
 

 

 

 ملحق خاص

 للولوج إلى الدراسة باإلجازة المهنية: مهن المسرح والدراما 

 8102/8102الموسم الدراسي الجامعي 

 

 خاص، بوجه والفنية المغربية الثقافة في التجذر إلى  والدراما المسرح مهن: المهنية باإلجازة الدراسة تهدف
  من والسينمائية التلفزيونية والدراما المسرحي العرض فنون وتقنيات العلمي البحث مكتسبات على  االنفتاح مع

 تقنيات الخشبة، محافظة الماكياج، المالبس، الديكور، تصميم سينوغرافيا، الخشبة، تقنيات نقد، تأليف، إخراج، تمثيل،
 ومونتاج والمشاهد اللقطات وتصوير وتقطيعه السيناريو كتابة مثل بالدراما المرتبطة والمجاالت والصوت اإلنارة

   .الفنية واالنتاجات افيةالثق المؤسسات وإدارة تدبير شؤون وكافة وتسويق وإنتاج

  والدراما المسرح مهن: المهنية باإلجازة التكوين يهدف
 في للعمل يؤهلها بشكل الثقافي والتنشيط والسينمائي والتلفزي المسرحي الفن مجال في متخصصة أطر إعداد إلى

 .والعمومي الحر بالقطاعين السينما، المسرح، البصري، السمعي مجال
 

 :التكوين .0

 مجزوءات، تتضمن فصول أربعة( 8102 فوج)  والدراما المسرح مهن: المهنية اإلجازة بشعبة التكوين يستغرق

 .المهنية االجازة بدبلوم تتوج مختصة راسية د ووحدات
  

 :الترشيح .8

 التخصص بمجال صلة ذو دراسي مجال في التكوين من وسنة الباكالوريا على الحاصلين للطلبة الترشيح يفتح           
(Bac+1) يتضمن فني ملف على عالوة المحددة اآلجال في المطلوبة الوثائق كافة تقديم مترشح كل على ويتعين 

 التعبير... الموسيقى... االنفوغرافيا السينما التصوير... البحث ...الرسم... الكتابة في محاوالت)  تقنية بطاقة
 ... (. التنشيط...الجسدي

 
 المباراة .3

 على الكلية في الدراسة إلى الولوج مباراة الجتياز اللجنة طرف من األولي اإلنتقاء حسب المترشحين استدعاء يتم
 .مرحلتين

 كتابية: األولى المرحلة
 والدراما المسرح فنون بمجال صلة دو عام موضوع ومناقشة تحليل

 الفرنسية الى العربية من صغير نص ترجمة
 جسدية اختبارات: الثانية المرحلة

  والجسدية الفكرية امكاناته الختبار المترشح مع مقابلة
 الجسدي التعبير اشكال باقي... العزف... الغناء... االلقاء

 .المترشح طرف من مسبقا مهيئ العالمي الريبرتوار من قصير مشهد تشخيص
 

 :النتائج .4

 اآلجال بعد تصل التي الترشيح ملفات وتلغى. عليها لالطالع بالكلية تنشر لوائح في الناجحين اسماء عن االعالن يتم
 .المطلوبة الوثائق من وثيقة تنقصها او المحددة

ضاءجامعة الحسن الثاني بالدار البي  
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 بنمسيك الدار البيضاء
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