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  كلية اآلداب واللغات  معهد:كلية أو 

 : اللغة العربية وآدابها قسم 

 
 

 )*(:في التكوين المشاركون  -2

 :خرىاأل الجامعيةالمؤسسات  -
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المؤسسات و الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون: -
 
 
 
 
 
 
 

 الشركاء الدوليون األجانب : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في المالحق االتفاقيات الخاصة بالتكوين إدراج . 

  إطار وأهداف التكوين: -3

 

 وين فياق بالتكالنموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحتخصصات تحديد شروط االلتحاق ) -أ
 ( المعنيالماستر 

 
 السيكي(ظام الكأو ليسانس اللغة واألدب العربي )الن أدبيةدراسات  يسانسلستطيع كّل طالب زاول دراسته في ي

 مواصلة دراسته في هذه المرحلة بما يحقّق تطلعاته ومساره الدراسي القويم..
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 ا على أكثر تقدير(سطر 20لمكتسبة عند نهاية التكوين ،)الكفاءات المستهدفة ،المعارف ا أهداف التكوين -ب

، من سترلماا يهدف هذا التكوين إلى توجيه الطالب نحو تقوية المعارف التي سيتكتسبها في مرحلة

 ها .تخصص من إمكانيات معرفية تزوده للتمكن من بعض موادالوفره هذا يخالل استغالل ما 
 الحقة فية الب آفاقا واسعة توضح له الرؤية تجاه المرحليفتح أمام الطال  لماستركما أن هذا ا 

 الماستر. 

نها يتزود الطالب في هذه المرحلة من التكوين بمعارف مختلفة، ترتبط عضويا بالتخصص؛ م
ها ية تطبيقكيف،  ودبية، واالطالع على أهم ما توصلت إليه النظريات األدبيةتعمق في الدراسات األ

 .األدب دى انعكاساتها على مجال في الميدان التربوي، وم

الطالب  دراتويسعى هذا التكوين إلى استغالل مختلف الوسائل المعلوماتية والبرمجية في تطوير ق
 دراتعلى االستيعاب المعرفي والتجريبي، على مستوى تحليل النصوص ونقدها، بهدف تشغيل ق

 دي يمكنهس نقتكوين باحث يتميز بح الطالب اإلبداعية، والتحرر من التبعية الفكرية، والسعي نحو

 ن دراستهمطها من توليد األفكار وتجريبها ميدانيا.، وذلك من خالل جملة من المعايير التي يستنب
 لمواد  .

ي التي تربوإضافة إلى كل هذا يمكن للطالب أن يستفيد من الدراسات التي لها عالقة بالجانب ال

ملية يه عالتربوي ودراستهما وفق منهج لغوي يسهل علتمكن من الدخول إلى علم النفس اللغوي و
 التحكم في اآلليات الصحيحة .

 (كثرسطر على األ 20 –فيما يخص االندماج المهني ) المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج
 

أشكالها وص بجملة من الغايات؛ منها اكتساب الطالب القدرة على تحليل النص لماستريستهدف هذا ا

ث في البح تدرجمنهجيات دقيقة تؤهله تربويا لمهام التدريس واإلعالم، وبالتالي ال المختلفة، وفق

يئته ي وتهتكوين الطالب ألجل مسايرة التطور العلمالعلمي؛ ألن هذا التكوين يركز أساسا على 
 جيدا. علماملدخول عالم الشغل، ومدى قدرته على اكتساب المعارف القبلية التي تؤهله ألن يكون 

ها لتي توفراجية يث بنياتها الهيكلية والفكرية. يستغل الطالب في هذه المرحلة اآلليات المنهومن ح

دمه  من ما تق، إضافة إلى استفادته مالدراسات األدبية اعتمدتهامختلف النظريات المعرفية التي 
 معارف يحتاجها الباحث في الميدان.

عالم  ن ولوجيتميز بمؤهالت منهجية تمكنه م إلى تكوين طالب و/ أو باحث  لماستريهدف هذا اكما 

لطالب امكن المعرفة بسهولة، انطالقا من قناعة تربوية تركز أساسا على اكتساب كفاءة منهجية ت
ما  ذلك من اكتساب شجاعة أدبية تجعله يقتحم مصادر المعرفة ومرجعياتها بسهولة، مستغال في

ت مجيا، البراالنترنيتاالتصال )الحاسوب، توفره التكنولوجيات الحديثة في مجال اإلعالم و

      ....إلخ( 
 

 حاملي الشهادات الجامعية  تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د



7 أدب عربي حديث ومعاصر                                          عنوان الماستر                2المؤسسة:                 جامعة البليدة 

                                  
       2017 /2016السنة الجامعية      

د(، التي ل.م.)إن مسعانا في هذا المشروع ينطلق من مبدأ إنجاح منظومة التعليم الجامعي الجديدة 

ن القواني ددهاشروط البيداغوجية والعلمية التي تحيفترض أن تحقق تأطيرا نوعيا، في حال تطبيق ال
العربي  ألدباللغة وا فيالماستر والنصوص التشريعية في هذا المجال؛ وبالتالي فإن حامل شهادة ا

ف مختليستطيع أن يستجيب لمتطلبات عالم الشغل في مجال مختلف أطوار التعليم، و بتخصصاته

. وي..إلخ(ترب بية الوطنية )مستشار تربية، موجه، مساعدالمهام التربوية التي توفرها وزارة التر
يط لتنشكما يفتح مجال العمل في ميدان اإلعالم واالتصال )الصحافة المكتوبة والمسموعة، ا

 قة بمجالمتعلاإلذاعي والتلفزيوني(. كما يمكن هذا التكوين الطالب من ممارسة مختلف الوظائف ال

 .إلخ(..    .المسرح، السياحة.النشاطات الثقافية )دور الثقافة، 
 
 : الجسور نحو تخصصات أخرى -و

اللغات، اب وبناء على التكوين القاعدي الذي يستوعب فيه الطالب مختلف المعارف المتعلقة باآلد
لغات ى اليتقاطع هذا التكوين مع كل التخصصات التي تمتد من الليسانس في اللغة واألدب، وحت

ي فلدراسة الطالب لمواصلة اهذا النوع من الماستر وبالتالي يؤهل األجنبية في بعض الحاالت، 
 في تخصص آخر، إن رغب في ذلك أو وجه له. الدكتوراهإطار ا

ماع لم االجتريخ وعيؤهل الطالب و/أو الباحث لتمديد معارفه تجاه الفلسفة والتا الماستر كما أن هذا 

  أن يكتسبها في هذا المسار.    وعلوم التربوية، نظرا للكفاءة المعرفية التي يمكن

 

 : مؤشرات متابعة المشروع  -ز
عته متابعة باستطا  2البليدة بجامعة اآلداب واللغة العربيةنظرا لتوفر قدرات التأطير في قسم 

اذ برتبة أست ( 05)منهم أستاذا  ( 90).فالقسم يضم المشروع، ويضمن التأطير المناسب؛ 

ابعة .. غير أن الضمان الحقيقي لمتقسم ب (، 20قسم أ، و 35  برتبة أستاذ محاضر )(30)و

هذا  ل فيالمشروع هو التحكم في عدد الطلبة المتكونين بشكل عقالني، ووضع شروط دقيقة للقبو
ة في ، والكفاءة الالزملنقديةاالتخصص، وبخاصة في المواد المؤهلة للتعمق في الدراسات 

تراث اللى تعود في األساس إ اللغة واألدب العربي ت ؛ ألن مرجعياالدراسات النقدية المعاصرة

 .العربي الزاخر وإلى الدراسات الغربية الحديثة
دية الدراسات النقإلى جانب هذه المعطيات الموضوعية، فإن عدد المؤطرين المتخصصين في 

؛ الموجودين في القسم، يضمن إلى حد كبير متابعة المشروع الحديثة والمعاصرة خصوصا 

ي راه فعلى أبواب مناقشة شهادة الدكتومتحصلين على شهادة الدكتوراه أوصة أن أغلبهم وبخا
   التخصص نفسه.    

