
                                                                                                                                                                           جامعة 1

                                                                     دب العربياألفي  ليسانس 

 2015  /2014السنة الجامعية  

 
 
 

 
 السداسي الخامس: شعبة الدراسات األدبية / تخصص: األدب العربي - 5

 

 وحدة التعليم

الحجم 
الساع
ي 

السداس
 ي 

 الحجم الساعي األسبوعي

المعام
 ل

األرص
 دة

 نوع التقييم

14-
16 

 أسبوع 

محاض
 رة

أعما
ل 

موجه
 ة

أعما
ل 
تطبيق
 ية

عمال 
 فردية

متواص
 ل

 امتحان

          وحدات التعليم األساسية

   09       األدب العربي القديم 1و ت أ 

: قضايا النص الشعري  1المادة 
 القديم

48 1.30 1.3
0 

 03:0
0 

متواص 05 03
 ل

 امتحان

جماليات السرد العربي  2المادة 
 القديم

48 1.30 1.3
0 

 01:3
0 

متواص 04 02
 ل

 امتحان

وحدة األدب العربي   2و ت أ 
 الحديث والمعاصر

      09   

قضايا النص الشعري  1المادة 
 الحديث و المعاصر

48 1.30 1.3
0 

 03:0
0 

متواص 05 03
 ل

 امتحان

: السرديات العربية 2المادة 
 الحديثة و المعاصرة

48 1:30 1.3
0 

 01:3
0 

متواص 04 02
 ل

 امتحان

   09       وحدة التعليم المنهجية

1.3 1.30 48 : منهجية البحث األدبي1المادة 
0 

 01:3
0 

متواص 03 02
 ل

 امتحان

1.3 1:30 48 : أدب الطفل2المادة 
0 

 01:3
0 

متواص 03 02
 ل

 امتحان

1:3 1:30 48 : اآلداب العالمية المعاصرة3المادة
0 

 01:3
0 

02 03   

   02       وحدة التعليم االستكشافية

1.3  24 األدب الصوفي  2المادة 
0 

 01:3
0 

متواص 01 01
 ل

 امتحان

األدب العربي  :2المادة 
 واالستشراق

24  1.3
0 

 01:3
0 

متواص 01 01
 ل

 امتحان

   01       وحدة التعليم األفقية

1.3  24 لغة أجنبية  متخصصة 1المادة 
0 

 01:3
0 

متواص 01 01
 ل

 

10:3 408 5مجموع السداسي
0 

15   19 30   



عنوان                                                                                                                                            المؤسسة: جامعة  2

                                                       األدب العربي:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 
 
 
 

 األدب العربي السداسي السادس: شعبة الدراسات األدبية / تخصص: - 6
 

 وحدة التعليم

الحجم 
الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

المعا
 مل

األرص
 دة

 نوع التقييم

14-16 
 أسبوع 

محاض
 رة

أعمال 
 موجهة

أعما
ل 
تطبيق
 ية

عمال 
 فردية

متواص
 ل

 امتحان

          وحدات التعليم األساسية

   09       وحدة األدب المغاربي 1و ت أ 

03:0  1.30 1.30 48 النص الشعري المغاربي– 1المادة 
0 

متواص 05 03
 ل

 امتحان

النص السردي  – 2المادة 
 المغاربي

48 1.30 1.30  01:3
0 

متواص 04 02
 ل

 امتحان

   09       وحدة األدب المغاربي 1و ت أ 

03:0  1.30 1.30 48 المسرح المغاربي –3المادة 
0 

متواص 05 03
 ل

 امتحان

01:3  1.30 1:30 48 األدب الشعبي المغاربي -4المادة 
0 

متواص 04 02
 ل

 امتحان

   09       وحدة التعليم المنهجية

   09 06     48 : مذكرة التخرج1المادة 

   02       وحدة التعليم االستكشافية

01:3  1.30  24 األدب المقارن – 1المادة 
0 

متواص 01 01
 ل

 امتحان

01:3  1.30  24 أدب الهامش – 2المادة 
0 

متواص 01 01
 ل

 امتحان

   01       وحدة التعليم األفقية

01:3   1.30 24 الحكامة المواطنة – 1المادة 
0 

 امتحان  01 01

07:3 408 6مجموع السداسي
0 

09:0
0 

  19 30   

 
 
 

 
 
 
 

 



عنوان                                                                                                                                            المؤسسة: جامعة  3

                                                       األدب العربي:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 السداسي: الخامس    
 عنوان الليسانس: األدب العربي

 عن الوحدة التعليمية األساسية:  األستاذ المسؤول
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 المادة: قضايا النص الشعري القديم
  أهداف التعليم:

 محتوى المادة: 

المادة: قضايا النص الشعري القديم  السداسي: الخامس 03المعامل: 05الرصيد:
 محاضرة و تطبيق/

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

 01 النزعة القبلية في الشعر الجاهلي   معلقة عمرو بن كلثوم ... 

 02 نزعة التمرد في شعر الصعاليك  المية العرب للشنفرى،  شعر عروة بن الورد.... 

