
 

 
 
 

   القبلي  التسجيل  اإلعالن عن فتح

 بمسالك الماستر والماستر المتخصص 

 2021/2022للموسم الجامعي 

 

يعلن عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، التابعة لجامعة موالي 

التسجيل   فتح  عن  بمكناس  الماستر    القبليإسماعيل  بسلك 

 2022/   2021والماستر المتخصص للموسم الجامعي

 :الرابط

 

https://bit.ly/3B4nbzk 

 

 2021شتنبر  17الجمعة من 

 2021شتنبر  25 سبتالإلى 
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 اإلعالن عن فتح مباراة التسجيل بمسالك الماستر والماستر المتخصص 
 2021/2022للموسم الجامعي  

والعلوم   اآلداب  كلية  التسجيل بسلك  يعلن عميد  افتتاح  بمكناس عن  موالي إسماعيل  لجامعة  التابعة   ، اإلنسانية 

 في التخصصات التالية:  2022/ 2021الماستر والماستر المتخصص للموسم الجامعي
 

 الماستر 
 الماستر المتخصص 

 عدد المقاعد  الشهادة

Communication des organisations 
 

(Master Spécialisé) 

Licence  ou tout diplôme reconnu équivalant ès : 
-Etudes françaises (Littérature ou Linguistique) 
-Communication dans le milieu du travail  
-Information et communication   
- Carrière sociale      
-Management des organisations  
 -Management des institutions à caractère social   -Psychologie et sociologie 
Diplôme de l’institut Supérieur de l’information et   de la Communication 
Diplôme de l’Ecole Supérieure de l’information 
 

25 

Etudes sociolinguistiques   et 

culturelles 
Licence en: 
- Etudes françaises (Littérature ou Linguistique) 

30 

Littérature , art et medias Licence en: 
Etudes françaises (Littérature ou Linguistique) 

25 

 المذهب المالكي وتدبير الخالف 

 
 
 أو في أصول الدين   اإلجازة في الدراسات اإلسالمية 

25 

 25 الدراسات اإلسالمية اإلجازة في  الفكر اإلسالمي ومناهج التجديد 

 اللغة العربية وآدابها اإلجازة في  األدب المغربي وجدلية اإلبداع والنقد 
 اللغة العربية وآدابها في  دبلوم يعادل اإلجازة 

30 

 ديناميات وإعداد المجاالت الترابية 

   الجغرافيا  باهتماماتالبيئة، أو إجازة مهنية لها صلة   إعداد التراب أو  أواإلجازة في الجغرافيا 
  مستوى جيد في المعلوميات مستوى مقبول في اللغة  الفرنسية   و االنجليزية و(ملحوظة:  

 ).  والخرائطية المساندة بالحاسوب
 

20 

Applied Language Studies Licence  en: 
Etudes Anglaises 

25 

 

Multi-lingual and  

Inter-disciplinary Translation 

 
 اإلجازة المهنية في: –اإلجازة 

 " TOFELالدراسات االنجليزية )أدب ولسانيات( "بدون 
 TOFELالدراسات الفرنسية + 

 TOFELالدراسات العربية + 
 TOFEL اإلجازة في الحقوق+ 

 TOFEL اإلجازة في العلوم االقتصادية+
 " TOFELدبلوم مدرسة الملك فهد العليا للترجمة "بدون 

 

25 

 الفلسفة  اإلجازة في  المعجم الفلسفي ودينامية المفاهيم 
 

26 

 اللغة العربية  اإلجازة في  السميولسانيات وتحليل الخطاب 
 إجازة في علوم اإلعالم والتواصل 

25 

HISTOIRE DES MIGRATIONS ET DES 
MOUVEMENTS DE POPULATIONSDANS 

LE BASSIN MEDITERRANEEN 
تاريخ الهجرات والتحركات السكانية في   

 المتوسط  األبيضحوض البحر 

 اإلجازة في التاريخ 
 اإلجازة في علم االجتماع 

 
30 

 وتدبير المنازعات  االحترافيةالوساطة 

 )ماستر متخصص(  

 اإلجازة في:  -

 الدراسات اإلسالمية   -

 علم االجتماع   -

 اإلجازة المهنية في اإلرشاد األسري والوساطة  -

 الشريعة والقانون  -

 القانون العام    -

 علم النفس   -

 علم النفس االجتماعي   -

 القانون الخاص   -

 

