 14

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 والقوافي. موس ى األحمدي نويوات.املتوسط الكافي في علمي العروض  .1

 موسوعة موسيقى الشعر العربي. عبد العزيز نبوي. .2

 كتاب العروض. مصطفى حركات. .3
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 جذع مشتركاللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

 األول السداسي:

  :االستكشافيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  األستاذ المسؤول على المادة :

 علوم القرآن المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 01الرصيد: 01املعامل: مادة: علوم القرآن وحدة  التعليم االستكشافية  السداسي األول

1 

 

تعريفات:أ مهية القرأ ن و علومه يف ادلراسات اللغوية و ال دبية. تعريف القرأ ن، الكتاب ، الويح، 

 النيب، الويح.املعجزة، 

 نزول القرأ ن، بداايت الويح، التنجمي .. -1اترخي القرأ ن : 2

 مراحل مجع القرأ ن،معايري ترتيب سور وأ ايت القرأ ن)وقفية ام اجهتادية( -2 3

 اللفظة، العبارة، ال ية، السورة -1مكوانت النص القرأ ين: 4

 القصة القرأ نية، خصائصها ، أ هدافها. -2 5

 الس ياق املاكن: امليك واملدين -.2الس ياق السبيب،: أ س باب الزنول -1القرأ ين: س ياقات النص 6

 الس ياق الرتاتيب: أ ول وأ خر ما نزل ، الناخس واملنسوخ -3 7

 الس ياق التداويل:)القراءات القرأ نية، مفهوهما، أ نواعها، احلمكة مهنا( -4 8

9 

 

لرشح، رشوط املفرس)العلمية واذلاتية(، اترخي معىن التفسري و التأ ويل وا -1مناجه التفسري ونقدها:

 التفسري، )يف عهد الصحابة، والتابعني وعرص التدوين(

 التفسري ابملأ ثور: خصائصه ، أ عالمه، نقده. التفسري ابلرأ ي: أ عالمه، نقده -2 10

 التفسري اللغوي: خصائصه،أ عالمه، نقده -3 11

 خصائصه،أ عالمه، نقدهالتفسري البياين وال ديب:  -4 12

 االإجعاز اللغوي والبياين-1االإجعاز القرأ ين:  13

 االإجعاز االإخباري والترشيعي -2 14

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 حازم حيدرعلوم القرآن بين البرهان واإلتقان تأليف: د.  .1

مات المفسرين تأليف د. محمد صفاء شيخ حقي .2  علوم القرآن من خالل مقدِّّ
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 دراسات في علوم القرآن تأليف: أ. د فهد الرومي .3

 القول بالصرفة في إعجاز القرآن عرض ونقد تأليف: د.عبد الرحمن الشهري .4
 

 جذع مشتركاللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

 األول السداسي:

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  األستاذ المسؤول على المادة :

   FRANCAIS المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 FRANCAIS 01الرصيد  01املعامل:  السداسي األول وحدة التعليم األفقية

Les systèmes vocalique et consonantique ( /i/ - /e /) 
 

1 

Réalisation des voyelles nasales ( /on /an/en 
 

2 

Réalisation des voyelles nasales (un/in/ 
 

3 

La graphie des sons / s/ss /c/ç/t/ 
 

4 

La graphie des sons c/ç/t/ 
 

5 

Lecture des textes 
 

6 

Exercices 
 

7 

Le nom 
 

8 

Le verbe 
 

9 

Le complément direct 
 

10 

Le complément indirect 
 

11 

Le genre et le nombre 
 

12 

Exercices 
 

13 

Conjugaison des temps 
 

14 

http://vb.tafsir.net/tafsir25607/
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 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 

 

 جذع مشتركاللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

 األول السداسي:

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  األستاذ المسؤول على المادة :

 ANGLAIS المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 ANGLAIS 01الرصيد: 01املعامل:  التعليم األفقيةوحدة   السداسي األول

Grammar Points 
 

1 

Word order in English sentences 
 

2 

Articles indefinite and definite 
 

3 

Articles definite 
 

4 

Nouns 
 

5 

Adjectives and pronouns 
 

6 

Interrogatives 
 

7 

Possessive adjectives personal and other pronouns 
 

8 

Adverbs 
 

9 

Preposisions 
 

10 

C onjunctions 
 

11 

Introduction to verbs 
 

12 

The auxiliares ( Be and Have ) 
 

13 
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The auxiliares ( Do  and Have, Must ,Can ,Ought ) 
 

14 

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 

 

 جذع مشتركاللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

 األول السداسي:

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  األستاذ المسؤول على المادة :

