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 الفهرس

 
 

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

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

 --------------------------------------------التأطير المشاركون في  -2

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

 --------------------------------------شروط االلتحاق  .أ

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

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

 ----------------------------لقابلية التشغيل والوطنية القدرات الجهوية  .د

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

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

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

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

 -----------------------------------اساتذة المؤسسة المتدخلين في االختصاص  -أ

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

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

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

 ----------------------------ميادين التربص والتكوين في المؤسسات  .ب

 --------------------------------مخابر البحث لدعم التكوين في الماستر .ج

 -------------------------------مشاريع البحث لدعم التكوين  في الماستر .د

 ----------------الم واالتصال فضاءات األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلع  .ه

 

II- بطاقةالتنظيم السداسي للتعليم ------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------السداسي األول -1

 -------------------------------------------------السداسي الثاني -2

 ------------------------------------------------السداسي الثالث -3

 ------------------------------------------------السداسي الرابع -4

 --------------------------------------------حوصلة شاملة للتكوين -5
 

III البرنامج المفصل لكل مادة 

IV- العقود/االتفاقيات --------------------------------------------- 
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 بطاقة تعريف الماستر
 ) تعبئة كل الخانات إجباري ( 
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 تحديد مكان التكوين: -1

 اللغة واألدب العربي  :معهد 

 : قسم اللغة واألدب العربي قسم 

 
 

 المشاركون في التكوين )*(: -2

 المؤسسات الجامعية األخرى: -
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مؤسسات و الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون:ال -
 
 
 
 
 
 
 

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

  إطار وأهداف التكوين: -3

 

ي ين فتحديد تخصصات النموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوشروط االلتحاق ) -أ
 لماستر المعني (ا

 . ـــ ليسانس أدب عربي 

 ـــ ليسانس أدب جزائري.
 

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

 
 ائه مااه وثرعلى الرغم من غنإن األدب الجزائري غني بحمولته المعرفية والفكرية ،وهو 

فتح  س فإنة إلى التفتيش والتنقيب والدراسة والبحث ،وعلى هذا األساماس يزال بحاجة
تسليط لحثين مشروع للماستر في األدب الجزائري من شأنه فتح المجال أمام الطلبة والبا

 قائقه.اه وحجهودهم شطر هذا األدب بحثاً ودراسة وتنقيباً من أجل كشف اللثام عن خباي
 
 

 (ألكثرعلى ا اسطر 20 –فيما يخص االندماج المهني ) المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج
 
 االطالع على جديد األطاريح المتخصصة في اللغة واألدب جزائرياً وعربيا وعالميا. -
 

 الجزائرية  ـ امتالك تجربة وخبرة في الدراسات اللغوية واألدبية والنقدية

 ن للبحث في المراكز المتخصصة.اتأهيل الجيدوالـ اإلعداد 

 .إلسهام في التنمية البشرية المستدامةـ ا

 . ي الجديدلعالماـ توجيه المتميزين للبحث في القضايا المستجدة التي تعمل على االندماج في النظام 

 ـ إعداد نخبة قادرة على المساهمة في التكوين والتأطير األكاديميين.

 في الفروع المختلفة. ةالتعليمي تـ االستفادة من طروحا

 ام باللغات األجنبية وتسخيرها لتطوير البحوث األكاديمية.ـ االهتم

 نرقمييتقريب المعرفة اإللكترونية من التخصص ؛ مثل اللغة الحاسوبية واألدب والنقد ال -
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 القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية  -د
 

.د(، دة )ل.ملجديظومة التعليم الجامعي اإن مسعانا في هذا المشروع ينطلق من مبدأ إنجاح من
التي  لميةالتي يفترض أن تحقق تأطيرا نوعيا، في حال تطبيق الشروط البيداغوجية والع

ي ف لماستراادة تحددها القوانين والنصوص التشريعية في هذا المجال؛ وبالتالي فإن حامل شه
تعليم، ار المجال مختلف أطويستطيع أن يستجيب لمتطلبات عالم الشغل في  األدب الجزائري

اعد وجه، مسة، مومختلف المهام التربوية التي توفرها وزارة التربية الوطنية )مستشار تربي
وبة لمكتتربوي..إلخ(. كما يفتح مجال العمل في ميدان اإلعالم واالتصال )الصحافة ا

تلف ارسة مخن ممموالمسموعة، التنشيط اإلذاعي والتلفزيوني(. كما يمكن هذا التكوين الطالب 
 إلخ(..    ة...الوظائف المتعلقة بمجال النشاطات الثقافية )دور الثقافة، المسرح، السياح

 
 
 الجسور نحو تخصصات أخرى: -ه

آلداب ة بابناء على التكوين القاعدي الذي يستوعب فيه الطالب مختلف المعارف المتعلق
 األدب،وللغة تمتد من الليسانس في اواللغات، يتقاطع هذا التكوين مع كل التخصصات التي 

 ع وعلومجتمايؤهل الطالب و/أو الباحث لتمديد معارفه تجاه الفلسفة والتاريخ وعلم اال  
   التربوية، نظرا للكفاءة المعرفية التي يمكن أن يكتسبها في هذا المسار.  

 
 مؤشرات متابعة التكوين :  -و
 

 ممكن التكفل بهم()إعطاء عدد الطلبة القدرات التأطير:  -ز
 

 ته متابعةستطاعبا اللغة واألدب العربي بالمركز الجامعي تندوف الذيوفر قدرات التأطير في قسم بالنظر إلى ت
 ةأستاذ 04و ،أساتذة برتبة محاضر أ 04أستاذاً منهم  15ن التأطير المناسب؛ فالقسم يضمالمشروع، ويضم

بعة المشروع غير أن الضمان الحقيقي لمتا اساتدة متعاقدين05و برتبة مساعد ب، 02مساعد أ وأستاذين برتبة

 بخاصةوهو التحكم في عدد الطلبة المتكونين بشكل عقالني، ووضع شروط دقيقة للقبول في هذا التخصص، 
 .يةجزائراألدبية وال، والكفاءة الالزمة في الدراسات ألدبيةفي المواد المؤهلة للتعمق في الدراسات ا

عدد المؤطرين المتخصصين في اللغة واألدب العربي  الموجودين  معطيات الموضوعية، فإن  إلى جانب هذه ال
في القسم، يضمن إلى حد كبير متابعة المشروع؛ وبخاصة أن أغلبهم على أبواب مناقشة شهادة الدكتوراه في 

الب ( في ط30طالب ) ثلثينم ضمان التكوين   لوعلى هذا األساس فإن باستطاعة القسالتخصص نفسه.  

ً الماس ً أن القسم سيواءم تخصصا  .آخر في الماسترتر علما
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة -1

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

 
 عنوان المخبر :

 
 

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجهيز   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 ميادين التربص والتكوين في المؤسسات: -ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص
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  :بحث الداعمة للتكوين المقترحمشاريع ال -د

 
 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث

    

    

    

    

    

    

 

 
 
 
 
 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه
 

 قاعة االنترنت خاصة بطلبة الماستر -

 قاعة المطالعة والبحث -
 عات خاصة بالندوات والحلقات البحثية قا-
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II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 

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

 وحدة التعليم

 األسبوعي الحجم الساعي 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 : تاريخية األدب الجزائري1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 جزائري المكتوب باللغة بالفرنسية: األدب ال2المادة 

   09        ()إج 2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 :اتجاهات تحليل الخطاب1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 :نظرية األجناس2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       (و ت م )إج

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 : مشروع بحث1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 : بطاقة قراءة2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 :أصول البحث3المادة 

          شافيةوحدات التعليم اإلستك

   02       (و ت إ )إج

 × × 01 01 1:30  1:30  24 األدب العالمي إلى: مدخل 1المادة 

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

          وحدة التعليم األفقية

   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 اعي السداسي الحجم الس

 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 : تاريخية األدب الجزائري1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 األدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية: 2المادة 

   09        ()إج 2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 الجزائري  : تحليل الخطاب1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 : نظرية األجناس2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       (و ت م )إج

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 : مشروع بحث1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 : بطاقة قراءة2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 : أصول البحث3المادة 

          شافيةتكسوحدات التعليم اال

   02       (و ت إ )إج

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

 × × 01 01 1:30  1:30  24 : األدب المغاربي2المادة 

          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 

 



15 :    أدب جزائري                                   عنوان الماستر                   تندوف-علي كافي-المؤسسة: المركز الجامعي   
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  السداسي الثالث: - 3
 

 حدة التعليمو

 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 05       ()إج 1و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48  ةنقد ثقافي ودراسات مقارن :1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 مراجعات نقدية لألدب االستعجالي :2المادة 

   09 05      ()إج 2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 : اتجاهات تحليل الخطاب1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 :نظرية األجناس2المادة 

          يم المنهجيةوحدات التعل

   09 06      (و ت م )إج

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 :مشروع بحث1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 : بطاقة القراءة2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 : أصول البحث3المادة 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

   02 02      (و ت إ )إج

 × × 01 01 1:30  1:30  24 : أدب عالمي معاصر1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 : تيارات فكرية وقراءات تراثية2المادة 

          وحدة التعليم األفقية

   01 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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2020-2019السنة الجامعية:   

 السداسي الرابع: - 4
 

 اللغة واألدب العربي :الميدان
  دراسات أدبية الفرع:

 أدب جزائري التخصص:
 
 

 تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 20 12 14 )مذكرة(العمل الشخصي 
 التربص في المؤسسة

 الملتقيات 10 07 10

 حدد(م) 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 ةاألساسي 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 رصدةاأل%    

 
 السداسي الرابع :)*( ينظر
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (لكل مادة ةتقديم بطاقة مفصل) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 ماستر أد ب جزائري
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 السداسي :األول
 األساسية :الوحدة اسم 

 مادة: تاريخية األدب الجزائريال  
 03المعامل: 

 05لرصيد:ا
 أهداف التعليم:

 له.ريخية التي حفت نشأة وتطور األدب الجزائري في مختلف مراحااإللمام بأكبر السياقات الت
 ياكتساب نظرة إجمالية عن أدباء جزائريين كتبوا في ظل التطورات التي عرفها المجتمع الجزائر

 الخروج برصيد معرفي أدبي هو جزء يساهم في ترسيخ هوية الطالب.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة عامة ببعض االتجاهات األدبية في الوطن العربي  -
 طالع محترم على تاريخ الجزائر.إ -

 محتوى المادة:

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

قراءة في كتاب  

تاريخ االدب 

الجزائري لمحمد 

 الطمار

0 خية(تحديد المفاهيم )التاريخ ـ التّاريخانية ـ التاري

1 

0 بدايات األدب الجزائري األعالم والنصوص

2 

أبو حمو موسى 

الزياني، ابن 

الخلوف...ابن 

 الحراز التاهرتي...

