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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 

2202 /3202 

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

الجامعي   ابتداء من  األ  2023/   2220الموسم  الماستر  الى غاية      2022شتنبر    14  ربعاءلولوج مسلك 

 مساءا من اليوم األخير.  6وسيقفل باب الترشيح على الساعة   2022شتنبر  18األحد 
 

 الدراسات األمازيغية اإلجازة في الشواهد التي تخول الترشيح: 

 

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

 : التسجيل القبلي بالماستر

https://forms.gle/HhrNL5NSy9metUxY8 

 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد. -

 نسخة مصادق عليها من شهادة اإلجازة  - 

 نسخة مصادق عليها 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.  -

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

 أكثر للترشيح يلغى ملفه ويقصى من المباراة. 

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

 

 تواريخ مهمة: 
 

 ; 2202  شتنبر 24 سبت إلى يوم ال 2022شتنبر 19اإلثنين   من يوم :دراسة الملفات 

 ; 2022شتنبر   26اإلثنين  ابتداء من يوم :اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي الخاص بدراسة الملفات 

إلى يوم    2022شتنبر    27  الثالثاءمن  يوم   :  طبقا لما ورد في دفتر االعتماد(الكتابي/الشفوي  متحان  اال

 . 2022 أكتوبر 5األربعاء 

 2022أكتوبر   12: يوم األربعاء النتائج النهائية

 

 

 

 

https://forms.gle/HhrNL5NSy9metUxY8
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 إعالن عن فتح باب الترشيح لمسلك ماستر: 

 الماستر المتخصص: اللغة العربية والتواصل بين الثقافات 

2202 /3202 

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

الجامعي   ابتداء من  األ  2023/   2220الموسم  الماستر  الى غاية      2022شتنبر    14  ربعاءلولوج مسلك 

 مساءا من اليوم األخير.  6وسيقفل باب الترشيح على الساعة   2022شتنبر  18األحد 
 

 الشواهد التي تخول الترشيح:  

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

 اإلعالم والتواصل ، أو الدبلومات المعادلة لإلجازات المذكورة.

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

 الترشيح : ملف  
 

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

 : التسجيل القبلي بالماستر

https://forms.gle/CnW2oeDTmGgTwiqB9 

 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد  -

 نسخة مصادق عليها من شهادة اإلجازة  - 

 نسخة مصادق عليها 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.  -

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

 أكثر للترشيح يلغى ملفه ويقصى من المباراة. 

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

 تواريخ مهمة: 
 

 ; 2202  شتنبر 24 سبت إلى يوم ال 2022شتنبر 19اإلثنين   من يوم :دراسة الملفات 

 ; 2022شتنبر   26اإلثنين  ابتداء من يوم :اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي الخاص بدراسة الملفات 

إلى يوم    2022شتنبر    27من  يوم الثالتاء   :  متحان الكتابي/الشفوي طبقا لما ورد في دفتر االعتماد(  اال

 2022أكتوبر  5األربعاء 

 2022أكتوبر   12: يوم األربعاء النتائج النهائية

 

https://forms.gle/CnW2oeDTmGgTwiqB9
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 إعالن عن فتح باب الترشيح لمسلك ماستر: 

Linguistique et Littérature AmazighesMaster  
2202 /3202 

 

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

الجامعي   ابتداء من  األ  2023/   2220الموسم  الماستر  الى غاية      2022شتنبر    14  ربعاءلولوج مسلك 

 مساءا من اليوم األخير.  6وسيقفل باب الترشيح على الساعة   2022شتنبر  18األحد 
 
 

 

*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 

           :التسجيل القبلي بالماستر

https://forms.gle/NsbfcRJzQxdkMfvbA 

 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد. -

 نسخة مصادق عليها من شهادة اإلجازة  - 

 نسخة مصادق عليها من كشوف نقط سنوات اإلجازة. - 

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

 . في ثالث صفحات  ملخص بحث اإلجازة - 

    C.Vرشحنسخة من السيرة الذاتية للم- 

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

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 للمؤسسةرشحين االطالع على نتائج المباراة  في الكلية ويتعين على الم -

 تواريخ مهمة: 
 ; 2202  شتنبر 24 سبت إلى يوم ال 2022شتنبر 19اإلثنين   من يوم :دراسة الملفات 

 ; 2022شتنبر   26اإلثنين  ابتداء من يوم :اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي الخاص بدراسة الملفات 

إلى يوم    2022شتنبر    27من  يوم الثالتاء   :  متحان الكتابي/الشفوي طبقا لما ورد في دفتر االعتماد(  اال

