جامعة محمذ الخامس الرباط
كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

إعالن

عن إيداع ملفات الرتشيح الجتياز مباراة االلتحاق مبسلك ماسرت

األدب العام و النقد المقارن

يعلن عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط  ،عن فتح باب الرتشيح للتسجيل يف ماسرت

"األدب العام و النقد المقارن"،برسم السنة اجلامعية  2016 - 2015يف وجو الطلبة احلاصلني

على اإلجازة يف الدراسات العربية أو اللغات احلية أو ما يعادذلا ،من  7شتنبر إلى غاية  18شتنبر
 2015و لن يقبل أي تسجيل خارج ىذه اآلجال.
إجباري))preins.um5.ac.ma
ا
(يعد التسجيل القبلي عبر الموقع اإللكتروني للجامعة

الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشيح








وصل التسجيل القبلي باجلامعة؛
نسخة من حبث اإلجازة؛
نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
صورتان شخصيتان ؛
نسخة من السرية الذاتية للمرشح(ة) ؛
رسالة تعليل اختيار ادلاسرت؛







مطبوع الرتشيح (يسحب من مكتب الدراسات
العليا اخلاص بسلك ادلاسرت)؛
نسخة مصادق عليها من شهادة اإلجازة ؛
نسخ ة مصادق عليها من شهادة الباكالوريا؛
نسخة مصادق عليها من كشوف النقط لكل
سنوات و فصول الدراسة اجلامعية؛
ظرف كبري؛

ترتب الوثائق وفقا للترتيب أعاله ثم توضع في الظرف المطلوب و يكتب عليو اسم المرشح
و اسم الماستر المرغوب فيو مث يودع بشعبة اللغة العربية – الكلية ادلركز مقابل وصل.

الجدولة الزمنية للمباراة والنتائج:



من  21شتنرب إىل  02أكتوبر  : 2015دراسة ادللفات؛
 :2015/10/02اإلعالن عن الئحة ادلقبولني الجتياز ادلباراة؛



 :2015/10/05على الساعة التاسعة صباحا إجراء ادلباراة الكتابية؛



 :2015/10/09اإلعالن عن نتائج ادلباراة؛
ادلقابلة الشفوية إن اقتضى احلال؛
 2015/10/14النتائج النهائية؛
 2015/10/16إىل  :2015/10/23إيداع ادللف اإلداري مبصلحة الدراسات العليا





 :2015/10/26انطالق الدراسة

جامعة محمذ الخامس الرباط
كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

إعالن
عن إيداع ملفات الرتشيح الجتياز مباراة االلتحاق مبسلك ماسرت

السميائيات ومناىج تحليل الخطاب

يعلن عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط  ،عن فتح باب الرتشيح للتسجيل يف ماسرت
"السميائيات ومناىج تحليل الخطاب"،برسم السنة اجلامعية  2016 - 2015يف وجو الطلبة

احلاصلني على اإلجازة يف الدراسات العربية أو اللغات احلية أو ما يعادذلا ،من  7شتنبر إلى غاية 18

شتنبر  2015و لن يقبل أي تسجيل خارج ىذه اآلجال.
إجباري)preins.um5.ac.ma) :
ا
(يعد التسجيل القبلي عبر الموقع اإللكتروني للجامعة

الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشيح








وصل التسجيل القبلي باجلامعة؛
نسخة من حبث اإلجازة؛
نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
صورتان شخصيتان ؛
نسخة من السرية الذاتية للمرشح(ة) ؛
رسالة تعليل اختيار ادلاسرت؛







مطبوع الرتشيح (يسحب من مكتب الدراسات؛
العليا اخلاص بسلك ادلاسرت)؛
نسخة مصادق عليها من شهادة اإلجازة ؛
نسخ ة مصادق عليها من شهادة الباكالوريا؛
نسخة مصادق عليها من كشوف النقط لكل
سنوات و فصول الدراسة اجلامعية؛
ظرف كبري؛

ترتب الوثائق وفقا لمترتيب أعاله ثم توضع في الظرف المطموب و يكتب عميه اسم المرشح

و اسم الماستر المرغوب فيه مث يودع بشعبة اللغة العربية – الكلية ادلركز مقابل وصل.

