
 
 
 

 د.م.المقرر البيداغوجي لليسانس األدب العربي نظام ل
 
 
 
 
 
 

 الجذع المشترك لمٌدان اللغة واألدب العربً
 

 الثالث والرابعاألول و الثانً والسداسً 
 
 

 عبة الدراسات اللغوٌةش -
 األدبٌة الدراسات شعبة -
 النقدٌة الدراسات شعبة -

 
 
 

 



 (مٌدان اللغة واألدب العربً)جذع مشترك : السداسً األول - 1

 

 

 وحدة التعلٌم

الحجم الساعً 

 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

14-16 

 أسبوع 

أعمال  أعمال موجهة محاضرة

 تطبٌقٌة

 إمتحان متواصل عمال فردٌة

   18       وحدات التعلٌم األساسٌة

   09       و ث أ وحذة األدب العربً القذٌن ونقذه

 امتحان متواصل 05 03 03:00  01:30 01:30 48 (شعر) النص األدبً  القذٌن 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  01:30 01:30 48 1النقد األدبً القدٌم : 2المادة 

   09        وحذة علوم اللغت2و ث أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  01:30 01:30 48 1 علن الصرف1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  01:30 01:30 48  البالغت العربٍت2المادة 

   09       وحدة التعلٌم المنهجٌة

 امتحان متواصل 03 02 01:30  03:00  48 تقنٍاث البحث: 1المادة 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  03:00  48  تقنٍاث التعبٍر الشفوي2المادة 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  01:30 01:30 48 العروض وهوسٍقى الشعر: 3المادة 

   01       وحدة التعلٌم االستكشافٌة

 امتحان  01 01 01:30   01:30 24  علوم القرآن1المادة 

   02       وحدة التعلٌم األفقٌة

  متواصل 01 01 01:30  01:30  24 (التعبٌر الشفهً) اللغت األجنبٍت1المادة 

  متواصل 01 01 01:30 01:30   24  اإلعالم اَل2ًالمادة 

   30 19  01:30 15 09 408 1مجموع السداسً 

 

 

 

 



 (مٌدان اللغة واألدب العربً) جذع مشترك :السداسً الثانً- 2

 

 وحدة التعلٌم

الحجم 

الساعً 

 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

14-16 

 أسبوع 

أعمال  أعمال موجهة محاضرة

 تطبٌقٌة

 إمتحان متواصل عمال فردٌة

       18   

   09       و ث أ وحذة األدب العربً القذٌن ونقذه

 امتحان متواصل 05 03 03:00  01:30 01:30 48 (نثر) النص األدبً  القذٌن1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  01:30 01:30 48 2النقد األدبً القدٌم 2المادة 

   09        وحذة علوم اللغت2و ث أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  01:30 01:30 48 1 علن النحو1المادة 

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

   09       وحدة التعلٌم المنهجٌة

 امتحان متواصل 03 02 01:30  03:00  48  ت البحثتقنٍا: 1المادة 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  03:00  48  فنٌات التعبٌر الكتابً :2المادة 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  01:30 01:30 48 مصادر اللغة واألدب والنقد : 3المادة 

   01       وحدة التعلٌم االستكشافٌة

 امتحان  01 01 01:30   01:30 24 تارٌخ الحضارة اإلنسانٍت: 1المادة 

   02       وحدة التعلٌم األفقٌة

التعبٌر ) اللغت األجنبٍت1المادة

 .(الشفهً/الكتابً

  متواصل 01 01 01:30  01:30  24

  متواصل 01 01 01:30 01:30   24  اإلعالم اَل2ًالمادة 

   30 19  01:30 15 09 408 2مجموع السداسً

 



 

 (السداسً الثالث)عبة الدراسات اللغوٌة ش -
 
 

 وحدة التعلٌم

الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16
 تطبٌقٌة

أعمال 
 فردٌة

 امتحان متواصل

   18       وحدات التعلٌم األساسٌة    

   09       وحدة األدب العربي الحديث ونقده 1و ت أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48  النص األدبي الحديث1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  1.30 1.30 48  النقد األدبي الحديث2المادة 

