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ي جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا
 
فاسب مرحبا بك ف  

 

ي 
 
ي التسجيل ف

 
حد أأنت حاصل عىل شهادة بكالوريا مغربية وترغب ف

ي الكليات التالية
 
 :مسالك اإلجازة األساسية المعتمدة ف

  ظهر المهرازكلية العلوم  

  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

  ظهر المهرازكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  

  سايسكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 تازة -كلية متعددة التخصصات ال 

  يعة  كلية الشر

 

القبىلي عىل المنصة  التسجيل

https://preinscription.usmba.ac.ma 
خطوة إلزامية لتسجيلك   

 

 

ي 
ون  يد اإللكبر : البر   للتواصل معنا

preinscription20-21@usmba.ac.ma 

mailto:preinscription20-21@usmba.ac.ma
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ي عزيز
ر
 ، عزيزي الطالب ةالطالب ن

ي 
 
ي الكليات حد أللتسجيل ف

 
ذات االستقطاب مسالك اإلجازة األساسية المعتمدة ف

عليك اتباع المراحل ،  (USMBA) فاسبالمفتوح لجامعة سيدي دمحم بن عبد هللا 

 : التالية

بفاس  لجامعة سيدي دمحم بن عبد هللاو اإلعالم  منصة التوجيه بزيارةقومي /قم .1

 0202/0201برسم سنة المفتوحة مسالك اإلجازة األساسية الكتشاف 

 :والتعرف عليها

https://orientaion.usmba.ac.ma 

 

 : عىل المنصة قبىلي بالتسجيل القومي /قم .0

https://preinscription.usmba.ac.ma 

 0202 أكتوبر 20إىل  0202 غشت05 من 

 

ي ملف التسجيل  إيداعبقومي /قم .3
 
ي تختارها ف

 :المؤسسة التر

 

  0202غشت  31إىل  0202غشت  02من 

  0202أكتوبر  20إىل  0202شتنبر  03من 
 

 

 

o هام: 
  ي جميع ال 0212و  0212و  0202يسمح لحامىلي بكالوريا

 
 مسالك؛بالتسجيل ف

 

  ي بالتسجيل فقط  0212و  0212و  0212يسمح لحامىلي بكالوريا
 
 مسالكالف

 : التالية

o   ظهر المهرازكلية العلوم 
 كيمياء ال المادةعلوم  مسلك(SMC) 

 علوم األرض والكون مسلك (STU) 
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o  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 ةالفرنسيبالقانون  مسلك. 

 

o  ظهر المهرازكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  

  ؛مسلك الجغرافيا 

 ؛مسلك التاري    خ والحضارة 

 مسلك الدراسات العربية. 

 

o سايس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  

  ؛مسلك الجغرافيا 

 ؛مسلك التاري    خ والحضارة 

  ؛الدراسات العربية مسلك 

 مسلك الدراسات األمازيغية. 

 

o تازة -كلية متعددة التخصصات ال 

 القانون الخاص مسلكباستثناء  مسالكجميع ال. 

 

o  يعةكلية  الشر

 يعة والقانون   مسلك الشر
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نت بنجاح عىل منصة قبىلي عىل التسجيل ال سيساعدكهذا الدليل  التسجيل  عبر اإلنبر

 https://preinscription.usmba.ac.ma   قبىلي ال

 :المراحل التالية إتباعب 

إىل منصة التسجيل  الخاص الذي سيسمح لك بالولوج قم بإنشاء حسابك .1

 ؛معة سيدي دمحم بن عبد هللا بفاسلجا قبىلي ال

ي ل مبعوث إىلأدخل الرمز ال .0
 
ون  ؛إىل المنصة لولوجبريدك اإللكبر

 ؛اإلستمارة بعناية و دقة إمأل .3

 ؛المطلوبةوثائق ال إرفق .4

عىل بريدك  التسجيل طلب إيداعوصل  و قبىلي التسجيل ال إستمارة حميلقم بت .2

ي 
 
ون  . اإللكبر

 

o ونية الواجب إرفاقها  :المستندات األلكبر
 

يجب أال يتجاوز حجم الصورة  : صورة شمسية حجم بطاقة التعريف الوطنية .1

 كيلو بايت   210

 :  يحتوي عىل pdfملف   .0

  ؛ (من جهتي   ) البكالورياشهادة 

 ؛ (من جهتي   ) بطاقة التعريف الوطنية 

 عقد اإلزدياد. 