ي مدائح حسان بن ثابت قصيدة عدمنا خيلنا/ قصيدة الفرزدق ف
  الفتوح ، إبليس   /شعر هجاء / قصيدة الفرزدق في هجاء 

 قصيدة فتح عمورية ألبي تمام

 03 أثر اإلسالم في الشعر العربي القديم

 04 الشعر السياسي في العصر األموي   نص :   قطري بن الفجاءة ، الكميت بن زيد

 05  قضية التقليد و التجديد في الشعر العباسي  نص: ـ البحتري / أبو نواس / أبو تمام  

 06 الزهد و التصوف في الشعر العباسي ابن الفارض / رابعة العدوية  نص:  أبو العتاهية /

 نص : كعب بن زهير )بانت سعاد( / األخطل / المتنبي / ابن
 هانئ . 

 07 قصيدة المديح  في الشعر العربي القديم 

األندلسي  رثاء المدن و الممالك في الشعر ... نص : أبو البقاء الرندي /ابن رشيق المسيلي / ابن العسال
 والمغربي

08 

المدائح النبوية و المولديات في الشعر  نص : الشقراطيسي / الثغري التلمساني ....
 المغربي

09 

 10 شعر المعارضات بين المشرق و المغرب نص :  ابن عبد ربه /ابن شهيد / ابن زيدون

 11 في األندلس شعر االستغاثة و االستصراخ ابن هانئ األندلسي ....نص : ابن األبار ، 

التشكيل في النص الشعري في العصرين  نص ابن نباتة المصري / إسماعيل الخشاب ... 
 المملوكي والعثماني 

12 

 13 السجنيات في النص الشعري القديم ..نص : أبو فراس الحمداني ، المعتمد بن عباد ، ابن زيدون.

نت قسمونة بنص الخنساء ، ليلى األخيلية ، حمدونة بنت زياد، 
 إسماعيل ، حفصة ركونية

 14 الشعر النسائي القديم

 
  طريقة التقييم:

ال صال طويجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة متوا
 السداسي 

 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 
 أبو الفرج األصفهاني –األغاني  .1
 ابن عبد ربه –العقد الفريد  .2
 المقري –نفح الطيب  .3
 ابن بسام –الذخيرة  .4
 لشهاب الدين األشبيهي –المستطرف من كل فن مستظرف  .5



عنوان                                                                                                                                            المؤسسة: جامعة  4

                                                       األدب العربي:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 زكي مبارك –المدائح النبوية في األدب العربي - .6
     الخامسالسداسي: 

 عنوان الليسانس: األدب العربي
 تعليمية األساسية: األستاذ المسؤول عن الوحدة ال
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 جماليات السرد العربي القديمالمادة: 
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 
 طريقة التقييم:

ال صال طويجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة متوا
 السداسي 

 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 
 –الجاحظ  –البيان و التبيين  .1
  -ابن خلدون  –المقدمة  .2
 –محسن جاسم الموسوي  –سرديات العصر الوسيط  .3
  -سعيد جبار  –الخبر في السرد العربي  .4
 ـ قصص الحيوان في األدب العربي : عبد الرزاق حميدة  .5

 
 
 

السداسي:  02المعامل: 04الرصيد:
 الخامس

و  ضرةالمادة:    جماليات السرد العربي القديم /محا
 تطبيق

 

 المحاضرة مفردات مفردات التطبيق

 01 السرد العربي القديم : النشأة والتطور مقدمة للسرد العربي القديم سعيد يقطين....

 02 خصائص  السرد العربي القديم  يشندقراءة في كتاب البيان و التبيين للجاحظ صبح األعشى للقلق

 03 أدب السير  السيرة النبوية  البن هشام /  سيرة أبي بكر  للواقدي ..

 04 قصص على لسان الحيوان  نص من كليلة ودمنة البن المقفع 

 05 السرد في كتب األخبار نص من :  المستطرف في كل فن مستظرف لإلبشيهي 

 06 السرد االجتماعي نص من  قصص البخالء للجاحظ / المقامات للهمذاني  

نص حي بن يقظان / نص من االمتاع والمؤانسة ألبي حيان 
 التوحيدي 

 07 لسرد الفلسفيا

 08 السرد العجائبي نماذج من الف ليلة وليلة ، رسالة الغفران  

 09 السرد في أدب الرحلة  رحلة بن بطوطة / رحلة الحسين الورتيالني

 10 شعرية السرد الصوفي المواقف / المخاطبات  للنفري 

 11 جماليات السرد في النص الشعري القديم     امرؤ القيس/ تأبط شرا / الحطيئة / عمرو بن أبي ربيعة....

أثر السرد العربي في آداب الشعوب  الشاهنامة للفردوسي   نصوص من األدب الفارسي
 اإلسالمية

12 

ألدب ي افأثر رسالة الغفران في الكوميديا اإللهية /  أثر البخالء 
 -الفرنسي

أثر السرد العربي في اآلداب الغربية 
(1) 

13 

 14 (2أثر السرد في اآلداب الغربية ) ات في األدب اإلسباني  أثر المقام



عنوان                                                                                                                                            المؤسسة: جامعة  5

                                                       األدب العربي:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 
 

    الخامس السداسي: 
 عنوان الليسانس: األدب العربي

 اسية: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األس
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 قضايا النص الشعري الحديث و المعاصرالمادة:  
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 
 طريقة التقييم:

ال صال طون في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة متوايجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحا
 السداسي 

السداسي:  03المعامل: 05الرصيد:
 الخامس

 الماّدة:    قضايا النص الشعري الحديث و المعاصر
 محاضرة و تطبيق/

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

نصوص :  سليمان العيسى،  السياب ، نزار قباني، محمود 
 درويش، سميح القاسم ، محمود حسن إسماعيل

