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 الـديمقراطيـة الـشعبيــةالجمهورية الجزائرية 

 
 وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي

 

 

 

 

 

 

 

 مواءمة
 

 ماستر تكوينعرض  
 

 مهني  /أكاديمي
 

 

 

 

 القسم الكلية/ المعهد المؤسسة
 

جامعة محمد لمين دباغين 

 2سطيف

 

 

 

 اآلداب واللغات

 

 العربيب دألوااللغة 

 

 

 

 العربي لغة واألدبال   : الميدان

 

 دراسات لغوية   :رعـــالف
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 2017/ 2016: السنة الجامعية
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 الفهرس

 
 

I بطاقة تعريف الماستر-------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------تحديد مكان التكوين -1

 --------------------------------------------  في التأطيرالمشاركون  -2

 ---------------------------------------------إطار وأهداف التكوين -3

 -------------------------------------- االلتحاقشروط  .أ 

 --------------------------------------------أهداف التكوين .ب 

 ------------------------------------القدرات المستهدفة  المؤهالت و .ج 

 ----------------------------القدرات الجهوية و الوطنية لقابلية التشغيل .د 

 -----------------------------------الجسور نحو تخصصات أخرى .ه 

 -----------------------------------مؤشرات متابعة مشروع التكوين  .و 

 .........................................................قدرات التاأطير .ز 

 -----------------------------------------اإلمكانيات البشرية المتوفرة-4

 ----------------------------------- االختصاصاساتذة المؤسسة المتدخلين في - أ

 ------------------------------------التأطير الخارجي-ب

 ------------------------------------------اإلمكانيات المادية المتوفرة-5

 ---------------------------------المخابر البيداغوجية والتجهيزات   .أ 

 ----------------------------ميادين التربص والتكوين في المؤسسات  .ب 

 --------------------------------في الماسترمخابر البحث لدعم التكوين  .ج 

 -------------------------------في الماستر مشاريع البحث لدعم التكوين  .د 

 ----------------كنولوجيات اإلعالم واالتصال فضاءات األعمال الشخصية وت  .ه 

 

II- التنظيم السداسي للتعليمةبطاق ------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------السداسي األول -1

 -------------------------------------------------السداسي الثاني -2

 ------------------------------------------------الثالثالسداسي  -3

 ------------------------------------------------السداسي الرابع -4

 --------------------------------------------حوصلة شاملة للتكوين -5
 

III البرنامج المفصل لكل مادة 

IV- العقود/االتفاقيات --------------------------------------------- 
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 بطاقة تعريف الماستر

 ( تعبئة كل الخانات إجباري)  
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 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف   تحديد مكان التكوين: -1

  كلية اآلداب واللغات معهد:كلية أو 

 : اللغة واألدب العربي   قسم 

 

 

 )*(:كوين في التالمشاركون  -2

 :األخرى الجامعيةالمؤسسات  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسات و الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون: -
 

 

 

 

 

 

 

 الشركاء الدوليون األجانب : -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في المالحق االتفاقيات الخاصة بالتكوين إدراج . 
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  إطار وأهداف التكوين: -3

 

النموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوين في ت تخصصاتحديد شروط االلتحاق ) -أ

 ( المعنيالماستر 
 

 أن يتحصل الطالب على ستة سداسيات متتالية )يستثنى من هذا الشرط العطل اآلكاديمية(. 

 أالّ يكون الطالب قد اجتاز االمتحان االستدراكي خالل المسار الدراسي(. 

 التأخير.أالّ يكون قد اجتاز سداسيين بالديون أو  

 يحدد معدل القبول حسب احتياج المؤسسة من حيث التأطير والهياكل البيداغوجية بدءا بأعلى معدل. 

 أن يكون الليسانس المتحصل عليه : لسانيات تطبيقية 

 أو أن يكون الليسانس المتحصل عليه : لسانيات عامة 

 

 سطر على أكثر تقدير( 20اية التكوين ،)الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نه أهداف التكوين -ب

 
يهدف هذا المشروع في الماستر إلى تكوين طلبة في تخصص اللسانيات التطبيقية باعتباره حقال معرفيا       

مهمته األساسية البحث عن الطريقة المثلى في تعليم وتعلم اللغة، هذا على أساس أّن تعلم اللغة من أهم 

 .ين اليومانشغاالت الباحثين والمختص

عند نهاية التكوين في هذا المسار يكون الطالب قد تمكن من الفهم الدقيق لطبيعة اللغة وخصائصها 

الوظيفية والتداولية، انطالقا من تأصيل المعرفة اللسانية في الدرس اللغوي العربي القديم والحديث، واستنادا 

يصبح قادرا على التمييز بين مختلف النصوص ،  لمناهج اللسانيات الحديثة والمعاصرة عند الغربيين، بحيث

  .والتعامل معها بما يقتضيه المنهج العلمي

 

 (سطر على األكثر 20 –فيما يخص االندماج المهني ) المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج

 
يهدف هذا المشروع في الماستر إلى تكوين طلبة في تخصص اللسانيات التطبيقية باعتباره حقال معرفيا 

مهمته األساسية البحث عن الطريقة المثلى في تعليم وتعلم اللغة، هذا على أساس أّن تعلم اللغة من أهم 

 انشغاالت الباحثين والمختصين اليوم، وعليه فإّن المؤهالت األساسية تتمثّل فيما يليي:

 تكوين طالب في الماستر قادر على فهم اللغة المتعلمة أحسن فهم. 

 كون معلّما متميزا لهاته اللغة.تأهيل الطالب ألن ي 

 أن يكون الطالب قادرا على حل المشكالت اللغوية التي تواجه من يتعلم اللغة. 

إّن الطالب بحاجة خالل مساره هذا أن يتكون في مجال الترجمة من خالل تعلمه أكثر من لغة باعتبار  

 تخصصه هذا في مساره المذكور.
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مؤهال لتفكيك شفراته وفق المتداول ّن الهدف األساسي هو أن يكون يما يخّص تعامله مع النصوص فإفأّما  

 عند كّل فئة باعتبار سياق النص وهذا ما سيسمى في مساره الدراسي بــ: اللسانيات التداولية.

تأسيسا على ما سبق فإّن الطالب ال يكون متفوقا في كّل  ما أردناه فحسب وإنّما تكون له القدرة في كتابة  

 وتصحيحها وفق مؤهالته، بل ويكون حريصا على عالج أمراض اللغة، وعيوب الكالم.الخطابات 

 حاملي الشهادات الجامعية  تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د

 
ستر الذي نقترحه للفتح سيمكن الطالب من القدرة على  التنقل عبر أنحاء الوطن للنظر في اإّن هذا الم     

في المشاركة في تفعيل االستراتيجية اللغوية في  فرصة هسيزيدفي مختلف الخطابات، وهذا ما  ةالوضعية اللساني

وطنه )التخطيط اللغوي(، بل وسيجد فرصة كبيرة في العمل في إحدى المؤسسات أو لشركات االقتصادية التي 

 تخصص جزءا من عملها للغة باعتبارها النشاط الحيوي الذي يحّرك الشركة.

 

 :ور نحو تخصصات أخرىالجس -ه

 
من خالل هذا التخصص يمكن للطالب أن يعبر جسورا أخرى نحو تخصص أضيق منه، يمّكنه من تفعيل 

 نشاطه ومهنته من بينها:

 عالج أمراض الكالم . 

 تعليمية اللغة. 

 علم المصطلح. 

 تداولية الخطاب. 

 نظرية الخطاب. 

 الترجمة. 

 تعليم اللغة لغير الناطقين بها. 

 التخصصات األخرى. وغيرها من 

 :  تكوينمؤشرات متابعة ال -و

 
تتم متابعة الطلبة عبر اللجان البيداغوجية ونشاط فريق التكوين، كما سيتم أيضا اختبار قدرات الطلبة 

 عبر االمتحانات الكتابية والشفوية واألعمال الموجهة .

