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ة التونسّية        
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
              ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 

 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها

 

 لغة: اسم الوحدة التعليميّة

 )أساسيّة(

 

 7عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة:

 Lang. M1 S1 UF1 

 

 الجامعة: سوسة المؤّسسة: كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: اللغة  مجال التكوين: اللغة واآلداب والعلوم اإلنسانيّة 

 السداسي: األّول  الشهادة والمسلك: ماجستير بحث                        مسلك مشترك

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -

ح دراسىة يم بمىا يتىيتهدفالوحدة إلى  تعميىم معرفىة البالىل بالماادنالمّهجيّىة واألسىر المعرفيّىة للتفكيراللّغىو  ال ىد -

 ن ديّة مثمرةتواكل تبّور المعارف المعاصرة. 

 . تعريف البالل بالّّظريّات والتيارات اللّسانيّةالحديثة وتّمية مكتسااته المعرفيّة اللسانيّة -

  التحليل العلمي للوقانع المدروسة قديما وحديثا واستثمار الّتانج لبرح ن د  علمي. تدرياه عل  -

 (Pré-requisالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة  -2

 اإلجازةالمكتساات الحاصلة لدى البالل في الوحدة التعليمية في مرحلة 

 . العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة 3

  . الدروس1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العناصر المكّونة للوحدة
 األرصدة

 شكل آخر أشغال تباي يّة أشغال مسيّرة درس نظر 

    س2:00 :التفكير اللّغوي القديم 1مسألة 
7 

    س2:00 :  التفكير اللساني الحديث 2مسألة 

     س4:00  المجموع

 األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج( -2.3

 ةاألنشبة التباي يّة للوحدة التعليميّ 
 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة

 أنشبة أخرى التربصات المشاريع األعمال الميدانية

 المجموع     

 المحتوى: )مخبط الدرس ووصفه( -4

الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

اء ي وّجهىىب بّىىـىىيتّاول الىىدرس السىىياق التىىاريخي والمعرفيلجمىىع معبيىىات اللّغىىة العربيّىىة وتىىدويّهاوا ختيارات التىى1

ب أو اإلعىرا وصفيّة من خالل تّاول ضيّة مىن قضىايام مثىل السىماع وال يىاس أوأقسىام الكىالممّوالهوضمّب كفايته ال

 .والاّاء والكالموالجملة واإلسّاد الخ

سىىانيات ـىىيتّاول الىىدرس مسىى لة مىىن المسىىانل اللسىىانية الجوهريّىىة )األسىىر التياعتمىىدت لتعريىىف موضىىوع علىىم اللّ 2

للّغىىىة أو اومالمجىىىاورة مثىىىل علىىىم المّبىىىم، أو علىىىم الّّفسىىى و فلسىىىفة تفاعىىىل علىىىم اللّسىىىانيّات مىىىع العل -وضىىىابمّهجه 

 اإلعالميّة...( 

 األنشبة التباي يّة )ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تّظيمه( -2.4

 

 . ا متحانات وت ييم المعارف5

 . طري ة الت ييم ونظام ا متحانات1.5

ي ىّوم وة السداسىي، امتحان باختاار كتابي في أحدالمكّونين أو ا ثّين معا فىي نهايىمعدّل عدد  المراقاة المستمرة + 

 ت ويما مزدوجا.

. التصديم عل  الوحدة التعليميّة )تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون 2.5

 الوحدة داخل المسلك(للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب 
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العّصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

 ا متحان الّهاني المراقاة المستمرة
ضارب 

العّصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

عل  

مستوى 

 المسلك

 ا ختاارات
الموازنة 

 الداخليّة

 ا ختاارات
الموازنة 

 شفاهي كتابي الداخليّة
أشغال 

تباي يّة أو 

 غيرها
 شفاهي كتابي

أشغال 

تباي يّة أو 

 غيرها
التفكير : 1مسألة

 اللّغوي القديم
   

+ 
+    

 3.5 3.5 
تفكير :  2مسألة

 لساني حديث
   +    

 التصديم عل  التربصات والمشاريع -3.5

   توجد تربصات 

 
ة التونسّية

ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
              ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر  التعليميّة المكّونة لها

 أدب اسم الوحدة التعليميّة :

 أساسية
 

 7عدد األرصدة:

 رمز الوحدة

Litt. M1.S1. UF1 
 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: األدب  والحضارة العربيةاآلداب اللغة ومجال التكوين :

 السداسي : األّول  الشهادة و المسلك             ماجستير بحث            مسلك مشترك

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 تهدف الوحدة إل : 

 تعميم معرفة البالل بالسرد العربي قديمه وحديثه.  -

 الوقوف عل  الخصيصات الفّّية واألبّية التي يتميّز بها الّّص السرد  بوصفه خارا وخبابا.  -

 خصوصة.اليتها المإبراز المس لة األجّاسية والتحّو ت التي مّر بها الخباب السرد  وتتاّع اتجاهات الكتابة وجم -

 (Pré-requisوالكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة المكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة  -2

ب ضايا  اعمم اإلفادة من المكتساات الحاصلة لدى البالل في مرحلة اإلجازة والاّاء عليها نحو تح يم معرفة

 السرد.

 العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة -3

  الدروس -1.3

 العّاصر المكّونة للوحدة
 التكوينالحجم اإلجمالي لساعات 

 األرصدة
 شكل آخر أشغال تباي يّة أشغال مسيّرة درس نظر 

 3.5    س 2.00 إنشانية الفضاء في السرد العربي ال ديم 

 إنشانية الرواية الواقعية
 3.5    س 2.00

 07    س 4.00 المجموع

 األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج( -2.3

األنشبة التباي يّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشبة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخبط الدرس ووصفه( -4

 الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة -1.4

 وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة الوصفيّة للوحدة التعليميّة( 

ا هتمام في المس لة األول  بالفضاء مكّونا سرديا وتتاّع خصانصه وهّدسته والمّبم الىي  ي ىوم عليىه يتّم  -1
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 )الثّانيىىات والعالقىىات الضىىدّية( وصىىلته بمكّونىىات أخىىرى كىىالزمن والحىىدا والشخصىىية واألدوات الفّّيىىة كالوصىىف

 والمعجم والتركيل.

جيا، لإليىديولو تتّجه المس لة الثانيىة مىن الوحىدة إلى  ت ىديم معرفىة جديىدة بالواقعيىة   بوصىفها نّصىا حىامال -2

 وإنّما بوصفها أسلوب صياغة وتعاير وفعل كالم.

 تّظيمه(ق . األنشبة التباي يّة )ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطر2.4

 

)طرق وأدوات بيداغوجية، مراجع، استعمال الطرق البيداغوجية والوسائل التعليمية الخاّصة بالوحدة التعليمية  -5

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد( 

بعد  لتدرير عنة في ااإلفادة من البرق الايداغوجية الحديثة وتوظيف ديّامية المجموعات وا ستعانة بالوسانط الجديد

 الجانحة فحسل وإنّما بعدها ايضا.  في فترة 

 االمتحانات وتقييم المعارف -6

: )نظام الت ييم: مراقاة مستمّرة ف ط أو نظام مزدوج أ  مراقاة مستمّرة وامتحانات طريقة التقييم ونظام االمتحانات -6-1

 نهانية(

 لوحدةاي السداسي في نظام مزدوج يتكّون من فرض حضور  في نباق المراقاة المستمّرة وامتحان نهاني ف

 التعليمية.

)تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون  التصديق على الوحدة التعليميّة: -2.6

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

العّصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

 ا متحان الّهاني المستمرةالمراقاة 
ضارب 

العّصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

عل  

مستوى 

 المسلك

 ا ختاارات

الموازنة 

 الداخليّة

 ا ختاارات
الموازن

ة 

 الداخليّة
 شفاهي كتابي

أشغال 

تباي يّة أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تباي يّة 

 أو غيرها

إنشانية الفضاء في 

 ال ديمالسرد العربي 
×   

 

×    

 07 
إنشانية الرواية 

 الواقعية
×   ×    

 التصديم عل  التربصات والمشاريع -3.6

   توجد تربصات
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ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
              ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

تعليميّة والعناصر بطاقة وصفيّة لوحدة  التعليميّة المكّونة لها

 الحضارة :اسم الوحدة التعليميّة

 )أساسيّة(
 

 7عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة:

Civ. M1 S1 UF1 

 

 الجامعة: سوسة المؤّسسة: كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: اللغة واألدب والحضارة العربيّة  مجال التكوين: اآلداب والعلوم اإلنسانيّة 

 السداسي: األّول  الشهادة والمسلك: ماجستير بحث               مسلك مشترك

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 : ترميالوحدة إلى

سىالمي فىي تدريل الّبالل على  التفكيرالتىاريخي الّ ىد  مىن خىالل الاحىث فىي قضاياتتّصىل بتكىّون الفكىر العربىي واإل -1

ورها، ال ىىديم بىىدءا بمىىا يعىىرف بالعصىىر الجىىاهلي مىىرورا بظهىىور اإلسىىالم وتشىىّكل الحضىىارة اإلسىىالميّة وازدهارهىىا وضىىم

تهم مين وم ىا  ضايا مااحث متّّوعة تتعلّم بتراا العرب والمسىلووصو  إل  عصر الّهضة والفترة الحديثة. وتشملتلك ال

ا ارف اقتضىتهوع اندهم وفرقهم ومواقفهمالف هيّة وا جتماعيّىة وغيرهىا وأوجىه اسىتد لهم عليهىا وتصىّيفهم فىي علىوم ومعى

 حضارتهم وشّكلب بالتدريج ما يُعَرف بمّظومة العلوم اإلسالميّة. 

تىى  حفاعىىل معهىىا تاهىىات الفكىىر اإلسىىالميفي تكّونىىه، والعوامىىل المىىؤثّرة فيىىه،والث افات التىىي تمكىىين الّبالىىل مىىن فهىىم اتّج -2

 رؤام الواسمة له، وإقدارم عل  التحليل الّ د  لها.  اكتسل

يلهىا سىالمي وتحلفتح آفاق معرفيّة أمىام البالىل تمّكّىه مىن العاىور مىن فهىم األفكىار والّظريّىات فىي المجىال العربىي اإل -3

 ل  فهم المّجز الفكر  اإلنساني وت ييمه. ون دها إ

إلنسىىانيّة اتمكىىين البالىىل مىىن ا ّطىىالع علىى  بعىىال المّجىىزات ا ستشىىراقيّة والمّاهجالمعاصىىرة المسىىتلهمة مىىن العلىىوم  -4

 المباّ ة عل  الفكر العربي واإلسالمي، وتدرياه عل  التعامل اإلجراني والّ د  معها. 

 (Pré-requisساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة المكتساات الايداغوجيّة ال -2

 المكتساات الحاصلة لدى البالل في الوحدة التعليمية في مرحلة اإلجازة 

 ـ العّاصر المكّونة للوحدة التعليمّية 3

  الدروس -1.3

 التكوينالحجم اإلجمالي لساعات  العّاصر المكّونة للوحدة

درس  األرصدة

 نظر 

 شكل آخر أشغال تباي يّة أشغال مسيّرة

 3.5    س2:00 مس لة في الحضارة ال ديمة

 3.5    س2:00 مس لة في الحضارة الحديثة

 7    س4:00   المجموع

 األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج( -2.3

 ةاألنشبة التباي يّة للوحدة التعليميّ 
 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة

 أنشبة أخرى التربصات المشاريع األعمال الميدانية

 المجموع     

 المحتوى: )مخّبط الدرس ووصفه( -4

الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة  -1.4

 للوحدة التعليميّة(الوصفيّة 

، تعاّىر الميال ديميتّاول الدّرس في مكّونه األّول )مس لة في الحضارة ال ديمة( مسى لة  مىن مسىانل الفكىر العربىي واإلسى-1

يخي عىىن وجىىه مىىن وجىىوم التىىراا الىىديّي والث ىىافي العربىىي مىىا قاىىل اإلسىىالم ومىىن الفكىىر الع انىىد  والسياسىىي والتىىار

كىر كّونىات الف م المسلمون عار مراحىل تىاريخهم ال ىديم والوسىيط. ويهىتّم الىدرس بى براز موا جتماعي والف هي الي  أنش

ثّىرت يّة التي أاإلسالمي وبّيته وخصانصه والعلوم المعاّرة عّه وصلة بعضها باعال، وب هّم العوامل الياتيّة والموضوع

 في تشّكله وتبّورم وتمييز اتّجاهاته. 

ثىاني )مسى لة فىي الحضىارة الحديثىة( مسى لة  مىن مسىانل الفكىر اإلصىالحي أو قضىيّة مىن ويتّاول الدّرس في مكّونه ال -2

قضايا التحديث؛ يتّاولها بالدراسة والتحليىل والّ ىد اسىتّادا إلى  أطروحىات مفّكىرين ومصىلحين عىرب ومسىلمين تميّىزوا 
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ي المجتمع العربي واإلسىالمي. ويسىتعين بآرانهم اإلصالحيّة والتجديديّة وبمشاريعهم التحديثيّة التي تركب أثرا ملموسا ف

الدرس باعال الم اربات الم ارنيّة والّ ديّىة التىي تظهىر قيمىة الجهىود اإلصىالحيّة والتحديثيّىة العربيّىة المايولىة مىن جهىة 

 وهشاشتها ومحدوديّة نتانجها من جهة ثانية. 

 وطرق تّظيمه( األنشبة التباي يّة )ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته -2.4
 

 ا متحانات وت ييم المعارف -5

 طري ة الت ييم ونظام ا متحانات -1- 5

ّوم داسي، وي ة السمعدّل عدد  المراقاة المستمرة + امتحان باختاار كتابي في أحدالمكّونين أو ا ثّين في نهاي

 ت ويما مزدوجا.

ن صر المكوّ ل العّاختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّ التصديم عل  الوحدة التعليميّة )تحديد نساة كّل  -2.5

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

العّصر المكّونة للوحدة 

 التعليميّة

 ا متحان الّهاني المراقاة المستمرة
ضارب 

العّصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

عل  

مستوى 

 المسلك

 ا ختاارات

الموازنة 

 الداخليّة

 ا ختاارات

الموازنة 

 الداخليّة
كتاب

  
 شفاهي

أشغال 

تباي يّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تباي يّة 

أو 

 غيرها
    مس لة في الحضارة ال ديمة

+ 
+    

مس لة في الحضارة  3.5 1.75

 الحديثة
   +    

 والمشاريعالتصديم عل  التربصات  -3.5

تعمال راجع، اس)طرق وأدوات بيداغوجية، مة ة الخاّصة بالوحدة التعليميّ الطرق البيداغوجية والوسائل التعليميّ  -6

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

 العرض والّ اش؛ البري ة الحواريّة؛ العمل الِفَرقي؛ الوسانط الحديثة؛ إمكانيّة ا ختاار والتدرير عن بعد. 
ة التونسّية      

ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
              ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 
 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها

 اسم الوحدة التعليميّة

  1ترجمة ولغات 

 )أفقية(
 

 4عدد األرصدة: 

 M1 S1 Trans1 رمز الوحدة 
 

 الجامعة: سوسة المؤّسسة: كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: اللغة واألدب والحضارة العربيّة مجال التكوين : اآلداب والعلوم اإلنسانيّة

 الّسداسّي: األّول الشهادة والمسلك      ماجستير بحث                    مسلك مشترك

 الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات(أهداف  -1

 يم.ت والمفاهمصبلحا. فتحآفاق الّّظر عّد الّبالل بما يغّي ث افته،ويجّود ملكته اللّسانية باإلقدار عل  تعريل ال

 ـ مساعدة البالل علىاستعمال اللّغتين اإلنجليزيّة والفرنسيّةفي مجال الدّراسات اللّغويّة.

 ، والوقوفمة عّدمعل  تايّن طرق التفكيرمن خالل اللّغتين، وهو ما يساعد عل  تجويدملكة التّرج. مساعدة الّبالل 

 .عل  معضالتها

 (Pré-requisالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة  -2
 

 العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة .3

 الدروس -1.3
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العّاصر المكّونة 

 للوحدة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

أشغال  أشغال مسيّرة درس نظر  األرصدة

 تباي يّة

 شكل آخر

     س 2:00 ترجمة

     س 2:00 الفرنسيّة أو اإلنجليزيّة

 4    س 4:00 المجموع

 األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج( -2.3

األنشبة التباي يّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشبة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخبط الدرس ووصفه( -4

الارنامج المفّصل بالاباقة الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

( 2وبه وتهيئة الّبالل )( فهم الّّص وأسل1ـ يهتّم درس الفرنسيّة واإلنجليزيّة بال واعد األساسيّة الممّكّة من ) 1

 ( للتعاير الشفو .3للتحرير و)

 .ـــــــــــ يهتّم درس التّعريل بتّمية قدرات البالل في التّرجمة 2

 األنشبة التباي يّة )ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تّظيمه( -2.4
 

 ا متحانات وت ييم المعارف -5

 طري ة الت ييم ونظام ا متحانات -1.5

 كتابي أو شفاهي في إحدى المس لتين .

ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون التصديم عل  الوحدة التعليميّة )تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات  -5-2

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

العنصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

 االمتحان النهائي معّدل المراقبة المستمرة
ضارب العّصر 

 المكّون للوحدة

ضارب الوحدة عل  

  مستوى المسلك
 ا ختاارات

 شفاهي كتابي

 + ترجمة
+ + 

1 
2 

 1 + فرنسيّة أو إنجليزيّة

 التصديم عل  التربصات والمشاريع -3.5

............................................................................................. 
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ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث 
              ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر  التعليميّة المكّونة لها

 1علوم ساندة: اسم الوحدة التعليميّة

 1وحدة اختياريّة 
 

 5عدد األرصدة: 

 M1 S1 Opt1 رمز الوحدة 
 

 الجامعة: سوسة اإلنسانيّة بسوسةالمؤّسسة: كلّيّة اآلداب والعلوم 

 المادّة: اللغة واألدب والحضارة العربيّة مجال التكوين: اآلداب والعلوم اإلنسانيّة

 الّسداسّي: األّول مشتركالشهادة والمسلك        ماجستير بحث                      مسلك 

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 ،ويعّمم تكويّه في ا ختصاص.العلميّةفتحآفاق الّّظر عّد الّبالل بما يغّي ث افته. 

 ـ مساعدة البالل علىاستثمار نتانج الّّظريّات العاّمة والعلوم اإلنسانيّة المتّّوعة.

ة يّة عابرّسات بي. مساعدة الّبالل عل  فتح آفاق الم ارنة بين هيم الّّظريّات والعلوم اإلنسانية وغيرها في درا

 للتّخّصصات.

 (Pré-requisالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة  -2
............................................................................................ 

 للوحدة التعليمّيةـ العّاصر المكّونة  3

 الدروس -1.3

العّاصر المكّونة 

 للوحدة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

أشغال  أشغال مسيّرة درس نظر  األرصدة

 تباي يّة

 شكل آخر

     س 2:00 تاريخ األفكار 

     س 2:00 نظريّات عاّمة 

     س 2:00 علوم إنسانيّة

 5    س 6:00 المجموع

 التباي يّة )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج(األنشبة  -2.3

األنشبة التباي يّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشبة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخّبط الدّرس ووصفه( -4

العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

  مّهجيّة. ة والـ يتّاول تاريخ األفكار بالدرس التكوين التاريخي للمفاهيم والّظريات والتمّشيات الّظريّ  1

وبيّة لوم الحاسو العة أو المّبم أو الّرياضيّات أ. يهتّم درس الّّظريّات العاّمة ب هّم الّّظريّات في الفلسف2

ي إلجراني فاجانل والايولوجيا وعلم األعصاب وغيرها مّما يمكن استثمارم في تعميم المستّد الّّظرّ  وتدقيم ال

 الاحث اللّساني.

للّسانّي لتّكوين ابا صلةبعرض أهّم ما ي وم عليه علم من العلوم اإلنسانيّة ذات ال.  يهتّم درس العلوم اإلنسانيّة 3

 للّبالل من قايل علم الّّفر، وعلم ا جتماع أو األنثروبولوجيا، والتّعليميّة وغيرها...

