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 اللغويةدراسات المنح األولوية إلى شعبة ليسانس في اللغة واألدب العربي مع  -
، إضافة إلى التخصصات  المقترحة من طرف الوزارة والتي  لسانيات عامةتخصص 

 تدخل ضمن شعبة: الدراسات اللغوية في مرحلة الليسانس.

 .بميدان اللغة واألدب العربيوبعدها مختلف الشعب التي ترتبط معرفيا  -

20 

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

وفره تخصص اللسانيات العامة  من إمكانات معرفية تزوده يالليسانس، من خالل استغالل ما 

قضايا اللسانيات واللسانيات، وتحليل للتمكن من بعض موادها كما هو الحال بالنسبة لمواد 

في ضوء منهجية بيداغوجية تستوحي طرائقها من أحدث نظريات التربوي،  الخطاب، و التواصل

التعليمية المعاصرة؛ بهدف تكوين طالب مزود بحس متميز، نتيجة توجيهه نحو توظيف مختلف 

 الوسائل واألدوات التي توفرها االتجاهات اللغوية المعاصرة.

 

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

 في الدكتوراه. 

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

 ومدى انعكاساتها على مجال علوم اللغة العربية. اللسانية،منها تعمق في الدراسات 

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

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

قدرات الطالب اإلبداعية، والتحرر من التبعية الفكرية، والسعي نحو تكوين باحث يتميز بحس 

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

من دراسته لمواد  اللسانيات، وتتويج ذلك بإعداد بحث تتم مناقشته عند نهاية التكوين، بحيث يتم 

 التدرب على البحث العلمي، وفي الوقت نفسه اإلعداد ألطروحة دكتوراه في التخصص.

20
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يستهدف هذا الماستر جملة من الغايات؛ منها اكتساب الطالب القدرة على تحليل النصوص 

بأشكالها المختلفة، وفق منهجيات بيداغوجية دقيقة تؤهله تربويا لمهام التدريس واإلعالم، وبالتالي 

ألجل مسايرة التطور التدرج في البحث العلمي؛ ألن هذا التكوين يركز أساسا على تكوين الطالب 

العلمي وتهيئته لدخول عالم الشغل، ومدى قدرته على اكتساب المعارف القبلية التي تؤهله ألن 

 يكون معلما جيدا.

يدرس الطالب النظريات اللسانيات العامة و التطبيقية والسيميائيات، ومختلف النظريات 

ما تقدمه التداوليات الوظيفية من معارف المعرفية التي اعتمدتها اللسانيات، إضافة إلى استفادته م

 يحتاجها الباحث في ميدان اللغة و األدب العربي . 

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

عالم المعرفة بسهولة انطالقا من قناعة تربوية تركز أساسا على اكتساب كفاءة منهجية تمكن 

من اكتساب شجاعة أدبية تجعله يقتحم مصادر المعرفة ومرجعياتها بسهولة، مستغال في الطالب 

ذلك ما توفره التكنولوجيات الحديثة في مجال اإلعالم واالتصال )الحاسوب، االنترنيت، 

 البرمجيات ...إلخ( .

 

 

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

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

تحددها القوانين والنصوص التشريعية في هذا المجال؛ وبالتالي فإن حامل شهادة الماستر في 

ستطيع أن يستجيب لمتطلبات عالم الشغل في مجال مختلف أطوار التعليم، ومختلف اللسانيات ي

المهام التربوية التي توفرها وزارة التربية الوطنية )مستشار تربية، موجه، مساعد تربوي..إلخ(. 

كما يفتح مجال العمل في ميدان اإلعالم واالتصال )الصحافة المكتوبة والمسموعة، التنشيط 

تلفزيوني(. كما يمكن هذا التكوين الطالب من ممارسة مختلف الوظائف المتعلقة بمجال اإلذاعي وال

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

 

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

التي تمتد من و المقترحة من طرف الوصاية، اطع هذا التكوين مع كل التخصصاتواللغات، يتق

، تطبيقيةال تللسانياكا –المدرجة  التخصصات إلى  إضافة -وبالتالي شعبة الدراسات اللغوية  

، من المتاح أن يرتبط بفروع معرفية لسانيات الخطاب، وكذا تعليمية اللغات، عربيةال تللسانياا

 كثيرة، أخرى.

ال شّك في أّن التّقاطع بين مختلف التّخّصصات في هذا الميدان هو الذي يجعل الجسور إذ         

ممدودة بينها، ويجعل مواصلة بعض الطّلبة دراستهم في طور الّدكتوراه، في تخّصص آخر غير 

 .تخّصصهم الذي تابعوا فيه دراستهم في الماستر، أمًرا ممكنا ومشروًعا
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باستطاعته متابعة  برج بوعريريج نظرا لتوفر قدرات التأطير في قسم اللغة واألدب العربي بجامعة

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

بشكل عقالني، ووضع شروط دقيقة للقبول في هذا التخصص،  المشروع هو التحكم في عدد الطلبة المتكونين

بناء على نتائج الطالب في مرحلة الدكتوراه، وبخاصة في المواد المؤهلة للتعمق في الدراسات اللغوية، والكفاءة 

الالزمة في الدراسات اللغوية المعاصرة؛ ألن مرجعيات علوم اللسان تعود في األساس إلى التراث العربي 

 ر وإلى الدراسات الغربية الحديثة.الزاخ

إلى جانب هذه المعطيات الموضوعية، فإن عدد المؤطرين المتخصصين في علوم اللسان و الدراسات 

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

 شهادة الدكتوراه في التخصص نفسه.    

 

وعلميا ن تأطير، يمكنه التكفل بيداغوجي بفضل ما يتوفر عليه قسم اللغة واألدب العربي  م :قدرات التأطير -

 اإلمكاناترفع العدد في حالة توفر  إمكانيةمع  .طالب مؤهل  60ضمن تخصص اللسانيات العامة، بـ 

 .البيداغوجية
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 يتوفر القسم على فضاءات متعددة للعمل الشخصي منها:

 

 موقعا مجهزا وموصوال بالشبكة. 30قاعة لالنترنت تضم  -

 

 طالبا. 120 قاعة للمطالعة، تتسع ألكثر من -

 

 األدبية النظرية والتطبيقية )قيد اإلنجاز(. تالدراسا مخبر -
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 اللسانيات العامة عنوان الماستر:
 السداسي: األول

 األساسيةاسم الوحدة: الوحدة التعليمية 
 لسانية اسم المادة: قضايا

 5  الرصيد
 3 المعامل:

ربية وأثرها يف غافة إىل إبراز اجلهود اللغوية الاحلديث واملعاصر، إضالتعرف على أهم القضايا اللسانية يف الدرس العريب والغريب  أهداف التعليم:
 اللغويني العرب يف الدرس اللساين احلديث واملعاصر. وإسهامات، احلديث العريب الدرس اللغوي

