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 : مسارات التكوين
 لغة ولسانيات -
 آداب وفنون -

 
                 أحمد البايبي ذ. : رئيس الشعبة

 الغالي بنهشوم ذ. : المنسق البيداغوجي للمسلك
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 : الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية المؤسـسة
 اللغة العربية :   الشـعـبة
 0535570024:      الهاتف
 0535574307:     الفاكس

                                          

        

 تنظيم وحدات المسلك
 

-------------------------------------------------------------------- 
 

 شعبة اللغة العربية
           العربيةالدراسات مــســـلك 

 الدراسات األساسيةاإلجـــــازة في 
 

 



 

تنتمي الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية إلى جامعة موالي إسماعيل، وهي مؤسسة 
وإعداد  أكاديمية ذات استقطاب مفتوح، مهمتها التكوين والتكوين المستمر والبحث العلمي،

الكفاءات البشرية التي يحتاجها المجتمع في مختلف النشاطات، وتزويدها بأحدث المعارف 
بة الفعالة واألساسية  للتنمية المحلية بإقليم الرشيدية واألقاليم المجاورة والخبرات، واالستجا

واالرتقاء بها حضاريا وفكريا، فضال عن بناء الشخصية المميزة وتفجير طاقات الطلبة 
العلمية والثقافية والفنية واألدبية عن طريق أنشطة دروس ومحاضرات وأنشطة علمية. 

وهي تعمل على تحضير  ،2006/2007الموسم الجامعي وقد فتحت المؤسسة أبوابها في 
 الشهادات التالية:

 اإلجازة في الدراسات األساسية والمهنية؛ 
 الماستر؛ 
 .الدكتوراه 
قطعت الكلية أشواطا مهمة في مسيرة استكمال بنيتها التحتية، التي لم تنته بعد، من أجل   

الكفاءات البشرية بإقليم الرشيدية، وتنمية  تحقيق أداء أفضل لمسؤوليتها في تأطير
مهاراتها، وإعدادها للبحث العلمي والتطبيقي من خالل تزويدها بأحدث المعارف 
والخبرات، إن هذه المسيرة الموفقة للكلية بعد مضي ثماني سنوات على تأسيسها مكنتها 

لثقافية والرياضية من تحقيق العديد من المكتسبات واالنجازات العلمية والبيداغوجية وا
 نعرض لها في هذه الحصيلة.  

 

 المسالك المعتمدة بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
 سلك اإلجازة األساسية

 المنسق

 أحمد البايبي مسلك الدراسات العربية -

 عثمان بيصاني مسلك الدراسات الفرنسية- 

 عبدالكبير حميدي مسلك الدراسات اإلسالمية- 

 حسن محداش مسلك القانون بالعربية- 

 

 سلك اإلجازة المهنية
 المنسق

 منير حنين  مسلك المعلوميات- 

 لمرانينبيل  مسلك الشبكات المعلوماتية- 

 أناس المشيشي  مسلك تدبير الموارد البشرية- 

 

 سلك الماستر
 المنسق

ماستر المناهج اللسانية والخطاب - 
 القرآني

 أحمد البايبي

ماستر األدب والتثاقف بحوض البحر - 
 األبيض المتوسط

 عثمان بيصاني

 

 مقدمة عن الكلية

 التأطير التربوي واإلداري

يتولى التدريس بالكلية عدد من األساتذة الرسميين الذين التحقوا بالكلية تدريجيا منذ 
، 2014/2015إلى حدود الموسم الجامعي  2006/2007افتتاحها في الموسم الجامعي 

 موزعين حسب الشعب في الجدول أسفله:
 

 الشعبة العدد

 اللغة العربية 18

 اللغة الفرنسية 13

 القانون 10

 العلوم 8

 الدراسات اإلسالمية 5

يساهم في التأطير البيداغوجي ثلة من األساتذة العرضيين   ملحوظة:
المتميزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وتجدر اإلشارة إلى أن 

 .  2014المؤسسة استفادت من منصبين ماليين محدثين برسم سنة 

 

يسهر على التسيير اإلداري للكلية ثلة من اإلداريين الرسميين الذين التحقوا بالكلية تباعا 
إلى حدود الموسم الجامعي  2006/2007منذ افتتاحها في الموسم الجامعي 

2014/2015: 

 االسم المهمــة

 الحو مجيدي العمـيد

 منيرحنين نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية

 رشيد فيهي نائب العميد المكلف بالبحث العلمي

 محمد العنوز الكاتب العام

 22 عدد الموظفين

 

 

 :اقم اإلداريـــالط

يسهر على التسيير اإلداري للكلية ثلة من اإلداريين الرسميين الذين التحقوا بالكلية تباعا 
إلى حدود الموسم الجامعي  2006/2007منذ افتتاحها في الموسم الجامعي 

2014/2015: 