 اإلعالم اآللي المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 المادة:محتوى 
 01الرصيد: 01املعامل: مادة: اإلعالم اآليل وحدة التعليم األفقية    السداسي األول

 أ نواع احلواسيب  وأ جيالها 1

 طريقة معل احلاسوب 2

صداراته 3  عرض ويندوز وخمتلف اإ

 بدء تشغيل النظام )  تدريبات تطبيقية ( 4

 االإيقوانت...(-رشيط املهام-الواهجة )سطح املكتب 5

 تدريبات تطبيقية 6

 التارخي...(-الوقت-خصائص النظام )اللغة 7

 تدريبات تطبيقية 8

 مفهوم امللفات واجملدلات 9

 تدريبات تطبيقية 10

 مس تكشف الويندوز مع معليات عىل امللفات واجملدلات 11

 تدريبات تطبيقية 12

 سةل املهمالت 13

 تدريبات تطبيقية 14

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 
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 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جذع مشترك     ثانيال السداسي:

 اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  األستاذ المسؤول على المادة :

 النص األدبي القديم ) نثر ( المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 05الرصيد: 03املعامل: مادة النص األدبي القديم ) نثر ( وحدة التعليم األساسية السداسي الثاني

 النرث العريب القدمي اترخييا وجغرافيا  1

 اخلطابة   2

 االإسالمنصوص من خطب صدر  3

 ال مثال واحلّك 4

 الرسد . حاكايت أ لف ليةل وليةل  5

 احلاكية عىل لسان احليوان ) لكيةل ودمنة ( 6

 املقامات بديع الزمان اهلمذاين ومقامات احلريري. منامات الوهراين 7

 الرسائل ادليوانية و االإخوانية  يف املرشق وال ندلس واملغرب 8

 املرشق وال ندلس واملغربالرسائل الس ياس ية يف  9

 الرسائل ال دبية يف املرشق وال ندلس واملغرب 10

 أ دب الرحةل يف املرشق  11
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 أ دب الرحةل يف ال ندلس واملغرب 12

 أ دب التصوف يف املرشق وال ندلس واملغرب 13

 النرث اجلزائري القدمي 14

 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 . األصفهاني.األغاني .1
 تاريخ األدب العربي. كارل بروكلمان. .2
 . الجاحظ.البيان والتبيين .3
 التبريزي.المعلقات العشر.  .4
 تاريخ األدب. مصطفى صادق الرافعي. .5
 كتاب الصناعتين. أبو هالل العسكري. .6
 العقد الفريد. ابن عبد ربه. .7

 

 جذع مشترك     ثانيال السداسي:

 اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  األستاذ المسؤول على المادة :

 األدبي القديم  النقد ا المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 04الرصيد: 02املعامل: (2مادة: النقد األدبي القديم ) وحدة التعليم األساسية: السداسي الثاني

 قضية الوضوح والغموض ) مناذج نصية من املرشق وال ندلس واملغرب( 1

 ال دبية ) مناذج نصية من املرشق وال ندلس واملغرب(الرسقات  2

 املؤثرات ال جنبية يف النقد العريب ) مناذج نصية من املرشق وال ندلس واملغرب( 3

 أ ثر املعزتةل يف النقد ال ديب ) مناذج نصية من املرشق وال ندلس واملغرب( 4

 وال ندلس واملغرب(قضااي النقد عند الفالسفة ) مناذج نصية من املرشق  5

 مفهوم النرث يف الرتاث النقدي ) مناذج نصية من املرشق وال ندلس واملغرب( 6

 النقد وقضية االإجعاز ) مناذج نصية من املرشق وال ندلس واملغرب( 7
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 قضية التأ ويل  بني القدمي واجلديد  8

 واملغرب(قضية املنظوم واملنثور  ) مناذج نصية من املرشق وال ندلس  9

 قضية اللفظ واملعىن 10

 البعد النقدي للرشوح ) مناذج نصية من املرشق وال ندلس واملغرب( 11

 نظرية املوحش يف مزيان النقد ) مناذج نصية من املرشق وال ندلس واملغرب( 12

 .ابن رشد . وابن خدلونابن حزم قضااي النقد عند حازم القرطاجين . 13

 حازم القرطاجينابن شهيد وابن حزم، ترامج أ عالم النقد يف ال ندلس واملغرب .  14

 

 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 الشعراء.  ابن سالم الجمحي.طبقات فحول  .1
 الوساطة بين المتنبي وخصومه. عبد العزيز الجرجاني. .2
 الموازنة بين الطائيين. اآلمدي .3
 الخصومة بين القدماء والمحدثين فى النقد العربى القديم ـ عثمان موافى .4
 تاريخ النقد األدبى والبالغة ـ محمد زغلول سالم .5

