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.I

السلم األول

 .1قواعد تخويل املنحة
.1.1
-

شروط االستفادة من املنحة

تخول املنحة للطلبة الذين تقل أعمارهم عن  26سنةابتداء من التاريخ الذي تحدده املذكرة
الوزارية السنوية،لطلب الستفادة من منح التعليم العالي.
أن يكون طالب املنحة مسجال بإحدى مؤسسات التعليم العام ملا بعد الباكالوريا واملؤهلة
ملتمدرسيها الترشح لنيل املنحة.
إلزامية تسجيل املرشح لنيل املنحة في السنة الجامعية املوالية لسنة طلبه املنحة.
إلزامية التسجيلبالنظام املعلوماتي للمنح بانتظام ودون انقطاع لالحتفاظ باملنحة.
2.1

إيداع طلب املنحة

تقتصر عملية إيداع طلب املنحة بشكل أساس ي على تسجيل املترشحات واملترشحين طلباتهم
لالستفادة من املنحة عبر الخدمة التي توفرها البوابة اللكترونية  www.minhaty.maوتعبئة كافة
املعلومات املطلوبة ،حيث تقوم املصالح املختصة فيما بعد بالتحقق من املعلومات املصرح بها .و يمكن
القيام بهذه العملية على النحو التالي:
 .1.1.2االطالع على مضمون البوابة اإللكترونية
تهدف البوابة اإللكترونية  www.minhaty.maإلى تحسين وتجويد الخدمات املقدمة من خالل تبني خيار
َ
النفتاح والتواصل والتبسيط والتحديث الذي يضع ُمرت ِفق اإلدارة العمومية في صلب الهتمام ،حيث
تقدم هذه البوابة مجموعة من الشروحات املتعلقة ب:
 أ) املعلومات الضرورية لفائدة املترشحات واملترشحين لالستفادة من املنحة. ب) خدمة إيداع طلب الستفادة من املنحة. -ج) تتبع مآل معالجة طلب الستفادة من املنحة.
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 .2.1.2إيداع طلبات املنحة
يمكن للراغبين في الستفادة من املنحة الدخول إلى رابط طلب الستفادة من املنحة (خدمة "إيداع
الطلب") ابتداء من التاريخ الذي تحدده املذكرة الوزارية السنوية ،حيث يجب ملء جميع املعلومات
املطلوبة بشكل مدقق وصحيح.
 .3.1.2تتبع الطلب
يمكن للتلميذ(ة) عبر "رابط التتبع" الطالع على كل مراحل معالجة ملف طلب املنحة الخاص به إلى
حين توصله عبر بريده اإللكترونيبقرار اللجنة اإلقليمية للمنح.
3.1
-

-

-

تخويل املنحة الدراسية

وفقا للمرسوم الخاص باملنح الصادر عن السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم
العاليبتاريخ15ماي  ،2019تحت رقم  ،2.18.512يتم تشكيل اللجنة اإلقليمية املكلفة
بترتيب ملفات املنحة.
تجتمع اللجنة وفق التوقيت املحدد في املرسوم السالف الذكر ،لتدارس وترتيب ملفات طلب
املنحة حسب املعيار الجتماعي.
بعد اإلعالن عن النتائج النهائية للبكالوريا ،تخصص لتخويل صفة ممنوح للناجحين
املستحقين حسب الحصيص املخصص للعمالت أو األقاليم من لدن السلطة الحكومية
املكلفة بالتعليم العالي ،ويحدد هذا الحصيص حسب عدد طلبات املنح وامليزانية املخصصة
للمنح كل سنة.
تقوم اللجنة فور انتهاء أشغالها بموافاة املكتب بتقاريرها مرفقة بالئحة املقبولين الرئيسية
وأخرى لالنتظار.
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 .2قواعد تجديد و إيقاف املنحة
1.2

نوع املنحة

 -تحدد نوع املنحة املخولة (كاملة أو نصفها) حسب الجدول التالي:

الفئة املستهدفة

املسافة بين مكان
اإلقامة واملدينة
الجامعية

املدينة التي يتابع
فيها دراسته

غير مقيم

تتعدى  20كلم

أيا كانت

أيا كانت

مكان إقامة أولياء
أمورهم

أيا كانت

مقيم

ل تتعدى  20كلم

مقيم أو غير مقيم

-

مدينة غير التي يقيم فيها
أولياء أمورهم
مكان إقامة أولياء
أمورهم أيا كانت

مدينة غير التي يقيم فيها
أولياء أمورهم

مسالك ل توجد في
املدينة التي يقيم فيها
مقيم
-

غير مقيم

مدينة غير التي يقيم فيها
أولياء أمورهم
أيا كانت

نوعية الدراسة

نوع املنحة
الدراسية
منحة كاملة

توجد في املدينة التي
يقيم فيها
ل توجد في املدينة التي
يقيم فيها
املؤسسات ذات
الستقطاب املحدود:
الدبلوم الجامعي
للتكنولوجيا ،التقني
العالي ،األقسام
التحضيرية ،مدارس
التجارة والتسيير،
مدارس املهندسين.

متمدرس
باملدارس العليا للتربية
والتكوين،
أواملدارس العليا
لألساتذة

نصف منحة
نصف منحة
منحة كاملة
نصف منحة

منحة كاملة

منحة كاملة

نصف منحة

منحة كاملة
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2.2
.1
.2

.3

.4

عدد سنوات االستفادة من املنحة

عدد سنوات الستفادة من منحة السلك األول هي ثالث سنوات.
يمكن للممنوح غير املقيمأن يستفيد من سنة إضافية (نصف املنحة خالل السنة
الحتياطية) في حالة عدم استيفائه أكثر من  ،%50من الوحدات املسجل بها خالل السنة
الحالية.
يمكن للممنوح من ذوي الحتياجات الخاصة بعد تقديمه لوثائق ثبوتية أن يستفيد من سنة
إضافية (منحة كاملة خالل السنة الحتياطية) في حالة عدم استيفائه أكثر من  ،%50من
الوحدات املسجل بها خالل السنة الحالية.
تصرف املنحة في أفق السنوات املسموح التكرار بها وفق دفتر الضوابط البيداغوجية
املتعلقة بالدبلوم أو الشهادة والنصوص التنظيمية والقوانين الجاري بها العمل.
3.2

كيفية تجديد املنحة

تحدد كيفية تخويل املنحة وتجديدها وذلك بالنسبة للدبلومات أو الشواهد املبينة في الجداول
التالية:
الحالة
مقبول
) استيفاء املمنوح  %50أو أكثر من
الوحدات املسجل بها خالل السنة)

الشروط املتوفرة
غير مقيم  :نصف منحة
مقيم  :منحة كاملة
مقيم :تنقطع املنحة

غير مقبول
(عدم استيفاء  % 50أو اكثر من
الوحدات املسجل بها خالل السنة )
غير مقيم  :نصف منحة

املالحظات
إلى حين استيفاء السنوات
املحددة لصرف املنحة
تبقى منقطعة إلى أن يصبح
مقبول ،في حدود السنوات
املسموح التكرار بها.
مقبول :منحة كاملة
إلى حين استيفاء
العام سنوات املحددة
املقبل لصرف املنحة.

غير مقبول  :تبقى
منقطعة إلى أن
يصبح مقبول في
حدود السنوات
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املسموح التكرار بها.
تغيير الشعبة مع الرجوع إلى الوراء

تغيير املؤسسة مع النتقال إلى السنة
التالية ( نفس الشعبة)
ولوج السنة األولى من سلم املهندسين
واملدارس العليا للتجارة والتسيير بعد
الحصول على :

ولوج السنة الثانية من سلم
املهندسينأو املدارس العليا للتجارة
والتسيير أو الصيدلة.
ولوج السنة األخيرة من اإلجازة املهنية

مقيم أو غير مقيم

نفس التدابير في حالة
" مقبول"
ـ دبلوم الدراسة الجامعية العامة أو ما
يعادله.

تبقى منقطعة
حتى املرور
تصرف املنح
ملستوى أعلى
N+1
نفس اإلجراءات في حالة إذا كان
املمنوح " مقبول "

ـ اإلجازة

تصرف السنة الحتياطية بعد
املرور ملستوى أعلى.

اإلجازة

تصرف السنة الحتياطية بعد
املرور ملستوى أعلى.

اإلجازة األساسية

ل يستفيد من منحة السنة
الحتياطية.
للممنوح الحق في السنة
الحتياطية في حالة ما لم يستفد
منها خالل سلم اإلجازة.
تصرف املنحة بعد املرور ملستوى
أعلى.

