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 اللغىَخ :  انشعجخ......اللغخ و األدة   ....:يذاٌانى

   لسبوُبد تطجُقُخ : انزخصص 

 2019  /  2018...:انراثع  انسنخ انجبيعيخ: انسذاسي 
 

 

 

 

 

 يًبرسخ ينهجيخ رطجيقيخ : انعنىاٌ 

 أسبسُخ . :وحذح انزعهيى

 2.:انًعبيم  4:    عذد األرصذح

 .  د30 سب  1.:انحجى انسبعي األسجىعي

  :   (عذد انسبعبد في األسجىع  )انًحبضرح 

 . : (عذد انسبعبد في األسجىع  )أعًبل رىجيهيخ 

 .د 30 سب   1 : (عذد انسبعبد في األسجىع  )أعًبل رطجيقيخ 

 

 

 

 
 

 -  أ –مقران فصُح      أستبذ محبضر .. :االسى، انهقت، انررجخ

 . ومقر القسم –  قطت السُطبن :(يذخم ، يكزت  )رحذيذ يىقع انًكزت 

 fecih.mokrane@gmail.com ..:انجريذ االنكزروني

 81  81  41  0662:  رقى انهبرف   

 :رىقيذ انذرس ويكبنه

 

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 عهى االسهىة  : انًبدح 

 

 انزعرف عهً انًبدح انزعهيًيخ

 يسؤول انًبدح انزعهيًيخ

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-4469284527958070485_
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  :(Pré requis)انًكزسجبد 
 .المعبرف السبثقخ فٍ مبدح الجالغخ العرثُخ  فٍ اللُسبوس    

 .: انهذف انعبو نهًبدح انزعهيًيخ 

 . إكسبة  الطالة معرفخ جدَدح عه االسلىثُبد و الجالغخ الجدَدح  

 أهداف مع التركُز فقط علً األهداف التٍ 6 الً 3مه  ):(انًهبراد انًراد انىصىل إنيهب)أهذاف انزعهى

   :(َتم تقُُمهب
 . معرفة عالقة األسلوبٌة و العلوم المجاورة .   - التعرف على االسلوب و األسلوبٌة  و االفكار النظرٌة - 

 بٌان العالقة بٌن األسلوب و اللغة و األدب - 

 

 

 

. علم االسلوب النشاة و التطور – 1  

. االسلوب و األسلوبٌة – 2  

. علم األسلوب وعلم الداللة – 3  

. . علم االسلوب وعلم التراكٌب – 4  

.علم األسلوب و العلوم اللغة و االدب  -  5  

..نظرٌات األسلوبٌة - 6  

 . علم االسلوب و اللسانٌات  – 9.     االسلوب وعلم النص– 8.   المدارس المؤسسة لعلم األسلوب – 7

 .  االسلوبٌة والبالغة  – 11.      علم االسلوب و النقد اللسانً  – 10 

 

 ٌمكن االضافة فً صفحة أخرى، عند الحاجة

 

 

 طجيعخ االيزحبٌ انزقييى ثبننسجخ انًئىيخ

 امتحبن   َبلمئخ 60

 امتحبن جزئٍ 

 أعمبل مىجهخ 

 أعمبل تطجُقُخ 

فردٌالمشروع ال    ثبلمئخ 15  

 وصف انًبدح انزعهيًيخ

 يحزىي انًبدح انزعهيًيخ

 طرق انزقييى
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(ضمه فرَق)األعمبل الجمبعُخ     ثبلمئخ 15  

 خرجبد مُداوُخ 

 (الغُبة / الحضىر )المىاظجخ    ثبلمئخ 10

(َتم تحدَدهب  )عىبصر أخري   حست الضرورح   

 انًجًىع 100%
 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

م1995 الرٌاض –مكتبة العبٌكان   المدخل إلى البحث فً العلوم السلوكٌة  صالح بن حمد العساف  

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

 الجزائر –المؤسسة الوطنٌة للكتاب 

م1985  

دلٌل الباحث فً المنهجٌة وكتابة الرسائل  عمار بوحوش 
.الجامعٌة   

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

.م2006 الجزائر  –دار القصبة   ترجمة بوزٌد –مورٌس أنجرس  
 صحراوي وآخران 

: منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االنسانٌة 
.تدرٌبات عملٌة   

 
 

 

 األسجىع يحزىي انذرس انزبريخ
 األسبوع األول  

 األسبوع الثانً  

 األسبوع الثالث  

 األسبوع الرابع علم االسلوب النشأة و التطور   أكتوبر4-  أ 

 األسبوع الخامس االسلوب و االسلوبٌة   نوفمبر1-  أ 

 األسبوع السادس االمتحان الجزئً 

 األسبوع السابع علم االسلوب و الداللة وعلم التراكٌب    نوفمبر2 –أ 

 االسبوع الثامن علم االسلوب وعلوم اللغة واألدب   نوفمبر3-  أ 

 االسبوع التاسع نظرٌات أسلوبٌة والمدارس المؤسسة   نوفمبر4-  أ 

 انزيني انًررقتانًخطط 

 انًصبدر وانًراجع
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.االسلوب وعلم النص    دٌسمٌر1-  أ   االسبوع العاشر 

 األسبوع الحادي عشر علم األسلوب واللسانٌات والنقد اللسانً  دٌسمبر2-  أ 

..........االسلوبٌة و البالغة وتحلٌل الخطاب    دٌسمبر3-  أ   األسبوع الثانً عشر 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً شأن إداري 

 - االمتحان االستدراكً //

 

 الرقم االسم و اللقب التوقٌع
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