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I /الّنشاط البيداغوجي:  
  :الّتدريس .1

  

  :مرحلة الماجستير .1.1
  

  وتيات"تدريسالص )Phonetics(" نة األولىماجستير لطلبة الس ـنة   ةلسانيات عاموطلبة الس
وطلبة السنة األولى ماجستير لغة وآداب  هااللّغة العربية للنّاطقين بغير مهني في األولى ماجستير
طلبة السنة األولى ماجستير و في المعهد العالي للّغات بتونس تخصص لسانيات وحضارة عربية

كلّية كلّية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس وفي لغة وآداب وحضارة عربية تخصص لسانيات 
  .اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنّوبة

  

  الفونولوجيا"تدريس )Phonology(" نة األولىة في المعهـد   ماجستير لطلبة السلسانيات عام
وطلبة السنة األولى ماجستير لغة وآداب وحضارة عربية تخصص لسانيات  العالي للّغات بتونس

السنة الثانية ماجسـتير لغـة وآداب وحضـارة عربيـة     طلبة و المعهد العالي للّغات بتونسفي 
كلّية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس وكلّية اآلداب والفنون واإلنسـانيات  تخصص لسانيات ب

 2014/2015و 2013/2014 في السنتين الجامعيتين(لعلوم اإلنسانية بسوسة كلّية اآلداب واو بمنّوبة
 ).لبعد المسافة فقط

  

  رف"تدريسالص )Morphology(" نة األولىة فـي المعهـد    ماجستير لطلبة السلسانيات عام
          .العالي للّغات بتونس

  

  ة "تدريسة األمثليالقيود في نظري)Optimality Theory(" ّنة الثـ لطلبة الس ة انية لسانيات عام
   .في المعهد العالي للّغات بتونس

   

 ة " تدريسة اللّسانياألنماطي)Linguistic Typology("    لطلبة السنة الثانية ماجسـتير عربيـة
  .لفنون واإلنسانيات بمنّوبةتخصص لسانيات في كلّية اآلداب وا

  

 ة" تدريسة وأسسه النّغميماجستير عربيـة   األولىلطلبة السنة  "النّظام االشتقاقي للغة العربي
  .العالي للغات بتونستخصص لسانيات في المعهد 
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  ة "تدريساللّسانيات التّاريخي)Historical Linguistics("     نة الثّانيـة ماجسـتير لغـةلطلبة الس

وكلّية اآلداب والفنـون   المعهد العالي للّغات بتونسوآداب وحضارة عربية تخصص لسانيات في 
  .واإلنسانيات بمنّوبة

  

 ص لسانياتة البحث لطلبة السنة الثانية ماجستير عربية تخصبالمعهد العـالي   تدريس منهجي
 2013/2014 تين الجـامعيتين فـي السـن  (كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسـة  و للّغات لتونس

  .)فقط 2014/2015و
  

  ة "تدريسنة األولى ماجسـتير لغـة وآداب    لطلبة "والتّداخل فيما بينهاالمستويات اللّسانيالس
وكلّية اآلداب والفنون واإلنسانيات  المعهد العالي للّغات بتونسفي  جذع مشترك وحضارة عربية

  .بمنّوبة
  

  تدريس"نة األولـى ماجسـتير لغـة     "واللّسانيات األصل والفرع في النّحو العربيلطلبة الس
  .المعهد العالي للّغات بتونسوآداب وحضارة عربية تخصص لسانيات في 

  

  نة األولى ماجس "المستوى االشتقاقي والتّصريفي"تدريسة للنّاطقين لطلبة الستير اللّغة العربي
  .المعهد العالي للّغات بتونسيرها في بغ

  

  :مرحلة اإلجازة األساسّية. 2.1
  

  ة"تدريسة في المعهد العالي للّغات بتونس "النظريات اللسانينة الثالثة عربيلطلبة الس.  
  

  ة في المعهد العالي للّغات بتونس "2 مدخل إلى اللّسانيات"تدريسنة الثانية عربيلطلبة الس.  
  

  ة في المعهد العالي للّغات بتونس "1مدخل إلى اللّسانيات "تدريسنة األولى عربيلطلبة الس.  
  

  ة"تدريسة في المعهد العالي للّغات بتونس "تعلّم المهارات اللّغوينة األولى عربيلطلبة الس.  
  

