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  عريبعريبعريبعريبلغة ؤادب لغة ؤادب لغة ؤادب لغة ؤادب     ::::    امليدانامليدانامليدانامليدان

        ٔادبيةٔادبيةٔادبيةٔادبيةدراسات دراسات دراسات دراسات     ::::الفرعالفرعالفرعالفرع
        عارصعارصعارصعارصممممحديث و حديث و حديث و حديث و عريب عريب عريب عريب ٔادب ٔادب ٔادب ٔادب     ::::التخصصالتخصصالتخصصالتخصص

    7777/201/201/201/2018888201201201201: : : : السـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعية
 
 

 

 

  



                                حديث ومعارصحديث ومعارصحديث ومعارصحديث ومعارص    عريبعريبعريبعريب    ٔادبٔادبٔادبٔادب: : : : عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت                                                                                                                                                                                           جامعة محمد خيرض بسكرة      جامعة محمد خيرض بسكرة      جامعة محمد خيرض بسكرة      جامعة محمد خيرض بسكرة        ::::املؤسسةاملؤسسةاملؤسسةاملؤسسة   2

2012012012018        ----    2012012012017777: : : : السـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعية  

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
 
 
 
 

HARMONISATION  
OFFRE DE FORMATION MASTER  

ACADEMIQUE  
 

ARRÊTÉ N °  1113 DU  09  AOUT 2016 

 

 

Etablissement Faculté / Institut Département 

 
UNIVERSITE 

Mohamed KHEIDER 
Biskra 

Faculté des Lettres et 
Langues 

 

Lettres et Langue 
Arabe 

 
 

Domaine: Langue et Littératures Arabe 
 

Filière: Etudes  Littéraires 

 

Spécialité: Littérature moderne et contemporaine 

 
Année Universitaire : 2017/2018 
 
 

 
 
 

  
  



                                حديث ومعارصحديث ومعارصحديث ومعارصحديث ومعارص    عريبعريبعريبعريب    ٔادبٔادبٔادبٔادب: : : : عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت                                                                                                                                                                                           جامعة محمد خيرض بسكرة      جامعة محمد خيرض بسكرة      جامعة محمد خيرض بسكرة      جامعة محمد خيرض بسكرة        ::::املؤسسةاملؤسسةاملؤسسةاملؤسسة   3

2012012012018        ----    2012012012017777: : : : السـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعية  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ياتياتياتياتلسداسـ لسداسـ لسداسـ لسداسـ ل ل ل ل بطاقة التنظمي بطاقة التنظمي بطاقة التنظمي بطاقة التنظمي 
        الثاينالثاينالثاينالثاين    أالول وأالول وأالول وأالول و    
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        ::::لسدايس أالوللسدايس أالوللسدايس أالوللسدايس أالولاااا    - - - - 1111
 

        وحدة التعلميوحدة التعلميوحدة التعلميوحدة التعلمي

احلجم احلجم احلجم احلجم 
الساعي الساعي الساعي الساعي 
        السدايس السدايس السدايس السدايس 

        احلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعي
        أالرصدةأالرصدةأالرصدةأالرصدة        املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        نوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمي

14141414 - - - -16161616    
        ٔاسـبوع ٔاسـبوع ٔاسـبوع ٔاسـبوع 

        حمارضةحمارضةحمارضةحمارضة
ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        موdةموdةموdةموdة

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        تطبيقيةتطبيقيةتطبيقيةتطبيقية

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        ٔاخرىٔاخرىٔاخرىٔاخرى

        متحانمتحانمتحانمتحاناااا        متواصلمتواصلمتواصلمتواصل

                    وحدات التعلمي أالساسـية  
      09              ) ٕاج( 1و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48 النص الشعري العريب احلديثالنص الشعري العريب احلديثالنص الشعري العريب احلديثالنص الشعري العريب احلديث: 1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48 النص النرثي العريب احلديثالنص النرثي العريب احلديثالنص النرثي العريب احلديثالنص النرثي العريب احلديث: 2املادة 

      09              ) ٕاج( 2و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48 1111الرسدoت العربيةالرسدoت العربيةالرسدoت العربيةالرسدoت العربية    :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48 النقد العريب احلديثالنقد العريب احلديثالنقد العريب احلديثالنقد العريب احلديث    :2املادة 
                    وحدات التعلمي املهنجية

      09             )ٕاج(و ت م 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48 1111حتليل اخلطابحتليل اخلطابحتليل اخلطابحتليل اخلطاب: 1املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48 1111مهنجية البحثمهنجية البحثمهنجية البحثمهنجية البحث: 2املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30    24 مناجه النقد أالديب املعارصمناجه النقد أالديب املعارصمناجه النقد أالديب املعارصمناجه النقد أالديب املعارص    :3دة املا

                    وحدات التعلمي zسكتشافية
      02             )ٕاج(و ت ٕا 

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  1111االٓداب أالوروبية املعارصةاالٓداب أالوروبية املعارصةاالٓداب أالوروبية املعارصةاالٓداب أالوروبية املعارصة: 1املادة 
  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  1111حنو املعاينحنو املعاينحنو املعاينحنو املعاين: 2املادة 

                    وحدة التعلمي أالفقية
      01              )ٕاج(و ت ٔا ف 

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  ٕاجنلزييةٕاجنلزييةٕاجنلزييةٕاجنلزيية: 1املادة 
      30  19  18:00    15:00  09:00  384        1111مجموع السدايس مجموع السدايس مجموع السدايس مجموع السدايس 
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    ::::السدايس الثاينالسدايس الثاينالسدايس الثاينالسدايس الثاين    - - - - 2222
  

