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 إعالن عن فتح باب الترشيح لمسلك: 

 2021/2022  ماستر سوسيولوجيا المجاالت القروية والتنمية

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

الجامعي ابتداء من   مسل  لولوج  2022/   2120  الموسم  الماستر  الى غاية       2021  شتنبر  30الخميس  ك 

 من اليوم األخير. مساءا  6وسيقفل باب الترشيح على الساعة    2021أكتوبر  10األحد 
 

 اإلجازة في علم االجتماع  الشواهد التي تخول الترشيح: 
 : طرق االنتقاء 

 الميزات الدراسية: ميزتان على األقل

 وأربع سنوات بالنسبة للنظام القديم   LMDسنوات الدراسة: اإلجازة في ثالث سنوات بالنسبة لنظام  

 20على 13نقط المواد األساسية ذات العالقة بوحدات التكوين داخل المسلك: أال تقل عن  

 20على   12المعدل العام للفصل السادس من اإلجازة: أال يقل عن 
 

 ملف الترشيح : 
نسخ   رابط  يتم  في  واحد  ملف  في  وذلك  الموقع  داخل  وتحميلها  الضوئي  الماسح  بواسطة  التالية  الوثائق 

 : التسجيل القبلي بالماستر

 

https://forms.gle/SQ6WLQEhKaqEAmN87 

 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد. -

 نسخة من شهادة اإلجازة   - 

 نسخة من كشوف نقط سنوات اإلجازة.- 

 )الفصول الستة في النظام الجديد أو السنوات األربع في النظام القديم(  

 . في ثالث صفحات  ملخص بحث اإلجازة - 

    C.Vنسخة من السيرة الذاتية للمرشح- 

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

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

 أكثر للترشيح يلغى ملفه ويقصى من المباراة. 

 . مؤسسةعبر بوابة االنترنيت لليتعين على المرشحين االطالع على نتائج المباراة  في الكلية و -

 

 تواريخ مهمة: 
 

 ; 2021أكتوبر  18إلى يوم اإلثنين   2021أكتوبر   13من يوم األربعاء  :دراسة الملفات 

 ; 2021 أكتوبر 19ابتداء من يوم الثالثاء  :اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي الخاص بدراسة الملفات

 2021أكتوبر  26يوم الثالثاء إلى  2021أكتوبر   21من يوم الخميس  :عن بعد   المقابلة الشفوية

 

https://forms.gle/SQ6WLQEhKaqEAmN87
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 إعالن عن فتح باب الترشيح لمسلك: 

   التكوينات و اإلبتكارات في ديداكتيك األمازيغية ماستر
Formations et Innovations en Didactique de l’Amazighe 

2021 /2022 

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

الجامعي   الخميس    2022/   2120الموسم  ابتداء من   الماستر  الى غاية      2021شتنبر    30لولوج مسلك 

 مساءا من اليوم األخير.  6وسيقفل باب الترشيح على الساعة    2021أكتوبر  10األحد 

 

 األمازيغية الدراسات اإلجازة في الشواهد التي تخول الترشيح: 

 

 ملف الترشيح : 
رابط   في  واحد  ملف  في  وذلك  الموقع  داخل  وتحميلها  الضوئي  الماسح  بواسطة  التالية  الوثائق  نسخ  يتم 

 : التسجيل القبلي بالماستر

 

https://forms.gle/PqWufS9NyEkP994R8 

 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد. -

 نسخة من شهادة اإلجازة   - 

 نسخة من كشوف نقط سنوات اإلجازة.- 

 )الفصول الستة في النظام الجديد أو السنوات األربع في النظام القديم(  

 . في ثالث صفحات  ملخص بحث اإلجازة - 

    C.Vنسخة من السيرة الذاتية للمرشح- 

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

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

 أكثر للترشيح يلغى ملفه ويقصى من المباراة. 

