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 الفهرس

 
 - I40 ص ----------------------------------------------------------------بطاقة تعريف الليسانس 

 40 ص ------------------------------------------------------------------تحديد مكان التكوين- 1

 14 ص ---------------------------------------------------------------المشاركون اآلخرون   - 2

 14 ص----------------------------------------------------------------إطار وأهداف التكوين - 3

 14 ص ---------------------------------------------مكانة المشروع: التنظيم العام للتكوين –أ 

 11 ص -------------------------------------------------------------------أهداف التكوين-ب

 11 ص ---------------------------------------------------المؤهالت و الكفاءات المستهدفة -ج

 11 ص -------------------------------------------القدرات الجهوية والوطنية لقابلية التشغيل -د

 11 ص -----------------------------------------------------الجسور نحو تخصصات أخرى-ه

 11 ص --------------------------------------------------مؤشرات النجاعة لمتابعة التكوين  -و

 12 ص -----------------------------------------------------------اإلمكانيات البشرية المتوفرة-0

 12 ص --------------------------------------------------------------------قدرات التأطير -أ

 13 ص ------------------------------------في التخصص التأطير الداخلي المسخر للتكوين  -ب

 10 ص ---------------------------------في التخصص التأطير الخارجي المسخر للتكوين  -ج 

 10 ص -------------------------------الحوصلة اإلجمالية للموارد البشرية المسخرة للتكوين-د 

 10 ص -------------------------------------في التخصص اإلمكانيات المادية المتوفرة للتكوين-0

 10 ص -----------------------------------------------------المخابر البيداغوجية والتجهيزات  -أ 

 10 ص ---------------------------------------------ميادين التربص والتكوين في المؤسسات -ب 

  11 ص ----------------بعرض التكوين المقترحفي المؤسسة الجامعية والمتعلقة التوثيق المتوفر -ج 

 11 ص --ة وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال المتوفرة بالمعهد أو الكلية فضاءات األعمال الشخصي -د 

 

- II11 ص ----------------------------------------------بطاقة التنظيم السداسي للتعليمالتخصصي 

 21 ص ----------------------------------------------------------------------السداسي الخامس -

 21 ص ----------------------------------------------------------------------السداسي السادس -

 22 ص ---------------------------------------------------------------حوصلة إجمالية للتكوينال -

 

 III- 22 ص ----------------------------البرنامج المفصل لكل مادة في السداسيين الخامس والسادس 

 

 IV-  00 ص --------------------------------------------------------------------االتفاقيات/العقود 

 

 V- 01 ص ----في التخصص لفرقة البيداغوجية المعنية بالتكوينالكل شخص من  ملخصةسيرة ذاتية 

 

VI - 63 ص ----------------------------------------------رأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية والعلمية 

 

VIII- 64 ص --------------------------------------------------------رأيتأشيرة الندوة الجهوية 

VIII- 64 ص ------------------------------------ رأي وتأشيرة اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدان 
 

 

 



 المؤسسة  جامعة برج بوعريريج           4

األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- بطاقة تعريف الليسانس 
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 :تحديد مكان التكوين-1
 جامعة برج بوعريريج:المؤسسة -

 .اآلداب واللغات :ـةــــــكليــ -

 اللغة واألدب العربي:مــــــــقس -

 9662 – 60 – 60المؤرخ في  88 : القرار رقم: لليسانسرقم قرارتأهيال -
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 المؤسسة  جامعة برج بوعريريج           10

األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 

 :           /المشاركون االخرون -9

 /المؤسسات الشريكة األخرى                -

 /      المؤسسات والشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون  -

 /الشركاء الدوليون األجانب              -

 

 

 

 

 :إطار وأهداف التكوين-3

 مكانة المشروع: العام للتكوينالتنظيم   –أ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قاعدة التعليم المشترك للميدان

 اللغة واألدب العربي

 

 دراسات أدبية:الفرع
 

 

التخصصات  األخرى 

الموجودة   بالشعبة المعنية 

 غير موجودة:بالمطابقة 

 

 

 

- 

 

 :طابقة التخصص المعني بالم
 .األدب العربي
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 :أهداف التكوين -ب

 : يهدف التكوين في إار الدراسات األدبية عامة وكذا الدب العربي خاصةإلى

 .بناء جيل من الططالب ذوي الروح األدبية المحللة والمتذوقة للنص األدي عامة والعربي خاصة -

 .النهوض باالألدب العربي ممارسة وقراءة  وتنظيرا -

 .المشرق العربي وكذا الحيز المغاربي مواكبة المسيرة األدبية في -

 .إذكاء الروح العربية والقومية لدى الطالب من خالل النص األدبي المنتقى والهادف -

 :نهاية التكوين عند الكفاءات المستهدفة، المعارف المكتسبة

بانها وزارة التعليم إن تكييف التكوين في قسم اللغة العربية وآدابها مع الرؤية الجديدة للتعليم الجامعي التي تت

تزويد الطالب برصيد معرفي جوهري في ميدان اإلحاطة  الوصول من جهة إلىالعالي والبحث العلمي من شأنه 

باللغة العربية واإللمام بآدابها والتعرف على اآلداب العالمية األخرى، وتمكين الطالب من اكتساب قدر من 

 . بله المهني من جهة أخرىالمهارات المختلفة التي يستفيد منها في مستق

تفضي إلى تزويد الطالب  ،ذه الغاية يركز هذا المقترح على مواد ذات طابع منهجيومن أجل الوصول إلى ه

ومن ثم يمكن . بمفاتيح معرفية تتيح له تحصيل المعرفة في مجال تخصصه بجهده الذاتي المسنود بتوجيه األستاذ

التي يحصلها الطالب في هذا التخصص هو القدرة على فهم النصوص،  الخلوص إلى القول بأن الكفاءة الجوهرية

الولوج وما من ريب في أن . وعلى التحرير، والحوصلة والتركيب، واستعمال اللغة العربية على الوجه الصحيح

 .على مختلف المجاالت المعرفية األخرى إيجابا ينعكسإلى النص والبحث في معانيه، ونقد أفكاره 

كما أن إلمامه بالمناهج الغربية الحديثة والمعاصرة يفتح له المجال لمسايرة التطور الفكري والتنظيري           

في مجال األدب والفكر، كما يزوده بأدوات جديدة تسهل عليه الولوج إلى مختلف المقاربات األدبية العربية        

 (.أقرب إلى صفة العلميةوبخاصة تلك المتناولة للتراث العربي بصورة أكثر تنظيما و)

 
 :الكفاءات المستهدفةالمؤهالت و -ج

 .التحكم في علوم اللغة العربية المختلفة  -

 (لغة وأدب عربي)استمرار التكوين القاعدي المقرر في الجذع المشترك  -

 .في األدب العربي بمختلف اتجاهاته التخصص  -

 .  تحليل النصوص شعرا ونثرا تمكين الطالب من المعرفة الضرورية في -

 .القاموس األدبي تحكم الطالب في -

 .التحليل المختلفةالتمكن من منهجيات البحث العلمي وتقنيات -

 

 :لتشغيلالقابلية  الوطنيةالقدرات الجهوية و -د

 .التدريس في مختلف أطوار التعليم -

 .االلتحاق بسلك اإلدارة -

 .ما والصحافة خصوصاااللتحاق بوظائف في اإلعالم عمو -

 .العمل في مصالح وزارة الثقافة ومديرياتها -

 

 : .الجسور نحو تخصصات أخرى -ـ ه
 األدب المقارن والعالمي  وكذا األدب الجزائري: يمكن للطالب أن يواصل دراسته ضمن تخصصي  -

 :مؤشرات النجاعة  لمتابعة التكوين -و

 . األدب المقارن واألدب الجزائري في تخصص األدب العربي أو تخصصات االلتحاق بالماستر -

الدراسات يمكن للطالب االنتقال إلى تخصصات أخرى، في ميدان الفنون واآلداب واللغات، وفي ميدان إذ 

عند امتالكه المؤهالت  كما يمكنه ،، فضال عن المدرسة العليا لألساتذة في اآلداب والعلوم اإلنسانيةاألدبية

