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        يميات الجهوية للتربية والتكوينيميات الجهوية للتربية والتكوينيميات الجهوية للتربية والتكوينيميات الجهوية للتربية والتكوينالسيدتين والسادة مديرتي ومديري األكادالسيدتين والسادة مديرتي ومديري األكادالسيدتين والسادة مديرتي ومديري األكادالسيدتين والسادة مديرتي ومديري األكاد

        ات والسادة نائبات ونواب الوزارةات والسادة نائبات ونواب الوزارةات والسادة نائبات ونواب الوزارةات والسادة نائبات ونواب الوزارةالسيدالسيدالسيدالسيد

  المؤسسات المحتضنة لألقسام التحضيريةالمؤسسات المحتضنة لألقسام التحضيريةالمؤسسات المحتضنة لألقسام التحضيريةالمؤسسات المحتضنة لألقسام التحضيرية        مديرات ومديريمديرات ومديريمديرات ومديريمديرات ومديريالسيدات والسادة  السيدات والسادة  السيدات والسادة  السيدات والسادة  
  
  

المدارس  الذين يلجون  األقسام التحضيرية    وتالميذ  بتلميذات الخاصةوالتميز   منح االستحقـاق: الموضوع

  الفرنسيةالعليا  والمعاهد  
             

باعتباره دعامة أساسية  الرامي إلى تشجيع التميزو� سيما شقه  في إطار تفعيل البرنامج ا�ستعجالي
تلميذات لتحفيز لدى الوآلية من ا5ليات التي تساعد على خلق ا ،لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين

   .البناء على الجودة والتفوق في صفوفھم التباريالشريف و التنافسوزرع دينامية  ت9ميذالو
وتكثيفا للجھود المبذولة من طرف جميع المتدخلين لنشر ثقافة الجودة والتميز بجميع المؤسسات 

ھذه  تلميذات وت9ميذنتائج ا�رتقاء بالعليا، وسعيا إلى والمعاھد Nقسام التحضيرية للمدارس محتضنة لال
اTقسام إلى أفضل المستويات، يشرفني إخباركم بأنه تقرر وضع مجموعة من التدابير التي سيتم بموجبھا 

التي دائبت الوزارة، منذ فتح ھذه ) bourses de mérite( ا�ستحقاقتوزيع منح الخاص ببرنامج التنفيذ 
المدارس بعضا من اTقسام التحضيرية الذين يلجون  ذات وت9ميذمياTقسام، على تخصيصھا لفائدة تل

برمجتھا،  التي تمت) bourses d’excellence( التميزللھندسة والتجارة بفرنسا، وكذا منح المعاھد العليا و
والتي يمكن أن تستفيد منھا  التعاون المبرمة بين المملكة المغربية والجمھورية الفرنسية،في إطار اتفاقية 
  . المتفوقين ت9ميذالميذات وھذه الفئة من التل

  

 �ئحة المدارس اعتمادا علىوالتميز في إطار لجنة مركزية وذلك  ا�ستحقاقمنح  عيتوزويتم 
؛ وتجدر اaشارة إلى أنه � يمكن التي يخول ولوجھا حق الترشيح لھذه المنحوالمعاھد العليا الفرنسية 
  .الجمع بين ھاتين المنحتين

  

  : إلىومنح التميز،  �ستحقاقا المشار إليھا أع9ه، بالنسبة لكل من منح تھدف التدابيرو
 تحديد طبيعة المنحة وشروط ا�ستفادة منھا؛ -
، مرتبة التي يخول ولوجھا حق الترشيح لھذه المنح تحديد �ئحة المدارس والمعاھد العليا الفرنسية -

 بالنسبة لكل مدرسة ومعھد، المباراة المعتمدة للولوج؛؛ وتحدد في ھذه ال9ئحة، حسب اTولوية
  .دين من ھذه المنحيوضع معايير لتحديد المستف -

I- االستحقـاق منح  
الذين  اTقسام التحضيريةالمسجلون ب المغاربةات والت9ميذ ميذللتا نح ا�ستحقاقيمكن أن يستفيد من م

