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        الثالث و الرابعالثالث و الرابعالثالث و الرابعالثالث و الرابع
  

  

  

  
 

  
  
  
  



قدمي                                                                  قدمي                                                                  قدمي                                                                  قدمي                                                                  ٔادب عريب ٔادب عريب ٔادب عريب ٔادب عريب :    :    :    :    عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت                                                                                                                                                                                                                                                                                    جامعة محمد خيرض بسكرةجامعة محمد خيرض بسكرةجامعة محمد خيرض بسكرةجامعة محمد خيرض بسكرة: : : : املؤسسةاملؤسسةاملؤسسةاملؤسسة    4
    2012012012018888        ----    2012012012017777:    :    :    :    السـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



قدمي                                                                  قدمي                                                                  قدمي                                                                  قدمي                                                                  ٔادب عريب ٔادب عريب ٔادب عريب ٔادب عريب :    :    :    :    عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت                                                                                                                                                                                                                                                                                    جامعة محمد خيرض بسكرةجامعة محمد خيرض بسكرةجامعة محمد خيرض بسكرةجامعة محمد خيرض بسكرة: : : : املؤسسةاملؤسسةاملؤسسةاملؤسسة    5
    2012012012018888        ----    2012012012017777:    :    :    :    السـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعية

 

 

 

 

 

 

 

  :ا
	�ا�� ا�ول - 1
  

        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

        قيميقيميقيميقيمينوع الت نوع الت نوع الت نوع الت 

14141414 - - - -16161616    
        ٔاسـبوعٔاسـبوعٔاسـبوعٔاسـبوع

        حمارضةحمارضةحمارضةحمارضة
ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        موdةموdةموdةموdة

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        تطبيقيةتطبيقيةتطبيقيةتطبيقية

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        ٔاخرىٔاخرىٔاخرىٔاخرى

        ٕامتحانٕامتحانٕامتحانٕامتحان        متواصلمتواصلمتواصلمتواصل

                          وحدات التعلمي أالساسـيةوحدات التعلمي أالساسـيةوحدات التعلمي أالساسـيةوحدات التعلمي أالساسـية
      09              )ٕاخ/ٕاج( 1و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48    )جاهيل ؤاموي(القدمي العريب  الشعر :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    )يجاهيل ؤامو (القدمي العريب النرث  :2املادة 

      09              )ٕاخ/ٕاج( 2و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48    )جاهيل ؤاموي( النقد العريب القدمي  :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    1عمل العروض والقوايف  :2املادة 

                    وحدات التعلمي املهنجية

      09                )ٕاخ/ٕاج( 1و ت م 

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

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

  ×  ×  03  02  1:30    1:30    24    1عمل النحو  :3333املادة 

                    وحدات التعلمي ~سـتكشافية

      02                )ٕاخ/ٕاج(1و ت ٕا  

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  1االٓداب أالجنبية :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 :1املادة 

      30  19  18:00    15:00  09:00  384        1111مجموع السدايس مجموع السدايس مجموع السدايس مجموع السدايس 
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  :ا
	�ا�� ا

  
  
  
 

  

        وحدة التعلميوحدة التعلميوحدة التعلميوحدة التعلمي

عي عي عي عي احلجم السااحلجم السااحلجم السااحلجم السا
        السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        احلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعياحلجم الساعي أالسـبوعي
        أالرصدةأالرصدةأالرصدةأالرصدة        املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        نوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمينوع التقيمي

        حمارضةحمارضةحمارضةحمارضة        ٔاسـبوعٔاسـبوعٔاسـبوعٔاسـبوع    16161616- - - - 14141414
ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        موdةموdةموdةموdة

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        تطبيقيةتطبيقيةتطبيقيةتطبيقية

ٔ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    )العبايس(القدمي العريب  الشعر :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    )العبايس(القدمي العريب النرث  :2املادة 

      09              )ٕاخ/ٕاج( 2و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48    )العبايس( النقد العريب القدمي  :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    2عمل العروض والقوايف  :2املادة 

                    لمي املهنجيةوحدات التع

      09                )ٕاخ/ٕاج( 1و ت م 

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

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

  ×  ×  03  02  1:30    1:30    24    2عمل النحو  :3املادة 

                    وحدات التعلمي إالسكتشافية

      02                )ٕاخ/ٕاج(1و ت ٕا  

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  2االٓداب أالجنبية :1املادة 