 اعالقتهالبحث في و العربيةالنصوص مناهج ، للتعمق أكثر في ابعة دراسته في مرحلة الماسترالمطلوبة، مت

 . التقنيالفكري وبالتطور المعرفي و
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 :اإلمكانيات البشرية المتوفرة-4
مكنه التكفل بيداغوجيا بفضل ما يتوفر عليه قسم اللغة واألدب العربي  من تأطير، ي:قدرات التأطير -أ

 . 2410/2410طالبا مؤهال للتخرج ضمن دفعة  013وعلميا ضمن تخصص النقد والمناهج ، بـ 
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 (3سنة )الحوصلة اإلجمالية للموارد البشرية المسخرة للتكوين  -د

 

 الرتبة العدد الداخلي العدد الخارجي المجموع

 أستاذ التعليم العالي 44 41 1

 أستاذ محاضر أ 41 44 1

 أستاذ محاضر ب 41 44 1

 أستاذ مساعد أ 11 44 11

 أستاذ مساعد ب 42 44 9

 أخرى / / /

 المجموع 10 61 10

 

 

 مستخدمو الدعم والتقنيين: أخرى* 
 

 الرتية العدد

 مهندس دولة في اإلعالم اآللي 69

 تقني في االعالم اآللي 60

 ملحق إدارة 60

 عون إداري 60

 

 اإلمكانيات المادية المتوفرة-0

 

 المخابر البيداغوجية والتجهيزات -أ
 

 (قيد اإلنجاز) الدراسات األدبية النظرية والتطبيقية :   عنوان المخبر 

 

 الرقم عنوان التجهيزات العدد المالحظات

 61 أجهزة إعالم آلي بلواحقها 14 للمسيرين

 69 قاعة اإلعالم اآللي 42 أعمال موجهة

 63 قاعات االنترنيت 41 /

 64 مخبر  قيد اإلنجاز / /

 60 المكتبة عنوان 2210أكثر من  /

 60 قاعات المطالعة والعمل الشخصي 42 

 

 /        : ميادين التربص والتكوين في المؤسسات  -ب
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 :التوثيق المتوفر ـ  ج

 

كالفرنسية واالنجليزية والعلوم اإلنسانية )متداخلة االختصاصات ية عددا ضخما من الكتب الهامة وتضم الكل 

 :، يلخصها هذا الجدول(واالجتماعية

 

 

 عدد العناوين عدد الكتب

11013 2210 

 

 :الكتب ذات الصلة المباشرة بالتخصص المقترح أكثر من النصف وهي موزعة على وتمثل

 

 .المختلفة النقد مصادر  -

 

 .النقد والمناهج النقدية القديمة والحديثة الدراسات األساسية في  -

 

 .الدوريات العلمية المتخصصة وأعمال المجامع -

 

 .وفروعهلنقد ذات العالقة با( الفرنسية خصوصا)كتب باألجنبية  -

 

 

 :االتصال ت اإلعالم وفضاءات األعمال الشخصية و تكنولوجيا -د 
 

 :يتوفر القسم على فضاءات متعددة للعمل الشخصي منها

 

 .موقعا مجهزا وموصوال بالشبكة 34قاعة لالنترنت تضم  -

 

 .طالبا 124تتسع ألكثر من ،قاعة للمطالعة  -

 

 (.قيد اإلنجاز)طبيقية الدراسات األدبية النظرية والتمخبر -
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II 

 بطاقة التنظيم السداسي للتعليم التخصصي -

 (0و 0السداسيين )
. 
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 األدب العربي: تخصص/ شعبة الدراسات األدبية : السداسي الخامس-

 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 

 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-10

 تطبيقية

 امتحان متواصل عمال فردية

          التعليم األساسية وحدات

   42       األدب العربي القديم 1و ت أ 

قضايا النص الشعري : 1المادة 

 القديم

 امتحان متواصل 40 43 43:44  1.34 1.34 02

جماليات السرد العربي 2المادة 

 القديم

 امتحان متواصل 40 42 41:34  1.34 1.34 02

 األدب العربيوحدة  9و ت أ 

 المعاصرالحديث و

      42   

قضايا النص الشعري 1المادة 

 الحديث و المعاصر

 امتحان متواصل 40 43 43:44  1.34 1.34 02

السرديات العربية : 2المادة 

 الحديثة و المعاصرة

 امتحان متواصل 40 42 41:34  1.34 1:34 02

   42       وحدة التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 43 42 41:34  1.34 1.34 02 منهجية البحث األدبي: 1المادة 

 امتحان متواصل 43 42 41:34  1.34 1:34 02 أدب الطفل :2المادة 

   43 42 41:34  1:34 1:34 02 اآلداب العالمية المعاصرة : 3المادة

   42       وحدة التعليم االستكشافية

 امتحان متواصل 41 41 41:34  1.34  20 األدب الصوفي الجزائري 1المادة

األدب العربي : 2المادة 

 واالستشراق

 امتحان متواصل 41 41 41:34  1.34  20

   41       وحدة التعليم األفقية

  متواصل 41 41 41:34  1.34  20 اللغة األجنبية المتخصصة  1المادة 

   36 12   10 16:36 468 0مجموع السداسي
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 األدب العربي: تخصص/ شعبة الدراسات األدبية : السادس السداسي - 0
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 

 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-10

 تطبيقية

 امتحان متواصل عمال فردية

          وحدات التعليم األساسية

   42       وحدة األدب المغاربي 1و ت أ 

 امتحان متواصل 40 43 43:44  1.34 1.34 02 النص الشعري المغاربي–1المادة 

 امتحان متواصل 40 42 41:34  1.34 1.34 02 النص السردي المغاربي –2المادة 

   42       وحدة األدب المغاربي 1و ت أ 

 امتحان متواصل 40 43 43:44  1.34 1.34 02 المسرح المغاربي –3المادة 

 امتحان متواصل 40 42 41:34  1.34 1:34 02 األدب الشعبي المغاربي -0المادة 

   42       وحدة التعليم المنهجية

   42 41     02 مذكرة التخرج: 1المادة 

   42       وحدة التعليم االستكشافية

 امتحان متواصل 41 41 41:34  1.34  20 األدب المقارن –1المادة 

 أدب الهامش –2المادة 

 

20  

. 

 امتحان متواصل 41 41 41:34  1.34

   41       وحدة التعليم األفقية

  متواصل 41 41 41:34   1.34 20 الحكامة والمواطنة  1المادة 

   36 12   62 7:36 468 0مجموع السداسي
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 : للتكوينحوصلة إجمالية  -

 

 

 ح س و ت األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة 31:34 11:34 43 1:34 08:36

 أعمال موجهة 31 22:34 12 1:34 78

 أعمال تطبيقية / / / 43 63

 عمل شخصي 12 0:34 41 43 31:36

 (حدد)عمل آخر 102 010 121 222 1470

 المجموع 732:36 407:36 967 943 1047

 األرصدة 168 04 16 68 180

 األرصدة لكل وحدة تعليم%  06   % 36  % 0.00 % 4.44   % 
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- البرنامج المفصل لكل مادة في السداسيين الخامس والسادس 
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 خامسال:السداسي

 العربي األدب: ليسانسعنوان ال

 عبد هللا بن صفية :األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 عبد السميع موفق  : األستاذ المسؤول على المادة

 قضايا النص الشعري القديم :المادة

  .أن يتعرف الطالب على مختلف القضايا الشعرية القديمة  :أهداف التعليم

 الب على دراية بالعصور األدبيةأن يكون الط :المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة

حمارضة /قضااي النص الشعري القدمي : املادة اخلامس: السدايس 50:املعامل 50:الرصيد

 و تطبيق

 

 مفردات احملارضة مفردات التطبيق

 50 الزنعة القبلية يف الشعر اجلاهيل   ...معلقة معرو بن لكثوم  

 50 نزعة المترد يف شعر الصعاليك  ....شعر عروة بن الورد  المية العرب للش نفرى، 

قصيدة الفرزدق يف / مداحئ حسان بن اثبت قصيدة عدمنا خيلنا

بليس   / هجاء  شعرالفتوح ،  /قصيدة الفرزدق يف هجاء ا 

 قصيدة فتح معورية لأيب متام

 50 أأثر اال سالم يف الشعر العريب القدمي

 50 الشعر الس يايس يف العرص الأموي   المكيت بن زيدقطري بن الفجاءة ، :   نص 

 50 قضية التقليد و التجديد يف الشعر العبايس   أأبو متام / أأبو نواس / ـ البحرتي : نص 

