
لسانيات عربية: عنوان املاسرت                           جامعة محمد خيرض بسكرة                                             : املؤسسة    1 
 2018 - 2017: السـنة اجلامعية        

 

        امجلهورية اجلزائرية الـدميقراطيـة الـشعبيـةامجلهورية اجلزائرية الـدميقراطيـة الـشعبيـةامجلهورية اجلزائرية الـدميقراطيـة الـشعبيـةامجلهورية اجلزائرية الـدميقراطيـة الـشعبيـة
    وزارة التعليـم العالــي و البحـث العلمــيوزارة التعليـم العالــي و البحـث العلمــيوزارة التعليـم العالــي و البحـث العلمــيوزارة التعليـم العالــي و البحـث العلمــي

  

 مواءمة

  وين�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرض�تكـــــــــــــــــــــع

 يـــــــــــــــــــــــــــ���أكاديمــــــــــــــــــــــــــــــــماس
 

  2016أوت  09: رخ 
	�� 1113: ��ار ر�� 
  
  

        القسمالقسمالقسمالقسم        املعهداملعهداملعهداملعهد/ / / / اللكيةاللكيةاللكيةاللكية        املؤسسةاملؤسسةاملؤسسةاملؤسسة
        االٓداب واللغة العربيةاالٓداب واللغة العربيةاالٓداب واللغة العربيةاالٓداب واللغة العربية        لكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغات        جامعة محمد خيرض بسكرةجامعة محمد خيرض بسكرةجامعة محمد خيرض بسكرةجامعة محمد خيرض بسكرة

    
    

    عريبعريبعريبعريبلغة ؤادب لغة ؤادب لغة ؤادب لغة ؤادب     ::::    امليدانامليدانامليدانامليدان
    لغويةلغويةلغويةلغويةدراسات دراسات دراسات دراسات         ::::الفرعالفرعالفرعالفرع

  لسانيات عربيةلسانيات عربيةلسانيات عربيةلسانيات عربية    ::::التخصصالتخصصالتخصصالتخصص
    8888111120202020////7777201201201201: : : : السـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعية
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        اتاتاتاتييييبطاقة التنظمي للسداسـ بطاقة التنظمي للسداسـ بطاقة التنظمي للسداسـ بطاقة التنظمي للسداسـ 
        أالول و الثاينأالول و الثاينأالول و الثاينأالول و الثاين    

        الثالث و الرابعالثالث و الرابعالثالث و الرابعالثالث و الرابع
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        ::::السدايس أالولالسدايس أالولالسدايس أالولالسدايس أالول    - - - -     1111
        
        

        وحدة التعلميوحدة التعلميوحدة التعلميوحدة التعلمي

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

        احلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعي

        أالرصدةأالرصدةأالرصدةأالرصدة        املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        نوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمي

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل         حمارضةحمارضةحمارضةحمارضة        ٔاسـبوع ٔاسـبوع ٔاسـبوع ٔاسـبوع     16161616- - - - 14141414
        موcةموcةموcةموcة

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        تطبيقيةتطبيقيةتطبيقيةتطبيقية

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        ٔاخرىٔاخرىٔاخرىٔاخرى

        ٕامتحانٕامتحانٕامتحانٕامتحان        للللمتواصمتواصمتواصمتواص

                    وحدات التعلمي أالساسـية                

      09              )ٕاخ/ٕاج( 1و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48  1 عمل النحو :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    الرتاث لسانيات :2املادة 

      09              )ٕاخ/ٕاج( 2و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48    1املدارس اللسانية : 1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    1ٔاصول النحو : 2املادة 

                    وحدات التعلمي املهنجية

      09                )ٕاخ/ٕاج( 1و ت م 

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

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48    املعجمية: 2املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30    24    دبمصادر اللغة واالٔ : 3املادة 

                    uسـتكشافيةوحدات التعلمي 

      02                )ٕاخ/ٕاج(1و ت ٕا  

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  1111حتليل اخلطاب :1املادة 

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  1البالغة العربية  :2املادة 

                    وحدة التعلمي أالفقية

      01              )ٕاخ/ٕاج(1و ت ٔا ف

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  ٕاجنلزيية    لغة 1:املادة 

      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 الساعي احلجم الساعي احلجم الساعي احلجم الساعي 
        السدايس السدايس السدايس السدايس 

        احلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعي

        أالرصدةأالرصدةأالرصدةأالرصدة        املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        نوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمي

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل         حمارضةحمارضةحمارضةحمارضة        ٔاسـبوع ٔاسـبوع ٔاسـبوع ٔاسـبوع     16161616- - - - 14141414
        موcةموcةموcةموcة

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        يةيةيةيةتطبيق تطبيق تطبيق تطبيق 

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        ٔاخرىٔاخرىٔاخرىٔاخرى

        ٕامتحانٕامتحانٕامتحانٕامتحان        متواصلمتواصلمتواصلمتواصل

                    وحدات التعلمي أالساسـية                

      09              )ٕاخ/ٕاج( 1و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48    2 عمل النحو 1:املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    العربية املعارصة ا~راسات اللسانية 2:املادة 

      09              )ٕاخ/ٕاج( 2و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48    2املدارس اللسانية  1:ة املاد

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    2ٔاصول النحو  2:املادة 

                    وحدات التعلمي املهنجية

      09                )ٕاخ/ٕاج( 1و ت م 

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

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48    املصطلحية 2:املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30    24    مصادر اللغة وأالدب: 3املادة 

                    وحدات التعلمي إالسكتشافية

      02                )ٕاخ/ٕاج(1و ت ٕا  

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  2حتليل اخلطاب :1املادة 

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  2البالغة العربية : 2املادة 

                    فقيةوحدة التعلمي االٔ 

      01              )ٕاخ/ٕاج(1و ت ٔا ف

    ×  01  01  1:30  1:30      24  ٕاعالم ٔايل :1املادة 

      30  19  18:00  1:30  13:30  09:00  384        2222مجموع السدايس مجموع السدايس مجموع السدايس مجموع السدايس 
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        : : : : السدايس الثالثالسدايس الثالثالسدايس الثالثالسدايس الثالث    - - - -     3333
            
    

        وحدة التعلميوحدة التعلميوحدة التعلميوحدة التعلمي

احلجم الساعي احلجم الساعي احلجم الساعي احلجم الساعي 
        السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        احلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعي
        أالرصدةأالرصدةأالرصدةأالرصدة        املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        يمييمييمييمينوع التق نوع التق نوع التق نوع التق 

        حمارضةحمارضةحمارضةحمارضة        ٔاسـبوعٔاسـبوعٔاسـبوعٔاسـبوع    16161616- - - - 14141414
ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        موcةموcةموcةموcة

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        تطبيقيةتطبيقيةتطبيقيةتطبيقية

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        ٔاخرىٔاخرىٔاخرىٔاخرى

        ٕامتحانٕامتحانٕامتحانٕامتحان        متواصلمتواصلمتواصلمتواصل

                          وحدات التعلمي أالساسـيةوحدات التعلمي أالساسـيةوحدات التعلمي أالساسـيةوحدات التعلمي أالساسـية    

      09                    ))))ٕاخٕاخٕاخٕاخ////ٕاجٕاجٕاجٕاج((((    1111و ت ٔا و ت ٔا و ت ٔا و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48    عمل أالصوات :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    رسار اللغة العربيةأ  :2املادة 

      09                    ))))ٕاخٕاخٕاخٕاخ////ٕاجٕاجٕاجٕاج((((    2222و ت ٔا و ت ٔا و ت ٔا و ت ٔا 
التوجيه اللغوي للقراءات التوجيه اللغوي للقراءات التوجيه اللغوي للقراءات التوجيه اللغوي للقراءات : : : : 1111املادة املادة املادة املادة 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48 القرآنيةالقرآنيةالقرآنيةالقرآنية