        وحدة التعلميوحدة التعلميوحدة التعلميوحدة التعلمي

احلجم احلجم احلجم احلجم 
الساعي الساعي الساعي الساعي 
        السدايس السدايس السدايس السدايس 

        احلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعي
        أالرصدةأالرصدةأالرصدةأالرصدة        املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        نوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمي

14141414 - - - -16161616    
        ٔاسـبوع ٔاسـبوع ٔاسـبوع ٔاسـبوع 

        حمارضةحمارضةحمارضةحمارضة
    ٔاعاملٔاعاملٔاعاملٔاعامل
        موdةموdةموdةموdة

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        تطبيقيةتطبيقيةتطبيقيةتطبيقية

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        ٔاخرىٔاخرىٔاخرىٔاخرى

        امتحانامتحانامتحانامتحان        متواصلمتواصلمتواصلمتواصل

                    وحدات التعلمي أالساسـية  
      09              ) ٕاج( 1و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48 النص الشعري العريب املعارصالنص الشعري العريب املعارصالنص الشعري العريب املعارصالنص الشعري العريب املعارص: 1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48 النص النرثي العريب املعارصالنص النرثي العريب املعارصالنص النرثي العريب املعارصالنص النرثي العريب املعارص    :2املادة 

      09               )ٕاج( 2و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48 2222    الرسدoت العربيةالرسدoت العربيةالرسدoت العربيةالرسدoت العربية: 1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48 النقد العريب املعارصالنقد العريب املعارصالنقد العريب املعارصالنقد العريب املعارص: 2املادة 
                    وحدات التعلمي املهنجية

      09             )ٕاج(و ت م 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48 2222حتليل اخلطابحتليل اخلطابحتليل اخلطابحتليل اخلطاب: 1املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48 2222جية البحثجية البحثجية البحثجية البحثمهن مهن مهن مهن : 2املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30    24 مناجه النقد أالديب املعارصمناجه النقد أالديب املعارصمناجه النقد أالديب املعارصمناجه النقد أالديب املعارص: 3املادة 

                    وحدات التعلمي إالسكتشافية
      02             )ٕاج(و ت ٕا 

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  2222االٓداب أالوروبية املعارصة االٓداب أالوروبية املعارصة االٓداب أالوروبية املعارصة االٓداب أالوروبية املعارصة     :1املادة 

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  2222حنو املعاينحنو املعاينحنو املعاينحنو املعاين: 2املادة 
                    وحدة التعلمي أالفقية

      01              )ٕاج(و ت ٔا ف 
    ×  01  01  1:30  1:30      24  ٕاعالم آيلٕاعالم آيلٕاعالم آيلٕاعالم آيل: 1املادة 

      30  19  18:00  1:30  13:30  09:00  384        2222مجموع السدايس مجموع السدايس مجموع السدايس مجموع السدايس 
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        وحدة التعلميوحدة التعلميوحدة التعلميوحدة التعلمي

احلجم احلجم احلجم احلجم 
الساعي الساعي الساعي الساعي 
        السدايس السدايس السدايس السدايس 

        ٔالسـبوعئالسـبوعئالسـبوعئالسـبوعياحلجم الساعي ااحلجم الساعي ااحلجم الساعي ااحلجم الساعي ا
        أالرصدةأالرصدةأالرصدةأالرصدة        املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        نوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمي

14141414 - - - -16161616    
        ٔاسـبوع ٔاسـبوع ٔاسـبوع ٔاسـبوع 

        حمارضةحمارضةحمارضةحمارضة
ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        موdةموdةموdةموdة

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        تطبيقيةتطبيقيةتطبيقيةتطبيقية

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        ٔاخرىٔاخرىٔاخرىٔاخرى

        ٕامتحانٕامتحانٕامتحانٕامتحان        متواصلمتواصلمتواصلمتواصل

                    وحدات التعلمي أالساسـية  
      09              ) ٕاج( 1و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48 أالدب اجلزائري احلديث واملعارصأالدب اجلزائري احلديث واملعارصأالدب اجلزائري احلديث واملعارصأالدب اجلزائري احلديث واملعارص    :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48 سـمييائياتسـمييائياتسـمييائياتسـمييائياتال ال ال ال     :2املادة 
      09              )ٕاج( 2و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48 نظرية أالدبنظرية أالدبنظرية أالدبنظرية أالدب: 1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48 أالدب املقارنأالدب املقارنأالدب املقارنأالدب املقارن    :2املادة 
                    وحدات التعلمي املهنجية

      09             )ٕاج(و ت م 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48 مهنجية البحثمهنجية البحثمهنجية البحثمهنجية البحث    :1املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48 مهنجية الرتمجة املصطلحيةمهنجية الرتمجة املصطلحيةمهنجية الرتمجة املصطلحيةمهنجية الرتمجة املصطلحية: 2املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30    24 النقد التفـاعيلالنقد التفـاعيلالنقد التفـاعيلالنقد التفـاعيلمناجه مناجه مناجه مناجه : 3املادة 
                    وحدات التعلمي إالسكتشافية

      02             )ٕاج(و ت ٕا 

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  ملـة الثقافـيةملـة الثقافـيةملـة الثقافـيةملـة الثقافـيةالعوالعوالعوالعو: 1املادة 

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  الرسد الشعيبالرسد الشعيبالرسد الشعيبالرسد الشعيب: 2املادة 
                    وحدة التعلمي أالفقية

      01              )ٕاج(و ت ٔا ف 
  ×    01  01  1:30      1:30  24  ٔاخالقيات املهنةٔاخالقيات املهنةٔاخالقيات املهنةٔاخالقيات املهنة: 1املادة 