 

 جذع مشترك     ثانيال السداسي:

 اللسانيات التطبيقية :ليسانسال عنوان

  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  األستاذ المسؤول على المادة :

 النحو علم  المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
مادة:  السداسي األول/ وحدة التعليم األساسية

 النحو

 05الرصيد: 03المعامل:

  النحو العربي / النشأة و التقعيد 1
 التصنيف في النحو العربي المؤلفات األولى 2
 دروس تعليمية –اإلعراب و البناء  3
 الجملة الفعلية وأنماطها 4
 الفعل المتعّدي  الفعل الالزم ـ 5
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 الفاعل  6
 متممات الجملة الفعلية:المفعوالت  7

 المفعول المطلق 8

 المفعول ألجله )من أجله( )له( 9

 المفعول فيه )الظرف()ظرف الزمان وظرف المكان(:10
 المفعول معه: 11
   الحال :12
 التمييز:13
 االستثناء:14

 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 سيبويه. الكتاب  .1
 محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية. .2

 ة في الجملة بين القديم والحديث.محمد حماسة عبد اللطيف، العالمة اإلعرابي .3

  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها.- .4

 نظرية العامل في النحو العربي. مصطفى بن حمزة. .5
 .العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث. محمد حماسة عبد اللطيف .6

 

 

 جذع مشترك     ثانيال السداسي:

 التطبيقيةاللسانيات  :ليسانسعنوان ال

  :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  األستاذ المسؤول على المادة :

 فقه اللغة المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 04الرصيد: 02املعامل: مادة: فقه اللغة وحدة التعليم األساسية: السداسي الثاني

 اللغة )نشأ ة املصطلح، مفهومه( الفرق بني فقه اللغة وعمل اللغة والفلولوجيامدخل: فقه  1

لهام........ 2  نظرايت نشأ ة اللغة االإنسانية:احملأاكة. التواضع والاصطالح.االإ

 اللغة العربية واللغات السامية.، للغة العربية ولهجاهتا. 3
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 ومعناهاالعالقة بني صوت اللكمة -1عالقة اللفظ ابللفظ : 4

 النرب يف اللغة العربية -2 5

 ال بنية وال وزان  -3 6

 الرتادف )أ س بابه. اختالف ادلارسني  حول وجوده-1عالقة اللفظ ابملعىن :   7

 املشرتك اللفظي     -2 8

 التضاد-3 9

 ال كرب،الكبار"النحتالاش تقاق) مفهومه، أ نواعه، العام، الكبري -1عالقة اللفظ ابالس تعامل: 10

 ادلخيل-2 11

 املعرب-3 12

 املودل يف اللغة ، -4 13

 االإعراب وبناء اللكمة يف العربية-5 14

 

 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 محمد بن إبراهيم الحمد ( قضاياه -موضوعاته  -فقه اللغة ] مفهومه  .1

 مشتاق عباس معن  المعجم المفصل في فقه اللغة، .2

 عثمان بن جني  الخصائص، .3

 أبو منصور الثعالبي  فقه اللغة وأسرار العربية، .4

 أحمد محمد قدور  مدخل إلى فقه اللغة العربية،  .5

 ئيإبراهيم السامرا فقه اللغة المقارن،  .6

 جذع مشترك     ثانيال السداسي:

 اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

http://www.islamhouse.com/6942/ar/ar/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://www.neelwafurat.com/abookstore/bookpage.asp?id=93458
http://www.neelwafurat.com/abookstore/bookpage.asp?id=91108
http://www.neelwafurat.com/abookstore/bookpage.asp?id=77099
http://www.neelwafurat.com/abookstore/bookpage.asp?id=83659
http://www.neelwafurat.com/abookstore/bookpage.asp?id=1260
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  األستاذ المسؤول على المادة :

 تقنيات البحث المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 03الرصيد: 02املعامل: : تقنيات البحث املادة وحدة التعليم املنهجية: السداسي الثاني

 اختيار موضوع البحث )تدريبات حول صياغة عنوان البحث( 1

شاكلية موضوع البحث )عنارص االإشاكلية واللكامت املفاتيح(..متارين 2  اإ

3 

 

 رمس خطة البحث )عنارص املقدمة، الفصل و/أ و الباب والفصول، الفقرة،..اخلامتة غايهتا ورشوطها (

 ...مترينات

 التوثيق )الوحدات البيبليوغرافية ( ..متبوعة بامترين حول توثيق املراجع 4

5 

 

