كلية الفنون الجميلة والعمارة

معهد العلوم االجتماعية

اعالن
ان عمادتي معهد العلوم االجتماعية وكلية الفنون الجميلة والعمارة تعلنان عن قبول طلبات الراغبين

في التسجيل في الماستر المهني "سوسيوانتروبولوجيا المدينة" المشترك بين معهد العلوم االجتماعية وكلية
الفنون الجميلة والعمارة للعام الجامعي .8102 – 8102
بتداء
مكان تقديم الطلبات :عمادة معهد العلوم االجتماعية وعمادة كلية الفنون الجميلة والعمارة ا ً
من  3أيلول  8102ولغاية  81منه.
مكان التعليم لهذا الماستر  :عمادة معهد العلوم االجتماعية ،وعمادة كلية الفنون الجميلة والعمارة.

الشروط المطلوبة :
حيازة االجازة (وما فوق) في العلوم االجتماعية ،الجغرافيا ،الهندسة المعمارية ،الهندسة الداخلية
والتنظيم المدني.

المرفقات :
 .0شهادة االجازة
 .8السيرة الذاتية

 .3رسالة يذكر فيها الحافز االساسي الختيار االختصاص والهدف العام منه (.)lettre de motivation

يحدد موعد المقابلة الشفهية واالمتحان الخطي بعد دراسة ملفات الطالب.
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ماستر سوسيوانتروبولوجيا المدينة
بين معهد العلوم االجتماعية وكلية الفنون الجميلة والعمارة
هو ماستر مهني يحضر الطالب للعمل في إحدى مهن المدينة االجتماعية والتنموية الطابع .ولقد اختيرت
الرتباطها بخصوصية ما يعلمه المعهد والكلية في ميادين العلوم االجتماعية والمدينية ،مع انفتاح بعضها
للتعليم البينمناهجي  interdisciplinaireواالرصدة ثنائية االختصاص  bi-disciplinairesوفق

روحية برامج ال .LMD
 .0الهدف من هذا الماستر المهني :
يهدف هذا الماستر المهني إلى تزويد الطالب بمهارات نظرية ومنهجية تساعده في فهم المدينة
وفي وعي واقع تغيراتها الحيوية والمعاصرة في كل تعقيداتها الراهنة .كما يهدف ايضاً إلى اعطاء
الطالب القدرة في وعي التغيرات االجتماعية المرتبطة بتطورات الحراك السكاني ،االجتماعي
والمهني وفي ادراك تحديات قضايا التنمية المدينية.
 .8الفئة المستهدفة :

حاملي شهادة االجازة وما فوق في العلوم االجتماعية ،الجغرافيا ،الهندسة الداخلية  ،الهندسة المعمارية

والتنظيم المدني.
 .3الكفايات:
-

معرفة تاريخية هذا العلم وأهم الدراسات السوسيولوجية واالنتروبولوجية حول المدينة

-

التمكن من المفاهيم النظرية المرتبطة بهذا التخصص مما يمكنه من التفكير البحثي حول قضايا
المدينة  :االجتماعية ،الثقافية ،البيئية ،االقتصادية واالجتماعية ووعي واقع تحوالتها في ظل
السياسات المحلية والعامة للبالد.

-

وعي اهمية الالمركزية في تنمية السلطات المحلية ومعرفة أهم الالعبين في السياسات المدينية

-

التفكير البينمناهجي مع تخصصات علمية أخرى تهتم براسة المدينة :كتخطيط المدن  ،التنمية
المحلية ،البيئية)....
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 .4الكفاءات:
-

القدرة على تطوير آليات مشاركة المواطنين في الق اررات العامة.

-

كتابة الدراسات ،الملخصات والتقارير المبنية على فهم خصوصية المدينة ،وعي واقع تحوالتها من
خالل التشخيص ،والتنبوء بخطط تنموية لتفعيل دينامياتها ،كما ومن خالل اتقان أساليب وادوات
البحث ،التحليل والتركيب.

-

تقديم المشورة للمسؤولين في االدارة المحلية.

 .5سوق عمل خريجيه :
 العمل في المشاريع التنموية الخاصة بالمدينة العمل في مكاتب تنمية محلية في البلديات -العمل في مراصد حضرية

 العمل في المكاتب االستشارية -العمل في الجمعيات

 العمل مع المنظمات التي تعنى في دراسة ،تقييم وتطوير العمل العام... -
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البرنامج :
الفصل األول
 مقاربات نظرية للمدينة اتجاهات معاصرة في قراءة المدينة الديناميات االجتماعية والمدينية -االقتصاد المديني

 مناهج وتقنيات متخصصةالفصل الثاني :
 مورفولوجيا المدن االدارة المحلية ودورها المديني السياسات العامة وتنمية المجال الحضري استراتيجيات المدن حلقات ومواضيع متخصصةالفصل الثالث :
 التنظيم المدني المنزل واألسرة والتواصل االجتماعي خصوصيات في المدينة العربية سوسيوانتروبولوجيا المجال العام منهجيةالفصل الرابع :
 -رسالة مهنية في سوسيوانتروبولوجيا المدينة
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