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 إطار وأهداف التكوين:   - 3
 

النموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوين في تخصصات التحديد ) شروط االلتحاق - أ

 ( المعنيالماستر 

 

  ما يلي:يسمح للطالب الذي تحتكم شهادته إلى 

 

نقدية تخصص الدراسات الة شعبمنح األولوية إلى مع  سانس في اللغة واألدب العربيلي -

، إضافة إلى التخصصات  المقترحة من طرف الوزارة والتي تدخل ضمن نقد ومناهج 

 شعبة: الدراسات النقدية في مرحلة الليسانس.

 .بميدان اللغة واألدب العربيمختلف الشعب التي ترتبط معرفيا بعدها و -
 

 

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

 

 يهدف هذا التكوين إلى توجيه الطالب نحو تقوية المعارف التي اكتسبها في مرحلة            

ت معرفية من إمكانا النقد الحديث والمعاصر وفره تخصص يالليسانس، من خالل استغالل ما 

في ضوء لمواد والمفردات المدرجة فيه، ادها كما هو الحال بالنسبة لتزوده للتمكن من بعض مو

منهجية بيداغوجية تستوحي طرائقها من أحدث نظريات التعليمية المعاصرة؛ بهدف تكوين طالب 

اهات مزود بحس متميز، نتيجة توجيهه نحو توظيف مختلف الوسائل واألدوات التي توفرها االتج

 المعاصرة. لنقديةا

 

كما أن هذا الماستر يفتح أمام الطالب آفاقا واسعة توضح له الرؤية تجاه المرحلة الالحقة  

 في الدكتوراه. 

يتزود الطالب في هذه المرحلة من التكوين بمعارف مختلفة، ترتبط عضويا بالتخصص؛ 

انعكاساتها على مجال علوم اللغة ، ومدى  النقديــة الحديثة والمعاصرةمنها تعمق في الدراسات 

 العربية.

ويسعى هذا التكوين إلى استغالل مختلف الوسائل المعلوماتية والبرمجية في تطوير قدرات 

الطالب على االستيعاب المعرفي والتجريبي، على مستوى تحليل النصوص ونقدها، بهدف تشغيل 

نحو تكوين باحث يتميز بحس نقدي يمكنه اإلبداعية، والتحرر من التبعية الفكرية، والسعي  هقدرات

من توليد األفكار وتجريبها ميدانيا.، وذلك من خالل جملة من المعايير التي يستنبطها من دراسته 

، وتتويج ذلك بإعداد بحث تتم مناقشته عند نهاية التكوين ، بحيث يتم التدرب على   النقدلمواد  

 طروحة دكتوراه في التخصص.البحث العلمي ، وفي الوقت نفسه اإلعداد أل

 

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

 

يستهدف هذا الماستر جملة من الغايات؛ منها اكتساب الطالب القدرة على تحليل النصوص 

س واإلعالم، وبالتالي بأشكالها المختلفة، وفق منهجيات بيداغوجية دقيقة تؤهله تربويا لمهام التدري
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التدرج في البحث العلمي؛ ألن هذا التكوين يركز أساسا على تكوين الطالب ألجل مسايرة التطور 

 تجعله مستعداالعلمي وتهيئته لدخول عالم الشغل، ومدى قدرته على اكتساب المعارف القبلية التي 

 ألن يكون معلما جيدا.

، ومختلف النظريات المعرفية التي المعاصرةالنقدية الحديثة ويدرس الطالب النظريات 

من ه مما تقدمه التداوليات ، إضافة إلى استفادتاالتجاهات الغربية ثم العربية الحديثةاعتمدتها 

 . ث في ميدان اللغة و األدب العربيمعارف يحتاجها الباح

ولوج عالم  كما يهدف هذا الماستر إلى تكوين طالب أو باحث يتميز بمؤهالت منهجية تمكنه من

من  تمكنهالمعرفة بسهولة انطالقا من قناعة تربوية تركز أساسا على اكتساب كفاءة منهجية 

اكتساب شجاعة أدبية تجعله يقتحم مصادر المعرفة ومرجعياتها بسهولة، مستغال في ذلك ما 

ت توفره التكنولوجيات الحديثة في مجال اإلعالم واالتصال )الحاسوب، االنترنيت، البرمجيا

 ...إلخ( .

 

 

 حاملي الشهادات الجامعية  تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د

 

 

إن مسعانا في هذا المشروع ينطلق من مبدأ إنجاح منظومة التعليم الجامعي الجديدة 

)ل.م.د(، التي يفترض أن تحقق تأطيرا نوعيا، في حال تطبيق الشروط البيداغوجية والعلمية التي 

النقد لقوانين والنصوص التشريعية في هذا المجال؛ وبالتالي فإن حامل شهادة الماستر في تحددها ا

يستطيع أن يستجيب لمتطلبات عالم الشغل في مجال مختلف أطوار التعليم،  الحديث والمعاصر

ومختلف المهام التربوية التي توفرها وزارة التربية الوطنية )مستشار تربية، موجه، مساعد 

لخ(. كما يفتح مجال العمل في ميدان اإلعالم واالتصال )الصحافة المكتوبة والمسموعة، تربوي..إ

التنشيط اإلذاعي والتلفزيوني(. كما يمكن هذا التكوين الطالب من ممارسة مختلف الوظائف 

 .إلخ(..  .المتعلقة بمجال النشاطات الثقافية )دور الثقافة، المسرح، السياحة.

 

 

 :تخصصات أخرى الجسور نحو -ه

بناء على التكوين القاعدي الذي يستوعب فيه الطالب مختلف المعارف المتعلقة باآلداب 

وبالتالي شعبة الدراسات النقدية. واللغات، يتقاطع هذا التكوين مع كل التخصصات التي تمتد من 

د العربي مغاربي وكذا النقالنقد ال  تخصصي النقد الحديث والمعاصر للجسور إلىيؤهل ماستر 

من خالل مقاييسه المتقاطة مع مقاييس تنتمي إلى مختلف  –القديم. كما يتيح له هذا التخصص 

 المجال واسعا لمواصلة الدراسة في مرحلة الدكتوراه في تخصصات مختلفة. -التخصصات

 

 :  تكوينمؤشرات متابعة ال -و

 
باستطاعته متابعة  برج بوعريريج ةنظرا لتوفر قدرات التأطير في قسم اللغة واألدب العربي بجامع

غير أن الضمان الحقيقي لمتابعة ترة و أساتذة مساعدين افالقسم يضم دكالمشروع، ويضمن التأطير المناسب؛ 

هو التحكم في عدد الطلبة المتكونين بشكل عقالني، ووضع شروط دقيقة للقبول في هذا التخصص، بناء التكوين 
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، والكفاءة النقديةكتوراه، وبخاصة في المواد المؤهلة للتعمق في الدراسات على نتائج الطالب في مرحلة الد

 وإلى الدراسات الغربية الحديثة. ةلعربيالبحوث اتعود في األساس إلى  النقد؛ ألن مرجعيات  لذلكالالزمة 

 ةاألدبية و النقديإلى جانب هذه المعطيات الموضوعية، فإن عدد المؤطرين المتخصصين في الدراسات 

الموجودين في القسم، يضمن إلى حد كبير متابعة المشروع؛ وبخاصة أن أغلبهم على أبواب مناقشة شهادة 

 الدكتوراه في التخصص نفسه.

 

 

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

 :قدرات التأطير -

 

يمكنه التكفل بيداغوجيا وعلميا ضمن تخصص  بفضل ما يتوفر عليه قسم اللغة واألدب العربي  من تأطير،

 البيداغوجية. اإلمكانياترفع العدد في حالة توفر  إمكانيةمع  مؤهال اطالب  60 ، بـنقد حديث ومعاصر
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 التأطير الخارجي -ب
 

  -سطيف  –جامعة فرحات عباس     المؤسسة التابعة لها:
 

  صالشهادة التدرج + التخص االسم واللقب
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

  محاضرة + تطبيق أ مح أ لسانيات -دكتوراه   ليسانس لغة وأدب عربي محمد بوادي

      

      
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

  الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
ة التدخلطبيع الرتبة  التوقيع *

      

      

      
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

  الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

 

 أخرى)توضح(محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات،   *
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة -4

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

 

                              مخبر اآلداب واللغات )قيد اإلنجاز (   عنوان المخبر :

 
 

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجهيز   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 12 المؤسســـــــة:  جامعة: محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج.                            

                                  عنوان الماستر.  نقد حديث و معاصر 
  2017  -  2016السنة الجامعيــة:  

 /                                ميادين التربص والتكوين في المؤسسات: -ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص
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 /                          مخابر البحث لدعم التكوين المقترح: -ج
 

 رئيس المخبر

 رقم اعتماد المخبر

 

 التاريخ :

 

 

 رأي رئيس المخبر :

 

 رئيس المخبر

 رقم اعتماد المخبر

 

 التاريخ :

 

 

 المخبر رأي رئيس 
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 /                                     :اعمة للتكوين المقترحمشاريع البحث الد -د

 

 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث

    

    

    

    

    

    

 

 

 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه

 

 

 مل الشخصي منها:يتوفر القسم على فضاءات متعددة للع

 

 موقعا مجهزا وموصوال بالشبكة. 30قاعة لالنترنت تضم  -

 

 طالبا. 120قاعة للمطالعة، تتسع ألكثر من  -

 

 األدبية النظرية والتطبيقية )قيد اإلنجاز(. تالدراسا مخبر -
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II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
 سداسيات(( 4)الرجاء تقديم بطاقات األربع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 السداسي األول: - 1
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  2017  -  2016السنة الجامعيــة:  

 وحدة التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع  14-16
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

أعمال 

 أخرى
 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية  

   09             ()إج 1و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 ( 1د )ـــــد النققـــــن     : 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 د عربي حديثـــــنق     : 2المادة 

   09        ()إج 2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 ( 1تحليل الخطاب )      :1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 ( 1) لتأويـلبالغة ا      :2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       (و ت م )إج

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 منهجية البحث ) المصادر (     : 1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 ( 1)األسلوبيـــــــــة     : 2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 ( 1)ـم التراكيبعلــ      :3المادة 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

   02       (و ت إ )إج

 × × 01 01 1:30  1:30  24 ( 1)البالغة الجديدة      : 1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 مبادىء الترجمة ومناهجها     : 2المادة 

          وحدة التعليم األفقية

   01       ()إجو ت أ ف 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 ةـــــة أجنبيـــــــــلغ     : 1المادة 

   30 19 18:00  15:00 09:00 384 1مجموع السداسي 



 17 المؤسســـــــة:  جامعة: محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج.                            

