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 ماجستير بحث في اللغة واألدب والحضارة العربيّة : كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّةالمؤّسسة الجامعة:  سوسة

  اللغة واألدب والحضارة العربّيةالمادة:  اآلداب والعلوم اإلنسانّيةمجال التكوين: 

 (مشتركتكوين )السـداسي األّول 
 

قم 
الوحدة 
التعليمي

 ة

 

الوحدة 
 التعليمية

طبيعة 
 الوحدة

 األرصدة  ساعات التدريس العناصر المكونة للوحدة التعليمية

 التقييم

 امتحان سداسي في الوحدة مستمرةمراقبة 

1 

  أساسيّة وحدة اللغة

 مبادئ: مسألة في التفكير اللغوي القديم:  1مسألة 
 التصنيف المقولي في التقاليد النحوية العربية

2:00  

6 

X 
X 

 
 

 :مسألة في التفكير اللسانّي الحديث:   2مسألة 
 20اتجاهات لسانية في النصف الثاني من ق. 

2:00  X 

 أساسيّة وحدة األدب 2
 2:00 مسألة في األدب القديم

 6 
X X 

 x 2:00 مسألة في األدب الحديث 

 أساسيّة وحدة الحضارة 3

 2:00 مسألة في الحضارة القديمة

 6 

X  

X 

 

 : مسألة في الحضارة الحديثة

 لأويالقصة القرآنية بين المرجع التاريخي وتجديد الت
2:00 x 

4 
وحدة اللغات 

 األجنبيّة 
 أساسيّة

  2:00 الفرنسيّة

6 

X 
X 

 X  2:00 اإلنجليزيّة 

5 
وعلوم  ترجمة

 ساندة
 اختياريّة

ترجمة من الفرنسية او ترجمة من :  1مسألة 
 اإلنجليزية

2:00 

 6 X X 
داية بلب ضمن قائمة تعلن في طاتارها الخمادة ي:  2مسألة 
  لغة قديمة )العبرية،( أو حديثة )الفارسية( كّل سنة

2:00 

    30  20:00   المجموع 
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 ماجستير بحث في اللغة واألدب والحضارة العربيّة كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة: المؤّسسة الجامعة:  سوسة

  اللغة واألدب والحضارة العربّيةالمادة:  اآلداب والعلوم اإلنسانّيةمجال التكوين: 

 السـداسي الثاني

 عدد

 
 الوحدة التعليمية

طبيعة 
الوحدة 
 التعليمية

العناصر المكونة للوحدة 
 التعليمية

 14حجم ساعات التدريس في السداسي )
 أسبوعا(

 نظام التقييم واالمتحانات الضوارب األرصدة

 أنواع أخرى درس نظري
عنصر 

الوحدة )عند 
 االقتضاء(

 7و  4الوحدة )بين 
 أرصدة(

عنصر 
 الوحدة

 الوحدة
مراقبة 
 مستمرة

نظام 
 مزدوج

1 
 في  وحدة 

 1الختصاص ا
 أساسيّة

 2:00 :مسألة في االختصاص

  6  2  X 
 2:00 مسألة في االختصاص

2 
وحدة في 

 2االختصاص
 أساسيّة

 2:00 مسألة في االختصاص

  6  2  X 
 مسألة في االختصاص

 
2:00 

3 
وحدة في 

 3االختصاص
 أساسية

 2:00 مسألة في االختصاص

    2  X مسألة في االختصاص 
 

2:00 

 أساسيّة لغات أجنبية 4
 2:00 : فرنسية1لغة 

  6  1  X 
 2:00 : انجليزية2لغة 

5 
وعلوم  ترجمة
 ساندة

 أساسية

: ترجمة من الفرنسية  1مسألة 
 أو ترجمة من اإلنجليزية

2:00 

  6  1  X 
الب ط: مادة يختارها ال 2مسألة 

ضمن قائمة تعلن في بداية كّل 
 :سنة

2:00 

،العبرية، علم الفارسيّة 
 االجتماع، الفلسفة...

2:00 

   8  30   س 20 المجموع
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 ماجستير بحث في اللغة واألدب والحضارة العربيّة : كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّةالمؤّسسة الجامعة:  سوسة

  اللغة واألدب والحضارة العربّيةالمادة:  اآلداب والعلوم اإلنسانّيةمجال التكوين: 
 

 ثاني  السـداسي ال  -اختصاص الحضارة    -دروس الماجستير  
 

رقم 
 الوحدة

 نوع االمتحان األستاذ عنوان المسألة العناصر المكّونة للوحدة التعليميّة طبيعة الوحدة الوحدة التعليميّة