مما يولد عنده املعرفة القبلية حملتوى سبق للطالب التعرف على املبادئ األساسية للسانيات العامة و اللسانيات التطبيقية  المعارف المسبقة المطلوبة:
 .الربنامج و بالتايل اإلسهام يف العملية التعليمية

 محتوى المادة: 
 ماهية اللسانيات) مفهومها، جماالهتا،فروعها (-1
 اللسانيات العربية :-*

 :واحملدثني  امىلغويني العرب القدجهود ال-أ     
 امى:جهود اللغويني العرب القد -    

 الدراسة اللسانية عند النحاة. -2
 الدراسة اللسانية عند البالغيني. -3
 الفقه.الدراسة اللسانية عند علماء أصول  -4
 جهود اللغويني العرب احملدثني.  - 5        

 :اللسانيات الغربية  -*
 نشأة اللسانيات الغربية يف أوربا. -6       
 دوسوسري وهنضة اللسانيات.-  7       
 و أندري مارتينه( .–املدرسة الوظيفية)براغ  - 8      
 املدرسة النسقية. -   9      

 . : منطلقاهتا وأساسياهتااألمريكية اللسانيات  -10    
 .املدرسة التوليدية التحويلية -11    

 بني املدرسة األوربية واألمريكية. -12      
 اللساين العريب. دور اللسانيات الغربية يف تطوير الدرس -13  
 قضايا التحليل اللساين يف ضوء املدارس اللسانية. -14  
  .املوجهة طوال السداسي األعمالتقيم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم طريقة التقييم:  
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لسانيات  عامة                                                                         عنوان الماستر    

.            2017 -  2016ة     ــالسنة الجامعي  

 اخل( كتب، ومطبوعات، مواقع انرتنت،) المراجع: 
 اللسانيات النشأة والتطور أمحد احلمو.  -        

 البنيوية يف اللسانيات  حممد احلناش  
 أسس علم اللغة العربية    حممود فهمي حجازي 
 الفاسي الفهري    ةاللسانيات واللغة العربي 
 اللسانيات اجملال والوظيفة و املنهج   مسري شريف استيتية  
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لسانيات  عامة                                                                         عنوان الماستر    

.            2017 -  2016ة     ــالسنة الجامعي  

 
 

 اللسانيات العامة الماستر:عنوان       

 السداسي: األول 
 األساسيةاسم الوحدة: الوحدة التعليمية  
 التخطيط اللغوي اسم المادة:  
 4الرصيد: 
 2المعامل: 
 اللسانياتصميم من أدواته وأهدافه وال سيما أنه اطالع الطالب على التخطيط اللغوي  أهداف التعليم: 
يف مرحلة الليسانس مما جيعله مؤهال لتناول كثري من  للغويةاسبق للطالب التعرف على كثري من املفاهيم المعارف المسبقة المطلوبة:   

 . اللغوية وجمال توظيفها يف التخطيط اللغوياملعارف 
 محتوى المادة: 

 المصطلح والمفهوم  -1
 وموضوعه. نشأة التخطيط اللغوي -2
 أدوات التخطيط اللغوي -3
 وموت اللغات.الصراع اللغوي  -4
 التخطيط اللغوي في البالد العربية. -5
 التخطيط اللغوي في الجزائر. -6
 نماذج عالمية في التخطيط اللغوي. -7
 التعايش اللغوي حدوده وأشكاله. -8
 التخطيط اللغوي إعداده، تنفيذه، تقييمه. -9

 االستشراف اللغوي أدواته وإجراءاته.  -10
 ، قواعده، أهدافه.مفهومه التربوي،التخطيط  -11
  عالقة التخطيط التربوي بمبادئ الحياة المجتمعية. -12
 عالقة التخطيط اللغوي بالتخطيط التربوي -13
 التخطيط اللغوي وعلوم اإلعالم واالتصال. -14

 .املوجهة طوال السداسي األعمالو تقييم تقيم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي طريقة التقييم: طريقة التقييم:  
 اخل( كتب، ومطبوعات، مواقع انرتنت،) المراجع:  
 السياسات اللغوية  لويس كالفي تر: محمد يحياتن. 
 حرب اللغات والسياسات اللغوية لويس كالفي. 
 السياسة اللغوية في البالد العربية عبد القادر الفاسي الفهري  
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.            2017 -  2016ة     ــالسنة الجامعي  

 مبادئ التخطيط التربوي  تركي رابح. 
 
 

 اللسانيات العامة الماستر: عنوان

 السداسي: األول
 األساسيةاسم الوحدة: الوحدة التعليمية 

 اسم المادة:علم وظائف األصوات.
 5الرصيد: 
 3المعامل: 

 .الوظيفة الصوتية يف التحليل اللساين وفهمهاالسليم يف إجناز عريف أن يتمكن الطالب من التعامل املأهداف التعليم: 
 .البحث هنا يعززها ويوسعها ، و  البحث الصويت يف الرتاث والدراسات احلديثةتناول الطالب مفاهيم أولية عن المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:
 المصطلح والمنهجية -1
 أسس ومبادئ المدرسة الوظيفية -2
 قضايا في الوحدات الصوتية -3
 التنوعات الصوتية -4
 التطريز -التنغيم-الظواهر الصوتية النبر -5
 المقابلة و المماثلة -6
 االبدال واإلدغام -7
 االبتداء والوقف -8
 االمالة واإلعالل -9

 الصوائت وأنصاف الصوائت -10
 الظاهر الصوتية واختالف القراءات -11
 قضايا في التشكيل الصوتي والبالغة العربية -12
 الثبوت والتحول في تاء االفتعال  -13
 قضايا و أسرار الصوت في النصوص القرآنية -14
 .مشكالت التأليف الصوتي في البحوث اللغوية -15

  .املوجهة طوال السداسي األعمالتقيم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم طريقة التقييم: طريقة التقييم: 
 .اخل( ومطبوعات، مواقع انرتنت،كتب، ) المراجع: 

 كمال بشر-عبد الصبور شاهين–كتب ابراهيم أنيس 
 مؤلفات المستشرقين منها التور النحوي لبرجسترابسر.
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 اللسانيات العامة عنوان الماستر:

 السداسي: األول
 األساسيةاسم الوحدة: الوحدة التعليمية 

 علم النفس اللغوي اسم المادة:
 4الرصيد:
 2:المعامل

تعرف هذه المادة الطالب باللغة من النواحي سيكولوجية, فيدرس كيف تصبح األصوات والحروف رموزاً تشير ألشياء في  أهداف التعليم:

صية العالم الخارجي, وكيف يكون اإلنسان المفاهيم العامة التي تندرج تحتها األشياء, وكيف تنمو اللغة لدى الطفل, وكيف تؤثر اللغة على شخ

 سان, وكيف تعكس لغة الحديث شخصية صاحبها.اإلن

يستفيد الطالب في هذه المادة من بعض المعارف التي تناولها في اللسانيات العامة، )االعتباطية ـ التواضع ـ  المعارف المسبقة المطلوبة : 

 الوظيفة االجتماعية للغة ...(.