 . عبر بوابة االنترنيت للمؤسسةتائج المباراة  في الكلية ويتعين على المرشحين االطالع على ن  -

 

 تواريخ مهمة: 
 

 ; 2021أكتوبر  18إلى يوم اإلثنين   2021أكتوبر   13من يوم األربعاء  :دراسة الملفات

 ; 2021 أكتوبر 19ابتداء من يوم الثالثاء  :اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي الخاص بدراسة الملفات

 2021أكتوبر   26إلى يوم الثالثاء  2021أكتوبر  21من يوم الخميس  :عن بعد المقابلة الشفوية

 

 

 

 

https://forms.gle/PqWufS9NyEkP994R8
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 إعالن عن فتح باب الترشيح لمسلك ماستر: 

 2021/2022 الماستر المتخصص: اللغة العربية والتواصل بين الثقافات

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

الجامعي   الخميس    2022/   2120الموسم  ابتداء من   الماستر  الى غاية      2021شتنبر    30لولوج مسلك 

 مساءا من اليوم األخير.  6وسيقفل باب الترشيح على الساعة    2021أكتوبر  10األحد 

 

 الشواهد التي تخول الترشيح:  

خصص أدب أو لسانيات ، أو اإلجازة األساسية أو اإلجازة المهنية في علوم  اإلجازة في اللغة العربية ت *

 اإلعالم والتواصل ، أو الدبلومات المعادلة لإلجازات المذكورة.

 . المعارف البيداغوجية الخاصة: مستوى معرفي وتواصلي متميز مع إتقان اللغتين العربية والفرنسية * 

 ملف الترشيح :  
 

نسخ   رابط  يتم  في  واحد  ملف  في  وذلك  الموقع  داخل  وتحميلها  الضوئي  الماسح  بواسطة  التالية  الوثائق 

 : التسجيل القبلي بالماستر

 

https://forms.gle/xoSoy2puNoBVtkBq9 

 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد  -

 نسخة من شهادة اإلجازة   - 

 نسخة من كشوف نقط سنوات اإلجازة.- 

 )الفصول الستة في النظام الجديد أو السنوات األربع في النظام القديم(  

 . في ثالث صفحات  ملخص بحث اإلجازة - 

    C.Vنسخة من السيرة الذاتية للمرشح- 

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

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

 أكثر للترشيح يلغى ملفه ويقصى من المباراة. 

 . عبر بوابة االنترنيت للمؤسسةيتعين على المرشحين االطالع على نتائج المباراة  في الكلية و -
 

 تواريخ مهمة: 
 

 ; 2021أكتوبر  18إلى يوم اإلثنين   2021أكتوبر   13من يوم األربعاء  :دراسة الملفات

 ; 2021 أكتوبر 19الثالثاء ابتداء من يوم  :اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي الخاص بدراسة الملفات

 2021أكتوبر   26إلى يوم الثالثاء  2021أكتوبر  21من يوم الخميس  :عن بعد المقابلة الشفوية

 

 

 

https://forms.gle/xoSoy2puNoBVtkBq9
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 إعالن عن فتح باب الترشيح لمسلك ماستر: 

Master Linguistique et Littérature Amazighes 2022/2021 
 

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

الجامعي   الخميس    2022/   2120الموسم  ابتداء من   الماستر  الى غاية      2021شتنبر    30لولوج مسلك 

 مساءا من اليوم األخير.  6وسيقفل باب الترشيح على الساعة    2021أكتوبر  10األحد 
 

 

*MODALITES D’ADMISSION: 
 

- Diplôme requis : Licence d’études amazighes. 

- Procédures de sélection : 

  - Etude du dossier : 

-Nombre de mentions : seront sélectionnés par ordre de mérite et en fonction de 

la qualité des dossiers de candidature ceux comportant le plus de mentions 

possible. 

-Moyennes (matières principales à savoir les matières de linguistique et de 

littérature) minimum exigé : 12 sur 20. 

 ملف الترشيح : 
رابط   في  واحد  ملف  في  وذلك  الموقع  داخل  وتحميلها  الضوئي  الماسح  بواسطة  التالية  الوثائق  نسخ  يتم 

 : الماسترالتسجيل القبلي ب

https://forms.gle/ShomrQEJxwZaT71y5 

 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد. -

 نسخة من شهادة اإلجازة   - 

 نسخة من كشوف نقط سنوات اإلجازة.- 

 )الفصول الستة في النظام الجديد أو السنوات األربع في النظام القديم(  

 . في ثالث صفحات  ملخص بحث اإلجازة - 

    C.Vنسخة من السيرة الذاتية للمرشح- 

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

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

 أكثر للترشيح يلغى ملفه ويقصى من المباراة. 

