
 

 الطلبة الجددالن عن تسجيل عإ  
 2018/  2017برسم الموسم الجامعي 

 العلوم القانونية واالقتصادية كليةالخاص بالترابي المجال ب 2016باكلوريا و  2017 باكلورياالحاصلين على ينهى إلى علم 

بالمؤسسة أن عملية التسجيل  المعتمدةالراغبين في التسجيل بإحدى المسالك  وبجامعة الحسن األول بسطات االجتماعية و

 ستنطلق على النحو التالي : 2018 - 2017السنة الجامعية برسم 

 .09/09/2017إلى غاية  01/07/2017بالموقع اإللكتروني للكلية ابتداء من  -إجباريا -التسجيل المبدئي  (1

 سحب وصل التسجيل عبر الموقع اإللكتروني.  (2

 ملف التسجيل و الذي يجب أن يتضمن الوثائق التالية: تكوين  (3

 مع نسختين مصادق عليها الشهادة األصلية للباكلوريا.  

 .نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها 

 4 . صور شمسية و واحدة في قرص مدمج 

  2016شهادة عدم الشغل بالنسبة للحاصلين على باكلوريا 

  ن السلطات المختصة.التغطية الصحية مصادق عليها من لداستمارة التسجيل بنظام 

  لمؤسسة.ل اإللكتروني موقعالوصل التسجيل عبر 

 .ملء مطبوع التسجيل , يسحب من المؤسسة 

  .احترام آجال التسجيل المسطرة حسب المسالك و األقاليم  (4



 

 

 

 

 

 على مرحلتين: للطلبة الجددالتسجيل الفعلي سيتم 

المسالك واألقاليم حسب ، 2017 يوليوز 22إلى  13 : من المرحلة األولى

 :البرنامج التالي وفق 

 

 علوم قانونية باللغة الفرنسية

 أيام التسجيل األقاليم

 2017 يوليوز 14و  13يومي     خريبكة -برشيد  -سطات 

 

 علوم االقتصاد و التدبير

 التسجيل فترة  األقاليم

 2017يوليوز  18و  17 يومي  برشيد –سطات 

 

 

 علوم قانونية باللغة العربية

 التسجيل فترة  األقاليم

 2017يوليوز  20و 19  يومي  سيدي بنور –الجديدة  –خريبكة 

 2017يوليوز  22و  21 يومي  برشيد -سطات 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

  2017شتنبر  09إلى  01من :  المرحلة الثانية

 

 علوم قانونية باللغة الفرنسية

 أيام التسجيل األقاليم

 2017شتنبر  02و  01يومي   خريبكة -برشيد  -سطات 

 

 علوم االقتصاد و التدبير

 فترة  التسجيل األقاليم

 2017شتنبر  05و 04يومي   برشيد –سطات 

 

 علوم قانونية باللغة العربية

 فترة  التسجيل األقاليم

 2017شتنبر  07و 06يومي   سيدي بنور –الجديدة  –خريبكة 

 2017شتنبر  09و 08يومي   برشيد -سطات 

 

 

  صباحا  09توقيت التسجيل  : من الساعة 

 بعد الزوال 01إلى الساعة                              

  صباحا                 09يوم السبت       : من الساعة 

 الزوا 12إلى الساعة                              

 

 

 2017شتنبر  11انطالق الدروس يوم 
 

 

 

: التسجيل " المبدئي" عبر الموقع اإللكتروني للكلية ال يعد تسجيال نهائيا إال بعد استكمال إجراءات  مالحظة

 . و ال يقبل أي طلب للتسجيل خارج البرنامج المعد لذلك .بحضور الطالب شخصيا التسجيل المشار إليها أعاله


