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 التزجمح :                     انشؼبت اللغاخ األجىثُح :َذاٌانى

 عزتٍ-فزوسٍ-تزجمح عزتٍ:  انخخصص

 2019-2018: انضُت انجبيؼُت    االول    : انضذاصٍ
 

 

 

 

 

  مىهجُح الثحج والتىحُق:انؼُىاٌ 

 مىهجُح الثحج والتىحُق:وحذة انخؼهُى 

 02:              انًؼبيم 02:   ػذد األرصذة 

 صب1.30: انحجى انضبػٍ األصبىػٍ 

 ../...............................   : (ػذد انضبػبث فٍ األصبىع  )انًحبضرة 

 .../........................ : (ػذد انضبػبث فٍ األصبىع  )أػًبل حىجُهُت 

 ............................. : (ػذد انضبػبث فٍ األصبىع  )أػًبل حطبُمُت 

 

 

 

 
 

 ػهٍ ادرَضٍ: االصى، انهمب، انرحبت 

 ........./...................................... : (يذخم ، يكخب  )ححذَذ يىلغ انًكخب 

 alidrici@live.fr: انبرَذ االنكخروٍَ 

 0550307675: رلى انهبحف 

 09.30  8-11مذرج  : حىلُج انذرس ويكبَه

  

 

 

 

 SYLLABUS  منهاج المادة التعلٌمٌة 

 انخؼرف ػهً انًبدة انخؼهًُُت

 يضإول انًبدة انخؼهًُُت
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مقُاس جذَذ  :(Pré requis) انًكخضببث 

……………………………………………………………………….....................

.................. 

َهذف تذرَش مه هذي المادج علً تمكُه الطالة مه التحكم فٍ مىهجُح : انهذف انؼبو نهًبدة انخؼهًُُت 

الثحج و التىحُق واإلفادج مه مختلف التقىُاخ  

   :(انًهبراث انًراد انىصىل ئنُهب)أهذاف التعلم 

  األماوح العلمُح –حسه تىظُف المعلىماخ  -

التذرَة علً كتاتح الثحىث   -

 

 

 

 
 

 

  وكذلك إكتساب مهارة بنائه –يتضمن مضمونه المادة على التعرف على البحث  وكيفية اختياره  -

 إعادة بطاقة القراءة  -

 توظيف المعلومات  -

التوثيق واألمانة العلمية   -

 

 يمكن االضافة في صفحة أخرى، عند الحاجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف انًبدة انخؼهًُُت

 يحخىي انًبدة انخؼهًُُت
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 طبُؼت االيخحبٌ انخمُُى ببنُضبت انًئىَت

 امتحان *

 امتحان جزئٍ 

 أعمال مىجهح 

 أعمال تطثُقُح 

فزدٌالمشزوع ال   

(ضمه فزَق)األعمال الجماعُح    

 خزجاخ مُذاوُح 

 (الغُاب / الحضىر ) المىاظثح 

(َتم تحذَذها  )عىاصز أخزي    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

2011منشورات مخبر اللسانٌات    محمد خان  
:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

2009دار التعلٌم للنشر   انترنٌت عزالدٌن الزٌانً  

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

2009جروس برس   مجالت متعددة امٌل ٌعقوب  

 
 

 

 

 

 

 

 طرق انخمُُى

 انًصبدر وانًراجغ
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 األصبىع يحخىي انذرس انخبرَخ
 

 انخأصُش انُظرٌ نهًصطهحبث 
 األسبوع األول

 
انببحث وصفبحه  

 األسبوع الثانً

 األسبوع الثالث انبحث وشروطه  

انكخببت انؼربُت وػاليبث انخرلُى   

 

 األسبوع الرابع

 األسبوع الخامس جًغ انًؼهىيبث وححرَر انبحث  

 األسبوع السادس االمتحان الجزئً 

 األسبوع السابع حذوٍَ رؤوس ألالو  

 
 طرَك رصى انبُبٍَ وانخشجُر 

 االسبوع الثامن

 
 انخهخُص 

 االسبوع التاسع

 االسبوع العاشر انخهًُش وانبُبهىغرافُب  

 األسبوع الحادي عشر انخهًُش وانبُبهىغرافُب  

 األسبوع الثانً عشر انخهًُش وانبُبهىغرافُب  

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً  

االيخحبٌ االصخذراكٍ   - 

 

  انزيٍُ انًرحمبانًخطط


