الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
شعبة اللغة العربية

الماستر المتخصص  :المســرح وفنــون الفرجــة

إعـالن عن فتح باب لولوج الماستر المتخصص ()2021-2020

يعلن عميد الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية عن فتح باب الترشح للتسجيل في الماستر المتخصص :المســرح وفنــون الفرجــة برسم السنة

الجامعية .2021/2020
أهداف التكوين :

من الناحية النظرية :ترس يخ حضور الثقافة الفنية وامجلالية يف التكوين اجلامعي املمهنن.
ومن الناحية العملية:
خلق مقاولت 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 العدادي 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 املقاولت العامةل يف جمالت الفنون ،وامجلاليات ،والتواصل ،والاهار ،والصفافة ،ورريها بأطر فنية قادرة عىل بلــورة اوضضور النففين ،يف املنتوج املصعنع ،يف اــجنفالت
املذكورة ،وترسنفيخ أبعنفاده امجلعالية.
وحدات التكوين:
الوحــدات

الوحـدة 1

الوحـدة 2

الوحـدة 3

الوحـدة 4

الوحـدة 5

الفصـول
السداسيI

فلسفة الفن

مدخل اىل عمل امجلال

جامليات الفرجة

الكتابة ادلرامية

Histoire du cinéma et
de la télévision

اللغة الفرنس ية
والتواصل

السداسي II

ترمجة النصوص
الفنية

هندسة الش بة والخراج
املرسيح

Atelier d’écriture
scénaristique

Théories du
cinéma

مناجه حتليل الفرجة

الاجنلزيية
والعالميات

السداسيIII

النقد الفين
واملصطلحية

Préparation d’un
documentaire et
d’un court métrage

تفاعل فنون الفرجة

Pratiques du
montage final

تدبري املشاريع املرسحية

املقاوةل الثقافية

السداسي IV

الوحـدة 6

التدريب أو الرسالة

شروط الولوج والمعارف الالزمة

 ادلبلومات املتطلبة:

دبــلوم التخرج من "المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقــافي" ،دبــلوم التخـرج من "المعهــد الوطنـي للفنــون الجميلة".



إجازة مهنية في مجال من مجاالت الفنون والجماليات والتنشيط الثقافي.



إجازة في الدراسات العربية ،أو الدراسات الفرنسية ،أو الدراسات االنجليزية ،أو الفلسفة ،أو علم االجتماع شريطة تقديم ملف فني معزز
بشواهد في مجاالت الفنون ،والجماليات يتضمن )تداريب ،أو تكوينات فنية -المساهمة في مشاريع فنية).

 -طرق

الانتقاء:



دراسة الملف (المعدل العام المحصل عليه ،الميزات المحصل عليها ،عدد السنوات الدراسية في سلك اإلجازة)... ،



دراسة الملف الفني



مقابلة عن بعد (عند االقتضاء)

طلب الترشيح االلكتروني
األعداد المرتقبة للطلبة 30 :طالبا في كل موسم جامعي.
الفترة المحددة لطلب الترشح للتسجيل :من  11نونبر  2020إلى يوم  18نونبر  2020م