 

 )إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم(قدرات التأطير:  -ز
 

.طالبا في هذا التخصص سنويا  40مكن حسب قدرات القسم الوصول إلى تكوين ي    
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 :اإلمكانيات البشرية المتوفرة -4

 

 :المتدخلين في التخصص المؤسسةساتذة أ -أ
 

 

 

 تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى)توضح(. أعمال تطبيقية، موجهة،محاضرة، تطبيق، أعمال   *
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 التأطير الخارجي -ب
 

 جامعة الحاج لخضر باتنة لمؤسسة التابعة لها:ا
 

 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة الشهادة ما بعد التدرج + التخصص  الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب

       

      

 

 لمسيلةا جامعة  المؤسسة التابعة لها:
 

+ التخصصالشهادة ما بعد التدرج   الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب  التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة 

      

      

      
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة الشهادة ما بعد التدرج + التخصص  الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب

      

      

      
 

 

 ات،  تأطير المذكرات، أخرى)توضح(أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربص محاضرة،  *
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة -5

تقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال التطبيقية : المخابر البيداغوجية والتجهيزات -أ
 (لكل مخبر واحدة للتكوين المقترح.) بطاقة

 

 معجم المصطلحات مخبر   عنوان المخبر :

 
 

تالمالحظا العدد   الرقم  اسم التجهيز   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 ميادين التربص والتكوين في المؤسسات: -ب
 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص
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 مخبر معجم المصطلحات لمقترح:مخابر البحث لدعم التكوين ا -ج
 

 : محمد بوادي رئيس المخبر

 93:رقم اعتماد المخبر

 
 

 

 

 رئيس المخبر

 رقم اعتماد المخبر

 

 التاريخ :

 

 

    رأي رئيس المخبر :

 

 

 

  : مشاريع البحث الداعمة للتكوين المقترح -د

 

 ية المشروعتاريخ نها تاريخ بداية المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث

إشكالية فهم المناهج 

اللسانية لدى طلبة أقسام 

اللغة العربية دراسة 

 ميدانية جامعة سطيف

U01220120045 01/01/2013 01/01/2015 
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 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه
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II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
 ( سداسيات(4)الرجاء تقديم بطاقات األربع)
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 السداسي األول: - 1
 

 وحدة التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع  14-16
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 بيقيةتط

أعمال 

 أخرى
 امتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية  

   09       )إج(  1و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 تعليم اللغة للناطقين بها: 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 نظريات نحوية: 2المادة 

   09       )إج(  2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 1 الداللي التفكير :1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 المفرداتية :2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       و ت م )إج(

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 منهجية البحث العلمي: 1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 مصادر اللغة واألدب والنقد: 2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 1اشكاالت الفكر  :3المادة 

          وحدات التعليم االستكشافية

   02       و ت إ )إج(

 × × 01 01 1:30  1:30  24 اإلعالم واالتصال فنيات: 1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 اللغة والمجتمع: 2المادة 

          قيةوحدة التعليم األف

   01       و ت أ ف )إج(

 × × 01 01 1:30  1:30  24 : لغة أجنبية1المادة 

   30 19 18:00  15:00 09:00 384 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثاني: -2
 

 وحدة التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 حاضرةم أسبوع  14-16
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

أعمال 

 أخرى
 امتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية  

   09       )إج(  1و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 تعليم اللغة للناطقين بغيرها: 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 تعليمية النحو العربي :2المادة 

   09       )إج(  2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 2 التفكير الداللي: 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 علم المصطلح: 2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       و ت م )إج(

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 1مناهج البحث العلمي : 1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 تحقيق المخطوطات :2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 2اشكاالت الفكر : 3المادة 

          وحدات التعليم االستكشافية

   02       و ت إ )إج(

 × × 01 01 1:30  1:30  24 تقنيات التواصل :1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 التخطيط اللغوي: 2المادة 

          وحدة التعليم األفقية

   01       و ت أ ف )إج(

  × 01 01 1:30 1:30   24 : إعالم آلي1المادة 

   30 19 18:00 1:30 13:30 09:00 384 2مجموع السداسي 
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 السداسي الثالث:  - 3
 

 وحدة التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل

 ع التقييمنو

 محاضرة أسبوع  14-16
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

أعمال 

 أخرى
 امتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية  

   09       )إج(  1و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 صناعة المعجم :1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 لسانيات جغرافية :2المادة 

   09       )إج( 2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 علم النفس التربوي: 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 األساس النفسي للسانيات :2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       و ت م )إج(

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 2مناهج البحث العلمي  :1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 إنجاز المذكرة: 2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 الترجمة: 3المادة 

          وحدات التعليم االستكشافية

   02       و ت إ )إج(

 × × 01 01 1:30  1:30  24 مهارات اكتساب اللغة: 1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 اضطرابات النطق: 2المادة 

          وحدة التعليم األفقية

   01       و ت أ ف )إج(

 ×  01 01 1:30   1:30 24 : أخالقيات المهنة1المادة 

   30 19 18:00  13:30 10:30 384 3مجموع السداسي 
 



17                                         تطبيقيةلسانيات     :عنوان الماستر                2جامعة محمد لمين دباغين سطيف :المؤسسة 

                                
           2016/2017  :السنة الجامعية

 السداسي الرابع: - 4

 

 الميدان: اللغة واألدب العربي

 دراسات لغويةالفرع: 

 ت تطبيقيةلسانياالتخصص: 

 

 

 تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش

 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 20 12 14 العمل الشخصي )مذكرة(

 التربص في المؤسسة

 الملتقيات 10 07 10

 أعمال أخرى )محدد(

 30 19 24 4مجموع السداسي 

 

 

اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات،  يرجى ذكر الحجم الساعي) حوصلة شاملة للتكوين:  - 5
  (:للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي

 
 

 ح س        و ت األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة 288 144 / 24 456

 أعمال موجهة 288 216 144 28 676

 أعمال تطبيقية / / / 24 24

 عمل شخصي 432 216 144 72 864

()مذكرة+ملتقىعمل آخر 384 / / / 384  

 المجموع 1078 644 288 126 2404

 األرصدة 74 37 06 03 120

100%  02.5%  05%  30.84%  61.66% لكل وحدة تعليم األرصدة%    

 
 )*( ينظر: السداسي الرابع
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            2016/2017: السنة الجامعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III -  مادةالبرنامج المفصل لكل 
 (تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة) 
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            2016/2017: السنة الجامعية 

 لسانيات تطبيقية عنوان الماستر:

 السداسي:  األول

 اسم الوحدة: أساسية

 اسم المادة: تعليم اللغة للناطقين بها

 05الرصيد: 

 03المعامل: 
 

هذه المادة، في ثالثة أسطر  ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في)أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

تمكين الطالب من تحصيل المعارف الضرورية التي تساهم في عملية التعلم، كما يمكنه االطالع على معظم 

أن يكون الطالب قادرا على حل المشكالت اللغوية التي تواجه من النظريات الحديثة في هذا المجال. و

 يتعلم اللغة.

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المطلوبة : المعارف المسبقة 
 سطرين على األكثر(.  

أن يكون للطالب سابق اطالع على موضوعات اللسانيات في عمومها ، وعلى بعض النظريات النفسية 

 واالجتماعية.

 

  مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة 

 

 التدريس : مفهومه، مراحله، عملياته -1

 تعريف طريقة التدريس -2

 الطرائق الشائعة في تدريس اللغة -3

 اللغة العربية: طبيعتها، مداخل تعليمها وطرائق تدريسها -4

 المداخل الشائعة في تعليم اللغة -5

 القراءة: طبيعتها وتطور مفهومها -6

 وتنمية مهاراتهاالقراءة؛ تدريسها  -7

 النصوص األدبية؛ طبيعتها ومداخل تعليمها -8

 ق تدريسهاائالنصوص األدبية؛ طر -9

 الكتابة؛ طبيعتها ومراحل تعليمها -10

 النحو العربي؛ طبيعته وطرق تدريسه -11

 طرق تدريسهاو البالغة العربية؛ طبيعتها -12

 1ريسه النقد األدبي؛ طبيعته وطرق تد -13

 2ريسه النقد األدبي؛ طبيعته وطرق تد -14

 

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

 

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

 اللسانيات التطبيقية ، عبده الراجحيـ  1

 مدخل إلى اللسانيات التطبيقية ، حلمي خليلـ  2

 ـ  3
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 تطبيقية لسانيات عنوان الماستر:

 السداسي:  األول

 حدة: أساسيةاسم الو

 اسم المادة:  نظريات نحوية 

 04الرصيد: 