 كيلو بايت   pdf  210 ملفيجب أال يتجاوز حجم 
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قم بإنشاء حسابك الخاص للولوج إلى منصة التسجيل القبلي لجامعة سيدي دمحم 

  بن عبد هللا بفاس

 
 

؛بريدك اإللكتروني للولوج إلى المنصة إلى القن السري المرسلأدخل   
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 ابدأ بملء اإلستمارة بعناية و دقة

 
   تأكد أن إسمك هو الموجود على الصفحة الرئيسية للمنصة 

 

 

 أدخل معلوماتك الشخصية بدقة باللغة الفرنسية
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 أدخل معلوماتك الشخصية بدقة باللغة العربية

 
 

المطلوبة للتأمين الصحي اإلجباري أدخل بدقة المعلومات الشخصية    

(AMO) 

 
 

ادخل مسلك اإلجازة األساسية المختار والتاريخ الذي اخترته إليداع ملف 

 :التسجيل في المؤسسة
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 أرفِق المستندات المطلوبة في صيغتها اإللكترونية
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 معلومات عامة

 

 بوابة اإلعالم و التوجيه لجامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بفاس

، من المهم اختيار المسار الدراسي المالئم، فهذا هو الخطوة األوىل  ي التسجيل القبىلي
 
وع ف قبل الشر

 .نحو النجاح

لذلك توفر لكم جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بفاس بوابة توجيهية تتيح لكم التعرف عىل جميع  

 :0202/0201لتكوين المفتوحة برسم السنة الجامعية مسالك ا

orientation@usmba.ac.mahttps:// 

 

 :ملف التسجيل

قم بطباعة استمارة التسجيل القبىلي و وصل  بعد االنتهاء من  التسجيل القبىلي عىل المنصة بنجاح ،

ي وأرفقهما بالوثائق المطلوبة و أودع 
 
ون إيداع طلب التسجيل اللذان توصلت بهما عىل بريدك اإللكبر

ي المؤسسة المختارة
 
 . النسخة الورقية لملف التسجيل ف

 :ضمن ملف التسجيل الوثائق التاليةيت

؛ ▪  استمارة التسجيل القبىلي

 وصل إيداع الملف؛ ▪

 شهادة البكالوريا األصلية؛ ▪

 ثالثة نسخ من شهادة البكالوريا ؛ ▪

 نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛ ▪

 نسختان حديثتان من عقد االزدياد؛ ▪

 ثالثة صور شمسية حجم بطاقة التعريف الوطنية؛ ▪

ي روافد جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بفاس، تقدي ▪
 
م بالنسبة للطلبة الغب  المقيمي   ف

ي أو الدرك الملكي 
ي والية فاس صادرة عن األمن الوطت 

 
 .شهادة إقامة ف

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orientation@usmba.ac.ma
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 خاصيات الصورة

ونية النموذج اسفله  م الصورة اإللكبر و أن ال يتجاوز ( حجم بطاقة التعريف الوطنية)يجب أن تحبر

 كيلو بايت  210حجمها 

 

 

ي المطلوب إرفاقه
ون   خاصيات الملف اإللكبر

 :يحتوي عىل   PDFملف  

 ؛(من جهتي   ) شهادة البكالوريا ▪

 ؛(من جهتي   )بطاقة التعريف الوطنية  ▪

 .عقد اإلزدياد ▪

 كيلو بايت  Pdf  210يجب أال يتجاوز حجم ملف  :إنتبه 

 

وط الولوج إىل مسالك   :لكلية العلوم ظهر المهراز SMIو   SMAشر

لكلية  SMIيات و العلوم الريايية و المعلوم SMA  العلوم الريايية و تطييقاتهاإىل مسلكي للولوج 