  ة في المعهد العالي للّغات بتونس "وحدة اللّغة"تدريسنة األولى عربيلطلبة الس.  
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  :مرحلة اإلجازة التطبيقّية. 3.1
  

    قة فـي المعهـدة المطبة األعمال وطلبة اللغات األجنبيقة لطلبة إنجليزية المطبتدريس العربي
 .العالي للّغات التّطبيقية واإلعالمية بنابل

 

 قة في كلّيـة اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنّوبةة المطبة لطلبة اإلسبانيتدريس العربي. 

  
  :العربّية للناطقين بغيرها. 4.1

  
  

  .لتعليم العربية للنّاطقين بغيرها بمعهد بورقيبة للّغات الحية 37المشاركة في الدورة الصيفية 
  

  :ةسائل الجامعّيالعلمي على الّرشراف اإل.2
  

  :رسائل التخّرج .1.2
  

 ّرسائل حول اللة واللّغات التسانياتطبيقي 
  

 ).2010(، سارة الزغدودي، "التّطبيقيةالعالقة بين اللّسانيات التطبيقية واللّغات " - 1

 ).2010(، ألفة الجالصي، "العالقة بين التّرجمة واللّغات التّطبيقية" - 2

 ).2010(، انتصار البلدي، "البورصة والمصانع نموذجا: العربية المطبقة في االقتصاد" - 3

 ).2010(، شادية الساسي، "صعوبات التّرجمة المختصة" - 4

 ).2010(، راوية بن منصور، "لحات فالحة التّمورمعجم مختص في مصط" - 5

، وئـام        "معجم مصطلحات األحجار الكريمة مـع تعريـف المصـطلحات باللغـة العربيـة     " - 6
 ).2010(بشيني، 

7- "Adaptation et étalonnage du bilan d’orthographe français « Le petit poucet » à la 
langue arabe", Projet de fin d’étude Pour l’obtention de la licence appliquée en 
Orthophonie, Bechir Daghmouri et Emna Bouhlel, (2019). 

 
 

 ياحة يف تونسرسائل حول الس 

، حمـدي            "نابـل نموذجـا   -إقلـيم الحمامـات  : تنظيم الرحالت السـياحية فـي تـونس   " -1
 ).2009(بويحي، 
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2- " ياحيةالجذب الس2009(، رفيعة بن الحاج حسن، "بالبالد التّونسي.( 

 ).2009(، إيمان الجالصي، "تهيئة منطقة ياسمين الحمامات السياحية" -3

 ).2009(، يسرى بدر، "انعكاساتها على المجتمع والمجال: السياحة الخارجية بتونس" -4

 ).2009(، وهيبة الفرجاني، "السياحة االستشفائية بقربص وزغوان" -5

 ).2009(، شيراز الشيخ، "قرطاج مهد الحضارات: دليل سياحي" -6

،          "األسـباب واإلسـتراتيجيات والرهانـات   : تنوع المنتـوج السـياحي بـالبالد التّونسـية    " -7
 ).2009(نزيهة غرايري، 

 

 رسائل يف مواضيع أخرى  
  

 ).2010(، سمية بن فرحات، "تأثير العولمة في تدريس اللّغات" -1

 ).2009(، أسماء يونس، "عن بعد والمدارس االفتراضية التّعليم" -2

 ).2009(، نجاة بن الشعبان، "استراتيجيات االتّصال" -3

  ).2009(، إيمان الجعيدي، "دراسة تحليلية لسياسة المؤسسة وخدماتها: البريد التّونسي" -4
 

  

  :رسائل الماجستير. 2.2
  

 

1- "Variations phonétiques entre les parlers urbain et rural bizertin",               

Arbi Zeineb. (2015) 

2- "La phonétique dans l’enseignement de l’allemand en Tunisie: étude 

problématique et propositions didactiques", Ouerfelli Olfa, (2014). (rédigée 

en allemand) 
 

3- "The role of prosodic phenomena in speech perception and comprehension", 

Ouergui Hayfa, (2016). 

 
4- "Problèmes de la finale consonantique: effet de la position du mot et de 

l’environnement phonologique sur le conditionnement de la prononciation", 

Rahali Malika, (2016). 

