
ا"  إعـالن عن فتح الرتشيح لولوج اإلجازة املهنية "ديداكتيك علوم اللغة العربية وآدا
 )2018-2017: (اجلامعيةالسنة 

ش شيدية عن فتحاالكلية المتعددة التخصصات بالر  يعلن عميد  ديداكتيك " اإلجازة المهنية للتسجيل  ح باب ال
ة الممتدة ما ب  2018-2017معية برسم السنة الجا" للغة العربية وآدابهاعلوم ا يوليوز  31وذلك خالل الف
  .2017غشت  31و 2017

 : نأهداف التكوي
تمك الطلبة من اكتساب األسس النظرية والمنهجية " للغة العربية وآدابهاا علوم ديداكتيك "المهنية   اإلجازةيتو دبلوم 
ورية   ذا التكوين أيضا إ توسيع معارف الطلبة  مجال تدريس وطرائق تدريسهللغة العربية ا ديداكتيكال ا، كما يهدف 

 يم االبتدا واإلعدادي والثانوي؛الدرس اللغوي واألد  التعل
  .توف تكوين عال و متخصص  وصف و تحليل النصوص األدبية وتقويمها

له ال اك لته و ميوالته قصد التكيف تساب الطالب معارف و مهارات  مجاالت معرفية مختلفة، تؤ ختيار القطب المالئم لمؤ
  .اإليجا مع المحيط و االندماج فيه

د بمراعاة تنوع التكوين و مبدأ التخصص و جعلها أك تنافسية وطنيا و دوليا و أك مالءمة  المحافظة ع القيمة العلمية للشوا
  .لسوق الشغل و احتياجات المدرسة المغربية

ع البحث النظري والميدا بما يساير الممارسة الديداكتيكية مع االنفتاح ع المحيط االقتصادي  تمريس الطالب
 .والسوسيومه 

 :إلجازة المهنيةاب التكوين وحدات 
  

  6 دةـالوح  5 دةـالوح  4 دةـالوح  3 دةـالوح  2 دةـالوح  1 دةـالوح 
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 :والمعارف الالزمة الولوج شروط

ف بمعادلته لها؛ الشهادة: المتطلبة تالديبلوما –   الجامعية  الدراسات العربية أو أي دبلوم مع
  :طرق االنتقاء –

 دراسة الملف 
  :االنتقاءمعاي 

  :يعتمد  االنتقاء ع ما ي  
ات،     الجامعية؛ السنوات الدراسية عدد  ،)السنة األو والثانية لشهادة الدراسات الجامعية(الم
 اختبار كتا 
المسلك متدخل لجنة تتكون من أساتذة  مقابلة أمام . 

شطلب  استمارة و  للتسجيل حال نيت بالموقع االلك     lp.fpe.umi.ac.ma :القب ع االن

 .مقعدا 30: بةالمرتقبة للطلاألعداد  –
  

ة  ش لطلبالمحددة الف  م 2017 غشت 31يوم إ  2017 زيوليو  31 يوم من: للتسجيل حال