 02المعامل: 
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

يرها واالستفادة من الترجمات والتوليد للمصطلحات، معرفة مكونات مدونة االحتجاج ، وطرق توسيع اللغة وتيس

 وتوظيف اللغة في خدمة التعليم والمؤسسات التربوية

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

حو وقواعد اللغة العربية في عمومها ، وعلى مبادئ عامة في أن يكون للطالب سابق اطالع على موضوعات الن

 المعجمية

 

 ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب محتوى المادة: 

 مدخل إلى أصول النحو  1

 عالقة أصول النحو بأصول الفقه  2

 األثر الكالمي في أصول النحو  3

 ( 1لدرس اللساني الحديث )أصول النحو وا 4

 ( 2أصول النحو والدرس اللساني الحديث ) 5

 األصول النحوية المتفق عليها  6

 األصول النحوية المختلف فيها  7

 السماع بين القدماء والمحدثين 8

 (1القياس بين القدماء والمحدثين ) 9

 ( 2القياس بين القدماء والمحدثين ) 10

 ين والمعارضين نظرية العامل بين المؤيد 11

 العلة النحوية وتطبيقاتها في النصوص النحوية والصرفية 12

 نظرية التأويل النحوي  13

 التفسير الصوتي للعلة النحوية  14

 

) طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين لمراجع 

 إلخ( ت،كتب، ومطبوعات ، مواقع انترن

 ابن جني . الخصائص  .1

 ابن األنباري. اإلنصاف في مسائل الخالف  .2

 سعيد األفغاني . أصول النحو  .3

 االقتراح للسيوطي .4

 لمع األدلة لألنبار .5
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 عنوان الماستر: لسانيات تطبيقية

 السداسي:  األول

 اسم الوحدة: أساسية

 1اسم المادة: التفكير الداللي 

 05الرصيد: 

 03المعامل: 
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )ف التعليم: أهدا
 ( على األكثر

تمكين الطالب من تحصيل المعارف الضرورية التي تساهم في عملية التعلم، كما يمكنه االطالع على معظم 

 تعلم اللغة.ب خاصةمشكالت اللغوية الل القادرا على حأن يكون النظريات الحديثة في هذا المجال. و

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

أن يكون للطالب سابق اطالع على موضوعات اللسانيات في عمومها ، وعلى بعض النظريات النفسية 

 واالجتماعية.

 

  توى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (مح

 مدخل إلى علم الداللة وتطوره -1

 الكلمة تعريفها ومفهومها -2

 مصطلح الداللة وأبعاده -3

 الدال والمدلول -4

 الكلمة والعالمة وسيميائية العالمات -5

 الكلمة والتحليل الداللي: الكلمة والسياق -6

 كلمة والتحليل المكوناتيال -7

 الكلمة والمجال الداللي -8

 االعتباطية في الداللة -9

 الداللة المعجمية -10

 الداللة الصرفية والنحوية -11

 مشكلة اللفظ والمعنى في الدراسات اللغوية -12

 المشترك اللفظي والترادف والتضاد  -13

 المعيارية والداللة -14

 

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

 

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

 فايز الداية . علم الداللة العربيـ  1 .1

 كريم زكي حسام الدين . التحليل الداللي إجراءاته ومناهجه .2

 محمد عبد العزيز عبد الدايم . النظرية اللغوية في التراث العربي .3

 . اللسانيات النسبية وتعلم اللغة العربيةمحمد األوراغي  .4
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 لسانيات تطبيقية عنوان الماستر:
 السداسي:  األول

 حدة:أساسيةاسم الو

 اسم المادة: المفرداتية

 04الرصيد: 

 02المعامل:

 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( كثرعلى األ

من اكتساب القدرة على فهم الدرس –بعد استيعاب محتوياته  –يعد هذا المقياس وسيلة بيداغوجية تمكن الطالب 

 المعجمي .

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 حصيلة مقبولة من علوم اللغة وضوابطها.ضرورة توفر الطالب على 

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 

 مدخل إلى علم المفردات ) المفهوم والنشأة( -1

 مكانة علم المفردات في الدرس اللساني الحديث -2

 علم المفردات والمعجم -3

 والمعجميينالكلمة عند اللغويين  -4

 الكلمة عند البالغيين -5

 داللة األلفاظ بلن اللغويين واألصوليين -6

  1أقسام الكلمة: دراسة صوتية صرفية  -7

 2أقسام الكلمة: دراسة صوتية صرفية  -8

 طرائق صياغة الكلمة في العربية -9

 أسر المفردات في العربية  -10

 علم المفردات وعلم التراكيب -11

 علم المفردات والدراسات الداللية -12

 المفردات ونظرية الحقول الداللية علم -13

 علم المفردات ونظرية السياق اللغوي -14

  

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

 

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

 

 ي التراث العربيمحمد عبد العزيز عبد الدايم . النظرية اللغوية ف .1

 محمود أحمد نحلة . آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر .2

 لسمير شريف الستيتية . اللسانيات؛ المجال ، الوظيفة، المنهج  .3
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 عنوان الماستر: لسانيات تطبيقية

 السداسي: األول

 منهجية اسم الوحدة:

 اسم المادة: منهجية البحث العلمي

 03  الرصيد:

 02المعامل: 
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )ف التعليم: أهدا
 ( على األكثر

 ـ معرفة طرق وإجراءات البحث العلمي

 ـ قدرة الطالب على انجاز مذكرة ضمن القواعد العلمية المتعارف عليها .

 

لمطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، وصف تفصيلي للمعرف ا) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 ـ االطالع على مبادئ البحث العلمي .

 ـ امتالك المعرفة والموهبة المطلوبة للنجاح في انجاز عمل علمي .

 

  ( محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب

 مدخل تمهيدي )ماهية العلم( .1

 طبيعة البحث في العلوم اإلنسانية  .2

 تطور فكرة المنهج تاريخيا  .3

 أنواع البحث العلمي  .4

 أدوات البحث  .5

 مراحل انجاز البحث  .6

 اختيار الموضوع  .7

 اإلشراف العلمي  .8

 جمع المادة  .9

 القراءة والتسجيل  .10

 عمليات البحث )استنباط، تلخيص، جمع ..(  .11

 االقتباس  .12

 حرير وقواعد الكتابة العلميةالت  .13

 المراجعة والمناقشة  .14

 

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

 

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

 ـ محمد شيا . مناهج التفكير وقواعد البحث 1

 ث األدبيـ سعد ظالم . مناهج البح 2

 ـ دافييد ناشمياز . طرائق البحث في العلوم االجتماعية . ترجمة : ليلى الطويل . 3
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 عنوان الماستر: لسانيات تطبيقية

 السداسي: األول

 منهجية اسم الوحدة:

 اسم المادة: مصادر اللغة واألدب والنقد

 03  الرصيد:

 02المعامل: 
 

اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ذكر ما يفترض على الطالب )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

 ـ معرفة الطالب بأمهات المصادر القديمة .

 ـ قدرة الطالب على التمييز بين مصادر اللغة واألدب والنقد واالستفادة منها .
 

لب من مواصلة هذا التعليم، وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطا) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 ـ االطالع على مبادئ النقد األدبي .

 ـ امتالك معرفة مسبقة بتاريخ الثقافة العربية القديمة .

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 

 يةـ مدخل إلى الثقافة العرب 1

 ـ الرواية 2

 ـ عصر التدوين 3

 ـ حركة الترجمة 4

 ـ مصادر األدب العربي 5

 ـ أمهات الكتب األدبية 6

 ـ مصادر اللغة العربية 7

 ـ من الجمع إلى التدوين 8

 المعاجم العربية 9

 ـ اللغة العربية واالحتجاج 10

 ـ مصادر غريب اللغة 11

 ـ مصادر النقد العربي 12

 عربيـ خصائص النقد ال 13

 ـ مصطلحات النقد القديم 14

 

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

 

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

 ـ ماهر حمادة . المصادر العربية والمعربة 1

 التراث العربيـ عز الدين إسماعيل . المصادر اللغوية في  2

 ـ أحمد طاهر مكي . مصادر اللغة واألدب 3
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 عنوان الماستر: لسانيات تطبيقية

 السداسي: األول

 منهجية اسم الوحدة:

 1اسم المادة: إشكاالت الفكر 

 03  الرصيد:

 02المعامل: 
 

في ثالثة أسطر  ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة،)أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

 ـ معرفة تاريخ األفكار الفلسفية عبر الحضارات القديمة )اليونانية، اإلسالمية( .