وط التالية العلوم ظهر المهراز  :يجب استيفاء الشر

 

ي العلوم الرياييةبالنسبة ل-1- 
 
 Sciences Mathématiques : حامىلي شهادة البكالوريا ف

  ي إذا كانت نقط
 
ياء أعىل من  االمتحانالولوج تلقان ي الرياييات والفب  

 
ي ف

 22/02الوطت 

  ياء أقل من  االمتحاندراسة الملف إذا كانت نقط ي الرياييات والفب  
 
ي ف

 22/02الوطت 

 

 

 

Taille Largeur: 35mm, Taille: 45mm 

Résolution (dpi) 600 
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ي العلوم  حامىلي بالنسبة ل -2- 
 
يائيةشهادة البكالوريا ف  Sciences Physiques : الفب  

  ي إذا كانت نقط
 
ي الرياييات أعىل من  االمتحانالولوج تلقان

 
ي ف

ياء أعىل  12/02الوطت  والفب  

 12/02من 

  ياء أعىل من  االمتحاندراسة الملف إذا كانت نقط ي الرياييات و الفب  
 
ي ف

 12/02الوطت 

 

 ملحوظة هامة*

  ي للبكالوريا بعي   اإلعتبار تؤخذ
ي االمتحان الوطت 

 
 فقط النقط المحصل عليها ف

 ي مسلك آخر من  بالنسبة
 
، يجب التسجيل ف ي الولوج المباشر

 
للطلبة الذين ليس لهم الحق ف

 .SMIو SMA اختياركم و تقديم طلب للولوج إىل مسلكي  

 وط تلقائًيا: تحذير م هذه الشر ي ال تحبر
 سيتم حذف كل التسجيالت التر

 

 حامىلي بكالوريا غب  مغربية

  بالنسبة للطلبة من الجنسية المغربية و الحاصلي   عىل بكالوريا غب  مغربية، اتيع نفس

 يمن، مع تقديم شهادة المعادلة ن طرف حامىلي البكالوريا المغربيةت المتبعة مءااإلجرا 

 .ssup.gov.mahttps://equivalence.en/ انظر الموقع. ملف التسجيل

 

 ي ويعتها ءا، يجب اتباع اإلجرا حامىلي بكالوريا غب  مغربية  بالنسبة للطلبة األجانب
ت التر

  www.amci.ma:انظر الموقع(. AMCI)الدوىلي الوكالة المغربية للتعاون 

 :روافد جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بفاس

ي المؤسسات ذات اإلستقطاب المفتوح لجامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بفاس يجب أن 
 
التسجيل ف

م التوزي    ع التاىلي 
 :يحبر

 الحقول المعرفية المسالك الدراسية الروافـــــد

عمالة فاس، إقليم موالي يعقوب، إقليم صفرو، إقليم بولمان، إقليم 

 ، إقليم تازةجرسيفتاونات إقليم 
 القانون باللغة العربية -

العلوم القانونية 

واالقتصادية 

 والتدبير

، إقليم تازة، إقليم موالي يعقوب، إقليم صفرو، إقليم بولمان، عمالة فاس

 إقليم تاونات
 القانون باللغة الفرنسية -

عمالة فاس، إقليم موالي يعقوب، إقليم صفرو، إقليم بولمان، إقليم 

 إقليم تازة ،جرسيفتاونات إقليم 
 العلوم االقتصادية والتدبير -

إقليم تازة، إقليم موالي يعقوب، إقليم صفرو، إقليم بولمان، ، عمالة فاس

 إقليم تاونات
 العلوم الدراسات اإلسالمية -

اإلنسانية واآلداب 

إقليم موالي يعقوب، إقليم ، ، إقليم تازةجرسيفإقليم  ،عمالة فاس والفنون

 بولمان، إقليم تاوناتصفرو، إقليم 
 الدراسات العربية -

https://equivalence.enssup.gov.ma/
http://www.amci.ma/
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 الدراسات الفرنسية -