 السم المهمــة

 الحو مجيدي العمـيد

 منيرحنين نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية

 رشيد فيهي العميد المكلف بالبحث العلمينائب 

 محمد العنوز الكاتب العام

 22 عدد الموظفين

 

 



  

 الكلية على فرق البحث المعتمدة التالية:تتوفر 

 المسؤول العنــوان

 الغريسيحمد م اللغة واآلداب والفنون بمنطقة تافياللت

 سعيد كاريمي الترجمة واألنتروبولوجية الثقافية الواحية

 بريمي عبد هللا التأويليات ونقد األنساق الثقافية 

 التراث الشرعي والفكري لسجلماسة وتافياللت
 وامتداداته بالمغرب اإلسالمي

 الحفظاوي محمد

 محمد بوعزة الدراسات السردية والثقافية

 احمد الطايعي البالغة واألدب 

 عبد الواحد دكيكي هندسة اللغات الطبيعية وتكنولوجيا الحوسبة
Culture et interculturalité dans la 

pratique de la littérature 
 عثمان بيصاني

Langage, société et culture au Sud-est  
et au Moyen Atlas 

 ابراهيم لروز

 
 

األكاديمـي و الثقافـيالتعــــاون   

المحليين من مؤسسات إدارية وهيئات انفتحت الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية على عدد من الفاعلين  في إطار التعاون و مد الجسور بغية تحقيق التنمية المحلية،
 وهكذا أبرمت المؤسسة عددا من اتفاقيات الشراكة محليا ووطنيا ودوليا ، ومن بين تلك الشراكات المبرمة  نذكر على سبيل المثال: منتخبة،
 

 مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة بالرشيدية؛ 
 مركز طارق ابن زياد بالرشيدية؛ 
 شيدية؛لمجلس البلدي لمدينة الر 
 مندوبية التجارة والصناعة  بالرشيدية؛ 
 مندوبية وزارة السياحة بالرشيدية؛ 
 الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات المهنية بالرشيدية؛ 
 النيابة اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية. 
 

 فرق البحث

 

 المنسق الشعبة

 أحمد البايبي اللغة العربية

 أناس المشيشي القانون

 أوهادي محمد اللغة الفرنسية

 سوفيان رشداوي العلوم

 عبد الكبيرحميدي  الدراسات اإلسالمية

 

 األندية الثقافية والرياضية الشعب تنسيقية

تلعب األنشطة الثقافية دورا هاما في المسار التعليمي للطالب، فهي تسهم في بناء شخصية 
الطالب وتكاملها، واكتساب مهارات تواصلية، مع بيئتهم، واالرتفاع بمستوى أدائهم، 
ومهاراتهم الدراسية والحياتية، كما تسهم أيضا في تدريب الطلبة على االعتماد على 

التنظيم واالنضباط، مما يغرس الثقة في نفوسهم، وتشجعهم على  أنفسهم، وتعويدهم على
التعاون مع الغير لمنفعتهم ومنفعة مجتمعهم، كما تنمي لديهم القدرة على النقد، وتقبل ما 
يثيره الناقدون والرد المتأني المهذب، كما تساعد الطلبة على االبتكار واإلنتاج، واستثمار 

حماس عن طريق المنافسة الشريفة في مختلف األنشطة، وقت الفراغ وتلهب فيهم روح ال
وتساعد في تأهيل الطالب لمواجهة الحياة بمختلف صورها. إيمانا منها بكل هذا، وبما أن 
ثروة األمة تنبع من قدرتها االستعدادية الفطرية ألبنائها واالستفادة منهم بصورة مستمرة، 

على تأسيس مجموعة من األندية الثقافية شجعتهم الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية 
التي أضحت فضاء لالنخراط الثقافي المنظم وخلقت جوا ثقافيا طالبيا متميزا، يشرف على 

 إدارتها أساتذة المؤسسة بتعاون مع الطلبة، وبتنسيق مع إدارة المؤسسة:
  نادي اللسانيات 
 نادي األدب الفرنسي 
 نادي القرآن الكريم 
  نادي الفنون والعلوم اإلسالمية 
 نادي الصحة والبيئة وحماية المستهلك 
 نادي التراث اللغوي وتكنولوجيا اللغات 
  نادي اللغة 
 نادي فضاء القراءة واإلبداع 
 نادي التبادل الثقافي 
 نادي كرة القدم 
 نادي كرة السلة 
 نادي كرة  الطائرة 
  نادي كرة  اليد 
  نادي ألعاب القوى 

 
 



   

 

 أهداف التكوين
 

  جعل الدراسة األدبية منفتحة على الفنون و على

 .والكتابية والرقميةية همختلف أشكال التعبير الشف

  تعميق صالت اللغة العربية وآدابها وفنونها

المختلفة بالحياة االجتماعية والثقافية و توسيع 

مجالها ليشمل المظاهر الشعبية واليومية، وتأهيل 

دور) تحليلي ونقدي ب لقيامالمشتغلين بها ل

 ومعرفي ، وإنتاجي(، في المجتمع .