 50 الزهد و التصوف يف الشعر العبايس رابعة العدوية / ابن الفارض / أأبو العتاهية :  نص

ابن / املتنيب / الأخطل ( / ابنت سعاد)كعب بن زهري : نص 

 . هائن 

 50 قصيدة املدحي  يف الشعر العريب القدمي 

راثء املدن و املامكل يف الشعر الأندليس  ...ابن العسال / ابن رش يق املس ييل /أأبو البقاء الرندي : نص 

 واملغريب

50 

 50 املداحئ النبوية و املودلايت يف الشعر املغريب ....الثغري التلمساين / الشقراطييس : نص 

 05 شعر املعارضات بني املرشق و املغرب ابن زيدون/ ابن شهيد /ابن عبد ربه :  نص 

 00 شعر الاس تغاثة و الاس ترصاخ يف الأندلس ....ابن هائن الأندليس ابن الأابر ، : نص 

التشكيل يف النص الشعري يف العرصين  ... ا سامعيل اخلشاب / نص ابن نباتة املرصي 

 اململويك والعامثين

00 

 00 السجنيات يف النص الشعري القدمي ...، ابن زيدون أأبو فراس امحلداين ، املعمتد بن عباد: نص 

نص اخلنساء ، ليىل الأخيلية ، محدونة بنت زايد، قسمونة بنت 

 ا سامعيل ، حفصة ركونية

 00 الشعر النسايئ القدمي
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 

 :طريقة التقييم

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

 متواصال طوال السداسي 

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

 أبو الفرج األصفهاني –األغاني  .1

 ابن عبد ربه –العقد الفريد  .2

 المقري –نفح الطيب  .3

 ابن بسام –الذخيرة  .0

 لشهاب الدين األشبيهي –المستطرف من كل فن مستظرف  .0

 زكي مبارك –المدائح النبوية في األدب العربي - .1
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 

 الخامس: السداسي

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 عبد هللا بن صفية : األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية

 عبد هللا بن صفية: األستاذ المسؤول على المادة

 جماليات السرد العربي القديم:المادة

 .أن يتعرف الطالب على جوانب الجمال الفني في النص السردي القديم: أهداف التعليم

 .أن يكون الطالب على دراية بأنماط النصوص وخصائص كل نمط:المعارف المسبقة المطلوبة 
 :المادة محتوى

 

 :طريقة التقييم
 احملارضات عن طريق امتحان يف هناية السدايس، بيامن يكون تقيمي الأعامل املوهجة متواصال طوال السدايس  جيري تقيمي

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

 –اجلاحظ  –البيان و التبيني  .0

  -ابن خدلون  –املقدمة  .0

 –حمسن جامس املوسوي  –رسدايت العرص الوس يط  .0

  حمارضة و تطبيق/ جامليات الرسد العريب القدمي   : املادة امساخل: السدايس 50:املعامل 50:دالرصي
 مفردات احملارضة مفردات التطبيق

 10 النشأأة والتطور: الرسد العريب القدمي  ....مقدمة للرسد العريب القدمي سعيد يقطني
 10 الرسد العريب القدمي خصائص  للقلقش نديقراءة يف كتاب البيان و التبيني للجاحظ صبح الأعىش 

 10 أأدب السري ..سرية أأيب بكر للواقدي / بن هشام النبوية ال سريةال 
 10 احليوان عىل لسان قصص  البن املقفع نص من لكيةل ودمنة

بش هيي :  نص من   10 الرسد يف كتب الأخبار املس تطرف يف لك فن مس تظرف لال 
 10 الرسد الاجامتع  املقامات للهمذاين/ قصص البخالء للجاحظ  نص من   

 10 الرسد الفلسف  نص من الامتاع واملؤانسة لأيب حيان التوحيدي / نص يح بن يقظان 
 10 الرسد العجائيب رساةل الغفران   ،مناذج من الف ليةل وليةل 

 10 الرسد يف أأدب الرحةل  ورتيالينالاحلسين رحةل/ رحةل بن بطوطة 
 01 شعرية الرسد الصويف اخملاطبات  للنفري / املواقف 

 00 جامليات الرسد يف النص الشعري القدمي   ....  معرو بن أأيب ربيعة/ احلطيئة / تأأبط رشا / امرؤ القيس
 00 اال سالميةأأثر الرسد العريب يف أ داب الشعوب  الشاهنامة للفردويسنصوص من الأدب الفارس ي

لهية أأثر رساةل الغفران يف الكوميداي  - أأثر البخالء يف الأدب الفرنيس / اال   00 (0)ربية غأأثر الرسد العريب يف ال داب ال
 00 (0)أأثر الرسد يف ال داب الغربية  أأثر املقامات يف الأدب اال س باين  
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

  -سعيد جبار  –عريب اخلرب يف الرسد ال .0

 عبد الرزاق محيدة : ـ قصص احليوان يف الأدب العريب  .0
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 الخامس: السداسي

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 .عبد هللا بن صفية: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية

 .جريدي سمير: األستاذ المسؤول على المادة

 قضايا النص الشعري الحديث و المعاصر:المادة

أن يتعرف الطالب على مختلف المواضيع المعالجة في النصوص الشعرية الحديثة : أهداف التعليم

 .والمعاصرة

أن يكون الطالب على دراية بالسياق التاريخي المواكب للنص الحديث :المعارف المسبقة المطلوبة 

 .والمعاصر

 :المادة محتوى

  حمارضة و تطبيق/ قضااي النص الشعري احلديث و املعارص   : املاّدة امساخل: السدايس 50:املعامل 50:الرصيد
 مفردات احملارضة مفردات التطبيق

الس ياب ، نزار قباين، محمود درويش،  ، سلامين العيىس:  نصوص 

سامعيل  مسيح القامس ، محمود حسن ا 

 10 احلديث واملعارصالثورة اجلزائرية يف الشعر العريب 

القضية الفلسطينية يف الشعر العريب احلديث  مفدى زكرايء، يوسف العظم ،اجلواهري ، محمد العيد أ ل خليفة

 واملعارص
10 

براهمي ، مظفر النواب ، توفيق زايد ، وليد  أأمحد شويق ، حافظ ا 

 ، محمد العيد أ ل خليفة الأعظم  

 10 البعد الوطين والقويم يف الشعر العريب احلديث 

، أأبو القامس خامر،  /محمود درويش  –عبد الوهاب البيايت : نصوص 

 معر الربانوي

 10 قضية الالزتام يف الشعر العريب احلديث واملعارص

 10 ري املعارص اللغة الشعرية يف النص الشع أأبو مايض  –املهجر  –الشايب/ أأبو شادي: نصوص لشعراء أأبولو 
براهمي انيج: نصوص من الشعر الرومنيس  10 الصورة الشعرية يف النص الشعري املعارص  – البيايت : و الرمزي /ا 
 10 الغموض يف النص الشعري املعارص أأدونيس / أأنيس احلاج : نصوص من الشعر الرساييل 

 10 يف النص الشعري املعارص الرمز الأسطورة أأدونيس -البيايت  –نصوص الس ياب 
نصوص انزك املالئكة ، صالح عبد الصبور ، فدوى طوقان، بلند 

 احليدري  

 10 احلسن املأأساوي يف النص الشعري املعارص

سامعيل ، أأمحد الشهاوي  01 الزنعة الصوفية يف النص الشعري املعارص نصوص أأدونيس ، محمود حسن ، ا 
 00 التشكيل البرصي يف القصيدة املعارصة  محمد بنيس  نصوص أأدونيس  ، املزغين ،

 00 الزنعة ادلرامية يف الشعر املعارص نصوص أأمل دنقل ، صالح عبد الصبور ، عبد العزيز املقاحل
براهمي  جربا   00 التكثيف اللغوي يف قصيدة النرث .نصوص حلركة الشعر محمد املاغوط أأنيس احلاج ـ جربا ا 