  ية  عمومية  أو  خصوصية،مغرببمؤسسة  دراستھم  بالسنة  اTولى  والثانية   من ھذه  اTقسام     تابعوا

  

 :مذكرة رقم 



  

وولجوا مدرسة أو معھدا من إحدى المدارس والمعاھد العليا  ،أوھما معا بمؤسسة عمومية بالخارج أو 
اة المعتمدة بالنسبة بارللم بنجاح ھمازيجتالفرنسية، للھندسة والتجارة، المحددة في ال9ئحة المرفقة بعد ا

  .لھذه المدارس أو المعاھد كما ھو مبين في ھذه ال9ئحة

 30%ات والت9ميذ الذين يلجون مدارس المھندسين وميذللتھذه المنح ل من  70 %تخصص نسبة  
للتلميذات  ات والت9ميذ الذين يلجون مدارس التجارة؛ وتعطى اTولوية في ا�ستفادة من ھذه المنحةميذللتل

ولجوا إحدى المدارس أو المعاھد المنصوص عليھا في ال9ئحة المرفقة، وھم تتابعون والت9ميذ الذين 
لوزارة التربية الوطنية والتعليم  تابعة مؤسسة عمومية أو خصوصية، ببالمغربدراستھم بالسنة الثانية 

  .العالي وتكوين اTطر والبحث العلمي

  )المعايير(المنح  توزيع كيفية -1

�ئحة  اعتمادا علىفي إطار اللجنة المركزية المشار إليھا أع9ه وذلك  ا�ستحقاقمنح  عيتوزيتم 
، مع ، مرتبة حسب اTولويةالتي يخول ولوجھا حق الترشيح لھذه المنحالمدارس والمعاھد العليا الفرنسية 

كل  حصل عليھالرتبة التي يا�ستحقاق أي ا ، درجةبالنسبة لكل مدرسة ومعھداTخذ بعين ا�عتبار، 
 .لولوجة لالمباراة المعتمدفي  مترشح

  صرف المنحكفية  -2

  مقتضيات عامة  - - - -     أأأأ

يستفيد المترشحون الممنوحون من منحھم خ9ل فترة أقصاھا  ث9ث سنوات دراسية؛ وتصرف قيمة 
الممتدة من شتنبر إلى أشھر، خ9ل الفترة ) 10(ھذه المنح كل سنة، على أقصاط متساوية لمدة عشرة 

ل للمستفيدين منھا مبلغ جزافي سنوي يُخصص للمساھمة . يوينو باaضافة إلى المبلغ الشھري للمنحة، يُخوَّ
  .في  مصاريف التسجيل

  تستوجب توقيف المنحة الحا�ت التي  - - - -     بببب

في حالة رسوب الممنوح في أي مستوى من مستويات التكوين يتم توقيف المنحة إلى حين نجاحه  -
  ى المستوى الموالي،إل

في حالة إجراء الممنوح لتدريب تطبيقي مبرر بوثيقة ُمثبتة لذلك، يتم توقيف المنحة خ9ل فترة  -
  .التدريب

  تغيير مؤسسة التكوين  - - - -     تتتت

التي حصل فيھا على المنحة ) أو المعھد(في حالة تغييرأي مستفيد من منحة ا�ستحقاق للمدرسة 
اللجنة المركزية المشار إليھا أع9ه، ا�ستمرار في لسبب من اTسباب، يمكنه، بصفة استثنائية وبعد قرار 
ستمرار في ا�ستفادة من ويشترط لتقديم طلب ا�. ا�ستفادة من منحته في ما تبقى له من السنوات الث9ث

المنحة أن يلج المترشح مدرسة من المدارس أو المعاھد العليا الواردة في ال9ئحة المنصوص عليھا أع9ه، 
مرتبة في درجة أفضل من الدرجة التي رتبت فيھا المدرسة أو المعھد التي خولت له  الحصول على 

