
 

 

 الطلب نوع التواريخ المكان كيفيته /شروطه مالحظات

 :العمل أوقات

 د00و 21 الى 00:00 الساعة من
 21 الى 20 00: الساعة من

 الباكالوريا لشهادة الحاملين الجدد والطلبة الطالبات جميع وجه في مفتوح التسجيل

   اليوسفية و آسفي قاليمبأ ،...الوطنية التربية وزارة مديريات 1020 لسنة
 .رةــالصويو

www.preinscription.uca.ma/ 
 غاية الى مفتوح

 1020 غشت 02
 الطلبة تسجيل القبلي التسجيل

 حاملي الجدد

 9102  باكالوريا

 وصل مقابل المكتبة شباك 9102  وبكالوريا
 شتنبر 01من
 1020 نبرتش 01 الى

 لـــــــــالتسجي

 

 ما الباكالوريا لشهادة الحاملين والطلبة الطالبات جميع وجه في مفتوح التسجيل

 "والصويرة واليوسفية آسفي بأقاليم الوطنية التربية وزارة مديريات 9102 قبل

 احدى طرف من مختومة غير باكالوريا) بالجامعة الدراسة لهم يسبق لم والذين

 .(الجامعية المؤسسات

 اإللكترونية البوابة عبر
 غشت 00 من

 1020 شتنبر 00 الى
 القبلي التسجيل

 الجدد الطلبة تسجيل

 ما باكالوريا  حاملي

 9102 قبل

 يلجون الذين)

 (مرة أول الجامعة
 المكتبة شباك

 شتنبر 01 من
 1020 نبرتش 01 الى

 لـــــــالتسجي

 بالموقع داعياإل وصل +
 من نسخة  + عليها مصادق النقط كشف +

 نـــــم اـــــهــعلي ادقــــــمص اكالورياــالب

 التعــريف بطـــاقة من نسخة + نــالوجهي
 شهادة من نسخة + عليها مصادق الوطنية

 شهادة من نسخة + للموظفين بالنسبة العمل

 .الموظفين لغير بالنسبة العمل عدم

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

 ةــاللجن ةــوموافق فــالمل ةـــدراس دـــبع

 المقبول المترشح يدلى للكلية البيداغوجية

 المخصصة الشبابيك لدى التسجيـــل بلوازم

 .9102 شتنبر 00 إلى 12 من .لذلك

 قبل ما الباكالوريا لشهادة الحاملين والطلبة الطالبات جميع وجه في مفتوح التسجيل 

 والذين "والصويرة واليوسفية آسفي بأقاليم الوطنية التربية وزارة مديريات 1022
 (.المؤسسات احدى طرف من مختومة باكالوريا) بالجامعة الدراسة لهم سبق

 

 قبل ما الباكالوريا لشهادة الحاملين والطلبة الطالبات جميع وجه في مفتوح التسجيل 

 "والصويرة واليوسفية آسفي بأقاليم الوطنية التربية وزارة مديريات  خارج 1022

 .االنتقال مسطرة اتباع شريطة التسجيل في لراغبينا الروافد هذه بإحدى والعاملين
 .(الترشيح ملف الى األصلية بالكلية التسجيل وصل من نسخة ترفق)

 اإللكترونية البوابة عبر
 غشت 00 من

 1020 شتنبر 00 الى
 عداــــــــاإلي

 التسجيل اعادة طلب

 حاملي بالطلبة الخاص

 9102 قبل ما باكالوريا

 لهم سبق الذين

 بالجامعة الدراسة

 للضوابط والمستوفون

 المعمول البيداغوجية

 جامعة داخل بها

 عياض القاضي

 الجواب نشر 1020 شتنبر 01 من ابتداء اإللكترونية البوابة عبر

 المكتبة شباك
 شتنبر 00 من
 1020 شتنبر 22 إلى

 لـــــــالتسجي

 

 : امــــه

 البيداغوجية الضوابط واحترام استيفاء مدى في تنظر التي للكلية البيداغوجية اللجنة طرف من الملف دراسة

 عياض القاضي جامعة داخل بها المعمول

 