                                  عنوان الماستر.  نقد حديث و معاصر 
  2017  -  2016السنة الجامعيــة:  

 السداسي الثاني: -2
 

 وحدة التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع  14-16
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

أعمال 

 أخرى
 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية  

   09        ()إج 1و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 ( 2د ) ــــــد النقــــــنق     : 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 د عربي معاصر ــــــنق      :2المادة 

   09        ()إج 2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 ( 2)  تحليل الخطاب      : 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48  ( 2)   بالغة التأويـل     : 2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       (و ت م )إج

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 ) التقنيات ( منهجية  البحث     : 1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 ( 2األسلوبيـــــــــة )      : 2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 ( 2) م التراكيب  ــعل     : 3المادة 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

   02       (و ت إ )إج

 × × 01 01 1:30  1:30  24 ( 2غة الجديدة ) البال      :1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 (  1ترجمة األساليب والنصوص )      : 2المادة 

          وحدة التعليم األفقية

   01       ()إجو ت أ ف 

  × 01 01 1:30 1:30   24 يـــــــــــالم آلــــإع     : 1المادة 

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

 



 18 المؤسســـــــة:  جامعة: محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج.                            

                                  عنوان الماستر.  نقد حديث و معاصر 
  2017  -  2016السنة الجامعيــة:  

  السداسي الثالث: - 3
 

 وحدة التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع  14-16
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

أعمال 

 أخرى
 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية  

   09        ()إج 1 و ت أ

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 م الجمالـــــعل      :1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 نظرية الرواية      :2المادة 

        09   

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 ولوجياـــسيمي     : 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 النظرية السردية      :2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       (و ت م )إج

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 منهجية البحث ) التحرير (      :1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 مناهج دراسة األدب الشعبي     : 2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 مهارات االتصال     : 3المادة 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

   02       (و ت إ )إج

 × × 01 01 1:30  1:30  24 نظريــة التلقي     : 1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 ( 2ترجمة األساليب والنصوص )       : 2المادة 

          وحدة التعليم األفقية

   01       ()إجو ت أ ف 

 ×  01 01 1:30   1:30 24 أخالقيات المهنة    : 1المادة 

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

 

 



 

19                             المؤسســــــــة:   جامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج              

 عنوان الماستر:   نقد حديث ومعاصر
           2017   -  2016السنة الجامعية:   

 السداسي الرابع: - 4

 

 اللغة واألدب العربي :الميدان

 دراسأت نقديـــة   رع:ــــالف

 نقد حديث ومعاصر التخصص:

 

 

 تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش

 

 األرصدة المعامل اعي األسبوعيالحجم الس 

 20 12 14 )مذكرة(العمل الشخصي 

 التربص في المؤسسة

 الملتقيات 10 07 10

 حدد(م) أعمال أخرى

 30 19 24 4مجموع السداسي 

 

 

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

 
 

 و ت                        ح س األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة 288 144 / 24 456

 أعمال موجهة 288 216 144 28 676

 أعمال تطبيقية / / / 24 24

 عمل شخصي 432 216 144 72 864

)مذكرة+ملتقى(خرآعمل  384 / / / 384  

 المجموع 1078 644  126 2404

 األرصدة 74 37 06 03 120

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

 
 السداسي الرابع :)*( ينظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20                                                                             االبراهيمي برج بوعريريجالمؤسسة:جامعة: محمد البشير  

  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (لكل مادة ةتقديم بطاقة مفصل) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21                                                                             االبراهيمي برج بوعريريجالمؤسسة:جامعة: محمد البشير  

  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 

  :حديث ومعاصر نقـــدعنوان الماستر 

 السداسي: األول 

 (1وحدة التعليم األساسية )   دة: ــاسم الوح 

 (1نقــــد النقد )    :ــــادةاسم الم 

 05:    دــــــــالرصي 

 03    ل:ــــــــالمعام 

 

 

 :أهداف التعليم 
 النقد المعرفي أن ينتقل الطالب من مرحة النقد الجمالي إلى مرحلة

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 يكون الطالب على معرفة بمختلف مناهج النقد

 

 :محتوى المادة 

  .النقد ونقده 

 النقد والقراءة.  -1

 النقد واالستجابة. -2

 النقد األدبي واالستجابة الجمالية. -3

 نقد النقد واالستجابة المعرفية. -4

 منهاجية النقد األدبي.  -5

 يار منهجيته.حرية ناقد األدب في اخت -6

 منهاجية نقد النقد األدبي. -7

 ناقد النقد والقبول المبدئي باختيارات الناقد المنهجية.  -8

 مدى صالحية مناهج نقد األدب لنقد النقد. -9

 الوصف المحايد أداة ناقد النقد. -10

 نقد النقد ومناهج معرفة المعرفة. -11

 ناقد النقد وإعادة إنتاج المادة النقدية. -12

 زام اإليديولوجي.الناقد األدبي وااللت -13

 نقد النقد ومراقبة التفكير والتحليل. -14

 

  التقييم: مراقبة مستمر ، امتحان ....الخطريقة 

 امتحان في نهاية السداسي.

 تقييم األعمال الفردية )عروض ، بحوث، ملخصات..(
 



22                                                                             االبراهيمي برج بوعريريجالمؤسسة:جامعة: محمد البشير  

  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :المراجــــــــع  
 .النقد المنهجى عند العرب ـ محمد مندور1

 محمود تيمورالنقد والنقاد المعاصرون ل.2

 .نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين األمين3

 النقد األدبي أصوله ومناهجه ـ لسيد قطب.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23                                                                             االبراهيمي برج بوعريريجالمؤسسة:جامعة: محمد البشير  

  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 السداسي: األول 

 (1وحدة التعليم األساسية )   دة: ــاسم الوح 

 نقد عربي حديث    :ــــادةاسم الم   

 04:    دــــــــالرصي 

 02    ل:ــــــــالمعام 

 

 

 :أهداف التعليم 
 أن يستكمل الطالب التعرف على أهم مقومات النقد العربي الحديث    

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 أن يكون الطالب على دراية بأهم مقومات النقد العربي القديم 

 

 :محتوى المادة 

 

 مناهج النقد الحديث. -1

 يث ومسألة القراءة والتلقي.النقد العربي الحد -2

 .التلقي العربي للنقد السيكولوجي -3

 النقد العربي الحديث بين التحليل السيكولوجي والنقد السيكولوجي. -4

جورج –بسم قطوس  -شاهين روز ماري -التأصيل العربي للنقد السيكولوجي )خريستو نجم -5

 طرابيشي وآخرون(.

 نقد النقد السيكولوجي. -6

 .السوسيولوجيالتلقي العربي للنقد  -7

 النقد العربي بين التحليل السوسيولوجي والنقد السوسيولوجي. -8

سعيد علوش -محمد بنيس -التأصيل العربي للنقد السوسيولوجي )محمود أمين العالم -9

 وآخرون(.

 نقد النقد السوسيولوجي.  -10

 .التلقي العربي للنقد األسطوري  -11

 ألسطوري.النقد العربي بين التحليل األنثروبولوجي والنقد ا   -12

صالح عبد الصبور –علي البطل  -التأصيل العربي للنقد األسطوري )محمد ناصف  -13

 وآخرون(.

 نقد النقد األسطوري. -14

 



24                                                                             االبراهيمي برج بوعريريجالمؤسسة:جامعة: محمد البشير  

  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 

 

 :مراقبة مستمر ، امتحان ....الخ طريقة التقييم 

 امتحان في نهاية السداسي.

 ملخصات..( بحوث، )عروض ، تقييم األعمال الفردية

 

  المراجــــــــع:  -

 

 المنهجى عند العرب ـ محمد مندور.النقد 1

 النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تيمور.2

 .نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين األمين3

 النقد األدبي أصوله ومناهجه ـ لسيد قطب.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25                                                                             االبراهيمي برج بوعريريجالمؤسسة:جامعة: محمد البشير  

  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 السداسي: األول 

 (2ساسية )وحدة التعليم األ   دة: ــاسم الوح 

 (1تحليل الخطاب )    :ــــادةاسم الم  

 05:    دــــــــالرصي 

 03    ل:ــــــــالمعام 

 

 

 :أهداف التعليم 

يتعرف الطالب على اهم المبادئء و األسس التي يقوم عليها النص الشعري ثم االستفادة من 

 البحوث المعاصرة و توظيفها في تحليل القصيدة العربية

 

 

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

 

على الطالب أن يكون مطلعا  بشكل معمق  على بعض الدراسات الحديثة  المعروفة في الوطن 

 العربي.و العالم 

 صيدة الشعرية/التحكم الجيد في مفاهيم االسس النقدية في تحليل الق

 

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

 الشخصي للطالب (

 

 مفاهيم عامة: الخطاب / الملفوظ / النص .1

 طبيعة الشعر و النثر .2

 اإليقاع أساس البنية الشعرية  .3

 ظاهرة التكرار: .4

 الشعري او الفني  -أ   .5

 ب: الصوتي )مسألة القافية(  .6

 المعجم الشعري في القصيدة  .7

 المستوى النحوي و الصرفي في البنية الشعرية  .8

 البيت الشعري وحدة فنية للقصيدة .9

 المقطوعة الشعرية وحدة للقصيدة  .10

 الموضوعات و االفكار في القصيدة الشعرية  .11

 المكان في الشعر  .12

 الرمز في الشعر .13

 التراث في الشعر .14



26                                                                             االبراهيمي برج بوعريريجالمؤسسة:جامعة: محمد البشير  

  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 

 :المراجع 

ياسي، دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال، القاهرة: لغة الخطاب الس محمود عكاشة، -

صور من الخطاب الديني المعاصر، القاهرة:  أحمد زايد، -، ص 2002مكتبة النهضة المصرية، 

 ،2007دار العين للنشر والتوزيع، 

، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، العدد األول على بن شويل القرني، الخطاب اإلعالمي العربي، -

 1997يناير 

تحليل الخطاب، ترجمة وتعليق محمد لطفي الزلطنى، منير التركي،  . ب . براون ،بول و.ج، -

  -،1997الجامعة الملك سعود ، 

المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، العدد األول،  على بن شويل القرني، الخطاب اإلعالمي العربي، -

  -39، ص1997يناير 

ل الخطاب، ترجمة وتعليق محمد لطفي الزلطنى، منير التركي، تحلي ج . ب . براون ،بول و.ج، -

 ،1997الجامعة الملك سعود  

مجلة النهضة، المجلد  محمد صفار تحليل الخطاب وإشكالية نقل المفاهيم، رؤية مقترحة، -

 ،2005السادس، العدد الرابع، أكتوبر، 

يل، القاهرة: المكتبة مقدمة في نظريات الخطاب، ترجمة د.عز الدين إسماع ديان مكدونيل: -

  2001، 1األكاديمية، ط

تحليل الخطاب البيداغوجي، ترجمة عمر أوكان، القاهرة: أفريقيا   لغة التربية أوليفيي روبو: -

 2002الشر ،

 اللغة وسيكولوجية استيتية:
 