 األنشبة التباي يّة )ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تّظيمه( -2.4

 

 ا متحانات وت ييم المعارف -5

 طري ة الت ييم ونظام ا متحانات -1.5

 . كتابي وشفاهي في إحدى المسانل. 

ن ّصر المكوّ ل العالتصديم عل  الوحدة التعليميّة )تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّ  -5-2

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

 

ضارب الوحدة عل  ضارب العّصر  االمتحان النهائي لمراقبة المستمرةمعّدل االعنصر المكّونة 
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 للوحدة التعليميّة
 

 مستوى المسلك المكّون للوحدة ا ختاارات

 شفاهي كتابي

 + تاريخ األفكار

+ + 

01 

 01  دراسة أثر 2.5

 0.5 + علوم إنسانيّة

 التصديم عل  التربصات والمشاريع -3.5

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السداسي الثاني

 
 

 اختصاص اللغة
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ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
              ******* 

 الجامعي اإلدارة العاّمة للتجديد 
 

بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر  التعليميّة المكّونة لها

 تفكير لغوي ولساني: اسم الوحدة التعليميّة

 اساسية 
 

 7عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة: 

Lang M1 S2 UF2 
 

 الجامعة: سوسة ةالمؤّسسة: كلّيّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوس

 

 الماّدة: اللغة  والعلوم اإلنسانيّةمجال التكوين : اآلداب 

 السداسي : الثاني الشهادة و المسلك          ماجستير بحث                مسلك اللغة

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 العربيةة للغوياتهدف الوحدة إل  معالجة أهم ال ضايا واألصول اللغوية الّظرية والمّهجية في الّظرية  -

 وتدريل البالل عل  التفّكر في هيم ال ضايا والماادئ واألصول.

أو  التركياي في أوت ديم أهم التيارات اللسانية المعاصرة سواء تعل ب بالظاهرة اللغوية في مستواها الصر -

 الد لي.

 ة.ون ديتدريل البالل عل  ا تصال بالّصوص اللغوية واللسانية ومعالجتها معالجة تحليلية  -

 

 (Pré-requisالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة  -2

 

 . العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة3

 الدروس -1.3

العّاصر المكّونة 

 للوحدة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين
 األرصدة

 شكل آخر أشغال تباي يّة مسيّرةأشغال  درس نظر 

   + + س 2:00 تفكير لغو  قديم

   + + س 2:00 لسانيات حديثة

 7    س4:00 المجموع

 األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج( -2.3

األنشبة التباي يّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين
 األرصدة

 أنشبة أخرى التربصات المشاريع الميدانيةاألعمال 

 المجموع     

 المحتوى: )مخبط الدرس ووصفه( -4

الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة و إلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

 عالقة بينفي ال اللغو  ال ديم والّظريات اللسانية الحديثة من خالل الّظرالتركيز عل  مسانل في التفكير  -1

 التركيل والد لة.

 دراسة تباي ية للجمل العربية وكيفية تحليلها باعتماد مّاويل لسانية ود لية.. -2

 دراسة تباي ية للّصوص اللسانية ومّاهج تحليلها -3

 كّل نشاط ومحتوياته وطرق تّظيمه(األنشبة التباي يّة )ت ديم وصف موجز ألهداف  -2.4

 

 ا متحانات وت ييم المعارف -5

 طري ة الت ييم ونظام ا متحانات -5-1

م عا، وي وّ ّين ممعدّل عدد  المراقاة المستمرة + امتحان كتابي في نهاية السداسي في إحدى المس لتين أو ا ث

 ت ويما مزدوجا.

يد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون التصديم عل  الوحدة التعليميّة )تحد -2.5

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

ضارب ضارب  ا متحان الّهاني المراقاة المستمرةالعّصر المكّونة 
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 ا ختاارات للوحدة التعليميّة

الموازنة 

 الداخليّة

 ا ختاارات

الموازنة 

 الداخليّة

العّصر 

المكّون 

 للوحدة

الوحدة 

عل  

مستوى 

 المسلك
 شفاهي كتابي

أشغال 

تباي يّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تباي يّة 

أو 

 غيرها

تفكير لغو  

 قديم
   

+ + 

    

3.5 
لسانيات 

 حديثة
       

 التصديم عل  التربصات والمشاريع -5-3
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ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
              ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر  التعليميّة المكّونة لها

 1تحليل لساني: اسم الوحدة التعليميّة

 أساسية
 

 7عدد األرصدة 

 التعليميّة:رمز الوحدة 

LangM1 S2 UF3 
 

 الجامعة: سوسة ةالمؤّسسة: كلّيّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوس

 

 المادّة: اللغة واألدب والحضارة العربيّة مجال التكوين:  اآلداب والعلوم اإلنسانيّة

 الثانيالسداسي:  الشهادة والمسلك      ماجستير  بحث                       مسلك اللغة

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

وتي ـ فة )صتهدف الوحدة إلى دراسة المبادئ األساسية في التحليل العلمي للغة في المستويات المختل -1

 صرفي ـ تركيبي ـ داللي( دراسة نظرية وتطبيقية تمكن من:

 معرفة جوانب أساسية في التفكير النحوي العربي    -2

 لتطوراالطالع على المناويل اللسانية الحديثة بما يسمح بالتعمق في نصوص االختصاص ومواكبة ا -3

  العلمي،..
 (Pré-requisالمكتسبات البيداغوجيّة السابقة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المطلوبة لمتابعة الوحدة المعنيّة  -2

 

 ـ العناصر المكّونة للوحدة التعليميّة3

 الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العناصر المكّونة للوحدة

أشغال  أشغال مسيّرة درس نظري األرصدة

 تطبيقيّة

 شكل آخر

 3.5    س2:00 مس لة في الّحو

 3.5    س2:00 مس لة  في الد لة

 7    س 4:00 المجموع

 األنشطة التطبيقيّة )مشاريع، تربصات، رسائل تخرج( -2.3

األنشطة التطبيقيّة 

 للوحدة التعليميّة
 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة

 أنشطة أخرى التربصات المشاريع األعمال الميدانية

 المجموع     

 المحتوى: )مخطط الدرس ووصفه( -4

لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة )ت ديم وصف موجز الدروس  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

صيل عوامل وتفظام الالتركيز عل  مسانل في التفكير اللغو  العربي ال ديم من خالل المفاهيم الغالاة فيه )ن - -1

 ...ر إلختعليم ـ مفهوم الحيّز والمحّل ـ الحيف واإلضماالمفاهيم المتّصلة مثل اإلعمال واإللغاء وال

 ني ... كير اللساالتف عرض نموذج أو نماذج من المّاويل في الّظريّات اللسانيّة الحديثة والمفاهيم المركزية في -2

 األنشطة التطبيقيّة )تقديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته و طرق تنظيمه( -2.4

 

 االمتحانات وتقييم المعارف -5

 طريقة التقييم ونظام االمتحانات -1.5

م عا، وي وّ ّين ممعدّل عدد  المراقاة المستمرة + امتحان كتابي في نهاية السداسي في إحدى المس لتين أو ا ث

 ت ويما مزدوجا.

ان في احتساب معدّل العّصر المكّون )تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحالتصديق على الوحدة التعليميّة  -2.6

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة و ضارب الوحدة داخل المسلك(

العنصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

ضارب  االمتحان النهائي المراقبة المستمرة

العنصر 

ضارب 

الوحدة  الموازنة  االختباراتالموازنة  االختبارات
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 شفاهي كتابي

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

 الداخليّة

 شفاهي كتابي

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

المكّون  الداخليّة

 للوحدة

على 

مستوى 

 المسلك

    مس لة في الّحو

+ + 

  

 

1.75 

مس لة في علوم  3.5

 الد لة
     1.75 

 التصديق على التربصات والمشاريع -3.5
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ة       
ّ
 التونسّيةالجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
              ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر  التعليميّة المكّونة لها

 2تحليل لساني : اسم الوحدة التعليميّة

 أساسية
 

 07عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة التعليميّة

LangM1S2UF4 
 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 

 الماّدة: اللغة واألدب والحضارة العربيّة مجال التكوين :  اآلداب و العلوم اإلنسانيّة

 السداسي : الثاني الشهادة و المسلك     ماجستير بحث                     مسلك اللغة

 التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات(أهداف الوحدة  -1

تهدف الوحدة إل  دراسة مس لة من مسانل الصوتمية أو الصرف أو التركيل نظريا وتباي يا سواء أكان ذلك من مّظور  -

 التفكير اللغو  العربي أو راهن المعارف اللسانية الحديثة. 

ن مّظور ذلك م تهدف الوحدة إل  تمكين البلاة من الماادئ األساسية في الصوتمية أو الصرف أو التركيل سواء أكان -

 التفكير اللغو  العربي أو راهن المعارف اللسانية الحديثة. 

 (Pré-requisالمعنيّة  المكتسبات البيداغوجيّة السابقة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المطلوبة لمتابعة الوحدة -2

 

 العناصر المكّونة للوحدة التعليميّة - 3

 الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العناصر المكّونة للوحدة
 األرصدة

 شكل آخر أشغال تطبيقيّة أشغال مسيّرة درس نظري

مسألة  في الصوتيات و/أو 

 الصرف
 3.5    س 2

 3.5    س2 مسألة في التركيب

 07    س 4:00 المجموع

 األنشطة التطبيقيّة )مشاريع، تربصات، رسائل تخرج( -2.3

األنشطة التطبيقيّة 

 للوحدة التعليميّة
 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة

 أنشطة أخرى التربصات المشاريع األعمال الميدانية

 المجموع     

 المحتوى: )مخطط الدرس ووصفه( -4

الاباقة بلمفّصل ا)ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج الدروس  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

ظور من مّ تهدف الوحدة إل  دراسة المستويين الصوتي والصرفي من مستويات اللغة نظريا وتباي يا سواء أكان ذلك

 عربي أو راهن المعارف اللسانية الحديثة في تحليل هيين المستويين.التفكير اللغو  ال

  كير اللغور التفتهدف الوحدة إل  دراسة المستوى التركياي من مستويات اللغة نظريا وتباي يا سواء أكان ذلك من مّظو

 العربي أو راهن المعارف اللسانية الحديثة.

 داف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تنظيمه(األنشطة التطبيقيّة )تقديم وصف موجز أله -2.4

 

 االمتحانات وتقييم المعارف -5

 طريقة التقييم ونظام االمتحانات -1.5

ر ية، في آخلمّهجامعدل المراقاة المستمرة في المكّونات الثالثة + امتحان باختاار شفو  في أحد المكّونين في 

 .الّسداسي؛ وي ّوم ا متحان لجّة تترّكل من أستاذين

ن صر المكوّ ل العّ)تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّ التصديق على الوحدة التعليميّة  -2.5

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

 

ضارب  ضارب االمتحان النهائي المراقبة المستمرةالعناصر المكّونة 
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 االختبارات للوحدة التعليميّة

الموازنة 

 الداخليّة

 االختبارات

الموازنة 

 الداخليّة

العنصر 

المكّون 

 للوحدة

الوحدة 

على 

مستوى 

 المسلك
 كتابي

شفاه

 ي

أشغال 

تطبيقيّة 

 أو غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

مسألة في الصوتمية 

 أو الصرف
   

+ 
 +   1.75 

3.5 

 1.75   +     التركييبمسألة في 

 التصديق على التربصات والمشاريع -3.5
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ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
              ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها

 2: ترجمة ولغاتالتعليميّةاسم الوحدة 

 أفقية
 

 4عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة

Lang M1 S2 Trans2 
 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: اللغة واألدب والحضارة العربيّة مجال التكوين : اآلداب والعلوم اإلنسانيّة

 الثانيالسداسي:  ماجستير بحث                  مسلك اللغةالشهادة و المسلك         

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

ين من خالل ل الدّارسن مياهـ فتح آفاق الّّظر عّد الّبالل بما يغّي ث افته، ويجّود ملكته اللّسانية، ويسمح بالم ارنة بي

 .مفاهيم والّصوصالتدريل عل  ترجمة المصبلحات وال

علوم اإلنسانيّة ميّة، والاإلسالـ مساعدة البالل عل  استعمال اللّغتين اإلنجليزيّة والفرنسيّة في مجالي الدّراسات العربيّة و

 .الساندة لها استعما  يرّكز عل  فهم الّّصوص والمصبلحات

وف دم، والوقجمة عّاعد عل  تجويد ملكة التّرـمساعدة الّبالل عل  تايّن طرق التفكير من خالل اللّغتين، وهو ما يس

 .عل  معضالتها

 (Prérequisالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة  -2

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

 ـ العّاصر المكّونة للوحدة التعليمّية

 الدروس -1.3

العّاصر المكّونة 

 للوحدة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

أشغال  أشغال مسيّرة درس نظر  األرصدة

 تباي يّة

 شكل آخر

 2    : س2 00 ترجمة

 2    2:00 فرنسية أو إنجليزية

 4    س4:00 المجموع

 األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج( -2.3

األنشبة التباي يّة 

 للوحدة التعليميّة
 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة

 أنشبة أخرى التربصات المشاريع األعمال الميدانية

 المجموع     

 المحتوى: )مخبط الدرس و وصفه( -4

الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

رستها   مماوالتدرب علـ يهتّم درس الترجمة ب طالع البالل عل  المفاهيم والمصبلحات ب لسّتها األصلية  1

 وتعرياها واستثمارها.

( 2به وتهيئة الّبالل )( فهم الّّص وأسلو1. يهتّم درس الفرنسيّة واألن ليزيّة بال واعد األساسيّة الممّكّة من )2

 ( للتعاير الشفو .3للتحرير و)

 ظيمه (األنشبة التباي يّة ) ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط و محتوياته و طرق تّ -2.4

 

 ا متحانات وت ييم المعارف -5

 طري ة الت ييم ونظام ا متحانات -1.5

اسي في ة السدشفو  في إحدى اللغتين يجرى في نهاي أومعدّل عدد  المراقاة المستمرة + امتحان باختاار كتابي 

 في ا ثّين معا. أواإلنجليزيّة أو الفرنسيّة 

تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون  التصديم عل  الوحدة التعليميّة ) -5-2

 للوحدة و تحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة و ضارب الوحدة داخل المسلك (

العنصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

ضارب العّصر  االمتحان النهائي معّدل المراقبة المستمرة

 المكّون للوحدة

لوحدة عل  ضارب ا

 ا ختاارات  مستوى المسلك



19 

 

 شفاهي كتابي

 + ترجمة

+ + 

1 

فرنسية أو  2

 إنجليزية
+ 1 

 التصديم عل  التربصات والمشاريع -3.5

............................................................................................. 
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ة      
ّ
 التونسّية الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها

 2علوم ساندة : اسم الوحدة التعليميّة

 اختيارية
 

 5عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة:

Lang M1 S2 Opt2 
 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: اللغة واألدب والحضارة العربيّة مجال التكوين : اآلداب والعلوم اإلنسانيّة

 السداسي :الثاني الشهادة و المسلك    ماجستير بحث              مسلك اللغة

 مهارات، كفاءات(أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات،  -1

 : تهدف الوحدة إل 

 تّمية معارف البالل حول الّظريات اللسانية المعاصرة التوليدية والعرفانية في اختصاصه.  -1

الل خإطالع البالل عل  واقع تضافر ا ختصاص اللساني مع مختلف ا ختصاصات المعرفيّة األخرى من  -2

 ولوجيا. نثروبالعلوم اإلنسانيّة: علم ا جتماع، الفلسفة، األ ممارسة الّظريّات والتيّارات المحايثة وسانر

 (Pré-requisّيّة ة المعالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحد -2

 ـ العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة3

 الدروس -1.3

 اإلجمالي لساعات التكوينالحجم  العّاصر المكّونة للوحدة
 األرصدة

 شكل آخر أشغال تباي يّة أشغال مسيّرة درس نظر 

     س2:00 دراسات م ارنة في ا ختصاص

     س 2:00 مدارس واتجاهات كارى

     س2:00 علوم إنسانية

 5    س4:00 المجموع

 األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج( -2.3

التباي يّة األنشبة 

 للوحدة التعليميّة
 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة

 أنشبة أخرى التربصات المشاريع األعمال الميدانية

 المجموع     

 المحتوى: )مخبط الدرس ووصفه( -4

المفّصل بالاباقة الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة و إلحاق الارنامج  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

 يواصل البالل الي  اختار دراسة لغة من اللغات دراسة نفر اللغة في السداسي الثاني  -1

 األنشبة التباي يّة ) ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط و محتوياته و طرق تّظيمه ( -2.4
 

 ا متحانات وت ييم المعارف -5

 الت ييم ونظام ا متحاناتطري ة  -5-1

رّكل ر لجّة تت ختاااامتحان شفو  آخر السداسي في أحد المكّونين.ويتولّ  ت ييم معدّل عدد  المراقاة المستمرة + 

 من أستاذين

التصديم عل  الوحدة التعليميّة )تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون  -2.5

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

 العناصر المكّونة للوحدة التعليمّية

معّدل المراقبة 

 المستمرة
 االمتحان النهائي

ضارب العّصر 

 المكّون للوحدة

ضارب 

الوحدة 

عل  

مستوى 

 المسلك
 

 ا ختاارات

 شفاهي كتابي

 + ا ختصاصدراسات م ارنة في 

+ + 

 

  + مدارس واتجاهات كارى 2,5

  + علوم إنسانية
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 التصديم -3.5

 التصديم عل  التربصات والمشاريع -3.5
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 السداسي الثاني
 

 

 اختصاص األدب 
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ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 

بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر  التعليميّة المكّونة لها

 : عتبات النّص األدبّي المعاصراسم الوحدة التعليميّة

 أساسية
 

 07عدد األرصدة: 

 2Litt.M1.S2.UFرمز الوحدة التعليميّة: 
 

 الجامعة: سوسة اإلنسانيّة بسوسةسة:كليّة اآلداب و العلوم المؤسّ 

 المادّة: األدب  مجال التكوين:  اآلداب و العلوم اإلنسانيّة

 السداسي : الثاني الشهادة والمسلك       ماجستير بحث         مسلك  أدب

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 تعمل هيم الوحدة عل :

 إبراز أثر العتاات في بّاء الّّص األدبي المعاصر في نباق جّسي الرواية واألقصوصة.  -1

 إبراز الحوارية ال انمة بين مكّونات العتاات وأثرها في إنتاج الد لة. -2

 صال/ا نفصال.ة هيا الخباب المصاحل لألثر الراسم لجدلية ا تّ الوقوف عل  خصوصيّ  -3

 (Prérequisة السابقة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المطلوبة لمتابعة الوحدة المعنيّة المكتسبات البيداغوجيّ  -2

ال العروض از بعاعتماد المكتساات الايداغوجية في نظام اإلجازة، وفي السداسي المشترك وإشراك البلاة في إنج

 الداعمة للوحدة.

 العناصر المكّونة للوحدة التعليميّة -3

 الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العناصر المكّونة للوحدة
 األرصدة

 شكل آخر أشغال تطبيقيّة أشغال مسيّرة درس نظري

     س2:00 عتاات األقصوصة التونسية

خباب الم دّمات في الرواية 

 التونسية 

 س2:00

 
    

 07    س 4:00 المجموع

 تربصات، رسائل تخرج(األنشطة التطبيقيّة )مشاريع،  -2.3

األنشطة التطبيقيّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشطة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 البرق الايداغوجية 5إضافة  

 المحتوى: )مخطط الدرس ووصفه( -4

من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر الدروس  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

لعّىىاوين اتعتّىىي المسىى لة األولىى  بىى هّم مكّونىىات العتاىىات فىىي األقصوصىىة التونسىىية )العّىىوان/ صىىفحة الغىىالف/  -1

 ا.الم دّمة / الهوامش وأشكال توظيفهة والصالت ال انمة بيّها والّّص/ اإلهداء/ التصدير/ الداخليّ 

 ىة/ ة/ الالحألصىليّ دراسة خباب الم دّمة وأنواعهىا )الم دّمىة اإل  تهتّم المس لة الثانية بجّر الرواية وتّصرف  – 2

 ة( ومختلف الوظانف التي تّهال بها.المت ّخرة/الم دّمة المتخيّلة/ الم دّمة الغيريّ 

 ف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تنظيمه(األنشطة التطبيقيّة )تقديم وص -2.4
 

)طرق وأدوات بيداغوجية، مراجع، استعمال الطرق البيداغوجية والوسائل التعليمية الخاّصة بالوحدة التعليمية  -5

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

عن  الحصص إمكان تدرير بعالة مع ة والوسانط الاصريّ ة المجموعات وا ستئّاس باإلعالميّ اعتماد ديّاميّ 

 بعد.

