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 تعريف المسلك:   .1

 ؛ التعدد اللغوي والتالقح الثقافي في المغرب ك:ــــ عنوان المسل
 ؛ ( الحرف التقليديةوالصنائع ) والفنون  العلوم اإلنسانية ن:داـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــلمي ا

 ؛ التاريخ االجتماعي-اجتماعيات الثقافة-لغات وفنون  -مغربي شعبي تراث  اد:المادة أو المو 
 ؛ العلوم اإلنسانية : صص أو التخصصاتتخ ال

لفنون واألنظمة ا  -مواطنة    –عولمة    –حضارة  ل ا  –  اربي المغالتراث  :  كــــــــــللمسل المفاهيم المحددة 
 التنمية الثقافية واالجتماعية.  - التاريخ الطقوسي والتخيلي - الرمزية  االجتماعية

 : أهداف التكوين  .2

الع - البحث  أدوات  من  الطالب  قصد  تمكين  الحديثة  المناهج  ضوء  في  تراثنا  لمي  على  الغبار  نفض 

 ؛ يالشعب

 ؛ اقتصاديا واجتماعيا...(اعتماد التراث كمصدر من مصادر التنمية البشرية ) -

 ؛إعداد األطر المتخصصة التي ستتولى دراسة التراث الشعبي وتقويمه برؤيا جديدة -

 ؛لمتميز بغناه وتقويمهوصل حاضرنا األدبي الحديث والمعاصر بماضينا الثقافي ا -

  ؛شعبية على الثقافات اإلنسانية وخاصة ثقافة البحر المتوسطالمساهمة في انفتاح ثقافتنا ال -

 ؛ اإلسهام في الحفاظ على ثقافتنا وكينونتنا الحضارية -

 ؛تعميق الوعي بأهمية التراث الشعبي -

 ؛ ليهوالمحافظة ع تهيئ الباحثين وتكوينهم في ميدان تحقيق التراث ودراسته -

  ؛ثةحديضمان تراكم أدبي تراثي محقق وفق مناهج  -

 ؛ابتكار وسائل التواصل الثقافي -

   ؛إدماج تنمية التراث الشعبي في العلوم اإلنسانية -

 ؛ : الثقافة الرسمية والثقافة الشعبيةحوار الثقافات -

   ؛ربط المحيط الجامعي بالثقافة الشعبية المحلية والجهوية والوطنية -

 ؛ شعبيأرشفة التراث ال -

 ؛ نمية الشاملةالثقافة الشعبية في الت إدماج تنمية -

 ؛ انفتاح الجامعة على ثقافة المحيط -

 ؛تجديد التصورات األدبية والعلمية حول الثقافة الشعبية -

 ؛ الرؤية المستقبلية لإلسهام في التنمية البشرية -

 ؛الوقوف عند بانوراما التراث الشعبي -

 ؛تواصل الحاضر بالماضي  -

 ؛ : مقاربات ومقارناتافات األخرىعبية المحلية بالثق تواصل التنمية الثقافية الش  -

   .التفكير في استراتيجية الحفاظ على التراث الثقافي انطالقا من المحيط الجامعي -
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 : طرق االلتحاق  .3

ألي إضافة  ،على أن انتقاء المرشحين يتم بناء على اختبار كتابي  3تنص الضابطة ) :شروط القبول -3.1

   .(الملف الوصفي للمسلكفي طريقة أخرى محددة 

    .علم االجتماع –اللغات وآدابها : اإلجازة في الدبلومات المتطلبة: -

 :البيداغوجية الالزمةف المعار -3.2

 ؛ اللغات الحية -

 ؛ التراث األدبي والفنون -

 ؛العلوم اإلنسانية المعاصرة -

 المختلفة للكمبيوتر. استخدام البرامج  -

 : ء طرق االنتقا -3.3

* 

 ؛ (ميزات 3): زةيمال -

 ؛ في النظام القديم(في النظام الجديد، وأربع سنوات  : )ثالث سنواتالدراسية السنواتتقويم عدد  -

 قط المواد األساسية ذات العالقة القوية بوحدات التكوين داخل المسلك. ن -

 الكفاءة في استخدام المعلوميات. -

خالل االنخراط النشيط في مؤسسات المجتمع  ن التفتح على المحيط والعناية بالشأن العمومي، م -

 المدني.

 : نعكاساتهوا منافذ التكوين  .4

  ؛ـ أطر خاصة بقطاعات البحث والتدريس

 ؛ العمومية والخاصة الثقافيةـ مستشارون في التراث لدى المؤسسات 

  ؛ـ مكلفون في مكاتب الدراسات

 ؛ ـ مكلفون بتدبير التراث وتفعيل سياسات السياحة

  ة.تشارون في الفنون لدى الهيئات اإلعالميـ مس