 طريقة التقييم: مراقبة مستمر ، امتحان ....الخ

 ية)عروض ،بحوث،ملخصات..(امتحان في نهاية السداسي./تقييم األعمال الفرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27                                                                             االبراهيمي برج بوعريريجالمؤسسة:جامعة: محمد البشير  

  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 السداسي: األول 

 (2وحدة التعليم األساسية )   دة: ــاسم الوح 

 (1)التأويل بالغـــة     :ــــادةاسم الم  

 04:    دــــــــالرصي 

 02    ل:ــــــــالمعام 

 

 

 :أهداف التعليم 
 .تأويلي منهجا نقديا جديداأن يتعرف الطالب على المنهج ال

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 المختلفة. يكون الطالب على معرفية مقبولة بمناهج النقد        

 

 :محتوى المادة 

 .الجهاز المفاهيمي .1

 .قواعد التّأويل وحدوده .2

 .التّيّارات التّأويليّة .3

 .بالغة التّـأويل والمؤّول وانسجام التّأويل .4

 .يلالمعنى وبالغة التّأو .5

 .من بالغة النّّص إلى التّأويليّة البليغة .6

 .األساس التّقابلي في البالغة العربيّة .7

 .الفهم بالتّقابالت .8

 .التّقابل في النّّص الّروائي .9

 .التّقابل وتوابعه في خطاب التّفسير .10

 .بناء التّقابل في النّّص الّشعري .11

 .التّلميح، التّهّكم، التّوريّةتأويل ذي الوجهين في البالغة العربيّة: الكناية، التّعريض،  .12

 التّأويل والمفارقة .13

 .تقابل الّسياقات .14

 المراجع: 

 .تقابالت النّص وبالغة الخطاب، محّمد بازي .1

 .اللّغة والتّأويل، عمارة النّاصر .2

 .المفاهيم معالم، نحو تأويل واقعّي، محّمد مفتاح .3

 .د بازيالتّأويليّة العربيّة، نحو نموذج تساندي في فهم النّصوص، محمّ  .4

 .نظريّة التّأويل التّقابلي، مقّدمات لمعرفة بديلة بالنّص والخطاب، محّمد بازي .5

 .فلسفة التّأويل المخاض والتّأسيس، مجموعة من األكاديميّين العرب .6
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 بول ريكور، نظريّة التّأويل، الخطاب وفائض .7

 

 طريقة التقييم: مراقبة مستمر ، امتحان ....الخ 

 ي.امتحان في نهاية السداس

 تقييم األعمال الفردية )عروض ، بحوث، ملخصات..(
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            2016/2017السنة الجامعية 

 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر 

 السداسي: األول 

 وحدة التعليم المنهجيـة   دة: ــاسم الوح 

 منهجية البحث )المصادر(      :ــــادةاسم الم 

 03:    دــــــــالرصي 

 02    ل:ــــــــالمعام 

 

 

 :أهداف التعليم 

 تمكين الطالب من مصادر األدب العربي عامة والحديث خاصة -    

 إعداد الطالب للتحكم في التعامل مع المادة العلمية األصلية-    

 دراستها..(  –البحث عنها  -تدريب الطالب على التعامل مع المصادر )معرفتها -    

  

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 ...( -مختلف منجزات النثر –أهم مصادر األدب العربي الحديث )دواوين الشعر  معرفة-    

 إدراك الطالب ألهمية المصدر في البحث -    

 

 :محتوى المادة 

 مصادر األدب العربي  مدخل:  .1

 المدونة الشعريــة  .2

 المدونة النقديـــــة .3

 المدونة اللغوية  .4

 النصوص النثرية   .5

 مصادر األدب الجزائري  .6

 ونة الشعرية الحديثة المد .7

 المتن النقدي الجزائري .8

 كتب الدراسات الكرونولوجية .9

 كتب الدراسات اللغوية  .10

 أعمال المستشرقين  .11

 الرحالت  .12

 الدراسات األساسية  .13

  19مصادر النقد األدبي خالل القرن  .14

 

 

  طريقة التقييم: مراقبة مستمر ، امتحان ....الخ 

 تصنيف..( –البحث -ة )البطاقية تقييم األعمال الفردية المحددة بدق    

 امتحان كتابي في نهاية السداسي    
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 :المراجع 

 محمد رضوان الداية : تاريخ النقد األدبي في األندلس. -   

 محمود إسماعيل : إشكالية المنهج في دراسة التراث-

 دراسة مصادر األدب العربي الحديث )دراسات مصدرية وتحقيبية  ...(-

 خليل حاوي...(  -البياتي -السياب –لعربي الحديث )المجموعات الشعريةمصادر األدب ا - 

 الروايات...(  -المقاالت المؤسسة: العقاد..  –مصادر األدب العربي الحديث )المجموعات النثرية -

 مصادر النقد األدبي المختلفة. -

 مصادر اللغة. -
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 :معاصرحديث و نقد  عنوان الماستر 

 السداسي: األول 

 وحدة التعليم المنهجية   دة: ــاسم الوح 

 (  1) األسلوبية    :ــــادةاسم الم 

 03:    دــــــــالرصي 

 02    ل:ــــــــالمعام 

 

 :أهداف التعليم 

إلمام الطالب بخصوصية هذه المادة و دفعه إلى معرفة اتجاهات الباحثين في علم األسلوب و  -   

 نصاره اعطائه مكانة علمية ذات اهمية مدى محاولة أ

 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 أن يكون الطالب على معرفة و دراية   -   

 القدرة على استثمار و توظيف األسلوبية في التطبيق على النصوص األدبية -    

 

 :محتوى المادة 

 األسلوبية : المصطلح و االتجاه -1

 المدارس األسلوبية  -2

 التعبيرية مدرسة األسلوبية  -3

 مدرسة األسلوبية البنيوية  -4

 مدرسة األسلوبية اإلحصائية  -5

 مدرسة األسلوبية النفسية  -6

 األسلوب عند البالغيين القدامى -7

 .األسلوب الخبري -8

 األسلوب اإلنشائي -9

 اللغة و االسلوب و الفكر -10

 االختيار -11

 االنزياح  -12

 التركيب  -13

 

 طريقة التقييم : 

 امتحان كتابي في نهاية السداسي 

 م األعمال مثل العروض و النشاطات االخرى الخ...تقيي

 

 

 مراجعال : 

 1997األسلوبية و تحليل الخطاب :نور الدين السد. دار هومة.  -1
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اتحاد الكتاب العرب  135/136أسلوبية الفرد : عبد الفتاح المصري . الموقف األدبي عدد  -2

 1982دمشق 

 1981ية العامة للكتاب مصر ظواهر أسلوبية في شعر شوقي :.صالح فضل .الهيئة المصر -3

 مصر  1985دار الفكر العربي  1األسلوب دراسة لغوية احصائية: سعد مصلوح .ط -4
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  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 السداسي: األول 

 وحدة التعليم المنهجية   دة: ــاسم الوح 

 (  1علم  التراكيب )    :ــــادةاسم الم 

 03:    دــــــــالرصي 

 02    ل:ــــــــالمعام 

 

 :ترمي هذه المادة إلى تعريف الطالب بأساليب العرب في التركيب من خالل  أهداف التعليم

عمليات التشكيل اللغوي إخباريا وإنشائيا، كالتقديم والتأخير، والفصل والوصل، 

 ب.واإلنشاء...، وغيرها، بما يمثل قاعدة لسالمة التعبير لدى الطال

 

 : يسهل على الطالب إدراك هذه المادة بامتالكه أسس وقواعد  المعارف المسبقة المطلوبة

 النحو، باعتبار النحو علما يعنى بمواقع المفردات في الجمل )التركيب(.

 

 :محتوى المادة 

 تقديم -1

 التركيب  والمعنى -2

 كثرة الممكنات وغزارة الداللة -3

 تقديم المسند إليه على الخبر -4

 تقديم المفعول به -5

 الخطأ في تركيب الجملة خطأ في اإلدراك -6

 اإلنشاء -7

 الفرق بين الخبر واإلنشاء -8

 اإلنشاء بين الطلبي وغير الطلبي -9

 التمني ـ االستفهام ـ األمر ـ النهي ـ النداء -10

 الفصل والوصل -11

 من اإلعراب. الجمل التي لها محل -12

 القصيرة )اإليجاز واإلطناب والمساواة( الجمل الطويلة والجمل -13

 من اإلعراب الجمل التي ال محل لها -14

 

 

  :تقيم الدروس عن طريق امتحان في نهاية السداسي و تقييم األعمال الموجهة طريقة التقييم

 . طوال السداسي
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

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

 البالغة الواضحة أحمد أمين  -1

 رية النظم عبد القاهر الجرجانينظ -2

 جامع الدروس العربية للغالييني -3

 شرح ابن عقيل. -5

 ألفية ابن مالك. -6

 األجرومية. -7

 اإليضاح في علوم البالغة للقزويني. -8

 قطر الندى وبل الصدى. -9
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            2016/2017السنة الجامعية 

 
  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 السداسي: األول 

 تعليم االستكشافيةوحدة ال   دة: ــاسم الوح 

 (1البالغة الجديدة )    :ــــادةاسم الم   

 01:    دــــــــالرصي 

 01    ل:ــــــــالمعام 

 

 

 :أهداف التعليم 
 لى مختلف وجوه التباين بين البالغة العربية والبالغة الغربية أن يتعرف الطالب ع

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 .بالغة القديمةيكون الطالب على معرفة مقبولة بال

 

 :محتوى المادة 

 .تقويض البالغة القديمة .1

 .من البالغة الممكنة إلى البالغة المتكاملة .2

 .التّجديد في البالغة الغربيّة: المدرسة البلجيكيّة .3

 .التّجديد في البالغة الغربيّة: المدرسة الفرنسيّة .4

 .التّجديد في البالغة العربيّة: المدرسة المصريّة .5

 .بالغة العربيّة: المدرسة المغاربيّةالتّجديد في ال .6

 .البالغة العربيّة في ضوء البالغة الجديدة .7

 .البالغة واألسلوبيّة: المفارقة وعالقاتها بالتّورية والكناية والتّهّكم والتّعريض .8

 .البالغة واالتصال .9

 .البالغة والتّأويل .10

 .المسافات والوظائف البالغيّة .11

 .البالغة والحقيقة .12

 .عارة في العلم والفلسفةالتّمثيل واالست .13

 .الموازنات الّصوتيّة في البالغة العربيّة .14

 المراجع: 

الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات في البالغة الجديدة، مجموعة من الباحثين، جمع وترتيب 

 .حافظ إسماعيلي علوي

سياسة في بالغة الخطاب األدبي، بحث في  -.الحجاج في البالغة المعاصرة، محّمد سالم الطّلبة

 .القول، عبد ّللّا البهلولي
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 تقيم الدروس عن طريق امتحان في نهاية السداسي و تقييم األعمال الموجهة طريقة التقييم :

 .طوال السداسي
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  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 السداسي: األول 

 وحدة التعليم االستكشافية    دة: ــاسم الوح 

  مبادئ الترجمة ومناهجها      :ــــادةالماسم 

 01:    دــــــــالرصي 

 01    ل:ــــــــالمعام 

 

 

  :أهداف التعليم 
تهدف دروس الترجمة في هذه المرحلة إلى تزويد الطالب الذي اختار إجباريا في مرحلة الليسانس 

ث يدرس طريقة تفكير أهل إحدى اللغات األجنبية إلى التعامل مع هذه اللغة بأسلوب أكثر عمقا بحي

وتمكينه من استعمالها في البحث  هذه اللغة ، كما تهدف إلى تعليم الطالب طريقة الترجمة التقنية ،

 العلمي

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

مّما ال شك فيه أن اكتساب لغة من اللغات األجنبية يمثل عامال مهما من عوامل تنويع مصادر 

الطالب تنمية ما تلقاه من قواعد اللغات األجنبية )وبخاصة اللغتين الفرنسية  المعرفة، لذا يتعين على

 واإلنجليزية( لتنمية ما تلقاه في مجال  الترجمة المتخصصة.

