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ّية آلاداب والعلوم إلانسانّية: املؤّسسة سوسة:  الجامعة
ّ
 ماجستير بحث في اللغة وألادب والحضارة العربّية كل

  اللغة وألادب والحضارة العربّية: املادة آلاداب والعلوم إلانسانّية: مجال التكوين

 (مشتركتكوين )السـداس ي ألاّول 

قم 

الوحدة 

التعليم

 ةي

 

الوحدة 

 التعليمية

طبيعة 

 الوحدة
 ألارصدة  ساعات التدريس العناصر املكونة للوحدة التعليمية

 التقييم

 امتحان سداس ي في الوحدة مستمرةمراقبة 

1 

  أساسّية وحدة اللغة

مبادئ : مسألة في التفكير اللغوي القديم:  1مسألة 

 التصنيف املقولي في التقاليد النحوية العربية
0:22  

6 

X 
X 

 
 

تطور مفهوم  :مسألة في التفكير اللسانّي الحديث:   2مسألة 

 التركيب
0:22  X 

 أساسّية وحدة ألادب 0
 0:22 املنافسة الشعرية:  مسألة في ألادب القديم

 6 
X X 

 x 0:22 انشائية الرواية الواقعية:  مسألة في ألادب الحديث 

 أساسّية حدة الحضارةو  3

 0:22 العقائد العابرة: مسألة في الحضارة القديمة

 6 

X  

X 

 

 : مسألة في الحضارة الحديثة

 النبوي في املنظور النقدي الحديثالحديث 
0:22 x 

4 
وحدة اللغات 

 ألاجنبّية 
 أساسّية

  0:22 الفرنسّية
6 

X X 

 X  0:22 إلانجليزّية 

5 
وعلوم  ترجمة

 ساندة
 تيارّيةاخ

 0:22 فلسفة أو أنتروبولوجيا:  1مسألة 

 6 X X  لب ضمن قائمة تعلن في بداية كّل طاتارها الخمادة ي:  0مسألة

 ( الفارسية)أو حديثة ( العبرية،)لغة قديمة  سنة
0:22 

    32  02:22   املجموع   
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ّية آلاداب وال: املؤّسسة سوسة:  الجامعة
ّ
 ماجستير بحث في اللغة وألادب والحضارة العربّية علوم إلانسانّيةكل

  اللغة وألادب والحضارة العربّية: املادة آلاداب والعلوم إلانسانّية: مجال التكوين

 السـداس ي الثاني

 عدد

 
 الوحدة التعليمية

طبيعة 

الوحدة 

 التعليمية

 العناصر املكونة للوحدة التعليمية

 14)في السداس ي حجم ساعات التدريس 

 (أسبوعا
 نظام التقييم والامتحانات الضوارب ألارصدة

 أنواع أخرى  درس نظري 

عنصر 

عند )الوحدة 

 (الاقتضاء

 (أرصدة 7و  4بين )الوحدة 
عنصر 

 الوحدة
 الوحدة

مراقبة 

 مستمرة
 نظام مزدوج

1 
 في  وحدة 

 1ختصا  الا 
 أساسّية

 0:22 :مسألة في الاختصا 

  6  2  X 
 0:22 سألة في الاختصا م

0 
وحدة في 

 0الاختصا 
 أساسّية

 0:22 مسألة في الاختصا 

  6  2  X  مسألة في الاختصا 

 
0:22 

3 
وحدة في 

 3الاختصا 
 أساسية

 0:22 مسألة في الاختصا 

    2  X  مسألة في الاختصا 

 
0:22 

 أساسّية لغات أجنبية 4
 0:22 ةفرنسي: 1لغة 

  6  1  X 
 0:22 انجليزية: 0لغة 

5 
وعلوم  ترجمة

 ساندة
 أساسية

ترجمة من الفرنسية أو :  1مسألة 

 ترجمة من إلانجليزية
0:22 

  6  1  X 

الب طمادة يختارها ال:  0مسألة 

ضمن قائمة تعلن في بداية كّل 

 :سنة

0:22 

اع، الفارسّية ،العبرية، علم الاجتم

 ...الفلسفة
0:22 

   8  32   س 02 املجموع
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ّية آلاداب والعلوم إلانسانّية: املؤّسسة سوسة:  الجامعة
ّ
 ماجستير بحث في اللغة وألادب والحضارة العربّية كل

  اللغة وألادب والحضارة العربّية: املادة آلاداب والعلوم إلانسانّية: مجال التكوين
 

 ثاني السـداس ي ال -اختصا  الحضارة  -دروس املاجستير 
 

رقم 

 الوحدة
 نوع الامتحان ألاستاذ عنوان املسألة العناصر املكّونة للوحدة التعليمّية طبيعة الوحدة الوحدة التعليمّية