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    لسانيات النص :2املادة 

                          وحدات التعلمي املهنجيةوحدات التعلمي املهنجيةوحدات التعلمي املهنجيةوحدات التعلمي املهنجية

      09             ))))ٕاخٕاخٕاخٕاخ////ٕاجٕاجٕاجٕاج((((    1111و ت م و ت م و ت م و ت م 

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

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48    البحث امليداين :2املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30    24    اللسانيات التعلميية :3املادة 

                          وحدات التعلمي إالسكتشافيةوحدات التعلمي إالسكتشافيةوحدات التعلمي إالسكتشافيةوحدات التعلمي إالسكتشافية

      02                ))))ٕاخٕاخٕاخٕاخ////ٕاجٕاجٕاجٕاج((((1111و ت ٕا  و ت ٕا  و ت ٕا  و ت ٕا  

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  التداوليةاللسانيات  :1املادة 

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  يداغو�عمل النفس الب  - 1

                          وحدة التعلمي أالفقيةوحدة التعلمي أالفقيةوحدة التعلمي أالفقيةوحدة التعلمي أالفقية

      01                    ))))ٕاخٕاخٕاخٕاخ////ٕاجٕاجٕاجٕاج((((1111و ت ٔا فو ت ٔا فو ت ٔا فو ت ٔا ف

  ×    01  01  1:30      1:30  24  ٔاخالقيات املهنة :1املادة 

      30  19  18:00    13:30  10:30  384        3333مجموع السدايس مجموع السدايس مجموع السدايس مجموع السدايس 
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        ::::السدايس الرابعالسدايس الرابعالسدايس الرابعالسدايس الرابع    - - - -     4444
        

  ::::هناية السـنة اجلامعيةهناية السـنة اجلامعيةهناية السـنة اجلامعيةهناية السـنة اجلامعية    ينجز الطالب مذكرة التخرج وتناقش يفينجز الطالب مذكرة التخرج وتناقش يفينجز الطالب مذكرة التخرج وتناقش يفينجز الطالب مذكرة التخرج وتناقش يف

  

  أالرصدة  املعامل  احلجم الساعي أالسـبوعي  

  30  19  24  مذكرة

  30  19  24  4مجموع السدايس 
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        الرب�مج املفصل للك مادةالرب�مج املفصل للك مادةالرب�مج املفصل للك مادةالرب�مج املفصل للك مادة
        ))))السدايس أالولالسدايس أالولالسدايس أالولالسدايس أالول( ( ( ( 
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        لسانيات عربية لسانيات عربية لسانيات عربية لسانيات عربية : : : : عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت
        أالولأالولأالولأالول: : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        أالساسـيةأالساسـيةأالساسـيةأالساسـية: : : : امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        1111عمل النحو عمل النحو عمل النحو عمل النحو     ::::امس املادة امس املادة امس املادة امس املادة 
        5555::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        3333::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        

	��א����������:� �

�� �

        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل

  مقدمة حول النظام اللغوي وعالقة الرصف �لنحو -1

  مقدمة حول إالعراب -2

  مفهوم العامل -3

  نشأته -4

  ٔاثره يف بناء النظرية النحوية -5

  ٔاقسام العامل -6

  قواعد إالعامل النحوي -7

  ٔاثر العامل يف اخلالف النحوي -8

  ةالقرائن النحوي -9

  التصور الرتايث ٔالقسام اللكم - 10

  املبادئ، املسوغات، الظواهر - 11

  نقد احملدثني وبناء تصور جديد - 12

  التقسـمي الر�عي - 13

  التقسـمي السـباعي - 14

  املزيان الرصيف -1

  العالمة إالعرابية -2

  تطبيقات ٕاعرابية -3

  مسوغات اشـتغال العامل -4

  نظر¬ت تفسري العمل النحوي -5

  العوامل اللفظية واملعنوية -6

  مقتضيات العوامل -7

  موقف ابن مضاء من العامل النحوي -8

  القرائن اللفظية والقرائن املعنوية -9

  تقسـمي اللكم يف كتاب سيبويه - 10

  نصوص خمتارة - 11

  تقسـمي اللكم عند احملدثني - 12

  مناذج تطبيقية للتقسـمي الر�عي - 13

        مناذج تطبيقية للتقسـمي السـباعي -14
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  اللسانيات يف الرتاث النحوي  -2
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 اللسانيات والبالغة العربية -7
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  مناذج تطبيقية - 11

  و املعىن الفقهـي املعىن اللساين - 12
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  حلقة براغ وٕاسهاماهتا -3

  النظرية املنظوماتية: حلقة كوبهناجن -4

  املدرسة البنيوية -5

  الوظيفية الصوتية -6

  )نظرية التواصل(  الوظيفية اللغوية -7

  ية Îنياروظيف  -8

  الشجرة -علبة هوكيت -أالقواس: املدرسة التوزيعية -9

  املدرسة النسقية - 10

  مفهومه وقواعده : التحويل  - 11

  املفهوم واملنطلقات :النحو التوليدي - 12

        املبادئ العامة يف فكر تشومسيك -13

  آليات البحث اللساين -1

  uستبدال والرتكيب/ اللغة والÓم : شواهد توضيحية -2

  ) - مارتينييه -ماثيسـيوس(اللغة والبنية -3

  )بروندال -هيامسالف(uسـتعامل -املعيار–اللغة  -4

  البنية والنظام -5

  املقاطع الصوتية–نظر¬ت الفونمي  -6

  ..جاكبسون: اللغة والتواصل -7

  مناذج تطبيقية -8

  مناذج تطبيقية -9
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                    أصول النحو العريبأصول النحو العريبأصول النحو العريبأصول النحو العريب: : : : امس املادة امس املادة امس املادة امس املادة 
        4444::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        2222::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

� �


	��א�������Z@ @

@@ @

        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل
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 :ٔاصول النحو وا~راسات البينية -2

  ٔاصول النحو وعمل الÓم/ ٔاصول النحو واملنطق/ل النحو ؤاصول الفقهٔاصو  -3

التقعيد  -احلجة -ا~ليل -الشاهد -uحتجاج /uستشهاد:حتديد املفاهمي -4

  ...uسـتقراء

  ٔامهيته يف uحتجاج -ٔانواعه-مفهومه،  :السامع -5

  رشوطه:السامع  -6

  مواقف النحاة من القراءات القرآنية: القرآن الكرمي -7

  مواقف النحاة من uستشهاد �ٔالحاديث: النبوي احلديث -8

  Üم العرب والشعر العريب -9

   -ٔاراكنه-ٔانواعه-مفهومه،  :القياس - 10
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  .مفهومه، نشأته، تطوره: التعليل - 12

    ٔانواعها: الع¸ - 13

14 - ßالع¸ مسا.  