  .المنحة Tول مرة

  المدارس الممنوحة�ئحة  -3

  ، قطاع التعليم المدرسي،رة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين اTطر والبحث العلميوزا تنشر
9ستفادة الترشيح ل حقولوجھا  خولالتي ي) للھندسة أو التجارة(�ئحة المدارس والمعاھد الفرنسية  سنويا
  .لكل مدرسة ومعھد ا�ستحقاق، مرتبة حسب اTولوية، وكذا المباراة المعتمدة لولوجھا وذلك منحمن 

II- التميز منح 
مصلحة  تخصصفي إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين المملكة المغربية والجمھورية الفرنسية، 

التلميذات  التميز كل سنة، يستفيد منھا عددا من منح ،بالسفارة الفرنسية بالمغرب ،العمل الثقافيوالتعاون 
دراستھم بالسنة اTولى والثانية من ھذه الذين تابعوا  التحضيريةاTقسام المغاربة المسجلون ب ت9ميذوال

  تابعة لوزارة التربية الوطنية وتكوين اTطر والبحث العلمي، وولجوا مدرسة أو  عموميةبمؤسسة  اTقسام



  

ة ابارللم بنجاح ھمازيجتالمحددة في ال9ئحة المرفقة بعد ا العليا للھندسةمعھد من إحدى المدارس والمعاھد 
  .المعتمدة بالنسبة لھذه المدارس والمعاھد كما ھو مبين في ھذه ال9ئحة؛ مع احترام الترتيب الوارد فيھا

 نيلھالوشروط الترشيح  ميزمنحة التطبيعة  -1

  : التميز أن يكون منحل) ة(يشترط في المترشح

 من جنسية مغربية، -

بمؤسسة العليا  والمعاھد التحضيرية للمدارس اTقسام بالسنة اTولى والثانية منقد تابع الدراسة  -
تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين اTطر والبحث العلمي، وولجوا عمومية 

 ؤھلةالمالمھندسين مدارس ب الخاصة 9ئحةالمدرسة من إحدى المدارس والمعاھد العليا المحددة في 
 .منح التميزل

يستفيد المترشحون الممنوحون من منحھم خ9ل فترة أقصاھا  ث9ث سنوات دراسية؛ وتصرف قيمة 
أشھر، خ9ل الفترة الممتدة من شتنبر إلى ) 10(ھذه المنح كل سنة، على أقصاط متساوية لمدة عشرة 

ل للمستفيدين منھا مبلغ جزافي سنوي . يوينو يُخصص للمساھمة باaضافة إلى المبلغ الشھري للمنحة، يُخوَّ
  .في  مصاريف التسجيل

 الخاصة المرفقة 9ئحةالوتعطى اTولوية للمدارس المصنفة في الصفوف اTربعة اTولى ضمن 
أي الرتبة المحصل عليھا (، ويتم توزيع المنح حسب ا�ستحقاق منح التميزل ؤھلةالمالمھندسين مدارس ب

 ).في كل مباراة

 مقتضيات خاصة -2

ستفيد من منحة ا�ستحقاق للمدرسة أو المعھد التي حصل فيھا على المنحة لسبب في حالة تغييرأي م
، ا�ستمرار في ا�ستفادة من المركزية المكلفة بذلكمن اTسباب، يمكنه، بصفة استثنائية وبعد قرار اللجنة 

لمنحة أن يلج ويشترط لتقديم طلب ا�ستمرار في ا�ستفادة من ا. منحته في ما تبقى له من السنوات الث9ث
المترشح مدرسة أو معھد من المدارس أو المعاھد العليا الواردة في ال9ئحة المنصوص عليھا أع9ه، 
مرتبة في درجة أفضل من الدرجة التي رتبت فيھا المدرسة أو المعھد التي خولت له  الحصول على 

 .المنحة Tول مرة

  :التاليتين في الحالتين التميز منحة وتتوقف ا�ستفادة من ھذه 

  أثناء فترة التدريب؛ •

  .في حال تكرار السنة الدراسية •

  المدارس الممنوحة�ئحة  -3

وزارة التربية ، تقوم لسفارة الفرنسية بالمغربعة لبالتا ،العمل الثقافيومصلحة التعاون بتنسيق مع 
، بتحديد �ئحة المدارس والمعاھد العليا للمھندسين الوطنية والتعليم العالي وتكوين اTطر والبحث العلمي