 2022أكتوبر  5األربعاء 

 2022أكتوبر   12: يوم األربعاء النتائج النهائية

https://forms.gle/NsbfcRJzQxdkMfvbA
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 إعالن عن فتح باب الترشيح لمسلك ماستر: 
, Imaginaire et Visions du monde Littérature  ComparéeMaster 

2202 /3202 
برسم  الترشيح  تلقي طلبات  في  الكلية ستشرع  أن  فاس،  اإلنسانية سايس  والعلوم  اآلداب  كلية  يعلن عميد 

الجامعي   ابتداء من  األ  2023/   2220الموسم  الماستر  الى غاية      2022شتنبر    14  ربعاءلولوج مسلك 

 مساءا من اليوم األخير.  6وسيقفل باب الترشيح على الساعة   2022شتنبر  18األحد 
 

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

 : التسجيل القبلي بالماستر

https://forms.gle/eXQANNLybtBSNtVX8 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد. -

 نسخة مصادق عليها من شهادة اإلجازة  - 

 نسخة مصادق عليها 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: 
 ; 2202  شتنبر 24 سبت إلى يوم ال 2022شتنبر 19اإلثنين   من يوم :دراسة الملفات 

 ; 2022شتنبر   26اإلثنين  ابتداء من يوم :اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي الخاص بدراسة الملفات 

إلى يوم    2022شتنبر    27من  يوم الثالتاء   :  متحان الكتابي/الشفوي طبقا لما ورد في دفتر االعتماد(  اال

 2022ر أكتوب 5األربعاء 

 2022أكتوبر   12: يوم األربعاء النتائج النهائية

https://forms.gle/eXQANNLybtBSNtVX8
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 إعالن عن فتح باب الترشيح لمسلك ماستر: 
)Master Sociologie de l'Economie Sociale et Solidaire (MS'ESS  

2202 /3202 
 

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

الجامعي   ابتداء من  األ  2023/   2220الموسم  الماستر  الى غاية      2022شتنبر    14  ربعاءلولوج مسلك 

 مساءا من اليوم األخير.  6وسيقفل باب الترشيح على الساعة   2022شتنبر  18األحد 
 

 
 

– 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 : 

 

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

 : القبلي بالماسترالتسجيل 
 

https://forms.gle/yoctCRVAeNhXoy3D9 

 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد. -

 نسخة مصادق عليها من شهادة اإلجازة  - 

 نسخة مصادق عليها من كشوف نقط سنوات اإلجازة. - 

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

 . في ثالث صفحات  ملخص بحث اإلجازة - 

    C.Vمن السيرة الذاتية للمرشحنسخة - 

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

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

 المباراة. أكثر للترشيح يلغى ملفه ويقصى من 

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

 

 تواريخ مهمة: 
 ; 2202  شتنبر 24 سبت إلى يوم ال 2022شتنبر 19اإلثنين   من يوم :دراسة الملفات 

 ; 2022شتنبر   26اإلثنين  ابتداء من يوم :اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي الخاص بدراسة الملفات 

إلى يوم    2022شتنبر    27من  يوم الثالتاء   :  متحان الكتابي/الشفوي طبقا لما ورد في دفتر االعتماد(  اال

 2022أكتوبر  5األربعاء 

 2022أكتوبر   12: يوم األربعاء النتائج النهائية
 

https://forms.gle/yoctCRVAeNhXoy3D9
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 إعالن عن فتح باب الترشيح لمسلك ماستر: 
La gestion des changements environnementaux dans l’aire Master  

méditerranéenne. Dimensions globales et aspects locaux au Maroc   

2022 /3202 

 
 

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

   2022شتنبر   14 ربعاءلولوج مسلك الماستر ابتداء من  األ  2023/ 2220برسم الموسم الجامعي 

 مساءا من اليوم األخير.   6وسيقفل باب الترشيح على الساعة   2022شتنبر  18الى غاية  األحد 
 

– Diplômes requis : 

• La licence en Géographie, en Sciences de la terre , en Science de la vie , en 

Environnement , ou équivalent . 