1 
M2-Civ1  الفكر

  أساسّية  إلاسالمي الحديث
 ثامر الغزي  موقف املتكلمين من قضية الحرية في علم الحديث: 1مسألة 

اختبار كتابي أو شفوي 

 محّمد حمزة الصراع بين الفرق والنص الديني تصنيف القدامى في السيرة: 2مسألة  سداس ي نهائي في الوحدة

0 

M2- Civ2  إلاسالم في

 آسيا
 أساسّية

جاهات الفكر إلاسالمي في إيران: 1مسألة 
ّ
 محّمد حمزة تفسير القرآن عند الشيعة ات

اختبار كتابي أو شفوي 

مشكالت التحديث من خالل الدولة  الفكر إلاصالحي في بلدان آسيا: 2مسألة  سداس ي نهائي في الوحدة

 املستحيلة

 محّمد بوهالل

 

3 

M2- Civ3  إلاسالم في

 إفريقيا
 أساسّية

الحركات إلاسالمّية الحديثة في : 1مسألة 

 إفريقيا
 محّمد حمزة تجديد الفكر الديني في تونس

أو شفوي اختبار كتابي 

 سداس ي نهائي في الوحدة
 ثامر الغزي  طرق الصوفية الدين والفّن في إفريقيا: 2مسألة 

4 

M2- Civ4  اللغات

 ألاجنبّية
 ّيةفقأ

اختبار مراقبة مستمّرة  عز الدين بو هالل  مختّصة فرنسّية

 واحد

اختبار مراقبة مستمّرة  أنور عمارة  إنجليزّية

 واحد

5 
M2- Civ5 لغات 

 وعلوم ساندة
 فريد قطاط -نائلة القربي   العبرّية أو الفارسّية اختيارّية

اختبار مراقبة مستمّرة 

 واحد

  الشاهدالفاضل   تعريب   
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ّية آلاداب والعلوم إلانسانّية: املؤّسسة سوسة:  الجامعة
ّ
 ماجستير بحث في اللغة وألادب والحضارة العربّية كل

  اللغة وألادب والحضارة العربّية: املادة نّيةآلاداب والعلوم إلانسا: مجال التكوين
 

 ثاني السـداس ي ال -اختصا  اللغة  -دروس املاجستير 

 

رقم 

 الوحدة
 نوع الامتحان ألاستاذ عنوان املسألة ةنة للوحدة التعليميّ العناصر املكوّ  طبيعة الوحدة ةالوحدة التعليميّ 

1 
M2-L  تفكير لغوي

  أساسّية  ولساني
أو شفوي اختبار كتابي  فدوى العذاري  البنية وعمل املتكلمنظام  تفكير اللغوي العربي القديمال: 1مسألة 

 عفاف موقو الفضاء الذهني مدخل في العلوم اللسانّية الحديثة: 2مسألة  سداس ي نهائي في الوحدة

0 
M2-L2  تحليل لساني

 أساسّية 1
أو شفوي اختبار كتابي  فاف موقوع مدخل في الصوتيات علوم صوتية وصرفية:  1سألة م

 سامية الدنقير معالجة الجملة فب التوليدية وتركبية علوم صرفية :2مسألة  سداس ي نهائي في الوحدة

3 

 

M2-L3  تحليل لساني

0 

 أساسّية

 فدوى العذاري  طبقات املعنى : 1مسألة 
أو شفوي اختبار كتابي 

 عفاف موقو ة الفعلسيرور  : 2مسألة  سداس ي نهائي في الوحدة

4 

M2-L4  اللغات

 ّيةفقأ ألاجنبّية

اختبار مراقبة مستمّرة  فتحية الدواس  فرنسّية

 واحد

اختبار مراقبة مستمّرة  أنور عمارة  إنجليزّية

 واحد

5 

M2-L5  لغات وعلوم

 ساندة
 اختيارّية

فريد  -نائلة القربي    العبرّية أو الفارسّية

 قطاط

مّرة اختبار مراقبة مست

 واحد

 وئام الحيزم  تعريب
اختبار مراقبة مستمّرة 

 واحد
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ّية آلاداب والعلوم إلانسانّية: املؤّسسة سوسة:  الجامعة
ّ
 ماجستير بحث في اللغة وألادب والحضارة العربّية كل

  اللغة وألادب والحضارة العربّية: املادة آلاداب والعلوم إلانسانّية: مجال التكوين

 

 ثاني السـداس ي ال -اختصا  ألادب  -ملاجستير دروس ا
 

رقم 

 الوحدة
 نوع الامتحان ألاستاذ عنوان املسألة ةنة للوحدة التعليميّ العناصر املكوّ  طبيعة الوحدة ةالوحدة التعليميّ 

