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 إعالن طلب الترشيح لالستفادة من منح جامعية

 أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارجلفائدة الطلبة المعوزين 

 2017-2016برسم السنة الجامعية 
 

 

 أوال : الشروط المتعلقة باالستفادة من المنح:
 

 بالنسبة لطلبة سلك اإلجازة: ❖
 

 ؛المعوزةبناء على الوضعية االجتماعية  ة خالل كل سنة يتم تخويل هذه المنح (1
 

 2016-2015تي الن تتتتاس باستتتتم الموستتتتم هاببعتتتتا ا بالء ب تتتتيتتتتتم ت ايتتتتا المنحتتتتة كتتتتل ستتتتنة  (2

 ؛2017-2016باسم الموسم التس يل و
 

 طالب واحا عن كل أساة معوزة. ةيستفيا من المنح (3
 

 بالنسبة لطلبة سلك الماستر: ❖
 

االستتتتح ا  والمعتتتوزة بنتتتاء علتتتى الوضتتتعية االجتماعيتتتة  ة ختتتالل كتتتل ستتتنةيتتتتم تخويتتتل المنحتتت (1

 ؛)والميزات المحصل عليها عاب سنوات الاراسة بسلك ا جازة(العلمي 

وبالنستتتلة لستتتلك الماستتتتا تتتتتم االستتتتفابة متتتن هتتتذه المتتتنل لمتتتاة ستتتنة واحتتتاة  ابلتتتة للت ايتتتا متتتاة  (2

 ؛واحاة شايطة االنت ال إلى السنة الثانية وال يمكن االستفابة منها ألكثا من سنتين
 

 :الدكتوراه بالنسبة لطلبة سلك  ❖

ستتتنوات ويتتتتم ثتتتال  ال يمكتتتن االستتتتفابة متتتن هتتتذه المتتتنل ألكثتتتا متتتن  ،بالنستتتلة لستتتلك التتتاكتوراه (1

ت ايتتتاها ستتتنويا بنتتتاء علتتتى الت ايتتتا الستتتنو  التتتذ  يعتتتاه األستتتتا  الم تتتا  والتتتذ  يوضتتتل  يتتت  

 ماى ت ام الطالب  ي إعااب أطاوحت .
 

 

 ملف الترشيح لالستفادة من هذه المنح :ثانيا: 

العتتتالي واللحتتتم العلمتتتي وتكتتتوين األطتتتا تحتتت  موجتتت  إلتتتى الستتتيا وزيتتتا التعلتتتيم  طلتتتب خطتتتي .1

 ؛إشاا  الوزارة المكلفة بالمغاربة الم يمين  ي الخارج وشؤون اله اة
 

تعلئتتتة االستتتتمارة الخابتتتة بطلتتتب االستتتتفابة متتتن المنحتتتة، مصتتتاب  عليهتتتا متتتن طتتتا  الماكتتتز  .2

 ؛ال نصلي المغابي التابع لاائات  التاابية محل ا  امة

 

 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين

 بالخارج وشؤون الهجرة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وتكوين األطر
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 ة للطالب وبطا ة التس يل ال نصلي؛الوطنينسخة من بطا ة التعايف  .3
 

بطا تتتة إ امتتتة األل أو التتتولي ال تتتاعي مصتتتاب  عليهتتتا متتتن طتتتا  الماكتتتز ال نصتتتلي المغابتتتي  .4

 بع لاائات  التاابية محل ا  امة؛التا
 

شخخخخهادة الت خخخخريح بالىخخخخريبة علخخخخ  أو، أوشخخخخهادة عخخخخد  العمخخخخ ، نسخخخخخة مخخخخن شخخخخهادة األجخخخخرة .5

 ؛آلباء وأولياء المترشحين شهادة تثبت الدخ  السنويأو الدخ ، 
 

برسخخخخم السخخخخنة العمخخخخومي نسخخخخخة مخخخخن شخخخخهادة التسخخخخجي  بليخخخخدا مؤسسخخخخا  التعلخخخخيم العخخخخالي  .6

، م خخخخخاده عليهخخخخخا مخخخخخن طخخخخخرع السخخخخخلطا  المخت خخخخخة، مخخخخخ  شخخخخخرط 2017-2016الجامعيخخخخخة 

 ؛ترجمتها للغة العربية أو الفرنسية
 

السخخخلطا  م خخخاده عليهخخخا مخخخن طخخخرع 2016-2015شخخخهادة النجخخخا  برسخخخم الموسخخخم الدراسخخخي  .7

 المخت ة، م  شرط ترجمتها للغة العربية أو الفرنسية؛
 

مخخخخن منحخخخخة  االسخخخختفادةجامعيخخخخة ببلخخخخد اإلتامخخخخة تثبخخخخت عخخخخد  ال مؤسسخخخخةال شخخخخهادة مسخخخخلمة مخخخخن .8

 .خراأ

 
 كيفية إيداع ملف الترشيح: ▪

ي تتتتب علتتتتى الطللتتتتة أبنتتتتاء ال اليتتتتة المغابيتتتتة الم يمتتتتة بالختتتتارج الموجتتتتوبين  تتتتي وضتتتتعية اجتماعيتتتتة 

التتتاانلين  تتتي التاشتتتيل لالستتتتفابة متتتن أحتتتا المتتتنل الم تتتار إليهتتتا أعتتتاله ت تتتايم ملفتتتات تاشتتتيحهم بتتتعلة، 

معتتتتززة بالوثتتتتائة المحتتتتابة أعتتتتاله لتتتتاى المااكتتتتز ال نصتتتتلية المغابيتتتتة التابعتتتتة للتتتتاائاة التاابيتتتتة محتتتتل 

 ا  امة.

 
 طريقة اختيار المرشحين: ▪

ل نتتتة م تتتتاكة بتتتين التتتوزارة المكلفتتتة يتتتتم انت تتتاء ملفتتتات التاشتتتيل وتحايتتتا المستتتتفياين متتتن طتتتا  

 األطتتتابالختتتارج وشتتتؤون اله تتتاة ووزارة التعلتتتيم العتتتالي واللحتتتم العلمتتتي وتكتتتوين  متتتين يبالمغاربتتتة الم

 .على الحصة السنوية من المنل المخصصة لهذه الفئة ءبنا

 

 ملحوظة:

 .2017يناير 16محدد في  الترشيحملفا  تبول  آخر أج   ✓
 

 

 للشروط المن وص عليها يعتبر ملغيا.أي ملف يرد خارج األج  المحدد أعاله وغير مستوفي  ✓

 


