
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 الدراسات األدبٌة 



 

 



 

عربً األدب ال: عنوان اللٌسانس
األول : السداسً

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

  (شعر  )النص األدبً القدٌم : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
:  محتوى المادة

 05:الرصٌد 03:المعامل (شعر  )النص األدبً القدٌم : مادةوحدة التعلٌم األساسٌة : السداسً األول

الشعر العربً القدٌم تارٌخٌا وجؽرافٌا  1

 (نصوص من معلقة زهٌر بن أبً سلمى ـ معلقة امرئ القٌس ـ معلقة عنترة )المعلقات مضامٌنها وأسالٌبها  2

 )…المٌة العرب للشنفرى...نصوص(شعر الصعالٌك  3

الشعر فً صدر اإلسبلم  شعر الفتوحات  4

المراثً النبوٌة  5

شعر النقائض   6

الشعر العذري والشعر العمري  7

.... ابن الفارض. أبو العتاهٌة . نصوص من المشرق والمؽرب)شعر الزهد والتصوؾ   8

الحماسة المؽربٌة ألبً الحجاج . الشاطبً. الزوزنً. ..... البحتري/ نصوص ألبً تمام  :شعر الحماسة  9
 ......الكورانً.. ٌوسؾ البٌاسً

.. رثاء المدن..السجون.الشٌعة.الخوارج.الفتوحات)الشعر السٌاسً فً المشرق والمؽرب  10

الشعر الفلسفً وشعر الحكمة  11

الموشحات واألزجال  12

 (..…نصوص من  أشعار ابن زٌدون). الشعر األندلسً 13

 ...بكر بن حماد التٌهرتً. نصوص من الشعر الجزائري القدٌم 14

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 .األصفهانً. األؼانً .1
 .كارل بروكلمان. تارٌخ األدب العربً .2
 .الجاحظ. البٌان والتبٌٌن .3
 .التبرٌزي. المعلقات العشر .4
. مصطفى صادق الرافعً. تارٌخ األدب .5

 
 
 
 
 
 
 

 



 العربًاألدب : عنوان اللٌسانس
األول : السداسً

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

النقد األدبً القدٌم : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
:  محتوى المادة

 04:الرصٌد 02:المعامل ( 1 )النقد األدبً القدٌم : مادة: مادةوحدة التعلٌم األساسٌة : السداسً األول

النقد العربً مفهومه وتطوره وجؽرافٌته فً المشرق والمؽرب  1

بٌبلٌوؼرافٌا المصنفات النقدٌة فً المشرق والمؽرب  2

النقد االنطباعً مفهومه ومجاالته ونماذج من نصوصه  3

مفهوم الشعر عند النقاد المشارقة والمؽاربة  4

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )قضٌة االنتحال وتأصٌل الشعر  5

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )قضٌة الفحولة عند النقاد  6

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )قضٌة عمود الشعر  7

قضٌة اللفظ والمعنى عند ابن قتٌبة وابن طباطبا و قذامه بن جعفر  8

قضٌة اللفظ والمعنى  عند نقاد األندلس والمؽرب العربً  9

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )قضٌة الصدق  10

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )الموازنات النقدٌة  11

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )نظرٌة النظم  12

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )النقد الببلؼً  13

... الجرجانً. تراجم أعبلم النقد فً المشرق 14

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 .شوقً ضٌؾ. فً األدب العربً .1
 الخصومة بٌن القدماء والمحدثٌن فى النقد العربى القدٌم ـ عثمان موافى .2
 قضاٌا النقد القدٌم ـ محمد صاٌل وعبد المعطى نمر .3
 قضاٌا النقد األدبى ـ بدوى طبانة .4

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس
األول : السداسً

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

علم الصرؾ : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
:  محتوى المادة

 05:الرصٌد 03:المعامل الصرؾ: مادة وحدة التعلٌم األساسٌة/ السداسً األول

 (المٌزان الصرفً  / الصرؾ و مٌدانه  )معنً الصرؾ  1

الحذؾ وأثره فً المٌزان الصرفً  .القلب وأثره فً المٌزان الصرفً 2

 .الفعل من حٌث الصحة واالعتالل 3

 (اللفٌؾ  / الناقص/ األجوؾ/ المثال   )الفعل المعتدل  4

 المجرد و المزٌد  5

 (المعانً التً تزاد لها الهمزة  / مزٌد الثبلثً بحرؾ  )معانً المزٌد بحرؾ  6

 (معانً الفاعل  / المعانً التً تزاد لها تضعٌؾ العٌن   )معانً المزٌد بحرؾ   7

 (تفّعل افعّل /تفاعل / افتعل / انفعل : معانً )معانً المزٌد بحرفٌن  8

 (افعّول  / افعالّ / افعوعل /استفعل :معانً   )معانً المزٌد بثبلث أحرؾ  9

 (مزٌد الرباعً بحرفٌن  / مزٌد الرباعً بحرؾ   )مزٌد الرباعً  10

: اسم الفاعل: المشتقات 11

اسم المفعول  12

الصفـة المشـبهة  13

 واسم اآللة  اسما الزمان والمكاناسم التفضٌل  14

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

التطبٌق الصرفً عبده الراجحً  .1
لمؤلفه مصطفى الؽالٌٌنً،  جامع الدروس العربٌة .2
لرضً الدٌن اإلستراباذي،  شرح كافٌة ابن الحاجب .3
ألبً محمد عبد هللا بن عقٌل،  شرح ابن عقٌل .4
 .البن هشام األنصاري مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب .5

 
 

 
 
 
 
 

 

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/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/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%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/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%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%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/%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
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
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


 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس
األول : السداسً

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

الببلؼة العربٌة : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

الببلؼة : مادةوحدة التعلٌم األساسٌة : السداسً األول
العربٌة 

 04:الرصٌد 02:المعامل

آراء أهل المشرق والمؽرب (مفهومه ونشأته وتطوره وفروعه  )علم الببلؼة  1

  (المجاز عند المعتزلة نموذجا)اثر الفرق الكبلمٌة فً تأصٌل الببلؼة  2

األسلوب الخبري وأضربه  3

األسلوب اإلنشائً وأضربه  4

الفصل والوصل . التقدٌم والتأخٌر 5

أنواع المجاز . الحقٌقة والمجاز 6

التشبٌه وأضربه  7

الكناٌة . االستعارة 8

المقابلة . المطابقة 9

الجناس  10

السجع  11

الببلؼة واألسلوبٌة  12

الببلؼة والشعرٌة  13

ببلؼة الخطاب النثري   14

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 .(فً نظرٌة عبد القاهر الجرجانً اللؽوٌة)أحمد شامٌة، خصائص العربٌة واإلعجاز القرآنً  .1
. محمد كرٌم الكواز، أبحاث فً ببلؼة القرآن الكرٌم .2
. عبد القاهر الجرجانً، دالئل اإلعجاز فً علم المعانً .3
 .دراسات فً الببلؼة العربٌة عبد العاطً ؼرٌب عبلم .4
. الببلؼة والتطبٌق ألحمد مطلوب .5

 
 
 
 
 
 

 
 



 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس
األول : السداسً

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

تقنٌات البحث : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

 03:الرصٌد 02:المعاملتقنٌات البحث : مادةالسداسً األول وحدة التعلٌم المنهجٌة 

 (.. طبٌعته، شروطه، خصائصه)مفهوم البحث العلمً  1

  (منهج التحلٌل واالبتكار،منهج التركٌب )البحث العلمً ومنهج البحث   2

بٌن المنهجٌة والمنهج   3

أهداؾ البحث العلمً  4

منهج البحث العلمً، واألسلوب العلمً  5

  .البحوث النظرٌة والبحوث التطبٌقٌة 6

شروط التألٌؾ   7

  (صفات الباحث، عبلقة الباحث بالمؤطر)فضائل الباحث  8

عبلقة الباحث بمراكز التوثٌق  9

 (البحث البٌبلٌوؼرافً، أنواع البٌبلٌوؼرافٌة)المكتبٌة  10

مصادر ومراجع مادة البحث  11

 (المذكرة، الرسالة، األطروحة)أنواع البحث العلمً والدرجة العلمٌة 12

مجاالت البحث العلمً وتطبٌقاته  13

مراجعة عامة  14

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 .إنعام محمد علً، المعٌن فً كتابة البحوث .1
 .أحمد شلبً، كٌؾ تكتب بحثا أو رسالة .2
 .شوقً ضٌؾ، البحث األدبً .3
 .   ثرٌا ملحس، منهجٌة البحوث العلمٌة .4

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 .              



 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس
األول : السداسً

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

فنٌات التعبٌر الشفوي : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

 

 03:الرصٌد 02:المعاملفنٌات التعبٌر الشفوي : مادةالسداسً األول وحدة التعلٌم المنهجٌة 

التعبٌر الّشفهً، التعبٌر الكتابً، التعبٌر بوصفه رسالة ، التعبٌر و أثره فً  ):قراءة عامة ومصطلحٌة للمادة: مدخل 1
 (..عملٌة التواصل

من المنظور النفسً،  من المنظور الوجدانً، ،من المنظور التربوي، من المنظور المعرفً ، )أهمٌة التعبٌر الشفهً  2
. (من المنظور المنهجً، من المنظور اإلبداعً

عٌوب النطق، )إشكاالت التعبٌر الشفهً-التعبٌر الشفهً اإلبداعً- التعبٌر الشفهً الوظٌفً ):  أنماط التعبٌر الشفهً  3
 (العادات اللّفظٌة 

 (الصوت ؼٌر اللؽوي، تدرٌبات- الصوت اللّؽوي ):تحلٌل المادة المكّونة للتعبٌر الشفهً 4

أسلوب التأكٌد بحركة الٌد،  أسلوب االستؽراب  ):   فهم اإلشارات التعبٌرٌة ؼٌر الشفوٌة وأثرها على عملٌة التواصل 5

واالستهجان  عن طرٌق حركة العٌنٌن، أسلوب النفً واإلنكار عن طرٌق حركة الرأس، استخدام تعبٌرات الوجه وفق 

 (المعنى المعّبر عنه، استخدام إشارات تسهم فً جذب االنتباه ،مواجهة المستمعٌن

 )توظٌؾ أسالٌب لفت االنتباه- التحّكم فً مستوٌات الصوت ) التعبٌر الشفهً وتقنٌة إثارة االنتباه وتنمٌة االهتمام 6
اختٌار الجملة المناسبة فً السٌاق -التركٌز على صلب الموضوع- إٌصال الفكرة  بأقصر طرٌقة–(اإلشارة-االستفهام 
 (..المناسب

تحّري  الوضوح فً الكبلم،التحدث بصوت واضح،التحدث  االستماع،حسن الفهم، حسن):مقّومات التواصل بأرٌحٌة 7
استخدام طبقات صوتٌة مناسبة بحسب متطلّبات السٌاق، مراعاة مواطن الفصل  بثقة فً النفس وتجّنب االرتباك،

 (والوصل

مهارة اإللقاء والعرض اعتماد مخططات هٌكلٌة وشجرٌة  لعرض الموضوع،  ): العرض-  1:قوالب تعبٌرٌة شفهٌة 8
الّدقة فً طرح الفكرة،  الطرح والطرح المضاد و االستخبلص 

 (مهارة االستماع حسن االستماع، تقبل الرأي اآلخر)مواصفات الحوار الهادؾ: الحوار 9

 (إلقاء كلمة فً مناسبة ما )، إلقاء ؼٌر إبداعً(إلقاء قصٌدة شعر )إلقاء إبداعً ): اإللقاء 10

مهارة التحدث التعبٌر فن الفكرة بوضوح، ترتٌب األفكار ترتٌبا منطقٌا أو تارٌخٌا، تقدٌم أدلّة متنّوعة  ):المحادثة  11
 (لتدعٌم األفكار تولٌد فكرة من أخرى،استخبلص النتائج، تقدٌم الحلول والمقترحات

 (..جلب االنتباه والمحافظة على اهتمام المتلقً-التحّكم فً الوقت-التركٌز ).المداخلة 12

 (الصحفٌة ، المهنٌة، ،)المقابلة  13

مهارة السؤال  . صٌاؼة وإلقاء األسئلة  14

: طرٌقة التقٌٌم
ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 
 



 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس
األول : السداسً

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

العروض وموسٌقى الشعر : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

العروض وموسٌقى : المادة وحدة التعلٌم المنهجٌة : السداسً األول 
الشعر 

 03:الرصٌد 02:المعامل

أهمٌة علم العروض – واضع علم العروض – العروض لؽة و اصطبلحا  )التعرٌؾ بعلم العروض  1
معنى الشعر ،موسٌقى الشعر ،مصادر العروض ومراجعه   (وفوائده 

القصٌدة ،األرجوزة ، المعلقة ، الحولٌة ، الملحمة ،النقٌضة ، الٌتٌمة ،البٌت  :  تعرٌفات  2

3 
 

– الرموز )تقطٌع الشعر العربً  (القواعد الخطٌة – القواعد اللفظٌة  )قواعد الكتابة العروضٌة 
 (األسباب – التفاعل 

المقاطع /التفاعٌل ومتؽٌراتها/أنواع األبٌات الشعرٌة(األضرب/األعارٌض/التعرٌؾ: بناء البٌت 4
العروضٌة  

الزحافات و العلل   5

التصرٌع والتجمٌع التدوٌر  البحور و الدوائر   6

البحور الشعرٌة   معنى البحر ،عدد البحور الشعرٌة، مفاتٌح البحور   7
خصائص بحور الشعر ،البحور فً الشعر الحر  

أوزان البحور بحر الطوٌل ،بحر المدٌد، بحر البسٌط ،بحر الوافر  8

بحر الرمل -بحر الكامل ،بحر الهزج ،بحر الرجز ، 9

بحر السرٌع، بحر المنسرح ،بحر الخفٌؾ ،بحر المضارع  10

بحر المقتضب ،بحر المجتث، بحر المتقارب،بحر المتدارك  11

دراسة القافٌة القافٌة ،حروفها،حركاتها ،أنواعها ،عٌوبها  12

الجوازات الشعرٌة . القافٌة فً الشعر المعاصر 13

موسٌقى الشعر الهندسات الصوتٌة والتنسٌقات العروضٌة  14

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 .موسى األحمدي نوٌوات. المتوسط الكافً فً علمً العروض والقوافً .1
 .عبد العزٌز نبوي. موسوعة موسٌقى الشعر العربً .2
. مصطفى حركات. كتاب العروض .3

 
 

 
 

 
 



 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس
األول : السداسً

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

علوم القرآن : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

 01:الرصٌد 01:المعاملعلوم القرآن : مادةالسداسً األول  وحدة  التعلٌم االستكشافٌة 

1 
 

تعرٌؾ القرآن، الكتاب ، الوحً، . أهمٌة القرآن و علومه فً الدراسات اللؽوٌة و األدبٌة:تعرٌفات
. المعجزة، النبً، الوحً

.. نزول القرآن، بداٌات الوحً، التنجٌم - 1:تارٌخ القرآن  2

 (وقفٌة ام اجتهادٌة)مراحل جمع القرآن،معاٌٌر ترتٌب سور وآٌات القرآن- 2 3

اللفظة، العبارة، اآلٌة، السورة - 1:مكونات النص القرآنً 4

. القصة القرآنٌة، خصائصها ، أهدافها- 2 5

المكً والمدنً : السٌاق المكان.- 2أسباب النزول: السٌاق السببً،- 1:سٌاقات النص القرآنً 6

أول وآخر ما نزل ، الناسخ والمنسوخ : السٌاق التراتبً- 3 7

 (القراءات القرآنٌة، مفهومها، أنواعها، الحكمة منها):السٌاق التداولً- 4 8

9 
 

، (العلمٌة والذاتٌة)معنى التفسٌر و التأوٌل والشرح، شروط المفسر- 1:مناهج التفسٌر ونقدها
 (فً عهد الصحابة، والتابعٌن وعصر التدوٌن)تارٌخ التفسٌر، 

أعبلمه، نقده : التفسٌر بالرأي. خصائصه ، أعبلمه، نقده: التفسٌر بالمأثور- 2 10

خصائصه،أعبلمه، نقده : التفسٌر اللؽوي- 3 11

خصائصه،أعبلمه، نقده : التفسٌر البٌانً واألدبً- 4 12

اإلعجاز اللؽوي والبٌانً -1: اإلعجاز القرآنً 13

اإلعجاز اإلخباري والتشرٌعً - 2 14

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

حازم حٌدر . د: علوم القرآن بٌن البرهان واإلتقان تألٌؾ .1
مات المفسرٌن تألٌؾ د .2 محمد صفاء شٌخ حقً . علوم القرآن من خبلل مقدِّ
د فهد الرومً . أ: دراسات فً علوم القرآن تألٌؾ .3
عبد الرحمن الشهري .د: القول بالصرفة فً إعجاز القرآن عرض ونقد تألٌؾ .4
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 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس
األول : السداسً

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

   FRANCAIS: المادة
: أهداؾ التعلٌم

   : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

السداسً األول وحدة التعلٌم 
األفقٌة 

 FRANCAIS 01الرصٌد  01: المعامل

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 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع



 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس
األول : السداسً

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

 ANGLAIS: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

 ANGLAIS 01:الرصٌد 01: المعاملالسداسً األول وحدة  التعلٌم األفقٌة 

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 

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

14 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع



 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس
األول : السداسً

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

اإلعبلم اآللً : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

 01:الرصٌد 01:المعاملاإلعبلم اآللً : مادةالسداسً األول    وحدة التعلٌم األفقٌة 

أنواع الحواسٌب  وأجٌالها  1

طرٌقة عمل الحاسوب  2

عرض وٌندوز ومختلؾ إصداراته  3

 (تدرٌبات تطبٌقٌة   )بدء تشؽٌل النظام  4

 (...اإلٌقونات-شرٌط المهام-سطح المكتب)الواجهة  5

تدرٌبات تطبٌقٌة  6

 (...التارٌخ-الوقت-اللؽة)خصائص النظام  7

تدرٌبات تطبٌقٌة  8

مفهوم الملفات والمجلدات  9

تدرٌبات تطبٌقٌة  10

مستكشؾ الوٌندوز مع عملٌات على الملفات والمجلدات  11

تدرٌبات تطبٌقٌة  12

سلة المهمبلت  13

تدرٌبات تطبٌقٌة  14

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
الثانً     جذع مشترك : السداسً

 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس
:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة

:  األستاذ المسؤول على المادة 
 (نثر  )النص األدبً القدٌم : المادة

: أهداؾ التعلٌم
  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 

: محتوى المادة

 05:الرصٌد 03:المعامل (نثر  )مادة النص األدبً القدٌم السداسً الثانً وحدة التعلٌم األساسٌة 

النثر العربً القدٌم تارٌخٌا وجؽرافٌا   1

الخطابة    2

نصوص من خطب صدر اإلسبلم  3

األمثال والحكم  4

حكاٌات ألؾ لٌلة ولٌلة  . السرد  5

 (كلٌلة ودمنة  )الحكاٌة على لسان الحٌوان  6

منامات الوهرانً . المقامات بدٌع الزمان الهمذانً ومقامات الحرٌري 7

الرسائل الدٌوانٌة و اإلخوانٌة  فً المشرق واألندلس والمؽرب  8

الرسائل السٌاسٌة فً المشرق واألندلس والمؽرب  9

الرسائل األدبٌة فً المشرق واألندلس والمؽرب  10

أدب الرحلة فً المشرق   11

أدب الرحلة فً األندلس والمؽرب  12

أدب التصوؾ فً المشرق واألندلس والمؽرب  13

النثر الجزائري القدٌم  14

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 .األصفهانً. األؼانً .1
 .كارل بروكلمان. تارٌخ األدب العربً .2
 .الجاحظ. البٌان والتبٌٌن .3
 .التبرٌزي. المعلقات العشر .4
 .مصطفى صادق الرافعً. تارٌخ األدب .5
 .أبو هبلل العسكري. كتاب الصناعتٌن .6
. ابن عبد ربه. العقد الفرٌد .7

 
 
 

 
 

 



الثانً     جذع مشترك : السداسً
 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

ا النقد األدبً القدٌم  : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

 04:الرصٌد 02:المعامل (2)النقد األدبً القدٌم : مادةوحدة التعلٌم األساسٌة : السداسً الثانً

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )قضٌة الوضوح والؽموض  1

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )السرقات األدبٌة  2

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )المؤثرات األجنبٌة فً النقد العربً  3

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )أثر المعتزلة فً النقد األدبً  4

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )قضاٌا النقد عند الفبلسفة  5

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )مفهوم النثر فً التراث النقدي  6

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )النقد وقضٌة اإلعجاز  7

قضٌة التأوٌل  بٌن القدٌم والجدٌد   8

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )قضٌة المنظوم والمنثور   9

قضٌة اللفظ والمعنى  10

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )البعد النقدي للشروح  11

 (نماذج نصٌة من المشرق واألندلس والمؽرب )نظرٌة الموشح فً مٌزان النقد  12

وابن خلدون . ابن رشد .ابن حزم. قضاٌا النقد عند حازم القرطاجنً  13

ابن شهٌد وابن حزم، حازم القرطاجنً . تراجم أعبلم النقد فً األندلس والمؽرب  14

 
 

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 .ابن سبلم الجمحً.  طبقات فحول الشعراء .1
 .عبد العزٌز الجرجانً. الوساطة بٌن المتنبً وخصومه .2
 اآلمدي. الموازنة بٌن الطائٌٌن .3
 الخصومة بٌن القدماء والمحدثٌن فى النقد العربى القدٌم ـ عثمان موافى .4
 تارٌخ النقد األدبى والببلؼة ـ محمد زؼلول سبلم .5

 
 
 
 
 
 
 

 



الثانً     جذع مشترك : السداسً
 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

علم  النحو : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

 05:الرصٌد 03:المعامل النحو: مادة وحدة التعلٌم األساسٌة/ السداسً األول

  النشأة و التقعٌد/ النحو العربً  1

 التصنٌؾ فً النحو العربً المؤلفات األولى 2

 دروس تعلٌمٌة– اإلعراب و البناء  3

 الجملة الفعلٌة وأنماطها 4

 الفعل الالزم ـ  الفعل المتعّدي 5

 الفاعل  6

 :المفعول بهالمفعوالت :متممات الجملة الفعلٌة 7

 المفعول المطلق 8

 (له) (من أجله)المفعول ألجله  9

: (ظرؾ الزمان وظرؾ المكان)(الظرؾ)المفعول فٌه  10

  : المفعول معه 11

:   الحال  12

: التمٌٌز 13

: االستثناء 14

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
الكتاب  . سٌبوٌه .1
. محمد حماسة عبد اللطٌؾ، فً بناء الجملة العربٌة .2
. محمد حماسة عبد اللطٌؾ، العبلمة اإلعرابٌة فً الجملة بٌن القدٌم والحدٌث .3
.  تمام حسان، اللؽة العربٌة معناها ومبناها- .4
 .مصطفى بن حمزة. نظرٌة العامل فً النحو العربً .5
. محمد حماسة عبد اللطٌؾ. العبلمة اإلعرابٌة فً الجملة بٌن القدٌم والحدٌث .6

 
 

 
 
 
 
 
 
 



الثانً     جذع مشترك : السداسً
 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

فقه اللؽة : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

 04:الرصٌد 02:المعاملفقه اللؽة : مادةوحدة التعلٌم األساسٌة : السداسً الثانً

الفرق بٌن فقه اللؽة وعلم اللؽة والفلولوجٌا  (نشأة المصطلح، مفهومه)فقه اللؽة : مدخل 1

........ اإللهام.التواضع واالصطبلح. المحاكاة:نظرٌات نشأة اللؽة اإلنسانٌة 2

. ، للؽة العربٌة ولهجاتها.اللؽة العربٌة واللؽات السامٌة 3

العبلقة بٌن صوت الكلمة ومعناها -1:عبلقة اللفظ باللفظ  4

النبر فً اللؽة العربٌة - 2 5

األبنٌة واألوزان  - 3 6

اختبلؾ الدارسٌن  حول وجوده . أسبابه)الترادؾ -1:  عبلقة اللفظ بالمعنى  7

المشترك اللفظً      -2 8

التضاد -3 9

النحت "مفهومه، أنواعه، العام، الكبٌر األكبر،الكبار )االشتقاق-1:عبلقة اللفظ باالستعمال 10

الدخٌل -2 11

المعرب -3 12

المولد فً اللؽة ،  -4 13

اإلعراب وبناء الكلمة فً العربٌة -5 14

 
 

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
محمد بن إبراهٌم الحمد  ( قضاٌاه- موضوعاته - مفهومه  ]فقه اللؽة  .1
المعجم المفصل فً فقه اللؽة،  مشتاق عباس معن  .2
الخصائص،  عثمان بن جنً  .3
أبو منصور الثعالبً  فقه اللؽة وأسرار العربٌة،  .4
مدخل إلى فقه اللؽة العربٌة،   أحمد محمد قدور  .5
فقه اللؽة المقارن،  إبراهٌم السامرائً  .6
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الثانً     جذع مشترك : السداسً
 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

تقنٌات البحث : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

 03:الرصٌد 02:المعاملتقنٌات البحث : المادة وحدة التعلٌم المنهجٌة : السداسً الثانً

 (تدرٌبات حول صٌاؼة عنوان البحث)اختٌار موضوع البحث  1

تمارٌن ..(عناصر اإلشكالٌة والكلمات المفاتٌح)إشكالٌة موضوع البحث  2

3 
 

الخاتمة ؼاٌتها وشروطها ..أو الباب والفصول، الفقرة،/عناصر المقدمة، الفصل و)رسم خطة البحث 
تمرٌنات  ...(

متبوعة بتمارٌن حول توثٌق المراجع  ..(الوحدات البٌبلٌوؼرافٌة )التوثٌق  4

5 
 

المؤلفات، الكتب المترجمة، المجبلت، الرسائل واألطروحات، الموسوعات )أنواع المراجع 
 (...والمعاجم، مواقع الشبكٌة

 (تدرٌبات)جمع المادة وتوثٌقها وتبوٌبها  6

تمارٌن  (التقمٌش والتعلٌق والنقد والتحلٌل واالستنتاج)..أسلوب كتابة البحوث العلمٌة .. التألٌؾ  7

 (حصة ثانٌة)التألٌؾ  8

 (مفهوم الهامش ووظٌفته)التهمٌش  9

10 
 

الكتابة من الٌمٌن إلى الٌسار، ومن الٌسار إلى ) (فضاء الصفحة، الحواشً والهامش)إخراج البحث 
عدد الكلمات فً السطر وعدد ....( )حجم الخط، كتابة أسماء األعبلم والمصطلحات )(الٌمٌن 

 (....السطور فً الصفحة

 (تدرٌبات على تقنٌات الكتابة)إخراج البحث  11

تدرٌبات ..(شكلها ومضمونها )صفحة العنوان  12

 (فهرس الموضوعات، األعبلم، المصطلحات، المبلحق)الفهارس  13

مراجعة عامة  14

 
 

: طرٌقة التقٌٌم
ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 .إنعام محمد علً، المعٌن فً كتابة البحوث .1
 .أحمد شلبً، كٌؾ تكتب بحثا أو رسالة .2
 .شوقً ضٌؾ، البحث األدبً .3
 .   ثرٌا ملحس، منهجٌة البحوث العلمٌة .4

 
 
 

 



الثانً     جذع مشترك : السداسً
 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

 التعبٌر الكتابً تقنٌات: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

فنٌات التعبٌر : المادة وحدة التعلٌم المنهجٌة : السداسً الثانً
الكتابً 

 03:الرصٌد 02:المعامل

 (..كفاءة الكتابة،  الكفاءة والممارسة )التعبٌر كفاءة  . حول ضرورة االنتقال من المشافهة إلى الكتابة 1

2 
 

النمط - النمط الشعبً. النمط التلقائً. النمط المعٌاري- النمط اإلقناعً-النمط اإلحتفائً)أنماط لؽة التعبٌر الكتابً
 (النمط اإلبداعً-  الوظٌفً

مواصفات وآفاق، أثره فً تطوٌر  نشاط التعبٌر )التعبٌر الكتابً الرقمً

 (..المفهوم اللؽوي ، االصطبلحً، الهدؾ،  واإلجراءات المعتمدة):فعالٌة إفراغ التعبٌر 3

 (..المفهوم ، التقنٌة، النماذج، تدرٌب )إجراء التمّثل والمحاكاة 4

 (فنٌات التحرٌر)إجراء  التعلٌق . (.المفهوم ، النماذج، تدرٌب )إجراء الوصؾ 5

 (.المفهوم،اآللٌة، النماذج، تدرٌب)إجراء الّسرد 6

7 
 

تقنٌة تسجٌل المبلحظات واألفكار،استخدام المخططات الهٌكلٌة . المفهوم، اآللٌة ،النماذج، تدرٌب )إجراء التلخٌص
 (والشجرٌة

. (..المفهوم ،اآللٌة، النماذج، تدرٌب )إجراء التقلٌص 8

 (..المفهوم،اآللٌة، النماذج، تدرٌب )إجراء التقرٌر  9

10 
 

تحدٌد العناصر التً ٌقتضٌها موضوع البحث، مراعاة الرتٌب المنطقً  للعناصر، الطروحات   )إجراء كتابة بحث 
القائمة ، الطروحات المضادة، التركٌب واالستخبلص،كٌفٌة التعامل مع األدلة والبراهٌن المنطقٌة،توظٌؾ اللؽة  

 (بحسب طبٌعة البحث، ضبط النتائج  المتوصل إلٌها فً البحث

11 
 

: قوالب تعبٌرٌة كتابٌة متنّوعة
استخدام كلمات مناسبة للسٌاق ، :أنواعه، تدرٌب حول-مفهومه وضرورته، خصائصه الفنٌة واألسلوبٌة ): المقال-

التعبٌر  بكلمات محّددة، استخدام جمل صحٌحة فً تراكٌبها، توظٌؾ أنماط متنّوعة للجمل، االستعانة بالصور 
الببلؼٌة خدمة للمعنى،جودة المقدمة وجودة الخاتمة، التسلسل المنطقً فً طرح أفكار الموضوع وطرحها، الّدقة فً 

وضع عبلمات الترقٌم والعناوٌن والهوامش،توظٌؾ اللؽة المعّبرة والمؤدٌة للمعنى، وذلك بانتقاء الجمل الدالة  
. (والمعانً القرٌبة إلى ذهن  المخاطب 

  (خصائصها، تدرٌب   - تقنٌتها ) الرسائل اإلدارٌة  12

  (فّنٌاتها، تدرٌب - عناصرها  )السٌرة الذاتٌة 13

14 
 

استخدام لؽة واضحة فً - الطرح )مستلزمات اإلجابة- تخطٌط اإلجابة- استٌعاب فكرة السؤال )اإلجابة عن سؤال
استخبلص النتائج - انتقاء الحجج والبراهٌن المنطقٌة التً  تخدم الفكرة وتخدم الموضوع- معانٌها ،دقٌقة فً أفكارها

. (واألحكام

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 



الثانً     جذع مشترك : السداسً
 لعربًاألدب ا: عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة 

مصادر اللؽة واألدب والنقد : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

 

مصادر اللؽة واألدب : مادةوحدة التعلٌم المنهجٌة : السداسً الثانً
والنقد 

 03:الرصٌد 02:المعامل

تعرٌؾ المصدر لؽة و اصطبلحا الفرق بٌن المصدر و المرجع   1
التركٌز على أهمٌة مقٌاس المصادر اللؽوٌة 

بٌبلٌوؼرافٌا المصنفات اللؽوٌة واألدبٌة والنقدٌة قدٌما وحدٌثا  2

 (التركٌز على نهج التحلٌل فً العٌن  )معجم العٌن للخلٌل ابن أحمد  3

الخصائص البن جنً التركٌز على أصالة الدراسات اللسانٌة ألبن جنً  4

مقاٌٌس اللؽة البن فارس  5

لسان العرب البن منظور  6

 (...المفضلٌات واألصمعٌات ـ جمهرة أشعار العرب  )المجامع الشعرٌة القدٌمة  7

الكامل للمبرد ـ البٌان والتبٌٌن للجاحظ ـ العقد الفرٌد البن عبد ربه ـ زهر )المجامع األدبٌة  القدٌمة  8
 (...اآلداب للحصري 

الشعر والشعراء البن قتٌبة ـ طبقات الشعراء البن المعتز ـ العمدة البن  )المجامع النقدٌة  القدٌمة  9
حازم - منهاج البلؽاء وسراج األدباء  رشٌق ـ دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجانً ـ

 (... أحكام صنعة الكبلم للكبلعً ـ المثل السائر البن األثٌر .القرطاجنً

مؤلفات أحمد أمٌن ـ مؤلفات طه حسٌن ـ مؤلفات جرجً زٌدان  )المدونات الحدٌثة والمعاصرة  10
  (...إحسان عباس.

