
 



 

 سلك اإلجازة 

ينبين النظام البيداغوجي للتعليم العايل ابملؤسسة على مسالك للتكوين. ويتكون كل مسلك من جمموعة  
 أسبوعا. 16من الوحدات، تدرس داخل فصول، يتم تدريسها وتقوميها على مدى 

 يتكون املوسم الدراسي اجلامعي من دورتني :   

 5.3.1اخلريفية السداسي الدورة -1

 6.4.2الدورة الربيعية السداسي -2 

ميكن النظام املبين على الوحدات الطالب من متابعة دراسته ابلوترية اليت تناسبه. ذلك أن كل وحدة يتم  
 استيفاؤها ترصد بصورة هنائية .  

 وتسلم كل شهادة مقابل عدد حمدد من الوحدات املستوفاة . 

 ية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف اإلجازة املسالك املعتمدة بكل

 :  اإلجازة النظرية 

ضمن    تدخل  اليت  األساسية   التكوينات  تعميق  تتوىل  مسالك  تسعة  على  اآلداب  تتوفر كلية 
العايل  والتعليم  الوطنية  الرتبية  لدن وزارة  التسعة من  للمسالك  العامة  اختصاصاهتا،  ومتثل األهداف 

 وتكوين األطر فيما يلي : 

تكوين خرجيني متمكنني من اللغة العربية وآداهبا، ومؤهلني لإلحاطة حبقول   مسلك الدراسات العربية :
الرتمجة   جمايل  يف  وامتالك كفاايت  العربية،  واللسانيات  العربية  واللغة  العريب  األدب  يف  جمددة  معرفية 

 والتواصل.

ويف اللسانيات، واكتساب مهارات    لتكوين يف اللغة الفرنسية وآداهبا   مسلك الدراسات الفرنسية :
 وتقنيات التعبري الكتايب والشفهي.



التكوين يف اللغة اإلجنليزية وآداهبا ويف اللسانيات، واكتساب مهارات   مسلك الدراسات اإلجنليزية :
 وتقنيات التعبري الكتايب والشفهي.

والعلوم اإلسالمية املرتبطة كذلك ابلواقع  التكوين يف العلوم الشرعية     مسلك الدراسات اإلسالمية :
االجتماعي واإلقتصادي والثقايف مع اإلملام ابملعارف واملناهج املختلفة الضرورية  لفهم اخلطاب الديين 

 اإلسالمي واستثماره يف احلياة العامة. 

كن من املهارات  فهم التطورات التارخيية الوطنية والقارية والعاملية، مع التم  مسلك التاريخ واحلضارة :
 املنهجية املعتمدة يف احلقول املعرفية التارخيية، واكتساب الفكر النقدي وقدرة التعامل اإلجيايب مع احمليط. 

اكتساب األدوات املنهجية والتقنية املرتبطة إبعداد اجملال مع تقوية الكفاءات والرصيد    مسلك اجلغرافيا :
 لظواهر الطبيعية والبشرية.املعريف يف العلوم اإلنسانية املتعلقة اب

اكتساب مهارات ومعارف متكن الطالب من فهم مكوانت احلياة   مسلك علم االجتماع :
االجتماعية ومعرفة تقنيات البحث االجتماعي امليداين، والقدرة على استثمار التكوين يف اخلدمات  

 االجتماعية احمللية والوطنية. 

ة واملنهجية املرتبطة ابلتحليل الفلسفي وتقوية الرصيد  اكتساب األدوات الفلسفي مسلك الفلسفة :
 املعريف الفلسفي للطالب .

التكوين يف اللغة اإلسبانية وآداهبا ويف اللسانيات واكتساب مهارات  مسلك الدراسات اإلسبانية :
 وتقنيات التعبري الكتايب والشفهي.