أ نواع املراجع )املؤلفات، الكتب املرتمجة، اجملالت، الرسائل وال طروحات، املوسوعات واملعامج، مواقع 

 الش بكية...(

 مجع املادة وتوثيقها وتبويهبا )تدريبات( 6

 كتابة البحوث العلمية ..)التقميش والتعليق والنقد والتحليل والاس تنتاج( متارين التأ ليف .. أ سلوب 7

 التأ ليف )حصة اثنية( 8

 الهتميش )مفهوم الهامش ووظيفته( 9

10 

 

ىل  ىل اليسار، ومن اليسار اإ خراج البحث )فضاء الصفحة، احلوايش والهامش( )الكتابة من الميني اإ اإ

امء ال عالم واملصطلحات....( )عدد اللكامت يف السطر وعدد السطور الميني ( )جحم اخلط، كتابة أ س

 يف الصفحة....(

خراج البحث )تدريبات عىل تقنيات الكتابة( 11  اإ

 صفحة العنوان )شلكها ومضموهنا (..تدريبات 12

 الفهارس )فهرس املوضوعات، ال عالم، املصطلحات، املالحق( 13

 مراجعة عامة 14

 

 التقييم:طريقة 
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 إنعام محمد علي، المعين في كتابة البحوث. .1
 أحمد شلبي، كيف تكتب بحثا أو رسالة. .2
 شوقي ضيف، البحث األدبي. .3

4  
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 جذع مشترك     ثانيال السداسي:

 اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  األستاذ المسؤول على المادة :

 فنيات التعبير الكتابي المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 03الرصيد: 02املعامل: املادة : فنيات التعبري الكتابي وحدة التعليم املنهجية: السداسي الثاني

ىل الكتابة. التعبري كفاءة  ) كفاءة الكتابة،  الكفاءة و  1 املامرسة..(حول رضورة الانتقال من املشافهة اإ  

2 

 

قناعي-أ مناط لغة التعبري الكتايب)المنط االإحتفايئ المنط  -عيبالمنط املعياري. المنط التلقايئ. المنط الش -المنط االإ

 المنط االإبداعي(  -الوظيفي

 التعبري الكتايب الرمقي)مواصفات وأ فاق، أ ثره يف تطوير  نشاط التعبري

فراغ التعبري:)املفهوم اللغوي ، الاصطاليح، الهدف،  واالإجراءات املعمتدة..( 3  فعالية اإ

جراء المتثّل واحملأاكة) املفهوم ، التقنية، الامنذج، تدريب..( 4  اإ

جراء   5 جراء الوصف) املفهوم ، الامنذج، تدريب.(. اإ التعليق )فنيات التحرير(اإ  

جرا 6 الرّسد)املفهوم،الآلية، الامنذج، تدريب.( ءاإ  

7 

 

جرا آلية ،الامنذج، تدريب. تقنية تسجيل املالحظات وال فاكر،اس ت ءاإ خدام اخملططات التلخيص) املفهوم، ال

 الهيلكية والشجرية(

جراء التقليص 8 ) املفهوم ،الآلية، الامنذج، تدريب..(.اإ  

جراء 9 ) املفهوم،الآلية، الامنذج، تدريب..( التقرير اإ  

10 

 

جراء كتابة حبث ) حتديد العنارص اليت يقتضهيا موضوع البحث، مراعاة الرتيب املنطق ي  للعنارص، الطروحات  اإ

نطقية،توظيف اللغة  مع ال دةل والرباهني امل  القامئة ، الطروحات املضادة، الرتكيب والاس تخالص،كيفية التعامل

لهيا يف البحث(  حبسب طبيعة البحث، ضبط النتاجئ  املتوصل اإ

11 

 

 قوالب تعبريية كتابية متنّوعة:

امت مناس بة للس ياق أ نواعه، تدريب حول:اس تخدام لك-املقال: ) مفهومه ورضورته، خصائصه الفنية وال سلوبية-

مل، الاس تعانة ابلصور اس تخدام مجل حصيحة يف تراكيهبا، توظيف أ مناط متنّوعة للج ، التعبري  بلكامت حمّددة،

وع وطرهحا، ادّلقة البالغية خدمة للمعىن،جودة املقدمة وجودة اخلامتة، التسلسل املنطقي يف طرح أ فاكر املوض

ابنتقاء امجلل ادلاةل   وذكليف وضع عالمات الرتقمي والعناوين والهوامش،توظيف اللغة املعرّبة واملؤدية للمعىن، 

ىل ذهن  اخملاطب (.  واملعاين القريبة اإ

  خصائصها، تدريب   ( -الرسائل االإدارية ) تقنيهتا  12

  فنّياهتا، تدريب ( -السرية اذلاتية)  عنارصها 13
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14 

 

لغة واحضة  داماس تخ -مس تلزمات االإجابة) الطرح -ختطيط االإجابة -االإجابة عن سؤال) استيعاب فكرة السؤال

اس تخالص  -دم املوضوعانتقاء احلجج والرباهني املنطقية اليت  ختدم الفكرة وخت -يف معانهيا ،دقيقة يف أ فاكرها

 النتاجئ وال حاكم(.