  خمتارة لتقريب مفاهمي احملارضة نصوص -1

اذج من مصطلحات ٔاصول الفقه ومفاهميه وما من -2

 يقابلها

  بيان توظيفها عند النحاة من خالل نصوصهم -3

  نصوص تراثية ونصوص حديثة للموازنة -4

  نصوص من ملع أالدÂ البن أالنباري -5

  آراء النحاة يف االٓ¬ت املشلكة ٕاعرا� -6

  - مناذج-نصوص البن ماß يستشهد فهيا �حلديث -7

  الرضورة الشعرية -8

  خلصائصنصوص من ا -9

  نصوص من اخلصائص - 10

  مراجعات - 11

        نصوص من uقرتاح -12
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  .البحث والباحث وإالرشاف العلمي -1

  :الباحث ورشوطه -2

 الباحثتعريف �

 رشوط الباحث�

 خطة البحث�

  :مرح¸ ٕاعداد البحث -3

 )البيبلوغرافيا(إالعداد أالويل للمصادر واملراجع �

 تدوين املراجع عىل البطاقات �

 )التقميش(مرح¸ مجع املادة �

 تنظمي البطاقات �

    .طرائق uقتباس والتوثيق �

  uقتباس ؤانواعه  �

  الهتميش وظيفته وطرائقه �

    .البحث ٔانواعه ورشوطه -1

  .احث وصفاتهالب -2

    .املرشف وصفاته -3

اختيار املوضوع، خطة البحث (: مراحل ٕاعداد البحث العلمي -4

  ...)املبدئية، حتديد املصادر واملراجع، مجع املادة

صفحة العنوان، إالهداء، مقدمة البحث، (هيئة الرساÂ العلمية وشلكها -5

    ).خمطط البحث، هيلكة البحث،اخلامتة، الفهارس

    .جعٔامهية املصادر واملرا -6

    بني املصدر املرجع -7

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

    .مناجه البحث اللغوي -9

    .بني املهنجية واملهنج  - 10

  ...).وصفي، Îرخيي، مقارن، تقابيل، معياري، جغرايف(: ٔانواع املناجه  - 11
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  مفهوم عمل املعجمية -1

  .يف ا~راسات العربية والغربية" املعجم" مصطلح  -2

  إالنساينمراحل تطور املعجم  -3

  )اللغوية، املعاين (  1ٔانواع املعامج  -4

  )املتخصصة (  2ٔانواع املعامج  -5

  اريةوظائف املعجم اللغوية واحلض -6

  مناجه الرتتيب املعجمي -7

  عمل صناعة املعامج -8

  :اخلطوات إالجرائية لصناعة املعجم -9
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  منوذجا) الروس الفرنيس، ٔاكسفورد ( املؤسسات املعجمية الغربية  - 11

  منوذجا) الروس الفرنيس، ٔاكسفورد ( املؤسسات املعجمية الغربية  - 12

  منوذجا) املعجم أالسايس ـ اجلامعة العربية (  املؤسسات املعجمية العربية - 13

�واقع وآفاق:املؤسسات املعجمية العربية  −�14 �

  املعجم والقواعد اللغوية -1

  املكو�ت والعالقات: الوحدة املعجمية -2

  بيان املراحل  -3

  اللغة واملعجم -4

  العام واخلاص يف ضبط املعجم -5

  تدريبات عىل نوع املعامج  -6

  متارين عىل مهنجية املعجم  -7

  تطبيقات / عىل كيفية صناعة املعجم التدرب  -8

  ٕاجراءات ما قبل كتابة املعجم -9

  ).ٕاجراءات تنفيذية ٔاثناء وبعد كتابة املعجم (  - 10

  منوذجا) الروس الفرنيس(  - 11

  منوذجا) ٔاكسفورد ( - 12

  معجم ا~وحة التارخيي - 13
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  مجع وتدوين اللغة - 1

  :ظهور كتب الغريب  - 2

    غريب القرآن - 3

    .غريب احلديث - 4

  املصادر أالدبية واللغوية يف الرتاث - 5

  - :مصادر اللغة - 6

  العني للخليل:  املعامج   -  أ 

    الهتذيب لٔالزهري  - ب

    .امجلهرة البن دريد  - ت

    الصحاح للجوهري  - ث

    اللسان البن منظور  - ج

    هاôصص البن سـيد  - ح

    .الفصيح لثعلب  - خ

    أالضداد لٔالنباري  - د
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 )التحليل - املامرسة -املقاربة: (حتليل اخلطاب حدّ : م وuصطالحمقدمات متهيدية يف املفهو  - 1

 .اخلطاب والنص واللغة والقول - 2

  .ٔاسسه النظرية: حتليل اخلطاب  - 3

  ، )التأويل–التفسري  -الرشح- القراءة.(حتليل اخلطاب ٔاجبد¬ت - 4

 .إالحصايئ :اخلطاب واملهنج - 5

  . الوصفي- :اخلطاب واملهنج - 6

 ..)اخلطاب والهوية - )اخلطاب وا¼متع( صيغ القول -ب اخلطابرضو:(1 اخلطاب ممارسة اجøعية - 7

  ..)اخلطاب والهوية - )اخلطاب وا¼متع( صيغ القول -رضوب اخلطاب:(2 اخلطاب ممارسة اجøعية - 8

9@M التواصيل للخطاب-لو�دو ثنو مي التحليل االٕ  . أالصناف وأالساليب: اخلطاب ممارسة ثقافية@ @

    اخل....ومن حيث املوضوع -ةمن حيث اللغ: اخلطاب وتقسـºته -10

  .جمال اخلطاب ؤانواعه ونظمه -11

  ...)الصيغ اخلطابية-الضامئر يف اخلطاب - إالحاÂ وتصور اخلطاب: (ٔادوار اخلطاب -12
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 :مفاهمي عامة حول البالغة العربية - 1             

 .مفهو«ا ونشأهتا  -  أ 

 هدفها وغايهتا  - ب

 .ٔاعالم البالغة وبعض مؤلفاهتم  - ت

  :إالجعاز والبالغة العربية - 2             

 .مفهوم إالجعاز القرآين ومواضعه    -  أ 

 ).الباقالين –اخلطايب  -الرماين(إالجعاز عند طائفة من العلامء   - ب

 .نظرية النظم ورؤية عبد القاهر لٕالجعاز القرآين  - ت

 .اللفظ واملعىن يف الرتاث البالغي العريب  - ث

 .اجلاحظ ومساÂٔ اللفظ واملعىن  - ج

 .مباحث يف عمل املعاين وتطبيقاهتا يف القرآن الكرمي  - ح

 .ٔاحوال إالسـناد  - خ

 .الفصل والوصل    - د

 .إالجياز وإالطناب واملساواة    - ذ
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        أالفقيةأالفقيةأالفقيةأالفقية: : : : امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
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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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        الرب�مج املفصل للك مادةالرب�مج املفصل للك مادةالرب�مج املفصل للك مادةالرب�مج املفصل للك مادة

        ))))السدايس الثاينالسدايس الثاينالسدايس الثاينالسدايس الثاين( ( ( ( 
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        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل
  امجل¸ العربية بني القدماء واحملدثني -1

  نحوية تصور القدماء للرتاكيب ال  -2

  بني امجل¸ والÓم ٔاقسا«ا ؤانواعها -3

  مفهوم امجل¸ عند احملدثني -4

  اعرتاضات عىل املفاهمي القدمية -5

  بعض التقسـºت اجلديدة -6

  بنية اللكمة العربية وخصائصها الرصفية -7

  بنية اللكمة أالوزان -8

  التغيريات الطارئة عىل أالفعال -9

  التغيريات الطارئة عىل أالسامء - 10

  املشـتقات - 11

  رصفية للوظائف النحويةالرشوط ال - 12

  مقوÂ العدد /  املقوالت الرصفية النحوية - 13

  مقوÂ النوع - 14

  سيبويه ومتام حسان امجل¸ بني -1

  بني الرتكيب وامجل¸ -2

  ٔاقسام امجل¸ عند ابن هشام -3

  امجل¸ عند «دي اôزويم -4

  مصطفى ٕالبراهميٕاحياء النحو  -5

  متام حسان ؤاقسام امجل¸ -6

  اخلصائص الرصفية لبنية اللكمة -7

  وزن والصيغةال -8

  مناذج عن التغريات الطارئة عىل أالفعال -9

  مناذج تطبيقية عن التغريات uمسية - 10

  دالÂ املشـتقات يف اللغة العربية - 11

  الوظيفة النحوية - 12

  مناذج تطبيقية ملقوÂ العدد - 13

�مناذج تطبيقية ملقوÂ النوع −�14 �

@ @

� �



 لسانيات عربية   : عنوان املاسرت                                                                     جامعة محمد خيرض بسكرة    : املؤسسة    22
 2018 -  2017: ة السـنة اجلامعي       