مصنفات ابن أبً شنب فً اللؽة واألدب والنقد ـ  11

مصنفات فً تارٌخ األدب العربً  12

مصنفات فً النقد المؽاربً المعاصر   13

... ؼنٌمً هبلل. مدونات األدب المقارن 14

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

د محمد عبد المنعم خفاجً .الحٌاة األدبٌة فً العصر الجاهلً
 جعفر بن قدامة الشعر نقد .1
المصادر األدبٌة واللؽوٌة فً التراث العربً، عز الدٌن إسماعٌل  .2
معجم البارع ألبً علً القالً  .3
 .المحٌط فً اللؽة البن عباد .4
. طبقات فحول الشعراء البن سبلّم الجمحً .5

 

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
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
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
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
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


. الثانً     جذع مشترك: السداسً
 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

تارٌخ الحضارة اإلنسانٌة : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

تارٌخ الحضارة : المادة وحدة التعلٌم االستكشافٌة : السداسً الثانً
اإلنسانٌة 

 01:الرصٌد 01:المعامل

مفهومها ومجالها : الحضارة اإلنسانٌة 1

األدب والفنون – الكتابة : حضارة مصر الفرعونٌة 2

الفكر والعلوم –الدٌانة والفنون –تارٌخها : حضارة ببلد الرافدٌن 3

. الفنون والعلوم-نشأتها: الحضارة  الفٌنٌقٌة 4

الفنون -اآلداب والفلسفة– تارٌخ الٌونان : الحضارة اإلؼرٌقٌة 5

اآلداب والفنون والعمران – تارٌخ الرومان : الحضارة الرومانٌة 6

مظاهر الحضارة الفارسٌة – نشأتها : الحضارة الفارسٌة 7

. تراث الهند– تارٌخ الهند :الحضارة الهندٌة 8

تراث الصٌن األدبً والعلمً – تارٌخ الصٌن : الحضارة الصٌنٌة 9

تارٌخها الكتابة واألدب : حضارة جنوب الجزٌرة العربٌة 10

الفنون –اآلداب والفلسفة –نشأتها :الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة 11

التراث الفنً واألدبً – نشأتها :حضارة الماٌا  12

الفنون والعلوم –تارٌخها : حضارة األزتٌك 13

الفنون والعلوم –نهضة األدب –الترجمة : النهضة األوروبٌة 14

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



. الثانً     جذع مشترك: السداسً
 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 FRANCAIS: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

 FRANCAIS 01:الرصٌد 01:المعاملالسداسً الثانً وحدة التعلٌم األفقٌة 

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 

Pratique linguistique 
 

10 

Langue de spécialité 
 

11 

Pratique linguistique 
 

12 

Pratique linguistique 
 

13 

Pratique linguistique 
 

14 

 
 

: طرٌقة التقٌٌم
ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع



 
. الثانً     جذع مشترك: السداسً

 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس
:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة

:  األستاذ المسؤول على المادة
 ANGLAIS: المادة

: أهداؾ التعلٌم
  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة
 ANGLAIS 01:الرصٌد 01:المعاملالسداسً الثانً  وحدة التعلٌم األفقٌة 

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 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع



 
 

. الثانً     جذع مشترك: السداسً
 عربًاألدب ال: عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

اإلعبلم اآللً : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

 01:الرصٌد 01:المعاملاإلعبلم اآللً : المادة وحدة التعلٌم األفقٌة : السداسً الثانً

أدوات نظام التشؽٌل وٌندوز  1

تنفٌذ البرامج الملحقة بالنظام وإؼبلقها  2

االستعمال الٌدوي لؤلٌقونات  3

برنامج اآللة الحاسبة  4

 Exelبرنامج  5

 WordPadبرنامج  6

 Paintبرنامج  7

 (WinZip, winRar)ضؽط الملفات وفك الضؽط  8

 (...، كتاب الكترونPDFًمستند نصً، مستند )قراءة المستندات المختلفة  9

تنصٌب وإزالة البرامج   10

 (... ماسح ضوئً، طابعة)تجهٌز الملحقات  11

استعمال األقراص بجمٌع أنواعها  12

استعمال األنترنٌت  13

استعمال األنترانٌت  14

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 



 

 
 



 
. الثالث    جذع مشترك: السداسً

األدب العربً : عنوان اللٌسانس
:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة

:  األستاذ المسؤول على المادة
 النص األدبً الحدٌث: المادة

: أهداؾ التعلٌم
  : المعارؾ المسبقة المطلوبة

: محتوى المادة

  تطبٌق+محاضرة/ النص األدبً الحدٌث: المادة الثالث: السداسً 03:المعامل 05:الرصٌد

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 دراسة وتحلٌل/ نص لسامً البارودي

ر 
شع

ال

 01 1اإلحٌاء الشعري فً المشرق 

 02 2اإلحٌاء الشعري فً المشرق  دراسة وتحلٌل / نص لحافظ /  نص لشوقً 

اإلحٌاء الشعري فً المؽرب العربً  دراسة وتحلٌل.../ نص لألمٌر عبد القادر 03 

دراسة وتحلٌل  / نص لمحمود طه
 دراسة وتحلٌل/  نص إلبراهٌم ناجً

 04 1التجدٌد الشعري فً المشرق 

 05 2التجدٌد الشعري فً المشرق  دراسة وتحلٌل/ نص للشرقاوي/ نص للجواهري

دراسة وتحلٌل / نص لرمضان حمود/نص للشابً التجدٌد الشعري فً المؽرب العربً  06 

دراسة وتحلٌل / نص إلٌلٌا أبً ماضً
 دراسة وتحلٌل/  نص لفوزي المعلوؾ

التجدٌد الشعري المهجري  07 

 ...الٌازجً / تحلٌل مقال للكواكبً

ر 
نث
ال

مدخل إلى الفنون النثرٌة  08 

/ طه حسٌن/ تحلٌل نص للبشٌر اإلبراهٌمً
 ...العقاد

المقالة : الفنون النثرٌة 09 

القصة : الفنون النثرٌة رضا حوحو/ محمود تٌمور: تحلٌل نص 10 

الرواٌة : الفنون النثرٌة / ...هٌكل/ تحلٌل نص لجورجً زٌدان  11 

المسرح : الفنون النثرٌة /...تحلٌل نص لتوفٌق الحكٌم  12 

أدب الرحلة : الفنون النثرٌة حسٌن الورتٌالنً/تحلٌل نص رحلة ابن حمدوش 13 

الرسائل األدبٌة : الفنون النثرٌة ...البشٌر اإلبراهٌمً/مً زٌادة/الرافعً 14 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 . شوقً ضٌؾ، الفن ومذاهبه .1
 .عمر دسوقً، األدب العربً الحدٌث .2
 .عبد الملك مرتاض، فنون النثر األدبً .3
. (عز الدٌن إسماعٌل )الشعر العربً المعاصر  .4
. (عباس مشتاق  معن)ما ال ٌؤدٌه الحرؾ  .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 



. الثالث    جذع مشترك: السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 النقد األدبً الحدٌث: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 

  تطبٌق+محاضرة/ النقد األدبً الحدٌث: المادة الثالث: السداسً 02:المعامل 04:الرصٌد

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 1مدخل إلى النقد العربً الحدٌث  إرهاصات النقد العربً الحدٌث

 02 2مدخل إلى النقد العربً الحدٌث  مرجعٌات النقد العربً الحدٌث

 03 النقد اإلحٌائً حسٌن المرصفً

 04 إرهاصات التجدٌد فً النقد الحدٌث رمضان حمود

 05 جماعة الدٌوان نصوص جماعة الدٌوان

 06 جماعة أبولو نصوص جماعة أبولو

 07 جماعة الرابطة القلمٌة نصوص جماعة الرابطة القلمٌة 

 08 النقد التارٌخً ...طه حسٌن، شوقً ضٌؾ

 09 النقد االجتماعً سالمة موسى

 10 النقد النفسً ...النوٌهً، مصطفى سوٌؾ،العقاد

 11 النقد الواقعً / محمد مندور

 12 النقد الجدٌد / ...نص لرشاد رشدي

 13 1القضاٌا النقدٌة  ...الجنس األدبً /الخٌال/ الصدق الفنً

 14 2القضاٌا النقدٌة  النقد الحدٌث بٌن النظري و التطبٌق

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 النقد المنهجى عند العرب ـ محمد مندور.1
النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تٌمور .2
 نشأة النقد العربً الحدٌث لعز الدٌن األمٌن.3
النقد األدبً أصوله ومناهجه ـ لسٌد قطب .4
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



. الثالث    جذع مشترك: السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

علم النحو : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

:الرصٌد
05 

:المعامل
02 

: السداسً
 الثالث

  تطبٌق+محاضرة / علم النحو: المادة

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

ة    ... تطبٌقات  : المبتدأ والخبر ٌّ اإلسناد فً الجملة االسم 01 

... تطبٌقات  :  حذؾ المسند، المسند إلٌه ة  - ٌّ الحذؾ فً الجملة االسم 02 

ة  وما ٌعمل عملها- كان وأخواتها ٌّ  03   1إلحاق النواسخ بالجملة االسم

ة  إّن وأخواتها  وما ٌعمل عملها ٌّ  04  2إلحاق النواسخ بالجملة االسم

ة  ظّن وأخواتها ٌّ  05  3إلحاق النواسخ بالجملة االسم

إعرابها ودالالتها   أفعال المقاربة  06 

...   المجرور بحروؾ الجر، باإلضافة األنواع والدالالت   : المجرورات 07 

األنواع والدالالت : حروؾ العطؾ معانً حروؾ العطؾ 08 

التعرٌؾ والتنكٌر  أنواع المعارؾ 09 

األسماء المبهمة  أسماء اإلشارة و األسماء الموصولة 10 

التوابع  ...إعراب الصفة والبدل والتوكٌد  11 

أسلوب النداء  حروفه وإعرابه 12 

 13 1أنواع الجمل  الجمل التً لها محل من اإلعراب 

 14 2أنواع الجمل  الجمل التً لٌس لها محل من اإلعراب

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

. فاضل الساقً. أقسام الكبلم العربً بٌن الشكل والوظٌفة .1
. محمد حماسة عبد اللطٌؾ. العبلمة اإلعرابٌة فً الجملة بٌن القدٌم والحدٌث .2
. إبراهٌم مصطفى.                      إحٌاء النحو .3
. تمام حسان/ د.                الخبلصة النحوٌة .4
. مهدي المخزومً/ د.    فً النحو العربً نقد وتوجٌه .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. الثالث    جذع مشترك: السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

ٌّات العاّمة: المادة  الّلسان
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

: السداسً 2: المعامل 4: الرصٌد
 الثالث

ات العاّمة: الماّدة ٌّ   تطبٌق+محاضرة / الّلسان

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 1تارٌخ الفكر الّلسانً :  مدخل  الهنود و الٌونان

 02 2           تارٌخ الفكر الّلسانً  (النحو والبالؼة واألصول)عند العرب 

اآلنٌة / اللؽة والكالم: النظام والشكل)ثنائٌات دي سوسٌر 
 (والتزمنٌة 

/ مفهومها: أوال)اللسانٌات الحدٌثة 
 1 (مجاالتها/ موضوعها

03 

/ مفهومها: أوال)  اللسانٌات الحدٌثة  (...التركٌب واالستبدال/ الدال والمدلول)الدلٌل اللؽوي 
 2 (مجاالتها/ موضوعها

04 

خصائص اللسان البشري : ثانٌا الخطٌة والتقطٌع المزدوج 05 

اللسانٌات والتواصل اللؽوي  دورة التخاطب 06 

وظائؾ اللؽة  تطبٌق الوظائؾ من خالل النصوص 07 

ًّ  تطبٌق على المستوى الفونولوجً،  08 1مستوٌات التحلٌل الّلسان

ًّ  تطبٌق المستوى المرفولوجً  09 2مستوٌات التحلٌل الّلسان

، ًّ ًّ  تطبٌق المستوى التركٌب  10 3مستوٌات التحلٌل الّلسان

 ًّ ًّ  تطبٌق المستوى الدالل  11 4مستوٌات التحلٌل الّلسان

ًّ  (االنسجام واالتساق)المستوى النصً   12 5مستوٌات التحلٌل الّلسان

ة الحدٌثة  عبد الرحمان حاج صالح ٌّ ة العرب ٌّ  13 1الدراسات الّلسان

ة الحدٌثة  حسانً/ الفهري/ مٌشال زكرٌاء/ تمام حسان  ٌّ ة العرب ٌّ  14 2الدراسات الّلسان

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
.  عبد القادر الفاسً/د.          اللسانٌات، واللسانٌات العربٌة .1
. سمٌر شرٌؾ استٌتٌة/ د.  (المجال والوظٌفة والمنهج)اللسانٌات  .2
محمود فهمً حجازي  /د.  علم اللؽة العربٌة .3
 مصطفى ؼلفان. اللسانٌات العربٌة الحدٌثة .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. الثالث    جذع مشترك: السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 المناهج النقدٌة المعاصرة: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 
 

/ المناهج النقدٌة المعاصرة: المادة الثالث: السداسً 02:المعامل 03:الرصٌد
 تطبٌق+محاضرة

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 السٌمٌائٌة بٌرس

 02 البنٌوٌة ....لٌفً شتراوس، جاكبسون

 03 النقد النفسً ....الكان، مورو، دي نوٌل

 04 البنٌوٌة التكوٌنٌة .....لوكاش، جولدمان

 05 سوسٌولوجٌا النص باختٌن، بٌار زٌما

 06 علم السرد ....بارث، تودوروؾ، جنات، كرستٌفا

 07 األسلوبٌة ....مٌشال رٌقاتٌر

 08 الموضوعاتٌة جورج بولً، جان بٌٌر رٌشار

 09 التأوٌلٌة هنس جورج قدمٌر

 10 التلقً ...أٌزر ،  ٌاوس

 11 التداولٌة بٌرس، أوستن

 12 التفكٌكٌة جاك درٌدا

 13 النقد الثقافً ...فانسن لٌتش 

 14 النقد التكوٌنً جون مٌشال رباتً 

 
 

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تٌمور .1
 نشأة النقد العربً الحدٌث لعز الدٌن األمٌن .2
 النقد األدبً أصوله ومناهجه ـ لسٌد قطب. .3
 عبد هللا الؽذامً، النقد الثقافً .4
 .ٌوسؾ وؼلٌسً، مناهج النقد المعاصر .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
. الثالث    جذع مشترك: السداسً

األدب العربً : عنوان اللٌسانس
:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة

:  األستاذ المسؤول على المادة
ٌّة وتحلٌل الخطاب : المادة األسلوب

: أهداؾ التعلٌم
  : المعارؾ المسبقة المطلوبة

: محتوى المادة

: السداسً 2: المعامل 3:الرصٌد
 الثالث

ة وتحلٌل الخطاب:الماّدة ٌّ   تطبٌق+محاضرة / األسلوب

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

ة  ٌّ ة/       مصطلح األسلوب ٌّ ة: أوال مجال األسلوب ٌّ ٌّة ومجالها - :األسلوب  01 :  مفهوم األسلوب

ٌّة نص شعري ، نص نثريالتطبٌق على   ة التعبٌر ٌّ  02 األسلوب

ٌّة نص شعري ، نص نثريالتطبٌق على   ة البنٌو ٌّ  03 األسلوب

ٌّة نص شعري ، نص نثريالتطبٌق على   ة اإلحصائ ٌّ  04 األسلوب

ة النفسٌة  نص شعري ، نص نثريالتطبٌق على   ٌّ  05 األسلوب

ة التوزٌعٌة  )االختٌار التركٌب )محّددات األسلوب  ٌّ  06 األسلوب

 07 (االنزٌاح والمفارقة)الظواهر األسلوبٌة  نص شعري ، نص نثريالتطبٌق على  

 08 . ضبط مفهومً النّص والخطاب:تحلٌل الخطاب: ثانٌا قراءة فً المعاجم والنصوص النقدٌة 

 09 الخطاب اللؽوي وؼٌر اللؽوي: أصناؾ الخطاب تطبٌق على نماذج 

 10   1مقاربات تحلٌل الخطاب  مٌشال فوكو 

 11  2مقاربات تحلٌل الخطاب  فان داٌك

 12   3مقاربات تحلٌل الخطاب  فرٌدٌرٌك مانقٌنو

 13   4مقاربات تحلٌل الخطاب  روالن بارث

ة وتحلٌل الخطاب الطرابلسً/ عبد السالم المسدي ٌّ  14 األسلوب

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 (محمد مفتاح)تحلٌل الخطاب الشعري  .1
 .نور الدٌن السد، األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب .2
 .سارة مٌلز، الخطاب .3
 .بٌار ؼٌرو، األسلوب واألسلوبٌة .4
 .جورج مولٌنٌه، األسلوبٌة .5

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



. الثالث    جذع مشترك: السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

مدخل إلى األدب المقارن : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 

/ مدخل إلى األدب المقارن: المادة الثالث: السداسً 02:المعامل 03:الرصٌد
 تطبٌق+محاضرة

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 1المفهوم و النشأة والتطور  الفرق بٌن األدب العام واألدب المقارن

 02 2المفهوم و النشأة والتطور  الفرق بٌن األدب العالمً واألدب المقارن

 03 مقومات البحث المقارن عدة المقارن/ شروط الباحث/ مجاالت البحث 

الفرنسٌة : مدارس األدب المقارن جون ماري كاري / بول فون تؽٌم 04 

 05 األمرٌكٌة: مدارس األدب المقارن رونً وٌلٌك

 06 السالفٌة: مدارس األدب المقارن 

العربٌة : مدارس األدب المقارن ؼنٌمً هالل / نصوص لجمال الدٌن بن الشٌخ 07 

 08 رحلة اآلداب: مباحث األدب المقارن مجنون لٌلى: بٌن األدبٌن العربً والفارسً

 09  التأثر والتأثٌر الموشحات والتروبادور

 10  التٌارات /الفاوستٌة/الفرترٌة/البوفارٌة

 11 النماذج البشرٌة  بخالء الجاحظ/زادٌك بٌن مولٌٌر وال بروٌٌر

األجناس األدبٌة  شوقً، راسٌن: المسرح الشعري/المالحم 12 

األدب واألسطورة  أودٌب بن سوفوكلٌس وتوفٌق الحكٌم/ بٌجمالٌون 13 

موبٌدٌك / روبنسون كروزو/ السندباد البحري الموضوعات  14 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
محمد ؼنٌمً، هبلل األدب المقارن  -

ـ علوش سعٌد،  مدارس األدب المقارن دراسة منهجٌة 
  (2,1)حسام الخطٌب ، األدب المقارن - 
ؼوٌار، األدب المقارن ، ترجمة محمد ؼبلب  . ؾ.م-

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
. الثالث    جذع مشترك: السداسً

األدب العربً : عنوان اللٌسانس
ٌّة :  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشاف

:  األستاذ المسؤول على المادة
 مدخل إلى األدب المؽاربً: المادة

: أهداؾ التعلٌم
  : المعارؾ المسبقة المطلوبة

: محتوى المادة

  تطبٌق/ مدخل إلى األدب المؽاربً: المادة الثالث: السداسً 01:المعامل 01:الرصٌد

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01  مدخل إلى األدب المؽاربً المكتوب باللؽة األجنبٌة وقضاٌاه

 02  (ثبلثٌة الشمال)، (ثبلثٌة الجزائر)محمد دٌب : الجزائر - 1 

اختٌار )مولود فرعون ـ مولود معمري، كاتب ٌاسٌن 
 (نصوص

03 

 04  (اختٌار نصوص)آسٌا جبار، ملٌكة مقدم مٌساء باي 

 05 (اختٌار نصوص)رشٌد بوجدرة، مالك حداد، رشٌد مٌمونً

ٌاسمٌنة خضرة،عمارة لخوص، الطاهر :األدب المعاصر
 (نصوص )..جاووت

 06 

 07   (اختٌار نصوص).هاشمً بكوش،ألبٌر مٌمً،: تونس- 2

عبد الوهاب مدب، صالح قرمادي،محمود 
 (نصوص)المسعدي

 08 

 09 الطاهر بكري،عزة فٌبللً، صومٌة شامخً:األدب المعاصر

 10 (نصوص)..درٌس شراٌبً، أحمد صفرٌوي،: المؽرب- 3

  (طفل الرمال)الطاهر بن جلون، عبد اللطٌؾ اللعبً
 

11 

 12 (اختٌار نصوص).،، محمد خٌر الدٌنعبد الكرٌم الخطٌبً

..  عمر ولد بنو،جبرٌل سالتنً ٌوسؾ ؼاي،:مورٌتانٌا- 4  
 

13 

.... ،موسى احمدو دٌاؼانا، الؽاصم ولد أحمادو 14 

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

السداسً  
 كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
. الثالث    جذع مشترك: السداسً

األدب العربً : عنوان اللٌسانس
ٌّة :  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشاف

:  األستاذ المسؤول على المادة
 األدب الشعبً العام: المادة

: أهداؾ التعلٌم
  : المعارؾ المسبقة المطلوبة

: محتوى المادة

  تطبٌق/ األدب الشعبً العام: المادة الثالث: السداسً 01:المعامل 01:الرصٌد

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01  المفهوم واالصطبلح: األدب الشعبً العام

 02  ...  أحمد فؤاد نجم : 1الشعر الشعبً 

 03 تروبادور: 2الشعر الشعبً

 04 المبلحم: السردٌات الشعبٌة

 05  (طاهر باقر)جلجامش: نص

 06 سٌرة األمٌرة ذات الهمة/السٌر الشعبٌة

 07 المفهوم والداللة: القصص الشعبً

 08 (...ثلٌجة البٌضاء)القصة الشعبٌة دراسة نص 

 09 (الؽراب والثعلب)القصة الخرافٌة دراسة نص

 10 (عشبة خضار)القصة األسطورٌة دراسة نص 

  (نصوص المجذوب)المثل والتجربة اإلنسانٌة 
 

11 

 12 األلؽاز دراسة لنماذج

 13  األؼنٌة الشعبٌة

 14 مسرح الفرجة

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



. الثالث    جذع مشترك: السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

- FRANCAIS: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 

 FRANCAIS 01:الرصٌد 01:المعامل السداسً الثالث وحدة التعلٌم األفقٌة

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 

Pratique linguistique 
 

10 

Langue de spécialité 
 

11 

Pratique linguistique 
 

12 

Pratique linguistique 13 

Pratique linguistique 
 

14 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 
 
 
 
 
 



 
. الثالث    جذع مشترك: السداسً

األدب العربً : عنوان اللٌسانس
:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة

:  األستاذ المسؤول على المادة
 ANGLAIS: المادة

: أهداؾ التعلٌم
  : المعارؾ المسبقة المطلوبة

: محتوى المادة
 

 ANGLAIS 01:الرصٌد 01:المعامل السداسً الثالث  وحدة التعلٌم األفقٌة

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 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 األدب العربً :تخصص  



 
 



الرابع     : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 النص األدبً المعاصر: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

محاضرة و /النص األدبً المعاصر: المادة الرابع: السداسً 03:المعامل 05:الرصٌد
 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 مدخل تارٌخً: الشعر العربً المعاصر 

قصٌدة الشعر العمودي  عمر أبو رٌشة/البارودي/سلٌمان العٌسى/مفدي زكرٌاء 02 

 03 1الرواد والتجربة الشعرٌة الجدٌدة  تحلٌل نص الكولٌرا لنازك المالئكة

 04 2الرواد والتجربة الشعرٌة الجدٌدة  أنشودة المطر للسٌاب/تحلٌل نص حفار القبور

 05 1الحداثة الشعرٌة   (ٌوسؾ الخال/محمود دروٌش/أدونٌس)دراسة نص 

 06 2الحداثة الشعرٌة   ...عبد الصبور/حجازي/خلٌل حاوي/نزار قبانً: دراسة نص

/ سلٌمان جوادي/عز الدٌن مٌهوبً)تحلٌل نص شعري معاصر 
 عثمان لوصٌؾ

الحداثة الشعرٌة فً الجزائر  07 

قصٌدة التفعٌلة  محمد الصالح باوٌة/ أبو القاسم سعد هللا:نص 08 

قصٌدة النثر  عز الدٌن مناصرة/ عبد الحمٌد شكٌل/ أنسً الحاج: نص 09 

 10 (القصة)الفنون النثرٌة المعاصرة  ٌوسؾ إدرٌس/ؼادة السمان/زكرٌا تامر

األعالم واالتجاهات : الفن القصصً /محمد شكري/ إبراهٌم الكونً/  سهٌل إدرٌس 11 

نشأتها : الرواٌة العربٌة المعاصرة عبد الرحمن منٌؾ/ واسٌنً األعرج/ نجٌب محفوظ: الرواٌة والتارٌخ
وتطورها 

12 

جمال / حنا مٌنا/الطٌب صالح/وطار/ابن هدوقة: الرواٌة والمجتمع
 الؽٌطانً

أعالمها : الرواٌة العربٌة المعاصرة 13 

المسرح العربً المعاصر وقضاٌاه  ...عبد القادر علولة/سعد هللا ونوس: دراسة نص 14 

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

. (حسن البحراوي)النصوص النثرٌة المعاصرة  .1
. توظٌؾ التراث فً الرواٌة العربٌة المعاصرة .2
 (عبد هللا الؽذامً ) (من البنٌوٌة إلى التشرٌحٌة)الخطٌئة والتكفٌر   .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



الرابع     : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

النقد العربً المعاصر : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 النقد المنهجى عند العرب ـ محمد مندور.1
النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تٌمور .2
 نشأة النقد العربً الحدٌث لعز الدٌن األمٌن.3
النقد األدبً أصوله ومناهجه ـ لسٌد قطب .4
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

محاضرة و /النقد العربً المعاصر: المادة الرابع: السداسً 02:المعامل 04:الرصٌد
 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 إرهاصات النقد العربً المعاصر التألٌؾ- الترجمة- التعرٌؾ بالنظرٌة

مصطفى / محمد عنانً/ رشاد رشدي: نص للتطبٌق
 ناصؾ

 02 النقد الجدٌد

 03 األسلوبًالنقد عبد السالم المسدي، صالح فضل: نص للتطبٌق

كمال أبو دٌب ،عبد الحمٌد بوراٌو، نبٌلة : نص للتطبٌق
 إبراهٌم

 04 النقد البنٌوي

 05 النقد السٌمٌائً سعٌد بنكراد، رشٌد بن مالك: نص للتطبٌق

 06 النقد االجتماعً / محمود أمٌن العالم/ حسٌن مروة: نص للتطبٌق

 07 النقد الثقافً إدوارد سعٌد/ الؽذامً: نص للتطبٌق

 08 النقد النفسً ....جورج طرابٌشً، عز الدٌن إسماعٌل: نص للتطبٌق

سعٌد علوش، نبٌل سلٌمان، محمود أمٌن : نص للتطبٌق
 ....العالم

 09 النقد األٌدٌولوجً

 10 الحداثة و المعاصرة عبد العزٌز المقالح/ عبد السالم المسدي: نص للتطبٌق

 11 االلتزام فً األدب عبد المنعم تلٌمة / عبد المحسن طه بدر:  نص للتطبٌق

 12 الؽموض فً الشعر إبراهٌم رمانً: نص للتطبٌق

 13 الصورة الشعرٌة /محمد الولً/ جابر عصفور : نص للتطبٌق

 14 التناص محمد مفتاح: نص للتطبٌق



الرابع     : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

علم الصرؾ  : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
. محمد حماسة عبد اللطٌؾ، فً بناء الجملة العربٌة-1
. محمد حماسة عبد اللطٌؾ، العبلمة اإلعرابٌة فً الجملة بٌن القدٌم والحدٌث- 2
. تمام حسان، اللؽة العربٌة معناها ومبناها-3
.  الشٌخ مصطفى الؽبلٌٌنً، جامع الدروس العربٌة- 4
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  محاضرة و تطبٌق /علم الصرؾ: الماّدة الرابع: السداسً 03:المعامل 05:الرصٌد

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01  1أبنٌة المصادر  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة

 02  2أبنٌة المصادر  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة

ًّ  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة المصدر المٌمً، مصدر الهٌأة، المصدر الصناع 03 

التذكٌر و التأنٌث  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة 04 

التثنٌة  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة 05 

الجمع السالم بنوعٌه  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة 06 

جمع –  اسم الجمع ) 1دالالتها أبنٌة جموع التكسٌر  و تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة
 (الجمع

07 

 اسم الجنس اإلفرادّي ) 2دالالتها أبنٌة جموع التكسٌر  و تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة
 – ًّ  (اسم الجنس الجمع

08 

 09 (صٌػ منتهى الجموع) 3دالالتها أبنٌة جموع التكسٌر  و تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة

 10 اإلعالل و اإلبدال تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة

 11 اإلدؼام  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة

التصؽٌر  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة 12 

الّنسب  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة 13 

 14 الممدود والمقصور والمنقوص  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة



الرابع     : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

ة : المادة ٌّ ٌّات التطبٌق  الّلسان
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 .صالح بلعٌد، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة -1
 .مٌشال زكرٌا، األلسنٌة وتعلٌم اللؽات -2
 .صالح بلعٌد، اللؽة العربٌة العلمٌة -3
.  عبد القادر الفاسً الفهري/د. اللسانٌات واللؽة العربٌة -4

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة: الماّدة الرابع: السداسً 2: المعامل 4: الرصٌد ٌّ ٌّات التطبٌق محاضرة و  /الّلسان
 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

/ شارل بوتون:نصوص مختارة
 صالح بلعٌد/ احمد حسانً/ المسدي

ة  - ٌّ ٌّات التطبٌق  01  .المفهوم والنشأة والتطّور: 1مدخل إلى الّلسان

/ مازن الوعر: نصوص مختارة
 مٌشال زكرٌاء

ٌّة ٌّات التطبٌق المجاالت والمرجعٌة المعرفٌة  : 2مدخل إلى الّلسان
والمنهجٌة  

02 

ة  ... محمد عٌد: نصوص مختارة ٌّ  03 فهم الّلؽة، إنشاء الّلؽة 1الملكات الّلؽو

عبد الرحمن الحاج : نصوص مختارة
 ...صالح

ة  ٌّ  04  الكتابة ، القراءة2الملكات الّلؽو

ة: 1نظرٌات التعّلم    ٌّ ة، االرتباط ٌّ  05 السلوك

 06 النظرٌة البٌولوجٌة: 2نظرٌات التعّلم  

ة: 3نظرٌات التعّلم   ٌّ  07 النظرٌة المعرف

 08 المنهج البنوّي . المنهج التقلٌديّ : 1مناهج تعلٌم الّلؽات  

ًّ : 2مناهج تعلٌم الّلؽات   .  المنهج التواصل 09 

االزدواجٌة، والثنائٌة  والتعدد اللؽوي    10 

التخطٌط اللؽوي   11 

أمراض الكالم وعٌوبه   12 

اللؽة واالتصال   13 

 14 الترجمة اآللٌة 



الرابع     : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  المنهجٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 نظرٌة األدب : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 

  محاضرة و تطبٌق/ نظرٌة األدب: المادة الرابع: السداسً 02:المعامل 03:الرصٌد

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 (الماهٌة و المفهوم)نظرٌة األدب اختٌار المدونات و النصوص

 02 نظرٌة األدب و العلوم األخرى اختٌار المدونات و النصوص

 03 نظرٌة األدب و تارٌخ األدب و نقده اختٌار المدونات و النصوص

 04 طبٌعة األدب اختٌار المدونات و النصوص

 05 وظٌفة األدب اختٌار المدونات و النصوص

 06 نظرٌات اإلبداع األدبً اختٌار المدونات و النصوص

 07 المحاكاة_ أ اختٌار المدونات و النصوص

 08 نظرٌة التعبٌر_ب اختٌار المدونات و النصوص

 09 نظرٌة الخلق_ ج اختٌار المدونات و النصوص

 10 نظرٌة االنعكاس_ د اختٌار المدونات و النصوص

 11 نظرٌة األجناس األدبٌة اختٌار المدونات و النصوص

 12 نظرٌة الشعر_أ اختٌار المدونات و النصوص

 13 نظرٌة الرواٌة_ب اختٌار المدونات و النصوص

 14 نظرٌة الدراما_ج اختٌار المدونات و النصوص

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 .عبدالمنعم إسماعٌل : نظرٌة األدب ومناهج الدراسات األدبٌة 

 .سلدن رامان : النظرٌة األدبٌة المعاصرة
 . صمود حمادي : فً نظرٌة األدب عند العرب

 .مبروك مراد :األدب مدخل إلى نظرٌة
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



الرابع     : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  المنهجٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

ة : المادة ٌّ  المدارس الّلسان
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

ة: الماّدة الرابع: السداسً 02:المعامل 03:الرصٌد ٌّ محاضرة و  / المدارس الّلسان
 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

النظرٌة  / الحلقة / مدخل  المدرسة   01 

لسانٌات دو سوسٌر   كتاب  محاضرات فً اللسانٌات العامة 02 

حلقة موسكو  ٌاكوبسون  03 

 04  1مدرسة براغ  تروبوتسكوي

 05 2مدرسة براغ   بنفٌنٌست

مدرسة كوبنهاؼن   هٌلمسلٌؾ 06 

ة الفرنسٌة  مارتٌنً ٌّ المدرسة الوظٌف 07 

المدرسة السٌاقٌة  فٌرث 08 

ة   هارٌس/ بلومفٌلد  ٌّ المدرسة التوزٌع 09 

 10 1المدرسة التولٌدٌة التحوٌلٌة  تشومسكً

 11 2المدرسة التولٌدٌة التحوٌلٌة  فودور/ كاتس

ة األمرٌكٌة  أحمد المتوكل / سٌمون دٌك ٌّ المدرسة الوظٌف 12 

مدرسة أوكسفورد  سٌرل/  أوستٌن 13 

ة  عبد الرحمن الحاج صالح ٌّ المدرسة الخلٌل 14 

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 .كاترٌن فوك وبٌارلً قوفٌك، مبادئ فً قضاٌا اللسانٌات المعاصرة
 .محمد الصؽٌر بنانً، المدارس اللسانٌة فً التراث العربً وفً الدراسة الحدٌثة

 .النشأة والتطور–أحمد مومن، اللسانٌات 
 .أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانٌات

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



الرابع     : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  المنهجٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 مدخل إلى اآلداب العالمٌة : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

محاضرة و / مدخل إلى اآلداب العالمٌة: المادة الرابع: السداسً :المعامل :الرصٌد
 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 المفهوم والمصطلح: اآلداب العالمٌة ...ؼوتة 

 02 اآلداب الشرقٌة القدٌمة المهابهارتا/ الراماٌانة/ الشهنامة للفردوسً

 03 اآلداب الؽربٌة القدٌمة الكومٌدٌا اإللهٌة لدانتً/(فرجٌل)االنٌاذة 

األدب اإلفرٌقً القدٌم   (أبولٌوس )الحمار الذهبً  04 

 05 األدب الروسً /دوستوٌفسكً/ ؼوؼول/تولستوي/بوشكٌن

 06 األدب التركً ناظم حكمت

 07 األدب األلمانً ؼونتر ؼراس/ برٌخت/ شٌلٌػ/شلٌجل/ؼوتة

 08 األدب الفرنسً سنتدال/رامبو/فلوبٌر/هٌجو/المرتٌن/راسٌن

األدب اإلنجلٌزي  فوكنر/ فرجٌنٌا وولؾ/شٌكسبٌر 09 

األدب األمرٌكً  إدؼار أالن بو/ شتاٌنباك/ دوس باسوس/همٌنؽواي 10 

األدب األمرٌكً الالتٌنً  بورخٌس/ بابلو نٌرودا/ باولو كوٌلو/ماركٌز 11 

األدب اإلفرٌقً الحدٌث  / ...لٌوبول سنؽور 12 

األدب اإلٌطالً الحدٌث  ألكونت دوالبٌدوزا/ ألبرتو مورافٌا 13 

األدب اإلسبانً  لوركا/ سرفونتٌس 14 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
بدٌع حقً ، قمم فً األدب العالمً 

إنجٌل بطرس سمعان ، روبنسون كروزو لدانٌل دٌفو 
توفٌق الحكٌم ، فن األدب 

طه باقر ، ملحمة جلجامش  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
الرابع     : السداسً

األدب العربً : عنوان اللٌسانس
ٌّة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة :  االستكشاف