الجدولة الزمنية للمباراة والنتائج








من  21شتنرب إىل  02أكتوبر  : 2015دراسة ادللفات؛
 :2015/10/02اإلعالن عن الئحة ادلقبولني الجتياز ادلباراة؛

 :2015/10/05على الساعة الثالثة بعد الزوال إجراء ادلباراة الكتابية؛
 :2015/10/09اإلعالن عن نتائج ادلباراة؛
ادلقابلة الشفوية إن اقتضى احلال؛
 2015/10/14النتائج النهائية؛
 2015/10/16إىل  :2015/10/23إيداع ادللف اإلداري مبصلحة الدراسات العليا.
 :2015/10/26انطالق الدراسة

جامعة محمذ الخامس الرباط
كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

إعالن
عن إيداع ملفات الرتشيح الجتياز مباراة االلتحاق مبسلك ماسرت

األدب العربي و المثاقفة

يعلن عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط  ،عن فتح باب الرتشيح للتسجيل يف ماسرت
"األدب العربي و المثاقفة"،برسم السنة اجلامعية  2016 -2015يف وجو الطلبة احلاصلني على
اإلجازة يف الدراسات العربية أو اللغات احلية أو ما يعادذلا 7 ،شتنبر إلى غاية  18شتنبر  2015و
لن يقبل أي تسجيل خارج ىذه اآلجال.
إجباري)preins.um5.ac.ma) :
ا
(يعد التسجيل القبلي عبر الموقع اإللكتروني للجامعة

الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشيح








وصل التسجيل القبلي باجلامعة؛
نسخة من حبث اإلجازة؛
نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
صورتان شخصيتان ؛
نسخة من السرية الذاتية للمرشح(ة) ؛
رسالة تعليل اختيار ادلاسرت؛







مطبوع الرتشيح (يسحب من مكتب الدراسات؛
العليا اخلاص بسلك ادلاسرت)؛
نسخة مصادق عليها من شهادة اإلجازة ؛
نسخ ة مصادق عليها من شهادة الباكالوريا؛
نسخة مصادق عليها من كشوف النقط لكل
سنوات و فصول الدراسة اجلامعية؛
ظرف كبري؛

ترتب الوثائق وفقا لمترتيب أعاله ثم توضع في الظرف المطموب و يكتب عميه اسم المرشح و اسم

الماستر المرغوب فيه مث يودع بشعبة اللغة العربية – الكلية ادلركز مقابل وصل.

الجدولة الزمنية للمباراة والنتائج




من  21شتنرب إىل  02أكتوبر  : 2015دراسة ادللفات؛
 :2015/10/02اإلعالن عن الئحة ادلقبولني الجتياز ادلباراة؛



 :2015/10/06على الساعة الثالثة بعد الزوال إجراء ادلباراة الكتابية ؛



 :2015/10/09اإلعالن عن نتائج ادلباراة؛
ادلقابلة الشفوية إن اقتضى احلال؛
 2015/10/14النتائج النهائية ؛
 2015/10/16إىل  :2015/10/23إيداع ادللف اإلداري مبصلحة الدراسات العليا





 :2015/10/26انطالق الدراسة

جامعة محمذ الخامس الرباط
كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

إعالن
عن إيداع ملفات الرتشيح الجتياز مباراة االلتحاق مبسلك ماسرت

العلوم الشرعي و البناء الحضاري

يعلن عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط  ،عن فتح باب الرتشيح للتسجيل يف ماسرت

"العلوم الشرعية و البناء الحضاري"،برسم السنة اجلامعية  2016 -2015يف وجو الطلبة احلاصلني
على اإلجازة يف الدراسات اإلسالمية ،من  7شتنرب إىل غاية  18شتنرب  2015و لن يقبل أي تسجيل
خارج ىذه اآلجال.
إجباري) preins.um5.ac.ma):
ا
(يعد التسجيل القبلي عبر الموقع اإللكتروني للجامعة

الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشيح







وصل التسجيل القبلي باجلامعة؛
نسخة من حبث اإلجازة؛
نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
صورتان شخصيتان ؛
نسخة من السرية الذاتية للمرشح(ة) ؛
رسالة تعليل اختيار ادلاسرت؛







مطبوع الرتشيح (يسحب من مكتب الدراسات؛
العليا اخلاص بسلك ادلاسرت)؛
نسخة مصادق عليها من شهادة اإلجازة ؛
نسخ ة مصادق عليها من شهادة الباكالوريا؛
نسخة مصادق عليها من كشوف النقط لكل
سنوات و فصول الدراسة اجلامعية؛
ظرف كبري؛

ترتب الوثائق وفقا لمترتيب أعاله ثم توضع في الظرف المطموب و يكتب عميه اسم المرشح و

اسم الماستر المرغوب فيه مث يودع بشعبة اللغة العربية – الكلية ادلركز مقابل وصل.

الجدولة الزمنية للمباراة والنتائج




من  21شتنرب إىل  02أكتوبر  : 2015دراسة ادللفات؛
 :2015/10/02اإلعالن عن الئحة ادلقبولني الجتياز ادلباراة؛



 :2015/10/06على الساعة التاسعة صباحا إجراء ادلباراة الكتابية؛



 :2015/10/09اإلعالن عن نتائج ادلباراة؛
ادلقابلة الشفوية إن اقتضى احلال؛
 2015/10/14النتائج النهائية؛
 2015/10/16إىل  :2015/10/23إيداع ادللف اإلداري مبصلحة الدراسات العليا





 :2015/10/26انطالق الدراسة

