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 الفهرس
 
 

I- بطاقة تعريف الماستر-------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------تحديد مكان التكوين -1

 --------------------------------------------  في التأطيرالمشاركون  -2

 ---------------------------------------------إطار وأهداف التكوين -3

 -------------------------------------- االلتحاقشروط  .أ

 --------------------------------------------أهداف التكوين .ب

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

 ----------------------------القدرات الجهوية و الوطنية لقابلية التشغيل .د

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

 -----------------------------------مؤشرات متابعة مشروع التكوين  .و

 .........................................................قدرات التاأطير .ز

 -----------------------------------------اإلمكانيات البشرية المتوفرة-4

 ----------------------------------- االختصاصاساتذة المؤسسة المتدخلين في -أ

 ------------------------------------التأطير الخارجي-ب

 ------------------------------------------اإلمكانيات المادية المتوفرة-5

 ---------------------------------المخابر البيداغوجية والتجهيزات   .أ

 ----------------------------ميادين التربص والتكوين في المؤسسات  .ب
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II- التنظيم السداسي للتعليمةبطاق ------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------السداسي األول -1
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 ------------------------------------------------الثالثالسداسي  -3
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 2جامعة البليدة  تحديد مكان التكوين: -1

  كلية اآلداب والل غات معهد:كلية أو 

 : اللغة العربية وآدابها قسم 

 
 

 //)*(:في التكوين المشاركون  -2

 //:األخرى الجامعيةالمؤسسات  -
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 //المؤسسات و الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون: -
 
 
 

 
 
 

 

 //الشركاء الدوليون األجانب : -
 
 في المالحق االتفاقيات الخاصة بالتكوين إدراج . 

كثر أسطرا على  20،ين )الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاية التكو إطار وأهداف التكوين: -3

 تقدير(
الل من خ رالماستكتسبها في مرحلة سييهدف هذا التكوين إلى توجيه الطالب نحو تقوية المعارف التي 

 .تخصص من إمكانيات معرفية تزوده للتمكن من بعض موادها هذا وفره ياستغالل ما 

ي فالحقة جاه المرحلة الة تيفتح أمام الطالب آفاقا واسعة توضح له الرؤي ماستر كما أن هذا ال 

 . دكتوراه.ال

ي عمق فتيتزود الطالب في هذه المرحلة من التكوين بمعارف مختلفة، ترتبط عضويا بالتخصص؛ منها 
 طبيقها فيتكيفية و ، ما توصلت إليه النظريات النقدية الحديثة والمعاصرة، واالطالع على أهم نقديةالدراسات ال

 النقد والمختلفةمجال علوم انعكاساتها على ، ومدى البيداغوجيالميدان 

لب على الطا ويسعى هذا التكوين إلى استغالل مختلف الوسائل المعلوماتية والبرمجية في تطوير قدرات
عية، إلبدااالستيعاب المعرفي والتجريبي، على مستوى تحليل النصوص ونقدها، بهدف تشغيل قدرات الطالب ا

ريبها ار وتجوالسعي نحو تكوين باحث يتميز بحس نقدي يمكنه من توليد األفكوالتحرر من التبعية الفكرية، 

 . من دراسته لمواد  ا، وذلك من خالل جملة من المعايير التي يستنبطهميدانيا.
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 تمكن من التي يالتي لها عالقة بالجانب التربوإضافة إلى كل هذا يمكن للطالب أن يستفيد من الدراسات 

يات ي اآللوفق منهج لغوي يسهل عليه عملية التحكم ف ماودراسته س اللغوي والتربويعلم النفالدخول إلى 

 .الصحيحة 
 

 

 كوين فيالنموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحاق بالتتخصصات تحديد شروط االلتحاق ) -أ

 ( المعنيالماستر 
في  راستهدت نقدية مواصلة يستطيع كّل طالب زاول دراسته في اليسانس تخصص : نقد ومناهج أو نقد ودراسا

 هذه المرحلة بما يحقّق تطلعاته ومساره الدراسي القويم..
 
 
 
 

 على أكثر تقدير( سطر 20)الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاية التكوين ، أهداف التكوين -ب

 
 

 
الل من خ رالماستة كتسبها في مرحلسييهدف هذا التكوين إلى توجيه الطالب نحو تقوية المعارف التي 

 .تخصص من إمكانيات معرفية تزوده للتمكن من بعض موادها هذا وفره ياستغالل ما 

ي فالحقة جاه المرحلة اليفتح أمام الطالب آفاقا واسعة توضح له الرؤية ت ماستر كما أن هذا ال 

 . دكتوراه.ال

ي عمق فتويا بالتخصص؛ منها يتزود الطالب في هذه المرحلة من التكوين بمعارف مختلفة، ترتبط عض
 طبيقها فيتكيفية و ، ما توصلت إليه النظريات النقدية الحديثة والمعاصرة، واالطالع على أهم نقديةالدراسات ال

 النقد والمختلفةمجال علوم ، ومدى انعكاساتها على البيداغوجيالميدان 

لب على الطا رمجية في تطوير قدراتويسعى هذا التكوين إلى استغالل مختلف الوسائل المعلوماتية والب
عية، إلبدااالستيعاب المعرفي والتجريبي، على مستوى تحليل النصوص ونقدها، بهدف تشغيل قدرات الطالب ا

جريبها ار وتوالتحرر من التبعية الفكرية، والسعي نحو تكوين باحث يتميز بحس نقدي يمكنه من توليد األفك

 . من دراسته لمواد  المعايير التي يستنبطه، وذلك من خالل جملة من اميدانيا.

 تمكن من التي يالتي لها عالقة بالجانب التربوإضافة إلى كل هذا يمكن للطالب أن يستفيد من الدراسات 
يات ي اآللوفق منهج لغوي يسهل عليه عملية التحكم ف ماودراسته علم النفس اللغوي والتربويالدخول إلى 

 .الصحيحة 

 
 (كثرسطر على األ 20 –فيما يخص االندماج المهني ) لقدرات المستهدفةالمؤهالت وا -ج

ا شكالهجملة من الغايات؛ منها اكتساب الطالب القدرة على تحليل النصوص بأماستريستهدف هذا ال

ن لعلمي؛ ألالبحث االمختلفة، وفق منهجيات دقيقة تؤهله تربويا لمهام التدريس واإلعالم، وبالتالي التدرج في 

دى م، والشغل تكوين الطالب ألجل مسايرة التطور العلمي وتهيئته لدخول عالمالتكوين يركز أساسا على  هذا
 قدرته على اكتساب المعارف القبلية التي تؤهله ألن يكون معلما جيدا.