 االمتحانات وتقييم المعارف -6

)نظام الت ييم: مراقاة مستمّرة ف ط أو نظام مزدوج أ  مراقاة مستمّرة وامتحانات طريقة التقييم ونظام االمتحانات: -6-1 

 نهانية(

 الّظام المزدوج الجامع بين المراقاة المستمّرة وا متحان الّهاني في السداسي.
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ن ّصر المكوّ ل الع)تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّ  التصديق على الوحدة التعليميّة -2.6

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

العنصر المكّونة 
 للوحدة التعليميّة

 االمتحان النهائي المراقبة المستمرة
ضارب 

العنصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

على 

مستوى 

 المسلك
 االختبارات

الموازنة 

 الداخليّة

 االختبارات

الموازنة 

 شفاهي كتابي الداخليّة

أشغال 

تطبيقيّة 

 أو غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تطبيقيّة 

 أو غيرها

عتاىىىىىىىىىىات  -
األقصوصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 التونسية
×   

 

× 

 
   

 03.5 
خبىىىىىىىىىاب  -

الم ىىىىىىىىىدّمات فىىىىىىىىىي 
 الرواية التونسية

×   ×  

 

 

 

 

 التصديق على التربصات والمشاريع - 3 – 5
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ة التونسّية      

ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 

 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها

 في الخطاب الروائي: من الحوار إلى الحوارية: الوحدة التعليميّةاسم 

 أساسية

 

 07عدد األرصدة: 

 3Litt.M1.S2.UFرمز الوحدة التعليميّة: 
 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: األدب المعاصر مجال التكوين :  اآلداب و العلوم اإلنسانيّة

 السداسي : الثاني ماجستير بحث             مسلك  أدب

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 تهدف هيهالوحدة إل :

 إبراز قيمة الحوار والحوارية في الخباب األدبي. -

إبىىراز  ال انمىة على نسىج محىاورة بىىين وجهىين: الحىوار بوصىىفه عّصىرا فّّيىا بّيىىة وأنواعىا ووظىانف والحواريىىة   -

 التفاعالت الّّصية بين الرواية والّصوص التي تستدعيها.

 التصريف اإلجراني لهيم المفاهيم والم و ت قصد فتح أفاق معرفية جديدة.  - 

 (Pré-requisالمكتسبات البيداغوجيّة السابقة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المطلوبة لمتابعة الوحدة المعنيّة  -2

 اإلفادة من مكتساات اإلجازة ، و الّسّة األول  ماجستير.

 العناصر المكّونة للوحدة التعليميّة -3

 الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العناصر المكّونة للوحدة

درس  األرصدة

 نظري

أشغال 

 مسيّرة

 شكل آخر أشغال تطبيقيّة

     س2:00 الحوار في الّرواية العربية

     س2:00 الحوارية في الرواية 

 07    س 4:00 المجموع

 األنشطة التطبيقيّة )مشاريع، تربصات، رسائل تخرج( -2.3

األنشطة التطبيقيّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشطة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 

 المحتوى: )مخطط الدرس ووصفه( -4

 )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة الدروس  -1.4

 وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

ي اسىت راء يىة فىلتداوليهتّم المكّون األّول من الوحدة التعليمية بالحوار م ّوما سرديا. ويفيىد مىن اإلنشىانية وا -1

 أطراف الحوار وأشكاله ووظانفه.

دا وانىي اعتمىايّحو المكّون الثاني إل  تتاّىع أشىكال الحواريىة والتفىاعالت ال انمىة فىي الخبىاب العربىي الر -2

 عل  عتاات نّصية مارزا الصلّة المكيّة بين ال ّص والّصوص المهاجرة إل  الّّص.

 ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تنظيمه( األنشطة التطبيقيّة )تقديم وصف موجز -2.4

 

)طرق وأدوات بيداغوجية، مراجع، استعمال الطرق البيداغوجية والوسائل التعليمية الخاّصة بالوحدة التعليمية  -5

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

و شكل ما هبعن بعد  اعتماد ديّامية المجموعات وإشراك البلاة في إنجاز عدد من العروض مع إمكان التدرير

 من أشكال التواصل الايداغوجي   في فترات األزمة الصّحية. وإنّما أيضا في كّل الفترات.

 االمتحانات و تقييم المعارف -6
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انات مّرة وامتحقاة مست)نظام الت ييم: مراقاة مستمّرة ف ط أو نظام مزدوج أ  مراطريقة التقييم و نظام االمتحانات: -6-1 

 نهانية(

 مّظام مزدوج : المراقاة المستمّرة ، و ا متحان الّهاني.

) تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر التصديق على الوحدة التعليميّة  -2-6

 المكّون للوحدة و تحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة و ضارب الوحدة داخل المسلك (

العنصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

 االمتحان النهائي المراقبة المستمرة

ضارب 

العنصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

على 

مستوى 

 المسلك

 االختبارات

الموازنة 

 الداخليّة

 االختبارات

الموازنة 

 كتابي الداخليّة
شفاه

 ي

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

الحىىوار فىىي الروايىىة 

 العربية
×   

 

× 

 
   

 3,5 
الحواريىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي  

 الرواية 
×   ×    

 التصديق على التربصات و المشاريع - 6-3
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ة التونسّية      

ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 

 

 تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لهابطاقة وصفيّة لوحدة 

 في الخطاب الشعري :اسم الوحدة التعليميّة

 أساسية
 

 07عدد األرصدة: 

 Litt.M1.S.2.UF4رمز الوحدة التعليميّة: 
 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: األدب مجال التكوين :  اآلداب و العلوم اإلنسانيّة

 السداسي: الثاني ماجستير بحث          مسلك أدب 

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 تهدف هيم الوحدة إل :

 إبراز أهّم ال ضايا الفّّية والد لية لل صيدة العربية ال ديمة والمعاصرة.   -

 تايّن طرانم اشتغال الخباب وعالقته باليات المّتجة للّّص.  -

 وصل الّّص بالمّاهج الحديثة اإلنشانية والسميانية والتداولية.  -

 (Prérequisالمكتسبات البيداغوجيّة السابقة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المطلوبة لمتابعة الوحدة المعنيّة  -2

 الّساب ة في اإلجازة ، وفي السداسي األّول من الماجستير.اعتماد المكتساات 

 العناصر المكّونة للوحدة التعليميّة -3

 الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العناصر المكّونة للوحدة

أشغال  أشغال مسيّرة درس نظري األرصدة

 تطبيقيّة

 شكل آخر

     س2:00 أغراض الشعر العربي ال ديم

الحواريىىىىة فىىىىي الشىىىىعر العربىىىىي 

 المعاصر 
     س2:00

 07    س 4:00 المجموع

 األنشطة التطبيقيّة )مشاريع، تربصات، رسائل تخرج( -2.3

األنشطة التطبيقيّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشطة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخطط الدرس و وصفه( -4

 )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة  للوحدة التعليميّةالدروس  -1.4

 و إلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

 التلفّظ كالياتتّهال المس لة األول  عل  تتاّع آليات اشتغال الخباب الهجاني وصلته باليات وإش -1

 والوظانف التي يّجزها هيا الخباب. 

 لعربيةاتتّجه المس لة الثانية إل  إبراز أشكال المحاورة الّّصية بين الّصوص الشعرية  -2

 خصوصية الّّص العربي والّصوص الغربية مهتّمة بالتحويالت ال انمة التي تارز

 األنشطة التطبيقيّة ) تقديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط و محتوياته و طرق تنظيمه ( -2.4

 

)طرق وأدوات بيداغوجية، مراجع، استعمال الطرق البيداغوجية والوسائل التعليمية الخاّصة بالوحدة التعليمية:  -5

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

اجم ن المعالبرق الايداغوجية الحديثة ، و المراجع األجّاية و العربية المتخّصصة ، فضال عاإلفادة من 

 والموسوعات، مع إمكان التدرير عن بعد أثّاء الجانحة وما بعدها.

 االمتحانات و تقييم المعارف -6
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تحانات تمّرة واماقاة مسنظام مزدوج أ  مرنظام الت ييم: مراقاة مستمّرة ف ط أو طريقة التقييم و نظام االمتحانات: )  -6-1

 نهانية(

 نظام مزدوج  ي وم عل  الجمع بين المراقاة المستمرة ، و امتحانات السداسي الّهانية.

ن ّصر المكوّ ل الع) تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّ التصديق على الوحدة التعليميّة -6-2

 ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة و ضارب الوحدة داخل المسلك (للوحدة و تحديد 

 

العنصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

 االمتحان النهائي المراقبة المستمرة

ضارب 

العنصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

على 

مستوى 

 المسلك

 االختبارات

الموازنة 

 الداخليّة

 االختبارات

الموازنة 

 كتابي الداخليّة
شفاه

 ي

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

أغراض الشعر العربىي 

 ال ديم
×   

 

× 

 
   

 3,5 
الحواريىىىة فىىىي الشىىىعر  

 العربي المعاصر
×   ×    

 التصديق على التربصات والمشاريع - 6-3
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ة التونسّية      

ّ
 الجمهوري

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 

بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة و العناصر  التعليميّة المكّونة لها

 :2الوحدة األفقية

 2التّرجمة و اللّغات 
 

 04عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة التعليميّة

M1.S2 Trans2Litt. 
 

 الجامعة: سوسة العلوم اإلنسانيّة بسوسةالمؤسسة: كليّة اآلداب و 

 المادّة: األدب مجال التكوين :  اآلداب و العلوم اإلنسانيّة

 السداسي: الثاني ماجستير بحث              مسلك األدب

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 تهدف الوحدة إل :

 بالّّصوص األجّاية ، و الثّ افات األخرى في نباق المثاقفة .تجويد تكوين البالل ، و وصله  -

 تمتين صلته بحضارات جديدة ِلفهم الّّصوص األجّاية ، و اإلفادة من إمكاناتها .  -

 وصل المكتوب بالمّبوق في نباق مادّتي الفرنسية و اإلنجليزية .  -

 (Prérequisيّة و الكفاءات المطلوبة لمتابعة الوحدة المعنيّة المكتسبات البيداغوجيّة السابقة )تحديد الوحدات التعليم -2

 ماجستير. ألول ااإلفادة من المكتساات الايداغوجية في مادّتي الترجمة واللغات وفي نظام اإلجازة وفي السّة 

 العناصر المكّونة للوحدة التعليمّية -3

 الدروس -1.3

العناصر المكّونة 

 للوحدة

 التكوينالحجم اإلجمالي لساعات 

أشغال  أشغال مسيّرة درس نظري األرصدة

 تطبيقيّة

 شكل آخر

 2    س2:00 الترجمة

اللّغات األجّاية: فرنسية 

 أو إنجليزية
 2    س2:00

 4    س 4:00 المجموع

 األنشطة التطبيقيّة )مشاريع، تربصات، رسائل تخرج( -2.3

األنشطة التطبيقيّة 

 للوحدة التعليميّة

 اإلجمالي لساعات التكوينالحجم 

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشطة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخطط الدرس ووصفه( -4

)ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة الدروس  -1.4

 التعليميّة(الوصفيّة للوحدة 

يّىر لجملىة، وتختهتّم الترجمة ب شكالية تعريل الّصوص ، و العّاية بالمصىبلح ، و المعجىم ، و التركيىل وبّىاء ا -1

 اللفظ المّتج للمعّ .

فّّيىا أسىلوبيا و يعتّي درس اللغات األجّاية ب قامة التواصل الشفو  وال درة عل  تحليل الّصوص األجّاية تحليال-2

 يسىع  الىدرسومهارات لغويىة تمّكىّّهم مىن اإللمىام ب سىاليل الكتابىة والمىدارس األدبيىة فىي الغىرب.  إلكساب البلاة

 فضال عن ذلك إل  تعويد البلاة عل  التحرير بلغة أخرى إضافة إل  العربية.

 األنشطة التطبيقيّة )تقديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تنظيمه( -2.4

 

)طرق وأدوات بيداغوجية، مراجع، استعمال الطرق البيداغوجية والوسائل التعليمية الخاّصة بالوحدة التعليمية:  -5

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

ضافة إل  باإل التركيز عل  التواصل الشفوّ  ، و اإلفادة من المراجع الممكّة: كتاا ومعاجم ودوريات وصحافة

 ثة مع إمكان الدراسة عن بعد دعما للمسار التكويّي.توظيف الوسانط الحدي

 االمتحانات وتقييم المعارف -6

 طريقة التقييم ونظام االمتحانات -1 -6
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 مراقاة مستمّرة

ن عّصر المكوّ دّل ال)تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب مع التصديق على الوحدة التعليميّة -2 -6

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

العنصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

 االمتحان النهائي المراقبة المستمرة

ضارب 

العنصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

ى عل

مستوى 

 المسلك

 االختبارات

الموازنة 

 الداخليّة

 االختبارات

الموازنة 

 شفاهي كتابي الداخليّة

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

  × × الترجمة

   

 

لغات أجّاية: فرنسية  02  

 أو إنجليزية
× ×   

 والمشاريعالتصديق على التربصات  - 3 –6
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ة التونسّية      

ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 

 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها

 2العلوم الّساندة  :اسم الوحدة التعليميّة

 اختيارية
 

 05 عدد األرصدة:

  Litt.M1.S2.Opt.2رمز الوحدة التعليميّة  
 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: األدب مجال التكوين:  اآلداب و العلوم اإلنسانيّة

 السداسي: الثاني ماجستير بحث                     مسلك األدب

 )معلومات، مهارات، كفاءات(أهداف الوحدة التعليميّة  -1

 تسع  هيم الوحدة التعليمية إل : -

 سداسي.ا نفتاح عل  أفم معرفي يعّمم التكوين األصلي للبالل ويدعم المسانل المدروسة في هيا ال  -

يهىا تي ت وم علتعميم سؤال المثاقفة وا طالع عل  اآلداب األجّاية والمدارس األدبية واألسر المعرفية ال -

 واتجاهاتها الفّّية 

 نسج صالت مخصوصة بين األدب والعلوم اإلنسانية وتوظيف المّهج في الدراسة األدبية. -

 (Pré-requisوالكفاءات المطلوبة لمتابعة الوحدة المعنيّة  المكتسبات البيداغوجيّة السابقة )تحديد الوحدات التعليميّة -2

 اِعتماد المكتساات الّساب ة في نظام اإلجازة والسداسي األّول من الماجستير.

 العناصر المكّونة للوحدة التعليميّة -3

 الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العناصر المكّونة للوحدة

أشغال  أشغال مسيّرة درس نظري األرصدة

 تطبيقيّة

 شكل آخر

: دراسات م ارنة في 1مس لة 

 األدب 
 2    س2:00

 2    س2:00 : المدارس األدبية2مس لة 

: علوم إنسانية ، علم 3مس لة 

 اجتماع األدب 
 1    س 2.00

 05    س 6:00 المجموع

 األنشطة التطبيقيّة )مشاريع، تربصات، رسائل تخرج( -2.3

األنشطة التطبيقيّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشطة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخطط الدرس ووصفه( -4

الارنامج المفّصل بالاباقة )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الدروس  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

ف فّّيا ل وا ختالم التاادتهتم المس لة األول  بالمشترك األدبي والعّاية بالمؤثّرات األدبية المتاادلة ووجو -1     

 ود ليا في نصيّن يّتميان إل  ث افتين مختلفتين )الث افة الغربية والث افات األجّاية(

ها، ن اتجاهاتماتجام بالمسالة الثانية م ّومات المدرسة األدبية واألرضية التي نش ت فيها والتعريف تتتاّع  -2

 الرومّسية أو الواقعية أو السوريالية أسسا ومكّونات فّّية.

لم مّّظر  ع ا عل ت وم المس لة الثالثة عل  التعريف بالصالت ال انمة بين علم ا جتماع واألدب اعتماد  -3

دب لحركة األ ماعيةوا هتمام بعمل إجراني من نحو "سوسيولوجيا الغزل" للباهر لايل أو "الد لة ا جت ا جتماع

 الرومّبي ي" ليمّ  العيد 

 األنشطة التطبيقيّة ) تقديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط و محتوياته و طرق تنظيمه ( -2.4
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تعمال اجع، اس)طرق وأدوات بيداغوجية، مرالطرق البيداغوجية والوسائل التعليمية الخاّصة بالوحدة التعليمية:  -5

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

ضال عن فدروس توفير مراجع متّّوعة في األدب الم ارن والمدارس األدبية والعمل عل  توظيف اإلعالمية في ال

 بعد.إمكان التدرير عن 

 االمتحانات وتقييم المعارف -6

 طريقة التقييم ونظام االمتحانات -1 -6

 اعتماد نظام المراقاّة المستمّرة ف ط

)تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون  التصديق على الوحدة التعليميّة - 2 –6

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك( 

العنصر المكّونة للوحدة 

 التعليميّة

 المراقبة المستمرة
االمتحان 

 النهائي

ضارب 

العّصر 

 المكّون للوحدة

ضارب الوحدة 

ل  مستوى ع

 المسلك

 ا ختاارات ا ختاارات

أشغال  شفاهي كتابي

تباي ية أو 

 غيرها
 شفاهي كتابي

دراسات م ارنة  -1

 في األدب 

+ 

 

+ 

 
 

 

 

 

 
1 

 1    + + المدارس األدبية -2 02.5

علوم إنسانية :  -3

 علم اجتماع األدب 

+ 

 

+ 

 
   0.5 

 التصديق على التربصات والمشاريع - 6-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السداسي الثاني

 

 

 اختصاص الحضارة
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ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 

 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها

 واجتماعيّةدراسات ث افيّة اسم الوحدة التعليميّة: 

 )أساسيّة(
 

 7عدد األرصدة: 

 Civ M1 S2 UF2رمز الوحدة:
 

 الجامعة: سوسة المؤسسة:كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: اللغة واآلداب والحضارة العربيّة  مجال التكوين : اآلداب والعلوم اإلنسانيّة 

 السداسي : الثاني  مسلك الحضارة           الشهادة و المسلك   :      ماجستير بحث       

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 تهدف الوحدة إل :

 الوقوف عل  قضايا التفكير في المجالين العالمي والعربي واإلسالمي. -1

  جها المادالل إنتامستواها العالميمن ختمكين البالل من استكشاف إحدى ال ضايا الث افية وا جتماعية العامة في  -2

ختلفة، مة الموالالماد  والتفاعل بين مختلف الحضارات. )يشمل ذلك األفكار والعلوم والفّون والصّاعات، واألنظ

 وأنماط العيش وما جرى مجراها(.

اعية في ا جتمو افية تدريل الّبالل عل  التفكيرالتاريخي الّ د  من خالل الاحث في قضاياتتّصل بالدراسات الث -3

 .مراحل تشكلها المختلفة.ويشمليلك األنشبة الفكرية والث افية والمؤسسات وأنظمتها

 (Pré-requisالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة  -2

 التعليمية في مرحلة اإلجازة والسداسي األول.المكتساات الحاصلة لدى البالل في الوحدة 

 1ـ العّاصر المكّونة للوحدة التعليمّية  3

  الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين 1العّاصر المكّونة لوحدة الحضارة

درس  األرصدة

 نظر 

 شكل آخر أشغال تباي يّة أشغال مسيّرة

دراسات ث افيّة واجتماعيّة  :1مسألة

 في المجال العالمي
 3.5    س2:00

دراسات ث افيّة واجتماعيّة : 2مسألة

 في المجال العربي واإلسالمي
 3.5    س2:00

 المجموع
 7    س 4:00

 األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج( -2.3

األنشبة التباي يّة 

 للوحدة التعليميّة

 اإلجمالي لساعات التكوينالحجم 

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشبة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخبط الدرس ووصفه( -4

الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة  -1.4

 التعليميّة(الوصفيّة للوحدة 

ماد  ماد  والالرات الـتتّاول المس لة األول  قضايا ث افية واجتماعية عامة في المستوى العالميمن خالل إنتاج الحضا1

حّف ني، وما يا الكوووجوم التفاعل بيّها. وتسع  إل  دفع البالل إل  استكشاف اإلنتاج الماد  والالماد  في مستواهم

 ارات.به من تفاعل بين مختلف الحض

إنتاجها  ن خاللمقضايا ث افية واجتماعية عامة في صلل الحضارة العربية واإلسالمية  ،. تتّاول المس لة الثانية2

ة، ة المختلفاألنظموالماد  والالماد  وتفاعلها مع مختلف الحضارات. يشمل ذلك األفكار والعلوم والفّون والصّاعات، 

 وأنماط العيش، والتااد ت.

