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        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

    نقديةنقديةنقديةنقديةدراسات دراسات دراسات دراسات             ::::الفرعالفرعالفرعالفرع
  نقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارص: : : : التخصصالتخصصالتخصصالتخصص

    8888201201201201////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 احلجم احلجم احلجم 
الساعي الساعي الساعي الساعي 
        السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        احلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعي
        أالرصدةأالرصدةأالرصدةأالرصدة        املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        نوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمي

14141414 - - - -16161616    
        أسـبوعأسـبوعأسـبوعأسـبوع

        حمارضةحمارضةحمارضةحمارضة
أعامل أعامل أعامل أعامل 
        موdةموdةموdةموdة

أعامل أعامل أعامل أعامل 
        تطبيقيةتطبيقيةتطبيقيةتطبيقية

أعامل أعامل أعامل أعامل 
        أخرىأخرىأخرىأخرى

        ٕ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  قضاn النقد املعارص :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    سـمييائيات :2املادة 

      09              )ٕاخ/ٕاج( 2و ت ٔا 

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

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    ٔاسلوبيات :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    حتليل اخلطاب قضاn :2املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30    24    بنيوnت :3املادة 

                    yسـتكشافيةوحدات التعلمي 

      02                )ٕاخ/ٕاج(1و ت ٕا  

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  الفكر اليوzين والنقد املعارص :1املادة 

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  سترشاق يف أالدب العريب y :2املادة 

                    وحدة التعلمي أالفقية

      01              )ٕاخ/ٕاج(1و ت ٔا ف

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  لغة ٔاجنبية: 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 -2

  

        وحدة التعلميوحدة التعلميوحدة التعلميوحدة التعلمي

احلجم احلجم احلجم احلجم 
الساعي الساعي الساعي الساعي 
        السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        احلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعي
        أالرصدةأالرصدةأالرصدةأالرصدة        املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        نوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمي

14141414 - - - -16161616    
        أسـبوعأسـبوعأسـبوعأسـبوع

        حمارضةحمارضةحمارضةحمارضة
أعامل أعامل أعامل أعامل 
        موdةموdةموdةموdة

أعامل أعامل أعامل أعامل 
        تطبيقيةتطبيقيةتطبيقيةتطبيقية

أعامل أعامل أعامل أعامل 
        أخرىأخرىأخرىأخرى

        ٕامتحانٕامتحانٕامتحانٕامتحان        متواصلمتواصلمتواصلمتواصل

                    وحدات التعلمي أالساسـية                

      09              )ٕاخ/ٕاج( 1و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48    النقد العريب احلديث :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    املدارس النقدية :2املادة 

      09              )ٕاخ/ٕاج( 2و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48    2نظرية أالدب :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    النقد الروايئ :2املادة 

                    وحدات التعلمي املهنجية

      09                )ٕاخ/ٕاج( 1و ت م 

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

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48    2مناجه حتليل اخلطاب :2املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30    24    التداوليات :3املادة 

                    وحدات التعلمي إالسكتشافية

      02                )ٕاخ/ٕاج(1و ت ٕا  

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  أالدب العاملي :1املادة 

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  الفكر املعارص سترشاق يفy :2املادة 

                    وحدة التعلمي أالفقية

      01              )ٕاخ/ٕاج(1و ت ٔا ف

    ×  01  01  1:30  1:30      24  ٕاعالم 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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    :  :  :  :  السدايس الثالثالسدايس الثالثالسدايس الثالثالسدايس الثالث ----3333
  

        وحدة التعلميوحدة التعلميوحدة التعلميوحدة التعلمي

احلجم احلجم احلجم احلجم 
الساعي الساعي الساعي الساعي 
        السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        احلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعي
        أالرصدةأالرصدةأالرصدةأالرصدة        املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        نوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمي

14141414 - - - -16161616    
        أسـبوعأسـبوعأسـبوعأسـبوع

        حمارضةحمارضةحمارضةحمارضة
أعامل أعامل أعامل أعامل 
        موdةموdةموdةموdة

أعامل أعامل أعامل أعامل 
        تطبيقيةتطبيقيةتطبيقيةتطبيقية

أعامل أعامل أعامل أعامل 
        أخرىأخرىأخرىأخرى

        ٕامتحانٕامتحانٕامتحانٕامتحان        متواصلمتواصلمتواصلمتواصل

                    وحدات التعلمي أالساسـية                

      09              )ٕاخ/ٕاج( 1و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48    التفكيكيات :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    نظرnت القراءة والـتأويل :2املادة 

      09              )ٕاخ/ٕاج( 2ت ٔا و 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48      فلسفة النقد :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    الرسدnت :2املادة 

                    وحدات التعلمي املهنجية

      09                )ٕاخ/ٕاج( 1و ت م 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48    النقد الثقايف :1املادة 

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

  ×  ×  03  02  1:30    1:30    24    التقنيات املهنجية للرتمجة :3املادة 

                    وحدات التعلمي إالسكتشافية

      02                )ٕاخ/ٕاج(1و ت ٕا  

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  نظرnت نقدية  :1املادة 

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  لسانيات النص:2املادة 

                    وحدة التعلمي أالفقية

      01              )ٕاخ/ٕاج(1و 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
  

  ::::ينجز الطالب مذكرة التخرج وتناقش يف هناية السـنة اجلامعيةينجز الطالب مذكرة التخرج وتناقش يف هناية السـنة اجلامعيةينجز الطالب مذكرة التخرج وتناقش يف هناية السـنة اجلامعيةينجز الطالب مذكرة التخرج وتناقش يف هناية السـنة اجلامعية

