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  مستمر التكوين التسجيل في العن  إعالن
 للتكوين في برنامجالتسجيل امس بالرباط للعموم، أن يعلن مدير المدرسة العليا التابعة لجامعة محمد الخ    

اكتساب وتطوير مهارات التدريس في التعليم حول " (CUشهادة جامعية ) لنيل عنهمؤدى  لمستمرا

لتعميق تكوين المستفيدين في مواد التخصص وتنمية مهاراتهم التواصلية  ،"االبتدائي أو الثانوي

 0202 شتنبرمن األسبوع األول من  لألساتذة ابتداءتستقبل طلبات التسجيل بالمدرسة العليا ، والديداكتيكية

 وسيعلن عن تاريخ التكوين الحقا.

 :اآلتية الفئاتفي وجه  يفتح التكوين : الفئات المستهدفة -أ-

إنشاء مقاوالت  وخارجه أوالمجازون الراغبون في ولوج مؤسسات التعليم العام أو الخاص بالمغرب .2

  تعليمية صغرى

اراتهم المهنية أو أساتذة القطاعين الخاص والعام الراغبون في تعميق معارفهم البيداغوجية وتطوير مه. 0

 إنشاء مقاوالت تعليمية صغرى.

 التدريس . األجانب الراغبون في تعميق معارفهم البيداغوجية وتطوير مهاراتهم المهنية في-3

 : والشروط المطلوبة التخصص التكوين و -ب-         
 

ات  في تخصص نوع التكوين

  التكوين

المطلوبرررررررررة بالنسررررررررر ة  الشرررررررررروط    

 للمترشحين المجازين  

المطلوبررررررة  الشررررررروط 

رشرررررحين تللمبالنسررررر ة 

المنخرررطين فرري الحيرراة 

 المهنية

المطلوبرررررة  الشرررررروط 

بالنسررررررررر ة بالنسررررررررر ة 

 رشحين األجانبتللم

اكتساب 

 وتطوير

مهارات 

في  التدريس

التعليم الثانوي 

 التأهيلي

اللغةةةة العربيةةةة  -

 وآدابها

يةة وآدابهةا أو مةا اإلجازة فةي اللغةة العرب

 ايعادلهم

يشةةةةترط فةةةةيهم شةةةةهادة 

تبتث مزاولة المهنة فةي 

القطاع العام أو الخاص 

 6فةةي مةةدة ال تقةةل عةةن 

 أشهر

يشةةةترط فةةةيهم م ءمةةةة 

تكوينهم مة  مقتيةيات 

برنةةةةةةةةةامج التكةةةةةةةةةةوين 

 المرتقب
التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -

 االس مية 

اإلجةةةةازة فةةةةي الدراسةةةةات اإلسةةةة مية أو 

 اأو ما يعادلهم ةالشريع

)تخصةةةصل علةةةم  اإلجةةةازة فةةةي الفلسةةةفة الفلسفة  -

 ااالجتماع أو ما يعادلهم النفس وعلم

اكتساب 

 وتطوير

مهارات 

في  التدريس

التعليم 

  االبتدائي

 

--- 

 اإلجةةةازة فةةةي ااداب والعلةةةوم اإلنسةةةانية

ا، الدراسةةةةةات العربيةةةةةة وآدابهةةةةة )اللغةةةةةة

 اأو ما يعادلهماإلس مية/ الفلسفة 

وم )العلةةوم الطبيعيةةة / اإلجةةازة فةةي العلةة

 الفيزيةةةةةةةةةةةةةةةةاء والكيمياء/البيلوجيةةةةةةةةةةةةةةةةا

 اأو ما يعادلهم والجيولوجيا/ الرياضيات

 اإلجازة في العلوم القانونية واالقتصادية

)القةةةةانون العةةةةام والخةةةةاص، االقتصةةةةاد 

 اأو ما يعادلهم والمحاسبة

 

ؤسسة باستمرار، المرجو زيارة الموقع اإللكتروني للم ام:ه

https://www.ens.um5.ac.ma 


