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الفهرس 
 

 

I- بطاقة تعرٌؾ الماستر-------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------تحدٌد مكان التكوٌن -1

 --------------------------------------------المشاركون فً التأطٌر   -2

 ---------------------------------------------إطار وأهداف التكوٌن -3

 --------------------------------------شروط االلتحاق  .أ 

 --------------------------------------------أهداف التكوٌن .ب 

 ------------------------------------ القدرات المستهدفة المؤهالت و .ج 

 ----------------------------القدرات الجهوٌة و الوطنٌة لقابلٌة التشغٌل .د 

 -----------------------------------الجسور نحو تخصصات أخرى .ه 

 -----------------------------------مؤشرات متابعة مشروع التكوٌن  .و 

 .........................................................قدرات التاأطٌر .ز 

----------------------------------------- اإلمكانٌات البشرٌة المتوفرة-4

----------------------------------- اساتذة المؤسسة المتدخلٌن فً االختصاص  - أ
 ------------------------------------التأطٌر الخارجً-ب

------------------------------------------ اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة-5

 --------------------------------- المخابر البٌداغوجٌة والتجهٌزات  .أ 

 ---------------------------- مٌادٌن التربص والتكوٌن فً المؤسسات .ب 

 --------------------------------مخابر البحث لدعم التكوٌن فً الماستر .ج 

 -------------------------------مشارٌع البحث لدعم التكوٌن  فً الماستر .د 

 ---------------- فضاءات األعمال الشخصٌة وتكنولوجٌات اإلعالم واالتصال  .ه 
 

II -بطاقةالتنظٌم السداسً للتعلٌم ------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------السداسً األول -1

 -------------------------------------------------السداسً الثانً -2

 ------------------------------------------------السداسً الثالث -3

 ------------------------------------------------السداسً الرابع -4

 --------------------------------------------حوصلة شاملة للتكوٌن -5
 

IIIالبرنامج المفصل لكل مادة  

IV -االتفاقٌات/العقود --------------------------------------------- 
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 :تحدٌد مكان التكوٌن -1

 كلٌة اآلداب واللؽات:كلٌة أو معهد  

  اآلداب واللؽة العربٌة: قسم 
 

: (*)المشاركون فً التكوٌن - 2

ال شًء : المإسسات الجامعٌة األخرى- 
 
 

 ال شًء :المؤسسات و الشركاء االجتماعٌون االقتصادٌون اآلخرون- 
 
 

 ال شًء: الشركاء الدولٌون األجانب - 
 
 

  إدراج االتفاقٌات الخاصة بالتكوٌن فً المالحق. 

 
 

  : إطار وأهداؾ التكوٌن-3

 

تحدٌد تخصصات النموذجٌة للٌسانس التً تسمح بااللتحاق بالتكوٌن فً )شروط االلتحاق  - أ
 الماستر المعنً 

 
 :ٌلتحق بهذا التخصص من ٌحمل الشهادة اآلتٌة

لؽة وأدب عربً : المٌدان
دراسات أدبٌة : الفرع

 أدب جزائري + أدب عربً+ أدب مقارن وعالمً : التخصصات:  اللٌسانس
 

 ( سطر على أكثر تقدٌر20الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاٌة التكوٌن ،) أهداؾ التكوٌن- ب

 
ٌستهدؾ التكوٌن فً هذا الماستر توجٌه اهتمام الطالب إلى األدب العربً القدٌم ، بقضاٌاه  

وظواهره األدبٌة المختلفة ، بعد أن حصل على قاعدة معرفٌة ضرورٌة فً األدب العربً بوجه 
والتكوٌن فً هذه الماستر ٌركز على قضاٌا محورٌة وظواهر كبٌرة . عام فً مرحلة اللٌسانس

وبذلك تنفتح أمام الطالب آفاق واسعة للبحث فً ... وفاعلة فً مسار األدب العربً القدٌم 
. مرحلة الدكتوراه التً ستتوجه فٌها عناٌته فٌها إلى جوانب دقٌقة فً مختلؾ هذه الجوانب 
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(  سطر على األكثر20 –فٌما ٌخص االندماج المهنً )المإهالت والقدرات المستهدفة - ج

 
ٌكتسب الطالب القدرة على التعامل مع النصوص ، وتحلٌل الخطاب األدبً ، والتعرؾ على بنٌته 

كما ٌضع التكوٌن فً هذه المرحلة نصب عٌنٌه تمكٌن . ، باستخدام المناهج الحدٌثة المختلفة 
الطالب من ولوج عالم البحث العلمً من أوسع أبوابه ، عن طرٌق تمتٌن صلته بالمصادر 

والمراجع والتعامل مع األرصدة المكتبٌة لالهتداء إلى المادة العلمٌة فً مظانها ، وتوظٌؾ ما 
.  تتٌحه تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال الحدٌثة من إمكانات كبٌرة فً هذا المجال 

       وفً ما ٌخص االندماج المهنً، تسمح له هذه الشهادة باالشتؽال فً القطاعات التً تهتم 
مثل التعلٌم، ومجاالت الثقافة والفكر والصحافة، والبحث العلمً : بالعربٌة الفصحى، وتطوراتها

...  الجامعً
 
القدرات الجهوٌة والوطنٌة القابلة لتشؽٌل حاملً الشهادات الجامعٌة  - د

تختلؾ القدرات الجهوٌة والوطنٌة المعنٌة بتوفٌر التشؽٌل حاملً هذا الماستر، فً ما بٌنها، 
لكنها تتفق فً التوجه العام، حٌث توفر له مجاالت عدة للتشؽٌل، منها البحث العلمً بمواصلة 
الدراسات الجامعٌة انتهاء بالدكتوراه، للتوظٌؾ بالجامعة ومواصلة البحث وإنتاج المعرفة، كما 

أن مإسسات التربٌة الوطنٌة تستقطب الكثٌر من حاملً هذه الشهادة، إضافة إلى مجاالت 
... الثقافة والصحافة

 
 :الجسور نحو تخصصات أخرى- ه

جسور نحو تخصصات أخرى تشترك معه فً الفرع،  (األدب العربً القدٌم)ٌتوفر لهذا الماستر 
: وتختلؾ فً التخصص، وهً

دراسات أدبٌة : الفرع 
أدب عربً قدٌم :  التخصص
أدب عربً حدٌث ومعاصر : التخصص
أدب جزائري : التخصص
أدب مقارن وعالمً : التخصص
أدب شعبً : التخصص

 
 : مإشرات متابعة التكوٌن - و

إن توفر قدرات التؤطٌر لدى قسم اآلداب واللؽة العربٌة فً جامعة اإلخوة منتوري ـ قسنطٌنة هو الذي ٌحمل 
 من حملة الدكتوراه برتبتً أستاذ 40الضمانة المإكدة لمتابعة المشروع ، فالقسم ٌتوفر على ما ال ٌقل عن 

 آخرٌن من األساتذة قً رتبة أستاذ مساعد من الصنؾ أ 100التعلٌم العالً وأستاذ  محاضر ، وما ٌربو على 
ولكن ذلك كله مرتبط بالتحكم فً عدد المتكونٌن بشكل عقالنً ، ووضع معاٌٌر دقٌقة للقبول فً هذا الطور . 

 .، وفً الطور الذي ٌعقبه كذلك 

 (إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم): قدرات التؤطٌر- ز
 

 طالبا 80
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 :اإلمكانٌات البشرٌة المتوفرة -4

 

 
 

 

. (توضح) محاضرة، تطبٌق، أعمال موجهة، أعمال تطبٌقٌة، تؤطٌر التربصات،  تؤطٌر المذكرات، أخرى *
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ال شًء : التؤطٌر الخارجً - أ

 
 

 ال شًء:  المؤسسة التابعة لها
 

 االسم واللقب
+ الشهادة التدرج 

  التخصص

الشهادة ما بعد 
+ التدرج 

 التخصص
 التوقٌع *طبٌعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

 

 (توضح)محاضرة،أعمال تطبٌقٌة، أعمال موجهة، تؤطٌر التربصات،  تؤطٌر المذكرات، أخرى  *
 
 

 :اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة -5

تقدٌم بطاقة عن التجهٌزات البٌداغوجٌة المتوفرة بالنسبة لألعمال : المخابر البٌداؼوجٌة والتجهٌزات- أ
 (بطاقة واحدة لكل مخبر ). المقترحنالتطبٌقٌة للتكوي

 
قسنطٌنة - مخبر السرد العربً، كلٌة اآلداب واللؽات، جامعة اإلخوة منتوري : عنوان المخبر 

 

  الرقم اسم التجهٌز  العدد المالحظات

 1 أجهزة حاسوب مكتبٌة 4 جٌدة جاهزة

 2 طابعات لٌزر 4 جٌدة جاهزة

 3 أجهزة نسخ وتصوٌر 2 جٌدة جاهزة

 4 أجهزة إعالم آلً محمولة 3 جٌدة جاهزة

 

 
 ال شًء :مٌادٌن التربص والتكوٌن فً المإسسات- ب
 

مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص 
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: مخابر البحث لدعم التكوٌن المقترح- ج
مخبر السرد العربً، جامعة اإلخوة منتوري قسنطٌنة 

 

 
 
 
 : مشارٌع البحث الداعمة للتكوٌن المقترح- د

 

تارٌخ بداٌة رمز المشروع عنوان مشروع البحث 
المشروع 

تارٌخ نهاٌة 
المشروع 

 U00920140002 2014 2017 "معجم الشواعر الجزائرٌات المعاصرات

 U00920140001 2014 2017الترجمة األدبٌة فً المجالت الجزائرٌة 
 U00920140007 2014 2017أنظمة تشكٌل المرئً فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة 

 U00920140003 2014 2017التشكٌل الدرامً عند رواد الشعر الحر 
 U00920140006 2014 2017لقسم اآلداب و اللؽة العربٌة الواقع واألفاق . د.م.نظام ل
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: فضاءات  األعمال الشخصٌة وتكنولوجٌات اإلعالم واالتصال- ه
 

 :تتوفر على مستوى قسم اآلداب واللؽة العربٌة قاعة للسمعً البصري وخدمات اإلنترنت
 92-91: القاعة

  جهازا30: أجهزة الحاسوب 
 طوال االسبوع: االشتؽال

 ......امكانبة تفدبم عروض سمعٌة بصرٌة من قبل الطالب
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II -بطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم 
( سداسٌات (4)الرجاء تقدٌم بطاقات األربع)
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: السداسً األول - 1
 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 محاضرة أسبوع  14-16
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعلٌم األساسٌة  

   09        (إج) 1و ت أ 
 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 بنٌة النص الشعري القدٌم: 1المادة 
 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 بنٌة النص النثري القدٌم: 2المادة 

   09        (إج) 2و ت أ 
 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 األدب القدٌم والنقد الجدٌد: 1المادة 
 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 العصور األدبٌة: 2المادة 

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

   09       (إج)و ت م 
 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 إشكالٌة البحث: 1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 مناهج البحث األدبً : 2 المادة 

 02 1:30  1:30  24 تحقٌق النصوص :  3المادة 
03 

 
× × 

          وحدات التعلٌم االسكتشافٌة

   02       (إج)و ت إ 
 × × 01 01 1:30  1:30  24بٌبلٌوغرافٌا األدب العربً القدٌم : 1المادة 
 × × 01 01 1:30  1:30  24 1علم الجمال: 2المادة 

