إعـﻼن عﻦ ﻓتﺢ الﱰﺷيﺢ لولوج اﻹﺟازة اﳌﻬﻨية "ديداكتيك علوم اللغة العربية وآدا ا"
الﺴﻨة اﳉاﻣعية(2018-2017) :
ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻤﻴﺪ الكﻠﻴة الﻤتﻌﺪدة التخصصات بالراﺷﻴﺪﻳة ﻋﻦ ﻓتﺢ باب ال ﺷﺢ لﻠتسجﻴل اﻹجازة الﻤهنﻴة " دﻳﺪاكتﻴك
ﻋﻠوم الﻠغة الﻌربﻴة وآدابها" برسم السنة الجاﻣﻌﻴة  2018-2017وذلك خﻼل الف ة الﻤﻤتﺪة ﻣا ب  31ﻳولﻴوز
 2017و 31ﻏﺸﺖ .2017

أهداف التكويﻦ:
ﻳتو دبﻠوم اﻹجازة الﻤهنﻴة " دﻳﺪاكتﻴك ﻋﻠوم الﻠغة الﻌربﻴة وآدابها" تﻤك الطﻠبة ﻣﻦ اكتساب اﻷسس النظرﻳة والﻤنهجﻴة
ال ورﻳة دﻳﺪاكتﻴك الﻠغة الﻌربﻴة وطرائق تﺪرﻳسها ،كﻤا ﻳهﺪف ذا التكوﻳﻦ أﻳضا إ توسﻴع ﻣﻌارف الطﻠبة ﻣجال تﺪرﻳس
التﻌﻠﻴم اﻻبتﺪا واﻹﻋﺪادي والثانوي؛
الﺪرس الﻠغوي واﻷد
توﻓ تكوﻳﻦ ﻋال و ﻣتخصص وصف و تحﻠﻴل النصوص اﻷدبﻴة وتقوﻳﻤها.
اكتساب الطالب ﻣﻌارف و ﻣهارات ﻣجاﻻت ﻣﻌرﻓﻴة ﻣختﻠفة ،تؤ ﻠه ﻻختﻴار القطب الﻤﻼئم لﻤؤ ﻠته و ﻣﻴوﻻته قصﺪ التكﻴف
اﻹﻳجا ﻣع الﻤحﻴط و اﻻنﺪﻣاج ﻓﻴه.
الﻤحاﻓظة ﻋ القﻴﻤة الﻌﻠﻤﻴة لﻠﺸوا ﺪ بﻤراﻋاة تنوع التكوﻳﻦ و ﻣبﺪأ التخصص و جﻌﻠها أك تناﻓسﻴة وطنﻴا و دولﻴا و أك ﻣﻼءﻣة
لسوق الﺸغل و احتﻴاجات الﻤﺪرسة الﻤغربﻴة.
تﻤرﻳس الطالب ﻋ البحث النظري والﻤﻴﺪا بﻤا ﻳساﻳر الﻤﻤارسة الﺪﻳﺪاكتﻴكﻴة ﻣع اﻻنفتاح ﻋ الﻤحﻴط اﻻقتصادي
والسوسﻴوﻣه .

وحدات التكويﻦ ﺑﺎﻹجﺎزة المهنية:
الوحـﺪة 1
الفصل
5

ﻋﻠوم ال بﻴة
والﺪﻳﺪاكتﻴك

الفصل
6

ﻋﻠم النفس
ال بوي و
الﺪﻳﺪاكتﻴك

الوحـﺪة 3

الوحـﺪة 2

الﻠسانﻴات
الﺪراسات
اﻷدبﻴة ودﻳﺪاكتﻴك الﻠغة
تحﻠﻴﻠها
و ﻣنا ج
الﻌربﻴة
الت
الﻤﺪر
والتواصل
ال بوي

الوحـﺪة 4

الوحـﺪة 5

الوحـﺪة 6

الﺪراسات الﻠغوﻳة

تكنولوجﻴا
الﻤﻌﻠوﻣات والبحث
اﻹجرا

الﻠغات
والﻤﻌﻠوﻣﻴات

ﻳع

قضاﻳا لغوﻳة
وأدبﻴة

التﺪرﻳب أو الﻤ

شروط الولوج والمعﺎرف الﻼزمة:
الﺪراسات الﻌربﻴة أو أي دبﻠوم ﻣﻌ ف بﻤﻌادلته لها؛

– الﺪﻳبﻠوﻣات الﻤتطﻠبة :الﺸهادة الجاﻣﻌﻴة
– طرق اﻻنتقاء:
دراسة الﻤﻠف
ﻣﻌاﻳ اﻻنتقاء:
ﻳﻌتﻤﺪ اﻻنتقاء ﻋ ﻣا ﻳ :
الﻤ ات) ،السنة اﻷو والثانﻴة لﺸهادة الﺪراسات الجاﻣﻌﻴة( ،ﻋﺪد السنوات الﺪراسﻴة الجاﻣﻌﻴة؛
اختبار كتا
الﻤسﻠك.
ﻣقابﻠة أﻣام لجنة تتكون ﻣﻦ أساتذة ﻣتﺪخﻠ
استﻤارة طﻠب ال ﺷﺢ لﻠتسجﻴل القب ﻋ اﻻن نﻴﺖ بالﻤوقع اﻻلك و lp.fpe.umi.ac.ma :
– اﻷﻋﺪاد الﻤرتقبة لﻠطﻠبة 30 :ﻣقﻌﺪا.
الف ة الﻤحﺪدة لطﻠب ال ﺷﺢ لﻠتسجﻴل :ﻣﻦ ﻳوم  31ﻳولﻴوز  2017إ ﻳوم  31ﻏﺸﺖ  2017م

وع الﻤؤطر

