
 
 إعالن 

 عن إيداع ملفات الرتشيح الجتياز مباراة االلتحاق مبسلك ماسرت

 "والبناء احلضاري ة"العلوم الشرعي
 فئة املـأجورين

 

 ماسرت عن فتح اب  الرتشيح للتسجيل يف اإلنسانية ابلرابطادا  االعلم  يعلن عميد كلية اآل
يف اجه الطلبة احلاصلني  7102-7102برسم السنة اجلامعية  "والبناء احلضاري"العلوم الشرعية 

 . 7102يمليمز01إىل يمنيم  01مناإلسالميةعلى اإلجازة يف الدراسات 
 أي تسجيل خارج هذه اآلجال. الن يقبل

 /http://preins.um5.ac.ma: إجباراي املوقع اإللكرتوين للجامعة القبلي علىالتسجيل يعد 

 

 الواثئق املطلوبة لتكوين ملف الرتشيح
 

 اصل التسجيل القبلي ابملمقع االلكرتاين للجامعة؛ .0
 ؛اإلجازة لم ادبنسخة من  .7
نسخة مصاادق عليها من كشف النقط لكل  .3

 فصمل/سنمات اإلجازة
 نسخة مصاادق عليها من الدبلم  اجلامعي؛ .4
 ؛الباكالمراي ةمن شهاادمصاادق عليها  ةنسخ .5

 نسخة مصاادق عليها من البطاقة المطنية، .1
 ؛صمراتن شخصيتان .2
 ؛نسخة من السرية الذاتية للمرشح)ة( .2
 ؛رسالة تعليل اختيار املاسرت .1

 ؛نسخة من حبث اإلجازة .01
 ظرف من حجم كبري .00

 

 املاسرتاعنمان شح اسم املر  ايكتب عليهتسلم الماثئق افقا للرتتيب أعاله مث تمضع يف الظرف املطلم  
 مقابل اصل. الكلية املركز–الدراسات اإلسالميةبشعبة  مث يمادع املرغم  التسجيل فيه

 

 اجلدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ اجلامعةانظر 
 درهم لكل فصل دراسي 11111 هوواجب التسجيل  -1: ملحوظة

 مغلوطة.تحتفظ الكلية بحق رفض أي ملف يحتوي على معلومات  -2         

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


 
 إعالن 

 عن إيداع ملفات الرتشيح الجتياز مباراة االلتحاق مبسلك ماسرت

 "البناء احلضاري و ة"العلوم الشرعي
 فئة الطلبة الغير مأجورين

 

 ماسرت عن فتح اب  الرتشيح للتسجيل يف اإلنسانية ابلرابطادا  االعلم  يعلن عميد كلية اآل
يف اجه الطلبة احلاصلني  7102-7102برسم السنة اجلامعية  "البناء احلضاري و"العلوم الشرعية 

 . 7102يمليمز01إىل يمنيم  01 من اإلسالميةعلى اإلجازة يف الدراسات 
 أي تسجيل خارج هذه اآلجال. الن يقبل

 /http://preins.um5.ac.ma: إجباراي املوقع اإللكرتوين للجامعة القبلي علىالتسجيل يعد 

 الواثئق املطلوبة لتكوين ملف الرتشيح
 اصل التسجيل القبلي ابملمقع االلكرتاين للجامعة؛ .0
 ؛اإلجازة لم ادبنسخة من  .7
نسخة مصاادق عليها من كشف النقط لكل  .3

 فصمل/سنمات اإلجازة
 الدبلم  اجلامعي؛نسخة مصاادق عليها من  .4
 ؛الباكالمراي ةمن شهاادمصاادق عليها  ةنسخ .5

 

 نسخة مصاادق عليها من البطاقة المطنية، .1
 ؛صمراتن شخصيتان .2
 ؛نسخة من السرية الذاتية للمرشح)ة( .2
 ؛رسالة تعليل اختيار املاسرت .1
 ؛نسخة من حبث اإلجازة .01
 ظرف من حجم كبري .00

املرغم   عنمان املاسرتا اسم املرشح  ايكتب عليهتسلم الماثئق افقا للرتتيب أعاله مث تمضع يف الظرف املطلم  
 مقابل اصل. الكلية املركز–الدراسات اإلسالميةبشعبة  مث يمادع التسجيل فيه

 اجلدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ اجلامعةانظر 
  

 تحتفظ الكلية بحق رفض أي ملف يحتوي على معلومات مغلوطة. : ملحوظة

 

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

