الكلية المتعدة التخصصات بالرشيدية
شعبة اللغة العربية

إعـالن عن فتح باب لولوج الماستر ()2021-2020
يعلن عميد الكلية املتعددة التخصصات بالرشيدية عن فتح باب الرتشح للتسجيل يف :ماستر هندسة اللغات والتعلیم االلكتروني للغة العربیة
برسم السنة اجلامعية .2021/2020

أهداف التكوين:

 توفري تكوين متخصص يف تكنولوجيا اللغات.
 ربط الكلية واجلامعة مبحيطها ومواكبة التطورات يف جمال الرتبية والتكوين.


إغناء مسارات البحث العلمي باملغرب.
توفري تكوين متخصص يف بناء الربامج التعليمية املوجهة لالستغالل الرقمي.
متكني الطالب وتعريفه باالمتدادات اللسانية املعاصرة.
متهري الطالب يف استغالل اللسانيات التعليمية يف حتليل اللغة.
متهري الطالب يف املناهج اللسانية الصورية لتحليل اللغة العربية.



استثمار املعطيات الرقمية يف تعليم اللغات عموما واللغة العربية حتديدا.
متكني الطالب من استثمار املوارد املعرفية للسانيات النظرية والتطبيقية
متكني الطالب من تكوين متخصص يف تكنولوجيا تعليم اللغات.
متكني وإقدار الطالب على بناء مقررات تعليمية رقمية يف تعليم اللغات يف خمتلف مستويات التعليم ومراحله.
متكني وإقدار الطالب على التفاعل مع بيداغوجيا التعليم االلكرتوين (البناءات املعرفية ،املهارات احلس-حركية وتقومي التعلمات إلكرتونيا.










وحدات الماستر:
الوحــدات

الوحـدة 1

الوحـدة 2

الوحـدة 4

الوحـدة 3

الوحـدة 5

الوحـدة 6

الفصـول

الفصل 1

اللسانيات الصورية2
والفكر اللساين املعاصر

اللسانيات التعليمية وتعليم
اللغة العربية

التحقيق والتوثيق االلكرتوين
للمخطوطات والوثائق

لغات أجنبية
ومعلوميات()1

اللسانيات الصورية1
للغة العربية

اللسانيات احلاسوبية
واهلندسة اللسانية للغة
العربية

الفصل 2

بناء االنطولوجيا اللغوية
واملنصات املفتوحة
املصدر للغة العربية

التواصل الرقمي واملكتبة
االلكرتونية للغة العربية

اللسانيات املعرفية واللغة
العربية

املعجمية العربية والبحث
الرقمي

تكنولوجيا تعليم اللغة العربية
الديداكتيك الرقمي واملوارد
الرقمية لتعليم اللغة العربية

معلوميات
ولغات
أجنبية()2

الفصل 3

الرتمجة وحتليل النصوص

تكنولوجيا التعليم والفكر
الرتبوي الرقمي احلديث

التخطيط والتنمية اللغوية
للغة العربية

مناهج بناء قواعد املعطيات
واملعارف للغة العربية

معلوميات3

لغات أجنبية 3
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الفصل 4

شروط الولوج والمعارف الالزمة:

الدبلومات المتطلبة :اإلجازة يف اللغاات (العربياة والفرنساية واالجنليزياة) ،اإلجاازة املهنياة يف دياداكتيك اللغاات واداااا ،اإلجاازة يف التواصال وتقنياات التعباري ،أو ماا يعاادل
إحداها.
 -طرق الانتقاء:

 دراسة الملف (المعدل العام المحصل علیه ،المیزات المحصل علیها ،عدد السنوات الدراسیة في سلك اإلجازة)... ،
 مقابلة عن بعد (عند االقتضاء)

طلب الترشیح االلكتروني
 األعداد المرتقبة للطلبة 25 :طالبا على األكثر في كل موسم جامعي.

الكلية المتعدة التخصصات بالرشيدية
شعبة اللغة العربية
 الفترة المحددة لطلب الترشح للتسجیل :من  11نونبر  2020إلى  18نونبر .2020