 

   :محتوى المادة 

 

 ماهية الترجمة عند العرب والغرب    .1

 مناهج الترجمة .2

 تكملة مناهج الترجمة .3

 أمثلة نظرية .4

 الترجمة األدبية  .5

 أمثلة نظرية .6

 أساليب الترجمة: المباشرة: .7

 االقتراض اللغوي   -أ   .8

 المحاكاة ) البنيوية والتعبيرية(     -ب  .9

 أمثلة نظرية  .10

 الترجمة الحرفية .11

 أمثلة نظرية .12

 أساليب غير مباشرة  .13

 أمثلة نظرية: اإلبدال التطويع. التكافؤ التصرف .14
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  تقييم األعمال : تقيم الدروس عن طريق امتحان في نهاية السداسي و طريقة التقييم

 .الموجهة طوال السداسي

 

 

 :المراجع   

( تأليف : البروفيسور بيتر A text book of Translation )       الجامع في الترجمة  -

 .2006ترجمة أ.د. حسن غزالة. بيروت  –نيومارك 

منهاج المترجم : بين الكتابة واإلصالح والهواية و االحتراف. تأليف : د. محمد الديداوي.  -

 . 2005بيروت 

معارف الترجمة التحريرية ) أسسها النظرية ومناهجها و فلسفتها( ) طرائقها وتطبيقاتها  -

 .2005العلمية(. تأليف : د. محمد ماجد الموصلي.  سورية 

دليل المترجم األدبي : الترجمة األدبية والمصطلحات األدبية. تأليف : ماجد سليمان دودين. عمان 

2007 
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر 

 السداسي: األول 

 وحدة التعليم األفقية    دة: ــاسم الوح 

 لغة أجنبية       :ــــادةاسم المFRANCAIS 

 01:    دــــــــالرصي 

 01    ل:ــــــــالمعام 

 

 

  :أهداف التعليم 
الذي اختار إجباريا في مرحلة  تهدف دروس اللغة الـأجنبية  في هذه المرحلة إلى تزويد الطالب

الليسانس إحدى اللغات األجنبية إلى التعامل مع هذه اللغة بأسلوب أكثر عمقا بحيث يدرس طريقة 

 وتمكينه من استعمالها في البحث العلميتفكير أهل هذه اللغة ، 

 

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

عامال مهما من عوامل تنويع مصادر  مّما ال شك فيه أن اكتساب لغة من اللغات األجنبية يمثل

المعرفة، لذا يتعين على الطالب توظيف ما تلقاه من قواعد اللغات األجنبية )وبخاصة اللغتين 

 الفرنسية واإلنجليزية( لتنمية ما تلقاه في مجال  الترجمة المتخصصة.

 

1-La nominalisation   

2-Les Homophones Grammatique  -Homonyme 

3-La Forme passive 

4-Le Champs lexical 

5-Le Subjonctif – Gérondif 

7-Exercices 

8-Conditionnel 

9- L’expression de la cause-but –conséquence 

10- Traduction du texte (Française-Arabic/ Arabic – Française) 

11- Compte rendu objectif-critique 

12-L’analyse d-un texte (poème –compte) 

13- Préparation de l’écrite (production écrite) 

14-Exercices  

 

 طريقة التقييم 

األعمال الموجهة متواصال طوال الدروس بامتحان كتابي في نهاية السداسي، وتقييم  يكون تقييم

.السداسي  

  مواقع انترنات .....الخ( منها-مطبوعات–المراجع)كتب: 

1-Conjugaison Guide Pratique  
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2-Grammaire Guide Pratique 

3-Grammaire La Rousse du Français Contemporaine 

4-Guide Pratique D’orthographe 

5-La rousse  
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 ثانيالسداسي: ال 

 (1وحدة التعليم األساسية )   دة: ــاسم الوح 

 (2نقـــد النقد )    :ــــادةاسم الم  

 05:    دــــــــالرصي 

 03    ل:ــــــــالمعام 

 

 

 :أهداف التعليم 
 أن ينتقل الطالب من مرحة النقد الجمالي إلى مرحلة النقد المعرفي

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 يكون الطالب على معرفة بمختلف مناهج النقد

 

 

 :محتوى المادة 

 .نقد النقد ومستويات اإلجراء 

 المنهج، األداة، اإلجراء.  -1

 مستويات اإلجراء في نقد النقد.  -2

 النظري: المستوى   -3

 منهاجية نقد الرواية.   -4

 منهاجية نقد الشعر.   -5

 المستوى التطبيقي:    -6

 نقد الرواية. نقد   -7

 األهداف.  -8

 المتن.   -9

 الممارسة النقدية. -10

 نقد نقد الشعر:  -11

 األهداف. -12

 المتن.  -13

 الممارسة النقدية.  -14

 

 :مراقبة مستمر ، امتحان ....الخ طريقة التقييم 

 امتحان في نهاية السداسي.

 ملخصات..( بحوث، )عروض ، يم األعمال الفرديةتقي
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 

  :المراجــــــــع  

 .النقد المنهجى عند العرب ـ محمد مندور1

 النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تيمور.2

 .نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين األمين3

 النقد األدبي أصوله ومناهجه ـ لسيد قطب.4
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 حديث ومعاصر نقد وان الماستر: عن 

 :ثانيال السداسي 

 (1وحدة التعليم األساسية )   دة: ــاسم الوح 

 النقد العربي المعاصر     :ــــادةاسم الم 

 04:    دــــــــالرصي 

 02    ل:ــــــــالمعام 

 

 

 :أهداف التعليم 
 أن يتعرف الطالب على مختلف اتجاهات النقد العربي المعاصر

 لمسبقة المطلوبة:المعارف ا 
 يكون الطالب على معرفة بمختلف اتجاهات النقد العربي القديم والحديث

 

 :محتوى المادة 

 

 :مراقبة مستمر ، امتحان ....الخ طريقة التقييم 

 امتحان في نهاية السداسي.

 ملخصات..( بحوث، )عروض ، تقييم األعمال الفردية

 

  المراجــــــــع:  -
  النقد العربي والحداثة. -1

 النقد الشكالني وميالد النقد المعاصر.  -2

 النقد العربي بين السياق والنسق. -3

 التلقي العربي لنظريات النقد النصي.  -4

 أدونيس وآخرون(.–نورالدين السد –)كمال أبو ديب  التلقي العربي للشعرية  -5

 الخطاب مجال اشتغال الشعرية.  -6

 عالقة الشعرية بالنظريات النصية. -7

 عربي ونقده.النقد السيميائي ال -8

 النقد البنيوي العربي ونقده.  -9

 النقد األسلوبي العربي ونقده. -10

 النقد التفكيكي العربي ونقده. -11

 النقد التشريحي العربي ونقده. -12

 النقد النسوي العربي ونقده.  -13

 النقد العربي والنقد الجديد. -14
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 

 طريقة التقييم: -

ينما يكون تقييم األعمال الموجهة يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، ب

 متواصال طوال السداسي.

  

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،المراجع: )  -
 .النقد المنهجى عند العرب ـ محمد مندور1

 النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تيمور.2

 .نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين األمين3

 يد قطبالنقد األدبي أصوله ومناهجه ـ لس.4
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 ثانيالسداسي: ال 

 (2وحدة التعليم األساسية )   دة: ــاسم الوح 

 (2تحليل الخطاب )    :ــــادةاسم الم   

 05:    دــــــــالرصي 

 03    ل:ــــــــالمعام 

 

 

  :أهداف التعليم 

الذين كانت  لهم اسهامات قوية في ارساء التحليل السردي  يتعرف الطالب على الباحثين الكبار

 كتوجه جديد أخذ مكانه في اطار الدراسات الجامعية المتخصصة . 

 

  : المعارف المطلوبة مسبقة 

ان تكون للطالب خلفية معرفية حول المفاهيم السردية و توظيفها في دراسات تطبيقية على النص 

 السردي العربي

 

  : محتوى المادة 

 

 السرد لغة و اصطالحا  .1

 المفاهيم السردية عند تودوروف  .2

 المفاهيم السردية عند جيرار جنيت .3

 الوظائف السردية للشخصيات  .4

 جماليات المكان في النص السردي  .5

 الزمن في النص السردي  .6

 الوصف في النص السردي .7

 تقنيات السرد ) الراوي. الضمائر( .8

 L'argumentation)  )  التحليل التداولي : الحجــــاج .9

 الحجاج لغة .10

 Echelle  argumentative) السلــــم الحجــاجي:) .11

 العوامل الحجاجية والروابط الحجاجية :  .12

 garant et Support) الضامن والسند : ) .13

العالقات الحجاجية: ع  السببية / ع التتابع/ع  االقتضاء / ع االستنتاج/ ع عدم االتفاق أو  .14

  التناقض 
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  : المراجع 

 1989تحليل الخطاب الروائي : سعيد يقطين .المركز الثقافي العربي . -

تحليل الخطاب السردي : عبد المالك مرتاض .ديوان المطبوعات الجامعية .الجزائر  -

1995. 