:  األستاذ المسؤول على المادة
 الشعرٌة العربٌة: المادة

: أهداؾ التعلٌم
  : المعارؾ المسبقة المطلوبة

: محتوى المادة

  أعمال موجهة/ الشعرٌة العربٌة: المادة الرابع: السداسً 01:المعامل 01:الرصٌد

  مفرداتأعمال موجهة

 01 مفاهٌم الشعرٌة العربٌة القدٌمة: أوال األدبٌة فً النقد األدبً حتى القرن الرابع الهجري

 02  مفهوم الشعر

 03  وظٌفة الشعر

 04  عمود الشعر

 05  اللفظ والمعنى

 06  نظرٌة النظم

 07  شعرٌة النثر

 08 الشعرٌة العربٌة الحدٌثة:  ثانٌا مفهوم الشعر عند مدرسة الدٌوان

 09  نازك المبلئكة/ أ: الشعرٌة عند

 10  أدونٌس/ب

 11  صبلح عبد الصبور/ج

 12  رمضان حمود/ د

 13  جمال الدٌن بن الشٌخ/هـ

 14  شعرٌة السرد

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



الرابع     : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

ٌّة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة :  االستكشاف
:  األستاذ المسؤول على المادة

 الحداثة فً األدب العربً: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

أعمال / الحداثة فً األدب العربً : المادة الرابع: السداسً 01:المعامل 01:الرصٌد
 موجهة

 

  مفردات أعمال موجهة

 01  عند العرب/ عند الؽرب، ب/أ:مفهوم الحداثة

 02  أبو تمام/ أبو نواس : الصراع بٌن القدٌم والحدٌث

  ......الموشحات، األزجال: التجدٌد فً الشعر العربً القدٌم
 
 
 

03 

 04  (؟)، بٌان موت الكورس (بنٌس )بٌان الكتابة : 1بٌانات الحداثة العربٌة 

رابطة السٌمٌائٌٌن )، بٌان السٌمٌائٌة (نبٌل سلٌمان)البٌان الروائً : 2بٌانات الحداثة العربٌة 
 (الجزائرٌٌن

05 

 06 بٌان الحداثة أدونٌس : 3بٌانات الحداثة العربٌة 

  قصٌدة التفعٌلة/ أ: الحداثة فً مجلة شعر
 
 

 

07 

 08 قصٌدة النثر/ب: الحداثة فً مجلة شعر

 09 التوقٌعة الشعرٌة/ ج: الحداثة فً مجلة شعر

 10 النظام اإلٌقاعً: مظاهر الحداثة الشعرٌة

  اللؽة الشعرٌة: مظاهر الحداثة الشعرٌة
 
 

  

11 

 12 الصورة الشعرٌة : مظاهر الحداثة الشعرٌة

 13 الشكل السردي/ أ: الحداثة فً التجرٌب السردي

 14 السرد النسوي/ ج. الشعري فً السردي/ ب:الحداثة فً التجرٌب السردي

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



الرابع     : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األفقٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 لؽة أجنبٌة: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
 :محتوى المادة

 

 FRANCAIS 01:الرصٌد 01:المعامل السداسً الثانً وحدة التعلٌم األفقٌة

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 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الرابع     : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األفقٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 ANGLAIS: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 

 ANGLAIS 01:الرصٌد 01:المعامل السداسً الثانً  وحدة التعلٌم األفقٌة

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 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 



 
 الخامس: السداسً

األدب العربً : عنوان اللٌسانس
:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة

:  األستاذ المسؤول على المادة
قضاٌا النص الشعري القدٌم : المادة

:  أهداؾ التعلٌم
:  المعارؾ المسبقة المطلوبة

: محتوى المادة

قضاٌا النص الشعري القدٌم : المادة الخامس: السداسً 03:المعامل 05:الرصٌد
 محاضرة و تطبٌق/

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق
 01  النزعة القبلٌة فً الشعر الجاهلً  ... معلقة عمرو بن كلثوم 

 02 نزعة التمرد فً شعر الصعالٌك  .... المٌة العرب للشنفرى،  شعر عروة بن الورد

/ قصٌدة الفرزدق فً هجاء / مدائح حسان بن ثابت قصٌدة عدمنا خٌلنا
شعرالفتوح ،  قصٌدة فتح عمورٌة ألبً /قصٌدة الفرزدق فً هجاء إبلٌس   

 تمام

 03 أثر اإلسالم فً الشعر العربً القدٌم

 04 الشعر السٌاسً فً العصر األموي  قطري بن الفجاءة ، الكمٌت بن زٌد:  نص 

 05 قضٌة التقلٌد و التجدٌد فً الشعر العباسً   أبو تمام / أبو نواس / ـ البحتري : نص

 06 الزهد و التصوؾ فً الشعر العباسً رابعة العدوٌة / ابن الفارض / أبو العتاهٌة :  نص

 07 قصٌدة المدٌح  فً الشعر العربً القدٌم  . ابن هانئ / المتنبً / األخطل  /(بانت سعاد)كعب بن زهٌر : نص

رثاء المدن و الممالك فً الشعر األندلسً  ...ابن العسال / ابن رشٌق المسٌلً /أبو البقاء الرندي : نص
 والمؽربً

08 

المدائح النبوٌة و المولدٌات فً الشعر  ....الثؽري التلمسانً / الشقراطٌسً : نص 
 المؽربً

09 

 10 شعر المعارضات بٌن المشرق و المؽرب ابن زٌدون/ ابن شهٌد /ابن عبد ربه :  نص 

 11 شعر االستؽاثة و االستصراخ فً األندلس ....ابن هانئ األندلسً ابن األبار ، : نص 

التشكٌل فً النص الشعري فً العصرٌن  ... إسماعٌل الخشاب / نص ابن نباتة المصري
 المملوكً والعثمانً

12 

 13 السجنٌات فً النص الشعري القدٌم ...أبو فراس الحمدانً ، المعتمد بن عباد ، ابن زٌدون: نص 

نص الخنساء ، لٌلى األخٌلٌة ، حمدونة بنت زٌاد، قسمونة بنت إسماعٌل ، 
 حفصة ركونٌة

 14 الشعر النسائً القدٌم

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

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

أبو الفرج األصفهانً – األؼانً  .1
 ابن عبد ربه– العقد الفرٌد  .2
 المقري– نفح الطٌب  .3
 ابن بسام– الذخٌرة  .4
 لشهاب الدٌن األشبٌهً– المستطرؾ من كل فن مستظرؾ  .5

 
 
 
 

 



 الخامس: السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 جمالٌات السرد العربً القدٌم: المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
 :محتوى المادة

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
– الجاحظ – البٌان و التبٌٌن  .1
 - ابن خلدون – المقدمة  .2
 –محسن جاسم الموسوي – سردٌات العصر الوسٌط  .3
 - سعٌد جبار – الخبر فً السرد العربً  .4
 عبد الرزاق حمٌدة : ـ قصص الحٌوان فً األدب العربً  .5

 
 
 
 
 
 

 

: السداسً 02:المعامل 04:الرصٌد

 الخامس

محاضرة و /جمالٌات السرد العربً القدٌم :    المادة

 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 النشأة والتطور: السرد العربً القدٌم  ....مقدمة للسرد العربً القدٌم سعٌد ٌقطٌن

 02 خصائص  السرد العربً القدٌم قراءة فً كتاب البٌان و التبٌٌن للجاحظ صبح األعشى للقلقشندي

 03 أدب السٌر ..سٌرة أبً بكر  للواقدي /  السٌرة النبوٌة البن هشام 

 04 قصص على لسان الحٌوان  نص من كلٌلة ودمنةالبن المقفع 

 05 السرد فً كتب األخبار المستطرؾ فً كل فن مستظرؾ لئلبشٌهً :  نص من 

 06 السرد االجتماعً المقامات للهمذانً/  نص من  قصص البخبلء للجاحظ 

نص من االمتاع والمؤانسة ألبً حٌان / نص حً بن ٌقظان 
 التوحٌدي 

 07 السرد الفلسفً

 08 السرد العجائبً نماذج من الؾ لٌلة ولٌلة ، رسالة الؽفران  

 09 السرد فً أدب الرحلة  رحلة الحسٌنالورتٌبلنً/ رحلة بن بطوطة 

 10 شعرٌة السرد الصوفً المخاطبات  للنفري/ المواقؾ

 11 جمالٌات السرد فً النص الشعري القدٌم   ....عمرو بن أبً ربٌعة/ الحطٌئة / تأبط شرا / امرؤ القٌس

أثر السرد العربً فً آداب الشعوب  نصوص من األدب الفارسٌالشاهنامة للفردوسً
 اإلسبلمٌة

12 

أثر البخبلء فً األدب /  أثر رسالة الؽفران فً الكومٌدٌا اإللهٌة 
 -الفرنسً

أثر السرد العربً فً اآلداب الؽربٌة 
(1) 

13 

 14 (2)أثر السرد فً اآلداب الؽربٌة  أثر المقامات فً األدب اإلسبانً 



 الخامس: السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 قضاٌا النص الشعري الحدٌث و المعاصر:  المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

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

عز الدٌن إسماعٌل – الشعر العربً المعاصر قضاٌاه و ظواهره الفنٌة  .1
 –نازك المبلئكة – قضاٌا الشعر المعاصر  .2
 –عبد الحمٌد جٌدة –  الجدٌدة فً الشعر العربً المعاصر االتجاهات .3
 –أحمد أبو حاقة –  فً الشعر العربً االلتزام .4
 –إحسان عباس –  الشعر المعاصر اتجاهات .5

 
 
 
 
 
 

 

: السداسً 03:المعامل 05:الرصٌد

 الخامس

محاضرة /قضاٌا النص الشعري الحدٌث و المعاصر :    الماّدة

 و تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

سلٌمان العٌسى،  السٌاب ، نزار قبانً، محمود دروٌش، :  نصوص 
 سمٌح القاسم ، محمود حسن إسماعٌل

 01 الثورة الجزائرٌة فً الشعر العربً الحدٌث والمعاصر

القضٌة الفلسطٌنٌة فً الشعر العربً الحدٌث  مفدىزكرٌاء، ٌوسؾ العظم ،الجواهري ، محمد العٌد آل خلٌفة
 والمعاصر

02 

أحمد شوقً ، حافظ إبراهٌم ، مظفر النواب ، توفٌق زٌاد ، ولٌد 
 األعظمً ، محمد العٌد آل خلٌفة 

 03 البعد الوطنً والقومً فً الشعر العربً الحدٌث

، أبو القاسم خمار، / محمود دروٌش– عبد الوهاب البٌاتً : نصوص 
 عمر البرناوي

 04 قضٌة االلتزام فً الشعر العربً الحدٌث والمعاصر

 05 اللؽة الشعرٌة فً النص الشعري المعاصر أبو ماضً – المهجر – الشابً/ أبو شادي: نصوص لشعراء أبولو 

 06 الصورة الشعرٌة فً النص الشعري المعاصر – البٌاتً  : و الرمزي/ إبراهٌم ناجً: نصوص من الشعر الرومنسً

 07 الؽموض فً النص الشعري المعاصر أدونٌس / أنسً الحاج : نصوص من الشعر السرٌالً 

 08 الرمز األسطورةفً النص الشعري المعاصر أدونٌس- البٌاتً – نصوص السٌاب 

نصوص نازك المبلئكة ، صبلح عبد الصبور ، فدوى طوقان، 
 بلندالحٌدري 

 09 الحسن المأساوي فً النص الشعري المعاصر

 10 النزعة الصوفٌةفً النص الشعري المعاصر نصوص أدونٌس ، محمود حسن ، إسماعٌل ، أحمد الشهاوي

 11 التشكٌل البصري فً القصٌدة المعاصرة نصوص أدونٌس ، المزؼنً ، محمد بنٌس 

 12 النزعة الدرامٌة فً الشعر المعاصر نصوص أمل دنقل ، صبلح عبد الصبور ، عبد العزٌز المقالح

نصوص لحركة الشعر محمد الماؼوط أنسً الحاج ـ جبرا إبراهٌم  
 .جبرا 

 13 التكثٌؾ اللؽوي فً قصٌدة النثر

– التوازي – التدوٌر و التكرار – دراسة بعض الظواهر العروضٌة 
 تداخل األوزان

 14 االٌقاع فً النص الشعري المعاصر



 الخامس: السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 السردٌات العربٌة الحدٌثة و المعاصرة:  المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 :طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

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

عبد المحسن طه بدر /تطور الرواٌة العربٌة الحدٌثة  .1
 فاروق خورشٌد/فً الرواٌة العربٌة .2
 محمد برادة/الرواٌة العربٌة واقع و آفاق  .3
 حلمً القاعود/الرواٌة اإلسبلمٌة المعاصرة  .4
 مصطفى عمرانً/مناهج الدراسات السردٌة  .5
 سعٌد ٌقطٌن/ قضاٌا الرواٌة العربٌة الجدٌدة  .6

 
 
 
 
 
 

 

: المعامل 4: الرصٌد
2 

: السداسً
 الخامس

محاضرة /السردٌات العربٌة الحدٌثة و المعاصرة :    الماّدة
 وتطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق
مدخل إلى السردٌات العربٌة الحدٌثة  كتاب السردٌة العربٌة الحدٌثة لعبد هللا إبراهٌم:  نصوص

 والمعاصرة 
01 

االتجاه   :1اتجاهات الرواٌة العربٌة  حرجً زٌدان، :   نصوص 
 التارٌخً

02 

االتجاه : 2اتجاهات الرواٌة العربٌة  نجٌب محفوظ ، حنا مٌنا : نصوص 
 الواقعً

03 

االتجاه  : 3اتجاهات الرواٌة العربٌة  محمود المسعدي، :   نصوص 
 الوجودي

04 

االتجاه : 4اتجاهات الرواٌة العربٌة  نجٌب محفوظ :   نصوص 
 النفسً

05 

توفٌق /الطٌب الصالح ،عصفور من الشرق/  نصوص موسم الهجرة الى الشمال
 نجٌب الكٌالنً/ٌوسؾ زٌدان،عذراء جاكرتا/الحكٌم،عزازٌل 

 06 الصراع الحضاري فً الرواٌة العربٌة

 07 البعد االٌدٌولوجً  فً الرواٌة العربٌة نجٌب محفوظ ،ادوارد،الخراط،نجٌبالكٌالنً،رشٌدبوجدرة: نصوص 

 08 توظٌؾ التراث فً السردٌة العربٌة المسعدي+ ابراهٌم الكونً + جمال الؽٌطانً: نصوص 

ؼادة السمان،امرأة عند /أحالم مستؽانمً،كوابٌس بٌروت/نصوص ذاكرة الجسد 
 نجٌب الكٌالنً/نوال السعداوي،عمر ٌظهر فً القدس/نقطة الصفر

 09    جمالٌات المكان فً النص السردي

 10 .المسرح الشعري   صالح عبد الصبور

 11 المسرح الملحمً و األسطوري توفٌق الحكٌم،سعد هللا ونوس/نص أللفرٌد فرج 

 12 البنٌة السردٌة فً القصة القصٌرة نصوص  ؼسان كنفانً و زكرٌاء ثامر

 13 السرد النسوي لٌلى العثمان، زهور ونٌسً/ نصوص ؼادة السمان 

 14 العجائبٌة فً السرد العربً المعاصر واسٌنً لعرج ـ  جمال الؽٌطانً،إبراهٌم الكونً،واسٌن األعرج:   نصوص



  الخامس:السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 منهجٌة البحث األدبً:المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 

: السداسً 02:المعامل 03:الرصٌد

 الخامس

محاضرة و / منهجٌة البحث األدبً : المادة

 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 مدخل نظري للبحث األدبً قراءة فً مصطلحات و مفاهٌم

قراءة فً كتاب البحث األدبً طبٌعته و مناهجه ، 
 .  النسون و ماٌٌه منهجٌة البحث فً األدب و اللؽة

 02 طبٌعته، أهمٌته وأهدافه:1البحث األدبً

 03 .مادته ، خصائصه ، خطواته:2البحث األدبً قراءة فً كتاب البحث األدبً ، شوقً ضٌؾ

منهجٌة البحث األدبً ومداخل التفكٌر العلمً ، عبد هللا 
 التطاوي

 04 أنواع البحث األدبً

 05 مناهج البحث األدبً / علً جواد الطاهر/منهجٌة البحث األدبً 

 06 مناهج البحث األدبً والعلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة توظٌؾ آلٌات البحث فً العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة

 07 منهجٌةالقراءة والكتابة األدبٌة تقنٌات القراءة ومستوٌاتها

 08 لؽة البحث األدبً قراءةفً مقدمات المؤلفات األدبٌة 

 09 االستقراء واالستنباط تدرٌبات من خبلل نصوص مختارة 

 10 الفهم و التفسٌر والتأوٌل تدرٌبات من خبلل نصوص مختارة

 11 التذوق والتحلٌل تدرٌبات من خبلل نصوص مختارة

 12 توثٌق النصوص األدبٌة تدرٌبات على نماذج مختارة

 13 تحقٌق النصوص األدبٌة  تدرٌبات على نماذج مختارة شعرٌة ونثرٌة

 14 آفاق البحث األدبً عرض لموضوعات و قضاٌا بحثٌة فً األدب

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

 . (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
عبد هللا التطاوي /منهجٌة البحث األدبً و مداخل التفكٌر العلمً .1
 علً جواد الطاهر/منهجٌة البحث األدبً  .2
 منهجٌة البحث فً األدب و اللؽة/النسون و ماٌٌه .3
 بدوي عبد الرحمن/مناهج البحث العلمً  .4
 شوقً ضٌؾ/البحث األدبً طبٌعته و مناهجه  .5
 أحمد علً/ المنهجٌة فً البحث األدبً  .6

 
 
 
 
 
 

 



 الخامس: السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 أدب الطفل:  المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

  محاضرة و تطبٌق/ أدب الطفل : الماّدة الخامس: السداسً 02:المعامل 03:الرصٌد

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 المفهوم، النشأة،  التطور: أدب الطفل نصوص من كتاب أدب الطفل لمحمد مرتاض

 02 أهمٌته ، وظائفه ، أهدافه: أدب الطفل أصوله ومفاهٌمه أحمد زلط : أدب الطفولة

قراءة فً نصوص سلٌمان العٌسى وكامل الكٌبلنً ومحمد 
 األخضر السائحً

 03 خصائص أدب الطفل 

 04 قضاٌا  أدب الطفل قراءة نصوص أدب األطفال والقٌم التربوٌة ألحمد علً كنعان

محمد /محمد األخضر السائحً /(أنشودة)تحلٌل نص شعري 
 الؽماري/ ناصر

 05 الشعر و األنشودة: فنون أدب الطفل 

 06 القصةو أنواعها: فنون أدب الطفل  تحلٌل نص قصصً  

 07 المسرحٌة: فنون أدب الطفل  تحلٌل نص مسرحً

 08 أدب الطفل والخٌال العلمً تطبٌقات على نصوص

: دور السمعً البصري فً ترقٌة أدب الطفل  تطبٌقات على نصوص 
 التمثٌلٌة اإلذاعٌة

09 

 10 القصة المرسومة  تطبٌقات على نصوص 

 11 الشرٌط المرسوم تطبٌقات على نصوص 

 12 القصة المتحركة تطبٌقات على نصوص 

 13 أذب الطفل التفاعلٌواالفتراضً تطبٌقات على أشرطة 

 14 أدب الطفل فً الجزائر الواقع واآلفاق .....(العٌد جلولً)دراسة فً أدب الطفل فً الجزائر 

 :طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

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

 (العٌد جلولً)أدب الطفل فً الجزائر  .1
 (سعد أبو الرضا)النص األدبً لؤلطفال .2
 (أنور عبد الحمٌد)أدب الطفل فً المستقبل .3
 (الكٌبلنً)أدب األطفال .4
 (هدى فتاوى)الطفل وأدب األطفال .5

 
 
 
 
 
 

 



الخامس : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

اآلداب العالمٌة المعاصرة  :  المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

: السداسً :المعامل :الرصٌد
 الخامس

  محاضرة و تطبٌق/ اآلداب العالمٌة المعاصرة : المادة

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

األدب العالمً،األدب األجنبً،األدب /تحدٌدات اصطبلحٌة
 ...القومً 

 01 مدخئللى اآلداب العالمٌة 

 02 المرجعٌات الفكرٌة لآلداب العالمٌة المعاصرة  .نصوص للوجودٌة سارتر و نصوص للماركسٌة تولستوي

: قضاٌا اآلداب العالمٌة المعاصرة ألبٌر كامو/ االنسان المتمرد 
 االؼتراب/السبلم/العدالة/الحرٌة

03 

 04 1التٌارات الجدٌدة فً اآلداب المعاصرة  السرٌالٌة

 05 2التٌارات الجدٌدة فً اآلداب المعاصرة  الوجودٌة

 06 3التٌارات الجدٌدة فً اآلداب المعاصرة  بٌكت، ٌونٌسكو/ البلمعقول 

 07 4التٌارات الجدٌدة فً اآلداب المعاصرة  الرواٌة الجدٌدة

 08 األدب المعاصر فً أمرٌكا البلتٌنٌة   أستروٌاس/ ماركٌز/ بابلو نٌرودا-اوكتافٌوباث:نصوص 

 09 األدب االفرٌقً المعاصر  وولً سوٌنكا

 10 اآلداب اآلسٌوٌة نصوص من الشعر الٌابانً ،الهندي ،الصٌنً

 11 المسرح العالمً  ....مسرح برخت 

 12 القصة والرواٌة العالمٌة  (شٌفرة دافنشً)نماذج مختارة من قصص دان براون 

 13 آداب أوروبا الشرقٌة              نصوص من األدب الروسً المعاصر

 14 أدب ما بعد الكولونٌالٌة المعذبون فً األرض لفرانس فانون 

 :طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصال طوال 

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

مجموعة من المؤلفٌن /تارٌخ اآلداب األوروبٌة من الواقعٌة حتى الحداثة .1
 سامٌة أحمد أسعد/فً األدب الفرنسً المعاصر  .2
 محمد حمود/األدب األلمانً  .3
 محمد حمود/ األدب اإلفرٌقً  .4
 محمد حمود/ األدب الروسً  .5
 فرٌدرٌك رٌؽارد ،مترجم/األدب اإلنجلٌزي  .6

 
 
 
 
 
 
 
 

 



الخامس : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

ٌّة :  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشاف
:  األستاذ المسؤول على المادة

األدب الصوفً  : المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 1الرصٌد 1المعامل السداسً الخامس األدب الصوفً : الماّدة

 مدخل إلى األدب الصوفً 1

 نشأة األدب الصوفً 2

 قضاٌا و مصادر األدب الصوفً 3

 وحدة الوجود 4

 الحلول واالتحاد 5

 العشق اإللهً 6

 الحقٌقة المحمدٌة 7

 جمالٌات األدب الصوفً 8

 الرمز الصوفً 9

 اللؽة الصوفٌة 10

 المصطلح الصوفً 11

 (ابن الفارض،الحبلج،ابن عربً،األمٌر عبد القادر،سٌد بومدٌن)أعبلم األدب الصوفً  12

 (تجربة البسطامً)النثر الصوفً  13

 األثر الصوفً فً األدب الحدٌث و المعاصر 14

 :طرٌقة التقٌٌم
ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسً  

 . (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
عبد الحكٌم حسان /التصرؾ فً الشعر العربً نشأته و تطوره  .1
 أبو العبلء عفٌفً:نٌكلسون تر –فً التصرؾ اإلسبلمً و تارٌخه  .2
 محمد عبد المنعم خفاجً/األدب فً التراث الصوفً  .3
 صابر عبد الداٌم/األدب الصوفً اتجاهاته و خصائصه  .4
 محمد بن عمارة/األثرالصوفً فً الشعر العربً المعاصر  .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 الخامس: السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

ٌّة :  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشاف
:  األستاذ المسؤول على المادة

األدب العربً واالستشراق : المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 1: الرصٌد 1: المعامل السداسً الخامس   األدب العربً واالستشراق: الماّدة

 النشأة والتطور.المفهوم :االستشراق  1

 االنجلزٌة+الفرنسٌة :مدارس االستشراق  2

 االٌطالٌة +االلمانٌة :مدارس االستشراق  3

 االستشراق وتارٌخ األدب العربً  4

 االستشراق والشعر الجاهلً  5

 االستشراق و اللؽة العربٌة  6

 االستشراق واألدب  العربً المعاصر  7

 مناهج المستشرقٌن  8

 (مارجولٌوت )اعبلم االستشراق  9

 اعبلم االستشراق بروكمان 10

 (ببلتار)اعبلماالستشراق  11

 اعبلم االستشراق كارل نالٌاؾ 12

 جهود المستشرقٌن فً تحقٌق التراث  13

 االستشراق فً المٌزان  قراءة فً الخلفٌات و المرجعٌات 14

 :طرٌقة التقٌٌم
ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  

.  (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
عادل اآللوسً /التراث العربً و المستشرقون  .1
 إدوارد سعٌد/اإلستشراق  .2
 أحمد سماٌلوفٌتش/أثر اإلستشراق فً األدب العربً المعاصر  .3

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



الخامس : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

لؽة أجنبٌة متخصصة : المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 1: الرصٌد 1: المعامل السداسً الخامس   لؽة أجنبٌة متخصصة: الماّدة

1 langue de spécialité (définition / caractéristiques) 
 

2 Terminologie des genres littéraires :poésie ,théâtre  
,prose ,roman, nouvelle, fables, mythe…… 
 

3 Teminologie de la littérature 

generale :lacreation,imagination,esthetique ,rythme ….., 

4 Terminologie des courants 

litteraires :classisme ,romantisme,realisme,symbolisme,surealisme…. 

5 Terminologie de la littérature generale et comparée : 

acculturation,imagologie,thematique,histoire des idées …. 

6 Terminologie de la critique litteraire :lesmethodes d’anlyse du discours 

litteraire,critiquepsychanalitique,sociocritique,structuralisme,semiotique…… 

7 Terminologie de la litterature populaire :folklore,culture populaire….. 

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 :طرٌقة التقٌٌم
ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  

.  (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
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السادس : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

النص الشعري المؽاربً : المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

  محاضرة و تطبٌق/النص الشعري المؽاربً : المادة السادس: السداسً 03:المعامل 05:الرصٌد

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

األمٌر عبد القادر،محمد الشاذلً )بداٌات الشعر المؽاربً الحدٌث 
 (خزندار،عالل الفاسً

 01 مدخل إلى دراسة الشعر المؽاربً 

 /االتجاه المحافظ:اتجاهات الشعر المؽاربً  تحلٌل نصوص
 االتجاه التجدٌدي

02 

 03 القضاٌا والخصائص العامة .فً الجزائر-1 أبوالقاسم سعد هللا/ نص رمضان حمود 

 04 القضاٌا والخصائص العامة .فً تونس-2 نص أبو القاسم الشابً

 05 القضاٌا والخصائص.فً المؽرب-3 نص محمد الحلوي

 06 القضاٌا و الخصائص/فً مورٌطانٌا  إبراهٌم بن عبد هللا/محمد بن عبدي/نص ناجً محمد اإلمام

 07 القضاٌا و الخصائص/فً لٌبٌا  مصطفى بن زكري/سلٌمان زٌدان/نص محً الدٌن محجوب

: إشكالٌة الهوٌة و اإلبداع /قضاٌا الشعر المؽاربً  تحلٌل نصوص
 االنسان،الوطن،المكان،اللؽة

08 

الشعر )اإلٌقاع فً الشعر المؽاربً  تحلٌل نصوص
 (العمودي،شعرالتفعٌلة،قصٌدة النثر

09 

 10 المؤتلؾ و المختلؾ فً الشعر المؽاربً  تحلٌل نصوص

 11 (الممكن و المتخٌل)واقع  النص الشعري المؽاربً   تحلٌل نصوص

اللؽة )البعد الجمالً فً الشعر المؽاربً  تحلٌل نصوص
 (،الرمز،الصورة،اإلٌقاع

12 

 13 تداخل الجمالً بالسٌاسً فً الشعر المؽاربً تحلٌل نصوص

السمات الفكرٌة و )السمات  المشتركة للشعر المؽاربً  تحلٌل نصوص
 (الجمالٌة

14 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصال طوال 
السداسً  

 . (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
سٌد حامد النساج /األدب العربً المعاصر فً المؽرب األقصى .1
 مجموعة من المؤلفٌن/األدب المؽربً إشكاالت و تجلٌات  .2
 العربً دحو/األدب العربً فً المؽرب العربً  .3
 محمد مفتاح/نظرٌة الشعر المعاصر فً المؽرب العربً  .4
 محمد أدٌب سبلوي/الشعر المؽربً مقاربة تارٌخٌة  .5
 محمد بنٌس/ظاهرة الشعر المؽربً المعاصر  .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 السادس: السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

النص السردي المؽاربً : المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

 . (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
محمد البار /إنشائٌة الخطاب فً الرواٌة الؽربٌة الحدٌثة  .1
 حلمً بدٌر/االتجاه الواقعً فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة  .2
 عبد العزٌز ضوٌو/التجرٌب فً الرواٌة العربٌة المعاصرة  .3
 محمد رٌاض وتار/توظٌؾ التراث فً الرواٌة العربٌة المعاصرة  .4
 فٌصل دراج/الرواٌة و تأوٌل التارٌخ  .5
 محمد الدؼمومً/نقد الرواٌة و القصة القصٌرة بالمؽرب  .6
 أحمد البٌوري/الكتابة الروائٌة فً المؽرب  .7
 
 
 
 
 
 
 

 

  محاضرة و تطبٌق/النص السردي المؽاربً :    المادة السادس: السداسً 02:المعامل 04:الرصٌد
 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 مدخل الى دراسة الفنون السردٌة المؽاربٌة  قراءة فً كتاب 

نموذج رواٌات /تحلٌل نصوص روائٌة تحلٌل نصوص روائٌة 
 .  محمد شكري الخبز الحافً /الطاهر  وطار قصٌد فً التدلل 

أثر التحوالت االجتماعٌة و السٌاسٌة فً الرواٌة 
 المؽاربٌة

02 

رشٌد بوجدرةتٌمٌمون ـ بن ناصر حمٌش الحاكم بأمر هللا ـمولد 
 .النسٌان لمحمود المسعدي 

 03 قضاٌا الرواٌة المؽاربٌة السٌاسٌة و االجتماعٌة

 04 (التارٌخٌة و الثقافٌة)قضاٌا الرواٌة المؽاربٌة  واسٌنً لعرج

محمد برادة بعٌدا عن / محمد زفزاؾ الثعلب الذي ٌظهر و ٌختفً 
 .الضوضاء قرٌبا من السكات 

الرواٌة المؽاربٌة ما بعد الكولونٌالٌة 
 األنا،اآلخر،الهوٌة

05 

 06  (1)تقنٌات الرواٌة المؽاربٌة  تحلٌل نصوص 

 07 (2)تقنٌات الرواٌة المؽاربٌة   تحلٌل نصوص 

 08 التجرٌب فً الرواٌة المؽاربٌة تحلٌل نصوص 

 09 رواٌة التسعٌنات فً المؽرب العربً رواٌات األزمة/ تحلٌل نصوص روائٌة جزائرٌة 

 10 نسق الكتابة الروائٌة الجدٌدة فً المؽرب العربً :سالم بن حمٌش / تحلٌل نصوص روائٌة  

خصوصٌة الكتابة الروائٌة الجدٌدة فً المؽرب  .نصوص روائٌة جزائرٌة 
 العربً

11 

نصوص  أحالم مستؽانمً ـ آمال مختار  ، زهور قوارم سالم بن 
 حمٌش،واسٌنً األعرج ،الحبٌب الساٌح

 12 الكتابة النسائٌة فً المؽرب العربً

 13 واقع و آفاق الرواٌة المؽاربٌة قراءة فً نصوص

 14 السمات المشتركة للرواٌة المؽاربٌة قراءة بٌبلوؼرافٌة



السادس : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

المسرح المؽاربً :  المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
المسرح المؽربً و الوعود : مجموعة من الباحثٌن  .1
 حسن قنانً: المفاهٌم اإلجرائٌة للنقد المسرحً فً المؽرب .2
 محمد أدٌب السبلوي/جدلٌة التأسٌس :المسرح المؽربً  .3
 حسن ٌوسفً:المسرح و الفرجات  .4
 حسن ٌوسفً: قراءة النص المسرحً  .5
 عبلوة جروة وهبً:مبلمح المسرح الجزائري  .6
 منصؾ شرؾ الدٌن: تارٌخ المسرح التونسً  .7

 
 
 
 
 
 
 

 

محاضرة و /المسرح المؽاربً :    الماّدة السادس: السداسً 03:المعامل 05:الرصٌد
 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 مدخل الى دراسة المسرحٌة المؽاربٌة  تحلٌل نصوص 

 02 روافد المسرح المؽاربً تحلٌل نصوص 

 03 أشكال المسرح المؽاربً  تحلٌل نصوص 

 04 التنظٌر فً المسرح المؽاربً  تحلٌل نصوص 

 05 تجارب رواد المسرح المؽاربً  تحلٌل نصوص 

 06 تجربة الطٌب الصدٌقً تحلٌل نصوص 

 07 تجربة ولد كاكً  / 1 تحلٌل نصوص 

 08 تجربة عز الدٌن المدنً/ 2 تحلٌل نصوص 

حضور التراث الشعبً فً المسرح  تحلٌل نصوص 
 المؽاربً 

09 

 10 قضاٌا المسرح المؽاربً  تحلٌل نصوص 

 11 البحث عن الذات  تحلٌل نصوص 

 12 مسرح الحلقة   تحلٌل نصوص 

 13 االحتفالٌة فً المسرح المؽاربً  تحلٌل نصوص 

 14 البناء الفنً للمسرحٌة المؽاربٌة  تحلٌل نصوص 



 السادس  : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

األدب الشعبً المؽاربً :  المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 :طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

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

مصطفى حركات /الهادي إلى أوزان الشعر الشعبً  .1
 أحمد زؼر/الشعر الشعبً الجزائري من اإلصبلح إلى الثورة  .2
 نبٌلة إبراهٌم/إشكال التعبٌر الشعبً  .3
 محمد ذهنً/األدب الشعبً العربً مفهومه و مضمونه  .4
 مصطفى ٌعلى/القصص الشعبً بالمؽرب دراسة مورفولوجٌة  .5
 محمد المرزوقً/األدب الشعبً فً تونس  .6
 عبد الحمٌد بوراٌو/البطل الملحمً و البطل الضحٌة فً األدب الشفوي الجزائري  .7
 جلول ٌلسدامقران/المقاومة الجزائرٌة فً الشعر الملحون  .8

 
 
 
 
 
 
 

 

