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  بطاقت انتُظيى انسذاسي نهتؼهيى ـ     :ـ  انسذاسي األول1

 وحذة انتؼهيى

انحجى انساػي 

 انسذاسي 

 انحجى انساػي األسبىػي 

 
 

 َىع انتقييى

15 

  أسبىع 

أػًال  أػًال يىجهت يحاضزة

 تطبيقيت

 ايتحاٌ يتىاطم انزطيذ انًؼايم أػًال أخزي

   18 12  03 01.5 04.5 180 وحذاث انتؼهيى األساسيت    
            (خ/إج) 1و ث أ 

 كتابي َؼى 5 3   د30سا و1 د30سا و1 45 حنو وظيفي: 1ادلادة 

 كتابي َؼى 5 3  د30سا و1  د30سا و1 45 علم األصوات الوظيفي:2ادلادة 

           (إج) 2و ث أ 

 كتابي َؼى 4 3 د30سا و1   د30سا و1 45 نظرية اإليقاع :1ادلادة 

 كتابي َؼى 4 3 د30سا و1 د30سا و1   45 علم األصوات الفزيائي: 2ادلادة 

   8 4   03 01.5 67.5 وحذاث انتؼهيى انًُهجيت

           (إج) 1و ث و 

 كتابي َؼى 4 2   د30سا و1 د30سا و1 45 قضايا البحث اللغوي و ميادينه:1ادلادة 

 مجع مادة الرسالة )فنيات الكتابة و البحث: 2ادلادة 
 كتابي َؼى 4 2   د30سا و1   د30سا و 22

   2 2   01.5 01.5 45 وحذاث انتؼهيى االستكشافيت

           (إج)1و ث إ  

 كتابي َؼى 1 1   د30سا و1   د30سا و 22 موسوعات لغوية  : 1ادلادة 

 كتابي َؼى 1 1    د30سا و1  د30سا و 22 اللسانيات البنيوية:  02ادلادة 

   2 2   01.5  22.5 وحذة انتؼهيى األفقيت

           (إج)1و ث أ ف

 كتابي َؼى 2 2   د30سا و1   د30سا و 22 (تعبري كتايب ) لغة أجنبية:1ادلادة 

   30 20 03 03 07.5 07.5 315 1يجًىع انسذاسي

 



 :ـ انسذاسي انثاَي2

 وحذة انتؼهيى

انحجى 

انساػي 

 انسذاسي 

 انحجى انساػي األسبىػي

 األرطذة انًؼايم

 َىع انتقييى

15 

  أسبىع 

أػًال  يحاضزة

 يىجهت

أػًال 

 تطبيقيت 

أػًال 

 أخزي

 ايتحاٌ يتىاطم

   18 11 04.5  04.5 03 180 وحذاث انتؼهيى األساسيت    
           (إج) 1و ث أ 

 كتابي َؼى 05 03   د30سا و1 د30سا و1 45 حنو االختالف يف ادلشرق العريب:  1ادلادة 

 كتابي َؼى 04 03 د30سا و1  د30سا و1  45 لسانيات تطبيقية : 2ادلادة 

           (إج) 2و ث أ 

 كتابي َؼى 05 02 د30سا و1  د30سا و1  45 علم القراءات : 1ادلادة 

 كتابي َؼى 04 03 د30سا و1   د30سا و1 45 ادلصطلح اللغوي : 2ادلادة 

   09 04 1.5  1.5 1.5 67.5 وحذاث انتؼهيى انًُهجيت
           (إج) 1و ث و 

 كتابي َؼى 04 02 د30سا و1   د30سا و1 45 مناهج تفسري النص القرآين : 1ادلادة 

 كتابي َؼى 05 02   د30سا و1   د30سا و 22 (مجع مادة الرسالة )فنيات الكتابة و البحث: 2ادلادة 