  
  أالرصدة  املعامل  احلجم الساعي أالسـبوعي  

  30  19  24  مذكرة

  30  19  24  4مجموع السدايس 
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        الربzمج املفصل للك مادةالربzمج املفصل للك مادةالربzمج املفصل للك مادةالربzمج املفصل للك مادة
        ))))السدايس أالولالسدايس أالولالسدايس أالولالسدايس أالول( ( ( ( 
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        نقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارص    ::::    عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت
        أالولأالولأالولأالول: : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        أالساسـيةأالساسـيةأالساسـيةأالساسـية: : : : امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة 
        قضاn النقد املعارصقضاn النقد املعارصقضاn النقد املعارصقضاn النقد املعارص    : : : : امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        5555: : : : الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
        3333: : : : املعاملاملعاملاملعاملاملعامل


	��א�������:  

    احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة    التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق

حملمد زيك " قضاn النقد أالديب بني القدمي و احلديث"قراءة يف كتاب-1

.العشاموي  

.لعبد هللا العيش" ٔاسـئ¢ الشعرية"قراءة يف كتاب -2  

" اخلطاب النقدي العريب اجلديد ٕاشاكلية املصطلح يف"قراءة يف كتاب -3

.ليوسف وغلييس  

.ليوسف وغلييس" النقد أالديب من الالنسونية ٕاىل أاللسنية"قراءة يف كتاب -4  

.لبشري ²وريريت" حمارضات يف مناجه النقد أالديب املعارص"قراءة يف كتاب -5  

.لعبد السالم املسدي" قضية البنيوية"قراءة يف كتاب -6  

.لعبد السالم املسدي" أالسلوبية و أالسلوب"قراءة يف كتاب-7  

.حملمد الهادي الطرابليس" حتاليل ٔاسلوبية"قراءة يف كتاب -8  

.لعبد هللا محمد الغذايم" ترشحي النص"قراءة يف كتاب -9  

التداخل بني :لعبد هللا محمد الغذايم" اخلطيئة و التكفري"قراءة يف كتاب  - 10

.املناجه  

اسة سـمييائية تفكيكية لقصيدة ٔاين ليالي حملمد العبد ي در .أ "قراءة يف كتاب- 11

.لعبد املº مر²ض" آل خليفة  

لعبد املº " زقاق املدق لنجيب حمفوظ"معاجلة سـمييائية تفكيكية لرواية - 12

.مر²ض  

.لسمري سعيد" نقاد احلداثة و موت القارئ"قراءة يف كتاب- 13  

 .دونيسالٔ " صدمة احلداثة"و"زمن الشعر"قراءة يف كتايب- 14

.قضية ا¿وق أالديب-1  

.قضية مفهوم الشعر و اسـتحاÁ املاهية-2  

.قضية املصلح النقدي-3  

.من قضاn املهنج النقدي-4  

.قضية املرح¢ السـياقية-5  

.قضية النقد البنيوي-6  

.قضية النقد السـمييايئ-7  

.قضية النقد أالسلويب-8  

.قضية النقد التفكييك-9  

مناجه النقد أالديب املعارص يف أالصول قضية التداخل بني - 10

.و املفاهمي  

.قضية الرتكيب املهنجي بني السـميياء و التفكيك- 11  

.قضية القراءة و التلقي- 12  

قضية غياب املؤلف يف التأسيس ملناجه النقد أالديب - 13

.املعارص  

.من قضاn احلداثة يف الشعر و النقد- 14  
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        ::::املرجعيات املعرفية للنظرية السـمييائية الرسدية -1
 –الفلسفة ا¿رائعية –ٔارسطو –ٔافالطون(املرجعية الفلسفية  -أ 

        ....الظاهراتية
        ....جاكبسون –تشومسيك –يلمسلف -سويس(املرجعية اللسانية  -ب
        ....)سوريو –دومزييل  –شرتاوس  –بروب (املرجعية البنيوية  - ج
        ....املرجعية النفسـية والفلسفية لسـمييائيات أالهواء -د
        :مسارا اخلطاب الرسدي -2

        املسار التوليدي  - - - -     أ أ أ أ 
    املسار التحلييل  - - - -     بببب

        ::::املرشوع السـمييايئ لتحليل اخلطاب الرسدي -3
        اخلطاب –احلاكية   - - - -     أ أ أ أ 

    تقطيع النص وحمدداته  - - - -     بببب
        ::::التحليل اخلطايب -4

        التقابالت واملسارات التصويرية  - - - -     أ أ أ أ 
    اÌور التËتييك ومتفصل املمثل والزمان واملاكن  - - - -     بببب

        ::::التحليل الرسدي -5
        المنوذج العاميل  - - - -     أ أ أ أ 

    الربzمج الرسدي  - - - -     بببب
        ::::التحليل املفهويم -6

        البنية أالساسـية لÐالÁ  - - - -     أ أ أ أ 
    اخلطاب -احلركة اÌاللية للمربع السـمييايئ يف النص  - - - -     بببب

        اخلطاطة yسـهتوائية: : : : سـمييائيات أالهواء -7
        ....السـمييائيات الرسدية بني املاكسب واملشاريع -8

 حفرnت يف املفهوم واملصطلح -1

  :سـمييائيات  بورس -2
  املقوالت املؤسسة ملفهوم العالمة  - أ 

 ٔانواع العالمة  - ب
  :بني دوسوسري ويلمسلف -3

  )دوسوسري(اÌال واملدلول والعالمة   - أ 

 )يلمسلف(واحملتوى التعبري   - ب

  العالمة والعالقات الرتابطية والرتكيبية -4
  :yجتاهات السـمييائية املعارصة  -5

  :سـمييائيات التواصل -ٔاوال
  )جاكبسون –بلومفييÐ (التواصل اللساين  - أ        

  )بويسانس –ٔاندريه مارتينه (التواصل غري اللساين  -ب     
  :سـمييائيات اÌالÕ- Áنيا

