جامعة السلطان موالي سليمان
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ماستر  :الدرس اللغوي والخطاب الشرعي
Master: Cours de Linguistique et Discours de La charia

الهدف من التكوين /

Objectif de la formation

يهدف هذا التكوين إلى:
 تأهيل الطلبة علميا ومعرفيا لإللمام بالعلوم اللغوية العربية وأصولها. تمكينهم من طرق الفهم الصحيح للخطاب الشرعي خاصة والخطاب عامة. تمكينهم من ضبط أصول لغة الخطاب الشرعي ومقاصده ،في عالقتها باإلعجاز القرآني وقضايا بالغة النص بصفة شمولية. بث روح االجتهاد العلمي واإلبداع النقدي فيهم ،والسعي إلى امتالكهم منهجية معرفية صحيحة بالمكونات اللغوية للخطاب وطرقاشتغاله وإنتاجه.
 -تأهيل الطلبة لولوج سلك الدكتوراه ،والقيام بالبحث العلمي ،وإنجاز أطروحات جامعية ،وتأهيل المجتمع معرفيا وعلميا وثقافيا.

شروط الولوج Conditions d’accès /
 .شروط القبول :اإلجازة في اللغة العربية أو ما يعادلها.
 تخصص:


لسانيات.
علوم اللغة العربية.

المعارف البيداغوجية الالزمة :لسانيات  -علوم اللغةة العربيةة  -قضةايا بالغيةة – العلةوم اإلسةالمية – اللغةة والعلةوم اإلنسةانية –قراءة النص وتحليله ،التواصل والخطاب.

إجراءات األنتقاء Procédure de Sélection /
 دراسة الملف  :انتقاء أولي بناء على ملف الترشيح.
ـ كشف النقط خالل سنوات الدراسة لإلجازة.
ـ البحث المنجز خالل سنة التخرج وعالقته بالتخصص.
ـ الميزات المحصل عليها في سنوات اإلجازة بالتدرج )حسن جدا ،حسن.(...
ـ عدد سنوات اإلجازة.
ـ ملف علمي يعكس األنشطة العلمية للمرشح.
 اختبارات:
ـ اختبار كتابي (ثالث اختبارات كتابية في المواد األساسية).
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ـ مقابلة شفوية مع المرشح.

ملف الترشيح Dossier de candidature /
-

طلب خطي موجه إلى السيد عميد الكلية بإشراف السيد المنسق البيداغوجي للماستر.
شهادة عدم العمل مسلمة من السلطات المحلية (بالنسبة للطلبة غير الموظفين).
شهادة العمل بالنسبة للموظفين.
نسخة من شهادة الباكالوريا مصادق عليها.
نسخة من شهادة اإلجازة مصادق عليها.
نسخة من شهادة دبلوم الدراسات الجامعية مصادق عليها.
نسخة من بيان النقط المحصل عليه في مختلف فصول أو سنوات الدراسات الجامعية مصادق
عليها.
نسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها.