   09       وحدة علوم اللغة  2و ت أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48  2 علم النحو 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  1:30 1:30 48  اللسانيات العامة2المادة 

   09       وحدة التعلٌم المنهجٌة

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 المناهج النقدية المعاصرة: 1المادة 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48  األسلوبية و تحليل الخطاب: 2المادة 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 مدخل إلى األدب المقارن: 3المادة 

   02       وحدة التعلٌم االستكشافٌة

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 علم الداللة: 1المادة 

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 أصول النحو : 2المادة 

   01       وحدة التعلٌم األفقٌة

تعبٌر كتابً )  اللغة األجنبية1المادة 
 (شفهً/

  متواصل 01 01 01:30  1.30  24

   30 19   15:00 10:30 408 3مجموع السداسً

 
 

 



 

 

 (السداسً الرابع)عبة الدراسات اللغوٌة ش -
 

 وحدة التعلٌم

الحجم 
الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

14-16 
 أسبوع 

أعمال  محاضرة
 موجهة

أعمال 
تطبٌق

 ٌة

عمال 
 فردٌة

 امتحان متواصل

          وحدات التعلٌم األساسٌة

   09       وحدة األدب العربي المعاصر ونقده 1و ت أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48  النص األدبي  المعاصر1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  1.30 1.30 48  النقد العربي المعاصر2المادة 

   09       وحدة علوم اللغة  2و ت أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48 2 علم الصرف1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  1.30 1:30 48  اللسانيات التطبيقية3المادة 

   09       وحدة التعلٌم المنهجٌة

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 نظرية األدب: 1المادة 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1:30 48  .المدارس اللسانٌة 2المادة 

   03 02 01:30  1:30 1:30 48 مدخل إلى اآلداب العالمٌة: 3المادة

     وحدة التعلٌم االستكشافٌة

 

  02   

 (اللسانٌات التطبٌقٌة )2االختٌار (اللسانٌات العامة)1االختٌار

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 التعلٌمٌات العامة مستوٌات التحلٌل اللسانً 1المادة 

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 علم االجتماع اللغوي فلسفة اللغة 2المادة 

   01       وحدة التعلٌم األفقٌة

  متواصل 01 01 01:30  1.30  24 (شفهً/تعبٌر كتابً )   اللغة األجنبية1المادة 

   30 19   15 10:30 408 4مجموع السداسً

 



 

 (السداسً الثالث)عبة الدراسات األدبٌة ش -
 

 وحدة التعلٌم

الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16
 تطبٌقٌة

أعمال 
 فردٌة

 امتحان متواصل

   18       وحدات التعلٌم األساسٌة

   09       وحدة األدب العربي الحديث ونقده 1و ت أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48  النص األدبي الحديث1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  1.30 1.30 48  النقد األدبي الحديث2المادة 

   09       وحدة علوم اللغة  2و ت أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48  2 علم النحو 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  1:30 1:30 48  اللسانيات العامة2المادة 

   09       وحدة التعلٌم المنهجٌة

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 المناهج النقدية المعاصرة: 1المادة 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 األسلوبية و تحليل الخطاب: 2المادة 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 مدخل إلى األدب المقارن: 3المادة 

   02       وحدة التعلٌم االستكشافٌة

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 مدخل إلى األدب المغاربً: 1المادة 

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 األدب الشعبً العام :2المادة 

   01       وحدة التعلٌم األفقٌة

تعبٌر كتابً )  اللغة األجنبية1المادة 
 (شفهً/

  متواصل 01 01 01:30  1.30  24

   30 19   15:00 10:30 408 3مجموع السداسً

 
 

 



 
 (السداسً الرابع)عبة الدراسات األدبٌة ش-

 