 محتوى المادة: 

 .، وآلياتهاـ تعريف اللغة1

 ـ وظائف اللغة .2

 .ـ عالقة اللغة بعلم النفس3

 قضايا اللسانيات النفسية  -4
 عالقة اللسانيات النفسية بالعلوم األخرى-5

 بين علم النفس اللغوي وعلم اللغة النفسي -6

 ـ مكونات اللغة .7

 اللغة واإلدراك -8

 مقومات اكتساب اللغة . 9

 ـ مراحل اكتساب اللغة .10

 اللغة الثانية أو األجنبيةاكتساب لغة المنشأ وتعلم  -11
 الكالم مراحله وأجهزته -12

 ـ مرحـلة االستقبال .

 ـ مرحـلة المعالجة .

 ـ مرحـلة اإلرسال .

 اللغة أو الكالم اضطرابات -13

 فقدان اللغة -14

  املوجهة طوال السداسي األعمالتقيم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم  طريقة التقييم: 

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

 علم الّنفس الّلغوي لحنفي بن عيسى -1
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.            2017 -  2016ة     ــالسنة الجامعي  

 الّلسانيات الّنفسية لعبد اهلل العصيلي -2
 لمصطفى فهمي–أمراض الكالم  -3
 علل الّلسان وأمراض الّلغة لمحمد كّشاش -4
 .المعتوقحمد أل وسائل تنميتها –مصادرها  –أهميتها  –الحصيلة اللغوية  -5
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 اللسانيات العامة عنوان الماستر: 

 السداسي: األول
 المنهجية اسم الوحدة: الوحدة التعليم

 منهجية البحث)المصادر( اسم المادة:
 3الرصيد:
 2:المعامل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1419

 .محمد رضوان الداية : تاريخ النقد األدبي في األندلس -

محمود إسماعيل : إشكالية المنهج في دراسة التراث-
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 اللسانيات العامة عنوان الماستر:

 السداسي: األول
 المنهجية اسم الوحدة: وحدة التعليم

 (1)طابخال تحليل اسم المادة:
 3الرصيد:
 2:المعامل

1 

2 

3 

4  

5  

6 

7 

8 

9  

10

11

12 

13

14

 المراجع:
 -، ص 2002دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية،  لغة الخطاب السياسي، محمود عكاشة، -

 ،2007صور من الخطاب الديني المعاصر، القاهرة: دار العين للنشر والتوزيع،  أحمد زايد،

 1997ير المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، العدد األول، ينا على بن شويل القرني، الخطاب اإلعالمي العربي، -

  -،1997تحليل الخطاب، ترجمة وتعليق محمد لطفي الزلطنى، منير التركي، الجامعة الملك سعود ،  . ب . براون ،بول و.ج، -

  -39، ص1997المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، العدد األول، يناير  على بن شويل القرني، الخطاب اإلعالمي العربي، -
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 ،1997الخطاب، ترجمة وتعليق محمد لطفي الزلطنى، منير التركي، الجامعة الملك سعود  تحليل  ج . ب . براون ،بول و.ج، -

 ،2005مجلة النهضة، المجلد السادس، العدد الرابع، أكتوبر،  محمد صفار تحليل الخطاب وإشكالية نقل المفاهيم، رؤية مقترحة، -

  2001، 1، القاهرة: المكتبة األكاديمية، طمقدمة في نظريات الخطاب، ترجمة د.عز الدين إسماعيل ديان مكدونيل: -

 2002تحليل الخطاب البيداغوجي، ترجمة عمر أوكان، القاهرة: أفريقيا الشر ،  لغة التربية أوليفيي روبو: -

 اللسانيات العامة عنوان الماستر:
 السداسي: األول

 المنهجيةالتعليم  ةوحداسم الوحدة: 
 (1)علم التراكيباسم المادة: 

 3 الرصيد:
 2 المعامل:

ترمي هذه المادة إلى تعريف الطالب بأساليب العرب في التركيب من خالل عمليات التشكيل اللغوي إخباريا وإنشائيا، كالتقديم  أهداف التعليم:
 والتأخير، والفصل والوصل، واإلنشاء...، وغيرها، بما يمثل قاعدة لسالمة التعبير لدى الطالب.

يسهل على الطالب إدراك هذه المادة بامتالكه أسس وقواعد النحو، باعتبار النحو علما يعنى بمواقع المفردات  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 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

 في تركيب الجملة خطأ في اإلدراكالخطأ  -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

 الجمل التي لها محل -12

 الجمل الطويلة والجمل القصيرة )اإليجاز واإلطناب والمساواة( -13

 الجمل التي ال محل لها -14

 .السداسياملوجهة طوال  األعمالعن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم  الدروستقيم طريقة التقييم: 
 اخل( كتب، ومطبوعات، مواقع انرتنت،) المراجع: 

1

2

3

4
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 عنوان الماستر :لسانيات عامة
 اسم المادة:علم المصطلح

 التعليم االستكشافية ةالوحدة: وحد
 1المعامل:
 1الرصيد:

تعرف الطالب على ماهية علم املصطلح من حيث وضعه يف اللغات األجنبية ومتايز اللغة العربية يف طرقة توليده، وكذا إبراز دواعي أهداف التعليم: 
 .اإلنسانية لغوياوجوده وجهود اهليئات اللغوية يف مواكبة احلضارات 

 تتميز هبا اللغة العربية وال سيما ظاهرة االشتقاق و التعريب والنحت.للطالب سابق معرفة عن بعض احلقائق اللغوية اليت : المعارف المسبقة المطلوبة
 محتوى المادة:

 تعريف علم المصطلح -1

 علم المصطلح وعلم اللغة -2
 عالقة علم المصطلح بعلم المفردات  -3
 عالقة علم المصطلح بعلم المعاجم -4
 دواعي وضع المصطلح -5
 إلطار التاريخي لعلم المصطلح ا-6
 نواع المصطلحات وخصائصها  أ-7
 بنية المصطلح وطرائق وضعه في اللغات الهندوأوربية -8
 اآلليات األصيلة  لوضع المصطلح في اللغة العربية -9

 اآلليات المكملة  لوضع المصطلح في اللغة العربية -10
 واقع المصطلح في اللغة العربية وضعا واستعماال -11
 الجهود اللغوية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة  -12
 بالسعودية  BASMالجهود اللغوية لمجمع  -13
 اللغة العربية والبعد األكاديمي لوضع المصطلح. -14

 .السداسياملوجهة طوال  األعمالعن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم  الدروستقيم  :طريقة التقييم -
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 اللسانيات العامة عنوان الماستر:
 السداسي: األول

   الستكشافيةالوحدة: وحدة التعليم ا سما
 مبادئ الترجمة ومناهجهااسم المادة:  

 1  الرصيد:
 1 المعامل:

إىل التعامل  األجنبيةإحدى اللغات  الليسانسالطالب الذي اختار إجباريا يف مرحلة  هتدف دروس الرتمجة يف هذه املرحلة إىل تزويدأهداف التعليم: 
،مع هذه اللغة بأسلوب أكثر عمقا حبيث يدرس طريقة تفكري أهل هذه اللغة ، كما هتدف إىل تعليم الطالب طريقة الرتمجة التقنية 

 ماهية الترجمة عند العرب والغرب .1

 مناهج الترجمة .2

 الترجمةتكملة مناهج  .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

 مباشرة غير  أساليب .13

 التكافؤ التصرف .التطويع لنظرية: اإلبدا أمثلة .14

 .السداسياملوجهة طوال  األعمالعن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم  الدروستقيم : طريقة التقييم
 المراجع:
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ترجمة أ.د. حسن غزالة.  –( تأليف : البروفيسور بيتر نيومارك A text book of Translation )       الجامع في الترجمة -

 .2006بيروت 

  .2005. تأليف : د. محمد الديداوي. بيروت والهواية و االحترافمنهاج المترجم : بين الكتابة واإلصالح  -

تأليف : د. محمد ماجد  .معارف الترجمة التحريرية ) أسسها النظرية ومناهجها و فلسفتها( ) طرائقها وتطبيقاتها العلمية( -

 .2005الموصلي.  سورية 

 .2007تأليف : ماجد سليمان دودين. عمان . دليل المترجم األدبي : الترجمة األدبية والمصطلحات األدبية -
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 اللسانيات العامة عنوان الماستر:
 السداسي: األول

   األفقيةسم الوحدة: وحدة التعليم ا
 )فرنسية(لغة أجنبيةاسم المادة:  

 1  الرصيد:
 1 المعامل:

إىل  األجنبيةإحدى اللغات  الليسانسالطالب الذي اختار إجباريا يف مرحلة  يف هذه املرحلة إىل تزويد اللغة الـأجنبية هتدف دروس أهداف التعليم: 
التعامل مع هذه اللغة بأسلوب أكثر عمقا حبيث يدرس طريقة تفكري أهل هذه اللغة ، 

 
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 السداسيالدروس بامتحان كتابي في نهاية السداسي، وتقييم  يكون تقييم  

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

1-Conjugaison Guide Pratique  

2-Grammaire Guide Pratique 

3-Grammaire La Rousse du Français Contemporaine 

4-Guide Pratique D’orthographe 
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5-La rousse  

 
 
 

 عنوان الماستر :لسانيات عامة
 السداسي الثاني:

 التاريخيةاسم المادة:اللسانيات 
 التعليم األساسية ةالوحدة: وحد

 5الرصيد:
 03المعامل:

 معرفة الدرس اللساين وتناوله التارخيي للسانيات تعميقا للمعارف اليت أخذها يف مراحل التعليم السابقة.أن يتمكن الطالب من أهداف التعليم: 
  واللسانيات العامة. عن الدرس اللغويتناول الطالب مفاهيم المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:
 حتديدات اصطالحية. -1
أسباب التغير اللغوي ونظرياته -2  

العوامل الداخلية للتغير اللغوي -3  

العوامل الخارجية للتغير اللغوي -4  

نظرية االقتصاد في الجهد -5  

نظرية القوانين الصوتية )التغيرات الصوتية( -6  

وتغير العالمة اللسانية(النظرية السوسيرية ) الثبات -7  

اللسانيات التاريخية في القرنين الثامن والتاسع عشر -8  

نماذج المدارس التاريخية في القرن الثامن عشر-9  

نظرية النحو المقارن لفراتس بوب -10  

مدرسة النحاة الجدد -11  

مبادئ التغير اللغوي -12  

التغير الالشعوري  -13  

 ةلتواصليالتغير اللغوي والوظيفة ا - 14
 .السداسياملوجهة طوال  األعمالعن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم  الدروستقيم 

1

2

3

4
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 عنوان الماستر :لسانيات عامة
 السداسي الثاني:

 اسم المادة:اللسانيات البيداغوجية
 التعليم األساسية ةالوحدة: وحد

 4الرصيد:
 2المعامل: 

وم الرتبية بصفة عامة مع استثمار املعارف يف اللسانيات يهدف تدريس املادة إىل استكمال دراسة العالقة بني املعارف من خال ل علأهداف التعليم: 
 .عن املادة يف مرحلة الليسانس ها سبق للطلبة أن تناولو يت املعارف المع  اللسانية يف امليدان البيداغوجيواللسانيات العامة ومدى صالحية املناهج 

 .وبعض املداخل يف التعليمية يف الليسانس واللسانيات العامة عن الدرس اللغويتناول الطالب مفاهيم المعارف المسبقة المطلوبة: 
  محتوى المادة:

 والمفهوم التعليميات: المصطلح 1
 التعليمّية والبيداغوجيا 2
 التعليم والتعّلم 3
 التعليمّية وعلوم التربية 4
 : السلوكّية،1نظرّيات التعّلم: النشأة  5
 : الجشطالتية2نظرّيات التعّلم:  6
 : البنائّية االجتماعية 3نظّريات التعّلم:  7
 إعداد المعّلم 8
 مشكالت التعّلم وعالجها 9

 الوسائل التعليمّية وتقنّياتها 10
 األسس النظرّية للطرائق التعليمّية وتطّورها: المقاربة بالمضامين، المقاربة باألهداف، 11
بيداغوجيا  -األسس النظرّية للطرائق التعليمّية وتطّورها: المقاربة الكفاءات )بيداغوجّيا الوضعّية، المشكلة  12

 المقاربة النّصّية... -المشروع
 التقويم وأنواعه: التقييم/ التقويم )التقييم التشخيصي، التقييم التكويني، التقييم التأهيلّي( 13
 .التعليمّية و التكنولوجّيات الحديثة لإلعالم واالّتصال 14

 السداسياملوجهة طوال  األعمالعن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم  الدروستقيم  :طريقة التقييم



37                                                                  -برج بوعريريج  –المؤسســـــــــة:   جامعة  محمد البشير اإلبراهيمي  
لسانيات  عامة                                                                         عنوان الماستر    

.            2017 -  2016ة     ــالسنة الجامعي  

 . إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
 أسس تعلم اللغة وتعليمها، دوجالس براون، ترجمة د.عبده الراجحي ود.علي أحمد شعبان،-
 تعليم وتعلم اللغة وثقافتها دراسة نظرية وميدانية، د.المصطفى بن عبد اهلل بوشوك-
 تعليم اللغة بين الواقع والطموح، د.محمود أحمد السيد.-
 أجزاء(، د.أنطوان صياخ وأنطوان 5تعلمية اللغة العربية )-
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 عنوان الماستر :لسانيات عامة
 السداسي الثاني:

 اسم المادة:علم األصوات المعياري والسمعي
 الوحدة: وحدات التعليم األساسية

 5 الرصيد:
 3 المعامل:

