
 بالرشيديةالكلية المتعدة التخصصات           

 شعبة اللغة العربية                    
 

 

 (2023-2022إعـالن عن فتح ابب لولوج املاسرت ) 
 

 العربیة للغة االلكرتوين والتعلیم اللغاتهندسة ماسرت  يعلن عميد الكلية املتعددة التخصصات ابلرشيدية عن فتح ابب الرتشح للتسجيل يف:
  .2022/2023برسم السنة اجلامعية 

 ن:أهداف التكوي              
  

 .توفري تكوين متخصص يف تكنولوجيا اللغات 
 .ربط الكلية واجلامعة مبحيطها ومواكبة التطورات يف جمال الرتبية والتكوين 
 .إغناء مسارات البحث العلمي ابملغرب 
  املوجهة لالستغالل الرقمي.توفري تكوين متخصص يف بناء الربامج التعليمية 
 .متكني الطالب وتعريفه ابالمتدادات اللسانية املعاصرة 
  .متهري الطالب يف استغالل اللسانيات التعليمية يف حتليل اللغة 
 .متهري الطالب يف املناهج اللسانية الصورية لتحليل اللغة العربية 
  العربية حتديدا.استثمار املعطيات الرقمية يف تعليم اللغات عموما واللغة 
 والتطبيقية وارد املعرفية للسانيات النرريةمتكني الطالب من استثمار امل 
 .متكني الطالب من تكوين متخصص يف تكنولوجيا تعليم اللغات 
 .متكني وإقدار الطالب على بناء مقررات تعليمية رقمية يف تعليم اللغات يف خمتلف مستوايت التعليم ومراحله 
 حركية وتقومي التعلمات إلكرتونيا.-متكني وإقدار الطالب على التفاعل مع بيداغوجيا التعليم االلكرتوين )البناءات املعرفية، املهارات احلس 

 وحدات املاسرت:
 

 الوحــدات  
 لالفصـو  

 6 الوحـدة 5 الوحـدة 4 الوحـدة 3 الوحـدة 2 الوحـدة 1دة ـالوح

 1الصوريةاللسانيات  1الفصل   
 للغة العربية

 اللسانيات احلاسوبية
واهلندسة اللسانية للغة 

 العربية

  2اللسانيات الصورية
 والفكر اللساين املعاصر

اللسانيات التعليمية وتعليم 
 اللغة العربية  

التحقيق والتوثيق االلكرتوين 
 للمخطوطات والواثئق

لغات أجنبية 
 (1ومعلوميات)

 اللغوية ااالنطولوجيبناء  2الفصل 
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 

 لتعليم اللغة العربية الرقمية

 معلوميات
ولغات 

 (2أجنبية)

تكنولوجيا التعليم والفكر  وحتليل النصوصالرتمجة  3الفصل 
 الرتبوي الرقمي احلديث

التخطيط والتنمية اللغوية 
 للغة العربية

 مناهج بناء قواعد املعطيات
 واملعارف للغة العربية

 3لغات أجنبية  3معلوميات

 الــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــة 4الفصل 
 

 شروط الولوج واملعارف الالزمة:
 لصةل وتقنيةات التعبةري، أو مةا يعةاد، اإلجةازة املهنيةة يف ديةداكتيك اللغةات وادااةا، اإلجةازة يف التواواالجنليزيةة(اإلجازة يف اللغات )العربيةة والفرنسةية  الدبلومات املتطلبة:

 إحداها.
 :الانتقاء ةقيطر  -

 .او مها معا يةشفو الاقابلة االختبار الكتايب او املمع إمكانیة اجراء  يف سلك اإلجازة، ...( عدد السنوات الدراسیة، املیزات احملصل علیهاالعام احملصل علیه،  املعدل)دراسة امللف 

      على الرابط التايلااللكرتوين طلب الرتشح :http://candidature.fpe.umi.ac.ma/  
  جامعي كل موسميف  على األكثر طالبا  25: املرتاقبة للطلبةاألعداد. 
 2022غشت  25إىل  2022 غشت 05 من :طلب الرتشح للتسجیلل الفرتة احملددة. 

http://candidature.fpe.umi.ac.ma/