 . عبر بوابة االنترنيت للمؤسسةيتعين على المرشحين االطالع على نتائج المباراة  في الكلية و -

 

 تواريخ مهمة: 
 

 ; 2021أكتوبر  18إلى يوم اإلثنين   2021أكتوبر   13األربعاء من يوم  :دراسة الملفات

 ; 2021 أكتوبر 19ابتداء من يوم الثالثاء  :اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي الخاص بدراسة الملفات

 2021أكتوبر   26إلى يوم الثالثاء  2021أكتوبر  21من يوم الخميس  :عن بعد المقابلة الشفوية

https://forms.gle/ShomrQEJxwZaT71y5
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 الترشيح لمسلك ماستر: إعالن عن فتح باب 

Master Littérature  Comparée , Imaginaire et Visions du monde 2022 /2021 

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

الجامعي   الخميس    2022/   2120الموسم  ابتداء من   الماستر  الى غاية      2021شتنبر    30لولوج مسلك 

 مساءا من اليوم األخير.  6وسيقفل باب الترشيح على الساعة    2021أكتوبر  10األحد 
 

MODALITES D’ADMISSION  

Diplômes requis :Licence en Langue et littérature françaises (Etudes Françaises) 

Parcours : Littérature 

Procédures de sélection : 

Etude du dossier : 

   (Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des 

matières principales,  etc…) 

- Nombre de mentions : seront sélectionnés par ordre de mérite et en fonction de la 

qualité des dossiers de candidature ceux comportant le plus de mentions possible.  

- Nombre de Moyennes obtenues dans les matières principales (à savoir les 

matières de littérature) : minimum exigées : 12 sur 20. 
 

 ملف الترشيح : 
رابط   في  واحد  ملف  في  وذلك  الموقع  داخل  وتحميلها  الضوئي  الماسح  بواسطة  التالية  الوثائق  نسخ  يتم 

 : التسجيل القبلي بالماستر

https://forms.gle/Gk3PVX5gRToKWcfZ8 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد. -

 نسخة من شهادة اإلجازة   - 

 نسخة من كشوف نقط سنوات اإلجازة.- 

 )الفصول الستة في النظام الجديد أو السنوات األربع في النظام القديم(  

 . في ثالث صفحات  ملخص بحث اإلجازة - 

    C.Vنسخة من السيرة الذاتية للمرشح- 

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

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

 أكثر للترشيح يلغى ملفه ويقصى من المباراة. 

 . عبر بوابة االنترنيت للمؤسسةيتعين على المرشحين االطالع على نتائج المباراة  في الكلية و -

 

 تواريخ مهمة: 
 

 ; 2021أكتوبر  18إلى يوم اإلثنين   2021أكتوبر   13من يوم األربعاء  :دراسة الملفات

 ; 2021 أكتوبر 19ابتداء من يوم الثالثاء  :ء األولي الخاص بدراسة الملفاتاإلعالن عن نتائج االنتقا

 2021أكتوبر   26إلى يوم الثالثاء  2021أكتوبر  21من يوم الخميس  :عن بعد المقابلة الشفوية

https://forms.gle/Gk3PVX5gRToKWcfZ8
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 إعالن عن فتح باب الترشيح لمسلك: 

 2021/2022 ماستر اللغات والحضارات الشرقية ومقارنة األديان

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

الجامعي   الخميس    2022/   2120الموسم  ابتداء من   الماستر  الى غاية      2021شتنبر    30لولوج مسلك 

 مساءا من اليوم األخير.  6وسيقفل باب الترشيح على الساعة    2021أكتوبر  10األحد 
 

 الشواهد التي تخول الترشيح: 
اإلنسانية  - العلوم  في  واإلجازة  واألمازيغية  العربية  اللغات  في  يعادلها  ما  أو  اإلجازة  على  الحاصلين  الطلبة  لفائدة 

.كلية أصول الدين تطوان تحديدا مسلك الفكر اإلسالمي و الفلسفة و علوم األديانو  )الدراسات اإلسالمية(
   -على األقل ميزة واحدة –ولي: الدبلومات المطلوبة تراعى في االنتقاء األ  -

 عالقة البحث بمحاور الماستر  -

 ملف الترشيح : 
رابط   في  واحد  ملف  في  وذلك  الموقع  داخل  وتحميلها  الضوئي  الماسح  بواسطة  التالية  الوثائق  نسخ  يتم 