      30  19  18:00    13:30  10:30  384        3333مجموع السدايس مجموع السدايس مجموع السدايس مجموع السدايس 
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  أالرصدة  املعامل  احلجم الساعي أالسـبوعي  
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        عارص عارص عارص عارص املاملاملاملديث و ديث و ديث و ديث و احلاحلاحلاحل    العريبالعريبالعريبالعريب    دبدبدبدبالٔ الٔ الٔ الٔ اااا        ::::    عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت
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        النص الشعري العريب احلديثالنص الشعري العريب احلديثالنص الشعري العريب احلديثالنص الشعري العريب احلديث    ::::امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
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    )تقويض مغالطات مح� �بليون(التارخيية والفكرية لٔالدب احلديث  إالرهاصات .1

  عر احلديثالصنعة وامتدادها يف مدارس الش .2

حتليل ¤موعة من أالراء الشعرية لشعراء (مفهوم التجربة إالبداعية يف العرص احلديث  .3

  )العرص احلديث

  أالسس الرتاثية يف القصيدة إالحيائية .4

  املعارضات يف العرص احلديث .5

  حماوالت التجديد يف القصيدة إالحيائية .6

  جتربة اجلواهري منوذجا .7

  نقد املدرسة إالحيائية .8

  جربة إالبداعية يف املدرسة الرومانسـية من خالل عنارص التواصلمفهوم الت .9

  )اخليال الشعري الشايب منوذجا(املدرسة الرومانسـية والتحامل عىل الرتاث  .10

  امجلاعة/الفرد،العقل/العاطفة(ة يتقويض املفاهمي اجلاهزة يف التجربة الرومانسـ  .11

    امجلاعات الشعرية وتوdاهتا إالبداعية .12

  )عصيان والمترد الشعريال (شعراء املهجر  .13

  ملف احلداثة الشعرية .14

  
  
  
  
  

ºلنسـبة للحصص التطبيقية فهـي ممارسات 

  نصية ل«ذج شعرية من العرص احلديث
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        أالولأالولأالولأالول: : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس
        أالساسـيةأالساسـيةأالساسـيةأالساسـية    امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        العريب احلديثالعريب احلديثالعريب احلديثالعريب احلديث    نرثينرثينرثينرثيالنص ال النص ال النص ال النص ال     ::::امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        4444    ::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
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        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل
  .نشأة فنون النرث احلديث .1

  .قوانني وجودها وتطورها: فنون النرث  .2

  .اجتاهات فنون النرث احلديث ، ؤامه موضوعاهتا .3

  .أالعالم واملؤلفات: فنون النرث  .4

  .قراءة يف النرث الفين عرب التارخي أالديب العريب  .5

  ).املقاÅ  –احلاكية  –قامة امل.( ٔاشاكل التعبري النرثي التقليدي  .6

 –القصة : ( فنون النرث اجلديدة بني املكتسب واملوروث  .7

  ).املرسحية  –الرواية 

  .معامل عرص الهنضة ودوافع النتاج أالديب احلديث .8

  

رفاعة الطهطاوي وكتابه ختليص إالبريز يف تلخيص  .1

    ºريز

    محمد عبده ومقاالته، .2

حملاوالت محمد املويلحي وحديث عيىس بن هشام وا .3

    أالوىل لكتابة الرواية يف أالدب العريب

جورÑ زيدان والرواية التارخيية مع مقارنته بعيل ٔامحد  .4

    ºكثري،

    محمد حسني هيلك ورواية زينب .5

قصة  –القصرية   محمد تميور وبداoت القصة العربية .6

    القطار

    مرسحية شهرزاد –توفيق احلكمي واملرسح النرثي  .7

  كتاب أالoم –تية طه حسني وفن السرية اÔا .8
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        أالساسـيةأالساسـيةأالساسـيةأالساسـية    امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        1111الرسدoت العربيةالرسدoت العربيةالرسدoت العربيةالرسدoت العربية    ::::امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
            5555    ::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        3333    ::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل


	��א�������:� �

        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل

        اجتاهات عمل الرسداجتاهات عمل الرسداجتاهات عمل الرسداجتاهات عمل الرسد////الرسدoتالرسدoتالرسدoتالرسدoت////مدخل ٕاىل عمل الرسدمدخل ٕاىل عمل الرسدمدخل ٕاىل عمل الرسدمدخل ٕاىل عمل الرسد .1

        حملة Öرخيية للرسدoتحملة Öرخيية للرسدoتحملة Öرخيية للرسدoتحملة Öرخيية للرسدoت .2

        التأسيس الغريب للرسدoتالتأسيس الغريب للرسدoتالتأسيس الغريب للرسدoتالتأسيس الغريب للرسدoت .3

تصور الش×نيني الروس تصور الش×نيني الروس تصور الش×نيني الروس تصور الش×نيني الروس ( ( ( ( ٔاصول الرسدoت الفرنسـية ٔاصول الرسدoت الفرنسـية ٔاصول الرسدoت الفرنسـية ٔاصول الرسدoت الفرنسـية  .4

        ))))والنقد أالجنلوساكسوين والبحث أاللسـينوالنقد أالجنلوساكسوين والبحث أاللسـينوالنقد أالجنلوساكسوين والبحث أاللسـينوالنقد أالجنلوساكسوين والبحث أاللسـين

        """"جريار جينيتجريار جينيتجريار جينيتجريار جينيت""""نظرية احمليك عند نظرية احمليك عند نظرية احمليك عند نظرية احمليك عند  .5