  )Öرت(سـمييائيات التعيني والتضمني  - أ        
  املامرسة السـمييولوجية البارتية -ب     
  :سـمييائيات الثقافة - Õلثا

  سـميياء الكون -أ       
  منذجة العامل وا¿اكرة الثقافية -ب    
  هرمسـية ٔامربتو ٕايكو: سـمييائيات التأويل -رابعا

  د شارل موريسمفهوم السـمييوزيس عن: السـمييائيات التداولية -خامسا
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  املفاهمي وأالبعاد :  أالدبنظرية  .1

  جما الت التنظري أالديب  .2

  وتداخل املعرفة إالنسانية  أالدبيةالنظرية  .3

   أالدب²رخي  .4

  ورساÁ أالديب  أالدبيةالوظيفة  .5

  الفلسفة والقمية امجلالية  .6

  وفلسفة النقد  أالدبيةالنظرية  .7

  تطور أالجناس أالدبية  .8

  ونظرية احملااكة  ٔارسطو .9

  الشعر واخلطابة  .10

  املأساة وامللهاة  .11

  الفن وامجلهور  .12

   أالدبيةأالجناس  .13

  فكر الÝسـييك ااكة والنظرية احمل .14

  ٔالرسطو " فن الشعر " ـ نصوص من كتاب 1

  ـ قانون الوحدات الثالث يف املرسح 2

  ـ الوحدة املوضوعية يف فين املأساة وامللهاة3

  " نصوص ٔارسطو " ـ الرتاجيدn حمااكة لفعل الشخصية 4

  ـ الشعر والفلسفة والتارخي 5

  ثر احملااكة يف توجيه الفنون يف عرص الهنضة ـ أ 6

  )سرية ٔادبية ( يف مفهوم اخليال ،من كتابه " كرلوريدج " ـ نصوص 7

  ...." موليار ، راسني ، كورنيه ' ـ نصوص الشعر الÝسـييك 8

  ٔا س ، براديل والربط بني احملااكة والتجربة الشعرية :نصوص  -9

  " مهناج البلغاء" يف خصوصية الشعر من كتاب " حازم القرطاجين" ـ نصوص 10

  ج من شعر الهنضة أالدبية ـ مناذ11

  ـ املرسح الÝسـييك 12

  " عمل امجلال " من كتاب " هيجل " نصوص . ـ فلسفة امجلال13

�ـ الوحدة املوضوعية يف مرسح شكسـبري14 �
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        التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق        احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة

  .مفهوم أالسلوبية و صلهتا بعمل البالغة -1

  .أالصول الفلسفية لعمل أالسلوب -2

  .أالصول اللسانية لعمل أالسلوب -3

  .أالصول البالغية و النقدية لعمل أالسلوب -3

  .اجتاهات البحث أالسلويب -5

  .ميادين عمل أالسلوب -6

  .أالسلوبية للنص إالبداعي مدار املقاربة  -7

  .ويب للنص إالبداعيلخطوات التحليل أالس -8

  .أالسلوبية يف كتاÖت النقاد الغربيني -9

  .أالسلوبية يف كتاÖت النقاد العرب املعارصين - 10

  .لعبد السالم املسدي" أالسلوبية و أالسلوب"قراءة يف كتاب  - 11

" وي يف نقد الشعر العريبyجتاه أالسلويب البني"قراءة يف كتاب  - 12

  .لعدzن حسني قامس

حملمد الهادي " خصائص أالسلوب يف الشوقيات"قراءة يف كتاب  - 13

  .الطرابليس

�.النظرية و التطبيقية للنقد أالسلويب إالشاكالت - 14 �
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  .البالغة و أالسلوبية حملمد عبد املطلب: قراءة يف نص لكتاب  -1

  .ٕالبراهمي ëz" خواطر الغروب"قراءة ٔاسلوبية يف قصيدة  -2

  .حتليل ٔاسلويب ملعلقة لبيد -3

حملمد " خصائص أالسلوب يف الشوقيات"قراءة يف كتاب  -4

  .الهادي الطرابليس

" قصيدة وÌ الهدى"قراءة يف حتليل عبد السالم املسدي ل -5

  .ٔالمحد شويق

yجتاه أالسلويب البنيوي يف نقد الشعر "قراءة يف كتاب  -6

  .لعدzن حسني قامس" العريب

  .قراءة يف كتاب أالسلوبية مهنجا نقدn حملمد عزام -7

  .لعبد السالم املسدي" أالسلوبية و أالسلوب"قراءة يف كتاب  -8

  .لبيري جريو" أالسلوب و أالسلوبية"قراءة يف كتاب  -9

  .قراءة يف كتاب عمل أالسلوب مبادئه و ٕاجراءاته - 10

  .نص قصيص معارص تطبيق ٔاسلويب عىل - 11

  .تطبيق ٔاسلويب عىل نص مرسñ معارص - 12

  . تطبيق ٔاسلويب عىل نص شعري حدايث - 13

  .محليد محليداين" ٔاسلوبية الرواية"قراءة يف كتاب  - 14
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        أالولأالولأالولأالول: : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        املهنجية املهنجية املهنجية املهنجية : : : : امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة 
        1111مهنجية البحث مهنجية البحث مهنجية البحث مهنجية البحث : : : : امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        3333: : : : الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
        2222: : : : املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

