
 

 
 

 
 

 إعالن 
 عن إيداع ملفات الرتشيح الجتياز مباراة االلتحاق مبسلك ماسرت

"التحوالت السوسيومجالية والحركات االجتماعية"  
عن فتح اب  الرتشيح للتسجيل يف ماسرت  اإلنسانية ابلرابطادا  االعلم  يعلن عميد كلية اآل  

يف اجه  7102-7102برسم السنة اجلامعية " واحلركات االجتماعية السوسيوجماليةالتحوالت "
لن يقبل أي ا  .7192يوليوز 91 إىليونيو  91من يف علم االجتماع اإلجازةعلى الطلبة احلاصلني 

 تسجيل خارج هذه اآلجال.
: إجباراي عرب املوقع اإللكرتوين للجامعةالقبلي التسجيل يعد 

um5.ac.ma/preinscription.http:// 

 
 الواثئق املطلوبة لتكوين ملف الرتشيح

 اصل التسجيل القبلي ابملمقع االلكرتاين للجامعة؛ 0
 ؛اإلجازة ادبلم نسخة 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، 6
 ؛صمراتن شخصيتان 2
 (؛نسخة من السرية الذاتية للمرشح)ة 2
 ؛رسالة تعليل اختيار املاسرت 9

 ؛نسخة من حبث اإلجازة 01
 ظرف من حجم كبري 00

 
مث  ملرغم  التسجيل فيهايكتب عليه اسم املرشح اعنمان املاسرت  مث املطلم  تمضع الماثئق افقا للرتتيب أعاله يف الظرف

 مقابل اصل. لكلية املرك اب علم االجتماعبشعبة  يمادع
 

 اجلدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ اجلامعةانظر 

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


 
 .ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيرفض  بحق الكليةتحتفظ 

 
 

 
 

 إعالن 
 عن إيداع ملفات الرتشيح الجتياز مباراة االلتحاق مبسلك ماسرت

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

 )خاص بطلبة اللغة االسبانية(

ابلرابط عن فتح اب  الرتشيح للتسجيل يف ماسرت  د كلية اآلادا  االعلم  اإلنسانيةيعلن عمي  
"L’Amérique Latine : Globalisation, Interculturalité et Défis au XXI Siècle" 

 عاادهلاي أا ما اإلسبانيةيف اللغة اإلجازة يف اجه الطلبة احلاصلني  7102-7102برسم السنة اجلامعية 
 أي تسجيل خارج هذه اآلجال.لن يقبل ا .7192يوليوز 91 إىليونيو  91 من

: إجباراي عرب املوقع اإللكرتوين للجامعةالقبلي التسجيل يعد 
um5.ac.ma/preinscription.http:// 

 
 الواثئق املطلوبة لتكوين ملف الرتشيح

 اصل التسجيل القبلي ابملمقع االلكرتاين للجامعة؛ .0
 ؛اإلجازة ادبلم نسخة 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، .6
 ؛صمراتن شخصيتان .2
 (؛نسخة من السرية الذاتية للمرشح)ة .2
 ؛املاسرترسالة تعليل اختيار  .9

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

 
مث  ملرغم  التسجيل فيهايكتب عليه اسم املرشح اعنمان املاسرت  مث املطلم  تمضع الماثئق افقا للرتتيب أعاله يف الظرف

 .مقابل اصل الكلية املرك –سبانيةاإلبشعبة اللغة  يمادع

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


 اجلامعةالكلية/ على موقع اجلدولة الزمنية للنتائج انظر 
 .ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيرفض  بحق الكليةتحتفظ 

 



 
 

 إعالن 
 عن إيداع ملفات الرتشيح الجتياز مباراة االلتحاق مبسلك ماسرت

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

 

عن فتح اب  الرتشيح للتسجيل يف ماسرت  اإلنسانية ابلرابطادا  االعلم  يعلن عميد كلية اآل  
"Traduction Littéraire Culturelle et Édition " يف  7102 -7102برسم السنة اجلامعية

. 7192يوليوز  91 إىليونيو  91 من يعاادهلا أا ما يف الدراسات اإليطاليةاإلجازة اجه الطلبة احلاصلني 
 لن يقبل أي تسجيل خارج هذه اآلجال.ا 

