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أصبحت الدراسة بالخارج مطمحا كبيرا لكثير من الطلبة المغاربة 

الذين يرغبون في تطوير وتنمية تخصصاتهم األكاديمية، فضال عما قد 

يتيحه ذلك من توفيرٍ لفرص العمل، سواء بهذه الدول، خصوصا تلك التي تعرف حاجة في اليد العاملة 

األجنبية ذات الكفاءة العلمية والمهنية، أو عند العودة إلى أرض الوطن محملين بتجارب متنوعة وخبرات 

 .دولية مختلفة

وإذا كانت الدراسة في الخارج تتيح للطالب فرصة تنويع مشاربه العلمية كما وكيفا، وذلك من خالل 

اختبار مناهج تعليمية وأساليب دراسية مغايرة عن تلك التي عرفها ببالده، فإنها من جهة أخرى تمكنه 

من تملك كفايات حياتية ومهنية ال تقل أهمية عن نظيراتها العلمية، بل في الغالب ما تكون هذه 

 .الكفايات الجسر المؤدي لسوق الشغل

فالطالب وهو يتابع دراسته في الخارج يتسنى له إتقان اللغة األجنبية التي يدرس بها، بل ويتمرن 

على تحمل المسؤولية، وفي اآلن ذاته يطور ملكة االستقاللية في التفكير، المفضية حتما إلى تنمية روح 

 .المبادرة واإلبداع، وهذه كلها ميزات تجد لها مكانتها الخاصة في سوق الشغل

ولما كانت الدراسة بالخارج تحظى بهذه األهمية لدى الطلبة المغاربة، فقد حرص المركز الجهوي 

للتوجيه المدرسي والمهني، التابع ألكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، على أن يلبي قدر المستطاع 

تطلعات الناشئة الطالبية في هذا الشأن، من خالل إنتاج هذا الدليل اإلرشادي، الذي يوفر عرضا توجيهيا 

يهم مجموعة من الدول، تعتبر في نظرنا األكثر جذبا للطالب المغاربة، على أن يتم تحيينه كل سنة 

 .بحسب الحاجيات المستجدة
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https://aljawaz.com/* 

 https://www.shanghairanking.com/* 
/korea-in-scholarships-5-best/com.grabscholarship://https * 

 عناوين مهمة للتواصل 
  :مديرية التعاون والشراكة  بالرباط - 

 .، أكدال الرباط727. ب.؛ شارع ابن سينا، ص23:العنوان

  - 28 16 27 37 05 :الهاتف

   ma.gov.dfc.www : Web Site:الموقع اإللكتروني

  le Conseil de l’Enseignement Supérieur 

 :سفارة كوريا الجنوبية بالمغرب -

 ، شارع المهدي بن بركة، السويسي، الرباط14: العنوان

 +4/565554535/14/:الهاتف

 kr.go.mofa@morocco :البريد اإللكتروني

 mar.mofa.go.kr :الموقع
  :مفيدة روابط

  kr.go.studyinkorea.www  

/sub/en/kr.go.studyinkorea.www://https
do.request/request/info_overseas 

 تقديم

دولاة  051مان بايان  ICT تحتل كوريا الجنوبية المركز األول في مجال تكنولوجيا االتصااالت والاماعالاوماات

 .منافسة، بحسب مصدر االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية

مما انعكس إيجابيا على نظام التعليم عامة والجامعي خاصة، حيث أصبحت كوريا الجنوباياة ماناطاقاة جاذب  

للدراسة بها، لاماا للطلبة الذين يرغبون بالدراسة  في الخارج، لتكون جامعاتها أحد أفضل الوجهات الدولية 

تتمتع به من سمعة مرموقة وتصنيفات عالمية عالية، إضافة إلى أن كوريا الجنوبية تارحاب كاثايارا باالاطاالب 

حيث أصبح التعليم بها من أهام الاماجااالت، لاتاحاتال كاورياا  . األجانب أكثر من غيرها من الجامعات الدولية