 ـ عرض أهم اإلشكاليات الفكرية التي تهم طالب األدب والنقد .

 

ليم، وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التع) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 ـ االطالع على مبادئ النقد األدبي .

 عنها . ـ امتالك معرفة بجماليات اإلبداع والخلفيات الفكرية التي يصدر

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 مدخل تمهيدي عن تاريخ األفكار .1

 ات الفكر اليوناني القديمإشكالي .2

 أفالطون .3

 أرسطو .4

 السوفسطائيون .5

 إشكاليات الفكر في الثقافة اإلسالمية  .6

 ظهور علم الكالم  .7

 إشكالية الشر  .8

 معضلة التأويل  .9

 العالقة بين الحكمة والشريعة  .10

 التصوف اإلسالمي  .11

 الفلسفة اإلشراقية  .12

 التجديد واالجتهاد  .13

 الفكر في مرحلة االنحطاط   .14

 

 ييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التق

 

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

 ـ جورج طرابيشي . من إسالم القرآن إلى إسالم الحديث . 1

 ـ الجابري . نقد العقل العربي . 2

 اني .ـ عبد الرحمان بدوي . ربيع الفكر اليون 3
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 عنوان الماستر: لسانيات تطبيقية

 السداسي: األول

 استكشافية اسم الوحدة:

 اسم المادة: فنيات اإلعالم واالتصال

 01  الرصيد:

 01المعامل: 
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

طالب أن يعرف أبجديات اإلعالم بأنواعه، واألسس التي يقوم عليها دون الدخول في التفاصيل التي يتوقع من ال

 تخص طلبة اإلعالم واالتصال.

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 ديث ) فن المقال(، تقنيات التعبير، التعبير الشفهي..اللسانيات ، األدب الح

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 مدخل إلى مفهوم االعالم واالتصال -1

 تاريخ اإلعالم واالتصال . -2

 خصائص االعالم وأساسياته. -3

 أقسام اإلعالم وأنواعه. -4

 المكتوبة )طبيعة المقال الصحفي وأنواعه...( الصحافة -5

 الصحافة المسموعة )اإلذاعة ،صياغة األخبار، إنتاج البرامج( -6

 الصحافة المرئية )التلفزة ،صياغة وتقديم األخبار والبرامج( -7

 اإلخراج اإلذاعي وتقنياته )المونتاج ،الميكساج ..( -8

 الطو ،التصوير وما بعده ..(اإلخراج التلفزيوني وتقنياته ) السيناريو ،إعداد الب -9

 اإلعالن وأسسه. -10

 أساسيات اإلشهار. -11

 اإلعالم واالتصال اإللكتروني. -12

 أخالقيات اإلعالم واالتصال. -13

 المواثيق الدولية في مجال اإلعالم واالتصال . -14

 

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

 

 إلخ( كتب، ومطبوعات، مواقع انترنت،) مراجع : ال

 

 إبراهيم إمام ،اإلعالم واالتصال بالجماهير . .1

 إبراهيم عبده: دراسات في الصحافة األوروبية  )تاريخ وفن(. .2

 أحمد كمال :أجهزة اإلعالم في المجتمع المعاصر . .3
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 لسانيات عامة  عنوان الماستر:

 السداسي: األول

 يةاسم الوحدة: استكشاف

 اسم المادة: اللغة والمجتمع

 01الرصيد: 

 01المعامل:
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

وسيلة من الوقوف على دور اللغة ك–بعد استيعاب محتوياته  –يعد هذا المقياس وسيلة بيداغوجية تمكن الطالب 

 لالتصال والتواصل بين األفراد واألمم، ووعاء حامل للتمايز الحضاري لكل أمة

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 ضرورة توفر الطالب على حصيلة مقبولة من علوم اللغة وضوابطها.

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 

 مدخل إلى اللسانيات االجتماعية   -1

 اللغة و المجموعات االجتماعية -2

 نوعيات لسانية )الصراع اللغوي و التنوع اللساني( -3

 يول(  اتصال اللغة و توليدها:) اللغة الهجين، البيد جين و الكر -4

 االزدواجية اللغوية بعدها وضعية سوسيولسانية -5

 االتصال اللغوي وغير اللغوي -6

 اللغة العربية ودورها في نشر ثقافة االتصال والتواصل بين األمم -7

 أسلوب الكالم اللساني وغير اللساني و االختالفات الثقافية -8

 كمية الكالم و االختالفات الثقافية  -9

 مالمناهج الكمية لدراسة الكال -10

 اآلداب االجتماعية للسلوك اللساني  -11

 التهذيب اللساني -12

 السياسات اللسانية وأثرها في تنمية اللغة الرسمية وتطويرها -13

 التخطيط اللغوي وآفاقه -14

 

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

 

 إلخ( قع انترنت،كتب، ومطبوعات ، موا) المراجع: 

 

 جون سيرل .العقل و اللغة و المجتمع .1

 محمد األوراغي . التعدد اللغوي وانعكاساته .  .2

 ميشال فوكو.اللغة و المجتمع .3

 رالف فازولد .علم اللغة االجتماعي للمجتمع. .4

 رالف فازولد.علم اللغة االجتماعي للغة .5
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01

01

  

 

1- La Réalisation des voyelles  

2- Réalisation des voyelles nasales 

3- Les systèmes vocalique et 

consonantique 

4- graphie des sons  

5- La graphie des sons 

6- Lecture des textes 

7- Exercices 

8- Le nom 

9- Le verbe 

10- Le complément direct 

11- Le complément indirect 

12- Le genre et le nombre 

13- Conjugaison des temps 
14- Exercices  

                                                                   

 1 – Monique Léon ,Exercices systématiques de prononciation française, Hachette Livre, 2003 

2- MALMBERG, Bertil. La phonétique, 17e éd., Paris, Presses universitaires de France, 1994, 

VAISSIÈRE, Jacqueline. La phonétique, 2e éd. mise à jour, Paris, Presses universitaires de France, 2011, 
Éditeur : HACHETTE FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈR 
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 لسانيات تطبيقية عنوان الماستر:

 السداسي:  الثاني

 اسم الوحدة: أساسية

 ااسم المادة: تعليم اللغة للناطقين بغيره

 05الرصيد: 

 03المعامل: 
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

يهدف هذا المقياس إلى تحصيل المادة  العلمية لتعليم العربية للناطقين بغيرها وتمكينه من معرفة أساسيات هذا 

 العلم

 

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) لمسبقة المطلوبة : المعارف ا
 سطرين على األكثر(.  

 

 يحتاج الطالب إلى معرفة مسبقة باللسانيات وتعليم العربية للناطقين بها .

  لشخصي للطالب (محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل ا

 

 استراتيجية تعليم اللغة -1
 الطرائق واألساليب الحديثة لتعليم اللغة للناطقين بغيرها -2

 مهارات االستماع الكتساب اللغة -3

 ملكة االستماع عند ابن خلدون -4

 الصوت و الصورة وأهميتها في تعليم اللغة -5

 البرامج المرئية و المسموعة ودورها في تعليم اللغة -6

 هميتها في اكتساب اللغةلغة التواصل و أ -7

 أثر التقابل اللغوي في تعليم اللغة -8

 معايير تعليم اللغة للناطقين بغيرها -9

 المهارات و الكفايات لمعلم العربية للناطقين بغيرها لغوية مهنية و ثقافية -10

 أنواع النصوص في مناهج تعليم العربية للناطقين بغيرها -11

 ةأنواع المناهج في كتب تعليم اللغات األجنبي -12

 تدريس مهارات العربيّة وفق مبدأ المهام أو الوظائف اللغوية -13

 تنمية إستراتيجيات القراءة -14

15-  

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

 

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

 لغة العربية للناطقين بغيرها.نور الهدى بنت عثمان ، تعليم ال -1
 اللسانيات التطبيقية ، عبده الراجحي -2

 مدخل إلى اللسانيات التطبيقية ، حلمي خليل -3
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 لسانيات تطبيقية عنوان الماستر:

 السداسي:  الثاني

 اسم الوحدة: أساسية

 تعليمية النحو العربياسم المادة: 

 04الرصيد: 

 02المعامل: 
 

رض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ذكر ما يفت)أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

تمكين الطالب من تحصيل المعارف الضرورية التي تساهم في عملية التعلم، كما يمكنه االطالع على معظم 

التي تواجه من أن يكون الطالب قادرا على حل المشكالت اللغوية النظريات الحديثة في هذا المجال. و

 يتعلم اللغة.