 اإلجازة املهنية

 األسري والوساطة شعبة الدراسات اإلسالمية. لدينا أيضا مسلك إجازة مهنية يف اإلرشاد -

 اإلجازة يف علوم الرتبية اإلجنليزية ، شعبة اللغة اإلجنليزية

 

 
 



 :  املسالك املعتمدة ابملاسرت والدكتوراه 

 سلك املاسرت 

 سلك املاسرت  ويشتمل على أربعة فصول بعد اإلجازة .   •

 األدب املغريب وجدلية اإلبداع والنقد •

 ليل اخلطاب السميولسانيات وحت •

 املذهب املالكي وتدبري اخلالف  •

 الفكر اإلسالمي ومناهج التجديد •

 املعجم الفلسفي ودينامية املفاهيم  •

 اتريخ اهلجرات والتحركات السكانية يف حوض البحر األبيض املتوسط  •

 الفلسفة واألنظمة املعرفية للخطاب •

 املدرسة والتغري اإلجتماعي •

• Etudes Sociolinguistiques et Culturelles 

• Littérature , Art et Medias 

• Communication des Organisations (Master Spécialisé) 

• Applied Language Studies  

• Multi-lingual and : Interdisciplinary Translation  

• Sociologie du changement et de l’innovation  

 

 
 



 

 الدكتوراه 

 : الدكتوراه فيشتمل على ستة فصول على األقل بعد املاسرت 

• Langue, Communication et Culture  

 األدب والمناهج النقدية الحديثة  •

• Langue, Littérature, Médias, Education et Sociétés  

• Applied Linguistics  

 قضايا ومناهــج : تفسيــــر الخطاب الشرعـــي  •

 المناهج والقضايا : االجتهاد والعمران •

 اللسانيات واألدب وتحليل الخطاب  •

 ية المفاهيم ومباحث الفاعلية اإلنسانية في الفلسفة تاريخ  •

• Sociétés, Territoires, Environnement et Pratiques 

 إعداد وتنمية وديناميات المجاالت الترابية  •

 

 

 الديبلومات : 

 ة يشتمل سلك اإلجازة على ستة فصول، ختصص األربعة األوىل منها لدبلوم الدراسات اجلامعية العام

 يسلم دبلوم  هناية السلك الدراسي إبحدى امليزات اآلتية : 

 16/20إذا كان املعدل العام لنقط الفصل يساوي على األقل  حسن جدا :

 16/20ويقل عن  14/20إذا كان هذا املعدل يساوي  حسن :

   12/20و يقل عن   20/ 10إذا كان هذا املعدل يساوي على األقل  مقبول :

 

http://www.flsh.umi.ac.ma/images/doctorat/2019-2020/resultat/final/Rsultat-Final_Langue-Communication-et-Culture.pdf
http://www.flsh.umi.ac.ma/images/doctorat/2019-2020/resultat/final/aladab.pdf
http://www.flsh.umi.ac.ma/images/doctorat/2019-2020/resultat/final/Rsultat-Final_LALIMES_19_11_2019.pdf
http://www.flsh.umi.ac.ma/images/doctorat/2019-2020/resultat/final/Rsultats-Final_Applied-Linguistics.pdf
http://www.flsh.umi.ac.ma/images/doctorat/2019-2020/resultat/final/alkhitab.pdf
http://www.flsh.umi.ac.ma/images/doctorat/2019-2020/resultat/final/alijtihad.pdf
http://www.flsh.umi.ac.ma/images/doctorat/2019-2020/resultat/final/alisaniyat-final.pdf
http://www.flsh.umi.ac.ma/images/doctorat/2019-2020/resultat/final/almafahim.pdf
http://www.flsh.umi.ac.ma/images/doctorat/2019-2020/resultat/final/almafahim.pdf
http://www.flsh.umi.ac.ma/images/doctorat/2019-2020/resultat/final/almafahim.pdf
http://www.flsh.umi.ac.ma/images/doctorat/2019-2020/resultat/final/Rsultat-Final_Socits-Territoires-Environnement-et-Pratiques-_10_12_2019.pdf
http://www.flsh.umi.ac.ma/images/doctorat/2019-2020/resultat/final/dnimiyatRsultat_Final.pdf


 

 

 
 

 

 املعارفتقومي 

يتم تقييم املعارف واملؤهالت والكفاايت لكل وحدة عن طريق اختبار كتايب يف هناية الفصل ، غري    
أنه ميكن إجراء مراقبات مستمرة طيلة الفصل، وقد أتخذ طابع روانز أو اختبار شفوي أو فروض أو  

في للوحدة، ويتم  عروض أو تقارير تدريب أو أي طريقة أخرى للمراقبة، واحملدد يف امللف الوص
 تكييف طرق ونوعية تقييم املعارف مع طبيعة الوحدات والفصول وخصوصيات املسالك.