        لسانيات عربية لسانيات عربية لسانيات عربية لسانيات عربية : : : : عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت
        ثاينثاينثاينثاينال ال ال ال : : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        ساسـيةساسـيةساسـيةساسـيةاالٔ االٔ االٔ االٔ : : : : امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
@ا~راسات اللسانية العربية املعارصةا~راسات اللسانية العربية املعارصةا~راسات اللسانية العربية املعارصةا~راسات اللسانية العربية املعارصة: : : : املادة املادة املادة املادة امس امس امس امس  @

        4444::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        2222::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

  


	��א�������Z@ @

@ @

        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل

  املفاهمي واملرجعية:اللسانيات  -1

  ٕاشاكالت تلقي اللسانيات -2

  تلقي اللسانيات الغربية -3

  اجلهود التنظريية يف ا~راسات العربية -4

  uجتاه الوصفي يف ا~راسات العربية -5

  الوظيفي يف ا~رس العريب uجتاه -6

  uجتاه أالسلويب -7

  uجتاه اللساين النيص -8

  uجتاه التداويل -9

  املصطلح اللساين وٕاشاكالت التداول - 10

  املقومات واملبادئ: البحث اللساين - 11

  البحث اللساين بني الرتاث واملعارصة - 12

  حنو لسانيات عربية - 13

  ضبط املفاهمي واملصطلحات -1

  دور املسترشقني- البعثات العلمية  -2

  بني اللسانيات العربية واللسانيات الغربية -3

  ظهور الكتا�ت اللسانية -4

  محمود السعران -5

  ٔامحد املتولك -6

  عبد السالم املسدي -7

  محمد خطايب -8

  طه عبد الرحامن -9

  آفاق املصطلح اللساين - 10

  لغة البحث العلمي - 11

  البحث اللساين والهوية - 12

�وصف املنجز اللغوي العريب −�13 �
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        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل
  البىن الرتكيبية: منوذج تشومسيك أالول -1

  النظرية ا~اللية لاكتز وفودور -2

  منوذج تشومسيك الثاين -3

  عمل ا~الÂ التوليدي -4

  Â التأوييلعمل ا~ال :النظرية املوسعة -5

  لسانيات التلفظ -6

  لعبارة اللغويةيف اللمعىن  لتجزييئاالتحليل  -7

  حتليل اخلطاب -8

  أالسلوبية -9

  لسانيات النص - 10

  السـياقية  - أ 

  التداولية  - ب

  املصطلحية  - ت

  النحوو  البنية -1

2- Âالنحو وا~ال  

  املكون ا~اليل -3

  )الكوف. ج(مقار�ت يف البنية العميقة -4

  مقار�ت يف البنية السطحية -5

  الوضعية التلفظية -املقام والقول -6

  واملعجم وقواعد العمل   -الوحدة ا~اللية -7

  مسـتو¬ت التحليل عند هاريس -8

  أالسلوبية التعبريية -.البعد uبستميولو� لٔالسلوبية -9

  املعايري النصية  - 10

  السـياق والقول  - 11

  بني التداولية والرباغامتية  - 12

�املصطلح والوحدة املعجمية −�13 �

� �
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        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل
  .uحتجاج بيئته ورشوطه -1

 احلديث النبوي الرشيف/ القرآن الكرمي: مصادر uحتجاج -2

  .الشعر العريب بني القاعدة والرضورة -3

  .النرث والتقعيد النحوي -4

  .مفهومه، نشأته، تطوره :اسالقي -5

  .أالدÂ امللحقة �لقياس .القياس الشلكي/ القياس uسـتقرايئ: القياس ٔانواع -6

  .مفهومه، قضا¬ه: uسـتصحاب -7

  .النحوي uسـتصحاب يف uسـتدالل دور -8

  نظرية العامل النحوي -9

  .قضا¬ ٔاصولية خالفية

  .قواعد uسـتدالل النحوي - 10

  .صوليةتقومي الفكر النحوي يف قضا¬ه االٔ  - 11

  ٔاصول النحو يف الكتا�ت العربية احلديثة - 12

  مواقف احملدثني من ٔاصول التفكري النحوي - 13

  نصوص خمتارة -1

  بيان االٓراء -2

  نصوص توضيحية -3

 ٔاراكن القياس -4

  النحوي والتقعيد uسـتصحاب  -5

  رسد مجموعة من أالحاكم احتمك فهيا ٕاىل uسـتصحاب -6

  مقتضيات العوامل -7

  نصوص من uقرتاح -8

  مناذج تطبيقية -9

  ٕاشاكل النحو واملنطق - 10

محمد حامسة عبد  -محمد عيد –متام حسان : مناذج  - 11

  اللطيف

�مناذج خمتارة −�12 �
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        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل

  تذكري  :  مدخل عام .1

  : ¸ القراءةمرح .2

  .القراءة الرسيعة  - أ 

  ).uسـتكشافية(القراءة العادية   - ب

  ).النقدية(القراءة العميقة   - ت

  .حبث التخرج ةٕاشاكلي .3

  أالسس املهنجية العلمية لكتابة البحث .4

  :كتابة البحث .5

  بداية مرح¸ الكتابة  - أ 

  يف البحث أالسلوب  - ب

  uقتباس  - ت

  مرح¸ التحرير  - ث

  :مكو�ت البحث .6

    مشموالت املقدمة  - أ 

    ملنتمشموالت ا  - ب

  مشموالت اخلامتة  - ت

        طباعة البحث . 7

  ٔامهية البحث يف حياة إالنسان -1

  بني القراءة والفهم -2

  طريقة القراءة -3

  آليات uسـتكشاف -4

  كيفية نقد ما نقرأ  -5

  كيفية صياغة uشاكلية -6

  املهنج يف البحث -7

  ٔامهية البطاقات يف البحث -8

  تنظمي البطاقات -9

  يف البحث العلمي مقومات أالسلوب - 10

  طرق uقتباس - 11

  مات الوقف ٔاو الرتقميعال - 12

    ٔاعامل تطبيقية - 13

  معاجلة أالخطاء املطبعية - 14
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        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل

@مفاهمي حول عمل املصطلحية -1 @

@بني عمل املعجم وعمل املصطلح -2 @

@تكوين املصطلح وضوابطه اللغوية -3 @

@وظيفة عمل املصطلحية -4 @

  جماالت عمل املصطلح -5

@اجتاهات عمل املصطلح -6 @

@ cود الهيئات العلمية ومهنجيهتا يف وضع املصطلح -7 @

@اجلهود الفردية ودورها يف خدمة املصطلح -8 @

@املصطلحية العربية يف العرص القدمي -9 @

 ٔالفاظ احلضارة واملعامج العربية - 10

@العربية اللسانية معامج املصطلحات - 11 @

  املعامج العلمية املتخصصة -1

  املصطلح والقواعد اللغوية -2

  املصطلح والرتمجة -3

  يف صناعة املصطلح -4

  املصطلح ومبدٔا التخصص -5

  دور املهنج يف وضع املصطلح -6

  ا¼مع اللغوي العريب -7

  دور عبد الرحامن احلاج صاحل يف صناعة املصطلح -8

  ماكنة املصطلح يف الرتاث العريب -9

  لحاللغة واملصط - 10

�)املكو�ت والعالقات(الوحدة املصطلحية  −�11 �
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 .أالمايل للقايل -10

 الفهرست البن الندمي -11

  

� �

� �

� �

� �



 لسانيات عربية   : عنوان املاسرت                                                                     جامعة محمد خيرض بسكرة    : املؤسسة    28
 2018 -  2017: ة السـنة اجلامعي       

