اململكة املغربية
جامعة حممد اخلامس بالرباط
كلية علوم التربية

Royaume du Maroc
Université Mohammed V de Rabat
Faculté des Sciences de l’Education

ماستش
انتشبية انجمانية
إٌّسك اٌّسٍه :ر عبذ انكشيم شباكي
االختُاساث ،ػٕذ االلتضاء

اٌطالت االستُؼابُت ٌٍّسٍه

ٌٍّسٍه اٌّحذدة اٌّفاھُُ
 Oاٌحضاسة،اٌثمافت،اِداب واٌفٕىْ،
 Oاٌتشبُت اٌدّاٌُت،
 Oاٌفٓ وِٕظىِت اٌتشبُت واٌتؼٍُُ ،اٌفٓ
واٌثمافت وِٕظىِت اإلػالَ واٌتىٕىٌىخُا،
100
 Oااللتظاد واٌسُاست اٌثمافُت ــ اٌفُٕت ،تذبُش
اٌّشاسَغ وإداسة اٌّؤسساث اٌثمافُت
واٌفُٕت.
أهذاف انتكىين:
أهذاف عامة
 oعهً انمستىي االستشاتيجي  :اٌتّىُٓ ٌثمافت اٌتشبُت ػًٍ اٌفٓ واإلبذاع إٔتاخا وتٍمُا ،تذبُشا وتأطُشا ،سؼُا إًٌ إػذاد اإلٔساْ
ػبش استثّاس اٌتشبُت اٌدّاٌُت ٌغاَاث ساُِتٌ ،بٕاء شخظُتِتُّضةِٕ ،تدت ِبذػت تفىُشا وسٍىوا؛
 oعهً انمستىي انعهمي :إػذاد طٍبت ِتخظظُٓ فٍ ِٕظىِت اٌتشبُت واٌفٓ واٌثمافتِ ،ؤھٍُٓ ٌٍبحث اٌؼٍٍّ فٍ ِشحٍت
اٌذوتىساٖ؛
o
 oعهً انمستىي انمهني :إػذاد أطش راث وفاءةِ ،ؤھٍت ٌىٌىج سىق اٌشغً فٍ ِؤسساث ولطاػاث راث طٍت باٌّداي،
لادسة ػًٍ تأطُش اٌفظىي اٌذساسُت بؼذة اٌتشبُت اٌدّاٌُت ،وػًٍ إػذاد اٌبشاِح وتذبُش األٔشطت اٌثمافُت ــ اٌفُٕت.
o
أهذاف خاصة
 oإدسان أھُّت اٌتشبُت ػًٍ ثمافت اٌفٓ واإلبذاع فٍ اٌتُّٕت اٌّؼشفُت ،وتفتح اٌشخظُت واوتساب اٌمُُ إٌبٍُت واالتداھاث
 oاإلَدابُت اٌبٕاءة؛
 oإدسان أھُّت تىظُف اٌفٓ فٍ اٌّؤسست اٌتشبىَت ــ اٌتؼٍُُّتٌ ،تُّٕت اٌمذساث اإلبذاػُت ٌذي اٌّىھىبُٓ ،واالستماء
 oباٌزوق اٌفٍٕ؛
 oإدسان أھُّت استثّاس اإلػالَ فٍ اٌتشبُت ػًٍ ثمافت اٌفٓ واإلبذاع؛
 oاإلحاطت بِٕظىِت اٌتشبُت واٌفٓ واٌثمافت؛
 oاإلٌّاَ ببُذاغىخُت اٌثمافت اٌفُٕت؛
 oاٌتذسب ػًٍ اٌتأطُش واٌتٕشُظ اٌثمافٍ ــ اٌفٍٕ ،وإػذاد بشاِح اٌتشبُت اٌفُٕت؛
 oاإلٌّاَ بّٕاھح اٌبحث اٌؼٍٍّ ( األسس واألدواث واٌتمُٕاث )
منافز انتكىين:
 oإِىأُت اٌتسدًُ فٍ ِشاوض اٌذوتىساٖ ،حُث أفك تىىَٓ خبشاء فٍ ِٕظىِت اٌتشبُت واٌفٓ واٌثمافت ،وإػذاد أطش اٌتذسَس
 oواٌبحث اٌؼٍٍّ فٍ اٌداِؼاث واٌّؼاھذ اٌّختظت واٌّؤسساث راث اٌظٍت؛
 oإِىأُت تذسَس اٌفٕىْ فٍ ِؤسساث اٌتشبُت واٌتؼٍُُ واٌتىىَٓ اٌتابؼت ٌٍمطاػُٓ اٌؼاَ واٌخاص؛
 oإِىأُت االشتغاي فٍ ِؤسساث ػّىُِت تؼًٕ باٌتشبُت واٌفٓ واٌثمافت واألوادَُّاث وإٌُاباث ودوس اٌثمافت واٌّؼاھذ اٌفُٕت
واٌّتاحف واألسولت اٌفُٕت؛
 oإِىأُت االشتغاي فٍ اٌّماوالث اٌخاطت باٌتظاُُِ اٌفُٕت واٌدّاٌُت  ،وبا ٌّهٓ اٌفُٕت أو بّهٓ اٌظحافت واٌتىاطً واإلشهاس
واٌطبغ وإٌشش واٌفٕىْ اٌشلُّت؛
 oإِىأُت إٔشاء ِشاسَغ خاطت بّهٓ اٌتشبُت واٌفٓ واٌثمافت.
انششاكات:

ششوط انقبىل:
 oانذبهىمات انمتطهبة:
 oاإلخاصة فٍ اٌتشبُت (اٌتخظض :ػٍىَ اٌتشبُت)
 oاإلخاصة فٍ اٌذساساث األساسُت (اٌتخظض :اٌٍغاث وآدابها)
 oاإلخاصة فٍ اٌذساساث األساسُت (اٌتخظض :اٌفٕىْ)
 oاإلخاصة فٍ اٌذساساث األساسُت (اٌتخظض :اٌفٍسفت وػٍُ إٌفس وػٍُ االختّاع)
 oاإلخاصة فٍ اٌذساساث األساسُت (اٌتخظض :ػٍىَ اإلػالَ واٌظحافت)
 oاإلخاصة فٍ اٌذساساث األساسُت (اٌتخظض :اٌؼٍىَ اٌسُاسُت وااللتظادَت)
 oانمعاسف انبيذاغىجية انخاصة:
 oاإلحاطت بّٕظىِت اٌتشبُت واٌفٓ واٌثمافت؛
 oاٌتّىٓ ِٓ اٌٍغت اٌؼشبُت؛
 oاٌتىاطً باٌفشٔسُت أو اإلٔدٍُضَت.
 oطشق االنتقاء:
 oدساسة انمهف
 oاٌذبٍىَ واٌتخظض؛
 oـاٌّؼذي اٌؼاَ ٌسٕىاث اإلخاصة ؛
 oبحث اإلخاصة؛
ٍِ oف فٍٕ ــ ثمافٍ َفُذ اٌتدشبت فٍ اٌّداي.
 oاختباس كتابي )ِماسبت ِىضىع ػاَ  ،تحًٍُ ٔض ِ ،ؼاسف ٌغىَت)
 oمقابهة ( :تمُُُ اٌّؤھالث اٌشخظُت )
انمحتىي انبيذاغىجي:
انفصم 2

انفصم 1
ػٍىَ اٌتشبُت

اٌتشبُت وإٌمذ اٌفٍٕ

ِظادس اٌفىش اٌتشبىٌ
فٍسفت اٌفٓ وػٍُ اٌدّاي
إٌمذ واٌىتابت اإلبذاػُت
اٌفٕىْ واٌثمافت واٌؼٍىَ اإلٔسأُت
ِهاساث ٌغىَت

اٌتشبُت واإلبذاع اٌشلٍّ
ِهٓ اٌفٓ واٌثمافت
اٌتشخّت اٌفُٕت وػٍُ اٌّظطٍح
اٌتُّٕت اٌبششَت واٌّهاساث اٌحُاتُت
اٌتشبُت اٌفُٕت واٌثمافُت

انفصم 3
اٌظٕاػاث اٌثمافُت واٌفُٕت
اٌبحث اٌؼٍٍّ وتمُٕاث اٌىتابت األوادَُّت
اٌسُاساث اٌثمافُت واٌفُٕت
دَذاوتُه اِداب واٌفٕىْ
اإلػالَ اٌثمافٍ واٌفٍٕ
تذبُش اٌّشاسَغ وإداسة اٌّؤسساث اٌثمافُت واٌفُٕت

انفصم 4

مشاسيع انبحىث

