
                    
    الدراسات اإلسالمية شعبـة: 

 علم العقائد واألديان في تراث الغرب اإلسالمي ماستـر:

 

 إعالن عن وضع ملفات اجتياز مباراة االنتقاء
 

يعلن عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عين الشق الدار البيضاء أنه ستجرى مباراة االنتقاء  
 بالكلية. 2018 يوليوز 24واألديان في تراث الغرب اإلسالمي يوم لماستر علم العقائد 

 
 يتكون ملف الترشيح:

 : httpتعبئة استمارة الترشيح القبلي عبر الموقع اإللكتروني: -

//entissab.univh2c.ma )يجب طبعها وتوقيعها(. 

 طلب المشاركة في المباراة باسم عميد الكلية مع بيان أسباب اختيار المسلك. -

 ة ذاتية للمترشح مع بيان عنوان المراسلة والبريد اإللكتروني.سير -

 نسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها -

 .في الدراسات اإلسالمية أو ما يعادلها نسخة من شهادة اإلجازة مصادق عليها -

 نسخة من كشف النقط للفصول الستة بمسلك اإلجازة أصلية مصادق عليها. -

)يجب المصادقة على التوقيع لدى السلطات  تعبئة استمارة الترشح بدقة -

 المختصة(،

 نسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها. -

 صورتان حديثتان. -

 ظرف حجم كبير. -

  

 

 

 

 

 



 
 جدولة الترشيحات

 
 19/07/2018إلى  25/06/2018من  التسجيل القبلي بالبوابة اإللكترونية

 لغاية  2018 زيوليو 02 اإلثنينابتداء من  * إيداع ملفات الترشيح 
 2018يوليوز  17الثالثاء  

الئحة المترشحين الجتياز االختبار اإلعالن عن 
  الكتابي

 .2018 يوليوز 19 الخميس

الساعة التاسعة ونصف  على 2018 يوليوز 24 الثالثاء تاريخ المباراة
 صباحا

الكتابية للمقابلة الشفوية  تاريخ اإلعالن عن نتائج
  للناجحين في الكتابي

 2018 يوليوز 28 السبت 

 2018شتنبر  17اإلثنين  بداية الدراسة

  

الناجحون في المباراة ملزمون بإحضار نسخة من بحث اإلجازة أثناء اجتياز  :مالحظة

 المقابلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة إجبارية



 
        

 ماستر "علم العقائد واألديان في تراث الغرب اإلسالمي"
 

 استمارة المعلومات
 

 ...............................................................................................................................................................عائلي:االسم ال -

 ...........................................................................................................................................................االسم الشخصي: -

 ................................................................................................................................................تاريخ ومكان االزدياد: -

 ...........................................................................................................................................................................العنوان: -

 ...............................................................:اإللكتروني البريد - .................................................الهاتف الشخصي: -

 مطلق)ة(         أرمل)ة(        متزوج)ة(         عازب)ة(        الوضعية العائلية:  -
 ( …………….…………وعنوانها  المشغلة )اسم المؤسسة    موظف         الوضعية المهنية:        طالب     -
 

 

 المسار الدراسي
 

 ..........................الميزة: ....................................سنة الحصول عليها: ...........................................نوعية البكالوريا:

                                                                                                               :ةـات المكتسبـاللغ
 

 

 
    

 المؤسسة الجامعية السنوات الجامعية
 )تحديد اسم الكلية واسم الجامعة(

 الميزة المعدل المسار المسلك

      
      
      
      
      
      
      

    نقطة فقه العقيدة  العقيدة ةنقط
    نقطة مناهج االعتقاد  نقطة تاريخ األديان

 

 ............................................................................................................................................................عنوان البحث: -

 .......................................................................................................................................................األستاذ المشرف: -

 .................................................أصرح بصحة المعلومات الواردة في هذه االستمارة: أنا الموقع أسفله -

ةــيـعرب سيـةفرن   لغات أخرى ألمانية إيطالية إسبانية إنجليزية 