، إقليم موالي يعقوب، إقليم صفرو، إقليم بولمان، إقليم تازة، عمالة فاس

 إقليم تاونات
 الدراسات اإلنجليزية -

إقليم موالي يعقوب، إقليم ، ، إقليم تازةجرسيفإقليم ، عمالة فاس

 إقليم تاونات صفرو، إقليم بولمان،

 التاريخ والحضارة -

 الجغرافيا -

جهة فاس مكناس، جهة الرباط سال القنيطرة، إقليم وزان، إقليم خنيفرة، 

 إقليم الرشيدية، إقليم ميدلت
 األمازيغيةالدراسات  -

، إقليم تازة، إقليم موالي يعقوب، إقليم صفرو، إقليم بولمان، عمالة فاس

 إقليم تاونات

 الفلسفة -

 علم االجتماع باللغة العربية -

م اصيلة، إقليم تطوان، إقلي-طنجة عمالةجهة الشرق،  جهة فاس مكناس،

انجرة، -الفنيدق، إقليم الفحص-المضيقعمالة العرائش، إقليم الحسيمة، 

 إقليم شفشاون، إقليم خنيفرة، إقليم الرشيدية، إقليم ميدلت

 علم النفس باللغة العربية -

، إقليم تازة، إقليم موالي يعقوب، إقليم صفرو، إقليم بولمان، عمالة فاس

 إقليم تاونات، إقليم الخميسات، إقليم سيدي قاسم، إقليم سيدي سليمان
 اإلسبانيةالدراسات  -

مكناس، جهة الشرق، إقليم تطوان، إقليم العرائش، إقليم -جهة فاس

الخميسات، إقليم سيدي قاسم،  الحسيمة، إقليم شفشاون، إقليم وزان، إقليم

 إقليم سيدي سليمان، إقليم خنيفرة، إقليم الرشيدية، إقليم ميدلت

 الدراسات األلمانية -

فاس، إقليم موالي يعقوب، إقليم صفرو، إقليم بولمان، إقليم عمالة 

 ، إقليم تازةجرسيفإقليم  ،تاونات

 علوم الرياضيات والمعلوميات -

 العلوم

 

 الرياضيات والتطبيقات علوم -

 علوم المادة فيزياء -

، إقليم تازة، إقليم موالي يعقوب، إقليم صفرو، إقليم بولمان، عمالة فاس

 إقليم تاونات
 علوم المادة كيمياء -

عمالة فاس، إقليم موالي يعقوب، إقليم صفرو، إقليم بولمان، إقليم 

 ، إقليم تازةجرسيفتاونات إقليم 
 علوم الحياة -

، إقليم تازة، إقليم موالي يعقوب، إقليم صفرو، إقليم بولمان، عمالة فاس

 إقليم تاونات
 علوم األرض والكون -

جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة الشرق، جهة فاس مكناس، جهة 

عماالت  ،المحمدية عمالةالرباط سال القنيطرة، جهة بني مالل خنيفرة، 

عين  ،الحي الحسني، مرس السلطان الفداء، نفاأ الدار البيضاء :مقاطعات

الحي المحمدي، سيدي  عين السبع ،موالي رشيد ،بن مسيك ،الشق

 البرنوصي

 التعليم األصيل الشريعة والقانون -
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 :مسالك اإلجازة األساسية لجامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بفاس  

 عنوان المسلك بلغة التدريس الكلية 

 الشريعة والقانون  كلية الشريعة

 English Studies كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز

 Etudes Françaises كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز

 Etudes Germaniques كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز

 Etudes Hispaniques كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز

 التاريخ والحضارة كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز

 الجغرافيا كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز

 الدراسات إلاسالمية كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز

 الدراسات العربية كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز

 الفلسفة كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز

 علم الاجتماع كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز

 علم النفس كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز

 English Studies كلية آلاداب والعلوم إلانسانية سايس

 Etudes Françaises كلية آلاداب والعلوم إلانسانية سايس

 التاريخ والحضارة كلية آلاداب والعلوم إلانسانية سايس

 الجغرافية كلية آلاداب والعلوم إلانسانية سايس

 الدراسات إلاسالمية كلية آلاداب والعلوم إلانسانية سايس

 الدراسات ألامازيغية كلية آلاداب والعلوم إلانسانية سايس

 الدراسات العربية كلية آلاداب والعلوم إلانسانية سايس
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 علم الاجتماع كلية آلاداب والعلوم إلانسانية سايس

