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الهدف من التكوين /

Objectif de la formation

يهدف هذا التكوين إلى:
-

تأهيل الطلبة لممارسة مهنة تدريس مكونات اللغة العربية في التعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي
والتأهيلي سواء في التعليم العمومي أو التعليم الخصوصي .واإلسهام في بناء محيط المدرسة
السوسيو -ثقافي بناء فعّاال وناجحا.
إعداد الطلبة الجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وااللتحاق بالتعليم
الثانوي العمومي والخصوصي.
تمكين الطلبة من اكتساب المعارف الضرورية والمهارات الالزمة للقيام بواجبهم المهني في
تدريس اللغة العربية بشكل مباشر.
تكوين الطلبة تكوينا معرفيا المتالك ناصية اللغة العربية ،ومهاريا لتوظيفها في تواصلهم
االجتماعي وتحقيق أهدافهم المختلفة ،ومنها األداء الناجح لجميع المهام التي تسند إليهم في الحياة
العملية.
تأهيل الطلبة نظريا وعمليا لممارسة مهنة تدريس اللغة العربية وفق القدرات والكفايات التي تجعل
منهم مدرسين ناجحين بكل المقاييس.
تأطير الطلبة تأطيرا متكامال وشامال ،يمكنهم من اإلسهام الفعلي في مجال التنمية ،والرقي بشؤون
المدرسة المغربية ،كما يمكنهم من معالجة قضاياها وحل إشكاالتها ،من خالل اكتساب كفاية
البحث التربوي بنوعيه :األكاديمي والتـدخلي اإلجرائي ،واكتساب القدرة على بناء المشاريع
الشخصية.

شروط الولوج Conditions d’accès /
– يفتح المسلك فيي وجيه الطلبية الحاصيلين عليى دبليوم الدراسيات الجامعيية العامية (شيعبة اللغية العربيية
وآدابها) أو ما يعادله.
– أن يكون المترشح غير موظف.
إجراءات االنتقاء Procédure de Sélection /
يتم انتقاء المترشحين بعد استيفائهم شروط الولوج بناء على الخطوات اآلتية:
 -1االنتقاء األولي؛ تيتم دراسية مليف المترشيح (ة) مين خيالل معيايير االنتقياء اآلتيية( :عيدد المييزات ،عيدد
السنوات الدراسية ،نقط المواد األساسية).
 -2اختبار كتابي :يجتاز المترشحون الذي تم انتقاؤهم اختبارين كتابيين في موضوعين على األقل:
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 الموضوع األول :يرتبط بقضايا لغوية أو أدبية ونقدية ( ...مدة اإلنجاز :ساعتان) الموضوع الثاني :تحليل قضية من قضايا التربية ومناقشتها (مدة اإلنجاز :ساعتان) -3اختبار شفوي :يجتاز المترشحون الناجحون في االختبارات الكتابية اختباارا شافويا مان خاالل مقابلاة
أمام لجنة مكونة من أعضاء الفريق البيداغوجي للمسلك.
ملف الترشيح Dossier de candidature /















وصل التسجيل القبلي بالموقع اإللكتروني للكلية.
طلب خطي موجه إلى السيد عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل ،تحت إشراف السيد
المنسق البيداغوجي للمسلك؛
شهادة عدم العمل مسلمة من السلطات المحلية؛
نسخة من السيرة -الذاتية للمترشح تتضمن وجوبا :عنوانه الشخصي ،وهاتفه ،وبريده اإللكتروني.
نسخة من شهادة الباكالوريا مصادق عليها.
نسخة من دبلوم الدراسات الجامعية العامة مصادق عليها؛
نسخة من بيان الينقط المحصيل عليهيا فيي مختليف فصيول الدراسية الجامعيية (الفصيول4-3-2-1 :
نظام جديد ،أو السنتين :األولى والثانية من السلك األول نظام قديم) مصادق عليها؛
نسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها؛
عقد ازدياد حديث؛
 03صور شمسية حديثة من الحجم الصغير(حجم صور البطاقة الوطنية).
ظرف متنبر يحمل اسم المترشح وعنوانه؛
ظرف من الحجم الكبير يضم جميع وثائق الملف المطلوبة؛
تودع الملفات من لدن المعني باألمر؛
ال تقبل الملفات الناقصة أو الواردة عبر البريد ،أو الاوردة خاارا اآلجاال المحاددة لتقاديم للباات
الترشيح ،وال تسترجع كيفما كانت النتيجة./،