          وحدة التعلٌم األفقٌة

   01       (إج)و ت أ ؾ 
 × × 01 01 1:30  1:30  24لغة أجنبٌة : 1المادة 

   30 19 18:00  15:00 09:00 384 1مجموع السداسً 
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 :السداسً الثانً- 2
 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 محاضرة أسبوع  14-16
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعلٌم األساسٌة  

   09        (إج) 1و ت أ 
 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 مضمون الخطاب الشعري القدٌم: 1المادة 
 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 مضمون الخطاب النثري القدٌم: 2المادة 

   09        (إج) 2و ت أ 
 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 األدب القدٌم والنقد الجدٌد: 1المادة 
 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 القٌم اإلنسانٌة فً األدب العربً القدٌم: 2المادة 

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

   09       (إج)و ت م 
 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 القراءة النقدٌة للمصادر والمراجع: 1المادة 
 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 تقنٌات القراءة و التحرٌر:  2المادة 
 × × 03 02 1:30  1:30  24 (تطبٌقات )حلقة بحث :  3المادة 

          وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة

   02       (إج)و ت إ 
 × × 01 01 1:30  1:30  24بٌبلٌوغرافٌا النقد العربً القدٌم : 1المادة 
 × × 01 01 1:30  1:30  24 2علم الجمال : 2المادة 

          وحدة التعلٌم األفقٌة

   01       (إج)و ت أ ؾ 
  × 01 01 1:30 1:30   24إعالم آلً : 1المادة 

   30 19 18:00 1:30 13:30 09:00 384 2مجموع السداسً 
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:  السداسً الثالث - 3
 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 محاضرة أسبوع  14-16
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعلٌم األساسٌة  

   09        (إج) 1و ت أ 
 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 قضاٌا النقد القدٌم: 1المادة 
 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 األدب الجزائري القدٌم: 2المادة 

   09       (إج) 2و ت أ 
 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 األساطٌر األدبٌة: 1المادة 
 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 األدب المغربً القدٌم: 2المادة 

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

   09       (إج)و ت م 
 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 خطة البحث: 1المادة 
 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 فنٌات التدقٌق والتوثٌق: 2المادة 
 × × 03 02 1:30  1:30  24 الفهرسة والمصادر والمراجع: 3المادة 

          وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة

   02       (إج)و ت إ 
 × × 01 01 1:30  1:30  24األجناس األدبٌة : 1المادة 
 × × 01 01 1:30  1:30  24الترجمة فً االختصاص : 2المادة 

          وحدة التعلٌم األفقٌة

   01       (إج)و ت أ ؾ 
 ×  01 01 1:30   1:30 24أخالقٌات المهنة : 1المادة 

   30 19 18:00  13:30 10:30 384 3مجموع السداسً 
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: السداسي الرابع - 4
اللغة واألدب العربي : الميدان

دراسات أدبية : الفرع
أدب عربي قديم : التخصص

 
 

تربص فً مؤسسة ٌتوج بمذكرة تناقش 
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعً األسبوعً 

 20 12 14 (مذكرة)العمل الشخصً 

التربص فً المإسسة 

الملتقٌات  10 07 10

 (محدد)أعمال أخرى 

 30 19 24 4مجموع السداسً 

 
 
ٌرجى ذكر الحجم الساعً اإلجمالً موزع بٌن المحاضرات والتطبٌقات،  ) : حوصلة شاملة للتكوٌن - 5

  (:للسداسٌات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلٌم حسب الجدول التالً
 

 ح س        و ت األساسٌة المنهجٌة االستكشافٌة األفقٌة المجموع

 محاضرة 288 144 / 24 456

 أعمال موجهة 288 216 144 28 676

 أعمال تطبٌقٌة / / / 24 24

 عمل شخصً 432 216 144 72 864

(ملتقى+مذكرة)عمل آخر 384 / / / 384  

 المجموع 1078 644 288 126 2404

 األرصدة 74 37 06 03 120

100%  02.5%  05%  30.84%  61.66%   لكل وحدة تعلٌماألرصدة%  

 
 السداسً الرابع: ٌنظر (*)
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III  - البرنامج المفصل لكل مادة
(  لكل مادةةتقدٌم بطاقة مفصل) 
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 أدب عربً قدٌم :عنوان الماستر

األول : السداسً
األساسٌة : اسم الوحدة
بنٌة النص الشعري القدٌم : اسم المادة

 5: الرصٌد
 3 :المعامل

 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
  (على األكثر

.  التعرؾ على بنٌة النص الشعري القدٌم كلٌا وجزئٌا  
 
 

وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً السنة األولى طور اللٌسانس التعرؾ على األدب العربً القدٌم بوجه عام فً مادة األدب 
 .القدٌم  

 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

طه + قراءة نص الجاحظ  آراء من فٌها قٌل ما وأهم العربً الشعر نشؤة. 1
حسٌن 

قراءة نصوص مناسبة  تعرٌفات ـ واألبٌات والقصٌدة المقطوعة. 2

قراءة نص ابن قتٌبة  عناصرها وترتٌب القصٌدة مقدمة بنٌة. 3

وهب + حسٌن عطوان  وتطورها المقدمات أشكال. 4
رومٌة 

ٌوسؾ + حسٌن عطوان  وتطورها نشؤتها الطللٌة، المقدمة. 5
خلٌؾ 

 نصوص ،حسٌن عطوان وتطورها نشؤتها الؽزلٌة، المقدمة. 6

أبو نواس ، نصوص  وتطورها نشؤتها الخمرٌة المقدمة. 7

المثل + نماذج من العمدة ( التخلص )األساس الؽرض إلى االنتقال. 8
السائر 

نماذج من المثل السائر  ومبرراته المقدمة عن االستؽناء. 9

وهب + نماذج من المعلقات  وموضوعاتها القصٌدة أؼراض. 10
رومٌة 

محمد مندور  القصٌدة فً والموضوعٌة العضوٌة الوحدة. 11

آخرٌن + نماذج من العمدة  القصٌدة بناء فً األساسٌة الوحدة ـ البٌت. 12

نماذج من العصر الجاهلً  القصٌدة ووحدة البحر. 13

نماذج من العصر الجاهلً  القصٌدة ووحدة القافٌة. 14

نماذج من العمدة وشروطها  أنواعها القصٌدة، خاتمة 15
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نماذج من ضرائر الشعر البن القصٌدة  بناء فً ومبرراتها الشعرٌة الضرورات 16
عصفور اإلشبٌلً   

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
..                  إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة

 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
كما أن اإلنترنت تتٌح . تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من مصادر الشعر القدٌم ومراجعه 

 .فرصا هائلة لالستزادة منه 
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
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أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
األول : السداسً

األساسٌة : اسم الوحدة
بنٌة النص النثري القدٌم : اسم المادة

 4: الرصٌد
 2: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
  (على األكثر

 .. التعمق فً فهم النص النثري القدٌم بمختلؾ أشكاله 
 
 

وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً السنة األولى طور اللٌسانس التعرؾ على األدب العربً القدٌم بوجه عام فً مادة األدب 
 .القدٌم  

 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة
 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

نص لزكً مبارك + نص لطه حسٌن  آراء من فٌها قٌل وما القدٌم النثر نشؤة. 1

نصوص من الوصاٌا والحكم ... مثل حكمة، اإلسالم، قبل النثرٌة األشكال. 2

خطبة زٌاد + حجة الوداع  والرسائل الخطب النثرٌة، األشكال تطور. 3

مناظرات من بالط المؤمون  المناظرات. 4

رسالة ابن العمٌد  اإلخوانٌة الرسائل. 5

أي نموذج من صبح األعشى  الدٌوانٌة الرسائل. 6

إلى ملوك  (ص)رسائل الرسول  الدول بٌن الدٌبلوماسٌة الرسائل. 7
عصره 

رسائل ملوك بنً األحمر إلى ملوك  وتطورها الدٌبلوماسٌة الرسالة مقدمة. 8
أراؼون وملوك المؽرب 

رسائل ملوك الطوائؾ إلى ٌوسؾ بن  الدٌبلوماسٌة الرسالة خاتمة. 9
تاشفٌن 

نص من + نص من البٌان والتبٌٌن  أشكاله وأهم التؤلٌفً النثر. 10
المقدمة 

المحاورات بٌن المدن األندلسٌة أو  أشكاله وأهم الوصفً النثر. 11
رسالة الحلوى البن شهٌد 

أي مقامة للهمذانً أو الحرٌري  بنٌتها عناصر وأهم المقامة. 12

قصة التوابع والزوابع  الخٌالٌة القصة. 13

قراءة فً قصتها  والزوابع التوابع رسالة. 14

قراءة نص من الرسالة الؽفران  رسالة 15
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قراءة فً كتاب الذخٌرة والقصور  المدن بٌن المناظرات 16

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة

 
 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 
. متواصال طوال السداسً 

مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس
... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه

 
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا . تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من مصادر النثر القدٌم ومراجعه 

 .هائلة لالستزادة منه 
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
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أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
األول : السداسً

األساسٌة : اسم الوحدة
األدب القدٌم والنقد الجدٌد : اسم المادة

 5: الرصٌد
 3: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
  (على األكثر

.  ٌتعرؾ الطالب على قراءات النقاد المحدثٌن للشعر العربً القدٌم 
 

وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (سطرٌن على األكثر

فً السنتٌن  )سبق للطالب فً طور اللٌسانس التعرؾ على المناهج النقدٌة الحدٌثة والمعاصرة بوجه عام 
 .، وبذلك ٌمكنه أن ٌتوقؾ عند محاوالت تطبٌقها وتنزٌلها على الشعر العربً القدٌم   (الثانٌة والثالثة 

 
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

طه حسٌن : نص 1 حسٌن طه التارٌخً، والنقد القدٌم األدب. 1

 التارٌخً، والنقد القدٌم األدب. 2

 2 حسٌن طه
 طه حسٌن: نص

 شوقً ضٌؾ: نص 1ضٌؾ شوقً التارٌخً، والنقد القدٌم األدب. 3

 شوقً ضٌؾ: نص 2ضٌؾ شوقً التارٌخً، والنقد القدٌم األدب. 4

 العقاد: نص 1العقاد النفسً، والنقد القدٌم األدب. 5

 العقاد: نص 2العقاد النفسً، والنقد القدٌم األدب. 6

 محمد النوٌهً: نص 1النوٌهً النفسً، والنقد القدٌم األدب. 7

 عز الدٌن اسماعٌل: نص 2النوٌهً النفسً، والنقد القدٌم األدب. 8

فٌصل  شكري اإلقلٌمً، والنقد القدٌم األدب. 9
 

 شكري فٌصل: نص

 اإلقلٌمً، والنقد القدٌم األدب. 10

 ضٌؾ شوقً
 شوقً ضٌؾ: نص

 طه حسٌن: نص حسٌن طه االجتماعً، والنقد القدٌم األدب. 11

 احمد كمال زكً: نص زكً كمال أحمد االجتماعً، والنقد القدٌم األدب. 12

 :نص حسٌن طه التكاملً، والنقد القدٌم األدب. 13
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 وهب رومٌة: نص رومٌة وهب التكاملً، والنقد القدٌم األدب. 14

 سٌد قطب: نصقطب  سٌد الفنً، والنقد القدٌم األدب 15

 عز الدٌن اسماعٌل: نصإسماعٌل  الدٌن عز الفنً، والنقد القدٌم األدب 16

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة

 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من المراجع فً المناهج والمقاربات النقدٌة المعاصرة 

 .كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه . وتطبٌقاتها
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
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أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
األول : السداسً

