
 

  

 

 

 

 

 للطلبة الجدد بارـــــــــــــــــــــــــإخ
 

الطلبة الحاصلين على كافة خبر عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ي

أن عملية  0202 باكالوريا سنة أو 0202 أو غشت يوليوز دورة الباكالوريا

ولن ، 0202 غشت 29 إلىوتستمر  0202 غشت 24من ستبتدئ  بالكلية التسجيل

 .اآلجال هخارج هذيرد تسجيل طلب يقبل أي 
 :إجباري التالي عبر الموقع اإللكتروني للجامعةالتسجيل األولي 

salarie.um5.ac.ma-non-preins 
 

 :وثائق التسجيل
 

 ؛يةالباكالوريا األصلشهادة  -1
 ؛)التأمينمصاريف )درهم  100 -2
 درهما؛ 15 طابع بريدي بقيمة -3
 
 (إسبانية، إيطالية ألمانية، إنجليزية،)شهادة مدرسية تؤكد دراسة اللغة األجنبية الثانية  -4

 المسالك؛ هذه بالنسبة للطلبة الراغبين في متابعة دراستهم بأحد
 .شهادة عدم العمل بالنسبة للمترشحين األحرار -5
 ؛من بطاقة التعريف الوطنية ةنسخ -6
 ؛من شهادة الباكالوريا ةنسخ -7
 من كشف نقط األكاديمية؛ نسخة -8
 ؛ةشمسي ةصور -9

 وصل التسجيل القبلي -11
 

 :ملحوظة هامة
 :ذه الوثائق في صيغتينتسجيل هتتسلم اللجنة المكلفة بال

 51 بقيمةلوريا األصلية والطابع البريدي ابالنسبة للباك صيغة ورقية 
 درهما ومصاريف التأمين؛

 بالنسبة للوثائق األخرى حيث على الطالب نسخها  صيغة رقمية

لن تقبل هذه الوثائق في شكلها  .CD وتحميلها في قرص مدمج

 . الورقي
 

 

 

 نسخة ورقية

 

 نسخة إلكترونية



 

  

 

 

 

 

 
 

 ـــــبار للطلبة الجددإخـ
يخبر عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 بالرباط كافة الطلبة الحاصلين على

 أن 2119وبكالوريا  2121بكالوريا 
 عبر الموقع اإللكتروني للجامعة التسجيل

 :0202يوليوز  20ابتداء من  إجباري
 salarie.um5.ac.ma-non-preins 

 02وتمتد عملية التسجيل النهائي من 
بملحقة  غشت 02إلى غاية  0202 غشت

وذلك من الساعة  الكلية بمدينة العرفان

 الواحدة بعد الزوال التاسعة صباحا إلى
 .(D)بالعمارة 

 
 ال يمكن تسجيل أي طالب لم يسحب استمارة التسجيل من موقع الجامعة* 



 

  

 

 

 

 

  

 

 طلب االنتقال الخارجي
األب أو األم أو تقبللل طلبللان اانتقللال الخللارجي فقللط فللي حالللة االتحللا  بلل

 0202 غشنت 10منن  الطلبلان توضع جةأو الزو االتحا  بالزوج

 .(C)العمارة ب 0202 شتنبر 00إلى 

 :الوثائق المطلوبة
 طلب خطي -1
أو وصلللل التسلللجيل ( 2121/2121)شلللهادة إعلللادة التسلللجيل  -2

 ؛التسجيل فيهيحمل نفس المسلك المراد  األصل بالكلية
بطاقللة وطنيللة تحمللل عنللوان فللي الربللاط، أو سلل  أو تمللارة أو  -3

 ؛الصخيران
اللزوج أو شهادة عمل األب أو األم في حال التجمع العلائلي أو  -4

 الزوجة في حال التحا  أحدهما باآلخر؛
 ؛نسخة من عقد الزواج -5
 نسخة من شهادة البكالوريا؛ -6
 مصاد  عليها؛( األكاديمية)نسخة من كشف نقط البكالوريا  -7
في حالة طلب المعادلة )كشف نقط الفصول المطلوب معادلتها  -8

 (.مع اإلشارة إلى ذلك في الطلب
 .شهادة عدم العمل -9

 

 طلب ناقص أو خارج اآلجال يعد مرفوضا أي: ملحوظة

 .بموقع العرفان C)توضع الطلبان في العمارة )
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 طلب إعادة التسجيل
يخبر عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، الطلبة الذين انقطعوا 

عن الدراسة، ويرغبون في إعادة التسجيل أن يضعوا طلباتهم في 

 إلى 0202 غشت 31 منذلك  ابتداء موقع العرفان و ( C) مارة الع
 .شتنبر 00

 :الوثائق المطلوبة
 ؛(سبب اانقطاع) طلب خطي .1

 السابق؛ نسخة من شهادة التسجيل .2

 ؛نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .3

 .شهادة عدم العمل .4

وكل  .ستخضع الطلبان للدراسة وسيعلن عن النتائج احقا: ملحوظة

 .طلب ورد خارج اآلجال سيكون مرفوضا