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

طالبا  80يبلغ عدد طلبة القسم الذين يزاولون دراستهم في تخصص األدب العرب الحديث حوالي 
هو عدد جد مقبول وعليه فالتأطير متوفر في الطور الثاني الماستر بالعدد الكافي في السنة الثالثة و

.في القسم 
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 التأطير الخارجي -ب
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

  الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      
      

      
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

  الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      
      

 

 المؤسسة التابعة لها:
 

  الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 
 

 محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى)توضح(  *
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة -4

عمال لنسبة لألفرة باتقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوالمخابر البيداغوجية والتجهيزات:  -أ
 (المقترح.) بطاقة واحدة لكل مخبر نالتطبيقية للتكوي

 
 عنوان المخبر : مخبر الدراسات األدبية والنقدية

 
 

 الرقم  اسم التجهيز العدد  المالحظات

 01 مكتبة المخبر 01 

 02 طابعة 01 

 03 مكاتب 02 

 04           جهار لإلعالم اآللي               02 

 05 طجهاز اإلسقا 02 

 06 كاميرا  01 

 07 آالت التصوير 01 

 8 مكتبة رقمية  

    

    

    

    

    

    

    

 ميادين التربص والتكوين في المؤسسات: -ب

 
 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



11 أدب عربي حديث ومعاصر                                        عنوان الماستر                2المؤسسة:                 جامعة البليدة 

                                    
       2017 /2016السنة الجامعية      

 

دبية والنقديةالدراسات األبر مخ  
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 رئيس المخبر

 رقم اعتماد المخبر

 
 خ :التاري

 
 

 رأي رئيس المخبر :
 

 
  :مشاريع البحث الداعمة للتكوين المقترح -د

 

 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه
 
 
 
 
 

II-  السداسي للتعليمبطاقة التنظيم 
 ( سداسيات(4)الرجاء تقديم بطاقات األربع)
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 السداسي األول: - 1

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع  14-16
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية  

   09        ()إج 1و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 الرواية العربية الحديثة : 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 الشعر العربي الحديث: 2المادة 

   09       )إج(  2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 القصة القصيرة العربية الحديثة :1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 قضايا النقد العربي الحديث :2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       (و ت م )إج

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 منهجية البحث: 1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 مناهج النقد الحديث: 2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 بطاقة القراءة :3المادة 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

   02       (و ت إ )إج

 × × 01 01 1:30  1:30  24 اآلداب العالمية الكالسيكية: 1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 نظرية األدب: 2المادة 

          وحدة التعليم األفقية

   01       ()إجت أ ف و 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 : لغة أجنبية1المادة 

   30 19 18:00  15:00 09:00 384 1مجموع السداسي 
 
 
 
 
 
 

 

 :الثاني السداسي -2
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 وحدة التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع  14-16
أعمال 

 جهةمو
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية  

   09        ()إج 1و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 الرواية العربية المعاصرة: 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 الشعر العربي المعاصر :2المادة 

   09        ()إج 2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 القصة القصيرة العربية المعاصرة: 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 قضايا النقد العربي المعاصر: 2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       (و ت م )إج

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 منهجية البحث: 1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 مناهج النقد المعاصر: 2 المادة

 × × 03 02 1:30  1:30  24 نظرية القراءة: 3المادة 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

   02       (و ت إ )إج

 × × 01 01 1:30  1:30  24 اآلداب العالمية المعاصرة :1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 أساليب التعبير: 2المادة 

          وحدة التعليم األفقية

   01       ()إجو ت أ ف 

  × 01 01 1:30 1:30   24 : إعالم آلي1المادة 

   30 19 18:00 1:30 13:30 09:00 384 2مجموع السداسي 
 
 
 
 
 
 
 

 السداسي الثالث:   - 3
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 وحدة التعليم

 عيالحجم الساعي األسبو الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع  14-16
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية  

   09        ()إج 1و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 الحديثة والمعاصرةالعربية السردية   :1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 داثة في الشعر العربي المعاصرالح :2المادة 

   09       ()إج 2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 أدب جزائري: 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 أدب شعبي :2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       (و ت م )إج

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 البحث منهجية :1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 2مناهج النقد المعاصرة: 2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 تحقيق المخطوطات: 3المادة 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

   02       (و ت إ )إج

 × × 01 01 1:30  1:30  24 المسرح العالمي الحديث: 1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 األدب المغاربي: 2المادة 

          وحدة التعليم األفقية

   01       ()إجو ت أ ف 

 ×  01 01 1:30   1:30 24 : أخالقيات المهنة1المادة 

   30 19 18:00  13:30 10:30 384 3مجموع السداسي 
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2017 /2016السنة الجامعية:          

 السداسي الرابع: - 4
 

 األدب العربياللغة و :الميدان
 دراسات أدبية الفرع:

 أدب عربي حديث ومعاصر التخصص:
 
 
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 20 12 14 )مذكرة(العمل الشخصي 

 التربص في المؤسسة

 الملتقيات 10 07 10

 (مقابالت) أعمال أخرى

 30 19 24 4مجموع السداسي 

 
 
 بيقات،يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتط) حوصلة شاملة للتكوين:  - 5

  (:للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي
 

 

 و ت        ح س األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة 288 144 / 24 456

 أعمال موجهة 288 216 144 28 676

 أعمال تطبيقية / / / 24 24

 عمل شخصي 432 216 144 72 864

)مذكرة+ملتقى(خرآعمل  384 / / / 384  

 المجموع 1078 644 288 126 2404

 األرصدة 74 37 06 03 120

100%  02.5%  05%  30.84%  61.66% لكل وحدة تعليم األرصدة%    

 
 السداسي الرابع :)*( ينظر
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III - فصل لكل مادةالبرنامج الم 
 (لكل مادة ةتقديم بطاقة مفصل) 

 

 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: األّول

 األساسيةاسم الوحدة: 
 الرواية العربية الحديثةاسم المادة: 

 05 الرصيد:
 03 المعامل:

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  :محتوى المادة

 محاضرة/الرواية العربية الحديثةالمادة:  األولاالسداسي:  03 المعامل: 05الرصيد:

 وتطبيق

 

 مفردات المحاضرة  مفردات التطبيق

 01 نشأة الرواية العربية نص لعبد هللا إبراهيم

 02 ازدهار الرواية العربية نص لـ: حامد النساج، فاروق خورشيد

 اع الرواية العربية:أنو نص لـ: جورجي زيدان، سليم البستاني، واسيني األعرج

 الرواية التاريخية

03 

 04 الرواية الواقعية نص: نجيب محفوظ، 

 05 الرومنسية ينص ل: إحسان عبد القدوس، عبد الحليم عبد هللا، المنفلوط

 06 الوجودية نص لـ: محمود المسعدي، نجيب محفوظ، سهيل إدريس

 7 النفسية نجيب محفوظ

 08 التاريخ والتخيّل الرواية بين نص لجورجي زيدان

 09 رواية المنفى نص: غسان كنفاني، جبرا إبراهيم جبرا

 10 رواية السيرة الذاتية نص ل حليم بركات

 11 ةالرواية العربية الحديثة والحضارة األوربي الطيب صالح

 12 الرواية الكولونيالية محمد ديب، مولود فرعون .....