الثورة الجزائرية في الشعر العربي الحديث 
 والمعاصر 

01 

مفدى زكرياء ، يوسف العظم ،الجواهري ، محمد العيد آل 
 خليفة

القضية الفلسطينية في الشعر العربي 
 الحديث والمعاصر

02 

 ،أحمد شوقي ، حافظ إبراهيم ، مظفر النواب ، توفيق زياد 
 وليد األعظمي ، محمد العيد آل خليفة 

البعد الوطني والقومي في الشعر العربي 
 الحديث 

03 

محمود درويش / ، أبو  –نصوص : عبد الوهاب البياتي 
 القاسم خمار، عمر البرناوي 

العربي الحديث  قضية االلتزام في الشعر
 والمعاصر

04 

أبو  –المهجر  –نصوص لشعراء أبولو : أبو شادي/ الشابي
 ماضي 

 05 اللغة الشعرية في النص الشعري المعاصر 

نصوص من الشعر الرومنسي: إبراهيم ناجي/ و الرمزي: 
  –البياتي  

الصورة الشعرية في النص الشعري 
 المعاصر

06 

 07 الغموض في النص الشعري المعاصر أنسي الحاج / أدونيس  نصوص من الشعر السريالي :

الرمز األسطورة في النص الشعري  أدونيس -البياتي  –نصوص السياب 
 المعاصر

08 

نصوص نازك المالئكة ، صالح عبد الصبور ، فدوى 
 طوقان، بلند الحيدري  

الحسن المأساوي في النص الشعري 
 المعاصر

09 

النزعة الصوفية في النص الشعري  محمود حسن ، إسماعيل ، أحمد الشهاوي نصوص أدونيس ،
 المعاصر

10 

 11 التشكيل البصري في القصيدة المعاصرة  نصوص أدونيس  ، المزغني ، محمد بنيس 

نصوص أمل دنقل ، صالح عبد الصبور ، عبد العزيز 
 المقالح

 12 النزعة الدرامية في الشعر المعاصر

نصوص لحركة الشعر محمد الماغوط أنسي الحاج ـ جبرا 
 إبراهيم  جبرا .

 13 التكثيف اللغوي في قصيدة النثر

 –التدوير و التكرار  –دراسة بعض الظواهر العروضية 
 تداخل األوزان –التوازي 

 14 االيقاع في النص الشعري المعاصر



عنوان                                                                                                                                            المؤسسة: جامعة  6

                                                       األدب العربي:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 
 عز الدين إسماعيل –الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواهره الفنية  .1
 –نازك المالئكة  –قضايا الشعر المعاصر  .2
 –عبد الحميد جيدة  –الجديدة في الشعر العربي المعاصر  اإلتجاهات .3
 –أحمد أبو حاقة  –اإللتزام في الشعر العربي  .4
 –إحسان عباس  –إتجاهات الشعر المعاصر  .5
 -إبراهيم رماني  –الغموض في الشعر العربي المعاصر  .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عنوان                                                                                                                                            المؤسسة: جامعة  7

                                                       األدب العربي:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 
    الخامس السداسي: 

 األدب العربي عنوان الليسانس:
 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية: 

 األستاذ المسؤول على المادة: 
 السرديات العربية الحديثة و المعاصرةالمادة:  

يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة  طريقة التقييم:
 متواصال طوال السداسي 

 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 
 تطور الرواية العربية الحديثة /عبد المحسن طه بدر .1
 ية العربية/فاروق خورشيدفي الروا .2
 الرواية العربية واقع و آفاق /محمد برادة .3
 الرواية اإلسالمية المعاصرة /حلمي القاعود .4
 مناهج الدراسات السردية /مصطفى عمراني .5

المعامل:  4الرصيد: 
2 

السداسي: 
 الخامس

ة حاضر/م الماّدة:    السرديات العربية الحديثة و المعاصرة
 وتطبيق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

مدخل إلى السرديات العربية  نصوص:  كتاب السردية العربية الحديثة لعبد هللا إبراهيم
 الحديثة والمعاصرة 

01 

:   1اتجاهات الرواية العربية  نصوص :   حرجي زيدان، 
 االتجاه  التاريخي

02 

 :2اتجاهات الرواية العربية  نصوص :    نجيب محفوظ ، حنا مينا 
 االتجاه الواقعي

03 

:  3اتجاهات الرواية العربية  نصوص :   محمود المسعدي، 
 االتجاه الوجودي

04 

: 4اتجاهات الرواية العربية  نصوص :   نجيب محفوظ 
 االتجاه النفسي

05 

نصوص موسم الهجرة الى الشمال/الطيب الصالح ،عصفور من   
/يوسف زيدان،عذراء جاكرتا/نجيب  الشرق/توفيق الحكيم،عزازيل

 الكيالني

الصراع الحضاري في الرواية 
 العربية

06 

البعد االيديولوجي  في الرواية  نصوص : نجيب محفوظ ،ادوارد،الخراط،نجيب الكيالني،رشيد بوجدرة
 العربية