 األنشبة التباي يّة )ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تّظيمه( -2.4
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 ا متحانات وت ييم المعارف -5

 طري ة الت ييم ونظام ا متحانات -1- 5

ّوم داسي، وي ة السمعدّل عدد  المراقاة المستمرة + امتحان باختاار كتابي في أحدالمكّونين أو ا ثّين في نهاي

 مزدوجا، ويتّم ت ييم الّدوة شفويا من قال لجّة تتكون من أستاذين.ت ويما 

ن ّصر المكوّ ل العالتصديم عل  الوحدة التعليميّة )تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّ  -2.5

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

ّونة العّاصر المك

 للوحدة التعليميّة

 ا متحان الّهاني المراقاة المستمرة

ضارب 

العّصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

عل  

مستوى 

 المسلك

 ا ختاارات

الموازنة 

 الداخليّة

 ا ختاارات

الموازنة 

 الداخليّة
كتاب

  
 شفاهي

أشغال 

تباي يّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تباي يّة 

أو 

 غيرها

دراسات : 1مسألة

ث افيّة واجتماعيّة 

في المجال 

 .العالمي

   

+ 

+    1.75 

3.5 
دراسات : 2مسألة

ث افيّة واجتماعيّة 

في المجال العربي 

 .واإلسالمي

   +    1.75 

 التصديم عل  التربصات والمشاريع -3.5

 ع، استعمالة، مراج)طرق وأدوات بيداغوجية ة الخاّصة بالوحدة التعليميّ الطرق البيداغوجية والوسائل التعليميّ  -6

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

 د. ير عن بعالتدروالعرض والّ اش؛ البري ة الحواريّة؛ العمل الِفَرقي؛ الوسانط الحديثة؛ إمكانيّة ا ختاار 

 
ة التونسّية      

ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 

 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها

 الحياة اليوميّةاسم الوحدة التعليميّة: 

 )أساسيّة(

 

 07عدد األرصدة: 

 Civ M1 S2 UF3رمز الوحدة التعليميّة: 

 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: اللغة واآلداب والحضارة العربيّة مجال التكوين: اآلداب و العلوم اإلنسانيّة

 السداسي : الثاني الشهادة و المسلك ماجستير بحث:                         مسلك  الحضارة

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 إل :ترمي هيم الوحدة 

المعيش ّها بمدراسة قضية دقي ة من قضايا الحضارة العالمية والعربية واإلسالمية، وخصوصا ما يتّصل  -1

 اليومي وما يكتّفه من مؤّسسات وانتظام اجتماعي،

حياة  مي فيتدريل الّبالل عل  التفكيرالتاريخي الّ د  من خالل الاحث في قضايا دقي ةتتّصل باليو -2

شبة ك األنخصوصيات في الحضارة اإلسالمية في مجالها العربي وغير العربي،ويشمليلا نسان وما يحكمه من 

 .الفكرية والث افية والمؤّسسات وأنظمتها

ي از بحوا فإلنج إكساب البالل مهارة الاحث في المعيش اليومي بحثا حضاريّا وأنثروبولوجيّا، تهيئة  له -3

 هيا المجال الثر .

 (Pré-requisلسابقة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المطلوبة لمتابعة الوحدة المعنيّة المكتسبات البيداغوجيّة ا -2

 المكتساات الحاصلة لدى البالل في الوحدة التعليمية في مرحلة اإلجازة والسداسي األول.

 العناصر المكّونة للوحدة التعليميّة -3
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 الدروس -1.3

 اإلجمالي لساعات التكوينالحجم  العّاصر المكّونة للوحدة

درس  األرصدة

 نظر 

أشغال  أشغال مسيّرة

 تباي يّة

 شكل آخر

اليومي في المجتمعات 

 .العربيّة
 3.5    س2:00

اليومي في المجتمعات غير 

 .العربيّة
 3.5    س2:00

 7    س4:00 المجموع

 األنشطة التطبيقيّة )مشاريع، تربصات، رسائل تخرج( -2.3

التطبيقيّة األنشطة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشطة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخطط الدرس ووصفه( -4

الاباقة بلمفّصل ا)ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج الدروس  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

ة، وما والمعاصر  ديمةـتتّاول المس لة األول ، تّاو  دقي ا، ما يتّصل بالمعيش اليومي في المجتمعات العربية ال1

 الها.اشتغ يتحكم في هيا المعيش من مؤّسسات وانتظام اجتماعي، مع الحرص عل  محاولة تفكيكها ورصد آليات

ليومي في عيش اتّاو  دقي ا ما يتصل بالم اليومي في المجتمعات غير العربّية"ول المس لة الثانية "ـوتتّا2

ولة   محاالمجتمعات غير العربية، وما يتحكم في هيا المعيش من مؤّسسات وانتظام اجتماعي، مع الحرص عل

 تفكيكها ورصد آليات اشتغالها.

 موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تنظيمه(األنشطة التطبيقيّة )تقديم وصف  -2.4

 

 االمتحانات وتقييم المعارف -5

 طريقة التقييم ونظام االمتحانات - 5-1

م عا، وي وّ ّين ممعدّل عدد  المراقاة المستمرة + امتحان كتابي في نهاية السداسي في إحدى المس لتين أو ا ث

 ت ويما مزدوجا.

ن صر المكوّ ل العّ)تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّ  التعليميّةالتصديق على الوحدة  -2.5

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

العّصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

 ا متحان الّهاني المراقاة المستمرة
ضارب 

العّصر 

المكّون 

 للوحدة

 ضارب

الوحدة 

عل  

مستوى 

 المسلك

المواز ا ختاارات

نة 

الداخليّ 

 ة

 ا ختاارات

الموازنة 

 الداخليّة
كتاب

  

شفا

 هي

أشغال 

تباي يّة أو 

 غيرها

 كتابي
شفا

 هي

أشغال 

تباي يّة أو 

 غيرها

اليومي في : 1مس لة

 .المجتمعات العربيّة
   

+ + 

  

 

1.75 

اليومي في  :2مس لة 3.5

المجتمعات غير 

 .العربيّة

     1.75 

 التصديم عل  التربصات والمشاريع -3.5

 ع، استعمالة، مراج)طرق وأدوات بيداغوجية ة الخاّصة بالوحدة التعليميّ الطرق البيداغوجية والوسائل التعليميّ  -6

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

 العرض والّ اش؛ البري ة الحواريّة؛ العمل الِفَرقي؛ الوسانط الحديثة؛ إمكانيّة ا ختاار والتدرير عن بعد. 
ة التونسّية      

ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
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 والعناصر التعليميّة المكّونة لهابطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة 

 الّظم والمؤّسساتاسم الوحدة التعليميّة: 

 )أساسيّة(

 

 07عدد األرصدة: 

 Civ M1 S2 UF4رمز الوحدة التعليميّة:

 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 اللغة واآلداب والحضارة العربيّةالمادّة:  مجال التكوين :  اآلداب و العلوم اإلنسانيّة

 السداسي : الثاني الشهادة و المسلك: ماجستير بحث                     مسلك  الحضارة

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 تهدف الوحدة إل :

 ديثا.ما وحقدياستكشاف ما يتحكم في المجتمع العربي واإلسالمي من نظم سياسية واقتصادية وث افية   -1

ة ية والفّيالمادوتمكين البالل مّة مهارة دراسة مظهر من مظاهر الحياة الفكرية والث افية وا جتماعية  -2

 في ال ديم والحديث.

حث ن الاجتماعية قديما وحديثا وتّزيلها ضمفتح آفاق البالل عل  دراسة المؤسسات السياسية وا  -3

 الحضار ، تهيئة له  ستثمارها في بحوثه.

 

 (Prérequisالمكتسبات البيداغوجيّة السابقة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المطلوبة لمتابعة الوحدة المعنيّة  -2

 جازة والسداسي األول.المكتساات الحاصلة لدى البالل في الوحدة التعليمية في مرحلة اإل

 ـ العناصر المكّونة للوحدة التعليميّة3

 الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العناصر المكّونة للوحدة
 األرصدة

 شكل آخر أشغال تطبيقيّة أشغال مسيّرة درس نظري

 3.5    س2:00 .الّظم والمؤّسسات في الحضارة ال ديمة: 1مس لة

 3.5    س2:00 .والمؤّسسات في الحضارة الحديثةالّظم : 2مس لة

 7    س 4:00 المجموع

 األنشطة التطبيقيّة )مشاريع، تربصات، رسائل تخرج( -2.3

 ةاألنشطة التطبيقيّة للوحدة التعليميّ 
 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة

 أنشطة أخرى التربصات المشاريع األعمال الميدانية

 المجموع     

 المحتوى: )مخطط الدرس ووصفه( -4

)ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة الدروس  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

ي العرب بدراسة ما يتحكم في المجتمعالّظم والمؤّسسات في الحضارة ال ديمة" تختص المس لة األول  " -

اة ر الحي، وترمي إل  دراسة مظهر من مظاهسياسية واقتصادية وث افية نظم ومؤّسساتواإلسالمي قديما من 

وجود ب تّظم الي كانالفكرية والث افية وا جتماعية والمادية والفّية في ال ديم بالوقوف عل  أبرز المؤسسات الت

 سة الخالفة والحساة وأحكام السوق... ا جتماعي عل  غرار مؤس

حديثة من عات البدراسة ما يتحكم في المجتم الّظم والمؤّسسات في الحضارة الحديثة"تختص المس لة الثانية " -

ية لث اف، وترمي إل  دراسة مظهر من مظاهر الحياة الفكرية واسياسية واقتصادية وث افية نظم ومؤّسسات

الّظام  غرار وا جتماعية والمادية والفّية بالوقوف عل  أبرز المؤسسات التي تّتظم التجمعات الحديثة عل 

 الديم راطية والدولة الالنكية وال انون الوضعي... 

 نشاط ومحتوياته وطرق تنظيمه( األنشطة التطبيقيّة )تقديم وصف موجز ألهداف كلّ  -2.4

 

 االمتحانات وتقييم المعارف -5

 ـ طريقة التقييم ونظام االمتحانات 1 – 5

م عا، وي وّ ّين ممعدّل عدد  المراقاة المستمرة + امتحان كتابي في نهاية السداسي في إحدى المس لتين أو ا ث

 ت ويما مزدوجا.

)تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون  التصديق على الوحدة التعليميّة -2.5

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(
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العّصر 

المكّونة للوحدة 

 التعليميّة

 ا متحان الّهاني المراقاة المستمرة

ضارب 

العّصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

عل  

مستوى 

 المسلك

 ا ختاارات

الموازنة 

 الداخليّة

 ا ختاارات

الموازنة 

 شفاهي كتابي الداخليّة

أشغال 

تباي يّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تباي يّة 

أو 

 غيرها

الّظم : 1مس لة

والمؤّسسات 

في الحضارة 

 .ال ديمة

   

+ + 

  

 

1.75 

3.5 
الّظم : 2مس لة 

والمؤّسسات 

الحضارة في 

 .الحديثة

     1.75 

 التصديق على التربصات والمشاريع -3.5

 ع، استعمالة، مراج)طرق وأدوات بيداغوجية ة الخاّصة بالوحدة التعليميّ الطرق البيداغوجية والوسائل التعليميّ  -6

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

 د. ير عن بعالتدروالعرض والّ اش؛ البري ة الحواريّة؛ العمل الِفَرقي؛ الوسانط الحديثة؛ إمكانيّة ا ختاار 

 
ة التونسّية      

ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

 والعناصر التعليميّة المكّونة لهابطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة 

 2ولغات  ترجمة:اسم الوحدة التعليميّة

 أفقية

 

 04عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة التعليميّة

Civ M1 S2 Trans2 

 

 الجامعة: سوسة سة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسةالمؤسّ 

 واآلداب والحضارة العربيّةالمادّة: اللغة  مجال التكوين:  اآلداب و العلوم اإلنسانيّة

 السداسي: الثاني الشهادة و المسلك:  ماجستير بحث                     مسلك  الحضارة

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 ترمي الوحدة من خالل درس اللغات األجّاية إل :

 تمكين البالل من التواصل الشفو ، واإللمام بال واعد الّحويّة األساسيّة في تلك اللغات.  -1

 تدرياه عل  صياغة نصوص قصيرة سليمة الماّ  والفكرة، متّّوعة في أسالياها. وأغراضها. -2

لعربيّة دّراسات اجالي المفي اللّغتين اإلنجليزيّة والفرنسيّة(  اللغات األجّاية )عل  غرار مساعدة البالل علىاستعمال -3

 .واإلسالميّة،والعلوم اإلنسانيّة الساندة لها استعما  يرّكز عل  فهم الّّصوص والمصبلحات

يجّود ث افته،و ما يغّيمساعدة الّبالل عل  تايّن طرق التفكيرمن خالل لغة غير لغته األّم، وفتحآفاق الّّظر لديه ب -4

رجمة عّدم، ملكة التّ تجويد ةبين مياهل الدّارسين في المس لة الواحدة، كما أنه يساعد عل ملكته اللّسانية، ويسمح بالم ارن

 ويوقفه عل  معضالتها.

 ة.ّ  بكل دقلك المعذتعميم ملكة طالل العربية وقدرته عل  الّفاذ إل  المعّ  في الّّص األجّاي وإقدارم عل  ن ل  -5

 (Pré-requisالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة  -2

 المكتساات الحاصلة لدى البالل في الوحدة التعليمية في مرحلة اإلجازة والسداسي األول.

 ـ العناصر المكّونة للوحدة التعليميّة 3

  الدروس -1.3

المكّونة العّاصر 

 للوحدة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

أشغال  أشغال مسيّرة درس نظر  األرصدة

 تباي يّة

 شكل آخر

 2    : س2 00 ترجمة

 2    س 2:00 فرنسيّة أو إنجليزيّة
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 4    س4:00    المجموع

 األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج( -2.3

األنشبة التباي يّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشبة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخبط الدرس ووصفه( -4

بالاباقة الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

أسلوبه وهم الّّص األجّاي بتعميم معرفة البالل بال واعد األساسيّة الممّكّة من ف 2ـ يهتّم درس اللّغات األجّايّة  1

 فويا.شوتهيئة الّبالل للتحرير وللتعاير الشفو ، ومواصلة امتالك تلك اللغة قراءة وكتابة وإنتاجا 

ألول اداسي رجمة إل  تعميم قدرات البالل في وحدة الترجمة بجعلها مختصة بعد إتمامه السيسع  درس الت -2

كيّه من ل  تمفي إطار التكوين المشترك وتمكيّه من آليات تفكيك المعّ  في لغة غير لغته األم، كما يسع  إ

 مانة.طرانم ن ل ذلك المعّ  بين اللغة العربية وب ية اللغات ب كار قدر من الدقة واأل

 األنشبة التباي يّة )ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تّظيمه( -2.4

 

 ا متحانات وت ييم المعارف -5

 طري ة الت ييم ونظام ا متحانات -1.5

ت التي اللغا شفو  يجرى في نهايةالسداسي في إحدى أومعدّل عدد  المراقاة المستمرة + امتحان باختاار كتابي 

 في كلتيهما. أويدرسها 

التصديم عل  الوحدة التعليميّة )تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون  -5-2

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

المكّونة  العنصر

 للوحدة التعليميّة

 االمتحان النهائي معّدل المراقبة المستمرة
ضارب العّصر 

 المكّون للوحدة

ضارب الوحدة عل  

  مستوى المسلك
 ا ختاارات

 شفاهي كتابي

 + اللّغة األجّاية
+ + 

1 
2 

 1 + الترجمة

 التصديم عل  التربصات والمشاريع -3.5

)طرق وأدوات بيداغوجية، مراجع، استعمال ة ة الخاّصة بالوحدة التعليميّ البيداغوجية والوسائل التعليميّ الطرق  -6

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

 د. ير عن بعالتدروالعرض والّ اش؛ البري ة الحواريّة؛ العمل الِفَرقي؛ الوسانط الحديثة؛ إمكانيّة ا ختاار 

 

  



39 

 

ة      
ّ
 التونسّية الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها

 2علوم ساندةاسم الوحدة التعليميّة: 

 )اختياريّة(
 

 05عدد األرصدة: 

 Civ M1 S2 Opt2رمز الوحدة التعليميّة 
 

 الجامعة: سوسة سة: كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بسوسةالمؤسّ 

 المادّة: اللغة واآلداب والحضارة العربيّة مجال التكوين:  اآلداب والعلوم اإلنسانيّة

 السداسي: الثاني الشهادة والمسلك:  ماجستير بحث                       مسلك  الحضارة

 التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات(أهداف الوحدة  -1

 تهدفالوحدة إل :

، ا موضوعيااءة ن دتمكين البالل من ملكة الم ارنة بين قراءتين، أو أكثر، لّفر الظاهرة وتدرياه عل  ن د كل قر -1

  في لما يتجوسع آفاق معارفه ويّعكر عل  مخرجاته بوعل  إقامة الم ارنات بين الحجج وزوايا الّظر، وهو ما ي

 بحوثه من ثراء وعمم ن ديين.

 فه ويّعكرفاق معارآالّظريات الث افية العامة وإل  توسيع فتح آفاق جديدة تغيّ  التكوين ا صلي با نفتاح عل   -2

 عل  مخرجاته بما يتجل  في بحوثه من ثراء وعمم ن ديين.

و ما ضار  وهالتي تت اطع مع الدرس الح تمكين البالل من تكوين جيّد في اختصاص دقيم من العلوم اإلنسانية -3

هو ما ...( ويسهم في تكوين رصيد معرفي لبالل الحضارة )عل  غرار المّبم أو علم ا جتماع أو األنثروبولوجيا

 يمّكّه من م اربة ال ضايا الحضارية والث افية بّجاعة وعمم أكار.

 صلة ويمكنذات ال قانمة من الدروس في العلوم اإلنسانية: تضاط لجّة الماجستير، حسل توفّر الكفاءات فيها، مالحظة

 أن يتابعها طلاة من شهادات أخرى في الماجستير بالكلية.

 (Pré-requisالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة  -2

 الوحدة التعليمية في مرحلة اإلجازة والسداسي األول.المكتساات الحاصلة لدى البالل في 

 ـ العّاصر المكّونة للوحدة التعليمّية 3

  الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العّاصر المكّونة للوحدة
 األرصدة

 شكل آخر أشغال تباي يّة أشغال مسيّرة درس نظر 

 2    س2:00 دراسات م ارنة في ا ختصاص

 2    س2:00 واتّجاهات كارىمدارس 

 1    س 2.00 علوم إنسانيّة

 5    س 6.00  المجموع

 األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج( -2.3

 ةاألنشبة التباي يّة للوحدة التعليميّ 
 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة

 أنشبة أخرى التربصات المشاريع األعمال الميدانية

 المجموع     

 المحتوى: )مخبط الدرس ووصفه( -4

الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

ان إل  فان يّتميان البرمختلفين، سواء كان هيتهتّم المس لة األول  بدراسة ظواهر ث افية أو فكرية تم تّاولها من طرفين  -

 ارفه، ومنفاق معحضارتين مختلفتين أو إل  زمّين مختلفين أو إل  رؤيتين متااعدتين وهو ما يمّكن البالل من توسيع آ

 الم اربة الم ارنية للّصوص، وهو ما سيّعكر عل  مخرجاته بما يتجل  في بحوثه من ثراء وعمم ن ديين.

