
 
 :األساتذة الباحثون األعضاء

 عبد الحي الورياكلي القرشي 

 الحسين زروق 

  محمد الدحماني 

  لطيفة بلخير 

  عبد النبي سفير 

  عبد المنعم حرفان 

  عبد الرزاق صالحي 

  رشيد سالوي 

  عبد الرحمان يجيوي 

  جمال بوطيب 

  خالد سقاط 

  عبد الوهاب الفياللي 

  رضوان الخياطي 

   محمد العلْوي 

  لويزة بولبراس 

  محمد الهاشمي 

 حسن عماري 

  رشيدة قاسمي 

  فوزي بوزباع 

 التخصصات: 

 اللسانياتاللغة و 

  انالقديموالنقد األدب 

  انالحديثوالنقد األدب 

 
 تواريخ مهمة: 

المرجو االطالع على الموقع الرسمي لكلية 

 اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر المهراز، فاس:
www.fldm.usmba.ac.ma 

 الوثائق: 

  )مطبوع التسجيل: )للتحميل 

  )مطبوع اإلحصاء )للتحميل 

                )الوثائق المطلوبة )للتحميل 

                 )ميثاق الدكتوراه )للتحميل 
 

 

 

  لتواصل:ل

abdelhai.elouariaglikorchi@usmba.ac.ma 

  0673688294:  الهاتف

       0535691678 :الهاتف 

  

   

الصنف: العلوم اإلنسانية، 

والعلوم االجتماعية، واللغات 

 والديداكتيك

 

 لغة العمل: اللغة العربية
 

 

 الفئة المستهدفة:
  دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو الماستر

أو ما يعادلهما في أحد تخصصات العلوم 

على أساس انسجام المواضيع ، اإلنسانية

 للمختبرالمقترحة مع المشاريع العلمية 

 ته.واهتماما

. 

 

 

 

 

 مركز دراسات الدكتوراه
 

 الجماليات وعلوم اإلنسان

 
 

 

 

 :المختبر

مختبر األبحاث المصطلحية والدراسات 

 النصية 

 المدير: د. عبد الحي الورياكلي القرشي
 

 



     
 محاور البحث: 

 تحقيق التراث األدبي واللغوي 

 وفهرسته.

  العربي اللغوي واألدبي قضايا التراث

 .ومناهج دراسته

 المناهج اللسانية وقضايا اللغة العربية. 

  الظواهر اللغوية مقاربات نحوية

 .ولسانية

 والتخطيط اللغوي للغة  التهيئة اللسانية

 .العربية

 قضايا فهم النص وتحليل الخطاب. 

  قضايا المصطلح والمعجم: المقاربات

 .والمفاهيم

  المصطلح.مناهج البحث في 

 
 مشاريع مبرمجة وفي طور اإلنجاز: 

  ببليوغرافيا التراث المغربي المخطوط

في علوم العربية نحو بناء قاعدة 

 .معطيات علمية

  التهيئة اللغوية: مشروع بناء معجم

للمفاهيم والمصطلحات  في اللغة 

 .واألدب

  الدرس اللساني والتراث اللغوي العربي

الجامعي ودورهما في تطوير البحث 

 .األكاديمي

 الكفايات األساسية لتعلم اللغة العربية. 

 الخطاب اإلبداعي والفني. 

  ظواهر اإلبداع األدبي في المغرب على

 .عهد المرينيين ظواهر وقضايا وأعالم
 

 

 النشر: ستراتيجيةا  

 مجلة المختبر )ورقات( إصدار. 

 .نشر حصيلة مشاريع المختبر 

 .نشر أعمال المختبر وندواته 

 األساتذة أعضاء المختبر نشر مؤلفات. 

  نشر أعمال المختبر مترجمة إلى لغات

 أجنبية.

  نشر أعمال الطلبة الباحثين تحت إشراف

 المؤطرين. مأساتذته

 
 آفاق التشغيل: 

 تدريسالتأهيل لمهن ال. 

 الت النشر والتحقيق االتأهيل للعمل في مج

 .دمة المخطوطوخ

  واألرشفة التأهيل للعمل في المكتبات

 .والفهرسة

 في التخطيط اللساني التخصص. 

 مهنة الترجمة. 

 .مهن التنشيط الثقافي واإلعالمي 

 مهنة الكتابة الصحافية. 

 مهنة مدقق ومراجع لغوي في اللغة العربية. 
 

 

 (ساعة 200)التكوينات اإلضافية اإلجبارية   

 :تكوينات في التخصص 

 وفهرسته. تحقيق التراث األدبي واللغوي 

  قضايا التراث العربي اللغوي واألدبي

 .ومناهج دراسته

 المناهج اللسانية وقضايا اللغة العربية. 

 الظواهر اللغوية مقاربات نحوية ولسانية. 

 والتخطيط اللغوي للغة  التهيئة اللسانية

 .العربية

 قضايا فهم النص وتحليل الخطاب. 

  قضايا المصطلح والمعجم: المقاربات

 .والمفاهيم

  البحث في المصطلح.مناهج 
 :تدبير المشاريع 

 حول مشاريع  مدارسات ودورات تكوينية

 المختبر.

  اإلسهام في تدبير مشاريع المختبر

 المقترحة.
 :اللغات والتواصل 

  .تكوينات في تقنيات التعلم عن بعد 

 .تكوينات في تقنية الترجمة 
 :مدخل إلى البيداغوجية الجامعية 

  الجامعيةمنهجية األبحاث تكوينات في . 
 :اإلرشاد والتوجيه 

 توجيهية وتأطيرية للطلبة الباحثين اتلقاء. 
 :ملتقيات الدكتوراه 

 تنظيم الملتقيات السنوية لطلبة الدكتوراه 

 :)تكوينات الدكتوراه( حصص التخصصات لغات 

 اللغة العربية 

 اللغة الفرنسية 

 اللغة اإلنجليزية 
 

 

•  

 


