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  تقديم

مواكبتهم قصد تمكينهم من  والرامية إ برامجها الموّجهة للطلبة المغاربة المقيم بالخارج، إطار  
بالخارج  المقيم  بالمغاربة المنتدبة المكلفة متابعة تعليمهم العا  أحسن الظروف، تعلن الوزارة

شيح لالستفادة من برنامج المنح الجامعية برسم الموسم   .2020-2019 وشؤون الهجرة عن فتح باب ال
 

نامج   وط االستفادة من ال

  :تفادة من برنامج المنح الجامعية أن يكونيجب ع المرشح لالس

o ة مغربية معوزة؛   منحدرا من أ
o مقيما بالخارج بصفة منتظمة؛ 
o حاصال ع شهادة الباكالوريا ببلد اإلقامة؛ 
o  ؛طالبا مغربيا مسجال  بإحدى مؤسسات التعليم العا العمو
o  ا أال يكون  .أو حاصال ع منحة ببلد اإلقامة أج

 

شيح   ملف ال

o  للمرة األوبالنسبة للطلبة الراغب  االستفادة من برنامج المنح الجامعية: 

شيح معبئة -  وفق النموذج المرفق؛ استمارة ال
بية الوطنية والتكوين المه -  ؛ والتعليم العا والبحث العل طلب خ موجه إ السيد وزير ال
؛نسخة من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب و  -  بطاقة التسجيل القنص
؛ -  نسخة من بطاقة إقامة األب أو الو ال
 نسخة من شهادة الباكالوريا مسلمة من إحدى مؤسسات بلد اإلقامة، -
، مصادق عليها من طرف السلطات 2020-2019 الموسمبرسم  الجام نسخة من شهادة التسجيل  -

  ؛ المختصة
 ؛مة من مؤسسة التعليم العا المسجل بها المرشحمسل شهادة تثبت عدم االستفادة من منحة أخرى -
نسخة حديثة من شهادة األجرة، أو شهادة : شهادة تثبت الحالة االجتماعية آلباء وأولياء المرشح  -

يبة ع الدخل، أو شهادة تثبت الدخل السنوي آلباء وأولياء  يح بال عدم العمل، أو شهادة الت
ورة اإلدالء بشهادة عدم العمل بالنسبة لألم ال ال تشتغل( المرشح   ).مع 

  
شيح   :إن اقت الحال، يمكن إضافة الوثائق التالية لملف ال

؛: شهادة الوفاة -   حالة وفاة األب أو الو ال
 . حالة طالق الوالدين: نسخة من عقد الطالق -

  
 



o   المنحةتجديد بالنسبة للطلبة الراغب : 

شيح معبئة وفق النموذج المرفق؛ -  استمارة ال
، مصادق عليها من طرف السلطات 2020-2019 الموسمبرسم  الجام نسخة من شهادة التسجيل  -

  ؛ المختصة
بالنسبة للطلبة الدكاترة، يجب اإلدالء بالتقرير (؛  2019-2018 جام شهادة النجاح برسم الموسم ال -

ف والذي يوضح فيه مدى تقدم الطالب  إعداد أطروحتهالسنوي الذي يعده األستاذ   ).الم
 

شيح  إيداع ملفات ال
 

o المركز لدى الطلبة الراغب  االستفادة من برنامج المنح الجامعية إيداع ملفات ترشيحهم تع ع ي
 ؛2020يناير  31إ غاية القنص المع 

o شيح كل الوثائق   تكون يجب أن ؛مختومة من طرف المكونة لملف ال  المركز القنص
o تيب أعاله  ظرف مغ شيح حسب ال لق يحمل االسم الشخ توضع الوثائق المكونة لملف ال

؛للوالعائ   طالب وكذا اسم المركز القنص
o وط المنصوص عليها يعت ملغيا  .أي ملف يرد خارج األجل المحدد أعاله أو غ مستوف لل
 

 دراسة وانتقاء الملفات

كة ب الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة الم شيح من طرف لجنة مش م بالخارج قيتتم دراسة ملفات ال
، بية الوطنية والتكوين المه والتعليم العا والبحث العل و ذلك وفق معاي  وشؤون الهجرة ووزارة ال

  .االستحقاق االجتما واألكادي المشار إليها أعاله
  

  اإلعالن عن النتائج

ستعمل البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ع تعميم لوائح الطلبة المقبول لالستفادة من برنامج 
  .2020- 2019المنح الجامعية برسم الموسم الجام 

 
 