هم أوقوف عل  ر ، بالمدارس أو ا تّجاهات الكارى في الفكر الفلسفي أو الحضاالمس لة الثانية باستعراض إحدى التهتّم  -

 محباته ومّعرجاته، وبيان تبورم وإسهامه في حركية الفكر اإلنساني.

ر  وتسهم في تكوين تهتّم المس لة الثالثة بدراسة اختصاص دقيم من العلوم اإلنسانية التي تت اطع مع الدرس الحضا -

علوم الترجمة رصيد معرفي لبالل الحضارة )عل  غرار الفلسفة، المّبم، علم ا جتماع، األنثروبولوجيا، 

(traductologie،) ( المصبلحيةterminologie ( المعالجة اآللية للغات البايعيةtraitement automatique des 

langues naturelles) تضاط لجّة وال ضايا الحضارية والث افية بّجاعة وعمم أكار.  وهو ما يمّكّه من م اربة

الماجستير حسل توفّر الكفاءات فيها قانمة من الدروس في العلوم اإلنسانية ذات الصلة ويمكن أن يتابعها طلاة من شهادات 
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 أخرى في الماجستير بالكلية. 

 حتوياته وطرق تّظيمه(األنشبة التباي يّة )ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط وم -2.4

 

 ا متحانات و ت ييم المعارف -5

 طري ة الت ييم ونظام ا متحانات - 5-1

 معدّل عدد  المراقاة المستمرة 

التصديم عل  الوحدة التعليميّة )تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون  -5-2

 العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(للوحدة وتحديد ضوارب 

العنصر المكّونة للوحدة 

 التعليميّة

معّدل المراقبة 

 المستمرة
ضارب  االمتحان النهائي

العّصر المكّون 

 للوحدة

ضارب الوحدة عل  

 مستوى المسلك
 

 ا ختاارات

 شفاهي كتابي

دراسات م ارنة في 

 ا ختصاص
+ + + 01 

2.5 
 01 + + + مدارس واتّجاهات كارى

 0.5 + + + علوم إنسانيّة

 التصديم عل  التربصات والمشاريع -5-3

)طرق وأدوات بيداغوجية، مراجع، استعمال ة ة الخاّصة بالوحدة التعليميّ الطرق البيداغوجية والوسائل التعليميّ  -6

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

يّة ة؛ إمكانلحديثالعرض والّ اش؛ البري ة الحواريّة؛ العمل الِفَرقي؛ الّدوات؛ الاحوا الفرديّة؛ الوسانط ا

 ا ختاار والتدرير عن بعد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السداسي الثالث
 

 

 

 

 

 اختصاص اللغة
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ة التونسّية      

ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها
 

 دراسة أثرين في االختصاص: اسم الوحدة التعليميّة

 أساسيّة()

 

  7عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة:

Lang  M2 S3 UF5 

 

 الجامعة: سوسة اإلنسانيّة بسوسةالمؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم 

 الماّدة: اللغة واألدب والحضارة العربيّة مجال التكوين : اآلداب والعلوم اإلنسانيّة

 السداسي : الثالث الشهادة و المسلك          ماجستير بحث           مسلك اللغة

 

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

ن ممّكن تتهدف الوحدة إل  دراسة قضايا لغوية ولسانية من خالل أثرين عربي وأجّاي دراسة ن دية  -

 ا طالع عل  كتاب أساسي من التراا 

ن دقّة   بياتعريف البالل عل  طرق العرض وماادئ التحليل اللغو  عّد العرب. كما تهدف الدراسة إل  -

 لظاهرة اللغوية.التحليل وطرافة اآلراء وتاعاتها في تمثّل ا

ي وتعّمم ألجّاتهدف الوحدة إل  توسيع أفم الّظر عّد البالل بآراء وتحليل لسانية تست   من مصدرها ا -

 اطالعه عل  مس لة محدّدة أو تيار كامل من تيارات اللسانيات الحديثة

 (Pré-requisالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة و الكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة  -2

 

 ـ العّاصر المكّونة للوحدة التعليمّية 3

 الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العّاصر المكّونة للوحدة

درس  األرصدة

 نظر 

 شكل آخر أشغال تباي يّة أشغال مسيّرة

 3.5    س2:00 دراسة أثر عربي قديم

 3.5    س2:00 دراسة أثر لساني حديث

 7    4 المجموع

 األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج( -2.3

األنشبة التباي يّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين
 األرصدة

 أنشبة أخرى التربصات المشاريع الميدانيةاألعمال 

 المجموع     

 

 المحتوى: )مخبط الدرس ووصفه( -4

الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة و إلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

 العرب   عّداللغو  العربي ال ديم في أثر بارز من آثار التفكير اللغو التركيز عل  مسانل في التفكير -1

 ي التفكيرفكزية عرض نموذج أو نماذج من المّاويل أو تيار من التيارات اللسانيّة الحديثة والمفاهيم المر -2

 اللساني من خالل أثر أجّاي

 محتوياته و طرق تّظيمه (األنشبة التباي يّة ) ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط و  -2.4



42 

 

 

 ا متحانات وت ييم المعارف -5

 طري ة الت ييم ونظام ا متحانات -5-1

م عا، وي وّ مّيّن معدّل عدد  المراقاة المستمرة + امتحان كتابي في نهاية السداسي في إحدى المس لتين أو ا ث

 ت ويما مزدوجا.

نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون التصديم عل  الوحدة التعليميّة ) تحديد  -2.5

 للوحدة و تحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة و ضارب الوحدة داخل المسلك (

العّصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

 ا متحان الّهاني المراقاة المستمرة

ضارب 

العّصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

عل  

مستوى 

 المسلك

 ا ختاارات

الموازنة 

 الداخليّة

 ا ختاارات

الموازنة 

 شفاهي كتابي الداخليّة

أشغال 

تباي يّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تباي يّة 

أو 

 غيرها

دراسة أثر عربي 

 قديم
   

+ + 

    

3.5 
دراسة أثر لساني 

 حديث
       

 والمشاريعالتصديم عل  التربصات  -5-3
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ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها

 

 3تحليل لساني  : اسم الوحدة التعليميّة

 أساسيّة()

 

 07عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة التعليميّة :

Lang  M2 S3 UF6 

 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: اللغة واألدب والحضارة العربيّة مجال التكوين :  اآلداب والعلوم اإلنسانيّة

 السداسي : الثاني مسلك  اللغة  الشهادة و المسلك   ماجستير  بحث                    

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

عل  ولصرف تهدف الوحدة إل  مواصلة دراسة المستويات اللغوية وتحليلها بالتركيز عل  الصوتمية وا -

 المستوى التركياي والد لي، 

ى ومع ما األخر اللسانية وتفاعلها مع العلوماختاار هيم المسانل في التراا الّحو  وفي راهن المعارف  -

ا في ميا وصرفية صوتنتج عن التبّورات الت ّية المتّصلة بالظاهرة اللغوية تحليال وتعّرفا وتوليفا )معالجة اللغ

 وحداتها الدنيا وتركيايا ود ليا في تحليل الجمل والّصوص(.

جي  لهيم ومّه ة ال ديمة  ستكمال بّاء نظر استثمار المالحظات وال ضايا المشكلة في الّظرية اللغوي -

 المسانل في العربية استّادا إل  ما توصلب إليه المدارس اللسانية الحديثة.

 

 (Prérequisالمكتسبات البيداغوجيّة السابقة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المطلوبة لمتابعة الوحدة المعنيّة  -2

 

 للوحدة التعليميّةـ العناصر المكّونة 3

 الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العناصر المكّونة للوحدة

أشغال  أشغال مسيّرة درس نظري األرصدة

 تطبيقيّة

 شكل آخر

 مس لة في الصوتمية و/ أو

 الصرف
 3.5    س2:00

 3.5    س2:00 مس لة في التركيل و/أو الد لة

 7    س 4:00 المجموع

 األنشطة التطبيقيّة )مشاريع، تربصات، رسائل تخرج( -2.3

األنشطة التطبيقيّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشطة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخطط الدرس ووصفه( -4

من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة  )ت ديم وصف موجز لكّل عّصرالدروس  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

عربية ات التدرس المس لة األول  قضايا الصوتمية والصرف )اشت اق وتصريف( في العربية من خالل المصّف -1

لعربية ية للغة ااآلل هيين المستويين في المعالجة ال ديمة أو في الدراسة اللسانية الحديثة، كما تعكف عل  معالجة

 )وغيرها إذا تيّسر ذلك للم ارنة(

ّحوية لّظرية الاي في . تدرس المس لة الثانية قضية تركياية أو د لية أو ما يتّصل بالمستوى التركياي أو الد ل2

 ضايا من يم الهحرصا عل  معالجة  ال ديمة أو في نظرية من الّظريات اللسانية الحديثة أو في الّظريتين معا.

 خالل دراسة خصوصيات العربية.

 األنشطة التطبيقيّة )تقديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تنظيمه( -2.4
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 االمتحانات وتقييم المعارف -5

 طريقة التقييم ونظام االمتحانات -1.5

م عا، وي وّ ّين مهاية السداسي في إحدى المس لتين أو ا ثمعدّل عدد  المراقاة المستمرة + امتحان كتابي في ن

 ت ويما مزدوجا.

)تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون  التصديق على الوحدة التعليميّة -2.5

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

المكّونة  العنصر

 للوحدة التعليميّة

 االمتحان النهائي المراقبة المستمرة

ضارب 

العنصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

على 

مستوى 

 المسلك

 االختبارات

الموازنة 

 الداخليّة

 االختبارات

الموازنة 

 شفاهي كتابي الداخليّة

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

مس لة في الصوتمية 

 أو الصرف
   

+ + 

  

 

1.75 

3.5 
مس لة في التركيل 

 أو علوم الد لة
     1.75 

 التصديق على التربصات والمشاريع -3.5
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ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 الجامعي اإلدارة العاّمة للتجديد 
 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها
 

 مناهج البحث وتقنياته: اسم الوحدة التعليميّة

 )أساسيّة( 

 

 7عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة التعليميّة

Lang  M2 S3 UF7 

 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 الماّدة: اللغة واألدب والحضارة العربيّة التكوين :  اآلداب و العلوم اإلنسانيّةمجال 

 السداسي : الثالث الشهادة و المسلك    ماجستير بحث                     مسلكاللغة

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 ة الحديثةللسانيالعلمية التي استفادت مّها الدراسات اتهدفالوحدة إل  إطالع البالل عل  أهم المّاهج  -1

 بغاية ال درة عل  فهم خط تبور العلوم كونيا وأثرم في تبور الاحث اللساني.

لاحث في ا تثايب المعارف في مجال مّهاجية الاحث اللساني وتمكين البالل من المهارات اإلجرانية  -2

 العلمي

دراسات ال الاألدوات المساعدة من تيسير الاحث العلمي في مج يهدف الدرس الموجه إل  بيان ما تتيحه -3

ات في والمعلوم وثانماللسانية وإقدار البالل عل  ا ستفادة ال صوى من األداة الحاسوبية )اإلبحار ـ الاحث عن ال

 المجال اللغو ، المواقع المختّصة ـ الارمجيات المساعدة عل  التحليل اللساني...(

 (Prérequisبيداغوجيّة السابقة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المطلوبة لمتابعة الوحدة المعنيّة المكتسبات ال -2

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

 العناصر المكّونة للوحدة التعليميّة - 3

 الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين المكّونة للوحدةالعناصر 
 األرصدة

 شكل آخر أشغال تطبيقيّة أشغال مسيّرة درس نظري

 3.5    س 2 مّاهج الاحث اللساني

 3.5    س2 ت ّيات الاحث اللغو 

 07    س 4:00 المجموع

 األنشطة التطبيقيّة )مشاريع، تربصات، رسائل تخرج( -2.3

التطبيقيّة األنشطة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشطة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخطط الدرس ووصفه( -4

المفّصل بالاباقة )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج الدروس  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

فهم خط  رة عل عرض أهم المّاهج العلمية التي استفادت مّها الدراسات اللسانية الحديثة بغاية ال د -1

 تبور العلوم كونيا وأثرم في تبور الاحث اللساني.

لاحث في ا جرانيةتثايب المعارف في مجال مّهاجية الاحث اللساني وتمكين البالل من المهارات اإل -2

 العلمي:

 ي بحوافالتدريل عل  ت ّيات الاحث العلمي الحديث وممارسة أدوات الاحث الّظرية واإلجرانية  -3

 وحصص تباي ية )مراحل التخبيط والاحث / المساعدات التكّولوجية في الاحث...(

 

 تنظيمه(األنشطة التطبيقيّة )تقديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق  -2.4

 

 االمتحانات وتقييم المعارف -5

 طريقة التقييم ونظام االمتحانات -1.5
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 ية،في آخرلمّهجامعدل المراقاة المستمرة في المكّونات الثالثة + امتحان باختاار شفو  في أحد المكّونين في 

 .الّسداسي؛ وي ّوم ا متحان لجّةتترّكل من أستاذين

) تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون التعليميّةالتصديق على الوحدة  -2.5

 للوحدة و تحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة و ضارب الوحدة داخل المسلك (

العنصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

 االمتحان النهائي المراقبة المستمرة

ضارب 

العنصر 

المكّون 

 للوحدة

ارب ض

الوحدة 

على 

مستوى 

 المسلك

 االختبارات

الموازنة 

 الداخليّة

 االختبارات

الموازنة 

 شفاهي كتابي الداخليّة

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

    مّاهج الاحث اللساني
+ 

 +   1.75 
3.5 

 751.   +     ت ّيات الاحث

 التربصات و المشاريع التصديق على -3.5
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ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها
 

   3ترجمة ولغات : اسم الوحدة التعليميّة

 )أفقية(

 

 4عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة:

Lang  M2 S3 Trans3 

 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: اللغة واألدب والحضارة العربيّة مجال التكوين : اآلداب والعلوم اإلنسانيّة

 السداسي : الثالث مسلك اللغةالشهادة و المسلك      ماجستير بحث                  

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

ن خالل ملدّارسين ياهل اـ فتحآفاق الّّظر عّد الّبالل بما يغّي ث افته،ويجّود ملكته اللّسانية، ويسمح بالم ارنةبين م

 التدريل عل  ترجمة الّصوص المدعمة لالختصاص.

اإلنسانيّة  ة،والعلومسالميّ علىاستعمال اللّغتين اإلنجليزيّة والفرنسيّةفي مجالي الدّراسات العربيّة واإلـ مساعدة البالل 

 .الساندة لها استعما يرّكز عل  فهم الّّصوص والمصبلحات

عل   والوقوف، ة عّدمـمساعدة الّبالل عل  تايّن طرق التفكيرمن خالل اللّغتين، وهو ما يساعد عل  تجويدملكة التّرجم

 .معضالتها

 (Prérequisالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة و الكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة  -2

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

 ة التعليمّيةـ العّاصر المكّونة للوحد 3

 الدروس -1.3

العّاصر المكّونة 

 للوحدة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

أشغال  أشغال مسيّرة درس نظر  األرصدة

 تباي يّة

 شكل آخر

 2    : س2 00 ترجمة

 2    2:00 الفرنسيّة أو اإلنجليزيّة

 4    س4:00 المجموع

 رسانل تخرج(األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات،  -2.3

األنشبة التباي يّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشبة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخبط الدرس و وصفه( -4

التعليميّة و إلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

ارستها ل  ممـ يهتّم درس الترجمة ب طالع البالل عل  المفاهيم والمصبلحات ب لسّتها األصلية والتدرب ع 1

 وترجمتها واستثمارها.

( 2تهيئة الّبالل )و( فهم الّّص وأسلوبه 1)يهتم درس الفرنسيّة واإلنجليزية بال واعد األساسيّة الممّكّة من  2

 ( للتعاير الشفو .3للتحرير و)

 األنشبة التباي يّة ) ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط و محتوياته و طرق تّظيمه ( -2.4

 

 ا متحانات و ت ييم المعارف -5

 طري ة الت ييم و نظام ا متحانات -1.5

سي في ةالسداشفو  في إحدى اللغتين يجرى في نهاي أومعدّل عدد  المراقاة المستمرة + امتحان باختاار كتابي 

 في ا ثّين معا. أواإلنجليزيّة  أوالفرنسيّة 
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ّون عّصر المكدّل الالتصديم عل  الوحدة التعليميّة ) تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب مع -5-2

 للوحدة و تحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة و ضارب الوحدة داخل المسلك (

 

العنصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

 االمتحان النهائي معّدل المراقبة المستمرة
ضارب العّصر 

 المكّون للوحدة

ضارب الوحدة عل  

  مستوى المسلك
 ا ختاارات

 شفاهي كتابي

 + ترجمة

  

01 

الفرنسيّة أو  2

 اإلنجليزيّة
+ 01 

 التصديم عل  التربصات والمشاريع -3.5

............................................................................................. 
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ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها
 

  3علوم ساندة : إسم الوحدة التعليميّة

 )اختياريّة(

 

 5عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة:

Lang M2 S3 Opt3 

 

 الجامعة: سوسة المؤسسة:كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: اللغة واألدب والحضارة العربيّة مجال التكوين : اآلداب والعلوم اإلنسانيّة

 السداسي : الثالث الشهادة و المسلك    ماجستير بحث              مسلك اللغة

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

ة ات الصلاألصلي با نفتاح عل  ا ختصاصات المعرفية ذترميالوحدة إل  فتح آفاق جديدة تغيّ  التكوين ـ 

 با ختصاص. وذلك بغاية فهم واقع التضافر بين ا ختصاصات من خالل الدراسات الايّية..

 المّهجية.وعرفية تهدف دراسة نظريات وم اربات في اللسانيات إل  فتح آفاق البالل الاحثية ودعم مكتسااته الم ـ 

 شتركة.مبحاا تفاقيات تعاون مع جامعات أجّاية )اإلساانية واأللمانية مثال( من إنجاز أكما تؤهله في إطار ا

ن ساني وبيااإلن . من أهداف وحدة العلوم الساندة دعم معارف البالل بالعلوم اإلنسانية المؤثرة في واقع التبور

 مجا ت التعامل بين هيم العلوم والعلوم اللغوية اللسانية قديما وحدبثا.

 (Prérequisالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة و الكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة  -2

... 

 ـ العّاصر المكّونة للوحدة التعليمّية 3

 الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العّاصر المكّونة للوحدة
 األرصدة

 شكل آخر أشغال تباي يّة أشغال مسيّرة درس نظر 

    س2:00 دراسات بيّية

5 

نظريات وم اربات في 

 ا ختصاص
    س2:00

علم ساند من العلوم اإلنسانية: علم 

اجتماع، فلسفة، تاريخ، علم نفر 

 لساني..

