
 2022/2023جدولة التسجيل وإعادة التسجيل للموسم الجامعي 
 

I. التسجيل إعادة: 

 الدبلومات جميعو  جميع املؤسسات
 (assurance-etudiant.prevas.ma/login  :إلزاميإلعادة التسجيل، يتعين على الطالب الحصول على تأمين ) 31/08/2022إلى  22/07/2022من 

 2022شتنبر  12 انطالق الدراسة

II.  الولوج للسنة األول: 
 

 املسالك ذات استقطاب محدود

 سلك املهندس  اإلجازة في الدراسات األساسية

 )خارج املباراة الوطنية املشتركة لولوج املدارس العليا للمهندسين(
 املهنيةاإلجازة  سلك املاستر

 املؤسسة التسجيل عن بعد التسجيل النهائي انطالق الدراسة التسجيل عن بعد املباريات والتسجيل انطالق الدراسة التسجيل عن بعد املباريات والتسجيل انطالق الدراسة التسجيل عن بعد املباريات والتسجيل انطالق الدراسة

 

03/10/ 2022    
  06/09/2022من 

       30/09/2022إلى 

  22/07/2022من 

 01/09/2022إلى 
03/10/ 2022    

  06/09/2022من 

    30/09/2022إلى 

  22/07/2022من 

    01/09/2022إلى 
12/09/2022 

  01/09/2022من 

    09/09/2022إلى 

  01/08/2022من 

    01/09/2022إلى 
 بنمسيك -كلية العلوم 

03/10/ 2022    
  06/09/2022من 

       30/09/2022إلى 

  22/07/2022من 

 01/09/2022إلى 
03/10/ 2022    

  06/09/2022من 

    30/09/2022إلى 

  22/07/2022من 

    01/09/2022إلى 
12/09/2022 

  01/09/2022من 

    09/09/2022إلى 

  01/08/2022من 

    01/09/2022إلى 
 عين الشق -كلية العلوم 

03/10/2022  
  07/09/2022من 

 29/09/2022إلى 

  08/08/2022من 

 19/08/2022إلى 
03/10/2022  

  07/09/2022من 

 29/09/2022إلى 

  08/08/2022من 

 19/08/2022إلى 
06/09/2022  

  082022//29 من

 02/09/2022إلى 

 2022 /25/07من 

 29/08/2022إلى 

كلية اآلداب والعلوم 

 املحمدية-اإلنسانية 

26/09/2022 
  03/09/2022من 

 23/09/2022إلى 

  20/07/2022من 

 02/09/2022إلى 
26/09/2022 

 03/09/2022من 

 23/09/2022إلى 

 20/07/2022من 

 02/09/2022إلى 
12/09/2022 

  02/09/2022من 

 09/09/2022 إلى

 2022 /25/07من 

 02/09/2022إلى 

كلية اآلداب والعلوم 

 بنمسيك -اإلنسانية 

03/10/2022 
 12/09/2022من

 30/09/2022إلى

 05/09/2022من 

 05/09/2022إلى 
26/09/2022 

 03/09/2022من 

 23/09/2022إلى 

  08/08/2022من 

 02/09/2022إلى 
12/09/2022 

  082022//29 من

 09/09/2022إلى 

 25/07/2022من 

 29/08/2022إلى 

كلية اآلداب والعلوم 

 عين الشق-اإلنسانية 

26/09/2022 
  05/09/2022من 

 23/09/2022إلى 

  15/08/2022من 

 02/09/2022إلى 
26/09/2022 

 05/09/2022من 

 23/09/2022إلى 

 15/08/2022من 

 02/09/2022إلى 
12/09/2022 

  29/08/2022من 

 16/09/2022إلى 

  25/07/2022من 

 22/08/2022إلى 

كلية العلوم القانونية 

 -واالقتصادية واالجتماعية 

 عين الشق

03/10/2022 
  15/09/2022من 

       30/09/2022إلى 

  25/07/2022من 

 01/09/2022إلى 
03/10/2022  

  06/09/2022من 

    30/09/2022إلى 

  25/07/2022من 

    01/09/2022إلى 
12/09/2022 

  01/09/2022من 

    09/09/2022إلى 

  01/08/2022من 

    01/09/2022إلى 

 كلية العلوم القانونية

 -واالقتصادية واالجتماعية 

 املحمدية



03/10/2022 
  19/09/2022من 

    07/10/2022إلى 

  05/09/2022من 

 11/09/2022إلى 
03/10/2022 

  19/09/2022من 

    07/10/2022إلى 

  05/09/2022من 