 الطالب ويسجل المسلك طرف من االنتقاء يتم

 .رغبته وفق أخر مسلك في المنتقى غير

 الباكالوريا نقط كشف من نسخة -عليها مصادق الباكالوريا  من نسخة  -خطي  طلب

 .عليها مصادق

 اإللكترونية البوابة عبر
 يبمسلك االنتقاء- داعــــــــاالي 1020 شتنبر 00 الى غشت 00 من

 اتــــــــــالرياضي

 اتـــــــواإلعالمي

 اـــــاتهــــوتطبيق

 الجواب نشر 1020 نبرتش  01 من  داءـــــــــابت

 لـــــــالتسجي 1020 شتنبر 22 ىــــإل 00 نـــم المكتبة شباك

 دـــوبع لكــالمس طرف نــم اءـــاالنتق مــــيت
 التسجيل بلوازم الطالب يدلى المسلك موافقة

 .االصلي النقط كشفو

 األقسام بتلك الدراسة متابعة مستوى يبين ما كل  + عليها مصادق النقط كشف
 بطاقة من نسخة + الوجهين من عليها مصادق الباكالوريا من نسخة + عليه مصادق

 .اإللكترونية البوابة من المستخرج الترشيح وصل مطبوع + عليها مصادق التعريف

 اإللكترونية البوابة عبر
 داعــــــــاالي 1020 شنبر 00 الى غشت 00 من

CPGE 

DUT 
 الجواب نشر 1020 شتنبر 01 من داءـــــــــــابت

 لــــــالتسجي 1020 شتنبر 22 ىــــإل 00 نـــم المكتبة شباك

 البيداغوجية اللجنة طرف من الطلبات درسـت
 التسجيل بلوازم الطالب يدلى موافقتها بعد و .

 .المخصص الشباك في

 + عليها مصادق الباكالوريا من نسخة + األصلية بالكلية التسجيل وصل من نسخة

 طرف من مسلمة السكنى شهادة +القدامى للطلبة بالنسبة عليها مصادق النقط كشف

 من مسلمة االم او لالب السكنى شهادة  + الطالب سكن تثبت أسفي بإقليم الشرطة
 .أسفي بإقليم  الملكي الدرك او الشرطة طرف

 اإللكترونية البوابة عبر
 داعـــــــاالي 1020 شنبر 10 الى غشت 00 من

 لاالنتقا طلب
 الجواب نشر 1020 شتنبر 11 من داءــــــــــابت

 لــــــتسجيال 1020 شتنبر 13 ىــــإل 11  نـــم المكتبة شباك

 ذكورةـالم روطـالش رمــيحت ال رــتغيي لــك

 .اــالغي رــيعتب

 األصلي بالمسلك التسجيل إعادة (:بالجامعة واحدة سنة بعد) القدامى بالنسبة  + 
 .اإللكترونية البوابة من المستخرج الوصل

 الوصل + الوجهين من عليها مصادق الباكالوريا من نسخة  :للجدد بالنسبة 

 .اإللكترونية البوابة من المستخرج

 المسلك تغيير 1020 أكتوبر 10 غاية إلى مفتوح اإللكترونية البوابة عبر

 البيداغوجية اللجنة  طرف من الطلبات تدرس
 أو دراسي فصل في الغياب أسباب يوضح الكلية عميد السيد الى مقدم خطي طلب
 .( توفره حالة في طبي ملف وضع ) 1020-1022 الجامعية السنة طيلة

 المكتبة شباك عبر

 ةــالسن ابـغي رـــتبري داعـــــــــاإلي 1020 شتنبر 20 الى شتنبر 01 من

 ةـــــيــــعــــامـــــالج
(8102-8102) 

 مـــله قــــسب نــالذي
 ةـــبالجامع لـــالتسجي

 الجواب نشر 1020 شتنبر 22

 لــــــالتسجي 1020 شتنبر 20 إلى 22 من

 الجدول في المذكورة اآلجال خارج طلب اي يقبل ال : هامة مالحظة

 التسجيل وإعادة بالتسجيل المتعلقة اإلجراءات مبأه توضيحي جدول

 ( 9202 يوليوز 52 بتاريخ الكلية مجلس اجتماع) 8181-8102 الجامعية ةالسن برسم بأسفي التخصصات متعددة بالكلية 

 