    س2:00

     س6:00 المجموع

 األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج( -2.3

التباي يّة األنشبة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشبة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخبط الدرس و وصفه( -4

الارنامج المفّصل بالاباقة الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة  للوحدة التعليميّة و إلحاق  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

 تدرير مسانل تعالج مواضيع الدراسات الايّية ذات صلة باختصاص اللغة  -1

 مسانل تختص بعرض نظريات وم اربات علمية ذات صلة با ختصاص -2

لصلة ات اة ذتضاط لجّة الماجستير حسل توفّر الكفاءات فيها قانمة من الدروس في العلوم اإلنساني -3

 لية:التا ويمكن أن يتابعها طلاة من شهادات أخرى في الماجستير بالكلية . نيكر من باب التمثيل المواد

اع ( علم ا جتمpsycholinguistique(وعلم اللهجات وعلم الّفر اللغو  )terminologieالمصبلحية )

 ( ..الخanthropologieوالتاريخ  والفلسفة ـ واألناسية )

 األنشبة التباي يّة ) ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط و محتوياته و طرق تّظيمه ( -2.4
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 ا متحانات و ت ييم المعارف -5

 طري ة الت ييم ونظام ا متحانات -5-1

ّكل من لجّة تتر ختاارامتحان شفو  آخر السداسيفي أحد المكّونين.ويتولّىت ييم ا معدّل عدد  المراقاة المستمرة + 

 أستاذين

التصديم عل  الوحدة التعليميّة )تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون  -2.5

 للوحدة و تحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة و ضارب الوحدة داخل المسلك(

 العناصر المكّونة للوحدة التعليمّية

معّدل المراقبة 

 المستمرة
 االمتحان النهائي

ضارب العّصر 

 المكّون للوحدة

ضارب 

الوحدة 

عل  

مستوى 

 المسلك
 

 ا ختاارات

 شفاهي كتابي

 + دراسات بيّية في ا ختصاص

  

01 

 01 + نظريات وم اربات في ا ختصاص 2.5

 0.5 + علم ساند من العلوم اإلنسانية

 التصديم -3.5

 التربصات والمشاريعالتصديم عل   -3.5

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السداسي الثالث
 

 اختصاص األدب
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ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها
 

 ين في االختصاصدراسة أثر: اسم الوحدة التعليميّة

 أساسية

 

 7عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة التعليميّة:

Litt.M2S3.UF5 

 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 الماّدة: األدب مجال التكوين :  اآلداب و العلوم اإلنسانيّة

 السداسي : الثالث الشهادة و المسلك  ماجستير بحث                     مسلك  أدب

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 ترميالوحدة إل : -

مختلىىف  والّ ديىة  بفضىل تحليىل أطروحىىة األثىر والوقىوف على  تعميىم معرفىة  الّبالىل بال ضىايا األدبيىىة  -

 أبعادها.

 ا نفتاح عل  آفاق معرفية وبحثية جديدة  سيما عّد ا هتمام باألثر األجّاي. -

 . تجويد الفهم فيما يتّصل باألثر العربي بالّصوص ال ديمة المؤّسسة بممارسة التحليل والّ د -

 (Prérequisالمكتسبات البيداغوجيّة السابقة )تحديد الوحدات التعليميّة و الكفاءات المطلوبة لمتابعة الوحدة المعنيّة  -2

 اإلفادة من المكتسبات الّسابقة.

 ـ العناصر المكّونة للوحدة التعليميّة 3

 الدروس -1.3

العناصر المكّونة 

 للوحدة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين
 األرصدة

 شكل آخر أشغال تطبيقيّة أشغال مسيّرة درس نظري

     س2:00 دراسة أثر عربي 

 دراسة أثر أجّاي

 
     س2:00

 7    س 4:00 المجموع

 األنشطة التطبيقيّة )مشاريع، تربصات، رسائل تخرج( -2.3

األنشطة التطبيقيّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشطة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخطط الدرس ووصفه( -4

)ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة الدروس  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

 نصين من المراجع األساسية في الدراسة األدبية:يتّاو لدّرسان 

 

ترميالوحدةإلىدراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةإحدى ّمهاتاألدبالعربيال ديم  -1

بهاالّظاهرةاببالتيتّ دللوقوفعلىميهاال دامىفيالتصّيفوالجمع،ومعاييرهمفيا ختيار،وتح ي همألدبيّةالّّصواستيعابهملمختلفالضىىىىوا

ألدبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىّي. 

شرحوالّ ةبممارسةالالّ ديمّخاللتحليلهألطروحةاألثر،كماترمي لىتجويدفهمهللّّصوصال ديموترميالوحدةأساساإلىتّميةفكرالّبالا

 .د

عآفاق كمىىىىىىىىىىىىىىىىىاترمي الوحىىىىىىىىىىىىىىىىىدة إلىتحليألثرت سيسيمصّّففيلغةأجّايّةبمايمّكّمّا ّطالععلىّظريّاتّ ديّةحديثة،ويوّسىىىىىىىىىىىىىىىىى -2

 .الّّظرفيالّّصوصاألدبيّةالتراثيّةوالحديثةفضالعّالّّصوصالّّ ديّة

 األنشطة التطبيقيّة )تقديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تنظيمه( -2.4
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تعمال اجع، اس)طرق وأدوات بيداغوجية، مرالطرق البيداغوجية والوسائل التعليمية الخاّصة بالوحدة التعليمية:  -5

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

الحديثة  عليميةوخصوصيتها فضال عن اإلفادة من اإلعالمية والوسانط التاعتماد طرق بيداغوجية تستجيل للوحدة 

 واختاار إمكانية تدرير بعال مراحل الوحدة عن الاعد.

 االمتحانات وتقييم المعارف -6

 طريقة التقييم ونظام االمتحانات - 1.6

 نظام مزدوج

)تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون  التصديق على الوحدة التعليميّة -2.6

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

العنصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

 االمتحان النهائي المراقبة المستمرة

ضارب 

العنصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

ى عل

مستوى 

 المسلك

 االختبارات

الموازنة 

 الداخليّة

 االختبارات

الموازنة 

 شفاهي كتابي الداخليّة

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تطبيقيّة أو 

 غيرها

   × دراسة أثر عربيّ 
 

+    
 3,5 

    +   × دراسة أثر أجّايّ 

 التصديق على التربصات والمشاريع -3.6
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ة التونسّية      

ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها
 

 في الخطاب السردي: اسم الوحدة التعليميّة

 أساسية

 

 07عدد األرصدة: 

الوحدة التعليميّة:رمز   

Litt.M2.S3. UF6 

 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 الماّدة: األدب مجال التكوين :  اآلداب و العلوم اإلنسانيّة

 السداسي : الثالث الشهادة و المسلك ماجستير بحث                     مسلك  األدب

 التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات(أهداف الوحدة  -1

 تسع  الوحدة إل :

 ية. واهر الفّّ تعميم فهم ال ضايا الفّيّة وإدراك تداخل الم ّومات السردية وتفاعلها والوقوف عل  تع ّد الظ  -

 ع د الصلة ال انمة بين المتخيّل السرد  والمرجع المادّ  واليهّي.  -

كيىر فىي ( بما تحويه من ت ّمالت فىي السىرد وفىي نظامىه ومىن تفMetalanguageإبراز أهّمية اللغة الواصفة ) -

 السردية.

 

 (Pré-requisالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة  -2

 اإلفادة من المكتساات الّساب ة.

 العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة - 3

  الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العّاصر المكّونة للوحدة

درس  األرصدة

 نظر 

 شكل آخر أشغال تباي يّة أشغال مسيّرة

 خصانص الخباب الّسردّ  في 

 الخار 
    س2:00

07 

    س2:00 الّسرد المعاصر واللّغة الواصفة

     س4:00 المجموع

 )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج(األنشبة التباي يّة  -2.3

األنشبة التباي يّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشبة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخبط الدرس و وصفه( -4

المكّونة  للوحدة التعليميّة و إلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

 ووظانف. ت وم المس لة األول  عل  التعريف بلون مخصوص من الخار صياغة وبالغة وسياقات تلفّظ وفواعل - 1     

 امىا ياّيهىالغىة الواصىفة التىي تفضىح أوهتعتّي المس لة الثانية بالسرد المعاصر رواية وأقصوصة في صلتها بال -2

 السرد وتكشف عن الّّص وقوانين اناّانه.

 

 األنشبة التباي يّة ) ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط و محتوياته و طرق تّظيمه ( -2.4

 

مراجع، استعمال )طرق وأدوات بيداغوجية، الطرق البيداغوجية والوسائل التعليمية الخاّصة بالوحدة التعليمية:  -5

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

استعمال البرق الايداغوجية الحديثة الموصولة بالدرس األدبي واعتماد وسانل تساعد عل  اإلفهام )معاجم/ 



54 

 

 مؤلّفات/ م ا ت(

 االمتحانات و تقييم المعارف -6

 طري ة الت ييم و نظام ا متحانات - 6-1

 نظام مزدوج.

ن ّصر المكوّ دّل الععل  الوحدة التعليميّة ) تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معالتصديم  -6-2

 للوحدة و تحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة و ضارب الوحدة داخل المسلك (

 العنصر المكّونة للوحدة التعليميّة

معّدل المراقبة 

 المستمرة
ضارب  االمتحان النهائي

ر المكّون العّص

 للوحدة

ضارب الوحدة عل  

 ا ختاارات ا ختاارات مستوى المسلك

 شفاهي كتابي شفاهي كتابي

خصانص الخباب الّسردّ  في 

 الخار
×  ×   

03.50 

الّسرد العربي المعاصر ، و اللغة 

   ×  × الواصفة

 التصديم عل  التربصات و المشاريع 6-3

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

 

 

 

 

 
ة التونسّية      

ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

 التعليميّة المكّونة لهابطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر 
 

 البحث و تقنياته : مناهجاسم الوحدة التعليميّة

 أساسية

 

 7عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة التعليميّة

Litt.M2.S3.UF7 

 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 واألدب والحضارة العربيّةالماّدة: اللغة  مجال التكوين :  اآلداب و العلوم اإلنسانيّة

 السداسي : الثالث الشهادة و المسلكماجستير بحث                     مسلك أدب

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 تهدفالوحدة إل : - 1

 العلمي في الاحث تثايب المعارف في مجال مّهجيات الاحث اللساني، وتمكين البالل من المهارات اإلجرانية -

 اىاألدب اعيّىة تتعلّ ـتدريل الّبالل عل  اختاار مّاهج متّّوعةفي دراسة قضيّة أدبيّة أو أطروحة ن ديّةأو ظىاهرة إبد2

 .العربيّوأجّاسه قديما أو حديثا

 

 (Prérequisمعنيّة المكتسبات البيداغوجيّة السابقة )تحديد الوحدات التعليميّة و الكفاءات المطلوبة لمتابعة الوحدة ال -2

 االعتماد على مكتسبات الطالب في اإلجازة 

 العناصر المكّونة للوحدة التعليميّة -3

 الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العناصر المكّونة للوحدة
 األرصدة

 شكل آخر أشغال تطبيقيّة أشغال مسيّرة درس نظري

     2  األدبي مّاهج الاحث

     2 ت ّيات الاحث 
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 7    س 4:00 المجموع

 األنشطة التطبيقيّة )مشاريع، تربصات، رسائل تخرج( -2.3

األنشطة التطبيقيّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشطة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 

 الدرس و وصفه(المحتوى: )مخطط  -4

)ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة و إلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة الدروس  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

 يهدفالدرس  

ب أساسىا على  في "مّاهج الاحث" إل  ت هيل البالىل إلى  الاحىث العلمىي أسسىا مادّيىة ومعرفىة أخالقيىة ويتىدّر -1     

 اإلفادة من المّاهج المختلفة كاإلنشانية والسميانية والت ويلية.

القىة بىين أما في "ت ّيات الاحىث" فت ىوم المسى لة بت هيىل البالىل  ختيىار موضىوع الاحىث وتحديىد طايعىة الع -2

 –م المالحى -عالمراجىقانمة المصىادر و -الخاتمة -الهوامش -الااحث واألستاذ المشرف وبتحديد عتاات الاحث: الم دّمة

 خباة المّاقشة. -ت رير الاحث

 

 األنشطة التطبيقيّة ) تقديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط و محتوياته و طرق تنظيمه ( -2.4

 

)طرق وأدوات بيداغوجية، مراجع، استعمال الطرق البيداغوجية والوسائل التعليمية الخاّصة بالوحدة التعليمية -5

 التدرير عن بعد(اإلعالمية، إمكانية 

حديثة. انط الاعتماد طري ة بيداغوجية تعتمد عل  إشراك البلاة في الدرس وضرورة اإلفادة من اإلعالمية والوس

 ويمكن تدرير بعال الحصص عن بعد.

 االمتحانات وتقييم المعارف -6

 طريقة التقييم ونظام االمتحانات -1.6

 تدرير المادّة .امتحان شفاهّي أمام لجّة من أستاذين يااشران 

)تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون  التصديق على الوحدة التعليميّة -2.6

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

العنصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

 االمتحان النهائي المراقبة المستمرة

ضارب 

العنصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

على 

مستوى 

 المسلك

 االختبارات

الموازنة 

 الداخليّة

 االختبارات

الموازنة 

 شفاهي كتابي الداخليّة

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

 األدبي مّاهج الاحث
   

 

 
+ 

 
  

 3,5 

   ×     ت ّيات الاحث

          

 التصديق على التربصات والمشاريع -3.6

 

  



56 

 

ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها
 

 3ترجمة ولغات  :اسم الوحدة التعليميّة 

 أفقية

 

 4عدد األرصدة: 

 .Litt.M2.S3.Trans3رمز الوحدة التعليميّة 

 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 الماّدة: األدب مجال التكوين :  اآلداب و العلوم اإلنسانيّة

 السداسي : الثالث مسلك  أدب                     الشهادة و المسلك  ماجستير بحث

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 يرمي درس الترجمة إل :

الوقىىوف علىى  إشىىكا ت تعريىىل الّصىىوص اللغويىىة والد ليىىة واختيىىار نصىىوص تتماشىى  مىىع المسىىانل   -

 المدروسة.

 لة. تعمل اللغات األجّاية عل  إكساب البالل معرفة بالّصوص الغربية معجما وتركياا وصورة ود  -

المكتسبات البيداغوجيّة السابقة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المطلوبة لمتابعة الوحدة المعنيّة  -2

Prérequis) 

 اعتماد البرق الايداغوجية والكفاءات التي تتماش  مع خصوصية  الوحدة المدروسة في وجهيها 

 ـ العناصر المكّونة للوحدة التعليميّة 3

 الدروس -1.3

العناصر المكّونة 

 للوحدة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين
 األرصدة

 شكل آخر أشغال تطبيقيّة أشغال مسيّرة درس نظري

     س2:00 3ترجمة

 3اللّغىىىىىىىىات األجّايىىىىىىىىة 

)الفرنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىية أو 

 اإلنجليزية(

     س2:00

 4    س 4:00 المجموع

 األنشطة التطبيقيّة )مشاريع، تربصات، رسائل تخرج( -2.3

األنشطة التطبيقيّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشطة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخطط الدرس ووصفه( -4

)ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة الدروس  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

لىى  تاىىيّن عيهىىتّم المكىىّون األّول بتعريىىل مجموعىىة مىىن الّصىىوص أو م ىىاطع مّهىىا وإكسىىاب البالىىل ال ىىدرة  - 1      

 خصوصية الّّص من ث افة إل  أخرى. 

 ص المدروسىةيهتّم المكّون الثاني من الوحدة باللغة األجّاية معجمىا وتركياىا ود لىة وي ىوم بوصىل الّصىو -3

 دب.بالمسانل المعتمدة في مسلك األ

 األنشطة التطبيقيّة )تقديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تنظيمه( -2.4

 

)طرق وأدوات بيداغوجية، مراجع، استعمال الطرق البيداغوجية والوسائل التعليمية الخاّصة بالوحدة التعليمية -5

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

 عل  التواصل الشفو  مع ضرورة اإلفادة من المعلوماتية. استعمال البرق الحوارية والتركيز

 االمتحانات وتقييم المعارف -6

 طريقة التقييم ونظام االمتحانات - 1.6

 اعتماد نظام المراقاة مستمّرة 
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ن ّصر المكوّ ل الع)تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّ  التصديق على الوحدة التعليميّة -2.6

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

العنصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

 االمتحان النهائي المراقبة المستمرة

ضارب 

العنصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

على 

مستوى 

 المسلك

 االختبارات

الموازنة 

 الداخليّة

 االختبارات

الموازنة 

 شفاهي كتابي الداخليّة

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

  × × 3ترجمة

 

 

 

  

 02 
لغىىىىىىىىىات أجّايىىىىىىىىىة : 

الفرنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىية أو 

 اإلنجليزية 
× ×     

 التربصات والمشاريعالتصديق على  -3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ة التونسّية      

ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة و العناصر التعليميّة المكّونة لها
 

 3العلوم الّساندة : اسم الوحدة التعليميّة

 اختيارية

 

 05عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة التعليميّة:

Litt.M2.S3 .Opt 3 

 

 الجامعة: سوسة المؤسسة: كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 الماّدة: األدب  مجال التكوين :  اآلداب و العلوم اإلنسانيّة

 السداسي : الثالث الشهادة و المسلك  ماجستير بحث                     مسلك  أدب

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 تسع  العلوم الساندة في هيم الوحدة إل : 

 ت ديم معرفة إضافية وتعميم ال ضايا بين ا ختصاصات .  -

ي ختصاصىات فىا نفتاح على  الدراسىات الجديىدة والعلىوم الايّيىة وإبىراز أهّميتهىا وأهّميىة التكامىل بىين ا  -

 إطار قراءة الّصوص .

 اختاار الم اربات والّظريات الحديثة في عالقتها باإلجراء العملي.  -

 يهدف المكّون الثالث إل  إبراز أثر الفلسفة في قراءة الّصوص األدبية. -

 (Pré-requisالمكتسبات البيداغوجيّة السابقة )تحديد الوحدات التعليميّة و الكفاءات المطلوبة لمتابعة الوحدة المعنيّة  -2

 مكتسبات نظام اإلجازة  الّسنة األولى من الماجستير.

 ـ العناصر المكّونة للوحدة التعليميّة 3

 الدروس -1.3

العناصر المكّونة 

 للوحدة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين
 األرصدة

 شكل آخر أشغال تطبيقيّة أشغال مسيّرة درس نظري

     س2:00 دراسات بيّية

     س2:00 وم ارباتنظريات 
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  س2.00 علوم إنسانية
  05 

  س 06:00 المجموع

 األنشطة التطبيقيّة )مشاريع، تربصات، رسائل تخرج( -2.3

 ةاألنشطة التطبيقيّة للوحدة التعليميّ 
 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة

 أنشطة أخرى التربصات المشاريع األعمال الميدانية

 المجموع     

 المحتوى: )مخطط الدرس و وصفه( -4

)ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة  للوحدة التعليميّة و إلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة الدروس  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

 راسىة الظىاهرةتساهم المس لة األول  من الوحىدة فىي إبىراز العالقىات الايّيىة بىين التخّصصىات المختلفىة فىي د -1   

 األدبية.

 ا وت ىف على تعّرف المس لة الثانية من الوحدة البلاة باإلنشانية فىي أسسىها وفىي التحىو ت التىي مىّرت بهى -2

 إمكانيات إجرانها عمليا.

 .ان أو سردالوحدة إل  ا هتمام بالصلة ال انمة بين الفلسفة واألدب شعرا كتتجه المس لة الثالثة من ا -3

 األنشطة التطبيقيّة ) تقديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط و محتوياته و طرق تنظيمه ( -2.4

 

استعمال )طرق وأدوات بيداغوجية، مراجع، الطرق البيداغوجية والوسائل التعليمية الخاّصة بالوحدة التعليمية -5

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

سانط مية والواإلعال اعتماد طرق بيداغوجية تحفّز البالل عل  ا طالع عل  ألوان من المعرفة الحديثة مع اإلفادة من

 الحديثة وإمكان التدرير عن بعد.

 االمتحانات و تقييم المعارف -6

 طريقة التقييم و نظام االمتحانات -1.6

 .المراقاة المستمرة 

ن ّصر المكوّ ل الع) تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّ التصديق على الوحدة التعليميّة -2.6

 للوحدة و تحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة و ضارب الوحدة داخل المسلك (

 

العنصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

 االمتحان النهائي المراقبة المستمرة

ضارب 

العنصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

على 

مستوى 

 المسلك

 االختبارات

الموازنة 

 الداخليّة

 االختبارات

الموازنة 

 شفاهي كتابي الداخليّة

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تطبيقيّة 

أو 

 غيرها

   × دراسات بيّية

  

   

   × وم ارباتنظريات  02.5 
   

   × علوم إنسانية

 التصديق على التربصات و المشاريع -3.6

............................................................................................. 
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 السداسي الثالث
 

 

 

 اختصاص الحضارة
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ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها
 

 أثرين في ا ختصاص: دراسة اسم الوحدة التعليميّة

 )أساسيّة(

 

 7عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة:

Civ M2 S3 UF5 
 

 الجامعة: سوسة المؤّسسة:كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: اللغة واآلداب والحضارة العربيّة  مجال التكوين: اآلداب والعلوم اإلنسانيّة 

 السداسي: الثالث  الشهادة والمسلك:      ماجستير بحث                  مسلك الحضارة

 )معلومات، مهارات، كفاءات(أهداف الوحدة التعليميّة  -1

 : إلى« دراسة أثرين في االختصاص»ترمي وحدة 

لتي أثارت قضايا االحديثة  يمة أوإقدار الّبالل عل  الدراسةالتحليليّة الّ ديّة ألثر علمي أو ث افي من اآلثار العربيّة ال د -1

ليف رفة والت ل المعوإشكاليّات تهّم صميم الث افة العربيّة، وكان لها ت ثير معرفي وث افي ومّهجي ملموس في أحد ح و

 العربيّين. 