        لسانيات عربية لسانيات عربية لسانيات عربية لسانيات عربية : : : : عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت
        ثاينثاينثاينثاينال ال ال ال : : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        سـتكشافيةسـتكشافيةسـتكشافيةسـتكشافيةuuuu    ::::امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        2222يل اخلطابيل اخلطابيل اخلطابيل اخلطابحتل حتل حتل حتل : : : : املادة املادة املادة املادة امس امس امس امس 

        1111::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
  1111::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

� �


	��א�������Z@ @

@ @
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والفروق بيهنا، وٕادراك ممزيات وعيوب لك ) اخل.. ويندوز، ماك، لينوكس (التعرف عىل عدد من ٔانظمة التشغيل اôتلفة : ـ نظام التشغيلـ نظام التشغيلـ نظام التشغيلـ نظام التشغيل    2222
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ٔاساليب  وٕاتقانالتعرف ٕاىل طرق اخرتاق احلاسوب وكيفيات الوقاية مهنا، والتعامل مع أالخطار أالمنية املتص¸ �لشـبكة : وب وب وب وب ـ ٔامن احلاسـ ٔامن احلاسـ ٔامن احلاسـ ٔامن احلاس    3333

  .امحلاية من الفريوسات وبرامج التجسس 

ت يف حدود ما ومشالك وحلول الشـباك) uنرتنت(ٔاو خارجية ) مجموعة حواسيب متص¸(معرفة كيفية بناء شـبكة داخلية : ـ الشـباكت ـ الشـباكت ـ الشـباكت ـ الشـباكت     4444

  .حيتاجه الطالب 

كيفية ٕانشاء بريد ٕالكرتوين للتواصل مع الزمالء، وتبادل املعلومات عربه، ويتعمل كيفية ٕارفاق املستندات مع ): EmailEmailEmailEmail((((ـ ٕانشاء بريد ٕالكرتوينـ ٕانشاء بريد ٕالكرتوينـ ٕانشاء بريد ٕالكرتوينـ ٕانشاء بريد ٕالكرتوين5555

  ..الرسائل uلكرتونية 

عه واسـتخالص العنارص منه، وكيفية التحمك يف جحمه، وحتويÉ ٕاىل كيفية انشاء هذا النوع من امللفات الهامة، وكيفية التعامل م: : : :     PDFPDFPDFPDFـ ملف ـ ملف ـ ملف ـ ملف     6666

        .اخل .. نص ٔاو صور 

ؤاشهرها يه . يتعرف الطالب عىل ٔانواع من احلزم املكتبية، املدفوعة وا¼انية، وخصائصها، ومزا¬ لك حزمة وعيوهبا : : : : ـ حزمة االٔوفيس ـ حزمة االٔوفيس ـ حزمة االٔوفيس ـ حزمة االٔوفيس     7777
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  ..التنسـيق، اسـتخدام ال(ذج، ٕادراج الصور وuرتباطات التشعبّية، وحفظ املستند وطباعته 

الب عىل كيفية بناء وتصممي رشاحئ للعرض حيوية وهو بر�مج خيتص �لعروض التقدميية وفيه يتعّرف الط) : ) : ) : ) : PowerPointPowerPointPowerPointPowerPoint((((ـ بوربونت ـ بوربونت ـ بوربونت ـ بوربونت     9999

  ..ومثرية وحتتوي مؤثرات برصية ومسعية 
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، وقصد ٕاعداد )أالرقام(يتدرب الطالب عىل اسـتخدام هذا الرب�مج قصد ٕاحصاء وتنظمي وحساب املعطيات يف جداول : ))))ExcelExcelExcelExcel((((ـ ٕاكسل ـ ٕاكسل ـ ٕاكسل ـ ٕاكسل 10101010

  .ومنحنيات تربز نتاجئ العمل امليداين ) Diagrams(خمططات 

  ..يتعّمل الطالب كيفية تصوير وٕانشاء وٕارسال مستندات ٕاىل زمالئه، وكيفية اسـتقبالها وفتحها، وuحتفاظ هبا واسـتعادهتا : ـ الربيد إاللكرتوين ـ الربيد إاللكرتوين ـ الربيد إاللكرتوين ـ الربيد إاللكرتوين 11111111

ا يف ٕاعداد ٔانواع اخلطوط احلاسوبية، وخواصها، والفروق الفنية والتقنية بيهنا، والبنط املناسب، ومعرفة كيفية uسـتفادة مهن: ـ اخلطوط ـ اخلطوط ـ اخلطوط ـ اخلطوط     12121212

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

اسـتفادة الطالب من أالدوات املساعدة، مكحراكت البحث، التصحيح التلقايئ، إالماليئ والنحوي، القواميس احلاسوبية، : : : : ـ أالدوات ـ أالدوات ـ أالدوات ـ أالدوات     13131313

  .. املوسوعات uلكرتونية، الفهرسة االٓلية 

ائل املتعلقة �ٕالعداد الفين للمذكرة وتصمميها، صفحة الغالف، اخلطوط املسـتخدمة، املالحق، اجلداول، التجليد، لك املس: ـ ٕاعداد مذكرة ـ ٕاعداد مذكرة ـ ٕاعداد مذكرة ـ ٕاعداد مذكرة     14141414

  ..الورق املسـتخدم، فنيات الطباعة وأاللوان 
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  .املفرداتشواهد عن اقرتاض  .7
  .شواهد عن اقرتاض الرتاكيب .8
  .اللغة وuنøء .9
  .التوليد uشـتقايق .10
  .التوليد ا~اليل .11
  .نصوص للتحليل واملراجعة الفكرية .12
  .امجل¸ وحتويالهتا .13
  .إالعراب واملعىن .14
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        أالساسـيةأالساسـيةأالساسـيةأالساسـية    ::::امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        وي للقراءات القرآنيةوي للقراءات القرآنيةوي للقراءات القرآنيةوي للقراءات القرآنيةالتوجيه اللغالتوجيه اللغالتوجيه اللغالتوجيه اللغ    ::::املادة املادة املادة املادة امس امس امس امس 
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        التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق        احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة

    
.املرجعيات/  الغا¬ت/  املوضوعات: : : : حتديد املفاهميحتديد املفاهميحتديد املفاهميحتديد املفاهمي: : : : أّوالأّوالأّوالأّوال     
.القراءات والقّراء/  املصحف الع<ين: : : : توثيق النص القرآينتوثيق النص القرآينتوثيق النص القرآينتوثيق النص القرآين: : : : ====نيا نيا نيا نيا   
/  اللهجات/ ات القراء: : : : اللغوياللغوياللغوياللغوي    القراءات القرآنيّة واللهجات والتوجيهالقراءات القرآنيّة واللهجات والتوجيهالقراءات القرآنيّة واللهجات والتوجيهالقراءات القرآنيّة واللهجات والتوجيه: : : : ====لثالثالثالثا

معاين التوجيه  /  نشأة عمل التوجيه/  ٔانواع القراءات القرآنية و ٔاقسا«ا
  .اللغوي للقراءات القرآنية ومصطلحاته

اهلمز /  إالماÂ والتقليل/  إالدغام وإالظهار    : : : : التوجيه الصوالتوجيه الصوالتوجيه الصوالتوجيه الصويتيتيتيت    ::::رابعارابعارابعارابعا
   .املد والقرص/  والتسهيل
إالفراد و التثنية (العدد  /  التذكري والتأنيث    : : : : التوجيه الرصيفالتوجيه الرصيفالتوجيه الرصيفالتوجيه الرصيف: : : : خامساخامساخامساخامسا
   .اختالف صيغ أالفعال/ املصادر /  بعض مظاهر uشـتقاق/  )وامجلع
 –اجلر  –النصب  –الرفع (  ظاهرة إالعراب: : : : التوجيه النحويالتوجيه النحويالتوجيه النحويالتوجيه النحوي: : : : سادساسادساسادساسادسا