 وحدة التعلٌم

الحجم 
الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

14-16 
 أسبوع 

أعمال  محاضرة
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

عمال 
 فردٌة

 امتحان متواصل

   18       وحدات التعلٌم األساسٌة

   09       وحدة األدب العربي المعاصر ونقده 1و ت أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48  النص األدبي  المعاصر1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  1.30 1.30 48  النقد العربي المعاصر2المادة 

   09       وحدة علوم اللغة  2و ت أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48 2 علم الصرف1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  1.30 1:30 48  اللسانيات التطبيقية3المادة 

   09       وحدة التعلٌم المنهجٌة

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 نظرية األدب: 1المادة 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1:30 48 المدارس اللسانٌة  .2المادة 

   03 02 01:30  1:30 1:30 48 مدخل إلى اآلداب العالمٌة: 3المادة

     وحدة التعلٌم االستكشافٌة

 

  02   

 (األدب المقارن والعالمً)2االختٌار (أدب جزائري)1االختٌار

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 االنثروبولوجٌا الثقافٌة المادة أألدب الجزائري القدٌم

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 تيارات فكرية عالمية  األدب الشعبي الجزائري2المادة 

 (أدب عربً )3االختٌار

 الشعرٌة العربٌة1المادة

 االحداثة فً األدب العربً 2المادة 

   01       وحدة التعلٌم األفقٌة

  متواصل 01 01 01:30  1.30  24 (شفهً/تعبٌر كتابً )   اللغة األجنبية1المادة 

   30 19   15 10:30 408 4مجموع السداسً



 

 (السداسً الثالث)شعبة الدراسات النقدٌة -
 

 وحدة التعلٌم

الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16
 تطبٌقٌة

أعمال 
 فردٌة

 امتحان متواصل

   18       وحدات التعلٌم األساسٌة

   09       وحدة األدب العربي الحديث ونقده 1و ت أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48  النص األدبي الحديث1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  1.30 1.30 48  النقد األدبي الحديث2المادة 

   09       وحدة علوم اللغة  2و ت أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48  2 علم النحو 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  1:30 1:30 48  اللسانيات العامة2المادة 

   09       وحدة التعلٌم المنهجٌة

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 المناهج النقدية المعاصرة: 1المادة 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 األسلوبية و تحليل الخطاب: 2المادة 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 مدخل إلى األدب المقارن: 3المادة 

   02       وحدة التعلٌم االستكشافٌة

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 فلسفة النقد: 1المادة 

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 نظرية األجناس األدبية : 2المادة 

   01       وحدة التعلٌم األفقٌة

تعبٌر كتابً )  اللغة األجنبية1المادة 
 (شفهً/

  متواصل 01 01 01:30  1.30  24

   30 19   15:00 10:30 408 3مجموع السداسً

 
 

 

 



 

 

 (السداسً الرابع)شعبة الدراسات النقدٌة -
 

 وحدة التعلٌم

الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

أعمال  محاضرة  أسبوع 14-16
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

عمال 
 فردٌة

 امتحان متواصل

          وحدات التعلٌم األساسٌة

   09       وحدة األدب العربي المعاصر ونقده 1و ت أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48  النص األدبي  المعاصر1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 01:30  1.30 1.30 48  النقد العربي المعاصر2المادة 

   09       وحدة علوم اللغة  2و ت أ 

 امتحان متواصل 05 03 03:00  1.30 1.30 48 2 علم الصرف1المادة 

 امتحان متواصل 4 02 01:30  1.30 1:30 48  اللسانيات التطبيقية2المادة 

   09       وحدات التعلٌم المنهجٌة

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1.30 48 نظرية األدب: 1المادة 

 امتحان متواصل 03 02 01:30  1.30 1:30 48 المدارس اللسانٌة  2المادة 

   03 02 01:30  1:30 1:30 48 مدخل إلى اآلداب العالمٌة: 3المادة

     وحدات التعلٌم االستكشافٌة
 

  02   

 2االختٌار 1االختٌار

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 النقد والمعارف المصطلح النقدي 1المادة 

