
 

 
 

 إعالن 
 عن إيداع ملفات الترشيح الجتياز مباراة االلتحاق بمسلك ماستر

 "الرتاث الصحراوي والتنمية الرتابية"
 عن فتح باب الترشيح للتسجيل في ماستر  اإلنسانية بالرباط،يعلن عميد كلية اآلداب والعلوم 

في وجه الطلبة  7102-7102برسم السنة الجامعية  ،"التراث الصحراوي والتنمية الترابية "
من  ،و التاريخ أو دبلوم المعهد الوطني لعلوم اآلثار التراثأفي علم االجتماع الحاصلين على اإلجازة 

 لن يقبل أي تسجيل خارج هذه اآلجال.و .7192 يوليوز 91 يونيو 91
 /http://preins.um5.ac.ma: اإجباري عبر الموقع اإللكتروني للجامعةالقبلي التسجيل يعد 

 

 الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشيح
 وصل التسجيل القبلي بالموقع االلكتروني للجامعة؛ .0
 ؛اإلجازة دبلومسخة من ن .7
نسخة مصادق عليها من كشف النقط لكل  .3

 فصول/سنوات اإلجازة؛
 ؛الدبلوم الجامعي نسخة مصادق عليها من .4
 ؛الباكالوريا ةمن شهادمصادق عليها  ةنسخ .5

 نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية، .6
 ؛صورتان شخصيتان .2
 (؛نسخة من السيرة الذاتية للمرشح)ة .2
 ؛رسالة تعليل اختيار الماستر .9

 ؛نسخة من بحث اإلجازة .01
 ظرف من حجم كبير .00

 
المرغوب التسجيل يكتب عليه اسم المرشح وعنوان الماستر  ثم المطلوب توضع الوثائق وفقا للترتيب أعاله في الظرف

 مقابل وصل. الكلية المركزب علم االجتماعبشعبة  ثم يودع فيه
 

 الجدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ الجامعةانظر 
 

 .ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيرفض  بحق الكليةتحتفظ 

http://preins.um5.ac.ma/


 
 

 إعالن 
 عن إيداع ملفات الترشيح الجتياز مباراة االلتحاق بمسلك ماستر

"ةوالحركات االجتماعي السوسيومجاليةالتحوالت "  
يل في ماستر عن فتح باب الترشيح للتسج اإلنسانية بالرباطداب والعلوم يعلن عميد كلية اآل  

في وجه  7102-7102برسم السنة الجامعية " والحركات االجتماعية السوسيومجاليةالتحوالت "
لن يقبل أي و  .7192يوليوز 91 إلىيونيو  91من في علم االجتماع اإلجازةعلى الطلبة الحاصلين 

 تسجيل خارج هذه اآلجال.
 /http://preins.um5.ac.ma: اإجباري عبر الموقع اإللكتروني للجامعةالقبلي التسجيل يعد 

 
 الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشيح

 القبلي بالموقع االلكتروني للجامعة؛وصل التسجيل  0
 ؛اإلجازة دبلومسخة من ن 7
نسخة مصادق عليها من كشف النقط لكل  3

 فصول/سنوات اإلجازة؛
 ؛نسخة مصادق عليها من الدبلوم الجامعي 4
 ؛الباكالوريا ةمن شهادمصادق عليها  ةنسخ 5

 نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية، 6
 ؛صورتان شخصيتان 2
 (؛الذاتية للمرشح)ةنسخة من السيرة  2
 ؛رسالة تعليل اختيار الماستر 9

 ؛نسخة من بحث اإلجازة 01
 ظرف من حجم كبير 00

 
المرغوب التسجيل يكتب عليه اسم المرشح وعنوان الماستر  ثم المطلوب توضع الوثائق وفقا للترتيب أعاله في الظرف

 مقابل وصل. الكلية المركزب علم االجتماعبشعبة  ثم يودع فيه
 

 الجدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ الجامعةانظر 
 

 .ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيرفض  بحق الكليةتحتفظ 

 
 

http://preins.um5.ac.ma/


 
 

 إعالن 
 عن إيداع ملفات الترشيح الجتياز مباراة االلتحاق بمسلك ماستر

"L’Amérique Latine : Globalisation, 
Interculturalité et Défis au XXI Siècle" 

 )خاص بطلبة اللغة االسبانية(

يل في ماستر بالرباط عن فتح باب الترشيح للتسج والعلوم اإلنسانيةد كلية اآلداب يعلن عمي  
"L’Amérique Latine : Globalisation, Interculturalité et Défis au XXI Siècle" 