0 الشعر

3 

0 القّصة  قصصية مختارةنماذج 

4 

نماذج مسرحية 

 مختارة

0 المسرح

5 

نماذج روائية 

 مختارة

0 الّرواية

6 

اختيار قضية 

 للدراسة

0 إشكاالت األدب الجزائري

7 

اختيار عمل أدبي 

 جزائري

0 هوية األدب الجزائري

8 
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اختيار عمل أدبي 

 جزائري

0 األدب الجزائري وإكراهات الكولونيالية

9 

اختيار نموذج 

 للدراسة

1 األدب الجزائري واستشراف ما بعد الكولونيالية

0 

1 ـ األدب الجزائري في سياق المجايلة نماذج مختارة

1 

1 في األدب الجزائري المعاصر األزمة نماذج مختارة 

2 

اثارة قضية  

 للدراسة

1 األدب الجزائري وانعدام الرؤيا عند الشباب

3 

اثارة قضية  

 للدراسة

 األدب الجزائري وانفتاحه على الميديا )الفايس

 بوك، الّسنيما، األدب التّفاعلي(
1

4 

 
 
 

 طريقة التقييم:
 العمل الشخصي  -
 االمتحان -

 

 المراجع: 
 .2007الطمار: تاريخ األدب الجزائري، مطبوعات وزارة الثقافة ،  محمد

 2000عبد المالك مرتاض: األدب الجزائري القديم: دار هومة، 
 .1083عبد المالك مرتاض: فنون النثر األدبي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

 .2005ت، الجيل ، بيرو محمد صالح الجابري: األدب المعاصر الجزائري، دار
 1996أحمد دوغان: في األدب الجزائري الحديث، منشورات إتحاد الكتاب العرب، سوريا، 

 .2010نور سلمان: األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، دار العلم للماليين، 
ج مسعود ، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ترجمة حا1919 /1870شارل روبير أجرون: الجزائريون وفرنسا: 

 .2007وأبكلي، 
يوان ألكسي دوطوكفيل: نصوص عن الجزائر، في فلسفة االحتالل واإلستيطان، ترجمة ابراهيم صحراوي،د

 .2008المطبوعات الجامعية، 

 ، ترجمة نورة بوزيدة.2007أوليفي لوكر غرانميزون: االستعمار، اإلبادة،دار الرائد للكتاب، 
 . 1984 داثة،ثقافية في الجزائر، ترجمة: سليم قسطون، دار الحعبد القادر جغلول، االستعمار والصراعات ال
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 ماستر أدب جزائري تخصص:
 السداسي: األول 
 األساسية: لوحدة التعليميةا

 جزائري المكتوب باللغة الفرنسيةاألدب ال مادة
 02المعامل:
 04الرصيد:

 أهداف التعليم:
لى أهم تعرف عيالمكتوبة باللغة الفرنسية، كما  األعمال األدبيةيخرج الطالب بحوصلة إجمالية عن مختلف 

 لقطب.ااألدب، اكتسابه لحس نقدي مؤسس يعرفه على أهم أدباء هذا هذا النوع من السياقات التي خلفت 

لتي مر مرحل اجزائريين الالمعين في هذه الكتبة األدبية في مختلف الكوكوبة من األدباء التعرف على ال
 . االت التي يطرحهابها هذا األدب وأهم اإلشك

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

غتراب اين من المتعلقة بالفترة االستعمارية وما عايشه الكتاب الجزائريأن يكون مزودا ببعض الخلفيات 
  لغوي جعلهم يحملون اللغة الفرنسية ثقل الهموم التي كانوا يعايشونها.

 
 محتوى المادة:

 

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

اختيار نص  

 للدراسة 

0 الهوية الجزائرية وإشكالية الكتابة باللغة الفرنسية

1 

اختيار أحد األعالم 

 موضوعا للدراسة

0 ة.نسيالرواد والمؤسسون للرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفر

2 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية وقضايا المجتمع.

3 

ار رواية اختي

 للدراسة

0 تجربة مالك حداد الروائية 

4 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

 الجوانب األسلوبية والنصية في الرواية الجزائرية المكتوبة
 بالفرنسية.

0

5 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

دراسة في رواية ابن الفقير، األرض والدم والدروب الوعرة 
 لمولود فرعون

0

6 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

 
 يب الكتابة والواقع، قراءة في رواية الدار الكبيرةمحمد د

0

7 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 محمد ديب كتابة التجريب في رواية سيمورغ

8 

بطاقة قراءة في  0 نجمة كاتب ياسين قراءة الثورة
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 9 كتاب

بطاقة قراءة في 

 كتاب

1 كاتب ياسين والرواية الجديدة

0 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

1 ياق الدراسات النقدية الغربية والعربيةكاتب ياسين في س

1 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

1 مولود معمري تجربة الكتابة الروائية وقضايا الثورة

2 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

 

 األدب الجزائري المكتوب بالفرنسية ومشكل االندماج
1

3 
 

 
 

 طريقة التقييم:
 العمل الشخصي  -
 االمتحان  -
 المتابعة المستمرة  -

 
 المراجع:

 .2007، ائريةاألدب الجزائري باللسان الفرنسي، نشأته وتطوره وقضاياه، ديوان المطبوعات الجزأحمد منور:
 .2007الجزائر في كتابة الفرنسيين في القرن التاسع عشر، وزارة الثاقفة،  أحمد منور:

 .1967األدب الجزائري المعاصر، المكتبة العصرية صيدا ، بيروت،  سعاد محمد خضر:

 .1986الجزائر،  أراء وأبحاث في تاريخ الجزائر المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، أبو القاسم سعد هللا:
  ر..وكل أعمال محمد ديب وكاتب ياسين وياسمينه خضراء ومالك حداد، وسليمان بن عيسى....آسيا جبا

Albert Memmi portrait du colonisé , ed jean jacques ;1966 
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 ماستر أدب جزائري خصص:الت
 السداسي األول:

  ساسيةاأل:دة التعليمة الوح
 مادة نظرية األجناس

 02المعامل:
 04الرصيد:

 أهداف التعليم: 
ة أن ، خاصحين ينهي الطالب تكونه في هذه المادة يدرك الفروق الجوهرية بين مختلف األجناس األدبية

 فةلمختلي محاولتها وضع حدود بين األجناس األدبية امقولة التجنيس تطرح في ذاتها إشكاليات كبرى، ف
 

 المعارف المسبقة:
ت التي خطاباعلى الطالب مبدئيا أن يكون مزودا بجملة من األوليات المعرفية وهي التفريق بين مجل ال
 ليومياخطاب يتداولها اإلنسان، وخاصة الخطابات األدبية، ما الذي يفرق مثال بين الشعر والرواية بين ال

 والشعر...
 

 محتوى المادة:
 

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

بطاقة قراءة في  

 كتاب

0 ما الجنس األدبي؟

1 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 أهمية مقولة األجناس األدبية.

2 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 تاريخ التجنيس األدبي

3 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 دبيالفلسفة اليونانية وقضية التجنيس األ 

4 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 تصور أفالطون

5 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 وتصور أرسط

6 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 تصور كار فياتور

7 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 تصور سي فانسن

8 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

م قسياالملحة والتراجيديا والكوميديا، االختالف والتشابه والت
 الطبقي للجنس األدبي

0

9 
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بطاقة قراءة في 

 كتاب

1 أشكالية التجنيس في التراث العربي

0 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

1 ماطاألجناس األدبية القديمة رؤية في بين الجنس والنوع واألن

1 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

1 السير الشعبية واألمثال والحكم

2 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

1 يةالمقامات والمناظرات االختالفات األسلوب

3 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

1 األجناس الدخيلةعلى التراث األدبي العربي

4 
 

 
 

 طريقة التقييم:

 العمل الشخصي  -
 االمتحان -
 المتابعة المستمرة -

 
 المراجع

 1997ماري شيفر: ما الجنس األدبي، ترجمة غسان السيد،، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

 1994والتاريخ األدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت/ عمر حلي: السيرة الذاتية، الميثاق 

 .1992عبد العزيز شرف أدب السيرة الذاتية، الشركة المصرية العالمية، الطبعة األولى 

 .2004 جليلة الطريطر: مقومات السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث، مركز النشر الجامعي، تونس

ة ، القاهر ثقافةيل أصداء السيرة الذاتية لنجيب محفوظ، المجلس األعلى للجليلة الطريطر:رجع األصداء في تحل
1997. 

 .1999جورج ماي : السيرة الذاتية تعريب، محمد القاضي وعبد هللا صولة، بيت الحكمة ،تونس، 

 1992امد، عبد هللا صوله: كتاب األيام خطابا حجاجيا، ضمن كتاب قراءاتفي النص األدبي، منشورات دار ص

Genette GM Fiction et diction.Paris Edition seuil ;1991 

Gusdorf  G :Auto-boi-graphique ; olide jacobe :poétique 1986 



24                            :    أدب جزائري         عنوان الماستر                   تندوف-علي كافي-المؤسسة: المركز الجامعي 
      2020-2019السنة الجامعية: 

 

 ماستر أدب جزائري
  السداسي األول

  الخطاب: مادة اتجاهات تحليل

 03المعامل:
 05الرصيد:

 أهداف التعليم:
و مدرك ة، وهمنهجي جديد يؤهله للقيام بأبحاث أكاديمي بعد التكون في هذه المادة يخرج الطالب برصيد

 للسياقات الكبرى التي غلفت مختلف االتجاهات المعاصرة في تحليل الخطاب.
 

 المعارف المسبقة
هم لية ألقبل التدرج فهو لديه بعض المعارف األو بما أن الطالب تكون في الليسانس وفي دراسته ما

اب والسميائية، خاصة أنه درس مادتي نظرية األدب وتحليل الخط مدارس تحليل الخطاب مثل البنوية
 واتجاهات النقد المعاصر في الـ ل م د.

 
 محتوى المادة:

 

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

0 تحليل الخطاب واتجاهاته بمفاهيمتعريف الطالب  بطاقة قراءة في كتاب 

1 

0 وء المناهج النقدية المعاصرةمفهوم الخطاب النص على ض كتاب النص والخطاب  

2 

اختيار نص من كتاب 

 محاضرات سوسير

0 دي سوسير وأسس الدرس البنيوي، مع نقد للبنيوية

3 

0 خلفيات التحليل السردي  بطاقة قراءة في كتاب

4 

اختيار نص من كتاب جيرار 

 جينيت

مساهمات جينت جيرار وتودوروف في تقديم آليات التحليل 
 السردي

0

5 

0 أسس ومقومات التحليل السردي للقصة ة قراءة في كتاب بطاق

6 

مكونات الخطاب السردي، آليات تحليل الخطاب الروائي  اختيار نموذج روائي وتحليله
 سرديا

0

7 

0 تقديم أمثلة من التحليل السردي واألسلوبي بطاقة قراءة في كتاب

8 

0 التحليل الزمني اختيار نص لقراءته 

9 
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تاب سعيد اختيار نص من ك

 اليقطين

وجهات النظر ومشكل التبئير في التحليل 

 السردي

1

0 

السميائيات المنغلقة والمتفتحة وطرق  اختيار نص للدراسة

 التحليل النصي

1

1 

1 آليات التحليل السميائي اختيار نص للدراسة

2 

1 سيميائيات المنطق اختيار نص للدراسة

3 

1 سميائيات األهواء اختيار نص للدراسة

4 
 

 
 طريقة التقييم

 العمل الشخصي  -
 االمتحان  -
 المتابعة المستمرة  -

 
 المراجع:

أفريقيا  عبد السالم عشير: عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل والحجاج،
 .2006الشرق،

ولى، األ الطبعةاألزهر الزناد: نظريات لسانية عرفنية، الدار العربية للعلوم، منشورات االختالف،
2010. 

ء، لبيضاامحمد مفتاح: مفاهيم موسعة لنظرية شعرية، ثالثة أجزاء، المركز الثقافي العربي، الدار 
 .2010المغرب، الطبعة األولى 

 فان ديك: النص والسياق، ترجمة: عبد القادر قنيني، دار توبقال للنشر،
عزيز بد العرجمة عبد الجليل األزدي، تقديم كاباناس جان لوي: النقد األدبي والعلوم اإلنسانية، ت 

 .2002، 1جسوس، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط
ق، الشر كاترين كيربرات أركيوني : فعل القول من الذاتية في اللغة، ترجمة محمد نظيف، أفريقيا 
 .2007المغرب،

 ،كتوم سسة محمد بن راشد آل مكاترين كيربرات أركيوني: المضمر، ترجمة ريتا خاطر، بدعم من مؤ 
 .2008مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

 الخطابي محمد: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب،المركز الثقافي العربي،
 .1991الطبعة األولى،     

دنن ديث، األرالح لكتابأم السعد حياة: تداوليات الخطاب الروائي من انسجام الملفوظ إلى انسجام التلفظ، دار ا
2015 

Dominique Manguneau; Analyse du discours et l'étude de la littérature; in Analyse du 

discours et science humaines et sociales: Simone Bonnafous et Malika Temmar;EDS; 

collection: Les chemins du discours; Edition Ophrys, Paris 2007 
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Dominique Maingueneau: Elements de linguistique pour le texte littéraire: Dunod. 

Paris.1993. 

Adam Jean Michel; Eléments de la linguistique textuelle; Théorie et pratique de 

l’analyse textuelle; Deuxième édition Margage  1990. 