وفرها لتي تاومن حيث بنياتها الهيكلية والفكرية. يستغل الطالب في هذه المرحلة اآلليات المنهجية 

 ميدان.من معارف يحتاجها الباحث في ال ، إضافة إلى استفادته مما تقدمه النقدية النظريات  مختلف
إلى تكوين طالب و/ أو باحث يتميز بمؤهالت منهجية تمكنه من ولوج عالم المعرفة  ماستر يهدف هذا الكما 

طالب من اكتساب شجاعة بسهولة، انطالقا من قناعة تربوية تركز أساسا على اكتساب كفاءة منهجية تمكن ال



7                                                          : نقد حديث ومعاصر عنوان الماستر                               2البليدة المؤسسة:   

                  
         2016/2017السنة الجامعية   :

أدبية تجعله يقتحم مصادر المعرفة ومرجعياتها بسهولة، مستغال في ذلك ما توفره التكنولوجيات الحديثة في 

      .، البرمجيات ...إلخ( االنترنيتمجال اإلعالم واالتصال )الحاسوب، 
 
 
 
  حاملي الشهادات الجامعية تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د
 

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

النصوص وانين يفترض أن تحقق تأطيرا نوعيا، في حال تطبيق الشروط البيداغوجية والعلمية التي تحددها القو

ستطيع أن ي اتهواألدب العربي بتخصص اللغة في ماستروبالتالي فإن حامل شهادة ال التشريعية في هذا المجال؛
وزارة  وفرهايستجيب لمتطلبات عالم الشغل في مجال مختلف أطوار التعليم، ومختلف المهام التربوية التي ت

ل م واالتصاإلعالاالتربية الوطنية )مستشار تربية، موجه، مساعد تربوي..إلخ(. كما يفتح مجال العمل في ميدان 

مارسة مب من موعة، التنشيط اإلذاعي والتلفزيوني(. كما يمكن هذا التكوين الطال)الصحافة المكتوبة والمس

 .إلخ(...مختلف الوظائف المتعلقة بمجال النشاطات الثقافية )دور الثقافة، المسرح، السياحة.

 
 
 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 
 

ع ت، يتقاطاللغاتعلقة باآلداب وبناء على التكوين القاعدي الذي يستوعب فيه الطالب مختلف المعارف الم

عض بة في هذا التكوين مع كل التخصصات التي تمتد من الليسانس في اللغة واألدب، وحتى اللغات األجنبي
آخر،  ي تخصصف الدكتوراهالطالب لمواصلة الدراسة في إطار اهذا النوع من الماستر الحاالت، وبالتالي يؤهل 

 إن رغب في ذلك أو وجه له.

وعلوم  الجتماعايؤهل الطالب و/أو الباحث لتمديد معارفه تجاه الفلسفة والتاريخ وعلم  الماستر ذا كما أن ه
 التربوية، نظرا للكفاءة المعرفية التي يمكن أن يكتسبها في هذا المسار.  

 ـ نقد مغاربي

 ـ نقد عربي قديم

   ـ أدب حديث ومعاصر
 
 

 

 :  تكوينمؤشرات متابعة ال -و

 
تابعة المشروع، مباستطاعته   2البليدة بجامعة اآلداب واللغة العربيةرات التأطير في قسم نظرا لتوفر قد

  ذ محاضر )برتبة أستا(30)برتبة أستاذ و ( 05)منهم أستاذا  ( 90).فالقسم يضم ويضمن التأطير المناسب؛ 

نين المتكو عدد الطلبة .. غير أن الضمان الحقيقي لمتابعة المشروع هو التحكم فيقسم ب (، 20قسم أ، و 35

اسات الدر بشكل عقالني، ووضع شروط دقيقة للقبول في هذا التخصص، وبخاصة في المواد المؤهلة للتعمق في

اس د في األستعو بيالعر اللغة واألدب ؛ ألن مرجعيات المعاصرة لنقديةالدراسات ا، والكفاءة الالزمة في لنقديةا
 .سات الغربية الحديثةالتراث العربي الزاخر وإلى الدراإلى 
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 لحديثةاالدراسات النقدية إلى جانب هذه المعطيات الموضوعية، فإن عدد المؤطرين المتخصصين في 

م الموجودين في القسم، يضمن إلى حد كبير متابعة المشروع؛ وبخاصة أن أغلبه  والمعاصرة خصوصا

   اه في التخصص نفسه.    على أبواب مناقشة شهادة الدكتورمتحصلين على شهادة الدكتوراه أو
 

 

 
 
 
 
 

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

سنة الثالثة وهو طالبا في ال 80يبلغ عدد طلبة القسم الذين يزاولون دراستهم في تخصص النقد والمناهج حوالي 
 كافي في القسم عدد جد مقبول وعليه فالتأطير متوفر في الطور الثاني الماستر بالعدد ال
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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
لشهادة ما بعد التدرج + ا

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

  الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 
 

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

لألعمال  النسبةبتقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة : المخابر البيداغوجية والتجهيزات -أ
 (لكل مخبر واحدة المقترح.) بطاقة نالتطبيقية للتكوي

 
 ت األدبية والنقديةمخبر الدراسا عنوان المخبر :

 
 

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجهيز   

 01 مكتبة المخبر 01 

 02 طابعة 01 

 03 مكتب 02 

 60  04       جهار لإلعالم اآللي                   

 05 جهاز اإلسقاط 02 

 20  06 كاميرا  

 07 آالت التصوير 02 

 30  08       مكتبة رقمية                          

    

    

    

    

    

    

    

 
 ميادين التربص والتكوين في المؤسسات: -ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 



12                                                        : نقد حديث ومعاصر عنوان الماستر                               2البليدة المؤسسة:   

                    
         2016/2017السنة الجامعية   :
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 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14                                                        : نقد حديث ومعاصر عنوان الماستر                               2البليدة المؤسسة:   

                    
         2016/2017السنة الجامعية   :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
 ( 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 تحليل الخطاب: 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 ةــــ: األسلـــوبي2المادة 

   09        ()إج 2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 اتـيائيــــ:السيم1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 :نظرية األجناس االدبية2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       (و ت م )إج

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 ة البحثـ: منهجي1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 قراءة: تقنيات ال2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 قديـــ:المقال النّ 3المادة 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

   02       (و ت إ )إج

 × × 01 01 1:30  1:30  24 : أدب يوناني1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 : أدب فرنسي2المادة 

          فقيةوحدة التعليم األ

   01       ()إجو ت أ ف 

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

   30 19 18:00  15:00 09:00 384 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثاني: -2
 

 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 ابـ: تحليل الخط1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 ةــــــليـأويـــــالت:2المادة 

   09        ()إج 2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 الشعرية العربية: 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 رية الّسردــــنظ: 2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       (و ت م )إج

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

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 يات القراءةــــــــــتقن: 2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 الـــة الجمـــــــــفلسف: 3المادة 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

   02       (و ت إ )إج

 × × 01 01 1:30  1:30  24 نيـــــأدب التي:1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 أدب إنجليزي: 2المادة 

          وحدة التعليم األفقية

   01       ()إجو ت أ ف 

  × 01 01 1:30 1:30   24 الم آليـــــــ: إع1المادة 

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

 



18                                                                              نقد حديث ومعاصر                                                                        :  عنوان الماستر             2البليدة المؤسسة:     
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  السداسي الثالث: - 3
 

 وحدة التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة لالمعام

 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 واية العربيةالرّ قضايا  :1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 مدخل إلى فلسفة النقد :2المادة 

   09       ()إج 2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 الخطاب النقدي القديم: 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 الخطاب النٌّقدي المعاصر:2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       (و ت م )إج

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 العربي النّقد الثقافي :1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 بطاقة قراءة: 2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 منهجية البحث التطبيقي: 3المادة 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

   02       (و ت إ )إج

 × × 01 01 1:30  1:30  24 أدب روسي: 1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 أدب أمريكي: 2دة الما

          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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 السداسي الرابع: - 4
 

 اللغة واألدب العربي :الميدان
 دراسات نقدية الفرع:

 نقد 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،إلجمالي موزع بين المحاضرات والتطيرجى ذكر الحجم الساعي ا) 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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      2017-2016السنة الجامعية: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III -  مادةالبرنامج المفصل لكل 
 (لكل مادة ةتقديم بطاقة مفصل) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الماستر:نقد حديث ومعاصرعنوان 