كما تماتااك كاورياا .  1109عالميا، في مؤشر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الصادر في عام  11الجنوبية المركز 

الجنوبية بانخفاض تكاليف التعليم والمعيشة، إضافة إلى وجود برامج منح دراسية للطالب من جمياع أناحااء 

 .(مثل بريطانيا وأمريكا حيث ارتفاع التكاليف)العالم، ُمقارنًة بالدول الناطقة باللغة اإلنجليزية 

 ما هي اإلجراءات التي يجب على الطالب اتباعها؟

للتسجيل في مؤسسة جامعية كورية جنوبية، يجب على الطالب إكمال طالاب الاتاساجايال عالاى الاماوقاع 

وبعد دراسة الطلب، يتلقى ردا عبر البرياد اإللاكاتاروناي، ياتاضامان .  االلكتروني للمؤسسة الجامعية المختارة

جواب قبوله في الجامعة المعنية؛ وللدراسة في الجامعات الكورية الجنوبية  باإلنجليزية، وجب على الاطاالب 

أماا .  للتأكد من إتقان اللغة اإلنجليزية التي تعتبر لغة التدريس الاجااماعاي لا جااناب  ، TOEFLاجتياك اختبار

 TOPIK   Test ofالدراسة باللغة الكورية، فيجب على الطالب، اجتياك اختبار اللغة الكورية المعروف باسام 

Proficiency in Korean).) 

 على التأشيرة؟الحصول ما هي وثائق 

، للطالب الذين يرغبون في مواصلة دراستهم في كاورياا الاجاناوباياة D-2للحصول على طلب تأشيرة من نوع 

المتواجدة بالمغارب وتاقاديام مالاف مارفاق  الجنوبية يجب التواصل مع السفارة الكورية .  باللغة اإلنجليزية

  :التاليةبالوثائق 

 جواك سفر ساري المفعول؛ -

 صور من البطاقة الوطنية و من جواك السفر؛ -

 ؛34أو ما يعرف بالنموذج رقم نموذج طلب التأشيرة معبأ  -

 شهادة القبول من طرف المؤسسة الجامعية المستقبلة؛ -

 ؛(... الباكالوريا)أخر شهادة تم الحصول عليها  -

للطلبة الذين يرغبون في تعلم اللغة الكورية لالادراساة ،  D-4هناك إجراءات أخرى لطلب التأشيرة من نوع * 

  .بالمغرب الجنوبية بها، لذا ينبغي االستفسار عنها في السفارة الكورية 

 .            إمكانية المطالبة بوثائق أخرى: مالحظة 

  ؟التعليم الجامعي في كوريا ي مميزات النظامما ه

سنوات، ثم الماساتار   4يعتمد التعليم الجامعي في كوريا الجنوبية على البكالوريوس ومدة الدراسة به  *

 .والدكتوراه 

معظم الجامعات في كوريا الجنوبية لديها فصالن دراسيان فقط، مع إجاكة صيفاياة مان ياولاياوك إلاى   * 

، ( في شهار ماارس) إن السنة الدراسية تبدأ في فصل الربيع ، غشت وإجاكة الشتاء من دجنبر إلى فبراير

، حيث ينبغي معرفة  تاريخ التسجيل في الجامعاة الاماخاتاارة وذلاك ( في شهر شتنبر) أو فصل الخريف 

 .بزيارة موقعها  الرئيسي على اإلنترنيت

 . أما اللغة الرسمية فهي اللغة الكورية

وبخصوص لغة الدراسة يمكن أن تكون الكورية أو اإلنجليزية حساب الاجااماعاة وحساب الابارنااماج  *

من أشهر الجامعات التي تتبع براماج دراساياة .  الدراسي؛ هناك برامج دراسية باللغة اإلنجليزية بالكامل

 -ثام هاانادوناج   -  KAIST  -وجااماعاة كاايسات   -  YONSE:  جااماعاة ياونساي اإلناجالايازياة باللغة 

HANDONG  ...جااماعاة ساياول الاوطاناياة :  وبرامج باللغة الكورية منهاSNU)  )Seoul National 

University    ثم جامعة كيستKAIST ،فجامعة بوهاانال لالاعالاوم والاتاكاناولاوجاياا ،POSTECH/

Pohang. 