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  2البالغة العربية  :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  009:0  384        2222مجموع السدايس مجموع السدايس مجموع السدايس مجموع السدايس 
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3 - �
�
  :  ا
	�ا�� ا
  
  

        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        
        ٔاسـبوعٔاسـبوعٔاسـبوعٔاسـبوع

        حمارضةحمارضةحمارضةحمارضة
ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        موdةموdةموdةموdة

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        تطبيقيةتطبيقيةتطبيقيةتطبيقية

ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل ٔاعامل 
        ٔاخرىٔاخرىٔاخرىٔاخرى

        امتحانامتحانامتحانامتحان        متواصلمتواصلمتواصلمتواصل

                    سـيةوحدات التعلمي أالسا

      09              )ٕاخ/ٕاج( 1و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48    املغريب وأالندليس الشعر :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    النرث املغريب وأالندليس :2املادة 

      09              )ٕاخ/ٕاج( 2و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48    النقد املغريب وأالندليس :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    ~سترشاق يف أالدب العريب القدمي :2املادة 

                    وحدات التعلمي املهنجية

      09                )ٕاخ/ٕاج( 1و ت م 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48    مصادر ومعامج :1املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48    3مهنجية البحث :2املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30    24    التلقي املعارص لٔالدب العريب القدمي :3املادة 

                    وحدات التعلمي إالسكتشافية

      02                )ٕاخ/ٕاج(1و ت ٕا  

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

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  نظرية أالدب :2املادة 

                    وحدة التعلمي أالفقية

      01              )ٕاخ/ٕاج(1ت ٔا فو 

  ×    01  01  1:30      1:30  24  ملهنةٔاخالقيات ا :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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  وهجاء اخلصوم من املرشكني" صلعم"سولر مدح ال - 11

   الفتوح واجلهادشعر  - 12

  . خصائص شعر صدر إالسالم - 13
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  )أالعالمو النشأة (املواعظ والقصص ا¾يين - 13
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 ::::املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع اختياراختياراختياراختيار كيفيةكيفيةكيفيةكيفية    - - - - 1111

    ....املوضوع    اختيار    مراحل �

    ....املوضوع    اختيار    يف    الباحث    سـيكولوجية �

    ....اختياره    بعد    البحث    مرشوع    صياغة    كيفية �

 :املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع ٕاعدادٕاعدادٕاعدادٕاعداد مراحلمراحلمراحلمراحل    - - - - 2222

� éو~طالع    القراءة    مرح....    

� éأالولية    اخلطة    مرح....    

� éواملراجع    املصادر    مجع    مرح....    
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        املهنجيةاملهنجيةاملهنجيةاملهنجية: : : :     امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        1111    عمل النحوعمل النحوعمل النحوعمل النحو    ::::امس املادة امس املادة امس املادة امس املادة 
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        2222::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل
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    مقدمة حول النظام اللغوي وعالقة الرصف Óلنحو -1

    :العامل يف النحو العريب -2

    مقدمة حول إالعراب �

    مفهوم العامل �

    نشأته �

    ٔاثره يف بناء النظرية النحوية �

    ٔاقسام العامل �

    ل النحويقواعد إالعام �

    ٔاثر العامل يف اخلالف النحوي �

    القرائن النحوية �

    :ٔاقسام اللكم العريب بني القدماء واحملدثني -3

    التصور الرتايث ٔالقسام اللكم �

    املبادئ، املسوغات، الظواهر �

    نقد احملدثني وبناء تصور جديد �

    التقسـمي الرÓعي �

    التقسـمي السـباعي �
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        ::::أدب املالمح أدب املالمح أدب املالمح أدب املالمح : : : : احملور أالول احملور أالول احملور أالول احملور أالول 

  مدخل ٕاىل ٔادب املالمح  -1

 التأسيس اليو�ين  -2

 )ٔاشـياء -حيوا�ت -ٔابطال -آلهة( امللحمة اليو�نية و حتليل رموزها أالسطورية  -3

  -فرجيل و ٕانيادته: انيةامللحمة الروم -4

 . ٔاثر امللحمة اليو�نية يف امللحمة الرومانية -5

 .ممزيات امللحمة الرومانية عن امللحمة اليو�نية -6

        ::::املرسحاملرسحاملرسحاملرسح: : : : احملور الثايناحملور الثايناحملور الثايناحملور الثاين

