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ماستر التربية اجلمالية وتدبير مهن الفن والثقافة ــ إشراف :د .عبد الكرمي شباكي

أهداف التكوين
ــ على املستوى االستراتيجي :التمكني لثقافة التربية على الفن واإلبداع إنتاجا وتلقيا ،تدبيرا وتأطيرا ،سعيا إلى إعداد اإلنسان
عبر استثمار التربية اجلمالية والثقافية لغايات سامية ،لبناء شخصية متميزة ،منتجة مبدعة تفكيرا وسلوكا؛
ــ على املستوى العلمي :إعداد طلبة متخصصني في منظومة التربية والفن والثقافة ،مؤهلني للبحث العلمي في مرحلة الدكتوراه؛
ــ على املستوى املهني :إعداد أطر ذات كفاءة ،مؤهلة لولوج سوق الشغل في مؤسسات وقطاعات ذات صلة باملجال ،قادرة
على تأطير الفصول الدراسية بعدة التربية اجلمالية ،وعلى إعداد البرامج وتدبير األنشطة الثقافية ــ الفنية.

منافذ التكوين
ــ إمكانية التسجيل في مراكز الدكتوراه ،حيث أفق تكوين خبراء في منظومة التربية والفن والثقافة ،وإعداد أطر التدريس والبحث
العلمي في اجلامعات واملعاهد املختصة واملؤسسات ذات الصلة؛
ــ إمكانية تدريس الفنون في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاعني العام واخلاص؛
ــ إمكانية االشتغال في مؤسسات عمومية تعنى بالتربية والفن والثقافة كاألكادمييات والنيابات ودور الثقافة واملعاهد الفنية
واملتاحف واألروقة الفنية؛
ــ إمكانية االشتغال في املقاوالت اخلاصة بالتصاميم الفنية واجلمالية ،وباملهن الفنية أو مبهن الصحافة والتواصل واإلشهار والطبع
والنشر والفنون الرقمية؛
ــ إمكانية إنشاء مشاريع خاصة مبهن التربية والفن والثقافة.
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شروط الولوج
ــ الدبلوم والتخصص :يتعني أن يكون املرشح )ة( حاصال على اإلجازة أو ما يعادلها في أحد التخصصات:
 1ــ اللغات وآدابها؛
 2ــ علوم التربية؛
 3ــ الفنون )املسرح ،السينما ،الفنون البصرية( ...؛
 4ــ التنشيط الثقافي ــ الفني؛
 5ــ التدبير.
ــ طرق االنتقاء:
• دراسة امللف
ــ الدبلوم والتخصص؛
ــ املعدل العام لسنوات اإلجازة؛
ــ بحث اإلجازة؛
ــ ملف فني ــ ثقافي يفيد التجربة في املجال ،معزز بالشواهد ) تداريب وتكوينات .( ...
• اختبار كتابي ) مقاربة موضوع عام ــ حتليل نص ــ معارف لغوية (.
• مقابلة
ــ األعداد املرتقبة 30 :طالبا وطالبة  /فوج مستقل لفائدة املوظفني واملأجورين ،مع مراعاة تناسب التجربة املهنية للمرشح
مع مجال املاستر.
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مواد ماستر التربية اجلمالية
الفصل 2

الفصل 1
ــ فنون وحضارات

ــ التربية وفنون الفرجة

ــ الفن والعلوم اإلنسانية

ــ التربية وفنون املوسيقى واألداء احلركي

ــ علوم تربوية

ــ التربية والفنون البصرية

ــ التربية اجلمالية

ــ التربية وفنون الكتابة اإلبداعية

ــ البحث العلمي في مجال التربية والفن والثقافة

ــ التربية والنقد الفني

ــ الترجمة الفنية وعلم املصطلح

ــ تقنيات البحث العلمي والكتابة األكادميية

الفصل 4

الفصل 3
ــ إدارة املؤسسات الثقافية واملنظومة القانونية
ــ التدبير االقتصادي والسياسة الثقافية

ــ مشاريع البحوث

ــ تدبير مهن الفن والثقافة
ــ تدبير التنوع الثقافي
ــ الفن والثقافة ومنظومة اإلعالم والتكنولوجيا
ــ الفن ومنظومة التربية والتعليم
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وثائق امللف
ننهي إلى علم املرشحني لولوج ماستر التربية اجلمالية وتدبير مهن الفن والثقافة ) ،املوسم اجلامعي
 2020ــ  ،( 2021أن عليهم إعداد ملف الترشيح ،متضمنا:
 vنسخة من وصل التسجيل القبلي باملاستر؛
 vنسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
 vنسخة مصادق عليها من شهادة الباكالوريا؛
 vنسخة مصادق عليها من شهادة اإلجازة؛
 vنسخة مصادق عليها من كشف نقط السنوات اجلامعية؛
 vصورة شخصية حديثة؛
 vالسيرة الذاتية ،محررة باللغة العربية؛
 vصورة لغالف وفهرس موضوعات بحث اإلجازة؛
 vامللف الفتي ) الوثائق التي تفيد التجربة في مجال التربية والفن والثقافة (؛
 vشهادة عدم العمل ،مسلمة من قبل السلطات املحلية ،موقعة حديثا ) خاص بالطلبة (؛
 vشهادة العمل ،مسلمة من قبل اجلهات املختصة ،موقعة حديثا ) خاص باملوظفني واملأجورين (؛
 vظرف من احلجم الكبير ،يتضمن اسم املرشح ورقمه وتخصصه وصفته ) طالب  /موظف (.

• يتم إيداع ملف الترشيح بعد اإلعالن عن نتائج اإلنتقاء األولي؛
• يعّد الغيا كل ملف تنقصه الوثائق الالزمة ،أو يتضمن معطيات غير صحيحة؛
• مينع على املرشح )ة( ،داخل فضاء املباراة ،حيازة أواستعمال الوسائل اإللكترونية والوثائق مبختلف
أشكالها وأنواعها.
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