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 أن يكون للطالب سابق اطالع على أصول النحو، أصول الفقه، الدراسات القرآنية ، النحو والصرف ، علم

 المعاجم، األطاليس اللغوية.

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

                مدخل إلى التعليمية -1

 مدخل إلى علم النحو   -2

 1طرائق تدريس النحو العربي    -3

 2طرائق تدريس النحو العربي     -4

 صعوبات تدريس النحو   -5

 محاوالت تيسير الدرس النحوي عند القدماء) ابن مضاء القرطبي(   -6

 محاوالت تيسير الدرس النحوي عند المحدثين   -7

 أثر التيسير على الدرس النحوي   -8

 1المجامع اللغوية ودورها في تيسير طرق تدريس النحو     -9

 2المجامع اللغوية ودورها في تيسير طرق تدريس النحو  -11

 1للغة العربية نظرية النحو وتعليم ا -11

 2نظرية النحو وتعليم اللغة العربية  -12

 معجم مصطلحات النحو في المدرسة الجزائرية -13

 تطبيقات تربوية     14

 

 م: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (ييطريقة التق

 

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

 كتب تيسير النحو: ابراهيم مصطفى، تمام حسان، شوقي ضيف ـ 1

 مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرةـ  2

 مجلة المجمع اللغوي بالجزائرـ  3
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 لسانيات تطبيقية  عنوان الماستر:

 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة: أساسية

 2اسم المادة: التفكير الداللي 

 05الرصيد: 

 03المعامل:
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ) أهداف التعليم:
 ( على األكثر

يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب من القدرة على تحليل النصوص بما يتيح له فهم المصطلحات والخلفيات 

 الفكرية التي تأسس عليها.

 

لي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، وصف تفصي) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 ضرورة التعرف على اللسانيات و مبادئها و المبادئ األولية لعلم الداللة الحديث

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 

 ر الداللي عند البالغيينالتفكي -1

 التفكير الداللي عند النحاة -2

 التفكير الداللي عند األصوليين داللة المفهوم و المنطوق -3

 التفكير الداللي في الدرس اللساني العربي -4

 التفكير الداللي عند المتكلمين -5

 التفكير الداللي في الدرس اللساني الحديث -6

 التحليل الداللي للنصوص. -7

 رؤية العالم -8

 يل الداللي للقرآن الكريمالتحل -9

 جهود إيزوتسو في قراءة القرآن دالليا -10

 أزمة التفكير الداللي -11

 التفكير الداللي في المنظور النقدي -12

 التفكير الداللي و التفكير التداولي -13

 التفكير الداللي و التفكير السيميولوجي -14

 

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

 

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

 

 إيزوتسو ، هللا و اإلنسان في القرآن ، علم داللة الرؤية القرآنية للعالم. .1

 التفكير البالغي عند العرب ، حمادي صمود. .2

 التفكير اللساني في الحضارة العربية ، عبد السالم المسدي. .3

 ي ، حمدان حسين محمد.التفكير الدالل .4
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 لسانيات تطبيقية  عنوان الماستر:

 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة: أساسية

 اسم المادة: علم المصطلح

 04الرصيد: 

 02المعامل:
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

من اكسابه القدرة على توظيف نمط –بعد استيعاب محتوياته  –مقياس وسيلة بيداغوجية تمكن الطالب يعد هذا ال

 اللغة

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 نية العامة.ضرورة توفر الطالب على أوليات المعارف اللسا

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 )علم أصول الفقه، علم مصطلح الحديث( 1ظهور المصطلح عند العرب  -1

 )علم النحو، علم الصرف ، علم العروض( 1ظهور المصطلح عند العرب  ـ  2

 ق وضعهـ مفهوم المصطلح وطرائ3

 ـ طريقة توليد المصطلح4

ـ علم المصطلح وعالقته بالعلوم األخرى ) علم المفهوم، علم العالمات، علم الترجمة، علم الحاسوب، علم 5

 التوثيق، علم صناعة المعاجم(  

 نظريات المصطلح ومدارسه  -6

 األسس اللغوية للمصطلح  -7

 مشكالت المصطلح في اللغة واألدب العربي  -8

صطلحات التنمية اللغوية ) المصطلح والتعليم، المصطلح والتأليف العلمي، المصطلح والعالقات الدولية، م -9

 المصطلح وإعداد المصطلحين( 

 جهود توحيد المصطلح العلمي العربي  -10

 الصناعة المصطلحية وتقنياتها  -11

 أركان العملية االصطالحية ) مصطلِح، مصطَلَح، مصطلح عليه(   -12

 المبادئ األساسية في اختيار المصطلحات العلمية ووضعها  -13

 تقويم جهود وضع المصطلح -14

 )التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين

 

 إلخ( كتب ،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع

 المسدي( ـ تأسيس القضية االصطالحية لـ )عبد السالم 1

 ـ علم المصطلح؛ أسسه النظرية وتطبيقاته العملية لـ )علي القاسمي( 2

 ـ النظرية العامة والنظرية الخاصة في علم المصطلح لـ )علي القاسمي(  3

 ـ مقدمة في علم المصطلح لـ )علي القاسمي(  4
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 عنوان الماستر: لسانيات تطبيقية

 السداسي: الثاني

 منهجية  اسم الوحدة:

 1المادة: مناهج البحث العلمي اسم 

 03  الرصيد:

 01المعامل: 
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

 ـ معرفة مناهج البحث العلمي والتحكم في آلياتها .

 ج العلمي كإجراء .ـ معرفة الخلفيات الفلسفية الكامنة وراء المنه

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 ـ االطالع على تاريخ العلوم ومعرفة تطورها .

 ـ امتالك معرفة بمبادئ البحث العلمي .

 

  المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى 

 مدخل إلى نظرية المعرفة .1

 الثورة العلمية .2

 أساسيات البحث .3

 المفاهيم .4

 التعاريف .5

 النظريات .6

 النماذج .7

 مشكالت البحث .8

 المتغيرات .9

 العالقات .10

 الفروض .11

 طرق اإلثبات .12

 التجارب .13

 التصاميم .14

 

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

 

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

 ـ سعد ظالم . مناهج البحث العلمي . 1

 ـ دافيد ناشمياز . طرائق البحث في العلوم االجتماعية . ترجمة : ليلى الطويل . 2

 ـ محمد شيا . مناهج التفكير وطرق البحث . 3
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 الماستر: لسانيات تطبيقيةعنوان 

 السداسي: الثاني

 منهجية اسم الوحدة:

 اسم المادة: تحقيق المخطوطات

 03  الرصيد:

 02المعامل: 
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

 اللغوية واألدبية ـ معرفة طرق وإجراءات تحقيق النصوص

 ـ قدرة الطالب على اإلحاطة بهوية النصوص .

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 ـ االطالع على مبادئ البحث العلمي .

 يل والقراءة والتفسير والتأويل .ـ امتالك معرفة نقدية لغوية ومهارات في التحل

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 مدخل حول حركة التدوين والنسخ  .1

 مفهوم تحقيق نص ما  .2

 لماذا نحقق التراث وما هي طبيعة الكتب التي نحققها  .3

 تحقيق النصوص تاريخه وتطوره .4

 شرقون وتحقيق المخطوطات المست .5

 أصول النصوص : مراتب نسخ المخطوط .6

 كيف تجمع األصول  .7

 دراسة النسخ وترتيبها .8

 قواعد التحقيق )عنوان الكتاب اسم المؤلف نسبة الكتاب إلى صاحبه..( .9

 مقدمات تحقيق المتن .10

 مشكالت التحقيق)التصحيف/التحريف/ االنتحال/الزيادة والنقص ..( .11

 ح الروايات تصحيح األخطاء/الضبط والتعليق(معالجة النصوص )ترجي .12

 مكمالت التحقيق  .13

 

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

 

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

 ـ محمد عبد السالم هارون. تحقيق النصوص ونشرها 1

 جيد دياب .تحقيق التراث العربي .منهجه وتطورهـ عبد الم 2

 ـ صالح الدين المنجد. قواعد تحقيق المخطوطات 3

 ـ يحي وهيب الجبوري. منهج البحث وتحقيق النصوص. 4
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            2016/2017: السنة الجامعية 

 عنوان الماستر: لسانيات تطبيقية

 السداسي: الثاني

 منهجية اسم الوحدة:

 2اسم المادة: إشكاالت الفكر 

 03  الرصيد:

 02المعامل: 
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

 ـ معرفة تاريخ األفكار الفلسفية عبر الحضارات الحديثة )األوربيةـ العربية المعاصرة( .

