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 .يا ُٚثرّ، انثُٗ ٔانثُُٗ:  انثُٛح ٔانثُُٛح
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ؼشفٛح  :األطٕل اًن



ثادئ  :األسس ٔاًن
 :انفٓى ٔانرفسٛش



 :سؤٚح انؼانى



: انثُٛح انذانح



 

 



 



 

 



 اإلٚذٕٚنٕظٛا فٙ انشٔاٚح ٔانشٔاٚح فٙ اإلٚذٕٚنٕظٛا؛
 اإلٚذٕٚنٕظٛا فٙ انشٔاٚح تٍٛ غٕنذياٌ ٔتاخرٍٛ؛

قذ انشٔاٙئ االظرًاػٙ أطٕنّ خاسض انؼانى انؼشتٙ  .اُن

I. القسم األّول: 

 ًَظ سٛاسٙ؛ 

 ًَظ اظرًاػٙ؛ 

 ًَظ يؼشفٙ؛ 



 .ًَظ يشرشك 

 (ًَظ سٛاسٙ)قُاع/ اإلٚذٕٚنٕظٛا 
 (ًَظ اظرًاػٙ)َظشج كَٕٛح/ اإلٚذٕٚنٕظٛا 
 (ًَظ يؼشفٙ)ػهى انظٕاْش/ االٚذٕٚنٕظٛا

(1) 
ُاظش انسٛاسٛح:اإلٌذٌولوجٍا بمعناها السٍاسً .1 فٓٙ ذؼثش   ذشذثظ ػُذ ػثذ اهلل انؼشٔ٘ تاًن

ركهى تٓا، فاإلٚذٕٚنٕظٛا انسٛاسٛح راخ دالنح اٚعاتٛح ٔسهثٛح فاء ٔانرضحٛح ػُذ اًن  .ػٍ إن





ؼشفح انؼهًٛح  .2 ا ًٚكٍ أٌ ذكٌٕ أقشب إٗن اًن أيا اإلٚذٕٚنٕظٛا كًؼشفح ٚقٕل نحًٛذاَٙ أَّٓ

 .إرا يا ذعّسذخ فٙ سؤٚح انؼانى

II.  االٌذٌولوجٍا فً الزواٌة: 

، ففٙ َظش ياشٛش٘   ض انشٔاٙئ األٚذٕٚنٕظٛاخ تإػرثاسْا >>انرًٛٛز تٍٛ إَراض اُن
ض انشٔاٙئ تًكَٕاخ نهًحرٕٖ  .<<ػُاطش ٔاقؼٛح ذرذخم إٗن اُن

 .َٕػٛح األٚذٕٚنٕظٛاخ ػُذ ياشٛش٘ ْٙ ػالقاخ ذرُاقض 



فٌُٕ األٚذٕٚنٕظٛاخ انرٙ ٚرحذز ػُٓا تٛاس ياشٛش٘ ٚقظذ تٓا انزاخ اإلٚذٕٚنٕظٛح  

راض األدٙت حرٕٖ اُن كَٕح ًن .اًن
(1) 

سق ال ٚرأسس إال يٍ خالل انرُاقضاخ   .انشٔاٚح َسق يٍ انؼالقاخ ٔاُن

انرٙ ذخهق انرُاقضاخ فٙ انشٔاٚح ْٙ األفكاس اإلٚذٕٚنٕظٛح انعاْزج األساسٍة إػادج  

اقغ  .سهفا فٙ إن



انشٔاٚح ػُذيا ٚرى فٛٓا إػالٌ ذُاقض طشٚح تٍٛ آساء انكاذة ٔاإلٚذٕٚنٕظٛاخ فإٌ  
.انشؤٚا ذظثح راخ عاتغ يَٕٕنٕظٙ ٔاضح

(1)
 شى ُٚرقم نحًٛذاَٙ نهحذٚس ػٍ تُٕٛٚح 

غٕنذياٌ ٔٚقاسَٓا تًا ظاء تّ تاخرٍٛ، ْٔٙ ذساؤالخ ذخض انرساؤالخ انرٙ تؼصد 
 .، فثحصّ ْزا ال ٚؼرثشِ نحًٛذاَٙ سدا ػهٛٓا"ًُٚٗ انؼٛذ" تٓا



ُاْط انسٕسٕٛنٕظٛح ذحد ػُٕاٌ : النقذ الجذلً .1 عال ٚرخذز نحًٛذاَٙ ػٍ اًن فٙ ْزا اًن

قذ انشٔاٙئ اإلظرًاػٙ أطٕنّ خاسض انؼانى انؼشتٙ"  ".اُن

 ادٚح انراسخٛح ٔذحذز فٙ ْزا : النقذ الجذلً فً صورته األولى " تهٛفإَف"اسذثظ تاًن

 :ػٍ فؼهٍٛ أساسٍٛٛ

 :(لوكاش، غولذمان)البنٍوٌة التكوٌنٍة  .2



 :ما ٌخص سوسٍولوجٍا النص الزوائً .3



III. درس فً هذا القسم ثالث مؤلفات وهً: القسم النظزي: 



ٕضٕػٛح ٔانزاذٛح   .أٌ ٚكٌٕ االتذاع االدٙت ٔنٛذ اًن

عرًغ، شًٛرحّذز انكاذة ػٍ كراتّ   ٌّ ْزِ انشؤٚح َفسٓا يسرًّذج يٍ قٛى اًن انشٔاٚح >>إ

اقغ االظرًاػٙ غشتٛح ٔسؤٚح إن .، ٔٚخرى ْزا انعاَة انُّظش٘ تاسرُراظاذّ<<اًن
(1 ) 

IV. ًالقسم التطبٍق: 

. 



  فاْٛى انرٙ تهٕسْا غٕنذياٌ ٔشُٗ نّ تاَّ اػغٗ انشٔاٚح يظٓشا أٔسد نحًٛذاَٙ اًن

ُغهقاخ االساسٛح فٙ تُاء ٔذُٕٚش َظشٚح انشٔاٚحظؼم  ظذٚذا، فهقذ قاو ترهخٛض اًن

شَٔح  سثق ػهٗ انشٔاٚح تأَّ ذظٕس َقذ٘ شذٚذ اًن ُٓط انثُٕٛ٘ اًن نحًٛذاَٙ يٍ اًن
 .ٔاالحرٛاط فٙ انرؼايم يغ االتذاع

  ا نحًٛذاَٙ نى ٚرقٛذ تًا ظاء تّ غٕنذياٌ فهقذ ذحذز ػٍ سؤٚح انؼانى يٍ خالل يا ذأٓن

قاد ااّلخشٌٔ يٍ غٛش غٕنذياٌ  اُن
 َعذ ػُذ نحًٛذاَٙ أٌ سؤٚح انؼانى يغاتقح نالٚذٕٚنٕظٛا. 
  نحًٛذاَٙ ػُذ حذٚصّ ػٍ يفاْٛى غٕنذياٌ َعذِ أحٛاَا ُٚرقذْا ٔٚحههٓا ٔٚضفٙ ػهٛٓا

 .عاتؼّ ٔسأّٚ انخاص
 قاد اٜخشٌٔ انزٍٚ سإًْا فٙ تُاء سٕسٕٛنٕظٛا انُّض  . ذحّذز نحًٛذاَٙ ػٍ أساء اُن





 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 