        الزمن من منظور جريار جينيتالزمن من منظور جريار جينيتالزمن من منظور جريار جينيتالزمن من منظور جريار جينيت .6

الرسد اÔايت والرسد الرسد اÔايت والرسد الرسد اÔايت والرسد الرسد اÔايت والرسد ////زواo النظرزواo النظرزواo النظرزواo النظر////دراسة ٔاشاكل التبئري دراسة ٔاشاكل التبئري دراسة ٔاشاكل التبئري دراسة ٔاشاكل التبئري  .7

        املوضوعياملوضوعياملوضوعياملوضوعي

        ث العريبث العريبث العريبث العريبحملة Öرخيية للرسد يف الرتاحملة Öرخيية للرسد يف الرتاحملة Öرخيية للرسد يف الرتاحملة Öرخيية للرسد يف الرتا .8

        الرسد املكتوب والشفوي يف الرتاث العريبالرسد املكتوب والشفوي يف الرتاث العريبالرسد املكتوب والشفوي يف الرتاث العريبالرسد املكتوب والشفوي يف الرتاث العريب .9

        ....دراسات حديثة للرسد العريب القدميدراسات حديثة للرسد العريب القدميدراسات حديثة للرسد العريب القدميدراسات حديثة للرسد العريب القدمي .10

        ....الرسد العريب احلديثالرسد العريب احلديثالرسد العريب احلديثالرسد العريب احلديث .11

        ....نشأة الكتابة الروائية العربية يف العرص احلديثنشأة الكتابة الروائية العربية يف العرص احلديثنشأة الكتابة الروائية العربية يف العرص احلديثنشأة الكتابة الروائية العربية يف العرص احلديث .12

    ))))مرح� البداoت والرتمجة و التقليدمرح� البداoت والرتمجة و التقليدمرح� البداoت والرتمجة و التقليدمرح� البداoت والرتمجة و التقليد( ( ( ( الرواية العربية الرواية العربية الرواية العربية الرواية العربية  .13

        ....مراحل تطور الرواية العربيةمراحل تطور الرواية العربيةمراحل تطور الرواية العربيةمراحل تطور الرواية العربية .14

        ))))املفاهمياملفاهمياملفاهمياملفاهمي    حبث يفحبث يفحبث يفحبث يف( ( ( ( احليكاحليكاحليكاحليك////مصطلح الرسدمصطلح الرسدمصطلح الرسدمصطلح الرسد ....1111

        الوصف الرسديالوصف الرسديالوصف الرسديالوصف الرسدي////رشح طرق احليك رشح طرق احليك رشح طرق احليك رشح طرق احليك  ....2222

        رشح اللغة الرسدية والشعرية الرسدية يف نصوصرشح اللغة الرسدية والشعرية الرسدية يف نصوصرشح اللغة الرسدية والشعرية الرسدية يف نصوصرشح اللغة الرسدية والشعرية الرسدية يف نصوص ....3333

        لكود برميوندلكود برميوندلكود برميوندلكود برميوند////توماشفسيكتوماشفسيكتوماشفسيكتوماشفسيك////فالدميري بروب فالدميري بروب فالدميري بروب فالدميري بروب  ....4444

        ))))خطاب احلاكية حبث يف املهنجخطاب احلاكية حبث يف املهنجخطاب احلاكية حبث يف املهنجخطاب احلاكية حبث يف املهنج: (: (: (: (قراءة يف ٔاحد ٔاعامل جريار جينيت مثلقراءة يف ٔاحد ٔاعامل جريار جينيت مثلقراءة يف ٔاحد ٔاعامل جريار جينيت مثلقراءة يف ٔاحد ٔاعامل جريار جينيت مثل ....5555

        ذاينذاينذاينذاينتطبيق مفاهمي الزمن عند جينيت عىل نص املقامة البغدادية لبديع الزمان اهلمتطبيق مفاهمي الزمن عند جينيت عىل نص املقامة البغدادية لبديع الزمان اهلمتطبيق مفاهمي الزمن عند جينيت عىل نص املقامة البغدادية لبديع الزمان اهلمتطبيق مفاهمي الزمن عند جينيت عىل نص املقامة البغدادية لبديع الزمان اهلم ....6666

        تطبيق زواo النظر يف نصوصتطبيق زواo النظر يف نصوصتطبيق زواo النظر يف نصوصتطبيق زواo النظر يف نصوص ....7777

        ))))ٔالف لي� ولي�، لكي� ودمنةٔالف لي� ولي�، لكي� ودمنةٔالف لي� ولي�، لكي� ودمنةٔالف لي� ولي�، لكي� ودمنة((((مناذج يف الرسد العريب القدمي مناذج يف الرسد العريب القدمي مناذج يف الرسد العريب القدمي مناذج يف الرسد العريب القدمي  ....8888
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        أالولأالولأالولأالول: : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس
        املهنجيةاملهنجيةاملهنجيةاملهنجية: : : :     امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        1111مهنجية البحثمهنجية البحثمهنجية البحثمهنجية البحث    ::::امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        3333::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        2222::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل
        


	��א�������Z@ @

        
        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل
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    ).بحث،اخلامتة، الفهارسالبحث، خمطط البحث، هيلكة ال 

    .ٔامهية املصادر واملراجع -6

    بني املصدر املرجع -7

    .طرائق تدوين بيا�ت املصادر واملراجع يف فهرس املراجع -8

    .مناجه البحث اللغوي -9

    .بني املهنجية واملهنج  - 10

  ...).وصفي، Öرخيي، مقارن، تقابيل، معياري، جغرايف(: ٔانواع املناجه  - 11

        