� �


	��א�������:� �

� �

        التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق        احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة

  :البحث العلمي ورشوطه -1

    تعريف البحث العلمي �

        ٔانواع البحوث العلمية �

       رشوط البحث العلمي �

  :الباحث ورشوطه -2

           تعريف الباحث �

           رشوط الباحث �

           خطة البحث �

  :مرح¢ ٕاعداد البحث -3

    )البيبلوغرافيا( إالعداد أالويل للمصادر واملراجع�

    تدوين املراجع عىل البطاقات�

    مرح¢ القراءة�

    )التقميش( مرح¢ مجع املادة�

    تنظمي البطاقات�
� �

 ::::البحث العلمي ورشوطهالبحث العلمي ورشوطهالبحث العلمي ورشوطهالبحث العلمي ورشوطه

    اÌراسات النقدية+ البحث أالديب+البحث اللغوي اللساين -1

    اجلدة واجلودة+ أالمانة+ الرؤية اجلديدة متاما+ تفصيل ا÷مل+مجع املشتت -2

 ::::ورشوطهورشوطهورشوطهورشوطهالباحث الباحث الباحث الباحث 

ٕاجياد +فك املستشلك+ حتليل الظواهر+احلرية العلمية: الباحث إالنسان -1

    احللول للمشالك املطروحة  

التقيد مبالحظاته + احرتام املرشف+ احرتام البحوث والباحثني+أالمانة-2

    وتوجهياته

مع . املطالب+ املباحث+الفصول + أالبواب+ املقدمة وعنارصها: خطة البحث-3

فق إالشاكلية وبنية البحث، ويف اخلامتة مجمل إالجاÖت عن ٔاجزاء رضورة توا

    .إالشاكلية بوصفها حمرك البحث

        ::::مرح¢ ٕاعداد البحثمرح¢ ٕاعداد البحثمرح¢ ٕاعداد البحثمرح¢ ٕاعداد البحث

    ترتيب البطاقات�

مرح¢ التحرير نسـبة yقتباسات ٕاىل ٔاحصاهبا مع حتري اÌقة (ٔاويل تدوين�

    ).وأالمانة

    قراءة وتصويب�

    التصحيح املعريف�

  التصحيح اللغوي�
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  املفاهمي وأالبعاد : ـ اخلطاب   1

  ـ اخلطاب يف اÌراسات النقدية املعارصة   2

  ـ اخلطاب واللسانيات احلديثة   3

  ـ قضاn ومشÝت حتليل اخلطاب   4

  ـ ٔاشاكل ؤاصناف اخلطاب   5

  ـ مقاصد حتليل اخلطاب ؤابعاده امجلالية 6

  ـ النص واخلطاب 7

  ـ حتليل اخلطاب ومنحى التداولية 8

  ـ اخلطاب ونظرية االتصال املعارصة 9

  حتليل اخلطاب واÌراسات البنيوية - 10

  حتليل اخلطاب والنقد التفكييك والترشحيي ـ 11

  ـ الطرح النقدي العريب ملفهوم اخلطاب 12

  ـ مناجه حتليل اخلطاب 13

  .ـ اخلطاب والنظرية أالدبية املعارصة 14

    عالقة النص Öخلطاب/مفهوم النص/مفهوم اخلطاب -1

    /.اخلطاب يف الفكر النقدي العريب املعارص/اخلطاب يف الفكر النقدي الغريب -2

التداوليات ونظرية /من اللسانيات ٕاىل املناجه النسقية/من اللغة ٕاىل اخلطاب -3

    .البعد البنيوي اللساين يف حتليل اخلطاب/القراءة

حتوالت /املناجه املركبة/املناجه املفردة/مشلك عدم توافق بنية النص وآليات املهنج -4

    .الوظائف يف اخلطاب النقدي املعارص

    /...اخلطاب احلجاë/ياخلطاب الوصف/اخلطاب الرسدي -5

وظيفة /وظيفة التواصل/السامت السـمييائية/املقاصد أالسلوبية/املقاصد التداولية -6

    الوظيفة الشعرية/وظيفة التقرير/التفاعل وظيفة/إالبالغ

بنية الواقع يف / البىن العميقة وحتليل اخلطاب/البىن السطحية وحتليل اخلطاب -7

    .حتليل اخلطاب

@)ٕادخال عنرص املؤلف والسـياق(ا يف حتليل اخلطابنظرية التفكيك وتطبيقاهت -8 @
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        2222: : : : املعاملاملعاملاملعاملاملعامل
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  .فرتة ما قبل البنيوية :اجتاهات النقد أالديب احلديث    - - - - 1

  .تعدد مصطلحاتهمفهوم النقد البنيوي و  -2

  .أالصول الفلسفية للنقد البنيوي -3

  .أالصول اللسانية للنقد البنيوي -4

  .البنيوية الشÝنية-أ :روافد البنيوية -5

  .البنيوية التكوينية-ب:روافد البنيوية -6

  .النص أالديب من مدار املقاربة البنيوية ٕاىل مسـتوnت التحليل البنيوي -7

  .النقدية الغربية البنيوية يف الكتاÖت -8

  .البنيوية يف كتاÖت النقاد العرب املعارصين -9

  .حملمد بنيس" ظاهرة الشعر املعارص يف املغرب،مقاربة بنيوية تكوينية"قراءة يف كتاب - 10

