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 التالیة:إحدى كلیاتھا بباریا لكل مرشح راغب في االلتحاق جیعتبر التسجیل القبلي عبر البوابة االلكترونیة للجامعة إ
 و العلوم االنسانیة ظھر المھراز اآلدابكلیة  -
 كلیة العلوم القانونیة و االقتصادیة و االجتماعیة -
 كلیة العلوم ظھر المھراز -
 سایس اآلدابكلیة  -
 الكلیة المتعددة التخصصات بتازة -
 .كلیة الشریعة -

 
تالفیا  ،متعددة قبل الشروع في إدخال المعطیاتومن أجل استیعاب متطلبات ھذه العملیة یتوجب قراءة ھذا الدلیل مرات 

 لكل خطإ محتمل.
 

 ر المراحل االربعة التالیة:بوتتم عملیة التسجیل القبلي ع
 بدء العملیة والدخول إلى الموقع -
 شح عبر معلوماتھ الشخصیةرالتعریف بالم -
 تعبئة استمارة طلب التسجیل القبلي -
 نسخ واستخراج الوثائق. -

 
 

 )وابة التسجیل القبلي عن بعدالدخول إلى الموقع االلكتروني (بو بدء العملیة  )1
كما ھو  "تسجیل"من البوابة االلكترونیة للجامعة، و التي یمكن ولوجھا من كل مكان، یجب الضغط على زر  انطالقا

 مبین في الصورة أسفلھ.



 
 

 

 
 

 التي ستعالج في المرحلة الموالیة. ھذه العملیة بإظھار صفحة التشخیص وتسمح
 

 التعریف بالمترشح عبر معلوماتھ الشخصیة )2
یتم ذلك بإدخال الرقم الوطني للطالب أو رقمھ مسار (الموجود في شھادة البكالوریا). و یدخل أیضا تاریخ ازدیاده. 

 كل منھما في الخانة المخصصة لھ كما ھو مین في الصورة.



 
 

 

 
 

 القبليتعبئة استمارة التسجیل  )3
في أعلى الصفحة تظھر تعتبر ھذه العملیة أساسیة وتتطلب دقة في المعطیات والسھر على ملء كل الخانات. 

 المعلومات الشخصیة التي یتوجب مراجعتھا للتأكد من صحتھا.
بملء  بعد ذلك یتم الشروع في إدخال المعلومات المطلوبة في كل خانة. وال یمكن المرور إلى المرحلة الموالیة إال -

 كل خانات ھذه االستمارة.
تكتب إجباریا باللغة العربیة، كما یظھر في عنوان الخانة. ومن أجل المساعدة توجد  بعض ھذه المعطیات المطلوبة -

 لوحة كتابة العربیة أسفل الخانة.
الخاص بالمرشح. یجب إدخالھ في ھذه الخانة رغم أنھ ال یعتبر  ياإللكترونتوجد خانة مخصصة إلدخال البرید  -

وسیلة لالتصال مستقبال بالجامعة. الن الوسیلة الوحیدة التي ستعتمد لالتصال االلكتروني بھا ھي البرید 
 ). nom.prénom@usmba.ac.maااللكتروني المھني الذي سیعطى للطالب في المرحلة الموالیة (

في ھذه الصفحة خانة مخصصة لتحمیل الصورة الشخصیة للمعني باألمر. یجب تحضیرھا مسبقا، بالصیغة  -
ملیھا في الخانة المناسبة. وستكون ھي الصورة الرسمیة التي ستظھر حلتیسیر ت USBالرقمیة في قرص مدمج أو 
 ستثبت على بطاقة الطالب.



 

قبل اختیار مسلك التكوین والتخصص الدراسي یجب على المرشح مراجعة العرض التربوي في المؤسسة التي  -
وقع علیھا االختیار واالطالع على محتوى التكوینات والتأطیر وظروف الدراسة والتفكیر في فرص التشغیل التي 

أجل اختیار موفق ومؤسس  على ، من 2019-2018یتیحھا التكوین وھل التكوین المختار مفتوح برسم سنة 
 قناعات شخصیة.

 التي تسمح باالنتقال نحو المرحلة الموالیة بمجرد النقر علیھا. "تسجیل" في أسفل المطبوع تظھر عالمة -

 



 
 

 

 
 

 نسخ و استخراج الوثائق )4
تلقائیة  ) صفة nom.prénom@usmba.ac.maفي ھذه المرحلة یعطى للمرشح عنوانھ االلكتروني المھني  (

طبوع وان االلكتروني في الصفحة وعلى م" المشار إلیھا سابقا. ویظھر ھذا العنتسجیل"بمجرد النقر على عالمة 
ذلك. و بعدھا سیتیسر استعمالھ. وھو المعتمد لیكون الوسیلة   التسجیل القبلي. ولكن تشغیلھ سیتأخر لمدة ساعتین بعد

 االلكترونیة الوحیدة المسموح بھا للتواصل مع الجامعة. وعبره یتوصل الطالب بكل المستجدات الجامعیة التي تعنیھ.

 



 
 

 

 
 
 

. و یتكون لمضمونالملف الورقي إلى المؤسسة عبر البرید اومن أجل استكمال التسجیل القبلي الجامعة، یجب إرسال 
 الوثائق التالیة:من 

 وصل التسجیل القبلي -
 لوم البكالوریابنسخة مصادق علیھا من د -
 نسخة مصادق علیھا للبطاقة الوطنیة -
 صورتان شخصیتان -
 نسخة من عقد االزدیاد. -
 

ویكتب اسم المرشح في الزاویة العلیا على الغالف، متبوعا باسم الكلیة والمسلك المختار ورقم التسجیل القبلي لتسھیل 
معالجتھ االداریة. كما یكتب عنوان المؤسسة بشكل واضح ویرسل الملف بواسطة البرید المضمون. ویحتفظ المترشح 

القیام بالمتعین النھا دالئل ووصل إیداع الملف، یل القبلي بوصل االرسال البریدي المضمون مع نسخة وصل التسج
 في اآلجال القانونیة. 

 
وبعد التسجیل القبلي عن بعد، ووصول الملف الورقي إلى المؤسسة المعنیة، سیتم البث في الطلب، ویخبر المرشح 

البریدي االلكتروني باستمرار المقبول بالنتیجة عبر البرید االلكتروني المھني. ویجب إذن مراجعة ھذا الصندوق 
واستخراج شھادة التسجیل المؤقت التي ستبعث عبره. إال أن ھذه الشھادة ال تصبح شھادة رسمیة للتسجیل 
بالمؤسسة إال بعد وضع شھادة البكالوریا األصلیة في المؤسسة، في التاریخ والمكان الذي ستعلنھ ھذه األخیرة في 

ق. وتسمح شھادة التسجیل المؤقت بمتابعة الدروس في الكلیة، حسب استعمال بوابتھا االلكترونیة في وقت الح
 الزمن المنشور، كما یمكن استعمالھا ألغراض إداریة أخرى في انتظار الحصول على بطاقة الطالب.

 
 
 