 ـ عرض أهم اإلشكاليات الفكرية التي تهم طالب األدب والنقد .

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) عارف المسبقة المطلوبة : الم
 سطرين على األكثر(.  

 ـ االطالع على مبادئ النقد األدبي .

 ـ امتالك معرفة بجماليات اإلبداع والخلفيات الفكرية التي يصدر عنها .

 

  المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى 

 مدخل إلى الفكر الحديث والمعاصر .1

 أفكار عصر النهضة .2

 حركة اإلصالح الديني في أوروبا  .3

 الثورة العلمية )ديكارت، بيكون(  .4

 حركة التنوير وأفكارها  .5

 فلسفات ثورية  .6

 الداروينية  .7

 النتشوية  .8

 الماركسية .9

 الوجودية .10

 ريالية، العبثية ..(الحداثة )السو .11

 إشكاالت الفكر العربي .12

 الجابري .13

 أركون .14

 

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

 

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

 ـ محمد أركون . الفكر اإلسالمي . 1

 وسوعة الفلسفية .ـ عبد الرحمان بدوي . الم 2

 ـ ريتشارد تارناس . آالم العقل الغربي . ترجمة : فاضل جتكر . 3
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 عنوان الماستر: لسانيات تطبيقية

 السداسي: الثاني

 استكشافية اسم الوحدة:

 اسم المادة: تقنيات التواصل

 01  الرصيد:

 01المعامل: 
 

ت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهال)أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

 ـ معرفة طرق وإجراءات البحث العلمي

 ـ قدرة الطالب على انجاز مذكرة ضمن القواعد العلمية المتعارف عليها .

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 ين على األكثر(.  سطر

 ـ االطالع على مبادئ البحث العلمي .

 ـ امتالك المعرفة والموهبة المطلوبة للنجاح في انجاز عمل علمي .

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 في مفهوم التواصل .1

 ووظائف اللغة العوامل المكونة للتواصل اللفظي  .2

 التواصل الداللي االجتماعي  .3

 النماذج اللسانية لعملية التواصل )مفهوم النموذج/عناصره/وظائفه( .4

 قواعد الكفاية التواصلية .5

 وظائف اللغة في المقاربة التواصلية  .6

 العملية التواصلية )االطار التقني/النفسي /االجتماعي/الثقافي( .7

 معوقات العملية التواصلية  .8

 لتعابير الشفوية /الكتابيةتقنيات ا .9

 التعابير الشفوية مع التبادل وجها لوجه)المحاورة/المقابلة/المحادثة( .10

 األدوار المختلفة ألعضاء المجموعات في التعابير الشفوية  .11

 التعابير الكتابية  .12

 المساءلة والحجاج  .13

 المساءلة والتواصل  .14

 

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

 

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

 ـ أحمد فريقي. التواصل التربوي واللغوي . 1

 ـ عبد الرحيم السمحري . تقنيات التواصل والتعبير. 2

 ـ عبد السالم عشير .عندما نتواصل نغير. 3
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 لسانيات تطبيقية عنوان الماستر:

 سداسي:  الثانيال

 حدة: وحدة استكشافيةاسم الو

 اسم المادة: التخطيط اللغوي

 01الرصيد: 

 01المعامل: 
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

عملية التعلم، كما يمكنه االطالع على معظم تمكين الطالب من تحصيل المعارف الضرورية التي تساهم في 

 تعلم اللغة.ب الخاصةقادرا على حل المشكالت اللغوية أن يكون النظريات الحديثة في هذا المجال. و

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

ون للطالب سابق اطالع على أصول النحو، أصول الفقه، الدراسات القرآنية ، النحو والصرف ، علم أن يك

 المعاجم، األطاليس اللغوية.

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 

 مدخل إلى التخطيط اللغوي -1

 اللغوية هور السياساتظ أسبابتخطيط اللغوي وال -2

  أة السياسات اللغوية في الجزائر.نش -3

 ومراحلها. التهيئة اللغويةعوامل   -4

 أثر التنوع اللغوي في تنميط السياسات اللغوية. -5

 االزدواجية اللغوية -6

 ية اللغويةالثنائ -7

 التعدد اللغوي. -8

م،اللغة إشكالية التداخل المصطلحي في مجال التخطيط اللغوي)اللغة األصلية،اللغة األ -9

  األجنبية،اللغة و العامية واللهجة...(الرسمية،اللغة 

 الوضع السياسي للبلد أثر االختالفات اللغوية في -10

 مجامع اللغة العربية والتخطيط اللغوي -11

  تعريب مصطلحات العلوم تجربة المجلس األعلى للغة العربية في -12

 الترجمة في ظل التخطيط اللغوي. -13

 ضوء السياسات اللغوية الجديدة. تصميم المناهج التربوية في  -14

 

  التقديرية لفريق التكوين( للسلطةطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح 

 

 ومطبوعات ، مواقع انترنت كتب،: ) مراجع ال

 مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة .1

 مجلة المجمع اللغوي الجزائري .2

 بيةمجلة المجلس األعلى للغة العر .3
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            2016/2017: السنة الجامعية 
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            2016/2017: السنة الجامعية 

 لسانيات تطبيقية عنوان الماستر:

 السداسي:  الثالث

 الوحدة: أساسيةاسم 

 اسم المادة: صناعة المعجم

 05الرصيد: 

 03المعامل: 
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
ع تمكين الطالب من تحصيل المعارف الضرورية التي تساهم في عملية التعلم، كما يمكنه االطال ( على األكثر

أن يكون الطالب قادرا على حل المشكالت اللغوية التي على معظم النظريات الحديثة في هذا المجال. و

 تواجه من يتعلم اللغة.

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

اطالع على أصول النحو، أصول الفقه، الدراسات القرآنية ، النحو والصرف ، علم أن يكون للطالب سابق 

 المعاجم، األطاليس اللغوية.

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 مدخل إلى الصناعة المعجمية )ما بين المعجمية وصناعة المعجم(  1

 الخطوات اإلجرائية والتنفيذية إلعداد المعجم  2

 أسس الصناعة المعجمية الحديثة  3

 ( )العلوم اإلنسانية( 1صناعة المعجم والعلوم المجاورة ) 4

 ( )مستويات التحليل اللساني(2صناعة المعجم والعلوم المجاورة ) 5

 قواعد المعلومات الصوتية  6

 عجم المعلومات النحوية والصرفية في الم 7

 إشكاالت الداللة في المعجم  8

 صعوبات وضع المرادفات في المعاجم الحديثة   9

 صناعة المعجم وعلم االستعمال )التداولية وصناعة المعجم(  10

 معايير تصنيف المعاجم اللغوية الحديثة  11

 إشكالية حوسبة المعجم  12

 صناعة المعجم وإشكالية الترجمة  13

 الواقع والمأمول  المعجم العربي بين 14
 

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

 

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

 صناعة المعجم الحديث ، أحمد مختار عمرـ  1

 المعجمية ، محمد رشاد الحمزاويـ  2

 مي المختص إبراهيم بن مرادالمعجم العربي العل ـ 3

 المعجم العربي عبد القادر الفاسي الفهري.ـ  4
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 لسانيات تطبيقية  عنوان الماستر:

 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: األساسية

 اسم المادة: لسانيات جغرافية

 04الرصيد: 

 02المعامل:

 

ه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاح)أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

يعد هذا المقياس وسيلة للتعرف على اللسانيات الجغرافية كفرع من فروع اللسانيات ، وتحديد أهم الخصائص 

 اللسانية للغات واللهجات، عن طريق ربطها بعامل البيئة والتضاريس الجغرافية.

 

لمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، وصف تفصيلي ل) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 ضرورة توفر الطالب على أوليات المعارف اللسانية، ومبادئ علم الجغرافيا وعلم األطاليس.