محاضرة و /األدب الشعبً المؽاربً :    الماّدة السادس: السداسً 2: المعامل 4: الرصٌد
 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 المصطلح والمفهوم.األدب الشعبً  قراءة فً نصوص مفاهٌمٌة

 02 األدب الشعبً والفولكلور قراءة فً نصوص مفاهٌمٌة

 03 تصنٌفات األدب الشعبً  بحث بٌلٌوؼرافً 

 04 أشكال التعبٌر فً األدب الشعبً المؽاربً  بحث بٌلٌوؼرافً

 05 الشعر الشعبً الملحون ومجاالته نصوص مختارة 

 06 القصص الشعبً وأنواعه نصوص مختارة

 07 االؼانً الشعبٌة ومجاالتها  نصوص مختارة

 08 السٌر الشعبٌة  (تؽرٌبة بنً هبلل )سٌرة بنً هبلل 

 09 األمثال الشعبٌة  نماذج مختارة

 10 األلؽاز و النكت الشعبٌة نماذج مختارة

 11 األسطورة و الخرافة نماذج مختارة

التارٌخً الجؽرافً )مناهج تحلٌل األدب الشعبً تطبٌقات نقدٌة
 (النبوي’الوظٌفً’النفسً’

12 

 13 الصورة الفنٌة فً األدب الشعبً  دراسة نماذج

 14 العجائبٌة فً االدب الشعبً  دراسة نماذج



السادس : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

مذكرة التخرج :  المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 
 

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



السادس : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

ٌّة :  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشاف
:  األستاذ المسؤول على المادة

األدب التفاعلً : المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

ًّ السادس األدب التفاعلً: الماّدة  1الرصٌد 1المعامل السداس

 (التواصل العالمً/العولمة )مفاهٌم العصر الرقمً  1

 (عناصر العملٌة اإلبداعٌة الرقمٌة التفاعلً/تعرٌفه/مصطلح الرقمٌة)األدب الرقمً  2

 الكتابة األدبٌة التفاعلٌة ،أهمٌتها و خصائصها 3

 مظاهر األدب الرقمً و مجاالت التفاعلً 4

 الرواٌة التفاعلٌة-1 5

 القصٌدة التفاعلٌة-2 6

 المسرح التفاعلً-3 7

 القصة التفاعلٌة-4 8

 المقال التفاعلً-5 9

 قضاٌا األدب التفاعلً 10

 التفاعلً/بٌن األدب الورقً و األدب الرقمً -1 11

 الملكٌة الفكرٌة و المرجعٌة-2 12

 المؤثرات الصوتٌة و البصرٌة فً األدب التفاعلً-3 13

 (تجارب)األدب التفاعلً فً البٌئة العربٌة -4 14

 :طرٌقة التقٌٌم
ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  

.  (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
مً العٌد سنو /االتصال فً عصر العولمة  .1
 علً خرٌسان/العولمة والتحدي الثقافً  .2
 فاطمة البرٌكً/مدخل إلى األدب التفاعلً  .3
 سعٌد ٌقطٌن/من النص إلى النص المترابط  .4
 حسام الخطٌب/آفاق اإلبداع و مرجعٌاته فً عصر المعلوماتٌة  .5

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



السادس : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

ٌّة :  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشاف
:  األستاذ المسؤول على المادة

أدب الهامش : المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 1: الرصٌد 1: المعامل السداسً السادس أدب الهامش: الماّدة

 (من األدب المركزي المؤسسً إلى الهامشً)مفهوم األدب الهامشً  1

 تارٌخ األدب الهامشً عند الؽرب و العرب 2

 :قضاٌا األدب الهامشً  3

 الدٌن-1 4

 السٌاسة-2 5

 المرأة-3 6

 المجتمع-4 7

 فنون األدب الهامشً و أنواعه 8

 الشعر-1 9

 الرواٌة-2 10

 المسرح-3 11

 األدب الساخر 12

 الرسم الكارٌكاتوري 13

 الكتابة الجدارٌة 14

 :طرٌقة التقٌٌم
ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسً  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



السادس : السداسً
األدب العربً : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

الحكامة والمواطنة  : المادة
: أهداؾ التعلٌم

:  المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 
 :محتوى المادة 

 
السداسً السادس 

 وحدة التعلٌم   
الحكامة والمواطنة :مادة النص 

 اعمال موجهة
 01:الرصٌد 01:المعامل

 مفهوم الحكامة 1

 شروط الحكامة وآثارها  2

 ترشٌد الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة 3

 مفهوم المواطنة 4

 المواطن وقٌم المواطنة 5

 السلوك اإلٌجابً فً الحٌاة االجتماعٌة وقٌم التضامن 6

 المواطنة ومحاربة الرشوة 7

  والنزاهة ومحاربة الفساد المالً واالقتصاديالمواطنة 8

  والتصدي للمحسوبٌةالمواطنة 9

 المواطنة وتثبٌت القٌم اإلنسانٌة  10

  التعاون والتضامن العدالة والحرٌة الجامعة ودورها فً بناء قٌم  11

 األخالقٌات الجامعٌة و محاربة السرقات األدبٌة  العلمٌة 12

 المجتمع المدنً نشر قٌم المواطنة  13

 حماٌة البٌئة 14

 

: طرٌقة التقٌٌم
ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  

  إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

الدراسات اللؽوٌة 



 
 
 
 
 
 
 

 اللسانٌات التطبٌقٌة : تخصص 



 



الرابع     : السداسً
  .اللسانٌات التطبٌقٌة: عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 النص األدبً المعاصر: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

النص األدبً : المادة الرابع: السداسً 03:المعامل 05:الرصٌد
 محاضرة و تطبٌق/المعاصر

 

مفردات  مفردات التطبٌق
 المحاضرة

مدخل : الشعر العربً المعاصر 
 تارٌخً

01 

قصٌدة الشعر العمودي  عمر أبو رٌشة/البارودي/سلٌمان العٌسى/مفدي زكرٌاء 02 

الرواد والتجربة الشعرٌة الجدٌدة  تحلٌل نص الكولٌرا لنازك المالئكة
1 

03 

الرواد والتجربة الشعرٌة الجدٌدة  أنشودة المطر للسٌاب/تحلٌل نص حفار القبور
2 

04 

 05 1الحداثة الشعرٌة   (ٌوسؾ الخال/محمود دروٌش/أدونٌس)دراسة نص 

 06 2الحداثة الشعرٌة   ...عبد الصبور/حجازي/خلٌل حاوي/نزار قبانً: دراسة نص

/ سلٌمان جوادي/عز الدٌن مٌهوبً)تحلٌل نص شعري معاصر 
 عثمان لوصٌؾ

الحداثة الشعرٌة فً الجزائر  07 

قصٌدة التفعٌلة  محمد الصالح باوٌة/ أبو القاسم سعد هللا:نص 08 

قصٌدة النثر  عز الدٌن مناصرة/ عبد الحمٌد شكٌل/ أنسً الحاج: نص 09 

 10 (القصة)الفنون النثرٌة المعاصرة  ٌوسؾ إدرٌس/ؼادة السمان/زكرٌا تامر

األعالم : الفن القصصً /محمد شكري/ إبراهٌم الكونً/  سهٌل إدرٌس
واالتجاهات 

11 

نشأتها : الرواٌة العربٌة المعاصرة عبد الرحمن منٌؾ/ واسٌنً األعرج/ نجٌب محفوظ: الرواٌة والتارٌخ
وتطورها 

12 

جمال / حنا مٌنا/الطٌب صالح/وطار/ابن هدوقة: الرواٌة والمجتمع
 الؽٌطانً

: الرواٌة العربٌة المعاصرة
أعالمها 

13 

المسرح العربً المعاصر وقضاٌاه  ...عبد القادر علولة/سعد هللا ونوس: دراسة نص 14 

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

. (حسن البحراوي)النصوص النثرٌة المعاصرة  .4
. توظٌؾ التراث فً الرواٌة العربٌة المعاصرة .5
 (عبد هللا الؽذامً ) (من البنٌوٌة إلى التشرٌحٌة)الخطٌئة والتكفٌر   .6

 
 
 
 
 
 
 
 



الرابع     : السداسً
  .اللسانٌات التطبٌقٌة: عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

النقد العربً المعاصر : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 النقد المنهجى عند العرب ـ محمد مندور.1
النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تٌمور .2
 نشأة النقد العربً الحدٌث لعز الدٌن األمٌن.3
النقد األدبً أصوله ومناهجه ـ لسٌد قطب .4
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محاضرة و /النقد العربً المعاصر: المادة الرابع: السداسً 02:المعامل 04:الرصٌد
 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 ارهاصات النقد العربً المعاصر التألٌؾ- الترجمة- التعرٌؾ بالنظرٌة

مصطفى / محمد عنانً/ رشاد رشدي: نص للتطبٌق
 ناصؾ

 02 النقد الجدٌد

 03 األسلوبًالنقد عبد السالم المسدي، صالح فضل: نص للتطبٌق

كمال أبو دٌب ،عبد الحمٌد بوراٌو، نبٌلة : نص للتطبٌق
 إبراهٌم

 04 النقد البنٌوي

 05 النقد السٌمٌائً سعٌد بنكراد، رشٌد بن مالك: نص للتطبٌق

 06 النقد االجتماعً / محمود أمٌن العالم/ حسٌن مروة: نص للتطبٌق

 07 النقد الثقافً إدوارد سعٌد/ الؽذامً: نص للتطبٌق

 08 النقد النفسً ....جورج طرابٌشً، عز الدٌن إسماعٌل: نص للتطبٌق

سعٌد علوش، نبٌل سلٌمان، محمود أمٌن : نص للتطبٌق
 ....العالم

 09 النقد األٌدٌولوجً

 10 الحداثة و المعاصرة عبد العزٌز المقالح/ عبد السالم المسدي: نص للتطبٌق

 11 االلتزام فً األدب عبد المنعم تلٌمة / عبد المحسن طه بدر:  نص للتطبٌق

 12 الؽموض فً الشعر إبراهٌم رمانً: نص للتطبٌق

 13 الصورة الشعرٌة /محمد الولً/ جابر عصفور : نص للتطبٌق

 14 التناص محمد مفتاح: نص للتطبٌق



الرابع     : السداسً
  .اللسانٌات التطبٌقٌة: عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

علم الصرؾ  : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
. محمد حماسة عبد اللطٌؾ، فً بناء الجملة العربٌة-1
. محمد حماسة عبد اللطٌؾ، العبلمة اإلعرابٌة فً الجملة بٌن القدٌم والحدٌث- 2
. تمام حسان، اللؽة العربٌة معناها ومبناها-3
 .الشٌخ مصطفى الؽبلٌٌنً، جامع الدروس العربٌة- 4

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  محاضرة و تطبٌق /علم الصرؾ: الماّدة الرابع: السداسً 03:المعامل 05:الرصٌد

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01  1أبنٌة المصادر  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة

 02  2أبنٌة المصادر  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة

ًّ  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة المصدر المٌمً، مصدر الهٌأة، المصدر الصناع 03 

التذكٌر و التأنٌث  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة 04 

التثنٌة  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة 05 

الجمع السالم بنوعٌه  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة 06 

جمع –  اسم الجمع ) 1دالالتها أبنٌة جموع التكسٌر  و تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة
 (الجمع

07 

 اسم الجنس اإلفرادّي ) 2دالالتها أبنٌة جموع التكسٌر  و تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة
 – ًّ  (اسم الجنس الجمع

08 

 09 (صٌػ منتهى الجموع) 3دالالتها أبنٌة جموع التكسٌر  و تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة

 10 اإلعالل و اإلبدال تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة

 11 اإلدؼام  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة

التصؽٌر  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة 12 

الّنسب  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة 13 

 14 الممدود والمقصور والمنقوص  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة



الرابع     : السداسً
  .اللسانٌات التطبٌقٌة: عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

ة : المادة ٌّ ٌّات التطبٌق  الّلسان
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 .صالح بلعٌد، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة -5
 .مٌشال زكرٌا، األلسنٌة وتعلٌم اللؽات -6
 .صالح بلعٌد، اللؽة العربٌة العلمٌة -7
 . عبد القادر الفاسً الفهري/د. اللسانٌات واللؽة العربٌة -8

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ة: الماّدة الرابع: السداسً 2: المعامل 4: الرصٌد ٌّ ٌّات التطبٌق محاضرة و  /الّلسان
 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

/ شارل بوتون:نصوص مختارة
 صالح بلعٌد/ احمد حسانً/ المسدي

ة  - ٌّ ٌّات التطبٌق  01  .المفهوم والنشأة والتطّور: 1مدخل إلى الّلسان

/ مازن الوعر: نصوص مختارة
 مٌشال زكرٌاء

ٌّة ٌّات التطبٌق المجاالت والمرجعٌة المعرفٌة  : 2مدخل إلى الّلسان
والمنهجٌة  

02 

ة  ... محمد عٌد: نصوص مختارة ٌّ  03 فهم الّلؽة، إنشاء الّلؽة 1الملكات الّلؽو

عبد الرحمن الحاج : نصوص مختارة
 ...صالح

ة  ٌّ  04  الكتابة ، القراءة2الملكات الّلؽو

ة: 1نظرٌات التعّلم    ٌّ ة، االرتباط ٌّ  05 السلوك

 06 النظرٌة البٌولوجٌة: 2نظرٌات التعّلم  

ة: 3نظرٌات التعّلم   ٌّ  07 النظرٌة المعرف

 08 المنهج البنوّي . المنهج التقلٌديّ : 1مناهج تعلٌم الّلؽات  

ًّ : 2مناهج تعلٌم الّلؽات   .  المنهج التواصل 09 

االزدواجٌة، والثنائٌة  والتعدد اللؽوي    10 

التخطٌط اللؽوي   11 

أمراض الكالم وعٌوبه   12 

اللؽة واالتصال   13 

 14 الترجمة اآللٌة 



الرابع     : السداسً
  .اللسانٌات التطبٌقٌة: عنوان اللٌسانس

:  المنهجٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 نظرٌة األدب : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 

  محاضرة و تطبٌق/ نظرٌة األدب: المادة الرابع: السداسً 02:المعامل 03:الرصٌد

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 (الماهٌة و المفهوم)نظرٌة األدب اختٌار المدونات و النصوص

 02 نظرٌة األدب و العلوم األخرى اختٌار المدونات و النصوص

 03 نظرٌة األدب و تارٌخ األدب و نقده اختٌار المدونات و النصوص

 04 طبٌعة األدب اختٌار المدونات و النصوص

 05 وظٌفة األدب اختٌار المدونات و النصوص

 06 نظرٌات اإلبداع األدبً اختٌار المدونات و النصوص

 07 المحاكاة_ أ اختٌار المدونات و النصوص

 08 نظرٌة التعبٌر_ب اختٌار المدونات و النصوص

 09 نظرٌة الخلق_ ج اختٌار المدونات و النصوص

 10 نظرٌة االنعكاس_ د اختٌار المدونات و النصوص

 11 نظرٌة األجناس األدبٌة اختٌار المدونات و النصوص

 12 نظرٌة الشعر_أ اختٌار المدونات و النصوص

 13 نظرٌة الرواٌة_ب اختٌار المدونات و النصوص

 14 نظرٌة الدراما_ج اختٌار المدونات و النصوص

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 .عبدالمنعم إسماعٌل : نظرٌة األدب ومناهج الدراسات األدبٌة  -1
 .سلدن رامان : النظرٌة األدبٌة المعاصرة -2
 . صمود حمادي : فً نظرٌة األدب عند العرب - -3
 .مبروك مراد :األدب مدخل إلى نظرٌة -4

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



الرابع     : السداسً
  .اللسانٌات التطبٌقٌة: عنوان اللٌسانس

:  المنهجٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

ة : المادة ٌّ  المدارس الّلسان
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

ة: الماّدة الرابع: السداسً 02:المعامل 03:الرصٌد ٌّ محاضرة و  / المدارس الّلسان
 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

النظرٌة  / الحلقة / مدخل  المدرسة   01 

لسانٌات دو سوسٌر   كتاب  محاضرات فً اللسانٌات العامة 02 

حلقة موسكو  ٌاكوبسون  03 

 04  1مدرسة براغ  تروبوتسكوي

 05 2مدرسة براغ   بنفٌنٌست

مدرسة كوبنهاؼن   هٌلمسلٌؾ 06 

ة الفرنسٌة  مارتٌنً ٌّ المدرسة الوظٌف 07 

المدرسة السٌاقٌة  فٌرث 08 

ة   هارٌس/ بلومفٌلد  ٌّ المدرسة التوزٌع 09 

 10 1المدرسة التولٌدٌة التحوٌلٌة  تشومسكً

 11 2المدرسة التولٌدٌة التحوٌلٌة  فودور/ كاتس

ة األمرٌكٌة  أحمد المتوكل / سٌمون دٌك ٌّ المدرسة الوظٌف 12 

مدرسة أوكسفورد  سٌرل/  أوستٌن 13 

ة  عبد الرحمن الحاج صالح ٌّ المدرسة الخلٌل 14 

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 .كاترٌن فوك وبٌارلً قوفٌك، مبادئ فً قضاٌا اللسانٌات المعاصرة -1
 .محمد الصؽٌر بنانً، المدارس اللسانٌة فً التراث العربً وفً الدراسة الحدٌثة -2
 .النشأة والتطور–أحمد مومن، اللسانٌات  -3
 .أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانٌات -4

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



الرابع     : السداسً
  .اللسانٌات التطبٌقٌة: عنوان اللٌسانس

:  المنهجٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 مدخل إلى اآلداب العالمٌة : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

محاضرة و / مدخل إلى اآلداب العالمٌة: المادة الرابع: السداسً :المعامل :الرصٌد
 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 المفهوم والمصطلح: اآلداب العالمٌة ...ؼوتة 

 02 اآلداب الشرقٌة القدٌمة المهابهارتا/ الراماٌانة/ الشهنامة للفردوسً

 03 اآلداب الؽربٌة القدٌمة الكومٌدٌا اإللهٌة لدانتً/(فرجٌل)االنٌاذة 

األدب اإلفرٌقً القدٌم   (أبولٌوس )الحمار الذهبً  04 

 05 األدب الروسً /دوستوٌفسكً/ ؼوؼول/تولستوي/بوشكٌن

 06 األدب التركً ناظم حكمت

 07 األدب األلمانً ؼونتر ؼراس/ برٌخت/ شٌلٌػ/شلٌجل/ؼوتة

 08 األدب الفرنسً سنتدال/رامبو/فلوبٌر/هٌجو/المرتٌن/راسٌن

األدب اإلنجلٌزي  فوكنر/ فرجٌنٌا وولؾ/شٌكسبٌر 09 

األدب األمرٌكً  إدؼار أالن بو/ شتاٌنباك/ دوس باسوس/همٌنؽواي 10 

األدب األمرٌكً الالتٌنً  بورخٌس/ بابلو نٌرودا/ باولو كوٌلو/ماركٌز 11 

األدب اإلفرٌقً الحدٌث  / ...لٌوبول سنؽور 12 

األدب اإلٌطالً الحدٌث  ألكونت دوالبٌدوزا/ ألبرتو مورافٌا 13 

األدب اإلسبانً  لوركا/ سرفونتٌس 14 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
بدٌع حقً ، قمم فً األدب العالمً  .1
إنجٌل بطرس سمعان ، روبنسون كروزو لدانٌل دٌفو  .2
توفٌق الحكٌم ، فن األدب  .3
طه باقر ، ملحمة جلجامش   .4

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



الرابع     : السداسً
  .اللسانٌات التطبٌقٌة: عنوان اللٌسانس

ٌّة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة :  االستكشاف
:  األستاذ المسؤول على المادة

 التعلٌمٌات العامة: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 ًّ ٌّة وحدة التعلٌم الرابعالسداس ات العاّمة: الماّدة االستكشاف ٌّ  1الرصٌد 1المعامل التعلٌم

المصطلح والمفهوم : التعلٌمٌات 1

ٌّة والبٌداؼوجٌا  2 التعلٌم

التعلٌم والتعلّم  3

ٌّة وعلوم التربٌة  4 التعلٌم

ٌّات التعلّم 5 ٌّة، : 1النشأة : نظر السلوك

ٌّات التعلّم 6 الجشطالتٌة : 2: نظر

ٌّة االجتماعٌة  : 3: نظّرٌات التعلّم 7 البنائ

إعداد المعلّم  8

مشكبلت التعلّم وعبلجها  9

ٌّاتها  10 ٌّة وتقن الوسائل التعلٌم

ٌّة وتطّورها 11 ٌّة للطرائق التعلٌم المقاربة بالمضامٌن، المقاربة باألهداؾ، : األسس النظر

ٌّة وتطّورها 12 ٌّة للطرائق التعلٌم ٌّة، المشكلة)المقاربة الكفاءات :  األسس النظر ٌّا الوضع بٌداؼوجٌا - بٌداؼوج
ٌّة- المشروع ... المقاربة النّص

ًّ )التقوٌم / التقٌٌم: التقوٌم وأنواعه 13  (التقٌٌم التشخٌصً، التقٌٌم التكوٌنً، التقٌٌم التأهٌل

ٌّات الحدٌثة لئلعبلم واالّتصال  14 ٌّة و التكنولوج التعلٌم

: طرٌقة التقٌٌم
ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
علً أحمد شعبان، .عبده الراجحً ود.أسس تعلم اللؽة وتعلٌمها، دوجالس براون، ترجمة د-
المصطفى بن عبد هللا بوشوك .تعلٌم وتعلم اللؽة وثقافتها دراسة نظرٌة ومٌدانٌة، د-
. محمود أحمد السٌد.تعلٌم اللؽة بٌن الواقع والطموح، د-
 أنطوان صٌاخ وأنطوان .، د(أجزاء5)تعلمٌة اللؽة العربٌة -

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



الرابع     : السداسً
  .اللسانٌات التطبٌقٌة: عنوان اللٌسانس

ٌّة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة :  االستكشاف
:  األستاذ المسؤول على المادة

 علم االجتماع الّلؽويّ : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 ًّ ٌّة وحدة التعلٌمالرابعالسداس  1: الرصٌد 1: المعامل علم االجتماع الّلؽويّ : الماّدة  االستكشاف

نشأته ومجاالته واّتجاهاته : مدخل إلى علم االجتماع اللؽوي 1

 اللؽة والمجتمع والثقافة 2

 الوظٌفة االجتماعٌة للؽة 3

ٌّة 4  السٌاسات اللّؽو

 أثر الفرد فً التطّور اللّؽويّ :أهمٌة اللؽة فً التفاعل ودورها فً التنشئة االجتماعٌة   5

اللّؽة األّم ولؽة المنشأ  6

 الثنائٌة اللؽة    7

االزدواجٌة اللؽوٌة  8

 التعّدد اللؽويّ  9

10  ًّ ٌّة اللّؽة، األطلس اللّؽويّ : 1التنّوع اللّؽوّي والجؽراف  ...جؽراف

11  ًّ ٌّات : 2التنّوع اللّؽوّي والجؽراف  (علم اللهجات)اللّؽات المهٌمنة ولؽات األقلّ

 ....التنوع الثقافً، الجنسً: اللؽة والطبقة االجتماعٌة 12

  طبٌعته وأسبابه: 1الصراع اللؽوّي  13

 مظاهره وآثاره: 2الصراع اللؽوّي  14

: طرٌقة التقٌٌم
ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
محمود فهمً حجازي .علم اللؽة االجتماعً، د .1
. اللسانٌة االجتماعٌة، جولٌٌت ؼارمادي، ترجمة خلٌل أحمد خلٌل .2
علم االجتماع اللؽـوي لعبد الفتاح عفٌفً  .3
علم االجتماع التربوي لصبلح الدٌن ترواح  .4
 دراسات فً علم االجتماع التربوي لناصر ثابت .5

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الرابع     : السداسً
  .اللسانٌات التطبٌقٌة: عنوان اللٌسانس

:  األفقٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 لؽة أجنبٌة: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
 :محتوى المادة

 

 FRANCAIS 01:الرصٌد 01:المعامل السداسً الثانً وحدة التعلٌم األفقٌة

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 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



الرابع     : السداسً
  .اللسانٌات التطبٌقٌة: عنوان اللٌسانس

:  األفقٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 ANGLAIS: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 

 ANGLAIS 01:الرصٌد 01:المعامل السداسً الثانً  وحدة التعلٌم األفقٌة

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 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
اُخبٓظ : اُغذاع٢

ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ   : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األعبع٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

اُزؼ٤ٔ٤ِبد اُزطج٤و٤خ : أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

: ٓؾزٟٞ أُبدح

 

 

آزؾبٕ + ٓزٞافَ :هش٣وخاُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

أعظ رؼِْ اُِـخ ٝرؼ٤ِٜٔب دٝهالط ثشٝإ  .1

رؼ٤ِٜٔب ٝرؼِٜٔب ٗب٣ق خشٓب ٝػ٢ِ ؽغبط اد األع٘ج٤خاُِؾ .2

رؼ٤ٔ٤ِخ اُ٘قٞؿ ث٤ٖ اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤ن ثؾ٤ش ئثش٣ش  .3

 .اُِغب٤ٗبد ٝاُذ٣ذاًز٤ي، ػ٢ِ آ٣زأٝؽبٕ - .4

. ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٢، ػجذٙ اُشاعؾ٢ .5

 

 

 

 

 

 

 

 

اُغذاع٢ اُخبٓظ 

ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  اعبع٤خ  

اُزؼ٤ٔ٤ِبد اُزطج٤و٤خ :أُبدح 

 

 05:اُشف٤ذ 03:أُؼبَٓ

رطج٤وبد ٓؾبمشاد 

تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة لمحمد درٌش المصطلحات -المفاهٌم:التعلٌمٌةالتطبٌقٌة 1

. ، رشٌد بّنانً .نص من كتاب من البٌداؼوجٌا إلى الّدٌداكتٌكالتعلٌمٌة من الفنٌة إلى العلمٌة  2

، رشٌد بّنانً  .نص من كتاب من البٌداؼوجٌا إلى الّدٌداكتٌك -التعلمٌة وانشؽبلالتها األساسٌة    

باللسانٌات :عبلقة التعلٌمٌة 4
 

بشٌر إبرٌر -مفاهٌم الّتعلٌمٌة بٌن الّتراث والّدراسات اللّسانٌة الحدٌثة 
.. وآخرون

-علم االجتماع-التعلٌمٌة و عبلقتها بعلم النفس 5
...... علوم التربٌة

- نصوص من كتاب دالئل اكتساب اللؽة لبشٌر ابرٌر

نصوص من كتاب تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة و التطبٌق لبشٌر ابرٌر بذورالّتعلٌمٌة فً التراث  6
الملكة اللّسانٌة عند ابن خلدون / المقدمة البن خلدون: نصوص من كتاب

./ لمحمد عٌد

نصوص من كتاب  دلٌل إعداد مواد تعلٌم اللّؽة العربٌة رشدي أحمد طعٌمة تعلٌمٌة  المواد العلمٌة    7

نصوص من كتاب  دلٌل إعداد مواد تعلٌم اللّؽة العربٌة رشدي أحمد طعٌمة تعلٌمٌة  المواد اإلنسانٌة واالجتماعٌة ا  8

احمد حامد .نص من كتاب تكنولوجٌا التعلٌم ومنظومة الوسائط المتعددة   الوسائط التعلٌمٌة أهّمٌتها وكٌفٌة استثمارها   9
منصور  

.  سهٌلة الفتبلوي .نص من كتاب كفاٌات التدرٌس الّتدرٌس فً ضوء المقاربات   10

مٌلود . نص من كتاب من بٌداؼوجٌة المحتوٌات الى بٌداؼوجٌة الكفاٌات .المقاربة بالمضامٌن   11
النوري   

نص من كتاب بٌداؼوجٌة الكفاٌات  واأل هداؾ االندماجٌة  حسن توبً  المقاربة باألهداؾ    12

بٌداؼوجٌة الكفاٌات . نص من كتاب دٌداكتٌك الكفٌات واالدماج عمر بٌشوالمقاربة بالكفاءات   13
محمد الطاهر وعلً .

اإلنتقاء ، الّتخطٌط،  )أساسٌات فً بناء الّدرس  14
 (الّتدّرج ، العرض ، الّترسٌخ ، االستثمار

نص من مقال أثر اللسانٌات فً النهوض بمستوى مدرٌسً اللؽة العربٌة  
عبد الرحمان حاج صالح  .



اُخبٓظ : اُغذاع٢

ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ   : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األعبع٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

ػِْ اُ٘لظ اُِـ١ٞ :أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

: ٓؾزٟٞ أُبدح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓزٞافٞآزؾبٕ :هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

. ٓؾبمشاد ك٤ؼِْ اُ٘لظ اُِـ١ٞ ؽ٘ل٢ ثٖ ػ٤غ٠ .1

 .ػِْ اُِـخ اُ٘لغ٢، فبُؼ ثِؼ٤ذ .2

 .ػِْ اُِـخ اُ٘لغ٢، ػجذ اُؼض٣ض اُؼق٢ِ٤ .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اُغذاع٢ اُخبٓظ 

ٝؽذح اُزؼ٤ِْ   اعبع٤خ 

ػِْ اُ٘لظ اُِـ١ٞ :أُبدح

 

 04:اُشف٤ذ 02:أُؼبَٓ

رطج٤وبد ٓؾبمشاد 

اُِّغب٤ٗبد /ػِْ اُّ٘لظ اُِّـ١ٞ  )رؾذ٣ذ أُلب٤ْٛ  1

    (اُّ٘لغ٤خ

-   أُٞعٞػخ  اُِـ٣ٞخ ًُٞ٘ظ: ٗقٞؿ رطج٤وخ ٖٓ ًزبة

ػِْ اُّ٘لظ اُِّـ١ٞ ُؾ٘ل٢ ثٖ ػ٤غ٠  1ػالهخ اُِغب٤ٗبد اُ٘لغ٤خ ثبُؼِّٞ األخشٟ 2

اُِّغب٤ٗبد اُّ٘لغ٤خ ُؼجذ هللا اُؼق٢ِ٤  2ػالهخ اُِغب٤ٗبد اُ٘لغ٤خ ثبُؼِّٞ األخشٟ  3

أعظ رؼِْ اُِـخ ٝرؼ٤ِٔٚ ٍ دًٝالط ثشاٝٗب هنب٣ب اُِغب٤ٗبد اُ٘لغ٤خ  4

:  أُٞعٞػخ اُِـ٣ٞخ ٌُُٞ٘ظ االًزغبة اُِـ١ٞ   5

ٗـ ٖٓ ٓوبٍ  أصش اُِّغب٤ٗبد ك٢ اُّٜ٘ٞك ثٔغزٟٞ ٓشاؽَ اًزغبة اُِـخ  6

ٓذّسع٢ اُِّـخ اُؼشث٤خ  ُؼجذ اُشؽٖٔ اُؾبط فبُؼ 

اُلشٝم ث٤ٖ اًزغبة ُـخ أُ٘ؾأ ٝرؼِْ اُِـخ  7

اُضب٤ٗخ أٝ األع٘ج٤خ 

اُِّغب٤ٗبد اُّ٘لغ٤خ ُؼجذ هللا اُؼق٢ِ٤ :ٗـ ٖٓ ًزبة  

ٓوّذٓخ  ./ اًزغبة اُِّـخ  ُٔبسى س٣ؾَ: ٗـ ٖٓ ًزبة ئٗزبط اُِـخ ٝرل٤ٌٌٜب  8

.  ك٢ ػِْ اُّ٘لظ اُؼقج٢ ُٔؾٔذ اُّؾو٤شاد

ػَِ ./ ُٔقطل٠ ك٢ٜٔ–ٗـ ٖٓ ًزبة أٓشاك اٌُالّ  1ػِْ أٓشاك اُزخبهت  9

.  اُِّغبٕ ٝأٓشاك اُِّـخ ُٔؾٔذ ًّؾبػ

ًزبة اُؾجغخ /ٗـ ٖٓ ًزبة اُج٤بٕ ٝاُزّج٤٤ٖ ُِغبؽع  2ػِْ أٓشاك اُزخبهت ٝػ٤ٞة اُ٘طن  10

ٝأٗٞاػٜب ألؽٔذ ؽبثظ  

. ُٔقطل٠ ك٢ٜٔ–ٗـ ٖٓ ًزبة أٓشاك اٌُالّ كوذإ اُِـخ  11

/ ُٔقطل٠ ك٢ٜٔ–ٗـ ٖٓ ًزبة أٓشاك اٌُالّ  1اُِـخ ٝاُزؾ٤َِ اُ٘لغ٢  12

.. ع٤ٌُٞٞع٤خ اُِّـخ ٝاُطّلَ ُِّغ٤ذ ػجذ اُؾ٤ٔذ ع٤ِٔبٕ 

. ُٔقطل٠ ك٢ٜٔ–ٗـ ٖٓ ًزبة أٓشاك اٌُالّ  2اُِـخ ٝاُزؾ٤َِ اُ٘لغ٢  13

. ٗـ ٖٓ ًزبة  أعظ رؼِّْ اُِّـخ ،دٝؿالط ثشإٝ اُِـخ ٝاإلدساى  14



اُخبٓظ : اُغذاع٢

ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ   : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األعبع٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

رؼ٤ٔ٤ِخ اُِـخ اُؼشث٤خ : أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

 :ٓؾزٟٞ أُبدح

اُغذاع٢ اُخبٓظ 

ٝؽذح اُزؼ٤ِْ   اعبع٤خ 

رؼ٤ٔ٤ِخ اُِـخ اُؼشث٤خ :أُبدح 

 

 05:اُشف٤ذ 03:أُؼبَٓ

رطج٤وبد ٓؾبمشاد 

ٓغز٣ٞبد اُِـخ اُؼشث٤خ ٝخقبئـ  1

أُ٘طٞم ٝأٌُزٞة 

اُِّـخ ث٤ٖ أُؾبكٜخ  ٝاُزـؾش٣ش، ػجذاُشؽٖٔ ؽبط فبُؼ /

: رؼ٤ِْ اُِـخ اُؼشث٤خ ك٢ اُطشائن اُزؼ٤ٔ٤ِخ 2

رؾ٤َِ ٝٗوذ 

ٗـ ٖٓ ًزبة رؼ٤ٔ٤ِخ اُِّـخ اُؼشث٤خ ث٤ٖ اُّ٘ظش٣خ ٝاُزّطج٤ن 

ُؾغٖ ؽؾبرخ 

: رؼ٤ِْ اُِـخ اُؼشث٤خ ك٢ اُطشائن اُؾذ٣ضخ 3

رؾ٤َِ ٝٗوذ 

ٗـ ٖٓ ًزبة رذس٣ظ كٕ٘ٞ اُِّـخ اُؼشث٤خ  ، ػ٢ِ أؽٔذ 

. ٓذًٞس

: رؼ٤ِْ اُؼ٘بفش ٝأُٜبساد اُِـ٣ٞخ 4

األفٞاد 

ر٤ٌِق اُطِجخ ثزوذ٣ْ دسٝط رطج٤و٤خ  ك٢ أُٞمٞػبد أُغغِخ 

ك٢ أُؾبمشاد 

ر٤ٌِق اُطِجخ ثزوذ٣ْ دسٝط رطج٤و٤خ  ك٢ أُٞمٞػبد أُغغِخ اُ٘ؾٞ : رؼ٤ِْ اُؼ٘بفش ٝأُٜبساد اُِـ٣ٞخ 5

