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 إعالن

 للدراسات العليا المنح المقدمة من المملكة المغربية

 (2023/  2022للعام األكاديمي )

يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار ممثلة بالمديرية العامة للبعثات أن تعلن عن طرح منح 

فعلى من ( 2022/2023)دراسية مقدمة من المملكة المغربية لبرامج الماجستير والدكتوراة للعام األكاديمي 

 لهذه المنح التقدم بطلبه وفقاً للتفاصيل التالية: ممن تنطبق عليه اإلشتراطات نفسه الرغبة للترشح في يجد

 :)المنح( * التخصصات وعدد المقاعد

 التخصص
 العدد المطلوب رمز البرنامج

 الدكتوراه الماجستير الدكتوراه الماجستير

 MSM001 PHM001 10 10 التربوية العلوم

 MSM002 PHM002 10 10 سماميةاإلالدراسات 

 MSM003 PHM003 10 10 العلوم اإلدارية

 MSM004 PHM004 10 10 اللغة العربية وآدابها

 MSM005 PHM005 10 10 إتصال وإعمام

 

 * مميزات المنح:

 تغطية تكاليف الرسوم الدراسية فقط للبرنامج. المعلنة تشمل المنح الدراسية

 * آلية التسجيل:

 طلباتهم إلكترونياً من خمال نظامالتقدم ب ممن تنطبق عليهم اإلشتراطات الراغبين في الترشحعلى جميع 

 القبول الموحد. مركز نظامالدراسات العليا ب

 * نظام الدراسة:

 .)الحضور واالنتظام الكلي بمقر الجامعة والتفرغ الكلي من جهة العمل(مرحلة الماجستير بنظام  -

 :اآلتيوفق  مرحلة الدكتوراة -

  إذا كان البرنامج يحتوي على مقررات دراسية فيُشترط التفرغ الكلي من جهة العمل فترة دراسة

 المقررات. 

  بالدراسة  ىالموصفي حالة التحاق الطالب بدراسة برنامج الدكتوراة في احدى مؤسسات التعليم العالي

لتفريغ الكلي أو الجزئي بها من قبل الوزارة وبنظام البحث بدون الحصول على موافقة جهة العمل با

مان، مع أهمية الحصول عُ فيشترط وجود مشرف أكاديمي من احدى المؤسسات التعليمية بداخل سلطنة 

 على موافقة المؤسستين التعليميتين على تعيين المشرف األكاديمي داخل السلطنة.
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  بالدراسة  ىالموصفي حالة التحاق الطالب بدراسة برنامج الدكتوراة في احدى مؤسسات التعليم العالي

بها من قبل الوزارة وبنظام البحث بدون الحصول على موافقة جهة العمل بالتفريغ الكلي وعدم 

طالب مان فيجب على العُ الحصول على مشرف أكاديمي من احدى المؤسسات التعليمية داخل سلطنة 

يوما على األقل بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة موزعة على طول سنوات  30حضور عدد 

 الدراسة. 

 للحاصلين على قبوالت مبدئية مسبقاً عند الترشح لهذه المنح. ال توجد أولوية 

 * فترة التسجيل:

م 12/06/2022تاريخ  األحدوحتى يوم م 29/05/2022حد بتاريخ من يوم األ يتاح التسجيل إعتباراً 

 ( بتوقيت مسقط.14,00الساعة الثانية ظهراً )

 

 الدكتوراه: لمرحلة * شروط التقديم

 أن يكون المتقدم ُعماني الجنسية. -

 .م1/10/2022بتاريخ  ( سنة45أال يزيد عمر المتقدم عن ) -

يُمكن أن يكون حاصماً على شهادتي بكالوريوس وماجستير معتمدتين من قبل الوزارة، وال  -

أو حاصل على شهادة الماجستير وفق  مواصلة دراسة الدكتوراه بناًء على دبلوم الدراسات العليا

 نظام ذوي الخبرة.

من قبل مان عُ )البكالوريوس والماجستير( الصادرة من خارج سلطنة  معادلة الشهادات السابقة -

ً بهذه الوزارة، ويجب تحميلها إلك ومعادلة المؤهمات االعترافدائرة  في النظام عند التسجيل  ترونيا

 في موقع مركز القبول الموحد.

عُمان  يجب أن تكون الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل سلطنة -

 .البكالوريوس والماجستير( معتمدة وموثقة من قبل المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة)

مع التخصص في الشهادات السابقة )البكالوريوس أن يطابق التخصص الراغب بدراسته  -

 والماجستير(.

