
 أسئلة وجوبة 

    ؟ www.minhaty.maااللكترونية  ما هي الفئة التي تستهدفها البوابة (1

ل على شهادة الباكالوريا للسنة الدراسية الحالية والراغبين في الحصو  الحاصلينواألحرار املتمدرسين تستهدف البوابة اإللكترونية 

 على منحة التعليم العالي حيث تمكنهم البوابة من تسجيل طلباتهم وتجاوز عناء التنقل بين اإلدارات العمومية املعنية. 

 ؟ www.minhaty.maااللكترونية  البوابة عبر  املنحة طلب تسجيل كيف يتم (2

 املوجود ،"الطلب إيداع" الخدمة رابط على النقر خالل من ،www.minhaty.maااللكترونية  البوابة املنحة طلب تسجيل يتم

 إلكترونية وإدخال جميع البيانات الضرورية.  بخدمات

  كيف يمكن تتبع امللف الخاص بطلب املنحة؟ (3

سري القن الوإدخال  www.minhaty.ma على البوابة اإللكترونية، يمكنكم الذهاب إلى خدمة "تتبع الطلب" طلبكممن أجل تتبع 

 .عبر البريد اإللكتروني بعد النقر على زر تسجيل الطلب الذي تتوصلون به

 اإللكتروني؟ بالبريد ما العمل إذا لم يتم التعرف على رمز "مسار" أو ضياع كلمة السر الخاصة (4

 ةالتي تتابعون أو تابعتم بها دراستكم خالل السنة الجارية، أو املديرية اإلقليمي التعليمية املؤسسة بإدارة االتصال يجب الحالة هذه في

الباكالوريا  العلمي التي قمتم بتسجيل ترشحكم لديها في إطار والبحث العالي املنهي والتعليم والتكوين الوطنية التربية التابعة لوزارة

 الحرة. 

 قدمة؟كيف يمكن معرفة مآل طلبات املنح امل (5

للمنح  قليميةاإل اللجنة طرف من املتخذ القرار اإللكتروني، املصرح به خالل تسجيل الطلب، يتضمن البريد عبر إخطار إرسال سيتم

 .املحددة اآلجال داخل

 بعد التأكيد النهائي للطلب على البوابة اإللكترونية هل يمكن تغييره؟ (6

 اإللكتروني دالبري عبر الـتأكيد برمز التوصل سيتم ،"الطلب إيداع"  خدمة خالل من اإللكترونية البوابة مستوى  على الطلب ملء بعد

 .تعديله إمكانية دون  للطلب النهائي للتسجيل إدخاله يجب الذي

 ما هو مصير ملف الطلب في حالة التصريح بمعلومات غير حقيقية؟  (7

 سيتم رفض امللف تلقائيا.

 "بـــعنوان إقامة الوالدين" إذا كانا متوفيين أو غائبين؟كيف يمكن ملء الخانة املتعلقة  (8

 .... يكفي في هذه الحالة ملء عنوان إقامة األوصياء أو دار األيتام

 ما هي فائدة التصريح بعنوان إقامة الوالدين أو الوص ي الشرعي؟  (9

 عنوان اإلقامة، معلومة مهمة تسمح للجنة املكلفة بدراسة وتقييم طلب املنحة.

 توفر التلميذ ووالديه أو وصيه الشرعي على البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية يعد ضروريا؟هل  (10

 لدراسة ساسياأ أمرا الشرعي وصيه أو لطالب االستفادة من منحة التعليم العالي ووالديه اإللكترونية للتعريف الوطنية البطاقة تعد

 .املختصة اللجنة قبل من امللف

 الشكاوى في حالة وجود ما يبرر ذلك؟كيف يتم تقديم  (11

أيام. ولكل صاحب طلب الحق في التوجه إلى مقر اللجنة اإلقليمية للمنح  10، يفتح باب تقديم الشكاوى ملدة جبعد االعالن عن النتائ

 زمنية.بشكوى مكتوبة بخط اليد معززة بتعليل دقيق مرفق بالوثائق الالزمة. وال تقبل أية شكاية خارجة هذه الفترة ال



ا حاملي شهادة الباكالوريللمغاربة ما هي الطريقة املعتمدة لتقديم طلب االستفادة من املنحة بالنسبة  (12

 األجنبية؟

كتبات اقتناء ملف طلب املنحة من امل للسنة الدراسية الحالية، األجنبية،املغاربة الحاملين لشهادة الباكالوريا  التالميذيكون على 

يد اإللكتروني تسجيل رقم الهاتف والبر مع  ،وتعبئته لدى املصالح املعنية ثم إيداعه لدى املديريات اإلقليمية التابعة لقطاع التعليم

 .فللمعني باإلمر بالصفحة األخيرة للمل

 