1 
M2-Lit1  أجناس

  أساسّية النصو  ألادبّية
اختبار كتابي أو شفوي  بشير الوسالتي ألاقصوصة في مرحلة التأسيس ألاجناس ألادبّية: 1مسألة 

 رضا بن حميد خطاب املقدمات في الرواية في النثر العربي: 2مسألة  سداس ي نهائي في الوحدة

0 
M2- Lit 2  قضايا

 أساسّية الرواية والسرد
 اختبار كتابي أو شفوي  رضا بن حميد تخييل التاريخ في الرواية العربية  الخطاب الروائي: 1مسألة 

 آمنة الرميلي الحوار الروائي خصائص السرد: 2مسألة  سداس ي نهائي في الوحدة

3 
M2- Lit 3  في قضايا

 أساسّية الشعر
 معز جعفوؤرة فن الهجاء في الشعر العربي القديم من قضايا الشعر القديم: 1مسألة 

اختبار كتابي أو شفوي 

 آمال النخيلي املؤثرات ألاجنبية في الشعر الحديث شعر الحديثمن قضايا ال: 2مسألة  سداس ي نهائي في الوحدة

4 

M2- Lit 4  اللغات

 ّيةفقأ ألاجنبّية

اختبار مراقبة مستمّرة  فاتن بن ألازرق  فرنسّية

 واحد

اختبار مراقبة مستمّرة  راضية فالح  إنجليزّية

 واحد

5 

M2- Lit 5  لغات

 وعلوم ساندة
 اختيارّية

فريد  -نائلة القربي   رسّيةالعبرّية أو الفا

 قطاط

اختبار مراقبة مستمّرة 

 واحد

 جميل بن علي  تعريب
اختبار مراقبة مستمّرة 

 واحد
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ّية آلاداب والعلوم إلانسانّية: املؤّسسة سوسة:  الجامعة
ّ
 ماجستير بحث في اللغة وألادب والحضارة العربّية كل

  اللغة وألادب والحضارة العربّية: املادة انّيةآلاداب والعلوم إلانس: مجال التكوين

 السـداس ي الثالث

 عدد

 

الوحدة 

 التعليمية

طبيعة 

الوحدة 

 التعليمية

 العناصر املكونة للوحدة التعليمية

حجم ساعات التدريس في 

 (أسبوعا 14)السداس ي 
 نظام التقييم والامتحانات الضوارب ألارصدة

درس 

 نظري 
 أنواع أخرى 

عند )حدةعنصر الو 

 (الاقتضاء

بين )الوحدة 

 (7و  4

عنصر 

 الوحدة
 الوحدة

مراقبة 

 مستمرة

نظام 

 مزدوج

1 
وحدة أساسية 

 3في الاختصا  
 أساسّية

 0:22 1مسألة 
  6  2  X 

 0:22 0مسألة 

0 

تدريب على 

البحث و مناهج 

 البحث

 أساسّية

 0:22 تدريب على البحث

  6  2  
X 

 
 0:22 مناهج البحث

  

3 
دراسة أثر في 

 ختصا الا 
 أساسّية

 0:22 دراسة أثر بالعربّية : 1درس

0:22 
  6  2  X 

 دراسة أثر بلغة أجنبية: 0درس

4 
لغات أجنبية 

 مختّصة
 أساسّية

 0:22 فرنسية: 1لغة 
  6  1  

X 

 0:22 انجليزية: 0لغة  

5 
علوم لغات و 

  ساندة
 اختيارّية

ترجمة من الفرنسية، ترجمة من 

 إلانجليزية
0:22 

  6  1  
X 

عبرية، فارسية، علم اجتماع،  

 ...فلسفة
0:22 

   8  32   س 20  املجموع
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ّية آلاداب والعلوم إلانسانّية: املؤّسسة سوسة:  الجامعة
ّ
 ماجستير بحث في اللغة وألادب والحضارة العربّية كل

  اللغة وألادب والحضارة العربّية: املادة آلاداب والعلوم إلانسانّية: تكوينمجال ال

 

 ثالث السـداس ي ال -اختصا  الحضارة  -دروس املاجستير 

 
 

رقم 

 الوحدة
 نوع الامتحان ألاستاذ عنوان املسألة ةنة للوحدة التعليميّ العناصر املكوّ  طبيعة الوحدة ةالوحدة التعليميّ 

1 

M3-Civ1  أثردراسة  

  أساسّية

    ل في إلاسالمقت العباملعجزة أو سا  دراسة أثر عربي: 1مسألة 

 