 .مد معتصم .المركز الثقافي العربيخطاب  الحكاية : جيرار جنيت .تر مح -

 .2001. منشورات جامعة قسنطينة يديولوجيا و بنية الخطاب الروائي : عمر عيالن اإل -

، 2دراسات بنيوية في األدب العربي، دار الطليعة، ط .األدب والغرابة: عبد الفتاح كيليطو -

 .1983أبريل 

، 1عبد ّللا إبراهيم، المتخيل السردي: مقاربات نقدية في التناص والرؤى والداللة، ط -

 1990، المركز الثقافي العربي، 1990حزيران 

 

 ييم: مراقبة مستمر ، امتحان ....الخطريقة التق 

 إنجاز أبحاث وفق مناهج محددة..(  –تقييم األعمال الفردية )إعداد مادة علمية لموضوع     

 امتحان تطبيقي + امتحان كتابي في نهاية السداسي    
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 ثانيالسداسي: ال 

 (2ة التعليم األساسية )وحد   دة: ــاسم الوح 

 (2)بالغة التأويل     :ــــادةاسم الم 

 04:    دــــــــالرصي 

 02    ل:ــــــــالمعام 

 

 

 :أهداف التعليم 
 .أن يتعرف الطالب على المنهج التأويلي منهجا نقديا جديدا

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 مختلفة.ال يكون الطالب على معرفية مقبولة بمناهج النقد        

 

 :محتوى المادة 

 .نظريّة التّأويل التّقابلي، مقّدمات لمعرفة بديلة بالنّص والخطاب، محّمد بازي .1

 .فلسفة التّأويل المخاض والتّأسيس، مجموعة من األكاديميّين العرب .2

 .بول ريكور، نظريّة التّأويل، الخطاب وفائض المعنى .3

 .بالغة التّأويل والوسيط اللّغوي .4

 .يّة واشتغال التّأويلاللّغة الّرمز .5

 .بالغة التّعريفات المعجميّة .6

 .دواعي اإلشكال وتأويل المشترك اللّفظي .7

 .بالغة التّرجيح .8

 .بالغة القول وبالغة الفعل .9

 .البالغة التّأويليّة من وجهة نظر أطروحة التّساند .10

 ند التّأويلي في خطاب التّفسير التّسا .11

 ساند التّأويلي في خطاب الّشرحالتّ  .12

 .التّـأويلتأويل  .13

 .المالءمة في التّأويل .14

 .التّعّسف في التّأويل .15

 المراجع: 

 .تقابالت النّص وبالغة الخطاب، محّمد بازي .1

 .للّغة والتّأويل، عمارة النّاصرا .2

 .المفاهيم معالم، نحو تأويل واقعّي، محّمد مفتاح .3

 النّصوص، محّمد بازيالتّأويليّة العربيّة، نحو نموذج تساندي في فهم  .4
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 مراقبة مستمر ، امتحان ....الخ التقييم: طريقة 

 امتحان في نهاية السداسي.

 ملخصات..( بحوث، )عروض ، تقييم األعمال الفردية

 

-  
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 ثانيالسداسي: ال 

 وحدة التعليم المنهجيـة   دة: ــاسم الوح 

 البحث )التقنيات(   منهجية    :ــــادةاسم الم 

 03:    دــــــــالرصي 

 02    ل:ــــــــالمعام 

 

 

 :أهداف التعليم 

 تمكين الطالب من آليات البحث العلمي وقواعده -    

 التدريب على منهجية إنجاز البحث واستعمال المادة العلمية -    

 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 يم األعمال والوثائق والمستندات.معرفة جيدة أو متوسطة بطرائق تنظ -    

             إدراك أهمية التحكم في اللغة األجنبية في البحث العلمي -    

 

 :محتوى المادة 

 التفكير العلمي وقواعده .1

 أنواع البحوث العلمية .2

 مراحل تطور البحث العلمي .3

 الطرق العلمية في البحث .4

 مراحل إعداد البحث العلمي .5

 ث العلميي الموصفات النهائية للبح .6

 مناهج البحث العلمي  )المنهج التاريخي / الوصفي / التجريبي  /  المقارن ( .7

 تطبيق المنهج العلمي في البحوث اإلنسانية واالجتماعية .8

 جمع المادة العلمية .9

 آليات قراءة النصوص ووسائل دراستها .10

 طرق تدوين المادة العلمية .11

 التعامل مع المصادر وتنظيم المادة العلمية   .12

 ليات صياغة وتوثيق البحثآ .13

 التقليص ..( -أساليب التعبير العلمي )التلخيص .14

 

 

 

 طريقة التقييم: مراقبة مستمر ، امتحان ....الخ 

 إنجاز أبحاث وفق مناهج محددة..(  –تقييم األعمال الفردية )إعداد مادة علمية لموضوع     

 امتحان تطبيقي + امتحان كتابي في نهاية السداسي    
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 

 اجع:المر 

 البحث العلمي زيان عمر .1

 مناهج البحث العلمي فؤاد الصادق .2

 إعداد الرسائل والبحوث العلمية أحمد شلبي .3

 البحث األدبي شوقي ضيف .4

 البحث العلمي ثريا ملحس . .5

 منهجية البحث العلمي ، ثريا ملحس. .6

 منهجية البحث في العلوم اإلنسانية لموريس أنجلس .7

 لى.أسئلة المنهجية العلمية، آمنة بلع .8

 الخالصة النحوية، تمام حسان. .9
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 ثانيالسداسي: ال 

 وحدة التعليم المنهجية   دة: ــاسم الوح 

 (  2) األسلوبية    :ــــادةاسم الم 

 03:    دــــــــالرصي 

 02    ل:ــــــــالمعام 

 

 أهداف التعليم: 
من االستمتاع بما يقرؤون من  لتعرف تنمية الذوق الفني لدى الطالب وتمكينهميتمكن الطالب من ا

الفنية للنص األدبي ومعرفة ما يدل عليه من نفسية  اآلثار األدبية الجميلة. وإدراك الخصائص

 .نفس السامع أو القارئ وتقويم النص تقويًما فنيًا األديب وما يتركه من أثر في

 المعارف المسبقة المطلوبة: 

 سبق للطالب في مرحلة الليسانس التعرف هذه المادة بوجه عام. 

 

 محتوى المادة: 

 

تمهيد: ما قبل األسلوبية) عرض اإلسهامات البالغية في أوربا والتي مهدت لظهور األسلوبية:  -

 مفهوم الصورة(. -دوالب فرجيل-فكرة األجناس

 المحور األول.األسلوبية واألسلوب:

 النشأة والتطور–المفهوم -: أ تعريف األسلوبية-1  

 المصطلح في الدراسات العربية. -ب              

 التداولية(. -الشعرية -اللسانيات -النقد-والعلوم األخرى )البالغة األسلوبية-ج              

 في الدراسات الحديثة. -مفهوم األسلوب:  أ-2

 ريفه.إسهامات العرب القدامى في تع -ب                    

 المحور الثاني. اتجاهات التحليل األسلوبي:

 األسلوبية التعبيرية.-1             

 األسلوبية الفردية.-2             

 األسلوبية الوظيفية.-3             

 مستويات التحليل األسلويالمحور الثالث: 

 المستوى الصوتي

 المستوى المعجمي والتركيبي 

 المستوى البالغي

 الداللي المستوى

 

 طريقة التقييم: 

 يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي. 
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

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

 : محمد عبد المطلبواألسلوبيةالبالغة 

 بيير جيرو األسلوبية  

 يوسف أبو العدوس. الرؤية والتطبيق األسلوبية

 و األسلوب : عبد السالم المسدي األسلوبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CF8QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.neelwafurat.com%2Fitempage.aspx%3Fid%3Dlbb110224-70381%26search%3Dbooks&ei=lRXMUu_CKYGjhgeu84GgCQ&usg=AFQjCNH_nFHMaDGUPIfgv_GJB0c1HRoOOg
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ta5atub.com%2Ft6134-topic&ei=lRXMUu_CKYGjhgeu84GgCQ&usg=AFQjCNFpqB4CYzbVl3AwwBm7rr9HdJvw-A&cad=rja
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.madinahnet.com%2Falkotob%2F%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A4%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2582-45&ei=lRXMUu_CKYGjhgeu84GgCQ&usg=AFQjCNFN5JAhKKNMsp2Ns8GG2jfxp2g2uQ
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CDgQFjACOAo&url=https%3A%2F%2Fuqu.edu.sa%2Fpage%2Far%2F64022&ei=PhbMUvulFoyihgfz74DIAw&usg=AFQjCNECdupTGqEzyNQ9G29vKKe7V_mYZg
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 ثانيالسداسي: ال 

 التعليم المنهجية وحدة   دة: ــاسم الوح 

 (  2علم  التراكيب )    :ــــادةاسم الم 

 03:    دــــــــالرصي 

 02    ل:ــــــــالمعام 

 

 

  :أن يتمكن الطالب من تطبيق الموضوعات البالغية التي تناولها وما له صلة أهداف التعليم

  بها ميدانيا.

  :الموضوعات البالغية والبحث تناول الطالب مفاهيم أولية عن المعارف المسبقة المطلوبة

 هنا يعززها بالتوظيف.

 :محتوى المادة 

 عالقات الجمل -1

 الجمل المستأنفة -2

 الجمل الواقعة موقع الجواب-3

 العطف -4

 القصر -5

 القصر الحقيقي -6

 القصر المجازي -7

 القصر الحقيقي واإلدعائي -8

 القصر اإلضافي -9

 التحول في األسلوب )االلتفات(-10

 الجملة الشرطية -11

 حروف المعاني -12

 الجملة الظرفية -13

 الجملة الواقعة مبتدأ. -14

 

 :تقيم الدروس عن طريق امتحان في نهاية السداسي و تقييم األعمال الموجهة  طريقة التقييم

 طوال السداسي.

 

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

 م.1947، 4، دار المنار، طعبد القاهر الجرجاني: أسرار البالغة .1

 م.1962: البيان العربي، األنجلو، بدوي طبانة .2
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 محمد أبو موسى: خصائص التراكيب، مكتبة وهبة، القاهرة. .3

 محمد أبو موسى: داللة التراكيب، مكتبة وهبة، القاهرة. .4

 م.1977أحمد مطلوب: فنون البالغة، دار البحوث العلمية، الكويت،  .5

 م.1987ير البياني، ذات السالسل، الكويت، توفيق الفيل: فنون التصو .6

 السكاكي: مفتاح العلوم. .7

 عبد السالم هارون: أساليب اإلنشاء. .8

 سيد حجاب: من أسرار التركيب البالغي. .9

 التحليل النحوي لعبده الراجحي .10

 التطبيق الصرفي لعبده الراجحي .11
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 :ثانيال السداسي 

 وحدة التعليم االستكشافية   دة: ــاسم الوح 

 (2البالغة الجديدة )    :ــــادةاسم الم   

 01:    دــــــــالرصي 

 01    ل:ــــــــالمعام 

 

:  

 :أهداف التعليم 
 لى مختلف وجوه التباين بين البالغة العربية والبالغة الغربية أن يتعرف الطالب ع

 المعارف المسبقة المطلوبة: 
 .يكون الطالب على معرفة مقبولة بالبالغة القديمة

 محتوى المـــادة: 

 .البالغة الّسفسطائيّة وفاتحة الحجاج -1

 .الحجاج البالغي -2

 .البعد الحجاجي للظّواهر البديعيّة -3

 .(االستعارة واالستعارة الحجاجيّة )المنطق الحجاجي لالستعارة -4

 .التّصوير والحجاج -5

 .(تّداوليالتّشبيه الّضمني )القياس ال -6

 .االستدالل الحجاجي والبالغة العربيّة: المذهب الكالمي -7

 .االستدالل الحجاجي والبالغة العربيّة: حسن التّعليل -8

 .بالغة الّصمت في االحتجاج للكالم -9

 .بالغة الّشعر شاهداً في النّثر -10

 .القياس البالغي والحجاج المغالط -11

 .المغالطة باللّفظ -12

 .المغالطة بالمعنى -13

 .فة خطابيّة أم فّن بالغيّ الّسفسطة آ -14

 المراجع: 

الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات في البالغة الجديدة، مجموعة من الباحثين، جمع  -1

 .حافظ إسماعيلي علوي     وترتيب 

 .الحجاج في البالغة المعاصرة، محّمد سالم الطّلبة -2

 .في بالغة الخطاب األدبي، بحث في سياسة القول، عبد ّللّا البهلولي -3

 .غة اإلقناع في المناظرة، عبد اللّطيف عادلبال -4

 .فّن القول، أمين الخولي -5
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 .الحجاج والمغالطة، رشيد الّراضي -6

 .في بالغة الخطاب اإلقناعي، محّمد العمري -7

 .البالغة العربيّة أصولها وامتداداتهاـ محّمد العمري -8

 .قراءة جديدة للبالغة القديمة، روالن بارث -9

 .ش بليتالبالغة واألسلوبيّة، هنري -10

 .البالغة واالتّصال، جميل عبد المجيد -11

 

 طريقة التقييم: مراقبة مستمر ، امتحان ....الخ 

 امتحان في نهاية السداسي.