21 نقد حديث ومعاصر                                                                       :  عنوان الماستر             2البليدة المؤسسة:     

                                                                              
      2017-2016السنة الجامعية: 

  األّول السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 1 ابــــــــــل الخطـــــــتحلي المادة:

  أهداف التعليم:

  طلوبة:المعارف المسبقة الم 

  محتوى المادة:

الرصيد:
05 

المعامل:
03 

محاضرة و /تحليل الخطابالمادة:  األّولالسداسي: 

 تطبيق

 

  

أقوال مجموعة من النقاد الغربيين ) قريماص، بول 

 ريكور ....(

0 مدخل إلى تحليل الخطاب 

1 

نصوص: مارتن واالس ـــ حميد لحمداني ــ روالن 

 بارت

0 بين النص والخطاب

2 

0 التحليل البنوي للّسرد تطبيق مقوالت بروب على حكاية شعبية

3 

 

تطبيق مقوالت  جيرار جينيت على قصة من كليلة 

 ودمنة

0 وظائف بروب

4 

 

 نص تطبيقي من كليلة ودمنة

0 منجزات جيرار جينيت

5 

0 الزمن ـــ المكان ــ  النص تطبيقي) من كليلة ودمنة(

6 

0 الشخصيات ـــ الصيغة ــ التبئير (النص تطبيقي) من كليلة ودمنة

7 

0 التحليل السيميائي للخطاب السردي تحليل نص سردي

8 

0 المستوى السطحي تحليل نص سردي ) قصة قصيرة(

9 

1 المكون السردي تحليل نص سردي

0 

1 المكّون الخطابي تحليل نص سردي

1 

1 المستوى العميق تحليل نص سردي

2 

1 لصوريةالمسارات ا تحليل نص سردي

3 
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1 المربع السيميائي تحليل نص سردي

4 

 

 
 
 
 
 

 نقد حديث ومعاصر الماستر:عنوان 

  األّول  السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 األسلوبيـــةالمادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

لرصيد:ا
04 

المعامل:
02 

  محاضرة و تطبيق/ األسلوبيةالمادة:  األّولالسداسي: 

  

0 األسلوب والبالغة الكالسيكية نص إشكالي

1 

0 األسلوب والبالغة العربية نص إشكالي

2 

0 مفهوم األسلوب نص نموذجي

3 

0 مفهوم األسلوبية نص إشكالي 

4 

0 النّقد واألسلوبية  نص إشكالي

5 

0 اللّسانيات واألسلوبية لينص إشكا

6 

0 أسلوبية اإليقاع نص شعري

7 

0 أسلوبية التّركيب اللغوي نص شعري

8 

0 أسلوبية الّصورة الفنّية نص شعري 

9 

1 أسلوبية اإلنزياح نص شعري
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0 

1 أسلوبية القّصة القصيرة  قصة قصيرة

1 

1 أسلوبية الّرواية مقطع روائي

2 

1 مسرحيأسلوبية الّنص ال مقطع مسرحي

3 

1 األسلوبية والّسياق نّص إشكالي

4 

 

 
 

 نقد حديث ومعاصر الماستر:عنوان 

 األول  السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 السيميائيات المادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:
05 

 المعامل:
03 

محاضرة و /السيميائيات  المادة:  األولالسداسي: 

 تطبيق

 

  

مستويات الدراسة السيميائية: 

 السيميائيات العامة

نص نظري:من 

:السيميائيات 

وتطبيقاتها :سعيد 

 بنكراد

0

1 

نص نظري:من:السيمياء  السميائيات الخاصة   

العامة وسيمياء األدب 

 :عبد الواحد المرابط

0

2 

نص  السيميائيات التطبيقية   

نظري:من:السيميائيات 

السردية ،تر عبد 

 الحميد بورايو

0

3 

نص  السميائيات األدبية   

نظري:من:السيميائية 

أصولها وقواعدها،تر  

 رشيد بن مالك

0

4 
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إجراءات التحليل    

 السميائي)عند غريماس(

نص نظري:من:مدخل إلى 

السيميائية السردية 

 والخطابية

0

5 

قراءة في نص عربي  البنية السطحية  

سردي كليلة ودمنة 

 ؛البخالء؛ المقامات

0

6 

مواصلة القراءة في  البنية العميقة   

 النص المنتقى

0

7 

تطور التحليل السميائي)بعد    

 غريماس(

يميائية نص نظري:من:س

الكالم الروائي ، 

 لداهيمحمد ا

0

8 

قراءة في نص عربي  المستوى السردي   

ي كليلة ودمنة سرد

 ؛البخالء؛ المقامات

0

9 

مواصلة القراءة في  المستوى التصويري   

 النص المنتقى

1

0 

مواصلة القراءة في  سميائيات األهواء    

 النص المنتقى

1

1 

مواصلة القراءة في  سيميائيات التلفظ   

 النص المنتقى

1

2 

1 تحليل نص شعري -1-سيميائية الخطاب الشعري  

3 

1 تحليل نص شعري -2-ائية الخطاب الشعريسيمي   

4 

 

 

 

 

 نقد حديث ومعاصر الماستر:عنوان 

 األول    السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 نظرية األجناس االدبية المادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:

04 

 المعامل:

02 

نظرية االجناس  المادة:  األولالسداسي: 

 محاضرة و تطبيق/االدبية
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0 مفهوم األدب واألدبية نصوص من نظرية االدب

1 

0 حدود الجنس والنّوع نص نموذجي إشكالي

2 

0 أرسطو وإشكالية الجنس األدبي نص نموذجي إشكالي

3 

0 كالسيكية والجنس األدبيالمدرسة ال نصوص فردينان برونتيير

4 

0 المدرسة الرومانسية والجنس االدبي نصوص كروتشيه

5 

0 المدرسة الماركسية والجنس األدبي نصوص جورج لوكاتش

6 

0 الّرواية الكالسيكة رواية البؤساء لفيكتور هيغو

7 

0 الّرواية الجديدة نصوص ميشال بوتور

8 

0 لّرواية والتّصنيفا رواية كتاب األمير/ الرواية التاريخية

9 

1 الشعر نص شعري معاصر

0 

1 المسرح نص مسرحي

1 

1 القصة القصيرة نموذج عربي

2 

1 األقصوصة نموذج عربي

3 

1 إشكالية تداخل االجناس نص نموذجي إشكالي

4 

 

 

 

 

 نقد حديث ومعاصر الماستر:عنوان 

 االّول    السداسي:

 : اسيةاألساألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 دبيمنهجية البحث األ المادة:
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  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:
03 

المعامل:
02 

منهجية البحث المادة:  األول السداسي: 

 محاضرة /االدبي

 

  

0 مصطلح البحث في قيد المفاهيم 

1 

0 صورة الباحث 

2 

0 ث في العلوم اإلنسانيةالبح 

3 

0 البحث االدبي 

4 

0 فكرة االختيار 

5 

0 االستعداد النّفسي 

6 

0 االستعداد المعرفي 

7 

0 عنوان البحث 

8 

0 تحديد اإلشكالية 

9 

1 نظام الخطة 

0 

1 نظام جمع المادة 

1 

1 نظام القراءة 

2 

1 نظام التّصنيف 

3 

1 نظام المشروع  

4 
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 نقد حديث ومعاصر ستر:الماعنوان 

