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  مواصلة الدراسة :

  املاستر والدكتوراه

 : سوق الشغل 

    االنخررررريات ررررررل ةررررردرفي الالكررررر  وا    ررررررل  سررررر

 التعاليم.

  االنخررررريات ررررررل املمسرررررااة العا ررررر  وا  ا ررررر  ررررررل

  جاالة:

 .التنشيط ا  بي والفني 

 .اإلع م الثقارل  

 



 

  :( *)الحقل أو الحقول المعرفية األساسية

 لغويات / آداب / فنون / مناهج / علوم إنسانية  

 شروط الولوج للمسلك :

 .الحصول على شهادة الباكالوريا 

 .مراعاة سنوات الحصول التي يحددها مجلس الجامعة 

  : مدة التكوين

 6   .فصول 

3. Organisation modulaire de la filière 

 أهداف التكوين

 

   االرةقاء بالالك  العيبي  وبالدرسين الالكوي وا  بي رل ا جا ع

 املكيبي .

   واكب  الدراساة وا بحاث العاملي  رل ا حقول الالااني 

 وا  بي ، وةحديث طيق التدرفي والبحث.

  جعل الدراس  ا  بي   نفتح  على  ختالف  شكال التعبير

 الشفوي  والكتابي  واليقمي .

  تعميق   ة الالك  العيبي  وآ ابها وفنونها امل تالف  با حياة

االجتماعي  والثقافي ، وةأهيل املشتكالين بها ل ضط ع بدور 

 ةحاليلل ونقدي و عيرل وإنتاجل رل املجتمع.

 

 المهارات المراد تحصيلها 
 

  ،القدرة على التعبير الااليم بالالك  العيبي  شفويا وكتابيا ورقميا

 ع ةمثل خصو ي   ي نمط تعبيري و عيف   تطالباةه و ياعاة 

  .شيوطه و قتضياةه الب غي  وا حجاجي  وا جمالي 

  ةمكين الطالب  ن   واة و ناهج قياءة النص ا  بي والفني  ن

 . جل استخ ص قيمه الفني  وا جمالي  وةذوقها

  ا ت   العدة املنهجي  لالبحث والتوثيق والبحث رل  صا ر

 .املعالو اة امل تالف   يا كانت الوسائط املاتعمال 

   الفرضاء  -البر جيراة -التعا ل  ع الوسائط ا جديردة اا حاسرو

الررررشبكي...ل والتفاعررررل  عهررررا لتحررررصيل املعالو رررراة وةحويالهررررا   ررررى 

  . عارف

 1نحو 

الوحدات 
 األساسية

 (لسانياتمدخل إلى ال) 1لسانيات 

 مدخل إلى األدب العربي

 بالغة

 عروض

 (حضارة إسالمية )وحدة تكميلية

 (وحدة تكميلية)لغة أجنبية    

 2نحو 

 فقه اللغة

 أصواتية

 شعر قديم

 شعر حديث

 (وحدة تكميلية)فلسفة    

 (وحدة تكميلية)لغة أجنبية    

 شعر قديم

 شعر حديث

 (وحدة تكميلية)فلسفة       

 (وحدة تكميلية)لغة أجنبية    

 3نحو 

 صواتة

 سرد قديم

 سرد حديث

 معجم

 نقد قديم

 صرف

 تركيب

الوحدات  
 األساسية

 أدب مغربي وأندلسي

 مسرح

 مناهج النقد األدبي الحديث

 داللة

 مســــــار لسانيــــات

 لغات شرقية

 قضايا نحوية

 صرافة

 صوتيات

 نماذج داللية وتداولية

 المشروع المؤطر

 نماذج تركيبية

 التواصل وبناء الخطاب

 المصطلحية

 ترجمة لسانية

 مناهج النقد األدبي

 المشروع المؤطر

 مســـــــــــــار أدب

 أدب مغربي حديث ومعاصر

منهجية البحث ومصادر الدراسة 

 األدبية والنقدية

 أدب أندلسي ومغربي

 قضايا نقدية قديمة

 بيان القرآن الكريم

 المشروع المؤطر

 لغات شرقية

 نصوص لغوية ولسانية

 النقد األدبي الحديث والمعاصر

 تحليل الخطاب األدبي

 قضايا ونصوص: أدب عباسي

 المشروع المؤطر


