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 6102/6102إعالن لولوج مسالك الماستر 
 

يعلن عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس فاس، أن الكلية ستشرع في تلقي طلبات الترشيح برسم 

 لولوج أسالك الماستر:  6102/  6102الموسم الجامعي 

 العربية والتواصل بين الثقافات اللغة

Langue Arabe et Communication Interculturelle 

لفائدة الطلبة الحاصلين على اإلجازة في اللغة العربية )أدب أو لسانيات( أو اإلجازة في علوم اإلعالم والتواصل )النظام 

ساسية واتقان اللغة الفرنسية وعالقة موضوع القديم والجديد(، وذلك باعتماد الميزات المحصل عليها ونقط المواد األ

 بحث اإلجازة باهتمامات مسلك الماستر المتخصص.

Littérature Comparée, Imaginaire et Visions du monde 

لفائدة الطلبة الحاصلين على اإلجازة في الدراسات الفرنسية )النظام الجديد والنظام القديم(. وذلك باعتماد الميزات 

، وعالقة موضوع بحث اإلجازة باهتمامات مسلك 65/53عليها ونقط المواد األساسية التي ال ينبغي ان تقل عن المحصل 

 الماستر )األدب الفرنسي واألدب المقارن(.

Linguistique et Littérature Amazighes 

أو اإلجازة في اللغة واآلداب )النظام الجديد والنظام القديم(،  األمازيغية الدراساتلفائدة الطلبة الحاصلين على اإلجازة في 

األولوية لإلجازة في الدراسات األمازيغية(، والمتوفرين على  وكتابة. )تعطىشريطة التمكن من اللغة األمازيغية نطقا 

وحدات األساسية بسلك ال يقل عدد المعدالت المحصل عليها في ال يجب أنميزة واحدة على األقل في سلك اإلجازة، كما 

 جازة المنجزة في ميدان اللغة و األدب األمازيغيين.إل، وتعطى األولوية لبحوث ا53/  65اإلجازة عن 

 المخاطر والتهيئة" الدينامية، الطبيعية:األوساط 

Milieux Naturels : dynamique, risque et aménagement  

، وذلك باعتماد الميزات الوحدات(نظام -الجديد )النظاملفائدة الطلبة الحاصلين على اإلجازة في الجغرافية أو علوم األرض 

 المحصل عليها ونقط المواد األساسية وعالقة موضوع بحث اإلجازة باهتمامات مسلك الماستر.

 المدرسة الحديثية بالغرب اإلسالمي: قضايا ومناهج

الحاصلين على اإلجازة في الدراسات اإلسالمية أو الشريعة أو أصول الدين أو دار الحديث الحسنية أو العالمية أو  لفائدة الطلبة

ما يعادلها. يجب على الطالب أن يكون حاصال على ميزتين على األقل، مع اعتبار نقط المواد األساسية خالل سنوات اإلجازة، 

في خمسين بالمائة من  60/53ال أن النقط المحصل عليها في مواد الحديث أقل من فلو كان للطالب عدد الميزات المطلوبة إ

 مجموع هاته المواد فإنه ال يقبل.
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 من:فعلى الراغبين في الترشح لولوج أحد هذه المسالك أن يودعوا ملفاتهم بمكتب الماستر، ويتكون ملف الترشيح 

 خطي موجه إلى السيد عميد الكلية طلب- 1

 (  www.fls.usmba.ac.ma)األنترنيت  عبرورقة المعلومات المتوفرة لدى مكتب الماستر أوالمستخرجة  تعبئة-2

 إجازة(+ +DEUG )بكالوريامصادق عليهما من الشهادات المحصل عليها  نسختين- 3

 الفصول الستة أو السنوات األربعة()اإلجازة. مصادق عليهما من كشوف نقط سنوات  نسختين- 4

 واجهة البحث. صفحات( ويحمل 11حدود  )في مرقون ملخص عن بحث اإلجازة- 5

        C.Vمن السيرة الذاتية للمرشح نسخة-6

 للمرشح.صورة شخصية حديثة  – 7

 نسختين مصادق عليهما من بطاقة التعريف الوطنية. - 8

  المطلوبة.من الحجم الكبير يضم جميع الوثائق  ظرف-9

 2112 – 2116برمجة التسجيل بمسالك الماستر للموسم الجامعي 

 5360/  09/  30إلى 5360/  35/  27من  إيداع ملفات الترشيح

 5360/  63/  10إلى  5360/  10/  04من  نتائج االنتقاء األولي

 5360/  63/  13 تاريخ اجتياز االمتحان الكتابي

 5360/  63/  20 نتائج االمتحان الكتابي

 تاريخ المقابلة الشفوية

 ة بالغرب اإلسالميي*يستثنى طلبة مسلك: المدرسة الحديث

24  /63  /5360 

  5360/ 28/63إلى  5360/ 63/  26 من :األصليةالالئحة  عملية التسجيل اإلداري

 5360/ 63/  31الئحة االنتظار: 

 5360نونبر  36الثالثاء  الدراسةانطالق 

 ال تقبل سوى الملفات التي تتضمن جميع الوثائق المطلوبة، وسيتم تدقيق الوثائق وإلغاء كل ملف ناقص. -  

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد. - 

للترشيح قدم ملفين أو أكثر  ال يقبل إال ملف واحد للترشيح في مسالك الماستر المنضوية تحت نفس الشعبة، وكل طالب  - 

 ملفه ويقصى من المباراة. يلغى

 .عبر بوابة االنترنيت للمؤسسةالكلية و المباراة فييتعين على المرشحين االطالع على نتائج  - 

 اإلجازة.على الطلبة الذين تم انتقاؤهم المثول أمام لجنة المقابلة العلمية في األوقات المحددة، مصحوبين بنسخة من بحث  -

 إيداع ملف الترشيح سواء تم قبول المرشح في االنتقاء أو تم رفضه. استرجاع وثائقال يمكن  -      

http://www.fls.usmba.ac.ma/

