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 فرع الدراسات اللغوية

 

 تخصص لسانيات عامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السداسي الثالث:  شعبة الدراسات اللغوية

 

 

 وحدة التعليم

 المواد

يد
ص

ر
ال

 

ل
ام

مع
ال

 

 الحجم الساعي األسبوعي
الحجم 
الساعي 

 للسداسي 

(16-14 

 أسبوعا(

 أخرى*

 التقييم المستمر

 دروس العنوان الرمز
أعمال 

 موجهة
أعمال 

 تطبيقية
مراقبة 

 مستمرة
 امتحان

 وحدة  تعليم أساسية

 31الرمز : وت أس

 9األرصدة : 
 5المعامل : 

 311أس
 العربيالنص األدبي 

 الحديث   
 X X 00سا48 00سا48   30سا1 30سا1 3 5

 X X 00سا24 00سا48   30سا1 00سا3 2 4 النقد األدبي الحديث       312أس

 وحدة  تعليم أساسية
 32الرمز : وت أس

 X X 00سا48 00سا48   30سا1 30سا1 3 5         2علم النحو  321أس
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 9األرصدة : 

 X X 00سا24 00سا48   30سا1 30سا1 2 4 اللسانيات العامة        322أس 5المعامل : 

 وحدة  تعليم منهجية
 31م الرمز : وت

 9األرصدة : 

 6المعامل : 

 311م
المناهج النقدية 

 المعاصرة      
 X X 00سا24 00سا48   30سا1 30سا1 2 3

 312م
األسلوبية و تحليل 

 الخطاب 
 X X 00سا24 00سا48   30سا1 30سا1 2 3

 X X 00سا24 00سا24   30سا1 30سا1 2 3 مدخل إلى األدب المقارن   313م

دة  تعليم وح
 استكشافية

  31الرمز : وت إس

 2األرصدة : 
 2المعامل : 

 X X 00سا24 00سا24   30سا1   1 1          علم الداللة                  311إس

 X X 00سا24 00سا24   30سا1   1 1 أصول النحو  314إس

 وحدة  تعليم أفقية
  31الرمز : وت أف

 1األرصدة : 

 1المعامل : 

 311أف
اللغة األجنبية )تعبير 

 كتابي /شفهي(
 X X 00سا24 00سا24   30سا1   1 1

     00سا268 00سا408   00سا15 30سا10 19 30 3مجموع السداسي 

 

 

 
 

 

 
 

 السداسي الرابع:  شعبة الدراسات اللغوية 

 

وحدة 

 التعليم

 المواد

يد
ص

ر
ال

 

ل
ام

مع
ال

 

 الحجم الساعي األسبوعي
الحجم 

الساعي 

 للسداسي 

(16-14 

 أسبوعا(

 أخرى*

 التقييم المستمر

 دروس العنوان الرمز
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

مراقبة 

 مستمرة
 امتحان

وحدة  

تعليم 

 أساسية

الرمز : 

 41وت أس

األرصدة : 

9 

المعامل : 

5 

 411أس

النص 

األدبي 

 العربي

 المعاصر 

 X X 00سا48 00سا48   30سا1 00سا3 3 5

 412أس
النقد العربي 

 المعاصر
 X X 00سا24 00سا48   30سا1 30سا1 2 4

وحدة  

تعليم 

 أساسية

الرمز : 

 42أس وت

األرصدة : 

9 

 421أس
علم 

            2الصرف
 X X 00سا48 00سا48   30سا1 30سا1 3 4

 422أس
اللسانيات 

 التطبيقية
 X X 00سا24 00سا48   30سا1 30سا1 2 4
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المعامل : 

5 

وحدة  

تعليم 

 منهجية

الرمز : 

 41وت م

األرصدة : 

9 

المعامل : 

6 

 421م 
نظرية 

 األدب
 X X 00سا24 00سا48   30سا1 30سا1 2 3

 422م 
المدارس 

 اللسانية
 X X 00سا24 00سا48   30سا1 30سا1 2 3

 423م 

مدخل إلى 

اآلداب 

 العالمية

 X X 00سا24 00سا48   30سا1 30سا1 2 3

وحدة  

تعليم 

 استكشافية

الرمز : 

 42وت إس

األرصدة : 

2 

المعامل : 

2 

التخصص : اللسانيات 

 التطبيقية
  

 421م 
التعليميات 

 العامة    
 X X 00سا24 00سا24   30سا1   1 1

 422م 

علم 

االجتماع 

 اللغوي   

 X X 00سا24 00سا24   30سا1   1 1

وحدة  

 تعليم أفقية

الرمز : 

 41وت أف

األرصدة : 

1 

المعامل : 

1 

 411إس

اللغة 

األجنبية 

)تعبير 

كتابي 

 شفهي(/

 X X 00سا24 00سا24   30سا1   1 1

     00سا268 00سا408   00سا15 30سا10 19 30 4السداسي مجموع 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 السداسي: الثالث    جذع مشترك.
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة 

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية: 
 األستاذ المسؤول على المادة: 
 المادة: النص األدبي الحديث

 أهداف التعليم:
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  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

