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اإلنسان والعلوم  اآلداب  كلية  عميد  سايسينهي  إلى  -ية  فاس 
الطلبة كافة  أن عملية  علم  بالطلبة ،  الخاص  التسجيل  إعادة 

يوم قد انطلقت  نسبة للطلبة الجدد  ي بالالقبلالقدامى والتسجيل  
  عبر الرابط التالي:  2022يوليوز   28

https://admission.usmba.ac.ma 
  جدول تواريخ التسجيل 

القبلي   التسجيل 
  للطلبة الجدد

ملفات   وضع 
  التسجيل 

من    إعادة التسجيل  التحويالت 
  خارج الكلية 

التحويالت  
  داخل الكلية 

يوم   من  ابتداء 
28 /07 /2022  

غاية   إلى 
10 /09 /2022  

م فات  ل إيداع 
التسجيل  

من    بالموعد 
يوم 
29 /08 /2022  

غاية   إلى 
10 /09 /2022  

يوم   من  ابتداء 
28 /07 /2022  

غاية   إلى 
10 /09 /2022  

يوم    من
29 /08 /2022  

غاية   إلى 
10 /09 /2022 

يوم    من
12 /09 /2022  

غاية   إلى 
30 /09 /2022  
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إعالن بخصوص عملية تسجيل الطلبة الجدد برسم الموسم 
  2023-2022الجامعي 

  

الجدد    فاس إلى علم كافة الطلبة- ية سايسينهي عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسان
ب التسجيل  في  من    الكليةالراغبين  ستنطلق  التسجيل  ملفات  وضع  فترة  أن 

  10/09/2022إلى غاية   2022/ 08/ 29
  بعد الزوال  والنصفية الثانية توقيت التسجيل من التاسعة صباحا إلى غا

  البكالوريا المقبولة 
  

  الكالمس جميع 2022و 2021و 2020
 

 الدراسات العربية - التاريخ والحضارة - الجغرافيا : 2019و 2018و 2017
  الدراسات األمازيغية-
  
  تكون ملف التسجيل من : ي

 
يستخرجان عبر الرابط التالي   وصل إيداع الملف و استمارة التسجيل القبلي -

https://admission.usmba.ac.ma   ؛  
  ؛  النسخة األصلية من شهادة البكالوريا -
  ؛  نسختين من شهادة البكالوريا -
  ؛  CIN نسخة مطابقة لألصل من البطاقة الوطنية    -
  نسخة حديثة من شهادة الميالد؛  -
  ) ؛   حجم بطاقة التعريف الوطنية ثالثة صور (  -
مد بن عبد هللا بفاس،  بالنسبة للطلبة غير المقيمين في روافد جامعة سيدي مح  -

يجب تقديم شهادة اإلقامة في والية فاس صادرة عن األمن الوطني أو الدرك 
  الملكي. 