                                حديث ومعارصحديث ومعارصحديث ومعارصحديث ومعارص    عريبعريبعريبعريب    ٔادبٔادبٔادبٔادب: : : : عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت                                                                                                                                                                                           جامعة محمد خيرض بسكرة      جامعة محمد خيرض بسكرة      جامعة محمد خيرض بسكرة      جامعة محمد خيرض بسكرة        ::::املؤسسةاملؤسسةاملؤسسةاملؤسسة   16

2012012012018        ----    2012012012017777: : : : السـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعية  
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  خل ٕاىل دراسة حنو امجلل واملعاينمد -1

  حنو امجل� -2

  حنو النص -3

  عالقة النحو مبعانيه -4

   . . . .مذاهب البالغيني ومواقف املعارصين يف ٕاعراضهم عن دراسة البالغة -5

  .يف النحو ونظم ال×م -6

@.النحو من علوم العربية ةاكنم -7 @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
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The main themes : 
Grammar : 

1. The  different parts of speech 

2. English tenses 

3. Passive voice VS  Active voice 

4. Direct speech VS reported speech 

5. punctuation 

Written Expression : 

1. the difference between a sentence , and phrase 

2. Types of sentences and phrases 

3. Different Sentences errors 

4. Writing paragraphs 

5. An overview about the different types of essays 

Oral Expression : 

1- Oral presentation  

2- Mini projects 

3- Group discussions 

Communication : 

1- Learning language of the daily use 

2- Language of the domain  
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        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل
  زك املالئكةمن خالل رؤية � املفاهمي الشعرية اجلديدة/1

  مفهوم الشعر املعارص ïى الشعراء املعارصين /2

  النص الشعري املعارص واملوقف من الرتاث / 3

  .و النص الشعري املعارص ما بعد احلداثةملف / 4

  النص الشعري املعارص وتداخل أالجناس أالدبية / 5

  قصيدة النرث وzنزoحات اللغوية والشلكية /6

  ء القصيدة املعارصة فضا/7

  :رواد التجديد يف الشعر العريب املعارص/ 8

  ـ البذور أالوىل    8/1         

  .ـ �زك املالئكة    8/2         

    .ـ بدر شاكر السـياب   8/3          

  اجلواهري ـ مفدي زكرo ـ ٔابو القامس سعد هللا /أ  :عطاء املعارصين /12  

  ...    نزار قباين ـ محمود درويش ـ ٔادونيس /ب                        

  البيان الشعري/13

        القصيدة الرمقية/14

  ).التجربة إاليقاعية منوذجا( .1

  .نزار قباين - البياين .2

  .حتليل منوذج شعري .3

  ).قصيدة ال تصاحل ٔامنوذجا( .4

  ).حتليل قصيدة الهنر لسعدي يوسف( .5

  ).حتليل مناذج( .6

  ) .ري رمضان محود ـ العقاد ـ عيل ٔامحد ºكث(  .7

  نصوص خمتارة .8

    نصوص خمتارة .9

  حتليل مناذج .10

  حتليل مناذج .11

  نصوص خمتارة .12

        نصوص خمتارة .13
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        الثاينالثاينالثاينالثاين: : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس
        zساسـيةzساسـيةzساسـيةzساسـية::::    امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        النص النرثي العريب املعارصالنص النرثي العريب املعارصالنص النرثي العريب املعارصالنص النرثي العريب املعارص: : : :     ::::امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        4444::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        2222::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

� �


	��א�������:� �

� �

        

        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل
ٔاعالم هذه  –أبرز النتاجات .( نشأة فنون النرث العربية احلديثة -1

  )عرض Öرخيي / املرح� 

  .الرواية  –القصة  -: فنون الرسد -2

 –يعقوب رصوف  –مارون النقاش . ( املرسحية -:فنون اïراما -3

محمد  –سلمي البسـتاين –جورÑ زيدان  –ٔابو خليل القباين 

  .)ٔامحد شويق  – يعقوب رصوف –حسني هيلك 

   :تطور فنون النرث -4 

  :قراءة يف النوع الرسدي  -

  بنية الرواية  –ب      بنية القصة  -ٔا  

الشخصية اïرامية  / (بنية املرسحية  :قراءة يف النوع اïرايم – 

ٔامناط  –البطل املرس� والبطل الروايئ  –والشخصية الروائية 

اللغة واحلوار يف  –الروائية احلبكة اïرامية واحلبكة  –الشخصية 

  .الرصاع اïرايم  –) الرسدي واïرايم ( النص النرثي 

البحث يف ٕاشاكالت نقدية معارصة تتعلق ( اختيار مناذج ل�راسة  -1

  ).ºلنرث 

غائب طعمة  –محمد خضري  –عبد الرمحن جميد الربيعي  -:العراق  - أ 

  .فرمان 

بني القرصين  – قرص الشوق –السكرية ( جنيب حمفوظ : مرص   - ب

  .)ٔاهل الكهف( توفيق احلكمي /الرساب –

هناية رجل جشاع  –حاممة زرقاء يف السحب ( حنا مينا  - :سورo  - ت

  .حزيران  5حف� مسر من ٔاجل  -:سعد هللا ونوس  .)