  )ملهاة -مأساة ( مدخل عام للمرسح اليو�ين  -1

 ) -ٔارسطوفانيس( امللهاة ٔامه ٔاعالïا  -2

 ).دميوس / البابليون/ الضفادع.(ٔارسطوفانيس   -3

 هوراس: املرسح الروماين  - أ 

  املرسح أالوريب الوسـيط و يف عرص الهنضة   –ب 

  )مناذج خمتارة هاملت، ماكبث، املÙ لري( شكسـبري : املرسح الóسـييك إالجنلزيي - أ

  اخلصائص الفنية ملرسح شكسـبري -4

مناذج ... ي ٔانتيجون كور�+ راسني فيدر، بريينيس، (املأساة ) . املرسح االتباعي( املرسح الóسـييك الفرنيس -5

 ).خمتارة

        ).دون جوان. õرتوف . البخيل -موليري(امللهاة   -6
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  )لنشأةاملفهوم وا(مدخل ٕاىل عمل البالغة -1

  الفرق بني البالغة والفصاحة وأالسلوب -2

  ...)اجلاحظ، اجلرجاين، ابن أالثري،العسكري، الساكيك(البالغة عند البالغيني القدماء -3

  )عمل املعاين، البيان، والبديع(علوم البالغة -4

  )نشايئأالسلوب اخلربي، وأالسلوب االٕ (اينعمل املع -أ 

  :تعريفه ومباحثه: عمل البيان -ب

  التّشبيه -1

  ~سـتعارة -2

  اâاز املرسل -3

  الكناية -4

  )رضورة ~سـتفادة من فكرة العدول أالسلويب: (تعريفه ومباحثه: عمل البديع - ج

نات املعنويّة -1   الّطباق، واملشالكة، والتّورية: احملسـّ

نات اللّفظّية -2   اجلناس، ورّد العجز عىل الّصدر، والّسجع: احملسـّ
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        أالفقيةأالفقيةأالفقيةأالفقية: : : :     امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        ٕاجنلزييةٕاجنلزييةٕاجنلزييةٕاجنلزيية    ::::امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
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        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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        الرب�مج املفصل للك مادةالرب�مج املفصل للك مادةالرب�مج املفصل للك مادةالرب�مج املفصل للك مادة
        ))))الثاينالثاينالثاينالثاينالسدايس السدايس السدايس السدايس ( ( ( ( 
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        ))))العبايسالعبايسالعبايسالعبايس((((قدمي قدمي قدمي قدمي الشعر العريب الالشعر العريب الالشعر العريب الالشعر العريب ال:  :  :  :      ::::امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
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        ))))تطور تطور تطور تطور عوامل النشأة ومظاهر ال عوامل النشأة ومظاهر ال عوامل النشأة ومظاهر ال عوامل النشأة ومظاهر ال ((((دراسة õرخيية للحياة العباسـية دراسة õرخيية للحياة العباسـية دراسة õرخيية للحياة العباسـية دراسة õرخيية للحياة العباسـية  - - - - 1111

        ::::الشعر السـيايس الشعر السـيايس الشعر السـيايس الشعر السـيايس         - - - - 2222

    مدح امللوك واخللفاء �

    )الربامكة (مدح الوزراء  �

    مدح القادة ؤامراء أالقالمي �

        : : : : شعر التيارات السـياسـيةشعر التيارات السـياسـيةشعر التيارات السـياسـيةشعر التيارات السـياسـية    - - - -     3333