،                "دراسـة فونولوجيـة  : ية المعياريـة عنـد الطّالـب التّونسـي    المقطع فـي اللّغـة الصـين   " - 5
  .)2015(منى دعوسي، 
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  ).قيد اإلنجاز(، ، لبنى حمدي"المبررات الصرفية والصوتية للضرورة الشّعرية" - 6
التّلميـذ  تأثير سن المراهقة وصعوبة التّواصل في الفضاء النّطقي الحركي للّغة العربيـة عنـد   " - 7

 ). قيد اإلنجاز(، فيروز بن حليمة، "التّونسي

قيـد  (، محمد الهـادي طرشـونة،   "تحوالت األبنية الصرفية للمنقوص والمقصور والممدود" - 8
 ).اإلنجاز

9 - "نموذجـا  : الوقف الفارغ والوقف المملوء في الخطاب العفوي والحوار األدبي ياسيالحوار الس
 ).قید اإلنجاز(أمینة الّتیس، ، ")دراسة صوتية سماعية(

10 -  "في مهارتي ـة  تأثير الوعي الفونولوجية لغة أجنبيمھى  "القراءة والكتابة لدى متعلّم العربي ،

 ).قید اإلنجاز(الّنفزي، 
11 -  "ة للمة اللّسانيتَقْاألنماطيةنَرقید اإلنجاز(، ألفة الیانسي، "ات وخصوصياتها في العربي.( 

12 -  "نظرية ة الخليوتطبيقاتها في الص عامر الجویني،  "الجمـع نموذجـا   صـيغ  : رف العربـي ،      

 ).قید اإلنجاز(
ـ  في ضعيفلتّا خصائص"  - 13 ـة   : الفصـحى ة العربية فونولوجيس سطا،  "دراسـة صـوتي            ، أن

 ).قید اإلنجاز(
14 -  "ة في ال اكتساب في تأثير الوعي الفونولوجيالقراءة والكتابة باللّغة العربي نةمهارتَياألولى س 

 ).قید اإلنجاز(، فاطمة الكافي، "يبتدائمن التّعليم اال والثّانية

 
  :هأطروحات الّدكتورا. 3.2
  

نظيم الزمني لألصوات العربية في إنجاز القراءات القرآنية بقراءة قـراء مـن بلـدان عربيـة     التّ"
    ).قيد اإلنجاز(ء وسالتي، صفا ،"مختلفة

  
  

II /الّنشاط العلمّي   :  
  

  :اإلسهام في الّندوات والملتقيات .1
  

  :الّندوات المحلية .1.1
  

 ة في أوزان الخليل"بعنوان  مقالة إيقاعيفي الملتقى  تمت المشاركة به. "األقدام وحدات نغمي
الوحدات اللّسانية والتّحليل "حول  2007في شهر أكتوبر ) تونس(الدولي المنعقد بصفاقس 

  .2009، وقد تم نشرها ضمن وقائع الملتقى سنة "اللّساني
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 ة "بعنوان  مقالتأثير المنحنيات التّنغيمية للجمل العربيت المشاركة . "في التّواصل الشّفويتم
 2012نوفمبر  24و 23و 22غات بتونس بـ في المؤتمر الدولي المنعقد بالمعهد العالي للّ به

   .، نُشرت ضمن أعمال المؤتمر"من التّلقّي إلى التّوظيف: طرائق التّواصل" حول
  

  ة الفصحى"مقال بعنوانة وتطبيقاتها على العربيت المشاركة به في . "الفونولوجيا المعجميتم
المعهد العالي انعقدت بالّتي " اللّغة العربية والتّفاعل المعرفي والمنهجي: "النّدوة الدولية حول
  .الحقا ا، ستُنشر أعماله2017مارس  3و 2 للّغات بتونس يومي

  

  ة الفصحى"مقال بعنوانة في ظاهرة التّنوين في العربيتعاضد المستويات اللّساني" .تتم 
-13-12انعقدت أيام الّتي  "الداللة بين النّظامي والعرفاني": المشاركة به في النّدوة الدولية حول

  .نُشر ضمن أعمال المؤتمر. 2018أفريل  14
  

  ة الفصحى"محاضرة بعنوانة صرف العربية مدخال لتعليميمت. "النّغميقُد  في ملتقى تكويني
  .2017أفريل  11لفائدة متفقّدي اللّغة العربية بالتّعليم اإلعدادي والثّانوي يوم 

  
  :ةالّندوات العالمّي. 2.1

  
 في أوزان الخليل"بعنوان  مقال ت المشاركة به. "القافية مجال النّبر الشعريفي الملتقى  تم

