كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -تطوان Etablissement :

النص النثري العربي ":دراسة في األشكال

المـــاستر Diplôme :
واألنواع" Filière :

أهداف التكويـــن OBJECTIFS DE LA FORMATION

يهدف هذا الماستر إلى تكوين معرفة دقيقة بالنص النثري العربي القديم؛ أنواعه وأشكاله وتفاعالته
وبنيته وعالقاته .فاألدب العربي لم يكن محصورا في الشعر بل شمل إنتاجا ضخما شكلته نصوص
متنوعة تنتمي إلى خطابات متباينة منها الخطاب الجغرافي والفلسفي والصوفي والسردي
والسياسي .إن هدف هذا التكوين إعادة النظر في مفهوم األدب القديم وتوسيعه ليشمل كافة ما أنتجه
اإلنسان العربي من خطابات بصرف النظر عن المعيار الجمالي بأحد مفاهيمه التي تجلت في بالغة
األسلوب التي هيمنت على خطابات دون أخرى.
الكفايات ومنافذ التكويــــن COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
 التمهير والتدريب على تقنيات البحث اكتساب الكفايات والقدرات في مجال التكوين المختص اإلنتاج المعرفي والثقافي واألدبيمنافذ التكويـــن
 ولوج عالم الشغل استجابة لحاجيات األوراش الوطنية الكبرى لتنمية جهويا ووطنيا امتهان التدريس -ممارسة البحث والتأليف

شروط الولـــــوج PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION

 .1.5شروط القبول (تنص الضابطة  3على أن انتقاء المرشحين يتم بناء على اختبار كتابي إضافة ألي طريقة أخرى
محددة في الملف الوصفي للمسلك)
– طرق االنتقاء:
 دراسة الملف
(توضيح معايير االنتقاء  :الميزات ،عدد السنوات الدراسية ،نقط المواد األساسية ،إلخ …)
اختبار كتابي
الشراكــــــــات PARTENAIRES
ــ مكتبة الحكمـــة
ــ المكتبة العامة للمحفوظات
ـــ مكتبة عبدهللا كنون طنجة
ـــ فرع تطوان التحاد كتاب المغرب
البحث DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL







تهدف الرسالة إلى تدريب الطالب على إنجاز بحث يراعي الشروط العلمية سواء على مستوى التوثيق أو البناء
أو صياغة التصور واالستدالل عليه
الوعاء الزمني هو  300ساعة لمدة  6أشهر (من مارس إلى سبتمبر)
ينجز البحث ب مكتبة الكلية ،المكتبة العامة بتطوان ،مكتبة سيدي عبد هللا كنون بطنجة ،مكتبة الفقيه محمد داود
بتطوان ،مكتبة كلية اآلداب بالرباط ،المكتبة الوطنية بالرباط  ،مكتبة الملك فهد بالدار البيضاء.
بالموازاة هناك أنشطة تطبيقية  :دورات تكوينية في منهجية البحث ،وأنشطة علمية موازية ذات الصلة
بالتخصص.
المشرف على البحث :جميع أعضاء الفريق البيداغوجي لماستر  :النص النثري العربي
تقييم البحث في ضوء ضوابط الملف الوصفي للماستر (مناقشة البحث أمام لجنة مكونة من ثالثة اساتذة.
اإلتصـــــال CONTACT

منسق المسلك :اإلمام العزوزي
الهاتف0671146133 :
البرد اإللكترونيangelwiame@gmail.com :

البرنامـــج (الوحدات) PROGRAMME
المنسق Coordonnateur
محمد مشبال
محمد األمين المؤدب
العزوزي اإلمام
جعفر بلحاج السلمي
عبداإلاله الكنفاوي
محمد الصادق الحيرش
محمد مشبال
اإلمام العزوزي
محمد مشبال

Volume
)horaire (h
50
50
50
50
50
50
50
50
50

الوحدة Semestre Module
التعبير النثري القديم
النثر في عصر النهضة
السرد القديم
الرحـــــلة
الخطاب السجالي
التداوليات
الخطابة
المناظرة
البالغة الجديدة

S1

S2

نظرية األدب
جعفر بلحاج السلمي
عبدالهادي امحرف
محمد مشبال
اإلمام العزوزي
محمد مشبال
جعفر بلحاج السلمي
عبداإلاله الكنفاوي
نجيب واسمين

50
50
50
50
50
50
50
50
50

نظرية األدب
منهجية البحث
الترجمة
الخطاب السردي
الدراسات الثقافية
تحليل الخطاب
الخطاب الوفي
الخطاب الشعري
الفرنسيــــة

300

البحث

S3

S4