 –الواحة  –البرئ ( رºعية اخلسوف  -:ٕابراهمي الكوين  -:ليبيا  - ث

  .)نداء الوقواق  –ٔاخبار الطوفان الثاين 

 -:محمد ديب./رحي اجلنوب  - :عبد امحليد بن هدوقة  -:جلزائر ا -  ج

  .الثالثية 

  .رجال يف الشمس  -:غسان كنفاين  -:فلسطني  -  ح

  .حاكية زهرة : حنان الشـيخ / طائر احلوم : حلمي براكت  -:لبنان  -  خ
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        التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق        احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة
  ).مرح� البداoت(الرواية السورية  .1

        ....ٔانواع الرواية السورية ....2222

3. oزيدان(الرواية التارخيية يف سور Ñجور (  

  )مرح� البداoت( الرواية اجلزائرية .4

  اجتاهات الرواية اجلزائرية .5

  الرواية ٔ�يديولوجيا/ الرواية أاليديولوجيا يف .6

  الرواية اجلديدة .7

  القصة يف أالدب العريب احلديث .8

  الرسد العريب املعارص  .9

  سامت الرسد العريب املعارص .10

  .التجريب الرسدي يف القصة القصرية جدا .11

  تيار الوعي وتقنياته .12

  .القصة الغامضة ٔاو السـياقية  .13

  الرسد الرنجيس  .14

�الرسد والسي« .15 �

  .لسوريةنصوص يف الرواية ا .1

  .نصوص خمتارة ٔالنواع الرواية السورية .2

: نصوص خمتارة يف الرواية التارخيية عند جورÑ زيدان مثل .3

  ...)اململوك الشارد ، فتح أالندلس(

  )غادة ٔام القرى ٔالمحد رضا حوحو (نصوص خمتارة مثال .4

  .مناذج من الرواية اجلزائرية املكتوبة ºللغة الفرنسـية وºللغة العربية .5

  ).نصوص خمتارة.( ار والواقعية zشرتاكيةطاهر وط .6

  .سامت الرواية  اجلديدة يف اجلزائر .7

  )مرصية، و جزائرية، و سورية(مناذج قصصية  .8

  )نصوص خمتارة(البناء الرسدي بني التقليد والتجديد  .9

  )نصوص خمتارة(سامت القصة اجلديدة  .10

  .نصوص خمتارة يف القصة القصرية جدا .11

  )ارةنصوص خمت(تقنيات تيار الوعي .12

  نصوص خمتارة يف القصة الغامضة .13

  نصوص خمتارة  .14
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  :مراجعة حول النقد ما بعد البنيوية  -1

 .الفرق بني النقد السـيايق و النقد النسقي �

 .مفهوم النقد يف النظرية النقدية �

  .مقاربة نصانية لقصيدة مخرية ٔاليب نواس  -1

  )النظرية و التطبيق(حنو جاملية التلقي  -2

 أالصول املعرفية مجلالية التلقي �

 .ٔامه املصطلحات إالجرائية عند oوس و ٕايزر �

 .القارئ و ٔاشاك� �

 . بناء املعىن �

حتليل جاملية zسـتعارة يف ٔابيات خمتارة وفق  -2
  .نظرية التلقي

  :التفكيكية و فاعلية zختالف -3

 حفرoت املصطلح �

 :ٔامه املقوالت الفلسفية يف النقد التفكييك �
 THE TRACEأالثر_
 DISSEMINATIONالتشـتيت ٔاو zنتشار_
  ITERABILITY التكرارية_ 

مع .جاك دريدا معاجلة مقاÅ خمتارة من ٔاحد كتب -3
  .حتديد ٔامه القضاo الواردة فهيا

  :النقد الثقايف -4
 ذاكرة املصطلح_ 

  :ٔامه املصطلحات إالجرائية �

 ٕاشاكليات النقد الثقايف  �

الكشف عن أالنساق الضدية يف قصيدة من  -4
  .قصائد عنرتة العبيس او اخلنساء يف ر/ء ٔاخهيا
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 .التأسيس النظري للنقد أالسطوري �
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  .الغنوصية و مواdة النصوص_ 
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  بني القراءة والفهم .2

  طريقة القراءة .3
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  التقدمي والتأخري ومعىن لك مهنام .7

�قاÅ البالغيني عن مطابقة ال×م ملقتىض احلالم .8 �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



                                حديث ومعارصحديث ومعارصحديث ومعارصحديث ومعارص    عريبعريبعريبعريب    ٔادبٔادبٔادبٔادب: : : : عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت                                                                                                                                                                                           جامعة محمد خيرض بسكرة      جامعة محمد خيرض بسكرة      جامعة محمد خيرض بسكرة      جامعة محمد خيرض بسكرة        ::::املؤسسةاملؤسسةاملؤسسةاملؤسسة   31

2012012012018        ----    2012012012017777: : : : السـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعية  
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بيا�ت، ال علومات و امل اكلصور، إالنرتنيتيتعامل الطالب مع طرائق البحث عن خمتلف امللفات عرب : إالنرتنيتإالنرتنيتإالنرتنيتإالنرتنيتالبحث عرب البحث عرب البحث عرب البحث عرب ـ  1

  .. صوتالديو ٔاو فيال وصالت 

والفروق بيهنا، وٕادراك ممزيات ) اخل.. ويندوز، ماك، لينوكس (التعرف عىل عدد من ٔانظمة التشغيل ا<تلفة  :نظام التشغيلنظام التشغيلنظام التشغيلنظام التشغيلـ  2

  .وعيوب لك نظام 

 وٕاتقانلشـبكة التعرف ٕاىل طرق اخرتاق احلاسوب وكيفيات الوقاية مهنا، والتعامل مع أالخطار أالمنية املتص� º:  ٔامن احلاسوبٔامن احلاسوبٔامن احلاسوبٔامن احلاسوبـ  3