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 

 جذع مشترك     ثانيال السداسي:

 اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  األستاذ المسؤول على المادة :

 مصادر اللغة واألدب والنقد المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:

 03الرصيد: 02املعامل: مادة: مصادر اللغة واألدب والنقد التعليم املنهجيةوحدة : السداسي الثاني
 تعريف املصدر لغة و اصطالحا الفرق بني املصدر و املرجع  1

 الرتكزي عىل أ مهية مقياس املصادر اللغوية

 بيبليوغرافيا املصنفات اللغوية وال دبية والنقدية قدميا وحديثا 2

 أ محد ) الرتكزي عىل هنج التحليل يف العني (معجم العني للخليل ابن  3

 اخلصائص البن جين الرتكزي عىل أ صاةل ادلراسات اللسانية ل بن جين 4

 مقاييس اللغة البن فارس 5

 لسان العرب البن منظور 6

 اجملامع الشعرية القدمية ) املفضليات وال مصعيات ـ مجهرة أ شعار العرب ...( 7

القدمية )الاكمل للمربد ـ البيان والتبيني للجاحظ ـ العقد الفريد البن عبد ربه ـ زهر اجملامع ال دبية   8
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 ال داب للحرصي ...(

اجملامع النقدية  القدمية ) الشعر والشعراء البن قتيبة ـ طبقات الشعراء البن املعزت ـ العمدة البن رش يق  9

أ حاكم صنعة .حازم القرطاجين -مهناج البلغاء ورساج ال دابء  ــ دالئل االإجعاز لعبد القاهر اجلرجاين 

 سائر البن ال ثري ... (الالكم للالكعي ـ املثل ال 

ديثة واملعارصة ) مؤلفات أ محد أ مني ـ مؤلفات طه حسني ـ مؤلفات جريج زيدان املدوانت احل 10

حسان عباس...(   .اإ

 مصنفات ابن أ يب شنب يف اللغة وال دب والنقد ـ 11

 مصنفات يف اترخي ال دب اجلزائري 12

 مصنفات يف النقد املغاريب املعارص  13

 مدوانت ال دب املقارن. غنميي هالل... 14

 التقييم: طريقة
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 الحياة األدبية في العصر الجاهلي.د محمد عبد المنعم خفاجي
 جعفر بن قدامة الشعر نقد .1
 المصادر األدبية واللغوية في التراث العربي، عز الدين إسماعيل .2

 ألبي علي القاليمعجم البارع  .3

 .المحيط في اللغة البن عباد .4
 .طبقات فحول الشعراء البن سالّم الجمحي .5

 
 

 .جذع مشترك     ثانيال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :االستكشافيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 اإلنسانيةتاريخ الحضارة  المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 01الرصيد: 01املعامل: املادة : تاريخ احلضارة اإلنسانية وحدة التعليم االستكشافية: السداسي الثاني

 مفهوهما وجمالها االإنسانية:احلضارة  1

 والفنون ال دب –الكتابة  حضارة مرص الفرعونية: 2

 الفكر والعلوم–ادلاينة والفنون –اترخيها  حضارة بالد الرافدين: 3

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%86%D9%8A%20pdf&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ahlalloghah.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D3414&ei=bM0pUu7qJ_Gy7Abd2YDoBA&usg=AFQjCNGlhYitru5nCTtZkewkfp3cnlxFZA
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 .الفنون والعلوم-نشأ هتا الفينيقية:  حلضارةا 4

 الفنون-ال داب والفلسفة –اترخي اليوانن  احلضارة االإغريقية: 5

 ال داب والفنون والعمران –اترخي الرومان  احلضارة الرومانية: 6

 مظاهر احلضارة الفارس ية – نشأ هتا احلضارة الفارس ية: 7

 .تراث الهند –احلضارة الهندية:اترخي الهند  8

 تراث الصني ال ديب والعلمي –اترخي الصني  احلضارة الصينية: 9

 اترخيها الكتابة وال دب حضارة جنوب اجلزيرة العربية: 10

 الفنون–ال داب والفلسفة – نشأ هتا:االإسالميةاحلضارة العربية  11

 الرتاث الفين وال ديب –حضارة املااي :نشأ هتا  12

 الفنون والعلوم–اترخيها  حضارة ال زتيك: 13

 الفنون والعلوم–هنضة ال دب –الرتمجة  الهنضة ال وروبية: 14

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 

 