 تقييم األعمال الفردية )عروض ، بحوث، ملخصات..(
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 ثانيالسداسي: ال 

 دة التعليم االستكشافية وح   دة: ــاسم الوح 

 ( 1ترجمة األساليب والنصوص )    :ــــادةاسم الم 

 01:    دــــــــالرصي 

 01    ل:ــــــــالمعام 

 

 

  :أهداف التعليم 

تهدف دروس الترجمة في هذه المرحلة إلى تزويد الطالب الذي اختار إجباريا في مرحلة الليسانس 

هذه اللغة بأسلوب أكثر عمقا بحيث يدرس طريقة تفكير أهل  إحدى اللغات األجنبية إلى التعامل مع

      هذه اللغة ، كما تهدف إلى تعلم الطالب طريقة الترجمة التقنية .

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

مّما ال شك فيه أن اكتساب لغة من اللغات األجنبية يمثل عامال مهما من عوامل تنويع مصادر 

طالب تنمية ما تلقاه من قواعد اللغات األجنبية )وبخاصة اللغتين الفرنسية المعرفة، لذا يتعين على ال

 واإلنجليزية( لتنمية ما تلقاه في مجال  الترجمة المتخصصة.

 

 :محتوى المادة 

 حروف الجر والعطف  -1

 أمثلة تطبيقية   -2                            

 الحال والظرف  -3 -

 أمثلة تطبيقية   -4                           

 األسماء -5 -

 أمثلة تطبيقية     -6                           

 األزمنة واألفعال الناقصة -7 -

 أمثلة تطبيقية     -8                           

 المبني للمجهول    -9 -

 أمثلة تطبيقية     -10                          

 المصطلحات المتخصصة  -11 -

 أمثلة تطبيقية     -12                          

 العبارات االصطالحية  -13 -

 أمثلة تطبيقية     -14                         

 :)تقييم األعمال الفردية لتقييم التحكم في قواعد  طريقة التقييم: )مراقبة مستمر ، امتحان

 اللغة األجنبية في نهاية السداسي 
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 

    

 :المراجع 

 .2003مشاكل وحلول. تأليف : إنعام بيوض. الجزائر  الترجمة األدبية: -

دليل المترجم األدبي : الترجمة األدبية والمصطلحات األدبية. تأليف : ماجد سليمان دودين.  -

 .2007عمان 

معارف الترجمة التحريرية ) أسسها النظرية ومناهجها و فلسفتها( ) طرائقها وتطبيقاتها  -

 .2005الموصلي.  سورية العلمية(. تأليف : د. محمد ماجد 

 القواميس ثنائية اللغة  -
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 ثانيالسداسي: ال 

 وحدة التعليم األفقية    دة: ــاسم الوح 

 إعــالم آلـــي      :ــــادةاسم الم 

 01:    دــــــــالرصي 

 01    ل:ــــــــالمعام 

 

 

 :أهداف التعليم 

 عرف على كيفية تشغيل اآللة والقيام بالعمليات الحاسوبيةالت-

 تعلم طرق استعمال البرامج المثبتة في الجهاز وكيفية تنظيم المعلومات فيه. -

 اكتساب كفاءة التحكم في الحاسوب واستغالل تقنياته -

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

باستحضار أشكال تلقيه لقواعد هذه اللغة  يؤسس الطالب معرفة قبلية في مجال تعليمية اللغة العربية

 وهو ما سيشكل لديه أرضية صلبة الستيعاب اآلليات المتحكمة في طرائق التدريس وأساليبه. 

 

 :محتوى المادة 

 مهاد نظري )نبذة تاريخية عن أجيال الحاسوب(  -1   

 طريقة عمل الحاسوب -2   

 وإصدارته المتعددة Windowsعرض  -3   

 : مكوناته وآليات تشغيلهWindowsالتشغيل  نظام -4   

 تدريبات تطبيقية-5   

 خصائص النظام )اللغة/ الوقت/ التاريخ( -6   

 مفهوم الملفات والمجلدات -7   

 تدريبات تطبيقية -8   

 Wordمعالج النصوص  -9   

     Excelمعالج الجداول  -10   

 الشبكات  -11  

 تاالتصال باستعمال االنترن -12  

 تدريبات تطبيقية -13  

 تدريبات تطبيقية -14  

 

 )طريقة التقييم: )مراقبة مستمر ، امتحان 

 تقييم األعمال الفردية لتقييم الطالب في نهاية السداسي.  

 

  :الخ( كتب، ومطبوعات، مواقع انترنت،) المراجع 
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

التفاق مع طلبته، وبما يمكن لألستاذ اقتراح قائمة من المراجع المتخصصة في اإلعالم اآللي بعد ا

 يتناسب مع قدراتهم التعليمية بعد قيامه بتقويم تشخيصي يحدد من خالل المستوى العام لطلبته.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61                                                                             االبراهيمي برج بوعريريجالمؤسسة:جامعة: محمد البشير  

  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 ثالثالسداسي: ال 

 (1وحدة التعليم األساسية )   دة: ــاسم الوح 

 ــم الجمالعلـ    :ــــادةاسم الم  

 05:    دــــــــالرصي 

 03    ل:ــــــــالمعام 

 
 

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

يتعرف الطالب في هذه المادة على العالقة الوطيدة القائمة بين علم الجمال و النصوص األدبية 

 الشعرية والنثرية و هي خلفية معرفية و فلسفية ضرورية للطالب في هذه المرحلة

 

 

 

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

 مجال علم الجمال على الطالب ان يكون مطلعا على اهم التوجهات القديمة و الحديثة في

 

 

 

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

  ( الشخصي للطالب

 

 علم الجمال عند فالسفة اليونان:  -1

 أفالطون  -2

 آرسطو  -3

 سقراط  -4

 علم الجمال عند النقاد العرب القدامى : -5

 الجاحظ  -6

 ابن قتيبة  -7

 ن علم الجمال عند الفالسفة المسلمي -8

 الفارابي  -9

 الكندي  -10

 علم الجمال الحديث  -11

 كانت  -12

 هيجل  -13
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 الروس  -14

 برجسون  -15

 

  :امتحان في نهاية السداسي./تقييم األعمال الفردية)عروض طريقة التقييم

 ،بحوث،ملخصات..(

 

 

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

 

 1974ر العربي . القاهرة .األسس الجمالية في النقد القديم :عزالدين اسماعيل .دار الفك

 1985دراسات في علم الجمال : عدنان رشيد دار النهضة العربي بيروت 

 1980نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم .د عصام قصبجي .دار القلم العربي .دمشق 

 1988المدخل إلى علم الجمال .هيجل .ترجمة جورج طرابيشي .دار الطليعة للطباعة و النشر 

 1999طي في النقد و البالغة العربيين. عباس ارحيلة.مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء االرس

 1986دراسات في علم الجمال .مجاهد عبد المنعم مجاهد /عالم الكتب للطباعو و النشر 
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 :ثالثال السداسي 

 (1ليم األساسية )وحدة التع   دة: ــاسم الوح 

 نظرية الرواية    :ــــادةاسم الم 

 04:    دــــــــالرصي 

 02    ل:ــــــــالمعام 

 

 :أهداف التعليم 

ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ، في ثالثة أسطر )
 ( على األكثر

بيا متطورا له ما يميّزه شكال ومضمونا ، وله دراسة الرواية الحديثة و  المعاصرة بصفتها جنسا أد-

 حضوره أيضا في الساحة الثقافية العربية.

لك،وصوال إلى الشكل الجديد ذمعرفة أصول الفن الروائي  ثم اإلحاطة بالتطورات الحاصلة بعد -

 للرواية الحالية.

 ا الفن الجديد ودراسة أنواعه واتجاهاته الفنية،.ذمعرفة خصائص ه-

 على مظاهر التجديد في الرواية المعا.صرةالوقوف  -

 إبراز دور التالقح الثقافي في نهضة هذه الروية بانتمائها الفني والزمني المعاصر. -

 

 : المعارف المسبقة المطلوبة 

على الطالب أن يكون مطلعا ولو بشكل بسيط على بعض العناوين الروائية الشهيرة في الوطن 

 طبيق على نماذج عربية و عالمية.. العربي.أو العالم ، يمكن الت

ا الفن ذمالحظة الفروقات الحاصلة بين األعمال الروائية العربية ،بهدف معرفة تطور ه-

 والخلفيات الثقافية للروايات المدروسة.

 

 :محتوى المادة 

 .تعريف الرواية  -1

 النشأة و التطور -2

 أنواع الرواية : -3

 الرواية التاريخية  -4

 الرواية االجتماعية  -5

 واية النفسية الر -6

 الرواية األسطورية  -7

 المكان و أنواعه في الرواية  -8

 الزمان في الرواية  -9

 اللغة الروائية /الراوي و أنواعه  -10

 المستويات السردية  -11

 الوصف و السرد -12
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 

 طريقة التقييم: مراقبة مستمر ، امتحان ....الخ 

 ..(امتحان في نهاية السداسي./تقييم األعمال الفردية)عروض ،بحوث،ملخصات

 

 

 : المراجع 

 1971ميشال بوتور : بحوث في الرواية الجديدة تر فريد انطونيوس منشورات عويدات  -1

 1985سعيد يقطين : القراءة و التجربة دار الثقافة  -2

 1987األنماط السردية عند جاب لينتفلت ا نوال الثقافي ع  -3

للثقافة و الفنون و  نظرية الرواية : عبد المالك مرتاض.سلسلة كتب يصدرها المجلس الوطني -4

 1990اآلداب .الكويت 
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 ثالثالسداسي: ال 

 (2وحدة التعليم األساسية )   دة: ــاسم الوح 

 سيميولوجيا     :ــــادةاسم الم 

 05:    دــــــــالرصي 

 03    ل:ــــــــالمعام 

 

 

  :ريس المادة إلى استكمال دراسة العالقة بين المعارف من خال ل يهدف تدأهداف التعليم

 . علم السيمياء و أصناف السيميائيات و كيفية تطبيقها على المسموعات والمرئيات

 

  :سبق للطلبة أن تناولوا معارف عن المادة في مرحلة الليسانس المعارف المسبقة المطلوبة

. 