 األّول    السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 تقنيـــات القراءةالمادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:
03 

المعامل:
02 

محاضرة و / ةتقنيات القراءالمادة:  األولالسداسي: 

 تطبيق

 

  

0 النّظرة الموسوعية للقراءة 

1 

0 القراءة وداللة التّفكيك 

2 

0 قراءة الكلمة 

3 

0 قراءة الجملة 

4 

0 قراءة الّنص 

5 

0 القراءةالتّواصل وفعل  

6 

0 مضمار اشتغال التلقي 

7 

0 مسار القراءة 

8 

0 األداء الحّسي  

9 

1 األداء اإلدراكي 

0 

1 لفعل البصريوظيفة ا 

1 

1 اشتغال الّذاكرة 

2 

1 القراءة ومدام الفهم  
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3 

1 مؤهالت القارئ 

4 

 

 

 

 نقد حديث ومعاصر الماستر:عنوان 

 األّول داسي:السّ 

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 المقال النّقدي  المادة:

  أهداف التعليم:

  ف المسبقة المطلوبة:المعار 

 محتوى المادة:

الرصيد:
03 

المعامل:
02 

  المادة: /محاضرة و تطبيق األول السداسي: 

  

0 مفهوم المقال نص اختياري 

1 

0 أصناف المقال نص اختياري

2 

0 أركان المقال النّقدي نص اختياري 

3 

0 قضايا المقال النّقدي نص اختياري

4 

0 نّقدي عند يعقوب صّراففّن المقال ال نص اشكالي 

5 

0 فن المقال النقدي عند طه حسين نص اشكالي

6 

0 فن المقال النّقدي عند أحمد أمين نص إشكالي 

7 

0 المقال النّقدي في مجلة فصول  نص إشكالي

8 

0 المقال النّقدي في مجلّة عالم الفكر نص إشكالي 

9 

المقال النّقدي في مجلة الفكر العربي  نص إشكالي

 لمعاصرا

1

0 

1 المقال النّقدي في مجلة األقالم نص إشكالي 
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1 

1 المقال النقدي في مجلة الموقف االدبي نص إشكالي

2 

1  المقال النّقدي في الدوريات الجزائرية نص إشكالي 

3 

1 المقال النّقدي االلكتروني نص إشكالي

4 

 

 
 
 
 
 

 نقد حديث ومعاصر الماستر:عنوان 

 األّول السداسي:

 : األساسيةستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األ

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 أدب يوناني المادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:
01 

المعامل:
01 

  تطبيق /أدب يوناني المادة:   األول  داسي:السّ 

  

0 البيئة الجغرافية 

1 

0 افيةالبيئة الثق 

2 

0 المنظومة الفلسفية 

3 

0 نشاة الملحمة عند هوميروس 

4 

0 اإللــــــياذة 

5 

0 األوديـــــــسا 

6 

0 الملحمة بعد هوميروس  

7 
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0 الشعر التّعليمي 

8 

0 الشعر الغنائي 

9 

1 المأساة 

0 

1 الملهاة 

1 

1 التّاريخ والّشعر 

2 

1 فّن الخطابة  

3 

1 خصائص األدب اليوناني 

4 

 

 

 

 نقد حديث ومعاصرالماستر:عنوان 

 األّول    السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 أدب فــــــــــــــــــرنسي المادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:
01 

المعامل:
01 

   /أدب فرنـــــــــــــــــسيالمادة:  األّول السداسي:

 قـــــــــــــــــتطبي

 

  

0 البيئة الجغرافية 

1 

0 البيئة الثقافية 

2 

مرحلة ما قبل الكالسيكية/نموذج  

 فرانسوا رابليه

0

3 

0 المدرسة الكالسيكية الفرنسية  

4 

المسرح الفرنسي: موليير وراسين  

 وكورناي

0

5 
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 ت: مدام سيفيني فن المراسال 

 الّسير الذاتية: جان دولوبريار

0

6 

0 الرومانسية الفرنسية  

7 

0 منجز فيكتور هيغو ـ ألريد دوفيني 

8 

منجز ألفونس دروالمارتين ـ ألفريد  

 دوموسي

0

9 

1 الواقعية الفرنسية  

0 

1 منجز بلزاك ــــ فلـــوبير 

1 

1 منجز غي دوماباسان ـــــ إميل زوال 

2 

1 ّرمزية الفرنسيةال 

3 

منجز ستيفان ماالرميه ـــ شارل  

 بودلير ــ أرتور رامبو

1

4 

 

 

 

 نقد حديث ومعاصر  الماستر:عنوان 

  الثاني السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 2 تحليل الخطاب المادة:

  أهداف التعليم:

  سبقة المطلوبة:المعارف الم 

 محتوى المادة:

الرصيد:
05 

 المعامل:
03 

محاضرة و / تحليل الخطابالمادة:  الثانيالسداسي: 

 تطبيق

 

  

0 التحليل األسلوبي للخطاب الشعري نصوص مختارة: 

1 

0 المستوى اإليقاعي نصوص شعرية مختارة 

2 

0 المستوى الصرفي نصوص شعرية مختارة
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3 

0 المستوى التركيبي نصوص شعرية مختارة 

4 

0 المستوى الداللي نصوص شعرية مختارة

5 

0 المستوى الّنصي نصوص شعرية مختارة

6 

0  التّحليل التداولي نصوص مختارة

7 

الذرائعية ، البراغماتية ، نظرية األفعال  نصوص مختارة

 الكالمية
0

8 

0 ألفق النظري للتحليل التداوليا نصوص مختارة 

9 

1 االستراتيجية التخاطبية نصوص مختارة 

0 

1 أفعال الكالم )أوستين( نصوص مختارة 

1 

1 أفعال الكالم )سيرل( نصوص مختارة 

2 

1 الحجاج نصوص مختارة 

3 

1 مقاربة تداولية  نصوص مختارة 

4 

 

 
 
 

 نقد حديث ومعاصر الماستر:عنوان 

 الثاني    السداسي:

 : يةاألساساألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 التّأويلية المادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

  التأويلية محتوى المادة:

المعامل: 4 الرصيد:
02 

  المادة: /محاضرة و تطبيق الثانيالسداسي: 
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 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

0 ثنائية التّفسير والتأويل 

1 

0 التّأويل في التّراث العربي نصوص: الطبري ـــ الغزالي ـــ ابن رشد

2 

حدود التأويلية بين المفهوم والنشأة  نصوص مختارة

 عند الغرب

0

3 

0 نظرية شالير ماخر نصوص لشالير ماخر

4 

0 نظرية دلثاي نصوص لديلثاي

5 

0 هيدغر وإشكالية فهم الوجود نصوص لهيدغر

6 

0 ة غاداميرنظري نصوص لغادامير

7 

0 نظرية بول ريكور نصوص لبول ريكور

8 

0 إيكو وإشكالية حدود التّأويل نصوص ألمبرتو إيكو

9 

1 الفعل التأويلي عند فولفغانغ أيزر نصوص أليزر

0 

1 الفعل التأويلي في المنظومة العربية  نصوص لمحمد شحرور

1 

التأويل عند العرب المعاصرين :  نصوص للجابري

 الجابري

1

2 

1 نصر حامد أبو زيد نصوص لنصر حامد أبو زيد

3 

1 محمد أركون نصوص لمحمد أركون

4 

 

