المؤسسة  :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
الدبلـــــوم  :الماستـــــر
المسلك  :المغرب الراهن وبناء الدولة الوطنية الحديثة 2011-1956

أهـــداف التكوين
األهداف العامة للتكوين:

 دراسة وتحليل المعطيات التاريخية المرتبطة بمغرب الراهن او لما بعد االستقالل
 اعداد متخصصين في تاريخ المغرب الراهن
 اعداد دراسات وابحاث حول المغرب الراهن
 توفير بنك معلومات حول المغرب الراهن

المهارات المراد تحصيلها ومنافذ التكوين
 تحليل ودراسة المعطيات التاريخية
 استعمال التكنولوجيا الحديثة
 منهجية كتابة المقاالت واالبحاث
 منهجية البحث في التاريخ الراهن
 تحليــــــل الوثائــــــق
 كيفية التعامل مع األرشيف
 الكتابــــة والتحريـــــر
 منهجية العمل البيبليو غرافي

الفئة المستهدفة وشروط القبول /الولوج
الفئة المستهدفة:
* طلبة االجازة في التاريخ -االجازة في العلوم السياسية – االجازة في علم االجتماع
المتطلبات البيداغوجية:
اللغات – نقط المواد األساسية لوحدات التاريخ الحديث والمعاصر -موضوع بحث االجازة -المعلوميات.
نقط المواد األساسية لوحدات التاريخ الحديث والمعاصر
موضوع بحث االجازة
–طرق االنتقاء:
 دراسة الملف
 اختبار كتابي
 مقابلـــــــــة

الشراكات
المجلس الوطني االستشاري لحقوق االنسان
المنظمة المغربية لحقوق االنسان
الجماعة الحضرية لتطوان
مؤسسة أرشيف المغرب
المندوبية اإلقليمية لوزارة الثقافة
المعهد الملكي للثقافة االمازيغية
المندوبية اإلقليمية للسياحة بوالية تطوان

المركز الثقافي االسباني بتطوان
المركز الثقافي الفرنسي بتطوان

و/أو المشروع المهني

توصيف التدريب

يخصص الفصل الرابع من الماستر)  300س) ،إلنجاز بحث في المواضيع المرتبطة بالمسلك تاريخ المغرب الراهن:
التاريخ السياسي ،التاريخ االجتماعي ،التاريخ االقتصادي ،التاريخ الثقافي – تحقيق تراث المنطقة – التعريف بأعالم
المنطقة – الكشف عن مؤهالت المنطقة ...الخ

البرنامـــــج
الفصل

الوحدة
من الحماية الى االستقالل

S1

S2

S3

S4

مجزوءات الوحدة
من الحماية الى االستقالل

بناء الدولة الوطنية الحديثة بناء الدولة الوطنية الحديثة
المغرب والمحيط المتوسطي المغرب والمحيط المتوسطي
للغة والترجمة
للغة والترجمة
المعلوميات
المعلوميات
االرشيف والتاريخ الراهن
االرشيف والتاريخ الراهن
التحوالت السوسيولوجية
التحوالت السوسيولوجية
لمغرب االستقالل
لمغرب االستقالل
المغرب والعالم الخارجي
المغرب والعالم الخارجي
المجتمع المدني والبناء
المجتمع المدني والبناء
المؤسساتي
المؤسساتي
النخبة المغربية والعمل
النخبة المغربية والعمل
السياسي
السياسي
منهجية تحليل الوثائق
منهجية تحليل الوثائق
فلسفة التاريخ
فلسفة التاريخ
الوحدة الترابية وتصفية
الوحدة الترابية وتصفية
االستعمار
االستعمار
الديمقراطية وحقوق االنسان الديمقراطية وحقوق االنسان
مغرب االلفية الثالثة
الصحافة واالعالم في
المغرب الراهن
المغرب والمحيط العربي
االسالمي
مناهج البحث

مغرب االلفية الثالثة
الصحافة واالعالم في المغرب
الراهن
المغرب والمحيط العربي
االسالمي
مناهج البحث

التدريب
بحث نهاية الدراسة
البحث المهني

الغالف الزمني
50
50
50
50
50
50
50

المنسق
الطيب بوتبقالت
محمد خرشيش
مصطفى الغاشي
عبد الرحمان الفاتحي
سفيان عياد
محمد خرشيش
عبد الرحمان الزكريتي

50
50

جمال عاطف
محمد خرشيش

50

محمد ارحو

50
50
50

مصطفى بنسباع
مصطفى الحنفي
محمد خرشيش

50

محمد عبد الواحد
العسري
على بولرباح
الطيب بوتبقالت

50

مصطفى الغاشي

50

ادريس بوهليلة

50
50

محمد خرشيش
300

االتصال
منسق المسلك :األستاذ محمد خرشيش
الهاتف0661547889 :
البريد اإللكترونيkarchich@hotmail.com :