 //:um5.ac.ma/preinscription.http: إجباراي املوقع اإللكرتوين للجامعة لىعالقبلي التسجيل يعد 

 
 الواثئق املطلوبة لتكوين ملف الرتشيح

 ة؛االلكرتاين للجامعاصل التسجيل القبلي ابملمقع  .0
 ؛اإلجازة ادبلم نسخة 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، .6
 ؛صمراتن شخصيتان .2
 (؛للمرشح)ةنسخة من السرية الذاتية  .2
 ؛رسالة تعليل اختيار املاسرت .9
 ؛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 املرك –األملانيةبشعبة الدراسات  مث يمادع التسجيل فيه
 

 اجلدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ اجلامعةانظر 
 ملف يحتوي على معلومات مغلوطة. أيبحق رفض  الكليةتحتفظ      

 

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


 
 

 إعالن 
 عن إيداع ملفات الرتشيح الجتياز مباراة االلتحاق مبسلك ماسرت

، من التاريخ القديم إلى والنظم والمجتمعالدولة : تاريخ المغرب"

"تاريخ الزمن الراهن  
ابلرابط عن فتح اب  الرتشيح للتسجيل يف ماسرت  د كلية اآلادا  االعلم  اإلنسانيةيعلن عمي  
، من التاريخ القدمي إىل اتريخ الزمن الراهن"والنظم واجملتمعاتريخ املغرب: الدولة "  

 19 نم يعاادهلا أا ما التاريخاإلجازة يف يف اجه الطلبة احلاصلني  7102-7102برسم السنة اجلامعية 
 لن يقبل أي تسجيل خارج هذه اآلجال.ا .7192يوليوز 91 إىليونيو 
 املوقع اإللكرتوين للجامعة علىالقبلي التسجيل يعد 

 //:um5.ac.ma/preinscription.http:إجباراي
 

 الواثئق املطلوبة لتكوين ملف الرتشيح
 اصل التسجيل القبلي ابملمقع االلكرتاين للجامعة؛ 0
 ؛اإلجازة ادبلم نسخة 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، 6
 ؛صمراتن شخصيتان 2
 (؛نسخة من السرية الذاتية للمرشح)ة 2
 ؛رسالة تعليل اختيار املاسرت 9

 ؛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 املرك –التاريخبشعبة  يمادعمث  التسجيل فيه

 اجلدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ اجلامعةانظر 
 ملف يحتوي على معلومات مغلوطة. أيبحق رفض  الكليةتحتفظ          

 

 

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


 
 

 إعالن 
 عن إيداع ملفات الرتشيح الجتياز مباراة االلتحاق مبسلك ماسرت
Interkulturelle Kommunikation »"  

 األلمانية( اللغة)خاص بطلبة 

عن فتح اب  الرتشيح للتسجيل يف ماسرت  اإلنسانية ابلرابطيعلن عميد كلية اآلادا  االعلم  
«Interkulturelle kommunikation» يف اجه الطلبة  7102-2017رسم السنة اجلامعية ب

لن ا 2017. يوليوز 91 إىليونيو  91 نم أا ما يعاادهلا، األملانيةاحلاصلني على اإلجازة يف الدراسات 
 يقبل أي تسجيل خارج هذه اآلجال.

: إجباراي املوقع اإللكرتوين للجامعةلى عالقبلي التسجيل يعد 
um5.ac.ma/preinscription.http:// 

 
 الواثئق املطلوبة لتكوين ملف الرتشيح

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

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

 نسخة مصاادق عليها من البطاقة المطنية، .6
 ؛صمراتن شخصيتان .2
 (؛نسخة من السرية الذاتية للمرشح)ة .2
 ؛رسالة تعليل اختيار املاسرت .9

 ؛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 املرك –األملانيةبشعبة اللغة  يمادع مث التسجيل فيه

 اجلدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ اجلامعةانظر 
 ملف يحتوي على معلومات مغلوطة. أيبحق رفض  الكليةتحتفظ          

 

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


 

