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ماستش
تذسيس انعهىو االجتماعية وانتنمية ( تخصص  :جغشافيا – تاسيخ – اقتصاد )
إٌّغك اٌّغٍه :ر محمذ قفصي
االختٍبساد ،ػٕذ االلتضبء

اٌطبلخ االعتٍؼبثٍخ ٌٍّغٍه

ٌٍّغٍه اٌّحذدح اٌّفبٍُ٘
 Oاٌتذسٌظ،
 Oاٌؼٍ َٛاالرتّبػٍخ،
 Oاٌتٍّٕخ،
40
 Oاٌتشثٍخ ٚاٌتٍّٕخ اٌّغتذاِخ
 Oاٌّٛاطٕخ،
 Oاٌتشثٍخ ػٍى اٌّٛاطٕخ
أهذاف انتكىين:
انهذف انعاو:
تؼٍّك تى ٌٓٛطٍجخ اٌّبعتش فً تخصصبت ُٙاألصٍٍخ (اٌّؼبسف األعبعٍخ اٌّتؼٍمخ ثبٌتبسٌخ ٚاٌزغشافٍب ٚااللتصبد)ٚ ،تٍغٍش
أفتبح ُٙػٍى اٌحمٛي االرتّبػٍخ اٌّزبٚسح ٌتخصص ،ُٙفضال ػٓ دػُ تى ٌُٕٙٛفً اٌجحج ثبعتؼّبي إٌّب٘ذ اٌؼٍٍّخ اٌّشتجطخ
ثبٌحمٛي االرتّبػٍخ اٌّؼٍٕخٚ ،تأٌٍٍ٘ ُٙتذسٌظ ٘زٖ اٌحمٛي اٌّؼشفٍخ ٚاالشتغبي فً ِإعغبد تٕتًّ ٌمطبػبد( :اٌجٍئخ ،ئػذاد
اٌتشاة اٌٛطًِٕ ،ؼٙذ اَحبس.) ....،
األهذاف انخاصة:
فً ٔٙبٌخ اٌتىٌ ٌٓٛصجح اٌطبٌت لبدسا ػٍى:
ِ oؼشفخ ٚئدسان ٚتحًٍٍ ٚتطجٍك اٌّفبٍُ٘ ٚإٌظشٌبد ٚإٌّب٘ذ اٌّتصٍخ ثتؼٍٍُ ٚتؼٍُ اٌؼٍ َٛاالرتّبػٍخ ٚاٌتٍّٕخ اٌّغتذاِخ؛
 oاٌتحىُ فً اٌمضبٌب اٌّؼشفٍخ ٚإٌّٙزٍخ ٚاٌجٍذاغٛرٍخ راد اٌصٍخ ثّٛضٛع اٌّغٍه :اٌتذسٌظ ،تبسٌخ اٌؼٍ َٛاالرتّبػٍخ،
اٌتٛاصً ،اٌتخطٍظ اإلعتشاتٍزً ،ػٍ َٛاٌجٍئخ ٚلضبٌب اٌتشاث ،اٌّٛاطٕخ ٚاٌتشثٍخ ػٍى اٌّٛاطٕخ؛
 oتطجٍك ِٕب٘ذ ٚطشق ٚأدٚاد اٌجحج اٌّتصٍخ ثتذسٌظ اٌؼٍ َٛاالرتّبػٍخ فً ِزبالد اٌجٍئخ ٚاٌتٍّٕخ اٌّغتذاِخ؛
 oتحًٍٍ ٚالغ تذسٌظ اٌؼٍ َٛاالرتّبػٍخ ٚاٌتٍّٕخ فً ِختٍف اٌّشاحً اٌتؼٍٍٍّخ  ٚتٛظٍف اٌّىتغجبد اٌّحصٍخ ِٓ أرً دػُ
ٚتطٌٛش أعبٌٍت اٌتذسٌظ ٚاٌجحج فً اٌمضبٌب اٌّتصٍخ ثّٛضٛع اٌّغٍه؛
 oتٛظٍف ٚتطجٍك اٌخجشاد اٌّىتغجخ ِٓ ارً تمٍٍُ ٚدػُ ٚتطٌٛش ِىبٔخ تذسٌظ ٚتؼٍُ اٌؼٍ َٛاالرتّبع ٌخ :
 اٌزغشافٍب  ،اٌتبسٌخ  ،االلتصبد ٚ -وزٌه لضبٌب اٌجٍئخ ٚئػذاد اٌتشاة ٚاٌتٍّٕخ اٌّزبٌٍخ اٌّغتذاِخ ٚاٌتشاثٚاٌّٛاطٕخ.
منافز انتكىين:
 oإمكانٌة التسجٌل فً مراكز الدكتوراه فً أفق تكوٌن خبراء فً مجال البحث التربوي
 oاعداد أطر التدرٌس المؤهلة بمختلف االسالك التعلٌمٌة )االبتدائً واالعدادي والتأهٌلً ( فً تخصص التارٌخ والجغرافٌا
واالقتصاد
 oإمكانٌة االندماج فً سوق الشغل كمدرس فً مختلف مؤسسات المنظومة التربوٌة النظامٌة وغٌر النظامٌة فً التعلٌمٌن
العمومً والخاص أو باحث فً مؤسسات تكوٌن األطر :مهن التربٌة والتعلٌم؛
 oامكانٌة االندماج فً مؤسسات عمومٌة وخاصة ومنظمات المجتمع المدنً ومكاتب الدراسات فً عالقة بالوحدات التً تم
التكوٌن فٌها ،والتً لها عالقة بقضاٌا مجتمعٌة تنموٌة بٌئٌة ( مثل المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة،الجماعات الترابٌة،
القطاعات ذات العالقة –البٌئة والتنمٌة المستدامة-الطاقة والمعادن -الثقافة -االثار -المٌاه والغابات -الموارد البحرٌة.)...
انمهاسات انمشاد تحصيهها:
 oتشخٌص واقع الحال المرتكز على قدرات التحلٌل والتقٌٌم للقضاٌا المجتمعٌة والتربوٌة فً ارتباط مع أهداف ومضامٌن
المسلك؛