 

 

 

 نقد حديث ومعاصر الماستر:عنوان 

 الثاني    السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 الشعرية العربية المادة:
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  أهداف التعليم:

  رف المسبقة المطلوبة:المعا 

 محتوى المادة:

الرصيد:
05 

المعامل:
03 

  المادة: /محاضرة و تطبيق الثانيالسداسي: 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

0 الشعرية العربية في حدود المفاهيم نص إشكالي

1 

0 شعرية اإلبداع بين الفلسفة والنّقد نص إشكالي

2 

0 رية النّص بين المادة والصورةشع نصوص الفارابي ـــ ابن سينا

3 

0 التّخييل الشعري نصوص ابن رشد

4 

ل نصوص ابن سينا ــت الفارابي ــ القرطاجني ــ الخلي

 بن احمد

0 الوزن الشعري

5 

0 محددات الشعرية العربية المعاصرة نص إشكالي

6 

0 شعرية التلقي العربي نص إشكالي

7 

0 الشعرية والرواية العربية نص إشكالي 

8 

0 شعرية المعنى نص إشكالي

9 

1 أطروحة أدونيس نصوص ادونيس

0 

1 أطروحة كمال أبو ديب نصوص كمال أبو ديب  

1 

1 منجز كمال الدين بن الشيخ نصوص جمال الدين بن الشيخ

2 

1 جهود محمد بنيس نصوص بنيس

3 

1 جهود شربل داغر شربل داغر

4 
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 نقد حديث ومعاصر الماستر:عنوان 

 الثاني  لسداسي:ا

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 نظريـــة الّسرد المادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:
04 

المعامل:
02 

محاضرة و /نظريـــة الّســــردالمادة:  الثاني السداسي: 

 تطبيق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق 

0 مفاهيم عامة نص إشكالي

1 

المنظور الّسردي في المدرسة  نص إشكالي

 اإلنجليزية

0

2 

المنظور الّسردي في المدرسة  نص إشكالي

 األلمانية

0

3 

المنظور السردي في المدرسة  نص إشكالي

 الفرنسية

0

4 

0 ثنائية المسافة ووجهة النّظر مقطع سردي

5 

0 الكاتب الضمني قطع سرديم

6 

0 الّسارد الممثل وغير الممثل مقطع سردي

7 

0 التّبئير مقطع سردي

8 

0 الصيغة الّسردية مقطع سردي

9 

1 وظائف الّسرد مقطع سردي

0 

1 مستويات الّسرد مقطع سردي

1 

1 وضعية الّسارد مقطع سردي

2 
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1 زمن الّسرد مقطع سردي

3 

1 زمن الحكي مقطع سردي

4 

 

 
 
 

 نقد حديث ومعاصرالماستر:عنوان 

 الثاني السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 منهجية البحث األدبي المادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:
03 

المعامل:
02 

  تطبيق /نهجية البحث األدبيمالمادة:  الثانيالسداسي: 

  مفردات التطبيق

0  المنهجية في مسايرة البحث

1 

0  أدوات القراءة 

2 

0  منهج البحث والمعالجة

3 

0  نظام األظرفة

4 

0  نظام الملفات

5 

0  نظام البطاقات

6 

0  انتقاء الشواهد 

7 

0  شرح النّصوص ونظام التّحليل

8 

0  التّبويباإلحاطة التّقنية في عملية 

9 

1  بناء التّهميش
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0 

1  نظام الّصياغة

1 

1  نظام االستنتاج

2 

1  تقنيات الخاتمة والمقدمة

3 

1  المصادر والمراجع

4 

 

 
 
 
 

 
 نقد حديث ومعاصر الماستر:عنوان 

 الثاني    السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 تقنيات القراءة  لمادة:ا

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:
03 

المعامل:
02 

محاضرة و /تقنيات القراءة المادة:  الثانيالسداسي: 

 تطبيق

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

0 مفهوم أشكال القراءة نص إشكالي

1 

0 القراءة المسحية نص إشكالي

2 

0 القراءة المعاينة نص إشكالي

3 

0 القراءة المغربلة  نص إشكالي

4 

0 تقنية الكلمات المفتاحية نص إشكالي

5 

0 القراءة المتعّمقة نص إشكالي

6 
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0 القراءة التّامة نص إشكالي 

7 

0 ذوق القراءة  نص إشكالي

8 

0 إكراهات القراءة نص إشكالي

9 

1 منجزات القراءة نص إشكالي

0 

1 القراءة والمنظومة البيداغوجية اليشكإنص 

1 

1 القراءة والمنظومة النّفسية  نص إشكالي 

2 

1 القراءة والمنظومة االجتماعية نص إشكالي 

3 

1 فلسفة القراءة في المشروع الثقافي نص إشكالي

4 

 

 
 

 

 

 نقد حديث ومعاصرالماستر:عنوان 

 الثاني  السداسي:

 : األساسيةمية األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلي

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 فلسفة الجمال المادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:
03 

المعامل:
02 

محاضرة و /نظام فلسفة الجمالالمادة:  الثانيالسداسي: 

 تطبيق

 

 مفدرات المحاضرة مفردات التطبيق

0 م الجمالالجمال وعل نص إشكالي

1 

قبل  6و5نظرية الجمال في القرن  نص إشكالي

 الميالد

0

2 

0 الجمال في منظور أفالطون نص إشكالي
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3 

0 الجمال في منظور أرسطو نص إشكالي

4 

0 الجمال في منظور أفلوطين نص إشكالي

5 

0 جمالية كانط نص إشكالي

6 

0 جمالية هيغل نص إشكالي

7 

0 عاصرةفلسفة الجمال الم نص إشكالي 

8 

0 أطروحة كروتشيه نص إشكالي

9 

1 أطروحة سارتر نص غشكالي

0 

1 أطروحة مايكل دوفرين نص إشكالي

1 

1 فلسفة الجمال في التّراث نص إشكالي

2 

1 جمالية اإلنتاج األدبي نص إشكالي 

3 

1 جمالية التلقي األدبي نص إشكالي

4 

 

 

 

 نقد حديث ومعاصرالماستر:عنوان 

  ثانيال   السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 أدب التينيالمادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:
01 

المعامل:
01 

  تطبيق / أدب التينيالمادة:  الثانيالسداسي: 

  



40 نقد حديث ومعاصر                                                                       :  عنوان الماستر             2البليدة المؤسسة:     

                                                                              
      2017-2016السنة الجامعية: 

0  عصر الّنشأة

1 

0  وريالوزن السات

2 

0  فن الدراما 

3 

0  وضعية االدب قبل شيشرون

4 

0  المنجز االدبي في عصر شيشرون 

5 

0  لوكريتيوس شاعر األبيقورية

6 

0  إبداعية شيشرون

7 

0  م14ق م إلى ق 43العصر الذهبي فترة 

8 

0  فرجيليوس أمير الشعراء

9 

1  هوراتيوس نبراس الرومان

0 

1  إليجيات الحب

1 

1  يوس شاعر الحب واألساطيرأوفيد

2 

1  تيتوس ليفيوس

3 

1  خصائص االدب الالتيني

4 

 

 
 
 
 

 
 نقد حديث ومعاصر الماستر:عنوان 

  الثاني   السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 
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 أدب إنجليزي المادة:

  أهداف التعليم:

  ة المطلوبة:المعارف المسبق 

 محتوى المادة:

الرصيد:
01 

المعامل:
01 

  تطبيق        /أدب إنجليزي المادة:  الثاني السداسي: 

  مفردات التطبيق

إلى القرن  9نظرة تاريخية عن تطور االدب من القرن 

12 

 0

1 

0  حالة االدب من العصور الوسطى: المسرح الدّيني

2 

0  شيكسبير االدب في عصر النّهضة:معالم مسرح

3 

0  مالمح الكالسيكية

4 

0  تصورات ألكسندر بوب ــــ دانيال ديفو

5 

تصورات جوناتان سويفت ــــ سامويل جونسون ـــ 

 جولد سميث

 0

6 

0  مالمح الرومانسية

7 

0  شعراء رومانسيون: وورد زوورث ـــ كولوريدج

8 

0  شعراء رومانسيون: بايرون ــــ شيلي

9 

1  ة مالمح الواقعي

0 

لي :جين أوستين ــ إمي19الرواية اإلنجليزية في القرن 

 برونتي ـــ ثاكري..

