
سلك متجدد لتكوين
أساتذة من الجيل الجديد

االنتقاء من أجل االرتقاء

سارعوا للتسجيل عبر البوابة االلكترونية 
الخاصة بالمباراة

www.cursussup.gov.ma

من 22 يوليوز إلى غاية
31 غشت 2022

كيفية الترشيح:
 

يمكن للمترشحات والمترشحين الحاصلين على الباكالوريا
دورتي 2021 و 2022 أن يقوموا بتسجيل ترشيحهم عبر البوابة 

  www.cursussup.gov.ma :اإللكترونية الخاصة بالمباراة

وذلك من يوم الجمعة 22 يوليوز إلى غاية
يوم األربعاء 31 غشت 2022.

مراحل المباراة:
 

انتقاء تمهيدي
يتعين على المترشحات والمترشحين الذين تم انتقاؤهم، تحميل 
بطاقة االستدعاء الجتياز االختبار الشفوي من البوابة اإللكترونية 

للمباراة وطبعها. وتحتوي هذه البطاقة، خصوصا، على 
المعلومات المتعلقة بتاريخ ومكان اجتياز االختبار الشفوي.

 
اختبار شفوي

ينظم االختبار الشفوي بالنسبة للمترشحات والمترشحين
المقبولين في االنتقاء التمهيدي حسب الجدولة الزمنية التالية:

• مسالك التعليم الثانوي: خالل الفترة الممتدة
ما بين 12 و 14 شتنبر 2022.

• مسالك التعليم االبتدائي: خالل الفترة الممتدة 
ما بين 15 و17 شتنبر 2022.

 
إعالن النتائج النهائية

يوم الخميس 22 شتنبر 2022 عبر المنصة اإللكترونية 
www.cursussup.gov.ma

 
التسجيل النهائي

يتم التسجيل النهائي في المؤسسات المعنية
ابتداء من 26 شتنبر 2022.
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تقديم
التربية  لمهن  اإلعداد  إلى  التربية  في  اإلجازة  مسالك  تهدف 
مختلف  في  الثانوي  والسلك  االبتدائي  بالسلك  والتكوين 

التخصصات.

العليا  بالمدارس  التربية  في  اإلجازة  سلك  في  التكوين  ويتم 
علوم  وكلية  والتكوين  للتربية  العليا  والمدارس  لألساتذة 

التربية والمدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني بالمحمدية.

البيداغوجية  الهندسة  وتجويد  تجديد  على  العمل  تم  وقد 
لسلك اإلجازة في التربية بهدف تكوين جيل جديد من األساتذة

الفئة المعنية واآلفاق المهنية
الفصل  مستوى  على  التربية  في  اإلجازة  سلك  تكوين  يفتح 
2021 و2022  البكالوريا  األول في وجه الحاصلين على شهادة 

أو دبلوم معترف بمعادلته لها.

السنة  في  التربية  في  اإلجازة  سلك  لولوج  الترشيح  يمكن 
بالنسبة  الخامس)  (الفصل  الثالثة  أو  الثالث)  (الفصل  الثانية 

للطلبة المستوفين لشروط الولوج.

يمكن للحاصلين على اإلجازة في التربية إما متابعة دراستهم 
مباراة  اجتياز  أو  التربية،  في  والدكتوراه  الماستر  بسليك  العليا 
التوظيف في إطار النظام األساسي الخاص بأطر األكاديميات 
الجهوية للتربية والتكوين، حيث سيستفيد الناجحون في هذه 
بالمراكز  واحدة  سنة  لمدة  المهني  التأهيل  من  المباراة 
لمدة  المهننة  فترة  تليها  والتكوين  التربية  لمهن  الجهوية 
المراكز  هذه  بين  بالتناوب  التكوين  طريق  عن  ثانية  سنة 

والمؤسسات التعليمية.

المستجدات:
 

من  عليها  الحاصلين  التربية  في  اإلجازة  شهادة  تمكن 
التدريس، وتجعلهم متمكنين  اإللمام بمختلف زوايا مهنة 
من مختلف مهارات وأساسيات التعليم. وتتمثل أبرز وأهم 
لتكوين  البيداغوجية  بالهندسة  المتعلقة  المستجدات 

سلك اإلجازة في التربية في اآلتي:

علم  البيداغوجية:  والتقنيات  العلوم  من  التمكن   •
 ،4.0 البيداغوجيا  االجتماع،  علم  التربوي،  النفس 

أخالقيات مهنة التدريس ... 

إتقان لغات التدريس واللغات األجنبية، من خالل   •
نظام اإلشهاد 

األفقية  والمهارات  الذاتية  الكفايات  على  التوفر   •
ورموزه  المغرب  بتاريخ  المرتبطة  تلك  فيها  بما 
على  والتربية  الوطنية،  للهوية  الثقافية  والروافد 

المواطنة والحس المدني، والثقافة والفنون ...

تطوير المهارات الرقمية: اإلنتاج الرقمي، تقنيات   •
وآليات التدريس عن بعد ...  

يستفيد الطالبات والطلبة المسجلون بسلك اإلجازة 
في التربية من تعويض شهري قدره

ألف (1000) درهم        
مقابل القيام بأعمال تربوية لفائدة مؤسسة تعليمية(*) 

خالل مدة التكوين.

التخصصات:
 

اإلجازة في التربية: تخصص التعليم االبتدائي  •

اإلجازة في التربية: تخصص التعليم االبتدائي– اللغة األمازيغية  •

اإلجازة في التربية: تخصص التعليم الثانـوي– اللـغــة العـربـيـــة  •

اإلجازة في التربية: تخصص التعليم الثـانـوي– اللغة الفرنسـيـة  •

اإلجازة في التربية: تخصص التعليم الثانـوي– اللغـة اإلنجليـزيـة  •

اإلجازة في التربيـة: تخصــص التعلـيــم الثـانــوي– الـفـلـســفــة  •

البدنية  التربية  الثانوي–  التعليم  تخصص  التربية:  في  اإلجازة   •
والرياضة

اإلجازة في التربية: تخصص التعليم الثانوي–التاريخ والجغرافيا  •

اإلجازة في التربية: تخصص التعليم الثانوي– التربية اإلسالمية  •

االقتصاد  علوم  الثانوي–  التعليم  تخصص  التربية:  في  اإلجازة   •
والتدبير

اإلجازة في التربية تخصص التعليـم الثـانــوي– علــوم صنـاعـيــة  •

اإلجازة في التربية: تخصص التعلـيــم الثـانـــوي– الـريــاضـيــــات  •

اإلجازة في التربية: تخصص التعليم الثانوي– العلوم الفيزيائية   •
والكيمائية

الحياة  علوم  الثانوي–  التعليم  تخصص  التربية:  في  اإلجازة   •
واألرض

اإلجازة في التربية: تخصـص التعلـيـــم الـثــانــــوي– إعـالمـيـــات  •