 و فهم علم األصوات السمعي وعلم األصوات املعياري يف التحليل اللساين.السليم يف إجناز عريف التعامل املأن يتمكن الطالب من أهداف التعليم: 
 .البحث هنا يعززها ويوسعها  البحث الصويت يف الرتاث والدراسات احلديثة: تناول الطالب مفاهيم أولية عن المعارف المسبقة المطلوبة

 أعضاء النطق  -1
 األجبدية الصوتية 2
 تقسيم األصوات -3
 خمارج األصوات -4
 صفات األصوات -5

 شيوع املتوسطات-6
 لتآلف الصويت-7
 األصوات الواقعة واملتوقعة -8
 االنسجام الصويت -9

 اإليقاعيةالتلوينات  -10
 احلكاية الصوتية-1 1

 وعناصره مصدر الصوت -12
 الوسط الناقل للصوت -13
 العملية السمعية و  جهاز االستقبال -14

 .املوجهة طوال السداسي األعمالتقيم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم طريقة التقييم: طريقة التقييم: 
 المراجع  -
 عصام نور الدين.-مراد عبد الرمحان مربوك-أمحد خمتار عمر-حسام البهنساوي-كمال بشر-عبد الصبور شاهني–كتب ابراهيم أنيس -
 مؤلفات املشتشرقني منها التور النحوي لربجسرتابسر. -
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 عنوان الماستر :لسانيات عامة
 السداسي الثاني:

 اسم المادة:علم اللغة االجتماعي
  التعليم األساسيةوحدة الوحدة: 
  4الرصيد: 
 2 المعامل:

للتأسيس هلذا العلم، وعالقة العلوم اللغوية ببعضها حىت يتمكن الطالب من معرفة إسهامات املفكرين الغربيني  أهداف التعليم:
 .البعض

 للطالب سابق معرفة ببعض العلوم اللغوية واللسانية قريبة من هذا اجملال. المعارف المسبقة المطلوبة:
 محتوى المادة:

 تعريف علم اللغة االجتماعي. -1
 بين علم اللغة االجتماعي وعلم اجتماع اللغة -2
 علم اللغة االجتماعي.دواعي ظهور  -3
 (يفيجو تسكإسهامات بعض علماء االجتماع ) -4
 النظرية البنائية وعالقتها بعلم اللغة االجتماعي. -5
 تقاطع النظرية البنائية بالنظرية التوليدية. -6
 امتدادات نظرية اللسانيات االجتماعية في المدرسة األمريكية. -7
 نظرية سياق الموقف. -8
 المدرسة األمريكية والمدرسة األوربية.بين  -9

 علم اللغة االجتماعي وعالقته بالوظيفية. -10
 علم اللغة االجتماعي والنمو اللغوي. -11
 علم اللغة االجتماعي وعالقته بالثقافة. -12
 التواصل ااثنوغرافي واثنوغرافيا الكالم  -13
 إسهامات العرب في حقل علم اللغة االجتماعي. -14

.املوجهة طوال السداسي األعمالتقيم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم طريقة التقييم: 
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 عنوان الماستر :لسانيات عامة

 السداسي الثاني
 )التقنيات(منهجية البحثاسم المادة:

 المنهجيةالتعليم  ةوحد الوحدة:
 3الرصيد:
 2:المعامل

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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 منهجية البحث العلمي ، ثريا ملحس.
 منهجية البحث في العلوم اإلنسانية لموريس أنجلس - 
 لة المنهجية العلمية، آمنة بلعلى.أسئ  -

 اللسانيات العامة عنوان الماستر:
 الثانيالسداسي: 

 ةالمنهجياسم الوحدة: وحدة التعليم 
  (2تحليل الخطاب )اسم المادة: 

 3 الرصيد:
 2:المعامل

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

.املوجهة طوال السداسي األعمالتقيم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم طريقة التقييم: 

 1989تحليل الخطاب الروائي : سعيد يقطين .المركز الثقافي العربي . -
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 1995تحليل الخطاب السردي : عبد المالك مرتاض .ديوان المطبوعات الجامعية .الجزائر  -

 خطاب  الحكاية : جيرار جنيت .تر محمد معتصم .المركز الثقافي العربي  -

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

 ، 1983، أبريل 2الطليعة، طدراسات بنيوية في األدب العربي، دار  .األدب والغرابة: عبد الفتاح كيليطو -

، المركز الثقافي 1990، حزيران 1عبد هللا إبراهيم، المتخيل السردي: مقاربات نقدية في التناص والرؤى والداللة، ط -

 1990العربي، 

 اللسانيات العامة عنوان الماستر:
 الثانيالسداسي: 

 ةالمنهجياسم الوحدة: وحدة التعليم 
  (2علم التراكيب)اسم المادة: 

 3 الرصيد:
 2:المعامل

  اليت تناوهلا وما له صلة هبا ميدانيا. البالغيةتطبيق املوضوعات أن يتمكن الطالب من أهداف التعليم: 
 .بالتوظيفالبحث هنا يعززها و  البالغيةاملوضوعات تناول الطالب مفاهيم أولية عن المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:
 عالقات الجمل -1

 الجمل المستأنفة -2

 الواقعة موقع الجوابالجمل -3

 العطف -4

 القصر -5

 القصر الحقيقي -6

 القصر المجازي -7

 دعائيالقصر الحقيقي واإل -8

 القصر اإلضافي -9

 التحول في األسلوب )االلتفات(-10

 الجملة الشرطية -11

 حروف المعاني -12

 الجملة الظرفية -13

 الجملة الواقعة مبتدأ. -14

 .املوجهة طوال السداسي األعمالعن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم  الدروستقيم  طريقة التقييم:
 ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( المراجع:
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 م.1947، 4عبد القاهر اجلرجاين: أسرار البالغة، دار املنار، ط
 م.1962بدوي طبانة: البيان العريب، األجنلو، 

 هبة، القاهرة.حممد أبو موسى: خصائص الرتاكيب، مكتبة و 
 حممد أبو موسى: داللة الرتاكيب، مكتبة وهبة، القاهرة.

 م.1977أمحد مطلوب: فنون البالغة، دار البحوث العلمية، الكويت، 
 م.1987توفيق الفيل: فنون التصوير البياين، ذات السالسل، الكويت، 

 السكاكي: مفتاح العلوم.
 عبد السالم هارون: أساليب اإلنشاء.

