
 

 2202/3202للسنة الجامعية  بعمليات االنتقالإعالن خاص 

 ازة.لتخصصات بتاتعددة معملية االنتقال تهم الطلبة القاطنين بالجهات الغير تابعة سواء لجامعة سيدي محمد بن عبد هللا أو للكلية 

 

 :بن عبد  سيدي محمد تابعة لجامعةالغير  ة من الكلياتالمسجلين بشكل قانوني بكلياص بالطلبة إجراء خهو  التحويالت الخارجية

 هللا.

  : :التسجيل عبر البوابة اإللكترونيةhttps://admission.usmba.ac.ma  إلى غاية  29/08/2022وذلك من

)يراعى في التسجيل عدم تغيير المسلك سلك الذي كان مسجال فيه قبل االنتقال. . يتم تسجيل الطالب/ة في الم10/09/2022

 .األصلي للطالب/ة(

 :د بن ة سيدي محمة لجامعتابعال ة من الكلياتخاص بالطلبة المسجلين بشكل قانوني بكلي إجراء هو التحويالت الداخلية وتغير الشعبة

 عبد هللا.

  :التسجيل عبر البوابة اإللكترونيةhttps://admission.usmba.ac.ma  إلى غاية  12/09/2022وذلك من

 .(2019-2018-2017للطلبة حاملي شهادة البكالوريا لسنوات به غير مرخص ). 30/09/2022

 المطلوبة في عملية التحويل الداخلي والخارجيوثائق ال

 اإللكتروني:طلب التحويل وثائق 

 التسجيل. ل أو إعادةالتسجي مختوم من قبل الكلية األصلية بالنسبة للطلبة الجدد، وبالنسبة للطلبة القدامى شهادة وصل التسجيل القبلي -

 .نسخ من شهادة البكالوريا -

 شهادة السكنى للمعني باألمر مسلمة من طرف األمن الوطني أو الدرك الملكي. -

 ة للطلبة القدامى.كشف النقط بالنسب -

 طلب خطي باالنتقال موجه إلى السيد عميد الكلية متعددة التخصصات تازة. -

 :المتمثلة في وثائق التسجيلبعد الموافقة على االنتقال على المعني باألمر استكمال 

  التحويل: الداخلي أو الخارجي.وصلي 

 .شهادة البكالوريا األصلية 

 2 .نسخ من شهادة البكالوريا 

 1 .نسخ من بطاقة التعريف الوطنية 

 1 .نسخ حديثة من عقد االزدياد 

 3 .صور فوتوغرافية حديثة 

 3 .أظرفة تحمل عنوان الطالب/ة وطابعا بريديا 

  بالنسبة للطلبة األحرار. تصريح بالشرف لعدم العملشهادة العمل أو 

  مسلك تسجيل بكشف النقط الخاص بسنوات البكالوريا، بالنسبة للطلبة الذين يرغبون في الشهادة البكالوريا ونسخة من

 باإلضافة إلى طلب خطي موجه إلى السيد العميد. Mathématiques informatiqueالرياضيات واإلعالميات 

 (.حاجةعند ال قصد اإلدالء بهالتحويل أو تغيير الشعبة  )نأكد على ضرورة ملء كل المعلومات بدقة متناهية واستخراج وصل

 استقبال ملفات التسجيل بعد الموافقة على طلب االنتقال:

  .بير التدا )مع احترامتوضع ملفات التسجيل بشكل مباشر وحضوري لدى مصلحة الشؤون الطالبية من قبل المعني باألمر

 ع ملفاتكورونا، واحترام المواعيد المخصصة لوضواإلجراءات االحترازية التي توصي بها الجهات المختصة بتدبير جائحة 

 التسجيل(.

 ال بقبل أي طلب خارج اآلجال المحددة أعاله. - ملحوظة:
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