 13 الرواية العربية النزوع األسطوري في توفيق الحكيم

 14 الرواية التعليمية  نص: سليمان فيضي

 تكوين (فريق الل) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية  ...إلخامتحان. مستمرة،مراقبة  طريقة التقييم:
 المراجع: 

النشأة سيروإعادة تفردية العربية الحديثة، تفكيك الخطاب االستعماري الس  عبد هللا إبراهيم:   

 ،وعة السرد العربيموس+ 

واية التاريخية  جميل حمداوي: الر 

واية العربية الجديدة، الوجود  :سعيد يقطين والحدودقضايا الر   
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واية العربيةسي    د البحراوي: محتوى الشكل في الر 
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: األّول

 األساسيةة: اسم الوحد
 الشعر العربي الحديثاسم المادة: 

 04 الرصيد:
 02 المعامل:

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  :محتوى المادة

/محاضرة و  الشعر العربي الحديث المادة: ولالسداسي: األ 02المعامل: 04الرصيد:
 تطبيق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

 لكالسيكية األوربية واالتباعية العربية:ا نص لنسيب نشاوي
 الصفات العامة للمدرسة االتباعية العربية

01 

 02 نشأة المذهب االتباعي العربي وتطوره نص لعلي مصطفى صبح

 03 االتباعية العربية والكالسيكية الغربية نص لخليل حاوي

 التقليد األسلوبي والمعنوي: قصيدة للبارودي، شوقي، حافظ
 دي ، شوقي ، حافظالبارو

04 

 التقليد األسلوبي والتجديد المعنوي: قصيدة لمعروف الرصافي، أحمد رفيق المهدوي
معروف الرصافي، أحمد رفيق المهدوي، 

 مصطفى خريف

05 

 المدرسة الرومنسية في الشعر العربي: نص لجابر عصفور
 سمات االبداعية 

06 

 07 نشأة الرومنسية العربية نص لنسيب نشاوي

 دعوات التجديد: قصيدة للعقاد، شكري، المازني
 مدرسة الديوان

08 

 09 مدرسة المهجر قصيدة لنسيب نشاوي 

 10 الرابطة القلمية قصيدة إلبراهيم ناجي

 11 جماعة أبولو قصيدة إلبراهيم ناجي، أحمد زكي أبو شادي

 قصيدة لصالح عبد الصبور، بلند الحيدري، أحمد عبد المعطي
 حجازي

 درسة الرمزية العربية:الم
 خصائصها العامة ، تاريخها، مظاهرها

12 

 13 شعراء الرمزية العربية وأبرز أعالمها قصيدة لبشر فارس، خليل حاوي، السياب

 14 الصورة الفنية في القصيدة العربية الحديثة قصيدة لشوقي، الجواهري، سليمان العيسى

 
 لتكوين (افريق ل..إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان..

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

 
 
 

 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
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 السداسي: األّول
 األساسيةاسم الوحدة: 
 القصة القصيرة العربية الحديثةاسم المادة: 

 05 الرصيد:

 03 المعامل:
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة :
  :محتوى المادة

القصة القصيرة العربية المادة:  األولالسداسي:  03 المعامل: 05الرصيد:

 محاضرة و تطبيق/الحديثة

 

 مفردات المحاضرة  مفردات التطبيق

السردية الغربية وأثرها في ظهور القصة  نصوص: المنفلوطي ، الرافعي

 العربية القصيرة

01 

 19القصة القصيرة المترجمة نهاية القرن  ص: جبران خليل جبراننصو

 20وبداية 

02 

 03 من المقامة إلى القصة القصيرة نصوص من قصص إبراهيم المازني

 04 نشأة القصة القصيرة العربية نصوص: ميخائيل نعيمة

 05 االتجاه الرومنسي في القصة القصيرة نصوص: مارون عبود

أثر القصة الروسية في القصة العربية  نصوص: أحمد خيري 

 الحديثة

06 

 7 مرحلة النضج الفني للقصة القصيرة نصوص: محمد طاهر الشين

الواقعية االجتماعية في القصة العربية  نصوص : عيسى عبيد

 الحديثة

08 

في القصة العربية الواقعية التسجيلية   نصوص محمود تيمور

 الحديثة

09 

 10 أة والريف في القصة االقصيرة امر نصوص محمود تيمور

 11 المدينة في القصة القصيرة نماذج قصصية

 12 االتجاه الثوري في القصة القصيرة نماذج قصصية 

 13 من اعالم القصة القصيرة طه حسين، توفيق الحكيم
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 14 الخصائص الفنية للقصة القصيرة نصوص يحي حقي
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 لسداسي: األّولا

 األساسيةاسم الوحدة: 
 قضايا النقد العربي الحديثاسم المادة: 

 04 الرصيد:
 02 المعامل:

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

 :محتوى المادة

قضايا النقد العربي المادة:  األولالسداسي:  02 المعامل: 04الرصيد:

 محاضرة و تطبيق/الحديث

 

 مفردات المحاضرة  مفردات التطبيق

 01 مدخل إلى النقد العربي الحديث 

 02 مظاهر تأثر النقد العربي باالوربي 

 03 النقد اإلحيائي نص حسين مرصفي

 04 جماعة الديوان نصوص جماعة الديوان

 05 جماعة أبولو نصوص جماعة أبولو

 06 جماعة الرابطة القلمية نصوص من جماعة الرابطة القلمية

 7 أسس النقد عند ميخائيل نعيمة من الغربالنصوص 

 08 النقد التاريخي نصوص شوقي ضيف، طه حسين

 09 النقد االجتماعي نصوص سالمة موسى

 10 النقد النفسي تحليل نصوص العقاد...

 11 النقد الواقعي نصوص محمد مندور

 12 نقد السيرة الذاتية نص إشكالي

 13 نقد أدب الرحلة نص إشكالي

 14 نظرية الشعر عند الرومنسيين إشكالي نص
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: األّول

 المنهجيةاسم الوحدة: 
 منهجية البحثاسم المادة: 

 03 الرصيد:
 02 المعامل:

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  :محتوى المادة

  تطبيقمحاضرة و /منهجية البحث المادة:  الثانيالسداسي:  02المعامل: 03الرصيد:

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق
 01 أهمية المنهجية بالنسبة للبحث 

 02 أدوات الباحث 

 03 منهج البحث  

 04 نظام القصاصات 

 05 نظام الملفات 

 06 نظام البطاقات 

 07 انتقاء الشواهد  

 08 شرح النّصوص ونظام التّحليل 

 09 ة التبويبتقني 

 10 طريقة التّهميش 

 11 كيفية الّصياغة 

 12 اإلخراج 

 13 الخاتمة والمقدمة 

 14 المصادر والمراجع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
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 السداسي: األّول
 المنهجيةاسم الوحدة: 
 مناهج النقد الحديثاسم المادة: 

 03 الرصيد:

 02 المعامل:
 التعليم: أهداف

  المعارف المسبقة المطلوبة :
  :محتوى المادة

محاضرة و /مناهج النقد الحديث  المادة:  األولالسداسي:  02 المعامل: 03الرصيد:

 تطبيق

 

 مفردات المحاضرة  مفردات التطبيق

 01 المنهج . أهمية المنهج  

 02 األسس الفلسفية للمناهج السياقية  نص إشكالي 

 03 المنهج والقراءات الحرة  نص إشكالي 

 04 النقد التكويني :  نصوص رودلر ، النسون ، جون إيف تاديه 

 05 النقد التاريخي : نصوص سانت بوف 

 06 النقد النفسي :  نصوص  أدلر ، كارل يونغ 

 7 النقد الموضوعاتي :  نصوص سعيد علوش ، جورج بولي 

 08 قد اإلجتماعي : الن نصوص بيير باربيريس ، مدام دوستال 

 09 النقد التأثري / النطباعي :  نصوص أناتول فرانس 

 10 النقد األسطوري :  نصوص شكري فيصل 

 11 النقد الجمالي :  نصوص جون ديوي ، ز . ف جونسون 

 12 النقد النصي :  نصوص جيزيل فاالنسي 

 13 لوكاتش ومسألة الوعي الثقافي :  نصوص لوكاتش 

 14 نقد النقد  شه ، نورث روب فراي نصوص كروت
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: األّول

 المنهجيةاسم الوحدة: 
 بطاقة القراءةاسم المادة: 

 03 الرصيد:
 02 المعامل:

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  :محتوى المادة

  تطبيق / بطاقة القراءة لمادة: ا األولالسداسي:  02 المعامل: 03الرصيد:

 مفردات التطبيق

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

 06 

 07 

 08 

 09 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: األّول

 االستكشافيةاسم الوحدة: 
 اآلداب العالمية الكالسيكيةاسم المادة: 

 01 الرصيد:
 01 المعامل:

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  :محتوى المادة

  بيقتط /اآلداب العالمية الكالسيكيةالمادة:  األولالسداسي:  01 المعامل: 01الرصيد:

 مفردات التطبيق

 األدب اليوناني:

 ، لسوفوكليس، أوديب أنموذجالمسرح اليوناني   .1

01 

 02 إلسخيلوس إلكتراالمسرح اليوناني  .2

 03 ليوربيديس نصالمسرح اليوناني  .3

 04 لهوميروس نصالشعر الملحمي اليوناني  

 05 لهوميروس نصالشعر الملحمي اليوناني   

 06 الشعر فن من  نصخصائص األدب اليوناني  

 األدب الروماني:

 لفرجيل نصالشعر الروماني    .1

7 

 08 لسيكا نصالشعرالروماني   .2

 09 سلهورا نصالشعر الروماني   .3

 المسرح الروماني: 

 نموذج من المسرح عند أرسطو فانيس ، .1

10 

 11 تحليل أنموذج وعاء الذهب .2

 12 الكوميديا والتراجيديا وأهم أعالمها

 13 الكوميديا، نموذج مسرحي
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 14 التراجيديا نموذج مسرحي
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: األّول

 فيةاالستكشااسم الوحدة: 
 نظرية األدباسم المادة: 

 01 الرصيد:
 01 المعامل:

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  :محتوى المادة

  تطبيق /نظرية االدب المادة:  األولالسداسي:  01 المعامل: 01الرصيد:

 مفردات التطبيق

 01 األدب والدراسات األدبية ، نص لوارين ويليك 

 02 لوارين ويليك نصطبيعة األدب ، 

 03 وظيفة األدب ، نص ل ا . س . برادلي 

 04 نظرية األدب والنقد والتاريخ ، نص ألرسطو 

 05 األدب العام والمقارن والقومي ، نص لماريوس فرونسوا غويار 

 06 نظرية المحاكاة ، نص ألفالطون 

 7 نظرية التعبير ، نص لويليام وودزورث 

 08 ليريدج ، نص ل أ . س . إليوت نظرية الخلق ، نص لكو

 09 نظرية االنعكاس ، نص لتين ، نص لتولستوي 

 10 نظرية األنواع األدبية ، نص لرينيه ويليك وأوستن وارين 

 11 األدب واإليديولوجيا ، نص لجورج بواس نص إلليوت  

 12 التطور في األدب ، نص لماكسيم غوركي 

 13 ، نص لفرويد  األدب وعلم النفس ، نص لكاسيرر

 14 ، نص لميلتون بريش   االجتماعاألدب وعلم 
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 أدب عربي حديث ومعاصر عنوان الماستر:
 السداسي:  األول

 ةأفقياسم الوحدة: 
 لغة أجنبية اسم المادة:
 01الرصيد:  
 01المعامل:  

 
ثة أسطر ي ثالذه المادة، فذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في ه)أهداف التعليم: 

 ( على األكثر
ألدب اة وأعالم اللغ طالب بمعرفة اللغة األجنبية، وقواعدها اللغوية . وأن يلم بالنصوص األدبية لهذهأن يحيط ال
 األجنبي .

 
لتعليم، ة هذا اوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصل) المعارف المسبقة المطلوبة : 

 على األكثر(.   سطرين
 أن يكون للطالب سابق اطالع على هذه اللغة .
 . الشعر المكتوب بهذه اللغةو أن يكون للطالب سابق معرفة بشيء من النثر

 
  لطالب (لشخصي محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل ال

 

1- La Réalisation des voyelles  

2- Réalisation des voyelles nasales 

3- Les systèmes vocalique et 

consonantique 

4- graphie des sons  

5- La graphie des sons 

6- Lecture des textes 

7- Exercices 

8- Le nom 

9- Le verbe 

10- Le complément direct 

11- Le complément indirect 

12- Le genre et le nombre 

13- Conjugaison des temps 
14- Exercices  

                                                                    
 لتكوين (افريق لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية 

 إلخ( ومطبوعات ، مواقع انترنت، كتب،) المراجع: 
 1 – Monique Léon ,Exercices systématiques de prononciation française, Hachette Livre, 2003 

3- MALMBERG, Bertil. La phonétique, 17e éd., Paris, Presses universitaires de France, 1994, 
VAISSIÈRE, Jacqueline. La phonétique, 2e éd. mise à jour, Paris, Presses universitaires de France, 2011, 
Éditeur : HACHETTE FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈR 
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 سي: الثانيالسدا

 األساسيةاسم الوحدة: 
 الرواية العربية المعاصرةاسم المادة: 

 05 الرصيد:
 03 المعامل:

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  :محتوى المادة

 /الرواية العربية المعاصرةالمادة:  الثانيالسداسي:  03 المعامل: 05الرصيد:

 محاضرة و تطبيق

 

 ردات المحاضرة مف مفردات التطبيق

 01 الرواية العربية والحراك الثقافي 

 02 التجريب في الرواية الجديدة رشيد بوجدرة، إدوار الخراط

 03 الرواية النسوية نص: آسيا جبار، غادة السمان، فضيلة الفاروق

 04 األنا واآلخر في الرواية العربية المعاصرة أمين معلوف، الطيب صالح

توظيف التراث في الرواية العربية  محمد جبريل الكوني، إبراهيم

 المعاصرة

05 

 06 تعدد األصوات في الرواية المعاصرة نص : واسيني األعرج ...

 7 رواية التخييل الذاتي نص: محمد شكري، واسيني االعرج، طالب الرفاعي

 08 الميتا سرد في الرواية المعاصرة عزالدين التازي، محمد برادة...

 09 النزعة الذهنية في الرواية العربية  لمسعدي، نجيب محفوظمحمود ا

 10 النزعة اإلنسانية في الرواية العربية محمد برادة ...

 11 الرواية مابعد الكولونيالية حالزلزال للطاهر وطار، موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صال

 12 الرمز في الرواية العربية المعاصرة جمال الغيطاني ....

 13 رواية الالمعقول نص جنة البرابرة لنبيل سليمان

 14 الرواية السياسية  مؤنس الرزار، صنع هللا إبراهيم
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: الثاني

 األساسيةاسم الوحدة: 
 الشعر العربي المعاصراسم المادة: 

 04 الرصيد:
 02 المعامل:

 أهداف التعليم:
  مسبقة المطلوبة :المعارف ال

  :محتوى المادة

محاضرة و /الشعر العربي المعاصرالمادة:  االثانيالسداسي:  2 المعامل: 04الرصيد:

 تطبيق

 

 مفردات المحاضرة  مفردات التطبيق

 

 نصوص منير الحسامي

 البنية اإليقاعية في الشعر العربي المعاصر

 موسيقى الشعر .1

01 

 02 البنية اإليقاعية .2 زكنصوص: يوسف الخال، أدونيس، نا

 03 السطر الشعري نصوص نازك المالئكة، السياب

 04 الجملة الشعرية القصيرة والطويلة نصوص أدونيس

 05 الجملة االستغراقية السياب، نازك نصوص

 06 القافية نصوص نازك

 7 اختالف األضرب نصوص أدونيس

 08 المزج بين البحور نصوص نازك، سميح القاسم

 

 نصوص، السياب، نازك

 بنية اللغة الشعرية:

 لغة البداية .1

09 

 10 مفهوم القطيعة في لغة الشعر .2 نصوص نازك

 11 حداثة اللغة الشعرية .3 نصوص أدونيس

 

 نصوص عبد المعطي حجازي، إبراهيم أبو سنة

 الرسالة الشعرية:

 الغربة في الشعر العربي المعاصر .1

12 

موت في الشعر العربي الحياة وال .2 نصوص : السياب، أدونيس 13 
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 المعاصر

هجاء الجماهير واألنضمة في  .3 نصوص: مظفر النواب، نزار قباني، مصطفى رحب ...