.البناء للفاعل والبناء للمفعول/  التقدمي والتأخري) / التنوين  -إالساكن   
uتساع /  تفاق ا~اليل واختالف الصيغاال    : : : : التوجيه ا~اليلالتوجيه ا~اليلالتوجيه ا~اليلالتوجيه ا~اليل: : : : سابعاسابعاسابعاسابعا    - - - -  

دالÂ املبالغة والز¬دة اليت تطرٔا عىل بنية /  uلتفات/  التنكري/  ا~اليل
.اللكمة     

  ....فائدة التوجيه اللغوي للقراءات وأثره يف اللغةفائدة التوجيه اللغوي للقراءات وأثره يف اللغةفائدة التوجيه اللغوي للقراءات وأثره يف اللغةفائدة التوجيه اللغوي للقراءات وأثره يف اللغة: : : : ====منامنامنامنا
  

    
         ....حتديد املفاهميحتديد املفاهميحتديد املفاهميحتديد املفاهمي: : : : أّوالأّوالأّوالأّوال
  .لقّراءالقراءات وا/  املصحف الع<ين: : : : توثيق النص القرآينتوثيق النص القرآينتوثيق النص القرآينتوثيق النص القرآين: : : : ====نيا نيا نيا نيا 
/  القراءات: : : : والتوجيه اللغوي والتوجيه اللغوي والتوجيه اللغوي والتوجيه اللغوي     القراءات القرآنيّة واللهجاتالقراءات القرآنيّة واللهجاتالقراءات القرآنيّة واللهجاتالقراءات القرآنيّة واللهجات: : : : ====لثالثالثالثا

معاين التوجيه اللغوي للقراءات / نشأة عمل التوجيه /  اللهجات
  .القرآنية ومصطلحاته

اهلمز /  إالماÂ والتقليل/  إالدغام وإالظهار: : : : التوجيه الصوالتوجيه الصوالتوجيه الصوالتوجيه الصويتيتيتيت        ::::رابعارابعارابعارابعا
.املد والقرص/  والتسهيل     
إالفراد و (العدد  /  التذكري والتأنيث    : : : : : : : : جيه الرصيف جيه الرصيف جيه الرصيف جيه الرصيف التو التو التو التو : : : : خامساخامساخامساخامسا

اختالف / املصادر /  بعض مظاهر uشـتقاق/  )التثنية وامجلع
      .صيغ أالفعال

 –النصب  –الرفع (  ظاهرة إالعراب: : : :     التوجيه النحويالتوجيه النحويالتوجيه النحويالتوجيه النحوي: : : : سادساسادساسادساسادسا
البناء للفاعل /  التقدمي والتأخري) / التنوين  -إالساكن  –اجلر 

.لوالبناء للمفعو   
/  االتفاق ا~اليل واختالف الصيغ    : : : : : : : : التوجيه ا~اليل التوجيه ا~اليل التوجيه ا~اليل التوجيه ا~اليل : : : : سابعاسابعاسابعاسابعا

دالÂ املبالغة والز¬دة اليت /  uلتفات/  التنكري/  uتساع ا~اليل
.تطرٔا عىل بنية اللكمة     

  ....فائدة التوجيه اللغوي للقراءات وأثره يف اللغةفائدة التوجيه اللغوي للقراءات وأثره يف اللغةفائدة التوجيه اللغوي للقراءات وأثره يف اللغةفائدة التوجيه اللغوي للقراءات وأثره يف اللغة: : : : ====منامنامنامنا
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        التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق        احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة

لسانيات النص وحتليل اخلطاب : يف مفهوم لسانيات النص-1  
.يف مفهوم النص-2  
  .النص ونظرية التواصل-3
...)التعلميي -العلمي-ط إالنشايئالمن -المنط اخلربي:( أالمناط النصية وطرق حتليلها -4  
  ...الربط -ساق املعجميuت  –احلذف  –إالحاÂ : الرشوط النحوية لبناء النص-5
 -ٔاطر إالنتاج - البنية اللكية -العالقات ا~اللية: الرشوط ا~اللية يف بناء النص--6

  ..التناص -إالعالمية
 -املوقف -إالعالم -بولالق  -القصد -uنسجام -uتساق: (النصية ومعايريها-7

  ).التناص
حنو النص /  التجزئة النصية/  حنو النص: اجتاهات التحليل اللساين للنص-8

.تداولية النص/  التحليل ا~اليل للنص/  التوليدي  
:املنجز العريب للتحليل اللساين النيص -9  
)املصطلح واملفاهمي: (تلقي uجتاهات النصية -ٔا   
.قراءة وتقومي: لسانيات النص اجلهود التطبيقية يف -ب  

.عزة شـبل محمد- حسن حبريي-محمد خطايب: لسانيات النص -                     
.متام حسان -. ٔامحد عفيفي -سعد عبد العزيز مصلوح :حنو النص -                     
.منذر عيايش -حسام  ٔامحد فرج: عمل النص -                     

:النص يف الرتاث العريب قضا¬ لسانيات-- 10  
  ....)احلذف- الربط–والضمري  -إالسـناد(الرتاث النحوي.أ              
.)نظرية النظم والنصية.(الرتاث البالغي .ب              
....)املناسـبة-الضمري-العالقات ا~اللية(ا~رس أالصويل.ج              

جون -فان ديك(لسانيات النص وعمل النص -1
  .)مميشال ٔادا

.النص والنظام اللغوي:  امجل¸ والنص -2  
.النص والسـياق -3  
  .مناذج تطبيقية-4
  .النحو ولسانيات النص-5
  .مقومات التحليل اللساين النيص-6
  .التجزئة – التوزيع -مفهوم التوليد-7
  .uنسجام والتناص وإالعالم-8
  .ا�اكء uصطناعي والرتابطات النصية-9
  .وقف وإالعالم يف النصالقصد والقبول وامل- 10
فان  :مقار�ت يف املصطلح واملفاهمي بني- 11
سعيد  - محمد خطايب ؤامحد عفيفي -  ديك

 فايرنيش –Üوس برينكر  - حسن حبريي
 - ٕالهام ٔابو غزاÂ -دريسلر ودي بو غراند

  .حسام ٔامحد فرج
  .النظم بني اجلرجاين وعلامء لسانيات النص- 12
  .مقار�ت نصية لٕالسـناد- 13
  .العالقات ا~اللية النصية عند السـيوطي- 14
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        التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق        احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة

  .مفهوم البحث العلمي - 1
  .التفكري العلمي - 2
  .وظائف التفكري العلمي - 3
  .كتا� كيف تقرأ  - 4
  :ٔانواع القراءة - 5

  .القراءة التفحصية البسـيطة  - أ 
  .القراءة التفحصية uسـتكشافية  - ب
  .القراءة التحليلية uسـتكشافية  - ت
  .القراءة النقدية  - ث

  :املسـتوى إالشاكيل للبحث - 6
    .اختيار املوضوع  - أ 

  .حتديد ا¼ال  - ب
  .املعطيات  - ت
  .القواعد الرضورية الختيار املوضوع  - ث

    .وضع اخلطة - 7
  

  .عملال –احلياة  –البحث  .1
  .ٔامهية البحث يف تطوير ا�ات .2
  .كيف نفكر علميا .3
  .مبدٔا uحرتام يف قراءة النص .4
  .بني القراءة وuسـøع .5
  .رفع املعلومة من الكتاب .6
  .املعلومة وuستيعاب -سـبل الفهم .7
  .uشـتغال الفكري .8
  .ٔامهية النقد يف البحث .9
  .كيف نطرح ٕاشاكلية .10
  .ضبط ٔاطر البحث .11
  .أالرصدة املعرفية وتطويرها .12
  .التجزئة ا�هنية للبحث .13
  .ضبط هيلكة حبثية سلمية .14
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        التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق        احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة
 الباحث .1
 ٔانواع البحوث .2
ٔانواع البحوث اليت جتمع املعارف  .3

