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 بالغ حصفي 
 2022ماي    30  االثني     

 
 فتح ابب الرتش يج لالس تفادة من منحة التعلمي العايل والتكوين املهين برمس  

2023-2022برمس املومس اجلامعي والتكويين  
 
o   املرتحشات واملرتحشي املمتدرسي والأحرار لنيل شهادة الباكلوراي الوطنية أأو  الرتش يح    هتم معلية

 ؛ الأجنبية 
o       حرصا عرب  ،2022  يوليوز   31يوم الأحد    غاية ا ىل   وستس متر     2022ماي    30 يوم االثني انطلقت 

 ؛ www.minhaty.maاال لكرتونية  البوابة 
o    دون انتظار نتاجئ امتحاانت الباكلوراي   الاس تفادة مهنا  طلبات   تودع . 

 
الوطنية   الرتبية  وزارة  والرايضة    تهنيي  الأويل  واملرتحشيوالتعلمي  املرتحشات  عمل  املمتدرسي    ا ىل 

،   2022-2021برمس الس نة ادلراس ية    الوطنية أأو الأجنبيةنيل شهادة الباكلوراي    تالجتياز امتحاان  والأحرار
لالس تفادة   الرتش يح  معلية  العايلأأن  التعلمي  منحة  املهين  أأو من  انطلقت ،  التكوين  ماي    30  االثني   ه يوم   قد 

ىل    2022 ا  الأحد    غاية  وستس متر  عرب  وذكل  ، 2022  يوليوز   31يوم  اال لكرتونية   البوابة      حرصا 
www.minhaty.ma . 

س نة بتارخي   26واذلين تقل أأعامرمه عن الراغبي  يف الاس تفادة من هذه املنحة    ذلا يتوجب عىل  
يداع طلباهت  2022يونيو  20احملدد يف  جتياز امتحاانت الباكلوراي ا    ، دون انتظار نتاجئ امتحاانت الباكلوراي،  ما 

اب عىلوذكل  خدمة    لنقر  أأيقونة  خالل  من  املرور  لكمة  عىل  احلصول  الطلب"رابط  يداع  بلكمة   "ا  للتوصل 
ىل رابط   codemassar@taalim.ma املرور عرب الربيد اال لكرتوين   يداع الطلب"خدمة    وادلخول ا  تعبئة و   "ا 

 . اكفة املعلومات املطلوبة، بشلك دقيق وحصيح
للمرتحشي  التو واملرتحشات    وميكن  الأجنبية  الباكلوراي  شهادة  لتحضري  مسار  املسجلي  برمق  صل 

ا   خالل  من  هبم  للتعريف  رسال  اخلاص  الوطنية  البطاقة  من   لكرتوين   نسخة  اال  الربيد  عرب 
 MinhatyBacEtranger@men.gov.ma ال تسهيل  أأجل  من  الهاتف  برمق  التوصل  والادالء  وانتظار  تواصل 

اذلي مسار  اال لكرتونية    برمق  البوابة  عرب  طلبه  تسجيل  من  منحيت"س ميكنه  الربيد  "  اعامتد  سيمت  أأنه  علام   ،
 اال لكرتوين املس تعمل للتلميذ من أأجل التواصل معه. 

ميكن بوا  كام  ا ىل  الولوج  الأحرار  واملرتحشي    ترش يحات  بةللمرتحشيات 
candidaturebac.men.gov.ma   لكرتوين اال  ابلربيد  اخلاص  الرسي  القن  عىل  للحصول 

 odemassar@taalim.macلكرتوين هل عرب الولوج ا  وتفعي  .www.taalim.maىل املوقع اال 
و   حي التوصل بقرار اللجنة   "التتبع"رابط    حيتيهذا،  مجيع مراحل معاجلة طلبات املنحة ا ىل  تتبع 

 اال قلميية للمنح عرب الربيد الالكرتوين للمرتحش.  
خبصوصومل املعلومات  من  من    زيد  املنحةهالاس تفادة  عىل  ذه  الاطالع    الوزاربة  املذكرة  يميكن 

 .  www.men.gov.maعرب البوابة الرمسية للوزارة الصادرة يف هذا الشأأن 
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