  )السـيد امحلريي، دعبل اخلزاعي (مدح آل البيت  �

        ::::الشعر ~جûعيالشعر ~جûعيالشعر ~جûعيالشعر ~جûعي        - - - - 4444

    ظاهرة الشعوبية مفهوïا وتطورها �

    ظاهرة الزندقة مفهوïا وتطورها �

    ر واجلوعالفق �

    الصعلكة والصعاليك �

    شعر الهجاء، ذم أالخالق وأالشخاص �

        ::::شعر الغزلشعر الغزلشعر الغزلشعر الغزل        - - - - 5555

  العفيف: بأنواعهالغزل  �
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        أالدب العريب القدميأالدب العريب القدميأالدب العريب القدميأالدب العريب القدمي:  :  :  :  عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت عنوان املاسرت 
        الثاينالثاينالثاينالثاين: : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس
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        ))))العبايسالعبايسالعبايسالعبايس((((قدمي قدمي قدمي قدمي النرث العريب الالنرث العريب الالنرث العريب الالنرث العريب ال        ::::امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
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  )اجلدل واحلجاج(ابة يف العرص العبايس اخلط -1

  ...اخلطب ، املناظرات، ٔادب الرحé: بنية الفنون النرثيّة -2

  :مفهوïا ؤانواعها(الرسائل -3

  الرسائل ا¾يوانية /أ                         

  الرسائل أالدبية  /ب                        

  نيةالرسائل إالخوا  /ج                         

  الرسائل ~جûعية  /د                         

  . الكتابة يف العرص العبايس  -4

  )مع ال�ذج مفهوïا(التوقيعات  -5

  )مفهوïا وتطورها(املقامة -6

  )ٔاشاك� ؤاعالمه( الرسد -7

  :مناذج حتليلية لنصوص نرثية  -8

  .لكيé ودمنة   /أ                        

  .املقامات    /ب                       

  .قصص ٔالف ليé وليé   /ج                       
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    يف الشعر ما يلزم وما ال يلزم وما جيوز وما ال جيوز -7

    ....عيوب الشعر ؛ ما يفسد الشعر وما ال يفسده ؛ وما يسـتحسن منه القليل وما ال يسـتحسن مطلقا -8

    ........    ٔانواع العيوب من حيث الوزن والقافية -9

  .... عمل العروض وجواهباحمد¥ت يف :.:.:.:.معاين الشعر ؤاوهاïا - 10
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                2222أالجنبية أالجنبية أالجنبية أالجنبية االٓداب االٓداب االٓداب االٓداب : : : :     ::::امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        3333::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        2222::::للللاملعاماملعاماملعاماملعام
  


	��א�������:� �

� �
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بيا�ت، ال علومات و امل الطالب مع طرائق البحث عن خمتلف امللفات عرب أالنرتنيت اكلصور، يتعامل ::::~نرتنيت~نرتنيت~نرتنيت~نرتنيتالبحث عرب البحث عرب البحث عرب البحث عرب ـ  1

  .. صوتالفيديو ٔاو ال 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 

التعرف ٕاىل طرق اخرتاق احلاسوب وكيفيات الوقاية مهنا، والتعامل مع أالخطار أالمنية املتصÓ éلشـبكة  ::::ب ب ب ب أمن احلاسو أمن احلاسو أمن احلاسو أمن احلاسو ـ  3

  .ٔاساليب امحلاية من الفريوسات وبرامج التجسس  وٕاتقان

ت يف ومشالك وحلول الشـباك) ~نرتنت(ٔاو خارجية ) مجموعة حواسيب متصé(معرفة كيفية بناء شـبكة داخلية  ::::الشـباكت الشـباكت الشـباكت الشـباكت ـ  4

  .حدود ما حيتاجه الطالب 

عربه، ويتعمل كيفية ٕارفاق  وتبادل املعلومات ،بريد ٕالكرتوين للتواصل مع الزمالءاء نشكيفية إ  ):):):):Email((((ٕانشاء بريد ٕالكرتوينٕانشاء بريد ٕالكرتوينٕانشاء بريد ٕالكرتوينٕانشاء بريد ٕالكرتوينـ 5

  ..املستندات مع الرسائل ~لكرتونية 

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

  .اخل .. جحمه، وحتوي# ٕاىل نص ٔاو صور 

. يتعرف الطالب عىل ٔانواع من احلزم املكتبية، املدفوعة واâانية، وخصائصها، ومزاË لك حزمة وعيوهبا  ::::حزمة أالوفيس حزمة أالوفيس حزمة أالوفيس حزمة أالوفيس ـ  7