 ختضع االختبارات الكتابية كل فصل جلدولة زمنية حيدد ها جملس املؤسسة.-

دقيقة، وال يسمح    15ال يسمح للطالب بولوج قاعة االختبارات او املراقبات إذا جتاوزت مدة التأخر   -
 دقيقة.  30غادرة القاعة إىل بعد انقضاء له مب

 يتم حتصيل الوحدة إما ابستيفائها أو عن طريق املعاوضة. -

 20على  10يتم استيفاء الوحدة ابحلصول على نقطة تفوق أو تعادل -

 تعترب الوحدة مكتسبة عن طريق املعاوضة، عند استيفاء الطالب للفصل الذي تنتمي إليه الوحدة. -

 مل يتمكن من استيفاء وحدة ابجتياز املراقبة االستدراكية . يسمح لكل طالب -

 ال يسمح للطالب إذا استوىف أي وحدة ابجتياز املراقبة اإلستدراكية فيها . -

 حيتفظ الطالب أبعلى نقطة له بني النقط احملصل عليها قبل وبعد املراقبة املستمرة. -

 عاوضة. يتم استيفاء الفصل ابستيفاء وحداته  أو عن طريق امل-



يتم استيفاء الفصل إذا كان معدل النقط  احملصل عليه يف جمموع وحدات الفصل يساوي أو يفوق -
على   5شريطة أن ال تقل النقطة احملصل عليها يف كل وحدة من وحدات الفصل  عن    20على    10
20 . 

( أو    4و  3( أو الفصلني )2و  1ميكن استيفاء الفصل عن طريق املعاوضة بني الفصول )الفصلني  -
على    10(  شريطة  أن تساوي يفوق معدل النقطة احملصل عليها يف الفصلني املعنيني  6و   5الفصلني )

 .   20على  5وأال تقل النقطة احملصل عليها يف وحدة من وحدات الفصلني املعنيني عن  20

خيص من  يتم إعادة التسجيل مرة واحدة يف وحدة غري مستوفاة، وميكن للطالب االستفادة من تر   -
 لدن رئيس املؤسسة، قصد إعادة التسجيل مرة اثنية، بعد استشارة املنسق البيداغوجي للمسلك. 

 ميكن الرتخيص من لدن رئيس املؤسسة وبصفة استثنائية إبعادة التسجيل مرة اثلثة وأخرية يف الوحدة. -

حد أقصى، ال ميكن للطالب التسجيل خالل كل فصل دراسي إال يف حدود عدد وحدات الفصل ك-
على أن تعطى األسبقية خالل الفصل املوايل إلعادة التسجيل يف الوحدات املفتوحة وغري املستوفاة يف  
 الفصول السابقة. وميكنه االستفادة من إضافة وحدة إضافية، ال غري، يف الفصلني اخلامس والسادس.

حضور اإلختبارات الكتابية  منع من إعادة التسجيل ابلكلية. كل طالب تغيب، دون مربر مقبول، عن  -
 يف هناية الفصل، فصلني دراسيني متتابعني. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األنشطة املوازية اخلاصىة  ابلطلبة                            

 احملرتفات

 األنشطة املوازية : 

 حمرتف املسرح  •

 حمرتف املوسيقى  •

 حمرتف الشعر •

 حمرتف الفنون التشكيلية  •

 حمرتف السمعي البصري  •

 مي  كر ال  نالقرآ د يجتو  رتفحم •

 الرايضة اجلامعية                                           

 الرايضات اجلماعية                                      •

 كرة القدم                                             •

 كرة السلة                                          •

                   الكرة الطائرة                            •

 كرة اليد  •

 الرايضة الفردية 

 العدو الريفي  •

 كرة الطاولة  •

 الشطرنج •



 ألعاب القوى  •