Adam Jean Michel; les textes types et prototypes, Edition Nathan,1992. 
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 الماستر: أدب جزائري
 السداسي األول

 ، منهجية: ال وحدة التعليميةال
 :مشروع البحث مادةال

 02المعامل: 
 03األرصدة: 

 أهداف التعليم:
 حث تممرافقة الطالب من أجل مساعدته الختيار موضوع مذكرة التخرج، وذلك يتم باختيار ورشات ب

 في عالقاته بباقي اآلداب.تقسيمها وفق مواضيع عامة ترتبط باألدب الجزائري 
 

 محتوى المادة:

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

نصوص من كتاب أدب 

 الطفل لمحمد مرتاض

0 ورشة أدب الطفل

1 

أدب الطفولة: أصوله 

 ومفاهيمه أحمد زلط 

0 أدب الطفل التحديدات والمنطلقات

2 

0 أدب الطفل في الكتابات التراثية القديمة اختيار نص للدراسة

3 

قراءة نصوص أدب 

األطفال والقيم 

التربوية ألحمد علي 

 كنعان

0 أدب الطفل في الكتابات الغربية 

4 

تحليل نص شعري 

)أنشودة( /محمد 

األخضر السائحي/محمد 

 ناصر/ الغماري

0 أليس في بالد العجائب دراسة مقارنة

5 

0 األمير الصغير والبحث عن الكينونة تحليل نص قصصي  

6 

نص الصورة والبناء األسلوبي والتأثير على قرائية ال ص مسرحيتحليل ن
 القصصي الموجه للطفل

0

7 

0 بيةأدب الطفل في الدراسات والممارسات التراثية العر عربي تحليل نص

8 

0 أدب الطفل وتكوين الذات عربي تحليل نص

9 

قراءة في نصوص  1 اءات في الكتابات القصصية الجزائريةقر
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سليمان العيسى وكامل 

الكيالني ومحمد األخضر 

 السائحي

0 

1 مسرح الطفل بين التمثيل والتعليم تطبيقات على نصوص 

1 

1 فلالبناء اللغوي واألسلوبي في الكتابة الموجهة للط تطبيقات على نصوص 

2 

1 يعربواقع الكتابة األدبية الموجهة للطفل في الوطن ال تطبيقات على أشرطة 

3 

دراسة في أدب 

في الجزائر  الطفل

 ي()العيد جلول

 جهةفاعلية الكتابة القصصية والمسرحية والشعرية المو
 للطفل الجزائري دراسة ميدانية

1

4 

 
 لتقييم:ا

 المتابعة المستمرة /العمل الشخصي  -
طورات يب لتتتنوع بتنوع الورشات كل ورشة يتم فيها تحديد المراجع المناسبة التي تستجالمراجع:

 ترحة.الموضوعات المق
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 ماستر:أدب جزائري
 السداسي: األول 

 ةمنهجي الوحدة التعليمية
 : بطاقة قراءة مادة 

 02المعامل :
 03الرصيد:

 أهداف التعليم:
لى لتي ع، انطالقا من جملة االستراجيات اتهيئ الطالب دائما لطريقة البحث الصحيحة واألكاديمية

ن مختبر ية تخرج، وتعد بطاقة القراءة وسيلة ناجعة ة أنه مقدم على تحضير مذكرالطالب أن يعيها ، خاص

 خاللها مدى فهمه واستعابه لما يقرأ.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
طريقة وعلمي بما أن الطالب يكون قد أعد مسبقا مذكرة تخرج ليسانس، فتكون لديه بحث أوليات البحث ال

   التعامل مع الكتاب.
 

 محتوى المادة:
 هوم الكتاب ومفهوم بطاقة القراءةالحصة األولى: مف

 الحصة الثانية: وصف الكتاب
 الحصة الثاالثة التفريق بين أنواع المراجع والمصادر في إعداد بطاقات القراءة

 الحصة الرابعة: طريقة التوثيق
 الحصة الخامسة: طريقة التلخيص

 الحصة السادسة : بنى النص ذاكرة النص التي تحميه من الزوال
 ابعة:التلخيص نماذج وتطبيقاتالحصة الس

 الحصة الثامنة : الحذف نماذج وتطبيقات
 الحصة التاسعة: ضبط االستمرارية الموضوعاتية في التلخيص

 الحصة العاشرة: البنى المتعالية وضبط فحوى النصوص مفاهيم اجرائية
 الحصة الحادية عشر: الوقوف عند بعض المقاالت لتعلم طريقة إعداد البطاقة

 تجنب اإلغراق في التفاصيل محاوالت تطبيقية الثانية عشر: الحصة
 الحصة الثالثة عشر: مقاالت للممارسة
 الحصة الرابعة عشر: مقاالت للمارسة

 
 طريقة التقييم:

 العمل الشخصي  -
 المتابعة المستمرة  -

 
 المراجع: 

 .1992أحمد شلبي: كيف تكتب بحثا أو رسالة،  مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 
 .1970علي جواد طاهر: منهج البحث األدبي، مطبعة العاني، بغداد ، 

 عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي،
 تب العربي الحديث، الطبعة األولىعبد هللا محمد الشريف ، مناهج البحث العلمي، المك

 
 ماستر أدب جزائري التخصص:

 السداسي: األول
 :منهجية الوحدة التعليمية
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 صول البحث  أ :مادة
 02المعامل:
 :3األرصدة

 
 أهداف التعليم:

لى لتي ع، انطالقا من جملة االستراجيات اتهيئ الطالب دائما لطريقة البحث الصحيحة واألكاديمية
 الطالب أن يعيها ، خاصة أنه مقدم على تحضير مذكرة تخرج.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

طريقة وعلمي ة تخرج ليسانس، فتكون لديه بحث أوليات البحث البما أن الطالب يكون قد أعد مسبقا مذكر
   التعامل مع الكتاب.

 
 محتوى المادة:

  

 مدخل: قراءة عاّمة ومصطلحية لمادة أصول البحث العلمي.ـ  1الحصة 

2الحصة   صفات الباحث:.  

 حب االستطالع والّرغبة المستمرة في البحث والتّقصي. 1

 . التّواضع والبعد عن الغرور4 ، األمانة .3، الّصبر والتّأني. 2

 يهة. الفطنة وحضور البد5

3الحصة   صفات الباحث:ـ  

 . الموضوعية6

 . الّشك والتّجرد من اآلراء التي لم يقم عليها دليل7

 . اإليمان باهلل والخوف منه والتّقوى8

 . االلتزام بمبادئ األخالق9

 أنواع البحوث العلمية: 4الحصة 

 عتبار الكمال والنّقص:. با

 قيقـ أبحاث التّح، ـ أبحاث الموضوع، أ( أبحاث كاملة

 ب( أبحاث تمهيدية غير كاملة

 1األبحاث الصفية 

5الحصة   . باعتبار منهج البحث: 

 ج( أبحاث ميدانية تطبيقية، ب( أبحاث علمية تجريبية، أ( أبحاث نظرية

6الحصة   أهمية األبحاث النّظرية: 

 منهج البحث في العلوم النّظرية .2، بحاث النّظريةمميزات األ. 1

7الحصة   أوالً: اختيار موضوع البحث 

 اختيار الموضوع من قبل األستاذ المشرف، اختيار الموضوع من قبل الباحث 

 شروط اختيار موضوع البحث، 

8الحصة   كيفية اختيار موضوعات البحوث 

9الحصة   خطوات إعداد البحث العلمي بشكل عام 

10الحصة   إعداد خطة البحث 

11الحصة   جمع المصادر والمراجع شرح تفصيلي لكيفية جمع المادة: المكتبات، 

 االتصال باألساتذة، استعمال مواقع األنترنيت، التأكيد على االطالع  
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 على الرسائل الجامعية المنجزة في الموضوع المختار في جميع جامعات الوطن.

12الحصة   علميةجمع المادة ال 

 )القراءة : )كيف نقرأ وماذا نقرأ 

 المالحظة والتّجربة، االقتباس، التّدوين، المناقشة واالستبيان ، 

13الحصة   صياغة البحث وتوثيقه. 

14الحصة    التّذييل بالحاشية، قواعد توثيق المراجع، فهرسة المراجع 

 االختصارات 

 

 
 
 



32                            :    أدب جزائري         عنوان الماستر                   تندوف-علي كافي-المؤسسة: المركز الجامعي 
      2020-2019السنة الجامعية: 

 

 

 
 :تقديم دروس حول منهجية البحث العلمي

 ...، المراجع والمصادر، الفصول، األبواب، المباحث، األقسامالتهميش :ة إعداد البحوثطريق 
 

 طريقة التقييم:
 العمل الشخصي  -
 المتابعة المستمرة  -

 
 المراجع: 

 .1992أحمد شلبي: كيف تكتب بحثا أو رسالة،  مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 
 .1970العاني، بغداد ،  علي جواد طاهر: منهج البحث األدبي، مطبعة

 عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي،
 عبد هللا محمد الشريف ، مناهج البحث العلمي، المكتب العربي الحديث، الطبعة األولى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الماستر: أدب جزائري
 السداسي: األول
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 االستكشافية الوحدة التعليمية 
  عالميلادب األ مادة: مدخل إلى  

 01المعامل:
 01األرصدة:

 أهداف التعليم:
لى عنبية مدخل إلى األدب العالمي تفتح للطالب آفاق التعرف على اآلداب األخرى، نقصد اآلداب األج

 اختالفها
من فوأهم تطوراتها واختالفها عن األدب الجزائري. خاصة ونحن في عصر المعلوماتية والعولمة، 

 خر الكتشاف بنية تفكيره.الضروري التعرف على أدب اآل
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
   أسماء بعض األدباء الغربيين، واللغة األجنبية نوعا ما.

 
 محتوى المادة:

ى ، وعلالتعرف على روائع أهم األدباء العالميين، من شعراء وروائيين غربيين في مختلف العصور-
 اااااااااظ أبرز إنتاجاتهم األدبية وسياقاتها.

 الحصة األولى: مدخل عام لألدب العالمي-
 الحصة الثانية: روافد األدب العالمي

 الحصة الثالثة: إطاللة على األدب اليوناني
 الحصة الرابعة قواعد الفن وانتاج الحقول األدبية في أواخر القرن الثامن عشر

 الحصة الخامسة: الشعر المسرحي الكالسيكي
 راسين موليير...أعمال  الحصة السادسة: قراءة في

 الشعر الغنائي الرومنتيكي: أشعار فيكتور هيغو، جوته، المرتين.....الحصة السابعة: -
 الحصة الثامنة: المسرح الغربي

 الحصة الثامنة: مسارات الرواية الغربية العالمية
 الحصة التاسعة: رواية سرفانتاس التأسيس

 لجريمة والعقاب وحوارية العالمدستويفسكي ا .:الرواية العالميةالحصة العاشرة: -
 الحصة الحادية عشر: تشيخوف انطوان: دواخل النفس البشرية بين القصة والرواية -

 الحصة الثانية عشر: تلستوي وعالميته
 األقصوصة العالمية.الحصة الثالثة عشر: 

 الحصة الرابعة عشر: تحوالت الكتابة الروائية العالمية
 

 طريقة التقييم:

  االمتحان -
 

 المراجع: 
 صر.فؤاد الكعبازي، قراءات في الشعر العالمي، الدار العربية للكتاب، مكتبة اإلسكندرية، م
 .2006ر، ماهر شفيق فريد: النوافذ السحرية، دراسة في آداب أجنبية، مكتبة اآلداب للطباعة والنش

 
 
 

 ماستر أدب جزائري
 السداسي األول

 وحدة استكشافية
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 عاصرالمادة : أدب عربي م
 01األرصدة: 
 01المعامل: 

تابة آفاق الك فتحت التركيز في هذا السداسي على أهم الروائع األدبية العربية المعاصرة التي أهداف التعليم:

 الل تقديمخل من وخلخلت بعض البنيات األسلوبية الثابتة في الكتابة الروائية أو القصصية أو المسرحية، نسائ
ه ات هذلدارسين، أهمية هذه الكتابات واختالفات طرح القضايا، وأهم جماليمجموعة من النصوص لطلبة ا

 النصوص، وما كتب عنها في األوساط النقدية.
 