  ".الدرس الصوتي واللّغة العربية"حول  2007في شهر نوفمبر ) الجزائر(الدولي المنعقد بعنّابة 
  

 ة الفصحى االفونولوجي"بعنوان  مقالة وتجلياتها في العربيت. "النّغميالمشاركة به تم        
 الدرس الصوتي"حول  2008بنوفمبر ) األردن(في الملتقى الدولي المنعقد بجامعة آل البيت 

  ".وتطبيقاته على اللّغة العربية
  

 ت المشاركة به. "في المقطع"بعنوان  مقالتحت رعاية مجمـع  " اللّغة أصوات"في مؤتمر تم
  .، وقد نُشرت ضمن أعمال المؤتمر2009بـماي  )ليبيا( اللّغة العربية بطرابلس
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 ة : النّغمية والتّنغيم"بعنوان  مقالةمقاربة لسانيت المشاركة به. "عرفانية في  تمالنّدوة العلمي
المقاربات المعرفية لمعالجة اللّغة وأبعاد تفاعل اللّسانيات والتّربية "الدولية الموسومة بـ 

  .2010فاس في شهر مارس  - بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بظهر المهراز  "والتّقنيات الحديثة
  

 ت المشاركة به. "األسس اللّسانية لعلم المصطلح"بعنوان  مقالولي الثّ تماني في الملتقى الد
: المعجمية العربية" حول 2010نوفمبر  3و 2و  1بـ ) األردن(المنعقد بجامعة آل البيت 

   ".واآلفاقاإلنجازات 
 

 بعنوان  مقال"وتيوتيات االنسجام الصبين الموسيقى والص" .المؤتمر  في المشاركة به تتم
      )مراكش(نعقد بكلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة القاضي عياض الدولي األول الّذي ا

التّكامل "في موضوع " علم األصوات وتكامل المعارف" حول 2017 أفريل 20و 19بـ 
   .نُشرت ضمن أعمال المؤتمر ."المعرفي بين علم األصوات وعلم الموسيقى

  

  ة"مقال بعنوانة الفصحى والتّركية وخصائصها في العربيت . "تنميط اإلطالة التّعويضيتم
المشاركة به في المؤتمر الدولي الثّاني حول المناهج اللّسانية لتدريس اللّغة العربية الّذي انعقد 

  2017أفريل  27و 26بـ ) المغرب(بالمدرسة العليا لألساتذة بجامعة موالي إسماعيل بمكناس 
  . الحقا، ستُنشر أعماله "المقارنة والتّنميط في درس اللّغة وتدريسها: "وموضوعه

  

  مقال بعنوان"رف النّغميوالص رف التّقليديت المشاركة به . "األصل االشتقاقي بين الصتم
ية كلّت بي انعقدالّت "قضايا ومناهج: ةقليديسانيات واألنحاء التّاللّ" الموسومة بـة وليدالدوة نّال في

ا، ستُنشر أعماله2019 مارس 28و 27بـ  )المغرب(ببني مالّل ة اآلداب والعلوم اإلنساني 
  . الحقا

    

  لرسم هاء الكناية في القراءات"مقال بعنوان وتيت المشاركة به ."العشر التّعليل الصتم   
في المؤتمر الدولي الرابع الّذي انعقد بكلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة القاضي عياض 

في موضوع " علم األصوات وتكامل المعارف" حول 2019 أكتوبر 24و 23بـ ) مراكش(
   ."التّكامل المعرفي بين علم األصوات وعلم القراءات القرآنية"
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   :اإلنتاج العلمّي. 2
  

  :بحوث أكاديمّية. 1.2
  
   ـة موضـوعهقة في اللّسانيات العامراسات المعمالعوامـل الفاعلـة  ": بحث لنيل شهادة الد       

 .)2002(، "في البنية المقطعية في اللّغة العربية الفصحى
 

 ة موضوعهكتوراه في اللّسانيات العاماإليقـاع بـين الشّـعر والنّثـر    ": بحث لنيل شهادة الد      
  .)2008(، "دراسة صوتمية : في العربية الفصحى

  

  :كتب. 2.2
  

 ة الفصحى": كتاب بعنوانة في العربيار 1ط ."خصائصها ومعالجاتها :مظاهر النّغميالد ،
  .)2016(المتوسطية للنّشر، 