• Prérequis pédagogiques spéciques : connaissances en Environnement  

 ملف الترشيح : 

 

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

 : التسجيل القبلي بالماستر

https://forms.gle/Q5MZ9evkKknJuPiSA 

 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد. -

 نسخة مصادق عليها من شهادة اإلجازة  - 

 نسخة مصادق عليها من كشوف نقط سنوات اإلجازة. - 

 ))الفصول الستة في النظام الجديد  

 . في ثالث صفحات  ملخص بحث اإلجازة - 

    C.Vنسخة من السيرة الذاتية للمرشح- 

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

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 للمؤسسةالمباراة  في الكلية و يتعين على المرشحين االطالع على نتائج -

 تواريخ مهمة: 
 ; 2202 شتنبر 22 الخميسإلى يوم  2022شتنبر 19اإلثنين   من يوم :دراسة الملفات 

 ; 2022شتنبر   23الجمعة   ابتداء من يوم :اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي الخاص بدراسة الملفات 

إلى يوم    2022شتنبر      62الثنين من  يوم ا  :  متحان الكتابي/الشفوي طبقا لما ورد في دفتر االعتماد(  اال

 .2022أكتوبر   11الثالثاء 

 2022أكتوبر   12: يوم األربعاء النتائج النهائية
 

 

https://forms.gle/Q5MZ9evkKknJuPiSA
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 إعالن عن فتح باب الترشيح لمسلك: 

 الرعاية وعلوم  ماستر: العمل االجتماعي

soinTravail Social et Sciences du  
2023 /2022 

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

الجامعي   ابتداء من  األ  2023/   2220الموسم  الماستر  غاية     إلى   2022شتنبر    14  ربعاءلولوج مسلك 

 مساءا من اليوم األخير.  6وسيقفل باب الترشيح على الساعة   2022شتنبر  18األحد 
 

 :اإلجازة فيالشواهد التي تخول الترشيح:   –

 النفسي. اإلرشاد  ،علم النفس ،ألمانية علوم الصحة،  علوم التربية،  ،اإلنسانيةالعلوم  المساعدة االجتماعية، 

 : طرق االنتقاء  
 ميزتان على األقلالميزات الدراسية:  –

 وأربع سنوات بالنسبة للنظام القديم LMDبالنسبة لنظام  اإلجازة في ثالث سنوات  سنوات الدراسة:  –

 20على 12أال تقل عن  نقط المواد األساسية ذات العالقة بوحدات التكوين داخل المسلك:  –

 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/XX1ACWs9rHWiJHBPA 
 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد. -

 نسخة مصادق عليها من شهادة اإلجازة  - 

 نسخة مصادق عليها 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: 
 

 ; 2202  شتنبر 24 سبت إلى يوم ال 2022شتنبر 19اإلثنين   من يوم :دراسة الملفات 

 ; 2022شتنبر   26اإلثنين  ابتداء من يوم :اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي الخاص بدراسة الملفات 

االعتماد(اال دفتر  في  لما ورد  طبقا  الكتابي/الشفوي  الثالتاء   :متحان  يوم  يوم    2022شتنبر    27من   إلى 

 2022أكتوبر  5األربعاء 

 . 2022أكتوبر   12: يوم األربعاء النتائج النهائية

https://forms.gle/XX1ACWs9rHWiJHBPA


 

 
  

 

 

 

Route Imouzzar, BP. 59. 30000. FES          فاس .  30000 . 59  إيموزار ، ص.بطريق 
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 إعالن عن فتح باب الترشيح لمسلك: 
Master Intercultural Communication Studies 

 

2023 /2022 
برسم  الترشيح  تلقي طلبات  في  الكلية ستشرع  أن  فاس،  اإلنسانية سايس  والعلوم  اآلداب  كلية  يعلن عميد 

الجامعي   ابتداء من  األ  2023/   2220الموسم  الماستر  غاية     إلى   2022شتنبر    14  ربعاءلولوج مسلك 

 مساءا من اليوم األخير.  6وسيقفل باب الترشيح على الساعة   2022شتنبر  18األحد 
 

– Diplômes requis : 

-Licence des études fondamentales (Specialité :Anglais (Literature ,Linguistics and 

Communication). 

- Nombre de mentions: Deux mentions. 
 

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

 : التسجيل القبلي بالماستر

https://forms.gle/C2pRB1oJQtNTrp6e6 

 

 ال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد. -

 نسخة مصادق عليها من شهادة اإلجازة  - 

 نسخة مصادق عليها من كشوف نقط سنوات اإلجازة. - 

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

 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 للمؤسسةعلى نتائج المباراة  في الكلية ويتعين على المرشحين االطالع  -

 

 تواريخ مهمة: 
 

 ; 2202  شتنبر 24 سبت إلى يوم ال 2022شتنبر 19اإلثنين   من يوم :دراسة الملفات 

 ; 2022شتنبر   26اإلثنين  ابتداء من يوم :اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي الخاص بدراسة الملفات 

إلى يوم    2022شتنبر    27من  يوم الثالتاء   :  متحان الكتابي/الشفوي طبقا لما ورد في دفتر االعتماد(  اال

 2022أكتوبر  5األربعاء 

 . 2022أكتوبر   12: يوم األربعاء النتائج النهائية

 

https://forms.gle/C2pRB1oJQtNTrp6e6