07 

توظيف التراث في السردية  نصوص : جمال الغيطاني+ ابراهيم الكوني + المسعدي
 العربية

08 

نصوص ذاكرة الجسد /أحالم مستغانمي،كوابيس بيروت/غادة 
السمان،امرأة عند نقطة الصفر/نوال السعداوي،عمر يظهر في 

 القدس/نجيب الكيالني

جماليات المكان في النص    
 السردي

09 

 10 المسرح الشعري  . صالح عبد الصبور

 11 و األسطوري المسرح الملحمي نص أللفريد فرج /توفيق الحكيم،سعد هللا ونوس

 12 البنية السردية في القصة القصيرة نصوص  غسان كنفاني و زكرياء ثامر

 13 السرد النسوي نصوص غادة السمان / ليلى العثمان، زهور ونيسي

نصوص: واسيني لعرج ـ  جمال الغيطاني،إبراهيم الكوني،واسين   
 األعرج

في السرد العربي  العجائبية
 المعاصر

14 
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                                                       األدب العربي:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 قضايا الرواية العربية الجديدة / سعيد يقطين .6
 

     الخامس : السداسي
 : األدب العربي عنوان الليسانس
 عن الوحدة التعليمية المنهجية:  األستاذ المسؤول

 األستاذ المسؤول على المادة: 
 منهجية البحث األدبي:   المادة

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:
 

السداسي :  02المعامل: 03الرصيد:
 الخامس

المادة : منهجية البحث األدبي / محاضرة و 
 تطبيق

 

 المحاضرة مفردات مفردات التطبيق

 01 مدخل نظري للبحث األدبي قراءة في مصطلحات و مفاهيم

قراءة في كتاب البحث األدبي طبيعته و مناهجه ، 
 النسون و ماييه منهجية البحث في األدب و اللغة.  

 02 :  طبيعته، أهميته وأهدافه 1البحث األدبي 

: مادته ، خصائصه ،  2البحث األدبي  قراءة في كتاب البحث األدبي ، شوقي ضيف
 خطواته.

03 

 منهجية البحث األدبي ومداخل التفكير العلمي ، عبد هللا
 التطاوي

 04 أنواع البحث األدبي 

 05 مناهج البحث األدبي منهجية البحث األدبي /علي جواد الطاهر/ 

البحث األدبي والعلوم االجتماعية  مناهج توظيف آليات البحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية
 واإلنسانية 

06 

 07 منهجية القراءة والكتابة األدبية تقنيات القراءة ومستوياتها

 08 لغة البحث األدبي قراءة في مقدمات المؤلفات األدبية 

 09 االستقراء واالستنباط تدريبات من خالل نصوص مختارة 

 10 و التفسير والتأويل الفهم تدريبات من خالل نصوص مختارة

 11 التذوق والتحليل تدريبات من خالل نصوص مختارة

 12 توثيق النصوص األدبية تدريبات على نماذج مختارة

 13 تحقيق النصوص األدبية  تدريبات على نماذج مختارة شعرية ونثرية 

 14 آفاق البحث األدبي عرض لموضوعات و قضايا بحثية في األدب

 
 التقييم: طريقة

ال صال طويجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة متوا
 السداسي 

 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 
 منهجية البحث األدبي و مداخل التفكير العلمي/عبد هللا التطاوي .1
 الطاهرمنهجية البحث األدبي /علي جواد  .2
 النسون و ماييه/منهجية البحث في األدب و اللغة .3
 مناهج البحث العلمي /بدوي عبد الرحمن .4
 البحث األدبي طبيعته و مناهجه /شوقي ضيف .5
  المنهجية في البحث األدبي / أحمد علي .6
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                                                       األدب العربي:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 
 الخامس   السداسي: 

 عنوان الليسانس: األدب العربي
 عن الوحدة التعليمية المنهجية:  األستاذ المسؤول

 األستاذ المسؤول على المادة: 
  أدب الطفل:   المادة

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

  الماّدة: أدب الطفل / محاضرة و تطبيق السداسي: الخامس 02المعامل: 03الرصيد:

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

أدب الطفل: المفهوم، النشأة،   نصوص من كتاب أدب الطفل لمحمد مرتاض
 التطور

01 

أدب الطفل: أهميته ، وظائفه ،  أدب الطفولة: أصوله ومفاهيمه أحمد زلط 
 أهدافه

02 

قراءة في نصوص سليمان العيسى وكامل الكيالني ومحمد 
 األخضر السائحي

 03 خصائص أدب الطفل 

 04 قضايا  أدب الطفل األطفال والقيم التربوية ألحمد علي كنعانقراءة نصوص أدب 

تحليل نص شعري )أنشودة( /محمد األخضر السائحي/محمد 
 ناصر/ الغماري

فنون أدب الطفل : الشعر و 
 األنشودة

05 

 06 فنون أدب الطفل : القصة و أنواعها تحليل نص قصصي  

 07 فنون أدب الطفل : المسرحية تحليل نص مسرحي

 08 أدب الطفل والخيال العلمي تطبيقات على نصوص 

دور السمعي البصري في ترقية  تطبيقات على نصوص 
 أدب الطفل : التمثيلية اإلذاعية

09 

 10 القصة المرسومة  تطبيقات على نصوص 

 11 الشريط المرسوم تطبيقات على نصوص 

 12 القصة المتحركة تطبيقات على نصوص 

 13 أذب الطفل التفاعلي واالفتراضي تطبيقات على أشرطة 

أدب الطفل في الجزائر الواقع  دراسة في أدب الطفل في الجزائر )العيد جلولي(.....
 واآلفاق