1 

M2-Civ1  الفكر

  اإلسالمي الحديث

  أساسيّة

الشيعة االثني وثاقة الحديث عند  : في علم الحديث1مسألة 

 عشريّة

 ثامر الغزي 

اختبار كتابي أو شفوي 
سداسي نهائي في 

تراجم األعيان  في الفكر اإلسالمي  : تصنيف القدامى في السيرة2مسألة  الوحدة

 القديم : دراسة للمكونات والوظائف

 محّمد حمزة

2 

M2- Civ2 

 اإلسالم في آسيا

 أساسيّة

اإلسالمي في : اتّجاهات الفكر 1مسألة 

 إيران
فتاوى الشيعة في العصر الحديث: 

 دراسة لمنتخبات

 محّمد حمزة

اختبار كتابي أو شفوي 
سداسي نهائي في 

 محّمد بوهالل إقبالمحّمد عند  تجديد الفكر الديني : الفكر اإلصالحي في بلدان آسيا2مسألة  الوحدة

 

3 

M2- Civ3 

 اإلسالم في إفريقيا
 أساسيّة

 الحركات اإلسالميّة الحديثة في :1مسألة 

 إفريقيا
 اصياتالخ : فيإسالم الطوارق

 لثقافيةا

 محسن التليلي
اختبار كتابي أو شفوي 

سداسي نهائي في 
 ثامر الغزي طقوس العبور بين تونس والجزائر : الدين والفّن في إفريقيا2مسألة  الوحدة

4 

M2- Civ4  اللغات

 األجنبيّة
 يّةفقأ

اختبار مراقبة مستمّرة  نجوى كامل  مختّصة فرنسيّة
 واحد

اختبار مراقبة مستمّرة  راضية فالح   إنجليزيّة
 واحد

5 
M2- Civ5  لغات

 وعلوم ساندة
فريد  -نائلة القربي   العبريّة أو الفارسيّة اختياريّة

 قطاط
اختبار مراقبة مستمّرة 

 واحد
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 ماجستير بحث في اللغة واألدب والحضارة العربيّة والعلوم اإلنسانيّة: كلّيّة اآلداب المؤّسسة الجامعة:  سوسة

  اللغة واألدب والحضارة العربّيةالمادة:  اآلداب والعلوم اإلنسانّيةمجال التكوين: 

 

 ثاني  السـداسي ال  -اختصاص اللغة    -دروس الماجستير  
 

رقم 
 الوحدة

 نوع االمتحان األستاذ عنوان المسألة ةللوحدة التعليميّ  نةالعناصر المكوّ  طبيعة الوحدة ةالوحدة التعليميّ 

1 

M2-L  تفكير لغوي

  أساسيّة  ولساني

محّمد الصحبي  نظام الفعل في العربية  : التفكير اللغوي العربي القديم1مسألة 

 البعزاوي
أو شفوي اختبار كتابي 

سداسي نهائي في 
 الوحدة

 مسعوديالعزيز العبد العرفان الزماني  الحديثة: مدخل في العلوم اللسانيّة 2مسألة 

2 

M2-L2  تحليل

 أساسيّة 1لساني 

 عبد الفتاح براهم مدخل في الصوتيات علوم صوتية وصرفية:  1سألة م
أو شفوي اختبار كتابي 

سداسي نهائي في 
 الوحدة

محمد الصحبي  ظاهرة النيابة في نظام العربية  علوم صرفية :2مسألة 

 البعزاوي

3 

 

M2-L3  تحليل

 2لساني 

 أساسيّة

أو شفوي اختبار كتابي  العزيز المسعوديعبد نظامية المظهر  : 1مسألة 
سداسي نهائي في 

 الوحدة
 بشير الورهاني المعالجة اآللية  : 2مسألة 

4 

M2-L4  اللغات

 األجنبيّة
 يّةفقأ

اختبار مراقبة مستمّرة  فتحية الدواس  فرنسيّة
 واحد

اختبار مراقبة مستمّرة    إنجليزيّة
 واحد

5 

M2-L5  لغات

 وعلوم ساندة
 اختياريّة

فريد  -نائلة القربي    العبريّة أو الفارسيّة
 قطاط

اختبار مراقبة مستمّرة 
 واحد

ماهر تريمش / عبد   " لترجمةا أبحاثعلم اجتماع / "
 الفتاح براهم 

اختبار مراقبة مستمّرة 
 واحد
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 ماجستير بحث في اللغة واألدب والحضارة العربيّة : كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّةالمؤّسسة سوسة الجامعة: 

  اللغة واألدب والحضارة العربّيةالمادة:  اآلداب والعلوم اإلنسانّيةمجال التكوين: 

 

 ثاني  السـداسي ال  -اختصاص األدب    -دروس الماجستير  
 

رقم 
 الوحدة

 نوع االمتحان األستاذ عنوان المسألة ةنة للوحدة التعليميّ العناصر المكوّ  طبيعة الوحدة ةالوحدة التعليميّ 

