جامعة السلطان موالي سليمان
المدرسة العليا للتربية والتكوين
مباراة ولوج مسالك االجازة في التربية
تخصص التعليم الثانوي
تعلن المدرسة العلٌا للتربٌة والتكوٌن بجامعة السلطان موالي سلٌمان عن افتتاح التسجٌل الجتٌاز
مباراة ولوج مسالك االجازة فً التربٌة برسم السنة الجامعٌة  ،9191-9102وذلك فً المسالك المبٌنة أسفله:
مسلك االجازة فً التربٌة شعب ومسالك الباكالورٌا المقبولة الجتٌاز المباراة
التعلٌم الثانوي :الرٌاضٌات جمٌع الشعب والمسالك العلمٌة
التعلٌم الثانوي :العربٌة
جمٌع شعب ومسالك الباكالورٌا
التعلٌم الثانوي :الفرنسٌة
جمٌع شعب ومسالك الباكالورٌا
التعلٌم الثانوي :االنجلٌزٌة جمٌع شعب ومسالك الباكالورٌا

عدد المقاعد
01
01
01
01

ٌتعٌن على المترشحٌن الراغبٌن فً اجتٌاز مباراة ولوج مسالك االجازة فً التربٌة تسجٌل ترشٌحهم على
البوابة االلكترونٌة الخاصة بالمباراة ، www.usms.ac.ma/apps/esef :وذلك فً الفترة الممتدة بٌن
 01وٌ 11ولٌوز .9102

-

طرق االنتقاء
ٌتم انتقاء المترشحٌن بناء على دراسة الملف وفق المعاٌٌر التالٌة:
 معٌار الترتٌب الرئٌسً،
نقط مواد :التخصص واللغة العربٌة واللغة الفرنسٌة المحصل علٌها فً االمتحان الجهوي
الموحد واالمتحان الوطنً فً الباكالورٌا،
المعدل العام لنٌل شهادة الباكالورٌا.
 معٌار الترتٌب الثانوي،
سنة الحصول على شهادة الباكالورٌا،
دورة الحصول على شهادة الباكالورٌا،
عدد سنوات الحصول على شهادة الباكالورٌا،
بعد تطبٌق المعاٌٌر السالفة الذكرٌ ،تم انتقاء خمسة أضعاف عدد المقاعد المتبارى بشأنها على
األكثرٌ ،تم استدعاؤهم الجتٌاز اختبار كتابً ٌرتكز على مادة التخصصٌ .حتفظ بعد اجتٌاز االختبار
الكتابً بضعف العدد الكافً من المترشحٌن ،وذلك قصد مقابلة شفوٌةٌ ،تم التركٌز فٌها على
القدرات التواصلٌة واللغوٌة المؤهلة لممارسة المهمة التربوٌةٌ .شكل االختبار الكتابً )(75%
والشفوي ) (25%من النقطة النهائٌة.

برمجة المباراة
-

 :من  01الى ٌ 11ولٌوز .9102
التسجٌل فً المباراة
ٌ 10 :ولٌوز .9102
نشر الئحة المقبولٌن الجتٌاز المباراة
 :من  0الى  2غشت .9102
وضع ملفات الترشٌح
 1 :شتنبر .9102
اجتٌاز االختبار الكتابً
 6 :شتنبر .9102
نشر الئحة المدعوٌن لالختبار الشفوي
 2 :و 01شتنبر .9102
اجتٌاز االختبار الشفوي
نشر الالئحة الرئٌسة للمقبولٌن والئحة االنتظار  01 :شتنبر  9102مساءا.
 09 :و 01شتنبر .9102
تسجٌل المترشحٌن الناجحٌن
تسجٌل مترشحً الئحة االنتظار عند االقتضاء  06 :شتنبر .9102
 01 :شتنبر .9102
بداٌة الدراسة

ملفات الترشيح
توضع ملفات الترشٌح ،بالنسبة للطلبة المقبولٌن الجتٌاز المباراة ،برئاسة جامعة السلطان موالي سلٌمان،
وٌتضمن ملف الترشٌح لولوج مسالك اإلجازة فً التربٌة الوثائق التالٌة:
 نسخة من شهادة الباكالورٌا مصادق علٌها؛ نسخة من بٌان نقط االمتحان الجهوي مصادق علٌه؛ نسخة من بٌان نقط االمتحان الوطنً مصادق علٌه؛ نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة مصادق علٌها؛ وصل التسجٌل القبلً اإللكترونً.ٌ -تم وضع هذه الوثائق فً ظرف كبٌر حجم A4