 أن يكون المتقدم حاصماً على مؤهل الماجستير بنظام الرسالة. -

لمنح، لسفارة سلطنة ل الترشح يجب إرسال رسالة بحث الماجستير للمرشحين عند إعمان نتائج -

 .بالرباط بالمملكة المغربيةمان عُ 

)صادرة خمال الفترة من  هة العمل حديثة اإلصدارأن يحصل المتقدم على موافقة ج -

 التفاصيل التي سترد الحقاً في هذا اإلعمان. وفق، م(12/6/2022م إلى 29/5/2022

 ال يحق للمتقدم التنافس لنيل درجة علمية حاصل عليها مسبقاً.  -

أال يكون المتقدم وقت التسجيل حاصماً على بعثة دراسية أو منحة من أي جهة أخرى لمرحلة  -

 الغياً. وإال سيعتبر التسجيلالدكتوراه، 
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 الماجستير: رحلةم* شروط التقديم ل

 أن يكون المتقدم ُعماني الجنسية. -

 م.1/10/2022بتاريخ  ( سنة45أال يزيد عمر المتقدم عن ) -

 حاصل على درجة البكالوريوس.أن يكون المتقدم  -

خر مؤهل ، في آعن مستوى جيد ( أو2.3) ان يكون المتقدم حاصل على معدل تراكمي ال يقل -

 حاصل عليه )بكالوريوس(.

من قبل دائرة ُعمان )شهادة البكالوريوس( الصادرة من خارج سلطنة  معادلة الشهادات السابقة -

الوزارة، ويجب تحميلها إلكترونيا في النظام عند التسجيل في  المؤهمات بهذهاالعتراف ومعادلة 

 مركز القبول الموحد.ل اإللكتروني موقعال

معتمدة  ُعمان يجب أن تكون الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل سلطنة -

 .وموثقة من قبل المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة

 لراغب بدراسته مع التخصص في الشهادات السابقة.طابق التخصص اتأن ي -

)صادرة خمال الفترة من  أن يحصل المتقدم على موافقة جهة العمل حديثة اإلصدار -

، في حال كان المتقدم يعمل بإحدى المؤسسات الحكومية أو م(12/6/2022م إلى 29/5/2022

 عمان الخاصة بسلطنة ُعمان وفق التفاصيل التي سترد الحقاً في هذا اإل

أن تكون موافقة جهة العمل للمتقدم لمرحلة الماجستير وفق التفرغ الكلي للدراسة وان تكون حديثة  -

ً بها الدولة م(، 12/6/2022م إلى 29/5/2022)صادرة خمال الفترة من  اإلصدار وموضحا

 والتخصص.

  علمية حاصل عليها مسبقاً. درجة لنيل للمتقدم التنافس يحق ال -

لمرحلة أخرى من أي جهة  أو منحةيكون المتقدم وقت التسجيل حاصماً على بعثة دراسية  أال -

ً  الماجستير، وإال سيعتبر التسجيل  .الغيا

المرشحين للدراسة الماجستير في مجال )االتصال واإلعمام( يمكن أن يُطلب منهم القيام بدورة  -

ل النهائي، حتى يتمكن من اإللمام تدريبية قصيرة في اللغة الفرنسية قبل الحصول على القبو

بمختلف جوانب المحاضرات، مع العلم أنه يمكن للطالب حضور هذه الدورة التدريبية حتى في 

 .سلطنة عمان شريطة االستظهار بما يفيد المشاركة في هذه الدورة

 

 * شروط المفاضلة:

المخصصة لكل  )المنح( المقاعدفي حالة زيادة عدد المتقدمين المستوفين للشروط المذكورة عن عدد 

ً للمعايير التالية مجتمعة، ويتفاوت الثقل النوعي لكل معيار بحسب  تخصص، فإن األولوية تكون وفقا

أهميته، ويجري التعبير عنه بنسبة مئوية من مجموع المعايير الوارد ذكرها فيما بعد، وتكون المفاضلة 

 ح بناًء على ما يلي:بحسب القيمة اإلجمالية التي يحصل عليها المرش

المعدل التراكمي آلخر شهادة جامعية حصل عليها المترشح وفق نظام النقاط التراكمية أو ما يعادلها  والً:أ

 المعيييار، بحيييث يكييون الثقييل الييوزني لهييذا بييالوزارة(مييا هييو متبييع  )حسييب فييي األنظميية التعليمييية األخييرى
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إليهييا أعييماه. وفييي حييال عييدم إرفيياق كشييف الييدرجات % من القيمة اإلجمالييية لنسييبة المفاضييلة المشييار 70

الرسمي والمكتمل لكافيية الييدرجات العلمييية الحاصييل عليهييا المتقييدم فإنييه سييوف يسييجل بقيميية )صييفر( وليين 

 يحسب في القيمة اإلجمالية التي يحصل عليها المترشح للتنافس.

