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 تشجوت:انهغبث االجنبيت         انشعبت  :يذاٌانى

 ..............................................................................................تشجوت.:انخخصص

 2019/2018:انسنت انجبيعيت....................االول.:انسذاسي
 

 

 

 

 

  لغت التخظض عشبٍ:انعنىاٌ

 افقُت:وحذة انخعهيى

 ..........:انًعبيم01:   عذد األرصذة

 د30 سا و01:انحجى انسبعي األسبىعي

 ......................د30ساو 01........... : (عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

 ............................. : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حىجيهيت 

 

 

 

 
 

 هساعذة ا-وسدة عشاسٌ ا:االسى، انهقب، انرحبت

 ...............................................:(يذخم ، يكخب  )ححذيذ يىقع انًكخب 

 ouardaachari@yahoo.fr:انبريذ االنكخروني

 ............0792115180:رقى انهبحف

 ........................................16 ق 9.30الً 8.00هي .َىم الخوُس:.حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت
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 :(Pré requis)انًكخسببث 

 هعاسف لغىَت هتٌىعت فٍ اللغت العشبُت

االحاطت بوختلف اًىاع الٌظىص الوتخظظت باللغت العشبُت واستثواسها .: انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

 فٍ التشجوت

 أهذاف هع التشكُز فقظ علً األهذاف التٍ 6 الً 3هي  ):(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهذاف التعلن

 (َتن تقُُوها

التذسب علً دساست - التعشف علً اًواط الٌظىص الوتخظظت–التعشف علً  خظائض اللغت الخاطت 

.ًوارج هي هزٍ الٌظىص  

 

 

 تعشَف لغت التخظض وخظائظها

 الفشق بُي اللغت العلوُت و اللغت االدبُت

 الوظطلح ولغت التخظض

ًوارج هختاسة- دساست ًظىص هتخظظت  

 الٌض الطبٍ

 الٌض القاًىًٍ

 الٌض االداسٌ

 االشهاس

 

 يمكن االضافة في صفحة أخرى، عند الحاجة

 

 

 

 

 

 

 

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت



 Université Badji-Mokhtar. Annaba   عنابة–جامعة باجً مختار 
 .........................................................القسم.................................................................الكلٌة

 

3 
 

 

 

 

 

 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 اهتحاى 60%

 اهتحاى جزئٍ 

 أعوال هىجهت 

 أعوال تطبُقُت 20%

فشدٌالوششوع ال   

(ضوي فشَك)األعوال الجواعُت    

 خشجاث هُذاًُت 

 (الغُاب / الحضىس )الوىاظبت 20%

(َتن تحذَذها  )عٌاطش أخشي    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

 العربٌة لغة العلوم و التقنٌة  عبد الصبور شاهٌن دار االعتصام القاهرة

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

   

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ
 األسبوع األول تعرٌف لغة التخصص و خصائصها 26/10/2018

02/11/2018  األسبوع الثانً الفرق بٌن اللغة العلمٌة واللغة االدبٌة 

09/11/2018  األسبوع الثالث المصطلح ولغة التخصص 

16/11/2018  األسبوع الرابع النص الطبً نماذج تطبٌقٌة 

23/11/2018  األسبوع الخامس النصالطبٌنماذجتطبٌقٌة 

30/11/2018  األسبوع السادس االمتحان الجزئً 

07/12/2018  األسبوع السابع النص القانونً نماذج تطبٌقٌة 

14/12/2018  االسبوع الثامن النصالقانونٌنماذجتطبٌقٌة 

21/12/2018  االسبوع التاسع النص االداري نماذج تطبٌقٌة 

28/12/2018  االسبوع العاشر النصاالدارٌنماذجتطبٌقٌة 

04/01/2019  األسبوع الحادي عشر النص االشهاري نماذج تطبٌقٌة 

11/01/2019  األسبوع الثانً عشر النصاالشهارٌنماذجتطبٌقٌة 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

 انزيني انًرحقبانًخطط


