
 
 الثّانية ليسانستوزيع مقاييس الّسنة 

 الّسداسّي األّول أدب عربّي 
 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 

 
 الماّدة الوحدات الّتعليمّية

 نّص أديّب حديث ساسّيةاألعليم تّ ال وحدات
 نقد أديّب حديث

 علم الّصرف
 لسانيات عاّمة

 نظريّة األدب المنهجّيةعليم تّ ال وحدات
 األسلوبّية  وحتليل اخلطاب
 مدخل إىل األدب املقارن

 مدخل إىل األدب املغاريبّ  ستكشافّيةاالعليم تّ ال وحدات
 األدب  الّشعيّب العامّ 

 الّلغة األجنبّية األفقّيةعليم تّ الوحدة 
 

 

 

 

 



 
 

 الثّانية ليسانستوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّولنقد ومناهج 

 م2021  -م  2020الجامعّية: الّسنة 

 الماّدة الوحدات الّتعليمّية
 نّص أديّب حديث ساسّيةاألعليم تّ ال وحدات

 نقد أديّب حديث
 علم الّصرف

 لسانّيات عاّمة
 نظريّة األدب المنهجّيةعليم تّ ال وحدات

 األسلوبّية وحتليل اخلطاب
 مدخل إىل األدب املقارن

 فلسفة  الّنقد األديبّ  ستكشافّيةاالعليم تّ ال وحدات
 نظريّة األجناس األدبّية

 الّلغة األجنبّية األفقّيةعليم تّ الوحدة 

 

 

 

 

 



 

 الثّانية ليسانستوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّوللسانيات عاّمة 

 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 

 الماّدة الوحدات الّتعليمّية
 نّص أديّب حديث ساسّيةاألعليم تّ ال وحدات

 نقد أديّب حديث
 علم الّصرف

 لسانّيات عاّمة
 نظريّة األدب المنهجّيةعليم تّ ال وحدات

 األسلوبّية وحتليل اخلطاب
 مدخل إىل األدب املقارن

 علم الّداللة ستكشافّيةاالعليم تّ ال وحدات
 أصول الّنحو

 األجنبّيةالّلغة  األفقّيةعليم تّ الوحدة 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 ليسانس الثّالثةتوزيع مقاييس الّسنة 

 الّسداسّي األّول لسانّيات عاّمة 
 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 

 
 الماّدة الوحدات

 لسانّيات عربّية وحدات الّتعليم األساسّية
 لسانّيات الّنصّ 
 مدارس حنويّة
 علم الّداللة

 منهجّية البحث  الّلغويّ  المنهجّيةالوحدات الّتعليم 
 املصطلحّية
 املعجمّية

 أدب جزائريّ  وحدات الّتعليم االستكشافّية
 نظريّة الّنظم

 ترمجة املصطلح الّلغويّ  وحدة الّتعليم أفقّية
 

 

 

 



 ليسانس الثّالثةتوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّول أدب عربّي 
 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 

 
 الماّدة وحدات الّتعليمّيةال

 وحدات
 األساسّيةعليم تّ ال 

 قضايا الّنّصالّشعرّي القدمي
 مجالّيات الّسردالعريّب القدمي

 قضايا الّنّص الّشعريّاحلديث واملعاصر
 الّسرديات العربّيةاحلديثة واملعاصرة

  وحدات
 المنهجّيةعليم تّ ال

 منهجّية البحث األديبّ 
 الطّفلأدب 

 اآلداب العاملّية املعاصرة
  وحدات

 االستكشافّيةعليم تّ ال
 األدب الّصوفّ 

 األدب العريّب واالستشراق
 ترمجة املصطلح األديبّ  األفقّيةعليم تّ الوحدة 

 

 

 

 

 

 



 

 ليسانس الثّالثةتوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّول نقد ومناهج 
 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 

 الماّدة الوحدات الّتعليمّية
 الّنقد االجتماعيّ  ساسّيةاألعليم تّ ال وحدات

 الّتحليل الّنفسّي لألدب
 الّنقد البنيويّ 

 الّنقد الّسيميائيّ 
 الّنقد األديّب اجلزائريّ  المنهجّيةعليم تّ ال وحدات

 قراءة الّنصوص الّنقديّة
 تطبيقات نقديّة

 األدب  املقارن ستكشافّيةاالعليم تّ ال وحدات
 أدب جزائريّ 

 ترمجة املصطلح  الّنقديّ  األفقّيةعليم تّ الوحدة 

 