 oمهارات جمع ومعالجة المعطٌات ذات الصلة بموضوع وأهداف ومضامٌن المسلك تتصل بقضاٌا تدرٌس العلوم
االجتماعٌة والتنمٌة المستدامة؛
 oتطبٌق الخبرات والمعارف المكتسبة من أجل تطوٌر أسالٌب البحث فً حقول العلوم االجتماعٌة؛
 oمهارات إدماج القضاٌا المجتمعٌة الراهنة فً مجال تدرٌس العلوم االجتماعٌة؛
 oالتخطٌط الترابً وتهٌئة االراضً والتدبٌر المستدام للموارد الطبٌعٌة الغابة -المٌاه -التربٌة -الطاقة والمعادن -المعالجة
التربوٌة للموارد...الخ.
 oتعلم االدوات الجغرافٌة والبرامج الخرائطٌة SigMap info-ArcGis- ArcView-Cao-Dao
 oوضع مشارٌع تنموٌة فً مجال التربٌة على المواطنة ،التراث ،البٌئة ،إعداد التراب ،التنمٌة الجهوٌة ،التنمٌة المجالٌة
المستدامة وذلك عبر مشارٌع ذات فائدة مجتمعٌة
انششاكات:
 oسٌتم تفعٌل شراكات واتفاقٌات تعاون تخدم مٌدان الماستر المقترح ،موقعة سابقا بٌن كلٌة علوم التربٌة وكل من وزارة
التربٌة الوطنٌة والوزارة المكلفة بالماء والطاقة والبٌئة؛ وجمعٌات المجتمع المدنً المشتغلة فً المجال البٌئً والتربٌة
والتكوٌن.
 oاالتصال بعدد من جمعٌات المجتمع المدنً بشأن تعاون وتعزٌز العالقات فً مجال البحث والتدرٌب(.الجمعٌة المغربٌة
لحقوق اإلنسان ،وجمعٌة أجٌال للمواطنة  ،والمدٌرٌة اإلقلٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة...الخ,
 oالتنسٌق مع مجلة العلوم االجتماعٌة واالنسانٌة التابعة ألكادٌمٌة المملكة المغربٌة من أجل نشر بحوث ومقاالت الطلبة
وهً مجلة محكمة تنشر مواضٌع تربوٌة مختلفة ....وكذلك التدرٌس بكلٌة علوم التربٌة و مجلة اإلدارة التربوٌة لنشر
المقاالت.
 oاالتصال مع عدد من الجهات وتم إرسال طلب ونوع الشراكة حول موضوع تطوٌر تعزٌز التعاون مع الماستر ونحن فً
مرحلة التوصل بأجوابٌة هذه الشركات.
 oاالتصال بمرصد العنف باألكادٌمٌة الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن لجهة البٌضاء -سطات ،لربط عالقة شراكة فً مجال
التربٌة على المواطنة.
 oهناك كذلك تعاون مع عدد من الجمعٌات فً المجال الثقافً والبٌئً والمناخً والتربٌة على التنمٌة المستدامة....
ششوط انقبىل:
 oانذبهىمات انمتطهبة:
اإلربصح األعبعٍخ فً اٌزغشافٍب ،اإلربصح األعبعٍخ فً اٌتبسٌخ ،اإلربصح األعبعٍخ فً اٌؼٍ َٛااللتصبدٌخ؛ أِ ٚب ٌؼبدٌٙب.
 oانمعاسف انبيذاغىجية انخاصة:
 oاٌّشتىضاد إٌظشٌخ ٚإٌّٙزٍخ ٌّختٍف اٌتخصصبد اٌّإدٌخ ٌٌٛٛد اٌّغٍه:رغشافٍب،تبسٌخ ،التصبد؛
 oأدٚاد اٌتٛاصً ثبٌٍغخ اٌؼشثٍخ ٚاٌفشٔغٍخٌٚ ،ؼتجش اٌتحىُ فً اٌٍغخ اإلٔزٍٍضٌخ لٍّخ ِضبفخ ٌٍّتششحٍٓ ٌٌٛٛد
اٌّغٍه؛
 oاٌّجبدئ اٌؼبِخ ٌّٕب٘ذ ٚأدٚاد اٌجحج فً اٌؼٍ َٛاالرتّبػٍخ.
 oطشق االنتقاء:
 oدساسة انمهف :أتمبء أ ًٌٚفً ضٛء ِؼبٌٍش ِخً اٌٍّضحِ ،ؼذي إٌمبط اٌّحصً ػٍٍٙب خالي ِشحٍخ اإلربصح ،
ِشاػبح اٌتٛصٌغ اٌزغشافً حغت اٌزبِؼبد اٌتً ٌٕتًّ ئٌٍٙب اٌّششحْٛ
 oاختباس كتابي
 oمقابهة ِغ ػذد اٌّششحٍٓ اٌزٌٓ تُ أتمبؤُ٘ فً ِشحٍتً دساعخ اٌٍّف ٚاالختجبس اٌىتبثً ٚاٌزٌٓ ال ٌزت أْ ٌمً
ػذدُ٘ ػٓ ضؼف ػذد وً فٛد؛
انمحتىي انبيذاغىجي:
انفصم 1

