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   :   الدراسات األدبيةأوال التكوين في 

هذ  يتزود   في  منها    االطالب  بالتخصص؛  عضويا  ترتبط  مختلفة،  بمعارف  التكوين 

، وكيفية  األدبية  على أهم ما توصلت إليه النظريات    ع واالطال،  دبية األفي الدراسات    هتعمق

تطوير قدرات  كما يتم     .اللغة العربية تطبيقها في الميدان، ومدى انعكاساتها في مجال علوم  

على   والتجريبي   االستيعاب الطالب  بهدف    المعرفي  ونقدها،  النصوص  تحليل  مستوى  على 

جملة من المعايير التي    خاللوذلك من    لتحرر من التبعية الفكرية، وا  اإلبداعية  هتشغيل قدرات 

دراسته   من  ،ا  لموادليستنبطها  من   لُمبرمجة  يستفيد  أن  للطالب  يمكن  هذا  كل  إلى  إضافة 

لها   التي  يمك    عالقةالدراسات  الذي  السردي  الدراسات    هن بالجانب  إلى  الدخول    األدبيةمن 

وفق   ودراستهما  والمعاصر،  الحديث  العربي  الشعر  وقضايا  العربية،  بالسرديات  المتعلقة 

 .   الصحيحة  اآللياتل عليه عملية التحكم في سه  منهج علمي يُ 



التكوين إلى تمكين الطلبة من مهارات الكتابة والتعبير بدراسة وظيفة اللغة، وشروط    يهدف 

وأنواع    االتصال التعبيرين    األساليبالناجح  بين  الكتابة  اإلبداعيوالفرق  وأبعاد     والوظيفي 

   .العامة وأصولها

القدرة على تحليل  جملة من الغايات؛ منها اكتساب الطالب هذا التكوين   أيضايستهدف  

اكتساب  و   النصوص بأشكالها المختلفة، وفق منهجيات دقيقة تؤهله تربويا لمهام التدريس

طالب  إعدادإلى التكوين  كما يهدف  .يكون معلما جيدا أن تساعده علىالمعارف القبلية التي  

 .  ولوج عالم المعرفة بسهولة يستطيعمنهجية  بمؤهالت أو باحث يتميز 

 :    الدراسات اللغوية التكوين في  ثانيا  

  ، التكوين  هذا  يستهدف  ما  جملة  الل  من  العربية محاربة  اللغة  وفساد  تصحيح  و    حن 

الشائعة   النحويةمع  األخطاء  القواعد  استيعاب  على  و الحرص  بمنهج    ،  العربي  النحو  فهم 

إدراك المعاني  و ،    القدرة على إدراك الوظائف النحوية من النصوص العربية و   ر حديثميس  

العربية   النصوص  من  من  الطالب  تمكين  على  الشفويوالعمل  التعبير    من  والتمكُّن  كفاءة 

النص و   التطبيق واإلعراب  المعاني من  والتحك  ، واستنباط  ونقدها  وفهمها  النصوص  م  تحليل 

ة  تحصيل المعارف المتصلة بالعلوم اللغوية والنفساني ، باإلضافة الى    في التحرير والمشافهة

 .  واالجتماعية والثقافية والبالغية واألدبية

تحصيل المعارف اللسانية الحديثة مثل اللسانيات التطبيقية،  الى يسعى هذا التكوين كما  

النصية   واللسانيات  الخطاب  مصادر  وامكانية  ،    اللغوية   والتداوالت وتحليل  على  االطالع 

 .  ومراجع النحو العربي 

 :   الدراسات النقدية التكوين في  ثالثا

التكوين   هذا  يستهدفها  التي  األولويات  النقدية،  تعم  ال،  من  الدراسات  في    واالطالع ق 

الميدان   في  تطبيقها  وكيفية  والمعاصرة،  الحديثة  النقدية  النظريات  إليه  ما توصلت  أهم  على 

المختلفة   النقد  علوم  مجال  على  انعكاساتها  ومدى  تحليل  و البيداغوجي،  مستوى  على 

، والسعي نحو تكوين باحث يتميز  االبداعية  النصوص ونقدها، بهدف تشغيل قدرات الطالب  

جملة من المعايير التي    خالل ، وذلك من  وتجريبها ميدانيا  األفكارتوليد  بحس نقدي يمكنه من  

دراسته   من  يمُ ا   .يستنبطها  هذا  إلى كل  لها ضافة  التي  الدراسات  يستفيد من  أن  للطالب  كن 

 . من الدخول إلى علم النفس اللغوي والتربوي  ه ن التي تمك  و بالجانب التربوي   عالقة

تساب الطالب القدرة على تحليل النصوص بأشكالها اكالمستهدفة أيضا  من الغاياتو  

التدرج في البحث العلمي؛   و المختلفة، وفق منهجيات دقيقة تؤهله تربويا لمهام التدريس  

                                                             .وأن يكون متمكنا في مجال تخص صه مسايرة التطور العلمي وتهيئته لدخول عالم الشغل،  و 



المنهجية التي توفرها مختلف النظريات النقدية ،   اآللياتيستغل الطالب في هذه المرحلة 

اكتساب كفاءة  معقدمه من معارف يحتاجها الباحث في الميدان  إضافة إلى استفادته مما تُ 

 .  معرفة ومرجعياتها بسهولةشجاعة أدبية تجعله يقتحم مصادر ال تُكسبهمنهجية  

  

                                                                            : آفاق ومخرجات التكوين  

لهذه التكوينات بطوريها األول والثاني ) ليسانس وماستر (  بالنسبة لحاملي شهادات التخرج  

من خالل ولوج الطور    L.M.Dاستكمال مراحل التكوين في نظام  فإن  المسعى يتمحور حول  

الثالث من التكوين ) الدكتوراه ( حسب مشاريع التكوين المتاحة  عبر جامعات الوطن  ،  

التي بدورها تحرص على  تحقيق تأطير نوعي في    الجامعي إنجاح منظومة التعليم  وأيضا حول  

 مجال مختلف أطوار التعليم ومختلف المهام التربوية التي توف رها وزارة التربية الوطنية . 

كما تفتح هذه التكوينات مجال العمل في ميدان اإلعالم واالتصال ) الصحافة المكتوبة    

( ، كما يُمكن أيضا لحاملي شهادات هذا التكوين   والمسموعة ، والتنشيط اإلذاعي والتلفزيوني 

من ممارسة مختلف الوظائف المتعل قة بمجال النشاطات الثقافية ، في دور الثقافة  والمسرح  

 والسياحة وغيرها . 

  