 الشعر العربي المعاصر

14 
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: الثاني

 األساسيةاسم الوحدة: 
 القصة القصيرة العربية المعاصرةاسم المادة: 

 05 الرصيد:
 03 المعامل:

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  :محتوى المادة

ة القصة القصيرة العربية المعاصرالمادة:  الثانيالسداسي:  03 المعامل: 05الرصيد:

 محاضرة و تطبيق/

 

 مفردات المحاضرة  مفردات التطبيق

األوضاع االجتماعية السياسية في القصة  نصوص: نجيب محفوظ

 قصيرةال

01 

 02 نجيب محفوظ وتجربة القصة القصيرة نصوص من" دنيا هللا" لنجيب محفوظ

القصة القصيرة العربية خالل الحرب  نصوص عبد السالم العجيلي

 العالمية الثانية

03 

 04 االتجاه النفسي في القصة القصيرة  نصوص سهيل إدريس

 05 االتجاه السياسي نصوص زكريا ثامر

 06 القضايا القومية في القصة القصيرة  فانينص غساني كن

 7 الثورات العربية في القصة القصيرة نصوص : عبد الرحمن مجيد الربيعي

 08 االتجاه التجريبي  نماذج قصصية

 09 البعد  اإلفريقي في القصة القصيرة نصوص الطيب صالح

 10 ية األنا واآلخر في القصة العرب نص "بـاألمس حلمت بك" لبهاء طاهر

 واألزماتالقصة القصيرة المعاصرة  نصوص جزائرية، لبنانية

 الوطنية

11 

 12 القصة العربية القصيرة جدا  إحسان عبد القدوس

 13 أعالم القصة القصيرة  العربية المعاصرة نماذج قصصية، بن هدوقة 

 14 األبعاد الجمالية للقصة القصيرة  نماذج قصصية
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 عربي حديث ومعاصرعنوان الماستر: أدب 
 السداسي: الثاني

 األساسيةاسم الوحدة: 
 قضايا النقد العربي المعاصراسم المادة: 

 04 الرصيد:
 02 المعامل:

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  :محتوى المادة

 /العربي المعاصر قضايا النقدالمادة:  االثانيالسداسي:  2 المعامل: 04الرصيد:

 تطبيق محاضرة و

 

 مفردات المحاضرة  مفردات التطبيق

  01 

  02 

  03 

  04 

  05 

  06 

  7 

  08 

  09 

  10 

  11 

  12 

  13 

  14 
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: الثاني

 المنهجيةاسم الوحدة: 
 منهجية البحثاسم المادة: 

 03 الرصيد:
 02 المعامل:
 تعليم:أهداف ال

  المعارف المسبقة المطلوبة :
  :محتوى المادة

  تطبيقمحاضرة و /منهجية البحثالمادة:  الثانيالسداسي:  02 المعامل: 03الرصيد:

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

 01 الفرق بين المنهج والمنهجية 

 02 التعريف بالمنهج / التعريف بالمنهجية 

 03 لغة واألدبأهم المناهج في دراسة ال 

 04 المنهج التاريخي 

 05 المنهج االستقرائي 

 06 صفات الباحث 

 7 شروط البحث العلمي 

 08 البحث النظري والبحث التطبيقي 

 09 طرق اختيار موضوع البحث 

 10 خطة البحث 

 11 المقدمة 

 12 المتن 

 13 الخاتمة / المصادر والمراجع 

 14 طباعة البحث 

 
 
 

 الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر عنوان
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 السداسي: الثاني
 المنهجيةاسم الوحدة: 
 مناهج النقد المعاصرةاسم المادة: 

 03 الرصيد:

 02 المعامل:
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة :
  :محتوى المادة

و محاضرة /مناهج النقد المعاصر المادة:  الثانيالسداسي:  02 المعامل: 03الرصيد:

 تطبيق

 

 مفردات المحاضرة  مفردات التطبيق

 01 منظومة المناهج النسقية  

 02 الشكالنية الروسية :  نصوص الشكالنيين الروس 

 

 نصوص أوزياس 

 المستوى التنظيري الغربي للبنوية 

 أوزياس والبنوية 

03 

 04 شولز والبنوية في األدب  نصوص شولز 

 05 المستوى التنظيري العربي للبنوية  م نصوص صالح فضل ، زكريا إبراهي

 06 التحليل البنوي للخطاب الشعري  نصوص كمال أبو ديب ، محمد مفتاح ، مرتاض 

 7 التحليل البنوي للخطاب السردي  نصوص سيزا قاسم ، سعيد ياقطين 

 08 البنوية التكوينية  نصوص : غولدمان ، باختين 

 09 لألسلوبية خلمدالمنهج األسلوبي :  نص إشكالي 

 10 األسلوبية التعبيرية  نصوص شارل بالي 

 11 األسلوبية اإلحصائية :  نصوص سعد مصلوح 

 12 األسلوبية النفسية :  نصوص ليو سبيتزر

 13 األسلوبية التوزيعية :  نصوص هاريس 

  14 
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: الثاني

 نهجيةالماسم الوحدة: 
 نظرية القراءةاسم المادة: 

 03الرصيد: 
 02المعامل: 

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  محتوى المادة:

  تطبيقنظرية القراءة/  المادة: الثانيالسداسي:  02 المعامل: 03الرصيد:

 مفردات التطبيق

 ظاهراتية القراءة:
 لعمل بوصفهم قصدابوليه، سارتر، بالنشو: المؤلف والقارئ وا

01 

 02 سارتر و دوفرين: القراءة والخيال

 03 انجاردن وإيزر: القراءة وعملية التحول إلى الملموس

 04 انجاردن وإيزر ومدرسة جنيف، ثالثة أنماط للنقد الظاهراتي

 المعنى في نظرية التحليل النفسي والنظرية التأويلية:
 ذاتنورمان هوالند: القراءة وإعادة خلق ال

05 

 06 ديفيد باليتش : جدلية الذاتية

 07 إي. دي هيرش: المعنى الفردي معنى مشتركا

 08 المعنى الجدلي والتقليد أو المؤسسة 

 البنوية والسيميولوجيا:
 جوناثان كلر: الصناعة البنوية

09 

 10 امبرتو إيكو : عملية القراءة وبنية الشفرة

 11 ستراتيجية دريدامن البنوية إلى ما بعد البنوية: ا

 نماذج من النقد الجدلي: 
 ستانلي فيتش : اإلحالل والتخطي

12 

 13 روالن بارت : هدم التاريخ/ تأجيل الذات

 14 بول دي مان : مفارقة التفكيكية / تفكيكية المفارقة
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: الثاني

 االستكشافيةاسم الوحدة: 
 اآلداب العالمية المعاصرةمادة: اسم ال

 01 الرصيد:
 01 المعامل:

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

 :محتوى المادة

  تطبيق /اآلداب العالمية الحديثةالمادة:  األولالسداسي:  01 المعامل: 01الرصيد:

 مفردات التطبيق

 01 بين األدب العالمي واألدب المقارن

 02 لعالميخصائص األدب ا

 03 األدب العربي نصوص مختارة

 04 األدب الفرنسي نصوص فكتوريغو  و راسين

 05 األدب األلماني نصوص غوته

 06 األدب اإلسباني نصوص سيرفانتس

 7 األدب اإلنجليزي ، نصوص شكسبير، إليوت 

 08 األدب الروسي نصوص تولستوي ، بوشكين

 09 األدب الهندي المهابهارت

 10 اإليطالي بترارك ، ميكيافيلي األدب

 11 األدب الفارسي نصوص عمر الخيام

 12 األدب الصيني نماذج

 13 األدب البلغاري نماذج

 14 األدب الياباني نماذج
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة: االستكشافية
 اسم المادة: أساليب التعبير

 01الرصيد: 
 01لمعامل: ا

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  محتوى المادة:

  تطبيق /أساليب التعبير المادة:  الثانيالسداسي:  01 المعامل: 01الرصيد:

 مفردات التطبيق

 01 التقرير والمجاز في الخطاب األدبي

 02 مظاهر األسلوب التقريري في الخطاب األدبي

 03 ازي في الخطاب األدبي: االنزياح وشعرية اللغةمظاهر األسلوب المج

 04 خصائص التعبير في الخطاب النقدي

 05 البعد العلمي في لغة الخطاب  النقدي

 06 آليات تشكيل الجملة في لغة الخطاب العلمي

 7 آليات تشكيل الفقرة في لغة الخطاب العلمي

 08 حدود الذات والموضوع في لغة البحث العلمي

 09 مز واإلشارة أساليب للتعبيرالر

 10 أساليب التعبير البصري: الفن التشكيلي 

 11 أساليب التعبير البصري: الصورة اإلشهارية

 12 أساليب التعبير اإلذاعي: آليات نقل الخبر واإلقناع

 13 التعبير المسرحي وآلياته، الحركة، اإليماء، اللغة، الديكور

 14 واألساليب األخرى: حدود االتفاق واالختالف بين أساليب التعبير اللغوي
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: الثاني

 األفقيةاسم الوحدة: 
 إعالم آلياسم المادة: 

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

  أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  محتوى المادة:

  تطبيق / إعالم آليالمادة:  الثانيالسداسي:  01 المعامل: 01الرصيد:

 مفردات التطبيق

 ،الصورك: يتعامل الطالب مع طرائق البحث عن مختلف الملفات عبر األنترنيت البحث عبر األنترنيت

 .. صوتالفيديو أو البيانات، وصالت المعلومات وال
01 

ا، روق بينه( والفماك، لينوكس .. الخالتعرف على عدد من أنظمة التشغيل المختلفة )ويندوز،  :نظام التشغيل
 وإدراك مميزات وعيوب كل نظام .