 امتحان متواصل 01 01 01:30  1.30  24 الّنقد األدبي الجزائري  نقد الّنقد2المادة 

   01       وحدة التعلٌم األفقٌة

  متواصل 01 01 01:30  1.30  24 (شفهً/تعبٌر كتابً )   اللغة األجنبية1المادة 

   30 19   15 10:30 408 4مجموع السداسً

 

 

 

 



 

 دراساث أدبٍت ولغوٌت : الشعبت

 

 -دراساث أدبٍت- السنت الثالثت  السذاســــً الخاهــــس  

 

 انمعامــــــم انممايــــــش

  وزذاخ انتعهيم األصاصيح

 4 األدب اندزائزي انمذيم

 3 شكم انىظىص

 4 األدب انظىفي في انمشزق و انمغزب

 3 أدب انطفم

  وزذاخ انتعهيم انمىهديح

 3 مىاهح انثسث األدتي

  وزذاخ انتعهيمح االصتكشافيح

 2 تزخمح انىظىص األدتيح

 2 عهم اندمال و وظزيح انفه

 2 تسهيم انخطاب

  وزذاخ انتعهيم األفميح

 2 أدب انززهح

 2 تعهيميح نغح انتخظض

 30 (أدتـــيح  )مدمىع  انضذاصي انخامش 

 



 

 -دراساث أدبٍت-              السنت الثالثت السذاســــً الســـــادس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمعامــــــم انمماييش

  وزذاخ انتعهيم األصاصيح

 4 األدب اندزائزي انسذيث و انمعاطز

 4 انىمذ اندزائزي انسذيث و انمعاطز

 3 وظزيح انمزاءج

 3 انمذارس األدتيح

 3 انمذارس انىمذيح

  وزذاخ انتعهيم انمىهديح

 3 مىاهح تفضيز انمزآن

  وزذاخ انتعهيمح االصتكشافيح

 2 األدب انشعثي

 2 فه انمضزذ

 2 اآلداب األخىثيح انسذيثح

  وزذاخ انتعهيم األفميح

 2 مذكزج انتخزج

 تعهيميح انىظىص انمذرصيح/ اختياري 

 انتسزيز اإلداري و انتذليك انهغىي

2 

 30 (أدتيـــح  )مدمىع انضذاصي  انضادس 



 

 

 

 -دراصاخ انهغىيح- انضىح انثانثح انضذاصــــي انخامش  

 

 انمعامــــــم انمماييش

  وزذاخ انتعهيم األصاصيح

 4 انظىتياخ انعزتيح

 3 شكم انىظىص

 4 عهم انتزاكية

 3 عهم انهغح انممارن

 3 عهم انذالنح

  وزذاخ انتعهيم انمىهديح

 3 مىاهح انثسث انهغىي

  وزذاخ انتعهيمح االصتكشافيح

 2 انمذارس انهضاويح

 2 عهم انمظطهر

 2 تزخمح انىض انهغىي

  وزذاخ انتعهيم األفميح

 2 تسهيم انخطاب

 تعهيميح نغح انتخظض

2 

 



 30 (انهغىي )مدمىع انضذاصي انخامش 

 -دراصاخ انهغىيح- انضىح انثانثح انضذاصــــي انضادس  

 

 

 

 

 انمعامــــــم انمماييش

  وزذاخ انتعهيم األصاصيح

 4 انفىوىنىخيح انظزفيح

 3 نضاوياخ انىض

 3 انهضاوياخ انعزتيح انساصىتيح

 3 عهم انهغح اندغزافي

 4 عهم انمفزداخ و طىاعح انمعاخم

  وزذاخ انتعهيم انمىهديح

 3 مىاهح تفضيز انمزآن

  وزذاخ انتعهيمح االصتكشافيح

 2 وظزيح انمزاءج

 2 عهم اندمال و وظزيح انفه

 2 دوائز انعارف انعانميح

  وزذاخ انتعهيم األفميح

 2 مذكزج انتخزج

 2 تعهيميح انىظىص انمذرصيح

 

 30 (انهغىي )مدمىع انضذاصي انضادس 