 

  العمل على االرتقاء بالدرس اللغوي واألدبي

امعة المغربية، و باللغة و الفني في الج

 ، إلى مستوى أعلى.العربية

  مواكبة الدراسات واألبحاث العالمية في

الحقل اللساني واألدبي والفني وتحديث 

 طرق التدريس والبحث. 

 

 تحصيلهاالمهارات المراد 
 

  جعل الطالب ملما بالمادة اللغوية واألدبية والفنية العربية عبر

 العصور .

  بالفكر األدبي ومناهجه قديما و حديثا، و في جعل الطالب ملما

 اإلنجازات العربية والغربية على السواء .

  تمكين الطالب من أدوات ومناهج قراءة النص األدبي والفني

 والتمكن من استخالص قيمه الفنية والجمالية و تذوقها . 

  جعل الطالب قادرا على امتالك أبعاد النص األدبي والفني

 ويلية.الداللية والتأ

 يا وكتابيا ورقميا هالقدرة على التعبير السليم باللغة العربية شف

مع تمثل خصوصية أي نمط تعبيري و معرفة متطلباته 

 ومراعاة شروطه ومقتضياته البالغية و الحجاجية و الجمالية.

  امتالك العدة المنهجية للبحث و التوثيق والبحث في مصادر

 .سائط المستعملةالمعلومات المختلفة أيا كانت الو

  جعل الطالب متصال بالوسائط الجديدة ) الحاسوب ـ البرمجيات

( و قادرا على التفاعل معها لتحصيل ...ـ الفضاء الشبكي 

 المعلومات وتحويلها إلى معارف.

 

 منافذ التكوين
 

  تكوين مجازين مؤهلين في
 : ــاللغة و األدب والفن ل

مواصلة البحث في الدراسات  -
العليا وانخراطهم في البحث 

 العلمي واألكاديمي.

االنخراط في تدريس اللغة و  -
 في أسالك التعليمالعربيين األدب 

 . المختلفة

االنخراط في المؤسسات العامة و  -
 الخاصة في مجاالت :

 التنشيط األدبي والفني .  -

 ...اإلعالم الثقافي  -

 

 شروط الولوج
 

الباكلوريا في اآلداب العصرية والعلوم 
 .اإلنسانية وما يعادلها

 

االرتباط بين التكوين والتكوينات 
متوفرة بالجامعةال  

 

فيما بينها أفقيا وعموديا ارتباطا وثيقا يمكن الطالب من  4إلى  1ترتبط الفصول من  -
امتالك ما يكفي من القدرات المؤهلة الستيعاب عدد من المعارف المتعددة المتكاملة 
والمتداخلة التي تؤهله للحصول على دبلوم الدراسات الجامعية العليا في الدراسات 

 مسلك الدراسات العربية. األساسية من 
" 1، فالوحدات األساسية " نحو 6و  5توجد جسور معرفية تربط هذه الفصول بالفصلين  -

" و "صرف" ترتبط عموديا وأفقيا بالوحدتين 3" و "فقه اللغة" و"نحو 2و" نحو
من مسار اللغة  5األساسيتين : "قضايا نحوية ولغوية" و"تاريخ الفكر اللغوي" )الفصل 

 واللسانيات(.
وترتبط وحدات: "مدخل إلى اللسانيات" و "صوتيات" و "صواتة" و"معجم" و   -

" و "الترجمة 2"تركيب" و "داللة" عموديا وأفقيا بالوحدتين األساسيتين : " تركيب
من مسار اللغة واللسانيات( وكذا وحدات: "صرف  5اللسانية والمصطلحية" من )الفصل  

من  6لسانيات مقارنة" و "لسانيات حاسوبية" من )الفصل صواتة" و"التداوليات" و"
 مسار اللغة واللسانيات(.

)من مسار اآلداب والفنون( الوحدات األساسية  اآلتية:  6و  5وترتبط كذلك بالفصلين  -
"مدخل إلى األدب العربي"، و"البالغة" و"العروض"، و "الشعر قديم"، و "الشعر 

الحديث" والنقد القديم"، و"األدب المغربي واألندلسي" الحديث" و"السرد القديم" والسرد 
 و"المسرح" و"المناهج النقد األدبي". 

من جهة  6و  5من جهة والفصلين  4إلى  1يمكن هذا االرتباط المعرفي بين الفصول من  -
أخرى من تعميق المعارف ذات الصلة بالتخصص قصد الحصول على اإلجازة في 

فاء وحدات هذه الفصول بما في ذلك وحدة مشروع نهاية الدراسات األساسية بعد استي
 الدراسة.

بوحدات التكوين المتوفرة في الجامعة على مستوى الماستر وكذا  2و1يرتبط المساران  -
 .الدكتوراه بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمكناس وبالمدرسة العليا لألساتذة بمكناس

 

 

 


