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 الـدٌمقراطٌـة الـشعبٌــةالجمهورٌة الجزائرٌة 

 
 التعلٌــم العالــً و البحــث العلمــًوزارة 

 
 

 

 

 

 

 مواءمة
 

 تكوٌن ماسترعرض  
 

 أكادٌمً
 

 

 
 

القسم المعهد / الكلٌةالمؤسسة 
 

 جامعة اإلخوة منتوري ـ قسنطٌنة

 

 

 كلٌة اآلداب واللغات

 

 قسم اآلداب واللغة العربٌة

 

 

 

  لغة وأدب عربً: المٌدان
 

 دراسات لغوٌة: الفرع

 

 لسانٌات عربٌة :التخصص

 
 

 

 2016/2017 : السنة الجامعٌة

 



2                             لسانياث عربيت :  عنوان الماسترجامعة اإلخوة منتوري ـ قسنطينة                              :  المؤسسة 
        2016/2017:  السنة الجامعية 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
 
 
 
 

HARMONISATION  
 

OFFRE DE FORMATION MASTER  
ACADEMIQUE  

 
 

Etablissement Faculté / Institut Département 

 
Université des frères 

Mentouri . Constantine  
 

 
Faculté des lettres et 

langues 

 
Département des 

littératures et langue 
arabe 

 
 

Domaine:  Langue et Littérature Arabe 

 

Filière: Etudes Linguistiques 

 

Spécialité: Linguistiques Arabes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Année Universitaire :  2016/2017 
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II -بطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم 
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: السداسً األول - 1
 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 محاضرة أسبوع  14-16
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعلٌم األساسٌة  

   09        (إج) 1و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48   معاجم األلفاظ العربٌة1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48  1  المدارس النحوٌة 2المادة 

   09        (إج) 2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 1 النحو العربً:  1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 1فقه اللغة :  2المادة 

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

   09       (إج)و ت م 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 إشكالٌة البحث:  1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 مناهج البحث اللغوي : 2 المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 مادة البحث اللسانً العربً :  3المادة 

          وحدات التعلٌم االسكتشافٌة

   02       (إج)و ت إ 

 × × 01 01 1:30  1:30  24بٌبلٌوغرافٌا علوم اللسان العربً التراثٌة : 1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 1 علم اللغة االجتماعً: 2المادة 

          وحدة التعلٌم األفقٌة

   01       (إج)و ت أ ف 

 × × 01 01 1:30  1:30  24لغة أجنبٌة : 1المادة 

   30 19 18:00  15:00 09:00 384 1مجموع السداسً 
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 :السداسً الثانً- 2
 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 محاضرة أسبوع  14-16
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعلٌم األساسٌة  

   09        (إج) 1و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48   معاجم المعانً العربٌة1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48  2  المدارس النحوٌة 2المادة 

   09        (إج) 2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 2 النحو العربً: 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 2فقه اللغة : 2المادة 

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

   09       (إج)و ت م 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 القراءة النقدٌة للمصادر والمراجع: 1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 تقنٌات القراءة و التحرٌر:  2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 (وسائل جمع المادة )حلقة بحث :  3المادة 

          وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة

   02       (إج)و ت إ 

 × × 01 01 1:30  1:30  24  بيبليوغرافيا علوم اللسان العربي الحديثت 1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24  2 علن اللغت االجتماعي 2المادة 

          وحدة التعلٌم األفقٌة

   01       (إج)و ت أ ف 

  × 01 01 1:30 1:30   24إعالم آلً : 1المادة 

   30 19 18:00 1:30 13:30 09:00 384 2مجموع السداسً 
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:  السداسً الثالث - 3
 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 محاضرة أسبوع  14-16
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعلٌم األساسٌة  

   09        (إج) 1و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48  اللهجات العربٌة1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48  القراءات القرآنٌة واألصوات 2المادة 

   09       (إج) 2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 القٌاس واالشتقاق 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 علم الداللة: 2المادة 

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

   09       (إج)و ت م 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 خطة البحث: 1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48فنٌات التدقٌق والتوثٌق : 2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24  الفهرسة والمصادر والمراجع: 3المادة 

          وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة

   02       (إج)و ت إ 

 × × 01 01 1:30  1:30  24تعلٌمٌة اللغة العربٌة  1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24الترجمة فً االختصاص : 2المادة 

          وحدة التعلٌم األفقٌة

   01       (إج)و ت أ ف 

 ×  01 01 1:30   1:30 24أخالقٌات المهنة : 1المادة 

   30 19 18:00  13:30 10:30 384 3مجموع السداسً 
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 :السداسً الرابع - 4
 

 لغة وأدب عربً: المٌدان 
 دراسات لغوٌة: الفرع 

 لسانٌات عربٌة: التخصص
 

تربص فً مؤسسة ٌتوج بمذكرة تناقش 
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعً األسبوعً 

 20 12 14 (مذكرة)العمل الشخصً 

التربص فً المؤسسة 

الملتقٌات  10 07 10

 (محدد)أعمال أخرى 

 30 19 24 4مجموع السداسً 

 
 
ٌرجى ذكر الحجم الساعً اإلجمالً موزع بٌن المحاضرات والتطبٌقات،  ) : حوصلة شاملة للتكوٌن - 5

  (:للسداسٌات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلٌم حسب الجدول التالً
 

 ح س        و ت األساسٌة المنهجٌة االستكشافٌة األفقٌة المجموع

 محاضرة 288 144 / 24 456

 أعمال موجهة 288 216 144 28 676

 أعمال تطبٌقٌة / / / 24 24

 عمل شخصً 432 216 144 72 864

(ملتقى+مذكرة)عمل آخر 384 / / / 384  

 المجموع 1078 644 288 126 2404

 األرصدة 74 37 06 03 120

100%  02.5%  05%  30.84%  61.66%   لكل وحدة تعلٌماألرصدة%  

 
 السداسً الرابع: ٌنظر (*)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


