
1 

 تعزيف انًسهك:  .1

 ؛التعدد اللغوي والتالقح الثقافي في الطغرب ــــك:عنوان المدل
 ؛والصظائع )الحرف التقليدية( العلوم اإلندانية والفظون  ن:داــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي

 ؛التاريخ االجتطاعي-اجتطاعيات الثقافة-لغات وفظون  -تراث مغربي شعبي اد:المادة أو المو 
 ؛العلوم اإلندانية: تخصص أو التخصصاتال

لفظون واألنظطة ا -مواطظة  –عولطة  –الحضارة  –التراث الطغاربي : كــــــــــللمدل المفاهيم المحددة
 التظطية الثقافية واالجتطاعية. - التاريخ الطقوسي والتخيلي - الرمزية االجتطاعية

 :أىداف انتكوين .2

 ؛هًي في ضٕء انًُبْذ انضذيخت قصذ َفض انغببر عهٗ تراحُب انشعبيتًكيٍ انطبنب يٍ أدٔاث انبضج انع -

 ؛اعتًبد انتراث كًصذر يٍ يصبدر انتًُيت انبشريت )اقتصبديب ٔارتًبعيب...( -

 ؛ئعذاد األطر انًتخصصت انتي ستتٕنٗ دراست انتراث انشعبي ٔتقٕيًّ برؤيب رذيذة -

 ؛نًتًيس بغُبِ ٔتقٕئًّصم صبضرَب األدبي انضذيج ٔانًعبصر بًبضيُب انخقبفي ا -

  ؛انًسبًْت في اَفتبس حقبفتُب انشعبيت عهٗ انخقبفبث اإلَسبَيت ٔخبصت حقبفت انبضر انًتٕسظ -

 ؛اإلسٓبو في انضفبظ عهٗ حقبفتُب ٔكيَُٕتُب انضضبريت -

 ؛تعًيق انٕعي بأًْيت انتراث انشعبي -

 ؛هيّتٓيئ انببصخيٍ ٔتكٕيُٓى في ييذاٌ تضقيق انتراث ٔدراستّ ٔانًضبفظت ع -

  ؛ضًبٌ تراكى أدبي تراحي يضقق ٔفق يُبْذ صذيخت -

 ؛ابتكبر ٔسبئم انتٕاصم انخقبفي -

  ؛ئديبد تًُيت انتراث انشعبي في انعهٕو اإلَسبَيت -

 ؛صٕار انخقبفبث: انخقبفت انرسًيت ٔانخقبفت انشعبيت -

  ؛ربظ انًضيظ انزبيعي ببنخقبفت انشعبيت انًضهيت ٔانزٕٓيت ٔانٕطُيت -

 ؛شعبيأرشفت انتراث ان -

 ؛انخقبفت انشعبيت في انتًُيت انشبيهت ئديبد تًُيت -

 ؛اَفتبس انزبيعت عهٗ حقبفت انًضيظ -

 ؛تزذيذ انتصٕراث األدبيت ٔانعهًيت صٕل انخقبفت انشعبيت -

 ؛انرؤيت انًستقبهيت نإلسٓبو في انتًُيت انبشريت -

 ؛تٕاصم انتًُيت انخقبفيت انشعبيت انًضهيت ببنخقبفبث األخرٖ: يقبرببث ٔيقبرَبث -

  .انتفكير في استراتيزيت انضفبظ عهٗ انتراث انخقبفي اَطالقب يٍ انًضيظ انزبيعي -
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 :طزق االنتحاق .3

 :شزوط انمبول -3.1

 اإلربزة في انعهٕو اإلَسبَيت راث انعالقت انًببشرة ببنًسهك. -

 :انبيداغوجيت انالسيتانًعارف  -3.2

 ؛انهغبث انضيت -

 ؛انتراث األدبي ٔانفٌُٕ -

 ؛انعهٕو اإلَسبَيت انًعبصرة -

 استخذاو انبرايذ انًختهفت نهكًبيٕتر. -

 :ءطزق االنتما -3.3

 دراسة الملفات:  *

 )توضيح معايير االنتقاء: الميزات، عدد السنوات الدراسية، نقط المواد األساسية، إلخ...(

 ؛(ييساث 3: )سةانًي -

 ؛تقٕيى عذد انسُٕاث انذراسيت: )حالث سُٕاث في انُظبو انزذيذ، ٔأربع سُٕاث في انُظبو انقذيى( -

 َقظ انًٕاد األسبسيت راث انعالقت انقٕيت بٕصذاث انتكٕيٍ داخم انًسهك. -

 انكفبءة في استخذاو انًعهٕييبث. -

 خالل االَخراط انُشيظ في يإسسبث انًزتًع انًذَي.انتفتش عهٗ انًضيظ ٔانعُبيت ببنشأٌ انعًٕيي، يٍ  -

 : ملحوظة*  

 َظرا نهضبنت انٕببئيت انتي تعرفٓب بالدَب سيقتصر االَتقبء فقظ عهٗ: 

 االكتفاء بدراست انًهفاث وفك انًعاييز انًوجودة أعاله؛ -

 إجزاء يمابهت أياو انهجنت انبيداغوجيت نهًاستز عند انضزورة. -

فإنو سيتى استثناء  2020أكتوبز  22انصادرة بتاريخ  10/543اريت حسب انًذكزة انوس

 االلتصار ين أجم انتماء انطهبت عهى دراست انًهفاث، ويًكن اعتًاد يمابهت عند االلتضاء.

 :وانعكاساتو ينافذ انتكوين .4

  ؛ـ أطر خبصت بقطبعبث انبضج ٔانتذريس

 ؛انخقبفيتـ يستشبرٌٔ في انتراث نذٖ انًإسسبث انعًٕييت ٔانخبصت 

  ؛ـ يكهفٌٕ في يكبتب انذراسبث

 ؛ـ يكهفٌٕ بتذبير انتراث ٔتفعيم سيبسبث انسيبصت

  ت.ـ يستشبرٌٔ في انفٌُٕ نذٖ انٓيئبث اإلعاليي