 ثامر الغزي 
اختبار كتابي سداس ي 

 نهائي في الوحدة

 سالم بو خداجة  دراسة أثر أجنبي: 2مسألة 

0 
M3- Civ2  جاهات

ّ
ات

 أساسّية فكرّية معاصرة
اختبار كتابي سداس ي  د بوهاللمحمّ  إشكالية املنهج في الكالم الجديد  1مسألة 

 مد حمزةمح من خالل نماذج فكرة التكليف في النص الديني 2مسألة  نهائي في الوحدة

3 

M3- Lit 3  تدريب

على البحث ومناهج 

 البحث

 أساسّية

 مد حمزةمح  ي لحضار منهجّية البحث ا: 1مسألة 
اختبار شفوي سداس ي 

 ثامر الغزي   ي لحضار ى البحث اتدريب عل: 2مسألة  نهائي في الوحدة

4 

M3- Civ4  اللغات

 ألاجنبّية
 ّيةفقأ

اختبار مراقبة مستمّرة  فتحية دواس  فرنسّية مختّصة

 واحد

اختبار مراقبة مستمّرة  راضية فالح  إنجليزّية

 واحد

5 

M3- Civ5  لغات

 وعلوم ساندة
 اختيارّية

فريد  -بي نائلة القر   أو الترجمة  العبرّية أو الفارسّية

 قطاط

اختبار مراقبة مستمّرة 

 واحد

حميد  -فتحي انقّزو   تاريخفلسفة أو  

 سعيد

اختبار مراقبة مستمّرة 

 واحد
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ّية آلاداب والعلوم إلانسانّية: املؤّسسة سوسة:  الجامعة
ّ
 ماجستير بحث في اللغة وألادب والحضارة العربّية كل

  اللغة وألادب والحضارة العربّية: املادة ّيةآلاداب والعلوم إلانسان: مجال التكوين
 

 ثالث السـداس ي ال -اختصا  اللغة  -دروس املاجستير 
 

رقم 

 الوحدة
 نوع الامتحان ألاستاذ عنوان املسألة ةنة للوحدة التعليميّ العناصر املكوّ  طبيعة الوحدة ةالوحدة التعليميّ 

1 

M3-L1  تفكير لغوي

ولساني من خالل 

 دراسة أثر
  سّيةأسا

 وئام الحيزم ن جنيبل  "الخصائص"  دراسة أثر من التراث اللغوي العربي: 1مسألة 

اختبار كتابي سداس ي 

دراسة أثر من التفكير اللساني : 2مسألة  نهائي في الوحدة

 الحديث
 عفاف موقو "الاستعارة التي نحيا بها: "اليكوف

0 

M3-L2  تحليل لساني

 أساسّية 3

 يشبر الورهاني مفهوم التكلس في التأليفات املقيدة صوتمّية أو الصرففي ال: 1مسألة 
اختبار كتابي سداس ي 

 فدوى العذاري  توجيه إلاعراب في التركيب: 2مسألة  نهائي في الوحدة

3 

M3-L3  التدريب على

البحث ومناهج 

 البحث

 أساسّية

 فدوى العذاري   منهجّية البحث اللساني: 1مسألة 
سداس ي  اختبار شفوي 

 رضا بن حميد  تدريب على البحث اللغوي : 2مسألة  نهائي في الوحدة

4 

M2-L4  اللغات

 ّيةفقأ ألاجنبّية

اختبار مراقبة مستمّرة  منى بن احمد  فرنسّية مختّصة

 واحد

اختبار مراقبة مستمّرة  فتحية حافي  إنجليزّية

 واحد

5 

M2-L5  لغات وعلوم

 ساندة
 اختيارّية

فريد  -نائلة القربي   أو الترجمة ة أو الفارسّيةالعبريّ 

 قطاط

اختبار مراقبة مستمّرة 

 واحد

حميد   -فتحي انقّزو   تاريخفلسفة أو  

 سعيد

اختبار مراقبة مستمّرة 

 واحد
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ّية آلاداب والعلوم إلانسانّية: املؤّسسة سوسة:  الجامعة
ّ
 ةماجستير بحث في اللغة وألادب والحضارة العربيّ  كل

  اللغة وألادب والحضارة العربّية: املادة آلاداب والعلوم إلانسانّية: مجال التكوين

 

 

 السـداس ي الرابع

 

 عدد

 
 الوحدة التعليمية

طبيعة 

الوحدة 

 التعليمية

العناصر املكونة للوحدة 

 التعليمية

حجم ساعات التدريس في السداس ي 

 (أسبوعا 14)
 ألارصدة

 نظام التقييم والامتحانات

 أنواع أخرى  درس نظري 
عنصر الوحدة 

 (عند الاقتضاء)

و  4بين )الوحدة 

 (أرصدة 7

 أمام لجنة علمية علنية  مناقشة 32   رسالة بحث 1

  32   املجموع

 