  المادة: النص األدبي الحديث/ محاضرة+تطبيق السداسي: الثالث 03المعامل: 05الرصيد:
 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

 نص لسامي البارودي/ دراسة وتحليل

ر
شع

ال
 

 01 1اإلحياء الشعري في المشرق 
 02 2اإلحياء الشعري في المشرق  نص لشوقي /  نص لحافظ / دراسة وتحليل 

 03 اإلحياء الشعري في المغرب العربي نص لألمير عبد القادر.../ دراسة وتحليل
 نص لمحمود طه/ دراسة وتحليل 

 نص إلبراهيم ناجي/ دراسة وتحليل 
 04 1التجديد الشعري في المشرق 

 05 2التجديد الشعري في المشرق  للشرقاوي/ دراسة وتحليلنص للجواهري/ نص 
 06 التجديد الشعري في المغرب العربي نص للشابي/نص لرمضان حمود/ دراسة وتحليل

 نص إليليا أبي ماضي/ دراسة وتحليل
 نص لفوزي المعلوف/ دراسة وتحليل 

 07 التجديد الشعري المهجري

 تحليل مقال للكواكبي/ اليازجي ...

ر
نث
ال

 

 08 مدخل إلى الفنون النثرية
 09 الفنون النثرية: المقالة تحليل نص للبشير اإلبراهيمي/ طه حسين/ العقاد...

 10 الفنون النثرية: القصة تحليل نص: محمود تيمور/ رضا حوحو
 11 الفنون النثرية: الرواية تحليل نص لجورجي زيدان / هيكل/ ...

 12 الفنون النثرية: المسرح .../تحليل نص لتوفيق الحكيم 
 13 الفنون النثرية: أدب الرحلة تحليل نص رحلة ابن حمدوش/حسين الورتيالني

 14 الفنون النثرية: الرسائل األدبية الرافعي/مي زيادة/البشير اإلبراهيمي...
 

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

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

 شوقي ضيف، الفن ومذاهبه.  .1
 عمر دسوقي، األدب العربي الحديث. .2
 عبد الملك مرتاض، فنون النثر األدبي. .3
 العربي المعاصر ) عز الدين إسماعيل(.الشعر  .4
 ما ال يؤديه الحرف )عباس مشتاق  معن(. .5

 

 

 

 

 

 السداسي: الثالث    جذع مشترك.
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

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

 المادة: النقد األدبي الحديث
 يم:أهداف التعل

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:
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  المادة: النقد األدبي الحديث/ محاضرة+تطبيق السداسي: الثالث 02المعامل: 04الرصيد:
 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

 01 1مدخل إلى النقد العربي الحديث  إرهاصات النقد العربي الحديث
 02 2إلى النقد العربي الحديث  مدخل مرجعيات النقد العربي الحديث

 03 النقد اإلحيائي حسين المرصفي
 04 إرهاصات التجديد في النقد الحديث رمضان حمود

 05 جماعة الديوان نصوص جماعة الديوان
 06 جماعة أبولو نصوص جماعة أبولو

 07 جماعة الرابطة القلمية نصوص جماعة الرابطة القلمية 
 08 النقد التاريخي طه حسين، شوقي ضيف...

 09 النقد االجتماعي سالمة موسى
 10 النقد النفسي النويهي، مصطفى سويف،العقاد...

 11 النقد الواقعي محمد مندور/ 
 12 النقد الجديد نص لرشاد رشدي/ ...

 13 1القضايا النقدية  الصدق الفني/ الخيال/الجنس األدبي ...

 14 2القضايا النقدية  النقد الحديث بين النظري و التطبيق
 

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

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

 .النقد المنهجى عند العرب ـ محمد مندور1
 المعاصرون لمحمود تيمورالنقد والنقاد .2
 .نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين األمين3
 النقد األدبي أصوله ومناهجه ـ لسيد قطب.4
 
 

 

 

 

 

 

 ثالث    جذع مشترك.السداسي: ال

 اللسانيات العامة: ليسانسعنوان ال
 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية: 

 األستاذ المسؤول على المادة: 
 المادة: علم النحو

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:
05 

المعامل:
02 

  / محاضرة+تطبيق علم النحوالمادة:  السداسي: الثالث

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

0 اإلسناد في الجملة االسميّة  المبتدأ والخبر: تطبيقات  ... 
1 

0 الحذف في الجملة االسميّة - حذف المسند، المسند إليه: تطبيقات  ... 
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2 
0   1إلحاق النواسخ بالجملة االسميّة  وما يعمل عملها -كان وأخواتها

3 
0  2إلحاق النواسخ بالجملة االسميّة  إّن وأخواتها  وما يعمل عملها

4 
0  3إلحاق النواسخ بالجملة االسميّة  ظّن وأخواتها

5 
0 أفعال المقاربة إعرابها ودالالتها 

6 
0  المجرورات: األنواع والدالالت  المجرور بحروف الجر، باإلضافة...  