  .لميىن العيد" يف معرفة النص"قراءة يف كتاب - 11

  .لصالح فضل" نظرية البنائية يف النقد أالديب"قراءة يف كتاب - 12

  .إالشاكالت النظرية للنقد البنيوي - 13

  .إالشاكالت التطبيقية للنقد البنيوي - 14
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        نقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارص    ::::    عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت
        أالولأالولأالولأالول: : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        yسـتكشافية yسـتكشافية yسـتكشافية yسـتكشافية : : : : امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة 
        الفكر اليوzين والنقد املعارصالفكر اليوzين والنقد املعارصالفكر اليوzين والنقد املعارصالفكر اليوzين والنقد املعارص    ::::امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        1111: : : : الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
        1111: : : : املعاملاملعاملاملعاملاملعامل
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1  nنية  أالدبيةـ القضاzيف الفلسفة اليو  

 ـ التقعيد الفلسفي للنقد  2

 الفكر اليوzين وفلسفة الفن  - 3

 ـ السفسطائية والنقد  4

  أالدبيةالمتثيل النقدي لٔالجناس  ـ  5

 للفن         أالفالطوينـ التصور  6

 وكتاب فن الشعر  ٔارسطو - 7

    ٔارسطوـ احملااكة عند   8

  أالدبية أالجناسـ   9

 ـ التخييل   10

 ـ الفعل اÌرايم وحراك امجلهور   11

 ـ الوحدات الثالث وفن املرسح   12

 ـ املأساة وامللهاة   13

  .واملسـتحيل املمكن  إالبداعـ   14
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        نقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارص    ::::    عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت
        أالولأالولأالولأالول: : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        yسـتكشافية yسـتكشافية yسـتكشافية yسـتكشافية : : : : امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة 
            العريبالعريبالعريبالعريبسترشاق يف أالدب سترشاق يف أالدب سترشاق يف أالدب سترشاق يف أالدب yyyy: : : : امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        1111: : : : الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
        1111: : : : املعاملاملعاملاملعاملاملعامل
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  حبث يف مفهوم yسترشاق -1

  وغرافيا احلركة yسترشاقيةبيبل -2

  ²رخي حركة yسترشاق -3

  وسائل yسترشاق -4

  عوامل yسترشاق -5

  ٔاثر yسترشاق يف أالدب العريب -6

  dود املسترشقني يف حتقيق أالدب العريب -7

  yسترشاق و الشعر اجلاهيل -8

  القدميyسترشاق و النرث  -9

  املدرسة الفرنسـية -:مدارس yسترشاق - 10

  املدرسة إالجنلزيية - 11

  املدرسة أالملانية - 12

  املدرسة إاليطالية - 13

14 - Öسترشاق يف بقية ٔاوروy  
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        نقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارص    ::::    عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت
        أالولأالولأالولأالول: : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        أالفقيةأالفقيةأالفقيةأالفقية: : : : امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة 
        لغة الغة الغة الغة اجنجنجنجنلزيية لزيية لزيية لزيية : : : : امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        1111: : : : الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
        1111: : : : املعاملاملعاملاملعاملاملعامل
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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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        أالساسـية أالساسـية أالساسـية أالساسـية : : : : امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة 
        النقد العريب احلديثالنقد العريب احلديثالنقد العريب احلديثالنقد العريب احلديث: : : : امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        5555: : : : الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
        3333: : : : املعاملاملعاملاملعاملاملعامل


	��א�������:� �

� �

        التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق        احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة
  حملة حول النقد العريب القدمي -1

  نشأة النقد العريب احلديث -2

  yجتاه إالحيايئ يف النقد -3

  yجتاه إالحيايئ يف النقد -4

  مالمح النقد عند الرافعي -5

   يف نقد العقادالرومانيسٔاثر املذهب  -6

  هل كتاب الغرÖل لنعمينقد جامعة املهجر من خال -7

  طه حسني zقد -8

  والتجديدية بني yجتاه إالحيايئ ياخلصوص  -9

  اجلزائري احلديثمالمح النقد  - 10

  اجتاهات النقد أالديب العريب احلديث - 11

  اجتاهات النقد أالديب العريب احلديث - 12

  تأثري املناجه النقدية الغربية عىل النقد العريب احلديث - 13

        ٔازمة النقد العريب احلديث - 14

  خصائص النقد أالديب القدمي عند ٕاحسان عباس -1

الطباعة، الصحافة، البعثات العلمية، الرتمجة عوامل الهنضة العربية،  -2

 ...والتأليف

  جامعة التسلمي وyنقياد للرتاث النقدي القدمي: حركة احملافظني  -3

  ...املرصفي : جامعة yنتقاء وyنتقاد : حركة التجديد الوسطي -4

  بني التجديد والتقليد ـ املعارك أالدبية ـ مؤثرات يف نقد الرافعي -5

  ...نصوص تطبيقية: رومانسـية yجنلزيية مالمح املدرسة ال -6

  نصوص تطبيقية -7

  نصوص تطبيقية: والتأثري التأثرمالمح  -8

  ...بني طه حسني والرافعي، بني الرافعي والعقاد:  مناذج -9

  ...رمضان محود : مناذج - 10

  جورج طرابييش: املذهب النفيس - 11

  مناذج تطبيقية: املذهب التارخيي  - 12

  نصوص تطبيقية: مواطن التأثري - 13

  عبد العزيز محودة: تطبيقيةنصوص  -14
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        ثاينثاينثاينثاينال ال ال ال : : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        أالساسـية أالساسـية أالساسـية أالساسـية : : : : امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة 
        املدارس النقديةاملدارس النقديةاملدارس النقديةاملدارس النقدية: : : : امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        4444: : : : الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
        2222: : : : املعاملاملعاملاملعاملاملعامل
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        التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق        احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة
  .النقد أالديب نظرة ²رخيية -1