02 

منية طار األ: التعرف إلى طرق اختراق الحاسوب وكيفيات الوقاية منها، والتعامل مع األخأمن الحاسوب 
 المتصلة بالشبكة واتقان أساليب الحماية من الفيروسات وبرامج التجسس .

03 

مشاكل وبناء شبكة داخلية )مجموعة حواسيب متصلة( أو خارجية )االنترنت( : معرفة كيفية الشبكات 

 وحلول الشبكات في حدود ما يحتاجه الطالب .
04 

عبره،  لمعلوماتوتبادل ا ،بريد إلكتروني للتواصل مع الزمالءاء نشكيفية إ(: Emailنشاء بريد إلكتروني)إ
 ..ونية ويتعلم كيفية إرفاق المستندات مع الرسائل االلكتر

05 

 ، وكيفيةاصر منهكيفية انشاء هذا النوع من الملفات الهامة، وكيفية التعامل معه واستخالص العن:  pdfملف 

 التحكم في حجمه، وتحويله إلى نص أو صور .. الخ .

06 

مزايا ئصها، ويتعرف الطالب على أنواع من الحزم المكتبية، المدفوعة والمجانية، وخصاحزمة األوفيس : 
 كل حزمة وعيوبها. وأشهرها هي ميكروسوفت أوفيس .

07 

ت الفنية، والقيام بكل العمليا النصوص ، : يتعامل الطالب في هذه المرحلة مع تحرير (Wordالوورد )
فظ وح ،تشعبيّةإدراج الصور واالرتباطات ال استخدام النماذج، التنسيق،، التصميم النسخ ، صق،لال القص،ك

 ..طباعته المستند و

08 

 بناء فيةيتعّرف الطالب على كي وفيهلعروض التقديمية يختص بابرنامج  وهو: ( Powerpoint) بوربونت

 بصرية وسمعية ..مؤثرات  ومثيرة وتحتويحيوية للعرض وتصميم شرائح 
09 

ي فالمعطيات وحساب : يتدرب الطالب على استخدام هذا البرنامج قصد إحصاء وتنظيم (Exelإكسل )
 . يات تبرز نتائج العمل الميدانين( ومنحDiagramsوقصد إعداد مخططات ) األرقام(،)جداول 

10 

قبالها استيفية وك إرسال مستندات إلى زمالئه،تصوير وإنشاء ويتعلّم الطالب كيفية  :البريد اإللكتروني 

 ..واستعادتها واالحتفاظ بها  ،فتحهاو
11 

معرفة ومناسب، ا، والفروق الفنية والتقنية بينها، والبنط ال: أنواع الخطوط الحاسوبية، وخواصهالخطوط 
 .كيفية االستفادة منها في إعداد النص، خطوط المتن، خطوط العناوين، خطوط التهميش .. الخ 

12 

النحوي، ومالئي استفادة الطالب من األدوات المساعدة، كمحركات البحث، التصحيح التلقائي، اإلاألدوات : 
 سوبية، الموسوعات االلكترونية، الفهرسة اآللية .. القواميس الحا

13 

 لمستخدمة،خطوط ا: كل المسائل المتعلقة باإلعداد الفني للمذكرة وتصميمها، صفحة الغالف، الإعداد مذكرة 
 المالحق، الجداول، التجليد، الورق المستخدم، فنيات الطباعة واأللوان ..

14 
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 إلخ( ع انترنت،ومطبوعات ، مواق 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. 

3. Martin Michel , Rédigez facilement des documents avec Word: Le célèbre logiciel de 
traitement de texte expliqué aux débutants!, OpenClassrooms, Amazon,France,2012. 

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
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: الثالث

 األساسيةاسم الوحدة: 
 قضايا السردية العربية الحديثة والمعاصرةاسم المادة: 

 05 الرصيد:
 03 المعامل:

 :أهداف التعليم
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  :محتوى المادة

 ةقضايا السردية  العربية الحديثالمادة:  األولالسداسي:  03 المعامل: 05الرصيد:

 محاضرة و تطبيق /والمعاصرة

 

 مفردات المحاضرة  مفردات التطبيق

بية بين قضية الريادة في الرواية العر نص: جابر عصفور، رضوى عاشور، عبد هللا إبراهيم

 التأسيس والتسييس

01 

 02 قضية اللغة) التهجين( نص: لجابر عصفور ..

 03 قضية األصالة والرافد الغربي نص : محمد يوسف نجم، عبد هللا إبراهيم، مارون عبود

 04 قضية الشكل في السرد العربي نص: حميد لحميداني، حسن بحراوي، يمنى العيد

 05 لهويةقضية ا الطيب صالح، بهاء طاهر 

 06 قضية المضمون الوطني صنع هللا إبراهيم

 7 قضية األرض  غسان كنفاني، الطاهر وطار، الحبيب السائح

 08 قضية البطل  الطاهر وطار ، مصطفى فاسي

 09 قضية االستعمار حنا مينة، واسيني األعرج، الطيب صالح

 10 أةقضية المر إبراهيم الكوني، محمد برادة، إحسان عبد القدوس

 11 قضية اإللتزام في السرد الحديث والمعاصر بن هدوقة، 

 12 قضايا اإلنسان نجيب الكيالني

 13 القضية الفلسطينية غسان كنفاني، إميل حبيبي

 14 السردية العربية وقضايا التراث 

 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: الثالث



45 أدب عربي حديث ومعاصر                                        عنوان الماستر                2المؤسسة:                 جامعة البليدة 

                                    
       2017 /2016السنة الجامعية      

 األساسيةاسم الوحدة: 
 الحداثة في الشعر العربي المعاصرة: اسم الماد
 04 الرصيد:
 02 المعامل:

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

 محتوى المادة:

الحداثة في الشعر العربي المادة:  االثانيالسداسي:  02 المعامل: 04:الرصيد

 محاضرة و تطبيق/المعاصر

 

 مفردات المحاضرة  مفردات التطبيق

 

 الحسامينصوص منير 

 البنية اإليقاعية في الشعر العربي المعاصر

 موسيقى الشعر .3

01 

 02 البنية اإليقاعية .4 نصوص: يوسف الخال، أدونيس، نازك

 03 السطر الشعري نصوص نازك المالئكة، السياب

 04 الجملة الشعرية القصيرة والطويلة نصوص أدونيس

 05 الجملة االستغراقية السياب، نازك نصوص

 06 القافية نازكنصوص 

 7 اختالف األضرب نصوص أدونيس

 08 المزج بين البحور نصوص نازك، سميح القاسم

 

 نصوص، السياب، نازك

 بنية اللغة الشعرية:

 لغة البداية .4

09 

 10 مفهوم القطيعة في لغة الشعر .5 نصوص نازك

 11 حداثة اللغة الشعرية .6 نصوص أدونيس

 

 بو سنةنصوص عبد المعطي حجازي، إبراهيم أ

 الرسالة الشعرية:

 الغربة في الشعر العربي المعاصر .4

12 

الحياة والموت في الشعر العربي  .5 نصوص : السياب، أدونيس

 المعاصر

13 
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هجاء الجماهير واألنظمة في  .6 نصوص: مظفر النواب، نزار قباني، مصطفى رحب ...

