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ماستر  :تحليل الخطاب األدبي في المغرب واألندلس.

الهدف من التكوين /

Objectif de la formation

تمكين الطلبة من آليات تحليل الخطاب المعاصرة المتجددة التي من شأنها إبراز المتعدد في الثقافة
المغربية واألندلسية  .وتوسيع اإلدراك المتعلق بميل المغاربة واألندلسيين إلى تكريس ثقافة الحوار
والجدل البناء واستبعاد الفكر االستئصالي القائم على الرؤية الواحدة والرأي الواحد  .لقد أثبتت
الحضارة المغربية األندلسية م يلها المتجذر إلى اإلصالح وإعادة البناء بعيدا عن المقاربات الهدامة .
من أبرز المهارات المراد تحصيلها في هذا التكوين:
أوال :مهارة البحث في أدب الغرب اإلسالمي عموما وفي أدب المغرب األقصى واألندلس.
ثانيا :مهارة قراءة النصوص األدبية وتحقيق المقاربات التحليلية الكاشفة نسبيا للحقائق بموضوعية وتجرد .
ثالثا :االعتزاز باالنتماء إلى جسم حضاري مغربي أندلسي أسهم على مر العصور في ترسيخ ثقافة االختالف والتعدد
والحوار .

شروط الولوج Conditions d’accès /
المعارف البيداغوجية الخاصة :المعارف المكتسبة في فصول اإلجازة وخاصة ما يتعلق بتحليل جميع أنماط الخطابات
األدبية :نصوص إبداعية أندلسية ومغربية.
أولي بنا ًء على معطيات ملف المترشح.
طرق االنتقاء :انتفاء َّ
الدبلومات المتطلبة :اإلجازة في الدراسات العربية أدب أو لسانيات
المعارف البيداغوجية الخاصة:
القدرة على التحليل والتواصل
والقدرة اللغوية التواصلية المبنية على معرفة جيدة باللغة العربية وعلى معرفة مالئمة باللغتين الفرنسية
واإلنجليزية أو اإلسبانية

إجراءات االنتقاء Procédure de Sélection /
– طرق االنتقاء:
دراسة الملف
(توضيح معايير االنتقاء  :الميزات ،عدد السنوات الدراسية ،نقط المواد األساسية ،إلخ …)
 الميزات. عدد سنوات الدراسة نقط المواد األدبية األساسية البحث المنجز خالل سنة التخرج. -ملف علمي خاص بالمترشح.
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في حدود المقاعد المقترحة من قبل اللجنة البيداغوجية للمسلك المقترح ،ترتب الملفات على أساس الميزات أوال،
وعدد السنوات التي قضاها الطالب في الدراسة الجامعية ثانيا ،والنقط المحصل عليها في مواد التحليل النصي ثالثا،
مع األخذ بعين االعتبار مستوى البحث الذي أنجزه الطالب للحصول على اإلجازة مع ضرورة النظر في ملفه العلمي
و يتأكد هذا االنتقاء األولي من قبل اللجنة المختصة.
اختبار كتابي
مقابلة

:

:

بعد عملية االنتقاء يستدعى المرشحون الجتياز اختبار كتابي .

إن القبول النهائي للمرشح يظل مرتبطا بمقابلة شفوية مع لجنة االنتقاء.

ملف الترشيح Dossier de candidature /
طلب خطي موجه إلى السيد عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة السلطان موالي سليمان
بني مالل
نسخة من اإلجازة في الدراسات العربية مصادق عليها
نسخة من شهادة الباكالوريا مصادق عليها
نسخة من كشوف نقط سنوات اإلجازة أو فصولها
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها
نسخة من اإلسهامات العلمية للمترشح
شهادة العمل بالنسبة للموظفين

ملف من الورق المقوى لجمع الوثائق يتضمن االسم الكامل للمترشح والمهنة مع تحديد مكان العمل

