
 

 

 

 

 

 الطلب نوع التواريخ المكان كيفيته شروطه/ مالحظات

 العمل أوقات

 من الساعة 09 الى 15 و30د

 شهادةل لحاملينا الجدد والطلبة الطالبات جميع وجه في مفتوح لتسجيلا
  الوطنية. التربية وزارة بنيابات 2018 لسنة الباكالوريا
 الصويرة" و اليوسفية و آسفي بأقاليم 

  و  الجغرافياو  القانون        8E1  قاعة
 الفرنسية و  العربية

 
 

 2018 غشت 31 الى  يوليوز   16 من
 

 
 الطلبة تسجيل
  حاملي الجدد

 2018 باكالوريا

-E21        SMI-SMA-SVI  قاعة

SMPC 
 التدبير و - االقتصاد

  )fps.uca.marh.( 2018 غشت 30 غاية الى للكلية االلكترونية البوابة عبر القدامى الطلبة تسجيل اعادة
 بإعادة المقبول  الطالب يقوم

 االنترنت عبر التسجيل

 ةالسن غياب تبرير  االيداع  2018  شتنبر  07الى 03 من وصل مقابل  6 شباك البيداغوجية اللجنة اجتماع خالل لتداوله  الغياب مبرر ايداع

 الجامعية

(2017/2018) 

 الجواب نشر  2018 شتنبر 11 من ابتداء

 2018 شتنبر 15 غاية الى االنترنت عبر التسجيل اعادة

 في المنتقى غير الطالب يسجل

 الى 13  من  رغبته وفق أخر مسلك

 الشبابيك في 2017 شتنبر  15

 للتسجيل المخصصة

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

 .عليها مصادق الباكالوريا نقط

 التوجيه مصلحة

 وصل مقابل

 يبمسلك االنتقاء- االيداع  2018  شتنبر  07الى 03 من

 الرياضيات

 إلعالمياتاو

 وتطبيقاتها

 الجواب نشر 2018 شتنبر 11 من ابتداء

 التسجيل 2018 شتنبر  14 الى 12 من

 

 بالطال يدلى المسلك موافقة بعد

 النقط كشف و التسجيل بلوازم

 االصلي

 تلكب الدراسة متابعة مستوى يبين ما كل  + عليها مصادق النقط كشف

 من عليها مصادق الباكالوريا من نسخة + عليه مصادق األقسام

 طلب مطبوع + عليها مصادق التعريف بطاقة من نسخة + الوجهين

 . لتعبئته الكلية من يسلم

 التوجيه مصلحة

 وصل ابلمق

 CPGE االيداع  2018  شتنبر  07الى 03 من

DUT الجواب نشر 2018 شتنبر 11 من ابتداء 

 التسجيل 2018 شتنبر  14 الى 12 من

 البيداغوجية اللجنة موافقة بعد

 بلوازم الطالب يدلى للكلية

 المخصص الشباك في التسجيل

 للتسجيل

 مصادق الباكالوريا من نسخة + األصلية بالكلية التسجيل وصل من نسخة

 شهادة +القدامى للطلبة بالنسبة عليها مصادق النقط كشف + عليها

 ادةشه  + الطالب سكن تثبت أسفي بإقليم الشرطة طرف من مسلمة السكنى

 .أسفي بإقليم  الملكي الدرك او الشرطة طرف من مسلمة االم او لالب السكنى

 

 وصل مقابل 6 شباك

  االيداع  2018 شتنبر 14 الى 10 من

 الجواب نشر 2018 شتنبر 17  من ابتداء االنتقال طلب

 المقبولين  تسجيل 2018 شتنبر 21 الى 18 من

  

 الخاصة االعالنات نشر سيتم

 الحقا بذلك

 بطل مطبوع +  األصلي بالمسلك التسجيل إعادة : القدامى بالنسبة

 لتعبئته. الكلية من يسلم

 من عليها مصادق الباكالوريا من نسخة  : للجدد بالنسبة

 لتعبئته الكلية من يسلم طلب مطبوع  + الوجهين

 

 للتسجيل المخصصة الشبابيك

 وصل مقابل

 

 الحقا التواريخ عن اإلعالن سيتم

 

 

 المسلك تغيير

 التسجيل وإعادة بالتسجيل المتعلقة اإلجراءات  بأهم توضيحي جدول

 2018/2019 الجامعية  السنة برسم باسفي التخصصات متعددة بالكلية 
 ( 2018 يونيو 26 بتاريخ البيداغوجية اللجنة اجتماع) 

 

  )/http://www.preinscription.uca.ma(للجامعة االلكترونية البوابة عبر الجدد الطلبة تسجيل
 



 

 

 

 

 

 

  :  ملحوظة

  اآلجال خارج طلب أي يقبل ال

 كامل غير ملف أي يقبل ال

 الجامعية لخريطةا و البيداغوجية الضوابط يستوفي ال بالجامعة الدراسة له سبق مترشح أي طلب يقبل لن التسجيل العادة بالنسبة

 

 الطلب نوع التواريخ المكان كيفيته شروطه/ مالحظات
  7201 قبل باكالوريا لحاملي بالنسبة
 طلب ايداع يتوجب مختومة غير
 مصادق الباكالوريا من بنسخة مرفوق

 البيداغوجية اللجنة قرار وانتظار عليها
 2018 شتنبر 7 الى 3 من

 شهادةل الحاملين والطلبة الطالبات جميع وجه في مفتوح التسجيل
  الوطنية التربية وزارة بنيابات 2018 قبل ما الباكالوريا

