
   إعالن عن فتح باب الترشيح ملسلك ماستر 

“La gestion des changements environnementaux dans l’aire  

méditerranéenne: dimensions globales et aspects locaux au Maroc”  

 برسم املوسم الجامعي  2022/2021

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

 لولوج ماستر  2021/2022

“La gestion des changements environnementaux dans l’aire méditerranéenne : dimensions globales et 

aspects locaux au Maroc”  

وسيقفل باب الترشيح على الساعة السادسة بعد الزوال من اليوم  2021 شتنبر  16 ميسالخالى غاية ا 2021 شتنبر13ابتداء من االثنين 

 األخير. 

  
 (  على الرابط املبين أعاله لكل ماستر.  Préinscrptionينجز التسجيل القبلي) -

 (     pdf ou winrar) وتحميلها داخل املوقع و ذلك في ملف واحد(   Scannerيتم نسخ الوثائق التالية بواسطة املاسح الضوئي(  -

 نسخة مصادق عليها من شهادة اإلجازة    - 1

 نسخة من كشوف نقط سنوات اإلجازة. (الفصول الستة في النظام الجديد أو السنوات األربع في النظام القديم)  – 2

 ملخص بحث اإلجازة في صفحتين.   – 3

   C.Vنسخة من السيرة الذاتية للمرشح  -4

 مللفات التي تتضمن جميع الوثائق املطلوبة، وسيتم تدقيق الوثائق وإلغاء كل ملف ناقص.  ال تقبل سوى ا-

 ال تقبل امللفات الواردة عن طريق البريد.   -

ال يقبل إال ملف واحد للترشيح في مسالك املاستر املنضوية تحت نفس الشعبة، وكل طالب قدم ملفين أو أكثر للترشيح يلغى ملفه ويقص ى -

 راة. من املبا

   يتعين على املرشحين االطالع على نتائج املباراة في الكلية  وعبر بوابة االنترنيت للمؤسسة. -

  https://forms.gle/BvaUBX35bQoohkXbA                     رابط التسجيل القبلي باملاستر:

 تواريخ مهمة:

 2021شتنبر  16-13وضع ملفات الترشيح:  •

 2021شتنبر  24نتائج االنتقاء األولي:  •

   Google Meetعن بعد عبر تقنية ( 2021شتنبر   30-27) تاريخ املقابالت الشفوية:  •

 2021أكتوبر  2اإلعالن عن النتائج النهائية:  •

  
 :   مالحظة

 اإللكتروني.  سيتوصل الطلبة املعنيين بالرابط الخاص باملقايلة الشفوية عبر بريدهم  •
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https://forms.gle/WLVpPNZEJ9D3D7MD9


 

MODALITES D’ADMISSION  
Diplômes requis :  Licence en Géographie, Licence en Sciences de la 

Terre – Prérequis pédagogiques spécifiques :  Licence nouveau système 

– Procédures de sélection :  

  Etude du dossier :  

   (Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des matières principales, etc…)  

. Mentions ;  

. Notes des matières principales en relation avec la formation ;  

. Nombre d'années d'études dans la filière de licence ;  

. Relation du mémoire de licence avec la thématique du Master ;   

. Formations complémentaires et Stages ;        

Entretien oral  
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