 .جذع مشترك     ثانيال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 FRANCAIS المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 FRANCAIS 01الرصيد: 01املعامل: األفقية السداسي الثاني وحدة التعليم

La lexie nominale 
 

1 

Pratique linguistique 
 

2 

La lexie Verbale 3 

Phrase Complexe 
 

4 

Phrase Simple 5 
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Pratique linguistique 
 

6 

Les économies linguistiques de l’oral 
 

7 

Pratique linguistique 
 

8 

Les économies linguistiques de l’écrit 
 

9 

Pratique linguistique 
 

10 

Langue de spécialité 
 

11 

Pratique linguistique 
 

12 

Pratique linguistique 
 

13 

Pratique linguistique 
 

14 

 

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 .جذع مشترك     ثانيال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 ANGLAIS المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 ANGLAIS 01الرصيد: 01املعامل: وحدة التعليم األفقيةالسداسي الثاني  

The present tenses 
 

1 

The past and perfect tenses 
 

2 

The future 
 

3 
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The conditional 
 

4 

Exercises 
 

5 

The participles present and past 
 

6 

Exercises 
 

7 

The Gerund 
 

 

8 

Exercises 
 

 

9 

The imperative 
 

10 

Exercises 11 

 

The passive voice 
 

12 

Reported speech 
 

13 

Exercises 
 

14 

 

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 .جذع مشترك     ثانيال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 اإلعالم اآللي المادة:

 أهداف التعليم:

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 01الرصيد: 01املعامل: املادة : اإلعالم اآليل وحدة التعليم األفقية: السداسي الثاني
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 التشغيل ويندوزأ دوات نظام  1

غالقها 2  تنفيذ الربامج امللحقة ابلنظام واإ

يقوانت 3  الاس تعامل اليدوي لل 

 برانمج الآةل احلاس بة 4

 Exelبرانمج  5

 WordPadبرانمج  6

 Paintبرانمج  7

 (WinZip, winRarضغط امللفات وفك الضغط ) 8

 كتاب الكرتوين...(، PDFقراءة املستندات اخملتلفة )مستند نيص، مستند  9

زاةل الربامج  10  تنصيب واإ

 جتهزي امللحقات )ماحس ضويئ، طابعة... ( 11

 اس تعامل ال قراص جبميع أ نواعها 12

 اس تعامل ال نرتنيت 13

 اس تعامل ال نرتانيت 14

 

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

 إلخ( مواقع انترنت، كتب،ومطبوعات ،)  المراجع:
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 .جذع مشترك    ثالثال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :ساسيةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 النص األدبي الحديث المادة:

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
الرصيد: املعامل: السداسي: الثالث  املادة: النص األدبي احلديث/ حماضرة+تطبيق

 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 شوقي ضيف، الفن ومذاهبه.  .1
 .عمر دسوقي، األدب العربي الحديث .2
 عبد الملك مرتاض، فنون النثر األدبي. .3
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 الشعر العربي المعاصر ) عز الدين إسماعيل(. .4

 ما ال يؤديه الحرف )عباس مشتاق  معن(. .5

 .جذع مشتركثالث    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :ساسيةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 األدبي الحديث النقد المادة:

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:

 طريقة التقييم:
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يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 المنهجى عند العرب ـ محمد مندور.النقد 1

 النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تيمور.2

 الحديث لعز الدين األمين.نشأة النقد العربي 3

 سيد قطبلأصوله ومناهجه ـ  يالنقد األدب.4

 .جذع مشتركثالث    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :ساسيةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 علم النحو المادة:

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
علم النحو
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 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 أقسام الكالم العربي بين الشكل والوظيفة. فاضل الساقي. .1

 .العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث. محمد حماسة عبد اللطيف .2

 إحياء النحو.                      إبراهيم مصطفى. .3

 تمام حسان.الخالصة النحوية.                د/  .4

 في النحو العربي نقد وتوجيه.    د/ مهدي المخزومي. .5

 .جذع مشتركثالث    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :ساسيةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

سانّيات العاّمة المادة:
ّ
 الل

 التعليم:أهداف 

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
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 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 اللسانيات، واللسانيات العربية.          د/عبد القادر الفاسي.  .1