  .ؤاشهرها يه ميكروسوفت ٔاوفيس 
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 صق،لال لقص،والقيام بلك العمليات الفنية، اك النصوص ، يف هذه املرحé مع حترير يتعامل الطالب:  )WordWordWordWord( الووردالووردالووردالووردـ  8

  ..طباعته وحفظ املستند و  ،ٕادراج الصور و~رتباطات التشعبّية اسـتخدام ال�ذج، التنسـيق،، التصممي النسخ ،

وتصممي رشاحئ  بناء لب عىل كيفيةيتعّرف الطا وفيهلعروض التقدميية خيتص Óبر�مج  وهو: ) PowerPointPowerPointPowerPointPowerPoint( بوربونتبوربونتبوربونتبوربونتـ  9

  ..برصية ومسعية مؤثرات  ومثرية وحتتويحيوية للعرض 

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

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

و~حتفاظ  ،فتحهااسـتقبالها و وكيفية  ٕارسال مستندات ٕاىل زمالئه،تصوير وٕانشاء و يتعّمل الطالب كيفية  :لربيد إاللكرتوين لربيد إاللكرتوين لربيد إاللكرتوين لربيد إاللكرتوين ـ ا11

  ..واسـتعادهتا هبا 

ٔانواع اخلطوط احلاسوبية، وخواصها، والفروق الفنية والتقنية بيهنا، والبنط املناسب، ومعرفة كيفية ~سـتفادة  ::::اخلطواخلطواخلطواخلطوطططط    ـ  12

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

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

  .. احلاسوبية، املوسوعات ~لكرتونية، الفهرسة االٓلية 

ئل املتعلقة Óٕالعداد الفين للمذكرة وتصمميها، صفحة الغالف، اخلطوط املسـتخدمة، املالحق، لك املسا ::::ٕاعداد مذكرة ٕاعداد مذكرة ٕاعداد مذكرة ٕاعداد مذكرة ـ  14

  .ملسـتخدم، فنيات الطباعة وأاللواناجلداول، التجليد، الورق ا
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        الرب�مج املفصل للك مادةالرب�مج املفصل للك مادةالرب�مج املفصل للك مادةالرب�مج املفصل للك مادة
        ))))الثالثالثالثالثالثالثالثالسدايس السدايس السدايس السدايس ( ( ( ( 
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        لثالثلثالثلثالثلثالثاااا: : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس

        أالساسـيةأالساسـيةأالساسـيةأالساسـية    ::::    امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        الشعر املغريب وأالندليسالشعر املغريب وأالندليسالشعر املغريب وأالندليسالشعر املغريب وأالندليس    ::::امس املادة امس املادة امس املادة امس املادة 
        5555::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        3333::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل
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        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل
 الشعر يف املغرب وأالندلسالشعر يف املغرب وأالندلسالشعر يف املغرب وأالندلسالشعر يف املغرب وأالندلس

 : : : : الشعر يف املغربالشعر يف املغربالشعر يف املغربالشعر يف املغرب - - - -     أ أ أ أ 
  .بيئة املغرب سـياسـيا واجûعيا ؤادبيا -1
    ).ٕابراهمي بن أالغلب( الشعر يف عهد أالغالبة  -2
  . يف عهد الرسـمتيني الشعر -3
  .الشعر يف عهد الفاطميني -4
  .شعر املو¾Ëت  -5
  .شعر املداحئ النبوية -6

        : : : : الشعر يف أالندلسالشعر يف أالندلسالشعر يف أالندلسالشعر يف أالندلس    - - - - بببب
  .بيئة أالندلس سـياسـيا واجûعيا ؤادبيا -1          
  .شعر الغزل -2          
  .شعر احلرب -3          
  .شعر احلنني -4          
  .كوىشعر الش -5          
  .شعر السجن -6          
  . ر¥ء املدن واملام: -7
  .شعر الوصف -8
  .املوحشات وأالزجال -9

  .مناذج من شعر ابن زيدون الغزلية -1
  .وصف بعض معارك احلاجب املنصور البن دراج القسطيل -2
قصيدة عبد املÙ اجلزيري واحلنني ٕاىل أالهل ، ويوسف بن هارون  -3

