ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺪي ﷴ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ

اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ـ زة

ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺳﺎﻳﺲ ـ ﻓﺎس

مركز دراسات الدكتوراه :اللغات والتراث والتهيئة المجالية
كلية اﻵداب والعلوم اﻹنسانية ـ سايس ـ فاس
البرنامج السنوي للتكوينات التكميلية لفائدة طلبة الدكتوراه المنتمين لمختبر البحث في :اللغة واﻷدب والتواصل
بالكلية متعددة التخصصات بتازة )(2017
محور :دراسات عربية – دراسات فرنسية
التاريخ

التوقيت

القاعة

6-3

المحاضرات

اﻷربعاء  25يناير 2017

12 - 9

اﻷربعاء  26يناير 2017

12 - 9

المحاضرات

12 - 9

المحاضرات

6-3

المحاضرات

اﻷربعاء  25يناير 2017
اﻷربعاء  27يناير 2017
 10مارس 2017

6-3

السبت  8أبريل 2017

12 - 9

السبت  13ماي 2017

12 - 9

السبت  8أبريل 2017
لسبت  13ماي 2017

6-3

موضوع التكوين

اﻷستاذ المؤطر

المحاضرات

النظرية اﻷدبية :المنطق الداخلي وآليات التشكل

ذ.ﷴ مساعدي

آليات تحليل الخطاب النقدي :مدخل منهجي

ذ.عبد الواحد المرابط

المحاضرات
المحاضرات
المحاضرات
المحاضرات

المنهج النقدي :البناء الداخلي وآليات اﻻشتغال

ذ.ﷴ مساعدي

آليات تحليل الخطاب النقدي :نماذج تطبيقية

ذ.عبد الواحد المرابط

-Délimitation d'une problématique de recherche.

ذ.شكير زروال

السيميائيات والعلوم

ذ .حميد اﻹدريسي

-Etapes de l'élaboration, de la passation et de la collecte
des données d'un questionnaire.

ذ.شكير زروال

النص الرقمي بين لغة البرمجة المعلوماتية والتجليات اﻷدبية

ذ .ابراهيم عمري

القراءة الرقمية وتحديات السند اﻹلكتروني

ذ .ابراهيم عمري

السبت  20ماي 2017

12 - 9

المحاضرات

السبت  20ماي 2017

6-3

المحاضرات

السبت  27ماي 2017

12 - 9

المحاضرات

A- Initiation à la méthodologie de la recherche
scientifique ( l'art de faire la thèse - le plan de
)travai
B- Problèmes la stratégie d’analyse: ( le plan de
rédaction - la problématique et l'arborescence de
)la problématique
Rhétorique d’exercices de rédaction: Cas de la
méthodologie de l'approche comparatiste:
- le groupement de textes - la synthèse de
documents

6-3

المحاضرات

المعنى والدﻻلة :اﻻنساق والتشكﻼت

المحاضرات

المصطلح الصوتي

قضايا في البحث اللساني

ذ.سليمان لمناوي

ذ.سليمان لمناوي
ذ.حميد اﻹدريسي

الخميس  02يونيو 2017

12 - 9

السبت  03يونيو 2017

12 - 9

المحاضرات

السبت  03يونيو 2017

6-3

المحاضرات

البﻼغة واﻷسلوبية

السبت 1يوليوز 2017

12 - 9

المحاضرات

قضايا البحث التداولي المعاصر

السبت  15يوليوز 2017

12 - 9

المحاضرات

"الشجرة التركيبية" في النحو التوليدي :المفهوم وتطبيقاته

ذة.رشيدة علوي كمال

اﻻثنين  18شتمبر 2017

12 - 9

المحاضرات

" L'apprentissage du FLE et la question de
"l'identité
""Diversité des langues et représentations du réel

ذ.نور الدين فتح

الخميس  02يونيو 2017

السبت 1يوليوز 2017

السبت  15يوليوز 2017
اﻻثنين  18شتمبر 2017

6-3
6-3
6-3

المحاضرات
المحاضرات
المحاضرات

النظرية البﻼغية

المعنى المضمر من التصور الدﻻلي إلى التصور التداولي
"المركب اﻻسمي في نظرية الربط" المفهوم وتطبيقاته

تجرى التكوينات بالكلية المتعددة التخصصات بتازة

ذ.ﷴ العلوي
ذ.ﷴ العلوي

ذة .شمس الضحى
المراكشي
ذة .شمس الضحى
المراكشي
ذ .الحسن الهﻼلي

ذ .الحسن الهﻼلي

ذة.رشيدة علوي كمال
ذ.نور الدين فتح

