
 

  

 

 

 

 

خ  ــ إ   للطلبة إجلدد بارـــــــــ
 

 أ ن يملدة إعتاجدل 6102 لااكعمراي س نة أ ا 2017يمعدمز  اأ  إعطلبة إحلاصلني عىل إعبااكعمراي يميدم اكفة  رب يمدد يلدة إآددإ  اإعللم  إإ ساايدة لاعبلا  خي

أ ن إ تكمن خمتممة من طبف  2610)جيب عىل شهادة إعبااكعمراي  إآدجال. إاعن يقبل أ ي تاجدل خارج هذ، منه 92 إ ىل 7610 يمعدمز 17من س تبتدئ 

جباراي ع رب إملمقع إإ عكرتاين للجاملة  إ حدى إملؤساات(   salarie.um5.ac.ma-non-preins :ايمت إعتاجدل إآ ايل إ 

 ااثئق إعتاجدل:
 إعبااكعمراي إآ صلدة؛شهادة  -0

 عقد الازدايد -6

 .من بطاقة إعتلبيف إعمطندة مصادق علهيام ساختان -3

 من شهادة إعبااكعمراي. مصادق علهيام ساختان -4

 ساخة مصادق علهيا من كشف يقط إآ اكدميدة؛ -5

 صمر فمتمغبإفية 6 -2

  (اإعتأ مني مصاريف إعتاجدل) درمه 130  -7

 درمه 03طابع ببيدي من فئة  -8

يطاعدة(شهادة مدرس دة  -9 س بايدة، إ  حدى إع  تؤكد درإسة إللغة إآ جنبدة إعثايدة )إ جنلزيية، أ ملايدة، إ   .إملذكمرة شلبلاعنا بة للطلبة إعبإغبني يف متابلة درإس هتم لا 

 .شهادة عد  إعلملإإ دإء ب ب للمرتحشني إآ حبإر جي لاعنا بة -01
 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 رشا  الايتقاء لاعنا بة عبلض إعشلب:
 

 :مبارإة ) الاجنلزيية(qcm. 
 
 :يف إعفبسا دة 06ا جيعاعداتيف الا 06 تا تمجب إجلغبإفية. 

 
  :يف إعفبسا دة 04إعفبسا دة. 

 
 يف إعفبسا دة 06يف إعفلافة ا 06: تا تمجب عمل إعنفس. 

 
 يف إعفبسا دة 06يف إعفلافة ا 06تا تمجب : عمل الاجيعاع. 

 
  يف إعفبسا دة. 10يف إعفلافة ا 10إعفلافة: تا تمجب 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

خـــــــــــبار للطلبة إجلدد  إ 
 2017خي رب يمدد يلدة إآددإ  اإعللم  إإ ساايدة لاعبلا  اكفة إعطلبة إحلاصلني عىل لااكعمراي 

 6107يمعدمز  17أ ن يملدة إعتاجدل س تبتدئ من  مباكل إعللم  إإ ساايدة أ ا ماكل إآددإ 

جباراي ع رب إملمقع إإ عكرتاين منه 92إ ىل غاية   :للجاملة ايمت إعتاجدل إ 
salarie.um5.ac.ma-non-preins يف  ، أ ما إعتاجدل إلهنايئ فايمت مبلحقة إعلكدة مبدينة إعلبفان

 يفس إعفرتة اذكل من إعااعة إعتاسلة صباحا إ ىل إعمإحدة بلد إعزاإل.

 
 * إ ميكن تاجدل أ ي طاعب مل ياحب إس يعارة إعتاجدل من ممقع إجلاملة

 www.flshr.ac.ma: من إملللممات، يبىج تصفح ممقع إعلكدة للمزيد  *



 

  

 

 

 

 

   تغدري إملاكل
 )إعادإيس إآ ال اإعثاين(

إبتـدإء ميكن عطلبة إعادإيس إآ ال اإعثاين لاعلكدة اضع طلباهتم من أ جل تغدري إملاكل مع إحرتإ  إخلبيطة إجلاملدـة إحلاعدـة 

 )إجلدع إملشرتك(. .منه 14إ ىل  6107يمعدمز  31من 

 إعماثئق إملطلمبة:

 طلب خطي يتضمن أ س با  تغدري إملاكل؛ -0

 ساخة من شهادة إعتاجدل؛ -6

 ساخة من كشف يقط إعبااكعمراي مصادق علهيا؛ -3

 .اإعثاين ساخة من بدان يقط إعادإيس إآ ال -4
 

 : أ ي طلب خارج إآدجال يلد مبفمضا؛ملحمظة
   

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 إعتاجدل لاعلكدة

 (6102)باكعمراي قبل 
 

إذليـن يبغبـمن يف  6102إعطلبـة إحلاصـلني عـىل شـهادة إعباكعـمراي قبـل  اإعللم  إإ ساـايدة لاعـبلا  إآددإ خي رب يمدد يلدة 