 لدراسةا لهم يسبق لم والذين والصويرة" واليوسفية آسفي بأقاليم 
 بالجامعة

 (الجامعية المؤسسات احدى طرف من مختومة غير )باكالوريا

       8E1قاعة
  و  الجغرافياو  القانون

 الفرنسية و  العربية
 

 2018 غشت  31 الى   يوليوز 16 من
 2017 باكالوريا امليحل مباشرة مفتوح التسجيل

 -مختومة غير -

تسجيل الطلبة 
الجدد حاملي  
باكالوريا ما قبل 

       E21قاعة 2018

SMI-SMA-SVI-

SMPC- 

 التدبير و االقتصاد

 ئتهلتعب الكلية من يسلم طلب مطبوع

 عليها مصادق النقط كشف +

 مصادق الباكالوريا من نسخة  +

 من نسخة + الوجهين من عليها

 مصادق التعريف بطاقة

 العمل شهادة من نسخة + عليها

 هادةش من نسخة + للموظفين بالنسبة

 الموظفين لغير بالنسبة العمل عدم

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

 اللجنة وموافقة الملف دراسة بعد

 المترشح يدلى للكلية البيداغوجية

 لدى التسجيل بلوازم المقبول

 لذلك. المخصصة الشبابيك

 2018 شتنبر 14 الى 11 من

 والطلبة الطالبات جميع وجه في مفتوح التسجيل 

 بنيابات 2018 قبل ما الباكالوريا لشهادة الحاملين

 واليوسفية آسفي بأقاليم الوطنية التربية وزارة

 بالجامعة الدراسة لهم سبق والذين والصويرة" 

 .المؤسسات( احدى طرف من مختومة )باكالوريا

 

 والطلبة الطالبات جميع وجه في مفتوح التسجيل 

 خارج 2018 قبل ما الباكالوريا لشهادة الحاملين

 فيةواليوس آسفي بأقاليم الوطنية التربية وزارة نيابات

 يف الراغبين الروافد هذه بإحدى والعاملين والصويرة"

 خةنس ترفق) االنتقال. مسطرة اتباع شريطة التسجيل

 الترشيح( ملف الى األصلية بالكلية التسجيل وصل من

 

 و  العربية  و لقانونا مسالك

  :   APHIEGRGEO  الفرنسية

E18   قاعة       

 

 

SMIA-SMPC-SVI   

ECONOMIE : 

    E21  :قاعة -

 

 

  2018 يوليوز 09  من

 2018 غشت  30 الى

 

 مقابل االيداع

 وصل

 اعادة طلب

 الخاص تسجيلال

 حاملي الطلبةب

    قبل ما باكالوريا

 سبق الذين 2018

 الدراسة لهم

 بالجامعة
 والمستوفون

 للضوابط

 البيداغوجية

 داخل بها المعمول

 القاضي جامعة

 عياض

 

 شتنبر 10 من ابتداء

2018 

 

 الجواب نشر 

 

 البيداغوجية اللجنة طرف من الملف دراسة

 و استيفاء مدى في تنظر التي للكلية

 بها المعمول البيداغوجية الضوابط احترام

 عياض القاضي جامعة داخل

 العمل أوقات

 د 30: 15 الى 09 الساعة من

 :المفتوحة المسالك
 العربية الدراسات   -  ة(العربي )باللغة القانون  -  الفرنسية الدراسات  - التسيير و االقتصاد   -   الجغرافيا  -  البيولوجيا() األحياء علوم  -  تطبيقاتها و الرياضيات علوم  - اإلعالميات و الرياضيات لومع  -  كيمياء المادة علوم-   فيزياء المادة معلو  - 

 ,Représentations et Société Langage  ماستر   -  ةدامالـمـسـت ةيمنوالـت يافرغجال الجالـم ماستر    - MODELISATION ET MATHEMATIQUES ماستر  -
 القضائية المهن : المهنية اإلجازة -

 

 المفتوح االستقطاب ذات بالمسالك للتسجيل الجدد للطلبة بالنسبة المطلوبة الوثائق ـ
 تحمل متنبرة أظرفة 04 ــ العهد(. )حديثة متجانسة شمسية صور 6 ــ عليها. مصادق الوطنية التعريف بطاقة من نسخ 3 فرنسية(.ــ-)عربية  أشهر( 3 إصدارها تاريخ يتجاوز )ال االزدياد عقد من نسخ 3 البكالوريا.ــ  شهادة من عليها مصادق نسخ 3 ــ األصلية الباكالوريا شهادة ــ 

 (Preinscription.uca.ma). . –القبلي التسجيل ورقة- (fps.uca.ma) الطالبـ طرف من بعناية و كامال يعبأ و سسةللمؤ االكتروني الموقع من يستخرج مطبوع ــ الصحي. الملف ــrecommandés) (Timbresالمضمون البريد طوابع تحمل منها اثنان المترشح وعنوان اسم

 : بالنسبة العمل عدم أو العمل شهادةب  االدالء

  2018 حرة باكالوريا على للحاصلين .1

 نظامية( أو )حرة  2018 قبل ما باكالوريا على للحاصلين .2

 

http://candidaturemaster-fps.uca.ma/filieres.php?code=3
http://candidaturemaster-fps.uca.ma/filieres.php?code=3

