
 

 دراسات العليالل المنح المقدمة من المملكة المغربية

 (0202/  0202) األكاديميللعام 

 

باااا التيااااااااياال لماح المملكاار الم ربياار لمر لاار  فتحتعلن وزارة التعليم العااالي  ن 

و تى ا اير  م،0202 /21/20 من تاريخ ابتداء   الماحالتياااايل ل     يبدأ الدراياااال العليا 

 التقدم طريق  ن( بتوقيل ميقط 20.22م في اليا ر الثااير ظ را ) م0202 /20/ 02يوم 

  إلكتروايا المو د القبول مركز بموقع العليا الدرايال اظام  بر ل ا

 

 : الدكتوراالماجستير وشروط التقديم لمرحلة 

 أن يكون المتقدم ُ مااي الاايير  -
 .يار 01أال يزيد  مر المتقدم  لى  -
الماايااتيرش شاا ادة البكالوريول( الةااادرة  شاا ادة)اليااابقر معادلر الشاا ادال أن تتم  -

بوزارة التعليم العالي، واال تراف معادلر المؤهالل من خارج اليلطار من قبل دائرة 

  وارفاق ما يفيد المعادلر  اد التيايل ت ميل ا إلكتروايا  في الاظام  وأن يتم
الخاةااار داخل اليااالطار أن تكون الشااا ادال الةاااادرة من مؤياااياااال التعليم العالي  -

اق إرف الخاةاااااار، وأن يتممعتمدة وموثقر من قبل المديرير العامر للاامعال والكليال 

 التيايل التةديق  اد 
 ،والشركال  ال المياهمر ال كومير ي المتقدم يعمل في القطاع ال كومكان في  ال  -

التام لمر لر رفاق خطاا من ا ر  مله بالموافقر  لى الدراياااااار باظام التفر  إ ليه 

 ديث اإلةااادار  اد الخطاا ن يكون أبه يااااوال الخبرة  لى  موضااا ا  المااياااتير 

 التيايل 
 فيدي قبل المركز الوطاي للتش يل من خطاا تقديم  ليه يعمل؛ ال المتقدم كان  ال في -

  ديث اإلةدار  اد التيايل الخطاا ن يكون أ لى  يعمل ال بأاه
قبل المركز  من خطاا تقديم  ليه ،الخاص القطاع في يعمل المتقدم كان  ال في -

 العملير ةالخبر ياوال به موضا ا   الخاص القطاع في يعمل بأاه يفيدالوطاي للتشا يل 

  ديث اإلةدار  اد التيايل الخطاا ن يكون أ لى 



  اةل  لي ا ميبقا     لمير درار لايل للمتقدم التاافل الي ق -
 و لك في  الر التقدم،  اةاال  لى مؤهل المااياتير باظام الريالر المتقدم أن يكون  -

   طلا الدراير لمر لر الدكتورا ل
 أن يتطابق التخةص الراغا بدرايته مع التخةص في الش ادال اليابقر  -

يراى التكرم باالتقياد باا ضاااااااار كاافار المياااااااتاادال المطلوبر من قبل الا ر الماا ر  -

 والمرفقر في طي اإل الن 

 
 التخصصات وعدد المقاعد:
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 :المفاضلة شروط

 

 المقا ااااد  اااادد  اااان الماااا كورة للشااااروط الميااااتوفين المتقاااادمين  اااادد زيااااادة فااااي  الاااار

 ماتمعااااار، التاليااااار للمعاااااايير وفقاااااا تكاااااون األولويااااار فاااااان تخةاااااص؛ لكااااال المخةةااااار

 مئويااار بايااابر  اااه التعبيااار وياااار  أهميتااه، ب ياااا معياااار لكاال الااااو ي الثقااال ويتفاااول

 القيماااار ب يااااا المفاضاااالر وتكااااون بعااااد، فيمااااا  كرهااااا الااااوارد المعااااايير مامااااوع ماااان

 -بااء   لى ما يلي:  المرشح  لي ا ي ةل التي اإلامالير

المعاااادل التراكمااااي ةخاااار شاااا ادة اامعياااار  ةاااال  لي ااااا المترشااااح وفااااق اظااااام   أوالً:

الاقااااط التراكميااار أو ماااا يعادل اااا فاااي األاظماااار التعليميااار األخااار ، ب ياااث يكاااون الثقاااال 