7 
0 حروف العطف: األنواع والدالالت معاني حروف العطف

8 
0 التعريف والتنكير أنواع المعارف

9 
1 األسماء المبهمة أسماء اإلشارة و األسماء الموصولة

0 
1 التوابع الصفة والبدل والتوكيد ...إعراب 

1 
1 أسلوب النداء حروفه وإعرابه

2 
1 1أنواع الجمل  الجمل التي لها محل من اإلعراب 

3 
1 2أنواع الجمل  الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب

4 
جهة ال المويجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي، بينما يكون تقييم األعم طريقة التقييم:

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

 أقسام الكالم العربي بين الشكل والوظيفة. فاضل الساقي. .1
 محمد حماسة عبد اللطيف. العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث. .2
 إحياء النحو.                      إبراهيم مصطفى. .3
 الخالصة النحوية.                د/ تمام حسان. .4
 في النحو العربي نقد وتوجيه.    د/ مهدي المخزومي. .5

 السداسي: الثالث    جذع مشترك.
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

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

 اللّسانيّات العاّمةالمادة: 
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

  / محاضرة+تطبيق اللّسانيّات العاّمةالماّدة:  السداسي: الثالث 2المعامل:  4الرصيد: 
 مفردات المحاضرة التطبيقمفردات 

0 1مدخل :  تاريخ الفكر اللّساني  الهنود و اليونان

1 
0 2تاريخ الفكر اللّساني             عند العرب )النحو والبالغة واألصول(

2 
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ثنائيات دي سوسير )النظام والشكل: اللغة 
 والكالم/ اآلنية والتزمنية (

0 1موضوعها/ مجاالتها( اللسانيات الحديثة )أوال: مفهومها/ 
3 

الدليل اللغوي )الدال والمدلول/ التركيب 
 واالستبدال...(

0 2( اللسانيات الحديثة )أوال: مفهومها/ موضوعها/ مجاالتها  
4 

0 ثانيا: خصائص اللسان البشري الخطية والتقطيع المزدوج
5 

0 اللسانيات والتواصل اللغوي دورة التخاطب
6 

0 وظائف اللغة خالل النصوصتطبيق الوظائف من 
7 

0 1مستويات التحليل اللّسانّي  تطبيق على المستوى الفونولوجي،
8 

0 2مستويات التحليل اللّسانّي  تطبيق المستوى المرفولوجي
9 

1 3مستويات التحليل اللّسانّي  تطبيق المستوى التركيبّي،
0 

1 4مستويات التحليل اللّسانّي  تطبيق المستوى الدالليّ 
1 

1 5مستويات التحليل اللّسانّي  المستوى النصي )االنسجام واالتساق(
2 

1 1الدراسات اللّسانيّة العربيّة الحديثة  عبد الرحمان حاج صالح
3 

1 2الدراسات اللّسانيّة العربيّة الحديثة  تمام حسان / ميشال زكرياء/ الفهري/ حساني
4 
 

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

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

 اللسانيات، واللسانيات العربية.          د/عبد القادر الفاسي.  .1
 د/ سمير شريف استيتية.اللسانيات )المجال والوظيفة والمنهج(.   .2
 علم اللغة العربية.  د/محمود فهمي حجازي  .3
 اللسانيات العربية الحديثة. مصطفى غلفان .4

 السداسي: الثالث    جذع مشترك.
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

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

 النقدية المعاصرةالمناهج المادة: 
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 
 

المادة: المناهج النقدية المعاصرة/  السداسي: الثالث 02المعامل: 03الرصيد:
 محاضرة+تطبيق
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 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق
 01 السيميائية بيرس

 02 البنيوية ليفي شتراوس، جاكبسون....
 03 النقد النفسي الكان، مورو، دي نويل....

 04 البنيوية التكوينية لوكاش، جولدمان.....
 05 سوسيولوجيا النص باختين، بيار زيما

 06 علم السرد بارث، تودوروف، جنات، كرستيفا....
 07 األسلوبية ميشال ريقاتير....

 08 الموضوعاتية جورج بولي، جان بيير ريشار
 09 التأويلية قدميرهنس جورج 

 10 التلقي أيزر ،  ياوس...
 11 التداولية بيرس، أوستن

 12 التفكيكية جاك دريدا
 13 النقد الثقافي فانسن ليتش ...

 14 النقد التكويني جون ميشال رباتي 
 
 

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

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

 النقد والنقاد المعاصرون لمحمود تيمور .1
 نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين األمين .2
 ومناهجه ـ لسيد قطبالنقد األدبي أصوله . .3
 عبد هللا الغذامي، النقد الثقافي .4
 يوسف وغليسي، مناهج النقد المعاصر. .5

 
 

 

 

 
 

 السداسي: الثالث    جذع مشترك.
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

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

 المقارنالمادة: مدخل إلى األدب 
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 
  المادة: مدخل إلى األدب المقارن/ محاضرة+تطبيق السداسي: الثالث 02المعامل: 03الرصيد:

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق
 01 1المفهوم و النشأة والتطور  الفرق بين األدب العام واألدب المقارن

 02 2المفهوم و النشأة والتطور  بين األدب العالمي واألدب المقارن الفرق
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                                                       اللسانيات العامة:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 03 مقومات البحث المقارن مجاالت البحث / شروط الباحث/ عدة المقارن
 04 مدارس األدب المقارن: الفرنسية بول فون تغيم/ جون ماري كاري 