 الشعر العربي المعاصر

14 
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: الثالث

 األساسيةاسم الوحدة: 
 أدب جزائرياسم المادة: 

 05 الرصيد:
 03 المعامل:

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  :محتوى المادة

  محاضرة و تطبيق/أدب جزائريالمادة:  الثالثالسداسي:  03 المعامل: 05الرصيد:

 مفردات المحاضرة  مفردات التطبيق

األدب الجزائري في النصف الثاني من  من أشعار محمد اللقانينموذج 

 20وبداية القرن ال 19القرن 

01 

حركة اإلصالح الجزائرية وأثرها في  نصوص للشاعر مصطفى رحمون

 األدب الجزائري

02 

قضايا النص الشعري الجزائري الحديث  نماذج من شعر عمر بن قدور

 في ظل الحركة اإلصالحية

03 

النثر الجزائري الحديث في ظل الحركة  اليقضان نص ألبي

 اإلصالحية، المقال والمقال القصصي

04 

ة األدب الجزائري بعد الحرب العالمية الثاني نص للربيع بوشامة

 ، التحوالت والمالمح

05 

 06 األدب الجزائري أثناء الثورة التحريرية نماذج من قصائد محمد األمين العمودي

 7 األدب الجزائري بعد االستقالل دي زكريانماذج من شعر مف

 08 الشعر الجزائري في فترة السبعينات نماذج نثرية: محمد سعيد الزاهري

 09 الشعر الجزائري ما بعد السبعينات نماذج من غدا يوم جديد

نشاتها  الرواية الجزائرية المعاصرة نماذج من قصص جياللي خالص

 وتطورها

10 

الرواية الجزائرية مابعد السبعينات من  بلحسننماذج من قصص عمار 

 التأسيس إلى التأصيل

11 

القصة القصيرة الجزائرية ، المالمح ،  نماذج من روايات زهور ونيسي 12 
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 لنشأة، االتجاهات

 13 المسرح الجزائري المعاصر نماذج من روايات أحالم مستغانمي

ب الجزائري الحديث الخصائص العامة لألد نماذج روايات واسيني األعرج

 والمعاصر

14 
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: الثالث

 األساسيةاسم الوحدة: 
 أدب شعبياسم المادة: 

 04 الرصيد:
 02 المعامل:

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

 محتوى المادة:

  محاضرة و تطبيق /شعبي أدبالمادة:  الثالثالسداسي:  02 المعامل: 04الرصيد:

 مفردات المحاضرة  مفردات التطبيق

 01 الثقافة الشعبية: المفهوم نص حول النشأة والتطور

 02 الفولكلور، المصطلح والمفهوم نص حول النشأة والتطور

 03 الشعر الشعبي العربي نص أنوذجا

 04 الشعر الشعبي المغاربي  نص عبد الرحمن المجذوب

 05 الشعر الشعبي الجزائري ادر الوهرانينص عبد الق

 06 الشعر الجمعي  نماذج

 7 السيرة الشعبية  سيرة عنترة  بن شداد

 08 الملحمة ملحمة جلجامش

 09 األسطورة أسطورة الخلق

 10 األمثال الشعبية نماذج

 11 األلغاز الشعبية نماذج

 12 المسرح الشعبي)الفرجة( القول أنموذجا 

 13 تة الشعبيةالنك نماذج

 14 البوقاالت نماذج

 
 
 



50 أدب عربي حديث ومعاصر                                        عنوان الماستر                2المؤسسة:                 جامعة البليدة 

                                    
       2017 /2016السنة الجامعية      

 

 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: الثالث

 المنهجيةاسم الوحدة: 
 منهجية البحثاسم المادة: 

 03الرصيد: 
 02المعامل: 

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  محتوى المادة:

  محاضرة و تطبيق / منهجية البحثالمادة:  الثالثالسداسي:  03 المعامل: 05الرصيد:

  

  01 

  02 

  03 

  04 

  05 

  06 

  7 

  08 

  09 

  10 

  11 

  12 

  13 

  14 
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: الثالث

 المنهجيةاسم الوحدة: 
 مناهج النقد المعاصراسم المادة: 

 03الرصيد: 
 02المعامل: 

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  محتوى المادة:

محاضرة  /مناهج  النقد المعاصر المادة:  الثالثالسداسي:  03 المعامل: 05الرصيد:

 و تطبيق

 

 مفردات المحاضرة  مفردات التطبيق

 01 المنهج السيميائي  مفاهيم 

 02 دي سوسور والعالمة  نصوص دي سوسور 

 03 بيرس ومنهج الحليل السيميائي   نصوص بيرس

 04 التفكيكية  نصوص جاك ديريدا 

 05 اللعب  –االختالف  نصوص جاك ديريدا 

 06 نقد التمركز _ الكتابة _ اللوغوس  نصوص جاك ديريدا

التداولية ) المدرسة األنجلوسكسونية ،  

 والفرنسية (

7 

 08 أفعال الكالم  نص لبيرس 

 09 اج الحج نص أوسنتين 

 10 نظرية القراءة والتلقي  آيزر ، ياوس 

 11 النظرية التأويلية  نصوص غادامير ، إيكو 

 12 النقد الثقافي  نصوص تودوروف ، الغذامي 

 13 النقد النسوي  جوليا كريستيفا 

 14 النظرية الشعرية  تودوروف ، حسن ناظم ، صالح فضل 
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 صرعنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعا
 السداسي: الثالث

 المنهجيةاسم الوحدة: 
 تحقيق المخطوطاسم المادة: 

 03الرصيد: 
 02المعامل: 

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

 : محتوى المادة

  تطبيق  /تحقيق المخطوط المادة:  الثالثالسداسي:  02 المعامل: 03الرصيد:

 مفردات التطبيق

 01 مفهوم تحقيق النصوص

 02 نشأة علم التحقيق عند العرب

 03 فن التحقيق عند الغرب والمستشرقين

 04 جهود المحققين العرب المحدثين في نشر التراث

 05 الناسخون وشروط النسخ

 06 طرائق جمع النسخ) المخطوط(

 7 كيفية التحقيق

 08 الخالفات والترجيح / التصحيف والتحريف

 09 صفات الكتابة، الشكل، الشرح

 10 التعليق على النصوص

 11 تخريج النصوص

 12 التعريف باألعالم واألماكن

 13 المالحق والفهارس العلمية

 14 آفاق تحقيق التراث
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 عنوان الماستر: أدب عربي حديث ومعاصر
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: االستكشافية
 المسرح العالمي الحديثاسم المادة: 

 01الرصيد: 
 01ل: المعام

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  محتوى المادة:

  تطبيق / المسرح العالمي الحديثالمادة:  الثانيالسداسي:  01 المعامل: 01الرصيد:

 مفردات التطبيق

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

 06 

 7 

 08 

 09 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 
 
 

 ديث ومعاصرعنوان الماستر: أدب عربي ح
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 السداسي: الثالث
 اسم الوحدة: االستكشافية

 األدب المغاربياسم المادة: 
 01الرصيد: 

 01المعامل: 
 أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة :
  محتوى المادة:

  تطبيق األدب المغاربي   المادة:  الثالثالسداسي:  01 المعامل: 01الرصيد:

 مفردات التطبيق

 01 األدب المغاربي، ذكر أهم األعمال المغاربية مدخل إلى

 02 نصوص إبداعية ليبية، نص رواية مبروكة لحسن ظافر بن موسى  

 03 األنا واآلخر في الرواية الليبية، اختيار نصوص

 04 القيمة اإلنسانية في رواية المسعدي التونسي، نص مختار

 05 د عبد القادر الرواية الموريطانية ، القبر المجهول ألحمد ول

 06 مستويات اللغة في رواية" موحا المعتوه موحا الحكيم، للطاهر بن جلول ) المغرب(

 7 تحليل نماذج روائية جزائرية تظهر اتجاهاتها

 08 تحليل نماذج من الخطاب الشعري المغربي، محمد بنيس

 09 تحليل نماذج شعرية من القصيدة التونسية، محمد خريف وآخرون

 10 ليل نماذج شعرية من القصيدة الجزائرية ، فاتح عالق، عزالدين ميهوبيتح

 11 تحليل نماذج شعرية من القصيدة الليبية ،

 12 تحليل نماذج شعرية من القصيدة الموريطانية 

 13 تحليل نماذج شعرية من القصيدة 

 14 تحليل نماذج مسرحية مغاربية
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 معاصرعنوان الماستر: أدب عربي حديث و
 السداسي: الثالث