تبدأ فترة طلب منحة الحكومة الكورية الجنوبية خالل شهر أكتوبر أو شهر نونبر من كل ساناة :  ملحوظة

لدرجة البكالوريوس،أما الدراسات العليا األخرى فيتم التقديم  بين شهري ماارس وأباريال باواساطاة 

 . سفارة كوريا الجنوبية في المغرب

 ما هي التخصصات الجامعية المتاحة أمام الطالب؟  

تقدم الجامعات في كوريا الجنوبية سواء الحكومية أو الخاصة برامج  دراسية مختلفة تتنوع إلى عدة 

 :تخصصات منها

 :تخصص الهندسة الميكانيكية* 

في كوريا الجنوبية من البرامج   ULSANجامعة ألسان  يعد بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من

 .الدراسية المميزة لجمعها بين الدراسة األكاديمية والدراسة العملية

 :تخصص الهندسة الكهربائية * 

  Ulsan University أيضاً جامعة ألسان تقدمه 

 :تخصص إدارة األعمال* 

  Global University Handong تتميز به جامعة هان دونج العالمية

   :تخصص الهندسة البيئية والمدنية * 

ويتضمن تخصص الهندسة البيئية والمدنية . University Kookmin جامعة كوك مين تقدمه

 .مجاالت الهندسة اإلنشائية، الجيوتقنية، الهيدرولوجية، البيئية والنقل

 :خصص العلوم الطبيةت* 

 Seoul National جامعة سيول الوطنيةأهم جامعة تقدم برامج دراسية  للعلوم الطبية هي 

University. التي تحتل مراتب متقدمة على الصعيد الدولي.  

التمريض  بكالوريوسوتاريخ الفن، وتخصص علم اآلثار والمحاسبة :إضافة إلى تخصصات أخرى مثل

 . وغيرها من التخصصاتبكالوريوس الفلسفة و
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   CROSPاملركز اجلهوي للتوجيه املدرسي واملهين 
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 تقديم

إال أنه يمكن الدراسة باللغة اإلنجليازياة .  اللغة الصينية هي لغة الدراسة بالصين * 

 . في العديد من الجامعات

لجامعات الصينية على المترشح أن يراسل مباشرة الجامعاة  اللدراسة بإحدى  * 

 TOFEL) قد ُيطلب اجتياك اختبار  اللغة اإلنجليزية . التي يرغب متابعة الدراسة بها

 (.IELTSأو 

  شروط الحصول على التأشيرة
 

 :يتكون الملف عادة من

استمارة طلب تأشيرة دراسية معبأة باالابايااناات الصاحاياحاة ومارفاقاة بصاورة  * 

 شخصية؛ 

 رسالة القبول المسلمة  من إحدى الجامعات الصينية؛ *

كشاف ) إثبات القدرة المالية التي تمكن المترشح من متابعاة الادراساة باالصايان  * 

 ؛(حساب بنكى

 3ويتضامان عالاى األقال (  أشهر على األقل 6ساري المفعول لمدة ) جواك السفر  * 

 صفحات فارغة لختم التأشيرة؛

 : للمزيد من المعلومات اإلطالع على الموقع اإللكتروني

http://ma.china-embassy.gov.cn/fra/lsyw/fvisa/502 

  .إمكانية المطالبة بوثائق أخرى :مالحظة

 العمل بالصينوالدراسة 

يتعّين على الطالب بمجّرد الوصول إلى الصين، أن يطلب من جامعته تاحادياد  * 

وذلك لالاحاصاول عالاى تصارياح  .  موعد له لمقابلة الشرطة في منطقة إقامته

 .إقامة من الشرطة

  .خالل فترات دراستهمالعمل بدوام جزئي يمكن للطلبة  *

 

  عناوين مهمة للتواصل
 

 :السفارة الصينية
 http://ma.china-embassy.gov.cn/fra  : الموقع اإللكتروني

/http://ma.china-embassy.gov.cn/fra :معلومات عن التأشيرة
lsyw/fvisa 

 :العنوان
Ambassade de la République populaire de Chine au Royau-
me du Maroc.   Service Consulaire - Bureau des Visas 
Adresse: No.16, Avenue Ahmed Balafrej, Souissi, Rabat. 