 قراءات أدبية متنوعة لمتون عربية قديمة أو حديثة أو معاصرة.المعارف المسبقة: 

 محتوى المادة:
 الحصة األولى: األدب المعاصر إشكالية المصطلح

 حداثية الكتابة األدبية العربية المعاصرة الحصة الثانية
 الحصة الثالثة: قضايا األدب العربي المعاصر

 مفهوم الحداثة والمعاصرة :الحصة الرابعة
 قراءات في القصة العربية المعاصرة :الحصة الخامسة
 : الرواية العربية المعاصرة وقضايا المجتمعالحصة السادسة

 الكتابة الحصة الثامنة الغيطاني وإشكالية
 الحصة الثامنة: بهاء طاهر وغيرية السؤال

 الحصة التاسعة: رضوى عاشور والرواية المقاومة
 الحصة العاشرة: أمير تاج السر: العطر الفرنسي صورة المرأة الغربية الحلم والواقع

 الحصة الحادية عشر: الرواية العربية وسردية العنف
 تابة ما بعد الحداثيةالحصة الثانية عشر: مسعودة أبو بكر والك

 الحصة الثالثة عشر: الرواية النسوية والغيرية
 الحصة الرابعة عشر: التفاعل والتجايل في الكتابة الروائية

 
 طريقة التقييم: امتحان

 المراجع والمصادر:
 بهاء طاهر:واحة الغروب

 رضوى عاشور: الطنطورية
 رضوى عاشور ثالثية غرناطة
 ةرضوى عاشور الحداثة الممكن

 أمير تاج السر: العطر الفرنسي، ومهر الصياح
 وكل ما يتعلق بالكتابة األدبية المعاصرة



35                            :    أدب جزائري         عنوان الماستر                   تندوف-علي كافي-المؤسسة: المركز الجامعي 
      2020-2019السنة الجامعية: 

 ماستر:أدب جزائري
 السداسي األول

 الوحدة التعليمية األفقية 
 مادة لغة أجنبية 

 01المعامل :
 01الرصيد: 

 
 أهداف التعليم:

لتي ربية اأجل معالجة النصوص الغترمي المادة تقديم مجموعة من اآلليات التي يعتمدها الطالب من 

 لها عالقة بالتخصص،
 

 المعارف المسبقة:
 .فهم لغة أجنبية 
 

 محتوى المادة:
 

Lesson 1 : American civilisation, The creation  of the United states. 

Lesson 2 : Questions with to be, yes no questions – Wh – questions . 

Lesson 3 : questions with auxiliary verbs. 

Lesson 4 : Past simple term: Regular and irregular verbs. 

Lesson 5 : Negative form of the past simple tense : prunciation of the final “ed”. 

Lesson 6 : Affirmative  form 

Lesson 7 : Negative form 

Lesson 8 :  Interrogative form of the past simple 

Lesson 9 : Narrating past events using past simple and past continuous using 

while/when… 

Lesson 10 : Writing a report for a magazine.   

Lesson 11 :  Invitations and suggestions 

Lesson 12 : prepositions of time 

Lesson 13 : Future (will). 

Lesson 14 : Present perfect simple. 
 

 طريقة التقييم:
 امتحان - 
 العمل المستمر.- 
 

 :المراجع
 قاموس المنهل
 قاموس المورد

 
 



36                            :    أدب جزائري         عنوان الماستر                   تندوف-علي كافي-المؤسسة: المركز الجامعي 
      2020-2019السنة الجامعية: 

 

 ماستر أدب جزائري
 السداسي: الثاني

 األساسية : عليميةالوحدة الت

 ية األدب الجزائريتاريخ :مادة
 03المعامل:
 05الرصيد:

 

 أهداف التعليم:

 مختلف هم روافد القصة الجزائرية، ظهروها ونشأتها وأهم القضايا التي تطرحها فيعلى أالتركيز 
 مراحل تطورها.

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 جزائر وعالقتهما بالفنون الغربيةا في المعموما وتاريخ نشأتهوالمسرح بنية القصة 

 

 محتوى المادة:
 

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

0 حدود واتجاهات القصة الجزائرية. في كتاب بطاقة قراءة  

1 

نشأتها وتطورها وعالقاتها بباقي األجناس  بطاقة قراءة في كتاب
 األدبية األخرى.

0

2 

البناء الفني للقصة الجزائرية وتطر  بطاقة قراءة في كتاب

 األشكال والمضامين.
0

3 

0 أهم كتاب القصة وموضوعاتهم الكبرى.  بطاقة قراءة في كتاب

4 

0 القصة الجزائرية وقضايا الثورة بطاقة قراءة في كتاب

5 

0 القصة الجزائرية وقضايا المجتمع بطاقة قراءة في كتاب

6 

0 القصة الجزائرية األزمة بطاقة قراءة في كتاب

7 

0 قضايا المسرح الجزائري بطاقة قراءة في كتاب

8 

0 التأليف المسرحي والتداخل اللغوي بطاقة قراءة في كتاب

9 
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1 مسرح القراقوز بطاقة قراءة في كتاب

0 

البنسة األسلوبية والجمالية في النص  بطاقة قراءة في كتاب
 المسرحي

1

1 

تحويل الرواية إلى المسرح اإلشكالية  بطاقة قراءة في كتاب
 واألبعاد الجمالية

1

2 

1 درامية المسرح الجزائري بطاقة قراءة في كتاب

3 

1 رح الالمعقولمس بطاقة قراءة في كتاب

4 
 
 
 

 طريقة التقييم:
 االمتحان -
 المتابعة المستمرة -

 

 المراجع: 
 .1977عبد هللا خليفة ركيبي: القصة الجزائرية القصيرة، تاريخ ونقد،الدار العربية للكتاب،

 .1997عامر مخلوف: مظاهر التجديد في القصة القصيرة بالجزائر، دمشق/ 
 .2007األدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب، الجزائر،  أبو القاسم سعد هللا:دراسات في

 يوسف الشاروني: القصة تطورا وتمردا، الهيئة المصرية للكتاب، الطبعة الثانية.
 تودوروف: ترجمة خيري دومه:القصة الرواية المؤلف، دراسة في األنواع األدبية المعاصرة،

 .1982ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عايدة سامية: تطور األدب القصصي في الجزائر،
القاهرة  لنشر،عبد هللا ركيبي: القصة القصيرة في األدب الجزائري المعاصر، دار الكاتب العربي للطباعة وا

1969. 
 .1981نور سلمان: األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرر، دار العلم للماليين، بيروت، 
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 ماستر أدب جزائري
 السداسي الثاني

 ألساسية ا:ة التعليم وحد

 األدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسيةمادة:  
 02المعامل: 
 04الرصيد:

 أهداف التعليم:
 رترونبقد نندهش حينما نرى بأن بعض الجزائريين)من األهالي( تطابقت كتاباتهم مع كتابات لوي 

، وهذا صاليةائر ومن جهة أخرى ال ينتقد النزعة اإلنفنذكر منهم حاج حمو، فهو من جهة يؤكد جزائرية الجز
سماعيل ين إلما يسمى بالخطاب المزدوج األمر يشبه كثيرا مع فارق زمني ما جاء في كتاب الجزائر للجزائري

 أوربان.
 

 محتوى المادة:

 المحاكاة الثقافية وازدواجيتها,الحصة األولى: -
 ثقافية لالستعمار، نصوص للدراسة.دور الغزوات والمقاومة الالحصة الثانية: -
 المقاومة والحوار الثقافي.الحصة الثالثة: -
 في الكتابة األدبية الثقافة والمقاوماتالحصة الرابعة:  -
 الحصة الخامسة: األدب الجزائري منفى اللغة منفى الكتابة-

 الحصة السادسة: آسيا جبار الروائية وقضية الكتابة بلغة اآلخر
 : روايات للتحليل، ال مكان لي في بيت أبي، قراءة سيريةالحصة السابعة

 الحصة الثامنة: زوليخة: الرواية والثورة
 الحصة الثامنة الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية والعشرية السوداء

 الحصة التاسعة: سليمان العيسى، قراءة في أبناء المرارة
 الحصة العاشرة: مايسة باي رؤية نسوية لألزمة

 ة الحادية عشر: حفصة زنير ومقاومة الصمتالحص
 الحصة الثانية عشر:القصة المكتوبة باللغة الفرنسية وقضايا المجتمع

 الحصة الثالثة عشر: اشكالية الكتابة النسوية باللغة الفرنسية وهموم الواقع
 الحصة الرابعة عشر:جمالية الكتابة النسوية باللغة الفرنسية وهموم الواقع

 

 ييم:طريقة التق
 امتحان-

 

 المراجع:
ت، ، بيروعبد القادر جغلول: االستعمار والصراعات الثقافية، ترجمة: سليم قسطون، دار الحداثة-

1984. 
 .13لعدد رحال: انتقام الشيخ، المجلة الجزائرية التونسية األدبية والفنية، السنة الرابعة، ا-
 حول األدب االستعماري:-

La revue Algérienne ; Roman colonial en Algerie ; vol 6 ;mars 1974 .  
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 ماستر أدب جزائري
 السداسي: الثاني
 األساسية  :الوحدة التعليمية

 اتجاهات تحليل الخطاب: مادة
 03المعامل: 
 05األرصدة:

 أهداف التعليم:
 من أجل الكشف عن بنائه الجمالي. متون الجزائرية إلى آليات التحليل التداوليإخضاع ال

 

 ارف المسبقة المطلوبة :المع
 مستمد من السداسي األول ومتعلقة بأهم مفاهيم تحليل الخطاب بشكل عام.

 
 محتوى المادة:

 
 

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

0 مفاهيم تحليل الخطاب واتجاهاته المعاصرة بطاقة قراءة في كتاب 

1 

0 إجرائيةالدراسات التداولية منهج أم آليات  بطاقة قراءة في كتاب

2 

0 مفاهيم موسعة لتحليل الخطاب بطاقة قراءة في كتاب

3 

0 مبادئ التحليل التداولي  بطاقة قراءة في كتاب

4 

0 ةمفاهيم السياق عند أعالم التداولية السردي بطاقة قراءة في كتاب

5 

0 مفاهيم المقصدية: التواصلية واإلخبارية بطاقة قراءة في كتاب

6 

0 المتتاليات التكوينية وأسس القراءة النصية اببطاقة قراءة في كت

7 

االستمرارية الموضوعاتية وضبط انسجام  بطاقة قراءة في كتاب
 النص

0

8 

استراتيجيات القراءة التداولية للخطاب  بطاقة قراءة في كتاب
 السردي

0

9 

حجاجية البناء السردي ، وأسس البالغة  بطاقة قراءة في كتاب
 الجديدة

1
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0 

1 البالغة الجديدة وتحليل الخطاب راءة في كتاببطاقة ق

1 

1 االستعارات التي نحيا بها بطاقة قراءة في كتاب

2 

1 باختين وأسس التحليل التداولي بطاقة قراءة في كتاب

3 

1 الدراسة عبراللسانية بطاقة قراءة في كتاب

4 
 

 
 تشتغل هذه المادة على تقديم:

 الحصة األولى: 
 

 طريقة التقييم:
 العمل الشخصي  -
 االمتحان -
 المتابعة المستمرة -

 
 المراجع: 

 .2010آمنه الدهري، الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البالغة الجديدة، المدارس، الدار البيضاء،
 .2005محمد العمري: البالغة الجديدة بين التخييل والتداول، إفريقيا الشرق، 

 .1994المركز الثقافي العربي،  محمد مفتاح: التلقي والتأويل، مقاربة نسقية،

 .1992جياللي دالش: مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة محمد يحياتن،الجزائر، 

 
Amossy ruth : L’argumentation dans le discours ; Paris, nathan ; 2000  
Berrendonner Alain :Eléments de pragmatique linguistique ; Paris , minuit, 1981 , 
Dominique maingueneau : Approche a l’énonciation en linguistique française ; Paris 
hachette ; 1981  
Jean michel adan : linguistique textuelle : des genres de discours au textes ; Nathan ; 
Paris ; 1999 , 
 

 
 
 
 
 
 

 ماستر أدب جزائري
 السداسي: الثاني
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 األساسية  لتعليميةالوحدة ا
 نظرية األجناسمادة 

 02المعامل:
 04الرصيد:

المضمون ولشكل االوقوف في هذا السداسي على الفروق بين األجناس األدبية على مستوى أهداف التعليم:
 والمحتوى.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

لق ا يتعمغير دقيقة في  الطالب القادم للتخصص في هذا الماستر يكون مزودا مبدئيا بحمولة معرفية

يه باألدب الجزائري، خاصة أن هناك برنامج ما قبل التدرج في تخصص أدب حديث ومعاصر الذي درس ف
   . باقتضاب مفاهيم التجنيس