% 30قل الوزني لهذا المعيار الخبرة العملية في مجال التخصص المطلوب دراسته بحيث يكون الث ثانياً:

من القيمة اإلجمالية للمفاضلة المشار إليها أعماه. وفي حال عدم إرفاق الخبرة العملية الرسمية من الجهيية 

المعتمييدة لييذلن فإنييه سييوف تسييجل بقيميية )صييفر( وليين تحتسييب فييي القيميية اإلجمالييية التييي يحصييل عليهييا 

 المترشح للتنافس.

 

لهذه المنح قراءة كافة الشروط الخاصة بهذه المنح والمدرجة طي هذا )يرجى من جميع المتقدمين 

 اإلعالن، كونها ستكون الفاصل في حصولهم على هذه المنح من عدمه(.

 

 * المستندات المطلوبة لمرحلتي الدكتوراه والماجستير: 

 صورة من جواز السفر ساري المفعول .1
 نسخة من شهادة الثانوية العامة. .2

 العملية.إرفاق السيرة الذاتية ويحدد من خمالها مكان العمل والخبرات  .3

 نسخة من شهادة البكالوريوس وكشف الدرجات المكتمل .4

 .للمترشحين للدكتوراه نسخة من شهادة الماجستير وكشف الدرجات المكتمل .5

خارج سلطنة  لمؤهمات السابقة )البكالوريوس + الماجستير( الصادرة منلشهادات المعادلة نسخة من  .6

 ُعمان.

 نسخة من الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل سلطنة ُعمان. .7

م إلى 29/5/2022)صادر خمال الفترة من  خطاب عدم الممانعة من جهة العمل حديث اإلصدار .8

 .م(12/6/2022

 .م(12/6/2022إلى م 29/5/2022)صادرة خمال الفترة من  إرفاق الخبرة العملية حديثة اإلصدار .9

في حال كون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي والشركات ذات المسيياهمة الحكومييية، عليييه تقييديم  .10

خطيياب عييدم ممانعيية للتنييافس علييى الميينح، صييادر ميين دائييرة المييوارد البشييرية علييى أن يكييون حييديث 

 .م(12/6/2022م إلى 29/5/2022)صادر خمال الفترة من اإلصدار 

قدم ال يعمل، عليه تقديم خطاب من وزارة العمل يفيد بأنه ال يعمل، على أن في حال كون المت .11

  .م(12/6/2022م إلى 29/5/2022)صادر خمال الفترة من  يكون حديث اإلصدار

في حال كون المتقدم يعمل في القطاع الخاص، عليه تقديم خطاب من وزارة العمل يفيد بأنه يعمل  .12

 ً به سنوات الخبرة العملية ومبين مكان العمل على أن يكون حديث اإلصدار  في القطاع الخاص مبينا

 .م(12/6/2022م إلى 29/5/2022)صادر خمال الفترة من 
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ن يقدم أالخاص( وانتقل ما بين القطاعين، في حال كون المتقدم عمل في أحد القطاعين )العام أو  .13

ال عمله في القطاع الخاص تقديم خطاب ما يثبت خبرته العملية السابقة من الجهات الرسمية )في ح

 ما في حال عملة في القطاع العام تقديم خطاب من جهة عملة يفيد خبرته السابقة(.أن وزارة العمل، م

 نسخة من المخطط البحثي المقدم للدراسة من قبل المترشح لمرحلة الدكتوراه. .14

م المرفقة طي 2022/2023الترشح للتكوين بالمغرب للعام األكاديمي  ةتعبئة استمارة مطبوع .15

 هذا اإلعمان على ان يتم تحميلها في نظام مركز القبول الموحد عند التسجيل.

 

 * تنويه: 

 تنوه الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة عند تحميل الوثائق إلكترونياً وباألخص في الجوانب التالية:

o  يفضل إستخدام متصفح اإلنترنت جوجل كروم(Google Chrome). 

o ( تحميل المستندات بصيغةPDF( فقط ال غير على أال يتجاوز حجم كل ملف عن )512 KB.) 

o .أن يكون إسم المستند باللغة اإلنجليزية وبدون مسافات 

o .تحميل كل وثيقة في المكان المخصص لها 

o   .توفير البيانات الصحيحة عن مقدم الطلب ومؤهالته الدراسية وخبراته العملية 

 * مالحظات: 

في حالة ورود أي خطأ في طريقة تحميل الوثائق المشار اليها أعماه أو نقص المستندات المحملة  .1

مسؤولية ذلن، ، فإن اللجنة المختصة بفرز الطلبات لن تتحمل أو تحميلها في المكان الخاطئ بالنظام

 ويعتبر الطلب غير مستوٍف.