 56 41 75 37 15:  الهاتف
 94 93 65 37 15: الفاكس

 11h30min .  إلى   09hمن االثنين إلى الجمعة من الساعة : أوقات العمل

 مصاريف الدراسة 

دراساة )   : تختلف تكاليف الدراسة باختالف المدن والجامعات ومجاالت الدراساة  *

 ...، (الطب أعلى تكلفة من باقي التخصصات

دوالر أمارياكاي     9111و  3111تتراوح تكاليف الدراسة في المتوسط  تقريبا بين  *

 . في السنة 

 411في المتوسط بين (  من سكن وأكل وتنقل محلي) تكاليف المعيشة تتراوح   * 

 دوالر شهريا حسب المدن؛   0111و 

دوالر  411إلاى  011لذي يكلف شاهارياا بايان ايعد السكن الجامعي األرخص و * 

 .حسب المدينة والجامعة

 المنح  بعض:  

التي يتم منحها من طرف مجلس المناح الصاياناياة    )CSC(منح الحكومة الصينية   

للمزيد من المعلومات عان .   CSCللطلبة الدوليين في الجامعات الصينية التابعة ل 

يمكن كياارة ...  الجامعات، واإلجراءات العامة التي يجب إتباعها،  والوثائق المطلوبة،

 /www.chinesescholarshipcouncil.com/frالموقع اإللكتروني 

 . تبدأ عملية التسجيل في هذه المنح  غالبا ما بين شهر شتنبر وأبريل -

يماكان  ( CSC) لمعرفة بعض الجامعات التابعة إلى برنامج منح الحكومة الصينية   -

 : كيارة الموقع التالي

   www.chinesescholarshipcouncil.com/fr/liste-des-universités

-par-sujet-sous-csc  

 أفضل التخصصات الدراسية

  إدارة األعمال    *االقتصاد والتجارة الدولية          *          السريريالطب  * 

 الهندسة المدنية      *علوم الحاسوب والتكنولوجيا        *  

 .الهندسة الميكانيكية *هندسة االتصاالت                        *

   1111حسب تصنيف شنغهاي لعام  الصينيةأفضل الجامعات 

التصنيف 

 الوطني

التصنيف 

 الدولي
 اسم الجامعة

1 26 Tsinghua University 

2 34 Peking University 

3 36 Zhejiang University 

4 54 Shanghai Jiao Tong University 

5 62 University of Science and Technology of China 

6 67 Fudan University 

7 79 Sun Yat-sen University 

8 96 Huazhong University of Science and Technology 
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http://ma.china-embassy.gov.cn/fra
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https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-science-and-technology-of-china
https://www.shanghairanking.com/institution/fudan-university
https://www.shanghairanking.com/institution/sun-yat-sen-university
https://www.shanghairanking.com/institution/huazhong-university-of-science-and-technology
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   عناوين مهمة للتواصل 
. شارع عين الخلوية، زعير السويسي الرباط: السفارة اإلسبانية بالرباط 

            es.mae.mail@ambespma 0565366100: tel : الموقع

: لمعرفة مسطرة معادلة الشهادات زوروا موقع وزارة التربية الوطنية: معادلة الشهادات  -
 ma.gov.men.www 

es.cervantes.www : Espagne en Cervantès l’institut de Site 

 Cervantes: 
 :    الرباط

 الرباط زنقة مادنين 5 : العنوان

                 45 65 0/ 65 05/ 67  75 50 65 05  :الهاتف 
 :لدار البيضاء 

20070 زنقة الجزائر 31:  العنوان  
 es.cervantes@infocas :البريد اإللكتروني 

  :Selectividad Granada 
 الرباط  إقامة السعادة،شارع الحسن الثاني:  العنوان

 com.gmail@selectividadcgranada :   البريد اإللكتروني
 com.bachelorsportal.www :  اإلسبانية لمعرفة الجامعات 

