
 

   

  

 

  

Palestinian Liberation Organization 
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  بسم اهلل الرمحن الرحيم

 طينية ــرير الفلسـة التحـمنظم
 اليـم العـدائرة الرتبية و التعلي

 

 )البكالوريوس( 9109/9191المنح الدراسية في المغرب لمعام 
لغة  مدة الدراسة الفرع التخصصات الكمية

 التدريس
المعدل 
 المطموب

 الطب البشري )العام( كمية الطب 
 

 فأعمى 95 فرنسي سنوات 7 عممي

العموم القانوينة كمية 
 واالقتصادية واالجتماعية

 القانون الخاص

 القانون العام
 عممي
 أدبي

 سنوات 3
 

 فأعمى 65 عربي

 االقتصاد
 عموم االقتصاد والتسيير

 عممي
 أدبي 

 ريادة االعمال

 سنوات 3
 

 فأعمى 65 فرنسي

 لغة عربية كمية اآلداب

 لغة انجميزية

 عمم نفس واجتماع

 شريعة

 عممي
 أدبي

 فأعمى 65 عربي سنوات 3

المدارس الوطنية لمعموم 
 التطبيقية

ىندسة االعالميات، اليندسة الصناعية، 
اليندسة الكيربائية، ىندسة انساق الطاقة 
البيئية، ىندسة المواصالت السمكية 
والالسمكية والشبكات، اليندسة 
االلكترونيك واالعالميات 

الصناعية،اليندسة الصناعية  
ىندسة االنظمة  والموجستيبكية،

االلكترونية واالتوماتيكية، ىندسة 
 االنظمة الكيربائية والتحكم الرقمي.

 عممي
)صناعي وحسب 

 التخصص(

يدرس الطالب 
سنتان 

تحضيرية ومن 
ثم يتخصص 
حسب المعدل 
الذي يحصل 

 عميه

 فأعمى  85 فرنسي

المعاهد العميا لمهن 
التمريض وتقنيات 

 الصحة 

ممرض ممرض متعدد االختصاصات، 
. تقني في االشعة في التخدير واالنعاش

، تقني في المختبر، ممرض في 
االمراض العقمية ، التدليك الطبي، 
مسعف اجتماعي، تقني في صيانة 

 اآلالت البيوطبية، 
مختص في الحمية ، تقني في حماية 
البيئة ، محضر في الصيدلة )مساعد 

 صيدلي (.

 عممي
 

 فأعمى 71 فرنسي سنوات 3

ة الوطنية المدرس
 لمهندسة المعمارية

 فأعمى 85 فرنسي سنوات 6 عممي ىندسة معمارية
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معهد الحسين الثاني 
 لمزراعة والبيطرة

 زراعة 
 طب بيطري 

 عممي 
 زراعي 

 سنوات  5
 سنوات 6

 فأعمى 81 فرنسي 

 فيزياء-اعالميات–رياضيات كميات العموم والتقنيات 
 كيمياء-فيزياء–اعالميات–رياضيات

 عممي
 

 فاعمى 75 فرنسي سنوات 3

 عممي ميندس زراعي المدرسة الوطنية لمفالحة
 زراعي

 فأعمى 81 فرنسي سنوات 5

المعهد العالي لإلعالم 
 واالتصال في الرباط 

الصحافة المكتوبة، الصحافة السمعية 
 والبصرية 

 االتصاالت في المقاوالت 

 ادبي 
 عممي

 عربي  سنوات 4
 فرنسي

 فأعمى 71

المدرسة الوطنية لمتجارة 
 والتسيير 

التجارة الدولية، االشيار التجاري 
 واالتصال 

التسويق ومراقبة التسيير، التسيير المالي 
والمحاسباتي، تسيير الموارد البشرية،  

 ومراقبة التسيير.