إعادة التسجيل بالسنة األخيرة من
اإلجازة األساسية

سنة ثالثة اجازة

ولوج السنة األولى في السنة املوالية
بعد الحصول على البكالوريا.

الدراسة بمؤسسات غير تابعة للتعليم
العالي
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الحاصل على شهادتين للباكلوريا أو
أكثر

ـ في حالة توفر الشهادتين على قرار
املنحة :معالجة امللف تكون عادية مع
مراعاة ما تبقى من سنوات الستفادة
من املنحة (كيفما كانت شهادة الباكلوريا
التي تم التسجيل بها)

-

ـشهادة الباكلوريا التي تم التسجيل بها ل
توفر على قرار املنحة :انقطاع املنحة.
حالة النقطاع بسنتين أو ثالث
سنوات بعد الحصول على البكالوريا

التسجيل بالسنة الثالثة.

نفس اإلجراءات في حالة إذا كان
املمنوح " مقبول "
وذلك بعد اإلدلء بالوثائق
الالزمة.
(شهادة تم تحضيرها خالل مدة
اإلنقطاع)

حالة املتدربين واملتمدرسين في ان
واحد بمؤسسات التعليم العالي.

متدرب

تصرف لهم منح التعليم العالي

متدرب مختص

تصرف لهم منح التكوين املنهي

التسجيل بالسنة األولى من إجازة في
التربية

مقيم

نصف منحة

غير مقيم

منحة كاملة

التسجيل في شعبتين مختلفتين في
نفس الوقت

نفس الحالة (الحصول على شهادتين
للباكلوريا أو أكثر )

-

العودة إلى مكان اإلقامة

يعامل معاملة املقيمين

-

4.2

إيقاف املنحة

يتم إيقاف املنحة في الحالت التالية:
 استيفاء كل السنوات املخصصة قانونيا لالستفادة من املنحة؛ الحصول على الدبلوم؛ اإلقصاء من الدراسة؛ -سحب التسجيل؛

قواعد تدبير المنح
بالمغرب

الصفحة
9 / 12

2020

-

عدم التوصل بالتسجيل لسنة واحدة بعد الحصول على البكالوريا؛
القيام بأعمال العنف والتخريب في مؤسسات التعليم العالي أو األحياء الجامعية؛
العمل في القطاع العام أو الخاص؛
الستفادة من منحة أو إعانة أخرى؛
الستفادة من منحة التعليم العالي في الخارج.

 .IIالسلمالثاني
 .1قواعد تخويل املنحة
.1.1

شروط االستفادة من املنحة

 أن يكون الطالب حاصال على دبلوم يسمح له بتحضير الدبلوم املعني بطلب املنحة حسبالقوانين ودفتر الضوابط البيداغوجية املعمول بها.
 أن يكون الطالب مسجال في اللوائح اإلجمالية والواردة وفق الجل. أن ل تقل أعمارهم عن  30سنة ابتداء من التاريخ الذي تحدده املذكرة الوزاريةالسنوية،لتخويل منح املاستر.
2.1

تخويل منح املاستر

 .1وفقا للمرسوم الخاص باملنح الصادر عن السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العاليبتاريخ
15ماي  ،2019تحت رقم  ،2.18.512يتم تشكيل لجنة على صعيد كل جامعة مكلفة
بدراسة طلبات املنح.
 .2تجتمع اللجنة وفق التوقيت املحدد في املرسوم السالف الذكر ،لتدارس وترتيب ملفات
طلب املنحة حسب معايير الستحقاق الجتماعيوالستحقاق العلمي.
 .3تقوم اللجنة فور انتهاء أشغالها بموافاة املكتب بتقاريرها مرفقة بالئحة املقبولين الرئيسية
وأخرى لالنتظار.
 .2قواعد تجديد و إيقاف املنحة
1.2

عدد سنوات االستفادة من املنحة

عدد سنوات الستفادة من صرف املنحة يستند إلى عدد السنوات املخصصة للحصول على
الدبلوم املحضر كما هو مبين في دفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة باملاستر.
الدبلوم املحضر

العدد املعتاد لسنوات صرف املنح
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املاستر أو املاستر املتخصص

2.2

تجديد املنحة

الحالة
مقبول
) استيفاء الطالب  %50أو أكثر من
الوحدات املسجل بها خالل السنة)
غير مقبول
مقبول ومسجل بمؤسسة أخرى

