
 :شروط الولوج واملعارف الالزمة
 :شروط القبول

  آداب ولسانيات؛ :، ختصصسلك الدراسات العربيةم: اإلجازة يف املتطلبةالدبلومات 
 :الانتقاء ةقيطر  -

االختبار الكتايب مع إمكانية اجراء   يف سلك اإلجازة، ...( عدد السنوات الدراسية، امليزات احملصل عليهاالعام احملصل عليه،  املعدل)دراسة امللف 
 او مها معا. شفويةالقابلة او امل

      على الرابط التايلااللكرتوين طلب الرتشح :http://candidature.fpe.umi.ac.ma/  

  

 الكلية متعددة التخصصات ابلرشيدية   
 شعبة اللغة العربية           

 ناهج التأويل   مماسرت الشعر العريب القدمي البناء و  
 

 (2023-2022إعالن عن فتح ابب لولوج املاسرت) 
 

، برسم ناهج التأويلمالعريب القدمي البناء و  الشعر :ماسرتيعلن عميد الكلية متعددة التخصصات ابلرشيدية عن فتح ابب الرتشح للتسجيل يف      
  .2022/2023 اجلامعيالسنة 
 :أهداف التكوين    
 توفري تكوين علمي متكامل ومتميز يف جمال الشعر العريب القدمي، عرب حتصيل الطالب للمعرفة أبسسه التكوينية والبنيوية؛ 
 ؛وأتويل الشعر العريب القدميلقراءة  ،الضرورية متكني الطالب من املناهج النقدية والتأويلية 
 بني أصول وثوابت الشعرية العربية القدمية، واملناهج النقدية احلديثة واملعاصرة، يف معرفة بناء الشعر العريب  السعي إىل بيان أوجه التكامل

 القدمي ومستوايت أتويله؛
 ؛واالجتماعية واالقتصادية للبالد اي التنمية الثقافيةإقدار الطالب على املسامهة النقدية، عرب ربط العلوم االنسانية بقضا 
 ؛تلبية حاجات اجملتمع املغريب من اخلرجيني املتميزين 
 أتهيل الطالب الباحث ملتابعة البحث يف سلك الدكتوراه. 

 : وحدات املاسرت
 الوحدات

 الفصول
 6الوحدة  5الوحدة  4الوحدة  3الوحدة  2الوحدة  1الوحدة 

العريب القدمي الشعر  1الفصل 
 أصوله ومصادره

النقد العريب القدمي 
بناء القصيدة قبل و 

 اإلسالم

البنية اإليقاعية 
للشعر العريب 

 القدمي

البالغة والشعر 
 العريب القدمي

قضااي ومفاهيم 
 نظرية

 اللغات األجنبية والرتمجة

لشعر العريب القدمي ا 2الفصل 
قضاايه النحوية 

 والصرفية

يف اإلتباع واالبتداع 
 الشعر العريب القدمي

الفكر النقدي 
األديب املعاصر 
 مناهج ونظرايت

يف سيمياء الشعر 
 العريب القدمي
 مقارابت نصية

املكتبة 
الشعرية 
حتقيقها 
 ورقمنتها
 

تداوليات النص الشعري 
 العريب القدمي

الشعرية البنيوية  3الفصل 
وأتويل الشعر العريب 

 القدمي

الشعر العريب 
 اإلسالمي ابلغرب

األصول 
 والتحوالت.

الشعر العريب 
القدمي من 

املعرفة إىل نقد 
 النقد

السردية يف 
الشعر العريب 

 القدمي

الشعر العريب 
القدمي والبحث 

 الديداكتيكي

الدراسات الثقافية والشعر 
 العريب القدمي

  الرسالة 4الفصل 

http://candidature.fpe.umi.ac.ma/


  جامعي كل موسميف  على األكثر طالبا  25: املرتقبة للطلبةاألعداد. 
 2022غشت  25إىل  2022غشت  05 من :طلب الرتشح للتسجيلل الفرتة احملددة. 

 