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 

 خل إلى اللسانيات الجغرافية ) المفهوم، النشأة، التطور(مد -1

 مكانة اللسانيات الجغرافية في التراث العربي -2

 مباحث اللسانيات الجغرافية -3

 فروع اللسانيات الجغرافية وأهميتها -4

 علم األطاليس اللغوية ) المفهوم، النشأة، التطور( -5

 1األسس المنهجية إلنجاز األطاليس اللغوية  -6

 1هجية إلنجاز األطاليس اللغوية األسس المن -7

 طرائق إعداد األطاليس اللغوية )الطريقة األلمانية، الطريقة الفرنسية( -8

 تحليل عينات لهجية وفق نموذج استمارة األطلس األلماني -9

 تحليل عينات لهجية وفق نموذج استمارة األطلس الفرنسي -10

 الوطن تحديد مواقع اللهجات من خالل إنجاز أطلس لوالية من واليات -11

 تحديد مواقع اللهجات من خالل إنجاز أطلس للجزائر -12

 تحديد مواقع اللهجات من خالل إنجاز أطلس للوطن العربي -13

 تحديد مواقع اللهجات من خالل إنجاز أطلس للعالم -14

 

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

 

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

 في علم اللغة العام، عبد الصبور شاهين 

 اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي، عبد الجليل مرتاض 

 أسس علم اللغة، ماريو باي، تر: أحمد عمر مختار 

 المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب  
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            2016/2017: السنة الجامعية 

 لسانيات تطبيقية عنوان الماستر:

 السداسي:  الثالث

 اسم الوحدة: اللسانيات وعلم النفس

 اسم المادة:  علم النفس التربوي

 05الرصيد: 

 03المعامل: 
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

عارف الضرورية التي تساهم في عملية التعلم، كما يمكنه االطالع على معظم تمكين الطالب من تحصيل الم

أن يكون الطالب قادرا على حل المشكالت اللغوية التي تواجه من النظريات الحديثة في هذا المجال. و

 يتعلم اللغة.

 

لة هذا التعليم، وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواص) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

أن يكون للطالب سابق اطالع على أصول النحو، أصول الفقه، الدراسات القرآنية ، النحو والصرف ، علم 

 المعاجم، األطاليس اللغوية.

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 

 لنفس التربوي؛ موضوعه وطرق البحث فيهعلم ا -1

 األهداف التعليمية؛ تصنيفها -2

 الذكاء واالبتكار -3

 النمو المعرفي واللغوي والنفسي واألخالقي -4

 الدافعية -5

 خصائص المتعلمين والتفاعل داخل القسم -6

 التعلم ولعض مفاهيمه األساسية -7

 نماذج التعلم -8

 نموذج معالجة المعلومات؛ التذكر والنسيان -9

 لفظيالتعلم ال -10

 تعلم المفهوم وحل المشكلة -11

 تعلم المهارات -12

 انتقال التعلم -13

 تقويم التعليم -14

 

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

 

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

 حد وافينشأة اللغة عند االنسان والطفل، علي عبد الوا -1

 اكتساب اللغة عند الطفل الجزائري، حفيظة تازروتي -2

 دراسات في اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، أحمد حساني -3
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            2016/2017: السنة الجامعية 

 لسانيات عامة  عنوان الماستر:

 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: أساسية

 اسم المادة: األساس النفسي للسانيات

 04الرصيد: 

 02المعامل:
 

كر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ذ)أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

من تنمية معارفه حول عالقة التأثير –بعد استيعاب محتوياته  –يعد هذا المقياس وسيلة بيداغوجية تمكن الطالب 

 سية المؤثرة في االكتساب اللغوي.والتأثر بين اللسانيات وعلم النفس، ووقوفه على أهم العوامل النف

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

ضرورة توفر الطالب على أوليات المعارف اللسانية الحديثة والنظريات المتداولة في هذا المجال، إضافة إلى 

 ادئ علم النفس.بعض مب

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 

 اللسانيات النفسية: مدخل مفهومي -1

 مباحث اللسانيات النفسية -2

 ل(اصت النفسية ) اللغة والفكر والتوات اللسانياقمنطل -3

 مراحل النمو اللغوي عند الطفل -4

 اللغة عند الطفل عوامل اكتساب -5

 اكتساب اللغة األم  -6

 مناهج اكتساب اللغة الثانية ) النظريات( -7

 مظاهر االحتكاك اللغوي بين اللغة األم واللغة الثانية -8

 عيوب النطق وأمراض الكالم -9

 مظاهر تأخر اللغة عند االنسان -10

 اللغات االصطناعيةواللغات الطبيعية  -11

 ذج الذكاء الطبيعي والذكاء االصطناعي(العوامل الوراثية وأثرها في االكتساب )نمو -12

 لغة ذوي االحتياجات الخاصة -13

 ل...(جب اللغوي )الخوف، الخاالمشاكل النفسية وأثرها في االكتس -14

 

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

 

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

 علم اللغة النفسي، نعوم تشومسكي .1

 سعال تنمية االستعداد اللغوي عند الطفل، عبد الفتاح أبو .2

 تطور اللغة عند الطفل وتطبيقاته، عبد الرحيم صالح .3
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            2016/2017: السنة الجامعية 

 عنوان الماستر: لسانيات تطبيقية

 السداسي: الثالث

 منهجية اسم الوحدة:

 2اسم المادة: مناهج البحث العلمي 

 03  الرصيد:

 02عامل: الم
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

 ـ معرفة مناهج البحث العلمي والتحكم في آلياتها .

 ـ معرفة الخلفيات الفلسفية الكامنة وراء المنهج العلمي كإجراء .

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 سطرين على األكثر(.  

 ـ االطالع على تاريخ العلوم ومعرفة تطورها .

 ـ امتالك معرفة بمبادئ البحث العلمي .

 

  للطالب (محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي 

 القياس العلمي .1

 طبيعة القياس  .2

 مستويات القياس  .3

 أخطاء القياس  .4

 أنواع القياس .5

 سبر اآلراء  .6

 انجاز االستبيان .7

 تصميم األسئلة .8

 عرض نتائج االستبيان .9

 االحصاء .10

 االستنباط .11

 االستقراء .12

 المعيارية .13

 الوصفية .14

 

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

 

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

 ـ سعد ظالم . مناهج البحث العلمي . 1

 ـ دافيد ناشمياز . طرائق البحث في العلوم االجتماعية . ترجمة : ليلى الطويل . 2

 ـ محمد شيا . مناهج التفكير وطرق البحث . 3
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            2016/2017: السنة الجامعية 

 يقيةعنوان الماستر: لسانيات تطب

 السداسي: الثالث

 منهجية اسم الوحدة:

 اسم المادة: انجاز المذكرة

 03  الرصيد:

 02المعامل: 
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

مع مصادر البحث والمشرف ، وكل ما يتعلق يتوقع من الطالب أن يعرف أساسيات التحضير النفسي للتعامل 

 بإعداد بحثه ليس من الناحية المنهجية بل من الناحية التقنية وأساسياتها ومعرفة حيثيات المناقشة .

 

وصف تفصيلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 ج التحليل ، منهجية إعداد البحوث .مناه

 تقنيات التعبير الكتابي والشفهي..

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 مدخل إلى التحضير السيكولوجي الختيار الموضوع /والمشرف .1

 أبجديات التعامل مع األستاذ المشرف . .2

 طة عمل وتنظيم المواعيد )االلتقاء بالمشرف ، والوقت المخصص للمكتبة ..(تحديد خ .3

 آليات البحث المكتبي والتعامل مع مصادر البحث . .4

 أساسيات إخراج البحث ورقنه . )التصفيف / التنضيد/ نوع الخط ،الترقيم، البنط .. .5

 التربصات ..( آليات التعامل مع اإلدارة في كل ما يتعلق بالبحث )الوثائق اإلدارية، .6

 التحضير النفسي للمناقشة . .7

 تحضير السيرة الذاتية . .8

 تحضير الملخص . .9

 استعمال الوسائل الحديثة في طريقة عرض الملخص . .10

 أخالقيات المناقشة . .11

 كيفية التعامل مع أسئلة اللجنة وآليات اإلجابة . .12

 كيفية التعامل مع النقد الموجه للطالب فيما يخص فصول بحثه . .13

 م بالمالحظات المقدمة للطالب وتصحيح المذكرة .االلتزا .14

 

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

 

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

 منصور نعمان وغسان ذيب النمري : البحث العلمي حرفة وفن . .1

 ناهج البحث العلمي في العلوم اإلنسانية .مصطفى حلمي : م .2

 رجاء وحيد دويدري: البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العملية. .3

 عامر قنديلجي: البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات .
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            2016/2017: السنة الجامعية 

 لسانيات تطبيقية  عنوان الماستر:

 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: المنهجية 

 اسم المادة:  الترجمة

 03صيد: الر

 02المعامل:
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

من معرفة هوية الترجمة وأنواعها –بعد استيعاب محتوياته  –يعد هذا المقياس وسيلة بيداغوجية تمكن الطالب 

 ووظائفها.

