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قلعة السراغنة  263شارع يوسف بن تاشفين ص.ب:  
) 212(524414420الفاكس: ) 212(  524414498الهاتف:   

الن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕاع  
رمس املومس اجلامعي   2202  - 2021سجيل الطلبة اجلدد   

ي   املركز اجلامعي  السيد  هن سيري  عدد  امللكف ب بقلعة الرساغنة  م ىل    التخصصات  الطلبة احلاصلني  مل   شهادة  ٕاىل 
هنايئ2020و  ٔ   2021رمس سنة(    الباكلور سجيل ا ٔن معلية ال ٔساسيةيف س االٕ   )  رمس السنة اجلازة ا امعية  ، 

رب  3، سمتتد من    2022-2021 رب    4ٕاىل    شت رب ٕاىل    6و من    2021شت رب    10شت ة    2021شت ا ٕاىل    9من السا صبا
ة   ية   حسب   بعد الزوال  3السا سجيل اليت سيعلن    اجلدو الزم لكرتوين  ا يف املوقع عهن ووفق لواحئ ال

 https://www.uca.ma/cuks/fr                    لمركز اجلامعي: 
سجيل   الشعبة  م ال ٔ  

صاد و التدبري    2021رب  شت   4و    3  ق
رب  و 10  9و  8و    7و    6  القانون       2021شت

ئق التالية:  لو لكية مرفوقني  اق  لت سجيل،  ىل الطلبة الراغبني يف ال  و

رب الرابط - ار  يل بعد طبعه ٕاج سجيل الق  http://www.preinscription.uca.ma:  وصل ال
ٔصلية.  -  شهادة الباكلور ا
لهيا.  سختني) 2( -  من شهادة الباكلور مصادق 
 امللف الطيب.  -
ديثا.  سختني) 2( - ة  د مستخر زد  من عقد 
لهيا.  سختني) 2( -  من بطاقة التعريف الوطنية مصادق 
 تعريف. ل  تنيصور  )2( -
ليه (يمت حتمي - لكرتوين الزتام مصادق   ). لمركز  من املوقع 
ري (ظرف من  - ري ذو لونذايت التلصيق    A4 Autocollante) احلجم الك س  ٔخرض  ، و ملف من احلجم الك ة بل

صاد و التدبري رتقايل و لونلشعبة القانون  ق سبة لشعبة  .  ل ٔسف ني   كام هو م

 


