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 )البكالوريوس(  2021/2022المنح الدراسية في المغرب للعام 

 

لغة  مدة الدراسة الفرع  التخصصات الكلية 
 التدريس 

المعدل 
 المطلوب 

 الطب البشري )العام(  كلية الطب 
 

 فأعلى  85 فرنسي سنوات 7 علمي

 :التغطية المالية 

 يعفى الطالب من األقساط الدراسية.            ▪

، واشهررط لرهرارا ورهور عمي   دوالر   85أي ما يعادل    درهم شهرراا  ترهرك  ش شهرران 1250تقدم الحكومة المغربية منحة مالية للطالب   ▪
للمرولة الدراسههههههههههية اقا واي ربب الطالب ستهمال دراسههههههههههري سالشههههههههههراداة العليا  يعامش  المحاضههههههههههراة والموادبة على الدروا )المنحة المالية 

 هالطالب المغربي، وال يسرفيد من المنحة المالية(.
 دوالر) وتشمش مراراف السكن، الركاليف األخرى(.  300يحراج الطالب إلى مرروك شرري ووالي  ▪

 دوالر. 22بي سما يعادلدرهم مغر  200يرحمش الطالب دا  بدل رسوم تسجيش سقيمة  ▪

 يرحمش الطالب ثمن تذاهر السفر ذهاسا  وإياسا . ▪
 : الوثائق المطلوبة - 

 لب الحكومة المغربية.ط ▪

 صورة عن شرادة الثانواة العامة )الكرتونة( مردقة من الرربية والرعليم. ▪

 صورة عن  شف عالماة الثانواة العامة مردقة من وزارة الرربية والرعليم. ▪
 )الررديق بير مطلوب(. –عواز السفر ساري المفعولصورة عن  ▪

 شرادة خلو من األمراض مردقة من الرحة، وقد يرم إخراع الطالب للفحص الطبي سعد وصولي لألراضي المغربية.  ▪

 صورة عن شرادة الميالد )الررديق بير مطلوب(.  ▪

 عدم محكومية. شرادة  ▪

 ( صور شخرية.8) ▪
 تعليمات:الشروط و ال 

o و يجب على كل طالب   تعتبر اللغة الفرنسية لغة التدريس في غالبية مؤسسات التكوين بالمغرب، وخاصة في التخصصات العلمية والتقنية
  A2مستوى   DELFاو ان يكون حاصل على شهادة  الفرنسيةيرغب بااللتحاق بهذه التخصصات ان يجيد اللغة 

o .الررشيح وسب معدل الثانواة العامة والرخرص 

o .الطالب مشمول برأمين صحي من الو الة المغربية للرعاون الدولي 

o  اقا 2021يسرطي  المنااسة على هذه المنح خراجو الثانواة العامة للعام 

o ائية بثمن موود ومدعم.يروار عدد من االوياء الجامعية على مطاعم تقدم وعباة بذ 

o  ،على  ش طالب يحرهههههش على قبول نرائي للمنحة اصهههههطحاب الوثائق الرالية عند السهههههفر للمغربل  شهههههف العالماة الثانواة العامة األصهههههلي
 .، شرادة عدم المحكومية االصليةهرتونة الثانواة العامة األصلية، شرادة خلو أمراض أصلية، شرادة الميالد األصلية

o 7/7/2022الموافق  الخميس هو يوم  الرسال المستندات المطلوبة خر موعد  ا   
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 :  مالحظات

 االعتبار. بعين  لن يؤخذ طلبهيؤخذ بعين االعتبار، وأي طالب ال يرفق الوثائق المطلوبة   لن أي طلب غير مكتمل  -

 العدد المحدد. التقدم بالطلب ال يعني الموافقة على المنحة، حيث سيخضع الطلبة للمنافسة وفق  -

 الطالب المقبول في المنحة في حال رسوبه اكثر من مرة طيلة مدة الدراسة يتعرض للطرد من الجامعة.  -

 الطالب الحاصل على المنحة عليه المثابرة والدراسة بجد وحصوله على المنحة ال يخوله بالزواج والعمل في المغرب .  -

 .بلد لعودة إلى بعد انتهاء الدراسة يجب مغادرة المغرب وا -

أي طالب ال يلتزم باألنظمة والقوانين ويخل بالسلوك العام وتكون أخالقه سيئة يتم ترحيله فورًا ويتحمل جميع اإلجراءات   -
 . القانونية المترتبة على ذلك 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