 ك٢ أُؾبمشاد

: رؼ٤ِْ اُؼ٘بفش ٝأُٜبساد اُِـ٣ٞخ 6

أُلشداد 

ر٤ٌِق اُطِجخ ثزوذ٣ْ دسٝط رطج٤و٤خ  ك٢ أُٞمٞػبد أُغغِخ 

 ك٢ أُؾبمشاد

ر٤ٌِق اُطِجخ ثزوذ٣ْ دسٝط رطج٤و٤خ  ك٢ أُٞمٞػبد أُغغِخ رؼ٤ِْ ٜٓبسح االعزٔبع  7

 ك٢ أُؾبمشاد

ر٤ٌِق اُطِجخ ثزوذ٣ْ دسٝط رطج٤و٤خ  ك٢ أُٞمٞػبد أُغغِخ رؼ٤ِْ ٜٓبسح اُزؼج٤ش اُؾل١ّٞ  8

 ك٢ أُؾبمشاد

ر٤ٌِق اُطِجخ ثزوذ٣ْ دسٝط رطج٤و٤خ  ك٢ أُٞمٞػبد أُغغِخ رؼ٤ِْ ٜٓبسح اُوشاءح  9

 ك٢ أُؾبمشاد

ر٤ٌِق اُطِجخ ثزوذ٣ْ دسٝط رطج٤و٤خ  ك٢ أُٞمٞػبد أُغغِخ رؼ٤ِْ ٜٓبسح اٌُزبثخ  10

 ك٢ أُؾبمشاد

ر٤ٌِق اُطِجخ ثزوذ٣ْ دسٝط رطج٤و٤خ  ك٢ أُٞمٞػبد أُغغِخ األدث٢، اُؼ٢ِّٔ :رؼ٤ِٔخ اُ٘ـ 11

 ك٢ أُؾبمشاد

 رذس٣جبد االخزجبساد اُِـ٣ٞخ  12

 رؾ٤َِ ًزت ٓذسع٤خ رو٣ْٞ أُ٘بٛظ أُذسع٤خ  13

 .ٗـ ٖٓ ًزبة  ػِْ اُِّـخ اُزّطج٤و٢  ، اُّشاعؾ٢رؼ٤ِْ اُؼشث٤خ ُِ٘بهو٤ٖ ثـ٤شٛب  14

ٓزٞافَ ٝآزؾبٕ : هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

 ًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ ): أُشاعغ

أعظ رؼِْ اُِـخ ٝرؼ٤ِٜٔب دٝهالط ثشٝإ  .1

. رذس٣ظ كٕ٘ٞ اُِـخ اُؼشث٤خ، ػ٢ِ أؽٔذ ٓذًٞس .2

 اُ٘ؾٞ اُزؼ٢ٔ٤ِ ك٢ اُزشاس، ئثشا٤ْٛ ػجبدح .3

 ٓجبؽش ك٢ اُ٘ظش٣خ األُغ٤٘خ ٝرؼ٤ِْ اُِـخ، ٤ٓؾبٍ صًش٣ب  .4

 

 

 

 

 

 

 

 



اُخبٓظ : اُغذاع٢

ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ   : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األعبع٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

ػِْ األعِٞة : أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

 :ٓؾزٟٞ أُبدح

اُغذاع٢ اُغبدط 

ٝؽذح اُزؼ٤ِْ    

ػِْ األعِٞة :أُبدح 

 

 04:اُشف٤ذ 02:أُؼبَٓ

رطج٤وبد ٓؾبمشاد  

س  : ا ػِْ األعِٞة  1 ّٞ ٗـ ٖٓ ًزبة األعِٞث٤خ ُ٘ب٣ق خبسٓخ اُّ٘ؾأح ٝاُزّط

ٗـ ٖٓ ًزبة األعِٞث٤خ ٝاألعِٞة ُِٔغذ١ األعِٞة ٝاألعِٞث٤خ  2

هشاءح ك٢ ًزبة األعِٞة ُقالػ كنَ ػِْ األعِٞة ٝاُذالُخ  3

. ٗـ ٖٓ ًزبة اُج٤٘خ اُِّـ٣ٞخ ُِجق٤ش١ ، ساثؼ ثٞؽٞػ ػِْ األعِٞة  ٝػِْ اُزشا٤ًت  4

. ٗـ ٖٓ ًزبة األعِٞث٤بد ٝرؾ٤َِ اُخطبة ، ساثؼ ثٞؽٞػػِْ األعِٞة  ٝاُؼِّٞ اُِـ٣ٞخ ٝاألدث٤خ  5

ٗـ ٖٓ ًزبة ؽؼش٣بد  ًٔبٍ أثٞ ر٣ت  ٗظش٣بد األعِٞث٤خ  6

ذ ػجذ أُطِّت    1أُذاسط أُإعغخ ُؼِْ األعِٞة 7 ّٔ ٗـ ٖٓ ًزبة اُجالؿخ ٝاألعِٞث٤خ ، ٓؾ

رشعٔخ  )ٗـ ٖٓ ًزبة اُجالؿخ ٝاألعِٞث٤خ ، ٛبٗش١ ث٤ِذ  2أُذاسط أُإعغخ ُؼِْ األعِٞة  8

  (اُؼٔش١

ٗـ ٖٓ  ًزبة اُِّغب٤ٗبد ٝرطج٤وبرٜب ػ٠ِ اُخطبة اُّؾؼش١ األعِٞة  ٝػِْ اُ٘ـ  9

اُوذ٣ْ ، ساثؼ ثٞؽٞػ  

رؾ٤َِ ٗـ ػِْ األعِٞة  ٝاُِغب٤ٗبد  10

 )رؾ٤َِ ٗـ ٖٓ ًزبة اُجالؿخ ٝاألعِٞث٤خ ، ٛبٗش١ ث٤ِذ ػِْ األعِٞة ٝ اُ٘وذ اُِغب٢ٗ  11

 (رشعٔخ اُؼٔش١

 )رؾ٤َِ ٗـ ٖٓ ًزبة اُجالؿخ ٝاألعِٞث٤خ ، ٛبٗش١ ث٤ِذ  1األعِٞث٤خ ٝاُجالؿخ  12

 (رشعٔخ اُؼٔش١

ذ ػجذ أُطِّت  2األعِٞث٤خ ٝاُجالؿخ  13 ّٔ .  ٗـ ٖٓ ًزبة اُجالؿخ ٝاألعِٞث٤خ ، ٓؾ

.  ٗـ ٖٓ ًزبة األعِٞث٤خ ٝرؾ٤َِ اُخطبة ،ساثؼ ثٞؽٞػػِْ األعِٞة ٝرؾ٤َِ اُخطبة  14

 

ٓزٞافِٞآزؾبٕ :هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

األعِٞث٤خ ٝاألعِٞثِِٔغذ١  .1

اُ٘ـ ٝ األعِٞث٤خ  ػذٗبٕ ثٖ رس٣َ  .2

األعِٞة،  ألؽٔذ اُؾب٣ت  .3

 .اُجالؿخ ٝاألعِٞث٤خ ٓؾٔذ ػجذ أُطِت .4

. األعِٞث٤خ ٝرؾ٤َِ اُخطبة، ٓ٘زس ػ٤بؽ٢ .5

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



اُخبٓظ : اُغذاع٢

ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ   : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُٜ٘غ٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُِـ١ٞ : أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

: ٓؾزٟٞ أُبدح

 

ٓزٞافِٞآزؾبٕ :هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

. ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

ٓ٘بٛظ اُجؾش ك٢ اُِـخ  ُزٔبّ ؽغبٕ  .1

. ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ، صش٣ب ِٓؾظ .2

ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش ك٢ اُؼِّٞ اإلٗغب٤ٗخ ُٔٞس٣ظ أٗغِظ  .3

 .أعئِخ أُٜ٘غ٤خ اُؼ٤ِٔخ، آٓ٘خ ثِؼ٠ِ .4

. اُخالفخ اُ٘ؾ٣ٞخ، رٔبّ ؽغبٕ .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اُغذاع٢ اُخبٓظ 

ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  اعبع٤خ 

ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُِـ١ٞ :ٓبدح اُ٘ـ 

اػٔبٍ ٓٞعٜخ + دسط 

 03:اُشف٤ذ 02:أُؼبَٓ

أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط 

1 

 

أُٜ٘ظ،  )ٓذخَ ُزؾذ٣ذ أُقطِؾبد ٝأُلب٤ْٛ

... أُٜ٘بط، أُٜ٘غ٤خ، أُوبسثخ، 

أُذخَ ئ٠ُ ػِْ اُِـخ ٝٓ٘بٛظ اُجؾش ، سٓنبٕ ػجذ 

اُزٞاة  

أُذخَ ئ٠ُ ػِْ اُِـخ ٝٓ٘بٛظ اُجؾش ، سٓنبٕ ػجذ أ٤ٔٛزٚ ، أٛذاكٚ : 1اُجؾش اُِـ١ٞ 2

.... اُزٞاة

.... اُجؾش اُِـ١ٞ ػ٘ذ اُؼشة ألؽٔذ ٓخزبس ػٔشخقبئقٚ ، خطٞارٚ   : 2اُجؾش اُِـ١ٞ 3

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اُغٔبع اُِـ١ٞ اُؼ٢ِٔ ػجذ اُشؽٖٔ االعزوشاء ٝاالعز٘جبه  4

... ؽبط فبُؼ، أعئِخ أُٜ٘غ٤خ اُؼ٤ِٔخ ٥ٓ٘خ ثِؼ٠ِ

5 

 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اُغٔبع اُِـ١ٞ اُؼ٢ِٔ ػجذ اُشؽٖٔ االعزذالٍ ٝاالعزؾٜبد 

... ؽبط فبُؼ، سٝا٣خ اُِـخ ُؼجذ اُؾ٤ٔذ اُؾِوب٢ٗ

ػِْ اُِـخ ُٔؾٔٞد ك٢ٜٔ ؽغبص١، ٓ٘طن اُؼشة ك٢ ػِّٞ   ٓ٘بٛظ اُجؾش اُِـ١ٞ ك٢ اُزشاس  6

..... اُِغبٕ ُؼجذ اُشؽٖٔ ؽبط فبُؼ

ػِْ اُِـخ ُؼجذ اُٞاؽذ ٝاك٢، ٓلبر٤ؼ األُغ٤٘خ ُغٞسط  (اإلعشاء)أُٜ٘ظ اُزبس٣خ٢   7

ٓٞٗبٕ،   

..... أعظ ػِْ اُِـخ ُٔبس٣ٞ ثب١ (اإلعشاء)أُٜ٘ظ أُوبسٕ  8

9 

 

ٓجبؽش ك٢ ػِْ اُِـخ ًٔبٍ ثؾش   (اإلعشاء)أُٜ٘ظ اُٞفل٢ 

.... ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٢ ػجذٙ اُشاعؾ٢ (اإلعشاء)أُٜ٘غبُزوبث٢ِ  10

رذس٣جبد  أ٤ٔٛزٚ، ئػذادٙ،  رلش٣ـٚ : االعزج٤بٕ 11

رذس٣جبد اُوشاءح ، رؾ٤َِ أُؾزٟٞ   : االعزج٤بٕ 12

رذس٣جبد رق٤ْٔ اُغذاٍٝ ٝاألؽٌبٍ اُزٞم٤ؾ٤خ  13

رذس٣جبد ًزبثخ اُجؾش اُِـ١ٞ ٝرؾش٣شٙ  14



اُخبٓظ : اُغذاع٢

ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ   : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

: األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُٜ٘غ٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

رطج٤وبد ُـ٣ٞخ : أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

: ٓؾزٟٞ أُبدح

 03:اُشف٤ذ 02:أُؼبَٓرطج٤وبد ُـ٣ٞخ :ٓبدح اُ٘ـ ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٜٓ٘غ٤خ   اُغذاع٢ اُخبٓظ

رطج٤وبد ٓؾبمشاد 

. ٗـ ٖٓ ًزبة ٗؾٞ رؼ٤ِْ اُِّـخ اُؼشث٤خ ٝظ٤ل٤بً، داٝد ػجذٙٓلٜٜٞٓب  ،أ٤ٔٛزٜب ، أٛذاكٜب :اُزطج٤وبد اُِـ٣ٞخ 1

.. ٗـ ٖٓ ًزبة  أُّٞعٚ اُل٢ّ٘ ، ػجذ اُؼ٢ِ ئثشا٤ْٛ أٗٞاػٜب ، ئػذادٛب : اُزطج٤وبد  اُِـ٣ٞخ  2

ٗـ ٖٓ ًزبة  أعبع٤بد رؼِّْ اُِّـخ اُؼشث٤خ،كزؾ٢ ػ٢ِ رطج٤وبد  ك٢ اًزغبة أٌُِخ اُِـ٣ٞخ  3

...  رذس٣ظ كٕ٘ٞ اُِّـخ اُؼشث٤خ ، ػ٢ِ ٓذًٞس/ ئثشا٤ْٛ 

ٗـ ٖٓ ًزبة  هشم رذس٣ظ اُِّـخ اُؼشث٤خ ، صًش٣ب اُزّطج٤وبد  ك٢ اُطشائن اُزّو٤ِذ٣خ   4

اعٔبػ٤َ  

ٗـ ٖٓ ًزبة  االرّغبٛبد اُؾذ٣ضخ ك٢ رذس٣ظ اُِّـخ اُؼشث٤خ اُزطج٤وبد ك٢ اُطشائن اُؾذ٣ضخ  5

اُزذس٣جبد ك٢ هٞاػذ اُِّـخ /، ؽغ٢٘ ػجذ اُجبس١ ػقش 

. اُؼشث٤خ ، ػٔش ٓخزبس ٝآخشٕٝ 

ٗـ ٖٓ ًزبة ٗؾٞ رؼ٤ِْ اُِّـخ اُؼشث٤خ ٝظ٤ل٤بً، داٝد ػجذٙ اُزطج٤وبد اُِّـ٣ٞخ  اُج٣ٞ٘خ ٝاُزٞاف٤ِخ  6

ااُزّطج٤وبد اُِـ٣ٞخ ك٢ اٌُزت أُذسع٤خ ك٢ ٓشؽِخ   7

اُزؼ٤ِْ االثزذائ٢ 

.  ٝفلٜب ، رق٤٘لٜب ، رو٣ٜٞٔب : رٔبس٣ٖ اٌُزت أُذسع٤خ 

ااُزّطج٤وبد اُِـ٣ٞخ ك٢ اٌُزت أُذسع٤خ ك٢  ٓشؽِخ    8

اُزؼ٤ِْ أُزٞعو  

 . ٝفلٜب ، رق٤٘لٜب ، رو٣ٜٞٔب: رٔبس٣ٖ اٌُزت أُذسع٤خ 

ااُزطج٤وبد اُِـ٣ٞخ ك٢ اٌُزت أُذسع٤خ ك٢ ٓشؽِخ   9

 :. اُزؼ٤ِْ اُضب١ٞٗ

 . ٝفلٜب ، رق٤٘لٜب ، رو٣ٜٞٔب: رٔبس٣ٖ اٌُزت أُذسع٤خ 

 . ٝفلٜب ، رق٤٘لٜب ، رو٣ٜٞٔب: رٔبس٣ٖ اٌُزت أُذسع٤خ  (اُؾ٤ُٞبد )اُزطج٤وبد اُِّـ٣ٞخ  ك٢ اٌُزت أُغبػذح 10

.  ئػذاد أٗٞاع ٖٓ رٔبس٣ٖ األُؼبة اُِّـ٣ٞخرطج٤وبد األُؼبة اُِـ٣ٞخ  11

األفٞاد ، اُقشف ، )رطج٤وبد اُؼ٘بفش اُِّـ٣ٞخ  12

. (.اُ٘ؾٞ،اإلٓالء

. رذس٣ت اُطاّلة ػ٠ِ ئػذاد رٔبس٣ٖ ُـ٣ٞخ  

اُزِّخ٤ـ، اُزّٞع٤غ ،اُزّشع٤خ ،  )رطج٤وبد  أُٜبساد 13

.... ًؾق األخطبء

ػخ    ّٞ رذس٣جبد ٓز٘

رذس٣جبد   (ثؾش ك٢ أُؼبعْ )رطج٤وبد ٓؼغ٤ٔخ  14

ٓزٞافَ ٝآزؾبٕ : هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

اُزذس٣جبد اُِـ٣ٞخ ٝاُوٞاػذ اُ٘ؾ٣ٞخ ُٔخزبس ػٔش ٝآخش٣ٖ  .1

اُزطج٤ن اُ٘ؾ١ٞ ُؼجذٙ اُشاعؾ٢ - .2

اُزطج٤ن اُقشك٢ ُؼجذٙ اُشاعؾ٢ - .3

 اُزؾ٤َِ اُ٘ؾ١ٞ ُؼجذٙ اُشاعؾ٢ .4

 .عبٓغ اُذسٝط اُؼشث٤خ، ٓقطل٠ اُـال٢٘٤٣ .5

 .أعب٤ُت رذس٣ظ اُِـخ اُؼشث٤خ، ٓؾٔذ ػ٢ِ اُخٞس١ .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ   : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

: األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُٜ٘غ٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

اُجشٓغخ اُِـ٣ٞخ : أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

: ٓؾزٟٞ أُبدح

ٓزٞافَ ٝآزؾبٕ : هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

ٗنبٍ خن٤ش . أعبع٤بد اُجشٓغخ ثِـخ ثبعٌبٍ د .1

اُجشٓغخ ثِـخ ثبعٌبٍ ػقبّ ػجذ اُشؽ٤ْ - .2

3. dynamic data structure ُِٜٔ٘ذط ػجذ أُغ٤ذ اُخ٤ِذ١. 

 .رطج٤وبد اُؾبعٞة ك٢ اُِـبد ٝا٥داة، كإاد اُخٞس١ .4

. ٗبكزح ػ٠ِ ػِْ اُِـخ اُؾبعٞث٢، فجش١ ئثشا٤ْٛ اُغ٤ذ .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعمال + درس  البرمجة اللؽوٌة:مادة النص وحدة التعلٌم   منهجٌة  السداسً الخامس
موجهة 

 03:الرصٌد 02:المعامل

أعمال موجهة الدروس 

 نص من كتاب مقدمة فً الحاسب واالنترنٌت عبد هللا مصطلحات ومفاهٌم  1
العزٌز الموسى 

جٌري . نص من كتاب التعلٌم المبرمج بٌن النظٌة والتطبٌق البرمجة اللؽوٌة وعبلقتها بالمعالجة اآللٌة  2
بوكزتار 

التنظٌم :البرمجة اللؽوٌة وعبلقتها بالمعالجة اآللٌة  3
والخصائص 

 نص من كتاب التعلٌم المبرمج أسسه  مفاهٌمه تطبٌقاته 
نماذجه لحمد زاٌد ٌوسؾ 

النشأة : البرمجة اللؽوٌة وعبلقتها بالمعالجة اآللٌة 4
واألهداؾ 

نص من كتاب استدخدامالحسوبفى التعلٌم إبراهٌم عبد 
الوكٌل الفار 

الكٌفٌة : البرمجة اللؽوٌة وعبلقتها بالمعالجة اآللٌة 5
والقواعد 

 نص من كتاب تصمٌم البرمجٌات التعلٌمٌة وإنتاجها 
وتطبٌقاتها التربوٌة عاٌد حمدان الهرش وأخرون 

 نص من كتاب تكنولوجٌا التعلٌم المفتوح خالد مسطفى مالك آلٌات البرمجة اللؽوٌة  6

  نص من كتاب الكبٌوتر فً التعلٌم فتح الباب عبد الحلٌم البرمجة اللؽوٌة والترجمة اآللٌة  7

 األنواع  8
محمد إبراهٌم العدوي  .نص من كتاب المعاجات الدقٌقة 

كفاٌات التعلٌم االلكترونً محمد محموج زٌن الدٌن األسالٌب  9

نص من كتاب      صمٌم البرمجٌات التعلٌمٌة وإنتاجها لؽات التخصص فً البرمجة اللؽوٌة  10
وتطبٌقاتها التربوٌة عاٌد حمدان الهرش وأخرون 

  نض من كتاب تكنولوجٌا التعلٌم المفتوح خالد مسطفى لؽات التخصص فً البرمجة اللؽوٌة  11
مالك 

نص من كتاب   استدخدامالحسوبفى التعلٌم إبراهٌم عبد التصمٌمات الخاصة وأمثلتها فً أجهزة الحاسوب  12
الوكٌل الفار 

نص من كتاب     تصمٌم البرمجٌات التعلٌمٌة وإنتاجها التصمٌمات الخاصة وأمثلتها فً أجهزة الحاسوب  13
وتطبٌقاتها التربوٌة عاٌد حمدان الهرش وأخرون 

  نص من كتاب تصمٌم البرمجٌات التعلٌمٌة وإنتاجها التصمٌمات الخاصة وأمثلتها فً أجهزة الحاسوب  14
وتطبٌقاتها التربوٌة عاٌد حمدان الهرش وأخرون 



اُخبٓظ : اُغذاع٢  

ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ   : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ االعزٌؾبك٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

األدة أُوبسٕ : أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

: ٓؾزٟٞ أُبدح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓزٞافَ : هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

 

 .األدة أُوبسٕ ، ؿ٢ٔ٤٘ ٛالٍ .1

 .أػٔبٍ ِٓزو٠ األدة أُوبسٕ، عبٓؼخ ػ٘بثخ .2

 .اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤ن ك٢ األدة أُوبسٕ، ػجذ اُشؽٖٔ ٓؾٔذ .3

 .ٓب األدة أُوبسٕ، ث٤٤بسًش٤َٗٝ ًِٝٞد .4

 .ك٢ األدة أُوبسٕ، ٓؾٔذ ػجذ اُغالّ .5

 .األدة أُوبسٕ، ثٍٞ كبٕ ر٤ـْ  .6

. ٓذاسط األدة اُؼشث٢، عؼ٤ذ ػِٞػ .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اُغذاع٢ اُخبٓظ 

ٝؽذح اُزؼ٤ِْ    

األدة أُوبسٕ : ٓبدح اُ٘ـ 

اػٔبٍ ٓٞعٜخ 

 01:اُشف٤ذ 01:أُؼبَٓ

ٓذخَ ئ٠ُ األدة أُوبسٕ  1

أُلّٜٞ ٝاُ٘ؾأح ٝاُزطٞس : األدة أُوبسٕ 2

ٓذاسط األدة أُوبسٕ  3

أُذسعخ اُلشٗغ٤خ   4

أُذسعخ االٗغ٤ِض٣خ   5

األدة أُوبسٕ ٝاُجؼذ اُضوبك٢  6

اُزأص٤ش ٝاُزأصش ك٢ األدة أُوبسٕ  7

األدة اإلعال٢ٓ أُوبسٕ  8

أدٝاد اُجؾش ك٢ األدة أُوبسٕ  9

رأص٤ش ا٥داة اُؼشث٤خ ك٢ ا٥داة اُـشث٤خ  10

سٝاكذ األدة أُوبسٕ  11

األع٘بط األدث٤خ األدة أُوبسٕ  12

عٜٞد أُوبس٤ٖٗ اُؼشة  13

األدة أُوبسٕ ك٢ اُغضائش رغشثخ أث٢ اُؼ٤ذ دٝدٝ  14



اُخبٓظ : اُغذاع٢  

ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ   : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

: األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ االعزٌؾبك٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

اإلػغبص اُِـ١ٞ : أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

: ٓؾزٟٞ أُبدح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓزٞافَ : هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢ 

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

اإلػغبص اُ٘ؾ١ٞ ُٜ٘ذا١ٝ داٝد - .1

اإلػغبص اُقشك٢ ُٜ٘ذا١ٝ - .2

 .دالئَ اإلػغبص ُؼجذ اُوبٛش اُغشعب٢ٗ- .3

 .اُزؾش٣ش ٝاُز٣ٞ٘ش ُِطبٛش ثٖ ػبؽٞس .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اُغذاع٢ اُخبٓظ 

ٝؽذح اُزؼ٤ِْ    

االػغبص اُِـ١ٞ :ٓبدح اُ٘ـ 

اػٔبٍ ٓٞعٜخ 

 01:اُشف٤ذ 01:أُؼبَٓ

ٓلٜٞٓٚ، أ٤ٔٛزٚ ، أٗٞاػٚ : اإلػغبص اُِـ١ٞ 1

ئػغبص أُلشدح اُوشآ٤ٗخ ٝػالهزٜب ثبُٔظبٛش ا٤ٌُٗٞخ  2

ك٢ اُؼٞاسك اُقٞر٤خ : اإلػغبص اُقٞر٢ 3

ك٢ اُزجذالد : اإلػغبص اُقٞر٢ 4

ك٢ اُق٤ؾ : اإلػغبص اُقشك٢ 5

اُخشم ٝاُؼذٍٝ : اإلػغبص اُقشك٢ 6

صٖٓ اُلؼَ : اإلػغبص اُزش٤ًج٢ 7

ؽشٝف أُؼب٢ٗ : اإلػغبص اُزش٤ًج٢ 8

األعب٤ُت : اإلػغبص اُج٤ب٢ٗ 9

اُزٌشاس : اإلػغبص اُج٤ب٢ٗ  10

االُزلبد : اإلػغبص اُج٤ب٢ٗ 11

اُغ٤بم : اإلػغبص اُج٤ب٢ٗ 12

اُزؾج٤ٜبإلػغبص اُج٤ب٢ٗ  13

اُلبفِخ اُوشآ٤ٗخ  14



 اُخبٓظ:  اُغذاع٢ 

ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ   :   ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األكو٤خ

: األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح 

رشعٔخ أُقطِؾبد اُِـ٣ٞخ : أُبدح

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ 

: ٓؾزٟٞ أُبدح 

 

 
 

ٓزٞافَ :هش٣وخاُزو٤٤ْ

٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

هبٓٞط اُِغب٤ٗبد ُِٔغذ١ - .1

آ٤ُبد ر٤ُٞذ أُقطِؼ ٤ُِؼجٞد١ - .2

اُِغب٤ٗبد ٝاُِـخ اُؼشث٤خ ُِلٜش١ - .3

 .ٓغِخ اُِغبٕ اُؼشث٢ّ أُـشة- .4

 .األعظ اُِـ٣ٞخ ُؼِْ أُقطِؼ، ٓؾٔٞد ك٢ٜٔ ؽغبص١ .5

. ٓوذٓخ ك٢ ػِْ أُقطِؼ، ػ٢ِ اُوبع٢ٔ .6

 
 
 
 
 
 
 
 

اُغذاع٢ اُخبٓظ 

ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  اكو٤خ  

رشعٔخ أُقطِؾبد اُِـ٣ٞخ :ٓبدح اُ٘ـ 

اػٔبٍ ٓٞعٜخ 

 01:اُشف٤ذ 01:أُؼبَٓ

 1اُزشعٔخ ٝئؽٌبالرٜب  1

 2اُزشعٔخ ٝئؽٌبالرٜب  2

ؽشٝه ٗوَ أُقطِؼ ٝرشعٔزٚ  3

أٗٞاع اُزشعٔخ  4

رؼ٤ٔ٤ِخ اُزشعٔخ   5

أُقطِؾبد اُِغب٤ٗخ  6

أُقطِؼ اُقٞر٢ ٝاُقشك٢  7

أُقطِؼ اُزش٤ًج٢  8

أُقطِؼ اُذال٢ُ  9

أُقطِؼ األدث٢  10

أُقطِؼ اُ٘وذ١  11

أُقطِؼ اُؼ٢ِّٔ  12

ُغب٤ٗخ : 1رشعٔخ ٗق٤خ  13

أدث٤خ : 2رشعٔخ ٗق٤خ  14



 



 
اُغذاع٢ اُغبدط 

ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ   : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األعبع٤خ

: األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

اُزؼ٤ٔ٤ِبد اُزطج٤و٤خ : أُبدح

 أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞة  

ٓؾزٟٞ أُبدح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓزٞافَ ٝآزؾبٕ : هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

ثؾٞس ك٢ اُِـخ ػجذ اُشؽٖٔ اُؾبط فبُؼ - .1

 .اُزذس٣جبد اُِـ٣ٞخ ٝاُوٞاػذ اُ٘ؾ٣ٞخ ُٔقطل٠ اُ٘ؾبط ٝآخشٕٝ- .2

 .رؾ٤َِ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ٓؾٔذ اُذس٣ظ .3

 .أُٞعٚ اُل٢٘ ُٔذسع٢ اُِـخ اُؼشث٤خ، ػجذ اُؼ٤ِْ ئثشا٤ْٛ .4

. اُِغب٤ٗبد ٝرؼ٤ِْ اُِـخ، ٓؾٔٞد أؽٔذ اُغ٤ذ .5

 

 

 

 

 

 

 

 

اُغذاع٢ اُغبدط 

اعبع٤خ  :ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  

اُزؼ٤ٔ٤ِبد اُزطج٤و٤خ :ٓبدح اُ٘ـ 

اػٔبٍ ٓٞعٜخ + دسط

 05:اُشف٤ذ 03:أُؼبَٓ

أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط 

ث٘بؤٛب، رو٣ٜٞٔب، : أُ٘بٛظ اُذساع٤خ 1

رط٣ٞشٛب 

. ٗـ ٖٓ ًزبة أُ٘بٛظ اُذساع٤خ ث٘بؤٛب  رو٣ٜٞٔب رط٣ٞشٛب 

سؽذ١ أؽٔذ هؼ٤ٔخ 

سؽ٤ذ ث٘ب٢ٗ  . ٗـ ٖٓ ًزبة ٖٓ اُج٤ذاؿٞع٤خ ا٠ُ اُذربًز٤ي أعغٜب ٝأسًبٜٗب  : أُ٘بٛظ اُّذساع٤خ  2

اُلِغل٤خ، اإل٣ذ٣ُٞٞع٤خ )أعظ ث٘بء أُ٘بٛظ  3

 (، اُّ٘لغ٤خ، االعزٔبػ٤خ ، اُزّشث٣ٞخ

ؽغٖ . ٗـ ٖٓ أُ٘بٛظ اُذساع٤خ ث٤ٖ اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤ن 

ؽؾبرخ  

ؽغٖ . ٗـ ٖٓ أُ٘بٛظ اُذساع٤خ ث٤ٖ اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤ن  (األٛذاف ) 1أسًبٕ أُ٘بٛظ  4

ؽؾبرخ 

ٗـ ٖٓ ًزبة  ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٢ ػجذٙ اُشاعؾ٢   (أُؾزٟٞ  ) 2أسًبٕ أُ٘بٛظ  5

ٗـ ٖٓ ًزبة رذس٣ظ كٕ٘ٞ اُِـخ اُؼشث٤خ   (اُطّش٣وخ) 3أسًبٕ أُ٘بٛظ "  6

رشؽٔخ  . ٗـ ٖٓ ًزبة أعبع٤بد اُزو٤٤ْ ك٠ اُزؼ٤ِْ اُِـ١ٞ  (اُزّو٣ْٞ ) 4أسًبٕ أُ٘بٛظ  7

خبُذ اُذآؾ 

د٤َُ ئػذاد ٓٞاد رؼ٤ِْ اُِـخ اُؼشث٤خ سؽذ١ .ٗـ ٖٓ ًزبة  . ئػذادٙ ٝر٘ل٤زٙ: اُّذسط  8

أؽٔذ هؼ٤ٔخ 

ٗـ ٖٓ ًزبة هشاءح اُزو٣ْٞ اُزشث١ٞ   اُزو٣ْٞ ٝاالخزجبساد  9

ٗـ ٖٓ ًزبة هشاءح اُزو٣ْٞ اُزشث١ٞ  االخزجبساد اُِّـ٣ٞخ   10

. ٗـ ٖٓ ًزبة ٗٔبرط اُزذس٣ظ اُقل٢  ٣ٞعق هطب٢ٓ األٗؾطخ اُقل٤خ ٝاُالفل٤خ  11

   اُلؼَ اُج٤ذاؿٞع٢ ٝ   اعزشار٤غ٤خ  12

اُغإاٍ ٝاُغٞاة 

ٗـ ٖٓ ًزبة ٖٓ ًزبة اُزذس٣ظ اُلؼبٍ  

 .

ٗـ ٖٓ ًزبة  أُٞعٚ اُل٢٘ ُٔذسع٢ اُِـخ اُؼشث٤خ ػجذ رو٤٘بد اُزل٣ٞظ ٝاُؼَٔ اُغٔبػ٢   13

. اُؼ٤ِْ ئثشا٤ْٛ

ٗـ ٖٓ ًزبة  أُٞعٚ اُل٢٘ ُٔذسع٢ اُِـخ اُؼشث٤خ ػجذ رو٤٘بد اُزل٣ٞظ ٝاُؼَٔ اُغٔبػ٢  14

. اُؼ٤ِْ ئثشا٤ْٛ



 اُغذاع٢ اُغبدط

ُغب٤ٗبد  رطج٤و٤خ  :   ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األعبع٤خ

: األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح 

اُِغب٤ٗبد اُؾبعٞث٤خ : أُبدح

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ 

: ٓؾزٟٞ أُبدح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓزٞافَ ٝآزؾبٕ : هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

. ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

. رطج٤وبد اُؾبعت ا٢ُ٥ ك٢ اًزغبة اُِـخ، عؼذ اُوؾطب٢ٗ- .1

 .ٓغِخ اُِغب٤ٗبد أُـشث٤خ ًَ األػذاد ٌٓزت اُز٘غ٤ن اُزؼش٣ت- .2

 .اُزًبء االفط٘بػ٢، ٗج٤َ ػ٢ِ .3

 .اُؾبعٞة ٝاُِـخ اُؼشث٤خ ، ٗج٤َ ػ٢ِ .4

. اُِغب٤ٗبد اُؾبعٞث٤خ، أُلب٤ْٛ اُشئ٤غ٤خ، ٤ُٝذ أؽٔذ اُؼ٘بر٢ .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اُغذاع٢ اُغبدط 

اعبع٤خ  : ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  

ا٤ُِغب٤ٗبد اُؾبعٞث٤خ :ٓبدح اُ٘ـ 

 

 04:اُشف٤ذ 02:أُؼبَٓ

رطج٤وبد ٓؾبمشاد  

 اُؾبعٞة، األسهبّ، اُِـخ : ر٤ٜٔذ 1

ٗـ ٖٓ ًزبة اُِغب٤ٗبد اُؾبعٞث٤خ  ٓلٜٜٞٓب ٝٗؾأرٜب  

ؽٔبد١ أُٞهذ   

أُلب٤ْٛ اُشئ٤غ٤خ . ٗـ ٖٓ ًزبة اُِغب٤ٗبد اُؾبعٞث٤خ ٓؼذاد اُؾبعٞة ٝأعٜضرٚ  2

٤ُٝذ اؽٔذ اُؼ٘بر٢ .