 05 مدارس األدب المقارن: األمريكية روني ويليك
 06 المقارن: السالفيةمدارس األدب  

 07 مدارس األدب المقارن: العربية / غنيمي هالل نصوص لجمال الدين بن الشيخ
 08 مباحث األدب المقارن: رحلة اآلداب بين األدبين العربي والفارسي: مجنون ليلى

 09 التأثر والتأثير                               الموشحات والتروبادور
 10 التيارات                               البوفارية/الفرترية/الفاوستية/

 11 النماذج البشرية                               زاديك بين موليير وال برويير/بخالء الجاحظ
 12 األجناس األدبية المالحم/المسرح الشعري: شوقي، راسين

 13 األدب واألسطورة الحكيمبيجماليون/ أوديب بن سوفوكليس وتوفيق 
 14 الموضوعات موبيديك /السندباد البحري/ روبنسون كروزو

 
 طريقة التقييم:

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

 إلخ(.  كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،المراجع: ) 
 محمد غنيمي، هالل األدب المقارن -

 مدارس األدب المقارن دراسة منهجية  ـ علوش سعيد،
 ( 2,1حسام الخطيب ، األدب المقارن ) -
 م.ف. غويار، األدب المقارن ، ترجمة محمد غالب -
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 السداسي: الثالث    جذع مشترك.
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

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

 المادة: علم الداللة
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 
 1الرصيد:  1المعامل:   علم الداللةالماّدة:  االستكشافيّةوحدة التعليم  الثالثالسداسّي 

 علم الداللة: اصطالحا وتاريخامدخل إلى  1
 : النحاة ، و اللغويون وعلماء األصول1الداللة عند علماء العرب  2
 : الفالسفة، والمتكلمون  والبالغيون2الداللة عند علماء العرب  3
 أنواع الداللة: المعجميّة، الصوتيّة، الصرفيّة.  4
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                                                       اللسانيات العامة:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 المقام.أنواع الداللة: النحويّة، والسياقيّة وداللة  5
 التغير الداللّي ومظاهره. 6
 )عالقة اللّفظ بالمعنى، االشتمال1العالقات الدالليّة  7
 )الترادف، االشتراك، التضاد...2العالقات الدالليّة  8
 نظرية الحقول الدالليّة. - 9

 : النظرية التحليليّة.1نظريات التحليل الداللّي  10
 : النظرية الوظيفيّة. 2نظريات التحليل الداللّي   11
 : النظرية السياقيّة.3نظريات التحليل الداللّي  12
 : النظرية التوليديّة التحويليّة4نظريات التحليل الداللّي  13
 علم الداللة وعالقته بالعلوم األخرى. 14

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

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

 داللة األلفاظ. إبراهيم أنيس. -1
 علم الداللة. أحمد عمر مختار. -2
 ة .أحمد عمر مختار.نظرية الحقول الداللية واستخداماتها المعجمي -3
 الفروق في اللغة. أبو هالل العسكري. -4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السداسي: الثالث    جذع مشترك.
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

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

 المادة: أصول النحو
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 1الرصيد:  1المعامل:  أصول النحوالماّدة:  األفقيّةوحدة التعليم  الثالث السداسيّ 
 مدخل: النحو و أصول النحو ، المصطلح والمفهوم 1
 : النشأة والمرجعيات 1أصول النحو  2
 : التأليف ورواده: ابن جّني، ابن األنباري، والسيوطي  2أصول النحو  3
 السماع مفهومه وشروطه  4
 : القرآن والحديث الشريف 1السماع ومصادره  5
 : كالم العرب ) الشعر  والنثر( 2السماع ومصادره  6
 : المقيس عليه و المقيس1القياس النحوّي وأركانه  7
 : العلّة / الحكم2انه القياس النحوّي وأرك 8
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                                                       اللسانيات العامة:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 استصحاب الحال، ومواقف العلماء القدامى والمحدثين. 9
 اإلجماع وأنواعه) إجماع الفقهاء،إجماع النحاة، إجماع األصوليين( 10
 ظاهرة اإلعراب 11
 األصل والفرع: أصل الوضع، أصل القاعدة، العدول عن األصل، الرّد إلى األصل... 12
 العلماء.االجتهاد ومواقف  13
 نظرية العامل  14

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

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

 سعيد األفغاني، في أصول النحو. -1
 العربي.محمد خان، أصول النحو  -2
 عبد الرحمان الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة. -3
 ابن السراج البغدادي، األصول في النحو -4
 السيوطي، كتاب االقتراح في علم أصول النحو. -5

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السداسي: الثالث    جذع مشترك.
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

 ة التعليمية األفقية: األستاذ المسؤول عن الوحد
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 -FRANCAISالمادة: 
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 
 FRANCAIS 01الرصيد: 01المعامل: السداسي الثالث وحدة التعليم األفقية

La lexie nominale 
 

1 

Pratique linguistique 
 

2 

La lexie Verbale 3 
Phrase Complexe 

 
4 

Phrase Simple 
 

5 
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                                                       اللسانيات العامة:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