 عممي
 ادبي

 ريادة االعمال

 فأعمى 71 فرنسي سنوات 5

 :التغطية المالية 

            .يعفى الطالب من األقساط الدراسية 

  درىم شيريًا تصرف كل شيرين، ويشترط لصررفيا حضرور جميرل المحاضررات  0521تقدم الحكومة المغربية منحة مالية لمطالب
عامل كالطالب والمواظبة عمى الدروس )المنحة المالية لممرحمة الدراسية فقط وفي رغب الطالب بإكمال دراستو بالشيادات العميا في

 المغربي، وال يستفيد من المنحة المالية(.
  دوالر) وتشمل مصاريف السكن، التكاليف األخرى(.  011يحتاج الطالب إلى مصروف شيري حوالي 

  دوالر. 22درىم مغربي بما يعادل 511يتحمل الطالب دفل بدل رسوم تسجيل بقيمة 

  وحسب االمكانيات المتوفرة. لعدد قميل لطمبة سنة المغة الفرنسيةيتوفر سكن بالحي الجامعي الدولي لسنة واحدة فقط و 

 .يابًا  يتحمل الطالب ثمن تذاكر السفر ذىابًا وا 
 -الوثائق المطموبة :

 .طمب الحكومة المغربية 

 .صورة عن شيادة الثانوية العامة )الكرتونة( مصدقة من التربية والتعميم 

  مصدقة من وزارة التربية والتعميم.صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة 
 التصديق غير مطموب(. –صورة عن جواز السفر ساري المفعول( 

 .شيادة خمو من األمراض مصدقة من الصحة، وقد يتم إخضاع الطالب لمفحص الطبي بعد وصولو لألراضي المغربية 

 .)صورة عن شيادة الميالد )التصديق غير مطموب 

  عدم محكومية.شيادة 

  (8.صور شخصية ) 
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o .عدد المنح في تخصص الطب واليندسة محدودة جدًا 

o  تعتبررر المغررة الفرنسررية لغررة الترردريس فرري تالبيررة مؤسسررات التكرروين بررالمغربا وخاصررة فرري التخصصررات العمميررة والتقنيررةا
بالربراط وااللتحراق بالدراسرة فري بدايرة  رهر وسيمتحق الطمبة المقبولين بسنة تأهيمية في المغرة الفرنسرية بكميرة عمروم التربيرة 

 اكتوبر.

o  + سنوات تخصصرات ىندسرة حسرب المعردل  0اليندسة مقتصرة عمى المدارس الوطنية لمعموم التطبيقية سنتين رياضيات وفيزياء
 الذي يحصل عميو في السنتين.

o .الترشيح حسب معدل الثانوية العامة والتخصص 

o الة المغربية لمتعاون الدولي.الطالب مشمول بتأمين صحي من الوك 

o  5102وتعطى االولوية لخريجي  5102و  5108يستطيل المنافسة عمى ىذه المنح خريجو الثانوية العامة لمعام. 

o .يتوفر عدد من االحياء الجامعية عمى مطاعم تقدم وجبات غذائية بثمن موحد ومدعم 

o  التاليرة عنرد السرفر لممغرربف كشرف العالمرات الثانويرة العامرة عمى كل طالب يحصل عمى قبول نيائي لممنحرة اصرطحاب الوثرائق
 األصمي، كرتونة الثانوية العامة األصمية، شيادة خمو أمراض أصمية، شيادة الميالد األصمية.

o  90/18/9109الموافق  االربعاءيوم  الطمبات  و ارسال الممفات  آخر موعد لتقديم  
 

 : مالحظات

بعين االعتبار وال  لن يؤخذ طمبهيؤخذ بعين االعتبارا وأي طالب ال يرفق الوثائق المطموبة  لنأي طمب تير مكتمل  -
 .أرقام الهواتف كتروني لمطالب أواإللسواء البريد  البيانات ال خصيةتتحمل الوزارة أي خطأ في تعبئة 

 الموافقة عمى المنحةا حيث سيخضع الطمبة لممنافسة وفق العدد المحدد.التقدم بالطمب ال يعني  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