 
 محتوى المادة:

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

0 أصول الرواية بطاقة قراءة في كتاب 

1 

0 اتش، الرواية ملحمة برجوازيةهيغل ولوك بطاقة قراءة في كتاب

2 

0 باختين والبحث في أصول الرواية بطاقة قراءة في كتاب

3 

0 باختين الرواية سليلة األدب الوضيع  بطاقة قراءة في كتاب

4 

0 الملحمة والرواية بطاقة قراءة في كتاب

5 

0 أسلوبية الرواية بطاقة قراءة في كتاب

6 

0 غوي في الروايةالتعدد الل بطاقة قراءة في كتاب

7 

0 الرواية والكرنفال بطاقة قراءة في كتاب

8 

0 الرواية المضامين واألساليب بطاقة قراءة في كتاب

9 

1 الرواية وأسس الحداثة بطاقة قراءة في كتاب

0 

1 الرواية وتفجير النسق بطاقة قراءة في كتاب
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1 

1 الرواية ومقوالت ما بعد الحداثة بطاقة قراءة في كتاب

2 

1 الرواية التشظية بطاقة قراءة في كتاب

3 

1 الرواية وتراسل الفنون في عصر العولمة بطاقة قراءة في كتاب

4 
 

 
 

 
 طريقة التقييم:

 االمتحان  -
  

 المراجع:

 1997ماري شيفر: ما الجنس األدبي، ترجمة غسان السيد،، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

 1994التاريخ األدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت/ عمر حلي: السيرة الذاتية، الميثاق و

 .1992عبد العزيز شرف أدب السيرة الذاتية، الشركة المصرية العالمية، الطبعة األولى 

 .2004 جليلة الطريطر: مقومات السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث، مركز النشر الجامعي، تونس

ة ، القاهر ثقافةل أصداء السيرة الذاتية لنجيب محفوظ، المجلس األعلى للجليلة الطريطر:رجع األصداء في تحلي
1997. 

 .1999جورج ماي : السيرة الذاتية تعريب، محمد القاضي وعبد هللا صولة، بيت الحكمة ،تونس، 

 1992امد، عبد هللا صوله: كتاب األيام خطابا حجاجيا، ضمن كتاب قراءاتفي النص األدبي، منشورات دار ص

Genette GM Fiction et diction.Paris Edition seuil ;1991 

Gusdorf  G :Auto-boi-graphique ; olide jacobe :poétique 1986 
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 .2008أحمد قمشوبة: قراءات في الشعر الشعبي الجزائري، دار الفرابي، الطبعة األولى 

 , 2007ار الحداثة، زينب األعرج: السمات الواقعية للتجربة الشعرية الجزائرية، د
 .1997ابراهيم رماني: المدينة في الشعر الجزائري:الهيئة المصرية للكتاب،  
أحمد يوسف:بنية الغياب في الشعر الجزائري المعاصر، شعرية اليتيم،منشورات االختالف،الجزائر،  

2000. 
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 ماسترأدب جزائري 
 الثانيالسداسي: 

 : منهجية الوحدة التعليمية
 شروع بحث األدبيم مادة

 02المعامل: 
  03األرصدة 

 أهداف التعليم:
اسي مرافقة الطالب من أجل مساعدته الختيار موضوع مذكرة التخرج عبر اقتراح ورشات في كل سد

يا في منهج يبحث فيها الطالب بمساعدة األستاذ على ضبط أسس اإلحاطة بموضوع يتعلق بورشة مقترحة، تفيده

 ه الحقا، كما تزوده بثقافة موسوعية متفتحة.سبل اختيار موضوع بحث
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
   .ما اكتسبه من معارف في السداسيات السابقة

 
  محتوى المادة:

 الحصة األولى: ورشة األدب النسوي
 الحصة الثانية: النسوية تحديدات والتباسات.

 يةالحصة الثالثة: النسوية الغربية ومناهضة الهيمنة الذكور
 الحصة الرابعة النسوية الغربية ورؤية السلطة والمثقف
 الحصة الخامسة: النسوية وأنماط الخطاب حول المرأة

 الحصة السادسة: المنظور النسوي العربي وقضايا المجتمع
 الحصة السابعة: الرواية النسوية العربية وهاجس الكتابة

 الحصة الثامنة: مكامن جمالية الكتابة النسوية.
 ربيةة العة التاسعة: عصر النساء والطموح التاريخي المشروع، رائدات الحركات النسوية األدبيالحص

 الحصة العاشرة: الرواية النسوية العربية وتفكيك المركزيات
 الحصة الحادية عشر:القصة النسوية العربية وقضايا المجتمع

 الحصة الثانية عشر: الشعر النسوي واثبات الذات 
الح، ة عشر:نماذج قرائية في الرواية النسوية سلوى بكر، رضوى عاشور، ياسمينة صالحصة الثالث

 هاجر قويدري
 الحصة الرابعة عشر: االختالالت واالختالفات في الكتابة النسوية العربية.

 
 طريقة التقييم:

 العمل الشخصي  -
 المتابعة المستمرة  -

 
 المراجع: 

 قفص الحريم: باميال ألجرتو ديبوليو
 طمة المرنيسي : الحريم النسائيفا

 أحمد ليلى: المرأة والجنوسة
 أميمة أبو بكر: النسوية والدراسات الدينية

 بدران مارغو: رائدات الحركة النسوية في مصر
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 ماستر أدب جزائري
 الثانيالسداسي: 

 منهجية لوحدة التعليميةا
 اعداد بطاقة قراءة مادة

 02المعامل:
 03الرصيد:

 :أهداف التعليم
لى لتي ع، انطالقا من جملة االستراجيات اتهيئ الطالب دائما لطريقة البحث الصحيحة واألكاديمية

ن مختبر ية أنه مقدم على تحضير مذكرة تخرج، وتعد بطاقة القراءة وسيلة ناجعة الطالب أن يعيها ، خاص

 خاللها مدى فهمه واستعابه لما يقرأ.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
طريقة وعلمي لطالب يكون قد أعد مسبقا مذكرة تخرج ليسانس، فتكون لديه بحث أوليات البحث البما أن ا

   التعامل مع الكتاب.
 

 محتوى المادة:
 عريف به ؛؛:     عنوان الكتاب المراد دراسته والت1الحصة 

 :     تحليل المصطلحات الواردة في العنوان3الحصة 

 التي يملكها وآثاره وأعماله على جميع المستويات، الشهادات ،وسنة وفاته أده، سنة ميال :     المؤلف ،4الحصة 

 الكتاب كله  و:    المقاربات من خالل العنوان  5الحصة 

 .هدف المؤلف من تأليفهوالخارجي على الكتاب،  :    التعليق 6الحصة 

 :    دراسة اإلشكالية والتعليق عليها 7الحصة 

 وتقييم األصول التي اعتمدها المؤلف لمعالجة موضوعه:    نقد  8الحصة 

 .روح النقديةب:     مناقشة المواضيع والمحاور التي تطرق إليها المؤلف 9الحصة 

 :  مناقشة محتوى الخاتمة 10الحصة 

 التعليق على المراجع:      11الحصة 

 تقييم العمل وتقويمه:     12الحصة 

 لكّل الخطوات.  مراجعة عامة:     13الحصة 

  بطاقة قراءة نموذجية:     14الحصة 

 

 

 

 

 

 
 

 طريقة التقييم:
 العمل الشخصي  -
 المتابعة المستمرة  -

 
 المراجع: 

 .1992أحمد شلبي: كيف تكتب بحثا أو رسالة،  مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 
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 .1970علي جواد طاهر: منهج البحث األدبي، مطبعة العاني، بغداد ، 

 عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي،
 عبد هللا محمد الشريف ، مناهج البحث العلمي، المكتب العربي الحديث، الطبعة األولى.
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 أدب جزائري ماستر
 الثانيالسداسي: 

 منهجية الوحدة التعليمية
  األدبيأصول البحث  مادة

  02المعامل:
 03الرصيد:

 أهداف التعليم:
لى علتي ا ،جياتت، انطالقا من جملة االسترالب دائما لطريقة البحث الصحيحة واألكاديميةتهيئ الطا

 الطالب أن يعيها ، خاصة أنه مقدم على تحضير مذكرة تخرج.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 طريقةوعلمي بما أن الطالب يكون قد أعد مسبقا مذكرة تخرج ليسانس، فتكون لديه بحث أوليات البحث ال

   التعامل مع الكتاب.
 

 محتوى المادة:
 منهجية ضبط إشكالية البحث 1الحصة 

 تعريف اإلشكالية االصطالحي. ، "اإلشكالية" و"المشكلة". الفرق بين 

 خصائص إشكالية البحث. 

2الحصة   مصادر الحصول على اإلشكالية.  

 ت. الخبرة الوظيفية، ب. برامج الدراسات العليا، أ. التّخصص

 لناقدةالقراءة اح. ، الدراسة المسحية للبحوث الجاريةج. ، دراسية المسحية للبحوث الّسابقةث. ال

3الحصة   مقاييس وضع اإلشكالية 

 . تعريف الفرضية1، الفرضياتوضع  4الحصة 

 . كيفية صياغة الفرضيات2

5الحصة   . أمثلة تطبيقية لمجموعة من اإلشكاليات والفرضيات 

6الحصة   لنّصي الحرفي )تطبيقات(االقتباس ا 

7الحصة   االقتباس عن طريق التّلخيص )تطبيقات 

8الحصة   االقتباس بإعادة الصياغة )تطبيقات( 

9الحصة   الباب، الفصل، مهيد أو المدخلالتّ ،  مقدّمة البحث أجزاء البحث: 

10الحصة   ضوابط وضع األبواب والفصول 

11الحصة   كيفيّة كتابة الخاتمة 

 قائمة المصادر والمراجع، لمالحقا، الفهرس

12الحصة   عالمات الوقف )نظري( 
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13الحصة   تطبيقات على درس عالمات الوقف 

14الحصة   الفقرة وطرائق وآليات كتابتها 

 
 طريقة التقييم:

 العمل الشخصي  -
 المتابعة المستمرة  -

 
 المراجع: 

 .1992صرية، القاهرة، أحمد شلبي: كيف تكتب بحثا أو رسالة،  مكتبة النهضة الم
 .1970علي جواد طاهر: منهج البحث األدبي، مطبعة العاني، بغداد ، 

 عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي،
 عبد هللا محمد الشريف ، مناهج البحث العلمي، المكتب العربي الحديث، الطبعة األولى.
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 ماستر أدب جزائري
 ثانيالسداسي: ال

 : تكشافيةاالس الوحدة التعليمية
  أدب عالمي معاصر :: مادة

 01المعامل: 
 01الرصيد:

ختلفة ، ها المنقف في هذا السداسي على أهم محطات تاريخ اآلداب األوربية تحديدا بفترات: أهداف التعليم
 النهضة واألنوار والرومانسية، والواقعية والحداثة وما بعد الحداثة

 
 .ألول إضافة إلى رصيده المعرفي الموسوعيدرسه في السداسي ا ماالمعارف المسبقة: 

 محتوى المادة: 
 الحصة األولى: النزعة الواقعية األخالقية.

 الحصة الثانية: الشعر ووالدة الحداثة
 الحصة الثالثة: بودلير ودوستويفسكي،  تولستوي.

 الحصة الرابعة: موضوعان جديدان المرأة والخرافة:
 الحصة الخامسة: األدب والخرافة

 صة السادسة: نحو مذهب كالسيكي حديث.الح
 الحصة السابعة: نزعات رومانسية جديدة.

 الحصة الثامنة: ماياكوفسكي
 الحصة التاسعة: توماس مان

 الحصة العاشرة: كافكا
 الحصة الحادية عشر: اآلداب الملتزمة والنزعات الشمولية

 الحصة الثانية عشر: المجتمع في نرآة المجتمع.
 شر: انتقاد المجتمع وهجاء اجتماعيالحصة الثالثة ع

 الحصة الرابعة عشر:تجربة الحرب: غارسيا لوركا وبريخت
 

 المصادر والمراجع:
 تاريخ اآلداب األروبية أنيك بونوا، دوسوسوا

 روايات بلزاك
 ألعمال كافكا الروائية

 أعمال برخت
 أعمال غارسيا لوركا
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 ماستر أدب جزائري
 ثانيالسداسي: ال
 : االستكشافية يميةالوحدة التعل

 :  : األدب المغاربيمادة
 01المعامل: 
 01الرصيد:

 : أهداف التعليم
ت توجهايخرج الطالب بحوصلة إجمالية عن مختلف الالتركيز في هذا السداسي عى األدب المغاربي ل

 اء.دبألاوأهم  ياألدبية في الساحة المغاربية، كما يتعرف على أهم السياقات التي غلفت األدب المغارب
 

 المعارف المسبقة:
 أن يكون الطالب على دراية بمفهوم األدب وفنونه وتاريخ الوطن العربي.