Pratique linguistique 
 

6 

Les économies linguistiques de l’oral 
 

7 

Pratique linguistique 
 

8 

Les économies linguistiques de l’écrit 
 

9 

Pratique linguistique 
 

10 

Langue de spécialité 
 

11 

Pratique linguistique 
 

12 

Pratique linguistique 13 
Pratique linguistique 
 

14 

 
 طريقة التقييم:

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

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

 الثالث    جذع مشترك.السداسي: 
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

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

 ANGLAISالمادة: 
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 
 ANGLAIS 01الرصيد: 01المعامل: السداسي الثالث  وحدة التعليم األفقية

The present tenses 
 

1 

The past and perfect tenses 
 

2 

The future 
 

3 

The conditional 
 

4 

Exercises 
 

5 

The participles present and past 6 
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                                                       اللسانيات العامة:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 
Exercises 

 
7 

The Gerund 8 
Exercises 9 
The imperative 

 
10 

Exercises 11 
 

The passive voice 
 

12 

Reported speech 
 

13 

Exercises 
 

14 

 
 طريقة التقييم:

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

 
 
 

 

 

 السداسي: الرابع    
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية: 
 األستاذ المسؤول على المادة: 
 المادة: النص األدبي المعاصر

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:
 

المادة: النص األدبي  السداسي: الرابع 03المعامل: 05الرصيد:
 المعاصر/محاضرة و تطبيق

 

مفردات  مفردات التطبيق
 المحاضرة

مدخل الشعر العربي المعاصر:  
 تاريخي

01 

 02 قصيدة الشعر العمودي مفدي زكرياء/سليمان العيسى/البارودي/عمر أبو ريشة
 03 1الرواد والتجربة الشعرية الجديدة  تحليل نص الكوليرا لنازك المالئكة

 04 2الرواد والتجربة الشعرية الجديدة  تحليل نص حفار القبور/أنشودة المطر للسياب
 05 1الحداثة الشعرية   )أدونيس/محمود درويش/يوسف الخال(دراسة نص 
 06 2الحداثة الشعرية   نزار قباني/خليل حاوي/حجازي/عبد الصبور...دراسة نص: 

تحليل نص شعري معاصر )عز الدين ميهوبي/سليمان جوادي/ عثمان   07 الحداثة الشعرية في الجزائر
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                                                       اللسانيات العامة:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 لوصيف
 08 قصيدة التفعيلة لح باويةنص:أبو القاسم سعد هللا/ محمد الصا

 09 قصيدة النثر نص: أنسي الحاج/ عبد الحميد شكيل/ عز الدين مناصرة
 10 الفنون النثرية المعاصرة )القصة( زكريا تامر/غادة السمان/يوسف إدريس

الفن القصصي: األعالم  سهيل إدريس/  إبراهيم الكوني/ محمد شكري/
 واالتجاهات

11 

الرواية العربية المعاصرة: نشأتها  يفنجيب محفوظ/ واسيني األعرج/ عبد الرحمن من الرواية والتاريخ:
 وتطورها

12 

 الرواية والمجتمع: ابن هدوقة/وطار/الطيب صالح/حنا مينا/ جمال
 الغيطاني

 13 الرواية العربية المعاصرة: أعالمها

 14 عاصر وقضاياهالمسرح العربي الم دراسة نص: سعد هللا ونوس/عبد القادر علولة...
 

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

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

 النصوص النثرية المعاصرة )حسن البحراوي(. .1
 العربية المعاصرة.توظيف التراث في الرواية  .2
 الخطيئة والتكفير  )من البنيوية إلى التشريحية( ) عبد هللا الغذامي( .3

 
 

 

 

 السداسي: الرابع    
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

األس
تاذ 
المس
ؤو
ل 

عن 
الو

حدة 
التعل

يمية 
األس
اسي
 ة: 

األس
تاذ 
المس
ؤو
ل 

على 
الما

المادة: النقد العربي المعاصر/محاضرة و  السداسي: الرابع 02المعامل: 04الرصيد:
 تطبيق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق
 01 إرهاصات النقد العربي المعاصر التأليف -الترجمة -التعريف بالنظرية

نص للتطبيق: رشاد رشدي/ محمد عناني/ مصطفى 
 ناصف

 02 النقد الجديد

 03 األسلوبيالنقد نص للتطبيق: عبد السالم المسدي، صالح فضل
ة نص للتطبيق: كمال أبو ديب ،عبد الحميد بورايو، نبيل

 إبراهيم
 04 البنيويالنقد 

 05 النقد السيميائي نص للتطبيق: سعيد بنكراد، رشيد بن مالك
 06 النقد االجتماعي نص للتطبيق: حسين مروة/ محمود أمين العالم/ 

 07 النقد الثقافي نص للتطبيق: الغذامي/ إدوارد سعيد
 08 النقد النفسي نص للتطبيق: جورج طرابيشي، عز الدين إسماعيل....

للتطبيق: سعيد علوش، نبيل سليمان، محمود أمين نص 
 العالم....