14 

 طريقة التقييم:
ال صال طوبينما يكون تقييم األعمال الموجهة متوا يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي،

 السداسي 
 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 

 أدب الطفل في الجزائر )العيد جلولي( .1
 النص األدبي لألطفال)سعد أبو الرضا( .2
 أدب الطفل في المستقبل)أنور عبد الحميد( .3
 أدب األطفال)الكيالني( .4
 فتاوى( الطفل وأدب األطفال)هدى .5
 أدب األطفال والقيم التربوية ألحمد علي كنعان .6
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                                                       األدب العربي:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 
 السداسي: الخامس    

 عنوان الليسانس: األدب العربي
 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية المنهجية: 

 األستاذ المسؤول على المادة: 
 المادة:  اآلداب العالمية المعاصرة 

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

السداسي:  المعامل: الرصيد:
 الخامس

 المادة: اآلداب العالمية المعاصرة / محاضرة و
 تطبيق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

 01 مدخل إلى اآلداب العالمية  ... تحديدات اصطالحية/األدب العالمي،األدب األجنبي،األدب القومي

المرجعيات الفكرية لآلداب العالمية  للوجودية سارتر و نصوص للماركسية تولستوي. نصوص
 المعاصرة 

02 

قضايا اآلداب العالمية المعاصرة:  االنسان المتمرد / ألبير كامو
 الحرية/العدالة/السالم/االغتراب

03 

التيارات الجديدة في اآلداب المعاصرة  السريالية
1 

04 

الجديدة في اآلداب المعاصرة التيارات  الوجودية
2 

05 

التيارات الجديدة في اآلداب المعاصرة  الالمعقول / بيكت، يونيسكو
3 

06 

التيارات الجديدة في اآلداب المعاصرة  الرواية الجديدة
4 

07 

 08 األدب المعاصر في أمريكا الالتينية   بابلو نيرودا/ ماركيز/ أستروياس-نصوص :اوكتافيوباث

 09 األدب االفريقي المعاصر  سوينكا وولي 

 10 اآلداب اآلسيوية نصوص من الشعر الياباني ،الهندي ،الصيني

 11 المسرح العالمي  مسرح برخت ....

 12 القصة والرواية العالمية  نماذج مختارة من قصص دان براون )شيفرة دافنشي(

 13 آداب أوروبا الشرقية              نصوص من األدب الروسي المعاصر

 14 أدب ما بعد الكولونيالية المعذبون في األرض لفرانس فانون 

 طريقة التقييم:
ال تواصال طوجهة ميجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال المو

 السداسي 
 انترنت، إلخ(. المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع 

 تاريخ اآلداب األوروبية من الواقعية حتى الحداثة/مجموعة من المؤلفين .1
 في األدب الفرنسي المعاصر /سامية أحمد أسعد .2
 األدب األلماني /محمد حمود .3
 األدب اإلفريقي / محمد حمود .4
 األدب الروسي / محمد حمود .5
 األدب اإلنجليزي /فريدريك ريغارد ،مترجم .6
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                                                       األدب العربي:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 
 

 الخامس    السداسي:
 عنوان الليسانس: األدب العربي

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافيّة: 
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 المادة: األدب الصوفي 
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 1الرصيد 1المعامل السداسي الخامس الماّدة: األدب الصوفي 

 مدخل إلى األدب الصوفي 1

 نشأة األدب الصوفي 2

 قضايا و مصادر األدب الصوفي 3

 وحدة الوجود 4

 الحلول واالتحاد 5

 العشق اإللهي 6

 الحقيقة المحمدية 7

 جماليات األدب الصوفي 8

 الرمز الصوفي 9

 اللغة الصوفية 10

 المصطلح الصوفي 11

 (ومدينالفارض،الحالج،ابن عربي،األمير عبد القادر،سيد بأعالم األدب الصوفي )ابن  12

 النثر الصوفي )تجربة البسطامي( 13

 األثر الصوفي في األدب الحديث و المعاصر 14

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 
 الشعر العربي نشأته و تطوره /عبد الحكيم حسانالتصرف في  .1
 نيكلسون تر :أبو العالء عفيفي–في التصرف اإلسالمي و تاريخه  .2
 األدب في التراث الصوفي /محمد عبد المنعم خفاجي .3
 األدب الصوفي اتجاهاته و خصائصه /صابر عبد الدايم .4
 األثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر /محمد بن عمارة .5
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 السداسي: الخامس   
 عنوان الليسانس: األدب العربي

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافيّة: 
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 المادة: األدب العربي واالستشراق
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 1الرصيد:  1المعامل:  لسداسي الخامس  ا الماّدة: األدب العربي واالستشراق

 االستشراق :المفهوم .النشأة والتطور  1

 مدارس االستشراق :الفرنسية +االنجلزية  2

 مدارس االستشراق :االلمانية +االيطالية  3

 االستشراق وتاريخ األدب العربي  4

 االستشراق والشعر الجاهلي  5

 االستشراق و اللغة العربية  6

 االستشراق واألدب  العربي المعاصر  7

 مناهج المستشرقين  8

 اعالم االستشراق )مارجوليوت ( 9

 اعالم االستشراق بروكمان 10

 اعالم االستشراق )بالتار( 11

 اعالم االستشراق كارل نالياف  12

 جهود المستشرقين في تحقيق التراث  13

 في الميزان  قراءة في الخلفيات و المرجعيات االستشراق 14

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 
 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 