 
 :محتوى المادة

 األدباء المغاربة وموضعاتهم.الحصة األولى:
 الحصة الثانية: الرحلة المغاربية

 الحصة الثالثة: تطور موضوعات األدب المغاربي في  بداية القرن التاسع عشر
 لرابعة: األدب المغاربي وقضية االستعمارالحصة ا

 الحصة الخامسة: األدب المغاربي وبناء الدولة الجديدة
 الحصة السادسة: األدب المغاربي واالديولوجيات المهميمنة

 الحصة السابعة:األدب المغاربي واألجناس الدخيلة
 الحصة الثامنة موضوعات الشعر المعاصر المغااربي

 ير والتأثر في األدب المغاربي الحصة التاسعة: التأث
 التجريب في الرواية المغاربيةالحصة العاشرة: 

 الحصة الحادية عشر: االشتغال على الزمكان في الرواية المغاربية نماذج مختارة
 في ظل العولمة تطوره وسيروراته الثقافيةالمعاصراألدب المغاربي الحصة الثانية عشر:

 اربي النسوي وقضاياه المطروحةالحصة الثالثة عشر: األدب المغ
 الحصة الرابعة عشر: المسرح المغاربي وتطوره

 
 طريقة التقييم:

 العمل الشخصي-
 االمتحان-
 المراقبة المستمرة-

 
 المراجع:

 .1988محمد خرماش: النقد األدبي في المغرب، الشركة العالمية للكتاب، الدار البيضاء، 
 .2005في المغرب، دار الكتاب العلمية، لبنان،  محمد بن العباس القباج: األدب العربي

 توزيع.ر والعبد هللا كنون: النبوغ المغربي في األدب العربي، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنش
 .1998عبد الحميد يونس: في األدب المغربي المعاصر، دار المعارف القاهرة، 

 
 

 
 أدب جزائري ماستر

 داسي: الثانيسال
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 مية األفقيةلوحدة التعليا
 : إعالم آليمادة 

 01المعامل: 
 01الرصيد:

 أهداف التعليم: 

 لى طريقة افة إـ التعّرف على طرائق البحث على األنترنيت و كيفية كتابة األطروحة باستخدام الحاسوب باإلض

 حفظ المعلومات وتبادلها إلكترونيا وكيفية عرض البحث يوم المناقشة.

 محتوى المادة: 

 الصور،ك: يتعامل الطالب مع طرائق البحث عن مختلف الملفات عبر األنترنيت عبر األنترنيتـ البحث  1

 .. صوتالفيديو أو البيانات، وصالت المعلومات وال

ها، لفروق بينخ( واالتعرف على عدد من أنظمة التشغيل المختلفة )ويندوز، ماك، لينوكس .. ال :ـ نظام التشغيل 2

 نظام .وإدراك مميزات وعيوب كل 

ألمنية خطار ا: التعرف إلى طرق اختراق الحاسوب وكيفيات الوقاية منها، والتعامل مع األـ أمن الحاسوب  3

 المتصلة بالشبكة واتقان أساليب الحماية من الفيروسات وبرامج التجسس .

 مشاكلو( : معرفة كيفية بناء شبكة داخلية )مجموعة حواسيب متصلة( أو خارجية )االنترنتـ الشبكات  4

 وحلول الشبكات في حدود ما يحتاجه الطالب .

 عبره، معلوماتوتبادل ال ،بريد إلكتروني للتواصل مع الزمالءاء نشكيفية إ(: Emailـ إنشاء بريد إلكتروني)5

 ..ويتعلم كيفية إرفاق المستندات مع الرسائل االلكترونية 

 ، وكيفيةعناصر منهمة، وكيفية التعامل معه واستخالص الكيفية انشاء هذا النوع من الملفات الها:  pdfـ ملف  6

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

مزايا ئصها، ويتعرف الطالب على أنواع من الحزم المكتبية، المدفوعة والمجانية، وخصاحزمة األوفيس : ـ  7

 كل حزمة وعيوبها . وأشهرها هي ميكروسوفت أوفيس .

 ات الفنية،والقيام بكل العملي النصوص ، : يتعامل الطالب في هذه المرحلة مع تحرير (Wordالوورد )ـ  8

 وحفظ ،عبيّةإدراج الصور واالرتباطات التش استخدام النماذج، التنسيق،، التصميم النسخ ، صق،لال القص،ك

 ..طباعته المستند و

 بناء يفيةيتعّرف الطالب على ك وفيهيمية لعروض التقديختص بابرنامج  وهو: ( Powerpoint) ـ بوربونت 9

 بصرية وسمعية ..مؤثرات  ومثيرة وتحتويحيوية للعرض وتصميم شرائح 

في  المعطياتوحساب : يتدرب الطالب على استخدام هذا البرنامج قصد إحصاء وتنظيم (Exelـ إكسل )10

 . العمل الميداني يات تبرز نتائجن( ومنحDiagramsوقصد إعداد مخططات ) )األرقام(،جداول 

قبالها استيفية وك إرسال مستندات إلى زمالئه،تصوير وإنشاء ويتعلّم الطالب كيفية  :ـ البريد اإللكتروني 11

 ..واستعادتها واالحتفاظ بها  ،فتحهاو

، ومعرفة لمناسبا: أنواع الخطوط الحاسوبية، وخواصها، والفروق الفنية والتقنية بينها، والبنط ـ الخطوط  12

 كيفية االستفادة منها في إعداد النص، خطوط المتن، خطوط العناوين، خطوط التهميش .. الخ .

، ي والنحويإلمالئاستفادة الطالب من األدوات المساعدة، كمحركات البحث، التصحيح التلقائي، اـ األدوات :  13

 القواميس الحاسوبية، الموسوعات االلكترونية، الفهرسة اآللية .. 

لخطوط ا: كل المسائل المتعلقة باإلعداد الفني للمذكرة وتصميمها، صفحة الغالف، داد مذكرة ـ إع 14

 المستخدمة، المالحق، الجداول، التجليد، الورق المستخدم، فنيات الطباعة واأللوان ..

 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. 

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

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 أدب جزائري ماستر
 لثالسداسي: الثا

 األساسية : الوحدة التعليمية
 ودراسات مقارنة نقد ثقافيمادة: 

 03المعامل: 
 05الرصيد: 

 أهداف التعليم:
لطالب للمادة لهذا تمنح هذه اال بد لألدب الجزائري من تأثيرات وتأثرات مع باقي اآلداب العالمية، 

ثقافية ة والمواكبة طريقة اشتغال وتمخض النصوص األدبية الجزائرية وفق متطلبات العصر والحاجات المعرفي
 قافي كجزءد الثواالجتماعية والسياسية التي يتشبع بها ليخوض في كتابات جديدة تطمح إلى آفاق يعالجها النق

 تي تعد أحد تطورات النظريات المقارنة المعاصرة.هام من حقل الدراسات الثقافية ال
 

 المعارف المسبقة المطلوبة:
 أسس التثاقف، مبادئ األدب المقارن..

 
 محتوى المادة:

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

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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بطاقة قراءة  

 في كتاب

0 ـ مدخل إلى النّقد الثّقافي

1 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 ياألصول المعرفية للنقد الثقاف

2 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 مدرسة فراكفورت ـ فلسفة األخالق

3 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 مستقبل وآفاق الدراسات والنّقد الثقافي 

4 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 النّظرية الكولونيالية وما بعدها )مدخل(

5 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 النظرية الدنيوية عند إدوارد سعيد

6 

في بطاقة قراءة 

 كتاب

0 نظرية الهجنة الثّقافية عند هومي بابا

7 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 نظرية التابع عند غياتري ستيفاك

8 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 النظرية النسوية وما بعدها )مقدّمة ومدخل(

9 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

1 نظرية النسوية عند سيمون دي يوفوار

0 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

1 وة  عند جوليا كريستيفا وهيلين سكسسوينظرية الن

1 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

1 نظرية الجندر عند جوديت يوتلر

2 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

1 مفهوم الزنوجة عند إيمي سيزير

3 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

1 مفهوم ما بعد الزنوجة عند وول سونيكا

4 
 

 
 

 طريقة التقييم:
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 العمل الشخصي  -
 االمتحان -
 تابعة المستمرة الم-

 
 المراجع

 .2004لثة، الثا إدوارد سعيد: الثقافة واإلمبرياليةـ ترجمة كمال أبو ديب، دار اآلداب، بيروت، الطبعة
 .2012أيناس حسني: االستشراق وسحر حضارة الشرق،دار الصدى ، 

الف، الختت امحمد شوقي الزين: الذات واآلخر، تأمالت معاصرة في العقل والسياسة والواقع، منشورا
 .2012منشورات الضفاف،

ر، ار الحوانوم،دآنيا لومبا: في نظرية االستعمار وما بعد االستعمار األدبية، ترجمة محمد عبد الغني غ
 .2007سورية، 

دار الكتاب بول أرمستونغ: القراءات المتصارعة: التنوع والمصداقية في التأويل، ترجمة فالح رحيم،
 .2009الجديد المتحدة، 



55                            :    أدب جزائري         عنوان الماستر                   تندوف-علي كافي-المؤسسة: المركز الجامعي 
      2020-2019السنة الجامعية: 

 جزائري ماستر أدب
 لثالسداسي: الثا

 األساسية  : الوحدة التعليمية
  مراجعات نقدية لألدب االستعجالي: مادة:

 02المعامل:
 04الرصيد:

 أهداف التعليم:
ول ة تنالملمة ما كتب من أدب في فترة العشرية السوداء ومقاربته من زاوية نقدية تبحث في طريق

وماهي  جالي،عصفت بمجتمعنا. مع ضرورة الوقوف عند ماهية األدب االستع الكتاب لهذه الفترة الفاجعة التي

 الكتابات التي تندرج ضمنه؟؟ 
 

 المعارف المسبقة المطلوبة:
 ما كتب إجماال عن هذه الفترة التاريخية الحرجة.

 
 محتوى المادة:

 

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

بطاقة قراءة في  

 كتاب

0 الي: المفهوم وإشكالياته.ماهية األدب االستعج

1 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 العشرية السوداء في الرواية الجزائرية.

2 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 بنية الفضاء الدموي وتشكيل الحدث.

3 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 سردية الخوف في الرواية الجزائرية. 

4 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 العشرية السوداء.بناء الشخصية والزمن في رواية 

5 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 ألدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية والمحنة.

6 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 المحنة في كتابات اآلخر.

7 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

0 األدب االستعجالي في محك النقد

8 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

المتآكلة مراجعات في األدب االستعجالي: رواية القالع 
 لمحمد ساري

0

9 
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بطاقة قراءة في 

 كتاب

تحليل وقراءة رواية ياسمينة صالحي، وحميدة عياشي حول 
 األزمة

1

0 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

الروائيون الجزائريون خارج الوطن وتمثيل العشرية 
 السوداء

1

1 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

1 الشعر الشعبي والعشرية السوداء

2 

بطاقة قراءة في 

 ابكت

1 األدب الصوفي كتابة المحنة

3 

بطاقة قراءة في 

 كتاب

1 الشعر الحر والعمودي وأدبيات األزمة

4 
 

 
   
   
 
 طريقة التقييم: 

 المتابعة المستمرة/لعمل الشخصي ا /المتحانا -
 

 المراجع
 :كل األعمال األدبية التي تناولت فترة العشرية السوداء

 متاهات ليل الفتنة لحميده عياشي 
 بوح الرجل القادم من الظالم لعثمان سعدي 
 ، والقالع المتأكلةالورم لمحمد ساري 
 أبناء المرارة لسليمان بن عيسى 
 روايات واسيني األعرج. 
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 أدب جزائري ماستر
 لثالسداسي: الثا

 األساسية : الوحدة التعليمية
 اتجاهات تحليل الخطاب مادة

 03المعامل:
 05الرصيد:

 أهداف التعليم:
من  نطالقاالتكوينية، ا افي مختلف مستوياته جنس الروايةخروج الطالب باسترتيجيات منهجية لتحليل 

 استثمار مناهج نقدية معاصرة جدا.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة:
 المعارف السابقة ببنية الخطابات السردية وطرق تحليلها.