 أو ما اإلسبانيةفي اللغة اإلجازة في وجه الطلبة الحاصلين  7102-7102برسم السنة الجامعية 
 لن يقبل أي تسجيل خارج هذه اآلجال.و .7192يوليوز 91 إلىيونيو  91 من يعادلها

 /http://preins.um5.ac.ma: اإجباري عبر الموقع اإللكتروني للجامعةالقبلي التسجيل يعد 

 
 الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشيح

 االلكتروني للجامعة؛وصل التسجيل القبلي بالموقع  .0
 ؛اإلجازة دبلومسخة من ن .7
نسخة مصادق عليها من كشف النقط لكل  .3

 فصول/سنوات اإلجازة؛
 ؛نسخة مصادق عليها من الدبلوم الجامعي .4
 ؛الباكالوريا ةمن شهادمصادق عليها  ةنسخ .5

 نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية، .6
 ؛صورتان شخصيتان .2
 (؛للمرشح)ةنسخة من السيرة الذاتية  .2
 ؛رسالة تعليل اختيار الماستر .9

 ؛نسخة من بحث اإلجازة .01
 ظرف من حجم كبير .00

 
المرغوب التسجيل يكتب عليه اسم المرشح وعنوان الماستر  ثم المطلوب توضع الوثائق وفقا للترتيب أعاله في الظرف

 .مقابل وصل الكلية المركز–سبانيةاإلبشعبة اللغة  ثم يودع فيه
 الجامعةالكلية/ على موقع الجدولة الزمنية للنتائج انظر 

 .ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيرفض  بحق الكليةتحتفظ 
 

http://preins.um5.ac.ma/


 
 

 إعالن 
 عن إيداع ملفات الترشيح الجتياز مباراة االلتحاق بمسلك ماستر

"Traduction Littéraire Culturelle et Édition " 
 (اإليطالية اللغة)خاص بطلبة 

 

يل في ماستر عن فتح باب الترشيح للتسج اإلنسانية بالرباطداب والعلوم يعلن عميد كلية اآل  
"Traduction Littéraire Culturelle et Édition " 7102 -7102برسم السنة الجامعية 

 91 إلىيونيو  91 من يعادلها أو ما في الدراسات اإليطاليةاإلجازة في وجه الطلبة الحاصلين 
 لن يقبل أي تسجيل خارج هذه اآلجال.و . 7192يوليوز 

 /http://preins.um5.ac.ma: اإجباري الموقع اإللكتروني للجامعة لىعالقبلي التسجيل يعد 

 
 الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشيح

 وصل التسجيل القبلي بالموقع االلكتروني للجامعة؛ .0
 ؛اإلجازة دبلومسخة من ن .7
من كشف النقط لكل نسخة مصادق عليها  .3

 فصول/سنوات اإلجازة؛
 ؛نسخة مصادق عليها من الدبلوم الجامعي .4
 ؛الباكالوريا ةمن شهادمصادق عليها  ةنسخ .5

 نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية، .6
 ؛صورتان شخصيتان .2
 (؛نسخة من السيرة الذاتية للمرشح)ة .2
 ؛رسالة تعليل اختيار الماستر .9

 ؛سخة من بحث اإلجازةن .01
 حجم كبيرظرف من  .00

 
 وعنوان الماستراسم المرشح  ويكتب عليهتسلم الوثائق وفقا للترتيب أعاله ثم توضع في الظرف المطلوب 

 .مقابل وصل الكلية المركز–األلمانية بشعبة الدراسات ثم يودع المرغوب التسجيل فيه
 

 الجدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ الجامعةانظر 
 .ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيرفض  بحق الكليةتحتفظ      

 

http://preins.um5.ac.ma/


 
 

 إعالن 
 عن إيداع ملفات الترشيح الجتياز مباراة االلتحاق بمسلك ماستر

ديم ، من التاري    خ القوالنظم والمجتمعتاري    خ المغرب: الدولة "
"إلى تاري    خ الزمن الراهن  

يل في ماستر بالرباط عن فتح باب الترشيح للتسج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةد  يعلن عمي  
اهن"خ القديم إلى تاريخ الزمن الر ، من التاريوالنظم والمجتمعتاريخ المغرب: الدولة "  

 من يعادلها أو ما التاريخاإلجازة في في وجه الطلبة الحاصلين  7102-7102برسم السنة الجامعية 
 لن يقبل أي تسجيل خارج هذه اآلجال.و .7192يوليوز 91 إلىيونيو  19
 /http://preins.um5.ac.ma:اإجباري الموقع اإللكتروني للجامعة علىالقبلي التسجيل يعد 