 من أسرار الرتكيب البالغي. سيد حجاب:
 التحليل النحوي لعبده الراجحي
 التطبيق الصريف لعبده الراجحي
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 اللسانيات العامة عنوان الماستر:
 الثانيالسداسي: ا

 االستكشافية.اسم الوحدة: وحدة التعليم 
   التواصل التربوياسم المادة: 

  1الرصيد: 
 1 المعامل:

 املتعلمني.حتقيق التواصل الفعال مستقبال مع أن يتمكن الطالب من التعامل املنهجي السليم يف أهداف التعليم: 
 يف كيفية توظيفها يف التواصل.يعززها ويوسعها  اللغة وهو هبذه املادةتناول الطالب مفاهيم أولية عن المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:
 مفهوم التواصل  -1
 بين التواصل واالتصال -2
 أنماط التواصل  -3
 شروط التواصل الفعال -4
 المقاربة التقنية للتواصل -5
 المقاربة اللغوية للتواصل  -6
 المقاربة السوسيولسانية للتواصل -7
 عالقة التعلم بالتواصل  -8
 التمثالت والتواصل التربوي -9

 عوائق التواصل التربوي -10
 ودورها في تفعيل  التواصل التربوي. تقنيات التعابير -11
 لغة الجسد من التواصل التربوي -12
 التواصل مع الذات وعوامل نجاحه -13
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 دور التواصل التربوي في تيسير التواصل الجمعي.  -14
 وامتحان لمتواص :طريقة التقييم

 عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي  الدروسيجري تقييم 
 .إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،: ) المراجع

 .التواصل التربوي/ العربي اسليماني .1
 / عبد الحميد تمحري .تقنيات التعبير والتواصل .2

 حبيبي.. التواصل التربوي وتدريس األدب /ميلود 3
 . اللغة والتواصل التربوي والثقافي/.أحمد أوزي وآخرون.4
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 اللسانيات العامة عنوان الماستر:
 الثانيالسداسي: 

    االستكشافيةسم الوحدة: وحدة التعليم اا
 (1)ترجمـــة األساليب و النصوصاسم المادة:  

 1  الرصيد:
 1 المعامل:

إىل التعامل  األجنبيةإحدى اللغات  الليسانسالطالب الذي اختار إجباريا يف مرحلة  هتدف دروس الرتمجة يف هذه املرحلة إىل تزويدأهداف التعليم: 
 .م الطالب طريقة الرتمجة التقنية هل هذه اللغة ، كما هتدف إىل تعلمع هذه اللغة بأسلوب أكثر عمقا حبيث يدرس طريقة تفكري أ

 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                         
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 المراجع: -

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

 .2007عمان دليل المترجم األدبي : الترجمة األدبية والمصطلحات األدبية. تأليف : ماجد سليمان دودين.  -

معارف الترجمة التحريرية ) أسسها النظرية ومناهجها و فلسفتها( ) طرائقها وتطبيقاتها العلمية(. تأليف : د. محمد ماجد الموصلي.   -

 .2005سورية 

 القواميس ثنائية اللغة  -

 

 الثانيالسداسي: 
   األفقيةسم الوحدة: وحدة التعليم ا

 إعالم آلياسم المادة:  
 1  الرصيد:
 1 المعامل:

1

2

3Windows

4Windows

5

6

7

8

 9Word

   10 Excel   

11

12

13

14
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 اللسانيات العامة عنوان الماستر:
 الثالثالسداسي: 

 األساسيةسم الوحدة: وحدة التعليم ا
 اسم المادة:التداوليات.

 5 الرصيد:
 3 المعامل:

التداولية من المصطلحات الحديثة التي نجد لها امتدادات عملية في البالغة العربية، وذلك الرتباطها على وجه الخصوص  أهداف التعليم:

 إلى فهم التداولية والحجاج وأفعال الكالم.بمحوري أفعال الكالم والحجاج، فمن الضروري أن يتفرع الطالب من الدراسات البالغية 

يحتاج الطالب لفهم هذه المادة إلى معارف في البالغة، والمنطق، والتداولية الحديثة التي استفاد من تلقي مفاهيمها  المعارف المسبقة المطلوبة :

 يم األساسية (.في مادة )لسانيات النص( في السداسيين الخامس والسادس من مرحلة الليسانس )وحدة التعل

 محتوى المادة: 

 ـ مفهوم التداولية-1 

 ـ نشأتها وتطورها2

 ـ التداولية والبالغة3

 الخبر واإلنشاء، والصدق والكذب -4

 ـ أفعال الكالم5

 ـ البالغة الجديدة )الحجاج(6

 ـ تاريخ الحجاج7

 ـ التداولية والحجاج8

 المنظور المنطقي   -9

 المنظور اللغوي -10

 المحادثي المنظور -11

 ـ أصناف الحجاج12

 ـ البالغة والحجاج13

 ـ النص الحجاجي14
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يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال و  عن طريق امتحان في نهاية السداسي، المحاضرات تقيم طريقة التقييم: 
 السداسي

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

 .2005، 1بيروت، ط-العلماء العرب، دار الطليعةالتداولية عند  مسعود صحراوي: ـ1 

 .1992الجزائر،  -الجياللي دالش: مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة: محمد يحياتن، ديوان المطبوعات -2

 .2003، 1أحمد المتوكل: الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة، ط ـ3

 .2008، 1دمشق، ط -)مداخل ونصوص(، دار صفحات للدراسات والنشرصابر الحباشة: التداولية والحجاج  -4ـ

، 1ليبيا ، ط -طرابلس  -توزيع دار أويا  -عبد الهادي الشهري: استراتيجيات الخطاب؛ مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة  -5

2004. 
 .2004، 1ليبيا، ط -طرابلس -بيروت، توزيع: دار أويا-لجديد المتحدةـ محمد يونس علي: مقدمة في علمي الداللة والتخاطب، دار الكتاب ا6

 .1991ـ جون أوستين: نظرية أفعال الكالم، كيف ننجز األشياء بالكالم، ترجمة: عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، 7

 اللسانيات العامة عنوان الماستر:
 الثالثالسداسي: 

 األساسيةسم الوحدة: وحدة التعليم ا
 المادة:األسلوبيةاسم 

 4  الرصيد:
 2 المعامل:

 تعرف الطالب على األسلوبية ومبادئها ذات الروافد العلمية المختلفة فتنوعت بذلك مقوماتها أهداف التعليم:

 النحو وقد تناولها في سنوات الليسانس.يحتاج الطالب لفهم هذه المادة إلى معارف في البالغة، و المعارف المسبقة المطلوبة :

 محتوى المادة: 

 تعريف األسلوبية واألسلوب -1
 األسلوب عند الغربيين القدامى -2
 األسلوب عند الغربيين المحدثين-3
 األسلوبية وعالقتها بالبالغة -4
 (1)األسلوبية وعالقتها بالنقد األدبي -5
 (2األسلوبية وعالقتها بالنقد األدبي) -6
 األسلوبية وعالقتها بعلم اللسان  -7
 المبادئ اللسانية المعتمدة في األسلوبية -8
 بين اللغة واألسلوبالوظيفية الفروق  -9

 المقومات األساسية للتفكير األسلوبي  -10
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 األسلوبية الوصفية)أسلوبية التعبير( -11
  أسلوبية الفرد.-12
 (1)المنهج البنيوي في مباشرة النص -13
 (2المنهج البنيوي في مباشرة النص) -14

 متواصل وامتحان :لتقييمطريقة ا
 ال الموجهة متواصال طوال السداسييجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعم

 .إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
 .عبد السالم املسدي األسلوبية واألسلوب -
 أمحد درويش األسلوب واألسلوبية -
 فضل علم األسلوب وصلته بعلم اللغةصالح -
 مدخل إىل األسلوبية اهلادي اجلطالوي -
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 عنوان الماستر:اللسانيات العامة 
 السداسي الثالث  

 األساسيةاسم الوحدة:  وحدة التعليم 
 اسم المادة:اللسانيات االجتماعية.