 
 محتوى المادة:

د على ستنال مقاربة الخطابات السردية المختلفة، وذلك باالترتكز المادة على إمداد الطالب بأهم سب
 خلفيات ومناهج نقدية ومدارس تحليل الخطاب المعاصرة مثل:

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

بطاقة قراءة في  

 كتاب

0 التحليل النقدي للخطاب

1 

الجوانب النظرية والمنهجية في التحليل النقدي  بطاقة قراءة في كتاب
 طاب وتحليل التصرفات لفوكوللخ

0

2 

0 دراسة الخطاب النقدي ، المقاربة المعرفية بطاقة قراءة في كتاب

3 

0 المقاربة التاريخية للخطاب  بطاقة قراءة في كتاب

4 

الخطاب باعتباره إعادة تشكيل سياق الممارسة  بطاقة قراءة في كتاب
 االجتماعية

0

5 

التحليل النقدي للخطاب والبعد مقاربة جدلية،  بطاقة قراءة في كتاب
 االجتماعي

0

6 

0 العلوم المعرفية وتحليل الخطاب بطاقة قراءة في كتاب

7 

0 اختيار مجموعة نصوص للتحليل بطاقة قراءة في كتاب

8 

0 التحليل الخطابي وآليات الهيمنة عند فان ديك بطاقة قراءة في كتاب

9 
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1 عند أركيونيالمضمر وتحليل الخطاب  بطاقة قراءة في كتاب

0 

1 التحليل الحجاجي للخطاب بطاقة قراءة في كتاب

1 

1 السلم الحجاجي وآليات التحليل بطاقة قراءة في كتاب

2 

1 النقد وااليديولوجيا والسلطة بطاقة قراءة في كتاب

3 

1 مجمل الخطاب االجتماعي والخطاب العالمي بطاقة قراءة في كتاب

4 
 

 
 
  ا

 طريقة التقييم:

 مل الشخصي الع -
 االمتحان -
 المتابعة المستمرة -

 
 المراجع: 
 ان ديك: النص والسياق، ترجمة: عبد القادر قنيني، دار توبقال للنشر،ف

كاترين كيربرات أركيوني : فعل القول من الذاتية في اللغة، ترجمة محمد نظيف، أفريقيا الشرق،   
 .2007المغرب،

ترجمة ريتا خاطر، بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ، كاترين كيربرات أركيوني: المضمر،   
 .2008مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

، ألولىالطبعة ا، الخطابي محمد: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب،المركز الثقافي العربي
1991. 

 .1997ب العرب، دمشق، ماري شيفر: ما الجنس األدبي، ترجمة غسان السيد،، اتحاد الكتا

 روث فوداك، ميشيل ماير: مناهج التحليل النقدي للخطاب،

Dominique Manguneau; Analyse du discours et l'étude de la 

littérature;collection: Les chemains du discours; Edition Ophrys, Paris 2007 

Dominique Maingueneau: Elements de linguistique pour le texte littéraire:Dunod. 

Paris.1993. 

Adam Jean Michel; Eléments de la linguistique textuelle; Théorie et pratique de 

l’analyse textuelle; Deuxième édition Margage  1990. 

Adam Jean Michel; les textes types et prototypes, Edition Nathan,1992. 
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 ماستر أدب جزائري
 لثالسداسي: الثا

 األساسية : الوحدة التعليمية
 نظرية األجناس :مادة

 02المعامل: 
 04الرصيد:

 
 أهداف التعليم:

 امع ،ناس األدبية من منظور النص الجتخصص محاور هذا السداسي الكتشاف البنى المعمارية لألج
 لسيرة ورواية المغامرةوما أفرزته مختلف الدراسات المتعلقة بجنس ا

 رف المسبقة المطلوبة :لمعاا
 شكل عام.ب ينهابومتعلقة بأهم مفاهيم نظرية األجناس وتداخلها التكويني فيما مستمد من السداسي األول 

 
 محتوى المادة:

  مفردات المحاضرة مفردات التطبيق

بطاقة قراءة  

 في كتاب

0 مفهوم الجنس الجامع عند جنيت

1 

ة بطاقة قراء

 في كتاب

0 نظرية تفجير األجناس

2 

بطاقة قراءة 

 في كتاب

0 نظرية القراءة والتأويل ومقولة األجناس األدبية

3 

بطاقة قراءة  0 مجال تحليل الخطاب ومقولة األجناس األدبية 
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 4 في كتاب

بطاقة قراءة 

 في كتاب

0 األجناس األدبية وروح العصر

5 

بطاقة قراءة 

 في كتاب

0 في عالقتها بالمذكرات واالعترافات السيرة الذاتية

6 

بطاقة قراءة 

 في كتاب

0 السيرة الذهنية، والسيرة التخليلية

7 

بطاقة قراءة 

 في كتاب

0 فيليب لوجون وإشكالية الميثاق السير ذاتي

8 

بطاقة قراءة 

 في كتاب

0 مكونات الخطاب السير ذاتي

9 

بطاقة قراءة 

 في كتاب

1 برواية تخيليةتحليل رواية سيرية ومقارنتها 

0 

بطاقة قراءة 

 في كتاب

1 نص روائي نص سيري  ونص مذكرات االختالفات والتشابهات

1 

بطاقة قراءة 

 في كتاب

1 التراكمات النصية ووالدة الجنس األدبي

2 

بطاقة قراءة 

 في كتاب

1 الرواية والرحلة والسيرة الذاتية، االختالفات الجناسية

3 

بطاقة قراءة 

 في كتاب

1 شاملة للسداسيات حدود الجنس األدبي وهم أم ابتكار خالق حوصلة

4 
 

 
 طريقة التقييم:

 العمل الشخصي  -
 االمتحان -
 المتابعة المستمرة -

 
 المراجع: 

 .2010آمنه الدهري، الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البالغة الجديدة، المدارس، الدار البيضاء،
 .2005ييل والتداول، إفريقيا الشرق، محمد العمري: البالغة الجديدة بين التخ

 .1994محمد مفتاح: التلقي والتأويل، مقاربة نسقية، المركز الثقافي العربي، 

 .1992جياللي دالش: مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة محمد يحياتن،الجزائر، 

 
Amossy ruth : L’argumentation dans le discours ; Paris, nathan ; 2000  
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Berrendonner Alain :Eléments de pragmatique linguistique ; Paris , minuit, 1981 , 
Dominique maingueneau : Approche a l’énonciation en linguistique française ; Paris 
hachette ; 1981  
Jean michel adan : linguistique textuelle : des genres de discours au textes ; Nathan ; 
Paris ; 1999 , 
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 ماستر أدب جزائري

 ثالثالسداسي: ال
 : منهجية حدة التعليميةالو

 بحث مشروع مادة
 02المعامل:
 03الرصيد:

 أهداف التعليم:
 مرافقة الطالب من أجل مساعدته الختيار موضوع مذكرة التخرج

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

   .ت السابقةما اكتسبه من معارف في السداسيا
 

 محتوى المادة:

 الحصة األولى: مشروع بحث حول الرحلة
 الحصة الثانية: الرحلة الغربية، األصول واالمتداد
 الحصة الثالثة: الرحلة الغربية إلى البلدان العربية 
 الحصة الرابعة الرحلة السفارية وآراء المستشرقين
 الحصة الخامسة: صورة العرب في الرحلة الغربية

 صة السادسة: تمثيل األخر في الرحلة العربيةالح
 الحصة السابعة: الرحلة األدبية والمطامح االستعمارية

 الحصة الثامنة: أنواع الرحالت، الحجازية والسفارية،....
 الحصة التاسعة: جمالية الرحلة من عصر إلى آخر

 الحصة العاشرة: قراءة في رحلة بن فضالن
 رحلة بن بطوطة الحصة الحادية عشر: قراءة في

 الحصة الثانية عشر: قراءة في الرحلة المغربية للعبدري
 الحصة الثالثة عشر دراسة مقارنة بين رحلة غربية ورحلة عربية

 الحصة الرابعة عشر: الرحلة المعاصرة

 
 طريقة التقييم:

 العمل الشخصي  -
 المتابعة المستمرة  -

 
 المراجع: 

 أدب الرحالت
 األدبيةشعيب حليفي : الرحلة 

 العبدري: الرحلة المغربية
 رحلة با بطووطة

 رحلة جيلفرن
 عبد الرحمن موذن، أدب الرحلة
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 ماستر أدب جزائري
 الثالثالسداسي: 

 منهجية الوحدة التعليمية

 بطاقة قراءة  مادة
 01المعامل:
 01الرصيد: 

 أهداف التعليم:
لى لتي عنطالقا من جملة االستراجيات ا، اتهيئ الطالب دائما لطريقة البحث الصحيحة واألكاديمية

ن مختبر ية أنه مقدم على تحضير مذكرة تخرج، وتعد بطاقة القراءة وسيلة ناجعة الطالب أن يعيها ، خاص
 خاللها مدى فهمه واستعابه لما يقرأ.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

طريقة وعلمي حث أوليات البحث البما أن الطالب يكون قد أعد مسبقا مذكرة تخرج ليسانس، فتكون لديه ب
   التعامل مع الكتاب.

 
 محتوى المادة:

 لها.اقتراح جملة من المراجع المتعلقة بالتخصص، توزيعها على الطلبة لتقديم بطاقة قراءة حو
 السداسي األول: 

 :     عنوان الكتاب المراد دراسته والتعريف به 1الحصة 

 دة في العنوان:     تحليل المصطلحات الوار3الحصة 

 التي يملكها وآثاره وأعماله على جميع المستويات، الشهادات ،وسنة وفاته أسنة ميالده،  :     المؤلف ،4الحصة 

 الكتاب كله  و:    المقاربات من خالل العنوان  5الحصة 

 .هدف المؤلف من تأليفهوالخارجي على الكتاب،  :    التعليق 6الحصة 

 ة اإلشكالية والتعليق عليها:    دراس 7الحصة 

 :    نقد وتقييم األصول التي اعتمدها المؤلف لمعالجة موضوعه 8الحصة 

 .روح النقديةب:     مناقشة المواضيع والمحاور التي تطرق إليها المؤلف 9الحصة 

 :  مناقشة محتوى الخاتمة 10الحصة 

 التعليق على المراجع:      11الحصة 

 قييم العمل وتقويمهت:     12الحصة 

 مراجعة عامة لكّل الخطوات. :     13الحصة 

  بطاقة قراءة نموذجية:     14الحصة 

 

 

 

 

 
 

 طريقة التقييم:
 العمل الشخصي  -
 المتابعة المستمرة  -
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 المراجع: 
 .1992أحمد شلبي: كيف تكتب بحثا أو رسالة،  مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

 .1970منهج البحث األدبي، مطبعة العاني، بغداد ، علي جواد طاهر: 
 عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي،

 عبد هللا محمد الشريف ، مناهج البحث العلمي، المكتب العربي الحديث، الطبعة األولى.
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 ماستر أدب جزائري
 الثالثداسي:الس

 : منهجية الوحدة التعليمية
 األدبيأصول البحث  مادة

 02 المعامل:
 03الرصيد: 

 أهداف التعليم:

لى لتي ع، انطالقا من جملة االستراجيات اتهيئ الطالب دائما لطريقة البحث الصحيحة واألكاديمية
 الطالب أن يعيها ، خاصة أنه مقدم على تحضير مذكرة تخرج.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

طريقة وعلمي ن لديه بحث أوليات البحث البما أن الطالب يكون قد أعد مسبقا مذكرة تخرج ليسانس، فتكو
   التعامل مع الكتاب.

