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  . نضع بين أيديكم المحاور األساسية في التخّصصات المعتمدة، بالتوفيق للجميع2020/2021
 

 النقذ وألادب واللغة :دكحوراه

الذراسات اللغوية الذراسات ألادبية الذراسات النقذية 

 «هقذ قذيم وحذيث»: املشترك -1

 . ألاهىاع والاججاهاث– التطىر –املفهىم 

 هقذ حذيث ومعاصر -2

 املىاهج الىقذًت املعاصزة 

 الخطاب الىقذي التذاولي 

 الىقذ الثقافي 

 هقذ قذيم -3

 شعز )الىقذًت في املىروث ألادبي العزبي القذًمقظاًا ال

  (وهثر

  املىجز الىقذي العزبي القذًم في طىء الىظزياث جلقي

 املعاصزة

 .هقذ مغاربي -4

  مً القزن الثالث الى لىقذًت املغاربيت القذًمتااملذارس 

 .القزن الثامً اللهزي 

 املصطلح الىقذي في الذرس البالغي املغاربي القذًم. 

 

 «ثحليل الخطاب»: املشترك -1

 .مىاهج جحليل الخطاب-  مفهىم الخطاب وأهىاعه 

 .أدب حذيث ومعاصر.+ أدب قذيم -2

 مصادر ألادب القذًم 

  القذًم والحذًثألادبحذليت املعزفي والهمالي في . 

  القذًم والحذًثألادبالقيم والجزعاث في . 

  الهذًذة العمىدًت والقصيذة القصيذة 

 القصصيت في القصيذة العزبيتالجزعت  

 .سرديات وثحليل الخطاب -3

   مذخل إلى الصزدًت

  ألاشاليب الصزدًت

 التحليل الصزدي. 

 .أدب مقارن وعالمي -4

  وشأة ألادب املقارن

  مذارس ألادب املقارن  ومىطىعاجه 

 جطىر ألادب املقارن العالمي في الىطً العزبي. 

 «اللساهيات املعاصرة»املشترك  -1

اليشأة، التطىر، املذارس، ألاعالم، الىظزياث 

 .والتطبيقاث

 :اللساهيات الحطبيقية -2

 .قظاًاها، ومجاالتها، وجطبيقاتها

 :اللساهيات العربية -3

  الذراشاث اللغىيت العزبيت بحن التراث

 .والحذاثت

  التراث اللغىي العزبي في طىء اللصاهياث

 .املعاصزة

 :جعليمية اللغات -4

 مفاهيم، مصطلحاث، مبادئ. 

 هظزياث، طزائق، مىاهج. 

  ،وشائل، وشائط، أهذاف، كفاءاث

 .مقارباث

 

  

 الفنون دكحوراه

الفنون الخشكيلية فنون العرض 

شترك
ُ
 . ثاريخ الفن الذرامي : امل

  الذراما العزبيت–هظزيت الذراما  

  (الخ....امللحمت، التراحيذًا، الكىميذًا )جاريخ املصزح بأهىاعه  

  جاريخ الىقذ املصزحي  - جاريخ فً التمثيل 

 الذراسات املوسيقية الذراسات السينمائية هقذ العرض املسرحي

   التجزيب في املصزح

 املصزح الطليعي 

  مصزح العبث والالمعقىل 

  املصزح العزبي 

  العزض املصزحي 

  شيميىلىحيا املصزح 

  عىاصز بىاء الىص

املصزحي وألاشض الىقذ 

 املصزحي 

 

   الصيىما الهزائزيت قبل الاشتقالل

  الصيىما الهزائزيت ما بعذ الاشتقالل 

  ألاحىاس الصيىمائيت 

  الفيلم الىثائقي والفيلم التسهيلي 

  التطىر التكىىلىجي وأثزه على الصيىما العامليت 

  الصىاعت الصيىمائيت  بحن قىة الصيىاريى

 . وحماليت الصىرة

 

  الطبىع املىشيقيت في التراث

الهزائزي  

  أهىاع املىشيقى الغىائيت

 الهزائزيت الحذًثت 

  جاريخ وجحليل املىشيقى

 العزبيت

  التربيت املىشيقيت وجىميت

 الذائقت الفىيت 

  املىشيقى التصىيزيت في

إلاهتاج الفني 

  

شترك
ُ
 .الفنون الخشكيلية: امل

 جطىرها. مذارشها –جاريخها - الفىىن التشكيليت

 :دراسات  ي الفنون  .1

 مصطلحاث فلصفت الفً و علم الهمال 

 جاريخ الفً الحذًث 

 جاريخ الفً املعاصز 

 جاريخ الفً إلاشالمي 

 علم الهمال 

 علم حمال الفً إلاشالمي 

 :هقذ الفنون الخشكيلية -2

 هقذ الفىىن  -3

 أشض التصميم و التكىيً -4

 شيميىلىحيا الصىرة -5

 جحليل ألاعمال الفىيت -6
 

 


