La Faculté des Sciences de l’éducation annonce l’ouverture des concours d’accès
au cycle Licence Professionnelle au titre de l’année universitaire 2019/2020
dans les filières suivantes :

LP TECHNOLOGIE DE L’EDUCATION ET INNOVATION PEDAGOGIQUE
Diplômes requis : Etre titulaire d’un DEUG en sciences de l’éducation ou en informatique ou d’un DEUG
(4 semestres validés) d’un DTS ou d’un diplôme jugé équivalent.

LP EDUCATION PRESCOLAIRE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Diplômes requis : Etre titulaires d’un DEUG , d’un DEUP ou tout diplôme reconnu équivalent.

تدريس التاريخ والجغرافية والتربية على المواطنة
الدبلومات المتطلبة :دبلوم الشهادات الجامعية ( (Deugفي  :التاريخ أو الجغرافيا أو اإلجازة األساسية في التاريخ أو الجغرافيا أو ما يعادلها.

تدريس التربية الموسيقية وتنشيط البنيات الموسيقية
الدبلومات المتطلبة  :دبلوم الدراسات الجامعية العامة ( )DEUGأو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية ( )DEUPفي جميع التخصصات،
باإلضافة إلى شهادة تثبت النجاح في مستوى السنة الخامسة -على األقل في العزف والصولفيج من أحد المعاهد أو المدارس الموسيقية .

ملحوظة :
 يتعين على المترشحين القيام بالتسجيل القبلي بالموقع اإللكتروني داخل اآلجال المحددة لذلك :http://preinscription.um5.ac.ma/
من  17يونيو إلى  03يوليوز 2019
 سيتم اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي بعد نهاية عملية التسجيل القبلي ، يتعين على المترشحين المقبولين في االنتقاء األولي إيداع الوثائق الخاصة بالتسجيل وفق التواريخ المحددة لذلك حتى يتسنى لهماجتياز مباريات الولوج ،وكل ملف تبث مخالفته للمعلومات التي سبق اإلدالء بها عند التسجيل القبلي سيعتبر الغيا،
 اإلخبار بالبرنامج الكامل الجتياز مباريات الولوج واإلعالن عن النتائج يتم داخل الفضاءات المخصصة لذلك بالكليةو على موقعها اإللكترونية http://fse.um5.ac.ma :
الوثائق المطلوب اإلدالء بها بعد اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي
 نسخة من وصل التسجيل القبلي عبر االنترنت ، نسخة مصادق عليها من شهادة الباكالوريا و شهادة الدراسات الجامعية العامة أو المهنية ، نسخة مصادق عليها من كشف النقط من األسدس األول إلى األسدس الرابع، نسخة مصادق عليها للبطاقة الوطنية، صورة فوتوغرافية شخصية، -ظرف كبير يحمل اسم المرشح ،اسم المسلك المختار والرقم الترتيبي المعلن عنه في نتائج االنتقاء األولي.