 األفقيةاسم الوحدة: 
 أخالقيات المهنةاسم المادة: 

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 أهداف التعليم:
  المعارف المسبقة المطلوبة :

  محتوى المادة:

  محاضرة أخالقيات المهنة/المادة:  الثالثالسداسي:  01 المعامل: 01الرصيد:

 

 01 حا/ الدين والفساد.جوهر الفساد: الفساد لغة واصطال

 02 أنواع الفساد: المالي/ اإلداري/ األخالقي/ السياسي ...إلخ

 03 ير.مظاهر الفساد اإلداري والمالي: الرشوة/ المحسوبية/ المحاباة/ الوساطة/ االبتزاز والتزو

 /لمعامالتانجاز إ التباطؤ في /نفاق غير القانوني لهاإلنهب المال العام و مظاهر الفساد اإلداري والمالي:

الموظف  صدر عنالمخالفات التي ت /لتنظيمية من قبل الموظف والمسؤولاالنحرافات اإلدارية والوظيفية أو ا

ت مضية الوقأو ت واالنصراف ،عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور /العام أثناء تأديته لمهام وظيفته

 /مسؤوليةمل العن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تح في قراءة الصحف واستقبال الزوار، واالمتناع

 ة...إفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي والمحاباة في التعيين في مناصب المسؤولي

04 

باب حضرية أسباب الفساد من وجهة نظر المنظرين: الفئة األولى: أس 1أسباب الفساد اإلداري والمالي: 

 الثانية: أسباب هيكيلية وقيمية/ الفئة الثالثة: أسباب اقتصادية.وسياسية/ الفئة 
05 

ة للفساد: ضعف المؤسسات/ تضارب المصالح 2أسباب الفساد اإلداري والمالي:  السعي للربح  /األسباب العام 

ون لقاناطبيق السريع/ ضعف دور الوتعية بالمؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم وغيرها/ عدم الصرامة في ت

 ...إلخ.

06 

 07 ة.آثار الفساد اإلداري والمالي: أثره على النواحي االجتماعية/ أثره على التنية االقتصادي

 08 آثار الفساد اإلداري والمالي: أثره على النظام السياسي واالستقرار.

افحة متحدة لمكم الممحاربة الفساد من طرف الهيئات والمنظمات الدولية: منظمة الشفافية الدولية/ اتفاقية األ

 دولي.لا صندوق النقد الفساد اإلداري/ برنامج البنك الدولي لمساعدة الدول النامية في محاربة الفساد اإلداري/
09 

دور  /الفساد هيئة مكافحة /0601الفساد محاربةقانون محاربة الفساد من طرف الهيئات والمنظمات المحلية: 

 إلخ.اد...الضبطية القضائية في مكافحة الفس

10 

 /اطرالفسادمخب الوعي التثقيفي وزيادة الجانب /الديني الجانبطرق العالج وسبل محاربة ظاهرة الفساد: 

 .االقتصادي الجانب /السياسي الجانب
11 

 الجانبي/ داراإل الجانب /القضائي الجانب /التشريعي الجانبطرق العالج وسبل محاربة ظاهرة الفساد:  

 .والوالء االنتماء جانب / المشاركة جانب /الرقابي الجانبي/ البشر
12 

 المتحدة الواليات تجربة /السنغافورية التجربة /التجربة الهنديةنماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد: 

 .األمريكية
13 
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 14 ية.تركال لتجربةا /التجربة الماليزية /تجربة هونج كونجنماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد: 

 .يجري تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية السداسي طريقة التقييم:

 ومطبوعات، مواقع انترنت، إلخ( المراجع: )كتب،
 ض.نشر، الرياباعة والدار العلوم للطاستراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات، موسى صافي إمام، 

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0 

 الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي بحر يوسف،

/thaqafa/th_1.htmhttp://www.scconline.net 

 . مصطلح الفساد في القرآن الكريم حمودي همام،

http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm 

 اتالفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءالفقي مصطفى، 

http://www.cipeegypt.org/articles/art0900.htm 

 . من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد محمود مهيوب خضر،

mahyoob23.htmhttp://www.hetta.com/current/ 

 حملة ضد الفسادبزاز سعد، 

http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display 

 مالحقة الفساد اإلداريخالد عيسى،  طه

http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/0329/802.htm 

 الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية

http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076 

 متى نرى آلية صحيحة لمحاربة الفسادالسيف خليفة عبد هللا، 

http://www.alwatan.com.sa/daily/20021019/resders.htm 

 (  1الفساد اإلداري والمالي ) 

http://www.mof.gov.kw/coagnews114.htm 

 (  2الفساد اإلداري والمالي ) 

http://www.mof.gov.kw/coagnews115.htm 

 ير والموارد البشرية .إدارة التغي

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

 إدارة الذات

www.alnoorworld.com/learn/topicbody.asp?topicid=15&sectionid=41 

 :ذ اإلدارة بالمشاركةالصعوبات في تنفي

  2007برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدولة العربية، يوليو. 

  2007الشفافية ودورها في مكافحة الفساد، بحث في كتابات، أ. محمد موسى الشاطي، يوليو. 

 2001هرة ، القالعربية للتنمية اإلداريةوقائع مؤتمر )آفاق جديدة في تقوية النزاهة والشفافية والمساءلة(، المنظمة ا. 

  ،اساترهرام للدركز األمتقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد ) تقرير مرسل( د. أحمد النجار، رئيس التحرير االقتصادي 

 .2005السياسية واالستراتيجية، 

 ،ية، األردنإلسالمكلية الشريعة والدراسات ا مفهوم الفساد اإلداري ومعاييره في التشريع اإلسالمي، آدم نوح على معابره ،

2004. 

 .اتفاقية مكافحة الفساد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

  ،2007يناير  1317المفوض األول للمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد، جاك كيز، مؤتمر الكويت للشفافية.  

 http://www.transparencylibya.com/index.php  

 /http://www.shafafeyah.org  

  http://www.undppogar.org 
 

 

 

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm
http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm
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
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm
http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc
http://www.alnoor/
http://www.transparency-libya.com/index.php
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V-   العقود/االتفاقيات 
 

 نعم  
 
 
 ال

 
 

  ( لتكوينالورقي  ل بالملف االتفاقيات والعقود رفق ت   ،إذا كانت نعم)  
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 لنية أو الرغبةنموذج لرسالة إبداء ا

 ) في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى (

 ( ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية) 

 

 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : الموضوع:

 

ن ع زدوجتعلن الجامعة )أو المركز الجامعي(.                   عن رغبتها في اإلشراف الم

 المذكورة أعاله طيلة فترة تأهيل الماستر.الماستر 

 

 وفي هذا اإلطار، فإن الجامعة )أو المركز الجامعي( ترافق هذا  المشروع من خالل:

 

 إبداء الرأي أثناء تصميم و تحيين برامج التعليم،-

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 في تبادل اإلمكانيات البشرية و الماديةالمساهمة  -

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا :

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة
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 )مفي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 )ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة( 

 

 لماستر بعنوان:الموافقة على مشروع بعث تكوين ل الموضوع:

 

 من:المقدم 

 

اله لمذكور أعاكوين تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها في مرافقة هذا  الت

 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين 

 

 وفي هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا المشروع ويتمثل دورنا فيه من خالل:

 بداء رأينا في تصميم و تحيين برامج التعليم،إ -

 المشاركة في الملتقيات لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة . -

خرج أو ة التتسهيل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصين في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نهاي -

 في إطار المشاريع المؤطرة.

 

ها اف وتنفيذاألهد لتنفيذ هذه العمليات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقيقاإلمكانيات الضرورية  رسيتم تسخي

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

 المشروع. خارجيا لهذايعين السيد)ة(*...............منسقا 

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا:

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:

 
 الختم الرسمي للمؤسسة:

 
 

 