 1

1 

1  األدب الحديث في القرن العشرين

2 

1  االدب اإلنجليزي النصف األول من القرن العشرين

3 

1  االدب اإلنجليزي النّصف الثاني من القرن العشرين

4 
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 نقد حديث ومعاصرالماستر:عنوان 

 الثالث    لسداسي:ا

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 الّرواية العربيةقضايا المادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:
05 

المعامل:
03 

الرواية العربية  قضاياالمادة:  الثالثالسداسي: 

 و تطبيق محاضرة/

 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

0 مفهوم الرواية نص إشكالي

1 

إرهاصات التّأسيس بين أسلوب  نصوص لليازجي والشدياق والبستاني

 الخرافة والمقامة والوعظ

0

2 

0 الملمح الّروائي العربي نصوص فرح انطون وجرجي زيدان

3 

0 رواية العربية والمقاييس الغربيةال محمد حسين هيكل رواية زينب ونصوص طه حسين 

4 

ية الحقيقة االجتماعية في الكتابة الروائ نصوص نجيب محفوظ

 العربية

0

5 

0 استدعاء الموروث في محاكاة اآلخر نصوص إميل حبيبي 

6 

0 نظرية التّجريب الّروائي نص إشكالي 

7 

0 نظرية التّجريب المشرقي  نصوص جمال الغيطاني 

8 

0 فضاء التجريب المغاربي دة وواسيني األعرجنصوص محمد برا

9 

1 سؤال الحداثة في الّرواية نصوص واسيني األعرج وإبراهيم الكوني

0 

1 النّص النّسوي نصوص أحالم مستغانمي وغادة السمان

1 

1 مضمار لغة الّرواية نصوص صنع هللا إبراهيم وأمين الّزاوي

2 
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1 يفضاء النّص الروائ نصوص عبد الرحمن منيف

3 

1 خصائص الّرواية العربية الجديدة نص إشكالي

4 

 

 
 
 

 نقد حديث معاصرالماستر:عنوان 

 الثالث    السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 نقد الّنقد المادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:
04 

المعامل:
02 

  محاضرة و تطبيق/ نقد النّقدالمادة:  الثالثالسداسي: 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

0 ما النقد ؟ .1 تحليل نصوص نقدية

1 

0 العالقة بين الفلسفة والنقد .2 تحليل نصوص نقدية

2 

0 طبيعة النقد األدبي .3 تحليل نصوص نقدية

3 

0 فالسفة اليونانالنقد عند ال .4 تحليل نصوص نقدية

4 

النقد عند سقراط / أفالطون/  .5 تحليل نصوص نقدية

 أرسطو

0

5 

0 النقد عند هوراس .6 تحليل نصوص نقدية

6 

النقد عند الفالسفة المسلمين )ابن  .7 تحليل نصوص نقدية

 سينا، الكندي، الفارابي(

0

7 

0 النقد المنهجي )ديكارت( .8 تحليل نصوص نقدية

8 

ند كانط )نقد العقل الخالص، النقد ع .9 تحليل نصوص نقدية

 نقد ملكة الحكم(

0

9 
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1 النقد الماركسي .10 تحليل نصوص نقدية

0 

1 النقد التفكيكي  .11 تحليل نصوص نقدية

1 

المنعرج الفينومينولوجي )هوسرل،  .12 تحليل نصوص نقدية

 اليوتار(

1

2 

1 سارتر وسؤال ما األدب ؟ .13 تحليل نصوص نقدية

3 

1 مصير النقد .14 تحليل نصوص نقدية

4 

 

 
 نقد حديث ومعاصرالماستر:عنوان 

 الثالث    السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 الخطاب الّنقدي القديم  المادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:
05 

المعامل:
03 

محاضرة /خطاب النّقدي القديم المادة: ال الثالث السداسي:

 و تطبيق
 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

بنية الخطاب النقدي القديم بين النظرية  نص إشكالي

 والتوصيف
0

1 

طبقة فحول الشعراء البن سالم: إشكالية  نصوص من طبقة فحول الشعراء

 المنهج
0

2 

ء  البن سالم الجمحي: طبقة فحول الشعرا نصوص من طبقة فحول الشعراء

 إشكالية الموضوع
0

3 

الشعر والشعراء البن قتيبة: إشكالية  نصوص من الّشعر والّشعراء

 المنهج

0

4 

الشعر والشعراء البن قتيبة: إشكالية  نصوص من الّشعر والشعراء

 الموضوع

0

5 

البيان والتبيين للجاحظ: إشكالية  نصوص من البيان والتبيين

 المنهج

0

6 

البيان والتبيين للجاحظ: إشكالية  ن البيان والتبييننصوص م

 الموضوع

0

7 
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نقد الشعر لقدامة بن جعفر: إشكالية  نصوص من نقد الشعر

 المنهج

0

8 

نقد الشعر لقدامة بن جعفر: إشكالية  نصوص من نقد الشعر

 الموضوع

0

9 

1 الموازنة لآلمدي: إشكالية المنهج نصوص من كتاب الموازنة 

0 

1 الموازنة لآلمدي: إشكالية الموضوع كتاب الموازنةنصوص من 

1 

الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي  نصوص من كتاب الوساطة

 للجرجاني: إشكالية المنهج
1

2 

الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي  نصوص من كتاب الوساطة

 للجرجاني: إشكالية المنهج
1

3 

1 يممالمح الحداثة في النقد القد نص إشكالي

4 

 
 نقد حديث ومعاصر  الماستر:عنوان 

   الثالث  السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 الخطاب النّقدي المعاصرالمادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

  محاضرة و تطبيق/ الخطاب النّقدي المعاصرالمادة:  الث الثالسداسي:  02المعامل: 04الرصيد:

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

0 دينامية النص لمحمد مفتاح:إشكالية المنهج نصوص من كتاب دينامية النص

1 

0 دينامية النص لمحمد مفتاح :إشكالية الموضوع نصوص من كتاب دينامية النص

2 

0 يج النص ألزهر الزنّاد:إشكالية المنهجنس نصوص من كتاب  نسيج  النص

3 

0 نسيج النص ألزهر الزنّاد:إشكالية الموضوع نصوص من كتاب  نسيج  النص

4 

0 جفي النقد و األدب لمحمد مندور:إشكالية المنه نصوص من كتاب في النقد و األدب

5 

في النقد و األدب لمحمد مندور:إشكالية  نصوص من كتاب في النقد و األدب

 لموضوعا

0

6 

في نظرية النقد لعبد الملك مرتاض:إشكالية  نصوص من كتاب في نظرية النقد 0
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 7 المنهج

