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 التالية:إحدى كلياتها بباريا لكل مرشح راغب في االلتحاق جيعتبر التسجيل القبلي عبر البوابة االلكترونية للجامعة إ

 و العلوم االنسانية ظهر المهراز اآلدابكلية  -

 كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية -

 كلية العلوم ظهر المهراز -

 سايس اآلدابكلية  -

 الكلية المتعددة التخصصات بتازة -

 .كلية الشريعة -

 

تالفيا  ،في إدخال المعطياتومن أجل استيعاب متطلبات هذه العملية يتوجب قراءة هذا الدليل مرات متعددة قبل الشروع 

 لكل خطإ محتمل.

 

 ر المراحل االربعة التالية:بوتتم عملية التسجيل القبلي ع

 بدء العملية والدخول إلى الموقع -

 شح عبر معلوماته الشخصيةرالتعريف بالم -

 تعبئة استمارة طلب التسجيل القبلي -

 نسخ واستخراج الوثائق. -

 

 

 (وابة التسجيل القبلي عن بعدااللكتروني )بو الدخول إلى الموقع بدء العملية  (1

كما هو  "تسجيل"من البوابة االلكترونية للجامعة، و التي يمكن ولوجها من كل مكان، يجب الضغط على زر  انطالقا

 مبين في الصورة أسفله.



 
 

 

 
 

 التي ستعالج في المرحلة الموالية. هذه العملية بإظهار صفحة التشخيص وتسمح

 

 بالمترشح عبر معلوماته الشخصيةالتعريف  (2

يتم ذلك بإدخال الرقم الوطني للطالب أو رقمه مسار )الموجود في شهادة البكالوريا(. و يدخل أيضا تاريخ ازدياده. 

 كل منهما في الخانة المخصصة له كما هو مين في الصورة.



 
 

 

 
 

 تعبئة استمارة التسجيل القبلي (3

في أعلى الصفحة تظهر في المعطيات والسهر على ملء كل الخانات. تعتبر هذه العملية أساسية وتتطلب دقة 

 المعلومات الشخصية التي يتوجب مراجعتها للتأكد من صحتها.

بعد ذلك يتم الشروع في إدخال المعلومات المطلوبة في كل خانة. وال يمكن المرور إلى المرحلة الموالية إال بملء  -

 كل خانات هذه االستمارة.

تكتب إجباريا باللغة العربية، كما يظهر في عنوان الخانة. ومن أجل المساعدة توجد  يات المطلوبةبعض هذه المعط -

 لوحة كتابة العربية أسفل الخانة.

الخاص بالمرشح. يجب إدخاله في هذه الخانة رغم أنه ال يعتبر  ياإللكترونتوجد خانة مخصصة إلدخال البريد  -

وسيلة لالتصال مستقبال بالجامعة. الن الوسيلة الوحيدة التي ستعتمد لالتصال االلكتروني بها هي البريد 

 (. nom.prénom@usmba.ac.maااللكتروني المهني الذي سيعطى للطالب في المرحلة الموالية )

في هذه الصفحة خانة مخصصة لتحميل الصورة الشخصية للمعني باألمر. يجب تحضيرها مسبقا، بالصيغة  -

مليها في الخانة المناسبة. وستكون هي الصورة الرسمية التي ستظهر حلتيسير ت USBالرقمية في قرص مدمج أو 

 ستثبت على بطاقة الطالب.
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لتكوين والتخصص الدراسي يجب على المرشح مراجعة العرض التربوي في المؤسسة التي قبل اختيار مسلك ا -

وقع عليها االختيار واالطالع على محتوى التكوينات والتأطير وظروف الدراسة والتفكير في فرص التشغيل التي 

مؤسس  على ، من أجل اختيار موفق و2018-2017يتيحها التكوين وهل التكوين المختار مفتوح برسم سنة 

 قناعات شخصية.

 التي تسمح باالنتقال نحو المرحلة الموالية بمجرد النقر عليها. "تسجيل" في أسفل المطبوع تظهر عالمة -

 



 
 

 

 

 

 نسخ و استخراج الوثائق (4

تلقائية  ( صفة nom.prénom@usmba.ac.maفي هذه المرحلة يعطى للمرشح عنوانه االلكتروني المهني  )

طبوع وان االلكتروني في الصفحة وعلى م" المشار إليها سابقا. ويظهر هذا العنتسجيل"بمجرد النقر على عالمة 

ذلك. و بعدها سيتيسر استعماله. وهو المعتمد ليكون الوسيلة   التسجيل القبلي. ولكن تشغيله سيتأخر لمدة ساعتين بعد

 الوحيدة المسموح بها للتواصل مع الجامعة. وعبره يتوصل الطالب بكل المستجدات الجامعية التي تعنيه. االلكترونية
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. و يتكون الملف الورقي إلى المؤسسة عبر البريد المضمونومن أجل استكمال التسجيل القبلي الجامعة، يجب إرسال 

 الوثائق التالية:من 

 وصل التسجيل القبلي -

 لوم البكالوريابعليها من د نسخة مصادق -

 نسخة مصادق عليها للبطاقة الوطنية -

 صورتان شخصيتان -

 نسخة من عقد االزدياد. -

 

ويكتب اسم المرشح في الزاوية العليا على الغالف، متبوعا باسم الكلية والمسلك المختار ورقم التسجيل القبلي لتسهيل 

معالجته االدارية. كما يكتب عنوان المؤسسة بشكل واضح ويرسل الملف بواسطة البريد المضمون. ويحتفظ المترشح 

القيام بالمتعين النها دالئل ووصل إيداع الملف، يل القبلي بوصل االرسال البريدي المضمون مع نسخة وصل التسج

 في اآلجال القانونية. 

 

وبعد التسجيل القبلي عن بعد، ووصول الملف الورقي إلى المؤسسة المعنية، سيتم البث في الطلب، ويخبر المرشح 

لبريدي االلكتروني باستمرار المقبول بالنتيجة عبر البريد االلكتروني المهني. ويجب إذن مراجعة هذا الصندوق ا

واستخراج شهادة التسجيل المؤقت التي ستبعث عبره. إال أن هذه الشهادة ال تصبح شهادة رسمية للتسجيل 

بالمؤسسة إال بعد وضع شهادة البكالوريا األصلية في المؤسسة، في التاريخ والمكان الذي ستعلنه هذه األخيرة في 

. وتسمح شهادة التسجيل المؤقت بمتابعة الدروس في الكلية، حسب استعمال بوابتها االلكترونية في وقت الحق

 الزمن المنشور، كما يمكن استعمالها ألغراض إدارية أخرى في انتظار الحصول على بطاقة الطالب.
 

 

 