ماااان القيماااار اإلامالياااار لاياااابر المفاضاااالر المشااااار إلي ااااا  %02الااااوزاي ل اااا ا الضااااابط 

إرفااااق كشاااف الااادراال الريااامي والمكتمااال لكافااار الااادراال وفاااي  اااال  ااادم   .أ اااال 

العلميااار ال اةااال  لي اااا المتقااادم فاااااه ياااوف يياااال بقيمااار )ةااافر( ولااان ي تياااا فاااي 

 القيمر اإلامالير التي ي ةل  لي ا المترشح للتاافل 

الخبااارة العمليااار فاااي مااااال التخةاااص المطلاااوا دراياااته ب ياااث يكاااون الثقااال  ثانياااا : 

مااان القيمااار اإلاماليااار للمفاضااالر المشاااار إلي اااا أ اااال   وفاااي  %02الاااوزاي ل ااا ا المعياااار 

 ااال  اادم ارفاااق الخباارة العملياار الرياامير ماان الا اار المعتماادة لاا لك فااااه يااوف تيااال 

بقيماااار )ةاااافر( ولاااان ت تيااااا فااااي القيماااار اإلامالياااار التااااي ي ةاااال  لي ااااا المترشااااح 

 للتاافل 

الشاااروط الخاةااار ب ااا   المااااح  كافااار)يرااااى مااان امياااع المتقااادمين ل ااا   المااااح قاااراءة 

والمدراااار طاااي هااا ا اإل اااالن، كوا اااا ياااتكون الفاةااال فاااي  ةاااول م  لاااى هااا   المااااح 

  من  دمه( 

 

 

 

 

 

 

 



 :المطلوبة المستندات

 الااااادكتورا  لمر لتاااااي للتياااااايل التقااااادم فاااااي اةافااااار الااااا كر الشاااااروط إلاااااى باإلضاااااافر

 :التالير الميتادال توفير للبعثر المتقدم  لى والماايتير؛

 لمؤهل للمتقدم المطلوبة المستندات

 الدكتوراه
 لمؤهل للمتقدم المطلوبة المستندات

 الماجستير
 يااااااار  الياااااافر اواز من ةااااااورة -

  المفعول
 قامرف الماايتيرالبكالوريول و ش ادة -

 .ل المكتملالدراا كشف ب ا
الاابااكااااالااوريااول  شااااااا ااااادة مااعااااادلاااار -

 معاادلر دائرة قبال منوالماااياااااااتير 
 التعليم بوزارة واال ترافالمؤهالل 

  العالي 
 مؤياااايااااال من الةااااادرة الشااا ادال -

 راليااالطا داخل الخاةااار العالي التعليم
 رالعام المديرير قبل من وموثقر معتمدة

   الخاةر والكليال للاامعال
 القطاع في يعمل المتقدم أن  ال في -

 الميااااهمر  ال والشاااركال ال كومي
  اادم  ليااه تقااديم خطاااا ال كومياار،

 درةااااا البعثال،  لى للتاافل ممااعر
داثرة الموارد البشااااااارياار  لى أن  من

يكون  ااادياااث اإلةااااااااادار في وقااال 
 التيايل 

  ليااه يعماال، ال المتقاادم أن  ااال في -
 القو  يااااااال هيئر من خطاا تقديم

 لى أن  يعماال، ال بااأاااه يفيااد العاااملاار
يكون  ااادياااث اإلةااااااااادار في وقااال 

 التيايل 
 القطاع في يعمل المتقدم أن  ال في -

 من خطاااااا تقااااديم الخاااااص،  ليااااه
 هبااأااا يفيااد المركز الوطاي للتشااااااا ياال

 موضاااا ا  به الخاص القطاع في يعمل

 ياااااار  الياااافر اواز من ةااااورة -
  المفعول

 ب ا مرفقاشااااااا اادة الادبلوم الاامعي  -
  الدراال المكتمل كشف

 كشف ب ا مرفقا البكالوريول شا ادة -
  المكتمل الدراال

 قبل من البكالوريول شااا ادة معادلر -
 واال ترافالمؤهالل  معاادلر دائرة
  العالي التعليم بوزارة

 مؤياااياااال من الةاااادرة الشااا ادال -
 اراليلط داخل الخاةر العالي التعليم
 المااديرياار قباال من وموثقاار معتماادة
   الخاةر والكليال للاامعال العامر