التميز، مرتبة حسب اTولوية، وتحدد فيھا،  منح9ستفادة من الترشيح ل حقولوجھا  خولالتي يالفرنسية 
 .بالنسبة لكل مدرسة ومعھد على حدة، المباراة المعتمدة لولوجھا

III- الطلبات إيداع 
 نموذج طلب المنحة المعتمدوفق  ميزتومنحة القدم طلبات الترشيح للحصول على منحة ا�ستحقاق تُ 

الموقع ا�لكتروني  على اء بالتعليم المدرسي الخصوصي، الذي يمكن تحميلهلدى مديرية التعاون وا�رتق
  .)1(للوزارة

  42: ي الخصوصي الكائن توضع طلبات الترشيح بمقر مديرية التعاون وا�رتقاء بالتعليم المدرس
شتنبر  16ميز وتبالنسبة لمنح ال 2011 شتنبر 9في أجل � يتعدى . الـــربــــاط-شارع ابن خلدون، أكدال

 المتأخرة عن الموعد طلبات الترشيح الغير التامة أو بالنسبة لمنح ا�ستحقاق؛ وتستثنى من الدراسة 2011
  .المحدد



  

  

  

IV- النتائج عن واإلعالن الطلبات دراسة 
وزيppر التربيppة الوطنيppة والتعلppيم العppالي  ھا مppن طppرفتجتمppع اللجنppة المركزيppة ، التppي يحppدد أعضppاؤ

 15يppوم وتكppوين اTطppر والبحppث العلمppي، وزيppر ا�قتصppاد والماليppة، وزيppر الشppؤون الخارجيppة والتعppاون، 
شpرة ابوتعلpن النتpائج م ا�ستحقاق،بالنسبة لمنح  2011شتنبر  27يوم  بالنسبة لمنح التميز و 2011شتنبر 

 .بعد انتھاء أشغال اللجنة

V- الوثائق الئحة  
 شھادة التسجيل النھائي و التي تحدد التخصص الذي تم التسجيل به، •

  التي تم التسجيل بھا،) أو المعھد(شھادة تثبت النجاح في المباراة المعتمدة لولوج المدرسة  •

  للمدارس والمعاھد العليا مع تحدد المسلك،شھادة مدرسية لسنتي اTقسام التحضيرية  •

  نسخة  مصادق عليھا من شھادة البكالوريا، •

  نسخة مصادق عليھا من بطاقة التعريف الوطنية، •

 صور شمسية، 5 •

 ،)2( 4169شھادة راتب اTبوين نموذج  •

بعدم ا�ستفادة من منحة أخرى وبمصداقية وصحة الوثائق المدلى بھا  )2( التزام وتصريح بالشرف •
وفي حالة ضpبط أي مخالفpة أو غpش فpي ملpف أي .  في ملف الترشيح وكذا المعلومات الواردة فيه

  . من المستفيدين من المنحة فإن صاحبه يحرم من ا�ستفادة من المنحة

  

بالنسبة 5بpاء وأمھpات وأوليpاء التلميpذات والت9ميpذ، ونظرا لNھمية البالغة التي تكتسيھا ھذه المنح 
نطلب  من السيدتين والسادة مديرتي ومpديري اTكاديميpات الجھويpة للتربيpة والتكpوين، والسpيدات والسpادة 
نائبات ونواب الوزارة، والسpيدات والسpادة مpديرات ومpديري المؤسسpات المحتضpنة لNقسpام التحضpيرية، 

وسع نطاق وأن يولوا كامل العناية لمقتضياتھا حتى تحقpق اTھpداف المتوخpاة منھpا نشر ھذه المذكرة على أ
  .و الســــ9م .خدمة لناشئتنا

  
  كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي

  الكاتب العام
  

  يوسف بلقاسمي
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  

)1(  :www.men.gov.ma  

  الموقعيحمل النموذج على  :  )2(