 Etudes Françaises الكلية متعددة التخصصات بتازة

 Sciences de la Matière Physique الكلية متعددة التخصصات بتازة

 Sciences de la Vie الكلية متعددة التخصصات بتازة

 Sciences Economique et de Gestion الكلية متعددة التخصصات بتازة

 Sciences Mathématiques et Applications الكلية متعددة التخصصات بتازة

 Sciences Mathématiques et Informatique الكلية متعددة التخصصات بتازة

 التاريخ والحضارة الكلية متعددة التخصصات بتازة

 الجغرافيا الكلية متعددة التخصصات بتازة

 الدراسات العربية الكلية متعددة التخصصات بتازة

 القانون الخاص الكلية متعددة التخصصات بتازة

 القانون العام الكلية متعددة التخصصات بتازة

 Sciences de la Matière Chimie كلية العلوم ظهر املهراز

 Sciences de la Matière Physique كلية العلوم ظهر املهراز

 Sciences de la Terre et de l'Univers كلية العلوم ظهر املهراز

 Sciences de la Vie كلية العلوم ظهر املهراز

 Sciences Mathématiques et Applications كلية العلوم ظهر املهراز

 Sciences Mathématiques et Informatique كلية العلوم ظهر املهراز

القانونية والاقتصادية والاجتماعيةكلية العلوم   Droit 

 Sciences Economiques et Gestion كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 القانون  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
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 عناوين الكليات

 كلية العلوم ظهر المهراز 

 لموقع االلكترونيا:www.fsdm.usmba.ac.ma 

 البريد اإللكتروني:support.fsdm@usmba.ac.ma 

 المغرب 30003فاس األطلس ،  6971ب .ر المهراز، صالحرم الجامعي ظه :العنوان 

 212+ 23.98 .535.64:الهاتف 

 

 كلية اآلداب و العلوم االنسانية ظهر المهراز 

 الموقع االلكتروني:http://www.fldm.usmba.ac.ma 

 البريد اإللكتروني:fldm.info@usmba.ac.ma 

 المغرب 30000فاس ،  00ب .الحرم الجامعي ظهر المهراز ص :العنوان 

 64.08.43 535 212+:الهاتف 

 

 االقتصادية واالجتماعيةكلية العلوم القانونية  

 الموقع االلكتروني:http://fsjes.usmba.ac.ma 

 البريد اإللكتروني:mail.comfsjesmail@g 

 المغرب 30000فاس،  24الحرم الجامعي ظهر المهراز ص ب :العنوان. 

 99. 92. 29 .664 212+:الهاتف 

  

 كلية الشريعة 

 الموقع االلكتروني:http://www.chariaa.usmba.ac.ma 

 البريد اإللكتروني :chariaa@usmba.ac.ma 

 المغرب 30000فاس،  10طريق صفرو، ص ب :العنوان. 

 535.61.82.24 212+:الهاتف 

 

 كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية سايس 

 الموقع االلكتروني :http://www.fls.usmba.ac.ma/ 

 البريد االلكتروني :spprtfls@gmail.com 

 المغرب 30000فاس  07طريق ايموزار، ص ب : العنوان. 

 26 .82 .535.61 212+: الهاتف 

 

 الكلية متعددة التخصصات تازة 

 الموقع االلكتروني :http://fpt.usmba.ac.ma 

 البريد االلكتروني :support.fpt@usmba.ac.ma 

 تازة، المغرب 6443طريق وجدة، ص ب : العنوان. 

 535.21.19.76 212+:الهاتف 
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