 التراث العربي و المستشرقون /عادل اآللوسي .1
 اإلستشراق /إدوارد سعيد .2
 في األدب العربي المعاصر /أحمد سمايلوفيتش أثر اإلستشراق .3
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 السداسي: الخامس   
 عنوان الليسانس: األدب العربي

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األفقية: 
 األستاذ المسؤول على المادة: 
 المادة: لغة أجنبية متخصصة

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 المادة:محتوى 

 1الرصيد:  1المعامل:  السداسي الخامس   الماّدة: لغة أجنبية متخصصة

1 langue de spécialité (définition / caractéristiques) 
 

2 Terminologie des genres littéraires :poésie ,théâtre  
,prose ,roman, nouvelle, fables, mythe…… 
 

3 Teminologie de la littérature generale :la 
creation,imagination,esthetique ,rythme ….., 

4 Terminologie des courants 
litteraires :classisme ,romantisme,realisme,symbolisme,surealisme…. 

5 Terminologie de la littérature generale et comparée : 
acculturation,imagologie,thematique,histoire des idées …. 

6 Terminologie de la critique litteraire :les methodes d’anlyse du discours 
litteraire,critique psychanalitique,sociocritique,structuralisme,semiotique…… 

7 Terminologie de la litterature populaire :folklore,culture populaire….. 

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 
 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://asp.revues.org/400
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 السداسي: السادس   
 عنوان الليسانس: األدب العربي

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية: 
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 المادة: النص الشعري المغاربي
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

المادة: النص الشعري المغاربي /محاضرة و  السداسي: السادس 03المعامل: 05الرصيد:
 تطبيق

 

 مفردات المحاضرة التطبيق مفردات

بدايات الشعر المغاربي الحديث )األمير عبد 
 القادر،محمد الشاذلي خزندار،عالل الفاسي(

 01 مدخل إلى دراسة الشعر المغاربي 

 اتجاهات الشعر المغاربي :االتجاه المحافظ/ تحليل نصوص
 االتجاه التجديدي

02 

 03 في الجزائر.القضايا والخصائص العامة -1 نص رمضان حمود / أبو القاسم سعد هللا

 04 في تونس.القضايا والخصائص العامة -2 نص أبو القاسم الشابي

 05 في المغرب.القضايا والخصائص-3 نص محمد الحلوي

نص ناجي محمد اإلمام/محمد بن عبدي/إبراهيم بن عبد 
 هللا

 06 في موريطانيا /القضايا و الخصائص

نص محي الدين محجوب/سليمان زيدان/مصطفى بن 
 زكري

 07 في ليبيا /القضايا و الخصائص

اع قضايا الشعر المغاربي /إشكالية الهوية و اإلبد تحليل نصوص
 : االنسان،الوطن،المكان،اللغة

08 

 اإليقاع في الشعر المغاربي )الشعر العمودي،شعر تحليل نصوص
 التفعيلة،قصيدة النثر(

09 

 10 المؤتلف و المختلف في الشعر المغاربي   نصوص تحليل

واقع  النص الشعري المغاربي  )الممكن و  تحليل نصوص
 المتخيل(

11 

البعد الجمالي في الشعر المغاربي )اللغة  تحليل نصوص
 ،الرمز،الصورة،اإليقاع(

12 

 13 تداخل الجمالي بالسياسي في الشعر المغاربي  تحليل نصوص

السمات  المشتركة للشعر المغاربي )السمات  تحليل نصوص
 الفكرية و الجمالية(

14 

 
هة ال الموجاألعم يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم طريقة التقييم:

 متواصال طوال السداسي 
 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 

 في المغرب األقصى/سيد حامد النساج األدب العربي المعاصر .1
 األدب المغربي إشكاالت و تجليات /مجموعة من المؤلفين .2
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 األدب العربي في المغرب العربي /العربي دحو .3
 نظرية الشعر المعاصر في المغرب العربي /محمد مفتاح .4
 الشعر المغربي مقاربة تاريخية /محمد أديب سالوي .5
 بنيسظاهرة الشعر المغربي المعاصر /محمد  .6

 
 

 السداسي: السادس    
 عنوان الليسانس: األدب العربي

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية: 
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 المادة: النص السردي المغاربي
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة  التقييم:طريقة 
 متواصال طوال السداسي 

 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 
 إنشائية الخطاب في الرواية الغربية الحديثة /محمد البار .1

السداسي:  02المعامل: 04الرصيد:
 السادس

  المادة:    النص السردي المغاربي /محاضرة و تطبيق

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

 01 مدخل الى دراسة الفنون السردية المغاربية  قراءة في كتاب 

تحليل نصوص روائية تحليل نصوص روائية /نموذج 
روايات الطاهر  وطار قصيد في التدلل /محمد شكري 

 الخبز الحافي .  

أثر التحوالت االجتماعية و السياسية في 
 الرواية المغاربية

02 

 رشيد بوجدرة تيميمون ـ بن ناصر حميش الحاكم بأمر هللا
 ـمولد النسيان لمحمود المسعدي .