  .ٔاساليب امحلاية من الفريوسات وبرامج التجسس 

ومشالك وحلول الشـباكت يف حدود ) zنرتنت(ٔاو خارجية ) مجموعة حواسيب متص�(معرفة كيفية بناء شـبكة داخلية : الشـباكت الشـباكت الشـباكت الشـباكت ـ  4

  .ما حيتاجه الطالب 

عربه، ويتعمل كيفية ٕارفاق  وتبادل املعلومات ،مع الزمالء بريد ٕالكرتوين للتواصلاء نشكيفية إ ): EmailEmailEmailEmail(ٕانشاء بريد ٕالكرتوينٕانشاء بريد ٕالكرتوينٕانشاء بريد ٕالكرتوينٕانشاء بريد ٕالكرتوينـ 5

  ..املستندات مع الرسائل zلكرتونية 

كيفية انشاء هذا النوع من امللفات الهامة، وكيفية التعامل معه واسـتخالص العنارص منه، وكيفية التحمك يف جحمه، :  PDFPDFPDFPDF ملفملفملفملفـ  6

  .اخل .. وحتويH ٕاىل نص ٔاو صور 

ؤاشهرها . يتعرف الطالب عىل ٔانواع من احلزم املكتبية، املدفوعة وا¤انية، وخصائصها، ومزاo لك حزمة وعيوهبا  ::::س س س س حزمة أالوفيحزمة أالوفيحزمة أالوفيحزمة أالوفيـ  7

  .يه ميكروسوفت ٔاوفيس 

 النسخ ، صق،لال لقص،والقيام بلك العمليات الفنية، اك النصوص ، يتعامل الطالب يف هذه املرح� مع حترير:  )WordWordWordWord( الووردالووردالووردالووردـ  8

  ..طباعته وحفظ املستند و  ،ٕادراج الصور وzرتباطات التشعبّية اسـتخدام ال«ذج، التنسـيق، ،التصممي
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للعرض وتصممي رشاحئ  بناء يتعّرف الطالب عىل كيفية وفيهلعروض التقدميية خيتص ºبر�مج  وهو: ) PowerPointPowerPointPowerPointPowerPoint( بوربونتبوربونتبوربونتبوربونتـ  9

  ..برصية ومسعية مؤثرات  ومثرية وحتتويحيوية 

 ،)أالرقام(يف جداول املعطيات وحساب يتدرب الطالب عىل اسـتخدام هذا الرب�مج قصد ٕاحصاء وتنظمي ): ExcExcExcExcelelelel( ٕاكسلٕاكسلٕاكسلٕاكسلـ 10

  . يات تربز نتاجئ العمل امليداينن ومنح ) DiagramsDiagramsDiagramsDiagrams(وقصد ٕاعداد خمططات 

وzحتفاظ هبا  ،فتحهابالها و اسـتق وكيفية  ٕارسال مستندات ٕاىل زمالئه،تصوير وٕانشاء و يتعّمل الطالب كيفية  ::::الربيد إاللكرتوين الربيد إاللكرتوين الربيد إاللكرتوين الربيد إاللكرتوين ـ 11

  ..واسـتعادهتا 

ٔانواع اخلطوط احلاسوبية، وخواصها، والفروق الفنية والتقنية بيهنا، والبنط املناسب، ومعرفة كيفية zسـتفادة مهنا يف  ::::اخلطوط اخلطوط اخلطوط اخلطوط ـ  12

  .اخل .. ٕاعداد النص، خطوط املنت، خطوط العناوين، خطوط الهتميش 

ب من أالدوات املساعدة، مكحراكت البحث، التصحيح التلقايئ، إالماليئ والنحوي، القواميس اسـتفادة الطال ::::أالدوات أالدوات أالدوات أالدوات ـ  13

  .. احلاسوبية، املوسوعات zلكرتونية، الفهرسة االٓلية 

 لك املسائل املتعلقة ºٕالعداد الفين للمذكرة وتصمميها، صفحة الغالف، اخلطوط املسـتخدمة، املالحق، اجلداول، ::::ٕاعداد مذكرة ٕاعداد مذكرة ٕاعداد مذكرة ٕاعداد مذكرة ـ  14

  ..التجليد، الورق املسـتخدم، فنيات الطباعة وأاللوان 
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              :دراسة يف مصادر أالدب اجلزائري املعارص

:حركة الشعر احلر يف اجلزائر -1     

.مراحلها وخصائصها الفنية/ أ   

.وقفة عند شعر التفعي� يف الكتابة النسائية/ب  

.البىن الرمزية والصور الشعرية يف النص الصويف احلر/ ج  

.)احلر –العمودي ( ني أالشاكل الشعرية ظاهرة املزج ب -د  

:القصيدة النرثية وٕاشاكالهتا  -2  

.جاملية الفضاء البرصي يف قصيدة النرث/ أ   

.التجربة النسائية يف كتابة القصيدة النرثية / ب  

.الرواية اجلديدة -3  

.الكتابة النسوية املعارصة -4  

:مفهوم الشعر يف النقد اجلزائري املعارص -5  

.القصيدة من خالل آراء نقاد املرح� أالوىل  بناء/ أ    

.موقف النقاد من حركة الشعر احلر اجلزائرية/ ب  

.آ/ر النقد إاليديولوÑ عىل البناء الفين يف القصيدة اجلزائرية/ ج  

  .ٕاشاكلية أالدب اجلزائري املكتوب ºللغة الفرنسـية -6
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 .نظرية��دب�ب�ن�ا	اهية�وا	فهوم -1

