.

تعريف المسلك:

عنوان المسلك  :تأويليات الخطاب و التواصل
االختيارات ،عند االقتضاء  :تأويليات اللغة و التواصل
المادة أو المواد (مرتبة حسب األهمية بالنسبة للمسلك):
التداوليات وتحليل الخطاب ـ سيميائيات الخطاب ـ التأويليات (الهرمينوطيقا)و تحليل الخطاب ـ الخطاب والتواصل الخطاب ـ شعرية
الخطاب ـ لسانيات الخطاب و العلوم المعرفية ـ البالغة و النقد األدبي مناهج الدراسات األدبية ـالنحو و فقه اللغة ـ تحليل النصوص
األدبية ـ منهجية البحث العلمي و إعداد مشروع بحث الماستر/المنطق وفلسفة اللغة ـ الفلسفة وتحليل الخطاب اللغة الفرنسيةـ
اإلنجليزية ـ المعلوميات.
تخصص أو تخصصات الدبلوم :اللسانيات وتحليل الخطاب
المفاهيم المحددة للمسلك:
اللسانيات ،التواصل،الهرمينوطيقا  ،المناهج ،تحليل الخطاب ،فلسفة اللغة،الدالليات  ،التداوليات ،التأويليات.
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أهداف التكوين:
تعميق مهارات الطلبة في التخصصات المحددة في المسلك ؛

انفتاح الطلبة على نظريات معرفية جديدة ذات الصلة باللغة و التواصل  :تحليل الخطاب ،لسانيات التواصل ،نظريات
الحجاج ،لسانيات النص ،اللسانيات النقدية ،البالغة الجديدة ،سميوطيقا النص ،علم النفس المعرفي؛
تمكين الطلبة من استدماج آليات الهرمينوطيقا الفلسفية في تأويل الخطاب؛
تمكين الطلبة من استثمار المعارف العامة السابقة (سلك اإلجازة) في مجاالت معالجة النصوص ،الخطابات و تحليلها و
تفكيكها وإنتاجها وتوظيفها :اللسانيات ،الحجاج ،البالغة ،فقه اللغة ،النقد… وتعميقها بطريقة ّ
منظمة؛
تمكين الطلبة من مهارات وأدوات تحليل الحوار و أنواع الخطاب والنصوص وتحقيق الكفايات األساسية ؛
تعميق تكوين الطلبة في اللغة باعتبارها أداة للتواصل و بناء الخطاب ؛
تمكين الطلبة من أدوات و شروط الكتابة العلمية.
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المهارات المراد تحصيلها:
تمكين الطلبة من قواعد و شرائط البحث العلمي كتابة و تحريرا؛
إقدار الطلبة على استثمار آليات التأويل و تحليل الخطاب في الممارسة البيداغوجية؛
القدرة على توظيف محصالت البحث العلمي في وحدات الماستر علميا و بيداغوجيا؛
تأهيل الطلبة للبحث المتعمق في قضايا ذات الصلة بوحدات الماستر؛

التمكن من آليات الحوار و الخطابة و توظيفها عمليا في ميادين مهنية كالصحافة ،اإلشهار ،السياسة و التفاوض بأنواعه
(التفاوض في مستوياته السياسية ،القانونية  ،اإلقتصادية والدينية)...

.4

منافذ التكوين:

تأهيل الطلبة إلنجاز بحث الدكتوراه.
تأهيل الطلبة للتدريس في كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية أوالمدارس العليا لألساتذة أو مراكز التربية و التكوين و أسالك
التبريز في اللغة العربية .
تأهيل الطلبة للعمل في القطاعين العام أو الخاص كالصحافة ،التواصل ،اإلعالم ،االستشارة و تكوين المكونين ،التعليم…
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شروط الولوج والمعارف الالزمة :

.1.5شروط القبول  :يتم انتقاء المترشحين يتم بناء على اختبار كتابي إضافة إلى امتحان شفوي
–

ـ الدبلومات المتطلبة:

اإلجازة المهنية لتدريس اللغة العربية و الفلسفة ،اإلجازة المهنية في ديداكتيكية النص األدبي و اللغوي أو ما يعادلها،
–
اإلجازة األساسية في اللسانيات  ،التواصل ،اآلدب العربي  ،اللغة العربية  ،علوم التربية ،الفلسفة و العلوم اإلنسانية (علم النفس و
علم اإلجتماع).
–

ـ المعارف البيداغوجية الخاصة:
معرفة قواعد اللغة العربية وآدابها.
معرفة طرق ومناهج البحث والكتابة األدبية والعلمية .
المعرفة األساسية لعلوم اللغة والخطاب .

–

ـ طرق االنتقاء:

دراسة الملف  :تنتقى ملفات المترشحين بناء على عدد الميزات خالل سنوات اإلجازة ودرجتها ،وعدد السنوات التي
قضاها الطالب في سلك اإلجازة ،وبناء أيضا على نقط المواد األساسية.
اختبار كتابي .
مقابلة .
 .2.5األعداد المرتقبة للطلبة :
–

الفوج األول  :السنة الجامعية 30 ..... 2018/2017.:طالبا

–

الفوج الثاني  :السنة الجامعية 30 ..... 2019/ 2018 :طالبا

–

الفوج الثالث  :السنة الجامعية 30 ..... 2020/ 2019 :طالبا
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االرتباط بين التكوين والتكوينات المتوفرة بالجامعة

الجسور بين المسلك و مسالك أخرى بالمؤسسة أو بالجامعة :

المسالك المتوفرة بشعبة اللغة العربية وآدابها :
ـ مسلك ماستر الكتابات األدبية والتربوية بالمغرب .ـ مسلك تدريسية النص األدبي واللغوي .الجسور :المسلك المقترح ينفتح على الجسور التالية :
 ماستر "الكتابات األدبية والتربوية بالمغرب" بشعبة اللغة العربية وآدابها بالمدرسة العليا لألساتذة . مسلك "تدريسية النص األدبي واللغوي"بشعبة اللغة العربية وآدابها بالمدرسة العليا لألساتذة .ارتباط المسلك مع مسالك أخرى :
ـ مسلك ماستر السيميائيات ومناهج تحليل الخطاب بكلية اآلداب بالرباط.
ـ مسلك ماستر اللغة واألداب :مقاربات نظرية ومنهجية بكلية اآلداب بالرباط.
ـ مسلك ماستر األدب العربي و المثاقفة بكلية اآلداب بالرباط.
ـ مسلك ماستر الكتابات األدبية والتربوية بالمغرب بالمدرسة العليا لألساتذة بالرباط .

