
 
 

 

 إعالن
 الرباطبجامعة حممد اخلامس  - والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب  خيرب السيد عميد

  /ات ) الفرنسيةيف اللغالناجحني يف االمتحان الكتايب أن اختبار حتديد املستوى طلبة كافة ال
 سيكون حسب اجلدول أسفله. / العربية ( اإلجنليزية

التي تعتمدها إجراءات النتقاء  فيعنصر أساس ي  ختبارايعتبر هذا الا: جدا هام*

ابالرباط. كلية اآلداب و العلوم اإلنسانيةمسالك املاستر ب

 عنوان المسلك الرقم
 

 تاريخ اختبار تحديد المستوى  اللغات المحددة منسق المسلك

 Français/Anglais ذ. عبد الرزاق الجاي و البناء الحضاري ةالعلوم الشرعي 1

 

 

 

 

 20يوم الخميس 
وبر من أكت

الثامنة الساعة 
إلى و التصف 

عاشرة و ال
 صباحا  التصف

 Français/Anglais ذ. محمد حجو السيميائيات و مناهج تحليل الخطاب 2

 Français/Anglais العدنانيمحمد ذ.  األدب العربي و المثاقفة 3

 

 

 Français/Anglais ذ. إدريس اعبيزة دب العام و الندد المدار األ 4

 

     

اللغة و األدب، مداربات نظرية و  1
 منهجية

 Français/Anglais السيديمحمد ذ. 

 

 

 
 20يوم الخميس 

أكتوبر من 
 الساعة

 ةرالحادية عش
 صباحا  إلى

بعد  الواحدة
 الزوال

 

 Français/Anglais . رحال بوبريكذ التراث الصحراوي والتنمية الترابية 2

 

 

 Français/Anglais ذ. عبد الصمد تمورو معاصرالفلسفة و الفكر ال 3

 

 

التحوالت السوسيومجالية والحركات  4
 االجتماعية

 Français/Anglais ذ. لحسن أمزيا 

 

     
1 Gouvernance, 

Aménagement des 

  Français/Anglais ذ. محمد طيلسا 



 
 

Territoires, Développement 

local et régional et Gestion 

des Ressources (GouvAT-

DévGeR) 

 21 جمعةيوم ال
كتوبر من ا

الساعة الثامنة 
إلى  النصفو 

العاشرة و 
 صباحا النصف

2  

PSYCHOLOGIE 

CLINIQUE /SOCIALE 

 ذ. المصطفى الحدية
 ذ. عبد السالم الداشمي

Français/Anglais 

     

: الوقاية و إعداد  المؤسسة السجنية 1
 اإلدماج
 

 مجموعة الطلبة  

 

 22سبت يوم ال Français/Anglais ذ. عبد الغني منديب
أكتوبر من 

الساعة الثامنة 
و النصف إلى 
العاشرة و 

 صباحا النصف

: الوقاية و إعداد  المؤسسة السجنية 2
 اإلدماج
 

 مجموعة الموظفون

 Français/Anglais ذ. عبد الغني منديب

     

1 Muséologie  & 

Médiation Culturelle 

 

  Anglais/Arabe ذة. الشيخ موسى
 21يوم الجمعة

أكتوبر من 
الساعة الحادية 
عشرة صباحا إلى 

بعد  الواحدة
 الزوال

2 Communication des 

organisations, qualité 

et développement 

durable  

 Anglais/Arabe ذ. محمد بندحا 

3 Science du langage ذة. فاطمة الزهراء الفن 
 
 

Anglais/Arabe 

     

1 L’Amérique Latine : 

globalisation, inter 

culturalité et défis au XXI 

siècle (Espagnol)  

  Français/Arabe بونوعبد المنعم ذ. 

  21يوم الجمعة
أكتوبر من 

 لثالثةالساعة ا
الساعة إلى 

د الخامسة بع
  الزوال

2 Communication 

Interculturelle ( 

Allemand ) 

 Français/Arabe ذ. رشيد مرسلي

3 Traduction  Littéraire  

Culturelle et Édition 

(Italien) 

 Français/Arabe ذ. زكرياء بودحيم

4 Teaching Arabic as a 

Foreign LAnglaisuage  

 Français/Arabe نة الدراط العالميذة. يم

 

 



 
 

  

 

   

العديدة و التصوف في الغرب  1
 اإلسالمي

  ذ. كريمة بوعمري

Français/Anglais 

 

 22 السبت
من  2016أكتوبر 

الساعة الحادية 
عشرة صباحا إلى 

بعد  الواحدة
 الزوال

تاريخ المغرب: الدولة و النظم و  2
المجتمع، من التاريخ الدديم إلى 

 تاريخ الزمن الراهن

 Français/Anglais ذ. محمد فتحة

 Français/Anglais بنكرادذ. سعيد   سيميائيات اللفظ و الصورة 3

 

 

ا