1 
M2-Lit1  أجناس

  أساسيّة النصوص األدبيّة
اختبار كتابي أو شفوي  عبد العزيز شبيل بدايات القّص العربي : األجناس األدبيّة1مسألة 

سداسي نهائي في 
 المنصف الوهايبي السيرة الذاتية/ التخييل الذاتي العربي: في النثر 2مسألة  الوحدة

2 
M2- Lit 2  قضايا

 أساسيّة الرواية والسرد
اختبار كتابي أو شفوي  آمنة الرميلي في الخطاب الروائي السياق  : الخطاب الروائي1مسألة 

سداسي نهائي في 
 بشير الوسالتي  التأسيس(األقصوصة التونسية في مرحلة  : خصائص السرد2مسألة  الوحدة

3 

M2- Lit 3  في

 قضايا الشعر
 أساسيّة

أساليب الوصف والتصوير في الشعر  : من قضايا الشعر القديم1مسألة 

 الجاهلي

 عبد العزيز شبيل 
اختبار كتابي أو شفوي 

سداسي نهائي في 
الحديث: المؤثرات األجنبية في الشعر ع.  : من قضايا الشعر الحديث2مسألة  الوحدة

 أدونيس أنموذجا

 منصف الوهايبي

4 

M2- Lit 4  اللغات

 األجنبيّة
 يّةفقأ

اختبار مراقبة مستمّرة  فاتن بن األزرق  فرنسيّة
 واحد

اختبار مراقبة مستمّرة  راضية فالح  إنجليزيّة
 واحد

5 

M2- Lit 5  لغات

 وعلوم ساندة
 اختياريّة

فريد  -نائلة القربي   العبريّة أو الفارسيّة
 قطاط

اختبار مراقبة مستمّرة 
 واحد

 تريمش/ براهم  علم اجتماع/ أبحاث الترجمة
اختبار مراقبة مستمّرة 

 واحد
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 ماجستير بحث في اللغة واألدب والحضارة العربيّة : كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّةالمؤّسسة الجامعة:  سوسة

  اللغة واألدب والحضارة العربّيةالمادة:  اإلنسانّيةاآلداب والعلوم مجال التكوين: 

 السـداسي الثالث

 عدد

 

الوحدة 
 التعليمية

طبيعة 
الوحدة 
 التعليمية

العناصر المكونة للوحدة 
 التعليمية

حجم ساعات التدريس في 
 أسبوعا( 14السداسي )

 نظام التقييم واالمتحانات الضوارب األرصدة

درس 
 نظري

 أنواع أخرى
عنصر 

)عند الوحدة
 االقتضاء(

الوحدة )بين 
 (7و  4

عنصر 
 الوحدة

 الوحدة
مراقبة 
 مستمرة

نظام 
 مزدوج

1 
وحدة أساسية 
في االختصاص 

3 
 أساسيّة

 2:00 1مسألة 
  6  2  X 

 2:00 2مسألة 

2 
تدريب على 
البحث و مناهج 

 البحث

 أساسيّة

 2:00 تدريب على البحث

  6  2  
X 

 
 2:00 البحثمناهج 

  

3 
دراسة أثر في 

 ختصاصاال
 أساسيّة

 2:00 : دراسة أثر بالعربيّة 1درس

2:00 
  6  2  X 

 : دراسة أثر بلغة أجنبية2درس

4 
لغات أجنبية 

 مختّصة
 أساسيّة

 2:00 : فرنسية1لغة 
  6  1  

X 

 2:00 : انجليزية2لغة  

5 
 علوملغات و

  ساندة
 اختياريّة

ترجمة من الفرنسية، ترجمة من 
 اإلنجليزية

2:00 

  6  1  
X 

عبرية، فارسية، علم اجتماع،  
 فلسفة...

2:00 

   8  30   س 20  المجموع
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 ماجستير بحث في اللغة واألدب والحضارة العربيّة : كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّةالمؤّسسة الجامعة:  سوسة

  اللغة واألدب والحضارة العربّيةالمادة:  اآلداب والعلوم اإلنسانّيةمجال التكوين: 

 

 ثالث  السـداسي ال  -اختصاص الحضارة    -دروس الماجستير  
 

رقم 
 الوحدة

 نوع االمتحان األستاذ عنوان المسألة ةنة للوحدة التعليميّ العناصر المكوّ  طبيعة الوحدة ةالوحدة التعليميّ 

1 

M3-Civ1  دراسة

  أثر

  أساسيّة

 الدين ضد الدين : علي شريعتى     : دراسة أثر عربي1مسألة 

 

