إعــــــــــــــــالن
فتح الترشيحات لولوج مسالك اإلجازة في التربية واإلجازة المهنية
يعلن مدير المدرسة العليا لألساتذة بمكناس أن المؤسسة ستشرع في تلقي طلبات الترشيح
الجتياز مباريات ولوج مسالك اإلجازة في التربية واإلجازة المهنية برسم الموسم الجامعي
 1010-1029عبر الموقع  www.ens-umi-inscription.com/FRأو الموقع اإللكتروني للمدرسة
العليا لألساتذة بمكناس  www.ens.umi.ac.maوفق الجدول التالي:
شروط القبول

تدبير وتسيير
المؤسسات التعليمية

00

بيداغوجيا التعليم
ا ولي

00

تاريخ
قبول الترشيحات

l’enseignement et
ingénierie
pédagogique
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ا حد 12
يوليوز 1029
السبت  10يوليوز 1029

00 Technologies de

 21يوليوز 1029

الفلسفة ومناهج تدريسها

00

السبت 10
يوليوز 1029
يوم االختبار الكتابي

تدريسية اللغة العربية
وآ ابها

10

شههههههها ة البكالوريهههههها ا بيههههههة
والعلمية

شههههههها ة البكالوريهههههها (جميههههههع
الشعب)
شههههههها ة البكالوريهههههها ا بيههههههة
والعلمية
بلهههههوم الدراسهههههات الجامعيهههههة
العامة في الفلسفة العامة أو في
علم االجتماع أو في علم النفس
 بلوم الدراسات الجامعية فيالعلوم.
 بلوم الدراسات الجامعية فيالعلوم اإلنسانية واآل اب
بلهههههوم الدراسهههههات الجامعيهههههة
العامههة فههي العلههوم اإلنسههانية أو
فههههههههههي العلههههههههههوم القانونيههههههههههة
واالقتصا ية ،أو في اللغات
بلههوم الدراسههات الجامعيههة فههي
العلوم اإلنسانية واآل اب

ا حد 12
يوليوز 1029

من  10يونيو  1029إلى  15يوليوز 1029

d’éducation :
Spécialité
enseignement
– secondaire
Langue Anglaise
10 Didactique du
français

تاريخ إعالن
االنتقاء األولي

80 Licence

تسليم وثائق
الترشيح

المسلك

تاريخ
االختبار الكتابي

العدد

تتم االختبارات الشفوية حسب المسالك يومي  62و 62يوليوز 6102
طريقـــــــة التسجيــــــــل بالموقــــــع :
 -2ولوج صفحة التسجيل عبر البوابة اإللكترونية www.ens-umi-inscription.com/FR
 -1ملء استمارة المعلومات الخاصة بالمترشح بكل قة.
 -0اختيار المسلك.
 -0ملء استمارة خاصة بنقط المترشح خالل مساره الدراسي.
 -5طباعة االلتزام الذي يوفره الموقع بعد التسجيل القبلي ،وتوقيعه والمصا قة عليه.
الوثائق المطلوبة لتأكيد الترشيح بالنسبة لحملة دبلوم الدراسات الجامعية العامة:
 -2نسخة مصا ق عليها من بطاقة التعريف الوطنية.
 -1نسخة مصا ق عليها من شها ة البكالوريا.
 -0نسخة مصا ق عليها من شها ة بلوم الدراسات الجامعية العامة.
 -0نسخة مصا ق عليها من كشوف النقط الخاصة با سا س (2و1و0و.)0
 -5االلتزام الذي يوفره موقع التسجيل القبلي ،مصا ق عليه.
 -1ظرف كبير يضم الوثائق المطلوبة مرتبة حسب الوار في هذه الالئحة.
الوثائق المطلوبة لتأكيد الترشيح بالنسبة لحملة البكالوريا:
 .2نسخة مصا ق عليها من بطاقة التعريف الوطنية.
 .1نسخة مصا ق عليها من شها ة البكالوريا.
 .0نسخة مصا ق عليها من كشوف النقط الخاصة بامتحانات البكالوريا (االمتحان
الوطني واالمتحان الجهوي).
 .0االلتزام الذي يوفره موقع التسجيل القبلي مصا ق عليه.
 .5ظرف كبير يضم الوثائق المطلوبة مرتبة حسب الوار في هذه الالئحة.
تسليـــــــــــــــــم الوثائــــــــــــــــــــــــــــق :
 يسلم المترشحون المقبولون في االنتقاء األولي الوثائق المطلوبة ،وجوبا يوماالختبار الكتابي للمباراة (يضع المترشح ملفه فوق طاولة االختبار الكتابي) .ويعتبر
كل تخلف عن تسليم الوثائق يوم االختبار الكتابي انسحابا نهائيا من المباراة.
ملحوظة :ال تقبل طلبات الترشيح التي ال تمر عبر البوابة اإللكترونية المحدثة لهذه الغاية.
كما أنه ال يمكن التسجيل في المسلك إال مرة واحدة ،ولذلك يجب التأكد من صحة المعلومات
قبل تأكيد التسجيل بالموقع اإللكتروني.
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