 5الرصيد:
 3المعامل:

 توسيع مدارك المتعلم فيما  يعني اللسانيات بكامل فروعها والمجاالت التي امتدت إليها اهتماماتها والسيما في العصر الحديث. أهداف التعليم:

 سبق للمتعلم وأن درس اللسانيات العامة. المعارف المسبقة المطلوبة :

 محتوى المادة:
 علم االجتماع اللغوي: نشأته ومجاالته واّتجاهاتهمدخل إلى  1
 اللغة والمجتمع والثقافة 2
 الوظيفة االجتماعية للغة 3
 السياسات الّلغوّية 4
 غويّ ر اللّ أثر الفرد في التطوّ :أهمية اللغة في التفاعل ودورها في التنشئة االجتماعية   5
 الّلغة األّم ولغة المنشأ 6
    ويةثنائية اللغال 7
 االزدواجية اللغوية 8
 ويّ د اللغتعدّ ال 9

 : جغرافّية الّلغة، األطلس الّلغوّي...1 والجغرافيّ  غويّ ع اللّ التنوّ  10
 : الّلغات المهيمنة ولغات األقّلّيات )علم اللهجات(2 والجغرافيّ  غويّ ع اللّ التنوّ  11
 الثقافي، الجنسي.... نوعالت :الطبقة االجتماعيةو اللغة  12
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  : طبيعته وأسبابه1 الصراع اللغويّ  13
 وآثارهمظاهره : 2 اللغويّ  الصراع 14

ال الموجهة يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعم :طريقة التقييم
 . متواصال طوال السداسي

 . إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،: ) المراجع
 علم اللغة االجتماعي، د.محمود فهمي حجازي .1
 االجتماعية، جولييت غارمادي، ترجمة خليل أحمد خليل.اللسانية  .2
 عبد الفتاح عفيفيلعلم االجتماع اللغـوي  .3
 صالح الدين ترواحلعلم االجتماع التربوي  .4
 ناصر ثابتلدراسات في علم االجتماع التربوي  .5
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 عنوان الماستر:اللسانيات العامة 
 السداسي الثالث  

 األساسيةاسم الوحدة:  وحدة التعليم 
 التطبيقية.اسم المادة:اللسانيات 

 4الرصيد:
 2المعامل:

 توسيع مدارك المتعلم فيما  يعني اللسانيات التطبيقية وفروعها والمجاالت التي امتدت إليها اهتماماتها . أهداف التعليم:

 .العامة والتطبيقية سبق للمتعلم وأن درس اللسانيات المعارف المسبقة المطلوبة :

 محتوى المادة: 
 اللسانيات التطبيقية؛ املصطلح واملفهوم. -1     
 االت اللسانيات التطبيقية واهتماماهتا.جم-2     
 حدود التداخل بني اللسانيات التطبيقية والعامة. -3     
 اللغة حقيقتها وخصائصها. -4     
 النمو اللغوي وخصائصه. -5     
 و االكتساب التعلم والتعليم -6     
 اللغة والفكر والثقافة. -7     
 النظرية املعرفية.-ج-النظرية اللغوية-بالنظرية السلوكية.-أنظريات التعلم: -8     
 دور املعلم واملتعلم يف تفعيل العملية التعليمية.-8     
 العوامل اللغوية وغري اللغوية يف تعليم اللغات.-9     
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 تعليمية اللغة العربية وتعليم اللغات. -10     
 غري لغوية.تعليمية اللغات وتعليمية املواد  -11    

 أهداف تعليمية اللغات. -12     
 تعليمية اللغات والتخطيط اللغوي. -13    
 تعليمية اللغات والتواصل.  -14  

  .املوجهة طوال السداسي األعمالتقيم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم طريقة التقييم: 
 صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية.: المراجع
 ميشال زكريا، األلسنية وتعليم اللغات.         

 صاحل بلعيد، اللغة العربية العلمية.
 اللسانيات واللغة العربية. د/عبد القادر الفاسي الفهري.           
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 عنوان الماستر:اللسانيات العامة 
 السداسي الثالث  

 المنهجيةاسم الوحدة:  وحدة التعليم 
 منهجية البحث)التحرير(اسم المادة:

 3الرصيد:
 2المعامل:

1 

2 

3  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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11 

12 

13 

14 

 

 عنوان الماستر:اللسانيات العامة 
 السداسي الثالث  

 المنهجيةاسم الوحدة:  وحدة التعليم 
 سميولوجيااسم المادة: 

 3الرصيد:
 2 المعامل:

السيميائيات و كيفية تطبيقها على  أصنافيهدف تدريس املادة إىل استكمال دراسة العالقة بني املعارف من خال ل علم السيمياء و أهداف التعليم: 
  .املسموعات واملرئيات

 .سبق للطلبة أن تناولوا معارف عن املادة يف مرحلة الليسانس المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 تعريف السيمياء، ورصيدها يف الرتاث. -1
 وجماالهتا واجتاهاهتا. -2
 (1أصوهلا ) -3
 (2أصوهلا)-4
 (1قواعدها) -5
 (2قواعدها ) -6
 آفاقها. -7
 سيمياء اللغة. -8
 مناهج التحليل السيميائي. -9
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 .سيمياء العنوان -10
 سيمياء الصورة. -11

 التباين والتشاكل يف النقد السيميائي. -12     
 لتجربة العربية يف جمال السيمياءا-13
 السيمياء والتواصل -14

  .املوجهة طوال السداسي األعمالتقيم احملاضرات عن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم طريقة التقييم: طريقة التقييم: 
 اخل( كتب، ومطبوعات، مواقع انرتنت،) المراجع: 

 حماضرات يف السيميولوجيا  حممد السرغيين  
 سيمياء النص الشعري روبرت شولز  
 االجتاهات السيميولوجية مارسيلو داس كال  
 السميائية أصوهلا وقواعدها.ميشال آريفية وآخرون تر:رشيد بن مالك. 
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 عنوان الماستر:اللسانيات العامة 

 السداسي الثالث  
 المنهجيةاسم الوحدة:  وحدة التعليم 

  مهارات االتصالاسم المادة: 
 3الرصيد:

 2 المعامل:
 ن التخصص الذي يدرسه يدفعه أكثر إىل أن يكون اتصاله نوعيا أ أن يكتسب الطالب مهارات االتصال والسيما: أهداف التعليم

