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 محددة غير االستيعابية الطاقة

 التكوين أهداف

االنفتاح مع الثقافية والخصوصيـات بالهويـة الوعـي تعميـق
 والتخصصــات العالميــة والثقافــات األجنبيــة اللغــات علــى

 المعرفيــة، الحقــول بيــن التواصــل جســور لبنــاء المجــاورة
 مــع واإلعــام؛ الصــورة وعالــم الجماهيريــة والوســائط

 تحليــل ومناهــج اللغويــة، المهــارات مــن الطالــب تمكيــن
 تكنولوجيــا مــن وتمكينــه والبصريــةـ، األدبيــة الخطابــات
 وإلــى التــراث إلــى نظرتــه تجديــد مــع المعاصــرة التواصــل

 وإعــادة وحديثــه؛ قديمــه والفنــي األدبــي واإلبــداع اللغــة
المغربـي اللغـوي التنـوع نسـيج ضمـن العربيـة للغـة االعتبـار



 التكوين منافذ

 والتكوين؛ التربية مهن ولوج ـ
 والســمعي المكتــوب واإلعــاـم الصحافــة عالــم ولــوج ـ

 واإللكترونــي؛ البصــري
 المغربيةـ؛ اإلدارات مختلف ولوج ـ
 والسياحي؛ الثقافي التنشيط مجاالت ولوج ـ
 والخدمات؛ اإلشهار مقاوالت ولوج ـ
 الذاتي. التشغيل ـ

 الباكالوريا. شهادة على حاصل ّل ك وجه في مفتوح الولوج شروط

 البيداغوجـي المحتـوى

 الثاني األسدس األول األسدس

- 
 1 نحو

 اللسانيات إلى مدخل -
 العربي األدب إلى مدخل -
 وعروض بالغة -
 عروض -
 إسالمية حضارة -
 والمصطلحات اللغات -

 2 نحو -
 اللغة فقه -
 قديم شعر -
 حديث شعر -
 صوتيات -
 فلسفة -
 والمصطلحات اللغات -

 الرابع األسدس الثالث األسدس

 األدبية األجناس -
 وصواتة صوتيات -
 قديم سرد -
 حديث سرد -
 قديم نقد -
 معجم -

 صرف -
 تركيب -
 وأندلسي مغربي أدب -
 الصورة وبالغة اإلشهار فن -
 الحديث األدبي النقد مناهج -
 داللية -



 فنون و أدب 1 : مسار

 السادس األسدس الخامس األسدس

- 
 النسقية القراءة

 والتلقي الرواية -
 الخطاب تحليل -
 النصوص تحليل -
 الرقمي التعبير أشكال -
 والمصطلحات اللغات -

 سيميائيات -
 الفني والنقد الجماهيرية والوسائـط األدب -
 األدبية الترجمة -
 ومصطلحات لغات -
 المؤطر المشروع -
 المؤطر المشروع -

 لسانيات و لغة 2 : مسار

 السادس األسدس الخامس األسدس

- 
 واألسلوبية األسلوب

 صواتة -
 سوسيولسانيات -
 اللغة فلسفة -
 اللسانية الترجمة -
 والمصطلحات اللغات -

 صرافة -
 اإلحيائية اللسانيات -
 تداوليـة -
 ومصطلحات لغات -
 المؤطر المشروع -
 المؤطر المشروع -

 ستر ما الشهادة

 االشـتغال وآليات الألسـس الخطـاب تحليـل المسلك اسم

 المسلك منسق
 مسـاعدي محمد ذ.

mohamed.msaadi@usmba.ac.ma 

 جديد فوج كل عن طالبا 35 حدود في االستيعابية الطاقة



 التكوين أهداف

 : النوعية األهداف
 واللســانية واللغويــة التداوليــة المداخـــل أهــم علــى التعــرف -

 ومرجعيــات أســس أبــرز تختــزل التــي والســيميائية والبالغيــة
 الخطــاب؛ تحليــل

األسـس دراسـة خالل من الخطاب تحليل أسـس علـى التعـرف -
 السوسيولســانية والمرجعيــات اللغويــة للظاهــرة المعرفيــة
 الخطـاب؛ لتحليـل واإلحيائيـة

 بالثقافـة مرتبطـة وآليـات ومهـارات معـارف الطالـب اكتسـاب -
 مشـاريعه هندسـة في اسـتثمارهـا على ويتمرس المقاوالتيةـ،

 والعملية. العلميـة



 : الرئيسي الهدف
 الخطــاب لتحليــل المعرفيــة األســس مـــن الطالــب تمكيــن
 واللسـانية والبالغيـة اللغويـة مفاهيمـه أبـرز اشـتغال وبآليـات

 لتحليــل مؤهــا يكــون وأن واإلبســتمولوجيةـ. والســيميائية
 خطابيــة. أنمــاط

 التكوين منافذ

 الدكتوراه؛ سلك في جامعية أطاريح إعداد -
 والتكوين؛ التربية لمهن الجهوية المراكز ولوج -
 التبريز؛ سلك ولوج -
 الترجمة؛ الصحافة مهن ولوج -
 حرة. أعمال -



 الولوج شـروط

 المتطلبة: الدبلومات
 لسانيات؛ أو أدب مساري: العربية الدراسات في إجازة -
 لسانيات؛ أو أدب مساري: الفرنسية الدراسات في إجازة -
 التربية وعلوم التواصل في إجازة -
 الترجمة. في إجازة -

 االنتقاء: طرق
 الملف دراسة +

درجة التالية: المعايير على اعتمادا المقبولـون الطلبـة يرتـب -
السـنوات لعـدد باإلضافـة اسـتيفائها دورة مراعـاة مـع الميـزة

 األساسـية. المواد نقط و اإلجـازة سـلك فـي الدراسـية
 كتابي اختبار +

 العربية باللغة موضوح تحرير -
 الفرنسية. باللغة موضوع تحرير -

الكتابـي االختبـار فـي للناجحيـن : شـفوية مقابلـة +
 لمعرفـة

 اللغوي االسـتعمال في الشـفوية قدراتهـم لمعرفـة

 البيداغوجـي المحتـوى

 الثاني األسدس األول األسدس

- 
 اللغة وفلسفة التداولية

- 
 الخطاب وتحليل السيميائيات

- 
 الخطاب وتحليل البالغة

- 
 العربي النحو أسس

- 

- 
 المعرفية واألسس اللغوية النظرية

- 
 الخطاب وتحليل السوسيولسانيات

- 
 للخطاب اإلحيائية المقاربة

- 
 والنقدي النظري لخطاب تحليال

- 



initiation : Textes et traduction 
- 

Langue francaise et culture 

 الديني الخطاب تحليل
- 

English Language and Culture 

 الرابع األسدس الثالث األسدس

-Management des projets 

 البحث منهجية -

 ومصطلحه النقد وترجمة اإلبداع ترجمة -

 الشعر شروح -

- Le discours romanesque contemporain 

 الرقمي األدبي الخطاب -

- 
 الرسالة أو التدريب