ر بلغة أجّايّة )فرإقدار البّ  -2 ة أو غيرهما( و إنجليزيّ أنسيّة الل عل  الدراسةالتحليليّة الّ ديّة ألثر علمي أو ث افي محرَّ

كثل الث افة  ت تهّم عنكالّيايتميّز ب ضافته المعرفيّة والث افيّة الاارزة في أحد ح ول المعرفة والاحث، وب ثارته قضايا وإش

 العربيّة والمشتَرك اإلنساني. 

صر كمله في علمي ب عتمكين البالل من الوقوف عل  األسر المّهجيّة وعل  الاّية المضمونيّة التي يتشّكل مّها أثر  -3

و في لعصر أاما أو في مدرسة فكريّة ما، والوقوف بفضل ذلك عل  بّية الت ليف العلمي في ا ختصاص العلمي وفي 

  الت ليد المدرسي الي  يّتمي إليه األثر المدروس.

 اكتساب البالل معرفة  علميّة مت دّمة في ح ل دقيم من ح ول المعرفة والاحث.  -4

 (Prérequisالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة  -2

 جستير. ي من الماالثانالمكتساات الحاصلة لدى البالل في الوحدة التعليمية في مرحلة اإلجازة والسداسيّين األّول و

 1ـ العّاصر المكّونة للوحدة التعليمّية  3

  الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين 1العّاصر المكّونة لوحدة الحضارة

درس  األرصدة

 نظر 

 شكل آخر أشغال تباي يّة أشغال مسيّرة

 3.5    س2:00 دراسة أثر بالعربيّة :1مسألة

 3.5    س2:00 دراسة أثر بلغة أجّايّة: 2مسألة

 المجموع
 7    س 4:00

 األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج( -2.3

األنشبة التباي يّة 

دراسة »لوحدة 

أثرين في 

 «االختصاص

 لساعات التكوينالحجم اإلجمالي 

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشبة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخبط الدرس ووصفه( -4

الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

ة أو الحديثة ة ال ديمار العربيّ أّمهاتاآلثبالدراسة والتحليل والّ د أثرا من ( دراسة أثر بالعربيّة)تتّاول المس لة األول   -1

 التي اعتُارت مرجعا أساسيّا في فّّها. 

الكتاب ة  هّميّ تُمّكن هيم المس لة البالَل من الوقوف عل  أطروحةالمصّّف ووجه ا نتصار لها. إذ يست رئ الدرس

ومَ يستخرج وجوفيه،  المدروس في فّّه ود لته عل  بعال تيّاراته ومدارسه، وقد ي ارنه بشايهه حتّىيعلم وجه الّبرافة

 به.  تفاعله مع المصادر والمدارس التي حاورها وت ثّر بها، وإضافتَه المعرفيّة في الفّن الي  اختصّ 
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ف ه، وكتل وأصول ال الف ه اسة: ُكتُل الع اند والفرق والملل والّحل،وكتلمن نماذج اآلثار العربيّة ال ديمة الصالحة للدر

اذج ومن نم .لخإخ...  المّاقل واألنساب، وكتل األخالق والفلسفة والعلوم، وكتل الّرحلة والجغرافيا والالدان والتاري

وغيرها،  م والمرأةالتعليشؤون الحكم واآلثار العربيّة الحديثة الصالحة للدراسة: مشاريع اإلصالحيّين الكارى المتّصلة ب

كير   التفوكتل الرحالت وا تّصال بالعالم الخارجي وما خلّفته في الّفوس من صدمة وحيرة وأسئلة باعثة عل

دراسة  لحديثة فيعّية اوالمراجعة والّ د، والاحوا الّظريّة والميدانيّة التي استّدت إل  العلوم اإلنسانيّة وا جتما

 تمعات العربيّة الراهّة ومشكالتها... أوضاع المج

ا بمث افيّا  علميّا أوبالدراسة والتحليل والّ د أثرا ( دراسة أثر بلغة أجنبيّة)تتّاول المس لة الثانية  -2 ر  لغة أجّايّة حرَّ

ّّيّة الواضحة، وبت ثيرم الث ا لواسع في ماعي اجتفي وا )فرنسيّة أو إنجليزيّة أو غيرهما( يتميّز ب يمته العلميّة والف

 عصرم. 

ألساسيّة اأطروحاته اّمة وتُمّكن هيم المس لة البالَل من الوقوف عل  أهّميّة األثر المدروس في بابه، وعل  مّهجّيته الع

جه ىيَعلم وهه، حتّ وطرق إثااتها وما يمكن ا عتراض به عليها. ومن المفيد أن ي ارن البالُل األثَر المدروَس بشاي

 الي  ة في الفنّ معرفيّ ويستخرج وجومَ تفاعله مع المصادر والمدارس التي حاورها وت ثّر بها وإضافتَه ال الّبرافة فيه،

 اختّص به. 

سة لمّاهَج والالث افي ( وكتل الّ د Essaisمن نماذج اآلثار األجّايّة الصالحة للدراسة: ُكتُل المحاو ت ) كتل المؤّسِ

ا جتماعيّة وتاريخيّة ة والح ول الدراسات الديّيّة والث افيّة والفلسفيّة والسياسيّ  ومواقَف ونظريّاٍت ومدارَس جديدةٍ في

 وغيرها، والكتُل التي ُعّيب بعالقات التفاعل والصراع بين الغرب بالشرق. 

 األنشبة التباي يّة )ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تّظيمه( -2.4

 

 المعارفا متحانات وت ييم  -5

 طري ة الت ييم ونظام ا متحانات -1- 5

ّوم داسي، وي ة السمعدّل عدد  المراقاة المستمرة + امتحان باختاار كتابي في أحدالمكّونين أو ا ثّين في نهاي

 ت ويما مزدوجا، ويتّم ت ييم الّدوة شفويا من قال لجّة تتكون من أستاذين.

 

)تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون التصديم عل  الوحدة التعليميّة  -2.5

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

العّصر المكّونة 

دراسة »لوحدة 

أثرين في 

 «االختصاص

 ا متحان الّهاني المراقاة المستمرة

ضارب 

العّصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

عل  

مستوى 

 المسلك

 ا ختاارات

الموازنة 

 الداخليّة

 ا ختاارات

الموازنة 

 شفاهي كتابي الداخليّة

أشغال 

تباي يّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تباي يّة 

أو 

 غيرها

دراسة : 1مسألة

 أثر بالعربيّة
   

+ 

+    1.75 

دراسة : 2مسألة 3.5

 1.75    +    أثر بلغة أجّايّة

 التصديم عل  التربصات والمشاريع -3.5

 

)طرق وأدوات بيداغوجية، مراجع، استعمال ة ة الخاّصة بالوحدة التعليميّ الطرق البيداغوجية والوسائل التعليميّ  -6

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

 د. ير عن بعالتدروالعرض والّ اش؛ البري ة الحواريّة؛ العمل الِفَرقي؛ الوسانط الحديثة؛ إمكانيّة ا ختاار 
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ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

 والعناصر التعليميّة المكّونة لهابطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة 

 ثقافية وإجتماعيّةمشاريع اسم الوحدة التعليميّة: 

 )أساسيّة(

 

 7عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة:

Civ M2 S3 UF6 

 

 الجامعة: سوسة المؤسسة:كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: اللغة واآلداب والحضارة العربيّة  مجال التكوين: اآلداب والعلوم اإلنسانيّة 

 السداسي: الثالث  الشهادة والمسلك:      ماجستير بحث                  مسلك الحضارة

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

 : إلى« مشاريع فكريّة ونقديّة»ترمي وحدة 

عريفا يُحيط سالميّة تة واإلتعريف البالل بّماذج من المشاريع الفكريّة والّ ديّة الكارى التي أنتِجب في الاالد العربيّ  -1

 ديّة: ريّة والّع الفكبموضوعها وأهدافها ومّاهجها وأدواتها وت ثيرها في الحياة العاّمة والخاّصة. والم صود بالمشاري

ي لَم العربي العاجزها أعالٌم عرب ومسلمون، أو أنتجتها فَِرُق بحٍث ومؤّسساُت بحث فالمشاريُع الدراسيّة التي أن

ا ن دا ع، ون دَهخي واسواإلسالمي، وكان موضوُعها دراسةَ ح اٍة أو تيّار أو مدرسة أو ث افٍة أو مؤّسسة ذات ت ثير تاري

ع ن د ة، ومشاريلعربيّ رجمة التراا اليوناني إل  انس يّا، مثل: حركة التدوين ومشروع بيب الحكمة في العصر العاّاسي وت

  بد الجابرّمد عاالع ل العربي ون د الع ل اإلسالمي ون د التراا العربي اإلسالمي )التي أنجزها مفّكرون أمثال مح

ريع ، ومشاومحّمد أركون وعاد هللا العرو  والبيّل تيزيّي وحسين مرّوة وجورج طرابيشي وهشام جعّيط وغيرهم(

و  فع البهبااعة راتحديث التي نّظر لها وحاول إنجاَزها مفّكرون وزعماء كاار )أمثال الخديو  محّمد علي باشا ورفال

رين نجاز مفكّ د من إوخير الدين باشا التونسي ومصبف  كمال أتاتورك والحايل بورقياة(، ومشاريع بلورة علِم كالٍم جدي

قيم ونسان كريم سروش وطه عاد الرحمان(، ومشاريع تجيير ح وق اإلمعاصرين )أمثال محّمد مجتهد شاستر  وعاد ال

مدني في لمجتمع المات االمساواة في الث افة والمجتمع العربيّين واإلسالميّين من إنجاز شخصيّات ومّّظمات ح وقيّة ومّظّ 

 تونر ومصر والمغرب وتركيا وغيرها. 

، إ ّ أّن إلسالميّةيّة واديّة الكارى التي أنتِجب خارج الاالد العربتعريف البالل بّماذج من المشاريع الفكريّة والّ  -2

صحف يخ المموضوعها يتعلّم بش ن من شؤون الفكر والحياة في العالَم العربي واإلسالمي، مثل مشروع دراسة تار

فكيكها إلرهاب وتااهرة ظة ال رآني الي  اهتّمب به ومّولته بعال المؤّسسات الاحثيّة والجامعيّة في ألمانيا، ومشاريع دراس

ي فلمهاجرين دماج االتي أنجزتها عديد الدوانر الاحثيّة وا ستراتيجيّة الغربيّة، ومشاريع تبوير إسالم أوروبّي وإ

ل وعي ي تشكيالمجتمعات الغربيّة، ودراسة ا ستشراق من حيث هو مؤّسسة وفعل ث افي ومعرفي أسهم بم دار كاير ف

ب في فّكرون عرمنجزها ربيّة أيضا( ونظرتها إل  ذاتها وإل  العالَم، والمشاريع الّ ديّة التي أالّخاة العربيّة )والغ

 المهجر، مثل أعمال إدوارد سعيد وهشام شرابي وحليم بركات... 

تها ال رياة ايا افيّة وغة والثتسليح البالل باألدوات المّهجيّة والمعرفيّة التي تمّكّه من فهم خلفيّات المشاريع المعرفيّ  -3

 ييم نجاعتها وتماثلة، شاريع موا ستفادة من مّهجيّاتها وم ارباتها في إنجاز موالاعيدة، وتَاَيُِّن أدواتها وطرق اشتغالها، 

 ومدى واقعيّتها، وم ارنتها بّظانرها. 

وجستيّة ظيميّة ولة وتّفيّ تدريل البالل عل  التفكير بع ليّة المشروع المتكامل الي  يَْستَْوِجل قدرات مّهجيّة ومعر -4

 معلومة، ويُحِوج إل  العمل الِفَرقي المتجانر وإل  تعدّد ا ختصاصات العلميّة وتضافرها. 

 (Pré-requisالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة  -2

 جستير. ي من الماالثانالمكتساات الحاصلة لدى البالل في الوحدة التعليمية في مرحلة اإلجازة والسداسيّين األّول و

 1ـ العّاصر المكّونة للوحدة التعليمّية  4

  الدروس -1.3

مشاريع »العّاصر المكّونة لوحدة 

 «فكريّة ونقديّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

درس  األرصدة

 نظر 

 شكل آخر أشغال تباي يّة أشغال مسيّرة

مشاريع ث افيّة واجتماعيّة في 

 المجال العالَمي
 3.5    س2:00

مشاريع ث افيّة واجتماعيّة في 

 المجالين العربي واإلسالمي
 3.5    س2:00
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 المجموع
 7    س 4:00

 األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج( -2.3

التباي يّة األنشبة 

مشاريع »لوحدة 

 «فكريّة ونقديّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشبة أخرى التربصات المشاريع

      

 المجموع     

 المحتوى: )مخبط الدرس ووصفه( -4

التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

ا أو جماعيّا ديّا فرديّ ا ون ( مشروعا فكريّ مشاريع فكريّة ون ديّة في العالم العربي واإلسالميتَدُْرُس المس لة األول  ) -1

ة في الّزعات المادّيّة في ا في العالم العربي واإلسالمي، مثل مشروع محّمد حسين ُمُروَّ ع محّمد م، ومشرواإلسال مَّجز 

 في ن د رابيشيعابد الجابر  في ن د الع ل العربي، ومشروع محّمد أركون في ن د الع ل اإلسالمي، ومشروع جورج ط

يم سروش د الكرن د الع ل العربي، ومشروع نصر حامد أبو زيد في دراسة الخباب الديّي وتفكيكه ون دم، ومشروع عا

لّخاة واءم الفي إعادة بّاء علم الكالم وت سيسه عل  قواعد جديدة، ومشروع تحديث المجتمع التونسي الي  حملب 

 ة ا ستعماريّة ونفّيته دولة ا ست الل. الفكريّة والسياسيّة والشاابيّة التونسيّة مّي الفتر

ليها قاد إ ي وم هيا الدرس عل  التعريف بموضوع المشروع المدروس وأهدافه ومّهجّيته وأدواته والّتانج التي

علميّة البرق ال اعتمادبإقدار البالل عل  فهم المشروع المدروس  -وانعكاسها في الحياة العاّمة والخاّصة. ويرمي إل : أ

 المشاريع ت ييم تدريل البالل عل  -لوصف والتحليل والتفسير وربط المعبيات بسياقها التاريخي وا جتماعي؛ بفي ا

تماعيّة كريّة واجفشاريع ت هيل البالل لإلسهام في صياغة م -واألفكار باعتماد معايير علميّة ومّهجيّة وعمليّة دقي ة؛ ج

 ساة. مستجياة للمعايير المّهجيّة والعمليّة المّا

ا في دولة منمجماعّيا  يّا أو( مشروعا فكريّا ون ديّا فردمشاريع فكريّة ون ديّة في العالَموتَدُْرُس المس لة الثانية ) -2  َّجز 

راسة دثل مشروع ته، مالدول غير العربيّة واإلسالميّة، لكّّه عل  صلة وثي ة بمشاغل العالَم العربي واإلسالمي ومشكال

اسم  ه األخيرةمرحلت صحف في ألمانيا الي  يمتلك بعدا تاريخيّا عمي ا ومّر بعدّة أطوار واتّخي فيال رآن وتاريخ الم

اركر، وهو مالمستشرقة أنجيليكانوفريب وتلمييها ميخانيل  ( ب شرافCorpus Coranicum« )المدّونة ال رآنيّة»

رهابيّة ل مشروع دراسة الظاهرة اإلومث؛ 2025، ويمتدّ العمل عليه إل  سّة 2007مشروع انبلم تّفييم سّة 

ي الغرض، فاألمميّة بيّة وواستراتيجيّات مكافحتها، وهو مشروٌع َجْمٌع أسهمب فيه الدوانر الاحثيّة وا ستراتيجيّات الغر

م بوير إسالتشاريع ويهّم العالم اإلسالمي بصفة مااشرة كما يهّم الجاليات المسلمة الم يمة في الدول الغربيّة؛ وم

مّّظمات معات وروبّي وإدماج المهاجرين في بعال المجتمعات الغربيّة، مثلما تسع  إليه الجهات الرسميّة والجاأو

سة تاارم مؤسّ اق باعالمجتمع المدني وبعال المؤّسسات الديّيّة في فرنسا وألمانيا وبريبانيا وغيرها؛ ومشروع ا ستشر

ل  نظرتها إ وتوجيه كاير في تشكيل وعي الّخل العربيّة والغربيّةوسلبة وفعال ث افيّا ومعرفيّا أسهم ويسهم بم دار 

ن ابركيّة مّية الالماضي والحاضر وتََمثُِّل ذاتها والعالَم؛ ومشروع هشام شرابي )فلسبيّي أمريكي( في دراسة الا

ركات بحليم  مّظور الّ د الحضار ، وهي في رأيه الاّيةُ المتحّكمة في المجتمع العربي قديما وحديثا؛ ومشروع

ر علم ن مّظوم)سور  أمريكي( في دراسة ظواهر المحافظة والت دّم ومشكالتهما في المجتمعات العربيّة المعاصرة 

 ا جتماع مرنيّا بعيون عربيّة أمريكيّة. 

 األنشبة التباي يّة )ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تّظيمه( -2.4

 

 المعارف ا متحانات وت ييم -5

 طري ة الت ييم ونظام ا متحانات -1- 5

ّوم داسي، وي ة السمعدّل عدد  المراقاة المستمرة + امتحان باختاار كتابي في أحدالمكّونين أو ا ثّين في نهاي

 ت ويما مزدوجا، ويتّم ت ييم الّدوة شفويا من قال لجّة تتكون من أستاذين.

)تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون التصديم عل  الوحدة التعليميّة  -2.5

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

صر االعّ

المكّونة لوحدة 

مشاريع فكريّة »

 «ونقديّة

 ا متحان الّهاني المراقاة المستمرة

ضارب 

العّصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

عل  

مستوى 

 المسلك

 ا ختاارات

الموازنة 

 الداخليّة

 ا ختاارات

الموازنة 

 شفاهي كتابي الداخليّة

أشغال 

تباي يّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تباي يّة 

 أو غيرها

 3.5 1.75    + +   مشاريع ث افيّة 
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واجتماعيّة في 

 المجال العالَمي

مشاريع ث افيّة 

واجتماعيّة في 

المجالين العربي 

 واإلسالمي

   +    1.75 

 التصديم عل  التربصات والمشاريع -3.5

 ع، استعمالة، مراج)طرق وأدوات بيداغوجية ة الخاّصة بالوحدة التعليميّ الطرق البيداغوجية والوسائل التعليميّ  -6

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

 العرض والّ اش؛ البري ة الحواريّة؛ العمل الِفَرقي؛ الوسانط الحديثة؛ إمكانيّة ا ختاار والتدرير عن بعد. 
 الجمهورية التونسّية         

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

 والعناصر التعليميّة المكّونة لهابطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة 

 مّاهج الاحث وت ّياتهاسم الوحدة التعليميّة: 

 )أساسيّة(

 

 07عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة التعليميّة:

Civ M2 S3 UF7 

 

 الجامعة: سوسة المؤسسة:كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: اللغة واآلداب والحضارة العربيّة مجال التكوين :  اآلداب و العلوم اإلنسانيّة

 السداسي : الثالث الشهادة والمسلك: ماجستير بحث              مسلك  الحضارة

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -1

عدد من بمعّم ة أّو  إل  تمكين البالل من معرفة دقي ة و« مناهج البحث في الحضارة وتقنياته»تهدف وحدة  -1

 ها لموضوعسل مّمّاهج الاحث المفيدة في الدراسات الحضاريّة، وتدرياه عل  كيفيّة استعمالها، واختيار المّا

 بحثه، واختاار ذلك من خالل عروض تباي يّة حضوريّة. 

