
 

طاجامعة محمد الخامس بالرب  

 المدرسة العليا لألساتذة

 
 

  ماستردبلوم : 

 

 التدريسطرق البحث و مناهج: الجغرافياو التاريخعنوان المسلك: 

 

 باحو العزيزعبد ذ.  المنسق البيداغوجي للمسلك:

       طالبا 20للمسلك: الطاقة االستيعابية 

، للجغرافيا، المقومات االبستمولوجية للتاريخ، المقومات االبستيمولوجية الجغرافياعلم  ،التاريخعلم  للمسلك:  المحددة المفاھیم

البحث الديداكتيكي،  تقنياتو مناهجالبحث الجغرافي،  تقنياتو مناهج التاريخينالبحث  تقنياتو مناهج، الجغرافياديداكتيك 
 .ن القيمالتربية ع، فيمات الجغرا، نظام المعلو(الرقمية)الموارد  الجديدة التكنولوجيات

  أهداف التكوين: 

، تقنیات، مناهج)معارف، المقومات االبستمولوجیة ملما باألسس و هعلمیا عاما ومتینا، یجعل اعطاء الطالب تكوینإ ✓

 ؛ة الخاصة بتدریس مادتي التاریخ والجغرافیاالدیداكتیكیوظائف( و

 هاستثمار نتائج، ووالجغرافیا التاریخكتیكي في تخصصي كادیمي والدیداالعمل على تنمیة وتعمیق البحث العلمي األ ✓

 م؛المادتین في جمیع أسالك التعلیلتطویر تدریس 

 والجغرافیا التاریخالدیداكتیكي في حقلي كادیمي واأله هیل الطالب نظریا وتطبیقیا لممارسة البحث العلمي بشقیأت  ✓

 ؛في سلك الدكتوراه هجل متابعة دراستأمن 

 التقنیاتباعتماد  والجغرافیا التاریخ بتدریساألدوات الدیداكتیكیة الخاصة بتكار وإنتاج الوسائل وإعداد الطالب ال ✓

  ؛(الصور ،األطالس، المعلوماتیة، البرامج الوثائقیة والتفاعلیة، األفالم اآللیة، الخرائط الرقمیةالموارد الحدیثة )

 لتطویرستثمار نتائج ذلك االبحث الدیداكتیكي، وجھة، ومن  الجغرافيو التاریخيالربط بین البحث االبستمولوجي   ✓

مؤسسات  ،التعلیم العالي: )والتكوین التربیةأسالك  جمیع، في والجغرافیا التاریخ تدریس وتقنیاتوطرق  مناهج

المجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث  توصیات االثانوي اإلعدادي والتأهیلي ... )حسب ما تنص علیھ التعلیم

 (؛من خالل البحث العلمي التدریسمھنة  تطویرلى إ الداعیةعلمي ال

ة مھام البحث ودیداكتیكیة، قادرة على مزاول أكادیمیة ،عالیةذات كفاءات  علمیةأطر  وتكوبنفي إعداد  المساهمة ✓

النقص  لتغطیةذلك األخرى و التكوین في مؤسساتالعالي و التعلیمفي مؤسسات  والتدریس والتأطیرالعلمي 

 .الحاصل فیھا

 

  منافذ التكوين: 

 :من حاملھا ھمادیداكتیو والجغرافیا التاریخمادتي الماستر في  شھادةتمكن 

 الديداكتيك، و والجغرافيا التاريخفي مجال  جامعيةطروحات أعداد في سلك الدكتوراه إل التسجيل ✓



أو في  التربوية،طر و في مؤسسات تكوين األألي، العا التعليمالعمل مستقبال في مؤسسات  بإمكانهاعليا  تربويةطر أإعداد   ✓

  ؛و الخصوصيأالعمومي  التعليممؤسسات 
 ، واالستشارة(الخبرة ) والتكوين التربيةدراسات التي تهتم بإنجاز أبحاث ودراسات في مجال العمل في بعض مكاتب ال  ✓

الوسائط يداكتيكية والدعامات الدالوسائل والنشر التي تقوم بإنتاج الكتب و دورفي بعض المقاوالت و االشتغال إمكانية  ✓

 ؛ (didacticiel) تربوية معلوماتية، برامج تفاعلية، سبورات رقميةئط، موارد خرا) التعليمية

 .الرقمية( المواردت والوسائط الديداكتيكية )الدعاما وتوزيعإنتاج نشاء مقاوالت خاصة تهتم بصناعة وإ ✓

وط القبول:      شحي    شر ي إضافة إىل امتحان شفوي واجتياز  ،يتم انتقاء المتر   اختبار كتاب 

  المتطلبة:  تالديبلوما

و فههي أ ،الجغرافیههاو فههي تخصههص أالحضههارة، و التههاریخ، إمهها فههي تخصهص األساسههیةاإلجهها ة فههي الدراسههات  شهھادة ✓

  ؛القریبة اإلنسانیةبعض تخصصات العلوم 
، أو مهن بعهض الجغرافیهاتخصهص فهي و أالحضهارة، و التهاریخ(، إما في تخصهص المعرفیة) اإلجا ة المھنیة شھادة  ✓

 ، القریبة اإلنسانیةتخصصات العلوم 
 التههاریخ تههدریس: للتربیههة)المسههلك الجههامعي  الجغرافیههاو التههاریخفههي تخصههص  التربویههةاإلجهها ة المھنیههة  شههھادة  ✓

، واإلجا ة فهي التربیهة تخصهص LPQME-HGالتدریس  واإلجا ة المھنیة التأهیلیة لمھن ،HG-FUE والجغرافیا

 : تدریس التاریخ والجغرافیا(.CLE-HGالتعلیم الثانوي 
 

  المعارف البيداغوجية الخاصة:   
فهي سهلك  (1-6لفصهول )االمكتسبة فهي السهنوات الهثالس لسهلك اإلجها ة والمناهج والمعارف  المضامین جمیع ✓

 .، او هما معاالجغرافیاضارة، أو في تخصص والح التاریخفي تخصص  األساسیةجا ة الا
 

  طرق االنتقاء: 
؛ الملفدراسة  ✓  + انتقاء أولي
؛كاختبار   ✓ ي  تاب 
 . شفوية مقابلة ✓

  : ي  المحتوى البيداغوج 

 

 1 الفصل   2 الفصل

 إبستيمولوجية قضاياوسس أ: التاريخيلفكر ا المغرب تاريخالتخصص المعرفي في  تعميق التاريخ:

 عامة تاريخية قضاياومعارف  المغرب جغرافيةالتخصص المعرفي في  تعميق: الجغرافيا

 إبستيمولوجية قضاياوسس أالفكر الجغرافي:  التاريخديداكتيك 

 عامة جغرافية قضاياومعارف  الجغرافياديداكتيك 

   المساعدة االجتماعية والعلوم والجغرافيا التاريخ ايا عامةضمعارف وق :التربيةعلوم 

 إحصاءو أجنبيةلغة  (الرقمية)الموارد  الجديدة اتالتكنولوجي

  3 الفصل  4  الفصل

 رسالة البحث

بية عىلالھویة،  قضايا  : التاري    خ القیم والمواطنة والتر  

بية البیئیة، والتنمية المستدامة البيئة قضايا : الجغرافيا   والتر

البحث العلمي تقنياتو مناهج  

 مقارباتو قضايا-والجغرافيا تاريخال: االجتماعيةالبحث في العلوم 

بوي  : البحث التر  ومقاربات قضايا  والدیداكتیكي

ي البحث
 نظام المعلومات الجغرافية وتوظيفه ف 

 


