الكلية املتعددة التخصصات ابلرشيدية
شعبة اللغة العربية

املاسرت املتخصص  :املســرح وفنــون الفرجــة

إعـالن عن فتح ابب لولوج املاسرت املتخصص ()2018-2017

يعلن عميد الكلية املتعددة التخصصات ابلرشيدية عن فتح ابب الرتشح للتسجيل يف املاسرت املتخصص :املســرح وفنــون الفرجــة برسم السنة اجلامعية

 2018/2017وذلك خالل الفرتة املمتدة ما بني  28يوليوز  2017إىل  31غشت .2017

أهداف التكوين :
من الناحية النظرية :ترس يخ حضور الثقافة الفنية وامجلالية يف التكوين اجلامعي املمهنن.
ومن الناحية العملية:
 خلق مقاوالت فنية يف املرسح والسيامن قادرة عىل التشغيل اذلايت ،وانتاج مجموعة من املشاريع الفنيـــــة.
 تكوين أطر تعلميية مؤهةل لتدريس الفنون البرصية والفنون التطبيقية ،والهنوض بوضعية الرتبية امجلالية يف التعلمي املغريب بسلكيه االعدادي والتأهييل.
 تكوين أطر قادرة عىل ممارسة وتدريس التعلمي الفين يف املؤسسات التابعة لقطاع وزارة الثقافة ،مكعاهد الفنون امجليةل ،واملعاهد املوس يقية ،ومعهد الفن املرسيح.
 تكوين أطر فنية مؤهةل قادرة عىل حتمل مسؤولية التنش يط الثقايف والفين يف القسام واملصاحل اخملصصة ذلكل ،يف أاكدمييات الرتبية والتكوين ،ويف مديرايت وزارة الرتبية الوطنية ،وكذا يف
املؤسسات التعلميية.
 مد املقاوالت العامةل يف جماالت الفنون ،وامجلاليات ،والتواصل ،واالشهار ،والصحافة ،وغريها بأطر فنية قادرة عىل بلــورة احلضور الــفين ،يف املنتوج املصـنع ،يف اجملــاالت املذكورة،
وترســيخ أبعــاده امجلـالية.
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 ادلبلومات املتطلبة:


دبــلوم التخرج من "املعهد العايل للفن املرسيح والتنش يط الثقــايف" ،دبــلوم التخـرج من "املعهــد الوطنـي للفنــون امجليةل".
اجازة همنية يف جمال من جماالت الفنون وامجلاليات والتنش يط الثقايف.

 اجازة يف ادلراسات العربية ،أو ادلراسات الفرنس ية ،أو ادلراسات الاجنلزيية ،أو الفلسفة ،أو عمل الاجامتع رشيطة تقدمي ملف فين معزز بشواهد يف جماالت الفنون ،وامجلاليات يتضمن )
تداريب ،أو تكوينات فنية -املسامهة يف مشاريع فنية).
 دراسة امللف تمت بناء عىل املعايري الآتية :املزيات احملصل علهيا ،وعدد الس نوات ادلراس ية ،والنقط احملصل علهيا يف املواد الساس ية :ومرشوع هناية ادلراسة). اختبار كتايب
طلب الرتحش للتسجيلmaster.fpe.umi.ac.ma :
العداد املرتقبة للطلبة 30 :طالبا يف لك مومس جامعي.
الفرتة احملددة لطلب الرتحش للتسجيل :من  28يوليوز  2017اىل يوم  31غشت  2017م

