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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  اآلداب العالمٌة الحدٌثة 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48  1 المالحم فً اآلداب القدٌمة 2المادة 

   09        (إج) 2و ت أ 
 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 1الجزائر فً اآلداب العالمٌة : 1المادة 
 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 الجزائر فً الكتابات الفرنسٌة  : 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 المقارن: 2المادة 
 × × 03 02 1:30  1:30  24تحقٌق النصوص : 3المادة 

          وحدات التعلٌم االسكتشافٌة

   02       (إج)و ت إ 
 × × 01 01 1:30  1:30  24 ندوات فكرٌة: 1المادة 
 × × 01 01 1:30  1:30  24 1علم الجمال : 2المادة 

          وحدة التعلٌم األفقٌة

   01       (إج)و ت أ ف 
 × × 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 
اآلداب العالمٌة المعاصرة 1المادة   48 1:30 1:30  3:00 03 05 × × 
2المالحم فً اآلداب القدٌمة  2المادة   48 1:30 1:30  1:30 02 04 × × 

   09        (إج) 2و ت أ 
 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 2الجزائر فً اآلداب العالمٌة : 1المادة 
 1األدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسٌة: 2المادة 

 
48 1:30 1:30  1:30 02 04 × × 

          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 (وسائل جمع المادة)حلقة بحث : 3المادة 

          وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة

   02       (إج)و ت إ 

2 ندوات فكرٌة 1المادة   24  1:30  1:30 01 01 × × 

2 علم الجمال 2المادة   24  1:30  1:30 01 01 × × 

          وحدة التعلٌم األفقٌة

   01       (إج)و ت أ ف 
  × 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  األدب العربً واآلداب الشرقٌة1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48  األدب العربً واآلداب الغربٌة2المادة 

   09       (إج) 2و ت أ 
 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48  2األدب الجزائري المكتوب بالفرنسٌة 1المادة 
 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 أدب الرحلة المقارن: 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 ف 
 ×  01 01 1:30   1:30 24أخالقٌات المهنة : 1المادة 

   30 19 18:00  13:30 10:30 384 3مجموع السداسً 
 



7                                                                             :عنوان الماستر:                                  المؤسسة
:            السنة الجامعية  

 :السداسً الرابع - 4
 لغة وأدب العربً: المٌدان 

 دراسات أدبٌة: الفرع
 أدب مقارن وعالمً: التخصص

 
 
 

تربص فً مؤسسة ٌتوج بمذكرة تناقش 
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعً األسبوعً 

 20 12 14 (مذكرة)العمل الشخصً 

التربص فً المؤسسة 

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 (*)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