 09 النقد األيديولوجي

 10 الحداثة و المعاصرة نص للتطبيق: عبد السالم المسدي/ عبد العزيز المقالح
 11 االلتزام في األدب نص للتطبيق:  عبد المحسن طه بدر/ عبد المنعم تليمة 

 12 في الشعرالغموض  نص للتطبيق: إبراهيم رماني
 13 الصورة الشعرية نص للتطبيق: جابر عصفور / محمد الولي/

 14 التناص نص للتطبيق: محمد مفتاح
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                                                       اللسانيات العامة:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 دة: 
 المادة: النقد العربي المعاصر

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 المادة: محتوى
 
 
 

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

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

 .النقد المنهجى عند العرب ـ محمد مندور1
 تيمورالنقد والنقاد المعاصرون لمحمود .2
 .نشأة النقد العربي الحديث لعز الدين األمين3
 النقد األدبي أصوله ومناهجه ـ لسيد قطب.4
  
 

 

 السداسي: الرابع    
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

 األستاذ المسؤول على المادة: 
 علم الصرف المادة: 

 أهداف التعليم:
 : المعارف المسبقة المطلوبة: 

  /محاضرة و تطبيق الماّدة: علم الصرف السداسي: الرابع 03المعامل: 05الرصيد:
 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات 
 أدبية

 01  1أبنية المصادر 

تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات 
 أدبية

 02  2أبنية المصادر 

تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات 
 أدبية

 03 الميمي، مصدر الهيأة، المصدر الصناعيّ المصدر 

تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات 
 أدبية

 04 التذكير و التأنيث

تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات 
 أدبية

 05 التثنية

تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات 
 أدبية

 06 الجمع السالم بنوعيه

تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات 
 أدبية

 07 (جمع الجمع –اسم الجمع  ) 1دالالتها التكسير  وأبنية جموع 

تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات 
 أدبية

اسم  –اسم الجنس اإلفرادّي  ) 2دالالتها أبنية جموع التكسير  و
 الجنس الجمعّي(

08 

تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات   09 صيغ منتهى الجموع() 3دالالتها أبنية جموع التكسير  و
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                                                       اللسانيات العامة:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

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

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

 محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية.-1
 مد حماسة عبد اللطيف، العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث.مح -2
 تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها.-3
 الشيخ مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية.  -4

 السداسي: الرابع    
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

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

 اللّسانّيات التطبيقيّة المادة: 
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 أدبية
تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات 

 أدبية
 10 اإلعالل و اإلبدال

تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات 
 أدبية

 11 اإلدغام 

تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات 
 أدبية

 12 التصغير

تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات 
 أدبية

 13 النّسب

تطبيقات  من خالل نصوص وكتابات 
 أدبية

 14 الممدود والمقصور والمنقوص 

  قطبي/محاضرة و ت اللّسانيّات التطبيقيّةالماّدة:  السداسي: الرابع 2المعامل:  4الرصيد: 
 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

نصوص مختارة:شارل بوتون/ 
 المسدي/ احمد حساني/ صالح بلعيد

 01  التطّور.: المفهوم والنشأة و1مدخل إلى اللّسانيّات التطبيقيّة - 

نصوص مختارة: مازن الوعر/ 
 ميشال زكرياء

لمعرفية ا: المجاالت والمرجعية  2مدخل إلى اللّسانيّات التطبيقيّة
 والمنهجية 

02 

 03 فهم اللّغة، إنشاء اللّغة 1الملكات اللّغويّة  نصوص مختارة: محمد عيد... 
نصوص مختارة: عبد الرحمن الحاج 

 صالح...
 04 الكتابة ، القراءة 2الملكات اللّغويّة 

 05 : السلوكيّة، االرتباطيّة1نظريات التعلّم   
 06 : النظرية البيولوجية2التعلّم نظريات  
 07 : النظرية المعرفيّة3نظريات التعلّم  
 08  : المنهج التقليدّي. المنهج البنويّ 1مناهج تعليم اللّغات  
 09 : المنهج التواصلّي. 2مناهج تعليم اللّغات  
 10 االزدواجية، والثنائية  والتعدد اللغوي  
 11 التخطيط اللغوي 
 12 الكالم وعيوبهأمراض  
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                                                       اللسانيات العامة:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

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

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

 اللسانيات التطبيقية.صالح بلعيد، دروس في  -1
 ميشال زكريا، األلسنية وتعليم اللغات. -2
 صالح بلعيد، اللغة العربية العلمية. -3
 اللسانيات واللغة العربية. د/عبد القادر الفاسي الفهري.  -4

 

 

 

 

 

 

 

 السداسي: الرابع    
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

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

 نظرية األدب المادة: 
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 
  المادة: نظرية األدب/ محاضرة و تطبيق السداسي: الرابع 02المعامل: 03الرصيد:

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق
 01 األدب)الماهية و المفهوم(نظرية  اختيار المدونات و النصوص
 02 نظرية األدب و العلوم األخرى اختيار المدونات و النصوص
 03 نظرية األدب و تاريخ األدب و نقده اختيار المدونات و النصوص
 04 طبيعة األدب اختيار المدونات و النصوص
 05 وظيفة األدب اختيار المدونات و النصوص
 06 نظريات اإلبداع األدبي اختيار المدونات و النصوص
 07 أ_ المحاكاة اختيار المدونات و النصوص
 08 ب_نظرية التعبير اختيار المدونات و النصوص
 09 ج_ نظرية الخلق اختيار المدونات و النصوص
 10 د_ نظرية االنعكاس اختيار المدونات و النصوص
 11 نظرية األجناس األدبية اختيار المدونات و النصوص
 12 أ_نظرية الشعر اختيار المدونات و النصوص
 13 ب_نظرية الرواية اختيار المدونات و النصوص
 14 ج_نظرية الدراما اختيار المدونات و النصوص