 نهائياً. استبعاد طلبهأال يتقدم المترشح ألكثر من تخصص، وفي حال حدوث ذلن سيتم  .2

مراعاة المتقدمين للمدة الزمنية المطلوبة لمعادلة مؤهماتهم الدراسية الصادرة من خارج سلطنة ُعمان  .3

 لتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.ومعادلة المؤهمات بوزارة ا االعترافمن قبل دائرة 

 تعتبر المنحة ملغية إذا ثبت مخالفة الشروط الواردة في هذا اإلعمان.   .4

 ستحدد الجهة المانحة الجامعة التي سوف يلتحق بها الطالب في وقت الحقاً في حال تم قبوله. .5

تيار عليهم الحقاً لمرحلة سيتم طلب رسالة الماجستير ومخطط الدكتوراه للمرشحين الذين سيقع االخ .6

 الدكتوراه.

يرجى من جميع المتقدمين لهذه المنح قراءة كافة الشروط الخاصة بهذه المنح والمدرجة طي هذا  .7

 اإلعمان كونها ستكون الفاصل في حصولهم على هذه المنح من عدمه.

والمرفقة في طي يرجى التكرم بالتقيد بإحضار كافة المستندات المطلوبة من قبل الجهة المانحة  .8

 اإلعمان.

 أن يكون المتقدم لمرحلة الماجستير حاصماً على تفرغ تام للدراسة من جهة عمله. .9

يجب إرفاق جميع كشوف الدرجات في حال كان المتقدم حاصل على درجة الدبلوم الجامعي أوالً  .10

ميتين معاً، ومن ثم واصل دراسته للبكالوريوس، وفي حال عدم إرفاق كشف الدرجات للدرجتين العل

 يعتبر الطلب غير مستوٍف الشتراطات المنح.
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المطلوب، حيث سيتم استبعاد  والمؤهلالتأكد من اختيار الرمز الصحيح للبرنامج المطلوب  .11

 الطلبات التي ال تنطبق عليها اشتراطات اإلعمان.

المنح  في حال انسحاب المترشح من المنحة بعد الحصول عليها سيتم استبعاده من التقدم لهذه .12

 لعامين متتاليين.

من  )المنحة( ال يمكن تغير التخصص او المؤسسة المتقدم لها المرشح بعد حصوله على المقعد .13

 قبل الجهة المانحة.

 

القوورار النهوواخي الختيووار حصووول المتقوودم علووى المنحووة حيوو  أن  يعتبوور الموون قبوول الوووزارة  الطلووب قبووول

 هو من حق الجهة المانحوة وذلوب بنواًء علوى موا جواء أعواله،المناسبين لنيل المنحة الدراسية قدمين المت

 الشوروط اسوتيفاء مون وبعود التككود. الوزارةالمختصوين بو قبول مون تودقيقال مرحلوة عبر كما سيمر الطلب

 النصوية الرسواخل طريوق نالمترشحين ممون سويقع علويهم االختيوار عو إبالغ سيتم المحددة للتقدم للمنحة

 مخالفتووه تبووين إذا ذلووب بعوود طلووب أي إلغوواء الوووزارة حووق وموون الموحوود، القبووول مركووز قبوول موون القصوويرة

ً ، األسووباب كانووت ومهموواطووي هووذا اإلعووالن  ذكرهووا الوووارد للشووروط المتقوودمين الصووادرة  علووى بووكن علمووا

ومعادلوة  االعتوراف داخورة قبول مون األكاديميوة مؤهالتهم جميع معادلة سلطنة ُعمانشهاداتهم من خارج 

بشوكل ملغيًوا  تسوجيلهم فيعتبور موؤهالتهم من مؤهل أي معادلة عدم اتضح حال وفي بالوزارة، المؤهالت

     تلقاخي.

( 24340900ولمزيد من االستيضاح يرجى التواصل مع مركز االتصال بالوزارة على رقم الهاتف )

ً وحتى الساعة الثانية ظهرا خمال  أيام الدوام والذي سيستقبل االستفسارات من الساعة الثامنة صباحا

 الرسمي.

 

 وهللا الموفق.

 