 –التوازي  –التدوير و التكرار  –بعض الظواهر العروضية  دراسة

 تداخل الأوزان

 00 الايقاع يف النص الشعري املعارص
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 :طريقة التقييم

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

 متواصال طوال السداسي 

 (. قع انترنت، إلخكتب،ومطبوعات ، موا: ) المراجع

 عز الدين إسماعيل –الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواهره الفنية  .1

 –نازك المالئكة  –قضايا الشعر المعاصر  .2

 –عبد الحميد جيدة  –اإلتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر  .3

 –أحمد أبو حاقة  –اإللتزام في الشعر العربي  .0

 –إحسان عباس  –إتجاهات الشعر المعاصر  .0

 -إبراهيم رماني  –الغموض في الشعر العربي المعاصر  .1
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 الخامس: السداسي

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 عبدهللا بن صفية : األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية

 عبدهللا بن صفية : األستاذ المسؤول على المادة

 السرديات العربية الحديثة و المعاصرة:المادة

 أن يتعرف الطالب على خصائص النص السردي الحديث والمعاصر: أهداف التعليم

 أن يكون الطالب على دراية بخصائص النص السردي القديم: المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة

 

 

  حمارضة وتطبيق/ العربية احلديثة و املعارصة الرسدايت   : املاّدة امساخل: السدايس 0: املعامل 0: الرصيد
مفردات  مفردات التطبيق

 المحاضرة

براهمي:  نصوص ىل الرسدايت العربية احلديثة  كتاب الرسدية العربية احلديثة لعبد هللا ا  مدخل ا 

 واملعارصة 

50 

الاجتاه  :   0اجتاهات الرواية العربية ،حريج زيدان:  نصوص 

 التارخي 

50 

الاجتاه : 0 اجتاهات الرواية العربية ، حنا مينا جنيب حمفوظ :  نصوص 

 الواقع 

50 

الاجتاه :  0اجتاهات الرواية العربية محمود املسعدي، :نصوص 

 الوجودي

50 

الاجتاه : 0 اجتاهات الرواية العربية جنيب حمفوظ :نصوص 

 النفيس

50 

توفيق /الطيب الصاحل ،عصفور من الرشق/نصوص مومس الهجرة اىل الشامل 

 جنيب الكيالين/يوسف زيدان،عذراء جاكرات/احلكمي،عزازيل

 50 الرصاع احلضاري يف الرواية العربية

 50 البعد الايديولويج  يف الرواية العربية جنيب حمفوظ ،ادوارد،اخلراط،جنيبالكيالين،رش يدبوجدرة: نصوص 

 50 توظيف الرتاث يف الرسدية العربية املسعدي+ ابراهمي الكوين + جامل الغيطاين: نصوص 

غادة السامن،امرأأة عند نقطة /أأحالم مس تغامن ،كوابيس بريوت/نصوص ذاكرة اجلسد 

 جنيب الكيالين/نوال السعداوي،معر يظهر يف القدس/الصفر

 50 جامليات املاكن يف النص الرسدي   

 05 .املرسح الشعري   الصبورصالح عبد 

 00 و الأسطوري املرسح امللحم  توفيق احلكمي،سعد هللا ونوس/نص لألفريد فرج 

 00 البنية الرسدية يف القصة القصرية نصوص  غسان كنفاين و زكرايء اثمر

 00 الرسد النسوي ليىل العامثن، زهور ونييس/ نصوص غادة السامن 

براهاميلكوين،واسني الأعرج: نصوص    00 العجائبية يف الرسد العريب املعارص واسيين لعرج ـ  جامل الغيطاين،ا 
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 :طريقة التقييم

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

 متواصال طوال السداسي 

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

 عبد المحسن طه بدر/تطور الرواية العربية الحديثة  .1

 فاروق خورشيد/في الرواية العربية .2

 محمد برادة/الرواية العربية واقع و آفاق  .3

 حلمي القاعود/الرواية اإلسالمية المعاصرة  .0

 مصطفى عمراني/مناهج الدراسات السردية  .0

 يقطين سعيد/ قضايا الرواية العربية الجديدة  .1
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 الخامس    : السداسي

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 قسوم ربيحة: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية المنهجية

 دريسي صالح: األستاذ المسؤول على المادة

 منهجية البحث األدبي:  المادة

 ان يتعرف الطالب على مختلف المراحل المتبعة في إعداد بحث أدبي  :أهداف التعليم

 أن يكون الطالب على دراية بأنواع البحوث األكاديمية : المعارف المسبقة المطلوبة 

 :المادة محتوى
  حمارضة و تطبيق/  مهنجية البحث الأديب: املادة خلامسا: السدايس 50:املعامل 50:الرصيد

 مفردات احملارضة مفردات التطبيق

 50 مدخل نظري للبحث الأديب قراءة يف مصطلحات و مفاهمي

قراءة يف كتاب البحث الأديب طبيعته و مناهجه ، النسون و 

 .  ماييه مهنجية البحث يف الأدب و اللغة

 50 أأهدافهأأمهيته و طبيعته، : 0البحث الأديب

 50 .مادته ،خصائصه ، خطواته:  0البحث الأديب قراءة يف كتاب البحث الأديب ، شويق ضيف

مهنجية البحث الأديب ومداخل التفكري العلم  ، عبد هللا 

 التطاوي

 50 أأنواع البحث الأديب

 50 مناجه البحث الأديب / عيل جواد الطاهر/مهنجية البحث الأديب 

نسانيةتوظيف أ ليات البحث  نسانية مناجه يف العلوم الاجامتعية واال   50 البحث الأديب والعلوم الاجامتعية واال 

 50 القراءة والكتابة الأدبيةمهنجية تقنيات القراءة ومس توايهتا

 50 لغة البحث الأديب مقدمات املؤلفات الأدبية قراءة يف 

 50 الاس تقراء والاس تنباط تدريبات من خالل نصوص خمتارة 

 05 و التفسري والتأأويل الفهم تدريبات من خالل نصوص خمتارة

 00 التذوق والتحليل تدريبات من خالل نصوص خمتارة

 00 توثيق النصوص الأدبية تدريبات عىل مناذج خمتارة

 00 حتقيق النصوص الأدبية  تدريبات عىل مناذج خمتارة شعرية ونرثية

 00 أ فاق البحث الأديب ة يف الأدبيعرض ملوضوعات و قضااي حبث 

 :التقييم طريقة

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

 متواصال طوال السداسي 

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

 عبد هللا التطاوي/منهجية البحث األدبي و مداخل التفكير العلمي .1

 الطاهرعلي جواد /منهجية البحث األدبي  .2

 منهجية البحث في األدب و اللغة/النسون و ماييه .3

 بدوي عبد الرحمن/مناهج البحث العلمي  .0

 شوقي ضيف/البحث األدبي طبيعته و مناهجه  .0

 أحمد علي/ المنهجية في البحث األدبي  .1
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 الخامس: السداسي

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 م ربيحة قسو:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية المنهجية

 مباركية عبد الناصر : األستاذ المسؤول على المادة

 أدب الطفل :  المادة

 أن الطالب على الخصائص الفنية للنص األدبي الموجه للطفل : أهداف التعليم

 سنة 19الى 0إن يكون الطالب على دراية بالسيكولوجية الطفل من :المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة

  حمارضة و تطبيق/ أأدب الطفل : املاّدة امساخل: السدايس 50:املعامل 50:الرصيد

 مفردات احملارضة مفردات التطبيق

 10 التطور ، النشأأة املفهوم،: أأدب الطفل مراتض مدنصوص من كتاب أأدب الطفل حمل
 10 أأمهيته ، وظائفه ، أأهدافه: أأدب الطفل أأصوهل ومفاهميه أأمحد زلط : أأدب الطفوةل

 10 خصائص أأدب الطفل  قراءة يف نصوص سلامين العيىس واكمل الكيالين ومحمد الأخرض الساحئ 
 10 قضااي  أأدب الطفل أأدب الأطفال والقمي الرتبوية لأمحد عيل كنعانقراءة نصوص 

