
 

 

 تدريس التربية الموسيقية وتنشيط البنيات الموسيقيةمسلك اإلجازة المهنية :            

 محسن خنوس المنسق : ذ. 

 

 أهداف التكوين
 تتوخى هذه اإلجازة المهنية -

 تكوين متخصصين في تدريس التربية الموسيقية بالمؤسسات العمومية والخصوصية ؛-

 المشاريع الثقافية وتنشيط البنيات الموسيقية ؛تكوين متخصصين في تدبير -

 في ديداكتيك التربية الموسيقية والقضايا المرتبطة بالنقد والتذوق الموسيقي.تكوين باحثين -

 منافذ التكوين 
لتكوينهم حيث واالستفادة من فرص الشغل المناسبة في سوق الشغل  دماجنإعداد الطلبة لالالمهنية باألساس إلى  هذه اإلجازة رميت

 تؤهلهم ليكونوا:

 أساتذة للتربية الموسيقية بالمؤسسات العمومية والخصوصية؛ -
 باألكاديميات والمديريات اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية؛ منشطين بمراكز الفنون واإلبداع المحدثة -
 حلية ؛أساتذة للتعليم الفني بالمعاهد الموسيقية التابعة لوزارة الثقافة والجماعات الم -
 ركبات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والجماعات المحلية ؛المالمعاهد ودارة أطرا إل -
 مشرفين على إعداد وتدبير مشاريع موسيقية بوكاالت تنظيم التظاهرات الموسيقية ؛ -
 أعضاء في فرق البحث المهتمة بالقضايا المرتبطة بتدريس التربية الموسيقية والنقد والتذوق الموسيقي بمكاتب الدراسات ؛  -
 في مجال التنشيط الموسيقي. مقاولين ذاتيين -

 المتخصصة. كما يمكن هذا التكوين من تأهيل الطلبة لولوج عالم البحث العلمي واستكمال دراستهم بالكليات والمعاهد العليا

  شروط الولوج والمعارف الالزمة  
  9201 يوليوز 03يونيو إلى  17من    http://preinscription.um5.ac.ma    التسجيل القبلي عبر االنترنت

( في جميع التخصصات، باإلضافة DEUPالدراسات الجامعية المهنية ) ( أو دبلومDEUGدبلوم الدراسات الجامعية العامة )الدبلومات المتطلبة : 

 في العزف والصولفيج من أحد المعاهد أو المدارس الموسيقية ؛ -على األقل-إلى شهادة تثبت النجاح  في مستوى السنة الخامسة 
وقيراءة الميدونات الموسييقية الضيرورية لتأهييل  نياءالموسييقية األساسيية فيي العيزف والغقدرات التوفر على ال  :المعارف البيداغوجية الخاصة

 مجال التدريس والتنشيط والبحث الموسيقي.لتخصص في الطالب ل

 طرق االنتقاء:

 التأكد من استيفاء المترشح ألحد الشرطين المذكورين أعاله ؛ : دراسة الملف 
  الموسيقي. مـــالءالنظريات والثقافة الموسيقية واإلفيمواد:   اختبار كتابي:

 الصولفائيةقـــراءة يجتاز فيها المترشح اختبارا في الغناء والعزف وال: مقابلة 

 ملحوظة :
 سيتم  اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي بعد نهاية عملية التسجيل القبلي ، -

التواريخ المحددة لذلك حتى يتعين على المترشحين المقبولين في االنتقاء األولي وضع الوثائق الخاصة بالتسجيل وفق  -

يتسنى لهم اجتياز مباريات الولوج، وكل ملف تبث مخالفته للمعلومات التي سبق اإلدالء بها عند التسجيل القبلي سيعتبر 

 الغيا،

: اإلخباار بالبرناامج الكامال الجتياااز مبارياات الولاوج واإلعاالن عاان النتاائج ياتم داخال الف اااءات المخةةاة لاذلك بالكليااة   -

http://fse.um5.ac.ma 

 
 

 وحدات المسلك                    

الوحدة شعبة انتماء ةطبيعة الوحد  ف الزمنيالغال    الرقم عنوان الوحدة 

ساعة 50 أساسية منهجية تدريس اللغات  
وسوسيولوجيا التربويعلم النفس 

 الموسيقى
01 

ل 
ة
لف
ا

5
 

http://preinscription.um5.ac.ma/


منهجية تدريس 

 اللغات
 02 التربية الموسيقيةتدريسية  ساعة 50 أساسية

 03 وتكنولوجية التدريس  الثقافة الموسيقية ساعة 50 أساسية تكنولوجية التدريس

منهجية تدريس 

 اللغات
 04 تاريخ الموسيقي الغربية والعربية ساعة 50 أساسية

منهجية تدريس 

 اللغات
 ساعة 50 أساسية

مدخل لعلم المصطلح )المصطلحات 

 الموسيقية(
5 

تدريس  منهجية

 اللغات
 6 (1) بيداغوجية الممارسة الموسيقية ساعة 50 أساسية

 5مجموع الغالف الزمني للفةل  ساعة 300

 أساسية
 ساعة 50

جمالية التذوق الموسيقي وكارتوغرافيا 

 الموروث الثقافي بالمغرب
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 أساسية
 ساعة 50

تدبير المشاريع الثقافية وتنشيط البنيات 

 الموسيقية
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 9 (2بيداغوجية الممارسة الموسيقية ) ساعة 50 

 

 أساسية

  ساعة 150

 تدريب مهني

10 

11 

12 

 6 مجموع الغالف الزمني للفصل ساعة 300

 الغالف الزمني اإلجمالي للفصلين ساعة600

 

 


