
1 لسانیات عربیة                                       عنوان الماستر:                                أحمد بن بلة  1المؤسسة: جامعة وھران 
                                      

2015/2016السنة الجامعیة:   

 الـدیمقراطیـة الـشعبیــةالجمھوریة الجزائریة 
 

 البحــث العلمــيالتعلیــم العالــي ووزارة 
 
 
 
 
 
 
 

 مواءمة
 

 ماستر تكوینعرض  
 

 أكادیمي
 
 
 
 

 القسم الكلیة/ المعھد المؤسسة
 
 أحمد بن بلة 1جامعة وھران

 
 

 
 اآلداب الفنون

 
 اللغة واألدب العربي

 
 
 

 عربياللغة واألدب ال :المیدان
 

 الدراسات اللغویة :الفرع
 

 لسانیات عربیة :التخصص
 
 

 
 2016/2017: السنة الجامعیة
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2015/2016السنة الجامعیة:   
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2015/2016السنة الجامعیة:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II- بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم 
 ) سداسیات)4(الرجاء تقدیم بطاقات األربع(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 لسانیات عربیة                                                                            عنوان الماستر:                                أحمد بن بلة  1المؤسسة: جامعة وھران   
2015/2016السنة الجامعیة:   

 السداسي األول: - 1
 

 وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

 الحجم الساعي األسبوعي السداسي 
 األرصدة المعامل

 نوع التقییم

أعمال  محاضرة أسبوع  14-16
 موجھة

أعمال 
 تطبیقیة

أعمال 
 متحانا متواصل أخرى

          وحدات التعلیم األساسیة  
   09       (إج)  1و ت أ 
 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 اللسانیات العربیة القدیمة: 1المادة 
 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 علم الداللة: 2المادة 
   09       (إج)  2و ت أ 
 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 الداللة وعلم الصرف :1المادة 
 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 الداللة وعلم الصوت: 2المادة 

          وحدات التعلیم المنھجیة
   09       و ت م (إج)

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 المناھج اللسانیة: 1المادة 
 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 المناھج األسلوبیة: 2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 المعجمیة النظریة: 3مادة ال
          االستكشافیةوحدات التعلیم 

   02       و ت إ (إج)
 × × 01 01 1:30  1:30  24 الداللة والسیاق: 1المادة 
 × × 01 01 1:30  1:30  24 لسانیات النص: 2المادة 

          وحدة التعلیم األفقیة
   01       و ت أ ف (إج)

 × × 01 01 1:30  1:30  24 : لغة أجنبیة1المادة 
   30 19 18:00  15:00 09:00 384 1مجموع السداسي 

 
 
 
 
 
 



5                                                                             أحمد بن بلة                                عنوان الماستر: لسانیات عربیة 1مؤسسة: جامعة وھرانال 
2015/2016السنة الجامعیة:   

 السداسي الثاني: -1

 وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

 الحجم الساعي األسبوعي السداسي 
 األرصدة المعامل

 نوع التقییم

أعمال  محاضرة أسبوع  14-16
 موجھة

أعمال 
 یقیةتطب

أعمال 
 متحانا متواصل أخرى

          وحدات التعلیم األساسیة  
   09       (إج)  1و ت أ 
 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 اللسانیات العربیة الحدیثة: 1المادة 
 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 علم الداللة: 2المادة 
   09       (إج)  2و ت أ 
 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 وعلم الصرفالداللة : 1المادة 
 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 الداللة وعلم الصوت: 2المادة 

          وحدات التعلیم المنھجیة
   09       و ت م (إج)

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 علم التراكیب: 1المادة 
 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 المناھج األسلوبیة: 2المادة 
 × × 03 02 1:30  1:30  24 المعجمیة التطبیقیة: 3المادة 

          االستكشافیةوحدات التعلیم 
   02       و ت إ (إج)

 × × 01 01 1:30  1:30  24 الداللة والسیاق :1المادة 
 × × 01 01 1:30  1:30  24 لسانیات النص: 2المادة 

          وحدة التعلیم األفقیة
   01       و ت أ ف (إج)

  × 01 01 1:30 1:30   24 : إعالم آلي1المادة 
   30 19 18:00 1:30 13:30 09:00 384 2مجموع السداسي 
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2015/2016السنة الجامعیة:   

 
 السداسي الثالث:   - 3

 وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

 الحجم الساعي األسبوعي السداسي 
 األرصدة المعامل

 نوع التقییم

أعمال  محاضرة أسبوع  14-16
 موجھة

أعمال 
 تطبیقیة

أعمال 
 متحانا متواصل أخرى

          وحدات التعلیم األساسیة  
   09       (إج)  1و ت أ 
 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 السنیات العربیة المعاصرة: 1المادة 
 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 اللسانیات التداولیة: 2المادة 
   09       (إج) 2و ت أ 
 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 الداللة وتحلیل الخطاب: 1المادة 
 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 اللسانیات الوظیفیة: 2المادة 

          وحدات التعلیم المنھجیة
   09       و ت م (إج)

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 حلقة البحث: 1المادة 
 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 ات وتحلیل الخطابالسیمیائی: 2المادة 
 × × 03 02 1:30  1:30  24 اللغة والحاسوب: 3المادة 

          االستكشافیةوحدات التعلیم 
   02       و ت إ (إج)

 × × 01 01 1:30  1:30  24 علم التأویل(الھیرمنیوطیقا): 1المادة 
 × × 01 01 1:30  1:30  24 علم المصطلح: 2المادة 

          وحدة التعلیم األفقیة
   01       و ت أ ف (إج)

 ×  01 01 1:30   1:30 24 : أخالقیات المھنة1المادة 
   30 19 18:00  13:30 10:30 384 3مجموع السداسي 
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2015/2016السنة الجامعیة:   

 السداسي الرا�ع: - 4
 

 المیدان: اللغة واألدب العر�ي
  الدراسات اللغو�ة الفرع:

  ان�ات العر��ةاللس التخصص:
 
 

 تربص في مؤسسة یتوج بمذكرة تناقش
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 
 20 12 14 (مذكرة)العمل الشخصي 

 التربص في المؤسسة
 الملتقیات 10 07 10

 حدد)م( أعمال أخرى
 30 19 24 4مجموع السداسي 

 
 
 لساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات والتطبیقات،یرجى ذكر الحجم ا( حوصلة شاملة للتكوین:  - 5

  ):للسداسیات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلیم حسب الجدول التالي
 

 

 و ت        ح س األساسیة المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع
 محاضرة 288 144 / 24 456
 أعمال موجھة 288 216 144 28 676
یقیةأعمال تطب / / / 24 24  
 عمل شخصي 432 216 144 72 864
(مذكرة+ملتقى)خرآعمل  384 / / / 384  
 المجموع 1078 644 / 126 2404
 األرصدة 74 37 06 03 120
100%  02.5%  05%  30.84%  61.66% لكل وحدة تعلیم األرصدة%    

 
 السداسي الرابع :(*) ینظر

 
 

 
 
 
 
 
 