   02 04 1.5   03 67.5 وحذاث انتؼهيى االستكشافيت
           (إج)1و ث إ  

 كتابي َؼى 01 02 د30سا و1   د30سا و1 45 2ط/1تعليمية النص ادلدرسي ط : 1ادلادة 

 كتابي َؼى 01 02    د30سا و1  د30سا و 22 علم النفس الرتبوي : 2ادلادة 

   01 01   1.5  22.5 وحذة انتؼهيى األفقيت
           (إج)1و ث أ ف

 كتابي َؼى 01 01   د30سا و1   د30سا و 22 (تعبري كتايب )لغة أجنبية : 1ادلادة 

   30 20 07.5  07.5 07.5 337.5 2يجًىع انسذاسي 
 

  



 :  ـ  انسذاسي انثانث3
 

 وحذة انتؼهيى

انحجى 

انساػي 

 انسذاسي 

 انحجى انساػي األسبىػي

 األرطذة انًؼايم

 َىع انتقييى

15 

  أسبىع 

أػًال  أػًال يىجهت يحاضزة

 تطبيقيت

أػًال 

 أخزي

 ايتحاٌ يتىاطم

   18 11 03 01.5 06 01.5 180 وحذاث انتؼهيى األساسيت    
           (إج) 1و ث أ 

 كتابي َؼى 05 03 د30سا و1  د30سا و1  45 حنو االختالف يف ادلغرب و األندلس : 1ادلادة 

 كتابي َؼى 04 03   د30سا و1 د30سا و1 45 علم الرتاكيب اللسانية  : 2ادلادة 

           (إج) 2و ث أ 

 كتابي َؼى 05 03 د30سا و1  د30سا و1  45 صناعة ادلعاجم احلديثة : 1ادلادة 

 كتابي َؼى 04 02  د30سا و1 د30سا و1  45 حتليل اخلطاب اللساين : 2ادلادة 

   08 04  01.5 03 01.5 90 وحذاث انتؼهيى انًُهجيت
           (إج) 1و ث و 

 كتابي َؼى 04 02   د30سا و1 د30سا و1 45 حتقيق النصوص اللغوية : 1ادلادة 

 كتابي َؼى 04 02  د30سا و1 د30سا و1  45 ( الرسالة حترير)فنيات الكتابة و البحث:  2ادلادة 

           (إج) 2و ث و
   03 04 01.5 01.5 01.5  67.5 وحذاث انتؼهيى االستكشافيت 

          (إج) 1و ث و 

 كتابي َؼى 01 01   د30سا و1   د30سا و 22 ترمجة النص الصحفي : 1ادلادة 

 كتابي َؼى 01 01  د30سا و1    د30سا و 22 تقنيات الكتابة الصحفية : 2ادلادة 

           (إخ) 2و ث و 

 كتابي َؼى 01 02 د30سا و1     د30سا و 22 3تعليمية النص ادلدرسي ط : 1ادلادة 

   01 01  01.5   22.5 وحذاث انتؼهيى األفقيت 

 كتابي َؼى 01 01  د30سا و1    د30سا و 22  (تعبري شفوي)لغة أجنبية  : 1ادلادة 

   30 20 4.5 06 10.5 03 360 3يجًىع انسذاسي 



 : ـ انسذاسي انزابغ4

 

انحجى انساػي  

 األسبىػي
 األرطذة انًؼايم

اػذاد : انؼًم انشخظي

تقاريز + يذكزة تخّزج 

دوريت ػٍ انُشاطاث 

 انثقافيت انًشارك فيها

03 04 10 

: انتزبض في انًؤسست

انحزص ػهً اجزاء 

انتزبض في انًؤسساث 

 انتؼهيًيت 

05 08 18 

تقذيى : انًهتقياث 

يشاركاث و قزاءاث في 

يهتقياث و َذواث يحهيت 

 ودونيت 

03 3 02 

 30 15 09,5 انًجًىع األسبىػي

 30 15 133 4يجًىع انسذاسي 

 

 

 

 
 