األساسٌة : اسم الوحدة
 العصور األدبٌة: اسم المادة

 4: الرصٌد
 2: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

 .. التعمق فً فهم النص النثري القدٌم بمختلؾ أشكاله 
 
 

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً السنة األولى طور اللٌسانس التعرؾ على األدب العربً القدٌم بوجه عام فً مادة األدب 
 .القدٌم  

 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

قراءة نصوص من العصر  1اإلسالم قبل ما عصر. 1

 المعلقات مثال  2اإلسالم قبل ما عصر. 2

 المدائح أو النقائض  1األموي والعصر اإلسالم صدر. 3

نصوص من الؽزل العذري مثال  2األموي والعصر اإلسالم صدر. 4

نص البن الرومً مثال  1العباسً العصر. 5

نص ألبً نواس   2العباسً العصر. 6

نص ألبً تمام أو البحتري  3العباسً العصر. 7

نص البن عبد ربه األندلسً  1والمؽربً األندلسً العصر. 8

نص البن زٌدون أو الرندي  2والمؽربً األندلسً العصر. 9

نص البن خمٌس أو الفشتالً  3والمؽربً األندلسً العصر. 10

نص البن الوردي  1المملوكً العصر. 11

نص للبوصٌري أو ابن نباتة  2المملوكً العصر. 12

نص البن مٌمون الجزائري  1العثمانً العصر. 13

نص لعبد الرحمن األخضري  2العثمانً العصر. 14

نص للبارودي  1النهضة عصر 15

نص لألمٌر عبد القادر  2النهضة عصر 16

 
 



24                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب
العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 

.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا . تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من مصادر النثر القدٌم ومراجعه 

 .هائلة لالستزادة منه 
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
األول : السداسً

المنهجٌة :  اسم الوحدة
إشكالٌة البحث : اسم المادة

 3: الرصٌد
 2: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
  (على األكثر

 . ٌتمكن الطالب من تحدٌد إشكالٌة محددة للبحث الذي سٌكون موضوع مذكرته 
 
 

وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على مناهج البحث والتلخٌص فً السنة األولى ، كما سبق له 
 .  التدرٌب على ممارستها قً السنة الثالثة ، عن طرٌق إعداد مذكرة مصؽرة للتخرج 

 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة
 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

تطبٌق على نموذج نابع من المحاضرة   همفهوم البحث وضرورت. 1

تطبٌق على آلٌات من المحاضرة  الحضارٌة ووظٌفته البحث مهام. 2

 تطبٌق على مسائل من المحاضرة 1(مفاهٌم )واإلشكالٌة والمشكلة المسؤلة. 3

 تطبٌق على مسائل من المحاضرة 2(مفاهٌم )واإلشكالٌة والمشكلة المسؤلة. 4

 تطبٌق على مسائل من المحاضرة البحث ومشروعٌة اإلشكالٌة. 5

 تطبٌق على مسائل من المحاضرة بالموضوع التعرٌؾ اإلشكالٌة، قبل ما. 6

 تطبٌق على مسائل من المحاضرة الموضوع إشكالٌة طرح. 7

 تطبٌق على مسائل من المحاضرة نوع كل ومتطلبات البحث أنواع. 8

 تطبٌق على مسائل من المحاضرة المتوقعة ونتائجه البحث أهداؾ. 9

 تطبٌق على مسائل من المحاضرة وأدواته وسائله ـ البحث. 10

 تطبٌق على مسائل من المحاضرة 1وأدواته  وسائله ـ البحث. 11

 تطبٌق على مسائل من المحاضرة  2البحث  فنٌات. 12

 تطبٌق على مسائل من المحاضرة صفاته وأهم الباحث. 13

 تطبٌق على مسائل من المحاضرة اإلشكالٌة ضبط فً وأهمٌته المشرؾ دور. 14

 تطبٌق على مسائل من المحاضرةبحثه  عن ومسإولٌته الباحث شخصٌة 15

 تطبٌق على مسائل من المحاضرةوإجازته  البحث تقٌٌم 16

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
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            2017\2016 : السنة الجامعية 

 
 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 
. متواصال طوال السداسً 

مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس
... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من المإلفات فً المنهجٌة ، وفٌها تركٌز على الجوانب 
 .كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه . المتعلقة بإشكالٌة البحث

.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
األول : السداسً

المنهجٌة :  اسم الوحدة
مناهج البحث األدبً : اسم المادة

 3: الرصٌد
 2: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
  (على األكثر

 . ٌتمكن الطالب من تحدٌد إشكالٌة محددة للبحث الذي سٌكون موضوع مذكرته 
 
 

وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على مناهج البحث والتلخٌص فً السنة األولى ، كما سبق له 
 .  التدرٌب على ممارستها قً السنة الثالثة ، عن طرٌق إعداد مذكرة مصؽرة للتخرج 

 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

الوقوؾ عند بعض التعرٌفات  عام تعرٌؾ ـ السٌاقٌة المناهج. 1

نعرٌؾ سٌد قطب مثال  الفنً المنهج. 2

الوقوؾ مع عز الدٌن إسماعٌل  النفسً المنهج. 3

الوقوؾ مع نص ألحمد كمال زكً  االجتماعً المنهج. 4

الوقوؾ مع نص لمندور  التارٌخً المنهج. 5

الوقوؾ عند بعض التعرٌفات  عام تعرٌؾ ـ النسقٌة المناهج. 6

لٌفً شتراوس +  نصوص دو صوصٌر  1البنٌوي المنهج. 7

نصوص لؽولدمان  2البنٌوي المنهج. 8

نطبٌق على سٌمٌائٌة العناوٌن والعتبات  1السٌمٌائً المنهج. 9

تطبٌق على سٌمٌائٌة بعض األسماء  2السٌمٌائً المنهج. 10

قراءة نصوص لجاك دٌرٌدا  1التفكٌكً المنهج. 11

قراءة نصوص لال كان  2التفكٌكً المنهج. 12

نصوص لـ هانز روبرت ٌاوس  1التلقً وجمالٌات القراءة نظرٌة. 13

نصوص لـ فولؾ ؼانػ آٌزر  2التلقً وجمالٌات القراءة نظرٌة. 14

نصوص للؽذامً الثقافً  المنهج 15

نصوص للبطل  األسطوري  المنهج 16

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
 ..إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة



28                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من المإلفات فً مناهج البحث األدبً، وفٌها تركٌز على 

 .كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه . الجوانب المتعلقة بالمنهجٌة وتطبٌق المناهج
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
األول : السداسً

المنهجٌة :  اسم الوحدة
تحقٌق النصوس : اسم المادة

 3: الرصٌد
 2: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
  (على األكثر

 . ٌتمكن الطالب من تحدٌد إشكالٌة محددة للبحث الذي سٌكون موضوع مذكرته 
 
 

وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على مبادئ التحقٌق ومعالجة النصوص األدبٌة، كما سبق له 
 .  التدرٌب على ممارستها قً السنة الثالثة ، عن طرٌق إعداد مذكرة مصؽرة للتخرج 

 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

تنظٌر : نص للتحقٌق اإلعداد أو التحقٌق مقدمات. 1

 النصوص أو المخطوطات عن البحث. 2
 األصلٌة

إجراءات أولٌة : نص

تصنٌفات : نص عائالت إلى المخطوطات تصنٌؾ. 3

ترتٌب المخطوطات : نص الواحدة العائلة داخل المخطوطات ترتٌب. 4

  الواحدة العائلة داخل المخطوطات ترتٌب. 5

 عائالت بٌن الجمع ٌجوز هل. 6
 المخطوطات؟

نقاش، تدرٌب : نص

مقارنة : نصوص أصله إلى به العودة أو النص تحقٌق. 7

 أو له ٌشترط وما النص تحقٌق مفهوم. 8
 فٌه

اجراءات : نص

تصفح / تدرٌب/ اجراءات: نص ومتى؟ النص، تصحٌح ٌجوز هل. 9

تصفح : نص النص؟ فً الزٌادة أو الحذؾ ٌجوز متى. 10

لواحق : نص التحٌق لواحق. 11

فهارس / شواهد من مخطوط المخطوط فهارس. 12

فهارس / شواهد من مخطوط الفهارس ترتٌب. 13

فهارس / شواهد من مخطوط البٌبلٌوؼرافً الفهرس. 14

فهارس / شواهد من مخطوطاألعالم  فهرس 15

فهارس / شواهد من مخطوط  ..اآلٌات، أو القوافً، فهرس 16

 



30                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب
العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 

 ..إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من المإلفات فً تحقٌق النصوص ومقارنتها ، وفٌها تركٌز 

 .كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه . على الجوانب المتعلقة بالتحقٌق بشكل عام
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
األول : السداسً

االستكشافٌة : اسم الوحدة
بٌبلٌوؼرافٌا األدب القدٌم : اسم المادة

 1: الرصٌد
 1: المعامل

 
ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم

  (على األكثر
.  ٌتمكن الطالب من التعرؾ على أهم ما تحوٌه المكتبة من مصادر ومراجع تتصل باألدب العربً القدٌم 

 
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارؾ المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر
سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس دراسة مادة المصادر بوجه عام فً السنة األولى ، وإذا كانت تلك المادة قد 

ركزت على مصادر األدب القدٌم واللؽة العربٌة ، فإنها قد زودت الطالب بمفاهٌم نظرٌة عن أهمٌة المصادر 
والمراجع ، وأهلته ألن ٌتوسع أفقه لإللمام بالمراجع التً ٌمكن أن تشكل رافدا ٌٌسر له التعامل مع النصوص 

.   القدٌمة فً مظانها 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

أعمال موجهة األسبوع 

 عام تعرٌؾ العربً، المشرق بٌبلٌوؼرافٌة. 1

 عام تعرٌؾ الشعرٌة، المجامٌع. 2

 المفضلٌات. 3

 األصمعٌات. 4

 العرب أشعار جمهرة. 5

 األؼانً. 6

 عام تعرٌؾ النثرٌة، المجامٌع. 7

 العرب رسائل جمهرة. 8

 الجاحظ ورسائل والتبٌٌن، البٌان. 9

... الحٌوان كتاب. 10

عام  تعرٌؾ العربً، المؽرب بٌبلٌوؼرافٌا. 11

 ربه عبد البن الفرٌد، العقد. 12

 بسام البن الجزٌرة، أهل محاسن فً الذخٌرة. 13

 سعٌد البن المؽرب، ُحلى فً المؽرب. 14

لألصفهانً  العصر، وجرٌدة القصر خرٌدة 15

 .للمقري الرطٌب، األندلس ؼصن من الطٌب نفح 16

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
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 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا . تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر هام من مصادر ببلٌوؼرافٌا األدب القدٌم 

 .هائلة لالستزادة منه 
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
األول : السداسً

االستكشافٌة : اسم الوحدة
 1علم الجمال : اسم المادة

 1: الرصٌد
 1: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
  (على األكثر

ٌتمكن الطالب من التعرؾ على المبادئ النظرٌة لعلم الجمال ، واستكشاؾ إمكان االنتفاع بها فً قراءة النص 
 .األدبً على وجه الخصوص  

 
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارؾ المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر
سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على مناهج النقد األدبً بوجه عام فً السنة الثانٌة ، مما ٌإهله 

