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 طينية ــرير الفلسـة التحـمنظم
 اليـم العـدائرة الرتبية و التعلي

 

  0291/0202المنح الدراسية في المغرب لمعام 
 (ودكتوراه)ماجستير 

 
 جميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية.: المطروحة اواًل: التخصصات

 الدراسات  عمم التربية، السياسية، عمم النفس،: القانون، العموم التخصصات التي تدرس  بالمغة العربية
 اإلسالمية، عمم اجتماع ، الصحافة واالعالم. 

  باقي التخصصات االخرى. التخصصات التي تدرس بالمغة الفرنسية 
  يستطيع أي طالب يجيد المغة الفرنسية التقدم لممنافسة شريطة ارفاق ما يثبت اجادة الغة الفرنسية   -

 لمغة الفرنسية يستطيعون المنافسة عمى المنح الدراسية. الطمبة الدارسين با -
 

تغطي المنح الرسوم الدراسية فقط ويتحمل الطالب تكاليف السفر والمعيشة والسكن وأي  :ثانيًا: التغطية المالية
 تكاليف أخرى.

 

 ثالثًا: تعميمات المنح الدراسية:

 ال يعني ترشيح الطالب لممقعد. الدائرة   الجدية في تقديم الطمب، عممًا أن تقديم الطمب وقبولو من 
 رسميًا. الطالب االلتزام بااللتحاق بالدراسة عند قبول 
  ترشيح الطالب لممقعد ال يعني قبول الطالب رسميًا إال بعد موافقة الجية المانحةة، والجامعةة التةي يرشةح ليةا، وال

 جامعة.مسؤولية أي طالب يرشح وال يتم قبولو رسميًا في ال الدائرة  تتحمل 
 ب األصول.عمى كل مرشح تعبئة الطمب بكل دقة وارفاق جميع الوثائق المطموبة مصدقًة حس 
  عمةةى كةةةل طالةةةب يةةةتم ترشةةةيحو ويةةةدرس فةةةي إحةةدى الجامعةةةات أو ممتزمةةةًا بوظيفةةةة وقةةةت ترشةةةيحو، االسةةةتمرار فةةةي

 جامعتو ووظيفتو لحين قبولو رسميًا.
 .يشترط فيمن يتقدم بطمب المقعد أن يكون فمسطيني الجنسية 
  بيةةا كةةي ال يفقةةد حقةةو فةةي تقةةديم عمةةى الطالةةب التقةةدم بطمةةب االسةةتفادة مةةن المةةنح المعمنةةة خةةالل المةةدة المسةةموح

 الطمب.
  مستكمل لموثائق يعتبر الغي.كل طمب غير  

 تعميمات خاصة بالطمبة المقبولين :
  عمةةى كةةل طالةةب مراجعةةة السةةفارة الفمسةةطينية فةةي الربةةاط عنةةد القبةةول واإللتةةزام بتعميماتيةةا وتوجيياتيةةا. عممةةا ان

 السفارة ىي مرجعية كل طالب.
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 .االلتزام باالنظمة والتعميمات وقوانين البمد المستضيف 
 وقوانين الجامعات المغربية. االلتزام بأنظمة 
 .التقيد بأتمام اجراءات األقامة بالمغرب مع التسجيل بالجامعة 
   اي طالةةب يةةتم إلغةةاء المنةةة الخاصةةو بةةو نتيجةةة عةةدم المثةةابرة بالدرسةةة أو مخالفةةة االنظمةةة والقةةوانين فسةةيتم إتخةةا

 .االجراءات القانونية بحقة 
 ى الطالب متابعة ممفو بعد الترشيح مع الجامعة التي تم ارسال ممفو عمييا، حيث سيتم اعالمو يتوجب عم

 بالجامعة التي تم ارسال ممفو عمييا.
 

 رابعًا: الشروط:
  الترشيييح أن تتوافةةق التخصصةةات المطموبةةة مةةع تخصصةةات الشةةيادات العمميةةة التةةي تةةم الحصةةول عمييةةا مسةةبقًا(

 عمى نفس التخصص فقط(.

 

 :خامسًا: الوثائق المطموبة بالمغة العربية ومصدقة حسب االصول من وزارة التربية والتعميم العالي ووزارة الخارجية
 .طمب الحكومة المغربية 

 و الخارجية صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة مصدقة من التربية والتعميم. 

  لدرجة الماجستير(. والخارجية التعميم العاليصورة عن شيادة وكشف عالمات البكالوريوس مصدقة من( 

  لدرجة والخارجية  صورة عن شيادة وكشف عالمات البكالوريوس والماجستير مصدقة من التعميم العالي(
 الدكتوراه(. 

 والخارجية شيادة خمو من األمراض مصدقة من الصحة. 

 .)صورة عن شيادة الميالد )التصديق غير مطموب 

 فحات من جواز السفر ساري المفعول )التصديق غير مطموب(.صورة عن أول ثالث ص 

 (6صور شخصية ) . 

 .)خطة عن الدراسة المقترحة ) خاص بالمتقدمين لمدكتوراة 

  نسخة عن رسالة الماجستير او بحث التخرج المقدم لمجامعة عمىCD لمدكتوراه(. ) خاص بالمتقدمين 

 

 ولن يقبل أي طمب بعد ىذا التاريخ. 02/20/0291آخر موعد لتقديم الطمبات ىو يوم االحد الموافق 

 