  .ر;االرمادي واحلنني ٕاىل العامل اخل
  .ابن دراج وشعر الشكوى من الفقر والزمن -4
شعر السجن ابن شهيد أالندليس، ابن عامر أالندليس، املعمتد بن  -5

  .عباد
  .ابن حزم ور¥ء مدينة قرطبة، ابو البقاء الرندي ور¥ء أالندلس -6
  .مناذج من شعر ابن زمرك أالندليس -7

� �

� �

@ @
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        2222::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل
@ @@ @@ @@ @


	��א�������:� �

� �

 : : : : املغرباملغرباملغرباملغرب - - - -     أ أ أ أ 
 

   .)طارق بن زËد( اخلطابة -1        

  .الرسائل -2        

  .املقامة -3        

  
 ::::أالندلسأالندلسأالندلسأالندلس - - - -     بببب

        
  .الرسائل -1              

  .اخلطابة -2              

  .النرث العلمي -3              

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
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        ::::النقد يف املغرب وأالندلسالنقد يف املغرب وأالندلسالنقد يف املغرب وأالندلسالنقد يف املغرب وأالندلس

 ::::النقد يف املغربالنقد يف املغربالنقد يف املغربالنقد يف املغرب -  أ

 .النقد أالديب يف القريوان �

 .الهنشيل عبد الكرمي �

 .ابن رشـيق القريواين �

 .ابن رشف القريواين �

 .ابن خ>ون �

 .املقري ونفح الطيب �

    ::::النقد يف أالندلسالنقد يف أالندلسالنقد يف أالندلسالنقد يف أالندلس - ب

 .ابن عبد ربه ونقل املؤثرات املرشقية �

 .اâاالت الكربى للنقد يف أالندلس �

 .ابن شهيد ورسا� التوابع والزوابع �

 .ورسا� طوق امحلامةابن حزم  �

 .اء ورساج أالدÓءحازم القرطاجين ومهناج البلغ �
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        ~سترشاق يف أالدب القدمي~سترشاق يف أالدب القدمي~سترشاق يف أالدب القدمي~سترشاق يف أالدب القدمي    ::::امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        4444::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        2222::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

@ @
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@ @

1@M @@تعريف ~سترشاق.@ @

  .نشأة ~سترشاق  -2

  .وسائل ~سترشاق  -3

  .ٔاهداف ~سترشاق -4

  .مناجه ~سترشاق -5

  .ساليب ~سترشاقأ  -6

  .ٔاشهر املسترشقني -7

8- Óوالنقاد املسلمني من املسترشقني ءموقف أالد.  

  .آ¥ر ~سترشاق -9
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        هنجيةهنجيةهنجيةهنجيةامل امل امل امل     ::::    امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        3333مهنجية مهنجية مهنجية مهنجية     ::::امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        3333::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        2222::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل
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        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل
  تذكري  :  ل عاممدخ .1
  : مرحé القراءة .2

  .القراءة الرسيعة •

  ).~سـتكشافية(القراءة العادية  •

  ).النقدية(القراءة العميقة  •
  .حبث التخرج ةٕاشاكلي .3
  .أالسس املهنجية العلمية لكتابة البحث .4
  :كتابة البحث .5

  .بداية مرحé الكتابة �

  .يف البحث أالسلوب �

  .~قتباس �

  .مرحé التحرير �
  :مكو�ت البحث .6

    .شموالت املقدمةم  �

    .مشموالت املنت �

  .مشموالت اخلامتة �
   .طباعة البحث .7

  .ٔامهية البحث يف حياة إالنسان .1
  .بني القراءة والفهم .2
  .طريقة القراءة .3
  .آليات ~سـتكشاف .4
  .كيفية نقد ما نقرأ  .5
  .كيفية صياغة إالشاكلية .6
  .املهنج يف البحث .7
  .ٔامهية البطاقات يف البحث .8
  .تنظمي البطاقات .9
  .يف البحث العلمي بمقومات أالسلو  .10
  .طرق ~قتباس .11
  .عالمات الوقف ٔاو الرتقمي .12
  .ٔاعامل تطبيقية .13
  .معاجلة أالخطاء املطبعية .14
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   .لغةمجع وتدوين ال -1

