
 

 

  العلوم االجتماعية والتنمية تدريس : ماستر

 المنسق : ذ. محمد قفصي
 

 أهداف التكوين  
 الهدف العام :

 لتأهيلهم لمرحلة الدكتوراه. وذلك وقضايا البيئة والتنمية المستدامة تعليم وتعلم العلوم االجتماعيةتكوين باحثين في  -
 على: المتعلم قادرا -في نهاية التكوين يصبح الطالب األهداف الخاصة:

 والتنمية المستدامة لعلوم االجتماعيةالمتصلة بتعليم وتعلم ا والمناهجالمفاهيم والنظريات  معرفة وإدراك -
 في ارتباط مع قضايا البيئة والتنمية المستدامة لعلوم االجتماعيةالمتصلة بحقول ا والمناهجالنظريات فهم وتحليل وتطبيق  -
 العلوم، التواصل،التخطيط االستراتيجي، علوم البيئة بموضوع المسلك: التدريس، تاريخالمعرفية ذات الصلة  التحكم في الحقول -
 بتدريس العلوم االجتماعية في مجاالت البيئة والتنمية المستدامةالبحث المتصلة  وأدواتطرق تطبيق مناهج و  -
وتطوير أساليب  أجل دعممن  وتوظيف المكتسبات المحصلةحل التعليمية مختلف المرا االجتماعية والتنمية في تدريس العلومتحليل واقع  -

 في القضايا المتصلة بموضوع المسلكالبحث التدريس و 
تقييم ودعم وتطوير مكانة تدريس وتعلم العلوم االجتماعية: الجغرافيا، التاريخ ، االقتصاد وعلم  توظيف وتطبيق الخبرات المكتسبة من اجل -

 قضايا البيئة والتنمية المستدامة وكذلك   -االجتماع 
   

 منافذ التكوين
 مهن التربية والتعليم األطر:تكوين  ولوج سوق الشغل كمدرس وباحث في مؤسسات إمكانية، 
 التدريس في مختلف مؤسسات المنظومة التربوية النظامية وغير النظامية في التعليمين العمومي والخاص، 
  ع المدني ومكاتب الدراسات التي لها عالقة بقضايا مجتمعية تنموية بيئية) مثل موالخاصة ومنظمات المجتاالشتغال في المؤسسات العمومية

 ذات العالقة...( اإلدارات، الترابية ، الجماعاتلبشريةاالمبادرة الوطنية للتنمية 

 
   

  شروط الولوج والمعارف الالزمة
 2018يوليوز  06يونيو  إلى  18من     http://preinscription.um5.ac.ma    التسجيل القبلي عبر االنترنت

 الدبلومات المتطلبة:
 اإلجازة في الجغرافيا،اإلجازة في التاريخ،اإلجازة في العلوم االقتصادية. –
 المؤدية لولوج المسلك:جغرافيا،تاريخ،اقتصاد،علم اجتماع والمنهجية لمختلف التخصصاتالمرتكزات النظرية -المعارف البيداغوجية الخاصة:  –
 أدوات التواصل باللغة العربية والفرنسية / ويعتبر التحكم في اللغة االنجليزية قيمة مضافة للمترشحين لولوج المسلك  –
 المبادئ العامة لمناهج وأدوات البحث في العلوم االجتماعية –
 االنتقاء:طرق  –

 دراسة الملف  
 .اختبار كتابي : ثقافة عامة في تخصص الجغرافيا، التاريخ، االقتصاد 
 .مقابلة 

 

  

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


 وحدات التكوين

 

 الرقم عنوان الوحدة
 

 المهارات اللغوية التواصلية
(انجليزية+ )فرنسية   

1 
و
أل
ل ا

ص
الف

ل
 

 2 تعميق التخصص في الجغرافيا
 3 تعميق التخصص في التاريخ

 4 تعميق التخصص في االقتصاد
 5 مناهج العلوم االجتماعية
 6 تطور العلوم واالجتماعية

 1 علم اجتماع التنمية

ي
ل الثان

ص
 الف

 2 ديداكتيك الجغرافيا في التعليم االبتدائي والثانوي
 3 ديداكتيك التاريخ في التعليم االبتدائي والثانوي

التعليم الثانوييداكتيك االقتصاد  فيمرحلة   4 
 5 التربية من اجل البيئة والتنمية المستدامة

 6 تدريس التربية على المواطنة
 1 منهجية البحث  وأدواته

ث
ل الثال

ص
 الف

 2 قضايا راهنة في العلوم االجتماعية
المستدامةلبيئة والتنمية اوقضايا  التربية المجالية   3 

الترابيالدرس الجغرافي والتخطيط   4 
 5 تدريس العلوم االجتماعية في الجامعة

 6 العلوم االجتماعية والتراث

 التدريب أو الرسالة

1 

ع
ل الراب

ص
 الف

2 

3 

4 

5 

6 

 