 القطاع في يعمل المتقدم أن  ال في -
 المياااهمر  ال والشااركال ال كومي
  اادم  ليااه تقااديم خطاااا ال كومياار،
 ادرة البعثال،  لى للتاافل ممااعر
 لى أن  الموارد البشااااااريردائرة  من

يكون  ااديااث اإلةاااااااادار في وقاال 
 التيايل 

 يعمل،  ليه ال المتقدم أن  اال في -
الوطاي المركز  من خطااااا تقاااديم

ى أن  ل يعمل، ال بأاه يفيد للتشااا يل
يكون  ااديااث اإلةاااااااادار في وقاال 

 التيايل 
 القطاع في يعمل المتقدم أن  ال في -

 هيئر من خطاا تقديم الخاص،  ليه
 ليعم بأاه يفيد العاملر القو  يااااال
ا به الخاص القطاع في  ياوال مبياـااا 



 العملير،  لى أن يكون الخبرة ياااوال
  ديث اإلةدار في وقل التيايل 

 دال اتير، وي د ياايرته المترشااح يرفق -
 والخبرال العمااال مكاااان خالل اااا من

   .العملير
 القطاع في يعمل المتقدم أن  ال في -

 الميااااهمر  ال والشاااركال ال كومي
 ا ر من خطاا تقديم  ليه ال كومير،
 الخبرة يااااااوال به موضااااا ا    مله،
 لى أن يكون  ديث اإلةدار  العملير،

 في وقل التيايل 
في  اااال أن المتقااادم  مااال في أ اااد  -

القطا ين )العام او الخاص( وااتقل ما 
بين القطاا ين ان يقادم ماا يثبل خبرته 

اليااااابقر من الا ال الرياااامير  العملير
)في  ااال  ملااه في القطاااع الخاااص 

المركز الوطاي تاقااااديام خاطاااااا من 
ما في  ال  مله في القطاع  للتشااااا يل

العاام تقاديم خطااا من ا ر  مله يفيد 
 خبرته اليابقر( 

  ديث العملير،  لى أن يكون الخبرة
 اإلةدار في وقل التيايل 

  ددال اتير، وي ييرته المترشح يرفق -
 والخبرال العمل مكاان خالل اا من

   .العملير
 القطاع في يعمل المتقدم أن  ال في -

 المياااهمر  ال والشااركال ال كومي
 من خطاااا تقااديم  ليااه ال كومياار،

 ياااااااوال به موضاااااا ا    مله، ا ر
 لى أن يكون  ديث  العملير، الخبرة

 اإلةدار في وقل التيايل 
في  ااال أن المتقاادم  ماال في أ ااد  -

القطاا ين )العاام او الخااص( وااتقل 
مااا بين القطااا ين ان يقاادم مااا يثباال 
خبرته العملير الياااااااابقر من الا ال 
الرياااامير )في  ال  مله في القطاع 

المركز الخااااص تقاااديم خطااااا من 
 اما في  ال  مله الوطاي للتشاااااا يل

في القطاااع العااام تقااديم خطاااا من 
 ا ر  مله يفيد خبرته اليابقر( 

 

 ال اااااتف رقاااام  لااااى بااااالوزارة االتةااااال مركااااز مااااع التواةاااال يراااااى االيتيضااااا  ماااان ولمزيااااد

 الثاايااار الياااا ر  تاااىو ةااابا ا   الثاماااار الياااا ر االيتفياااارال مااان يياااتقبلي والااا  ( 00002222)

  من األ د إلى الخميل ظ را  

 الكترواياااااا   الوثاااااائق ت ميااااال  ااااااد الدقااااار مرا ااااااة ضااااارورة إلاااااى الاااااوزارة تااااااو  كماااااا

 :التالير الاوااا في وباألخص

 بةااااي ر الميااااتادال ت مياااال PDF كاااال  ااااام يتااااااوز أال  لااااى،  غياااار ال فقااااط 

 ( KB 512)  ن ملف



 ل ا المخةص المكان في وثيقر كل ت ميل  
 وخبراتااااه الدرايااااير ومؤهالتااااه الطلااااا مقاااادم  اااان الةاااا ي ر البيااااااال تااااوفير 

    العملير
 

  :مالحظات هامة 

 اقاااص أو أ اااال  إلي اااا المشاااار الوثاااائق ت ميااال طريقااار فاااي خطاااأ أ  ورود  اااال فاااي  2

 لااااك  ميااااؤولير تت ماااال لاااان الااااوزارة فااااان ،بالاظااااام الم ملاااارو الميااااتادال المطلوباااار

