الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
شعبة اللغة العربية
ماسرت املناهج اللسانية وحتليل اخلطاب القرآين

إعـالن عن فتح ابب لولوج املاسرت ()2023-2022
يعلن عميد الكلية املتعددة التخصصات ابلرشيدية عن فتح ابب الرتشح للتسجيل يف :ماسرت املناهج اللسانية وحتليل اخلطاب القرآين برسم السنة اجلامعية

.2023/2022

أهداف التكوين:

يهدف "ماسرت املناهج اللسانية وحتليل اخلطاب القرآين" إىل:







أتهيل الطالب علميا ومعرفيا يف املناهج اللسانية احلديثة والعلوم اللغوية العربية األصيلة،
متكني الطالب من األدوات اللسانية لتحليل اخلطاب بعامة ،واخلطاب القرآين خباصة،
العمل على توظيف املناهج اللسانية يف ترمجة معاين النص القرآين وقراءته قراءة حديثة،
السعي إىل إبراز تكامل العلوم اللغوية واللسانية والشرعية وتفاعلها يف مقاربة اخلطاب القرآين،
العمل على صقل ملكات النقد العلمي يف حتليل النص وأتويله ويف إدراك طرق اشتغاله وسبل إنتاجه.

وحدات املاسرت:
الوحــدات

الوحـدة 1

الوحـدة 2

الوحـدة 4

الوحـدة 3

الوحـدة 5

الوحـدة 6

الفصـول

مناهج اللسانيات البنيوية

مناهج اللسانيات التوليدية
والوظيفية

إعراب القرآن

البالغة والنظم القرآين

اللغة والعلوم الشرعية

اللغات األجنبية

الفصل 2

قضااي حنوية وصرفية

صواتة اخلطاب القرآين

تركيب اخلطاب القرآين

املعجم والداللة يف اخلطاب القرآين

مناهج جتديدية يف مقاربة
اخلطاب القرآين

ترمجة معاين القرآن الكرمي

الفصل 3

إيقاع اخلطاب القرآين

تداوليات اخلطاب القرآين

احلجاج ولسانيات حتليل
اخلطاب القرآين

اللسانيات احلاسوبية واخلطاب
القرآين

العلوم اإلنسانية وحتليل
اخلطاب

لسانيات ترمجة معاين القرآن
الكرمي

الفصل 1
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الفصل 4

شروط الولوج واملعارف الالزمة:
شروط القبول - :الدبلومات املتطلبة :اإلجازة يف مسلك الدراسات العربية ختصص لسانيات وآداب؛
 طريقة الانتقاء:دراسة امللف (املعدل العام احملصل عليه ،امليزات احملصل عليها ،عدد السنوات الدراسية يف سلك اإلجازة )... ،مع إمكانية اجراء االختبار الكتايب او املقابلة الشفوية او مها معا.



طلب الرتشح االلكرتوين على الرابط التايل/http://candidature.fpe.umi.ac.ma :

 األعداد املرتقبة للطلبة 25 :طالبا على األكثر يف كل موسم جامعي.

 الفرتة احملددة لطلب الرتشح للتسجيل :من  05غشت  2022إىل  25غشت .2022