 د/ سمير شريف استيتية.اللسانيات )المجال والوظيفة والمنهج(.   .2

  علم اللغة العربية.  د/محمود فهمي حجازي .3

 اللسانيات العربية الحديثة. مصطفى غلفان .4

 

 .جذع مشتركثالث    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

  المادة:

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
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 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تيمور .1
 نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين األمين .2
 سيد قطبلأصوله ومناهجه ـ  يالنقد األدب. .3
 عبد هللا الغذامي، النقد الثقافي .4
 يوسف وغليسي، مناهج النقد المعاصر. .5
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 .جذع مشتركثالث    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 األسلوبيّة وتحليل الخطاب المادة:

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 تحليل الخطاب الشعري )محمد مفتاح( .1

 األسلوبية وتحليل الخطاب.نور الدين السد،  .2
 سارة ميلز، الخطاب. .3
 بيار غيرو، األسلوب واألسلوبية. .4
 جورج مولينيه، األسلوبية. .5
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 .جذع مشتركثالث    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 مدخل إلى األدب المقارن المادة:

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 

 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 هالل األدب المقارن  ،محمد غنيمي-

 مدارس األدب المقارن دراسة منهجية  ـ علوش سعيد،

 ( 2,1األدب المقارن ) ،حسام الخطيب  -

 ترجمة محمد غالب  ،األدب المقارن  ،م.ف. غويار-
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 .جذع مشتركثالث    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :االستكشافّيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 علم الداللة المادة:

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:

 طريقة التقييم:
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يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 .داللة األلفاظ. إبراهيم أنيس -1
 .علم الداللة. أحمد عمر مختار -2
 .أحمد عمر مختار.ة نظرية الحقول الداللية واستخداماتها المعجمي -3

 .الفروق في اللغة. أبو هالل العسكري -4

 .جذع مشتركثالث    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :االستكشافّيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 أصول النحو المادة:

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:

 طريقة التقييم:
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يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 سعيد األفغاني، في أصول النحو. -1
 محمد خان، أصول النحو العربي. -2
 الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة. عبد الرحمان -3
 ابن السراج البغدادي، األصول في النحو -4
 السيوطي، كتاب االقتراح في علم أصول النحو. -5

 

 .جذع مشتركثالث    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 -FRANCAIS المادة:

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 

 FRANCAIS 01الرصيد: 01المعامل: وحدة التعليم األفقية الثالثالسداسي 

La lexie nominale 

 

1 

Pratique linguistique 

 

2 

La lexie Verbale 3 

Phrase Complexe 

 

4 

Phrase Simple 

 

5 

Pratique linguistique 

 

6 

Les économies linguistiques de l’oral 

 

7 

Pratique linguistique 

 

8 

Les économies linguistiques de l’écrit 

 

9 
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Pratique linguistique 

 

10 

Langue de spécialité 

 

11 

Pratique linguistique 

 

12 

Pratique linguistique 13 

Pratique linguistique 

 

14 

 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 

 .جذع مشتركثالث    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسال عنوان

  :األفقيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 ANGLAIS المادة:

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 

 ANGLAIS 01الرصيد: 01المعامل: وحدة التعليم األفقية  الثالثالسداسي 

The present tenses 

 

1 

The past and perfect tenses 

 

2 

The future 

 

3 

The conditional 

 

4 

Exercises 

 

5 

The participles present and past 

 

6 

Exercises 7 
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The Gerund 8 

Exercises 9 

The imperative 

 

10 

Exercises 11 

 

The passive voice 

 

12 

Reported speech 

 

13 

Exercises 

 

14 

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابع    ال السداسي:
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 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :ساسيةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 النص األدبي المعاصر المادة:

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:

 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 النصوص النثرية المعاصرة )حسن البحراوي(. .1

 المعاصرة.توظيف التراث في الرواية العربية  .2

 الخطيئة والتكفير  )من البنيوية إلى التشريحية( ) عبد هللا الغذامي( .3
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 رابع    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :ساسيةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 النقد العربي المعاصر المادة:

 التعليم:أهداف 

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:

 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

 . إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
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 المنهجى عند العرب ـ محمد مندور.النقد 1

 تيمورالنقد والنقاد المعاصرون لمحمود .2

 .نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين األمين3

 سيد قطبلأصوله ومناهجه ـ  يالنقد األدب.4

 رابع    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :ساسيةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 علم الصرف  :المادة

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
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 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية.-1

 محمد حماسة عبد اللطيف، العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث. -2

 تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها.-3

 الشيخ مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية.  -4

 رابع    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :ساسيةاألاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 اللّسانيّات التطبيقيّة  :المادة