  .نظرية معود الشعر -2

  .نظرية النظم -3

  .أالصول الفلسفية للنقد العريب املعارص -4

  .اللسانية النقد العريب املعارص أالصول -5

  .مفهومه و روافده:النقد البنيوي  -6

  .مدار املقاربة البنيوية للنص أالديب -7

  .النقد البنيوي ٕاشاكالترواج و  -8

  .مفهومه و اجتاهاته:النقد السـمييايئ -9

 يف أالطر النظرية للنقد السـمييايئ - 10

  .كتاÖت الغربيني

  .رواج و ٕاشاكالت النقد السـمييايئ - 11

  .النقد أالسلويب - 12

  .النقد التفكييك - 13

  ��.نظرية القراءة و التلقي - 14

  .ٕالحسان عباس" ²رخي النقد أالديب عند العرب"قراءة يف كتاب -1

  .العشامويحملمد زيك "قضاn النقد أالديب بني القدمي و احلديث"قراءة يف كتاب -2

  حملمد معر الطالب"مناجه اÌراسة أالدبية"قراءة يف كتاب -3

  .لفرديناند دوسوسري"حمارضات يف اللسانيات العامة"قراءة يف كتاب -4

  .ٔالمحد مطلوب" املصطلح النقدي"قراءة يف كتاب -5

  .ليوسف وغلييس"ٕاشاكلية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد"قراءة يف كتاب -6

اسـتنباط آليات :النقد أالديب من الالنسونية ٕاىل أاللسنية ليوسف وغلييس"قراءة يف كتاب -7

  .املعارص أالديبالنقد 

  .حملمد بنيس"ظاهرة الشعر العريب املعارص يف املغرب""تلخيص كتاب -8

  .لبيري جريو" عمل إالشارة"قراءة يف كتاب -9

  .Öرثلروالن " درس يف السـمييولوجيا"قراءة يف كتاب - 10

  .تلخيص حتليل محمد الهادي الطرابليس Ìيوان الشوقيات - 11

  .لعبد هللا ٕابراهمي" يف معرفة االٓخر"تلخيص الفصل الثالث اخلاص Öلتفكيكية من كتاب - 12

  .حتليل نص قصيص من املنظور السـمييايئ - 13

  .حتليل نص روايئ معارص من املنظور التفكييك - 14
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        التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق        احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة
  ـ نظرية التعبري 1

  ـ نظرية yنعاكس 2

  ـ نظرية أالجناس أالدبية 3

  ـ النظرية yج�عية 4

  " البيئة والزمن والسالÁ " ـ نظرية نقد السرية وفلسفة التارخي 5

  ـ التحول اللساين والنظرية أالدبية 6

  ـ النظرية البنيوية 7

  ـ النظرية أالدبية وحتوالت الكتابة 8

  ـ النظرية السـمييائية 9

  ـ نظرية القراءة والتأويل 10

  ـ النظرية أالدبية يف الرتاث أالديب والنقدي11

  ـ نظرية النظم عند عبد القادر اجلرجاين 12

  ـ النظرية أالدبية عند ابن طباطبا13

  ـ النظرية أالدبية عند حازم القرطاجين 14

  والشعر الرومانيس " ورد زورث " نصوص  -1

  ـ نصوص وليام باليك يف الشعر والنقد 2

   أالدبيةيف فهم الظاهرة " تني " ـ نصوص 3

  "نقد السرية يف " نصوص سانت بيف  ـ4

  " ٔاشعار كيتس ، وليام بليك " ـ الشعر الغنايئ 5

  ـ نصوص تودروف يف جمال املدرسة الشÝنية 6

  ـ نصوص جاك دريدا وميشال فوكو7

  " البنيوية النفسـية " جان لاكن " ـ نصوص 8

  "نصوص " سـمييائية بريس  -9

  نصوص Öرث يف سـميياء اÌالÁ  ـ10

  ) nوس ، ٔايزر (  أالملانيةنس الكونسـتا" نصوص مدرسة  - 11

  امربتو ايكو ، غادامار ، " ـ نصوص فلسفة التأويل  12

  " فيش" نصوص النقد الثقايف : اÌراسات النصية  - 13

نصوص ٔادونيس،  الثابت "  أالدبيةجتاوز النظرية " ـ النقد والكتابة 14

  واملتحول ، ديوان الشعر العريب 
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        احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة    التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق

عة افلوبري و لوبوك لصن dود: اجلهود أالولية يف النقد الروايئ الغريب  -1

  الرواية

  )مقال(اخلوري ثر الرواية يف هتذيب أالخالق لسلمي أ  -2

  )تطبيق(الرتمجة يف الهنوض Öلنقد الروايئ الغريب  دور -3

  لسزيا قامس " بناء الرواية"عرض حول كتاب  -4
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حمطاهتا و (حركة التأثر Öلنظرnت النقدية اجلديدة  -3

  )وسائطها

  اجتاهات النقد الروايئ -4

  النقد البنيوي الشلكي  -5

  dود الشÝنيني الروس يف نقد العمل احلاكيئ  -6

املبىن ، املنت احلاكيئ (مصطلحات النقد البنيوي الشلكي  -7

  ...)الرؤية ،الرسد، القصة ، اخلطاب،احلاكيئ 

املصطلح القصيص  همينةالنقد الروايئ و النقد القصيص و  -8

  املشرتك

 .فيس للرواية و توdاته أالساسـية التحليل الن -9
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        أالساسـيةأالساسـيةأالساسـيةأالساسـية: : : : امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة 
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  القراءة والتفكيك يف ضوء التفكيكية - 11
  نقد اسـتجابة القارئ - 12
  منادج القراء - 13