، اعـن يـمت تاـجدل هـذ  منه 14إ ىل  6107يمعدمز  13إبتدإء من  متابلة درإس هتم لاملؤساة اضع طلباهتم

إ بلد درإسة ملفاهتم، اسيمت إإ عالن عن إعنتاجئ إحقا.  إعفئة من إعطلبة إ 

 إعماثئق إملطلمبة:

 طلب خطي -0

 ساخة من بطاقة إعتلبيف إعمطندة -6

 ساخة من شهادة إعباكعمراي -3

 ساخة مصادق علهيا من كشف يقط إآ اكدميدة -4

 شهادة عد  إعلمل -5

 

 يبإعى إخلبيطة إجلاملدة عشهادة إعبااكعمراي :ملحمظة



 

  

 

 

 

 

 طلب الايتقال إخلاريج
 منه. 8إ ىل  6107سبمت رب  4إبتدإء من  إعطلبات تمضع .الاعتحاق لاآ   أ ا إآ   أ ا الاعتحاق لاعزاجة أ ا إعزاجتقبل طلبات الايتقال إخلاريج فقط يف حاةل 

 إعماثئق إملطلمبة:
 طلب خطي -0

عادة إعتاجدل ) -6  ( أ ا اصل إعتاجدل حيمل يفس إملاكل إملبإد درإس ته لاعلكدة6107/6108شهادة إ 

دإرية حتمل إمس صاحب إعطلب  -3  مالمة من طبف إعرشطة؛شهادة إعاكين إ 

تحاق شهادة سكىن إآ   أ ا إآ   مالمة من طبف إعرشطة عند إعتجمع إعلائيل، أ ا شهادة إعاكىن للزاج أ ا للزاجة مالمة من طبف إعرشطة يف حال إع  -4

 أ حدهام لاآدخب؛

 ب؛شهادة يمل إآ   أ ا إآ   يف حال إعتجمع إعلائيل أ ا إعزاج أ ا إعزاجة يف حال إعتحاق أ حدهام لاآدخ -5

 ساخة من عقد إعزاإج  -2

 ساخة من شهادة إعباكعمراي؛ -7

 ساخة من كشف يقط إعباكعمراي )إآ اكدميدة( مصادق علهيا؛ -8

 كشف يقط إعفصمل إملطلم  ملادلهتا )يف حاةل طلب إمللادةل مع إإ شارة إ ىل ذكل يف إعطلب(. -9

 شهادة عد  إعلمل. -01

 فاتمرة إملاء اإعكهبلاء يف إمس إمللين لاآ مب. -00

 

 خارج إآدجال يلد مبفمضا؛ انقص أ ا أ ي طلب :ملحمظة



 

  

 

 

 

 

 إخيلطلب الايتقال إدل
بإغبني يف الايتفال من إ حدى إملؤساات إعتابلة جلاملة محمد إخلامس إ ىل إعطلبة إع اإعللم  إإ ساايدة لاعبلا  خي رب يمدد يلدة إآددإ 

إ بلد ، اعن يمت منه 14إ ىل  6107يمعدمز  13إبتدإء من  اضع طلباهتميلدة إآددإ   تاجدل هذ  إعفئة من إعطلبة إ 

 درإسة ملفاهتم، اسيمت إإ عالن عن إعنتاجئ إحقا.

 إعماثئق إملطلمبة:

 ؛طلب خطي -0

 ؛6102/6107إعتاجدل ببمس إعا نة إجلاملدة  ساخة من شهادة -6

 ؛ساخة من بطاقة إعتلبيف إعمطندة -3

 ؛ساخة من شهادة إعباكعمراي -4

 ؛ساخة مصادق علهيا من كشف يقط إآ اكدميدة -5

 .شهادة عد  إعلمل -2
 

 : أ ي طلب خارج إآدجال يلد مبفمضا؛ملحمظة

 



 

  

 

 

 

 

عادة إعتاجدل  طلب إ 
عادة إعتاجدل أ ن يضلمإ طلباهتم يف آددإ  اإعللم  إإ ساايدة لاعبلا خي رب يمدد يلدة إ اذكل  إبتدإء  ( Bعامرة ) ، إعطلبة إذلين إيقطلمإ عن إدلرإسة، ايبغبمن يف إ 

 .منه 04إ ىل يم  إمجللة  6107يمعدمز  13من يم  إإثنني 

  :طلمبةإعماثئق إمل
 طلب خطي  -0

 ساخة من شهادة إعتاجدل -6

 ساخة من شهادة إعبااكعمراي  -3

 ساخة من بطاقة إعتلبيف إعمطندة  -4

 ساخة من بدان إعنقط  -5

 شهادة عد  إعلمل  -2

 .لب ارد خارج إآدجال س دكمن مبفمضاالك ط .لدلرإسة اس دللن عن إعنتاجئ إحقا: س تخضع إعطلبات ملحمظة           

 