 10 الأنشودةالشعر و : فنون أأدب الطفل  الغامري/ محمد انرص/محمد الأخرض الساحئ ( /أأنشودة)حتليل نص شعري 
 10 و أأنواعها القصة: فنون أأدب الطفل  حتليل نص قصيص  
 10 املرسحية:فنون أأدب الطفل  حتليل نص مرسيح

 10 أأدب الطفل واخليال العلم  تطبيقات عىل نصوص 
دور السمع  البرصي يف ترقية أأدب  تطبيقات عىل نصوص 

 المتثيلية اال ذاعية:  الطفل
10 

 01 القصة املرسومة  تطبيقات عىل نصوص 
 00 الرشيط املرسوم تطبيقات عىل نصوص 
 00 القصة املتحركة تطبيقات عىل نصوص 
 00 أأذب الطفل التفاعيل والافرتايض تطبيقات عىل أأرشطة 

 00 أأدب الطفل يف اجلزائر الواقع وال فاق .....(العيد جلويل)دراسة يف أأدب الطفل يف اجلزائر 
 :طريقة التقييم

 تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي يجري 

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

 (العيد جلولي)أدب الطفل في الجزائر  .1

 (سعد أبو الرضا)النص األدبي لألطفال .2

 (الحميدأنور عبد )أدب الطفل في المستقبل .3

 (الكيالني)أدب األطفال .0

 (هدى فتاوى)الطفل وأدب األطفال .0

 أدب األطفال والقيم التربوية ألحمد علي كنعان .1
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 الخامس:السداسي

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 قسوم ربيحة : األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية المنهجية

 بوساحة سهيلة : األستاذ المسؤول على المادة

 اآلداب العالمية المعاصرة :المادة

 أن يتعرف الطالب على بعض النصوص المترجمة : أهداف التعليم

  أن يكون الطالب على دراية ببعض العناوين األدبية الخالدة:المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة

  تطبيقحمارضة و / ال داب العاملية املعارصة  :املادة امساخل: السدايس :املعامل :الرصيد
 مفردات احملارضة مفردات التطبيق

 10 ال داب العاملية ىل مدخال   ...الأدب العامل ،الأدابلأجنيب،الأدب القويم /اصطالحيةحتديدات 
 10 املعارصة لل داب العاملية  فكريةلاملرجعياات .نصوص للوجودية سارتر و نصوص للامركس ية تولس توي

: قضااي ال داب العاملية املعارصة أألبري اكمو/ الانسان املمترد 

 الاغرتاب/السالم/العداةل/احلرية
10 

 10 0 التيارات اجلديدة يف ال داب املعارصة الرسايلية
 10 0 التيارات اجلديدة يف ال داب املعارصة الوجودية
 10 0 التيارات اجلديدة يف ال داب املعارصة بيكت، يونيسكو/ الالمعقول 

 10 0 التيارات اجلديدة يف ال داب املعارصة الرواية اجلديدة
 10 املعارص يف أأمرياك الالتينية   الأدب أأسرتوايس/ ماركزي/ اببلو نريودا-اوكتافيوابث:نصوص 

 10 الأدب الافريق  املعارص  وويل سويناك
 01 ل داب ال س يويةا نصوص من الشعر الياابين ،الهندي ،الصيين

 00 العامل  املرسح ....مرسح برخت
 00 العاملية والروايةالقصة  (ش يفرة دافنيش)من قصص دان براون  مناذج خمتارة

 00 أ داب أأورواب الرشقية              نصوص من الأدب الرويس املعارص
 00 أأدب ما بعد الكولونيالية املعذبون يف الأرض لفرانس فانون 

 :طريقة التقييم

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

 متواصال طوال السداسي 

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

 مجموعة من المؤلفين/تاريخ اآلداب األوروبية من الواقعية حتى الحداثة .1

 سامية أحمد أسعد/في األدب الفرنسي المعاصر  .2

 محمد حمود/األدب األلماني  .3
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 محمد حمود/ األدب اإلفريقي  .0

 محمد حمود/ األدب الروسي  .0

 فريدريك ريغارد ،مترجم/األدب اإلنجليزي  .1
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 الخامس: السداسي

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 عيسى بربار: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافيّة

 بربار عيسى: األستاذ المسؤول على المادة

 األدب الصوفي : المادة

 أن يتعرف الطالب على أهم مفردات القاموس الصوفي: أهداف التعليم

 أن يكون الطالب على معرفة أولية للحركة الصوفية وبعض أعالمها:المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة

 0الرصيد 0املعامل السدايس اخلامس الأدب الصويف : املاّدة

ىل الأدب الصويف 0  مدخل ا 

 نشأأة الأدب الصويف 0

 قضااي و مصادر الأدب الصويف 0

 وحدة الوجود 0

 احللول والاحتاد 0

لهي  0  العشق اال 

 احملمدية قيقةاحل  0

 جامليات الأدب الصويف 0

 الرمز الصويف 0

 اللغة الصوفية 05

 املصطلح الصويف 00

 (الفارض،احلالج،ابنعريب،الأمري عبد القادر،س يد بومدينابن)أأعالم الأدب الصويف  00

 (جتربة البسطايم)النرث الصويف  00

 الأثر الصويف يف الأدب احلديث و املعارص 00

 :طريقة التقييم

 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 عبد الحكيم حسان/التصرف في الشعر العربي نشأته و تطوره  .1

 أبو العالء عفيفي:نيكلسون تر –في التصرف اإلسالمي و تاريخه  .2

 محمد عبد المنعم خفاجي/األدب في التراث الصوفي  .3

 صابر عبد الدايم/األدب الصوفي اتجاهاته و خصائصه  .0

 محمد بن عمارة/المعاصر األثر الصوفي في الشعر العربي  .0
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 الخامس: السداسي

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 بربار عيسى: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافيّة

 حفيظة  بن مزغنة: األستاذ المسؤول على المادة

 األدب العربي واالستشراق: المادة

 أن يتعرف الطالب على منتجات الحركة االستشراقية وكذا على بعض أعالمها :أهداف التعليم

 أن يكون الطالب على دراية بالسياق التاريخي لحرة االستشراق:المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوىالمادة

األدب العربي : الماّدة

 واالستشراق

السداسي 

 الخامس  

: المعامل

1 
: الرصيد

1 

 النشأأة والتطور.املفهوم :الاسترشاق  1

 الاجنلزية+الفرنس ية :مدارس الاسترشاق  2

 الايطالية+الاملانية :مدارس الاسترشاق  3

 الاسترشاق واترخي الأدب العريب  4

 الاسترشاق والشعر اجلاهيل  5

 الاسترشاق و اللغة العربية  6

 الاسترشاق والأدب  العريب املعارص  7

 املسترشقني  مناجه 8

 (مارجوليوت )اعالم الاسترشاق  9

 اعالم الاسترشاق بروكامن 11

 (بالاتر)اعالماالسترشاق  11

 اعالم الاسترشاق اكرل انلياف 12

 هجود املسترشقني يف حتقيق الرتاث  13

 الاسترشاق يف املزيان  قراءة يف اخللفيات و املرجعيات 14

 :طريقة التقييم

 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 عادل اآللوسي/التراث العربي و المستشرقون  .1

 إدوارد سعيد/اإلستشراق  .2

 أحمد سمايلوفيتش/أثر اإلستشراق في األدب العربي المعاصر  .3
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 الخامس: السداسي

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 .روابح ريمة: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األفقية

 .روابح ريمة: األستاذ المسؤول على المادة

 لغة أجنبية متخصصة:المادة

 .أن يعمق الطالب من مفاهيمه في اللغة الفرنسية:أهداف التعليم

عد األساسية للنحو والصرف أن يكون الطالب على معرفة جيدة بالقوا:المعارف المسبقة المطلوبة 

 .باللغة الفرنسية

 :محتوى المادة
 0: الرصيد 0: املعامل السدايس اخلامس   لغة أأجنبية متخصصة: املاّدة

0 langue de spécialité (définition / caractéristiques) 

 
0 Terminologie des genres littéraires :poésie ,théâtre  

,prose ,roman, nouvelle, fables, mythe…… 

 

0 Teminologie de la littérature generale :lacreation,imagination,esthetique ,rythme ….., 

0 Terminologie des courants litteraires :classisme ,romantisme,realisme,symbolisme,surealisme…. 

0 Terminologie de la littérature generale et comparée : acculturation,imagologie,thematique,histoire des 

idées …. 