 :محتوى المادة 

 ها في التراث.تعريف السيمياء، ورصيد -1

 ومجاالتها واتجاهاتها. -2

 (1أصولها ) -3

 (2أصولها)-4

 (1قواعدها) -5

 (2قواعدها ) -6

 آفاقها. -7

 سيمياء اللغة. -8

 مناهج التحليل السيميائي. -9

 سيمياء العنوان. -10

 سيمياء الصورة. -11

 التباين والتشاكل في النقد السيميائي. -12     

 مجال السيمياء التجربة العربية في-13

 السيمياء والتواصل -14

 

  :تقيم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي و طريقة التقييم: طريقة التقييم

 تقييم األعمال الموجهة طوال السداسي. 

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

 محاضرات في السيميولوجيا  محمد السرغيني  

 ي روبرت شولز سيمياء النص الشعر 

 االتجاهات السيميولوجية مارسيلو داس كال  

 ل آريفية وآخرون تر:رشيد بن مالكالسميائية أصولها وقواعدها.ميشا 
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 
  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 لثالثالسداسي: ا 

 (2وحدة التعليم األساسية )   دة: ــاسم الوح 

 النظرية السردية    :ــــادةاسم الم  

 04:    دــــــــالرصي 

 02    ل:ــــــــالمعام 

 

 

 :أهداف التعليم 
 أن يتعرف الطالب على أسس النظرية السردية في النقد.      

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 يكون الطالب على دراية كافية بأشكال السرد العربي

 

 

 

 

 :محتوى المادة 

 جهود الشكالنيين الروس. -1

 السرديات الحصرية -2

 التوسيعيةالسرديات  -3

  دروب تطبيقية 

 البنيوية التكوينية  -4

 جهود فالديمير بروب  -5

 جهود جيرار جينيت -6

 جهود ميخائيل باختين  -7

 سيميائية غريماس -8

  الميتا نقد وواقع السردية العربية؛ قراءات في المشاريع 

 سعيد يقطين  -9

 عبد الفتاح كليطو -10

 حميد لحميداني -11

 اهيمعبدّللا إبر -12

 رشيد بن مالك -13

 سعيد بوطاجين -14
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 

 طريقة التقييم: مراقبة مستمر ، امتحان ....الخ 

 امتحان في نهاية السداسي.

 تقييم األعمال الفردية )عروض ، بحوث، ملخصات..(
 

  المراجــــــــع:  -

 

 الزمان والسرد )بول ريكور(  -1

 المصطلح السردي )جيرالد برنس( -2

 روف(الشعرية )تيزفيطان تودو -3

 خطاب الحكاية/ عودة إلى خطاب الحكاية )جيرار جينيت( -4

 مدخل إلى التحليل البنيوي )روالن بارت( -5

 سيميولوجية الشخصيات الروائية )فيليب هامون( -6

 )ميخائيل باختين(   / الخطاب الروائيشعرية دوستويفيسكي -7

 تقنيات ومفاهيم )محمد بوعزة( –تحليل النص السردي  -8

 ي في ضوء المنهج البنيوي )يمنى العيد(تقنيات السرد الروائ -9

 بنية الشكل الروائي )حسن بحراوي( -10

 شعرية الفضاء )حسن نجمي( -11

 بنية النص السردي )حميد لحميداني(  -12
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 
  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 ثالثالسداسي: ال 

 وحدة التعليم المنهجيـة   دة: ــاسم الوح 

 البحث )التحرير(  منهجية     :ــــادةاسم الم 

 03:    دــــــــالرصي 

 02    ل:ــــــــالمعام 

 

 

 :أهداف التعليم 

 تمكين الطالب من كيفية إعداد وكتابة المذكرة واألطروحة

  التدريب على منهجية كتابة البحث شكال ومضمونا  

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 جيدة أو متوسطة لطرق تنظيم المعلومات معرفة    

 قدرته على ترتيب المعلومات وتمييزه لألهم من المهم والمناسب لتخصصه من عدمه.     

 

 :محتوى المادة 

 خطوات كتابة البحث العلمي .1

 المدة الزمنية النجاز البحث .2

 منهج كتابة األطروحة .3

 اشتقاق اإلشكالية وعرضها .4

 الدراسات السابقة .5

 خطوات التنظيم: .6

 الترقيم -

 نوع الخط ومقاسه ونمطه -

 عاد الفقرات والصفحاتأب -

 الغالف الخارجي -

 -الفهرس–قائمة المحتويات  .7

 تقسيمات البحث .8

 حواشي اإلحالة )الهوامش( .9

 قائمة المصادر والمراجع .10

 الفهارس والمالحق .11

 ضبط العنوان .12

 تحرير الخاتمة ونتائج البحث .13

 ضبط المقدمة .14
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 

 

 )طريقة التقييم: )مراقبة مستمر ، امتحان 

 جاز مشروع مذكرة( و كتابي في نهاية السداسيامتحان تطبيقي )إن    

 

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

 البحث العلمي زيان عمر -1

 البحث األدبي شوقي ضيف -2

 البحث العلمي ثريا ملحس -3

 إعداد الرسائل والبحوث العلمية أحمد شلبي -4

 أسئلة المنهجية العلمية في اللغة واألدب )آمنة  بلعلى ( -5
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 
  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 ثالثالسداسي: ال 

 وحدة التعليم المنهجية   دة: ــاسم الوح 

 مناهج دراسة األدب الشعبي     :ــــادةاسم الم 

 03:    دــــــــالرصي 

 02    ل:ــــــــالمعام 

 

 

 :أهداف التعليم 
 راسة األدب الشعبيأن يتعرف الطالب على مختلف المناهج المطبقة لد

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 يكون الطالب على  معرفة كافية بمناهج النقد االدبي

 

 :محتوى المادة 

 السداسي الثالث / مناهج دراسة األدب الشعبي :  

 إشكالية دراسة األدب الشعبي . -1

 إشكالية تدوين األدب الشعبي. -2

 إشكالية اللهجات في األدب الشعبي . -3

 ثولوجي )نورتروب فراي(المنهج المي -4

 المنهج التاريخي  -5

 المنهج االجتماعي  -6

 المنهج النفسي ) يونغ و فرويد( -7

 المنهج المورفولوجي) فالديمير بروب( -8

 المنهج  البنوي االنثروبولوجي  ) ليفي ستروس و جيمس فريزر  ( -9

 العالقة بين األنثروبولوجيا و األدب الشعبي. -10

 جي في األدب الشعبيتقنيات و مبادئ البحث األنثروبولو -11

 المنهج االثنولوجي و االنثغرافي. -12

 المنهج السيميائي ) غريماس و جوزيف كورتيس(  -13

 الدراسات التطبيقية لألدب الشعبي في الوطن العربي  -14
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 

 

 : قائمة ألهم المراجع 

 جيمس فريزر : الغصن الذهبي دراسة في السحر و الدين . -1

 تقديم محي الدين صبحي . نورتروب فراي :تشريح النقد ، ترجمة و -2

 ليفي ستروس : مدخل إلى األنثروبولوجيا البنوية . -3

 فالديمير بروب : مورفولوجية الحكاية ، ترجمة إبراهيم الخطيب . -4

 نبيلة إبراهيم : فن القص بين النظرية و التطبيق. -5

 خزعل الماجدي : بخور اآللهة . -6

 أحمد ديب شعبو : في نقد الفكر الرمزي و األسطوري. -7

 

 طريقة التقييم: مراقبة مستمر ، امتحان ....الخ 

 امتحان في نهاية السداسي.

 تقييم األعمال الفردية )عروض ، بحوث، ملخصات..(
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 
  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 لثالثالسداسي: ا 

 وحدة التعليم المنهجية   دة: ــاسم الوح 

 صـــال  مهـــارات االت    :ــــادةاسم الم 

 03:    دــــــــالرصي 

 02    ل:ــــــــالمعام 

 

 

 :أن يكتسب الطالب مهارات االتصال والسيما أن التخصص الذي يدرسه  أهداف التعليم

 يدفعه أكثر إلى أن يكون اتصاله نوعيا 

 في مجاالت مختلفة.

 :لى توظيفه للطالب سابق معرفة ببعض العلوم اللغوية يسعى إ المعارف المسبقة المطلوبة

 ومعرفة سبل ذلك بهكذا مادة.

 :محتوى المادة 

 االتصال المصطلح والمفهوم.-1

 بين االتصال والتواصل. -2

 مهارات بناء الرسالة االتصالية. -3

 مهارات االرسال واالستقبال-4

 التعرف على الذات -5

 أدوات اكتشاف الذات.-6

 التواصل األسري -7

 جامعية.مهارات االتصال في البيئة ال -8

 تسويق الذات -9

 مهارات التواصل مع الجمهور -10

 مهارات االتصال الثقافي-11

 مهارات القيادة والعمل الجماعي -12

 مهارات إدارة بيئة االتصال-13

 مهارات االتصال االلكتروني-14
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 :يم طريقة التقييم: تقيم الدروس عن طريق امتحان في نهاية السداسي و تقي طريقة التقييم

 األعمال الموجهة طوال السداسي. 

 

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

 مهارات التواصل بين البيت والمدرسة.محمد متولي قنديل. -1

 الكفايات التواصلية واالتصالية .هادي نهر. -2

 مهارات االتصال لإلعالميين والتربويين والدعاة.محمد منير حجاب-3

 ج في الطفولة المبكرة محمد متولي قنديل.أساسيات المنه-4
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 
  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 لثالثالسداسي: ا 

 وحدة التعليم االستكشافية   دة: ــاسم الوح 

 نظريـــة التلقي    :ــــادةاسم الم 

 01:    دــــــــالرصي 

 01    ل:ــــــــالمعام 

 

 أهداف التعليم: 

م هذه النظرية بالقارئ وبما يثير القارئ في النص بغض النظر عن النص وشخصية المؤلف , تهت

بل تركز تركيزاً كلياً بكل ما يثير القارئ , والدور الذي يؤديه في إتمام النص وغيرها من الجوانب 

  . 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 نظرية. سبق للطالب في مرحلة الليسانس أن درس بعض مبادئ هذه ال

 

 :محتوى المادة 

 األصول المعرفية القديمة: -1

 أ/ عند السفسطائيين.                                      

 ب/ عند أرسطو.                                     