ٓب ٣ٌٖٔ إٔ رلؼِٚ )ٓغبالد اعزخذاّ اُؾبعٞة  3

 (اُؾٞاع٤ت

ٗج٤َ ػ٢ِ  .اُِـخ ٝاُؾغٞة .ٗـ ٖٓ ًزبة 

اُزًبء االفط٘بػ٢  ٗج٤َ ػ٢ِ  .ٗـ ٖٓ ًزبة أٗظٔخ اُؾبعٞة  4

ٗـ ٖٓ ًزبة رٞد اُؾغٞث٤خ ك٢ خذٓخ اُذساعبد اُِـ٣ٞخ اُؾبعٞة ٝاُؼَٔ اإلؽقبئ٢  5

اُؼشث٤خ ػجذ اُشؽٖٔ اُؼبسف  

أعب٤ُت : رؾ٤َِ اُِـخ اُطج٤ؼ٤خ ؽبعٞث٤ب 6

ٝٓؾبًَ 

٤ًُٞ٘ظ .ٗـ ٖٓ ًزبة أُٞعٞػخ اُِـ٣ٞخ

عِٟٞ ؽٔبدح   .ٗـ ٖٓ ًزبة أُؼبُغخ اال٤ُخ ُِـخ اُؼشث٤خ  اُزؾ٤َِ اُؾبعٞث٢ ٝأُغز٣ٞبد اُِـ٣ٞخ  7

ٗـ ٖٓ ًزبة رو٤٘بد اُشعّٞ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٓؾٔذ أُؾوؼ اُزؾ٤َِ اُقٞس١ اُج٤ب٢ٗ  8

ٗـ ٖٓ ًزبة  ا٤ٌُٔٞرش ك٢ اُزؼ٤ِْ كزؼ اُجبة ػجذ اُؾ٤ِْ اُلُ٘ٞٞع٢ّ ٝأُؼغ٢ٔ  9

اُغ٤ذ  

ٗـ ٖٓ ًزبة اُؾبعٞة ك٢ ك٢ اُزؼ٤ِْ ٓؾٔذ اُغبثش١ اُ٘ؾ١ٞ ٝاُذال٢ُ  10

ٝأخشٕٝ  

ٗـ ٖٓ ًزبة اُِـخ اُؼشث٤خ ٝاُؾبعٞة ٗج٤َ ػ٢ِ   ٖٓ رؾ٤َِ اُغِٔخ ئ٠ُ رؾ٤َِ اُ٘ـ  11

  ػشك ٓؼبعْ اٌُزش٤ٗٝخ ٝاُجؾش ٝرو٣ٜٞٔب   ف٘بػخ أُؼغْ ٝػِْ أُلشداد  12

اُزًبء االفط٘بػ٢  ٗج٤َ ػ٢ِ  .ٗـ ٖٓ ًزبةاُِـخ اُطج٤ؼ٤خ ٝاُزًبء االفط٘بػ٢  13

ٗـ ٖٓ ًزبة رطج٤وبد اُؾبعت اال٢ُ ك٢ اًزغبة اُِـخ اُؾبعٞة ك٢ رؼِْ اُِـبد ٝرؼ٤ِٜٔب  14

عؼذ اُوؾطب٢ٗ  



 :اُغذاع٢ اُغبدط

ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ :    ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األعبع٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح 

اُزطج٤ن اُ٘ؾ١ٞ : أُبدح

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ 

: ٓؾزٟٞ أُبدح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓزٞافِٞآزؾبٕ :هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

 

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

اُزطج٤ن اُ٘ؾ١ٞ ُِشاعؾ٢ - .1

ؽشػ ؽزٝس اُزٛت الثٖ ٛؾبّ - .2

اُ٘ؾٞ اُٞاك٢ ُؼجبط ؽغٖ  - .3

اُ٘ؾٞ اٌُبك٢ اُؾبَٓ ٓؾٔٞد ؽغ٢٘ ٓـبُغخ - .4

أُؾ٤و ك٢ اُِـخ اُؼشث٤خ ُٔؾٔذ األٗطب٢ً - .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اُغذاع٢ اُغبدط 

ٝؽذح اُزؼ٤ِْ   اعبع٤خ 

اُزطج٤ن اُ٘ؾ١ٞ :ٓبدح اُ٘ـ 

 

 05:اُشف٤ذ 03:أُؼبَٓ

رطج٤وبد دسٝط 

ٗـ ٖٓ ًزبة  أٌُِخ ُؾ٢ِٔ خ٤َِ  اُِلظخ -اُوٍٞ-اٌُالّ- 1

. ٗـ ٖٓ ًزبة ٗٔبرط ٖٓ اُزّذس٣ظ اُّقشك٢، ٣ٞعق هطّب٢ٓ  اإلع٘بد ك٢ اُغِٔخ اُلؼ٤ِخ  2

ٗـ ٖٓ ًزبة اٌُبك٤خ ُِشم٢ اإلع٘بد ك٢ اُغِٔخ االع٤ٔخ  3

. ٗـ ٖٓ ًزبة  اُؼالٓخ اإلػشاث٤خ ، ٓقطل٠ اُّغبه٢ ػالٓبرٚ -اإلػشاة 4

ٗـ ٖٓ ًزبة  ؽشػ ؽزٝس اُّزٛت  الثٖ ٛؾبّ أٗٞاع اإلػشاة  5

ٗـ ٖٓ ًزبة اُ٘ؾٞ اُٞاك٢ ُؼجبط ؽغٖ أُج٢٘   6

ٗـ ٖٓ ًزبة ٖٓ ًزبة اُ٘ؾٞ اُٞاك٢ ُؼجبط ؽغٖ أُؼشة   7

ٗـ ٖٓ ًزبة اُزطج٤ن اُ٘ؾ١ٞ ٜٓذ١ أُخض٢ٓٝ اُنٔبئش  8

رطج٤وبد  ٖٓ ًزبة ٖٓ ٓـ٢٘ اُِج٤ت الثٖ ٛؾبّ األعٔبء أُجٜٔخ  9

رطج٤وبد  ٖٓ ًزبة اُ٘ؾٞ اُٞاك٢ ُؼجبط ؽغٖ اُ٘ؾٞ اٌُبك٢ أعٔبء األكؼبٍ  10

اُؾبَٓ ٓؾٔٞد ؽغ٢٘ ٓـبُغخ 

رطج٤وبد  ٖٓ ًزبة ؽشػ أُلقَ الثٖ ٣ؼ٤ؼ  أعٔبء االعزلٜبّ  11

رطج٤وبد  ٖٓ ًزبة اٝمؼ أُغبُي ا٠ُ اُل٤خ  اثٖ ٓبُي ،اثٖ أعٔبء اُؾشه  12

ٛؾبّ   

رطج٤وبد  ٖٓ ًزبة ؽشػ اُزقش٣ؼ ػ٠ِ اُزٞم٤ؼ ُخبُذ اُزٞاثغ  13

االصٛش١  

أُلؼٞالد، اُؾبٍ، : ٓزٔٔبد اُغِٔخ  14

... اُز٤٤ٔض

رطج٤وبد  ٖٓ ًزبة ٛٔغ اُٜٞآغ ُِغ٤ٞه٢  



 

 

 اُغبدط: اُغذاع٢  

ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ :    ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األعبع٤خ

األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح  

اُزطج٤ن اُقشك٢ : أُبدح

:   أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ 

: ٓؾزٟٞ أُبدح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓزٞافِٞآزؾبٕ :هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

اُزطج٤ن اُقشك٢ ػجذٙ اُشاعؾ٢ - .1

 أُؾ٤و ك٢ اُِـخ ُألٗطب٢ً- .2

أُٔزغ ك٢ اُزقش٣ق الثٖ ػقلٞس - .3

 .رقش٣ق األعٔبء ٝاألكؼبٍ ُلخش اُذ٣ٖ هجبٝح- .4

 .دسٝط اُزقش٣ق ، ٓؾ٢٤ اُذ٣ٖ ػجذ اُؾ٤ٔذ .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اُغذاع٢ اُغبدط 

 

اُزطج٤ن اُقشك٢ :ٓبدح اُ٘ـ 

 

 04:اُشف٤ذ 01:أُؼبَٓ

أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط 

إل٤َٓ ٣ؼوٞة - ٗـ ٖٓ ًزبة ٓؼغْ أُقطِؾبد اُِـ٣ٞخأُلب٤ْٛ ٝأُقطِؾبد  1

ٗـ ٖٓ ًزبة ٓؼب٢ٗ اث٤٘خ اُِـخ  ُلبمَ اُغبٓشائ٢  ٓؼب٢ٗ األث٤٘خ ك٢ اُِـخ اُؼشث٤خ  2

ٗـ ٖٓ ًزبة أهغبّ اٌُالّ ٖٓ ؽ٤ش اُؾٌَ ٝ اُٞظ٤لخ ُٔقطل٠ أهغبّ أٌُِخ ػ٘ذ أُؾذص٤ٖ  3

اُغبه٢ 

ٗـ ٖٓ ًزبة أُٔزغ ك٢ اُزقش٣ق الثٖ ػقلٞس أُقبدس  4

ٗـ ٖٓ ًزبة ؽشػ  اُؾبك٤خ ُِشم٢ دالُخ ف٤ؾ  اعْ اُلبػَ   5

ٗـ ٖٓ ًزبة أُؾ٤و ك٢ ٗؾٞ اُِـخ اُؼشث٤خ ٝ فشكٜب ُألٗطب٢ً  دالُخ ف٤ؾ اعْ  أُلؼٍٞ  6

ٗـ ٖٓ ًزبة أُٔزغ ك٢ اُزقش٣ق الثٖ ػقلٞس   أث٤٘خ اُقلخ أُؾجٜخ ا  7

ٗـ ٖٓ ًزبة ٓؼب٢ٗ اث٤٘خ اُِـخ  ُلبمَ اُغبٓشائ٢ أث٤٘خ ف٤ؾ أُجبُـخ ٝدالالرٜب  8

ٗـ ٖٓ ًزبة ؽزا اُؼشف ك٢ كٖ اُقشف ُِؾٔال١ٝ أُشح -ا٤ُٜئخ-اعْ ا٥ُخ 9

ٗـ ٖٓ ًزبة أُؾ٤و ك٢ ٗؾٞ اُِـخ اُؼشث٤خ ٝ فشكٜب ُألٗطب٢ً  أٗٞاػٜب، أٝصاٜٗب، دالالرٜب : اُغٔٞع  10

–   ٗـ ٖٓ ًزبة ؽشػ اثٖ ػو٤َ ػ٠ِ أُل٤خ اثٖ ٓبُي اُ٘غت  11

ٗـ ٖٓ ًزبة اُزخش٣غبد اُِـ٣ٞخ ٝأصشٛب ك٢ كوٚ اُخطبة ألؽٔذ ظبٛشح اُخشم ك٢ األث٤٘خ  12

ػشاث٢  

األث٤٘خ ك٢ اُِـخ اُؼشث٤خ ٝػالهزٜب  13

ثبإلػغبص اُقشك٢ 

ٗـ ٖٓ ًزبة اُزخش٣غبد اُِـ٣ٞخ ٝأصشٛب ك٢ كوٚ اُخطبة ألؽٔذ 

ػشاث٢  

ٗـ ٖٓ ًزبة اُزخش٣غبد اُِـ٣ٞخ ٝأصشٛب ك٢ كوٚ اُخطبة ألؽٔذ اُق٤ؾ اُقشك٤خ ٝاُغ٤بم  14

ػشاث٢  



 اُغبدط:  اُغذاع٢ 

ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ :    ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُٜ٘غ٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح 

ٓزًشح اُزخشط : أُبدح

:   أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ 

:  ٓؾزٟٞ أُبدح 

 

 

: هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

اُغبدط : اُغذاع٢

ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

: : األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ االعزٌؾبك٤خ 

: األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

اُزٞع٤ٚ اُِـ١ٞ ُِوشاءاد : أُبدح

أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞة  

: ٓؾزٟٞ أُبدح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓزٞافَ ٝآزؾبٕ : هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

اُؾغخ ك٢ اُوشاءاد اُغجغ الثٖ خب٣ُٞٚ - .1

أُؾزغت الثٖ ع٢٘ - .2

اُؾغخ ك٢ اُوشاءاد ألث٢ ػ٢ِ اُلبسع٢ - .3

ئرؾبف كنالء اُجؾش ك٢ اُوشاءاد األسثغ ػؾشح اُذ٤ٓبه٢  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اُغذاع٢ اُغبدط 

اعزٌؾبك٤خ :ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  

اُزٞع٤ٚ اُِـ١ٞ ُِوشاءاد :ٓبدح اُ٘ـ 

اػٔبٍ ٓٞعٜخ 

 01:اُشف٤ذ 01:أُؼبَٓ

ٗؾأح اُوشاساد اُوشآ٤ٗخ  1

ٓذخَ ئ٠ُ ػِْ اُوشاءاد  2

ػِْ اُزٞع٤ٚ  3

رؼش٣لٚ ٝأعجبثٚ ٝربس٣خٚ : االؽزغبط ُِوشاءاد 4

ثبألعب٤ٗذ : فٞس االؽزغبط 5

ثبألفٍٞ : فٞس االؽزبط 6

ثبُلشػ : فٞس االؽزغبط 7

اُقٞر٢ :اُزٞع٤ٜبُِـ١ٞ 8

اُقشك٢  9

اُ٘ؾ١ٞ  10

اُذال٢ُ  11

اُِٜغبد اُؼشث٤خ ٝاُوشاءاد اُوشآ٤ٗخ  12

االخز٤بس ك٢ اُوشاءاد  13

االرجبع اُؾش٢ً  14



 اُغذاع٢ اُغبدط

  ا٤ُِغبٗظ ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ 

: األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ االعزٌؾبك٤خ 

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح 

اُلُ٘ٞٞع٤ب : أُبدح 

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ 

 :ٓؾزٟٞ أُبدح 

اُغذاع٢ اُغبدط 

اعزٌؾبك٤خ : ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  

اُلُ٘ٞٞع٤ب :ٓبدح اُ٘ـ 

اػٔبٍ ٓٞعٜخ 

 01:اُشف٤ذ 01:أُؼبَٓ

اُقٞر٤بد ٝاُقٞر٤بد اُلُ٘ٞٞع٤خ : ٓذخَ 1

 1اُقٞر٤بد ك٢ اُزشاس  2

 2اُقٞر٤بد ك٢ اُزشاس  3

 1أُذسعخ اُلُ٘ٞٞع٤خ اُؾذ٣ضخ  4

 2أُذسعخ اُلُ٘ٞٞع٤خ اُؾذ٣ضخ  5

... اُزوط٤غ أُضدٝط: أُذسعخ اُٞظ٤ل٤خ 6

. اُٞؽذح اُقٞر٤خ اُقـشٟ: ٗظش٣خ اُل٤ْٗٞ 7

اُٞؽذح اُقشك٤خ : ٗظش٣خ اُل٤ْٗٞ٘ 8

 (اُٞؽذح أُؼغ٤ٔخ )ا٤ٌُِغبّ  9

أُوبهغ، اُ٘جش، اُز٘ـ٤ْ : اُظٞاٛش اُزطش٣ض٣خ 10

اإلػالٍ : اُظٞاٛش اُقٞر٤خ ك٢ اُؼشث٤خ 11

اإلثذاٍ :  اُظٞاٛش اُقٞر٤خ ك٢ اُؼشث٤خ 12

اإلدؿبّ، اإلرجبع :  اُظٞاٛش اُقٞر٤خ ك٢ اُؼشث٤خ 13

أُٜض :  اُظٞاٛش اُقٞر٤خ ك٢ اُؼشث٤خ 14

 

ٓزٞافَ :هش٣وخاُزو٤٤ْ

٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

. ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

ٖٓ ٝظبئق اُقٞد اُِـ١ٞ أؽٔذ ًؾي - .1

اُقٞد اُِـ١ٞ أؽٔذ ٓخزبس ػٔش - .2

أعجبة ؽذٝس اُؾشٝف الثٖ ع٤٘ب - .3

ػِْ األفٞاد ًٔبٍ ثؾش - .4

ػِْ األفٞاد ػجذ اُقجٞس ؽب٤ٖٛ - .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :اُغذاع٢ اُغبدط

ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ :  ٤ُغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األكو٤خ 

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح 

اُؾٌبٓخ ٝأُٞاه٘خ : أُبدح

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ 

ٓؾزٟٞ أُبدح  

 

اُغذاع٢ اُغبدط 

ٝؽذح اُزؼ٤ِْ    

اُؾٌبٓخ ٝأُٞاه٘خ :ٓبدح اُ٘ـ 

اػٔبٍ ٓٞعٜخ 

 01:اُشف٤ذ 01:أُؼبَٓ

 مفهوم احلكامة 1
 شروط احلكامة وآثارها  2
 ترشيد احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 3
 مفهوم املواطنة 4
 املواطن وقيم املواطنة 5
 السلوك اإلجيايب يف احلياة االجتماعية وقيم التضامن 6
 املواطنة وحماربة الرشوة 7
  والنزاهة وحماربة الفساد املايل واالقتصادياملواطنة 8
  والتصدي للمحسوبيةاملواطنة 9

 املواطنة وتثبيت القيم اإلنسانية  10
  التعاون والتضامن العدالة واحلرية اجلامعة ودورها يف بناء قيم  11
 األخالقيات اجلامعية و حماربة السرقات األدبية  العلمية 12
 اجملتمع املدين نشر قيم املواطنة  13
 محاية البيئة 14

 

 

: هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

اللسانٌات العامة:تخصص 



 
 



 
الرابع     : السداسً

اللسانٌات العامة : عنوان اللٌسانس
:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة

:  األستاذ المسؤول على المادة
 النص األدبً المعاصر: المادة

: أهداؾ التعلٌم
  : المعارؾ المسبقة المطلوبة

: محتوى المادة
 

النص األدبً : المادة الرابع: السداسً 03:المعامل 05:الرصٌد
 محاضرة و تطبٌق/المعاصر

 

مفردات  مفردات التطبٌق
 المحاضرة

مدخل : الشعر العربً المعاصر 
 تارٌخً

01 

قصٌدة الشعر العمودي  عمر أبو رٌشة/البارودي/سلٌمان العٌسى/مفدي زكرٌاء 02 

الرواد والتجربة الشعرٌة الجدٌدة  تحلٌل نص الكولٌرا لنازك المالئكة
1 

03 

الرواد والتجربة الشعرٌة الجدٌدة  أنشودة المطر للسٌاب/تحلٌل نص حفار القبور
2 

04 

 05 1الحداثة الشعرٌة   (ٌوسؾ الخال/محمود دروٌش/أدونٌس)دراسة نص 

 06 2الحداثة الشعرٌة   ...عبد الصبور/حجازي/خلٌل حاوي/نزار قبانً: دراسة نص

/ سلٌمان جوادي/عز الدٌن مٌهوبً)تحلٌل نص شعري معاصر 
 عثمان لوصٌؾ

الحداثة الشعرٌة فً الجزائر  07 

قصٌدة التفعٌلة  محمد الصالح باوٌة/ أبو القاسم سعد هللا:نص 08 

قصٌدة النثر  عز الدٌن مناصرة/ عبد الحمٌد شكٌل/ أنسً الحاج: نص 09 

 10 (القصة)الفنون النثرٌة المعاصرة  ٌوسؾ إدرٌس/ؼادة السمان/زكرٌا تامر

األعالم : الفن القصصً /محمد شكري/ إبراهٌم الكونً/  سهٌل إدرٌس
واالتجاهات 

11 

نشأتها : الرواٌة العربٌة المعاصرة عبد الرحمن منٌؾ/ واسٌنً األعرج/ نجٌب محفوظ: الرواٌة والتارٌخ
وتطورها 

12 

جمال / حنا مٌنا/الطٌب صالح/وطار/ابن هدوقة: الرواٌة والمجتمع
 الؽٌطانً

: الرواٌة العربٌة المعاصرة
أعالمها 

13 

المسرح العربً المعاصر وقضاٌاه  ...عبد القادر علولة/سعد هللا ونوس: دراسة نص 14 

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

. (حسن البحراوي)النصوص النثرٌة المعاصرة  .7
. توظٌؾ التراث فً الرواٌة العربٌة المعاصرة .8
 (عبد هللا الؽذامً ) (من البنٌوٌة إلى التشرٌحٌة)الخطٌئة والتكفٌر   .9

 
 
 
 
 



الرابع     : السداسً
اللسانٌات العامة : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

النقد العربً المعاصر : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 النقد المنهجى عند العرب ـ محمد مندور.1
النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تٌمور .2
 نشأة النقد العربً الحدٌث لعز الدٌن األمٌن.3
النقد األدبً أصوله ومناهجه ـ لسٌد قطب .4
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

محاضرة و /النقد العربً المعاصر: المادة الرابع: السداسً 02:المعامل 04:الرصٌد
 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 إرهاصات النقد العربً المعاصر التألٌؾ- الترجمة- التعرٌؾ بالنظرٌة

مصطفى / محمد عنانً/ رشاد رشدي: نص للتطبٌق
 ناصؾ

 02 النقد الجدٌد

 03 األسلوبًالنقد عبد السالم المسدي، صالح فضل: نص للتطبٌق

كمال أبو دٌب ،عبد الحمٌد بوراٌو، نبٌلة : نص للتطبٌق
 إبراهٌم

 04 النقد البنٌوي

 05 النقد السٌمٌائً سعٌد بنكراد، رشٌد بن مالك: نص للتطبٌق

 06 النقد االجتماعً / محمود أمٌن العالم/ حسٌن مروة: نص للتطبٌق

 07 النقد الثقافً إدوارد سعٌد/ الؽذامً: نص للتطبٌق

 08 النقد النفسً ....جورج طرابٌشً، عز الدٌن إسماعٌل: نص للتطبٌق

سعٌد علوش، نبٌل سلٌمان، محمود أمٌن : نص للتطبٌق
 ....العالم

 09 النقد األٌدٌولوجً

 10 الحداثة و المعاصرة عبد العزٌز المقالح/ عبد السالم المسدي: نص للتطبٌق

 11 االلتزام فً األدب عبد المنعم تلٌمة / عبد المحسن طه بدر:  نص للتطبٌق

 12 الؽموض فً الشعر إبراهٌم رمانً: نص للتطبٌق

 13 الصورة الشعرٌة /محمد الولً/ جابر عصفور : نص للتطبٌق

 14 التناص محمد مفتاح: نص للتطبٌق



الرابع     : السداسً
اللسانٌات العامة : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

علم الصرؾ  : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
. محمد حماسة عبد اللطٌؾ، فً بناء الجملة العربٌة-1
. محمد حماسة عبد اللطٌؾ، العبلمة اإلعرابٌة فً الجملة بٌن القدٌم والحدٌث- 2
. تمام حسان، اللؽة العربٌة معناها ومبناها-3
 .الشٌخ مصطفى الؽبلٌٌنً، جامع الدروس العربٌة- 4

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  محاضرة و تطبٌق /علم الصرؾ: الماّدة الرابع: السداسً 03:المعامل 05:الرصٌد

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01  1أبنٌة المصادر  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة

 02  2أبنٌة المصادر  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة

ًّ  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة المصدر المٌمً، مصدر الهٌأة، المصدر الصناع 03 

التذكٌر و التأنٌث  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة 04 

التثنٌة  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة 05 

الجمع السالم بنوعٌه  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة 06 

–  اسم الجمع ) 1دالالتها أبنٌة جموع التكسٌر  و تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة
 (جمع الجمع

07 

 اسم الجنس ) 2دالالتها أبنٌة جموع التكسٌر  و تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة
ًّ – اإلفرادّي   (اسم الجنس الجمع

08 

صٌػ منتهى ) 3دالالتها أبنٌة جموع التكسٌر  و تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة
 (الجموع

09 

 10 اإلعالل و اإلبدال تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة

 11 اإلدؼام  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة

التصؽٌر  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة 12 

الّنسب  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة 13 

 14 الممدود والمقصور والمنقوص  تطبٌقات  من خالل نصوص وكتابات أدبٌة



الرابع     : السداسً
اللسانٌات العامة : عنوان اللٌسانس

:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

ة : المادة ٌّ ٌّات التطبٌق  الّلسان
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 .صالح بلعٌد، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة -9
 .مٌشال زكرٌا، األلسنٌة وتعلٌم اللؽات -10
 .صالح بلعٌد، اللؽة العربٌة العلمٌة -11
 .عبد القادر الفاسً الفهري/د. اللسانٌات واللؽة العربٌة -12

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ة: الماّدة الرابع: السداسً 2: المعامل 4: الرصٌد ٌّ ٌّات التطبٌق محاضرة و  /الّلسان
 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

/ شارل بوتون:نصوص مختارة
 صالح بلعٌد/ احمد حسانً/ المسدي

ة  - ٌّ ٌّات التطبٌق  01  .المفهوم والنشأة والتطّور: 1مدخل إلى الّلسان

/ مازن الوعر: نصوص مختارة
 مٌشال زكرٌاء

ٌّة ٌّات التطبٌق المجاالت والمرجعٌة المعرفٌة  : 2مدخل إلى الّلسان
والمنهجٌة  

02 

ة  ... محمد عٌد: نصوص مختارة ٌّ  03 فهم الّلؽة، إنشاء الّلؽة 1الملكات الّلؽو

عبد الرحمن الحاج : نصوص مختارة
 ...صالح

ة  ٌّ  04  الكتابة ، القراءة2الملكات الّلؽو

ة: 1نظرٌات التعّلم    ٌّ ة، االرتباط ٌّ  05 السلوك

 06 النظرٌة البٌولوجٌة: 2نظرٌات التعّلم  

ة: 3نظرٌات التعّلم   ٌّ  07 النظرٌة المعرف

 08 المنهج البنوّي . المنهج التقلٌديّ : 1مناهج تعلٌم الّلؽات  

ًّ : 2مناهج تعلٌم الّلؽات   .  المنهج التواصل 09 

االزدواجٌة، والثنائٌة  والتعدد اللؽوي    10 

التخطٌط اللؽوي   11 

أمراض الكالم وعٌوبه   12 

اللؽة واالتصال   13 

 14 الترجمة اآللٌة 



 
الرابع     : السداسً

اللسانٌات العامة : عنوان اللٌسانس
:  المنهجٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

:  األستاذ المسؤول على المادة
 نظرٌة األدب : المادة

: أهداؾ التعلٌم
  : المعارؾ المسبقة المطلوبة

: محتوى المادة
 

  محاضرة و تطبٌق/ نظرٌة األدب: المادة الرابع: السداسً 02:المعامل 03:الرصٌد

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 (الماهٌة و المفهوم)نظرٌة األدب اختٌار المدونات و النصوص

 02 نظرٌة األدب و العلوم األخرى اختٌار المدونات و النصوص

 03 نظرٌة األدب و تارٌخ األدب و نقده اختٌار المدونات و النصوص

 04 طبٌعة األدب اختٌار المدونات و النصوص

 05 وظٌفة األدب اختٌار المدونات و النصوص

 06 نظرٌات اإلبداع األدبً اختٌار المدونات و النصوص

 07 المحاكاة_ أ اختٌار المدونات و النصوص

 08 نظرٌة التعبٌر_ب اختٌار المدونات و النصوص

 09 نظرٌة الخلق_ ج اختٌار المدونات و النصوص

 10 نظرٌة االنعكاس_ د اختٌار المدونات و النصوص

 11 نظرٌة األجناس األدبٌة اختٌار المدونات و النصوص

 12 نظرٌة الشعر_أ اختٌار المدونات و النصوص

 13 نظرٌة الرواٌة_ب اختٌار المدونات و النصوص

 14 نظرٌة الدراما_ج اختٌار المدونات و النصوص

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 .عبدالمنعم إسماعٌل : نظرٌة األدب ومناهج الدراسات األدبٌة  -5
 .سلدن رامان : النظرٌة األدبٌة المعاصرة -6
 . صمود حمادي : فً نظرٌة األدب عند العرب - -7
 .مبروك مراد :األدب مدخل إلى نظرٌة -8

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



الرابع     : السداسً
اللسانٌات العامة : عنوان اللٌسانس

:  المنهجٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

ة : المادة ٌّ  المدارس الّلسان
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

ة: الماّدة الرابع: السداسً 02:المعامل 03:الرصٌد ٌّ محاضرة و  / المدارس الّلسان
 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

النظرٌة  / الحلقة / مدخل  المدرسة   01 

لسانٌات دو سوسٌر   كتاب  محاضرات فً اللسانٌات العامة 02 

حلقة موسكو  ٌاكوبسون  03 

 04  1مدرسة براغ  تروبوتسكوي

 05 2مدرسة براغ   بنفٌنٌست

مدرسة كوبنهاؼن   هٌلمسلٌؾ 06 

ة الفرنسٌة  مارتٌنً ٌّ المدرسة الوظٌف 07 

المدرسة السٌاقٌة  فٌرث 08 

ة   هارٌس/ بلومفٌلد  ٌّ المدرسة التوزٌع 09 

 10 1المدرسة التولٌدٌة التحوٌلٌة  تشومسكً

 11 2المدرسة التولٌدٌة التحوٌلٌة  فودور/ كاتس

ة األمرٌكٌة  أحمد المتوكل / سٌمون دٌك ٌّ المدرسة الوظٌف 12 

مدرسة أوكسفورد  سٌرل/  أوستٌن 13 

ة  عبد الرحمن الحاج صالح ٌّ المدرسة الخلٌل 14 

: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 

السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 .كاترٌن فوك وبٌارلً قوفٌك، مبادئ فً قضاٌا اللسانٌات المعاصرة -5
 .محمد الصؽٌر بنانً، المدارس اللسانٌة فً التراث العربً وفً الدراسة الحدٌثة -6
 .النشأة والتطور–أحمد مومن، اللسانٌات  -7
 .أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانٌات -8

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



الرابع     : السداسً
اللسانٌات العامة : عنوان اللٌسانس

:  المنهجٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 مدخل إلى اآلداب العالمٌة : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

محاضرة و / مدخل إلى اآلداب العالمٌة: المادة الرابع: السداسً :المعامل :الرصٌد
 تطبٌق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبٌق

 01 المفهوم والمصطلح: اآلداب العالمٌة ...ؼوتة 

 02 اآلداب الشرقٌة القدٌمة المهابهارتا/ الراماٌانة/ الشهنامة للفردوسً

 03 اآلداب الؽربٌة القدٌمة الكومٌدٌا اإللهٌة لدانتً/(فرجٌل)االنٌاذة 

األدب اإلفرٌقً القدٌم   (أبولٌوس )الحمار الذهبً  04 

 05 األدب الروسً /دوستوٌفسكً/ ؼوؼول/تولستوي/بوشكٌن

 06 األدب التركً ناظم حكمت

 07 األدب األلمانً ؼونتر ؼراس/ برٌخت/ شٌلٌػ/شلٌجل/ؼوتة

 08 األدب الفرنسً سنتدال/رامبو/فلوبٌر/هٌجو/المرتٌن/راسٌن

األدب اإلنجلٌزي  فوكنر/ فرجٌنٌا وولؾ/شٌكسبٌر 09 

األدب األمرٌكً  إدؼار أالن بو/ شتاٌنباك/ دوس باسوس/همٌنؽواي 10 

األدب األمرٌكً الالتٌنً  بورخٌس/ بابلو نٌرودا/ باولو كوٌلو/ماركٌز 11 

األدب اإلفرٌقً الحدٌث  / ...لٌوبول سنؽور 12 

األدب اإلٌطالً الحدٌث  ألكونت دوالبٌدوزا/ ألبرتو مورافٌا 13 

األدب اإلسبانً  لوركا/ سرفونتٌس 14 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال 
السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
بدٌع حقً ، قمم فً األدب العالمً  .5
إنجٌل بطرس سمعان ، روبنسون كروزو لدانٌل دٌفو  .6
توفٌق الحكٌم ، فن األدب  .7
طه باقر ، ملحمة جلجامش   .8

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



الرابع     : السداسً
اللسانٌات العامة : عنوان اللٌسانس

ٌّة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة :  االستكشاف
:  األستاذ المسؤول على المادة

 مستوٌات التحلٌل اللسانً: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 ًّ ٌّة وحدة التعلٌم الرابعالسداس  1الرصٌد 1:المعامل مستوٌات التحلٌل الّلسانً: الماّدة االستكشاف

ٌّات وفروعها 1  الفٌزٌائً، الفٌزٌولوجً، السمعً: علم األصوات: 1اللّسان

ٌّات وفروعها 2 علم المفردات  علم الصرؾ، :2اللّسان

ٌّات وفروعها 3 علم التراكٌب، علم الداللة :3اللّسان

 ...الفونٌم، النبر، التنؽٌم : مستوى التحلٌل الفونولوجً 4

5  ًّ ... االشتقاق والتصرٌؾ:  1مستوى التحلٌل الصرف

6  ًّ دالالت الصٌػ الصرفٌة : 2مستوى التحلٌل الصرف

7  ًّ  المدخل المعجمً وتنوع المعانً: مستوى التحلٌل المعجم

 (التركٌب االسمً، التركٌب الفعلً) التركٌب األصلً :1مستوى التحلٌل التركٌبً  9

  (...قواعد الترتٌب، الحذؾ، التوسٌع)التركٌب الفرعً  : 2مستوٌات التحلٌل التركٌبً 10

 (...الربط، الفصل،التعلٌل)األدوات : 3مستوٌات التحلٌل التركٌبً 11

12  ًّ    (...الترادؾ، االشتراك، التضاد)التعدد الداللً : 1مستوى التحلٌل الدالل

13  ًّ  السٌاقً: 2مستوى التحلٌل الدالل

 (....االتساق واالنسجام، اإلحالة، الحذؾ)مستوى التحلٌل النصً  14

: طرٌقة التقٌٌم
ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
علً أحمد شعبان، .عبده الراجحً ود.أسس تعلم اللؽة وتعلٌمها، دوجالس براون، ترجمة د-
المصطفى بن عبد هللا بوشوك .تعلٌم وتعلم اللؽة وثقافتها دراسة نظرٌة ومٌدانٌة، د-
. محمود أحمد السٌد.تعلٌم اللؽة بٌن الواقع والطموح، د-
  أنطوان صٌاخ وأنطوان.، د(أجزاء5)تعلمٌة اللؽة العربٌة -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