 

 

 

 



 
 

 األولى ماسترتوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّول لسانّيات تطبيقّية 

 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 

 

 الماّدة الوحدات الّتعليمّية
 لسانيات تطبيقّية ساسّيةاألعليم تّ ال وحدات

 لسانّيات نفسّية
 (01حنو  وصرف )

 البالغة واألسلوبّية
 مهارات الّتواصل المنهجّيةعليم تّ ال وحدات

 حتليل  اخلطاب  الّلغويّ 
 منهجّية البحث

 الّصوتيات ستكشافّيةاالعليم تّ ال وحدات
 دراسات لغويّة قرآنّية

 الّّتمجة األفقّيةعليم تّ الوحدة 
 

 

 

 



 
 األولى ماسترتوزيع مقاييس الّسنة 

 الّسداسّي األّول أدب عربّي حديث ومعاصر 
 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 

 
 الماّدة الوحدات الّتعليمّية

 قضايا  الّشعر احلديث ساسّيةاألعليم تّ ال وحدات
 قضايا الّشعر املعاصر

 اخلطاب الّشعرّي املغاريّب احلديث
 الّشعرّي املغاريّب املعاصراخلطاب 

 نظريّة الّرواية المنهجّيةعليم تّ ال وحدات
 منهجّية البحث

 حتليل اخلطاب الّشعريّ 
 اآلداب  العاملّية ستكشافّيةاالعليم تّ ال وحدات

 األدب املقارن
 الّّتمجة األفقّيةعليم تّ الوحدة 

 
 

  

 

 

 



 األولى ماسترتوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّول نقد حديث ومعاصر 

 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 
 

 الماّدة الوحدات الّتعليمّية
 قضايا الّنقد األديّب احلديث ساسّيةاألعليم تّ ال وحدات

 مناهج الّنقد األديّب احلديث
 األسلوبّية احلديثة
 األجناس األدبّية

 الّتواصلمهارات  المنهجّيةعليم تّ ال وحدات
 حتليل اخلطاب  الّنقديّ 

 منهجّية  البحث
 املصطلح الّنقديّ  ستكشافّيةاالعليم تّ ال وحدات

 الّنظريّات الّلسانّية
 الّّتمجة األفقّيةعليم تّ الوحدة 

 
 

 

 

 

 



 

  ماستر الثّانيةتوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّول لسانيات تطبيقّية 

 م2021  -  م2020الّسنة الجامعّية: 
 

 الماّدة الوحدات الّتعليمّية
 تعليمّية الّلغة ساسّيةاألعليم تّ ال وحدات

 مدارس لسانّية
 قضايا ف الّنحو العريبّ 

 فلسفة الّلغة
 لسانيات الّنصّ  المنهجّيةعليم تّ ال وحدات

 حتقيق الّنصوص
 بيبليوغرافيا

احلاسوبّيةالّلسانيات  ستكشافّيةاالعليم تّ ال وحدات  
 الّلسانيات اجلغرافّية

 أخالقيات املهنة األفقّيةعليم تّ الوحدة 
 

 

 

 



  ماستر الثّانيةتوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّول أدب عربّي حديث ومعاصر 

 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 
 

 الماّدة الوحدات الّتعليمّية
 الّشعرّي اجلزائريّ  اخلطاب  ساسّيةاألعليم تّ ال وحدات

 األدب الّشعيبّ 
 نظريّة الّشعر
 الّرواية اجلزائريّة

 نظريّة األدب المنهجّيةعليم تّ ال وحدات
 لسانيات الّنصّ 

 بيبليوغرافيا
 مهارات الّتواصل ستكشافّيةاالعليم تّ ال وحدات

 أدب أفريقيّ  
 أخالقيات املهنة األفقّيةعليم تّ الوحدة 

 

 

 

 

 

 



 

  ماستر الثّانيةتوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّول نقد حديث ومعاصر 

 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 

 الماّدة الوحدات الّتعليمّية
 نظرّي األدب ساسّيةاألعليم تّ ال وحدات

 نظريّة القراءة
 نقد الّنقد

 الّسريات والّرواية
 اجلمالعلم  المنهجّيةعليم تّ ال وحدات

 لسانّيات اخلطاب
 بيبليوغرافيا

 نقد مغاريّب حديث ستكشافّيةاالعليم تّ ال وحدات
 الّتداولّية

 أخالقيات املهنة األفقّيةعليم تّ الوحدة 
 

 
 


