إعالن
عن إيداع ملفات الترشيح الجتياز مباراة االلتحاق بمسلك الماستر المتخصص
« Communication des Organisations, Qualité et
» Développement Durable

فئة المـأجورين
يعلن عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط عن فتح باب الترشيح للتسجيل في الماستر
المتخصص «Communication des Organisations, Qualité et Développement
» Durableبرسم السنة الجامعية  2018 -2017في وجه الطلبة الحاصلين على اإلجازة في التواصل واللغات
أو ما يعادلها،
من  91يونيو إلى  91يوليوز.2017ولن يقبل أي تسجيل خارج هذه اآلجال.

يعد التسجيل القبلي على الموقع اإللكتروني للجامعة

إجبارياhttp://preins.um5.ac.ma/ :

الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشيح

 .1وصل التسجيل القبلي بالموقع االلكتروني للجامعة؛

 .6نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية،

 .2نسخة من دبلوم اإلجازة؛
 .3نسخة مصادق عليها من كشف النقط لكل
فصول/سنوات اإلجازة؛
 .4نسخة مصادق عليها من الدبلوم الجامعي؛

 .7صورتان شخصيتان؛
 .8نسخة من السيرة الذاتية للمرشح(ة)؛
 .9رسالة تعليل اختيار الماستر؛
 .11نسخة من بحث اإلجازة؛

 .5نسخة مصادق عليها من شهادة الباكالوريا؛

 .11ظرف من حجم كبير

تسلم الوثائق وفقا للترتيب أعاله ثم توضع في الظرف المطلوب ويكتب عليه اسم المرشح وعنوان الماستر ثم يودع
بشعبة علوم التواصل وتقنياته –الكلية المركز مقابل وصل.

انظر الجدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية /الجامعة
ملحوظة -9:واجب التسجيل هو  91111درهم لكل فصل دراسي
 -2تحتفظ الكلية بحق رفض أي ملف يحتوي على معلومات مغلوطة.

إعالن
عن إيداع ملفات الترشيح الجتياز مباراة االلتحاق بمسلك الماستر المتخصص

« Communication des Organisations, Qualité et
» Développement Durable

فئة الطلبة الغير مأجورين
يعلن عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط عن فتح باب الترشيح للتسجيل في الماستر
المتخصص «Communication des Organisations, Qualité et Développement
» Durableبرسم السنة الجامعية  2018 -2017في وجه الطلبة الحاصلين على اإلجازة في التواصل
واللغات أو ما يعادلها ،من  91يونيو إلى  91يوليوز.2017ولن يقبل أي تسجيل خارج هذه اآلجال.
يعد التسجيل القبلي على الموقع اإللكتروني للجامعة

إجبارياhttp://preins.um5.ac.ma/ :

الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشيح
 .1وصل التسجيل القبلي بالموقع االلكتروني للجامعة؛
 .2نسخة من دبلوم اإلجازة؛
 .3نسخة مصادق عليها من كشف النقط لكل
فصول/سنوات اإلجازة؛
 .4نسخة مصادق عليها من الدبلوم الجامعي؛
 .5نسخة مصادق عليها من شهادة الباكالوريا؛
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نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية،
صورتان شخصيتان؛
نسخة من السيرة الذاتية للمرشح(ة)؛
رسالة تعليل اختيار الماستر؛

 .11نسخة من بحث اإلجازة؛
 .11ظرف من حجم كبير

تسلم الوثائق وفقا للترتيب أعاله ثم توضع في الظرف المطلوب ويكتب عليه اسم المرشح وعنوان الماستر ثم يودع
بشعبة علوم التواصل وتقنياته –الكلية المركز مقابل وصل.

انظر الجدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية /الجامعة
ملحوظة  :تحتفظ الكلية بحق رفض أي ملف يحتوي على معلومات مغلوطة.