 غيااار الطلاااا ويعتبااار ولااان ياااتم التواةااال ماااع أةااا اا العالقااار الياااتكمال طلباااات م،

   يتم ايتبعاد  من التاافليو يميتوف

إل ااااء تلاااك  يااايتم  لاااك  ااادوث  اااال وفاااي تخةاااص، مااان ألكثااار يتقااادم المترشاااح أال  0

 ا ائيا   الطلبال
الةااااادرة ماااؤهالت م الدرايااااير المتقاااادمين للماااادة الزمايااار المطلوباااار لمعادلاااار  مرا ااااة  0

 التعلااايم باااوزارة واال تاااراف معادلااار الماااؤهالل دائااارة قبااال مااانمااان خاااارج اليااالطار 

 العالي 
 هاااا ا فااااي الااااواردة للشااااروط مخالفتااااه ثباااال إ ا الما اااار مل يااااا   فااااي الترشاااايح يعتباااار  0

  اإل الن
الا اار الماا اار الاامعاار التااي يااوف يلت ااق ب ااا الطالااا فااي وقاال ال قااا فااي  ياات دد  1

   قبوله  تم  ال

يااايتم طلاااا رياااالر المااياااتير ومخطاااط الااادكتورا  للمرشااا ين الااا ين يااايقع االختياااار   6

  لي م ال قا لمر لر الدكتورا   

الشاااروط الخاةااار ب ااا   المااااح  كافاااريرااااى مااان امياااع المتقااادمين ل ااا   المااااح قاااراءة   0

 لااااى هاااا    موالمدرااااار طااااي هاااا ا اإل ااااالن كوا ااااا يااااتكون الفاةاااال فااااي  ةااااول 

 الما ر من  دمه  

تكااارم بالتقياااد با ضاااار كافااار المياااتادال المطلوبااار مااان قبااال الا ااار الماا ااار يرااااى ال  8

 والمرفقر في طي اإل الن 

لدرايااار مااان ا ااار لن يكاااون المتقااادم لمر لااار المااياااتير  اةاااال  لاااى تفااار  تاااام أ  2

   مله 



ياااا إرفاااق اميااع كشااوف الاادراال فااي  ااال كااان المتقاادم  اةاال  لااى درااار   22

الاااادبلوم الاااااامعي أوال  وماااان ثاااام واةاااال درايااااته للبكااااالوريول، وفااااي  ااااال  اااادم 

إرفااااق كشاااوف الااادراال للااادراتين العلميتاااين معاااـ ا؛ يعتبااار الطلاااا غيااار مياااتوف  

 الشتراطال الماح  

لاااوا والفئااار المطلوبااار  ياااث التأكاااد مااان اختياااار الرماااز الةااا يح للبرااااام  المط  22

 ييتم ايتبعاد الطلبال التي ال تاطبق  لي ا اشتراطال اإل الن 

 

 

 تنويه

 

 مرحلااااة عباااارالطلاااا   ساااايمر. حصااااول المترشااااح علاااا  منحااااة يعتباااار ال الطلاااا  قبااااول

 الشاااروط اساااتيفا  مااان التأكاااد تااام حاااال وفااا . الوزارةن باااصااايالمخت قبااال مااان تااادقي ال

 طريااا  عااان ختيااااراإل علاايهم وقااا  مااان إباااال  ساايتم، والحصاااول علااا  المنحاااة، المحااددة

 إلغاااا الحااا  فااا   لاااوزارةل .الموحاااد القباااول مركاااز قبااال مااان القصااايرة النصاااية الرساااا ل

 ومهمااااطااا  هاااذا اإلعاااالن  ذكرهاااا الاااوارد للشاااروط مخالفتاااه تباااينفااا  حاااال  طلااا  أي

ً  .األسااابا  كانااات  الدراساااية ماااؤهالتهم جميااا  معادلاااة المتقااادمين، جميااا  علااا  باااأن علماااا

 عاااادم اتضااااح حااااال وفاااا  بااااالوزارة، واالعتاااارا المااااؤهالت  معادلااااة دا اااارة قباااال ماااان

ً ملغي تسجيلهم فيعتبر مؤهالتهم من مؤهل أي معادلة    بشكل تلقا  . ا

    

 تتمن  وزارة التعليم العال  لجمي  المتقدمين التوفي  لما فيه المصلحة العامة.

 

 
 