قضايا الرواية المغاربية السياسية و 
 االجتماعية

03 

قضايا الرواية المغاربية )التاريخية و  واسيني لعرج 
 الثقافية(

04 

محمد زفزاف الثعلب الذي يظهر و يختفي / محمد برادة 
 بعيدا عن الضوضاء قريبا من السكات .

ا، نالرواية المغاربية ما بعد الكولونيالية األ 
 اآلخر،الهوية

05 

 06 ( 1تقنيات الرواية المغاربية ) تحليل نصوص 

 07 (2تقنيات الرواية المغاربية  ) تحليل نصوص 

 08 التجريب في الرواية المغاربية تحليل نصوص 

 09 رواية التسعينات في المغرب العربي تحليل نصوص روائية جزائرية / روايات األزمة

نسق الكتابة الروائية الجديدة في المغرب  تحليل نصوص روائية  / سالم بن حميش :
 العربي

10 

خصوصية الكتابة الروائية الجديدة في  نصوص روائية جزائرية .
 المغرب العربي

11 

نصوص  أحالم مستغانمي ـ آمال مختار  ، زهور قوارم 
 سالم بن حميش،واسيني األعرج ،الحبيب السايح

 12 الكتابة النسائية في المغرب العربي

 13 واقع و آفاق الرواية المغاربية قراءة في نصوص

 14 السمات المشتركة للرواية المغاربية قراءة بيبلوغرافية



عنوان                                                                                                                                            المؤسسة: جامعة  16

                                                       األدب العربي:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 حديثة /حلمي بديراالتجاه الواقعي في الرواية العربية ال .2
 التجريب في الرواية العربية المعاصرة /عبد العزيز ضويو .3
 توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة /محمد رياض وتار .4
 الرواية و تأويل التاريخ /فيصل دراج .5
 نقد الرواية و القصة القصيرة بالمغرب /محمد الدغمومي .6
 الكتابة الروائية في المغرب /أحمد البيور .7

 السداسي: السادس    
 عنوان الليسانس: األدب العربي

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية: 
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 المادة:  المسرح المغاربي
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 
 طريقة التقييم:

ال صال طوبينما يكون تقييم األعمال الموجهة متوا يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي،
 السداسي 

 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 
 مجموعة من الباحثين : المسرح المغربي و الوعود .1
 المفاهيم اإلجرائية للنقد المسرحي في المغرب: حسن قناني .2
 المسرح المغربي :جدلية التأسيس /محمد أديب السالوي .3
 المسرح و الفرجات :حسن يوسفي .4
 قراءة النص المسرحي : حسن يوسفي .5
 مالمح المسرح الجزائري :عالوة جروة وهبي .6

المسرح المغاربي /محاضرة  الماّدة :    السداسي: السادس 03المعامل: 05الرصيد:
 و تطبيق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

 01 مدخل الى دراسة المسرحية المغاربية  تحليل نصوص 

 02 روافد المسرح المغاربي تحليل نصوص 

 03 أشكال المسرح المغاربي  تحليل نصوص 

 04 التنظير في المسرح المغاربي  تحليل نصوص 

 05 تجارب رواد المسرح المغاربي  تحليل نصوص 

 06 تجربة الطيب الصديقي تحليل نصوص 

 07 / تجربة ولد كاكي  1 تحليل نصوص 

 08 تجربة عز الدين المدني /2 تحليل نصوص 

حضور التراث الشعبي في المسرح  تحليل نصوص 
 المغاربي 

09 

 10 قضايا المسرح المغاربي  تحليل نصوص 

 11 البحث عن الذات  تحليل نصوص 

 12 مسرح الحلقة   تحليل نصوص 

 13 االحتفالية في المسرح المغاربي  تحليل نصوص 

 14 البناء الفني للمسرحية المغاربية  تحليل نصوص 
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                                                       األدب العربي:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 تاريخ المسرح التونسي : منصف شرف الدين .7
 
 
 
 
 
 

 السداسي: السادس  
 عنوان الليسانس: األدب العربي

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية: 
 المادة: األستاذ المسؤول على 

 المادة:  األدب الشعبي المغاربي
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 طريقة التقييم:
ال صال طوبينما يكون تقييم األعمال الموجهة متوا يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي،

 السداسي 
 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 

 الهادي إلى أوزان الشعر الشعبي /مصطفى حركات .1
 الشعر الشعبي الجزائري من اإلصالح إلى الثورة /أحمد زغر .2
 إشكال التعبير الشعبي /نبيلة إبراهيم .3
 مفهومه و مضمونه /محمد ذهنياألدب الشعبي العربي  .4
 القصص الشعبي بالمغرب دراسة مورفولوجية /مصطفى يعلى .5
 األدب الشعبي في تونس /محمد المرزوقي .6

الماّدة:    األدب الشعبي المغاربي /محاضرة و  السداسي: السادس 2المعامل:  4الرصيد: 
 تطبيق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