 . لتلقً مبادئ علم الجمال 
 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

أعمال موجهة األسبوع 

 الجمال علم مفهوم. 1

 العصور عبر الجمال علم مفهوم. 2

 الذاتً االتجاه/ الجمال علم اتجاهات. 3

 وتارٌخً مفهومً مهاد: الجمال علم اتجاهات. 4

 الموضوعً االتجاه/ الجمال علم اتجاهات. 5

 كانط تصنٌؾ/ الجمٌلة الفنون تصنٌفات. 6

 هٌجل تصنٌؾ/ الجمٌلة الفنون تصنٌفات. 7

 شوبنهاور/ الجمٌلة الفنون تصنٌفات. 8

 اللو شارل/ الجمٌلة الفنون تصنٌفات. 9

 الٌافً الكرٌم عبد/ الجمٌلة الفنون تصنٌفات. 10

 الحسن/ الجمالٌة القٌم. 11

 الحالوة/ الجمالٌة القٌم. 12

  الجمال/ الجمالٌة القٌم. 13

 الروعة/ الجمالٌة القٌم. 14

 الجمال علم مفهوم 15

 العصور عبر الجمال علم مفهوم 16

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة



34                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
كما أن اإلنترنت تتٌح . تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من المإلفات والمراجع فً علم الجمال 

 .فرصا هائلة لالستزادة منه 
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
األول : السداسً

األفقٌة : اسم الوحدة
لؽة أجنبٌة : اسم المادة

 1: الرصٌد
 1: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
  (على األكثر

ٌتمكن الطالب من التعرؾ على اللؽات األجنبٌة، وإتقانها حد استعمالها فً البحث العلمً، وحٌاته بوجه عام، 
. فهً من ضرورات العصر  

 
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارؾ المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر
 . سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس دراسة لؽة أجنبٌة ، مما ٌإهله للتعمق فٌها فً مرحلة الماستر 

 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 .ـ مفهوم الجمال 
. ـ فلسفة الجمال  

ـ نظرٌات فً علم الجمال 
 

وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب
العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 

.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من المإلفات والمراجع والطرائق الحدٌثة فً تعلم اللؽات 

 .كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه . األجنبٌة 
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة

 
 
 
 
 



36                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
 الثانً : السداسً

األساسٌة : اسم الوحدة
مضمون الخطاب الشعري القدٌم : اسم المادة

 5: الرصٌد
 3: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
  (على األكثر

 .التعرؾ على مضمون النص الشعري القدٌم كلٌا وجزئٌا  
 

وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارؾ المسبقة المطلوبة 
سبق للطالب فً السنة األولى طور اللٌسانس التعرؾ على األدب العربً القدٌم بوجه عام فً مادة األدب 

 .القدٌم  
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

نصوص لوهب رومٌة  1الشعري والمضمون الشعري الؽرض. 1

 نص لوهب رومٌة  2الشعري والمضمون الشعري الؽرض. 2

 القدٌم، العربً للشعر الكبرى المضامٌن. 3
 عام تعرٌؾ

نصوص من العصر الجاهلً 

نص للبٌد + نص لطرفة  والموت الحٌاة. 4

عمرو بن كلثوم  1والقبٌلة الشاعر والجماعة، الفرد. 5

امرإ القٌس  2والقبٌلة الشاعر والجماعة، الفرد. 6

عمرو بن قمٌئة  1والموضوع الذات بٌن. 7

عنترة + امرإ القٌس  2والموضوع الذات بٌن. 8

طرفة بن العبد + لبٌد بن ربٌعة  1الفلسفٌة المضامٌن بعض. 9

طرفة + لبٌد  2الفلسفٌة المضامٌن بعض. 10

طرفة + لبٌد والعدم  الوجود. 11

أبو نواس + األعشى +  طرفة  اللذة واقتناء المتعة. 12

عنترة  الخلود ومفهوم الفروسٌة. 13

حاتم والشعراء الفرسان  الخلود ومفهوم الكرم. 14

نصوص من النعمان القاضً  1اإلسالمٌة والمضامٌن الفتوحات شعر 15

نصوص من النعمان القاضً  2اإلسالمٌة والمضامٌن الفتوحات شعر 16

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة

           
 



37                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
كما أن .. . تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من المإلفات والمراجع فً مضامٌن الشعر القدٌم

 .اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه 
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
الثانً : السداسً

األساسٌة : اسم الوحدة
مضمون الخطاب النثري القدٌم : اسم المادة

 4: الرصٌد
 2: المعامل

 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

 .. التعمق فً فهم النص النثري القدٌم بمختلؾ أشكاله 
 

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً السنة األولى طور اللٌسانس التعرؾ على األدب العربً القدٌم بوجه عام فً مادة األدب 
 .القدٌم  

 
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

 واألمثال الحكم ـ واألخالقً االجتماعً المضمون. 1
 1والوصاٌا

أمثال ،  : نص

 واألمثال الحكم ـ واألخالقً االجتماعً المضمون. 2
 2والوصاٌا

وصٌة األعرابٌة : نص
 البنتها

 الرسائل فً والسٌاسً االجتماعً المضمون. 3
 1الدٌبلوماسٌة والرسائل المعاهدات  الدٌوانٌة،

من صبح األعشى : نص

 الرسائل فً والسٌاسً االجتماعً المضمون. 4
 2الدٌبلوماسٌة والرسائل المعاهدات  الدٌوانٌة،

من مقدمة ابن : نص
خلدون 

الحرٌري / نص بدٌع الزمان 1المقامات فً واألخالقً االجتماعً المضمون. 5

 الحرٌري/ نص بدٌع الزمان 2المقامات فً واألخالقً االجتماعً المضمون. 6

 التوابع رسالة فً والفنً األدبً المضمون. 7
 1والزوابع

التوابع والزوابع : نص

 التوابع رسالة فً والفنً األدبً المضمون. 8
 2والزوابع

 التوابع والزوابع: نص

رسالة الؽفران : نص 1الؽفران رسالة فً ورائً الما المضمون. 9

 رسالة الؽفران: نص 2الؽفران رسالة فً ورائً الما المضمون. 10

 قصة حً بن ٌقظان :نص 1ٌقظان بن حً قصة فً الفلسفً المضمون. 11

 قصة حً بن ٌقظان: نص 2ٌقظان بن حً قصة فً الفلسفً المضمون. 12

 بخالء الجاحظ   :نص   1الجاحظ بخالء فً واالجتماعً النفسً المضمون. 13

 بخالء الجاحظ  : نص :نص 2الجاحظ بخالء فً واالجتماعً النفسً المضمون. 14

 بخالء الجاحظ  : نص :نص 1للجاحظ الحٌوان كتاب فً العلمً المضمون 15

 بخالء الجاحظ  : نص :نص 2للجاحظ الحٌوان كتاب فً العلمً المضمون 16
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وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب
العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 

.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
كما أن .. . تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من المإلفات والمراجع للنص النثري القدٌم 

 .اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه 
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
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            2017\2016 : السنة الجامعية 

أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
الثانً : السداسً

األساسٌة : اسم الوحدة
األدب القدٌم والنقد الجدٌد : اسم المادة

 5: الرصٌد
 3: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

 .ٌتعرؾ الطالب على قراءات النقاد المحدثٌن للنثر العربً القدٌم 
 

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً طور اللٌسانس التعرؾ على المناهج النقدٌة الحدٌثة والمعاصرة بوجه عام  ، وبذلك ٌمكنه 
 أن ٌتوقؾ عند محاوالت تطبٌقها وتنزٌلها على النثر العربً القدٌم  ، 

 
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

كمال أبوذٌب : نص 1وآخرون دٌب أبو كمال ـ البنٌوي والنقد القدٌم األدب. 1

كمال أبوذٌب : نص 2وآخرون دٌب أبو كمال ـ البنٌوي والنقد القدٌم األدب. 2

 محمد مفتاح: نص 1وآخرون مفتاح محمد ـ السٌمٌائً والنقد القدٌم األدب. 3

 بوفالقة سسعد: نص 2وآخرون بوفالقة سسعد ـ السٌمٌائً والنقد القدٌم األدب. 4

 عزام محمد: نص 1وآخرون عزام محمد ـ األسلوبً والنقد القدٌم األدب. 5

 السد الدٌن نور: نص 2وآخرون السد الدٌن نور ـ األسلوبً والنقد القدٌم األدب. 6

 البطل علً: نص 1وآخرون البطل علً ـ األسطوري والنقد القدٌم األدب. 7

 الرحمن عبد نصرت ـ األسطوري والنقد القدٌم األدب. 8
 وآخرون

 الرحمن عبد نصرت: نص

 الؽذامً: نص 1وآخرون الؽذامً ـ التفكٌكً والنقد القدٌم األدب. 9

 الؽذامً: نص 2وآخرون الؽذامً ـ التفكٌكً والنقد القدٌم األدب. 10

 تٌبرماسٌن ـ التلقً وجمالٌات القراءة ونظرٌة القدٌم األدب. 11
 1وآخرون

 تٌبرماسٌن: نص

 تٌبرماسٌن ـ التلقً وجمالٌات القراءة ونظرٌة القدٌم األدب. 12
 2وآخرون

 تٌبرماسٌن: نص

 الرحمن عبد طه: نص 1وآخرون الرحمن عبد طه ـ التداولً والنقد القدٌم األدب. 13



41                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

 الرحمن عبد طه: نص 2وآخرون الرحمن عبد طه ـ التداولً والنقد القدٌم األدب. 14

 لؽذامً: نص 1وآخرون الؽذامً ـ الثقافً والنقد القدٌم األدب 15

 لؽذامً: نص 2وآخرون الؽذامً ـ الثقافً والنقد القدٌم األدب 16

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة

 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من المإلفات والمراجع فً المناهج والمقاربات النقدٌة 

 .كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه . .. . المعاصرة وتطبٌقاتها 
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
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أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر

الثانً : السداسً
األساسٌة : اسم الوحدة
القٌم اإلنسانٌة فً األدب العربً القدٌم : اسم المادة

 4: الرصٌد
 2: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

 .ٌتعرؾ الطالب على ما ٌزخر به  األدب العربً القدٌم من قٌم إنسانٌة وحضارٌة علٌا 
 

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً طور اللٌسانس التعرؾ على موضوعات األدب العربً القدٌم، ومنها القٌم اإلنسانٌة، التً 
 .سٌتمكن من تعمٌق معرفتها، ووضعها فً إطارها اإلنسانً الحضاري بوجه عام 

 
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

تعرٌفات  اإلنسانٌة والقٌم القٌم، مفهوم. 1

 عنترة والصعالٌك  1القدٌم العربً األدب فً الحرٌة قٌمة. 2

عنترة والصعالٌك  2القدٌم العربً األدب فً الحرٌة قٌمة. 3

نصوص للصعالٌك  1القدٌم العربً األدب فً العدالة قٌمة. 4

نص لطرفة  2القدٌم العربً األدب فً العدالة قٌمة. 5

نص لعنترة  1القدٌم العربً األدب فً الشجاعة قٌمة. 6

نص لقطري بن الفجاءة  2القدٌم العربً األدب فً الشجاعة قٌمة. 7

نصوص لعنترة والشعراء الفرسان  1القدٌم العربً األدب فً الكرم قٌمة. 8

نصوص لعنترة والشعراء الفرسان  2القدٌم العربً األدب فً الكرم قٌمة. 9

نص لزهٌر  التسامح قٌمة. 10

نص لزهٌر  2التسامح قٌمة. 11

نص لعنترة  1اآلخرٌن أجل من التضحٌة قٌمة. 12

نص لعروة بن الورد  2اآلخرٌن أجل من التضحٌة قٌمة. 13

نصوص  لعنترة والصعالٌك  1اآلخر واحترام اإلنسانٌة الكرامة قٌمة. 14

نصوص لعنترة والصعالٌك  2اآلخر واحترام اإلنسانٌة الكرامة قٌمة 15

نص لزهٌر البشر  بٌن التعاون قٌمة 16

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
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 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 
. متواصال طوال السداسً 

مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس
... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من المإلفات والمراجع فً األدب العربً القدٌم، ومنها ما 
 .كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه . .. . ٌركز على القٌم اإلنسانٌة والحضارٌة فٌه 

.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



44                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
الثانً : السداسً

المنهجٌة : اسم الوحدة
القراءة النقدٌة للمصادر والمراجع : اسم المادة

 3: الرصٌد
 2: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

ٌتمكن الطالب من القٌام بقراءة نقدٌة للمصادر والمراجع ذات الصلة بموضوع مذكرته التً سٌقدمها 
.  للمناقشة فً مختتم السداسً الرابع  

 
وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على مناهج البحث والتلخٌص ، كما سبق له التدرٌب على 
.   ممارستها قً السنة الثالثة ، عن طرٌق إعداد مذكرة مصؽرة للتخرج 

 
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

نماذج : مناقشة تعرٌفات المصادر والمراجع وكٌفٌة الحصول علٌها. 1

.. تصنٌؾ، تحدٌد تصنٌؾ المصادر والمراجع. 2

شروح، نقاش  القراءة اإلجمالٌة للمصادر والمراجع. 3

... تحدٌد السمات تعٌٌن المصادر والمراجع الهامة، أو األساسٌة. 4

شرح، نقاش  القراءة المتؤنٌة للمصادر والمراجع. 5

شرح، للنقد  القراءة الناقدة للمصادر والمراجع. 6

تحدٌد مواصفات  وصؾ المصدر أو المرجع. 7

:  نص تعٌٌن أهم ما ٌتعلق منه بموضوع الباحث. 8

:  نص تحدٌد مواطن االتفاق. 9

نص  تعٌٌن مواطن االختالؾ. 10

أمثلة ،نقاش  توضٌح ما سٌضٌفه الباحث. 11

... نماذج: نقاش حوصلة مواطن االختالؾ مع من سبق. 12

  إبراز ما سٌمٌز الباحث عن السابقٌن. 13

تحدٌد األسئلة التً لم تجب عنها المصادر . 14
 السابقة

أمثلة ... نماذج

األسئلة التً سٌطرحها الباحث، بعد معرفة ما  15
سبق 

... أمثلة للجدة

األجوبة التً ٌطمح إلى تقدٌمها مخالفة ومضٌفة  16
إلى ما سبق 

... نقاش: نتائج
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وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب
العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 

.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من المإلفات التً ٌتعٌن على الطالب االطالع علٌها بنفسه 

 .كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه . .. . للتمكن من إجراء هذه القراءة النقدٌة  
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
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أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
الثانً : السداسً

المنهجٌة : اسم الوحدة
 تقنٌات التحرٌر والتوثٌق: اسم المادة

 3: الرصٌد
 2: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

ٌتمكن الطالب من القٌام باإللما بآلٌات التحرٌر والتوثٌق، وطرائقها ذات الصلة بموضوع مذكرته التً 
 . سٌقدمها للمناقشة فً مختتم السداسً الرابع  

 
 

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على تقنٌات معالجة النصوص بشكل عام، وتقنٌات التحرٌر 
.   والتوثٌق  ، كما سبق له التدرٌب على ممارستها قً السنة الثالثة ، عن طرٌق إعداد مذكرة مصؽرة للتخرج

 
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

التطبٌق بإنشاء نموذج  جماعً فً الفوج  كٌؾ نكتب. 1

التطبٌق على نص نموذجً للكتابة العلمٌة  لؽة الكتابة العلمٌة. 2

... التطبٌق على نص مختار ٌمثل الوضوح التزام الوضوح وتجنب التعقٌد. 3

التطبٌق على نص مختار ذي  جمل قصٌرة  التزام الجمل القصٌرة. 4

مناقشة  كٌفٌة تجنب األخٌلة فً البحث  تجنب الصور واألخٌلة. 5

تدرٌب على فقرات  من نصوص مختارة  الفقرة، متى وكٌؾ تكون؟. 6

التدرٌب على وضع عالمات الترقٌم جماعٌا  وضع عالمات الترقٌم. 7

كٌؾ نستخدم كالم اآلخرٌن؟ استٌحاء . 8
 الفكرة

.. مناقشة آلٌات االستشهاد واالقتباس واالستٌحاء

كٌؾ نستخدم كالم اآلخرٌن؟ اقتباس . 9
 النص

مناقشة آلٌات أخذ النصوص  

التطبٌق على نص للتعرؾ على عالمات التنصٌص  كٌؾ نمٌز كالم اآلخرٌن فً التحرٌر؟. 10

التطبٌق على نص لمعارضة رأي آخر  كٌؾ نعارض اآلخرٌن؟. 11

مناقشة طرق التعبٌر عن اآلراء بعلمٌة  كٌؾ نعبر عن آرائنا وقناعاتنا؟. 12

مناقشة طرق الموازنة والترجٌح  كٌؾ نوازن بٌن اآلراء ونرجح بعضها؟. 13

التطبٌق على نص لمعرفة االستنتاج  كٌؾ نستخلص النتائج؟. 14

تحدٌد تعرٌفات لألحكام العامة مع نماذج  كؾ نتجنب األحكام العامة والمطلقة ؟ 15

كٌؾ نحافظ على النسبٌة الضرورٌة  16
 للبحث األدبً؟

التطبٌق على نص أدبً بلؽة أكادٌمٌة 
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وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب
العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 

.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
  

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
كما . .. . تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من المإلفات التً تتناول تقنٌات التحرٌر والتوثٌق 

 .أن اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه 
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
الثانً : السداسً

المنهجٌة : اسم الوحدة
 (وسائل جمع المادة)حلقة بحث : اسم المادة

 3: الرصٌد
 2: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

ٌتمكن الطالب من القٌام باإللمام بما ٌتعلق بإنجاز البحث على شكل حلقات متواصلة  ذات الصلة بموضوع 
 . مذكرته التً سٌقدمها للمناقشة فً مختتم السداسً الرابع  

 
 

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على ما ٌتعلق بإنجاز البحوث بشكل عام ، كما سبق له التدرٌب 
.   على ممارستها قً السنة الثالثة ، عن طرٌق إعداد مذكرة مصؽرة للتخرج 

 
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

نقاش، شرح، أمثلة  الخطوات األولى لجمع البٌانات. 1

تصنٌؾ، فروق  التؤثرٌة/ القراءة االنطباعٌة. 2

تصفح نماذج  الؽالؾ. 3

تصفح نماذج  قائمة المحتوٌات. 4

تصفح نماذج  عناوٌن الموضوعات. 5

نماذج، شرح  أفكار الكاتب/ القراءة الموضوعٌة. 6

شرح نماذج  تحدٌد األفكار. 7

معاٌنة : بطاقات نقل الشواهد الى البطاقات. 8

مالحظات : نص ...تجنب التسلٌم والمعارضة: مواصفات القراءة. 9

التحلٌل، النقد،  : مواصفات القراءة. 10
 ...الموضوعٌة

تدرٌب : نص

نقاش : تصفح قوائم النظرة الشمولٌة واإللمام بالمرجع. 11

تدرٌب : نص المقارنات وتحدٌد مواطن االختالؾ واالتفاق. 12

نماذج : تصفح تدقٌق الفروق بٌن المصادر األولٌة والثانوٌة. 13

أمثلة، نماذج  المصادر والمراجع، التحدٌد الدقٌق. 14

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
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 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
  

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من المإلفات التً تتناول ما ٌتعلق بإنجاز البحوث وحلقات 

 .كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه . .. . البحث  
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
الثانً : السداسً

االستكشافٌة : اسم الوحدة
بٌبلٌوؼرافٌا النقد العربً القدٌم : اسم المادة

 1: الرصٌد
 1: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

ٌتمكن الطالب من التعرؾ على أهم ما تحوٌه المكتبة من مصادر ومراجع تتصل بالنقد الفدٌم نظرٌا وتطبٌقٌا 
 
 

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس دراسة مادة المصادر بوجه عام فً السنة األولى ، وإذا كانت تلك المادة قد 
ركزت على مصادر األدب القدٌم واللؽة العربٌة ، فإنها قد زودت الطالب بمفاهٌم نظرٌة عن أهمٌة المصادر 

 .  والمراجع 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

أعمال موجهة األسبوع 

طبقات فحول الشعراء البن سالم . 1

عيار الشعر البن طباطبا العلوي . 2

نقد الشعر لقدامة بن جعفر . 3

الموازنة لآلمدي  . 4

الوساطة  بين المتنبي وخصومه لعبد العزيز الجرجاني . 5

كتاب الصناعتين ألبي هالل العسكري . 6

أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز للجرجاني . 7

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر البن األثير . 8

الممتع في صنعة الشعر لعبد الكريم النهشلي . 9

العمدة في محاسن الشعر وآدابه البن رشيق المسيلي . 10

قراضة الذهب في نقد أشعار العرب البن رشيق . 11

 رسالة التوابع والزوابع البن شهيد. 12

الوافي في نظم القوافي ألبي البقاء الرندي . 13

 إحكام صنعة الكالم ألبي القاسم الكالعي. 14

منهاج البلغاء وسراج األدباء لحازم القرطاجني  15

المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ألبي محمد السجلماسي  16

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
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            2017\2016 : السنة الجامعية 

 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
  

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة .. . تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر هام من ببلٌوؼرافٌا النقد القدٌم 

 .لالستزادة منه 
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
الثانً : السداسً

االستكشافٌة : اسم الوحدة
 2علم الجمال : اسم المادة

 1: الرصٌد
 1: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

ٌتمكن الطالب من التعرؾ على تطبٌقات علم الجمال فً مجال الفنون واآلداب ، وصوال إلى استكشاؾ إمكان 
 . االنتفاع بها فً قراءة النص األدبً على وجه الخصوص  

 
  

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على مناهج النقد األدبً بوجه عام فً السنة الثانٌة ، مما ٌإهله 
 . لتلقً مبادئ علم الجمال 

 
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

أعمال موجهة األسبوع 

 الجمال الفنً والجمال الطبٌعً. 1

 سٌكولوجٌة الفن. 2

 الفن والضحك . 3

 عوامل هامة/العوامل المإثرة فً التذوق. 4

 عوامل مساعدة/ العوامل المإثرة فً التذوق. 5

 الفن والحٌاة االجتماعٌة. 6

 أثر العمل على الفن. 7

 وظائؾ العمل من الناحٌة الفنٌة. 8

 وظٌفة اجتماعٌة/وظائؾ الزي/ الفن والزي . 9

 وظٌفة أخالقٌة/ وظائؾ الزي/ الفن والزي. 10

 وظٌفة اقتصادٌة/ وظائؾ الزي/ الفن والزي . 11

 وظٌفة نفسٌة/ الفن والزي وظائؾ الزي. 12

 الجمال واألخالق. 13

 الطبٌعً والجمال الفنً الجمال. 14

الجمٌل والجلٌل  15

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
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 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 
. متواصال طوال السداسً 

مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس
... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

كما أن .. . تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من المإلفات والمراجع فً علم الجمال ونظرٌاته 
 .اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه 

.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
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            2017\2016 : السنة الجامعية 

أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
الثانً : السداسً

األفقٌة : اسم الوحدة
إعالم آلً : اسم المادة

 1: الرصٌد
 1: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

ٌتمكن الطالب من تعمٌق معارفه حول اإلعالم اآللً ، وصوال إلى استكشاؾ تطوراته ، الستعمالها واالنتفاع 
 . بها فً مساره العلمً بشكل عام  

 
 

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على مبادئ اإلعالم اآللً ودراستها ، مما ٌإهله إلتقانها وتوظٌفها 
 . فً مساره العلمً بشكل عام 

 
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

ٌتعامل الطالب مع طرائق البحث عن مختلؾ الملفات عبر : البحث عبر األنترنٌت .1
..  صوتالفٌدٌو أو البٌانات، وصالت المعلومات و الاألنترنٌت كالصور،

وٌندوز، ماك، لٌنوكس ) التعرؾ على عدد من أنظمة التشؽٌل المختلفة :نظام التشؽٌل .2
 .والفروق بٌنها، وإدراك ممٌزات وعٌوب كل نظام  (الخ.. 