 .)الجمالية��خ قية�( وظيفة��دب� -2

 .نظريات�الفن��دبي -3

 .كاةنظرية�ا	حا -4

 .نظرية�التعب�1 -5

 .نظرية�الخلق -6

 .نظرية�=نعكاس -7

 .�دب�وعلم�=جتماع -8

 .�دب�والتاريخ -9

 .�دب�وعلم�النفس -10

 .�دب�وعلم�الجمال -11

 .نظرية�الدراما -12

 .شعريةالنظرية� -13

  .نظرية�الرواية - 14

   .مم�Mات�الدرس��دبي -

 .)ب�ن�ا	تعة�وا	نفعة(وظائف��دب� -

 ....)	وسيقى�كالرسم�وا(�دب�والفنون��خرى� -

  .)الكتاب�العاشر�من�الجمهورية�( فلسفة�أف طون� -

 .منهج�أف طون�و�أرسطو�]ي�طبيعة�الشعر -

 .أراء�وردزورث�وكلول�1دج�ونظرية�الخيال� -
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   .يلالتأو  -                       
    .املثاقفة -                       

  :الربجمة االٓلية/ ب        
   .االٓداء الهنديس الرمقي -                       
  .سـمييائيات احمليك املرتابط -                       
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        ::::ٔاسـباب الفساد إالداري واملايل  ٔاسـباب الفساد إالداري واملايل  ٔاسـباب الفساد إالداري واملايل  ٔاسـباب الفساد إالداري واملايل  : : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
  :           ٔاسـباب الفساد من وdة نظر املنظرين -1

  : عىل وجود ثالث فئات حددت هذه أالسـباب ويه ٔاكد منظري وºحيث عمل إالدارة والسلوك التنظميي 
        ::::حسب رٔاي الفحسب رٔاي الفحسب رٔاي الفحسب رٔاي الفئئئئة أالوىل ة أالوىل ة أالوىل ة أالوىل     ////أ أ أ أ 
  .ٔاسـباب حرضية -
  .ٔاسـباب سـياسـية -
        ::::حسب رٔاي الفحسب رٔاي الفحسب رٔاي الفحسب رٔاي الفئئئئة الثانية ة الثانية ة الثانية ة الثانية         ////بببب
  .ٔاسـباب هيلكية -
    .ٔاسـباب قميية -
  .ٔاسـباب اقتصادية-
        ::::حسب رٔاي الفحسب رٔاي الفحسب رٔاي الفحسب رٔاي الفئئئئة الثالثة ة الثالثة ة الثالثة ة الثالثة         ////جججج
  .فسـيولوجيةيولوجية و ٔاسـباب ب  -
    .ٔاسـباب اجõعية -
  .باب مركبةٔاسـ  -
ضــعف املؤسسات،تضــارب املصاحل،الســعي للــرحب الرسيع،ضــعف دور التوعيــة ºملؤسســات التعلمييــة .( أالســـباب العامــة للفســاد-2

    ...ºلشلك الصارمعدم تطبيق القانون ...ووسائل إالعالم وغريها
ٓآ////ر الفساد إالداري واملايل ر الفساد إالداري واملايل ر الفساد إالداري واملايل ر الفساد إالداري واملايل     ::::    خامساخامساخامساخامسا ٓا ٓا         ::::ا
     .� zجõعيةثر الفساد إالداري واملايل عىل النواأ  -
  .تأثري الفساد إالداري واملايل عىل التمنية zقتصادية -
  .وzسـتقرارتأثري الفساد إالداري واملايل عىل النظام السـيايس  -

 ::::حماربة الفساد من طرف الهيحماربة الفساد من طرف الهيحماربة الفساد من طرف الهيحماربة الفساد من طرف الهيئئئئات واملنظامت اïولية واحملليةات واملنظامت اïولية واحملليةات واملنظامت اïولية واحملليةات واملنظامت اïولية واحمللية: : : : سادسا سادسا سادسا سادسا 
  .اïولية    الشفافية    منظمة    -
      ....إالداري    الفساد    ملاكحفة    املتحدة    أالمم    اتفاقية    -
  .يدار االٕ     الفساد    حماربة    ىف    النامية    اïول    ملساعدة    اïويل    البنك    بر�مج    -
  .صندوق النقد اïويل  -
  ....)،هيئة ماكحفة الفساد،دور الضبطية القضائية يف ماكحفة الفساد01-06قانون حماربة الفساد( اجلهود اجلزائرية ملاكحفة الفساد -

 ::::حماربة ظاهرة الفسادحماربة ظاهرة الفسادحماربة ظاهرة الفسادحماربة ظاهرة الفسادطرق العالج وسـبل طرق العالج وسـبل طرق العالج وسـبل طرق العالج وسـبل : : : :     سابعاسابعاسابعاسابعا
    الترشيعي،اجلانب    zقتصادي،اجلانب    السـيايس،اجلانب    اجلانب٠مبخاطرالفساد    الوعي    التثقيفي وزoدة    اïيين، اجلانب    اجلانب(

  .)    والوالء    zنõء    ، جانب    املشاركة    الرقايب،جانب    ،اجلانب    البرشى    اجلانب    ،يدار االٕ     اجلانب القضايئ،
 ::::ïول يف ماكïول يف ماكïول يف ماكïول يف ماكحفحفحفحفة الفسادة الفسادة الفسادة الفسادمناذج لتجارب بعض امناذج لتجارب بعض امناذج لتجارب بعض امناذج لتجارب بعض ا    ::::    ////منامنامنامنا
  .التجربة الرتكية،التجربة املالزيية ، أالمريكية ،جتربة هوجن كوجن    املتحدة    السـنغافورية ،جتربة الوالoت    التجربة الهندية ، التجربة ----

  

  