 01 المصطلح والمفهوم .األدب الشعبي  قراءة في نصوص مفاهيمية 

 02 األدب الشعبي والفولكلور قراءة في نصوص مفاهيمية

 03 تصنيفات األدب الشعبي  بحث بيليوغرافي 

 04 أشكال التعبير في األدب الشعبي المغاربي  بحث بيليوغرافي

 05 الشعر الشعبي الملحون ومجاالته  نصوص مختارة 

 06 القصص الشعبي وأنواعه نصوص مختارة

 07 االغاني الشعبية ومجاالتها  نصوص مختارة

 08 السير الشعبية  سيرة بني هالل )تغريبة بني هالل (

 09 األمثال الشعبية  نماذج مختارة

 10 األلغاز و النكت الشعبية نماذج مختارة

 11 األسطورة و الخرافة نماذج مختارة

تحليل األدب الشعبي)التاريخي الجغرافي  مناهج تطبيقات نقدية
 النبوي(’الوظيفي’النفسي’

12 

 13 الصورة الفنية في األدب الشعبي  دراسة نماذج

 14 العجائبية في االدب الشعبي  دراسة نماذج



عنوان                                                                                                                                            المؤسسة: جامعة  18

                                                       األدب العربي:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 البطل الملحمي و البطل الضحية في األدب الشفوي الجزائري /عبد الحميد بورايو .7
 المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون /جلول يلسد امقران .8

 
 
 
 

 ادس    السداسي: الس
 عنوان الليسانس: األدب العربي

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية المنهجية: 
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 المادة:  مذكرة التخرج
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 
 

 طريقة التقييم:
ال صال طوسداسي، بينما يكون تقييم األعمال الموجهة متوايجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية ال

 السداسي 
 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 
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                                                       األدب العربي:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 
 
 
 
 
 
 السداسي: السادس     

 عنوان الليسانس: األدب العربي
 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافيّة: 

 على المادة:  األستاذ المسؤول
 المادة: األدب التفاعلي

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

 1الرصيد 1المعامل السداسّي السادس الماّدة: األدب التفاعلي

 مفاهيم العصر الرقمي )العولمة /التواصل العالمي( 1

 الرقمية/تعريفه/عناصر العملية اإلبداعية الرقمية التفاعلي( األدب الرقمي )مصطلح 2

 الكتابة األدبية التفاعلية ،أهميتها و خصائصها 3

 مظاهر األدب الرقمي و مجاالت التفاعلي 4

 الرواية التفاعلية-1 5

 القصيدة التفاعلية-2 6

 المسرح التفاعلي-3 7

 القصة التفاعلية-4 8

 المقال التفاعلي-5 9

 قضايا األدب التفاعلي 10

 بين األدب الورقي و األدب الرقمي /التفاعلي-1 11

 الملكية الفكرية و المرجعية-2 12

 المؤثرات الصوتية و البصرية في األدب التفاعلي-3 13

 األدب التفاعلي في البيئة العربية )تجارب(-4 14

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 
 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 

 االتصال في عصر العولمة /مي العيد سنو .1
 العولمة والتحدي الثقافي /علي خريسان .2
 مدخل إلى األدب التفاعلي /فاطمة البريكي .3
 من النص إلى النص المترابط /سعيد يقطين .4
 اع و مرجعياته في عصر المعلوماتية /حسام الخطيبآفاق اإلبد .5

 
 
 
 
 
 
 



عنوان                                                                                                                                            المؤسسة: جامعة  20

                                                       األدب العربي:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 
 
 
 
 
 

 السداسي: السادس   
 عنوان الليسانس: األدب العربي

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية االستكشافيّة: 
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 المادة: أدب الهامش
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 المادة:محتوى 

 1الرصيد:  1المعامل:  السداسي السادس الماّدة: أدب الهامش

 مفهوم األدب الهامشي )من األدب المركزي المؤسسي إلى الهامشي( 1

 تاريخ األدب الهامشي عند الغرب و العرب 2

 قضايا األدب الهامشي : 3

 الدين-1 4

 السياسة-2 5

 المرأة-3 6

 المجتمع-4 7

 الهامشي و أنواعهفنون األدب  8

 الشعر-1 9

 الرواية-2 10

 المسرح-3 11

 األدب الساخر 12

 الرسم الكاريكاتوري 13

 الكتابة الجدارية 14

 
 طريقة التقييم:

 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 
 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عنوان                                                                                                                                            المؤسسة: جامعة  21

                                                       األدب العربي:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : السادس    السداسي
 عنوان الليسانس: األدب العربي

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األفقية: 
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 المادة: الحكامة والمواطنة 
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 السداسي السادس

 وحدة التعليم   

 اطنةمادة النص :الحكامة والمو

 اعمال موجهة
 01الرصيد: 01المعامل:

 مفاهيم ومصطلحات واالهداف  1
 الحكامة السياسية ودولة القانون       2
 المواطنة والمشاركة السياسية والممارسات االنتخابية 3

 الدمقراطية والتنوع العرقي  والديني والثقافي 4
 الحكامة السياسية والحريات الفردية والجماعية 5
 النوع والمشاركة في الحياة االقتصادية والثقافية 6
 المواطنة والتاريخ 7

 االدارة العمومية  ومكافحة  الفساد والفقر واالقصاء 8
 تاثير سياسات الحكامة على اصالحات االدارة العمومية 9
 الجهوية بين المناطقية  وسياسة الجوار 10

 حكامة المدن  والموطنة الحضرية 11
 الحكامة الرشيدة للمالية العمومية ومحاربة الفساد 12
 شروط الوظيفة العمومية المسؤولة والفعالة والمؤاثر ة 13

 المواطنة وحكامة الشان العام 14

 
 طريقة التقييم:

 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 
 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(. 

 
 

 
 
 
 

 


