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 المنسق البيداغوجي للمسلك: ذ. محمد الشيكر 

 

 06 الطاقة االستيعابية للمسلك:

 /////  االختيارات، عند االقتضاء:

 الفلسفة، التربية. : للمسلك محددةال المفاھيم

 

  أھداف التكوين:
 تعميق/اكتساب المعارف والمهارات المتعلقة بالتخصص؛ -

 اكتساب المعارف األساس في المجاالت التربوية والبيداغوجية والديداكتيكية؛ -

 استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال التربية، -

 ؛اكتساب تقنيات التنشبط والتواصل -

 تعرف مقومات مهنة التدريس وأخالقياتها؛ -

 تعرف فضاء العمل؛ -

 اكتساب مهارات التكوين الذاتي. -

 
 منافذ التربية والتكوين بجميع مستوياتها. :منافذ التكوين

الخاص باإلجازة في التربية، يتم انتقاء المرشحين بناء  البيداغوجية الوطنيةوفق دفتر الضوابط ) شروط القبول

 شفوية( ومقابلة لملف على دراسة ا

 
 يا المناسبة لتخصص الفلسفة أو دبلوم معترف بمعادلتهارشهادة الباكالو لومات المتطلبة:بالد 

علوم  ،إنسانيةعصرية، علوم  آدابالوريا علوم اقتصاد، علوم الحياة واألرض، علوم فيزيائية، )بك

 رياضية(

 :طرق االنتقاء  

 ،دراسة الملف 

 معايير الترتيب الرئيسية: 



 حسن، مستحسن الميزات: -

 فما فوق 21النقط المحصل عليها في المعدل العام الوطني  -

 فما فوق 22المحصل عليها في المعدل العام الجهوي  نقطال -

 فما فوق 21 :الفلسفةمادة   -

 فما فوق 21 :العربية اللغةمادة  -

 فما فوق  21: اللغة الفرنسيةمادة  -

 مقابلة 

 

 المحتوى البيداغوجي:
 

 1 الفصل   2 الفصل

 مبادئ التفكير الفلسفي الفلسفة اليونانية

 مفاھيم ونصوص فلسفية المنطق وآليات االستدالل

 مدخل إلى علم النفس تاريخ ومجاالت نصوص فلسفية بلغة أجنبية

 مدخل إلى مناھج علم النفس العلم القديم / حكمة الشرق

 علم االجتماع الكتابة الفلسفية

 1  اللغة الفرنسية 2 اللغة الفرنسية

 1المعلومات واالتصاالت في تدريس الفلسفة تكنولوجيا  (TICE)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس

  3 الفصل  4  الفصل

 الفلسفة اإلسالمية الفلسفة الحديثة

1الفلسفي  المؤلف  الفلسفة السياسية 

 فلسفة العلوم تيارات فلسفية معاصرة

الجمالياتفلسفة الدين /   الترجمة 

 الميتافزيقا األنتربولوجيا الثقافية

 علوم التربية بةطرق ومقاربات  بيداغوج

  5 الفصل  6الفصل

3 المؤلف الفلسفي   2 الفلسفي المؤلف 

    1ديداكتيك الفلسفة  منطق القضايا 

2ديداكتيك الفلسفة   الفكر العربي المعاصر 

 اخالقيات المهنة والتربية على القيم نظريات الحجاج

 المنطق وفلسفة اللغة فلسفة التربية

 1تدريب االنغماس في وسط تربوي  2تربوي تدريب االنغماس في وسط 

  

 