 
 طريقة التقييم:

 13 اللغة واالتصال 
 14 الترجمة اآللية 



عنوان                                                                                                                                     المؤسسة: جامعة  18

                                                       اللسانيات العامة:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

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

 إلخ(.  كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،المراجع: ) 
 .عبدالمنعم إسماعيل : نظرية األدب ومناهج الدراسات األدبية  -1
 .سلدن رامان : النظرية األدبية المعاصرة -2
 . صمود حمادي : في نظرية األدب عند العرب - -3
 .مبروك مراد :األدب مدخل إلى نظرية -4

 
 

 

 

 

 

 

 

 السداسي: الرابع    
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

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

 المدارس اللّسانيّة المادة: 
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

/ محاضرة و  المدارس اللّسانيّةالماّدة:  السداسي: الرابع 02المعامل: 03الرصيد:
 تطبيق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق
 01 مدخل  المدرسة / الحلقة / النظرية  

 02 لسانيات دو سوسير  كتاب  محاضرات في اللسانيات العامة
 03 حلقة موسكو ياكوبسون 

 04  1مدرسة براغ  تروبوتسكوي
 05 2مدرسة براغ  بنفينيست 

 06 مدرسة كوبنهاغن  هيلمسليف
 07 المدرسة الوظيفيّة الفرنسية مارتيني

 08 المدرسة السياقية فيرث
 09 المدرسة التوزيعيّة  بلومفيلد / هاريس

 10 1المدرسة التوليدية التحويلية  تشومسكي
 11 2المدرسة التوليدية التحويلية  كاتس/ فودور

 12 المدرسة الوظيفيّة األمريكية سيمون ديك/ أحمد المتوكل 
 13 مدرسة أوكسفورد أوستين/  سيرل

 14 المدرسة الخليليّة عبد الرحمن الحاج صالح
 طريقة التقييم:

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

 إلخ(.  كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،المراجع: ) 
 كاترين فوك وبيارلي قوفيك، مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة. -1
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                                                       اللسانيات العامة:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 التراث العربي وفي الدراسة الحديثة.محمد الصغير بناني، المدارس اللسانية في  -2
 النشأة والتطور.–أحمد مومن، اللسانيات  -3
 أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 السداسي: الرابع    
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

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

 إلى اآلداب العالمية مدخل المادة: 
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

  يقالمادة: مدخل إلى اآلداب العالمية/ محاضرة و تطب السداسي: الرابع المعامل: الرصيد:
 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

 01 اآلداب العالمية: المفهوم والمصطلح غوتة ...
 02 اآلداب الشرقية القديمة للفردوسي/ الرامايانة/ المهابهارتاالشهنامة 

 03 اآلداب الغربية القديمة االنياذة )فرجيل(/الكوميديا اإللهية لدانتي
 04 األدب اإلفريقي القديم  الحمار الذهبي ) أبوليوس(

 05 األدب الروسي بوشكين/تولستوي/غوغول/ دوستويفسكي/
 06 األدب التركي ناظم حكمت

 07 األدب األلماني غوتة/شليجل/شيليغ/ بريخت/ غونتر غراس
 08 األدب الفرنسي راسين/المرتين/هيجو/فلوبير/رامبو/سنتدال

 09 األدب اإلنجليزي شيكسبير/فرجينيا وولف/ فوكنر
 10 األدب األمريكي همينغواي/دوس باسوس/ شتاينباك/ إدغار أالن بو

 11 األدب األمريكي الالتيني نيرودا/ بورخيسماركيز/باولو كويلو/ بابلو 
 12 األدب اإلفريقي الحديث ليوبول سنغور/ ...

 13 األدب اإليطالي الحديث ألبرتو مورافيا/ ألكونت دوالبيدوزا
 14 األدب اإلسباني سرفونتيس/ لوركا

 
 طريقة التقييم:

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

 إلخ(.  كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،المراجع: ) 
 بديع حقي ، قمم في األدب العالمي .1
 إنجيل بطرس سمعان ، روبنسون كروزو لدانيل ديفو .2
 توفيق الحكيم ، فن األدب .3
 طه باقر ، ملحمة جلجامش  .4
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                                                       اللسانيات العامة:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السداسي: الرابع    
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

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

 مستويات التحليل اللسانيالمادة: 
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 المادة:محتوى 

