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وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

إعالن
بخصوص منح التعليم العالي بالخارج
تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التعليم
العالي والبحث العلمي -إلـى علم الطلبة الذين يتابعون دراستهم العليا بالخارج برسم السنة الجامعية
 ،9191/9102أنه سيتم تخصيص حصة من المنح الدراسية في تخصصات ذات أولوية وفي حدود
االعتمادات المالية المرصودة.
ولإلشارة ،فإن هذه المنح مخصصة للطلبة المسجلين بكل من سلك المهندسين ،سلك الماستر
(السنة الثانية) وسلك الدكتوراه بالخارج.
وفي هذا اإلطار ،يتعين على الطلبة الراغبين في االستفادة من هذه المنح تقديم طلبات ترشيحهم إما:
 عبر الموقع اإللكتروني boursessup-etranger.onousc.ma : أو مباشرة بإدارة المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية الكائن ب  56زنقةتانسيفت أكدال – الرباط
وذلك قبل يوم الجمعة  40أكتوبر  9402الذي يعتبر آخر أجل إليداع الطلبات.
الوثائق المطلوبة عند إيداع الطلب:

سلك الماستر







نسخة من شهادة البكالوريا؛
نسخة من شهادة اإلجازة أو مايعادلها؛
نسخة طبق األصل من بيانات النقط
للسنوات الدراسية ما بعد البكالوريا؛
شهادة التسجيل في السنة الثانية من سلك
الماستر بإحدى المؤسسات الجامعية
العمومية برسم السنة الجامعية الجارية
(الشهادة األصلية أو نسخة طبق األصل)؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
مصادق عليها.

سلك المهندسين






نسخة من شهادة البكالوريا؛
نسخة من آخر دبلوم محصل عليه؛
شهادة التسجيل بسلك المهندسين بإحدى
المدارس أو المعاهد العليا العمومية؛
نسخة طبق األصل من بيانات النقط
للسنوات الدراسية ما بعد البكالوريا؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
مصادق عليها.

سلك الدكتوراه








نسخة من شهادة البكالوريا؛
نسخة من شهادة اإلجازة أو مايعادلها؛
نسخة من شهادة الماستر أو مايعادلها؛
شهادة التسجيل في سلك الدكتوراه بإحدى
المؤسسات الجامعية العمومية برسم السنة
الجامعية الجارية (الشهادة األصلية أو نسخة
طبق األصل)؛
نسخة طبق األصل من بيانات النقط للسنوات
الدراسية ما بعد البكالوريا؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق
عليها.