  

  :مقاالت. 3.2
  

  ماغ والـذّ   "مقال بعنوانـة  مجلـة   ."هنالنّبر بـين الـد2013، 3عـدد  . أبحـاث معرفي،        
   .102-77صص

 

  ة"مقال بعنوانة الفصحى مساهمة أنماط التّنغيم في تنظيم البنية اإلخباريمجلـة  . "في العربي
  .43-9، صص2017، سنة 33عدد  ،أبحاث لسانية

 
   األصوات والتّجويد"مقال بعنوان ـة مجلّة . "حقيقة القلقلة بين علميقيـد  ( ،صوتيات العربي

  .)النّشر
 
  :أعمال مترجمة. 4.2

  

  ة"مقال بعنوانة الكالسيكية عروض العربيكُتب بقلم كريس غولسـتن وتومـاس   "صوتمي ،
  .105-81صصمن حوليات الجامعة التّونسية،  54 ونُشر بالعددرياض 

  

   وان ال بعن ّیة "مق ة العروض ع  "البنی ل الّراب و الفص میث   ، وھ اب غولدس ن كت ین   ،"م د ب ویمت
  .مجّلة بیت الحكمة للّترجمة بمّراكش شر فيسُین. 202والصفحة  169الصفحة 
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III /ةالخبرات األكاديمّي:  
  

  ة بتونس والجزائر والمغربة تحكيم البحوث العلميوقطر لبعض المجالّت العربي. 

  تقييم ملفّات التّرسيم في الجزائر . 

  صة في اللّسانياتة تحكيم البحوث العلمياوخارجه في تونس لبعض النّدوات المتخص. 

  جالمشاركة في مناقشة أبحاث تخر. 

   بحاثاألمناقشة المشاركة في الماجستير نيل شهادةة لالعلمي. 

   بحاثاألمناقشة المشاركة في كتوراهال نيل شهادةة لالعلميد. 

  المشاركة في تنظيم بعض النّدوات . 

  ترّؤس لجنة اللّغة بالمعهد العالي للّغات بتونس.  
 

 

IV/ اإلسهام في المؤّسسة والحياة الجامعّية والمحيط االجتماعّي:  
  

   ة، ظهر المهراز "العلوم المعرفية"عضو بمختبرفاس -بكلية اآلداب والعلوم اإلنساني.  
   بجامعة موالي إسماعيل بالمغرب "الخطاب وتكامل والمعارف"عضو بمختبر.  
   ة وتكامل العلوم والمعارف"بفريق البحث عضوواتية والصدة ب "األبحاث اللّسانية المتعدالكلّي

  .بالمغرب التّخصصات
  

  والفنون واإلنسانيات بمنوبة بكلية اآلداب داولنحو الخطاب وبالغة التّ عضو بمختبر.  
  

   ةة وحمايتها"عضو في جمعية اللّغة العربيمكلّف بتنظيم النّدوات والمؤتمرات" تنمي.  
   غـات  المنعقدة بالمعهد العالي للّ" اإلظهار واإلضمار في الخطاب"عضو في لجنة تنظيم ندوة

  .)2012(بتونس 
  

       ة للمترشّـحين للمنـاظرةكلّفة بإجراء االختبـارات الشّـفاهيالمشاركة في أعمال اللّجان الم
  .)2014(الخارجية باالختبارات النتداب أساتذة المدارس اإلعدادية والمعاهد 

  
 

  ة"المشاركة في إعدادة التّونسيضمن مشروع لفائدة وزارة العدل " مكنز المصطلحات القانوني
وحقوق اإلنسان للحكومة اإللكترونية فاز به مجمع للشّركات تحت قيادة مؤسسة 

"TuniSysteme."  
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   ة المقال"تنظيم ندوة حول2013(لتالميذ الباكالوريا بوالية نابل سنة " منهجي(.  
  
  

    ّرة للتة بواسطة الحاسوب موازيـة للبـرامج المقـرة بصرية سمعيعلـيم  إعداد مساند تعليمي
عة حسب األهداف: األساسية وتمارين متنوقص.  

  

   هة للمستوىروس الموجاعتماده في الد اس خط تمة  " أ " كرـيفيورة الصلتعلـيم   37في الد
  .العربية للنّاطقين بغيرها في معهد بورقيبة للغات الحية

 
  

 