  :ظهور كتب الغريب  -2

    .غريب القرآن/ أ                

    .غريب احلديث /ب              

   .املصادر أالدبية واللغوية يف الرتاث  -3     

  :مصادر اللغة -4     

  .العني للخليل:  املعامج  .1

    .الهتذيب لٔالزهري .2

    .امجلهرة البن دريد .3

    .الصحاح للجوهري .4

    .اللسان البن منظور .5

    .هبن سـيدا»صص ال .6

    .الفصيح لثعلب .7

    .أالضداد لٔالنباري .8

  .اخلصائص البن جين .9
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            التلقي املعارص لٔالدب العريب القدميالتلقي املعارص لٔالدب العريب القدميالتلقي املعارص لٔالدب العريب القدميالتلقي املعارص لٔالدب العريب القدمي: : : : امس املادة امس املادة امس املادة امس املادة 
        3333: : : : الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
            2222: : : : املعامل املعامل املعامل املعامل 
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   .أالديب هية النصما -1

   .بني الِقدم واحلداثة ديباالٔ النص  -2

   .القدمي أالديبمرجعيات النص  -3

  : مقارÓت معارصة للنص القدمي -4        

  .ظاهراتية / فيلولوجية/ أ                     

  .õرخيية/ اجûعية/ نفسـية/ ب                    

   .بنيوية/ شعرية/ ٔاسلوبية/ ج                    

     .ثقافية / تفكيكية /سـمييائية /د                    

    .).. ، املهنج وأالدوات، املداخل البينية، )العّينة(املادة النصية : سواء من حيث: (قراءات مغايرة يف النص أالديب القدمي -5       

    .)..الشعر، اخلطابة، الرسا�، الرحé، املقامة، : (تلقّي أالنواع أالدبية القدمية من منظورات معارصة -6       

    ..).، ٔالف ليé وليé، نص الرحé، النص الفلسفي: (النص القدمي من منظور استرشايق -7       

  النص النقدي واملامرسة التأويلية، التلقّي املمكن ونص نقد : (آليات حضور النص الرتايث يف اخلطاب االٔاكدميي املعارص -8       

    .)..النقد،         
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        أالدب املقارنأالدب املقارنأالدب املقارنأالدب املقارن        ::::امس املادة امس املادة امس املادة امس املادة 
        1111::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
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  .قراءة يف كتاب أالدب املقارن حملمد غنميي هالل: عاملية أالدب وعواملها .1

  .تفاعل أالدب العريب مع غريه من االٓداب قدمياعوامل  .2

  .جمنون لييل .3

  .éٔالف ليé ولي .4

  .)القصة عىل لسان احليوا�ت(لكيé ودمنة  .5

  .رسا� الغفران والكوميدË إاللهية .6

  .Óدورااملوحشات والرت  .7

  .B بن يقظان روبنسون كروزو .8

  .املقامة العربية وأالدب إالسـباين .9

  .صورة الفرس يف خبالء اجلاحظ:الصورولوجيا  .10

  .املتنيب وشعراء الفرس .11

  .ٔابو نواس والروديك .12
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  .نظرية أالدب بني املاهية واملفهوم .1

  )امجلالية أالخالقية ( وظيفة أالدب  .2

  .نظرËت الفن أالديب .3

  .نظرية احملااكة .4

  .نظرية التعبري .5

  .اخللق نظرية .6

  .نظرية ~نعاكس .7

  .أالدب وعمل ~جûع .8

  .أالدب وعمل النفس .9

  .أالدب وعمل امجلال .10

  .نظرية ا¾راما .11

  .شعريةال نظرية  .12

  .نظرية الرواية .13
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        أالفقيةأالفقيةأالفقيةأالفقية    ::::    امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        أخالقيات العمل أخالقيات العمل أخالقيات العمل أخالقيات العمل         ::::امس املادة امس املادة امس املادة امس املادة 
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        ::::جوهر الفساد جوهر الفساد جوهر الفساد جوهر الفساد     ::::ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال
  .الفساد لغةً 

  .الفساد اصطالحاً 
    .ا¾ين والفساد

        ::::ٔانواع الفسادٔانواع الفسادٔانواع الفسادٔانواع الفساد: : : : ¥نيا¥نيا¥نيا¥نيا    
  .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     ::::¥لثا¥لثا¥لثا¥لثا