 انية والعلوم الطبيعيةإالنس
 البحوث البحتـة .4
 ) امليدانية( البحوث التطبيقية  .5
 البحث الوصفي .6
 البحث التارخيي .7
 البحث التجرييب .8
 ) دراسة مكتبية (حبث مكتيب  .9
  ٔاهداف البحث املكتيب  .10
  حـل مشلكـة .11
  . قضاء عىل ظاهرة سلبية .12
  كشـف جديـد .13
  معاجلة املشÓت .14
احلصول عىل نظر¬ت وقوانني  .15

  جديدة
� �

  :ختتلف أالدوات حبسب : ٔادوات البحث  -1

   .)ٔانرتنيت /مكبيوتر/مكتبة/ظاهرة/حدث/حيوان/ٕانسان(مصدر املعلومات  :نوع املشلكةنوع املشلكةنوع املشلكةنوع املشلكة •

    : : : : أدوات البحث أدوات البحث أدوات البحث أدوات البحث  •
    : قواعد لتعممي إالسـتبيان مهنا/ أ : : : : ))))    إالستبانةإالستبانةإالستبانةإالستبانة( ( ( ( إالسـتبيان إالسـتبيان إالسـتبيان إالسـتبيان     - - - - ::::أوال أوال أوال أوال 

 . مبوضوع حبثه ٕاملام الباحث                                              *
 . اختيار أالفراد ا�ين سوف جييبون عىل ٔاسـئلته                                              *
 حسن اختيار ٔاسـئ¸ للحصول عىل إالجابة املطلوبة                                              *

 : ٔاسـئ¸إالسـتبيان من  مكو�ت/ ب                                  
 ملاذا حتب ٔان تكون �حثا ؟: مثال  .. /يسـتطيع ٔان يعرب عن رٔايه حبرية: مفتوحة  1 -
هل حتب ٔان تكون �حثا : مثال / تتكون من عدة ٕاجا�ت وخيتار ٕاجابة واحدة: مقيدة ٔاو مغلقة  - 2

  .ال( )  / نعم  ( ) ؟
واحدة مث يطلب منه ٕابداء  تتكون من عدة ٕاجا�ت وخيتار ا¼يب ٕاجابة: مفتوحة ومقيدة  - 3

 أالسـباب
ٕاذا اكنت إالجابة  /ال( ) / نعم ( ) هل تؤيد العقاب البدين يف املدارس ؟: مثال  / uختيارلهذا 
 .. بني أالسـباب) نعـم ( بـ 

تعد املقاب¸ اسـتبيان شفوي حيث يسأل الباحث ا¼يب ٔاسـئ¸ حول مشلكة حبثه مث ::::    املقاب¸املقاب¸املقاب¸املقاب¸    - - - - ::::====نيا نيا نيا نيا 
 . جييب ا¼يب

 ::::    أنواع املقاب¸أنواع املقاب¸أنواع املقاب¸أنواع املقاب¸****    
( قاب¸ مسحية وهتدف احلصول عىل معلومات من ظاهرة معينة ويسـتخدم السـتطالع رٔاي عام  -1

 . ٔاو لقياس ٔاداء املعمل داخل الفصل) الناس 
وتسـتخدم يف العالج النفيس لعالج أالشخاص ا�ين يعانون من بعض ) الكينكية(مقاب¸ عالجية  -2

 . إالضطرا�ت السلوكية
        ::::    املالحظةاملالحظةاملالحظةاملالحظة    - - - - ::::لثا لثا لثا لثا ====
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        لسانيات عربية لسانيات عربية لسانيات عربية لسانيات عربية : : : : عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت
        ثالثثالثثالثثالثال ال ال ال : : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        املهنجيةاملهنجيةاملهنجيةاملهنجية    ::::امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        اللسانيات التعلمييةاللسانيات التعلمييةاللسانيات التعلمييةاللسانيات التعلميية    ::::املادة املادة املادة املادة امس امس امس امس 

        1111::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        1111::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        

	��א�������:� �

� �

  .)يداغوجية واللسانيات الرتبويةبني اللسانيات التطبيقية واللسانيات التعلميية واللسانيات الب : (املفهوم وuصطالح :اللسانيات التعلميية - 1
  ..اللسانيات احلاسوبية -علوم الرتبية-اللسانيات uجøعية-اللسانيات النفسـية: اللسانيات التعلميية والعلوم أالخرى - 2
  املقومات -الرشوط -اخلصائص -املفهوم: التخطيط اللغوي - 3
  .املصطلح واملفهوم: العملية التعلميية - 4
  .عملّ املفهوم وطرق الت: التعملّ  - 5
 : خصائصها -رشوطها  -مقوماهتا : عنارص العملية التعلميية - 6

   .املعمل واملتعمل/ أ                                                                  
  .احملتوى التعلميي وخصائص اخلطاب التعلميي/ ب                                                           

 .املفهوم وآليات uشـتغال:املهناج الرتبوي / ج                                                            
  .طرائق التعلمي /د                                                            

 :املهارات اللغوية - 7
  .uسـøع ؤاهدافه/ أ                  
  .خصائصه ؤاهدافه - ٔانواعه :ريالتعب/ ب               
  .ٔاهداف تدريسها - اخلصائص - املاهية :الكتابة/ ج                
  .أالنواع -أالهداف -املفهوم :القراءة/ د                

  .مقوماته -ٔاهدافه -تعريفه: المترين اللغوي - 8

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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        لسانيات عربية لسانيات عربية لسانيات عربية لسانيات عربية : : : : عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت
        ثالثثالثثالثثالثال ال ال ال : : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        كشافيةكشافيةكشافيةكشافيةuسـت uسـت uسـت uسـت     ::::امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        التداوليةالتداوليةالتداوليةالتداولية    ::::املادة املادة املادة املادة امس امس امس امس 

        1111::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        1111::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        

	��א�������:  

  
  .)بدءا بفريجة ٕاىل فتنجنشـتاين وصوال ٕاىل فالسفة اللغة(إالطار العام لنشأة الفكر التداويل  - 1
  .)التعريف و ٕاشاكلية املصطلح( مفهوم التداولية  - 2
  ..).عمل اللغة uجøعي - عمل اللغة النفيس -عمل ا~الÂ -عمل الرتاكيب -السـميياء -اللسانيات(التداولية والعلوم أالخرى - 3
 :ٔاقسام التداولية و«ا«ا وحماورها - 4

 .تصور فرانسواز ٔارمينيغو. أ                                 
 .تصور هانسون.  ب                                         

  .ر جان رسفوينتصو . ج                                          
  .الشخصية والزمنية واملاكنية واخلطابية وuجøعية: uشار¬ت: قضا¬ التداولية - 5
  .نظرية املالءمة - 6
  .uفرتاض املسـبق - 7
  .uسـتلزام احلواري - 8
  .القصدية - 9
  .ٔانواعه ومقتضياته: السـياق -10
 :نظرية ٔافعال الÓم -11

  .مرح¸ التأسيس مع ٔاوسـتني -أ                               
  .مرح¸ البناء مع سريل -ب                            

  .احلجاج ؤانواعه يف اخلطاب -12
  :التداولية يف ا~راسات العربية -13

  .الرتمجة ؤازمة املصطلح / أ                                     
   عبد  /طالب سـيد الطبطبايئ /ٔامحد املتولك /الرحامن طه عبد: تداولية العربيةبعض مناذج ا~راسات ال / ب                                   