 يف جماالت خمتلفة.
 ببعض العلوم اللغوية يسعى إىل توظيفه ومعرفة سبل ذلك هبكذا مادة. للطالب سابق معرفة: المعارف المسبقة المطلوبة

 محتوى المادة:
 االتصال المصطلح والمفهوم.-1
 بين االتصال والتواصل. -2
 مهارات بناء الرسالة االتصالية. -3
 واالستقبال اإلرسالمهارات -4
 التعرف على الذات -5
 أدوات اكتشاف الذات.-6
 التواصل األسري -7
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 مهارات االتصال في البيئة الجامعية. -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

  .املوجهة طوال السداسي األعمالعن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم  الدروستقيم طريقة التقييم: طريقة التقييم: 
 اخل( كتب، ومطبوعات، مواقع انرتنت،) المراجع: 

 مهارات التواصل بين البيت والمدرسة.محمد متولي قنديل. -1
 الكفايات التواصلية واالتصالية .هادي نهر. -2
 والدعاة.محمد منير حجابمهارات االتصال لإلعالميين والتربويين -3
 أساسيات المنهج في الطفولة المبكرة محمد متولي قنديل.-4
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 عنوان الماستر:اللسانيات العامة 
 السداسي الثالث  

 االستكشافيةاسم الوحدة:  وحدة التعليم 
 التشريع المدرسياسم المادة: 

 1الرصيد:
 1 المعامل:

1 

2

3

41

52

6
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7

8

1

9

2

10

11

12

13

14

  .املوجهة طوال السداسي األعمالعن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم  الدروستقيم طريقة التقييم: طريقة التقييم: 
 اخل( كتب، ومطبوعات، مواقع انرتنت،) المراجع: 

 عنوان الماستر:اللسانيات العامة 
 السداسي الثالث  

 االستكشافيةاسم الوحدة:  وحدة التعليم 
 (2ترجمة األساليب والنصوص)اسم المادة: 

 1الرصيد:
 1 المعامل:

 االقتراض اللغوي ) من أساليب الترجمة المباشرة( -1

 أمثلة تطبيقية -2  -                                                                         

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

 أمثلة تطبيقية  -4  -                                                                         

 الترجمة الحرفية) من أساليب الترجمة المباشرة( -5 -

 أمثلة تطبيقية  -6 -                                                                         

 اإلبدال) من أساليب الترجمة غيرالمباشرة( :  -7 -

 أمثلة تطبيقية  -8 -                                                                          

 الترجمة غيرالمباشرة(التطويع ) من أساليب  -9 -

 أمثلة تطبيقية   -10-                                                                          

 التكافؤ   ) من أساليب الترجمة غيرالمباشرة( -11 -
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 يةأمثلة تطبيق  - 12-                                                                           

 التصرف  ) من أساليب الترجمة غيرالمباشرة( -13 -

 أمثلة تطبيقية  - 14-                                                                          

 .املوجهة طوال السداسي األعمالعن طريق امتحان يف هناية السداسي و تقييم  الدروستقيم طريقة التقييم: طريقة التقييم: 
 المراجع: -

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

 .2007. تأليف : ماجد سليمان دودين. عمان دليل المترجم األدبي : الترجمة األدبية والمصطلحات األدبية -

تأليف : د. محمد ماجد  .العلمية(معارف الترجمة التحريرية ) أسسها النظرية ومناهجها و فلسفتها( ) طرائقها وتطبيقاتها  -

 .2005الموصلي.  سورية 

 القواميس ثنائية اللغة . -

 

 عنوان الماستر:اللسانيات العامة 
 السداسي الثالث  

 األفقيــةاسم الوحدة:  وحدة التعليم 
 أخالقيات المهنةاسم المادة:

 1الرصيد:
 1المعامل:

 

 :الهدف من المادة 

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

 

 :محتوى المادة 

 أوال:جوهر الفساد :

 الفساد لغةً 

 الفساد اصطالحاً 

 الدين والفساد
 الفساد:أنواع -ثانيا 
 . الفساد المالي1

 . الفساد اإلداري2

 _ الفساد األخالقي.3

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

 .المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته 

  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

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

 :  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 :  -

 أسباب حضرية .-

 أسباب سياسية .-

 ية :حسب رأي الفئة الثان  -

 أسباب هيكلية .-

 أسباب قيمية .-

 أسباب اقتصادية.-

 حسب رأي الفئة الثالثة :   -

 أسباب بايولوجية و فزيولوجية . -

 أسباب اجتماعية . -

 أسباب مركبة . -

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

   ووسائل اإلعالم وغيرها...عدم تطبيق القانون بالشكل الصارم،....إلخالتعليمية 

 : والمالي آثار الفساد اإلداري  -خامسا    
  على النواحي االجتماعيةاإلداري والمالي اثر الفساد  -
 على التنمية االقتصاديةاإلداري 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 النامية الدول لمساعدة الدولي البنك برنامج  -
 صندوق النقد الدولي  -
،هيئة مكافحة الفساد،دور الضبطية القضائية في 01-06) قانون محاربة الفسادالجهود الجزائرية لمكافحة الفساد -

 مكافحة الفساد...إلخ(
 :الفساد العالج وسبل محاربة ظاهرةطرق -سابعا
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 السياسي، الجانب٠بمخاطرالفساد الوعي التثقيفي وزيادة الجانب الديني، )الجانب

 المشاركة الرقابي،جانب ،الجانب البشرى الجانب االدارى، ،الجانب القضائي التشريعي،الجانب االقتصادي،الجانب الجانب

 ( والوالء االنتماء ، جانب

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

 ,التجربة التركية. التجربة الماليزية
 

 المراجع:

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

 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-http://www.scc 

 . مصطلح الفساد في القرآن الكريمحمودي , همام . 

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

 ي والمالي بين السياسات واإلجراءاتالفساد اإلدارالفقي , مصطفى. 

egypt.org/articles/art0900.htm-http://www.cipe 

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

http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm 

 . حملة ضد الفساد بزاز , سعد 

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

 . مالحقة الفساد اإلداريلد عيسى طه , خا

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 هللا . 

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

 (  1الفساد اإلداري والمالي ) 

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

 (  2الفساد اإلداري والمالي ) 

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

 إدارة التغيير والموارد البشرية .

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

 إدارة الذات 

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

 الصعوبات في تنفيذ اإلدارة بالمشاركة 

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

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

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

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

 .2005السياسية واالستراتيجية عام 

األردن عام  –كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  –مفهوم الفساد اإلداري ومعاييره في التشريع اإلسالمي ، د. أدم نوح على معابره  -

2004. 

  اتفاقية مكافحة الفساد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. -

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

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

- http://www.shafafeyah.org/  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.transparency-libya.com/index.php
http://www.transparency-libya.com/index.php
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 الورقي  للتكوين (  بالملف االتفاقيات والعقود رفق ت  ) إذا كانت نعم،  
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VII 
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VIII 

 
 

 

 

 