 إعالن 
 عن إيداع ملفات الرتشيح الجتياز مباراة االلتحاق مبسلك ماسرت

 الغرب اإلسالمي" والتصوف في"العقيدة 

العقيدة " عن فتح اب  الرتشيح للتسجيل يف ماسرت اإلنسانية ابلرابطادا  االعلم  يعلن عميد كلية اآل
اجه الطلبة احلاصلني على  يف7102-2017برسم السنة اجلامعية "الغرب اإلسالمي  والتصوف يف

وز يولي 91 إىليونيو  91االفلسفة ااملنطق من ااحلقمق ااألاد  العريباإلسالمية اإلجازة يف الدراسات 
 لن يقبل أي تسجيل خارج هذه اآلجال.ا . 7192

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

 
 الواثئق املطلوبة لتكوين ملف الرتشيح

 اصل التسجيل القبلي ابملمقع االلكرتاين للجامعة؛ .0
 ؛اإلجازة ادبلم نسخة 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، .6
 ؛صمراتن شخصيتان .2
 ؛نسخة من السرية الذاتية للمرشح)ة( .2
 ؛رسالة تعليل اختيار املاسرت .9

 ؛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 املرك –الدراسات اإلسالميةبشعبة  يمادعمث  التسجيل فيه

 

 اجلدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ اجلامعةانظر 
 ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيبحق رفض  الكليةتحتفظ 

  

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


 

 

 إعالن
 عن إيداع ملفات الرتشيح الجتياز مباراة االلتحاق مبسلك ماسرت

“Teaching Arabic as a Foreign Language” 
تح اب  الرتشيح للتسجيل يف ماسرتعن ف اإلنسانية ابلرابطادا  االعلم  علن عميد كلية اآلي  

“Teaching Arabic as a Foreign Language” 
اداهبا يف اللغة اإلجنلي ية اآ يف اجه الطلبة احلاصلني على اإلجازة 7102-2017برسم السنة اجلامعية 
 الن يقبل أي تسجيل خارج هذه اآلجال.. 7192 وزيولي 91 إىليونيو  91أا ما يعاادهلا، من 

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

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

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

 نسخة مصاادق عليها من البطاقة المطنية، .6
 ؛صمراتن شخصيتان .2
 ؛نسخة من السرية الذاتية للمرشح)ة( .2
 ؛رسالة تعليل اختيار املاسرت .9
 ؛نسخة من حبث اإلجازة .01
 ظرف من حجم كبري .00

 
 ملاسرتاعنمان ااسم املرشح  ايكتب عليهتسلم الماثئق افقا للرتتيب أعاله مث تمضع يف الظرف املطلم  

مقابل اصل. الكلية املرك –مبكتب الدراسات العليا  يمادع مث املرغم  التسجيل فيه  
؛ أا ما يعاادهلا اإلجنلي ية اللغةيف ة اإلجاز  :الشهاادة-القبمل: شراط   

 اخلاصة: البيداغوجيةالشروط 
 ؛ 07.71معدل يف مااديت اللسانيات العامة االلسانيات التطبيقية يف سلك اإلجازة ال يقل على  -

 ري من اللغة العربية الفصحى االلغة الفرنسية.متكن كب-
 

 اجلدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ اجلامعةانظر 
 ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيبحق رفض  الكليةتحتفظ 

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


 

 
 إعالن 

 عن إيداع ملفات الرتشيح الجتياز مباراة االلتحاق مبسلك ماسرت
 "ومنهجية، مقارابت نظرية واألدب"اللغة 

 

عن فتح اب  الرتشيح للتسجيل يف ماسرت  اإلنسانية ابلرابطيعلن عميد كلية اآلادا  االعلم    
يف اجه الطلبة  7102 -7102برسم السنة اجلامعية "اللغة و األدب، مقارابت نظرية و منهجية"

إىل يمنيم 09منأا ما يعاادهلا، اللغات احليةأا احلاصلني على اإلجازة يف الدراسات العربية 
أي تسجيل خارج هذه اآلجال. الن يقبل. 7102يمليمز06  

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

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

 فصمل/سنمات اإلجازة؛
 ؛الدبلم  اجلامعينسخة مصاادق عليها من  4
 ؛الباكالمراي ةمن شهاادمصاادق عليها  ةنسخ 5

 نسخة مصاادق عليها من البطاقة المطنية، 6
 ؛صمراتن شخصيتان 2
 ؛نسخة من السرية الذاتية للمرشح)ة( 2
 ؛رسالة تعليل اختيار املاسرت 9