في نظرية النقد لعبد الملك مرتاض:إشكالية  نصوص من كتاب في نظرية النقد

 الموضوع

0

8 

نصوص من كتاب في نقد النقد: المنجز العربي 

 النقد األدبي

ب بيد األدبي لحفي نقد النقد: المنجز العربي النق

 مونسي:إشكالية المنهج

0

9 

نصوص من كتاب في نقد النقد: المنجز العربي 

 النقد األدبي

ب حبينقد النقد: المنجز العربي في النقد األدبي ل

 مونسي:إشكالية الموضوع

1

0 

العالمة و الرواية  لفيصل غازي النعيمي   نصوص من كتاب العالمة و الرواية  

 :إشكالية المنهج

1

1 

العالمة و الرواية  لفيصل غازي النعيمي  نصوص من كتاب العالمة و الرواية  

 :إشكالية الموضوع 

1

2 

أساليب الشعرية المعاصرة لصالح  نصوص من كتاب أساليب الشعرية المعاصرة

 فضل:إشكالية المنهج

1

3 

أساليب الشعرية المعاصرة لصالح  نصوص من كتاب أساليب الشعرية المعاصرة

 :إشكالية الموضوعفضل

1

4 

 
 

 نقد حديث ومعاصر الماستر:عنوان 

   الثالث   السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 منهجية البحث التطبيقي المادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

  محتوى المادة:

الرصيد:
03 

:المعامل
02 

  /  منهجية البحث التطبيقي المادة: الثالثالسداسي: 

 تطبيق

 

  

0  فلسفة المشروع و مقاصدة

1 

0  القراءة االنتقائية

2 

0  أسئلة الخبرة

3 

0  بنية تقديم الموضوع

4 

0  الدوافع الذاتية



47 نقد حديث ومعاصر                                                                       :  عنوان الماستر             2البليدة المؤسسة:     

                                                                              
      2017-2016السنة الجامعية: 

5 

0  الدوافع الموضوعية

6 

0  رسم اإلشكالية

7 

0  مسألة المنهج

8 

0  بناء الخطة

9 

1  شرح الخطة

0 

1  األهداف الذاتية

1 

1  األهداف الموضوعية

2 

1  نظام المصادر

3 

1  نظام المراجع

4 

 

 
 

 

 نقد حديث ومعاصر  الماستر:عنوان 

 الثالث    السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 بطاقة القراءةالمادة:

  تعليم:أهداف ال

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:
03 

المعامل:
02 

محاضرة و /بطاقة القراءةالمادة:  الثالثالسداسي: 

 تطبيق

 

 مفردات المحاضرة 

0 البعد المنهجي في تشكيل البطاقة 

1 

0 دور المؤلف  نص إشكالي 
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2 

0 دور العنوان  نّص إشكالي 

3 

0 قديالرأي الن نص إشكالي

4 

0 المرجعية المعتمدة نماذج نّصية

5 

0 تقنيات التلخيص  نماذج نّصية

6 

0 تقنيات التقليص  نماذج نّصية

7 

0 تقنيات التحليل  نماذج نّصية

8 

0 تقنيات التعقيب  نماذج نّصية

9 

1 تقنيات االستنتاج نماذج نّصية

0 

1 فن المقال األدبي  نماذج نّصية

1 

1 ال النقديفن المق نماذج نّصية

2 

1 المؤلف الروائي  نماذج نّصية

3 

1 المؤلف النقدي نماذج نّصية

4 

 

 
 
 
 

 
 نقد حديث ومعاصر الماستر:عنوان 

 الثالث    السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 النقد الثقافي العربي المادة:

  أهداف التعليم:
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  معارف المسبقة المطلوبة:ال 

 محتوى المادة:

الرصيد:
03 

المعامل:
02 

  المادة: /محاضرة و تطبيق الثالثالسداسي: 

 مفردات المحاضرة مفردات التطبيق 

0 النقد الثقافي في حدود المفاهيم نص إشكالي

1 

0 النقد الثقافي و منجزات اآلخر نص إشكالي 

2 

0 يعربى مصطلح النقد الثقافي المن الثقافة العربية إل نص إشكالي

3 

 جدلية المفهوم العربي بين النقد األدبي و النقد نص إشكالي

 الثقافي 
0

4 

الحداثة و ما بعد الحداثة ضمن النسق الثقافي  نص إشكالي

 العربي 
0

5 

0 إدوارد سعيد و فلسفة النقد الثقافي  نصوص إدوارد سعيد

6 

0 عبد هللا الغذامي رائد النقد الثقافي  يببليوغرافيا عامة لعبد هللا الغذام

7 

0 األنساق الثقافية في  منظور عبد هللا الغذامي  نصوص عبد هللا الغذامي

8 

النقد الثقافي المقارن في أطروحة عزالدين  نصوص عزالدين المناصرة

 المناصرة 
0

9 

جماليات التحليل الثقافي نموذج الشعر الجاهلي  نصوص يوسف عليمات

 عليمات  ليوسف
1

0 

1 منجز مالك بن نبي    نصوص مالك بن نبي

1 

1 منجز زكي نجيب محفوظ   نصوص زكي نجيب محفوظ

2 

1 الناقد العربي و النقد الثقافي   نص إشكالي

3 

1 أسئلة تلقي النقد الثقافي  نص إشكالي 

4 

 

 
 نقد حديث ومعاصر الماستر:عنوان 

 الثالث    السداسي:

 : األساسيةن الوحدة التعليمية األستاذ المسؤول ع
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 األستاذ المسؤول على المادة: 

 أدب روسيالمادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:

01 

المعامل:

01 

  تطبيق /أدب روسي  المادة:  الثالثالسداسي: 

  مفردات التطبيق 

0  المالمح األولى في األدب الروسي 

1 

0  13ب كييف في القرن أد

2 

0  17أدب موسكو في القرن 

3 

0  18التأثيرات األجنبية في القرن 

4 

0  19األدب الروسي في القرن 

5 

0  ما قبل الواقعية في اإلبداع الروائي   

6 

0  أعمال بوشكين

7 

0  أعمال غوغول 

8 

0  نظام الرواية الروسية الجديدة 

9 

1  تورجينيفأعمال 

0 

1  تولستوي أعمال

1 

1  دوستوفيسكيأعمال 

2 

1  الواقعية االشتراكية نموذج ماكسيم غوركي 

3 

1  الشكل االدبي في مرحلة ما بعد الثورة 

4 
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 حديث ومعاصر نقد الماستر:عنوان 

     السداسي:

 : األساسيةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 األستاذ المسؤول على المادة: 

 أمريكيأدب المادة:

  أهداف التعليم:

  المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة:

الرصيد:
01 

المعامل:
01 

  تطبيق أدب أمريكي المادة:  الثالث السداسي: 

  