الرابع     : السداسً
اللسانٌات العامة : عنوان اللٌسانس

ٌّة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة :  االستكشاف
:  األستاذ المسؤول على المادة

فلسفة اللؽة : المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 

 ًّ ٌّةوحدة التعلٌم الرابع السداس  1: الرصٌد 1: المعامل  فلسفة الّلؽة:الماّدة االستكشاف

المفهوم، والنشأة : فلسفة اللؽة 1

 التداول           - اإلشــارة و المعنى والتداول، البناء والتركٌب     : مباحث وقضاٌا فلسفة اللؽة 2

 اللؽة عند الفبلسفة الٌونان 3

 ...القاضً عبد الجبار، الؽزالً، الرازي: 1فلسفة اللؽة عند العرب  4

 ....الفارابً، ابن سٌنا، ابن رشد: 2فلسفة اللؽة عند العرب  5

 فلسفة اللؽة عند كانط، فلسفة اللؽة عند هٌجل                   : فلسفة اللؽة عند علماء الؽرب 6

ٌّة و اتجاهاتها: 1فلسفة اللؽة عند المعاصرٌن  7   الفلسفة التحلٌل

ٌّة: 2 فلسفة اللؽة عند المعاصرٌن  8 ٌّة اللؽو ٌّة -الظاهرات ٌّة المنطق فلسفة اللؽة العادٌة -الوضعان

 (...فرٌج، كارناب)فبلسفة كمبردج فً التحلٌل اللؽوي  9

 (...أوستٌن)فبلسفة أكسفورد فً التحلٌل اللّؽوي  10

 (...سٌرل)فبلسفة أكسفورد فً التحلٌل اللّؽوي  11

... بتراند رسل وسٌرل: القصدٌة 12

اإلشارة والقصد   13

 هٌدجر، ؼادامٌر: اللؽة والتأوٌل 14

: طرٌقة التقٌٌم
ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  

.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
صبلح إسماعٌل عبد الحق .التحلٌل اللؽوي عند مدرسة أكسفورد، د-
طه عبد الرحمن .اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً، د-
. طالب سٌد هاشم الطبطبائً.نظرٌة األفعال الكبلمٌة بٌن فبلسفة اللؽة المعاصرٌن والببلؼٌٌن العرب، د-
محمود أحمد نحلة .آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر، د-
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



الرابع     : السداسً
اللسانٌات العامة : عنوان اللٌسانس

:  األفقٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 لؽة أجنبٌة: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
 :محتوى المادة

 

 FRANCAIS 01:الرصٌد 01:المعامل السداسً الثانً وحدة التعلٌم األفقٌة

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 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
.  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



الرابع     : السداسً
اللسانٌات العامة : عنوان اللٌسانس

:  األفقٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
:  األستاذ المسؤول على المادة

 ANGLAIS: المادة
: أهداؾ التعلٌم

  : المعارؾ المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 

 ANGLAIS 01:الرصٌد 01:المعامل السداسً الثانً  وحدة التعلٌم األفقٌة

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 

 
: طرٌقة التقٌٌم

ٌكون تقٌٌم األعمال الموجهة متواصبل طوال السداسً  
.( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 



 
اُخبٓظ : اُغذاع٢

اُِغب٤ٗبد اُؼبٓخ : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األعبع٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

ُغب٤ٗبد ػشث٤خ : أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

: ٓؾزٟٞ أُبدح

ٓؾبمشح ٝ رطج٤ن /ُغب٤ٗبد ػشث٤خ : أُبدح اُخبٓظ: اُغذاع٢ 03:أُؼبَٓ 05:اُشف٤ذ  

ٓلشداد أُؾبمشح  ٓلشداد اُزطج٤ن

... األصول  تمام حسان / فقه اللؽة فً الكتب العربٌة لعبده الراجحً ٌّة : مدخل نظريّ  تحدٌد المصطلحات اللّؽو
نحو، علم : التراثٌة

ٌّة،اإلعراب،فقه اللّؽة . العربٌة،علومالعرب

01 

... نصوص من الكتاب لسٌبوٌه النشأة : 1اللسانٌات العربٌة   02 

. كتاب الخصائص البن جنً / كتاب الصاحبً فً  فقه اللؽة البن فارس  التطور  : 2اللسانٌات العربٌة  03 

نصوص من /رسالة المعلمٌن للجاحظ/ نصوص من البٌان والتبٌٌن للجاحظ
مقدمة ابن خلدون  

الفكر اللسانً فً التراث  04 

نصوص من /تحلٌل نصوص من كتاب اإلٌضاح فً علل النحو للزجاجً
كتاب المفاهٌم األساسٌة للنظرٌة الخلٌلٌة عبد الرحمن حاج صالح  

المفاهٌم األساسٌة للنظرٌة الخلٌلٌة  05 

النحو العربً والدرس /نماذج من كتاب اتجاهات البحث اللسانً مٌلكاإفٌتش
اللؽة ذلك المجهول ./ اللؽوي الحدٌث دراسة فً المنهج عبده الراجحً

..... كرٌستٌفا

التأثٌر  :1اللسانٌات العربٌة والؽربٌة 06 

..... البنٌوٌة للحناش/ تشومسكً/ مارتٌنً / دوسٌٌر التأثر   : 2اللسانٌات العربٌة والؽربٌة 07 

نصوص من كتاب اللسانٌات العربٌة الحدٌثة  لمصطفى ؼلفان  اللسانٌات التمهٌدٌة واللسانٌات المتخصصة  08 

نصوص من كتاب اللؽة العربٌة معناها /نصوص لعبد الرحمن حاج صالح
الفاسً / اللسانٌات واللؽة العربٌة / أحمد المتوكل ./ ومبناها  تمام حسان

..... الفهري

البحوث اللسانٌة العربٌة الحدٌثة  09 

نصوص من كتاب علم اللؽة لمحمود السعران، كتاب األصوات ألحمد 
... األصوات اللؽوٌة إلبراهٌم أنٌس/ مختار عمر

اللسانٌات الصوتٌة  10 

فً النحو / نصوص من كتاب فً نحو اللؽة وتراكٌبها خلٌل عماٌرة
.... العربً نقد وتوجٌه لمهدي المخزومً

اللسانٌات التركٌبٌة  11 

علم الداللة فاٌز الداٌة / نصوص من كتاب علم الداللة ألحمد مختار عمر 
 .......

اللسانٌات الداللٌة  12 

تٌسٌر النحو /  صناعة المعاجم/الترجمة)/العربٌة وتخطٌط المتن والمنزلة
 (...التعلٌمٌة/ المصطلح/ تٌسٌر الكتابة 

اللسانٌات العربٌة والمشكبلت اللؽوٌة  13 

قراءة فً كتاب فً العقبلنٌة اللؽوٌة العربٌة حافظ علوي     ًّ العربً  آفاق البحث اللسان 14 

: طرٌقة التقٌٌم
٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

.  ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

اُزل٤ٌش اُِغب٢ٗ ك٢ اُؾنبسح اُؼشث٤خ ُِٔغذ١ - .1

ثؾٞس ٝدساعبد ُِؾبط فبُؼ - .2

األُغ٤٘خ ٤ٓؾبٍ صًش٣ب - .3

 .األُغ٤٘خ ػِْ اُِـخ اُؾذ٣ش ، ٓبصٕ اُٞػش– .4

 

 

 

 

 

 



اُخبٓظ : اُغذاع٢

اُِغب٤ٗبد اُؼبٓخ : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األعبع٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

ُغب٤ٗبد اُ٘ـ : أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

: ٓؾزٟٞ أُبدح

: هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

.  ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

ُغب٤ٗبد اُ٘ـ ٓؾٔذ خطبث٢ - .1

اعزشار٤غ٤خ اُزأ٣َٝ ٓؾٔذ ٓلزبػ - .2

ػِْ اُِـخ اُ٘ق٢ ، ٓؾٔذ اُؼجذ – .3

 ػِْ ُـخ اُ٘ـ أُلب٤ْٛ ٝاإلعشاءاد ، ؽغٖ ثؾ٤ش١– .4

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓؾبمشح ٝ رطج٤ن /ُغب٤ٗبد اُ٘ـ :   أُبدح اُخبٓظ: اُغذاع٢ 02:أُؼبَٓ 04:اُشف٤ذ  

أُؾبمشح  ٓلشداد اُزطج٤ن

ٌّة مختارة من كتاب مدخل إلى علم النص فان داٌك النشأة والتطور: 1مفهوم لسانٌات النص نصوص تطبٌق  01 

ٌّة مختارة من كتاب علم النص مدحت الجٌار  من الجملة إلى النصّ :2مفهوم لسانٌات النص نصوص تطبٌق  02 

ٌّة مختارة من كتاب العبلماتٌة وعلم النص منذر  نصوص تطبٌق
 ...نحو النص لعفٌفً/ عٌاشً

 03 مفاهٌم أساسٌة فً لسانٌات النص

ٌّة مختارة من كتاب لسانٌات النص محمد خطابً  نصوص تطبٌق
صبح األعشى / البٌان والتبٌٌن الجاحظ/ منهاج البلؽاء القرطاجنً/

 .للقلقشندي

 04 بذور النصٌة فً التراث

ٌّة مختارة من كتاب مدخل إلى علم النص فان داٌك علم /نصوص تطبٌق
 ...النفس اللؽوي حنفً بن عٌسى

 05 تقاطع لسانٌات النص والعلوم األخرى

علم النص / علم النص كرٌستٌفا/ النص والخطاب واإلجراء دوبوؼراند
 ....ونظرٌة الترجمة  ٌوسؾ نور عوض

 06 النص وتعرٌفاته

ٌّة مختارة من كتاب تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة  نصوص تطبٌق
 /والتطبٌق بشٌر إبرٌر

1إشكالٌة تصنٌؾ النصوص  07 

ٌّة مختارة من كتاب القراءة النصٌة محمد البراهمً 2إشكالٌة تصنٌؾ النصوص .نصوص تطبٌق  08 

ٌّة مختارة من كتاب  النص والخطاب واإلجراء  نصوص تطبٌق
 ....دوبوؼراند

 09 المحادثة وتحلٌلها

ٌّة مختارة ببلؼة الخطاب وعلم النص صبلح فضل / نصوص تطبٌق
 انفتاح النص الروائً لسعٌد ٌقطٌن

 10 النصٌة ومعاٌٌرها

ٌّة مختارة من كتاب االنسجام واالتساق لهالٌداي ، رقٌة  نصوص تطبٌق
 /...نسٌج النص األزهر الزناد/ حسن

 11 االتساق واالنسجام

ٌّة مختارة من كتاب االنسجام واالتساق لهالٌداي ، رقٌة  نصوص تطبٌق
 /...نسٌج النص األزهر الزناد/ حسن

 12 القصد والقبول

ٌّة مختارة من كتاب استراتٌجٌة التناص محمد مفتاح / نصوص تطبٌق
 / النص والسٌاق لفان داٌك

 13 اإلعبلم والموقؾ والتناص

 14 إجراءات التحلٌل اللسانً النصً  تطبٌقات على التحلٌل اللسانً النصً 



اُخبٓظ : اُغذاع٢

اُِغب٤ٗبد اُؼبٓخ : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األعبع٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

أُذاسط اُ٘ؾ٣ٞخ : أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

: ٓؾزٟٞ أُبدح

: هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

.  ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

أُذاسط اُ٘ؾ٣ٞخ ؽٞه٢ م٤ق - .1

ٓذسعخ اٌُٞكخ ٝأصشٛب ك٢ اُِـخ ٝاُ٘ؾٜٞٓذ١ أُخض٢ٓٝ - .2

اإلٗقبف ك٢ ٓغبئَ اُخالف الثٖ األٗجبس١ – .3

اُزج٤٤ٖ ك٢ ٓغبئَ اُخالف ث٤ٖ اُجقش٤٣ٖ ٝاٌُٞك٤٤ٖ ُِؼٌجش١ - .4

 ٓغبئَ خالك٤خ ُألخلؼ- .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓؾبمشح ٝ رطج٤ن /أُذاسط اُ٘ؾ٣ٞخ :   أُبّدح اُخبٓظ: اُغذاع٢ 03:أُؼبَٓ 05:اُشف٤ذ  

ٓلشداد أُؾبمشح  ٓلشداد اُزطج٤ن

هشاءح ك٢ ثؼل أُؼبعْ ٝأُٞعٞػبد ٝك٢ أُذاسط اُ٘ؾ٣ٞخ أعطٞسح 

. أّ ٝاهغ ُِغبٓشائ٢

 01 (...أُزٛت، االرغبٙ، أُذسعخ اُ٘ؾ٣ٞخ)ٓلب٤ْٛ رأع٤غ٤خ

هشاءح ك٢ ًزبة  أُذاسط اُ٘ؾ٣ٞخ ؽٞه٢ م٤ق ًٝزبة ك٢ أُذاسط 

.  اُ٘ؾ٣ٞخ خذ٣غخ اُؾذ٣ض٢

اُغ٤بع٤خ، أُؼشك٤خ، : أعجبة ظٜٞس أُذاسط اُ٘ؾ٣ٞخ

أُزٛج٤خ 

02 

ٓذسعخ اٌُٞكخ ٜٝٓ٘غٜب ك٢ اُ٘ؾٞ ٜٓذ١ أُخض٢ٓٝ  ٓقبدس أُذاسط اُ٘ؾ٣ٞخ  03 

هشاءح ك٢ ًزبة  أفٍٞ اُزل٤ٌش اُ٘ؾ١ٞ ػ٢ِ أثٞ أٌُبسّ   االخزالف، : ٓ٘بٛظ أُذاسط اُ٘ؾ٣ٞخ اُؼشث٤خ اُوذ٣ٔخ

اُزخش٣ظ 

04 

..... هشاءح ك٢ ًزبة أُذاسط اُ٘ؾ٣ٞخ أعطٞسح أّ ٝاهغ ُِغبٓشائ٢ أُذاسط اُ٘ؾ٣ٞخ ك٢ أُؾشم ٝأُـشة اُؼشث٤٤ٖ  05 

..... ٓذسعخ اُجقشح ُٔؾٔٞد اُغ٤ذ أُذسعخ اُجقش٣خ ٜٓ٘غٜب ٝأػالٜٓب  06 

ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ اُلشاء،  ٓذسعخ اٌُٞكخ ٜٝٓ٘غٜب ك٢ اُ٘ؾٞ ٜٓذ١ 

..... أُخض٢ٓٝ

ٓذسعخ اٌُٞكخ ٜٓ٘غٜب ٝأػالٜٓب  07 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة أُِغ ك٢ اُؼشث٤خ الثٖ ع٢٘، ٝاُخقبئقالثٖ ع٢٘ 

 ....

أُذسعخ اُجـذاد٣خ  ٜٓ٘غٜبٝأػالٜٓب  08 

اإلٗقبف الثٖ األٗجبس١ ٝاُزج٤٤ٖ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ ُِؼٌجش١، ٖٓ 

ًزبة اُغَٔ ُِضعبط، اال٣نبػ ك٢ ػَِ اُ٘ؾٞ ُِضعبع٢ 

 09  (أُؾشم) 1االخزالف اُ٘ؾ١ٞ ث٤ٖ ٓذاسط اُ٘ؾٞ

ٖٓ ًزبة اُشد ػ٠ِ اُ٘ؾبح اثٖ ٓنبء اُوشهج٢  .ٗقٞؿ  10 (أُـشة) 2االخزالف اُ٘ؾ١ٞ ث٤ٖ ٓذاسط اُ٘ؾٞ

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة األُل٤خ اثٖ ٓبُي، أُٔزغ ك٢ اُزقش٣لالثٖ 

.... ػقلٞس

 11 1أُذسعخ اُ٘ؾ٣ٞخ األٗذُغ٤خ ٝأُـشث٤خ

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اسرؾبف اُنشة ٖٓ ًالّ اُؼشة أثٞ ؽ٤بٕ 

... اُ٘ؾ١ٞ ،األفٍٞ اثٖ اُخؾبة

 12 2أُذسعخ اُ٘ؾ٣ٞخ األٗذُغ٤خ ٝأُـشث٤خ

اُلقٍٞ اُخٔغٕٞ الثٖ ٓؼط٢،  األُل٤خ : ؽشٝػ أُ٘ظٞٓبد اُ٘ؾ٣ٞخ

اثٖ ٓبُي، 

 13 1االخزالكبد اُ٘ؾ٣ٞخ  ك٢ أُ٘ظٞٓبد

األعش٤ٓٝخ الثٖ آعشّٝ اُقٜ٘بع٢ ، هطش اُ٘ذٟ ٝثَ اُقذٟ 

اُٞامؼ اُضث٤ذ١  ......ُألٗقبس١

 14 2االخزالكبد اُ٘ؾ٣ٞخ  ك٢ أُزٕٞ 



اُخبٓظ : اُغذاع٢

اُِغب٤ٗبد اُؼبٓخ : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األعبع٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

 1ػِْ اُذالُخ: أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

: ٓؾزٟٞ أُبدح

: هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

.  ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

ػِْ اُذالُخ ُلب٣ض اُذا٣خ - .1

اُجؾش اُذال٢ُ ػ٘ذ اُؼشة ، فالػ اُذ٣ٖ صساٍ - .2

دالُخ األُلبظ إلثشا٤ٛٔأ٤ٗظ - .3

 .ٓذخَ ئ٠ُ ػِْ اُذالُخ ُٔ٘وٞس ػجذ اُغ٤َِ- .4

 .ػِْ اُذالُخ اُؾذ٣ش ػجذ أُغ٤ذ عؾلخ .5

 .ػِْ اُذالُخ، أؽٔذ ٓخزبس ػٔش .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓؾبمشح ٝ رطج٤ن /1ػِْ اُذالُخ:   أُبّدح اُخبٓظ: اُغذاع٢ 2: أُؼبَٓ 4: اُشف٤ذ  

ٓلشداد أُؾبمشح  ٓلشداد اُزطج٤ن

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة ػِْ اُذالُخ أؽٔذ ٓخزبس ػٔش  ٝٓذخَ ئ٠ُ ػِْ 

 ....اُذالُخ ػجذ اُغ٤َِ ٓ٘وٞس

 01 (ث٤ٖ اُذالُخ ٝأُؼ٠٘)ٓذخَ 

األعجبة : 1ئؽٌب٤ُخ اُذالُخ ث٤ٖ اُزطٞس ٝاُزـ٤٤ش .....ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة ػِْ اُذالُخ دساعخ ٗظش٣خ رطج٤و٤خ كش٣ذ ػٞك 02 

أُظبٛش : 2ئؽٌب٤ُخ اُذالُخ ث٤ٖ اُزطٞس ٝاُزـ٤٤ش  .......ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة دالُخ األُلبظ إلثشا٤ْٛ أ٤ٗظ 03 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اُج٤بٕ ٝاُزج٤٤ٖ ُِغبؽع، اُ٘ظش٣بد  اُِغب٤ٗخ 

 ٝاُجالؿ٤خ ػ٘ذ اُغبؽع  ٓؾٔذ اُقـ٤ش ث٘ب٢ٗ 

اُذالُخ اُِـ٣ٞخ ٝؿ٤ش اُِـ٣ٞخ  04 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة أُؼ٠٘ ٝظالٍ أُؼ٠٘ ُٔؾٔذ ٓؾٔذ ٣ٞٗظ، ٓذخَ 

 ...ئ٠ُ ػِْ اُذالُخ اُؾذ٣ضخ ػجذ أُغ٤ذ عؾلخ

 05 1ػِْ اُذالُخ ٝاُِغب٤ٗبد اُؾذ٣ضخ 

 06 2ػِْ اُذالُخ ٝاُِغب٤ٗبد اُؾذ٣ضخ ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة ػِْ اُذالُخ ث٤بس ع٤شٝ 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة ػِْ اُذالُخ اُؼشث٢ ث٤ٖ اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤ن ُلب٣ض 

ٖٓ ٝظبئق اُقٞد . اُذا٣خ، ٗؾٞ اُقٞد ٝٗؾٞ أُؼ٠٘ ٗؼ٤ْ ػ٣ِٞخ

 .اُِـ١ٞ أؽٔذ ًؾي

اُذالُخ اُقٞر٤خ ٝاُقشك٤خ  07 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اُزش٤ًت ػ٘ذ اثٖ أُولغ، ٓ٘قق ػبؽٞس،  اُ٘ؾٞ 

 .ٝاُذالُخ ٓؾٔذ ؽٔبعخ ػجذ اُِط٤ق

اُذالُخ اُزش٤ًج٤خ ٝاُغ٤به٤خ  08 

 09 (اُزقٞس٣خ، اإلؽبس٣خ ) 1ٗظش٣بد دساعخ أُؼ٠٘  ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اُِـخ اُؼشث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب رٔبّ ؽغبٕ،

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة  ػِْ اُذالُخ أؽٔذ ٓخزبس ػٔش ، ك٢ ػِْ اُذالُخ 

 ....اُغ٢ًِٞ، ػجذ أُغ٤ذ أُبؽطخ

 10 (اُغ٤ًِٞخ) 2ٗظش٣بد دساعخ أُؼ٠٘ 

 11 (اُغ٤به٤خ) 3ٗظش٣بد دساعخ أُؼ٠٘  ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة ٓجبؽش ك٢ ػِْ اُذالُخ ًٔبٍ ثؾش،

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة أُخقـ الثٖ ع٤ذٙ، ٝٓؼبعْ أُؼب٢ٗ ًٝزت 

 ....اُشعبئَ

اُؾوٍٞ اُذال٤ُخ ك٢ اُزشاس اُؼشث٢  12 

ٗظش٣خ اُؾوٍٞ اُذال٤ُخ  ....ثبُٔش. س. ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة    ػِْ اُذالُخ ف 13 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة ٓوذٓخ ك٢ ػ٢ِٔ اُذالُخ ٝاُزخبهت ٓؾٔذ ٓؾٔذ 

 . ..... ٣ٞٗظ ػ٢ِ

 14 (اُجشاؿٔبر٤خ )اُذالُخ ٝاُزذا٤ُٝخ 



اُخبٓظ : اُغذاع٢

اُِغب٤ٗبد اُؼبٓخ : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُٜ٘غ٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُِـ١ٞ : أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

: ٓؾزٟٞ أُبدح

 

ٓؾبمشح ٝ / ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُِـ١ٞ : أُبدح اُخبٓظ: اُغذاع٢ 02:أُؼبَٓ 03:اُشف٤ذ

رطج٤ن 
 

ٓلشداد  ٓلشداد اُزطج٤ن

أُؾبمشح 

أُذخَ ئ٠ُ ػِْ اُِـخ ٝٓ٘بٛظ اُجؾش، سٓنبٕ ػجذ اُزٞاة  ٓذخَ ُزؾذ٣ذ أُقطِؾبد 

أُٜ٘ظ، أُٜ٘بط،  )ٝأُلب٤ْٛ

... أُٜ٘غ٤خ، أُوبسثخ، 

01 

.... أُذخَ ئ٠ُ ػِْ اُِـخ ٝٓ٘بٛظ اُجؾش ، سٓنبٕ ػجذ اُزٞاة أ٤ٔٛزٚ ، أٛذاكٚ : 1اُجؾش اُِـ١ٞ 02 

.... اُجؾش اُِـ١ٞ ػ٘ذ اُؼشة ألؽٔذ ٓخزبس ػٔش خقبئقٚ ، : 2اُجؾش اُِـ١ٞ

خطٞارٚ   

03 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اُغٔبع اُِـ١ٞ اُؼ٢ِٔ ػجذ اُشؽٖٔ ؽبط فبُؼ، أعئِخ 

... أُٜ٘غ٤خ اُؼ٤ِٔخ ٥ٓ٘خ ثِؼ٠ِ

االعزوشاء ٝاالعز٘جبه  04 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اُغٔبع اُِـ١ٞ اُؼ٢ِٔ ػجذ اُشؽٖٔ ؽبط فبُؼ، سٝا٣خ 

... اُِـخ ُؼجذ اُؾ٤ٔذ اُؾِوب٢ٗ

االعزذالٍ ٝاالعزؾٜبد  05 

ػِْ اُِـخ ُٔؾٔٞد ك٢ٜٔ ؽغبص١، ٓ٘طن اُؼشة ك٢ ػِّٞ اُِغبٕ ُؼجذ 

..... اُشؽٖٔ ؽبط فبُؼ

ٓ٘بٛظ اُجؾش اُِـ١ٞ ك٢ اُزشاس  06 

ػِْ اُِـخ ُؼجذ اُٞاؽذ ٝاك٢، ٓلبر٤ؼ األُغ٤٘خ ُغٞسط ٓٞٗبٕ،     07 (اإلعشاء)أُٜ٘ظ اُزبس٣خ٢  

..... أعظ ػِْ اُِـخ ُٔبس٣ٞ ثب١  08 (اإلعشاء)أُٜ٘ظ أُوبسٕ 

ٓجبؽش ك٢ ػِْ اُِـخ ًٔبٍ ثؾش    09 (اإلعشاء)أُٜ٘ظ اُٞفل٢ 

.... ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٢ ػجذٙ اُشاعؾ٢  10 (اإلعشاء)أُٜ٘غبُزوبث٢ِ 

رذس٣جبد   أ٤ٔٛزٚ، ئػذادٙ،  رلش٣ـٚ : االعزج٤بٕ 11 

رذس٣جبد  اُوشاءح ، رؾ٤َِ أُؾزٟٞ   : االعزج٤بٕ 12 

رذس٣جبد  رق٤ْٔ اُغذاٍٝ ٝاألؽٌبٍ 

اُزٞم٤ؾ٤خ 

13 

رذس٣جبد  ًزبثخ اُجؾش اُِـ١ٞ ٝرؾش٣شٙ  14 

 

: هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

.  ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

ٓ٘بٛظ اُجؾش ك٢ اُِـخ  ُزٔبّ ؽغبٕ  .6

. ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ، صش٣ب ِٓؾظ .7

ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش ك٢ اُؼِّٞ اإلٗغب٤ٗخ ُٔٞس٣ظ أٗغِظ  .8

 .أعئِخ أُٜ٘غ٤خ اُؼ٤ِٔخ، آٓ٘خ ثِؼ٠ِ .9

 .اُخالفخ اُ٘ؾ٣ٞخ، رٔبّ ؽغبٕ .10

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اُخبٓظ : اُغذاع٢

اُِغب٤ٗبد اُؼبٓخ : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُٜ٘غ٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

أُقطِؾ٤خ :  أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

: ٓؾزٟٞ أُبدح

ٓؾبمشح ٝ رطج٤ن / أُقطِؾ٤خ : أُبّدح اُخبٓظ: اُغذاع٢ 02:أُؼبَٓ 03:اُشف٤ذ  

ٓلشداد أُؾبمشح  ٓلشداد اُزطج٤ن

. ػِْ أُقطِؼ ٝاُق٘بػخ أُؼغ٤ٔخ  ُؼ٢ِ اُوبع٢ٔ . رؾذ٣ذ أُلب٤ْٛ  01 

هبٓٞط اُِغب٤ٗبد ُؼجذ اُغالّ أُغذ١  اُ٘ؾأح ٝاُزطٞس   : أُقطِؾ٤خ 02 

ٗقٞؿ ٖٓ  ًزبة اُزؼش٣لبد ُؼجذ اُوبدس اُغشعب٢ٗ  اُغٜٞد اُؼشث٤خ اُوذ٣ٔخ ك٢ أُقطِؾ٤خ  03 

ٗقٞؿ ٖٓ  ًزبة اُِغب٤ٗبد اُغذ٣ذح ُِلبع٢ اُلٜش١  اُغٜٞد اُؼشث٤خ اُؾذ٣ضخ ك٢ أُقطِؾ٤خ  04 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اُزؼش٣لبد ُِغشعب٢ٗ  اُغٜٞد اُـشث٤خ ك٢ أُقطِؾ٤خ  05 

ٗقٞؿ ٖٓ ٓوذٓخ ًزبة اُِغب٤ٗبد ُِٔغذ١  أُقطِؾ٤خ ٝػِْ ف٘بػخ أُؼبعْ  06 

ٗقٞفٖٔ ًزبة ٓؼغْ أُقطِؾبد ُشؽبد اُؾٔضا١ٝ  اُزشعٔخ : 1آ٤ُبد ف٘بػخ أُقطِؼ  07 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة كوٚ اُِـخ ُقجؾ٢ اُقبُؼ، ػِْ اُ٘لظ اُِـ١ٞ 

ؽ٘ل٢ ثٖ ػ٤غ٠ 

االهزشاك : 2آ٤ُبد ف٘بػخ أُقطِؼ  08 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة كقٍٞ ك٢ كوٚ اُِـخ سٓنبٕ ػجذ اُزٞاة  اُز٤ُٞذ : 3آ٤ُبد ف٘بػخ أُقطِؼ  09 

: عٜٞد أُإعغبد ك٢ ف٘بػخ  أُقطِؼ أُ٘ظٔخ اُؼشث٤خ: 1هشاءح ٖٓ هبٓٞط أُٞؽذ ط 

.... اُج٘ٞى ٝأُغبٓغ

10 

ئؽٌب٤ُخ أُقطِؼ ك٢ اُذساعبد اُِغب٤ٗخ  ....ٗقٞؿ ٖٓ ٓغِخ اُِغبٕ اُؼشث٢، ٓغِخ أُٞسد 11 

ئؽٌب٤ُخ رذس٣ظ أُقطِؼ اُِغب٢ٗ  ٗقٞفٔغِخ اُِغبٕ اُؼشث٢ 12 

 13 1آكبم اُجؾش ك٢ أُقطِؼ ٗقٞفٔغِخ اُِغبٕ اُؼشث٢

 14 2آكبم اُجؾش ك٢ أُقطِؼ ٗقٞفٔغِخ اُِغبٕ اُؼشث٢

: هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

.  ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ ئٗزشٗذ ): أُشاعغ

هبٓٞط اُِغب٤ٗبد ُِٔغذ١ - .7

آ٤ُبد ر٤ُٞذ أُقطِؼ ٤ُِؼجٞد١ - .8

اُِغب٤ٗبد ٝاُِـخ اُؼشث٤خ ُِلٜش١ - .9

 .ٓغِخ اُِغبٕ اُؼشث٢ّ أُـشة- .10

 .األعظ اُِـ٣ٞخ ُؼِْ أُقطِؼ، ٓؾٔٞد ك٢ٜٔ ؽغبص١ .11

. ٓوذٓخ ك٢ ػِْ أُقطِؼ، ػ٢ِ اُوبع٢ٔ .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اُخبٓظ : اُغذاع٢

اُِغب٤ٗبد اُؼبٓخ : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُٜ٘غ٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

أُؼغ٤ٔخ :  أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

: ٓؾزٟٞ أُبدح

ٓؾبمشح ٝ رطج٤ن / أُؼغ٤ٔخ : أُبدح اُخبٓظ: اُغذاع٢ 02:أُؼبَٓ 03:اُشف٤ذ  

ٓلشداد أُؾبمشح  ٓلشداد اُزطج٤ن

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة آ٤ُبد ر٤ُٞذ أُقطِؼ ٝث٘بء أُؼبعْ 

... ُخبُذ ا٤ُؼجٞد١... اُِغب٤ٗخ

أُؼغ٤ٔخ،ف٘بػخ أُؼغْ، )ٓذخَ افطالؽ٢ 

أُقطِؾ٤ّخ، أُؼغْ أُزخقـ، أُؼغْ 

 (اُؼبّ

01 

.... دائشح أُؼبسف اُؼشث٤خ ُٔؾٔذ كش٣ذ ٝعذ١  أُٞعٞػبد ٝدٝائش أُؼبسف  02 

.... هشاءح ك٢ ًزبة اُؼ٤ٖ ،اُغٜٔشح اُ٘ؾأح ٝاُزطٞس : أُؼغْ اُؼشث٢  03 

... أُخقـ الثٖ ع٤ذٙ  04 1اُق٘بػخ أُؼغ٤ٔخ ػ٘ذ اُؼشة 

هشاءح ك٢ أُؼغْ اُؾذ٣ش   05 2اُق٘بػخ أُؼغ٤ٔخ ػ٘ذ اُؼشة 

... ٗٔبرط ٖٓ ٗقٞؿ السٝط ٝأًٝغلٞسد، سٝثبس اُق٘بػخ أُؼغ٤ٔخ ػ٘ذ اُـشة  06 

ٗقٞؿ ٖٓ ٓوذٓخ  أُؼغْ اُٞع٤و ُٔغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ اُوبٛشح 

أَُٜ٘  ... 

