
 

 

            

 تدريس التاريخ والجغرافية والتربية على المواطنةمسلك اإلجازة المهنية : 

 محمد صهود المنسق : ذ. 

 أهداف التكوين
 الهدف العام :

في مختلف مؤسسات المنظومة التربوية  التدريس( بهدف CRMEF) الجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين الطلبةتأهيل 

في تعليم وتعلم التاريخ والجغرافية والتربية على المواطنة،   تكوين باحثينالنظامية وغير النظامية في التعليمين الخصوصي والعمومي،  وكذا 

 .وتعميق التكوين والبحث في إطار ماستر أساسي متابعة دراسات جامعية عليافضال عن إمكانية 

 وهي كاآلتي: مهننة التدريستصب كلها في إطار   :اف الخاصةاألهد

 تعميق التكوين النظري األساسي واستكماله في العلوم االجتماعية المعنية بتدريس التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة؛ .1
 التربية على المواطنة منهجية تدريس والجغرافيا وتعميق المعارف النظرية والتطبيقية والمفاهيم المتعلقة بديداكتيك كل من التاريخ  .2
 االستفادة من الموارد الرقمية المتاحة؛ووتأطيرها   إدماج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال بهدف إعداد الوضعيات الديداكتيكية .3
وفق أطر وأساليب تضمن مناخا مناسبا  و تدبير جماعة القسم باستحضار النماذج النظرية لعلوم التربية )دينامية الجماعة، نظريات التعلم...(، .4

 للتعلم؛
 التحكم في مناهج البحث وطرقه وأدواته المتصلة بالتدريس والبيداغوجيا؛ .5
 استعمال لغة سليمة ودقيقة ومالئمة في التواصل مع المتعلمين؛ .6
 التشريع المدرسي كنافذة قانونية لتعرف الحقوق والواجبات المرتبطة بمهنة التدريس؛ .7

 التكوينمنافذ  
 إمكانية ولوج سوق الشغل:

كمدرس في مؤسسات تكوين األطر: مهن التربية والتعليم، وفي مختلف مؤسسات المنظومة التربوية النظامية وغير النظامية في التعليمين  - -

 العمومي والخاص؛

 باحث في مجال البيداغوجيا وتدريس التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة؛ - -
االشتغال في المؤسسات العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومكاتب الدراسات التي  لها عالقة بقضايا مجتمعية تربوية واإلدارات  -

 ذات العالقة...

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

 ، إجازة في التاريخ أو الجغرافيا. Deug) )دبلوم الدراسات الجامعية العامة: الدبلومات المتطلبة
اكتسبها الطالب ، تاريخ جغرافيا، المرتكزات النظرية والمنهجية لمختلف التخصصات المؤدية لولوج المسلك:- المعارف البيداغوجية الخاصة:

 ؛Deug) خالل سنتين من التكوين بالجامعة )
  ؛أدوات التواصل باللغة العربية والفرنسية / ويعتبر التحكم في اللغة االنجليزية قيمة مضافة للمترشحين لولوج المسلك

  مقابلة مع المرشحين+  اختبار كتابي+  دراسة الملف طرق االنتقاء:

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

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

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

 الغيا،

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

http://fse.um5.ac.ma 

 
 

 وحدات المسلك                    

 

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


 S5 Enseignement de L’Histoire Géo Education à la Citoyenneté  

Compétences Linguistiques et Communicatives MO 

Français EM 

Anglais EM 

Approfondir la Spécialisation en Géographie: Cartographie MO 

Approfondir la Spécialisation en Histoire: du Maroc-Mondiale MO 

Géographie du Maghreb MO 

 Histoire Epistémologique et Méthodologie Historique MO 

Statistiques et Informations Sur l’Education MO 

 

S6 Enseignement de L’Histoire Géo Education à la Citoyenneté  

Enseignement de la Géographie en Primaires et Secondaires MO 

Enseignement de l’Histoire en Primaires et Secondaires MO 

 Préliminaires Sciences de l’Education MO 

 Enseignement de la Citoyenneté MO 

Enseigner l’Education A la Citoyenneté MO 

Méthodologie de Recherche et Techniques Educatives+Formation MO 

 