 
 محتوى المادة:

 :     مناقشة مشروع طالب1الحصة 

 :     مناقشة مشروع طالب3الحصة 

 :     مناقشة مشروع طالب4الحصة 

 :     مناقشة مشروع طالب 5الحصة 

 :     مناقشة مشروع طالب 6الحصة 

 مشروع طالب :     مناقشة 7الحصة 

 :     مناقشة مشروع طالب 8الحصة 

 :     مناقشة مشروع طالب9الحصة 

 :     مناقشة مشروع طالب 10الحصة 

 :     مناقشة مشروع طالب 11الحصة 

 :     مناقشة مشروع طالب12الحصة 

 :     مناقشة مشروع طالب13الحصة 

 :     مناقشة مشروع طالب 14الحصة 
 

 
 

 التقييم:طريقة 

 العمل الشخصي  -
 المتابعة المستمرة  -

 
 المراجع: 

 .1992أحمد شلبي: كيف تكتب بحثا أو رسالة،  مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

 .1970علي جواد طاهر: منهج البحث األدبي، مطبعة العاني، بغداد ، 
 عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي،

 ج البحث العلمي، المكتب العربي الحديث، الطبعة األولى.عبد هللا محمد الشريف ، مناه
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 ماستر أدب جزائري
 ثالثالسداسي: ال

 االستكشافية الوحدة التعليمية
 أدب عالمي معاصرمادة 

 01المعامل:
  01الرصيد:

 أهداف التعليم:
 هاختالفاى للطالب آفاق التعرف على اآلداب األخرى، نقصد اآلداب األجنبية عل يفتح األدب العالمي 

من فوأهم تطوراتها واختالفها عن األدب الجزائري. خاصة ونحن في عصر المعلوماتية والعولمة، 

 الضروري التعرف على أدب اآلخر الكتشاف بنية تفكيره.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
   أسماء بعض األدباء الغربيين، واللغة األجنبية نوعا ما.

 
 محتوى المادة:
 ى: زمان االيديولوجياتالحصة األول

 الحصة الثانية:الشعر والموسيقى
 الحصة الثالثة:سيفيريس

 1965، 1945الحصة الرابعة: ما بعد حرب 

 الحصة الخامسة: مذهب الواقعية، طريق محتومة
 الحصة السادسة:التجديدات، الرواية الجديدة

 الحصة السابعة: النقد األدبي
 الحصة الثامنة:بيكيت وأعماله

 التاسعة: تطورات النثر األدبي الجوهريةالحصة 
 الحصة العاشرة: األدب النسائي

 الحصة الحادية عشر: القصة الخيالية الذاتية، نزعة السيرة الجديدة
 الحصة الثانية عشر: حضور الشعر في ختام القرن العشرين

 2000الحصة الثالثة عشر: األدب في أوروبا حول عام 

 أدبية معاصرة، سير وكتابات أدبيةالحصة الرابعة عشر: شخصيات 
 

 طريقة التقييم:
 االمتحان  -

 
 المراجع: 

 صر.فؤاد الكعبازي، قراءات في الشعر العالمي، الدار العربية للكتاب، مكتبة اإلسكندرية، م
 .2006ر، ماهر شفيق فريد: النوافذ السحرية، دراسة في آداب أجنبية، مكتبة اآلداب للطباعة والنش

 خ اآلداب األوروبية، الواقعية الحداثة وما بعد الحداثة أنيك بونواتاري      

  
 
 
 
 

 ماستر أدب جزائري
 السداسي: الثالث
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 وحدة التعليمية االستكشافية 
 مادة: تيارات فكرية وقراءات تراثية

 1المعامل
 1الرصيد 

 أهداف التعليم:
ات التي لتيارث من أجل أن يكتشف جل اتعمل هذه المادة على تزيد الطالب باطاللة نقدية معرفية للترا

 سيجت وغلفت العقل العربي، وأهم الدراسات النقدية التي استنبطت بنيات العقل العربي.
 

 المعارف المسبقة:

 معارف مسبقة عن التراث العربي 
 

 محتوى المادة:
 مشكلة الفلسفة اإلسالمية :الحصة األولى

 االحصة الثانية: الفلسفة اإلسالمية ومنزلته

 الحصة الثالثة: التيار االفالطوني في الفلسفة اإلسالمية

 الحصة الرابعة: مجهودات الباحثين في الفلسفة اإلسالمية

 الحصة الخامسة: الحياة العقلية عند العرب قبل اإلسالم

 الحصة السادسة: الحياة العقلية في العصر العباسي والثقافة األجنبية

 لنقلحركة الترجمة وا الحصة السابعة:

 نشأة الفرق اإلسالمية الحصة الثامنة:

 منهج المتكلمين وأساليبهم الحصة التاسعة:

 والجبرية والمعتزلة الحصة العاشرة: علم الكالم

 الحصة الحادية عشر مفهوم المنظومات الفكرية

 المنظومة البيانية :الحصة الثانية عشر

 الحصة الثالثة عشر: المنظومة العرفانية

 عشر: المنظومة البرهانية الحصة الرابعة

  
 طريقة التقييم:

 امتحان - 
 العمل المستمر.- 
 

 :المراجع
 

 الجابري : بنية العقل العربي

 الجابري: نحن والتراث
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 العروي: اإليديولوجية العربية المعاصرة

 ارسل بول ماسون: الفلسفة في الشرق

 اوليري: مسالك الثقافة اإلغريقية إلى العالم االسالمي

 الحليم: التفكير الفلسفي في اإلسالم عبد

 أحمد امين: ضحى اإلسالم

 حنا الفاخوري: تاريخ الفلسفة العربية
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 ماستر أدب جزائري
 الثالثالسداسي: 

 الوحدة األفقية اسم الوحدة:
 أخالقيات المهنة اسم المادة:

 01الرصيد:
 01المعامل:

 الهدف من المادة:

 الفساد،ودفعه للمساهمة في محاربته.توعية الطالب وتحسيسه من خطر 

 محتوى المادة

 أوال:جوهر الفساد :

 الفساد لغةً 

 الفساد اصطالحاً 

 الدين والفساد

 الفساد:أنواع -ثانيا 

 . الفساد المالي1

 . الفساد اإلداري2

 _ الفساد األخالقي.3

 الفساد السياسي.....إلخ – 4

 مظاهر الفساد اإلداري والمالي : -ثالثا

  الرشوة 

 المحسوبية 

  المحاباة 

 الوساطة 

 .اإلبتزاز والتزوير 

 االنفاق غير القانوني لهنهب المال العام و. 

 .التباطؤ في إنجاز المعامالت 

 .االنحرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية من قبل الموظف والمسؤول 

 .المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته 

 ام أوقات ومواعيد العمل في الحضور واالنصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحفعدم احتر 

 واستقبال الزوار، واالمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية

 ؤوليةوإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي والمحاباة في التعيين في مناصب المس... 

 الفساد اإلداري والمالي  :أسباب -رابعا 

 أسباب الفساد من وجهة نظر المنظرين:            -1

 ي : هالتي أكد منظري وباحثي علم اإلدارة والسلوك التنظيمي على وجود ثالث فئات حددت هذه األسباب و

 حسب رأي الفئة األولى :  -

 أسباب حضرية .-

 أسباب سياسية .-

 حسب رأي الفئة الثانية :  -

 باب هيكلية .أس-

 أسباب قيمية .-

 أسباب اقتصادية.-

 حسب رأي الفئة الثالثة :   -
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 أسباب بايولوجية و فزيولوجية . -

 أسباب اجتماعية . -

 أسباب مركبة . -

ية ضعف المؤسسات،تضارب المصالح،السعي للربح السريع،ضعف دور التوعاألسباب العامة للفساد.) -2

 إلعالم وغيرها...عدم تطبيق القانون بالشكل الصارم،....إلخ  بالمؤسسات التعليمية ووسائل ا

 آثار الفساد اإلداري والمالي :  -خامسا    

 اثر الفساد اإلداري والمالي على النواحي االجتماعية  -

 تأثير الفساد اإلداري والمالي على التنمية االقتصادية -

 واإلستقرار تأثير الفساد اإلداري والمالي على النظام السياسي -

 سادسا _محاربة الفساد من طرف الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية:

 :الدولية الشفافية منظمة -

  اإلداري الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية -

 االدارى الفساد محاربة فى النامية الدول لمساعدة الدولي البنك برنامج  -

 صندوق النقد الدولي  -

لضبطية القضائية ،هيئة مكافحة الفساد،دور ا01-06) قانون محاربة الفسادئرية لمكافحة الفسادالجهود الجزا -

 في مكافحة الفساد...إلخ(

 طرق العالج وسبل محاربة ظاهرة الفساد:-سابعا

 السياسي، الجانب٠بمخاطرالفساد الوعي التثقيفي وزيادة الجانب الديني، )الجانب

 ،الجانب البشرى الجانب االدارى، ،الجانب القضائي يعي،الجانبالتشر االقتصادي،الجانب الجانب

 ( والوالء االنتماء ، جانب المشاركة الرقابي،جانب

 نماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد: -ثامنا

 ونجكتجربة هونج ، األمريكية المتحدة السنغافورية ،تجربة الواليات التجربة ، التجربة الهندية -

 اليزية ,التجربة التركية.التجربة الم

 

 المراجع:

ي نطاق الفكر استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم فم ( .  1985هـ /  1405موسى , صافي إمام . ) 

 ( . الرياض : دار العلوم للطباعة والنشر . 1) ط والنظريات

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

 الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالميبحر , يوسف . 

online.net/thaqafa/th_1.htm-http://www.scc 

 . القرآن الكريم مصطلح الفساد فيحمودي , همام . 

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

 الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءاتالفقي , مصطفى. 

egypt.org/articles/art0900.htm-http://www.cipe 

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

http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm 

 ساد. حملة ضد الف بزاز , سعد 

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

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
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 . مالحقة الفساد اإلداريطه , خالد عيسى 

29/802.htm-http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03 

 الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية

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

 متى نرى آلية صحيحة لمحاربة الفساد السيف , خليفة عبد هللا . 

19/resders.htm-10-http://www.alwatan.com.sa/daily/2002 

 (  1الفساد اإلداري والمالي ) 

4.htm-news11-http://www.mof.gov.kw/coag 

 (  2الفساد اإلداري والمالي ) 

5.htm-news11-http://www.mof.gov.kw/coag 

 إدارة التغيير والموارد البشرية .

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

 إدارة الذات 

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

 الصعوبات في تنفيذ اإلدارة بالمشاركة 

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

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

 –ية ارة اإلدلتنميوقائع مؤتمر ) آفاق جديدة في تقوية النزاهة والشفافية والمساءلة( المنظمة العربية ل -

 .2001القاهرة 

قتصادي رير االرئيس التح –تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد ) تقرير مرسل( د. أحمد النجار  -

 .2005مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية عام  –

 شريعةلاكلية  –مفهوم الفساد اإلداري ومعاييره في التشريع اإلسالمي ، د. أدم نوح على معابره  -

 .2004األردن عام  –والدراسات اإلسالمية 

  اتفاقية مكافحة الفساد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. -

يناير  17-13المفوض األول للمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد، جاك كيز ، مؤتمر الكويت للشفافية  -

2007.  

-   libya.com/index.php-tp://www.transparencyht 

- /http://www.shafafeyah.org  

-  pogar.org-http://www.undp 

 

 

 

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

 
 

  (لتكوين الورقي  ل بالملف االتفاقيات والعقود رفق ت  ) إذا كانت نعم،  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة أو الرغبةنموذج لرسالة إبداء الني

 ) في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى (

 ) ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية (

 

 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : الموضوع:
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عن  زدوجتعلن الجامعة )أو المركز الجامعي(.                   عن رغبتها في اإلشراف الم

 المذكورة أعاله طيلة فترة تأهيل الماستر.لماستر ا

 

 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 ، -

 تبادل اإلمكانيات البشرية و الماديةالمساهمة في  -

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا :

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 )مفي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 )ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة( 

 

 استر بعنوان:الموافقة على مشروع بعث تكوين للم الموضوع:

 

 المقدم من:

 

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:

 اء رأينا في تصميم و تحيين برامج التعليم،إبد -

 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.

 

ذها داف وتنفياأله نفيذ هذه العمليات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقيقاإلمكانيات الضرورية لت رسيتم تسخي

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

 يعين السيد)ة(*...............منسقا خارجيا لهذا المشروع.

 

 توقيع المسؤول المؤهل رسميا:
 

 الوظيفة:
 

 التاريخ:
 

 الختم الرسمي للمؤسسة:
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