التعرؾ إلى طرق اختراق الحاسوب وكٌفٌات الوقاٌة منها، والتعامل : أمن الحاسوب  .3
مع األخطار األمنٌة المتصلة بالشبكة واتقان أسالٌب الحماٌة من الفٌروسات وبرامج 

 .التجسس 

أو خارجٌة  (مجموعة حواسٌب متصلة)معرفة كٌفٌة بناء شبكة داخلٌة : الشبكات  .4
 .ومشاكل وحلول الشبكات فً حدود ما ٌحتاجه الطالب  (االنترنت)

 ،برٌد إلكترونً للتواصل مع الزمالءاء نشكٌفٌة إ(: Email)نشاء برٌد إلكترونًإ .5
 .. عبره، وٌتعلم كٌفٌة إرفاق المستندات مع الرسائل االلكترونٌة وتبادل المعلومات

كٌفٌة انشاء هذا النوع من الملفات الهامة، وكٌفٌة التعامل معه  : pdfملؾ  .6
.. واستخالص العناصر منه، وكٌفٌة التحكم فً حجمه، وتحوٌله إلى نص أو صور 

 .الخ 

ٌتعرؾ الطالب على أنواع من الحزم المكتبٌة، المدفوعة والمجانٌة، : حزمة األوفٌس  .7
 .وأشهرها هً مٌكروسوفت أوفٌس . وخصائصها، ومزاٌا كل حزمة وعٌوبها

 والقٌام النصوص ، ٌتعامل الطالب فً هذه المرحلة مع تحرٌر:  (Word)الوورد  .8
 استخدام النماذج، التنسٌق،، التصمٌم النسخ ، صق،لال القص،بكل العملٌات الفنٌة، ك

ة ٌّ  ..طباعته  وحفظ المستند و،إدراج الصور واالرتباطات التشعب

 ٌتعّرؾ وفٌهلعروض التقدٌمٌة ٌختص با برنامج وهو: ( Powerpoint) بوربونت .9
 مإثرات ومثٌرة وتحتويحٌوٌة للعرض  وتصمٌم شرائح  بناءالطالب على كٌفٌة
 ..بصرٌة وسمعٌة 
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ٌتدرب الطالب على استخدام هذا البرنامج قصد إحصاء وتنظٌم : (Exel)إكسل  .10
( Diagrams)وقصد إعداد مخططات  ،(األرقام)فً جداول المعطٌات وحساب 

.  ٌات تبرز نتائج العمل المٌدانًنومنح

 إرسال مستندات إلى زمالئه،تصوٌر وإنشاء وٌتعلّم الطالب كٌفٌة  :البرٌد اإللكترونً  .11
 ..واستعادتها  واالحتفاظ بها ،فتحهااستقبالها ووكٌفٌة 

أنواع الخطوط الحاسوبٌة، وخواصها، والفروق الفنٌة والتقنٌة بٌنها، : الخطوط  .12
والبنط المناسب، ومعرفة كٌفٌة االستفادة منها فً إعداد النص، خطوط المتن، 

 .الخ .. خطوط العناوٌن، خطوط التهمٌش 

استفادة الطالب من األدوات المساعدة، كمحركات البحث، التصحٌح : األدوات  .13
التلقائً، اإلمالئً والنحوي، القوامٌس الحاسوبٌة، الموسوعات االلكترونٌة، 

 .. الفهرسة اآللٌة 

كل المسائل المتعلقة باإلعداد الفنً للمذكرة وتصمٌمها، صفحة : إعداد مذكرة  .14
الؽالؾ، الخطوط المستخدمة، المالحق، الجداول، التجلٌد، الورق المستخدم، فنٌات 

 ..الطباعة واأللوان 

 ( إلخومطبوعات ، مواقع انترنت، كتب، ) :المراجع
 

1. Eberhardt Christine  , Travaux pratiques avec Word 2007 et 2010: Mise 

en page et mise en forme, insertion d’images, documents longs, tableaux, 

macros, publipos, Amazon,France,2012 
2. Guérois Catherine , PowerPoint 2007: 12 exercices complets pour 

maîtriser le logiciel, Editions ENI, Amazon,France,2008. 

Martin Michel , Rédigez facilement des documents avec Word: Le célèbre 

logiciel de traitement de texte expliqué aux débutants!, OpenClassrooms, 

Amazon,France,2012 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة

 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
. ٌجري تقٌٌم األعمال التطبٌقٌة بشكل متواصل طوال السداسً 

مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس
... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

كما أن .. . تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر ال بؤس به من المإلفات والمراجع فً اإلعالم اآللً وتطبٌقاته 
 .اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه 

.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
 
 
 
 

 

 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christine+Eberhardt%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Catherine+Gu%C3%A9rois%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michel+Martin%22&source=gbs_metadata_r&cad=6


56                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

 
أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر

الثالث : السداسً
األساسٌة : اسم الوحدة
قضاٌا النقد القدٌم : اسم المادة

 5: الرصٌد
 3: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

.    التعرؾ على القضاٌا الكبرى التً شؽلت النقد القدٌم 
 

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على الخطوط العرٌضة للنقد القدٌم فً مادة النقد القدٌم فً 
 .  السداسٌٌن األولٌن من طور اللٌسانس 

 
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

نص البن سالم  1نشؤة األدب وقضٌة االنتحال. 1

نص لطه حسٌن نشؤة األدب وقضٌة االنتحال . 2

نص البن المعتز  1قضٌة القدٌم والمحدث. 3

نص البن رشٌق  2قضٌة القدٌم والمحدث. 4

نص لطه حسٌن  3قضٌة القدٌم والمحدث. 5

نص للجاحظ  1قضٌة اللفظ والمعنى. 6

نص للجرجانً  2قضٌة اللفظ والمعنى. 7

نص للجرجانً  3قضٌة اللفظ والمعنى. 8

نص للرمانً   1النقد وقضٌة اإلعجاز. 9

نص للزمخشري  2النقد وقضٌة اإلعجاز. 10

نصوص للمعتزلة عموما  3النقد وقضٌة اإلعجاز. 11

نص من سرقات المتنبً  1قضٌة السرقات األدبٌة. 12

نص من التوابع والزوابع  2قضٌة السرقات األدبٌة. 13

نص لعبد المالك مرتاض  السرقات األدبٌة والتناص. 14

نصوص من مفتاح العلوم  1تحجر النقد القدٌم فً قواعد البالؼة 15

نصوص من مفتاح العلوم  2تحجر النقد القدٌم فً قواعد البالؼة 16

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها:  العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
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 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 
. متواصال طوال السداسً 

مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس
... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

كما أن اإلنترنت تتٌح .. . تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر هام من المإلفات والمراجع فً النقد القدٌم 
 .فرصا هائلة لالستزادة منه 

.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
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أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر

الثالث : السداسً
األساسٌة : اسم الوحدة
األدب الجزائري القدٌم   : اسم المادة

 4: الرصٌد
 2: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

.   الوقوؾ عند أهم معالم األدب الجزائري القدٌم منذ الفتح اإلسالمً ، حتى نهاٌة العهد العثمانً 
 
 

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على األدب المؽربً القدٌم بصفة مجملة فً مقٌاس األدب القدٌم 
 .فً طور اللٌسانس  

 
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 
نص من المقدمة  فتح الجزائر وتعرب سكانها. 1
انتشار اللغة العربٌة والحواضر األدبٌة فً . 2

الجزائر 
نص من المقدمة 

نص لبداٌة الفتح اإلمارات الجزائرٌة واألدب . 3
نص من العهد الرستمً األدب فً عهد الرستمٌٌن . 4
 نص من عهد األغالبة األدب فً عهد األغالبة . 5
 نص من العهد  الحمادياألدب فً عهد الحمادٌٌن . 6
 نص من المرابطٌن أوالموحدٌناألدب فً عهد المرابطٌن والموحدٌن . 7
 نص من العهد الحفصًاألدب فً عهد الحفصٌٌن . 8
 نص من العهد الزٌانًاألدب فً عهد الزٌانٌٌن . 9

 نص من العهد العثمانًاألدب الجزائري فً العهد العثمانً . 10
 نص لبكر بن حماد بكر بن حماد التٌهرتً . 11
 نص البن الفكون أبو الحسن علً بن الفكون القسنطٌنً. 12
 نص لخمٌس التلمسانً ابن خمٌس التلمسانً . 13
 نص ألبً العباس الغبرٌنً  أبو العباس الغبرٌنً. 14
 نص البن مٌمون الجزائري ابن مٌمون الجزائري  15
 نص البن حمادوش الجزائري ابن حمادوش الجزائري 16
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وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها:  العمل الشخصً للطالب
العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 

.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
كما أن .. . تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر هام من المإلفات والمراجع فً األدب الجزائري القدٌم 

 .اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه 
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
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أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
الثالث : السداسً

األساسٌة : اسم الوحدة
األساطٌر األدبٌة : اسم المادة

 5: الرصٌد
 3: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

 . تعمٌق معارؾ الطالب فً مجال األساطٌر األدبٌة القدٌمة التً تمثل الخلفٌة التً ترتكز علٌها المالحم   
 

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

 .سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على بعض منطلقات األساطٌر األدبٌة القدٌمة فً طور اللٌسانس 
 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

مناقشة مفاهيم وتعريفات مفهوم األسطورة . 1

نص أسطورة عالقة األسطورة باألدب . 2

نص من أساطير الشرق األساطير األدبية في الشرق . 3

الصين / الهند: نص من األساطير األدبية في الصين والهند . 4

 أساطير مصرية: نص مناألساطير األدبية في مصر وما بين النهرين . 5

 األدب الغربي: نص مناألساطير األدبية في الغرب . 6

نص من اليونان القديمة األساطير األدبية في اليونان القديمة . 7

 آل اتريوس: نصأساطير آل آتريوس . 8

  آل لبداكوس:نصأساطير آل لبداكوس . 9

  أوديب:نصأوديب في األدب القديم . 10

 أوديب :نصأوديب في األدب الحديث . 11

 أوديب :نص أوديب في األدب المعاصر. 12

 إيفيجينيا :نصإيفيجينيا في األدب القديم والمعاصر . 13

 أنتيغونة :نص أنتيغونة في األدب القديم والمعاصر. 14

 إلكترا :نصإلكترا في األدب القديم والمعاصر  15

 :نصعولٌس فً األدب القدٌم والمعاصر  16
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وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب
العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 

.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
.. تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر هام من المإلفات والمراجع فً األساطٌر والفولكلور والمالحم الشعبٌة 

 .كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه . 
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
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أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
الثالث : السداسً