     .الرشوة •

    .احملسوبية •

     .احملاÓة •

    .الوساطة •

    .والزتوير بزتاز~ •

    .غري القانوين � وإالنفاقهنب املال العام  •

    .التباطؤ يف ٕاجناز املعامالت •

    .~حنرافات إالدارية والوظيفية ٔاو التنظميية من قبل املوظف واملسؤول •

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

ور و~نرصـاف ٔاو متضـية الوقـت يف قـراءة الصـحف واســتقبال الـزوار، عدم احرتام ٔاوقـات ومواعيـد العمـل يف احلضـ •
    و~متناع عن ٔاداء العمل ٔاو الرتاI والتاكسل وعدم حتمل املسؤولية

  ...وٕافشاء ٔارسار الوظيفة واخلروج عن العمل امجلاعي واحملاÓة 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 وÓحيث عمل إالدارة والسلوك التنظميي عىل وجود ثالث فئات حددت هذه أالسـباب ويه 
        ::::حسب رٔاي الفئة أالوىل حسب رٔاي الفئة أالوىل حسب رٔاي الفئة أالوىل حسب رٔاي الفئة أالوىل     ////أ أ أ أ 
  .ٔاسـباب حرضية -
  .ٔاسـباب سـياسـية -
        ::::حسب رٔاي الفئة الثانية حسب رٔاي الفئة الثانية حسب رٔاي الفئة الثانية حسب رٔاي الفئة الثانية         ////بببب
  .ٔاسـباب هيلكية -
    .ٔاسـباب قميية -
  .ب اقتصاديةٔاسـبا-
        ::::حسب رٔاي الفئة الثالثة حسب رٔاي الفئة الثالثة حسب رٔاي الفئة الثالثة حسب رٔاي الفئة الثالثة         ////جججج
  .فسـيولوجيةيولوجية و ٔاسـباب ب  -
    .ٔاسـباب اجûعية -
  .ٔاسـباب مركبة -
ضعف املؤسسات،تضارب املصاحل،السعي للـرحب الرسيع،ضـعف دور التوعيـة Óملؤسسـات التعلمييـة .( أالسـباب العامة للفساد-2

    ...شلك الصارمÓل عدم تطبيق القانون ...ووسائل إالعالم وغريها
        ::::آ¥ر الفساد إالداري واملايل آ¥ر الفساد إالداري واملايل آ¥ر الفساد إالداري واملايل آ¥ر الفساد إالداري واملايل     ::::    خامساخامساخامساخامسا

     .ثر الفساد إالداري واملايل عىل النواB ~جûعيةأ  -
  .تأثري الفساد إالداري واملايل عىل التمنية ~قتصادية -
  .و~سـتقرارتأثري الفساد إالداري واملايل عىل النظام السـيايس  -

 ::::هيهيهيهيئئئئات واملنظامت ا¾ولية واحملليةات واملنظامت ا¾ولية واحملليةات واملنظامت ا¾ولية واحملليةات واملنظامت ا¾ولية واحملليةحماربة الفساد من طرف ال حماربة الفساد من طرف ال حماربة الفساد من طرف ال حماربة الفساد من طرف ال : : : : سادسا سادسا سادسا سادسا 
  .ا¾ولية    الشفافية    منظمة    -
      ....إالداري    الفساد    ملاكحفة    املتحدة    أالمم    اتفاقية    -
  .يدار االٕ     الفساد    حماربة    ىف    النامية    ا¾ول    ملساعدة    ا¾ويل    البنك    بر�مج    -
  .صندوق النقد ا¾ويل  -
  ....)،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
    الترشيعي،اجلانب    ~قتصادي،اجلانب    السـيايس،اجلانب    اجلانب٠مبخاطرالفساد    الوعي    التثقيفي وزËدة    ا¾يين، اجلانب    اجلانب(

  .)    والوالء    ~نûء    ، جانب    املشاركة    الرقايب،جانب    ،اجلانب    البرشى    باجلان    ،يدار االٕ     اجلانب القضايئ،
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  .التجربة الرتكية،التجربة املالزيية ، أالمريكية ،جتربة هوجن كوجن    املتحدة    السـنغافورية ،جتربة الوالËت    التجربة الهندية ، التجربة ----