14@M نظرية التلقي يف النقد العريب املعارص 

  

  عند اللغويني والبالغيني والنقاد والفالسفة يف القدمي واحلديث: مناذج نصية  -1
ٕاثبات جوانب االتفاق وyختالف بنصوص بالغية ونقدية قدمية وحديثة  -2

 )...اجلاحظ، اجلرجاين(
  …اخلطابة عند السفسطائيني   -التطهري عند ٔارسطو   -3
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        التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق        احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة
  مدخل ٕاىل مناجه البحث -1
  خصائص الباحث وعوامل جناحه -2
  رشوط البحث العلمي -3
  إالعداد ٕاىل املناقشةبنية الرساÁ اجلامعية من  -4
  اختيار املوضوع القراءة ومجع املادة -5
  مسـتوnت التحليل والرتكيب -6
    املناجه النظرية -7
  )امجلع والتحرير( املهنجية   -8
  .الرشوع يف مجع مادة البحث وتوزيعها وتنظميها   -9

� �

/ املـهنج yج�عـي/ املـهنج التـارخيي: اختيار مهنج البحث -1
ـــهنج النفيســـ ـــهنج / امل ـــل النفيســـم ـــة/ التحلي / البنيوي

    .....التفكيكية/ السـمييائية
    .اختيار املراجع واملصادر املناسـبة للبحث -2
    .حتري اÌقة والعلمية وأالمانة وجودة الصياغة -3
    اجلدة واجلودة -4
    التحليل والرتكيب والتقومي -5
  مهنجية الكتابة والتحرير -6

� �

� �
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        نقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارص: : : : عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت 
        الثالثالثالثالثالثالثالث        ::::السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        املهنجيةاملهنجيةاملهنجيةاملهنجية: : : : امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة 
        التقنيات املهنجية للرتمجةالتقنيات املهنجية للرتمجةالتقنيات املهنجية للرتمجةالتقنيات املهنجية للرتمجة: : : : امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        3333: : : : الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
        2222: : : : املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

� �


	��א�������:� �

� �

        التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق        احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة
  اللكمة لكمة -1
  الرتمجة احلرفية -2
  الرتمجة اÌاللية -3
  الرتمجة التأويلية -4
  مقارÖت الرتمجة -5
  مقاربة ٕايديولوجية -6
  مقاربة نصية -7
  مقاربة سـËئية -8
  تواصليةمقاربة  -9

  مقاربة معرفية - 10

� �

  الرتمجة املعجمية االٓلية -1
  الرتمجة الرتكيبية -2
  الرتمجة Öٕعادة إالنتاج -3
  الرتمجة االٔسلوبية املقارنة - 4
  الرتمجة اللسانية النظرية - 5
  الرتمجة اللسانية التطبيقية - 6
  .الرتمجة اللسانية yج�عية -7

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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        نقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارص: : : : عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت 
        الثالثالثالثالثالثالثالث:  :  :  :  السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        yسـتكشافيةyسـتكشافيةyسـتكشافيةyسـتكشافية: : : : امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة 
            نظرnت نقديةنظرnت نقديةنظرnت نقديةنظرnت نقدية: : : : امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        1111: : : : الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
        1111: : : : املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        

	��א�������:� �

� �

        احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة
  املناجه السـياقية/ السـياق/النظرية السـياقية  -1
  املناجه النصية/النسقية  /النظرية النصية -2
  أالدبية يف فكر الشÝنيني الروس/النظرية امجلالية  -3
  نظرية التواصل -4
السنن /اللسان الرشعي/ وسائل الهمينة اللغوية/السنن الترشيعي/التواصل ووظائفهٔاراكن  -5

  .خطاب-التقابل لغة/التواصيل
  مسـتوnت التحليل البنيوي/النظرية البنيوية  -6
سـميياء /سـميياء أالهواء/سـميياء العمل/نظرية اÌوال املفتوحة واملتحركة/النظرية السـمييائية  -7

  التناص/التطويع
ا÷اوزة عند / الفجوة عند كامل ٔابوديب/yنزnح/الشعرية عند nكبسون/أالسلوبية  النظرية  -8

  كوهني
  املقامية/املقبولية/القصدnت/حتليل اخلطاب/اللسانيات الربيطانية/النظرية التداولية   -9

  أالسس املعرفية لنظرية التلقي/نظرية القراءة   - 10
  أالسس املعرفية للتفكيك/ د فانسن ليتشعن/ آليات التفكيكية عند دريدا/نظرية التفكيك   - 11
  النقد املعريف/النقد الثقايف/نظرية أالنساق الثقافية   - 12
    الظاهراتية /الهرمنيوطيقا/التأويل يف الفكر النقدي/مناجه التأويل/نظرnت التأويل  آليات التأويل - 13
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        نقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارص: : : : عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت 
        الثالثالثالثالثالثالثالث:  :  :  :  السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        yسـتكشافيةyسـتكشافيةyسـتكشافيةyسـتكشافية: : : : امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة امس الوحدة 
            لسانيات النصلسانيات النصلسانيات النصلسانيات النص: : : : امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        1111: : : : الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
        1111: : : : املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

  