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

litteraire,critiquepsychanalitique,sociocritique,structuralisme,semiotique…… 

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

0  

0  

05  

00  

00  

00  

00  

 :طريقة التقييم

 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asp.revues.org/400
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 السادس: السداسي

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 هللا بن صفية عبد: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية

 جريدي سمير :  األستاذ المسؤول على المادة

 النص الشعري المغاربي: المادة

 أن يتعرف الطالب على الخصائص المميزة للقصيدة المغاربية: أهداف التعليم

أن يكون الطالب على معرفة بالسياق التاريخي السياسي المواكب للحركة :المعارف المسبقة المطلوبة 

 .الشعرية المغاربية

 :محتوى المادة

  حمارضة و تطبيق/النص الشعري املغاريب : املادة السادس: السدايس 50:املعامل 50:الرصيد

 مفردات احملارضة مفردات التطبيق

الأمري عبد القادر،محمد الشاذيل )بداايت الشعر املغاريب احلديث 

 (خزندار،عالل الفايس

ىل دراسة الشعر املغاريب   50 مدخل ا 

 /الاجتاه احملافظ:اجتاهات الشعر املغاريب  حتليل نصوص

 الاجتاه التجديدي

50 

 50 القضاايواخلصائص العامة .يف اجلزائر-0 أأبوالقامس سعد هللا/ نص رمضان محود 

 50 القضاايواخلصائص العامة .يف تونس-0 نص أأبو القامس الشايب

 50 القضاايواخلصائص.يف املغرب-0 نص محمد احللوي

مام براهمي بن عبد هللا/محمد بن عبدي/نص انيج محمد اال   50 القضااي و اخلصائص/يف موريطانيا  ا 

 50 القضااي و اخلصائص/يف ليبيا  مصطفى بن زكري/سلامين زيدان/نص حم  ادلين حمجوب

شاكلية/قضااي الشعر املغاريب  حتليل نصوص : الهوية و اال بداع  ا 

 الانسان،الوطن،املاكن،اللغة

50 

يقاع يف الشعر املغاريب  حتليل نصوص الشعر )اال 

 (العمودي،شعرالتفعيةل،قصيدة النرث

50 

 05 املؤتلف و اخملتلف يف الشعر املغاريب   حتليل نصوص

 00 (املمكن و املتخيل)واقع  النص الشعري املغاريب   حتليل نصوص

اللغة )البعد امجلايل يف الشعر املغاريب  حتليل نصوص

يقاع  (،الرمز،الصورة،اال 

00 

 00 تداخل امجلايل ابلس يايس يف الشعر املغاريب  حتليل نصوص

السامت الفكرية و )السامت  املشرتكة للشعر املغاريب  حتليل نصوص

 (امجلالية

00 

 

 :طريقة التقييم

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

 متواصال طوال السداسي 
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

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

 سيد حامد النساج/األدب العربي المعاصر في المغرب األقصى .1

 مجموعة من المؤلفين/األدب المغربي إشكاالت و تجليات  .2

 العربي دحو/األدب العربي في المغرب العربي  .3

 محمد مفتاح/نظرية الشعر المعاصر في المغرب العربي  .0

 محمد أديب سالوي/الشعر المغربي مقاربة تاريخية  .0

 محمد بنيس/ظاهرة الشعر المغربي المعاصر  .1
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 السادس: السداسي

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 بن صفية عبدهللا: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية

 بن صفية عبدهللا :األستاذ المسؤول على المادة

 النص السردي المغاربي: المادة

 .أن يتعرف الطالب على الخصائص الفنية للقصة والرواية المغاربية: أهداف التعليم

 . أن يكون الطالب على دراية بخصائص السرد :المعارف المسبقة المطلوبة 

 :المادة محتوى

 :التقييم طريقة

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

 متواصال طوال السداسي 

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

 محمد البار/إنشائية الخطاب في الرواية الغربية الحديثة  .1

 حلمي بدير/الحديثة االتجاه الواقعي في الرواية العربية  .2

 عبد العزيز ضويو/التجريب في الرواية العربية المعاصرة  .3

  حمارضة و تطبيق/النص الرسدي املغاريب     :املادة السادس: السدايس 50:املعامل 50:الرصيد

 مفردات احملارضة مفردات التطبيق

 50 مدخل اىل دراسة الفنون الرسدية املغاربية  قراءة يف كتاب 

منوذج رواايت /حتليل نصوص روائية حتليل نصوص روائية 

 .  محمد شكري اخلزب احلايف /الطاهر  وطار قصيد يف التدلل 

أأثر التحوالت الاجامتعية و الس ياس ية يف الرواية 

 املغاربية

50 

رش يد بوجدرةتميميون ـ بن انرص محيش احلامك بأأمر هللا ـمودل 

 .النس يان حملمود املسعدي 

 50 قضااي الرواية املغاربية الس ياس ية و الاجامتعية

 50 (التارخيية و الثقافية)قضااي الرواية املغاربية  واسيين لعرج

محمد برادة بعيدا عن / د زفزاف الثعلب ا يي يظهر و خيتف  محم

 .الضوضاء قريبا من الساكت 

الرواية املغاربية ما بعد الكولونيالية  

 الأان،ال خر،الهوية

50 

 50 ( 0)تقنيات الرواية املغاربية  حتليل نصوص 

 50 (0)تقنيات الرواية املغاربية   حتليل نصوص

 50 التجريب يف الرواية املغاربية حتليل نصوص 

 50 رواية التسعينات يف املغرب العريب رواايت الأزمة/ حتليل نصوص روائية جزائرية 

 05 نسق الكتابة الروائية اجلديدة يف املغرب العريب :سامل بن محيش / حتليل نصوص روائية  

 00 املغرب العريبخصوصية الكتابة الروائية اجلديدة يف  .نصوص روائية جزائرية 

نصوص  أأحالم مس تغامن  ـ أ مال خمتار  ، زهور قوارم سامل بن 

 محيش،واسيين الأعرج ،احلبيب الساحي

 00 الكتابة النسائية يف املغرب العريب

 00 واقع و أ فاق الرواية املغاربية قراءة يف نصوص

 00 السامت املشرتكة للرواية املغاربية قراءة بيبلوغرافية
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 محمد رياض وتار/توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة  .0

 فيصل دراج/الرواية و تأويل التاريخ  .0

 محمد الدغمومي/نقد الرواية و القصة القصيرة بالمغرب  .1

 أحمد البيوري/الكتابة الروائية في المغرب  .1
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 السادس: السداسي

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 بن صفية عبدهللا: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية

 مباركية عبد الناصر: األستاذ المسؤول على المادة

 المسرح المغاربي:  المادة

 أن يتعرف الطالب على نماذج من النصوص المسرحية المغاربية : أهداف التعليم

 أن يكون الطالب على دراية بأنواع النصوص األدبية:المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة

 

 :طريقة التقييم

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

 متواصال طوال السداسي 

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

 المسرح المغربي و الوعود: مجموعة من الباحثين  .1

 حسن قناني: المفاهيم اإلجرائية للنقد المسرحي في المغرب .2

 محمد أديب السالوي/جدلية التأسيس :المسرح المغربي  .3

 حسن يوسفي:المسرح و الفرجات  .0

 حسن يوسفي: قراءة النص المسرحي  .0

 عالوة جروة وهبي:مالمح المسرح الجزائري  .1

 منصف شرف الدين: تاريخ المسرح التونسي  .1

 