0   النشأة و الماهية حدود 

1 

 وليام : االستعمارية المرحلة أدب رواد 

 جوناتان إدوارد– برادفور
0

2 

 توماس: ةالتحريري المرحلة أدب رواد 

 بنجامين-إرفينغ واشنطن-جيفرسن
 آخرون و فرونكلين

0

3 

0   19 القرن في األمريكي األدب 

4 

 كولن وليام : األمريكي الشعر محددات 
 آخرون و برييانت

0

5 

0 الواقعية و الطبيعية  النزعة مالمح 

6 

 إدغار أعمال نموذج: األمريكية الرواية 
 ونآخر و نتانيال اوتورنهو بو آالن

0

7 

 إدغار أعمال نموذج: األمريكية الرواية 

 آخرون و نتانيال اوتورنهو بو آالن
0

8 

 في قراءة: الرواية في اإلنسانية العالقات 

 في األمريكي األدبــ  جيمس نريه أعمال
   20 القرن

0

9 

1 الرواية جنس تطلعات و فولكنر وليام 

0 

 المقالة و القصة: منجوايه إرنست أعمال 
 روايةال و

1

1 

1 إليوت. س. ت نموذج األمريكي الشعر 

2 

1 األدب و اإلثنية 
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3 

1 األمريكي المجتمع و األدب 

4 

 نقد حديث ومعاصر عنوان الماستر:

 السداسي:  األول

 اسم الوحدة: أفقية

 اسم المادة: لغة أجنبية

 01الرصيد:  

 01المعامل:  
 

أسطر  ثالثة سابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، فيذكر ما يفترض على الطالب اكت)أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

ألدب اة وأعالم اللغ أن يحيط الطالب بمعرفة اللغة األجنبية، وقواعدها اللغوية . وأن يلم بالنصوص األدبية لهذه

 األجنبي .

 
ليم، ذا التعمن مواصلة ه وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب) المعارف المسبقة المطلوبة : 

 سطرين على األكثر(.  

 أن يكون للطالب سابق اطالع على هذه اللغة .

 أن يكون للطالب سابق معرفة بشيء من النثر والشعر المكتوب بهذه اللغة. 
 

  الب (محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للط

 

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  

                                                                    
 ( تكوينطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق ال

 إلخ( كتب، ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 1 – Monique Léon ,Exercices systématiques de prononciation française, Hachette Livre, 2003 
2- 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: نقد حديث ومعاصر
 ثانيال السداسي:

 األفقية :اسم الوحدة

 إعالم آلي  المادة :اسم 

 1الرصيد:
 1المعامل:

 أهداف التعليم: 

 ات وتبادلهالمعلومباإلضافة إلى طريقة  حفظ ا ـ التعّرف على طرائق البحث على األنترنيت و كيفية كتابة األطروحة باستخدام الحاسوب
 إلكترونيا وكيفية عرض البحث يوم المناقشة.

 محتوى المادة: 
ت، وصالت بياناالمعلومات وال : يتعامل الطالب مع طرائق البحث عن مختلف الملفات عبر األنترنيت كالصور،ـ البحث عبر األنترنيت 1
 .. صوتالفيديو أو ال
كل  ميزات وعيوبدراك مالتعرف على عدد من أنظمة التشغيل المختلفة )ويندوز، ماك، لينوكس .. الخ( والفروق بينها، وإ :ـ نظام التشغيل 2

 نظام .

اليب ة واتقان أسبالشبك : التعرف إلى طرق اختراق الحاسوب وكيفيات الوقاية منها، والتعامل مع األخطار األمنية المتصلةـ أمن الحاسوب  3
 الفيروسات وبرامج التجسس .الحماية من 

ه ود ما يحتاجت في حد: معرفة كيفية بناء شبكة داخلية )مجموعة حواسيب متصلة( أو خارجية )االنترنت( ومشاكل وحلول الشبكاـ الشبكات  4
 الطالب .

لمستندات كيفية إرفاق ا ره، ويتعلمعب وتبادل المعلومات ،بريد إلكتروني للتواصل مع الزمالءاء نشكيفية إ(: Emailـ إنشاء بريد إلكتروني)5
 ..مع الرسائل االلكترونية 

إلى  مه، وتحويلهتحكم في حجكيفية انشاء هذا النوع من الملفات الهامة، وكيفية التعامل معه واستخالص العناصر منه، وكيفية ال:  pdfـ ملف  6

 نص أو صور .. الخ .

. وأشهرها  وعيوبها حزم المكتبية، المدفوعة والمجانية، وخصائصها، ومزايا كل حزمةيتعرف الطالب على أنواع من الحزمة األوفيس : ـ  7
 هي ميكروسوفت أوفيس .

، التصميم النسخ ، صق،لال القص،والقيام بكل العمليات الفنية، ك النصوص ، : يتعامل الطالب في هذه المرحلة مع تحرير (Wordالوورد )ـ  8
 ..طباعته وحفظ المستند و ،الصور واالرتباطات التشعبيّة إدراج استخدام النماذج، التنسيق،

 حيويةللعرض ح وتصميم شرائ بناء يتعّرف الطالب على كيفية وفيهلعروض التقديمية يختص بابرنامج  وهو: ( Powerpoint) ـ بوربونت 9
 بصرية وسمعية ..مؤثرات  ومثيرة وتحتوي

وقصد إعداد  )األرقام(،في جداول المعطيات وحساب البرنامج قصد إحصاء وتنظيم  : يتدرب الطالب على استخدام هذا(Exelـ إكسل )10
 . يات تبرز نتائج العمل الميدانين( ومنحDiagramsمخططات )

 ..ادتها عواستاظ بها واالحتف ،افتحهاستقبالها ووكيفية  إرسال مستندات إلى زمالئه،تصوير وإنشاء ويتعلّم الطالب كيفية  :ـ البريد اإللكتروني 11
ي إعداد فادة منها فة االست: أنواع الخطوط الحاسوبية، وخواصها، والفروق الفنية والتقنية بينها، والبنط المناسب، ومعرفة كيفيـ الخطوط  12

 النص، خطوط المتن، خطوط العناوين، خطوط التهميش .. الخ .
لحاسوبية، واميس ابحث، التصحيح التلقائي، اإلمالئي والنحوي، القاستفادة الطالب من األدوات المساعدة، كمحركات الـ األدوات :  13

 الموسوعات االلكترونية، الفهرسة اآللية .. 

جليد، لجداول، التامالحق، : كل المسائل المتعلقة باإلعداد الفني للمذكرة وتصميمها، صفحة الغالف، الخطوط المستخدمة، الـ إعداد مذكرة  14
 لطباعة واأللوان ..الورق المستخدم، فنيات ا

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

 

- 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 

- Guérois Catherine , PowerPoint 2007: 12 exercices complets pour maîtriser le logiciel, 
Editions ENI, Amazon,France,2008. 

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

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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V-   العقود/االتفاقيات 
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 نعم  
 
 
 ال

 
 

  ( لتكوينالورقي  ل بالملف العقود االتفاقيات ورفق تُ  ،إذا كانت نعم)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 ) في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى (

 ( ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية) 
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 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : الموضوع:

 

عن  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 ، -

 المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و المادية -

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا :

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 )مطاع  مستخدفي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لق(

 )ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة( 

 

 الموافقة على مشروع بعث تكوين للماستر بعنوان: الموضوع:
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 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:

 إبداء رأينا في تصميم و تحيين برامج التعليم، -

 المشاركة في الملتقيات لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة . -

خرج أو ة التمذكرات نهاي تسهيل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصين في المؤسسة في إطار إنجاز -

 في إطار المشاريع المؤطرة.

 

ذها داف وتنفياأله اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقيق رسيتم تسخي

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

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

 
 لمسؤول المؤهل رسميا:توقيع ا

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:

 
 الختم الرسمي للمؤسسة:

 
 

 