30 

 



 

 المرحلة األولى:  -1

 

  https://bit.ly/3B4nbzkبالرابط: التسجيل القبلي  ❖

 

 ملحوظة: 

 ال تقبل الملفات التي ال تتوفر على شروط الولوج  ✓

 ال يمكن للمترشح التسجيل سوى في ماستر واحد  ✓

بمعلومات أو كشوفات نقط تتضمن بيانات غير صحيحة   (ت) كل مترشح )ة( أدلى  ✓

 على القضاء  )ها( وعند االقتضاء إحالة ملفه)ها(  سيتم إقصاؤه  

 

 المرحلة الثانية:  -2

 

 وضع الملفات:  ❖

ال التي  الطارئة  الصحية  للظروف  تعرفها زالنظرا  السريع    البالد   ت  التفشي  عن  والناتجة 

للتدابير   الوطنية  المتخذة   االحترازية   واإلجراءاتلفيروس كورونا، ومراعاة  السلطات  ،  من طرف 

تحت رقم    2021غشت    26وتطبيقا للمذكرة الواردة في هذا الشأن من الوزارة الوصية بتاريخ  

02368/21. 

 

 ما يلي:استثنائية   بصفةتقرر  فقد 

انتقاء   ❖ المقبولينيتم  ملفات  المترشحين  على   هملوضع  العلم   درجة  بناء    ياالستحقاق 

التخصص وحدات  في  عليها  المحصل  النقط  إلى  الفريق  ،  باإلضافة  طرف  من  تحدد 

 . المترشحينوذلك مع مراعاة تكافؤ الفرص لكل  ،البيداغوجي لكل ماستر

فسيخضعون لنفس    ةبالمملكة المغربي بالنسبة للطلبة األجانب الحاصلين على اإلجازة   ❖

 شروط الولوج. 
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 والماستر المتخصص   الماستر  مسالك جدولة ولوج
 

 2021/2022للموسم الجامعي 
 

 التاريخ العملية 

 التسجيل القبلي 

 2021شتنبر  17من الجمعة 

 2021شتنبر   25 سبتإلى ال
  https://bit.ly/3B4nbzk: الرابط

 
 الطلبة عن لوائح اإلعالن

 المقبولين في االنتقاء األولي 
 

 2021شتنبر  27االثنين 

 وضع الملفات 
  

   2021شتنبر  30و  29 - 28الثالثاء 
 

 بعد الزوال  14صباحا إلى  9من 
 

 : الوثائق المطلوبة
 

ظرف كبير يحمل االسم الكامل للطالب)ة( باللغة الفرنسية واسم  
ة ،  الرقم الترتيبي الوارد في الالئح   و او الماستر المتخصص الماستر

 يتضمن الوثائق التالية: 
 

 نسختان من التسجيل القبلي تحمل إحداهما صورة شمسية  .1

 نسخة من شهادة الباكالوريا،  .2

 ،   اإلجازةنسخة من شهادة   .3

 من بطاقة التعريف الوطنية ،   نسخة .4

 فصول( 6سنوات/ النظام الجديد:  4)النظام القديم:  كشوف النقطنسخة من  .5

شهادة   .6 من  لماستر    TOFELنسخة  اللغات  بالنسبة  المتعددة  الترجمة 

في    والتخصصات  اإلجازة  حاملي  )أدب  باستثناء  االنجليزية        ولسانيات( الدراسات 

 ،مدرسة الملك فهد العليا للترجمةدبلوم و 

 شهادة عدم العمل بالنسبة للطلبة غير الموظفين ،  .7

 .شهادة العمل بالنسبة للموظفين .8

 
 النتائج النهائية اإلعالن عن 

 

 2021أكتوبر    04 االثنين ابتداء من يوم

 
 التسجيل النهائي 

 

 2021أكتوبر  08إلى الجمعة  05  الثالثاءابتداء من 

 
 تفعيل الئحة االنتظار 

 

   2021أكتوبر  11 االثنين ابتداء من
 

 حسب المناصب الشاغرة

 

 

 ملحوظة: الدخول من الباب الرئيسي للكلية 

 

https://bit.ly/3B4nbzk