 : التسجيل القبلي بالماستر

 

https://forms.gle/VZ1YYY1UYph5QD3t7 

 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد. -

 نسخة من شهادة اإلجازة   - 

 نسخة من كشوف نقط سنوات اإلجازة.- 

 )الفصول الستة في النظام الجديد أو السنوات األربع في النظام القديم(  

 . في ثالث صفحات  ملخص بحث اإلجازة - 

    C.Vنسخة من السيرة الذاتية للمرشح- 

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

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

 أكثر للترشيح يلغى ملفه ويقصى من المباراة. 

 . عبر بوابة االنترنيت للمؤسسةيتعين على المرشحين االطالع على نتائج المباراة  في الكلية و -

 

 تواريخ مهمة: 
 

 ; 2021أكتوبر  18إلى يوم اإلثنين   2021أكتوبر   13األربعاء من يوم  :دراسة الملفات 

 ; 2021 أكتوبر 19ابتداء من يوم الثالثاء  :اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي الخاص بدراسة الملفات

 2021أكتوبر   26إلى يوم الثالثاء  2021أكتوبر  21من يوم الخميس  :عن بعد المقابلة الشفوية

 

 

 

 

https://forms.gle/VZ1YYY1UYph5QD3t7
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 باب الترشيح لمسلك ماستر: إعالن عن فتح 
Master L’Amazighe et les théories littéraires, linguistiques et pédagogiques 

2021 /2022 
 

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

الجامعي   الخميس    2022/   2120الموسم  ابتداء من   الماستر  الى غاية      2021شتنبر    30لولوج مسلك 

 مساءا من اليوم األخير.  6وسيقفل باب الترشيح على الساعة    2021أكتوبر  10األحد 
 

– Diplômes requis : 

Licence ou diplôme équivalent en Etudes Amazighes. 

– Pré-requis pédagogiques spécifiques :  

Bonne maitrise des langues : Arabe, Français et Amazighe 

– Procédures de sélection : 

     Etude du dossier : 

(Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des 

matières principales,  etc…) 

- Nombre de mentions : Les dossiers de candidature seront sélectionnés par ordre de 

mérite et en fonction des mentions obtenues par le candidat. 

Moyennes des matières principales à savoir : la linguistique, la littérature et la didactique. La 

moyenne minimum exigée est 12 sur 20 
 ملف الترشيح : 

رابط   في  واحد  ملف  في  وذلك  الموقع  داخل  وتحميلها  الضوئي  الماسح  بواسطة  التالية  الوثائق  نسخ  يتم 

 : التسجيل القبلي بالماستر

hc8https://forms.gle/nyudUJu7ULRAUU 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد. -

 نسخة من شهادة اإلجازة   - 

 نسخة من كشوف نقط سنوات اإلجازة.- 

 )الفصول الستة في النظام الجديد أو السنوات األربع في النظام القديم(  

 . في ثالث صفحات  ملخص بحث اإلجازة - 

    C.Vنسخة من السيرة الذاتية للمرشح- 

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

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

 أكثر للترشيح يلغى ملفه ويقصى من المباراة. 

 . عبر بوابة االنترنيت للمؤسسةيتعين على المرشحين االطالع على نتائج المباراة  في الكلية و -

 تواريخ مهمة: 
 

 ; 2021أكتوبر  18إلى يوم اإلثنين   2021أكتوبر   13من يوم األربعاء  :دراسة الملفات

 ; 2021 أكتوبر 19الثالثاء ابتداء من يوم  :اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي الخاص بدراسة الملفات

 2021أكتوبر   26إلى يوم الثالثاء  2021أكتوبر  21من يوم الخميس  :عن بعد المقابلة الشفوية

https://forms.gle/nyudUJu7ULRAUUhc8
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 إعالن عن فتح باب الترشيح لمسلك ماستر: 

Master Sociologie de l'Economie Sociale et Solidaire (MS'ESS )  2022 /2021 
 

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

الجامعي   الخميس    2022/   2120الموسم  ابتداء من   الماستر  الى غاية      2021شتنبر    30لولوج مسلك 

 مساءا من اليوم األخير.  6وسيقفل باب الترشيح على الساعة    2021أكتوبر  10األحد 
 

– Diplômes requis : 

