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إعالن بخصوص الدخول الجامعي في المؤسسات ذات االستقطاب المفتوح
2020-2019
تخبر جامعة سيدي محمد بن عبد هللا كافة المرشحين الجدد الراغبين في التسجيل بها ،أن لجنة الشؤون البيداغوجية واالكاديمية
في اجتماعها يوم  02يوليوز  ،2019اقترحت برمجة الدخول الجامعي  2020 – 2019كما يلي:
* تقديم طلبات التسجيل القبلي من طرف المرشحين الجدد ،الراغبين في التسجيل بإحدى المسالك ذات االستقطاب المفتوح ،عبر
البوابة االلكترونية للجامعة ( :)preinscription.usmba.ac.maمن  03يوليوز إلى  01شتنبر .2019
ومن أجل توضيح مختلف الجوانب التقنية المرتبطة بهذه العملية ،ومساعدة المرشحين على إنجازها ،وضعت الجامعة دليال
توجيهيا مبسطا للتسجيل عن بعد ( )Guide de préinscription en pdfفي البوابة االلكترونية للجامعة .ويتوجب تحميله
وقراءته مرات عديدة قبل الشروع في تقديم الطلب ،والتقيد بتنفيذ اإلجراءات المنصوص عليها في الوثيقة بشكل دقيق .كما يتوجب
االطالع على الوثائق المطلوبة للتسجيل عبر بوابة المؤسسة المختارة وتحضير الملف كامال لوضعه مباشرة بالمؤسسة في الوقت
المحدد.
* يتوجب إدخال المعطيات الخاصة بالتغطية الصحية االجبارية ()Assurance Maladie Obligatoireفي خاناتها المناسبة
أثناء التسجيل القبلي عن بعد (وهي معطيات إجبارية ال يمكن مواصلة العملية بدونها).
* تودع الوثائق الورقية (وضمنها نسخة من وصل التسجيل القبلي) مباشرة في المؤسسة المختارة للتسجيل ،في الفترة الممتدة
من  08يوليوز الى  08غشت ،وابتداء من يوم  26غشت إلى  07شتنبر ( 2019حسب التوقيت الصيفي باستثناء يوم السبت حيث
تتوقف العملية على الساعة على الساعة .)12
*البكالوريا المقبولة للتسجيل :بكالوريا سنوات  2019و 2018و 2017و2016
* وبالنسبة للراغبين في التسجيل ،القادمين من مناطق غير تابعة لروافد جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ،فإنه يتعين عليهم تبرير
ارتباطهم بروافد الجامعة بواسطة شهادة للسكنى تسلم من مصالح األمن الوطني أو الدرك الملكي .وال يعتبر التسجيل نهائيا إال بعد
قبول التسجيل ووضع البكالوريا االصلية في المؤسسة.
* يجب ال رجوع إلى البوابة االلكترونية للمؤسسة المختارة للتأكد من الوثائق المطلوبة ،التي يجب أن تتوصل بها المؤسسة مرفقة
بوصل التسجيل القبلي ،وشهادة البكالوريا االصلية والنسخ المصادق عليها وباقي الوثائق المطلوبة ،وتسليمها مباشرة للمؤسسة
في الموعد المحدد.
*آخر أجل بالنسبة للتحويالت من داخل الجامعة أو لإلنتقال من خارج الجامعة هو يوم  27شتنبر  ،2019وتتم هذه العملية بنفس
شروط التسجيل في المؤسسة.
*سيحصل كل مرشح للتسجيل على عنوان بريد الكتروني جامعي رسمي في بداية عملية التسجيل القبلي عن بعد ،وسيبقى هو
العنوان االلكتروني المعتمد للتواصل مع الطالب طيلة مساره الجامعي.
وتجدر االشارة إلى أن هذا البريد االلكتروني الرسمي يعطى بشكل آلي للمرشح ،في بداية عملية التسجيل القبلي ،ويصبح قابال
لالستعمال ساعتين بعد تقديم الطلب( .يجب إذن انتظار ساعتين بعد إدخال المعطيات ،للدخول إليه والحرص على استعماله
والرجوع إليه في مرحلة التسجيل واستعماله اليومي بعد ذلك في كل المسار الجامعي للطالب) .وفي حال تعذر فتح هذا البريد

االلكتروني بعد ساعتين من تقديم الطلب يمكن االشعار بذلك عبر العنوان التالي:
preinscription@usmba.ac.ma
* تجذر اإلشارة في األخير إلى أن توصل المؤسسة بالملف الورقي ،يعتبر بمثابة اختيار نهائي ال يمكن تغييره أو تغيير التخصص
إال في فترة التحويالت التي ستعلن عنها المؤسسة الحقا .وسيكون الطالب ملزما حينئذ ،بتقديم طلب إلغاء تسجيله األولي في
المؤسسة االصلية قبل االلتحاق بالمؤسسة الجديدة ،الن هذه االخيرة تطلب ضمن الوثائق وصل إلغاء التسجيل األول.
* تعتبرعملية إعادة التسجيل إجبارية بالنسبة للطلبة الذين يواصلون دراستهم في الجامعة ‘الطلبة القدامى’ .وعليهم تقديم طلباتهم
إلعادة التسجيل عبر البوابة االل كترونية للجامعة مباشرة بعد إعالن نتائج الدورة الربيعية .وتمتد هذه العملية إلى غاية  30غشت
.2018
*ستنشر لوائح الطلبة المسجلين بصفة رسمية ونهائية بمجرد انتهاء هذه العملية .وبعدها مباشرة يتوجب على كل طالب
مراجعتها ،وطلب تصحيح أي خطإ قد تتضمنه في اإلسم أو الرقم الوطني أو غيره ،وذلك في اآلجال التي ستحددها إدارة المؤسسة،
تالفيا ألي تعقيدات قد تنتج عن ذلك فيما بعد ،خاصة في دقة مضمون الشهادت.
*تاريخ انطالق الدراسة 09 :شتنبر .2019

تواريخ مهمة:


تقديم طلبات التسجيل القبلي عن بعد من  03يوليوز إلى  01شتنبر.2019

إيداع الملفات الورقية في المؤسسة المختارة (بما فيها البكالوريا االصلية وباقي الوثائق) من  08يوليوز الى  08غشت ،2019
وابتداء من  26غشت إلى  07شتنبر ( 2019حسب التوقيت الصيفي باستثناء يوم السبت حيث تتوقف العملية على الساعة على
الساعة .)12





البكالوريا المقبولة للتسجيل.2016 – 2017 – 2018 – 2019 :
آخر أجل بالنسبة للتحويالت من داخل الجامعة أو االنتقال من خارج الجامعة هو يوم  27شتنبر .2019
تقديم طلبات إعادة تسجيل الطلبة القدامى عبر البوابة االلكترونية للجامعة مباشرة بعد إعالن نتائج الدورة الربيعية وتمتد
العملية إلى غاية  30غشت ( 2019وهي عملية إجبارية لكافة الطلبة القدامى).
تاريخ انطالق الدراسة 09 :شتنبر .2019