  حمارضة و تطبيق/املرسح املغاريب :    املاّدة السادس: السدايس 50:املعامل 50:الرصيد

 مفردات احملارضة مفردات التطبيق

 50 مدخل اىل دراسة املرسحية املغاربية  حتليل نصوص 

 50 روافد املرسح املغاريب حتليل نصوص 

 50 املرسح املغاريب أأشاكل حتليل نصوص 

 50 يف املرسح املغاريب  ريالتنظ حتليل نصوص 

 50 جتارب رواد املرسح املغاريب  حتليل نصوص 

 50 لصديق الطيبا جتربة حتليل نصوص 

 50 جتربة ودل اكيك /  0 حتليل نصوص 

 50 عز ادلين املدينجتربة/ 0 حتليل نصوص 

 50 يف املرسح املغاريب  الشعيبحضور الرتاث  حتليل نصوص 

 05 قضااي املرسح املغاريب  حتليل نصوص 

 00 البحث عن ا يات  حتليل نصوص 

 00 احللقة  مرسح حتليل نصوص 

 00 الاحتفالية يف املرسح املغاريب  نصوص  حتليل

 00 البناء الفين للمرسحية املغاربية  حتليل نصوص 
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 السادس  : السداسي

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 بن صفية عبدهللا: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية

 عزوز فوزية: األستاذ المسؤول على المادة

 األدب الشعبي المغاربي:  المادة

 .ج من األدب الشعبي المغاربيأن يتعرف الطالب على نماذ:أهداف التعليم

 .أن يكون الطالب على دراية بخصائص األدب الشعبي العام:المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة

 :طريقة التقييم

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

 متواصال طوال السداسي 

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

 مصطفى حركات/الهادي إلى أوزان الشعر الشعبي  .1

 أحمد زغر/الشعر الشعبي الجزائري من اإلصالح إلى الثورة  .2

 نبيلة إبراهيم/الشعبي  إشكال التعبير .3

 محمد ذهني/األدب الشعبي العربي مفهومه و مضمونه  .0

 مصطفى يعلى/القصص الشعبي بالمغرب دراسة مورفولوجية  .0

 محمد المرزوقي/األدب الشعبي في تونس  .1

 عبد الحميد بورايو/البطل الملحمي و البطل الضحية في األدب الشفوي الجزائري  .1

 جلول يلسدامقران/الملحون  المقاومة الجزائرية في الشعر .2
 

  حمارضة و تطبيق/الأدب الشعيب املغاريب :    املاّدة السادس: السدايس 0: املعامل 0: الرصيد

 مفردات احملارضة مفردات التطبيق

 50 املصطلح واملفهوم.الأدب الشعيب  مفاهمييةقراءة يف نصوص 

 50 الأدب الشعيب والفوللكور قراءة يف نصوص مفاهميية

 50 تصنيفات الأدب الشعيب  حبث بيليوغرايف 

 50 أأشاكل التعبري يف الأدب الشعيب املغاريب  حبث بيليوغرايف

 50 الشعر الشعيب امللحون وجماالته نصوص خمتارة 

 50 القصص الشعيب وأأنواعه نصوص خمتارة

 50 الاغاين الشعبية وجماالهتا  نصوص خمتارة

 50 السري الشعبية  (تغريبة بين هالل )سرية بين هالل 

 50 الأمثال الشعبية  مناذج خمتارة

 05 الألغاز و النكت الشعبية مناذج خمتارة

 00 الأسطورة و اخلرافة مناذج خمتارة

 00 (النبوي’الوظيف ’النفيس’التارخي  اجلغرايف )حتليل الأدب الشعيب مناجه تطبيقات نقدية

 00 الصورة الفنية يف الأدب الشعيب  دراسة مناذج

 00 العجائبية يف الادب الشعيب  دراسة مناذج
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 السادس: السداسي

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 .قسوم ربيحة: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية المنهجية

 :  /األستاذ المسؤول على المادة

 مذكرة التخرج:المادة

 : /أهداف التعليم

 : /المعارف المسبقة المطلوبة 

 :محتوى المادة
 

 

 :التقييم طريقة

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

 متواصال طوال السداسي 

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

 

 

 

 

 السادس: السداسي 

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 بربار عيسى: االستكشافيّةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 رحماني زهر الدين  : األستاذ المسؤول على المادة

 األدب التفاعلي: المادة

 .أن يواكب الطالب التطور األدبي الحاصل بفعل الوسائل التكنولوجية الحديثة:أهدافالتعليم

 .أن يكون الطالب على اطالع ببعض المجالت الرقمية:المعارف المسبقة المطلوبة 

 :ى المادةمحتو

 0الرصيد 0املعامل السدايّس السادس الأدب التفاعيل: املاّدة

 (التواصل العامل /العوملة )مفاهمي العرص الرمق   0

 (عنارص العملية اال بداعية الرمقية التفاعيل/تعريفه/مصطلح الرمقية)الأدب الرمق   0

 الكتابة الأدبية التفاعلية ،أأمهيهتا و خصائصها 0

 التفاعيل الأدب الرمق  و جماالتمظاهر  0

 الرواية التفاعلية-0 0

 القصيدة التفاعلية-0 0

 املرسح التفاعيل-0 0

 القصة التفاعلية-0 0

 املقال التفاعيل-0 0

 قضااي الأدب التفاعيل 05

 التفاعيل/بني الأدب الوريق و الأدب الرمق  -0 00
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 امللكية الفكرية و املرجعية-0 00

 املؤثرات الصوتية و البرصية يف الأدب التفاعيل-0 00

 (جتارب)الأدب التفاعيل يف البيئة العربية -0 00

 :طريقة التقييم

 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

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

 مي العيد سنو/االتصال في عصر العولمة  .1

 علي خريسان/العولمة والتحدي الثقافي  .2

 فاطمة البريكي/مدخل إلى األدب التفاعلي  .3

 سعيد يقطين/من النص إلى النص المترابط  .0

 حسام الخطيب/آفاق اإلبداع و مرجعياته في عصر المعلوماتية  .0
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 

 السادس: السداسي

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 بربار عيسى: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافيّة

 زهر الدين رحماني : األستاذ المسؤول على المادة

 أدب الهامش: المادة

 أن يتعرف الطالب على مختلف فنون أدب الهامش:أهدافالتعليم

 .أن يكون الطالب على دراية بأنواع الفنون اإلنسانية:المعارف المسبقة المطلوبة 
 :المادة محتوى

 0: الرصيد 0: املعامل السدايس السادس أأدب الهامش: املاّدة

ىل الهاميش)مفهوم الأدب الهاميش  0  (من الأدب املركزي املؤسيس ا 

 اترخي الأدب الهاميش عند الغرب و العرب 0

 :قضااي الأدب الهاميش  0

 ادلين-0 0

 الس ياسة-0 0

 املرأأة-0 0

 اجملمتع-0 0

 الأدب الهاميش و أأنواعهفنون  0

 الشعر-0 0

 الرواية-0 05

 املرسح-0 00

 الأدب الساخر 00

 الرمس الاكرياكتوري 00

 الكتابة اجلدارية 00

 :طريقة التقييم

 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 
 (. كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ) المراجع
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 

 السادس: السداسي

 األدب العربي: عنوان الليسانس

 .عاشور فطيمة الزهرة: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األفقية

 .عاشور فطيمة الزهرة: األستاذ المسؤول على المادة

 .الحكامة والمواطنة : المادة

 أن يتعرف الطالب على معنى الحكامة والمواطنة: أهداف التعليم

 .أن يكون الطالب ذو ثقافة سياسية :: المعارف المسبقة المطلوبة 
 المادة محتوى

 0: الرصيد 0: املعامل السدايس السادس احلاكمة واملواطنة: املاّدة

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

05  

00  

00  

00  

00  

 :طريقة التقييم

 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

 . (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ: ) المراجع
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- االتفاقيات /العقود 
 

 (غير موجودة  )
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-  مختصرةسيرة ذاتية 

 في التخصص المعنية بالتكوينلفرقة البيداغوجية الكل شخص من 

 (التأطير الداخلي والخارجي)
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 

 :التأطير الداخلي

 مباركية عبد الناصر  :اللقبو اإلسم 

   :6074328471 

 .برج بوعريريج 1208 -11 - 69 :تاريخ ومكان الميالد

 أستاذ محاضرة صنف أ:الرتبة

 جامعة برج بوعريريج :األصليةمؤسسةال

 الشهادات: 