األساسٌة : اسم الوحدة
األدب المؽربً القدٌم : اسم المادة

 4: الرصٌد
 2: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

تعمٌق معارؾ الطالب فً مجال األدب المؽربً القدٌم التً تمثل الخلفٌة التً ترتكز علٌها  كل الدراسات 
 . المتعلقة باألدب المؽاربً بوجه عام 

 
وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

 .سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على األدب العربً القدٌم بشكل عام، ومنه األدب المؽربً القدٌم 
 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة
 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

 نصوص من العربً دحو 1السكان وتعرب الكبٌر المؽرب فتح   . 1

 نصوص من العربً دحو 2الكان وتعرب الكبٌر المؽرب فتح. 2

 نصوص من الحلة السٌراء  األؼلبٌة اإلمارات؛ عهد فً األدب. 3

 نصوص من الدولة الرستمٌة لبحاز  الرستمٌة اإلمارات؛ عهد فً األدب. 4

 نصوص من الحلة السٌراء اإلدرٌسٌة اإلمارات؛ عهد فً األدب. 5

 نصوص من الحلة السٌراء الفاطمً العهد فً األدب. 6

نصوص من الحلل السندسٌة فً  تونس فً ـ الصنهاجً العهد فً األدب. 7
 األخبار التونسٌة

 نصوص من األدب فً عهد الحمادٌٌن بجاٌة فً الصنهاجً العهد فً األدب. 8

نصوص من المعجب والمطرب  والموحدٌن المرابطٌن عهد فً األدب. 9
 والذخٌرة

 نصوص من الحلل السندسٌة 1تونس فً الحفصً العهد فً األدب. 10

 نصوص من الحلل السندسٌة 2تونس فً الحفصً العهد فً األدب. 11

 نصوص من بؽٌة الرواد 1الجزائر فً الزٌانً العهد فً األدب. 12

 نصوص من نفح الطٌب 2الجزائر فً الزٌانً العهد فً األدب. 13

نصوص من األنٌس المطرب ونزهة  المؽرب فً المرٌنً والسعدي العهد فً األدب. 14



63                                        قديمعربي أدب :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ  قسنطينة                  :   المؤسسة
            2017\2016 : السنة الجامعية 

االستقصا ألخبار دول + الحادي 
 المؽرب األقصى

 نص البن مٌمون الجزائري 1والجزائر تونس فً  العثمانً العهد فً األدب 15

 نص ألبً راس  2وتونس الجزائر فً العثمانً العهد فً األدب 16

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة

 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
كما أن اإلنترنت .. . تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر هام من المإلفات والمراجع فً األدب المؽربً القدٌم

 .تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه 
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
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أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
الثالث : السداسً

المنهجٌة : اسم الوحدة
خطة البحث : اسم المادة

 3: الرصٌد
 2: المعامل

 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

ٌتسنى الطالب بعد الفراغ من إعداد إشكالٌة بحثه ، ومن إنجاز قراءة نقدٌة للمصادر والمراجع ذات الصلة 
 . بموضوع مذكرته ، أن ٌعد خطة محددة لبحثه وفقا لمقتضٌات المنهج العلمً 

 
 

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على مناهج البحث والتلخٌص فً السنة األولى ، كما سبق له 
 .التدرٌب على ممارستها قً السنة الثالثة ، عن طرٌق إعداد مذكرة مصؽرة للتخرج 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

 شرح: نماذج العمل فً االنطالق قبل الخطة ضرورة   . 1

 ضرب أمثلة الباحث تفكٌر تعكس الخطة. 2

 خطط/موضوعات: نماذج الموضوع وطبٌعة الخطة. 3

 تدرٌب الجاهزة الخطط تجنب. 4

 إنشاء جماعً لنموذج الخطة فً الضرورٌة العناصر. 5

 إنشاء جماعً لنموذج الموضوع وأقسام الخطة. 6

 إنشاء جماعً لنموذج التفاصٌل فً والتدرج الخطة. 7

 إنشاء جماعً لنموذج الجزئٌات على الكلٌات اشتمال مراعاة. 8

 إنشاء جماعً لنموذج للمحتوٌات العناوٌن مطابقة. 9

 إنشاء جماعً لنموذج الداخلٌة والعناوٌن والفصول األبواب. 10

 إنشاء جماعً لنموذج تقدٌمه ٌجب ما تقدٌم مراعاة. 11

 إنشاء جماعً لنموذج السابق من الالحق استفادة مراعاة. 12
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 إنشاء جماعً لنموذج والفصول األبواب بٌن العضوٌة العالقة مراعاة. 13

 نقاش، شرح الخطة؟ فً بالتمهٌد ٌكتفى متى. 14

 نماذج المدخل؟ ٌتوجب متى 15

 االستؽناء ٌمكن ومتى ضرورٌة تكون متى الخاتمة؛ 16
 عنها؟

 تصفح نموذج

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة

 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر هام من المإلفات والمراجع التً ٌتعٌن على الطالب االطالع علٌها بنفسه 

كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة ... . للتمكن من معرفة طرق إعداد خطة البحث وضوابط ذلك  
 .منه 

.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
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أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
الثالث : السداسً

المنهجٌة : اسم الوحدة
فنٌات التدقٌق والتوثٌق : اسم المادة

 3: الرصٌد
 2: المعامل

 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

ٌتسنى الطالب بعد الفراغ من إعداد إشكالٌة بحثه ، ومن إنجاز قراءة نقدٌة للمصادر والمراجع ذات الصلة 
 . بموضوع مذكرته ، أن ٌلم بآلٌات التحرٌر واإلخراج، لبحثه وفقا لمقتضٌات المنهج العلمً 

 
 

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على مناهج البحث وآلٌات التحرٌر واإلخراج ، كما سبق له 
. التدرٌب على ممارستها قً السنة الثالثة ، عن طرٌق إعداد مذكرة مصؽرة للتخرج 

 
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

التطبٌق بإنشاء نموذج  جماعً فً الفوج  كٌؾ نكتب. 1

التطبٌق على نص نموذجً للكتابة العلمٌة  لؽة الكتابة العلمٌة. 2

... التطبٌق على نص مختار ٌمثل الوضوح التزام الوضوح وتجنب التعقٌد. 3

التطبٌق على نص مختار ذي  جمل قصٌرة  التزام الجمل القصٌرة. 4

مناقشة  كٌفٌة تجنب األخٌلة فً البحث  تجنب الصور واألخٌلة. 5

تدرٌب على فقرات  من نصوص مختارة  الفقرة، متى وكٌؾ تكون؟. 6

التدرٌب على وضع عالمات الترقٌم جماعٌا  وضع عالمات الترقٌم. 7

كٌؾ نستخدم كالم اآلخرٌن؟ استٌحاء . 8
 الفكرة

مناقشة آلٌات االستشهاد واالقتباس 
.. واالستٌحاء

كٌؾ نستخدم كالم اآلخرٌن؟ اقتباس . 9
 النص

مناقشة آلٌات أخذ النصوص  

التطبٌق على نص للتعرؾ على عالمات  كٌؾ نمٌز كالم اآلخرٌن فً التحرٌر؟. 10
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التنصٌص 

التطبٌق على نص لمعارضة رأي آخر  كٌؾ نعارض اآلخرٌن؟. 11

مناقشة طرق التعبٌر عن اآلراء بعلمٌة  كٌؾ نعبر عن آرائنا وقناعاتنا؟. 12

مناقشة طرق الموازنة والترجٌح  كٌؾ نوازن بٌن اآلراء ونرجح بعضها؟. 13

التطبٌق على نص لمعرفة االستنتاج  كٌؾ نستخلص النتائج؟. 14

تحدٌد تعرٌفات لألحكام العامة مع نماذج  كؾ نتجنب األحكام العامة والمطلقة ؟ 15

كٌؾ نحافظ على النسبٌة الضرورٌة  16
 للبحث األدبً؟

التطبٌق على نص أدبً بلؽة أكادٌمٌة 

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة

 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر هام من المإلفات والمراجع التً تتناول طرائق اعداد البحث بشكل عام، 

 .كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه ... . وآلٌات التحرٌر واإلخراج بشكل خاص  
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
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أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر

الثالث : السداسً
المنهجٌة : اسم الوحدة
الفهرسة والمصادر والمراجع  : اسم المادة

 3: الرصٌد
 2: المعامل

 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

ٌتسنى الطالب بعد الفراغ من إعداد إشكالٌة بحثه ، ومن إنجاز قراءة نقدٌة للمصادر والمراجع ذات الصلة 
 . بموضوع مذكرته ، أن ٌلم بآلٌات تحضٌر الفهارس وضبطها وفقا لمقتضٌات المنهج العلمً 

 
 

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على مناهج البحث وطرائق إعداده بشكل عام، ومنها آلٌات 
تحضٌر الفهارس وضبطها ، كما سبق له التدرٌب على ممارستها قً السنة الثالثة ، عن طرٌق إعداد مذكرة 

 .مصؽرة للتخرج 
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

التطبٌق المحاضرات األسبوع 

 نماذج، نقاش المصادر وأنواعها   . 1

 نماذج، تصنٌؾ المراجع وأنواعها 2

 تصفح مباشر الكتب 3

 تصفح مخطوط المخطوطات. 4

 تصفح رسالة الرسائل الجامعٌة. 5

 نقاش: تصفح موسوعة الموسوعات. 6

 نقاش: تصفح المعاجم. 7

 تصفح نماذج ...المجالت والجرائد: الدورٌات. 8

 نماذج حسب االمكانات: نقاش األحادٌث المذاعة والمتلفزة. 9

 ..تمثٌل مقابلة المقابالت. 10

 تصفح نموذج المراسالت. 11

 تصفح نموذج الوثائق الرسمٌة. 12

 تصفح وثائق مإتمر علمً المإتمرات والملتقٌات. 13

 ...تصفح فهارس  الترتٌب وأنواعه وآلٌاته. 14

15 .  