 األصول المعرفية الحديثة: -2

 أ/ المدرسة الشكالنية                                       

 ب/ الفلسفة الظاهرتية.                                      

 ج/ التأويلية.                                      

 نظرية التلقي عند مدرسة كونستانس : -3

 أ/ التلقي الجمالي عند هانس روبرت ياوس:                                     

 أفق التوقعات                                                                                              

 المسافة الجمالية                                                                                             

 ب/ فعل القراءة ، نظرية الوقع الجمالي عند إيزر:                                       

 القارئ الضمني                                                                                

 التفاعل بين النص والقارئ.                                                                              

 سيميائيات القراءة والتلقي عند امبرتو إيكو -4

 

 :طريقة التقييم  

 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

  فعل القراءة : فولفغانغ ايزر -1

 إسماعيل جمالية التلقي : سامي عبد ّللا -2
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

التلقي مجموعة من المؤلفين ، ترجمة عبد الرحمن  نظريات القراءة من البنيوية الى جمالية -3

 بوعلي

 والتأويل : محمد مفتاح التلقي -4

 خضر األصول المعرفية لنظرية التلقي : ناظم عودة -5
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 ثالثالسداسي: ال 

 وحدة التعليم االستكشافية    دة: ــاسم الوح 

 (2) ترجمة األساليب والنصوص    :ــــادةاسم الم  

 01:    دــــــــالرصي 

 01    ل:ــــــــالمعام 

 

 :أهداف التعليم 
 أن يتمكن الطالب من ترجمة بعض األساليب الخاصة في التعبير

 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 يكون الطالب على دراية ببعض المبادىء األولية للترجمة

 

 :محتوى المادة 

 االقتراض اللغوي ) من أساليب الترجمة المباشرة( - 1

 أمثلة تطبيقية -2  -                                                                         

 المحاكاة ) البنيوية و التعبيرية( ) من أساليب الترجمة المباشرة( -3 -

 أمثلة تطبيقية  -4  -                                                                         

 ة) من أساليب الترجمة المباشرة(الترجمة الحرفي -5 -

 أمثلة تطبيقية  -6 -                                                                         

 اإلبدال) من أساليب الترجمة غيرالمباشرة( :  -7 -

 تطبيقيةأمثلة   -8 -                                                                          

 التطويع ) من أساليب الترجمة غيرالمباشرة( -9 -

 أمثلة تطبيقية   -10-                                                                          

 التكافؤ   ) من أساليب الترجمة غيرالمباشرة( -11 -

 أمثلة تطبيقية  - 12-                                                                           

 التصرف  ) من أساليب الترجمة غيرالمباشرة( -13 -

 أمثلة تطبيقية  - 14-                                                                          

 

  :المراجع 
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  نقد حديث ومعاصر                                               عنوان الماستر.
            2016/2017السنة الجامعية 

 .2003تأليف : إنعام بيوض. الجزائر  الترجمة األدبية: مشاكل وحلول. -

. تأليف : ماجد سليمان دودين. مترجم األدبي : الترجمة األدبية والمصطلحات األدبيةدليل ال -

 .2007عمان 

معارف الترجمة التحريرية ) أسسها النظرية ومناهجها و فلسفتها( ) طرائقها وتطبيقاتها  -

 .2005. تأليف : د. محمد ماجد الموصلي.  سورية العلمية(

 القواميس ثنائية اللغة . -

 امتحان في نهاية السداسي و تقييم األعمال الموجهة طوال السداسي.قييم: طريقة الت
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  :حديث ومعاصر نقد عنوان الماستر 

 ثالثالسداسي: ال 

 وحدة التعليم األفقية    دة: ــاسم الوح 

 أخالقيــات المهنـــة      :ــــادةاسم الم 

 01:    دــــــــالرصي 

 01    ل:ــــــــالمعام 

 

 
 :الهدف من المادة 

 توعية الطالب وتحسيسه من خطر الفساد،ودفعه للمساهمة في محاربته.

 

 :محتوى المادة 

 أوال:جوهر الفساد : -

 الفساد لغةً 

 الفساد اصطالحاً 

 الدين والفساد

 الفساد:أنواع -ثانيا - 
 . الفساد المالي1

 . الفساد اإلداري2

 _ الفساد األخالقي.3

 السياسي.....إلخالفساد  – 4
 مظاهر الفساد اإلداري والمالي : -ثالثا -

  الرشوة 

 المحسوبية 

  المحاباة 

 الوساطة 

 .اإلبتزاز والتزوير 

 االنفاق غير القانوني لهنهب المال العام و. 

 .التباطؤ في إنجاز المعامالت 

 .االنحرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية من قبل الموظف والمسؤول 

  التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته.المخالفات 

  عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور واالنصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف

 واستقبال الزوار، واالمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية

 ماعي والمحاباة في التعيين في مناصب المسؤولية...وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الج 

 :  اإلداري والمالي أسباب الفساد-رابعا  -
 أسباب الفساد من وجهة نظر المنظرين:            -1

 أكد منظري وباحثي علم اإلدارة والسلوك التنظيمي على وجود ثالث فئات حددت هذه األسباب والتي هي : 

 حسب رأي الفئة األولى :  -
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 أسباب حضرية .-

 أسباب سياسية .-

 حسب رأي الفئة الثانية :  -

 أسباب هيكلية .-

 أسباب قيمية .-

 أسباب اقتصادية.-

 حسب رأي الفئة الثالثة :   -

 أسباب بايولوجية و فزيولوجية . -

 أسباب اجتماعية . -

 أسباب مركبة . -

سعي للربح السريع،ضعف دور التوعية ضعف المؤسسات،تضارب المصالح،ال) األسباب العامة للفساد.-2

   بالمؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم وغيرها...عدم تطبيق القانون بالشكل الصارم،....إلخ

 : والمالي آثار الفساد اإلداري  -خامسا   -
  على النواحي االجتماعيةاإلداري والمالي اثر الفساد  -

 االقتصادية على التنميةاإلداري والمالي تأثير الفساد  -

 واإلستقرار على النظام السياسي اإلداري والمالي تأثير الفساد -

 والمحلية:الهيئات والمنظمات الدولية من طرف محاربة الفساد سادسا _ -
 :الدولية الشفافية منظمة -

  اإلداري الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية -

 االدارى الفساد محاربة فى ةالنامي الدول لمساعدة الدولي البنك برنامج  -

 صندوق النقد الدولي  -

،هيئة مكافحة الفساد،دور الضبطية القضائية 01-06) قانون محاربة الفسادالجهود الجزائرية لمكافحة الفساد -

 في مكافحة الفساد...إلخ(

 :الفساد العالج وسبل محاربة ظاهرةطرق -سابعا  -
 السياسي، الجانب٠بمخاطرالفساد الوعي ةالتثقيفي وزياد الجانب الديني، )الجانب

 ،الجانب البشرى الجانب االدارى، ،الجانب القضائي التشريعي،الجانب االقتصادي،الجانب الجانب

 ( والوالء االنتماء ، جانب المشاركة الرقابي،جانب

 الفساد:نماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة  -ثامنا
 تجربة هونج كونج، األمريكية المتحدة تجربة الواليات، ريةالسنغافو التجربة ، التجربة الهندية -

 ,التجربة التركية. الماليزيةالتجربة 
 

 :المراجع 

( .  1) ط استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظرياتم ( .  1985هـ /  1405موسى , صافي إمام . ) 

 الرياض : دار العلوم للطباعة والنشر .

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0 

 الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالميبحر , يوسف . 

online.net/thaqafa/th_1.htm-ww.scchttp://w 

 . مصطلح الفساد في القرآن الكريمحمودي , همام . 

http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm 

 بين السياسات واإلجراءات الفساد اإلداري والماليالفقي , مصطفى. 

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
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egypt.org/articles/art0900.htm-http://www.cipe 

 . . من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد محمود , مهيوب خضر

p://www.hetta.com/current/mahyoob23.htmhtt 

 . حملة ضد الفساد سعد بزاز , 

http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display 

 ة الفساد اإلداري. مالحقطه , خالد عيسى 

29/802.htm-http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03 

 الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية

http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076 

 متى نرى آلية صحيحة لمحاربة الفساد السيف , خليفة عبد ّللا . 

19/resders.htm-10-tan.com.sa/daily/2002http://www.alwa 

 (  1الفساد اإلداري والمالي ) 

4.htm-news11-http://www.mof.gov.kw/coag 

 (  2الفساد اإلداري والمالي ) 

5.htm-news11-ww.mof.gov.kw/coaghttp://w 

 إدارة التغيير والموارد البشرية .

http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc 

 إدارة الذات 

www.alnoorworld.com/learn/topicbody.asp?topicid=15&sectionid=41- 

 الصعوبات في تنفيذ اإلدارة بالمشاركة 

 .2007برنامج إدارة الحكم في الدولة العربية يوليو  –برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -

 .2007أ. محمد موسى الشاطي يوليو  –بحث في كتابات  –الشفافية ودورها في مكافحة الفساد  -

 .2001القاهرة  –في تقوية النزاهة والشفافية والمساءلة( المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وقائع مؤتمر ) آفاق جديدة  -

مركز األهرام  –رئيس التحرير االقتصادي  –تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد ) تقرير مرسل( د. أحمد النجار  -

 .2005للدراسات السياسية واالستراتيجية عام 

 –كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  –اري ومعاييره في التشريع اإلسالمي ، د. أدم نوح على معابره مفهوم الفساد اإلد -

 .2004األردن عام 

  اتفاقية مكافحة الفساد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. -

  .2007يناير  17-13المفوض األول للمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد، جاك كيز ، مؤتمر الكويت للشفافية  -

- libya.com/index.php-http://www.transparency   

- http://www.shafafeyah.org/  

-  pogar.org-http://www.undp 

 

  :امتحان في نهاية السداسي و تقييم األعمال الموجهة طوال السداسي.طريقة التقييم 
 

 
 

http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm
http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm
http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm
http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm
http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display
http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03-29/802.htm
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03-29/802.htm
http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076
http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm
http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc
http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc
http://www.alnoor/
http://www.transparency-libya.com/index.php
http://www.transparency-libya.com/index.php
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V-   العقود/االتفاقيات 

 

 

 

 ال
 

 

  ( الورقي  للتكوين بالملف االتفاقيات والعقود رفق ت   ،إذا كانت نعم)  
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VII-    :ترفق بالملف الورقي لعرض التكوينرأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية والعلمية 
  

 حديث ومعاصر  نقـــد  عنوان الماستر:
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 اللجنة البيداغوجية الوطنية لميدان التكوين:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII- تأشيرة الندوة الجهوية: 

 التكوين(لعرض  النسخة النهائية)التأشيرة تكون فقط في 

 

 

 
 

 

 

 

 


