
 إعـالن عن فتح الرتشيح لولوج اإلجازة املهنية "ديداكتيك علوم اللغة العربية وآداهبا"
 (2023-2022السنة اجلامعية: )

ش شيدية عن فتحاالكلية المتعددة التخصصات بالر  يعلن عميد  ي ح باب التر
 
اإلجازة المهنية " ديداكتيك للتسجيل ف

ة الممتدة ما  2022-2021معية للغة العربية وآدابها" برسم السنة الجاعلوم ا  2022شتنبر  13بي   وذلك خالل الفتر

 .2022 شتنبر 24و 

 ن: أهداف التكوي
ي  اإلجازةيتوخ  دبلوم 

 
للغة العربية وآدابها" تمكي   الطلبة من اكتساب األسس النظرية والمنهجية ا علوم ديداكتيك "المهنية ف

ي 
 
ورية ف ي مجال تدريس وطرائق تدريللغة العربية ا ديداكتيكالض 

 
سها، كما يهدف هذا التكوين أيضا إىل توسيع معارف الطلبة ف

ي التعل
 
ي ف  اللغوي واألدب 

ي واإلعدادي والثانوي؛الدرسي  
 
 يم االبتداب

ي واإلعدادي والثانوي التأهيلي 
 
بية والتكوين بمختلف أسالكها اإلبتداب  ؛تأهيل الطلبة لولوج مراكز مهن التر

ي إطار ماستر مالئم لتكوينهتزويد الطالب بالمعارف ال
 
ي ف

ورية لتمكينه من متابعة دراسة جامعية ذات هدف مهن   ؛ض 
بوي ي أنشطة الجمعيات والمؤسسات المهتمة بالمجال التر

 
ورية لتمكينه من المشاركة ف   ؛تزويد الطالب بالمعارف الض 

بو  ي مشاري    ع البحث التر
 
ورية لإلنخراط ف بويتزويد الطالب باألدوات المنهجية الض   ؛ي لفائدة مؤسسات تعن  بالشأن التر

ي بما يساير الممارسة الديداكتيكية مع االنفتاح عل المحيطي   االقتصادي 
 
تمريس الطالب عل البحث النظري والميداب

ي 
 .والسوسيومهن 

 :إلجازة المهنيةاب التكوين وحدات 
  

 
1 وحدة 2 وحدة  3 وحدة  4 وحدة  5 وحدة  6 وحدة   

الفصل 
5 

بية  علوم التر
 والديداكتيك

ديداكتيك 
 الدرس اللغوي

اللسانيات 
وديداكتيك اللغة 

 العربية

ديداكتيك النص 
ي ومناهج  األدب 

 تحليله

تكنولوجيا 
المعلومات والبحث 
بوي( ي )التر

 
 اإلجراب

اللغات 
 والمعلوميات

 

الفصل 
6 

قضايا لغوية 
 وبالغية

الديداكتيك 
التطبيقية: 

 التعبت  واإلنشاء

ي    ع التش  
المدرسي 
والتواصل 
بوي  التر

وع المؤطر  التدريب أو المش 

 :واملعارف الالزمة شروط الولوج

ف بمعادلته لها؛ المتطلبة: الشهادة تالديبلوما - ي الدراسات العربية أو أي دبلوم معتر
 
 الجامعية ف

 طرق االنتقاء:  –
 : االنتقاء طرق–
الملف دراسة  

همؤانتقا تم الذين المترشحين معشفوية ال  مقابلةوال االختبار الكتابي  إجراء. 
 االنتقاء:  معايير

  : ي االنتقاء عل ما يلي
 
 يعتمد ف

ات،     الجامعية؛ عدد السنوات الدراسية السنة األوىل والثانية لشهادة الدراسات الجامعية(،)المت  

شيح  : ملف التر

شطلب  استمارة- ي  للتسجيل حالتر
 
وب نيت بالموقع االلكتر    http://candidature.fpe.umi.ac.ma  : القبلي عت  االنتر

 .مقعدا 30:  المرتقبة للطلبةاألعداد  -
 

ة المحددة  شح لطلبالفتر  . 2022 شتنت   24إىل يوم  2022شتنت   13 من يوم: للتسجيل التر
 .  سيتم اإلعالن عن نتائج االنتقاء األوىلي بعد نهاية التسجيل القبلي

 بعد استيفاء العدد المطلوب من الطلبة. مسلك التكوين ملحوظة: يتم فتح 
 

http://candidature.fpe.umi.ac.ma/


 