  .مسعود حصراوي /الهادي بن ظافر الشهري                                        
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        لسانيات عربية لسانيات عربية لسانيات عربية لسانيات عربية : : : : عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت
        ثالثثالثثالثثالثال ال ال ال : : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        uسـتكشافيةuسـتكشافيةuسـتكشافيةuسـتكشافية    ::::امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        عمل النفس البيداغو� عمل النفس البيداغو� عمل النفس البيداغو� عمل النفس البيداغو�     ::::املادة املادة املادة املادة امس امس امس امس 

        3333::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        2222::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        

	��א�������:  
  

  .تعريف عمل النفس البيداغو� .1
  .ٔاهداف املؤسسة اجلامعية .2
  .خصائص املؤسسة اجلامعية .3
  .يف اجلامعة) أالفواج(خصائص امجلاعات املدرسـية .4
  .املتعمل املعمل و سـيكولوجية .5
  .سـيكولوجية املناجه .6
  .طرائق التدريس .7
  .وإالسرتاتيجيةمفهوم الطريقة و أالسلوب  .8
 .التدريس والفرق بيهنام مفهوم التعلمي ومفهوم .9
 .العوامل اليت جيب مراعاهتا عند اختيار طريقة التدريس .10
 .مواصفات الطريقة التدريسـية الناحجة .11
 :ٔانواع طرق التدريس .12

 .طريقة احملارضة/ أ                        
  .طريقة املناقشة/ ب                                

  .يقة التعلمي املسـتقلطر / ج                            
  .الطريقة uسـتكشافية / د                                  
 .طريقة العصف ا�هين/ ه                                  
 .تقنيات ووسائل التدريس .13
 .uمتحا�ت التحصيليةو التقومي البيداغو� .14

  
  
  
  

� �

� �
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        لسانيات عربية لسانيات عربية لسانيات عربية لسانيات عربية : : : : عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت
        ثالثثالثثالثثالثال ال ال ال : : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        أالفقيةأالفقيةأالفقيةأالفقية    :::: الوحدة الوحدة الوحدة الوحدةامسامسامسامس
        أخالقيات املهنةأخالقيات املهنةأخالقيات املهنةأخالقيات املهنة    ::::املادة املادة املادة املادة امس امس امس امس 

        1111::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        1111::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        

	��א�������:� �

� �

        ::::جوهر الفساد جوهر الفساد جوهر الفساد جوهر الفساد     ::::ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال
  .الفساد لغةً 

  .الفساد اصطالحاً 
    .ا~ين والفساد

        ::::ٔانواع الفسادٔانواع الفسادٔانواع الفسادٔانواع الفساد: : : : ====نيانيانيانيا    
  .الفساد املايل. 1
  .الفساد إالداري. 2
  .الفساد أالخاليق_ 3
  .الفساد السـيايس – 4

        ::::هر الفساد إالداري واملايل هر الفساد إالداري واملايل هر الفساد إالداري واملايل هر الفساد إالداري واملايل مظامظامظامظا    ::::====لثالثالثالثا

     .الرشوة •

    .احملسوبية •

     .احملا�ة •

    .الوساطة •

    .والزتوير uبزتاز •

    .غري القانوين × وإالنفاقهنب املال العام  •

    .التباطؤ يف ٕاجناز املعامالت •

    .uحنرافات إالدارية والوظيفية ٔاو التنظميية من قبل املوظف واملسؤول •

    .عام ٔاثناء تأديته ملهام وظيفتهاôالفات اليت تصدر عن املوظف ال •

عدم احرتام ٔاوقات ومواعيد العمل يف احلضور وuنرصاف ٔاو متضية الوقت يف قراءة الصحف واسـتقبال الـزوار، وuمتنـاع عـن ٔاداء  •
    العمل ٔاو الرتاR والتاكسل وعدم حتمل املسؤولية

  ...يني يف مناصب املسؤوليةوٕافشاء ٔارسار الوظيفة واخلروج عن العمل امجلاعي واحملا�ة يف التع  •
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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 وcة نظر املنظرين -1

  : ٔاكد منظري و�حيث عمل إالدارة والسلوك التنظميي عىل وجود ثالث فئات حددت هذه أالسـباب ويه 
        ::::حسب رٔاي الفحسب رٔاي الفحسب رٔاي الفحسب رٔاي الفئئئئة أالوة أالوة أالوة أالوىلىلىلىل        ////أ أ أ أ 
  .ٔاسـباب حرضية -
  .ية ٔاسـباب سـياسـ -
        ::::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 اجøعية -
  .ٔاسـباب مركبة -
عية �ملؤسسات التعلميية ووسائل إالعـالم ضعف املؤسسات،تضارب املصاحل،السعي للرحب الرسيع،ضعف دور التو .( أالسـباب العامة للفساد-2

    ...�لشلك الصارمعدم تطبيق القانون ...وغريها
ٓآ====ر الفساد إالداري واملايل ر الفساد إالداري واملايل ر الفساد إالداري واملايل ر الفساد إالداري واملايل     ::::    خامساخامساخامساخامسا ٓا ٓا         ::::ا

     .ثر الفساد إالداري واملايل عىل النواu Vجøعيةأ  -
  .تأثري الفساد إالداري واملايل عىل التمنية uقتصادية -
  .وuسـتقراراملايل عىل النظام السـيايس تأثري الفساد إالداري و  -

 ::::حماربة الفساد من طرف الهيئات واملنظامت ا~ولية واحملليةحماربة الفساد من طرف الهيئات واملنظامت ا~ولية واحملليةحماربة الفساد من طرف الهيئات واملنظامت ا~ولية واحملليةحماربة الفساد من طرف الهيئات واملنظامت ا~ولية واحمللية: : : : سادسا سادسا سادسا سادسا 
  .ا~ولية    الشفافية    منظمة    -
      ....إالداري    الفساد    ملاكحفة    املتحدة    أالمم    اتفاقية    -
  .يدار االٕ     الفساد    حماربة    ىف    النامية    ا~ول    ملساعدة    ا~ويل    البنك    بر�مج    -
  .النقد ا~ويل صندوق  -
  ....)،هيئة ماكحفة الفساد،دور الضبطية القضائية يف ماكحفة الفساد01-06قانون حماربة الفساد( اجلهود اجلزائرية ملاكحفة الفساد -

 ::::طرق العالج وسـبل حماربة ظاهرة الفسادطرق العالج وسـبل حماربة ظاهرة الفسادطرق العالج وسـبل حماربة ظاهرة الفسادطرق العالج وسـبل حماربة ظاهرة الفساد: : : :     سابعاسابعاسابعاسابعا
    اجلانب القضايئ،    الترشيعي،اجلانب    uقتصادي،اجلانب    جلانبالسـيايس،ا    اجلانب٠مبخاطرالفساد    الوعي    التثقيفي وز¬دة    ا~يين، اجلانب    اجلانب(
  .)    والوالء    uنøء    ، جانب    املشاركة    الرقايب،جانب    ،اجلانب    البرشى    اجلانب    ،يدار االٕ 

 ::::مناذج لتجارب بعض ا~ول يف ماكمناذج لتجارب بعض ا~ول يف ماكمناذج لتجارب بعض ا~ول يف ماكمناذج لتجارب بعض ا~ول يف ماكحفحفحفحفة الفسادة الفسادة الفسادة الفساد    ::::    ====منامنامنامنا
  .التجربة الرتكية،التجربة املالزيية ، ة ،جتربة هوجن كوجنأالمريكي    املتحدة    السـنغافورية ،جتربة الوال¬ت    التجربة الهندية ، التجربة ----

  
  


