تنظيم الدورة الثالثة للجامعة الربيعية
لفائدة الشباب
المغاربة المقيمين بالخارج
الداخلة ،من  09إلى  15أبريل 2020

شروط الترشيح

تقديـــــم
تفعــيﻼ لبرامجهــا المو ّ
جهــة للمغاربــة المقيمــين بالخــارج ،والهادفــة إلــى
الحفــاظ ﻋلــى هــويتهم الوطنيــة وتعزيزهــا ،ﺳــتنﻈم الــوزارة المنتدبــة المكلفــة
بالمغاربـــة المقيمـــين بالخـــارج الـــدورة الثالثـــة للجامعـــة الربيعيـــة لفائـــدة
الشـــباب المغاربـــة المقيمـــين بالخـــارج ،وذلـــك مـــن  09إلـــى  15أبريـــل
 ،2020بمدينة الداخلة.
وﺳيشـــارك فـــي هـــذه الجامعـــة مـــا ينـــاهز  200شـــابة وشـــاب مـــن
المغاربــة المقيمــين بمختلــف بلــدان المهجــر والــذين تتــراوح أﻋمــارهم مــا بــين
 18و 25ﺳـــنة ،باﻹضـــافة إلـــى مشـــاركين أجانـــب يتـــابعون دراﺳـــتهم العليـــا
بمختلف المعاهد والجامعات المغربية.

أهـــــــــداف البرنامج












توفير فضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين الشباب المغاربة القاطنين بالخارج
ونﻈرائهم بالمغرب،
التعرف ﻋن قرب ﻋلى انشغاﻻت الشباب المغربي بالخارج،
اقتراح طرق ﻋمل واقعية وملموﺳة من أجل تمتين ﻋﻼقة الشباب بالخارج مع
المغرب ﻋلى جميع المستويات،
التشبع بالقيم الحضارية المغربية المبنية ﻋلى الحوار والتسامح واحترام اﻵخر،
تيسير اندماج الشباب المغربي بمجتمعات بلدان اﻹقامة،
التحسيس بالتطورات السوﺳيو-اقتصادية والسياﺳية والسياحية للمغرب،
والتعريف بالفرص المتاحة لﻼﺳتثمار،
التعريف بالموروث الﻼمادي والمؤهﻼت التي تزخر بها مختلف جهات المملكة .
المساهمة في إشعاع المغرب ببلدان اﻹقامة .

مﻌـــــايير قبــــول المرشحـــين
يجـــب علـــى المرشـــح للمشـــاركة فـــي الجامعـــة الربيعيـــة أن

يكون:
 .1من أﺻل مغربي،
 .2حاﺻل ﻋلى شهادة الباكالوريا ببلد اﻹقامة،
 .3يتراوح ﻋمره ما بين  18و  25ﺳنة،
 .4طالب جامعي أو خريج إحدى المؤﺳسات التعليمية ويزاول ﻋمﻼ،
 .5لم يسبق له المشاركة في إحدى الدورات السابقة للجامعات الثقافية.

مﻠــــف التسجيـــــــﻞ
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يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اﺳتمارة الترشيح التي يتم تعبئتها مباشرة ﻋلى الموقع اﻹلكتروني للوزارة :
https://marocainsdumonde.gov.ma/spring-university-universite-de/printemps-2020
نسخة من شهادة الباكالوريا مسلمة من إحدى مؤﺳسات بلد اﻹقامة،
نسخة من بطاقة الطالب أو شهادة متابعة الدراﺳة أو شهادة العمل،
نسخة من كشف النقط ﻵخر ﺳنة دراﺳية،
نسخة من جواز السفر،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي،
نسخة من شهادة التﺄمين.

مﻌﻠومات تكميﻠية



آخر أجل للتسجيل  29 :فبراير ،2020
تتحمـــل الـــوزارة المنتدبـــة المكلفـــة بالمغاربـــة المقيمـــين بالخـــارج تكـــاليف
اﻹيــواء ،والتغذيــة ،والتنقــل داخــل المغــرب ،وتــذاكر الســفر مــن وإلــى بلــدان
اﻹقامة.

دراسة المﻠفات
تـــتم دراﺳـــة الملفـــات مـــن قبـــل لجنـــة انتقـــاء ﻋلـــى مســـتوى الـــوزارة وفـــق
المعايير المح ّ
ددة أﻋﻼه.
للمزيــد مــن المعلومــات يرجــى اﻻتصــال مــن اﻻثنــين إلــى الجمعــة ،مــن
التاﺳعة ﺻباحا إلى الخامسة بعد الزوال ،باﻷرقام التالية:
00212 5 37 77 65 88 / 00212 5 37 77 65 64 / 00212 5 37 77 95 59
أو ﻋبر البريد اﻻلكتروني :
cultural.universities@gmail.com
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