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  2019/2020للعام  المغربالمنح الدراسية في 
 (ماجستير ودكتوراة)

 جميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية. :المطروحة التخصصاتاواًل: 
الدراسات اإلسالمية،  علم التربية، : القانون، العلوم السياسية، علم النفس،التخصصات التي تدرس  باللغة العربية •

  .العالم، الصحافة واعلم اجتماع 
  باقي التخصصات االخرى.التخصصات التي تدرس باللغة الفرنسية  •
  يستطيع أي طالب يجيد اللغة الفرنسية التقدم للمنافسة شريطة ارفاق ما يثبت اجادة الغة الفرنسية   -

  الطلبة الدارسين باللغة الفرنسية يستطيعون المنافسة على المنح الدراسية. -
 

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

 

 الدراسية: منحالتعليمات : ثالثاً 

  للمقعدالجدية في تقديم الطلب، علمًا أن تقديم الطلب وقبوله من الوزارة ال يعني ترشيح الطالب. 
 رسميًا. طالبال زام بااللتحاق بالدراسة عند قبولااللت 
  بعد موافقة الجهة المانحة، والجامعة التي يرشييييييييح لها، وال ال يعني قبول الطالب رسييييييييميًا  ال للمقعدترشيييييييييح الطالب 

 تتحمل الوزارة مسؤولية أي طالب يرشح وال يتم قبوله رسميًا في الجامعة.
 كمة يطالب فيه بااللتحاق فورًا عند المح فيمن الوزارة ، عمل سيييند كفالة عدلية  للمقعد على كل طالب يتم ترشييييحه

 أو أي مبلغ تفرضه الوزارة. ،المقعدف ذلك يتحمل جميع تكاليف قبوله رسميًا وخال
 حسب األصول مصدقةً  وارفاق جميع الوثائق المطلوبة على كل مرشح تعبئة الطلب بكل دقة. 
 ترشيييييييحه، االسييييييتمرار في جامعته  وقت لى كل طالب يتم ترشيييييييحه ويدرح في  حدى الجامعات أو ملتزمًا  و يفةع

 وو يفته لحين قبوله رسميًا.
  أن يكون فلسطيني الجنسية. المقعديشترط فيمن يتقدم بطلب 
  في تقديم الطلب. معلنة خالل المدة المسموح  ها كي ال يفقد حقهال منحالعلى الطالب التقدم بطلب االستفادة من 
 من خالل الموقع االلكتروني لوزارة التعليم  منحالا لالسييييييييتفادة من سييييييييما  الطلبة المرشييييييييحين مبدئييتم اإلعالن عن أ

 .أو من خالل االتصال بالمرشحين هاتفياً  (www.mohe.pna.psالعالي )
 ب غير مستكمل للوثائق يعتبر الغي.كل طل  

 تعليمات خاصة بالطلبة المقبولين :
 لسيييييفارة الفلسيييييطينية في الرباط عند القبول واإللتزام  تعليماتها وتوجيهاتها. علما ان السيييييفارة على كل طالب مراجعة ا

 هي مرجعية كل طالب.
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 .االلتزام باالنظمة والتعليمات وقوانين البلد المستضيف 
 .االلتزام بأنظمة وقوانين الجامعات المغربية 
 مغرب مع التسجيل بالجامعة.التقيد بأتمام اجرا ات األقامة بال 
  اي طالب يتم  لغا  المنة الخاصيييييييييييييه به نتيجة عدم المثا رة بالدرسييييييييييييية أو مخالفة االنظمة والقوانين فسييييييييييييييتم  تخاذ

 االجرا ات القانونية بحقة بما فيها تنفيذ سند الكفلة العدلية.
 اعالمه بالجامعة ، حيث سيتم ه عليهايتوجب على الطالب متابعة ملفه بعد الترشيح مع الجامعة التي تم ارسال ملف

 التي تم ارسال ملفه عليها.
 

 :: الشروطرابعاً 
الترشيح على ) الشييهادات العلمية التي تم الحصييول عليها مسييبقاً  اتتخصييصيي مع المطلوبة اتالتخصييصيي وافقتتأن  ▪

 نفس التخصص فقط(.

 

 :باللغة العربية ومصدقة حسب االصول من وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الخارجية الوثائق المطلوبة: خامساً 
 طلب الحكومة المغربية. ▪

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

 .)لدرجة الماجستير( رجيةخاوال صورة عن شهادة وكشف عالمات البكالوريوح مصدقة من التعليم العالي ▪

  )لدرجة الدكتوراه(.والخارجية  صورة عن شهادة وكشف عالمات البكالوريوح والماجستير مصدقة من التعليم العالي  ▪

 .والخارجية مراض مصدقة من الصحةشهادة خلو من األ ▪

 صورة عن شهادة الميالد )التصديق غير مطلوب(. ▪

 صورة عن أول ثالث صفحات من جواز السفر ساري المفعول )التصديق غير مطلوب(. ▪

 . ( صور شخصية6) ▪

 شهادة حسن سير وسلوك صادرة عن وزارة الداخلية في رام هللا.  ▪

 وراة(.خطة عن الدراسة المقترحة ) خاص بالمتقدمين للدكت ▪

 ) خاص بالمتقدمين للدكتوراه(. CDعلى  نسخة عن رسالة الماجستير او بحث التخرج المقدم للجامعة ▪

 ولن يقبل أي طلب بعد هذا التاريخ. 25/08/2019 الموافقاالحد  آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم

 االســــــــــــــــــــــم: ________________________________
 ة: ________________________________ـــــــويهرقم ال

 التاريـــــــــــــــــخ: ________________________________
 _______التوقيــــــــــــــــــع: _________________________

 ______: _________________________والـــــــــــــــــــــالج
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