 ثامر الغزي 

اختبار كتابي سداسي 
 The Codex of a Companion of : دراسة أثر أجنبي2مسألة  نهائي في الوحدة

the Prophet and the Qur'an of the 

Prophet, by Debenham Sadeghi 

بن عبد  منصف

 الجليل

2 

M3- Civ2 

اتّجاهات فكريّة 

 أساسيّة معاصرة

الدين والفضاء العمومي في المجال   1مسألة 

 التركي المعاصر

 محّمد بوهالل

اختبار كتابي سداسي 
العدول بالمعنى في تصّور الشفاعة  2مسألة  نهائي في الوحدة

 المحمدية
 محسن التليلي

3 

M3- Lit 3 

البحث تدريب على 

 ومناهج البحث
 أساسيّة

 محسن التليلي  يلحضار: منهجيّة البحث ا1مسألة 
اختبار شفوي سداسي 

 حمزةمحّمد   يلحضار: تدريب على البحث ا2مسألة  نهائي في الوحدة

4 

M3- Civ4 

 اللغات األجنبيّة
 يّةفقأ

اختبار مراقبة مستمّرة   فرج الحوار  فرنسيّة مختّصة
 واحد

اختبار مراقبة مستمّرة  راضية فالح  إنجليزيّة
 واحد

5 

M3- Civ5  لغات

 وعلوم ساندة
 اختياريّة

فريد  -نائلة القربي   أو الترجمة  العبريّة أو الفارسيّة
 قطاط

اختبار مراقبة مستمّرة 
 واحد

أ. من  -فتحي انقّزو  فلسفة أو  أنثروبولوجيا
 مركز األنثروبولوجيا

مستمّرة اختبار مراقبة 
 واحد
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 ماجستير بحث في اللغة واألدب والحضارة العربيّة : كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّةالمؤّسسة الجامعة:  سوسة

  اللغة واألدب والحضارة العربّيةالمادة:  اآلداب والعلوم اإلنسانّيةمجال التكوين: 
 

 ثالث  السـداسي ال  -اختصاص اللغة    -دروس الماجستير  
 

رقم 
 الوحدة

 نوع االمتحان األستاذ عنوان المسألة ةنة للوحدة التعليميّ العناصر المكوّ  طبيعة الوحدة ةالوحدة التعليميّ 

1 

M3-L1  تفكير

لغوي ولساني من 

 خالل دراسة أثر

  أساسيّة

: دراسة أثر من التراث اللغوي 1مسألة 

 العربي
ة ) التعليل النحوي يف نظام العربي 

النحو للزجاجي :اإليضاح يف علل 
 منوذجا(.

 

محمد الصحبي 

 البعزاوي
اختبار كتابي سداسي 

 نهائي في الوحدة

: دراسة أثر من التفكير اللساني 2مسألة 

 الحديث
C K Orrecchioni ; وئام حيزم 

2 

M3-L2  تحليل

 3لساني 
 أساسيّة

 ابراهمعبد الفتّاح  وصرفّية صومتّيةدراسات  : في الصوتميّة أو الصرف1مسألة 

اختبار كتابي سداسي 
 عبد العزيز المسعودي البناء الوسيط يف اللغة العربية  : في التركيب2مسألة  نهائي في الوحدة

3 

M3-L3  التدريب

على البحث ومناهج 

 البحث
 أساسيّة

 عبد العزيز المسعودي  : منهجيّة البحث اللساني1مسألة 
اختبار شفوي سداسي 

 عبد الفتّاح ابراهم  : تدريب على البحث اللغوي2مسألة  نهائي في الوحدة

4 

M2-L4  اللغات

 األجنبيّة
 يّةفقأ

اختبار مراقبة مستمّرة    فرنسيّة مختّصة
 واحد

اختبار مراقبة مستمّرة    إنجليزيّة
 واحد

5 

M2-L5  لغات

 وعلوم ساندة
 اختياريّة

فريد  - نائلة القربي  أو الترجمة العبريّة أو الفارسيّة
 قطاط

اختبار مراقبة مستمّرة 
 واحد

  -فتحي انقّزو  فلسفة أو  أنثروبولوجيا
اختبار مراقبة مستمّرة 

 واحد
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 ماجستير بحث في اللغة واألدب والحضارة العربيّة : كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّةالمؤّسسة الجامعة:  سوسة

  اللغة واألدب والحضارة العربّيةالمادة:  اآلداب والعلوم اإلنسانّيةمجال التكوين: 

 

 

 السـداسي الرابع
 

 عدد

 
 الوحدة التعليمية

طبيعة 
الوحدة 
 التعليمية

العناصر المكونة للوحدة 
 التعليمية

حجم ساعات التدريس في 
 أسبوعا( 14السداسي )

 األرصدة

 نظام التقييم واالمتحانات

 أنواع أخرى درس نظري
عنصر الوحدة 

 االقتضاء()عند 
 4الوحدة )بين 

 أرصدة( 7و 

 أمام لجنة علمية علنية  مناقشة 30   رسالة بحث 1

  30   المجموع

 

 

 
 