  selectividad: selectividad/es.uned.wwwاختبار 

 تقديم

 :لمتابعة الدراسة بالجامعات اإلسبانية يجب        

 معادلة شهادة البكالوريا من طرف وكارة التعليم العالي اإلسبانية؛

 .بنجاح  (Selectividad(اللغوي و الثقافي واجتياك اختبار االنتقاء 

 : : معادلة شهادة البكالوريا

 :لمعادلة شهادة البكالوريا يجب اإلدالء بالوثائق التالية   

 طلب معادلة شهادة البكالوريا؛  -

 نسخة من جواك السفر؛  -

 نسخة من البطاقة الوطنية؛ -

 نسخة من عقد االكدياد؛ -

 نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا؛  -

 األولاىمع كشف لالاناقاط لالاساناة  للمترشح،األكاديمية تشمل المسار الدراسي من شهادة   -

 والثانية بكالوريا؛

يجب على الطالب إعداد الترجمة قبل موعد التاساجايال ألن مادة )  ترجمتها للغة اإلسبانيةمع 

 ).المعادلة  قد تستغرق  أكثر من ثالثة أشهر

 (.وكل الوثائق التي تدعم حالة الطالب) lettre de motivation( )طلب تحفيزي  -

  إسبانيا؟التعليم الجامعي في  النظامي مميزات ما ه

أربع سنوات خالفا عان بااقاي )  نظام البكالوريوس تعتمد إسبانيا في تعليمها الجامعي على *  

 (.سنوات 3) فالدكتوراه ( سنتان) ثم الماستر ( الدول األوروبية

النظري والعملي  بحسب التخصص، كماا :  تعتمد الدراسة في جامعات إسبانيا على أسلوبين*  

 تعتمد على دورات تدريبية تخصصية ينهيها الطالب بتقديم التقارير؛ 

يشترط  لدى الطالب األجنبي الذي يرغب في الدراسة في إسبانيا تاعالام الالاغاة اإلسابااناياة *  

 ألنها من أهم شروط القبول في الجامعات اإلسبانية؛   B2الكاستيانو، وحصوله على مستوى  

 وهناك بعض الجامعات الخاصة التي ُتدرِّس باللغة اإلنجليزية كما في برشلونة، ومربيا؛* 

لالاغاة    TOEFL, EILTS, CAEشهادات اللغة التي تقبل من الجامعاات اإلسابااناياة هاي *  

  .للغة اإلسبانية   DELIاإلنجليزية، و 

 ؟ في إسبانياما هي تكاليف الدراسة  
النسبة للرسوم الدراسية تعد إسبانيا اا كما بالنسبة للعديد من الدول األوروبية اا ذات ب     

رسوم منخفضة فيما يتعلق بالمراحل الجامعية المختلفة في الجامعات الحكومية طاباًعاا، 

يورو سنويًا لالامارحالاة   0411إلى   611إذ تتراوح الرسوم للعام الدراسي الواحد  تقريبا من 

الجامعية األولى، حيث  تختلف التكاليف بين جامعة وأخرى، وتبًعا للبارنااماج الادراساي الاذي 

 5111أما بالنسبة للجامعات الخاصة تصل الارساوم الساناوياة إلاى .  يسجل فيه الطالب

  .على األقل يورو

 ما هي شروط الحصول على اإلقامة؟

 
 شهادة القبول بإحدى المؤسسات الجامعية اإلسبانية؛ -

 نسخة من الصفحات الثالثة األولى من جواك السفر؛ -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ -

 نسخ من شهادة  البكالوريا مصادق عليها؛ -

 ؛محينةصور فوتوغرافية    - 

 الوثائق التي تبرر الدخل  المالي ل ب أو لولي األمر؛

 .شهادة حسن السيرة  -شهادة طبية،    -التمكن من اللغة اإلسبانية،   -
  

طُلب الطالب رخصة اإلقااماة مان الاماكاتاب الادولاي لالاشارطاة عند الوصول إلى إسبانيا ي  :  هام  