 

 الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشيح
 االلكتروني للجامعة؛وصل التسجيل القبلي بالموقع  0
 ؛اإلجازة دبلومنسخة من  7
نسخة مصادق عليها من كشف النقط لكل  3

 فصول/سنوات اإلجازة؛
 ؛نسخة مصادق عليها من الدبلوم الجامعي 4
 ؛الباكالوريا ةمن شهادمصادق عليها  ةنسخ 5

 نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية، 6
 ؛ورتان شخصيتانص 2
 (؛للمرشح)ةسخة من السيرة الذاتية ن 2
 ؛رسالة تعليل اختيار الماستر 9

 ؛نسخة من بحث اإلجازة 01
 ظرف من حجم كبير 00

 

 وعنوان الماستراسم المرشح  ويكتب عليهتسلم الوثائق وفقا للترتيب أعاله ثم توضع في الظرف المطلوب 
 .مقابل وصل الكلية المركز–التاريخبشعبة  يودعثم  المرغوب التسجيل فيه

 الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ الجامعةالجدولة انظر 
 .ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيرفض  بحق الكليةتحتفظ          

 

 

http://preins.um5.ac.ma/


 
 

 إعالن 
 عن إيداع ملفات الترشيح الجتياز مباراة االلتحاق بمسلك ماستر
Interkulturelle Kommunikation »"  

 األلمانية( اللغة)خاص بطلبة 

عن فتح باب الترشيح للتسجيل في ماستر  اإلنسانية بالرباطيعلن عميد كلية اآلداب والعلوم 
«Interkulturelle kommunikation» في وجه الطلبة  7102-2017رسم السنة الجامعية ب

 يوليوز 91 إلىيونيو  91 نم أو ما يعادلها، األلمانيةالحاصلين على اإلجازة في الدراسات 
 لن يقبل أي تسجيل خارج هذه اآلجال.و 2017.

 /http://preins.um5.ac.ma: اإجباري الموقع اإللكتروني للجامعةلى عالقبلي التسجيل يعد 
 

 الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشيح
 وصل التسجيل القبلي بالموقع االلكتروني للجامعة؛ .0
 ؛اإلجازة دبلومسخة من ن .7
 نسخة مصادق عليها من كشف النقط لكل .3

 فصول/سنوات اإلجازة؛
 ؛نسخة مصادق عليها من الدبلوم الجامعي .4
 ؛الباكالوريا ةمن شهادمصادق عليها  ةنسخ .5

 نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية، .6
 ؛صورتان شخصيتان .2
 (؛نسخة من السيرة الذاتية للمرشح)ة .2
 ؛رسالة تعليل اختيار الماستر .9

 ؛سخة من بحث اإلجازةن .01
 ظرف من حجم كبير .00
 

 وعنوان الماستراسم المرشح  ويكتب عليهتسلم الوثائق وفقا للترتيب أعاله ثم توضع في الظرف المطلوب 
 مقابل وصل. الكلية المركز–األلمانيةبشعبة اللغة  يودع ثم المرغوب التسجيل فيه

 الجدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ الجامعةانظر 
 .ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيرفض  بحق الكليةتحتفظ          

 

http://preins.um5.ac.ma/


 

 إعالن 
الترشيح الجتياز مباراة االلتحاق بمسلك ماسترعن إيداع ملفات   
 الغرب اإلسالمي" والتصوف يف"العقيدة 

العقيدة "عن فتح باب الترشيح للتسجيل في ماستر  اإلنسانية بالرباطداب والعلوم يعلن عميد كلية اآل
وجه الطلبة الحاصلين على  في7102-2017برسم السنة الجامعية "الغرب اإلسالمي  والتصوف في

 91 إلىيونيو  91والفلسفة والمنطق من والحقوق واألدب العربياإلسالمية اإلجازة في الدراسات 
 لن يقبل أي تسجيل خارج هذه اآلجال.و . 7192وز يولي

 /http://preins.um5.ac.ma:االموقع اإللكتروني للجامعة إجباري القبلي علىالتسجيل يعد 
 

 الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشيح
 وصل التسجيل القبلي بالموقع االلكتروني للجامعة؛ .0
 ؛اإلجازة دبلومسخة من ن .7
نسخة مصادق عليها من كشف النقط لكل  .3

 فصول/سنوات اإلجازة؛
 ؛الدبلوم الجامعينسخة مصادق عليها من  .4
 ؛الباكالوريا ةمن شهادمصادق عليها  ةنسخ .5

 نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية، .6
 ؛صورتان شخصيتان .2
 ؛نسخة من السيرة الذاتية للمرشح)ة( .2
 ؛رسالة تعليل اختيار الماستر .9

 ؛نسخة من بحث اإلجازة .01
 ظرف من حجم كبير .00

 

 وعنوان الماستراسم المرشح  ويكتب عليهتسلم الوثائق وفقا للترتيب أعاله ثم توضع في الظرف المطلوب 
 مقابل وصل. الكلية المركز–الدراسات اإلسالميةبشعبة  يودعثم  المرغوب التسجيل فيه

 

 الجدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ الجامعةانظر 
 ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيرفض  بحق الكليةتحتفظ 

  

http://preins.um5.ac.ma/


 

 

 إعالن
الترشيح الجتياز مباراة االلتحاق بمسلك ماسترعن إيداع ملفات   

“Teaching Arabic as a Foreign Language” 
ريل في ماستتح باب الترشيح للتسجعن ف اإلنسانية بالرباطداب والعلوم علن عميد كلية اآلي  

“Teaching Arabic as a Foreign Language” 
في اللغة اإلنجليزية  في وجه الطلبة الحاصلين على اإلجازة 7102-2017برسم السنة الجامعية 

ولن يقبل أي تسجيل خارج هذه . 7192 وزيولي 91 إلىيونيو  91وآدابها أو ما يعادلها، من 
 اآلجال.

 /http://preins.um5.ac.ma:االموقع اإللكتروني للجامعة إجباري القبلي علىالتسجيل يعد 
 الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشيح

 وصل التسجيل القبلي بالموقع االلكتروني للجامعة؛ .0
 ؛اإلجازة دبلومنسخة من  .7
نسخة مصادق عليها من كشف النقط لكل  .3

 فصول/سنوات اإلجازة؛
 ؛نسخة مصادق عليها من الدبلوم الجامعي .4
 ؛الباكالوريا ةمن شهادمصادق عليها  ةنسخ .5

 نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية، .6
 ؛صورتان شخصيتان .2
 ؛نسخة من السيرة الذاتية للمرشح)ة( .2
 ؛رسالة تعليل اختيار الماستر .9
 ؛نسخة من بحث اإلجازة .01
 رف من حجم كبيرظ .00

 
 الماستروعنوان م المرشح اس ويكتب عليهتسلم الوثائق وفقا للترتيب أعاله ثم توضع في الظرف المطلوب 

مقابل وصل. الكلية المركز–بمكتب الدراسات العليا  يودع ثم المرغوب التسجيل فيه  
؛ أو ما يعادلها اإلنجليزية اللغةفي ة اإلجاز  :الشهادة-القبول: شروط   

 الخاصة: البيداغوجيةالشروط 
 ؛ 07.71معدل في مادتي اللسانيات العامة واللسانيات التطبيقية في سلك اإلجازة ال يقل على  -

 ير من اللغة العربية الفصحى واللغة الفرنسية.تمكن كب-
 

 الجدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ الجامعةانظر 
 ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيرفض  بحق الكليةتحتفظ 

http://preins.um5.ac.ma/


 

 
 إعالن 

ماستر عن إيداع ملفات الترشيح الجتياز مباراة االلتحاق بمسلك  
 "ومنهجية، مقاربات نظرية واألدب"اللغة 

 

يل في ماستر عن فتح باب الترشيح للتسج اإلنسانية بالرباطيعلن عميد كلية اآلداب والعلوم   
في وجه الطلبة  7102 -7102برسم السنة الجامعية "اللغة و األدب، مقاربات نظرية و منهجية"

إلى يونيو 09منأو ما يعادلها، اللغات الحيةأو الحاصلين على اإلجازة في الدراسات العربية 
أي تسجيل خارج هذه اآلجال. ولن يقبل. 7102يوليوز06  

 http://preins.um5.ac.ma/:االموقع اإللكتروني للجامعة إجباري القبلي علىالتسجيل يعد 
 الترشيحالوثائق المطلوبة لتكوين ملف 

 وصل التسجيل القبلي بالموقع االلكتروني للجامعة؛ 0
 ؛اإلجازة دبلومنسخة من  7
نسخة مصادق عليها من كشف النقط لكل  3

 فصول/سنوات اإلجازة؛
 ؛نسخة مصادق عليها من الدبلوم الجامعي 4
 ؛الباكالوريا ةمن شهادمصادق عليها  ةنسخ 5

 نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية، 6
 ؛شخصيتانصورتان  2
 ؛نسخة من السيرة الذاتية للمرشح)ة( 2
 ؛رسالة تعليل اختيار الماستر 9

