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ينهي عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ببني مالل إلى علم التالميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا 2018
جميع الشعب أن عملية التسجيل بالكلية برسم السنة الجامعية  2019-2018ستكون وفق البرنامج اآلتي :
المرحلة األولى :التسجيل عن بعد عبر االنترنيت وذلك من خالل موقع الكلية. www.flshbm.ma :

من  90يوليوز  8902الى  89غشت .8902

وتنطلق هذه المرحلة
 يجب على التالميذ المعنيين القيام بهذه العملية في الفترة المحددة أعاله ولن يقبل أي ملف غير مسجل في
موقع الكلية .
 ضرورة طبع وصل التسجيل القبلي قصد معرفة موعد وضع ملف التسجيل بالكلية.

 المرحلة الثانية  :وضع ملف التسجيل النهائي بالكلية

ستنطلق هذه المرحلة من  04الى  90شتنبر  8902و يتم التسجيل طيلة أيام األسبوع من الساعة التاسعة
صباحا إلى غاية الساعة الثانية ونصف زواال ماعدا يومي السبت واألحد.
المسالك المفتوحة حسب إقليم الحصول على الباكالوريا:

 الدراسات االسالمية،الدراسات الفرنسية،الدراسات االنجليزية،التاريخ والتراث والحضارةالدراسات العربية والجغرافيا :أقاليم بني مالل،أزيالل،الفقيه بن صالح و خريبكة.
 -علم االجتماع :أقاليم ،بني مالل،أزيالل،الفقيه بن صالح  ،خريبكة وخنيفرة.

 يتكون ملف التسجيل من الوثائق التالية :
 - )0وصل التسجيل القبلي.
)8

 شهادة البكالوريا األصليةيجب التأكد من تطابق المعلومات الشخصية بين شهادة البكالوريا و عقد االزدياد و بطاقة التعريف الوطنية( .االسم
الكامل بالعربية و بالفرنسية  -تاريخ ومكان االزدياد)

)3

 4نسخ من شهادة الباكالوريا مصادق عليها.

)4

 4من عقود الزدياد األصليين حديثين العهد.

)5

 4نسخ من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.

)6

 4اظرفة متنبرة تحمل عنوان الطالب.

)0

 4صور فوتوغرافية من الحجم الصغير.

)2

شهادة عدم العمل مسلمة من طرف السلطات المحلية بالنسبة للطلبة األحرار.

يجب احترام الموعد المحدد في وصل وضع ملف التسجيل القبلي و ال يقبل أي ملف يرد على اإلدارة بعد
هذا الموعد
للمزيد من المعلومات :يرجى االتصال بمصلحة شؤون الطلبة أو زيارة موقع الكليةwww.flshbm.ma :
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