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
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 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 
. متواصال طوال السداسً 

مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس
... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

.. تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر هام من المإلفات والمراجع التً تتناول طرائق إعداد البحث وضبطه
 .كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه ... . ومنها آلٌات ضبط الفهارس  

.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
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أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر

الثالث : السداسً
االستكشافٌة : اسم الوحدة
األجناس األدبٌة : اسم المادة

 1: الرصٌد
 1: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

.  ٌتمكن الطالب من التعرؾ على مختلؾ األجناس األدبٌة ، وما قد ٌحدث بٌنها من تداخل   
 

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

.. سبق للطالب فً مرحلة اللٌسانس التعرؾ على مفهوم الجنس األدبً فً مواد ذات صلة بالمفهوم
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

أعمال موجهة األسبوع 

ع ضبط م (Type)، والنمط (mode )، الصٌؽة  (genre )الجنس : تحدٌد مفاهٌم   .. 1
. الفروق

. طرق تصنٌفه، أقسامه  عناصره، مفهومه، الجنس األدبً،. 2 . 2

 والمفاهٌم  اإلرث – األجناسنظرٌة . 3 .3

 مكانة نظرٌة األجناس من النظرٌة األدبٌة  . 4 .4

. تطور األجناس األدبٌة فً تارٌخ األدبمراحل . 5 .5

مراحل نظرٌة األجناس منذ أرسطو  . 6 .6

 مرحلة مقولة رفض التجنٌس - 3.المرحلة الرومانسٌة - 2.المرحلة الكالسٌكٌة . 7

 اإلطار التارٌخً إلشكالٌة التصنٌؾ األجناسً لألدب  .7 .8

. اءإشكالٌة التجنٌس عند العرب القدم. 8 .9

إشكالٌة التجنٌس عند العرب المحدثٌن  . 9 .10

. إشكالٌة  التجنٌس ودعاة الرفض والتفاعل بٌن األجناس فً النقد الؽربً والعربً. 10 .11

. تصنٌفات األدب فً الدرس النقدي الؽربً. 11 .12

. تصنٌفات األدب فً الدرس النقدي العربً. 12 .13

. النظرٌة األدبٌة وتهجٌن األجناس. 13 .14

. أسبابه ، أشكاله ونتائجه  (التداخل )التفاعل بٌن األجناس . 14 15

الكتابة النصٌة، النصنصة، النص  )مبدأ التفاعل بٌن األجناس واحتواء مفاهٌم . 15 16
 .(....الجامع، النص المفتوح، النص الكلً، الكتابة عبر النوعٌة 

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة
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 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 

. متواصال طوال السداسً 
مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس

... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر هام من المإلفات والمراجع فً نظرٌات األجناس األدبٌة، ومنطلقاتها 

 .كما أن اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه .. . وفلسفاتها 
.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
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أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
الثالث : السداسً

االستكشافٌة : اسم الوحدة
. الترجمة فً االختصاص : اسم المادة

 1: الرصٌد
 1: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

 .ٌتمكن الطالب من التدرب على نقل النصوص المتعلقة باختصاصه إلى اللؽة العربٌة لالنتفاع بها فً بحثه 
 

وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

 . سبق للطالب فً طور اللٌسانس تلقً تكوٌن فً اللؽات األجنبٌة فً السنوات الثالث 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

. ـ بواكٌر األدب الجزائري بعد الفتح اإلسالمً 
 

أعمال موجهة األسبوع 

 مفهوم نظرٌة الترجمة. 1

 هل الترجمة مشكلة من الدرجة األولى. 2

 المترجم بٌن الكلمات واألشٌاء. 3

 اللسانٌات والترجمة. 4

 التبلٌػ اللسانً والترجمة. 5

 نظرٌة كانفورد: نظرٌات الترجمة. 6

 نظرٌة فٌدوروؾ: نظرٌات الترجمة. 7

 نظرٌة السوسٌو ثقافٌة، بٌترتٌومارك. 8

 أنواع الترجمة. 9

 الترجمات اإللٌكترونٌة. 10

 آلٌات الترجمة. 11

 استثمار منهج التحلٌل التقابلً فً درس الترجمة. 12

 نماذج لترجمة مصطلحات لسانٌة. 13

 الترجمة المختصة والمصطلحات. 14

15  

16  

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة

 
 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
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ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً ، بٌنما ٌكون تقٌٌم األعمال المتوجهة 
. متواصال طوال السداسً 

مثل األسئلة ..     وٌشمل التقٌٌم المستمر عدة إجراءات تتناسب مع المادة ومع موضوع المحاضرة أوالدرس
... عرض لمحاور قضٌة مدروسة.. الشفهٌة، المكتوبة السرٌعة، تلخٌص درس أوفكرة منه

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

كما أن .. . تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر هام من المإلفات والمراجع فً الترجمة ومبادئها وأدواتها 
 .اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه 

.  إضافة إلى الوسائط اإللكترونٌة ، خاصة المجموعات المتخصصة الشاملة فً األقراص المضؽوطة المتوفرة
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أدب عربً قدٌم : عنوان الماستر
الثالث : السداسً

األفقٌة : اسم الوحدة
أخالقٌات العمل  : اسم المادة

 1: الرصٌد
 1: المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداؾ التعلٌم
 ( على األكثر

 
 فمن خالل هذه المادة ٌتسلح .توعٌة الطالب وتحسٌسه من خطر الفساد،ودفعه للمساهمة فً محاربته  

الطالب برصٌد هام من األخالقٌات والمبادئ التً تجعل منه مواطنا صالحا، فً أي مجال من مجاالت العمل 
 .بعد تخرجه 

 
وصؾ تفصٌلً للمعرؾ المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا  ): المعارؾ المسبقة المطلوبة 
 .  (التعلٌم، سطرٌن على األكثر

سبق للطالب فً طور اللٌسانس أن تلقى تكوٌنا قاعدٌا فً مادة الحكامة والمواطنة، والشك أنه سٌتعمق بهذه 
 . المادة التً تضع النقاط على الحروؾ فً مجال محاربة الفساد وااللتزام بؤخالقٌات المهنة، أي مهنة 

 
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 :جوهر الفساد :أوال
 :الفسادأنواع -ثانٌا

الفساد المالً . 1
الفساد اإلداري . 2
 .الفساد األخالقً_ 3
 إلخ..... الفساد السٌاسً– 4

 :مظاهر الفساد اإلداري والمالً - ثالثا

  الرشوة 

 المحسوبٌة 

  المحاباة 

 الوساطة 

 اإلبتزاز والتزوٌر. 

 االنفاق ؼٌر القانونً لهنهب المال العام و. 

 التباطإ فً إنجاز المعامالت. 

 االنحرافات اإلدارٌة والوظٌفٌة أو التنظٌمٌة من قبل الموظؾ والمسإول. 

 المخالفات التً تصدر عن الموظؾ العام أثناء تؤدٌته لمهام وظٌفته. 

  عدم احترام أوقات ومواعٌد العمل فً الحضور واالنصراؾ أو تمضٌة الوقت فً قراءة الصحؾ
 واستقبال الزوار، واالمتناع عن أداء العمل أو التراخً والتكاسل وعدم تحمل المسإولٌة

 وإفشاء أسرار الوظٌفة والخروج عن العمل الجماعً والمحاباة فً التعٌٌن فً مناصب المسإولٌة ...
 :   اإلداري والمالًأسباب الفساد-رابعا 

1  
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 :  والمالً  آثار الفساد اإلداري-خامسا    
 على النواحً االجتماعٌة اإلداري والمالً اثر الفساد - 

على التنمٌة االقتصادٌة اإلداري والمالً تؤثٌر الفساد - 
  واإلستقرار على النظام السٌاسً اإلداري والمالًتؤثٌر الفساد- 

 :والمحلٌةالهٌئات والمنظمات الدولٌة من طرؾ محاربة الفساد _سادسا 

: الدولٌة الشفافٌة منظمة -
  اإلداري الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقٌة -
االدارى  الفساد محاربة فى النامٌة الدول لمساعدة الدولً البنك برنامج  -
 صندوق النقد الدولً  -

،هٌئة مكافحة الفساد،دور الضبطٌة 01-06قانون محاربة الفساد )الجهود الجزائرٌة لمكافحة الفساد- 
 (إلخ...القضائٌة فً مكافحة الفساد

 : الفسادالعالج وسبل محاربة ظاهرةطرق -سابعا

 السٌاسً، الجانب٠بمخاطرالفساد الوعً التثقٌفً وزٌادة الجانب الدٌنً، الجانب)

 ،الجانب البشرى الجانب االدارى، ،الجانب القضائً التشرٌعً،الجانب االقتصادي،الجانب الجانب

(  والوالء االنتماء ، جانب المشاركة الرقابً،جانب
 :الفسادنماذج لتجارب بعض الدول فً مكافحة - ثامنا

تجربة هونج كونج  ،األمرٌكٌة المتحدة تجربة الوالٌات ،السنؽافورٌة  التجربة ، التجربة الهندٌة-
. التجربة التركٌة,التجربة المالٌزٌة 

 
وٌتوزع على إنجازات .. ٌتم بناء على تقدٌر أستاذ المادة، وما ٌتالءم مع طبٌعتها: العمل الشخصً للطالب

العروض، التكلٌؾ بقراءة كتاب أوجزء منه، وتقدٌم عرض عن ذلك، البحث فً مصطلحات : عدة، تشمل 
.. إلخ... المادة فً قاموس أوقوامٌس متخصصة

 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
ٌجري تقٌٌم المحاضرات عن طرٌق امتحان فً نهاٌة السداسً  

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

كما أن .. . تزخر مختلؾ مكتبات الجامعة بقدر هام من المإلفات والمراجع فً الفساد وأخالقٌات المهنة
: اإلنترنت تتٌح فرصا هائلة لالستزادة منه، وهذه بعض أهم المراجع 

 . من معالم المدرسة العمرٌة فً مكافحة الفساد . مهٌوب خضر, محمود 
http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm 

 حملة ضد الفساد . سعد , بزاز 
http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=disp

lay 
 مالحقة الفساد اإلداري. خالد عٌسى , طه 

http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03-29/802.htm 
الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظٌفٌة 

http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076 
 متى نرى آلٌة صحٌحة لمحاربة الفساد . خلٌفة عبد هللا , السٌؾ 

http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm 
 (  1 )الفساد اإلداري والمالً 

http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm 
 (  2 )الفساد اإلداري والمالً 

http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm
http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display
http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03-29/802.htm
http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm
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http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm 
 .إدارة التؽٌٌر والموارد البشرٌة 

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

-world.com/learn/topicbody.asp?topicid=15&sectionid=41www.alnoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm
http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc
http://www.alnoor/
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V  -االتفاقٌات  /العقود
 

 
 
ال 

 
 

  ( الورقي  للتكوين بالملف االتفاقيات والعقود تُرفق إذا كانت نعم،  ) 
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 نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرؼبة

 ) فً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مإسسة جامعٌة أخرى (

 (ورق رسمً ٌحمل اسم المإسسة الجامعٌة المعنٌة  )

 

 : الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان :الموضوع

 

 عن عن رغبتها فً اإلشراف المزدوج.                   (أو المركز الجامعً)تعلن الجامعة 

. المذكورة أعاله طٌلة فترة تأهٌل الماسترالماستر 

 

: ترافق هذا  المشروع من خالل (أو المركز الجامعً)وفً هذا اإلطار، فإن الجامعة 

 

 إبداء الرأي أثناء تصمٌم و تحٌٌن برامج التعلٌم،-

 المشاركة فً الملتقٌات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة فً لجان المناقشة ، -

 المساهمة فً تبادل اإلمكانٌات البشرٌة و المادٌة -

 
: توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا 

 
: الوظٌفة

 
 :التارٌخ
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 نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرؼبة

 )مفً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مإسسة لقطاع  مستخد(

 (ورق رسمً ٌحمل اسم المإسسة) 

 

:  الموافقة على مشروع بعث تكوٌن للماستر بعنوان:الموضوع

 

 :المقدم من

 

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها فً مرافقة هذا  التكوٌن المذكور أعاله 

بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوٌن  

 

 :وفً هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا المشروع وٌتمثل دورنا فٌه من خالل

 إبداء رأٌنا فً تصمٌم و تحٌٌن برامج التعلٌم، -

 المشاركة فً الملتقٌات لهذا الغرض ، -

 .المشاركة فً لجان المناقشة  -

تسهٌل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصٌن فً المؤسسة فً إطار إنجاز مذكرات نهاٌة التخرج أو  -

 .فً إطار المشارٌع المؤطرة

 

 اإلمكانٌات الضرورٌة لتنفٌذ هذه العملٌات و التً تقع على عاتقنا من أجل تحقٌق األهداف وتنفٌذها رسٌتم تسخً

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

 .منسقا خارجٌا لهذا المشروع*...............(ة)ٌعٌن السٌد

 
: توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا

 
: الوظٌفة

 
 :التارٌخ

 
 :الختم الرسمً للمإسسة

 
 

 


