مختبر اللغة

العربية

وتحليل

الخطاب
IDENTIFICATION 2013-2017

جامعة السلطان موالي سليمان
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

وحدة/وحدات التكوين والبحث المرتبطة بالمختبر )ماستر أو
دكتوراه

بني مالل

ماستر الدرس اللغوي والخطاب الشرعي

مختبر
اللغة العربية وتحليل الخطاب

لجنة تسيير مختبر البحث
المدير  :موالي إدريس ميموني

 -مليكة حفان  :من قضايا البالغة العربية /مطبعة ندير بنيمالل المغرب.

المدير المساعد :عبد العزيز فاريس
العضو  :أحمد الناصري

مليكة حفان  :دروس في السيرة النبوية/مطبعة ندير بني
مالل المغرب.

العضو:اسماعيلي علوي امحمد

 محمد حفيظ :أخالقية الصحافة والمسؤولية المهنية /تأليفمشترك /جمعية عدالة والتحاد األروبي.

العضو:مليكة حفان

العضو:محمد حفيظ

 اسماعيلي علوي امحمد/التواصل اإلنساني/دار كنوزالمعرفة  /االردن.

العضو:حليم عبد العزيز

 عبد العزيز حليم /الهجرة إلى الغرب وأثرها الفكريواالجتماعي والسياسي واالقتصادي  -إيطاليا  .نموذجا /
مؤسسة الشيخ مربيه ربه إلحياء التراث والتنمية.

العضو:عبد الرحمان غانمي
العضو:الحبيب مغراوي
العضو :يوسف أودراوا

Accréditation 2013-2017

عبد الرحمان غانمي :الخطاب الروائي العربي /الهيئة Contactsالعامة لقصور الثقافة ،مصر..

 - Tél :0661114800/0662751483يوسف أودراوا :األفعال المضعفة في اللغة العربية /عالم
الكتب /األردن.
Fax :0523481769
Email : mimounidriss@gmail.com

مختبر اللغة

العربية

وتحليل

الخطاب
موضوعات البحث



تحليل الخطاب /الخطاب الشرعي
اإلنتاج العلمي :تأليف الكتب  -كتبة المقاالت العلمية

جامعة األخوين  :تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

التأطير التربوي اإلشراف على بحوث الطلبة في مختلف
األسالك بما في ذلك الدكتوراه .

الرابطة المحمدية لعلماء المغرب  :ندوات  -أيام دراسية إدارة األنشطة تنظيم المؤتمرات والندوات واأليام الدراسية
والموائد المستديرة ،وإلقاء المحاضرات.
 نشروضع المشاريع الخاصة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

مؤسسة قلم ولوح الرباط :تداريب -تبادل الخبرات بين
األطر
إصدار معاجم خاصة باللغة العربية لمختلف الفئات العمرية
إحداث قاعدة للبيانات الخاصة بالمختبر على

 خطة العمل:2017-2013

:

تنظيم  4ندوات علمية دولية في مجال تدريس اللغة
العربية لغة أجنبية
تنظيم دورات تكوينية في مجال الخطاب وتقنيات
تدريس اللغة العربية



تنمية اللغة العربية وتدريسها -
سيميائيات الخطاب
معجم الخطاب
علوم اللغة العربية

محاور البحث *
المحور األول

تحليل الخطاب عامة والخطاب الشرعي خاصة
المحور الثاني

اللسانيات التطبيقية وتقنيات التواصل
المحور الثالث

المعجم وسيمياء الخطاب
المحور الرابع
تكامل العلوم اللغوية ورويها في فهم الخطاب -