ة،  فتراضيّ ة واعّم ة بت ّيات الاحث الشكليّة والمّهجيّ وتهدف ثانيا إل  تمكين البالل من معرفة دقي ة وم -2

 والتدّرب عل  تباي ها حاسوبيّا. 

  لاحث بما احشَو ووتهدف ثالثا إل  تجّيل البالل الااحِث َهدَْر الوقِب، والس وَط في استعراض المعلومات،  -3

 الموارد المتوفّرة. يفيد الموضوع المبروق، وتُدّربه عل  ُطُرِق ا ستفادة المثاليّة من 

 

-Préالمكتسبات البيداغوجيّة السابقة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المطلوبة لمتابعة الوحدة المعنيّة  -2

requis) 

 ير.ن الماجستمثاني المكتساات الحاصلة لدى البالل في الوحدة التعليمية في مرحلة اإلجازة والسداسيين األول وال

 المكّونة للوحدة التعليميّةـ العناصر 3

 الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العناصر المكّونة للوحدة

أشغال  درس نظري األرصدة

 مسيّرة

 شكل آخر أشغال تطبيقيّة

مّاهج الاحث في : 1مس لة

 الحضارة
 3.5    س2:00

 3.5    س2:00 ت ّيات الاحث: 2مس لة

 7    س 4:00 المجموع

 األنشطة التطبيقيّة )مشاريع، تربصات، رسائل تخرج( -2.3
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األنشطة التطبيقيّة 

 للوحدة التعليميّة

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة
األعمال 

 الميدانية
 أنشطة أخرى التربصات المشاريع

 المجموع     

 المحتوى: )مخطط الدرس ووصفه( -4

من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة  )ت ديم وصف موجز لكّل عّصرالدروس  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

م اإلنسانيّة في العلو معتَمدةالبلاةَ ب هّم المّاهج التباي يّة ال« مناهج البحث في الحضارة»عّرف المس لةُ األول  تُ  -1

تفادة ببرق ا ساء، والحديثة، مثل اللسانيّات وعلوم الّفر والتاريخ وا جتماع والث افة واألنثروبولوجيا واإلحص

تها ودقّ  مّها وتباي ها في قراءة الّصوص ودراسة ال ضايا والظواهر الحضاريّة، بما يضمن وضوح الدراسة

ّها من ا ستفادة من مدا ايا نظٍر ظريّة وزوخَل نوموضوعيّتها ونسايّة نتانجها وقابليّة التح ّم من صدقها، ويَُمّكِ

 وُطُرٍق إجرانيّة متعدّدة تّاسل الموضوع المدروس. 

ي، خيمّهج التارال من المّاهج الاحثيّة التي يمكن التعريف بها في الدرس: المّهج التفكيكي، المّهج السيمياني،

 المّهج الحفر ، المّهج الكّمي، المّهج الم ارني. 

 ر األدواتق استثماالبلاةَ ب هّم شروط الاحث العلمي وت ّياته، وببر« تقنيات البحث»تعّرف المس لة الثانية  -2

لرسانل العلميّة ي تحرير اف يّةوالتباي ات الرقميّة التي توفّرها الحوساة والشاكة العّكاوتيّة والُُّّظم الاحثيّة العالم

 وفم تلك الشروط. 

خاتمة،  دّمة والء المتشتمل هيم المس لة عل  معلوماٍت نظريّة تتعلّم بت ّيات الاحث عل  البالِل اكتسابَُها )بّا

كون لبالل، وتيها اصياغة الفصول، اإلحالة والتهميش، الفهارس...(، وعل  أعماٍل تباي يّة َحاسوبِيّة يتدّرب عل

 نب. كة األنترط بشاادّتُها من إنتاج البالل نفسه. وتتبلُّل بعاُل ِحصص الدرس تََوفَُّر حواسيَل للبلاة والربم

 األنشطة التطبيقيّة )تقديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تنظيمه( -2.4

 

 االمتحانات وتقييم المعارف -5

 ـ طريقة التقييم ونظام االمتحانات 1 – 5

م عا، وي وّ ّين مدّل عدد  المراقاة المستمرة + امتحان كتابي في نهاية السداسي في إحدى المس لتين أو ا ثمع

 ت ويما مزدوجا.

)تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون  التصديق على الوحدة التعليميّة -2.5

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

صر االعّ

 وحدةالمكّونة ل

مناهج البحث »

في الحضارة 

 «وتقنياته

 االمتحان النهائي المراقبة المستمرة

ضارب 

العّصر 

المكّون 

 للوحدة

ضارب 

الوحدة 

عل  

مستوى 

 المسلك

 ا ختاارات

الموازنة 

 الداخليّة

 ا ختاارات

الموازنة 

 شفاهي كتابي الداخليّة

أشغال 

تباي يّة 

أو 

 غيرها

 شفاهي كتابي

أشغال 

تباي يّة 

أو 

 غيرها

مّاهج : 1مس لة

الاحث في 

 الحضارة
   

+ + 

  

 

1.75 

3.5 

: 2مس لة 

 الاحثت ّيات 
     1.75 

 التصديق على التربصات والمشاريع -3.5

)طرق وأدوات بيداغوجية، مراجع، ة ة الخاّصة بالوحدة التعليميّ الطرق البيداغوجية والوسائل التعليميّ  -5

 استعمال اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

 د. ير عن بعالتدروالعرض والّ اش؛ البري ة الحواريّة؛ العمل الِفَرقي؛ الوسانط الحديثة؛ إمكانيّة ا ختاار 
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ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 اإلدارة العاّمة للتجديد الجامعي 
 

 والعناصر التعليميّة المكّونة لهابطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة 

 3لغات اسم الوحدة التعليميّة: ترجمة و

 أفقية
 

 04عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة التعليميّة

Civ M2 S3 Trans3 
 

 الجامعة: سوسة المؤّسسة:كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بسوسة

 واآلداب والحضارة العربيّةالمادّة: اللغة  مجال التكوين:  اآلداب و العلوم اإلنسانيّة

 السداسي : الثالث الشهادة والمسلك:  ماجستير بحث                     مسلك  الحضارة

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -2

 تهدف الوحدة إل : 

ة اا العلميّ األبح تعزيز مكتساات البالل الساب ة في اللغتين الفرنسيّة واإلنجليزيّة، وتعزيز قدرته عل  قراءة -1

 والّصوص اإلبداعيّة المكتوبة بهاتين اللغتين، واستثماِرها في بحوثه العلميّة. 

 نجليزيّة. تعزيز قدرات البالل عل  التواصل الشفو  والمكتوب باللغتين الفرنسيّة واإل -2

 قي ة. جمة  دتدريل البالل عل  ترجمة الّصوص العربيّة إل  اللغتين الميكورتين، ومّهما إل  العربيّة، تر -3

ألخباء ا لّص حجم ية بما دعم معلومات البالل في مجال ال واعد الّحويّة األساسيّة في اللغتين الفرنسيّة واإلنجليزيّ  -4

 ماله تيّك اللغتين إنجازا وت ااّل. اللغويّة التي يرتكاها عّد استع

 د لة عل اير والمساعدة الّبالل عل  الوقوف عل  وجوم تااين طرق اللغة العربيّة وطرق اللغات األخرى في التع -5

 م اصد واحدة، وفتحآفاقه اللغويّة بما يغّي ث افتهويجّود ملكته التواصليّة. 

 (Prérequisالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة  -2

 جستير. ي من الماالثانالمكتساات الحاصلة لدى البالل في الوحدة التعليمية في مرحلة اإلجازة والسداسيّين األّول و

 التعليميّةـ العناصر المكّونة للوحدة  4

  الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العّاصر المكّونة للوحدة
 األرصدة

 شكل آخر أشغال تباي يّة أشغال مسيّرة درس نظر 

 2    : س2 00 3ترجمة 

 2    س 2:00 فرنسيّة أو إنجليزيّة

 4    س4:00    المجموع

 رسانل تخرج(األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات،  -2.3

 ةاألنشبة التباي يّة للوحدة التعليميّ 
 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة

 أنشبة أخرى التربصات المشاريع األعمال الميدانية

 المجموع     

 المحتوى: )مخبط الدرس ووصفه( -4

التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة الدروس )ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(

اإلنجليزيّة، وعل  تدريل البلاة عل  تعريل نصوص متّّوعة من الفرنسيّة « 3ترجمة »ت وم المس لة األول   -1

 أو ن ل نصوص عربيّة متّّوعة إل  الفرنسيّة واإلنجليزيّة. /و

البلاة  ي، وتدّربلترجمترّكز هيم المس لة عل  الجوانل المعجميّة وا صبالحيّة والتركيايّة والاالغيّة في العمل ا

ُِّّل التر  لحرفيّة. جمة اعل  كيفيّات التعامل مع األبعاد الث افيّة والرمزيّة في الّصوص المترَجمة وتََج

 هم الّصوص المكتوبةفالبالل بال واعد األساسيّة الممّكّة من  بتعميم معرفة« 3لغات »هتّم المس لة الثانية وت -2

ل في زيز كفايات الّبالفيّة، وتعالمعربالفرنسيّة أو اإلنجليزيّة، وتَاَيُِّن خصانصها األسلوبيّة وقيمتها الفّّيّة والث افيّة و

زاء من و أجأصوص أو آثار التحرير الكتابي والتعاير الشفو  باستعمال تيّك اللغتين، وذلك من خالل دراسة ن

 آثار ذات قيمة علميّة وأدبيّة مؤّكدة. 

 في بعال حوارات وعروضا يُّجزها البلاة بمساعدة أستاذهم ب حدى اللغتين األجّايّتينأيضا يشمل الدرس 

 ال ضايا الراهّة التي تمّر المجتمع التونسي والمجتمع الدولي من قريل. 

 وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تّظيمه(األنشبة التباي يّة )ت ديم  -2.4
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 ا متحانات وت ييم المعارف -5

 طري ة الت ييم ونظام ا متحانات -1.5

ت التي اللغا شفو  يجرى في نهايةالسداسي في إحدى أومعدّل عدد  المراقاة المستمرة + امتحان باختاار كتابي 

 في كلتيهما. أويدرسها 

الوحدة التعليميّة )تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّل العّصر المكّون التصديم عل   -5-2

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

العنصر المكّونة 

 للوحدة التعليميّة

 االمتحان النهائي معّدل المراقبة المستمرة
ضارب العّصر 

 المكّون للوحدة

ضارب الوحدة عل  

  مستوى المسلك
 ا ختاارات

 شفاهي كتابي

 + 3ترجمة 
+ + 

1 
2 

 1 + فرنسيّة أو إنجليزيّة

 التصديم عل  التربصات والمشاريع -3.5

 )طرق وأدوات بيداغوجية، مراجع،ة ة الخاّصة بالوحدة التعليميّ الطرق البيداغوجية والوسائل التعليميّ  -6

 استعمال اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

 د. ير عن بعالتدروالعرض والّ اش؛ البري ة الحواريّة؛ العمل الِفَرقي؛ الوسانط الحديثة؛ إمكانيّة ا ختاار 
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ة التونسّية      
ّ
 الجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
             ******* 

 للتجديد الجامعي اإلدارة العاّمة 
 

 بطاقة وصفيّة لوحدة تعليميّة والعناصر التعليميّة المكّونة لها

 3علوم ساندة اسم الوحدة التعليميّة: 

 )اختياريّة(

 

 05عدد األرصدة: 

 رمز الوحدة التعليميّة

Civ M2 S3 Opt3 

 

 الجامعة: سوسة المؤّسسة: كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بسوسة

 المادّة: اللغة واآلداب والحضارة العربيّة التكوين:  اآلداب والعلوم اإلنسانيّةمجال 

 السداسي: الثالث الشهادة والمسلك:  ماجستير بحث                       مسلك  الحضارة

 أهداف الوحدة التعليميّة )معلومات، مهارات، كفاءات( -2

كوين إضافي تأّو  إل  دعم تكوين البالل في ا ختصاص، وتوفير « 3علوم ساندة »ترمي الوحدة ا ختياريّة  -1

 اعيّة. ا جتميكّمل ا ختصاص ويوّسع آفاقه ويثريه بمّاهج ونظريّات وم اربات مشت ّة من العلوم اإلنسانيّة و

اهَج مّ ظيفوترمي ثانيا إل  تدريل البالل عل  دراسة الّصوص والظواهر المختلفة دراسة بيّيّة، وذلك بتو -2

ج وعلوم ومّاه متعدّدةٍ تسمح بتسليِط أضواَء مختلفٍة عل  الموضوع المدروس، وم اربته باعتماد مّبل ات وأدوات

 متاايّة ت خي في الحساان درجات التركيل والتع يد المتفاوتة التي يّبو  عليها ذلك الموضوع. 

لدراسات ة في االّظريّات أو الم اربات المعتَمد وترمي ثالثا إل  إكساب البالل معرفة دقي ة ومعّم ة ب حدى -3

 المختلفة لمراحلاالحضاريّة والدراسات اإلنسانيّة بصفة عاّمة. ذلك أّن البالل يتعّرف بشكل جزني أو عَرضي خالل 

يّة الخلم  دّم ونظرة التمن دراسته عل  بعال الّظريّات والم اربات المهّمة، مثل نظريّة الّسايّة ونظريّة التبّور ونظريّ 

مكّات ّرف عل  موالتع المستمّر ونظريّة العوالم الممكّة، دون أن تتسّّ  له الفرصة لإللمام بها بصورة شاملة ومعّم ة

ّن من يلك ف تباي ها في اختصاص الحضارة، وهو ما يجعل استفادته من تلك الّظريّات سبحيّة وأحيانا مغشوشة. ل

  الوقوف علولكارى، اكتساب معرفة نظريّة دقي ة ب حدى الّظريّات اإلنسانيّة اأهداف هيم المس لة تمكيَن البالل من 

 وجوم إجرانها وتباي ها في الدراسات الحضاريّة واإلنسانيّة والعلميّة. 

ت اطع ة التي تجتماعيّ إل  تمكين البالل من اكتساب تكوين إضافي في أحد العلوم اإلنسانيّة وا وترمي الوحدة أخيرا  -4

، مثل ماعيّةلدرس الحضار  وتفتح الموضوع الحضار  عل  ا ختصاصات الدقي ة في العلوم اإلنسانّية وا جتمع ا

د البالل يع رصيالفلسفة وفلسفة الدين وعلم ا جتماع واألنثروبولوجيا وعلوم التاريخ والتراا، بما يسهم في توس

 ية. ة والث افلحضارياباي يّة في م اربة الّصوص وال ضايا المعرفي والمّهجي، ويمّكّه من توسيع أجهزته الّظريّة والت

لدروس في اة  من تَْضاُِط لجّة الماجستير قال انبالق الدروس، بحسل ما يتوفّر لديها من موارد بشريّة، قانم  -5

جامعة األخرى ب تصاصاتالمسانل الثالا المكّونة للوحدة ا ختياريّة، يُتاح التسجيل فيها لبلاة ا ختصاص ولبلاة ا خ

 سوسة.

 (Pré-requisالمكتساات الايداغوجيّة الساب ة )تحديد الوحدات التعليميّة والكفاءات المبلوبة لمتابعة الوحدة المعّيّة  -2

 جستير. ي من الماالثانوالمكتساات الحاصلة لدى البالل في الوحدة التعليميّة في مرحلة اإلجازة والسداسيّين األّول 

 المكّونة للوحدة التعليمّيةـ العّاصر  4

  الدروس -1.3

 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين العّاصر المكّونة للوحدة
 األرصدة

 شكل آخر أشغال تباي يّة أشغال مسيّرة درس نظر 

 2    س2:00 دراسات بيّيّة

 2    س2:00 نظريّات وم اربات في ا ختصاص

 1    س 2.00 علوم إنسانيّة

 5    س 6.00  المجموع

 األنشبة التباي يّة )مشاريع، تربصات، رسانل تخرج( -2.3

 ةاألنشبة التباي يّة للوحدة التعليميّ 
 الحجم اإلجمالي لساعات التكوين

 األرصدة

 أنشبة أخرى التربصات المشاريع األعمال الميدانية

 المجموع     

 المحتوى: )مخّبط الدرس ووصفه( -4

)ت ديم وصف موجز لكّل عّصر من العّاصر المكّونة للوحدة التعليميّة وإلحاق الارنامج المفّصل بالاباقة الدروس  -1.4

 الوصفيّة للوحدة التعليميّة(
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راسة فهوم الدمعل  درس يشتمل عل  قسم أّول نظر  يوّضح « دراسات بينيّة»ت وم المس لة ا ختياريّة األول   -1

ة عل  ة الايّيّ لم اربافها وخبواتها المّهجيّة، وقسٍم ثاٍن إجراني يتّم خالله تبايم االايّيّة وأسسها وشروطها وأهد

ل  ذلك عمثلة موضوع محدّد يختارم األستاذ، ويكون متين الصلة بال ضايا والظواهر والمشكالت الحضاريّة. من األ

 يّيّة الم ارنة. دراسة ظاهرة الوحي باعتماد الم اربة التاريخيّة والّفسيّة واللسانيّة والد

ات الّظريّ  عل  التعريف بّماذج من« نظريّات ومقاربات في االختصاص»وت وم المس لة ا ختياريّة الثانية  -2

إجرانها  يفيّاتكوالم اربات العلميّة التي أثاتب كفاءتها وجدواها في مجا ت الدرس اإلنساني والحضار ، ودراسة 

ظريّة لتبّور وناظريّة م اربات مختلفة. من األمثلة عل  ذلك: نظريّة الّسايّة ون وتباي ها وما يولّدم ذلك التبايم من

 الت دّم ونظريّة العوالم الممكّة ونظريّة الخلم المستمّر ونظريّة الّ د الث افي... 

ع الدرس مم يت اطع تمكين البالل من تكوين إضافي معمّ عل  « علوم إنسانيّة»وت وم المس لة ا ختياريّة الثالثة  -3

دين وعلم سفة الالحضار ، ويّفتح عل  ا ختصاصات الدقي ة في العلوم اإلنسانيّة وا جتماعيّة، مثل الفلسفة وفل

ويمّكّه من  مّهجي،ا جتماع واألنثروبولوجيا وعلوم التاريخ والتراا، بما يسهم في توسيع رصيد البالل المعرفي وال

روحيّة، لتجربة اليل، وام اربة الّصوص وال ضايا الحضارية والث افية، مثل الت و توسيع أجهزته الّظريّة والتباي ّية في

 والفيّوميّولوجيا. 

 األنشبة التباي يّة )ت ديم وصف موجز ألهداف كّل نشاط ومحتوياته وطرق تّظيمه( -2.4

 

 ا متحانات و ت ييم المعارف -5

 طري ة الت ييم ونظام ا متحانات - 5-1

 معدّل عدد  المراقاة المستمرة 

ن ّصر المكوّ ل العالتصديم عل  الوحدة التعليميّة )تحديد نساة كّل اختاار من اختاارات ا متحان في احتساب معدّ  -5-2

 للوحدة وتحديد ضوارب العّاصر المكّونة للوحدة وضارب الوحدة داخل المسلك(

 

 

العنصر المكّونة للوحدة 

 التعليميّة

المراقبة معّدل 

 المستمرة

االمتحان 

ضارب العّصر  النهائي

 المكّون للوحدة

ضارب الوحدة عل  

 مستوى المسلك
 

 ا ختاارات

 شفاهي كتابي

 01 + + + دراسات بيّيّة

2.5 
نظريّات وم اربات في 

 ا ختصاص
+ + + 01 

 0.5 + + + علوم إنسانيّة

 التصديم عل  التربصات والمشاريع  -5-3

)طرق وأدوات بيداغوجية، مراجع، استعمال ة ة الخاّصة بالوحدة التعليميّ الطرق البيداغوجية والوسائل التعليميّ  -6

 اإلعالمية، إمكانية التدرير عن بعد(

يّة ة؛ إمكانلحديثالعرض والّ اش؛ البري ة الحواريّة؛ العمل الِفَرقي؛ الّدوات؛ الاحوا الفرديّة؛ الوسانط ا

  والتدرير عن بعد.ا ختاار 

 

 

 

 

 