 1289:        الليسانس

 1287  :الماجيستير

  9667  :     الدكتوراه

المعاصر ، وكذا النقد الحديث خبرة معتبرة في تدريس مقياس  لألستاذ: الكفاءات البيداغوجية المهنية

 .عدة مقاالت في التخصصين وله

 

 رحماني زهر الدين  :اللقبو اإلسم 

:4014202400 

 رأس الواد برج بوعريريج 1289 – 69 – 68 :تاريخ ومكان الميالد

 أستاذ محاضر ب :الرتبة

 جامعة برج بوعريريج :األصليةمؤسسةال

 :الشهادات

 9660:     الليسانس

 9616   :الماجيستير

 9610:    الدكتوراه

مشاركات في ملتقيات له كذلك و اللغويات والنقد،لألستاذ عدة مؤلفات في :الكفاءات البيداغوجية المهنية

 وطنية ودولية
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 عزوز فوزية :اللقبواإلسم 

  :6777777662 

 14/67/1281 :تاريخ ومكان الميالد

 :البريد اإللكتروني:البريد اإللكتروني والهاتف

 أستاذة مساعدة أ:الرتبة

 جامعة برج بوعريريج :األصليةمؤسسةال

 :الشهادات

 9664:    الليسانس

 9667  :الماجيستير

 :     /الدكتوراه

 .لألستاذة مشاركات في ملتقيات وطنية، وأيام دراسية في التخصص:الكفاءات البيداغوجية المهنية

 

 قسوم ربيحة :اللقبواإلسم 

  :6722067120 

 بسطيف 18/67/1271 :تاريخ ومكان الميالد

 أستاذة مساعدة أ:الرتبة

 جامعة برج بوعريريج  :األصليةمؤسسةال

 :الشهادات

 1227:        الليسانس

 9662     :الماجيستير

 :        /الدكتوراه

لألستاذة خبرة مهنية في التعليم ومشاركات في ملتقيات وطنية وأيام :الكفاءات البيداغوجية المهنية

 .دراسية

 

 عيفاوي سليمة:اللقبواإلسم 

   :6770700783 

 ببرج بوعريريج  13/11/1280 :تاريخ ومكان الميالد

 :البريد اإللكتروني:اإللكتروني والهاتف البريد

 أستاذة مساعدة أ:الرتبة
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 جامعة برج بوعريريج :األصليةمؤسسةال

 :الشهادات

  9667:     الليسانس

 9616   :الماجيستير

 :      /الدكتوراه

 :الكفاءات البيداغوجية المهنية

 

 عاشور فطيمة الزهراء :اللقبواإلسم 

  :6721907430 

 بالمسيلة  17/68/1284:الميالدتاريخ ومكان 

 :البريد اإللكتروني:البريد اإللكتروني والهاتف

 أستاذة مساعدة أ:الرتبة

 جامعة برج بوعريريج :األصليةمؤسسةال

 :الشهادات

  9664:        الليسانس

 9616       :الماجيستير

 :            /الدكتوراه

 .مشاركات في عدة ملتقيات وطنيةلألستاذة :الكفاءات البيداغوجية المهنية

 دريسي صالح :اللقبواإلسم 

 :6776039278 

 ببرج بوعريريج  67/61/1270 :تاريخ ومكان الميالد

 :البريد اإللكتروني:البريد اإللكتروني والهاتف

 أستاذ مساعد أ:الرتبة

 جامعة برج بوعريريج :األصليةمؤسسةال

 :الشهادات

 9664:    الليسانس

 9616  :الماجيستير

 :      /الدكتوراه

 لألستاذ خبرة في التعليم والمشاركة  في ملتقيات وأيام دراسية:الكفاءات البيداغوجية المهنية
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 بن مزغنة حفيظة :اللقبواإلسم 

: 6009928797 

 بسطيف 16/63/1278 :تاريخ ومكان الميالد

 :البريد اإللكتروني:البريد اإللكتروني والهاتف

 مساعدة أأستاذة :الرتبة

 جامعة برج بوعريريج :األصليةمؤسسةال

 :الشهادات

 1229:     الليسانس

 9660   :الماجيستير

 :       /الدكتوراه

 .لألستاذة خبرة مهنية في التعليم، وشاركت في ملتقيات وطنية:الكفاءات البيداغوجية المهنية

 

 بوساحة سهيلة :اللقبواإلسم 

  :6720721902 

 بسطيف 91/63/1280 :الميالدتاريخ ومكان 

 :البريد اإللكتروني:البريد اإللكتروني والهاتف

 أستاذة مساعدة أ:الرتبة

 جامعة برج بوعريريج :األصليةمؤسسةال

 :الشهادات

   9664:      الليسانس

 9662   :الماجيستير

 :       /الدكتوراه

 .التعليم، وشاركت في ملتقيات وطنيةلألستاذة خبرة مهنية في :الكفاءات البيداغوجية المهنية

 

 بن قانة حفيظة :اللقبواإلسم 

  :6020064323 

 ببرج بوعريريج  61/68/1281 :تاريخ ومكان الميالد

 :البريد اإللكتروني:البريد اإللكتروني والهاتف

 أستاذة مساعدة أ:الرتبة
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 جامعة برج بوعريريج :األصليةمؤسسةال

 :الشهادات

   9663:      الليسانس

   9611   :الماجيستير

 :       /الدكتوراه

 .لألستاذة خبرة مهنية في التعليم، وشاركت في ملتقيات وطنية:الكفاءات البيداغوجية المهنية

 

 جريدي سمير :اللقبواإلسم 

  :6774499047 

 بجيجل 16/62/1278 :تاريخ ومكان الميالد

 :البريد اإللكتروني:البريد اإللكتروني والهاتف

 أستاذ مساعد أ:الرتبة

 جامعة برج بوعريريج :األصليةمؤسسةال

 :الشهادات

   9664:      الليسانس

 9662   :الماجيستير

 :       /الدكتوراه

 لألستاذ خبرة مهنية في التعليم، وشارك في ملتقيات وطنية:الكفاءات البيداغوجية المهنية

 بربار عيسى :اللقبواإلسم 

  :6000088647 

 بوهران 69/69/1276 :ومكان الميالدتاريخ 

 :البريد اإللكتروني:البريد اإللكتروني والهاتف

 أستاذ مساعد ب:الرتبة

 جامعة برج بوعريريج :األصليةمؤسسةال

 :الشهادات

   1220:      الليسانس

 9611   :الماجيستير

 :       /الدكتوراه

 .التعليم، وشارك في ملتقيات وطنيةلألستاذ خبرة مهنية في :الكفاءات البيداغوجية المهنية
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

 

 بن صفية عبد هللا :اللقبو اإلسم 

  :6001064837 

 ببرج بوعريريج 98/16/1280 :تاريخ ومكان الميالد

 :البريد اإللكتروني:البريد اإللكتروني والهاتف

 أستاذ مساعد ب:الرتبة

 جامعة برج بوعريريج :األصليةمؤسسةال

 :الشهادات

   9668:      الليسانس

 9613    :الماجيستير

 :       /الدكتوراه

 .لألستاذ خبرة مهنية في التعليم، وشارك في ملتقيات وطنية:الكفاءات البيداغوجية المهنية

 

 

 

  الخارجيالتأطير: 

 زهار محمد :اللقبواإلسم 

  :6770496032 

 ببرج بوعريريج 18/68/1201 :تاريخ ومكان الميالد

 :البريد اإللكتروني:اإللكتروني والهاتف البريد

 التعليم العالي أستاذ :الرتبة

 جامعة برج بوعريريج :األصليةمؤسسةال

 :الشهادات

    1289:       الليسانس

 1280     :الماجيستير

 9664:       الدكتوراه

ملتقيات وطنية  لألستاذ خبرة مهنية في التعليم، والمشاركة في عدة:الكفاءات البيداغوجية المهنية

 .ودولية وتنشيط عدة أيام دراسية، رئيس مخبر بجامعة مسيلة، رئيس فريق ميدان التكوين 
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األدب العربي: عنوان الليسانس    
            4102 -  4102: السنة الجامعية

VII - رأي وتأشيرة الندوة الجهوية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII- رأي وتأشيرة اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدان 
 

 

 

 

 

 


