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 تسجيل الطلبت الجدد

بأقاليم الجهت أن عمليت  تعلن كليت الاقتصاد و التسيير بني مالل للطلبت الحاصلين على شهادة الباكلورٍا  

للتسجيل بمسالك إلاجازة في الدراساث  (Préinscription en ligne)التقييد التمهيدي على ألاهترهيت 

 ستفتح حسب البرهامج التالي: 2021/2022ألاساسيت برسم املوسم الجامعي 

 مالحظــــــت الفتــــرة العمليــــت

 (2021التقييد التمهيدي )باكلورٍا 

 الرابط: 
http://www.fpbm.ma/preinscriptionFP/web/premiereanneeauthfp 

 2021غشت  02

 إلى 

 2021غشت  20

عمليت التقييد التمهيدي على ألاهترهيت 

 إلساميت للتسجيل بالكليت.

  (2021التسجيل النهائي )باكلورٍا 

 2021 غشت 25من 

 إلى

 2021 غشت 31

املوعد  ًودع ملف التسجيل النهائي حسب

 املحدد على استمارة التقييد التمهيدي.

 (2021طلب التسجيل  )باكلورٍا ما قبل 

 الرابط:
http://www.fpbm.ma/preinscriptionFPbee4_FEG.php 

 

 2021  غشت 05

 إلى

 2021غشت  20

 ًقدم طلب التسجيل إلساميا على ألاهترهيت.

الطاقت  ًتم البت في الطلباث املقدمت حسب

الاستيعابيت للمؤسست، وفق الضوابط 

 .(NC.I1)املتممت للجامعت 

 (2021التسجيل النهائي للطلباث املقبولت )باكلورٍا ما قبل 
 غشت 31ابتداء 

2021 

ٌعلن عن الطلباث املقبولت ومواعيد 

التسجيل النهائي عبر موقع املؤسست على 

 ألاهترهيت.

 ملــــف التسجيـــل النهائي 

 

 

 

 

 

 

 2022-2021 ةالجامعي السنةالتسجيل برسم 

تشهادة الباكلىريا ألاصليت + وسخ. 

.وسخت من البطاقت الىطىيت 

صىرجان شمسيتان 

استمارة التقييد التمهيدي . 

 مالحظت : 

 .ال يقبل أي ملف للتسجيل هاقص
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 الاهتقال الى املؤسست

 مالحظــــــت الفتــــرة العمليــــت

 إًداع طلب الاهتقال إلى الكليت 

 
 2021غشت  31ابتداء  

 ًقدم الطلب إلساميا عبر ألاهترهيت.

ًتم البت في الطلباث بعد دراست 

 الحاالث.

التسجيل النهائي لطلباث الاهتقال 

 املقبولت.

 2021شتنبر   4ابتداء 

 

ًودع ملف التسجيل حسب املوعد 

 املحدد عبر موقع املؤسست.

 ملــــف طلب الاهتقال إلى الكليت

 

 

 

 

 ملــــف التسجيـــل النهائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للسيد العميد طلب الاهتقال مىجه. 

شهادة الباكلىريا وسخت من. 

.وثيقت جبين سبب أو دواعي طلب الاهتقال 

  2021/2022شهادة التسجيل برسم السىت الجامعيت  

 للسىىاث الجامعيت.بيان الىقط 

تشهادة الباكلىريا ألاصليت +  وسخ. 

 الىطىيت.وسخت من البطاقت 

صىرجان شمسيتان 

استمارة التقييد التمهيدي . 

  2021/2022شهادة التسجيل برسم السىت الجامعيت  

.بيان الىقط للسىىاث الجامعيت 

 مالحظت :

 ال يقبل أي ملف للتسجيل هاقص.