 ؛نسخة من بحث اإلجازة 01
 ظرف من حجم كبير 00

 

 وعنوان الماسترالمرشح اسم  ويكتب عليهتسلم الوثائق وفقا للترتيب أعاله ثم توضع في الظرف المطلوب 
 مقابل وصل. الكلية المركز–وآدابهابشعبة اللغة العربية  ثم يودع المرغوب التسجيل فيه

 الجدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ الجامعةانظر 
 ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيرفض  بحق الكليةتحتفظ 

 
  

http://preins.um5.ac.ma/


 
 إعالن 

 عن إيداع ملفات الترشيح الجتياز مباراة االلتحاق بمسلك ماستر
 "والنقد المقارن"األدب العام 

 

 عن فتح باب الترشيح للتسجيل في ماستر  اإلنسانية بالرباطيعلن عميد كلية اآلداب والعلوم 
في وجه الطلبة الحاصلين على  7102-7102برسم السنة الجامعية "والنقد المقارناألدب العام "

 .7102يوليوز06إلى يونيو  09منأو ما يعادلها، اللغات الحيةأو اإلجازة في الدراسات العربية 
 أي تسجيل خارج هذه اآلجال. ولن يقبل

 /http://preins.um5.ac.ma: االموقع اإللكتروني للجامعةإجباري القبلي علىالتسجيل يعد 
 

 الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشيح
 وصل التسجيل القبلي بالموقع االلكتروني للجامعة؛ 0
 ؛اإلجازة دبلومنسخة من  7
من كشف النقط لكل نسخة مصادق عليها  3

 فصول/سنوات اإلجازة؛
 ؛نسخة مصادق عليها من الدبلوم الجامعي 4
 ؛الباكالوريا ةمن شهادمصادق عليها  ةنسخ 5

 نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية، 6
 ؛صورتان شخصيتان 2
 ؛نسخة من السيرة الذاتية للمرشح)ة( 2
 ؛رسالة تعليل اختيار الماستر 9

 ؛نسخة من بحث اإلجازة 01
 حجم كبيرظرف من  00
 

 وعنوان الماسترالمرشح اسم  ويكتب عليهتسلم الوثائق وفقا للترتيب أعاله ثم توضع في الظرف المطلوب 
 مقابل وصل. الكلية المركز–وآدابهابشعبة اللغة العربية ثم يودع المرغوب التسجيل فيه

 الجدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ الجامعةانظر 
 ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيرفض  بحق الكليةتحتفظ 

 
  

http://preins.um5.ac.ma/


 
 إعالن 

إيداع ملفات الترشيح الجتياز مباراة االلتحاق بمسلك ماسترعن   
 "والفكر العلمي"الفلسفة 

 

يل في ماستر عن فتح باب الترشيح للتسج اإلنسانية بالرباطيعلن عميد كلية اآلداب والعلوم   
في وجه الطلبة الحاصلين على  7102-7102برسم السنة الجامعية "الفلسفة و الفكر المعاصر"

أي تسجيل خارج هذه اآلجال. ولن يقبل. 7102يوليوز06إلى يونيو  09من،الفلسفةاإلجازة في   

 /http://preins.um5.ac.ma:اإجباري عبر الموقع اإللكتروني للجامعةالقبلي التسجيل يعد 

 

 المطلوبة لتكوين ملف الترشيحالوثائق 
 وصل التسجيل القبلي بالموقع االلكتروني للجامعة؛ 0
 ؛اإلجازة دبلومنسخة من  7
نسخة مصادق عليها من كشف النقط لكل  3

 فصول/سنوات اإلجازة؛
 ؛نسخة مصادق عليها من الدبلوم الجامعي 4
 ؛الباكالوريا ةمن شهادمصادق عليها  ةنسخ 5

 الوطنية،نسخة مصادق عليها من البطاقة  6
 ؛صورتان شخصيتان 2
 ؛نسخة من السيرة الذاتية للمرشح)ة( 2
 ؛رسالة تعليل اختيار الماستر 9

 ؛نسخة من بحث اإلجازة 01
 ظرف من حجم كبير 00

 
 وعنوان الماسترالمرشح اسم  ويكتب عليهتسلم الوثائق وفقا للترتيب أعاله ثم توضع في الظرف المطلوب 

 مقابل وصل. الكلية المركز–الفلسفةبشعبة  ثم يودع المرغوب التسجيل فيه

 الجدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ الجامعةانظر 
 ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيرفض  بحق الكليةتحتفظ 
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