• La licence fondamentale ou professionnelle en sociologie 

• Ou la licence fondamentale ou professionnelle en économie et gestion 

• Ou la licence fondamentale ou professionnelle en géographie 

 ملف الترشيح : 

 

الضوئي   الماسح  بواسطة  التالية  الوثائق  نسخ  رابط  يتم  في  واحد  ملف  في  وذلك  الموقع  داخل  وتحميلها 

 : التسجيل القبلي بالماستر

 

https://forms.gle/y6pcHBNsZx8xoi8h7 

 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد. -

 نسخة من شهادة اإلجازة   - 

 سنوات اإلجازة.نسخة من كشوف نقط - 

 )الفصول الستة في النظام الجديد أو السنوات األربع في النظام القديم(  

 . في ثالث صفحات  ملخص بحث اإلجازة - 

    C.Vنسخة من السيرة الذاتية للمرشح- 

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

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

 أكثر للترشيح يلغى ملفه ويقصى من المباراة. 

 . عبر بوابة االنترنيت للمؤسسةيتعين على المرشحين االطالع على نتائج المباراة  في الكلية و -

 

 تواريخ مهمة: 

 
 

 ; 2021أكتوبر  18إلى يوم اإلثنين   2021أكتوبر   13يوم األربعاء من  :دراسة الملفات

 ; 2021 أكتوبر 19ابتداء من يوم الثالثاء  :اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي الخاص بدراسة الملفات

 2021أكتوبر   26إلى يوم الثالثاء  2021أكتوبر  21من يوم الخميس  :عن بعد المقابلة الشفوية

 

 

 

https://forms.gle/y6pcHBNsZx8xoi8h7
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 باب الترشيح لمسلك ماستر:  إعالن عن فتح

 2022/ 2021 المدرسة الحديثية بالغرب اإلسالمي: قضايا ومناهج  ماستر             

 

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

الجامعي   الخميس    2022/   2120الموسم  ابتداء من   الماستر  الى غاية      2021شتنبر    30لولوج مسلك 

 مساءا من اليوم األخير.  6وسيقفل باب الترشيح على الساعة    2021أكتوبر  10األحد 

 

 الشواهد التي تخول الترشيح: 

 

الدين أو دار الحديث الحسنية أو لفائدة الطلبة الحاصلين على اإلجازة في الدراسات اإلسالمية أو الشريعة أو أصول  -
العالمية أو ما يعادلها. يجب على الطالب أن يكون حاصال على ميزتين على األقل، مع اعتبار نقط المواد األساسية  
خالل سنوات اإلجازة، فلو كان للطالب عدد الميزات المطلوبة إال أن النقط المحصل عليها في مواد الحديث أقل من 

 المائة من مجموع هته المواد فإنه ال يقبل.في خمسين ب 13/20

 

 ملف الترشيح  

 

رابط   في  واحد  ملف  في  وذلك  الموقع  داخل  وتحميلها  الضوئي  الماسح  بواسطة  التالية  الوثائق  نسخ  يتم 

 : التسجيل القبلي بالماستر

 

https://forms.gle/sPtVbNZGogvmr7Av8 

 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد. -

 نسخة من شهادة اإلجازة   - 

 نسخة من كشوف نقط سنوات اإلجازة.- 

 )الفصول الستة في النظام الجديد أو السنوات األربع في النظام القديم(  

 . في ثالث صفحات  ملخص بحث اإلجازة - 

    C.Vنسخة من السيرة الذاتية للمرشح- 

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

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

 أكثر للترشيح يلغى ملفه ويقصى من المباراة. 

 . عبر بوابة االنترنيت للمؤسسةيتعين على المرشحين االطالع على نتائج المباراة  في الكلية و -

 

 تواريخ مهمة: 
 

 ; 2021أكتوبر  18إلى يوم اإلثنين   2021أكتوبر   13من يوم األربعاء  :دراسة الملفات

 ; 2021 أكتوبر 19اء ابتداء من يوم الثالث  :اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي الخاص بدراسة الملفات

 2021أكتوبر   26إلى يوم الثالثاء  2021أكتوبر  21من يوم الخميس  :عن بعد المقابلة الشفوية

https://forms.gle/sPtVbNZGogvmr7Av8

