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عن فتح التسجيل للترشيح لنيل منحة الماستر للطلبة الجدد المسجلين
2020

 مسالك ينهي السيد رئيس الجامعة إلى عموم الطلبة الجدد المسجلين بالفصل األول بكل
-2019برسم الموسم الجامعي  

المتعلق  2019ماي  15الصادر في 
 2083/19/صرف المنح الدراسية للطلبة وكذا المذكرة الوزارية رقم م م
يوم إلى غاية ، فقد تم فتح آجال تلقي طلبات الحصول على المنحة 

والذين ال يمارسون أي نشاط  غير الموظفين وغير المستخدمين
والراغبين في الترشح ، 2019 

   :بتحميل استمارة طلب المنحة على الموقع االلكتروني

http://www.usmba.ac.ma/~usmba2/blog/bourses  

التابعة  لسلك الماستر الطالبية الشؤون
على اللجنة  اوذلك من أجل عرضه

االجتماعي والعلمي طبقا ت اعتمادا على معايير االستحقاق 

شؤون المصلحة أما بالنسبة للطلبة المنحدرين من األقاليم الجنوبية فعليهم تقديم طلباتهم إلى 

 .نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها ومسلمة بأحد األقاليم الجنوبية
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 إعالن
عن فتح التسجيل للترشيح لنيل منحة الماستر للطلبة الجدد المسجلين

2020-2019برسم الموسم الجامعي    
 

ينهي السيد رئيس الجامعة إلى عموم الطلبة الجدد المسجلين بالفصل األول بكل
 سيدي دمحم بن عبد هللالماستر المعتمدة بالمؤسسات التابعة لجامعة 

الصادر في  2.18.512، أنه وتطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 
صرف المنح الدراسية للطلبة وكذا المذكرة الوزارية رقم م م 

، فقد تم فتح آجال تلقي طلبات الحصول على المنحة 2019
2019.  

غير الموظفين وغير المستخدمينالطلبة الجدد، 
 2019شتنبر 09 بتاريخ والذين لم يبلغوا ثالثين سنة

بتحميل استمارة طلب المنحة على الموقع االلكتروني للحصول على المنحة، أن يتقدموا بطلباتهم

http://www.usmba.ac.ma/~usmba2/blog/bourses-2019

الشؤونمصلحة إلى  اهوتقديم اوتوقيعه على تعبئتها
وذلك من أجل عرضه المطلوبة بالوثائق  ةرفقها الطالب، ميلإ

ت اعتمادا على معايير االستحقاق التي ستتولى دراسة هذه الطلبا
  .أعاله لمقتضيات المادة األولى من المرسوم المذكور

أما بالنسبة للطلبة المنحدرين من األقاليم الجنوبية فعليهم تقديم طلباتهم إلى 
  :زة بالوثائق التاليةمعزلسلك الماستر 

 ؛2020-2019شهادة التسجيل برسم الموسم الجامعي 
 عقد االزدياد األصلي مسلم بأحد األقاليم الجنوبية؛

 شهادة السكنى بأحد األقاليم الجنوبية؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها ومسلمة بأحد األقاليم الجنوبية

 .خارج اآلجال المحددةال يقبل أي طلب قدم 
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 الفاكس
البريد اإللكتروني    

عن فتح التسجيل للترشيح لنيل منحة الماستر للطلبة الجدد المسجلين   

ينهي السيد رئيس الجامعة إلى عموم الطلبة الجدد المسجلين بالفصل األول بكل
الماستر المعتمدة بالمؤسسات التابعة لجامعة 

، أنه وتطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2020
 ةبتحديد شروط وكيفي

2019غشت  06بتاريخ 
2019أكتوبر  11 الجمعة

الطلبة الجدد،  ىوعليه فعل  
والذين لم يبلغوا ثالثين سنة مهنيتجاري أو 

للحصول على المنحة، أن يتقدموا بطلباتهم

2019-2020/

على تعبئتهامع الحرص 
إللمؤسسة التي ينتمي 

التي ستتولى دراسة هذه الطلبا
لمقتضيات المادة األولى من المرسوم المذكور

أما بالنسبة للطلبة المنحدرين من األقاليم الجنوبية فعليهم تقديم طلباتهم إلى 
لسلك الماستر  البيةالط

شهادة التسجيل برسم الموسم الجامعي  -
عقد االزدياد األصلي مسلم بأحد األقاليم الجنوبية؛ -
شهادة السكنى بأحد األقاليم الجنوبية؛ -
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها ومسلمة بأحد األقاليم الجنوبية -

ال يقبل أي طلب قدم : ملحوظة 

 


