
 
  

 

 

  

 الدورة الثالثة للجامعة الربيعية تنظيم
  الشبابلفائدة 

  الخارجبالمغاربة المقيمين  

  
 2020أبريل  15إلى  09الداخلة، من 

  

  شروط الترشيح
 

   



 3 من 2 ص    2020 برسم سنة ةربيعيالجامعة ال
 

 تقديـــــم

 

ــيال ل ــين تفع ــة المقيم ــة للمغارب ــا الموّجه ــارج،برامجه ــة إلــى بالخ  والهادف
ــاظ ا ــىلحف ــوي عل ــةتهم ه ــا الوطني ــ، وتعزيزه ــوزارة تنظمس ــة  ال ــةالمنتدب  المكلف

لفائـــدة  للجامعـــة الربيعيـــة الـــدورة الثالثـــةبالخـــارج  المقيمـــين بالمغاربـــة
ـــة المقيمـــين بالخـــارج،  ـــكالشـــباب المغارب ـــ وذل ـــى  09 نم ـــل  15إل أبري

  .، بمدينة الداخلة2020
  

ـــذه  ـــي ه ـــارك ف ـــةوسيش ـــاهز الجامع ـــا ين ـــن 200 م ـــاب م ـــابة وش  ش
ــر ا ــدان المهج ــف بل ــين بمختل ــة المقيم ــراوح ولمغارب ــذين تت ــين أال ــا ب ــارهم م عم

ـــى ســـنة 25و 18 ـــافة إل ـــبمشـــاركين ، باإلض ـــا  أجان ـــابعون دراســـتهم العلي يت
  .بمختلف المعاهد والجامعات المغربية

  
 
  

 أهـــــــــداف البرنامج
 

  والتجارب بين الشباب المغاربة القاطنين بالخارج توفير فضاء لتبادل الخبرات
 ونظرائهم بالمغرب،

 ،التعرف عن قرب على انشغاالت الشباب المغربي بالخارج 
  اقتراح طرق عمل واقعية وملموسة من أجل تمتين عالقة الشباب بالخارج مع

 المغرب على جميع المستويات،
 المبنية على الحوار والتسامح واحترام اآلخر المغربيةالحضارية  قيمالالتشبع ب،  
 جتمعات بلدان اإلقامة،تيسير اندماج الشباب المغربي بم  
 اقتصادية والسياسية والسياحية للمغرب،-التحسيس بالتطورات السوسيو 

 ،بالفرص المتاحة لالستثمارالتعريف و
 بالموروث الالمادي والمؤهالت التي تزخر بها مختلف جهات المملكة  التعريف. 
  المغرب ببلدان اإلقامة إشعاع المساهمة في. 

  
  
  

 ينـــول المرشحــــايير قبـــــمع
 

ـــى المرشـــح للمشـــاركة فـــي  ـــة الربيع الجامعـــةيجـــب عل ن أي
 :يكون

 صل مغربي،أمن  .1
 حاصل على شهادة الباكالوريا ببلد اإلقامة، .2
 سنة، 25و  18يتراوح عمره ما بين  .3
 أو خريج إحدى المؤسسات التعليمية ويزاول عمال، طالب جامعي .4
 .الدورات السابقة للجامعات الثقافيةإحدى لم يسبق له المشاركة في  .5

 لـــــــف التسجيــــمل
  



 3 من 3 ص    2020 برسم سنة ةربيعيالجامعة ال
 

 :التالية الوثائق من الترشيح ملف يتكون
 

:  للوزارة اإللكتروني الموقع على مباشرة تعبئتها يتم التي الترشيح استمارة .1
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 اإلقامة، بلد مؤسسات إحدى من مسلمة الباكالوريا شهادة من نسخة .2
 ،أو شهادة العمل الدراسة متابعة شهادة أو الطالب بطاقة من نسخة .3
 دراسية، سنة آلخر النقط كشف من نسخة .4
 السفر، جواز من نسخة .5
 التعريف الوطنية،نسخة من بطاقة  .6
 نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي، .7
 .مينأالت شهادة من نسخة .8

 
  

 معلومات تكميلية
 

 2020 فبراير 29: جل للتسجيل أخر آ، 
  ـــوزارة ـــة تتحمـــل ال ـــة المقيمـــين بالخـــارج تكـــاليف المنتدب المكلفـــة بالمغارب

ــواء ــةو ،اإلي ــذاكر الو ،التغذي ــرب، وت ــدان  ســفرالتنقــل داخــل المغ ــى بل مــن وإل
 .اإلقامة

  
  
  

 دراسة الملفات

 

وفـــق  مـــن قبـــل لجنـــة انتقـــاء علـــى مســـتوى الـــوزارةة الملفـــات تم دراســـتـــ
 .المعايير المحّددة أعاله

  
ــد مــن المعلومــات  ــىاالتصــال مــن االثنــين  يرجــىللمزي مــن ، الجمعــة إل

  :، باألرقام التاليةصباحا إلى الخامسة بعد الزوال التاسعة
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 :  أو عبر البريد االلكتروني

cultural.universities@gmail.com 

 

 