 11/09/2022إلى 
12/09/2022 

  05/09/2022من 

    09/09/2022إلى 

  01/08/2022من 

    31/08/2022إلى 

كلية العلوم القانونية 

 -واالقتصادية واالجتماعية 

 عين السبع

 املدرسة العليا للتكنولوجيا    

03/10/ 2022    
  06/09/2022من 

       30/09/2022إلى 

  22/07/2022من 

 01/09/2022إلى 
03/10/ 2022    

  06/09/2022من 

    30/09/2022إلى 

  22/07/2022من 

    01/09/2022إلى 

املدرسة الوطنية للتجارة 

 والتسيير

17/010/2022 
  08/09/2022من 

    12/10/2022إلى 

  01/08/2022من 

    06/09/2022إلى 
03/10/ 2022    

  08/09/2022من 

    28/09/2022إلى 

  01/08/2022من 

    04/09/2022إلى 
 املدرسة العليا لألساتذة

19/09/2022 
  21/07/2022من 

 27/07/2022إلى 

  15/06/2022من 

 12/07/2022إلى 
 

املدرسة العليا ألساتذة 

 التعليم التقني

03/10/2022 
 13/09/2022من 

 29/09/2022إلى 

  06/2022 /26من  

 02/09/2022إلى 
03/10/2022 

  13/09/2022من 

 29/09/2022إلى 

 06/2022 /26من  

 05/09/2022إلى 
 كلية العلوم والتقنيات 

12/09/2022    

املباراة يوم 

02/08/2022 

التسجيل ابتداءا من 

05/08/2022 

إلى  01/07/2022من 

20/07/2022 
19/09/2022 

املباراة يوم 

10/09/2022 

التسجيل ابتداءا من 

12/09/2022 

  28/07/2022من 

 31/08/2022إلى 
 

املدرسة الوطنية العليا 

 واملهنللفنون 

 

 

  التربيةاإلجازة في 

 اإلعالن عن نتائج التسجيل النهائي باملؤسسات االلكترونية للترشيح ةاملنص
اإلعالن عن نتائج االنتقاء  الشفوي االختبار 

 التمهيدي

تقديم طلبات الترشيح عبر 

 املنصة
 املؤسسة

 التعليم الثانوي مسالك  مسالك التعليم االبتدائي

www.cursussup.gov.ma  22/09/2022 26/09/2022ابتداء من 
 15/09/2022من 

 17/09/2022إلى 

 12/09/2022من 

 14/09/2022إلى 
08/09/2022 

 22/07/2022من 

 31/08/2022إلى 

 املدرسة العليا لألساتذة

املدرسة العليا ألساتذة التعليم 

 التقني

 

  اقع االلكترونية للمؤسسللمزيد من  اتاملعلومات، املرجو االطالع على املو

 

 

 



III.  مذكرات وزارية( ملؤسسات الجامعية العمومية ذات االستقطاب املحدودلولوج االبرمجة الزمنية( 

 املؤسسة العمليات التواريخ املنصات االلكترونية للترشيح

www.cursussup.gov.ma/medecine 

 تقديم طلبات الترشيح عبر املنصة 23/07/2022إلى  05/07/2022من 

كلية الطب والصيدلة وكلية 

 طب األسنان

 اإلعالن عن نتائج االنتقاء التمهيدي  27/07/2022

 االختبار الكتابي 29/07/2022

 اإلعالن عن نتائج االختبار الكتابي 03/08/2022أقصاه  أجل في

www.tafem.ma 

 تقديم طلبات الترشيح عبر املنصة 20/07/2022إلى  01/07/2022من 

املدرسة الوطنية للتجارة 

 والتسيير

 اإلعالن عن نتائج االنتقاء التمهيدي  26/07/2022

 االختبار الكتابي 28/07/2022

 االختبار الكتابياإلعالن عن نتائج  01/08/2022

ww.ensam-concours.ma 

 تقديم طلبات الترشيح عبر املنصة 20/07/2022إلى  01/07/2022من 

املدرسة الوطنية العليا 

 للفنون واملهن

 اإلعالن عن نتائج االنتقاء التمهيدي  28/07/2022

 االختبار الكتابي 02/08/2022

 الكتابي اإلعالن عن نتائج االختبار 04/08/2022

www.tawgihi.ma 

 طلب إحداث حساب الولوج للفضاء الخاص باملترشح 28/07/2022إلى  14/07/2022من 

 كلية العلوم والتقنيات

 التعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح 28/07/2022إلى  14/07/2022من 