3.2

سنتان
نوع املنحة

املالحظات

منحة سلم املاستر

-

تنقطع إلى أن يصبح مقبول

ل توجد سنة احتياطية

توقف املنحة ،التأكد من
التوفر على قرار ممنوح
وتصرف املنحة مع مراعاة
سنوات الستفادة

بالنسبة للتخويل والتجديد

إيقاف املنحة

يتم إيقاف منحة املاستر في الحالت التالية:
 استفادة من منحة في نفس السلك ،أو نفس السلم؛ عدم احترام معيار السن؛ تغيير موقع املستفيد من طالب الى مستخدم في اللوائح؛ عدم اإلدلء بوثائق الطلبة املنحدرين من املناطق الجنوبية داخل اآلجل؛ استيفاء كل السنوات املخصصة قانونيا لالستفادة من املنحة؛ الحصول على الدبلوم؛ اإلقصاء من الدراسة؛ القيام بأعمال العنف والتخريب في مؤسسات التعليم العالي أو األحياء الجامعية؛ العمل في القطاع العام أو الخاص؛ -الستفادة من منحة التعليم العالي في الخارج.
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 .IIIالسلم الثالث
 .1قواعد تخويل املنحة
 .1.1شروط االستفادة من املنحة
 أن يكون الطالب حاصال على دبلوم املاستر أو مهندس دولة أو أي دبلوم آخر يسمح بولوجسلم الدكتوراه حسب القوانين املعمول بها ودفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة
بالدكتوراه.
 أن يكون الطالب مسجال في اللوائح الرسمية والواردة وفق الجل. أن ل تقل أعمارهم عن  36سنة ابتداء من التاريخ الذي تحدده املذكرة الوزاريةالسنوية،لتخويل منح سلك الدكتوراه.
2.1

تخويل املنحة الدراسية

 .1وفقا للمرسوم الخاص باملنح الصادر عن السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العاليبتاريخ
15ماي  ،2019تحت رقم  ،2.18.512يتم تشكيل لجنة على صعيد كل جامعة مكلفة بدراسة
طلبات املنح.
 .2تجتمع اللجنة وفق التوقيت املحدد في املرسوم السالف الذكر ،لتدارس وترتيب ملفات طلب
املنحة حسب معيار الستحقاق العلمي.
 .3تقوم اللجنة فور انتهاء أشغالها بموافاة املكتب بتقاريرها مرفقة بالئحة املقبولين الرئيسية
وأخرى لالنتظار.
 .2قواعد تجديد و إيقاف املنحة
2.1

عدد سنوات املنحة

عدد سنوات الستفادة من صرف املنحة يستند إلى عدد السنوات املخصصة للحصول على
الدبلوم املحضر كما هو مبين في دفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بالدكتوراه.
الدبلوم املحضر

العدد املعتاد لسنوات صرف املنح

الدكتوراه

3سنوات

قواعد تدبير المنح
بالمغرب

الصفحة
12 / 12

2020

2.1

تجديد املنحة

الحالة
مقبول  :تأكيد إعادة التسجيل
غير مقبول
مقبول ومسجل بمؤسسة أخرى

2.1

نوع املنحة
منحة سلم الدكتوراه
تنقطع إلى أن يصبح
مقبول
توقف املنحة  ،التأكد من
التوفر على قرار ممنوح
وتصرف املنحة مع مراعاة
سنوات الستفادة

املالحظات
ل توجد سنة احتياطية
بالنسبة للتخويل والتجديد

إيقاف املنحة

يتم إيقاف املنحة في الحالت التالية:
 استفادة من منحة في نفس السلك ،أو نفس السلم؛ عدم احترام معيار السن؛ تغيير موقع املستفيد من طالب الى مستخدم في اللوائح؛ عدم اإلدلء بوثائق الطلبة املنحدرين من املناطق الجنوبية داخل اآلجل؛ استيفاء كل السنوات املخصصة قانونيا لالستفادة من املنحة؛ الحصول على الدبلوم؛ اإلقصاء من الدراسة؛ القيام بأعمال العنف والتخريب في مؤسسات التعليم العالي أو األحياء الجامعية؛ العمل في القطاع العام أو الخاص؛ -الستفادة من منحة التعليم العالي في الخارج.