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
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 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 التطبيقية.صالح بلعيد، دروس في اللسانيات  -1
 ميشال زكريا، األلسنية وتعليم اللغات. -2
 صالح بلعيد، اللغة العربية العلمية. -3
  اللسانيات واللغة العربية. د/عبد القادر الفاسي الفهري. -4

 رابع    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية

  :المسؤول على المادةاألستاذ 

 نظرية األدب  :المادة

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
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 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 .عبدالمنعم إسماعيل : نظرية األدب ومناهج الدراسات األدبية -1

 .سلدن رامان : النظرية األدبية المعاصرة -2

 . صمود حمادي : في نظرية األدب عند العرب - -3

 .مبروك مراد :األدب مدخل إلى نظرية -4

 رابع    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية

  :األستاذ المسؤول على المادة

 المدارس اللّسانيّة  :المادة

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
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 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 سانيات المعاصرة.لفوك وبيارلي قوفيك، مبادئ في قضايا الكاترين  -1
 محمد الصغير بناني، المدارس اللسانية في التراث العربي وفي الدراسة الحديثة. -2
 النشأة والتطور.–أحمد مومن، اللسانيات  -3
 أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات. -4

 رابع    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :المنهجيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية

  :األستاذ المسؤول على المادة

 مدخل إلى اآلداب العالمية  :المادة

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
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 طريقة التقييم:
يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة 

 متواصال طوال السداسي 

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

 بديع حقي ، قمم في األدب العالمي .1

 ، روبنسون كروزو لدانيل ديفوإنجيل بطرس سمعان  .2

 وفيق الحكيم ، فن األدبت .3

  طه باقر ، ملحمة جلجامش .4
 

 

 رابع    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :االستكشافّية األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية

  :األستاذ المسؤول على المادة

 التعليميات العامة :المادة

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
11

1

2

3

4

51

62

73

8

9

10
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11

12

13

14

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

5

 رابع    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :االستكشافّية الوحدة التعليميةاألستاذ المسؤول عن 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 علم االجتماع اللّغويّ  :المادة

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 
ّ
ة وحدة التعليم الرابعالسداسي

ّ
ة:  االستكشافي

ّ
 املاد

ّ
غوي

ّ
 1الرصيد:  1املعامل:  علم االجتماع الل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101
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112

12

131

142

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 علم اللغة االجتماعي، د.محمود فهمي حجازي .1

 االجتماعية، جولييت غارمادي، ترجمة خليل أحمد خليل.اللسانية  .2

 عبد الفتاح عفيفيلعلم االجتماع اللغـوي  .3

 صالح الدين ترواحلعلم االجتماع التربوي  .4

 ناصر ثابتلدراسات في علم االجتماع التربوي  .5

 رابع    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :األفقية التعليميةاألستاذ المسؤول عن الوحدة 

  :األستاذ المسؤول على المادة

 لغة أجنبية :المادة

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:

 
 FRANCAIS 01الرصيد: 01المعامل: السداسي الثاني وحدة التعليم األفقية

La lexie nominale 1 

Pratique linguistique 2 

La lexie Verbale 3 

Phrase Simple 4 

Phrase Complexe 5 

Pratique linguistique 6 

Les économies linguistiques de l’oral 7 

Pratique linguistique 8 

Les économies linguistiques de l’écrit 9 

Pratique linguistique 10 

Langue de spécialité 11 

Pratique linguistique 12 

Pratique linguistique 13 

Pratique linguistique 14 

 طريقة التقييم:
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 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابع    ال السداسي:

 .اللسانيات التطبيقية :ليسانسعنوان ال

  :األفقية التعليمية األستاذ المسؤول عن الوحدة

  :األستاذ المسؤول على المادة

 ANGLAIS :المادة

 أهداف التعليم:

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة:
 

 ANGLAIS 01الرصيد: 01المعامل: السداسي الثاني  وحدة التعليم األفقية

The present tenses 1 

The past and perfect tenses 2 

The future 3 

The conditional 4 

Exercises 5 

The participles present and past 6 

Exercises 7 

The Gerund 8 

Exercises 9 

The imperative 10 

Exercises 11 

The passive voice 12 

Reported speech 13 

Exercises 14 

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

 . إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
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 لمسؤول التخصصالسيرة الذاتية 
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 مسؤول فرقة شعبة التكوينل الذاتية رةالسي
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VIII- :تأشرية الندوة اجلهوية 
 )التأشرية تكون  فقط قي النسخة النهائية لعرض التكوين(

 

 


