
 

 

 

 

 

 

 

 

ــ إع    النـــــــــــــــــــــــ

 " " علوم اآلثار والتراث دكتوراهال سلكفي   وإعادة التسجيل باب التسجيلح فت

 2023-2022السنة الجامعية برسم 

------------------ 

لوم اآلثار  عوراه تخصص " في دكت التسجيل وإعادة  الترشيح للتسجيل فتح باب  والتراث عن اآلثار يعلن السيد مدير المعهد الوطني لعلوم 

 .20/12/2022إلى غاية  2022/ 11/ 17من  "والتراث

 التسجيل في سلك الدكتوراه 

 شروط الترشيح 

يفتح كذلك  والتراثمن المعهد الوطني لعلوم اآلثار المتخصص  ماستر أو ال ماستر ال ات شهاد إحدى الترشيح مباشرة في وجه حاملي بابيفتح 

 في وجه المرشحين الحاملين للشواهد التالية: 

 في اآلثار ماستر  ▪

 في التاريخ  ماستر  ▪

 او ما يعادلها  في الجغرافية ماستر  ▪

 في علوم األرض  ماستر  ▪

 والثقافيةفي األنتربولوجية االجتماعية  ماستر  ▪

 في علم االجتماع ماستر  ▪

والجيومرفولوجية  والتراث الثقافيفي اآلثار  بالضرورة، دروسا، أخر يتضمن ماستر كما يفتح في وجه كل الطلبة الحاملين ل ▪

 .والجيولوجية

 االنتقاءكيفية 

 )يمكن للفريق البيداغوجي ،إدا دعت الضرورة ،برمجة مادة كتابية قبل المقابلة(. البيداغوجيدراسة الملف + مقابلة مع الفريق  ▪

 ملف الترشيح

 التالية:يتكون ملف الترشيح ن الوثائق 

 * استمارة طلب التسجيل ✓

 نبذة من السيرة الذاتية مصحوبة بصورة للمرشح ✓

 رسالة تحفيزية  ✓

 والليسانس ماستر البيان نقط  ✓

 عليها والليسانس مصادق ماستر شواهد النسخ من   ✓

الفرنسية بالنسبة   له باللغةالبحث وملخص  ونسخة من ،والتراثبالنسبة لطلبة المعهد الوطني لعلوم اآلثار  ماسترالملخص لبحث  ✓

 الفرنسية، حرروا بحوثهم بلغة غير  الدينطلبة لل

 ( تزكية2رسالتي) ✓

 موضوع بحث الدكتوراه ✓

 صفحات على األقل ، مع تحديد:  10تقديم موضوع البحث في  ✓

 ، المجال النظري و المنهجي للبحث -



 ، مجال البحث أوموضوع  -

 ، البحثاألسئلة المطروحة و فرضيات  -

 .بيبليوغرافية تتعلق  بالموضوع المقترح أخيراو ▪

البحوثمجاالت     

 ، ت بالمغربالاإلستيطان البشري،المناطق و المجاالخريطة األثرية :   •

 ، المصادر المادية لكتابة تاريخ المغرب •

 ،وتجارةإنتاج، توزيع  •

 ،من األصول إلي يومنا هذا ةفن الزخرف •

 ، الطقوس، األضرحة، الرباطات و أماكن العباداتالممارسات الشعائرية،  •

 ، في تاريخ المغرب  ىالمراحل االنتقالية الكبر  •

 ، العالمات الثقافية لشعوب فجر التاريخ •

 ، تاريخ الكتابة بالمغرب •

 التراث الالمادي  و مكوناته. •

 : الجدولة

   15/12/2022 أخر أجل لوضع الملفات •

 20/12/2022 االنتقاءنشر نتائج عملية  •

 .إجراء المقابلة وتوقيتبتاريخ ن ون المقبولومقابلة: سيتوصل المرشحال •

السيد مدير المعهد  أو ترسل عن طريق البريد، إلى  والتراث بالرباط اآلثار يجب وضع ملفات الترشيح بالمعهد الوطني لعلوم 

   .والتراث اآلثار الوطني لعلوم 
 على الطلبة األجانب تقديم شهادة معادلة لكل دبلوم.  :حظةالم

 

 إعادة التسجيل 

  والتراث برسمى عملية إعادة تسجيل الطلبة الباحثين المسجلين بمركز دراسات الدكتوراه بالمعهد الوطني لعلوم اآلثار ستجر 

 كل راغب في إعادة على وجب ، وعليه. 05/12/2022لى غاية إ 17/11/2022ابتداء من  2023-2022السنة الجامعية 

مصحوب باستمارة   والطالب الباحثمن طرف األستاذ المؤطر  ته موقعأنشطمفصل عن وضع ملف مكون من تقرير  هتسجيل

 *. إعادة التسجيل

 

 

 
 
 
 

 *تحمل االستمارات من موقع المعهد أو موقع الوزارة.        
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