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المطلوبة : المعارف المسبقة 
 سطرين على األكثر(.  

 ضرورة توفر الطالب على أوليات المعارف اللسانية العامة.

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 

 ظري: نشأة الترجمة وتطورها عبر العصورمدخل ن -1

 الترجمة وسيلة االتصال والتواصل  -2

 الترجمة؛ تعريفها وأنواعها وأدواتها -3

 الترجمة كفعل حضاري؛ علم أم فن -4

 الترجمة والحصيلة اللغوية لدى المترجم -5

 الترجمة والتمايز الحضاري والثقافي -6

 أثر الترجمة في التواصل الدبي واللساني -7

 ة بين األسر والتحررالترجمة الدبي -8

 تعليم الترجمة ألقسام اللغة -9

 الترجمة والثقافة -10

 األسس النظرية لترجمة النصوص الدينية -11

 التأويل والترجمة -12

 ابستمولوجيا علم الترجمة -13

 عينات للترجمة: اللسانيات ، اإلشهار، القانون -14

 

 قديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة الت

 

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

 

 أمباردو أورتادو ألبير . الترجمة ونظرياتها  .1

 إدوين غينتسلر . في نظرية الترجمة .2

  محمد عبد العزيز عبد الدايم . النظرية اللغوية في التراث العربي .3

 

 



46                         لسانيات تطبيقية : عنوان الماستر                                 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  :المؤسسة 

                                                   
            2016/2017: السنة الجامعية 

 لسانيات تطبيقية عنوان الماستر:

 الثالسداسي:  الث

 استكشافيةاسم الوحدة: 

 اسم المادة:  مهارات اكتساب اللغة

 01الرصيد: 

 01المعامل: 
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

 ات مختلفة بلغة عربية سليمة.العمل بهذه المهارات األربعة في العملية التواصلية باللغة في سياق

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 أن يكون للطالب سابق اطالع على أصول العمليات التعليمية ونظريات التعلم وطرائق التدريس.

 

  تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب ( محتوى المادة: ) إجبارية

 

 مدخل إلى المهارات اللغوية -1

 نظريات اكتساب اللغة -2

 دور علم النفس في تعليم اللغة -3

 المهارات التواصلية اللغوية والكسب اللغوي -4

 مهارة االستماع -5

 مهارة الكالم )المحادثة، التعبير الشفهي( -6

 (فهم القراءة مهارة القراءة ) -7

 مهارة الكتابة -8

 أسس اختيار المضامين اللغوية في هذه المهارات -9

 أسس معالجة الجانب الصوتي -10

 أسس معالجة الجانب المفرداتي -11

 أسس معالجة الجانب التركيبي -12

 دور التقابل اللغوي في المهارات اللغوية -13

 النحو البنيوي والتوليدي ودورهما في الكسب اللغوي -14

 

 راقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم: م

 

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

 

 تنمية االستعداد اللغوي عند الطفل لعبد الفتاح أبو معالـ 1

 ـ  سيكولوجية طفل ما قبل المدرسة لفتيحة كركوش 2

 وتحليل اعلي أبو المكارمـ تعليم النحو العربي عرض  3

 ـ المهارات اللغوية وعروبة اللسان فخر الدين قباوة 4

 ـ تعليم اللغة في منهج تربية الطفولة المبكرة لعبد الرحيم صالح 5
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            2016/2017: السنة الجامعية 

 لسانيات تطبيقية  عنوان الماستر:

 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: استكشافية

 اسم المادة: اضطرابات النطق

 01الرصيد: 

 01المعامل:
 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

من التمييز بين األنواع المختلفة –بعد استيعاب محتوياته  –يعد هذا المقياس وسيلة بيداغوجية تمكن الطالب 

 ، مع دراسة حاالت للوقوف على الحلول العالجية الممكنة.الضطرابات النطق والكالم، وأسبابها، ومظاهرها

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 ضرورة توفر الطالب على بعض مباحث اللسانيات النفسية، وعلم األرطوفونيا .

 

  ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب ( محتوى المادة:

 

 مفاهيم حول اضطرابات النطق والكالم، أهمية اللغة والكالم -1

 مظاهر اضطرابات النطق -2

 التحريف )التشويه(، دراسة حاالت والحلول العالجية المقترحة -3

 ةالحذف: دراسة حاالت والحلول العالجية المقترح -4

 اإلبدال: دراسة حاالت والحلول العالجية المقترحة -5

 اإلضافة: دراسة حاالت والحلول العالجية المقترحة -6

 خصائص اضطرابات النطق )تطبيقات( -7

 أسباب اضطرابات النطق: اإلعاقة السمعية -8

 أسباب اضطرابات النطق: األسباب اإلدراكية الحسية -9

 يةأسباب اضطرابات النطق: األسباب الحركية/ اللفظ -10

 أسباب اضطرابات النطق: عسر الكالم -11

 تقسيم اضطرابات النطق وتشخيصها -12

 اضطرابات األصوات ) العوامل المسببة لها، أسباب عالجها( -13

 التلعثم في الكالم )مظاهره، أسبابه، طرائق عالجه( -14

 

 وين (طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التك

 

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

 التلعثم في الكالم استراتيجيات التشخيص والعالج النفسي الكالمي، عبد الفتاح إيناس .1

 اضطرابات النطق والكالم، عبد العزيز الشخصي .2

 اضطرابات النطق والكالم، فيصل العفيف  .3

 لزراداللغة واضطرابات النطق والكالم، فيصل محمد خير ا .4
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V-   العقود/االتفاقيات 

 

 نعم  

 

 

 ال
 

 

  ( بالملف  الورقي  للتكويناالتفاقيات والعقود رفق تُ  ،إذا كانت نعم)  
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 ) في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى (

 ( لمؤسسة الجامعية المعنيةورق رسمي يحمل اسم ا) 

 

 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : الموضوع:

 

عن الماستر  تعلن الجامعة )أو المركز الجامعي(.                   عن رغبتها في اإلشراف المزدوج

 المذكورة أعاله طيلة فترة تأهيل الماستر.

 

 لجامعي( ترافق هذا  المشروع من خالل:وفي هذا اإلطار، فإن الجامعة )أو المركز ا

 

 إبداء الرأي أثناء تصميم و تحيين برامج التعليم،-

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، 

 المشاركة في لجان المناقشة ، 

 المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و المادية 

 

 توقيع المسؤول المؤهل رسميا :

 

 الوظيفة:

 

 التاريخ:
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 )في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم(

 )ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة( 

 

 الموافقة على مشروع بعث تكوين للماستر بعنوان: الموضوع:

 

 من:المقدم 

 

بتها في مرافقة هذا  التكوين المذكور أعاله بصفتها تعلن مؤسسة                                               عن رغ

 المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين 

 

 وفي هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا المشروع ويتمثل دورنا فيه من خالل:

 إبداء رأينا في تصميم و تحيين برامج التعليم، 

 المشاركة في الملتقيات لهذا الغرض ، 

 لجان المناقشة .المشاركة في  

تسهيل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصين في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نهاية التخرج أو  

 في إطار المشاريع المؤطرة.

 

سيتم تسخير اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقيق األهداف وتنفيذها 

 ادي والمستوى البشريإن على المستوى الم

 المشروع. خارجيا لهذايعين السيد)ة(*...............منسقا 

 

 توقيع المسؤول المؤهل رسميا:

 

 الوظيفة:

 

 التاريخ:

 

 الختم الرسمي للمؤسسة:
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