انفصم 2

اٌّٙبساد اٌٍغٌٛخ اٌتٛاصٍٍخ(فشٔغٍخ  +أزٍٍضٌخ)

دٌذاوتٍه اٌزغشافٍب فً اٌتؼٍٍُ االثتذائً ٚاٌخبٔٛي ثٕٛػٍٗ

تؼٍّك اٌتخصص فً اٌزغشافٍب
تؼٍّك اٌتخصص فً اٌتبسٌخ

دٌذاوتٍه ااٌتبسٌخ فً اٌتؼٍٍُ االثتذائً ٚاٌخبٔٛي ثٕٛػٍٗ
دٌذاوتٍه االلتصبد فً ِشحٍخ اٌتؼٍٍُ ايتبًٍٍ٘
تذسٌظ اٌؼٍ َٛاالرتّبػٍخ فً اٌزبِؼخ

تطٛس اٌؼٍ َٛاالرتّبػٍخ ِٕٚب٘زٙب

اٌتشثٍخ ِٓ ارً اٌجٍئخ ٚاٌتٍّٕخ اٌّغتذاِخ

تؼٍّك اٌتخصص فً االلتصبد

اٌؼٍ َٛاالرتّبػٍخ ٚاٌتٛاصً اٌّزتّؼً
انفصم 3
Méthodologie & outils de recherche
لضبٌب سإ٘خ فً اٌؼٍ َٛاالرتّبػٍخ
ئػذاد اٌتشاة ٚاٌتٍّٕخ اٌّزبٌٍخ
اٌذسط اٌزغشافً ٚاٌتخطٍظ اٌتشاثً
ِذخً ئٌى ػٍ َٛاٌتشثٍخ
اٌؼٍ َٛاالرتّبػٍخ ٚاٌتشاث

لضبٌب اٌّٛاطٕخ ٚاٌتشثٍخ ػٍى اٌّٛاطٕخ
انفصم 4

انتذسيب انميذاني اوانبحث انتشبىي

