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 جدولة استعمال الزمن

 2017 – 2016الماستر  لمسالكامتحانات الولوج 

 بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بالرباط

 الكتابياالختبار  مكان االختبار الكتابي ةساع تاريخ االختبار الكتابي منسق المسلك عنوان المسلك الرقم

1 Communication des organisations, qualité et 

développement durable 
 مدرج بن خلدون 11h30 – 13h30 04/10/2016 ذ. محمد بندحان

 مدرج بن خلدون 16h30 – 19h30 04/10/2016 ذ. عبد الرزاق الجاي و البناء الحضاري ةالعلوم الشرعي 2

 مدرج بن خلدون 9h – 11h 05/10/2016 بنكرادذ. سعيد  اللفظ و الصورةسيميائيات  3

 مدرج بن خلدون 11h30 – 13h30 05/10/2016 العدنانيمحمد ذ.  العربي و المثاقفة األدب 4

5 PSYCHOLOGIE 
 ذ. المصطفى الحدية

 مدرج بن خلدون 15h-18h 05/10/2016 ذ. عبد السالم الداشمي

6 
7 

 األدب العام و النقد المقارن
 اللغة و األدب، مقاربات نظرية و منهجية

 ذ. إدريس اعبيزة
 مدرج بن خلدون 9h – 11h 06/10/2016 السيديد محمذ. 

 06/10/2016 ذ. عبد الصمد تمورو معاصرالفلسفة و الفكر ال 8
11h30-14h30 

 مدرج بن خلدون 

 مدرج بن خلدون 16h – 19h 06/10/2016 ذ. لحسن أمزيان التحوالت السوسيومجالية والحركات االجتماعية 9

10 Muséologie  & Médiation Culturelle 9 07/10/2016 ذة. الشيخ موسىh – 11h مدرج بن خلدون 

11 Science du language ذة. فاطمة الزهراء الفن 
07   /10/2016 

 
9h – 11h مدرج بن خلدون 

 مدرج بن خلدون 9h – 11h 07/10/2016 ذ. رحال بوبريك التراث الصحراوي والتنمية الترابية 12
13 Teaching Arabic as a Foreign Language 15 10/10/2016 نة القراط العالميذة. يمh – 18h مدرج بن خلدون 

 10h – 11h 08/10/2016 ذ. عبد الغني منديب : الوقاية و إعداد اإلدماج المؤسسة السجنية 14
 موقع العرفان

 مدرجا لحبابي و ازنيبر
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15 L’Amérique Latine : globalisation, inter culturalité 

et défis au XXI siècle (Espagnol) 
 مدرج بن خلدون 8h – 11h 10/10/2016 بونوعبد المنعم ذ. 

16 Communication Interculturelle ( Allemand ) 9 10/10/2016 ذ. رشيد مرسليh – 12h موقع العرفان 
  Dالعمارة 

17 Traduction  Littéraire  Culturelle et Édition (Italien) 9 10/10/2016 ذ. زكرياء بودحيمh – 11h موقع العرفان 

 مدرج بن خلدون 15h-18h 12/10/2016 ذ. محمد حجو مناهج تحليل الخطاب و سيميائياتال 18

19 
Gouvernance, Aménagement des Territoires, 

Développement local et régional et Gestion des 

Ressources (GouvAT-DévGeR) 

 14h-17h 12/10/2016 ذ. محمد طيلسان
 العرفانموقع 

 Eالعمارة 
 بوطالبكسوس و  مدرج 

 ذ. كريمة بوعمري ة و التصوف في الغرب اإلسالميالعقيد 20
 
   

21 
تاريخ المغرب: الدولة و النظم و المجتمع، من التاريخ 

    ذ. محمد فتحة القديم إلى تاريخ الزمن الراهن

 

 

 