 ؛نسخة من حبث اإلجازة 01
 ظرف من حجم كبري 00

 

املرغم   عنمان املاسرتا املرشح اسم  ايكتب عليهتسلم الماثئق افقا للرتتيب أعاله مث تمضع يف الظرف املطلم  
 مقابل اصل. الكلية املرك –اآاداهبابشعبة اللغة العربية  مث يمادع التسجيل فيه

 اجلدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ اجلامعةانظر 
 ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيبحق رفض  الكليةتحتفظ 

 

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


  



 
 إعالن 

 عن إيداع ملفات الرتشيح الجتياز مباراة االلتحاق مبسلك ماسرت
 "والنقد املقارن"األدب العام 

 

  عن فتح اب  الرتشيح للتسجيل يف ماسرت اإلنسانية ابلرابطيعلن عميد كلية اآلادا  االعلم  
يف اجه الطلبة احلاصلني على  7102-7102برسم السنة اجلامعية "والنقد املقارناألدب العام "

 .7102يمليمز06إىل يمنيم  09منأا ما يعاادهلا، اللغات احليةأا اإلجازة يف الدراسات العربية 
 أي تسجيل خارج هذه اآلجال. الن يقبل

: املوقع اإللكرتوين للجامعةإجباراي القبلي علىالتسجيل يعد 
um5.ac.ma/preinscription.http:// 

 
 الواثئق املطلوبة لتكوين ملف الرتشيح

 اصل التسجيل القبلي ابملمقع االلكرتاين للجامعة؛ 0
 ؛اإلجازة ادبلم نسخة 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، 6
 ؛صمراتن شخصيتان 2
 ؛نسخة من السرية الذاتية للمرشح)ة( 2
 ؛رسالة تعليل اختيار املاسرت 9

 ؛نسخة من حبث اإلجازة 01
 ظرف من حجم كبري 00

 
املرغم   عنمان املاسرتا املرشح اسم  ايكتب عليهتسلم الماثئق افقا للرتتيب أعاله مث تمضع يف الظرف املطلم  

 مقابل اصل. الكلية املرك –اآاداهبابشعبة اللغة العربية مث يمادع التسجيل فيه

 اجلدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ اجلامعةانظر 
 ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيبحق رفض  الكليةتحتفظ 

 
  

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


 
 إعالن 

 عن إيداع ملفات الرتشيح الجتياز مباراة االلتحاق مبسلك ماسرت
 "والفكر العلمي"الفلسفة 

 

عن فتح اب  الرتشيح للتسجيل يف ماسرت  اإلنسانية ابلرابطيعلن عميد كلية اآلادا  االعلم    
يف اجه الطلبة احلاصلني على  7102-7102برسم السنة اجلامعية "الفلسفة و الفكر املعاصر"

أي تسجيل خارج هذه اآلجال. الن يقبل. 7102يمليمز06إىل يمنيم  09من،الفلسفةاإلجازة يف   

 عرب املوقع اإللكرتوين للجامعةالقبلي التسجيل يعد 
 //:um5.ac.ma/preinscription.http:إجباراي

 

 الواثئق املطلوبة لتكوين ملف الرتشيح
 اصل التسجيل القبلي ابملمقع االلكرتاين للجامعة؛ 0
 ؛اإلجازة ادبلم نسخة 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

 البطاقة المطنية،نسخة مصاادق عليها من  6
 ؛صمراتن شخصيتان 2
 ؛نسخة من السرية الذاتية للمرشح)ة( 2
 ؛رسالة تعليل اختيار املاسرت 9

 ؛نسخة من حبث اإلجازة 01
 ظرف من حجم كبري 00

 
املرغم   عنمان املاسرتا املرشح اسم  ايكتب عليهتسلم الماثئق افقا للرتتيب أعاله مث تمضع يف الظرف املطلم  

 مقابل اصل. الكلية املرك –الفلسفةبشعبة  مث يمادع التسجيل فيه

 اجلدولة الزمنية للنتائج على موقع الكلية/ اجلامعةانظر 
 ملف يحتوي على معلومات مغلوطة أيبحق رفض  الكليةتحتفظ 
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