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 تعريف املسلك .1

 
 

 الفقر و الهشاشة في المغرب بين الماضي و الحاضر.: املسلك عنوان

 ، عند االقتضاء :ختباراتالا

  املادة أو املواد )مرتبة حسب األهمية بالنسبة للمسلك(: التاريخ 

 ختصص أو ختصصات الدبلوم : التاريخ االقتصادي واالجتماعي 

 الفقر، اهلشاشة، النظام السياسي، النظام االقتصادي، االنتقال سلك:تاريخ، املفاهيم احملددة للم

 الدميغرايف، املؤسسات النقدية الدولية، السياسة االقتصادية الوطنية، اإلقصاء االجتماعي.

 
 

 أهداف التكوين .2

 

 مسألة الفقر و اهلشاشة من منظور متعدد األبعاد، ينهل من أهم  يهدف إىل تكوين باحثني قادرين على معاجلة

 التخصصات كالتاريخ و االقتصاد و االجتماع و العلوم السياسية.

 -  واستعمال  حول الفقر و اهلشاشة   إكساب الطلبة أدوات ومناهج للمقارنة لتوظيفها بنجاح يف أحباثهم

 اهلشاشة من خالل  مناهج متعددة. الفقر وهذه الوسائل عند معاجلتهم لقضايا  أهم

 على خمتلف النظريات املفسرة ملسألة الفقر  واهلشاشة يف خمتلف احلقب التارخيية. الطلبة وقوف 

 .تزويد الطلبة مبختلف املناهج البحثية و األدوات العلمية، لتشخيص الظاهرة يف تطورها عرب الزمن 
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  الفقراء، و طرحها ملعاجلة هذه اآلفة االجتماعية.مناقشة منظور الديانات السماوية للفقر و 

   يف حماربة الفقر. الرائدةاستحضار التجارب الدولية 

 .تكوين متخصصني يف تقديم برامج حماربة اهلشاشة و احلد منها 

 
 

 حتصيلها املراد املهارات .3

 

 مهارة قراءة النصوص.

 التحليل و التفسري لقضايا اإلقصاء االجتماعي. ِإْتَقانـ 

 حتقيق النصوص و معاجلتها. ِإَجاَدةـ 

  .يف بعدها التارخيي ـ التمكن من املقارنة بني الظواهر االجتماعية

 . التعامل مع كافة أنواع البيانات وأشكاهلا يف التحليل االحصائية  للتمكن من  االحصائيإتقان األدوات -

، المصادر اإلدارية ، سجل األصحوال  االصحصاءات السكانيةصحصايية  التحكم في المصادر المختلفة للمعلومات اإلمن لطالب تمكين ا-

 ( ....المدنية ، 

 .تزويد الطالب بتقنيات إصحصايية لتصميم وإجراء مسح إصحصايي  نطاق المسح ، إطار العينة ، أخذ العينات ، صحجم العينة ، إلخ( -

السماح للطالب بالحصول على تقنيات معالجة البيانات الخاصة بمسح إصحصايي  معالجة االستبيانات ، تدوين األسئلة ، إدخال -

 .البيانات ، طرق الفرز والفرز المتبادل ، وما إلى ذلك( 

ديد المناطق التي يجب رسم وضع خريطة للفقر باستخدام نتايج التعداد أو المسح  تحديد متغيرات الفقر ، تحللطالب مساعدة ا -

 ( ...خريطة لها
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 ميكن للطلبة احلاصلني على دبلوم املاسرت يف هذا التخصص:

 دكتوراهالتهييئ  -

 .االلتحاق بالتدريس يف التعليم العالي بعد إجناز الدكتوراه

 و الوطنية. واإلقصاء االجتماعي يف املؤسسات الدولية كخرباء يف قضايا الفقرالعمل 

 .الوزارات املعنية بقضايا الفقر و اهلشاشة االجتماعيةيف كأطر إدارية  العمل 

 االلتحاق بالتدريس. -
 
 

 
  



4 

 

 شروط الولوج واملعارف الالزمة  .5

 

على أن انتقاء املرشحني يتم بناء على اختبار كتابي إضافة ألي طريقة  3تنص الضابطة .شروط القبول)1.1

 (امللف الوصفي للمسلكأخرى حمددة  يف 

 . شروط القبول: 1.1

 .و العلوم االقتصادية  أو ما يعادهلاأ علم االجتماعوأ اإلجازة يف التاريخ الدبلومات املتطلبة:

اقتصــادية و اجتماعيــة راهنــة بقضــايا الفقــر و اهلشاشــة      معــارف تارخييــة  -املعــارف البيداجوجيــة ا:اصــة:    –

 .باملغرب 

 طرق االنتقاء: –

  امللفدراسة 

 ـ انتقاء الطلبة على أساس كشف النقط.

 ميزات على األقلثالثة  ـ 

 .12/22ــ أال تقل نقط املواد األساسية 

 . أو أكثر ـ  أن يكون الطالب على بينة  ) كتابة و نطقا( بلغة أجنبية

 (…)توضيح معايري االنتقاء : امليزات، عدد السنوات الدراسية، نقط املواد األساسية، إخل 

 

    اختبار كتابي : 

 االختبار األول :  يف موضوع له عالقة مبحاور املاسرت مدته ساعتني. 

االختبار الثاني:  اختبار كتابي يف الرتمجة مـن اللغـتني الفرنسـية أو االجنليزيـة  أو منهمـا معـا إىل         

 اللغة العربية مدته ساعة ونصف.

 

 النتائج طريقة تصحيح االمتحان الكتابي و االعالن عن. 

 .تصحح أوراق االمتحان من لدن  أساتذة املاسرت 

 .اليكشف عن أمساء املرشحني عند تسليمها لألساتذ املصحح ويتم استبداهلا برموز 

  النتائجاليكشف عن أمساء املرشحني الناجحني إال إبان املداوالت لإلعالن عن. 

 لطلبة  :املرتقبة لاألعداد. 5.2

 طالبا  31         2212/2222 اجلامعية:السنة :  األول الفوج –

 طالبا  31        2221/ 2222 السنة اجلامعية:: الفوج الثاني –

 طالبا  31        2221/2222  السنة اجلامعية:: الثالث الفوج –
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