 1الرصيد 1المعامل: مستويات التحليل اللّسانيالماّدة:  االستكشافيّةوحدة التعليم  الرابعالسداسّي 
 : علم األصوات: الفيزيائي، الفيزيولوجي، السمعي1اللّسانيّات وفروعها 1
 علم المفردات علم الصرف، :2اللّسانيّات وفروعها 2
 التراكيب، علم الداللة:علم 3اللّسانيّات وفروعها 3
 : الفونيم، النبر، التنغيم... مستوى التحليل الفونولوجي 4
 :  االشتقاق والتصريف...1مستوى التحليل الصرفيّ  5
 : دالالت الصيغ الصرفية2مستوى التحليل الصرفيّ  6
 مستوى التحليل المعجمّي: المدخل المعجمي وتنوع المعاني 7
 التركيب األصلي )التركيب االسمي، التركيب الفعلي( :1ي مستوى التحليل التركيب 9

 : التركيب الفرعي )قواعد الترتيب، الحذف، التوسيع...(  2مستويات التحليل التركيبي 10
 : األدوات )الربط، الفصل،التعليل...(3مستويات التحليل التركيبي 11
 : التعدد الداللي )الترادف، االشتراك، التضاد...(  1مستوى التحليل الداللّي  12
 : السياقي2مستوى التحليل الداللّي  13
 مستوى التحليل النصي )االتساق واالنسجام، اإلحالة، الحذف....( 14

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

 إلخ(.  كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،المراجع: ) 
 أسس تعلم اللغة وتعليمها، دوجالس براون، ترجمة د.عبده الراجحي ود.علي أحمد شعبان،-
 تعليم وتعلم اللغة وثقافتها دراسة نظرية وميدانية، د.المصطفى بن عبد هللا بوشوك-
 تعليم اللغة بين الواقع والطموح، د.محمود أحمد السيد.-
 أجزاء(، د.أنطوان صياخ وأنطوان 5تعلمية اللغة العربية )-
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                                                       اللسانيات العامة:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السداسي: الرابع    
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

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

 المادة: فلسفة اللغة
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 
 1الرصيد:  1المعامل:  فلسفة اللّغة الماّدة: االستكشافيّةوحدة التعليم الرابع السداسّي 

 فلسفة اللغة: المفهوم، والنشأة 1
           التداول  -مباحث وقضايا فلسفة اللغة: اإلشــارة و المعنى والتداول، البناء والتركيب      2
 اللغة عند الفالسفة اليونان 3
 : القاضي عبد الجبار، الغزالي، الرازي...1فلسفة اللغة عند العرب  4
 : الفارابي، ابن سينا، ابن رشد....2فلسفة اللغة عند العرب  5
       فلسفة اللغة عند علماء الغرب: فلسفة اللغة عند كانط، فلسفة اللغة عند هيجل              6
  : الفلسفة التحليليّة و اتجاهاتها1فلسفة اللغة عند المعاصرين  7
 لعاديةافلسفة اللغة -الوضعانيّة المنطقيّة -: الظاهراتيّة اللغويّة2فلسفة اللغة عند المعاصرين   8
 فالسفة كمبردج في التحليل اللغوي )فريج، كارناب...( 9

 فالسفة أكسفورد في التحليل اللّغوي )أوستين...( 10
 فالسفة أكسفورد في التحليل اللّغوي )سيرل...( 11
 القصدية: بتراند رسل وسيرل... 12
 اإلشارة والقصد  13
 اللغة والتأويل: هيدجر، غادامير 14

 طريقة التقييم:
 يكون تقييم األعمال الموجهة متواصال طوال السداسي 

 إلخ(.  كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،المراجع: ) 
 التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، د.صالح إسماعيل عبد الحق-
 اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، د.طه عبد الرحمن-
 ن والبالغيين العرب، د.طالب سيد هاشم الطبطبائي.نظرية األفعال الكالمية بين فالسفة اللغة المعاصري-
 آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، د.محمود أحمد نحلة-
 
 
 



عنوان                                                                                                                                     المؤسسة: جامعة  22

                                                       اللسانيات العامة:    ليسانسال

2015  /2014السنة الجامعية:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة
 األفقية:  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية

 األستاذ المسؤول على المادة: 
 المادة: لغة أجنبية

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:
 

 FRANCAIS 01الرصيد: 01المعامل: السداسي الثاني وحدة التعليم األفقية
La lexie nominale 1 
Pratique linguistique 2 
La lexie Verbale 3 
Phrase Simple 4 
Phrase Complexe 5 
Pratique linguistique 6 
Les économies linguistiques de l’oral 7 
Pratique linguistique 8 
Les économies linguistiques de l’écrit 9 
Pratique linguistique 10 
Langue de spécialité 11 
Pratique linguistique 12 
Pratique linguistique 13 
Pratique linguistique 14 

 
 طريقة التقييم:

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

2015  /2014السنة الجامعية:         

 

 

 

 السداسي: الرابع    
 عنوان الليسانس: اللسانيات العامة

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

 ANGLAISالمادة: 
 اف التعليم:أهد

  المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 
 ANGLAIS 01الرصيد: 01المعامل: السداسي الثاني  وحدة التعليم األفقية

The present tenses 1 
The past and perfect tenses 2 
The future 3 
The conditional 4 
Exercises 5 
The participles present and past 6 
Exercises 7 
The Gerund 8 
Exercises 9 
The imperative 10 
Exercises 11 

The passive voice 12 
Reported speech 13 
Exercises 14 

 
 طريقة التقييم:

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


