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اوالً :التخصصات المطروحة :جميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية.

• التخصصات التي تدرس باللغة العربية :القانون ،العلوم السياسية ،علم النفس ،علم التربية ،الدراسات اإلسالمية،
علم اجتماع  ،الصحافة واالعالم.
• التخصصات التي تدرس باللغة الفرنسية باقي التخصصات االخرى.
 -يستطيع أي طالب يجيد اللغة الفرنسية التقدم للمنافسة شريطة ارفاق ما يثبت اجادة الغة الفرنسية

 -الطلبة الدارسين باللغة الفرنسية يستطيعون المنافسة على المنح الدراسية.

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

ثالثاً :تعليمات المنح الدراسية:



الجدية في تقديم الطلب ،علماً أن تقديم الطلب وقبوله من الو ازرة ال يعني ترشيح الطالب للمقعد.



ترش ي ي يييح الطالب للمقعد ال يعني قبول الطالب رس ي ي ييمياً ال بعد موافقة الجهة المانحة ،والجامعة التي يرش ي ي ييح لها ،وال



على كل طالب يتم ترش يييحه للمقعد من الو ازرة  ،عمل س ييند كفالة عدلية في المحكمة يطالب فيه بااللتحاق فو اًر عند



على كل مرشح تعبئة الطلب بكل دقة وارفاق جميع الوثائق المطلوبة مصدق ًة حسب األصول.
على كل طالب يتم ترشي ي يييحه ويدرح في حدى الجامعات أو ملتزماً و يفة وقت ترشي ي يييحه ،االسي ي ييتمرار في جامعته



يشترط فيمن يتقدم بطلب المقعد أن يكون فلسطيني الجنسية.



على الطالب التقدم بطلب االستفادة من المنح المعلنة خالل المدة المسموح ها كي ال يفقد حقه في تقديم الطلب.

 االلتزام بااللتحاق بالدراسة عند قبول الطالب رسمياً.

تتحمل الو ازرة مسؤولية أي طالب يرشح وال يتم قبوله رسمياً في الجامعة.

قبوله رسمياً وخالف ذلك يتحمل جميع تكاليف المقعد ،أو أي مبلغ تفرضه الو ازرة.



وو يفته لحين قبوله رسمياً.



يتم اإلعالن عن أسي ي ي ييما الطلبة المرشي ي ي ييحين مبدئيا لالسي ي ي ييتفادة من المنح من خالل الموقع االلكتروني لو ازرة التعليم
العالي ( )www.mohe.pna.psأو من خالل االتصال بالمرشحين هاتفياً.



كل طلب غير مستكمل للوثائق يعتبر الغي.

تعليمات خاصة بالطلبة المقبولين :


على كل طالب مراجعة ا لس ي ييفارة الفلس ي ييطينية في الرباط عند القبول واإللتزام تعليماتها وتوجيهاتها .علما ان الس ي ييفارة
هي مرجعية كل طالب.
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االلتزام باالنظمة والتعليمات وقوانين البلد المستضيف.



االلتزام بأنظمة وقوانين الجامعات المغربية.



التقيد بأتمام اج ار ات األقامة بالمغرب مع التسجيل بالجامعة.



اي طالب يتم لغا المنة الخاص ي ي ي ي ي ييه به نتيجة عدم المثا رة بالدرس ي ي ي ي ي يية أو مخالفة االنظمة والقوانين فس ي ي ي ي ي يييتم تخاذ

االج ار ات القانونية بحقة بما فيها تنفيذ سند الكفلة العدلية.


يتوجب على الطالب متابعة ملفه بعد الترشيح مع الجامعة التي تم ارسال ملفه عليها ،حيث سيتم اعالمه بالجامعة
التي تم ارسال ملفه عليها.

رابعاً :الشروط:
▪

أن تتوافق التخصيصيات المطلوبة مع تخصيصيات الشييهادات العلمية التي تم الحصييول عليها مسييبقاً (الترشيح على
نفس التخصص فقط).

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

طلب الحكومة المغربية.

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

▪ صورة عن شهادة وكشف عالمات البكالوريوح مصدقة من التعليم العالي والخارجية (لدرجة الماجستير).
▪ صورة عن شهادة وكشف عالمات البكالوريوح والماجستير مصدقة من التعليم العالي والخارجية (لدرجة الدكتوراه).
▪ شهادة خلو من األمراض مصدقة من الصحة والخارجية.
▪ صورة عن شهادة الميالد (التصديق غير مطلوب).

▪ صورة عن أول ثالث صفحات من جواز السفر ساري المفعول (التصديق غير مطلوب).
▪ ( )6صور شخصية.

▪ شهادة حسن سير وسلوك صادرة عن و ازرة الداخلية في رام هللا.
▪ خطة عن الدراسة المقترحة ( خاص بالمتقدمين للدكتوراة).

▪ نسخة عن رسالة الماجستير او بحث التخرج المقدم للجامعة على  ( CDخاص بالمتقدمين للدكتوراه).

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