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Conseil et Encadrement Supérieur

أهداف التكوين
الدهداف العامة للتكوين :
يهدف هذا الماستر المتخصص إلى تكوين أطر تربوية قادرة على :
 تطوير رؤية استشرافية للصل ح التعليم الديني وفق الرؤية الستراتيجية التي أعدها المجلس العلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تجديد وتطوير التكوين التربوي في إدماج القيم في المنظومة التربوية وفق الرأي الصادر عن نفس المجلس تطوير طرق بناء المناهج التعليمية في التربية السلمية وعلوم الشريعة بجميع أسل ك التعليم تصميم وإدارة التكوين في طرق ووسائل التدريس والتقويم في الدراسات السلمية تمكين الخريجين من أدوات بناء وإدارة مشروع تربوي في الدراسات السلمية الرفع من قدرات الخريجين في تدريس مواد الدراسات السلمية والعلوم الشرعية -تطوير التكوين والبحث العلمي في مجال بناء مناهج الدراسات التربوية السلمية على مستوى الماستر والدكتوراة .

المهارات المراد تحصيلها و منافذ التكوين
المهارات المراد تحصيلها :
القدرة على بناء المناهج التعليمية في الدراسات السلمية بجميع أسل ك التعليم
التمكن من تصميم وإدارة التكوين في طرق ووسائل التدريس والتقويم في الدراسات السلمية
امتل ك منهجية بناء وإدارة مشروع تربوي في الدراسات السلمية بإدماج القيم
امتل ك مهارات التدريس في مواد الدراسات السلمية والعلوم الشرعية
ضبط منهجية التكوين والبحث العلمي في مجال بناء مناهج الدراسات التربوية السلمية على مستوى الماستر والدكتوراة

-

منافذ التكوين :
-

تزويد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمتخصصين في تطوير مناهج تدريس التربية السلمية وعلوم الشريعة
تزويد سوق الشغل بأساتذة مؤهلين للتدريس والتأطير التربوي بالتعليم العام ومؤسسات التعليم الخصولصي وقطاع التعليم اللصيل بوزارة التربية

-

الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي ،وكذا قطاع التعليم العتيق بوزارة الوقاف والشؤون السلمية.
تزويد الدول التي توجد بها جالية مغربية بمتخصصين في تدريس التربية السلمية وإدماج القيم السلمية في المنظومات التربوية
تزويد الدول الصديقة بالعالم السلمي وإفريقيا بأطر مؤهلة لتطوير مناهج تدريس التربية السلمية وعلوم الشريعة بها.

الفئة المستهدفة و شروط اللتحاق
الفئة المستهدفة :
الطلبة الحاصلون على :
 الاجازة المهنية في تخصص التربية اللسليمية الاجازة في يمسلك الدرالسات اللسليمية الاجازة في يمسلك الشريعة الاجازة في يمسلك أصول الدين الاجازة يمن دار الحديث الحسنية العالمية في التعليم العتيق يما يعادل الشهادات السالفة الذكرالمكتسبات القبلية البيداغوجية :
-

يمعرفة كافية بمناهج العلوم اللسليمية
يمعرفة بتاريخ الحركات الصليحية في العالم اللسليمي
اطل ع على الفكر اللسليمي المعاصر
تكوين في يمجال المعلويميات والتواصل

-

تجربة تربوية يميدانية إن توفرت
يمعرفة عايمة باللغات

طرق التنتقاء وفقا لقرارات مجلس الجامعة :

-

دراسة الملف
التختبار الكتابي
المقابلة الشفوية

الشركاء
الكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لطنجة-تطوان-الحسيمة

وصف التدريب
يمكن التدريب المهني الطالب يمن:
 القدرة على التنزيل الميداني للمعارف النظرية المكتسبة خلل التكوينايمتل ك يمهارات العمل التربوي الميدانيالتدرب على تجاوز صعوبات تدبير المشاريع التربوية-التدرب على العمل التعاوني ضمن يمؤلسسة تربوية.

التصال
منسق المسلك  :خالد الصمدي
رقم التلفون :
البريد اللكتروني samadikh@yahoo.fr :
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نظريات التعليم والتعلم
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