	��א�������:� �

� �

  احملارضة
  الرساÁ وبنية إالخبار-املعينات/اخلطاب  /التواصل يف النص -1
  الوضع اللغوي -2
  ال�ثل الصويت/بنية صوتية  -3
  حركية أالفعال/املشـتقات/الطبيعة عنارص/احلواس/تباين/تشالك /بنية معجمية  -4
  التحليل Öملقومات/التباين الرتكييب/التشالك الرتكييب/البنية الرتكيبية  -5
  القناة وٕاقامة االتصال/املقام   -6
  النصية -7
/ إالحاالت /احلذف/عوامل yتساق /الفصل/الوصل(yنسجام /املسـتوى النحوي اÌاليل   -8

  )yستبدال اللغوي
  ) الوصف وا÷اوزة/Öلتقدمي والتأخري(اللعب اللغوي -9

  ) السـببية/ الروابط املنطقية/املنظامت الزمنية ( التطور/اخلطاب  /توى بنينة النصمسـ  - 10
ٔاساليب لغوية / التعليل/ العرض/التصوير /التطور املنطقي/yرتباط املقطعي : البنية املقطعية  - 11

  تتضمن yرتباط
ابط غري الرت /اخلطاطات/املدوzت/ أالطر/الهدف اخلطايب(الرتابط الفكري/املسـتوى الفكري  - 12

  االٓيل  
    )تعالق البنية العميقة والعامل( عدم التعارض - 13
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        نقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارصنقد حديث ومعارص    ::::عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت 
        الثالثالثالثالثالثالثالث: : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        أالفقيةأالفقيةأالفقيةأالفقية    ::::    امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        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 
    .والفساداÌين 

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

        ::::مظاهر الفساد إالداري واملايل مظاهر الفساد إالداري واملايل مظاهر الفساد إالداري واملايل مظاهر الفساد إالداري واملايل     ::::ÕلثاÕلثاÕلثاÕلثا

     .الرشوة •

    .احملسوبية •

     .احملاÖة •

    .الوساطة •

    .والزتوير yبزتاز •

    .غري القانوين G وإالنفاقهنب املال العام  •

    .يف ٕاجناز املعامالتالتباطؤ  •

    .yحنرافات إالدارية والوظيفية ٔاو التنظميية من قبل املوظف واملسؤول •

    .ا�الفات اليت تصدر عن املوظف العام ٔاثناء تأديته ملهام وظيفته •

ع عن ٔاداء عدم احرتام ٔاوقات ومواعيد العمل يف احلضور وyنرصاف ٔاو متضية الوقت يف قراءة الصحف واسـتقبال الزوار، وyمتنا •
    العمل ٔاو الرتاR والتاكسل وعدم حتمل املسؤولية

  ...وٕافشاء ٔارسار الوظيفة واخلروج عن العمل امجلاعي واحملاÖة يف التعيني يف مناصب املسؤولية •
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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

  : ٔاكد منظري وÖحيث عمل إالدارة والسلوك التنظميي عىل وجود ثالث فئات حددت هذه أالسـباب ويه 
        ::::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 ب ب ٔاسـبا -
    .ٔاسـباب اج�عية -
  .ٔاسـباب مركبة -
ضـعف املؤسسات،تضـارب املصاحل،السـعي للـرحب الرسيع،ضـعف دور التوعيـة Öملؤسسـات التعلمييـة ووسـائل .( أالسـباب العامـة للفسـاد-2

    ...Öلشلك الصارمعدم تطبيق القانون ...إالعالم وغريها
        ::::اÕٓر الفساد إالداري واملايل اÕٓر الفساد إالداري واملايل اÕٓر الفساد إالداري واملايل اÕٓر الفساد إالداري واملايل     ::::    خامساخامساخامساخامسا

     .ثر الفساد إالداري واملايل عىل النواy ñج�عيةأ  -
  .تأثري الفساد إالداري واملايل عىل التمنية yقتصادية -
  .وyسـتقرارتأثري الفساد إالداري واملايل عىل النظام السـيايس  -

 ::::واحملليةواحملليةواحملليةواحمللية    حماربة الفساد من طرف الهيئات واملنظامت اÌوليةحماربة الفساد من طرف الهيئات واملنظامت اÌوليةحماربة الفساد من طرف الهيئات واملنظامت اÌوليةحماربة الفساد من طرف الهيئات واملنظامت اÌولية: : : : سادسا سادسا سادسا سادسا 
  .اÌولية    الشفافية    منظمة    -
      ....إالداري    الفساد    ملاكحفة    املتحدة    أالمم    اتفاقية    -
  .يدار االٕ     الفساد    حماربة    ىف    النامية    اÌول    ملساعدة    اÌويل    البنك    برzمج    -
  .صندوق النقد اÌويل  -
  ....)الفساد،دور الضبطية القضائية يف ماكحفة الفساد،هيئة ماكحفة 01-06قانون 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
 القضايئ،    الترشيعي،اجلانب    yقتصادي،اجلانب    السـيايس،اجلانب    اجلانب٠مبخاطرالفساد    الوعي    التثقيفي وزnدة    اÌيين، اجلانب    اجلانب(

  .)    والوالء    yن�ء    ، جانب    املشاركة    الرقايب،جانب    ،اجلانب    البرشى    اجلانب    ،يدار االٕ     اجلانب
 ::::مناذج لتجارب بعمناذج لتجارب بعمناذج لتجارب بعمناذج لتجارب بعضضضض اÌول يف ماك اÌول يف ماك اÌول يف ماك اÌول يف ماكحفحفحفحفة الفسادة الفسادة الفسادة الفساد    ::::    ÕمناÕمناÕمناÕمنا

  .التجربة الرتكية،التجربة املالزيية ، أالمريكية ،جتربة هوجن كوجن    املتحدة    السـنغافورية ،جتربة الوالnت    التجربة الهندية ، التجربة ----