 اإلجابة عن مقترحات الولوج املقدمة للمترشحين  05/08/2022إلى  02/08/2022من 

 02/09/2022إلى  01/09/2022من 

إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح 

النهائي على  بها )بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا بالقبول 

 ) مقترح القبول املقدم

 08/09/2022إلى  06/09/2022من 
الولوج املقدمة  الجديدة قترحاتاملاإلجابة عن 

 للمترشحين

 14/09/2022إلى  12/09/2022من 

إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح 

بالنسبة للمترشحين الذين لم يتمكنوا من الحصول بها )

قبل مقترح الولوج املقدم أ" على مقعد أو أجابوا ب

خالل املرحلة  "ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفض

 االولى(

 طلب إحداث حساب الولوج للفضاء الخاص باملترشح 28/07/2022إلى  14/07/2022من 

 املدرسة العليا للتكنولوجيا

 التعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح 28/07/2022إلى  14/07/2022من 

 اإلجابة عن مقترحات الولوج املقدمة للمترشحين  05/08/2022إلى  02/08/2022من 

 02/09/2022إلى  01/09/2022من 

إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح 

النهائي على  بها )بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا بالقبول 

 ) مقترح القبول املقدم

 08/09/2022إلى  06/09/2022من 
الولوج املقدمة  الجديدة قترحاتاملاإلجابة عن 

 للمترشحين

 14/09/2022إلى  12/09/2022من 

إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح 

بالنسبة للمترشحين الذين لم يتمكنوا من الحصول بها )

قبل مقترح الولوج املقدم أ" على مقعد أو أجابوا ب

خالل  "أفضلولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح 

 املرحلة االولى(

 طلب إحداث حساب الولوج للفضاء الخاص باملترشح 28/07/2022إلى  14/07/2022من 

املدرسة الوطنية العليا للفن 

 والتصميم

 التعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح 28/07/2022إلى  14/07/2022من 

 اإلجابة عن مقترحات الولوج املقدمة للمترشحين  05/08/2022إلى  02/08/2022من 

 02/09/2022إلى  01/09/2022من 

إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح 

النهائي على  بها )بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا بالقبول 

 ) مقترح القبول املقدم



 08/09/2022إلى  06/09/2022من 
الولوج املقدمة  الجديدة قترحاتاملاإلجابة عن 

 للمترشحين

 14/09/2022إلى  12/09/2022من 

إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح 

بالنسبة للمترشحين الذين لم يتمكنوا من الحصول بها )

قبل مقترح الولوج املقدم أ" على مقعد أو أجابوا ب

خالل  "أفضلولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح 

 املرحلة االولى(

 

املدرسة العليا ألساتذة  تقديم طلبات الترشيح عبر املنصة 31/08/2022إلى  20/07/2022من 

 التعليم التقني

(الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا)  

 اإلعالن عن النتائج 19/09/2022ابتداءا من 

 انطالق الدراسة 19/09/2022

www.ensmr-cnc2022.ma 

 تقديم طلبات الترشيح عبر املنصة 05/03/2022إلى  03/02/2022من 
املدرسة الوطنية العليا 

 للكهرباء وامليكانيك

 سلك املهندس
)الولوج عبر املباراة الوطنية املشتركة 

(لولوج املدارس العليا للمهندسين  

 مباراة الوطنية املشتركةللالتحضير  16/06/2022إلى  03/06/2022من 

 مباراة الوطنية املشتركة )اختبار كتابي وشفهي(للاجتياز  30/07/2022إلى  03/05/2022من 

 عبر اإلنترنت العليا للمهندسين باملدارستعيين املرشحين  06/08/2022انطالقا من 

 انطالق الدراسة   19/09/2022

. 