اُق٘بػخ أُؼغ٤ٔخ ػ٘ذ أُؾذص٤ٖ  07 

... هشاءح ك٢ اُزٜز٣ت ، اُقؾبػ  08 1أٗٞاع أُؼبعْ اُؼشث٤ّخ اُزشاص٤خ اُؼبٓخ  

ُغبٕ اُؼشة، اُجبسع ، اُوبٓٞط أُؾ٤و   09 2أٗٞاع أُؼبعْ اُؼشث٤خ اُزشاص٤خ أُزخققخ  

ٗقٞفٖٔ أُؼغْ أُٞؽذ، ٓؼغْ اُغج٤َ دا٤٤َٗ س٣ؾ  أُؼغْ ٓزؼذد اُِـخ  10 

ٗقٞؿ ٖٓ ٓؼغْ أَُٜ٘    أُؼغْ أُذسع٢ ُِ٘بهو٤ٖ ثبُِـخ اُؼشث٤خ  11 

ٗقٞفٖٔ ٓؼغْ   أُؼغْ أُذسع٢ ُِ٘بهو٤ٖ ثـ٤شاُؼشث٤خ  12 

... ٗٔبرط ٝٗقٞفبُٔؼبع٤ٔخ ُؾالّّ اُغ٤ال٢ُ اُزؼش٣ق ك٢ أُؼغْ   13 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة آ٤ُبد ر٤ُٞذ أُقطِؼ ٝث٘بء أُؼبعْ 

.. . ُخبُذ ا٤ُؼجٞد١ ... اُِغب٤ٗخ

اُؾذٝد )ئؽٌب٤ُخ أُؼغْ اُؼشث٢ّ ٝآكبهٚ

 (ٝاُزؼش٣لبد

14 

 

: هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣غش١ رو٤٤ْ أُؾبمشاد ػٖ هش٣ن آزؾبٕ ك٢ ٜٗب٣خ اُغذاع٢، ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

.  ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

 

أُؼغْ اُؼشث٢ ٗؾأرٚ ٝرطٞسٙ ؽغ٤ٖ ٗقبس  .1

هنب٣ب ٝآكبم ،ؽبكع ػ١ِٞ ئعٔبػ٤َ : أُؼغ٤ٔخ اُؼشث٤خ .2

. ٓغبئَ ك٢ ػِْ أُؼبعْ، ئثشا٤ْٛ ثٖ ٓشاد .3

 .أُؼبع٤ٔخ ُؾالّّ اُغ٤ال٢ُ .4

. أُذاسط أُؼغ٤ٔخ، ػجذ اُوبدس ػجذ اُغ٤َِ .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اُخبٓظ : اُغذاع٢

اُِغب٤ٗبد اُؼبٓخ : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخاالعزٌؾبك٤ّخ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

أدة عضائش١ : أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

: ٓؾزٟٞ أُبدح

 1اُشف٤ذ 1أُؼبَٓاُغذاع٢ اُخبٓظ أدة عضائش١ : أُبّدح

 اُؾٔبس اُزٛج٢ أث٤ُٞٞط: األدة اُؼشث٢ اُوذ٣ْ  1

اُذس اُٞهبد ك٢ ؽؼش ثٌش ثٖ ؽٔبد  2

د٣ٞإ األ٤ٓش ػجذ اُوبدس   3

ؽٌب٣خ اُؼؾبم ك٢ اُؾت ٝاالؽز٤بم ُٔؾٔذ ثٖ ثشا٤ْٛ   4

 ئ٤ُبرح اُغضائش ٓلذ١  صًش٣ب  5

د٣ٞإ ٓؾٔذ اُؼ٤ذ آٍ خ٤ِلخ  6

ػ٤ٕٞ اُجقبئش اُجؾ٤ش اإلثشا٢ٔ٤ٛ   7

أؽٔذ سمب ؽٞؽٞ  (ؿبدح أّ اُوشٟ) 8

اُطبٛش ٝهبس  (اُؾٜذاء ٣ؼٞدٕٝ ٛزا األعجٞع)اُغبص٣خ ٝاُذسا٣ٝؼ ُؼجذ اُؾ٤ٔذ ثٖ ٛذٝهخ،  9

سؽ٤ذ ثٞعذسح ، اُضالص٤خ ُٔؾٔذ د٣ت ،   (ٓؼشًخ اُضهبم) 10

األ٤ٓش ُٞاع٢٘٤ األػشط،   11

دٝا٣ٖٝ ًَ ٖٓ  ع٤ِٔبٕ عٞاد١، ػضٔبٕ ُٞف٤ق ، ػض اُذ٣ٖ ٤ٜٓٞث٢  12

ثٞاثخ اُزًش٣بد ٥ع٤ب عجبس، راًشح اُغغذ ألؽالّ ٓغزـب٢ٔٗ  13

ٗغٔخ ٌُبرت ٣بع٤ٖ، األعٞاد ُؼجذ اُوبدس ػُِٞخ  14

: هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

.  ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

ٓؾٔذ ٗبفش، اُؾؼش اُغضائش١ اُؾذ٣ش  -1

 ؽِزبؽ ػجٞد ؽشاد، ؽشًخ اُؾؼش اُؾش ك٢ اُغضائش -2

 ٓؾٔذ ٓقب٣ق ، اُ٘ضش اُغضائش١ اُؾذ٣ش   -3

 .ػجذ أُِي ٓشربك،  اُوقخ اُغضائش٣خ أُؼبفشح -  -4

 .        ػجذ أُِي ٓشربك،  كٕ٘ٞ اُ٘ضش األدث٢ اُغضائش١ -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اُخبٓظ : اُغذاع٢

اُِغب٤ٗبد اُؼبٓخ : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخاالعزٌؾبك٤ّخ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

ٗظش٣خ اُ٘ظْ : أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

: ٓؾزٟٞ أُبدح

 1: اُشف٤ذ 1: أُؼبَٓاُغذاع٢ اُخبٓظ   ٗظش٣خ اُ٘ظْ : أُبّدح

كٌشح اُ٘ظْ ك٢ ٓجبؽش اُ٘وبد هجَ اإلٓبّ اُغشعب٢ٗ  -1 1

.كٌشح اُ٘ظْ ُذٟ ثؼل اُِـ٤٣ٖٞ 2  

٤ٖ ٝأفؾبة اإلػغبص هجَ اإلٓبّ ػجذ اُوبٛش اُغشعب٢ٗ 3  كٌشح اُ٘ظْ ُذٟ أُزٌِِّٔ

. ٓلٜٜٞٓب، أعغٜب  ٝ ٓ٘طِوبرٜب: ٗظش٣خ اُ٘ظْ ػ٘ذ اإلٓبّ ػجذ اُوبٛش اُغشعب٢ٗ -2 4

٢ ٓؼب٢ٗ اُ٘ؾٞ   -3 5 اُ٘ظْ ٝ رٞخِّ

اُ٘ظْ ٝ ػالهزٚ ثؼِْ أُؼب٢ٗ  -4 6

اُ٘ظْ ٝ ػالهزٚ ثؼِْ اُج٤بٕ  -5 7

 ه٤ٔخ اُزٝم ك٢ ٗظش٣خ اُ٘ظْ 8

 اُ٘ظْ ٝ األعِٞة 9

ٗٔبرط ٖٓ اُؾٞاٛذ اُؾؼش٣خ اُز٢ عبهٜب اُغشعب٢ٗ ٓغ اُؾشػ ٝاُزؼ٤ِن  )رطج٤وبد ٖٓ اُ٘ظْ  -6 10

أصش ٗظش٣خ اُ٘ظْ ك٢ اُذسط اإلػغبص١ ثؼذ اُغشعب٢ٗ  -7 11

 رأص٤ش ٗظش٣خ اُ٘ظْ ك٢ اُلٌش اُ٘وذ١ اُؼشث٢ اُؾذ٣ش 12

اُزوبهغ أُؼشك٢ ث٤ٖ ٗظش٣خ اُ٘ظْ ٝ اُ٘ظش٣بد اُِـ٣ٞخ اُؾذ٣ضخ   13

كٌشح اُ٘ظْ ك٢ ٓجبؽش اُ٘وبد هجَ اإلٓبّ اُغشعب٢ٗ  -8 14

 

: هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

.  ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

دالئَ اإلػغبص ُِغشعب٢ٗ - .1

. أُضَ اُغبئش ك٢ أدة اٌُبرت ٝاُؾبػش، اثٖ األص٤ش– .2

اٌُؾبف ُِضٓخؾش١ - .3

ٓلزبػ اُؼِّٞ ُِغٌب٢ً - .4

اُجالؿخ ٝاألعِٞث٤خ ُٔؾٔذ ػجذ أُطِت - .5

. أُٞعض ك٢ ؽشػ دالئَ اإلػغبص ُغؼلش دى اُجبة- .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اُخبٓظ : اُغذاع٢

اُِغب٤ٗبد اُؼبٓخ : ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخاألكو٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح

رشعٔخ أُقطِؾبد اُِـ٣ٞخ : أُبدح

: أٛذاف اُزؼ٤ِْ

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ

 :ٓؾزٟٞ أُبدح

 1: اُشف٤ذ 1: أُؼبَٓاُغذاع٢ اُخبٓظ   رشعٔخ أُقطِؾبد اُِـ٣ٞخ : أُبّدح

رشعٔخأُقطِؾبد اُِغب٤ٗخ   1

رشعٔخ أُقطِؼ اُقٞر٢   2

رشعٔخ أُقطِؼ اُقشك٢   3

رشعٔخ أُقطِؼ اُزش٤ًج٢  4

رشعٔخ أُقطِؼ اُذال٢ُ  5

رشعٔخ أُقطِؼ اُؼ٢ِّٔ  6

رشعٔخ أُقطِؼ اُجالؿ٢  7

رشعٔخ ٓقطِؾبربُِغب٤ٗبد اُٞظ٤ل٤خ  8

 رشعٔخ ٓقطِؾبد اُِغب٤ٗبد اُزٞص٣ؼ٤خ 9

 رشعٔخ ٓقطِؾبد اُِغب٤ٗبد اُزذا٤ُٝخ 10

 رشعٔخ ٓقطِؾبد اُِغب٤ٗبد اُز٤ُٞذ٣خ  11

 رشعٔخ ٓقطِؾبد اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ 12

رشعٔخ ٓقطِؾبد األعِٞث٤خ   13

رشعٔخ ٓقطِؾبد ُغب٤ٗبد اُ٘ـ  14

 

 

 

: هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

.  ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

أُقطِؾبد اُِـ٣ٞخ اُؾذ٣ضخ ُشؽبد اُؾٔضا١ٝ - .1

. اُزشعٔخ ٝٗظش٣برٜب ئٓجبسهٞ أٝثبس- .2

 .هبٓٞط اُِغب٤ٗبد ُِٔغذ١ .3

 .اُزؼش٣ت ٝأُقطِؼ، ؽؾبدح اُخٞس١ .4

أُٜ٘غ٤خ اُؼبٓخ ُزشعٔخ أُقطِؾبد ٝرٞؽ٤ذٛب ٝر٤ٔ٘طٜب، ُشؽبد اُؾٔضا١ٝ  .5

 

 
 
 
 
 
 
 



 



 

 اُغبدط: اُغذاع٢  

: ػ٘ٞإ ا٤ُِغبٗظ  

:األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األعبع٤خ  

: األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح   

ػِْ اُزشا٤ًت: أُبدح  

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ 

 

:ٓؾزٟٞ أُبدح -   

اُغذاع٢ اُغبدط 

ٝؽذح اُزؼ٤ِْ   اعبع٤خ 

ػِْ اُزشا٤ًت :ٓبدح اُ٘ـ 

اػٔبٍ ٓٞعٜخ +دسط 

 05:اُشف٤ذ 03:أُؼبَٓ

أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط 

اٌُالّ، اٌُِْ،اُ٘ؾٞ، : مجو أُلب٤ْٛ ٝأُقطِؾبد 1

... اُ٘ظْ،اُزش٤ًت

. ٗـ ٖٓ ًزبة  أُقطِؾبد اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُقشك٤خ إل٤َٓ ٣ؼوٞة

.  ٗـ ٖٓ ًزبة  ك٢ ٗؾٞ اُِّـخ ٝرشا٤ًجٜب ُخ٤َِ ػ٤ٔشحهنب٣ب ػِْ اُزشا٤ًت  2

بّ ؽغبٕاإلع٘بد ك٢ اُِـخ اُؼشث٤خ  3 ّٔ . ٗـ ٖٓ ًزبة  اُؼشث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب  ُز

بّ ؽغبٕاُشرجخ ك٢ اُغِٔخ اُؼشث٤خ  4 ّٔ . ٗـ ٖٓ ًزبة  اُؼشث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب  ُز

ٗـ ٖٓ ًزبة  ٗظبّ االسرجبه ٝاُّشثو  ك٢ اُغِٔخ اُؼشث٤خ . اُزشا٤ًت اإلع٘بد٣خ  5

. ُٔقطل٠ ػ٤ذ

.  ٗـ ٖٓ ًزبة  اُغِٔخ اإلع٤ٔخ ، ػ٢ِ أثٞ أٌُبسّاُزش٤ًت االع٢ٔ  6

. ٗـ ٖٓ ًزبة  اُغِٔخ اُلؼ٤ِخ  ، ػ٢ِ أثٞ أٌُبسّاُزش٤ًت اُلؼ٢ِ  7

ذ خبٕ.ٗـ ٖٓ ًزبة اُغِٔخ اُجغ٤طخ ك٢ عٞسح اُجوشحاُزشا٤ًت اُغ٤ِٔخ   8 ّٔ . ، ٓؾ

. ٗـ ٖٓ ًزبة ئػشاة اُغَٔ ٝأؽجبٙ اُغَٔ  ُلخش اُّذ٣ٖ هجبٝحؽجٚ اُغَٔ  9

. ًٝزبة أُلّقَ ُِّضٓخؾش١/ ٗـ ٖٓ ًزبة أُوزنت ُِٔجّشداُشؤ٣خ اُزش٤ًج٤خ ك٢ اُزشاس  10

. ٗـ ٖٓ ًزبة ٓذخَ ئ٠ُ اُِّغب٤ٗبد  ٓقطل٠ ؽشًبداُذسط اُِغب٢ٗ اُؾذ٣ش ٝػِْ اُزّشا٤ًت  11

ٗـ ٖٓ ًزبة ٓذخَ ئ٠ُ اُِّغب٤ٗبد  ٓقطل٠ ؽشًبد اُزّش٤ًت ٖٓ ٓ٘ظٞس ث١ٞ٤٘  12

ًَّاُزّش٤ًت ٖٓ ٓ٘ظٞس ٝظ٤ل٢   13 . ٗـ ٖٓ ًزبة اُٞظ٤لخ ٝاُج٤٘خ ، أُزٞ

ًَّ اُزّش٤ًت ٖٓ ٓ٘ظٞسر٤ُٞذ١  14 ٗـ ٖٓ ًزبة اُٞظ٤لخ ٝاُج٤٘خ ، أُزٞ

 

ٓزٞافَ ٝآزؾبٕ: هش٣وخ اُزو٤٤ْ  

 ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢ 

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

ك٢ ٗؾٞ اُِـخ اُؼشث٤خ ٝرشا٤ًجٜب خ٤َِ ػٔب٣شح - .1

. دسٝط ك٢ اُزش٤ًت ٓؾٔذ اُؾ٤ٌش١- .2

 .اُزشا٤ًت اُ٘ؾ٣ٞخ ك٢ مٞء ٗظش٣خ اُ٘ظْ ُقبُؼ ثِؼ٤ذ- .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اُغبدط:"  اُغذاع٢ 

: األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األعبع٤خ  

: األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح   

اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢: أُبدح  

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ 

 

:ٓؾزٟٞ أُبدح -   

اُغذاع٢ اُغبدط 

ٝؽذح اُزؼ٤ِْ   اعبع٤خ 

أػٔبٍ + اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ دسط :ٓبدح اُ٘ـ 

ٓٞعٜخ 

 04:اُشف٤ذ 02:أُؼبَٓ

أػٔبٍ ٓٞعٜخ  دسٝط 

ًَّ  ٓلٜٞٓٚ :     اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ 1 ٗـ ٖٓ ًزبة  اُِّغب٤ٗب د اُٞظ٤ل٤خ ُِٔزٞ

بّ ؽغبٕ ّٔ ./ اُِّـخ اُؼشث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب ُز

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ ٣ؾ٠٤ ثؼ٤ط٤ؼ "اُ٘ؾأح ٝاُزطٞس : اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ 2

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة   ًزبة ع٤ج٣ٞٚ   ثزٝس اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ ك٢ اُزشاس  3

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة ًزبة أُ٘ؾ٠ اُٞظ٤ل٢ ُِٔزًَٞ  "  1ٓجبدئ اُ٘ظش٣خ اُٞظ٤ل٤خ 4

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة هنب٣ب اُِـخ اُؼشث٤خ ك٢ اُِغب٤ٗبد اُٞظ٤ل٤خ ُِٔزًَٞ "  2ٓجبدئ اُ٘ظش٣خ اُٞظ٤ل٤خ 5

اُلشٝم ث٤ٖ االرغبٙ اُج١ٞ٘ ٝاالرغبٙ  6

اُٞظ٤ل٢ 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة أُ٘ؾ٠ اُٞظ٤ل٢ ُِٔزًَٞ " 

- ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اعظ رؼِْ اُِـخ ٝ رؼ٤ِٜٔب ُذٝؿالط ثشإٝ" اُوذسح اُِـ٣ٞخ ٝاُوذسح اُزٞاف٤ِخ  7

اُزٞافَ اُِـ٣ِِٞجٞؽ٤خ٢ 

أُ٘ؾ٠ اُٞظ٤ل٢ ُِٔزًَٞ - ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة" ٗؾٞ اُغِٔخ ٝٗؾٞ اُ٘ـ  8

اُج٤٘خ اُؾ٤ِٔخ،  )اُج٤٘خ ك٢ اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ 9

  (اُٞظ٤ل٤خ

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة ئؽ٤بء الثشا٤ْٛ ٓقطل٠ " 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اػشاة اُغَٔ ٝاؽجبٙ اُغَٔ ُلخش اُذ٣ٖ   هجبٝح " 1ث٤٘خ اُغَٔ ٝأٗٔبهٜب ك٢ اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ 10

ث٤٘خ اُغَٔ ٝأٗٔبهٜب ك٢ اُ٘ؾٞ  11

 2(اُٞظ٤ل٢

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة  " 

اُٞظبئق  اُزش٤ًج٤خ ك٢ ٗظش٣خ اُ٘ؾٞ  12

اُٞظ٤ل٢ 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة ٓـ٢٘ اُِج٤ت الثٖ ٛؾبّ " 

اُٞظبئق  اُذال٤ُخ ك٢ ٗظش٣خ اُ٘ؾٞ  13

اُٞظ٤ل٢ 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اُؼشث٤خ ٝاُٞظبئق اُ٘ؾ٣ٞخ   " 

اُٞظبئق  اُزذا٤ُٝخ ك٢ ٗظش٣خ  14

اُ٘ؾٞاُٞظ٤ل٢ 

 "  ًَّ ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اُٞظبئق اُزّذا٤ُٝخ ك٢ اُِّـخ اُؼشث٤خ ُِٔزٞ

 

ٓزٞافَ ٝآزؾبٕ:هش٣وخ اُزو٤٤ْ  

 ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢ 

. ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

أُ٘ؾ٠ اُٞظ٤ل٢ ُِـخ اُؼشث٤خ ُِٔزًَٞ - .1

اُِـخ اُؼشث٤خ ٝاُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ ُِٔزًَٞ - .2

اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ ُقبُؼ ثِؼ٤ذ - .3

اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ ٣ؾ٠٤ ثؼ٤ط٤ؼ - .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اُغبدط : اُغذاع٢  

:     ا٤ُِغبٗظ

: األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األعبع٤خ  

: األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح   

أفٍٞ اُ٘ؾٞ: أُبدح  

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ 

:ٓؾزٟٞ أُبدح -   

اُغذاع٢ اُغبدط 

ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  اعبع٤خ  

أػٔبٍ + دسط : أفٍٞ اُ٘ؾٞ :ٓبدح اُ٘ـ 

ٓٞعٜخ 

 05:اُشف٤ذ 03:أُؼبَٓ

ٓوذٓخ ألفٍٞ -ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة  ك٢ افٍٞ اُ٘ؾٞ ُألكـب٢ٗٓذخَ ئ٠ُ ػِْ أفٍٞ اُ٘ؾٞ  1

اُ٘ؾٞ ألؽٔذ عال٢ِ٣ 

: ٓٞهق اُؼِٔبء ٖٓ أُذٝٗخ اُِـ٣ٞخ  2

هذ٣ٔب 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اُغٔبع اُِـ١ٞ اُؼ٢ِٔ ُؼجذ اُشؽٖٔ ؽبط 

فبُؼ 

ٓٞهق اُؼِٔبء ٖٓ أُذٝٗخ اُِـ٣ٞخ  3

ؽذ٣ضب :

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة ٓذسعخ اٌُٞكخ ُِٔخض٢ٓٝ " 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة االهزشاػ ُِغ٤ٞه٢ "ػالهخ افٍٞ اُ٘ؾٞثبفٍٞ اُلوٚ   4

ؽشػ ٓوبفذ اُؾبك٤خ -ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة األفٍٞ ُزٔبّ ؽغبٕهٞاػذ االؽزغبط اُِـ١ٞ  5

ُِؾبهج٢ 

اُو٤بط اُِـ١ٞ  ث٤ٖ أُ٘بهوخ ٝاُلوٜبء  6

ٝاُ٘ؾبح 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة االؽجبٙ ٝ اُ٘ظبئش ُِغ٤ٞه٢ 

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اُشد ػ٠ِ اُ٘ؾبح الثٖ ٓنبء ٓٞهق  اثٖ ٓنبء ٖٓ اُو٤بط  7

األفٍٞ ٝ اُِـخ ث٤ٖ أُؼ٤بس٣خ ٝ اُٞفل٤خ  " ٗقٞؿ ٖٓ ًزبث٤ٚ :  اُو٤بط ػ٘ذ اُِـ٤٣ٖٞ أُؾذص٤ٖ 8

ُزٔبّ ؽغبٕ 

.. ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اال٣نبػ ك٢ ػَِ اُ٘ؾٞ ُِضعبع٢اُؼِّخ ٝ اٗٞاػٜبا  9

ٗـ ٖٓ ًت افٍٞ اُ٘ؾٞ ُٔؾٔذ خ٤ش اُؾِٞا٢ٗ اُزؼ٤َِ اُ٘ؾ١ٞ  10

ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة االهزشاػ ُِغ٤ٞه٢، " ٓغبُي اُؼِّخ  11

-افٍٞ ُزٔبّ ؽغبٕ-ٗـ ٖٓ ًزبة ُٔغ االدُخ ُالٗجبس١"اعزقؾبة اُؾبٍ  12

االٗقبف ُالٗجبس١ 

االٗقبف ُالٗجبس١ - ٗـ ٖٓ ًزبة االفٍٞ ُزٔبّ ؽغبٕاألف٤ِخ ٝاُلشػ٤خ ك٢ اُ٘ؾٞ  13

ٝٗقٞؿ ٖٓ ًزبة -ٗقٞؿ ٖٓ ًزبة اُخقبئـ الثٖ ع٢٘" اُوشائٖ / اُؼٞآَ اُِلظ٤خ ٝأُؼ٣ٞ٘خ 14

ٓـ٢٘ اُِج٤ت الٕ ٛؾبّ  

 

ٓزٞافَ ٝآزؾبٕ: هش٣وخ اُزو٤٤ْ  

 ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢ 

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

األفٍٞ ك٢ اُ٘ؾٞ الثٖ اُغشاط - .1

اإل٣نبػ ك٢ ػَِ اُ٘ؾٞ ُِضعبع٢ - .2

اُخقبئـ الثٖ ع٢٘ - .3

ُٔغ األدُخ الثٖ األٗجبس١ - .4

االهزشاػ ُِغ٤ٞه٢ - .5

اُشد ػ٠ِ اُ٘ؾبح الثٖ ٓنبء - .6

 ك٢ أفٍٞ اُ٘ؾٞ ُغؼ٤ذ األكـب٢ٗ- .7

 

 

 

 

 

 

 

 



 اُغبدط: اُغذاع٢  

:    ا٤ُِغبٗظ

: األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األعبع٤خ  

: األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح   

2ػِْ اُذالُخ : أُبدح  

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ 

 

:ٓؾزٟٞ أُبدح -   

 اُغذاع٢ اُغبدط

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  اعبع٤خ 

ػِْ اُذالُخ:ٓبدح اُ٘ـ   

اػٔبٍ ٓٞعٜخ+ دسط   

02:أُؼبَٓ 04:اُشف٤ذ   

 أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

1اُذالُخ ٝأُؼبسف اإلٗغب٤ٗخ 1  ٗـ ٖٓ ًزبة  ػِْ اُّذالُخ ٝأفُٞٚ ، ػجذ اُغ٤َِ ٓ٘وٞس   

2اُذالُخ ٝأُؼبسف اإلٗغب٤ٗخ 2 ٗـ ٖٓ ًزبة ٗـ ٖٓ ًزبة  ػِْ اُّذالُخ ٝأفُٞٚ ، ػجذ  

.اُغ٤َِ ٓ٘وٞس  

1اُذالُخ ٝٗظش٣خ اُزِو٢ 3 . ٗـ ٖٓ ًزبة ٗظش٣خ اُزِو٢ ٝاُزّأ٣َٝ ، ٓؾٔذ ٓلزبػ   

2اُذالُخ ٝٗظش٣خ اُزِو٢  4 .ؿ ٖٓ ًزبة ٗظش٣خ اُزِو٢ ٝاُزّأ٣َٝ ، ٓؾٔذ ٓلزبػ  . 

.ثبُٔش.ة-.ٗـ ٖٓ ًزبة ػِْ اُّذالُخ ئهبس عذ٣ذ ، ف اُذالُخ ٝٗظش٣خ اُوشاءح 5  

ٗـ ٖٓ ًزبة  ػِْ اُّذالُخ ، ٗٞسٓبٕ ُٞثالٕ ، رشعٔخ ٗٞس  اُذالُخ ث٤ٖ اُـشك ٝأُؼ٢٘ 6

.اُٜذٟ ُٞؽٖ  

. ٗـ ٖٓ ًزبة ٓؾبمشاد ك٢ اُّغ٤ٔ٤ُٞٞع٤ب ، ٓؾٔذ اُّغشؿ٢٘٤ اُذالُخ ٝاُغ٤ٔ٤بئ٤بد 7

  

.ٗـ ٖٓ ًزبة أُؼ٠٘ ٝظالٍ أُؼ٠٘ ، ٓؾٔذ ٣ٞٗظ اُذالُخ ٝاُزذا٤ُٝبد 8  

1اُذالُخ ٝاُزأ٣َٝ  9 أُؼ٠٘ . /ٗـ ٖٓ ًزبة اُزّؾ٤َِ اُّذال٢ُ ،ًش٣ْ ؽغبّ اُّذ٣ٖ 

. ٝظالٍ أُؼ٠٘ ، ٓؾٔذ ٣ٞٗظ  

2اُذالُخ ٝاُزأ٣َٝ 10 ع٤ٔ٤بئ٤خ / ٗـ ٖٓ ًزبة أُؼ٠٘ ٝظالٍ أُؼ٠٘ ، ٓؾٔذ ٣ٞٗظ 

. ، هبئغ اُؾّذا١ٝ.اُزّأ٣َٝ ، اإلٗزبط ٝٓ٘طن اُّذالُخ  

1اُذالُخ ٝاإلػغبص اُِـ١ٞ  11 بّ ؽّغبٕ  ّٔ . ٗـ ٖٓ ًزبة  سٝائغ اُج٤بٕ ُز  

2اُذالُخ ٝاإلػغبص اُِـ١ٞ  12 بّ ؽّغبٕ  ّٔ .  ٗـ ٖٓ ًزبة سٝائغ اُج٤بٕ ُز  

3اُذالُخ ٝاإلػغبص اُِـ١ٞ 13 .ٗـ ٖٓ ًزبة  ـ ٓؼغضح اُوشإٓ ، ٓؾٔذ ٓز٢ُّٞ اُّؾؼشا١ٝ   

..ٗـ ٖٓ ًزبة  ع٤ٔ٤بئ٤خ اُّقٞسح اإلؽٜبس٣خ، عؼ٤ذ ثٌ٘شاد دالُخ اُقٞسح ٝاألُٞإ 14  

 

ٓزٞافَ ٝآزؾبٕ: هش٣وخ اُزو٤٤ْ  

 ٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢ 

 .( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

ػِْ اُذالُخ ألؽٔذ ٓخزبس ػٔش-  

دالُخ األُلبظ الثشا٤ْٛ أ٤ٗظ-  

ػِْ اُذالُخ اُؼشث٢ ُلب٣ض اُذالُخ-  

ػِْ اُذالُخ اُزطج٤و٢ ٛبد١ ٜٗش-  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اُغبدط: اُغذاع٢  

:     ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُٜ٘غ٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح 

:  أُبدح

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ 

 

 

 

 

 ٓزًشح اُزخشط: ٓؾزٟٞ أُبدح - 

 

: هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

. ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اُغبدط: اُغذاع٢  

:     ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ االعزٌؾبك٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح 

ػِْ أُلشداد : أُبدح

:   أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ 

 : ٓؾزٟٞ أُبدح 

اُغذاع٢ اُغبدط 

ٝؽذح اُزؼ٤ِْ   اعزٌؾبك٤خ 

 01:اُشف٤ذ 01:أُؼبَٓػِْ أُلشداد أػٔبٍ ٓٞعٜخ :ٓبدح اُ٘ـ 

ػ٘ذ اُوذٓبء ٝأُؾذص٤ٖ  (..ٓلّٜٞ أُلشدح، أٌُِخ،اُِلع)ٓذخَ افطالؽ٢ّ  1

ػِْ أُلشداد ػ٘ذ أُؾذص٤ٖ  2

دساعخ ك٢ اُلشٝم : أُلشداد اُؼبٓخ ٝاُخبفخ 3

خ 4 ّٓ دساعخ ك٢ اُلشٝم : (أُزٖ، اُشف٤ذ )ٓلشداد اُلشد ٝٓلشداد األ

دسعخ اُزطبثن : (أُؼ٠٘ األعبط، اإلمبك٢ )ػ٘بفش أُؼ٠٘ ك٢ أُلشداد 5

ٓ٘بٛظ ئؽقبء أُلشداد  6

رق٤٘ق أُلشداد  7

اُلق٤ؼ ٝاُذخ٤َ : (ٖٓ ؽ٤ش األفَ )أٗٞاع أُلشداد ك٢ اُِـخ اُؼشث٤خ 8

أُؼشة ٝاُذخ٤َ  9

أُغزؼَٔ : أٗٞاع أُلشداد ٖٓ ؽ٤ش االعزؼٔبٍ 10

اُخبَٓ ٝأَُٜٔ  11

اُزشادف، اُزنبّد،أُؾزشى اُِلظ٢ : اُؼالهبد اُذال٤ُخ ث٤ٖ أُلشداد 12

ٓؾٌِخ اُزطبثن ك٢ أُلشداد  13

ػالهخ أُلشداد ُٔغز٣ٞبد اُِـخ  14

 

ٓزٞافَ : هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

. ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

ؽشػ ؽزٝس اُزٛت الثٖ ٛؾبّ - .1

. أٌُِخ ك٢ اُزشاس اُِغب٢ٗ اُؼشث٢، ػجذ اُؾ٤ٔذ ػجذ اُٞاؽذ– .2

أٌُِخ ُؾ٢ِٔ خ٤َِ - .3

 .دٝس أٌُِخ ك٢ اُِـخ ُغز٤لبٕ أُٖٝٔ- .4

. اُقبؽج٢ ك٢ كوٚ اُِـخ ، اثٖ كبسط .5

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اُغبدط:  اُغذاع٢ 

:     ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ االعزٌؾبك٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح 

اُقٞر٤بد : أُبدح

:   أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ 

 

 :ٓؾزٟٞ أُبدح - 

اُغذاع٢ اُغبدط 

ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  اعزٌؾبك٤خ  

 01:اُشف٤ذ 01:أُؼبَٓأػٔبٍ ٓٞعٜخ : اُقٞر٤بد:ٓبدح اُ٘ـ 

ٓذخَ ئ٠ُ ػِْ األفٞاد  1

 اُل٘ٞر٤ي 1:أهغبّ ػِْ األفٞاد 2

 اُلُ٘ٞٞع٤ب 2: أهغبّ ػِْ األفٞاد 3

اُذساعخ اُقٞر٤خ ُذٟ ػِٔبء اُؼشث٤خ  4

...  اُخ٤َِ، األصٛش١ّ : اُذساعخ اُقٞر٤خ ُذٟ اُِـ٤٣ٖٞ ك٢ أُؼبعْ 5

ُذٟ ػِٔبء اُوشاءاد "       6

اثٖ ع٢٘ : ُذٟ اُ٘ؾبح "      7

ػِْ األفٞاد ُذٟ اثٖ ع٤٘ب  8

 (اُذساعخ اُٞظ٤ل٤خ )اُذساعبد اُقٞر٤خ ُذٟ اُـشث٤٤ٖ 9

... اُل٤ْٗٞ، األُلٕٞ: دساعخ األفٞاد اإلكشاد٣خ: ٓغبالد ػِْ األفٞاد 10

... اإلدؿبّ: دساعخ األفٞاد أُشًجخ  11

أُخبسط ٝاُقلبد : اُذساعبد اُقٞر٤خ اُؼشث٤خ 12

األثغذ٣خ ٝاألُلجبئ٤خ  13

اٌُزبثبد اُقٞر٤خ  14

 

ٓزٞافَ : هش٣وخ اُزو٤٤ْ

٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

 ( ئُخًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

أعجبة ؽذٝس اُؾشٝف الثٖ ع٤٘ب - .1

األفٞاد اُِـ٣ٞخ الثشا٤ْٛ أ٤ٗظ - .2

ػِْ األفٞاد ٌُٔبٍ ثؾش - .3

اُقٞد اُِـ١ٞ ٓخزبس ػٔش - .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اُغبدط: اُغذاع٢  

 ُغب٤ٗبد ػبٓخ :  ا٤ُِغبٗظ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػٖ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ األكو٤خ

:  األعزبر أُغإٍٝ ػ٠ِ أُبدح 

اُؾٌبٓخ ٝأُٞاه٘خ : أُبدح

:  أُؼبسف أُغجوخ أُطِٞثخ 

 

: ٓؾزٟٞ أُبدح - 

 

اُغذاع٢ اُغبدط 

ٝؽذح اُزؼ٤ِْ    

اُؾٌبٓخ ٝأُٞاه٘خ :ٓبدح اُ٘ـ 

اػٔبٍ ٓٞعٜخ 

 01:اُشف٤ذ 01:أُؼبَٓ

 مفهوم احلكامة 1
 شروط احلكامة وآثارها  2
 ترشيد احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 3
 مفهوم املواطنة 4
 املواطن وقيم املواطنة 5
 السلوك اإلجيايب يف احلياة االجتماعية وقيم التضامن 6
 املواطنة وحماربة الرشوة 7
  والنزاهة وحماربة الفساد املايل واالقتصادياملواطنة 8
  والتصدي للمحسوبيةاملواطنة 9

 املواطنة وتثبيت القيم اإلنسانية  10
  التعاون والتضامن العدالة واحلرية اجلامعة ودورها يف بناء قيم  11
 األخالقيات اجلامعية و حماربة السرقات األدبية  العلمية 12
 اجملتمع املدين نشر قيم املواطنة  13
 محاية البيئة 14

 

: هش٣وخ اُزو٤٤ْ

 

٣ٌٕٞ رو٤٤ْ األػٔبٍ أُٞعٜخ ٓزٞافال هٞاٍ اُغذاع٢  

 ئُخ ًزت،ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزشٗذ، ): أُشاعغ

 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 