 . اإلسبانية

 .إمكانية المطالبة بوثائق أخرى: مالحظة
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 عناوين مهمة للتواصل 
 :  سفارة جمهورية ألمانية االتحادية بالرباط* 

 https://rabat.diplo.de/ma-ar: الموقع اإللكتروني
 .الرباط، المغرب 01110؛ 135. ب.، كنقة مادنين، ص7: العنوان
 50 68 71 37 15:  ؛  الفاكس11 86 10 37 15: الهاتف

* Centre Culturel Allemand «Goethe Institut» Rabat Adresse: 7 Rue Sana'a, Rabat, 10001, Maroc.  
Site web : www.goethe.de/rabat      Tél : 05 37 70 65 44 
* Point de dialogue pour l’allemand du Goethe-Institut à la Deutsch-Marokkanische Gesellschaft (DMG)  
Adresse:  11, rue de Belgique , Imm. Cervantes, 1er étage 90 020, Tanger – Maroc  .  
Tél. / fax : 05 39 37 33 90         
 Site web: www.dmg.ma 
* Centre Culturel Allemand «Goethe Institut» Casablanca.  
Adresse : Avenue Houmane El Fetouaki, Casablanca 20250 
Tél : 06 14 56 39 51 
* DAAD : Office Allemand d’Echanges Universitaires :    
 Site web : www.daad.de 

 والشراكةالتعاون مديرية *
 .الرباط  – 717:ب.شارع ابن سيناء أكدال ص 35ملحقة الوكارة الكائنة ب ، مديرية التعاون والشراكة  :العنوان 65-06-17-37-15  :الفاكس  18-06-17-37-15  :الهاتف

 تقديم

 :أن لمتابعة الدراسة بإحدى الجامعات األلمانية، على الطالب

  متابعة الدراسة بهافي يراسل مباشرة المؤسسة التي يرغب . 

  الاماناظام مان طارف ماعاهاد يتقن اللغة األلمانية ألنه مطالب باجتياك اختبار اللاغاة األلامااناياة

«Goethe» . 

هناك بعض الجامعات األلمانية التي تدرس باللغة االنجليزية، لكنها قليلة وتاتاطالاب مان :  مالحظة
 .IELTSأو  TOFELالشخص الحصول على شهادة 

  :مصاريف الدراسة 

ياورو تاقارياباا، وكاحاد  8111لتغطية تكاليف الدراسة والمعيشة سنوياً  في ألمانيا يكفي مبلل   * 
 .آالف يورو 01أقصى 

-6والتي تتراوح بايان ) لكل دورة  يورو 511و  311 بين تتراوح تكاليف دورات تعلم اللغة األلمانية *
 (.أسابيع حسب المعهد 8

 بعض المنح الدراسية
هاي .  لدراسة الماجساتايار أو الادكاتاوراه  DAAD ( برامج الهيئة األلمانية للتبادل الثقافي)منحة   -

غطي جميع النفقات لالادراساة توسوف . منحة دراسية ممّولة بالكامل في ألمانيا للطالب الدوليين
يورو لطالب الماجساتايار  851غالبا ما تدفع شهريا :  حسب المستوى األكاديمي .مجانا في ألمانيا

 للمزيد من المعلاوماات يارجاى االطاالع عالاى الاماوقاع الاتاالاي . يورو لمرشحي الدكتوراه 0111و
www.daad.de  . 

تغّطي منح إيراسموس تاكاالاياف الادراساة، والاتاأمايان :   Erasmus منح ايراسموس -
//:httpsالدراسة باإلضافة إلى المساهمة بتغطية جزء من تكاليف المعيشة خالل فترة 

erasmus-plus.ec.europa.eu. 

 أفضل التخصصات الدراسية

        تكنولوجيا المعلومات*                الهندسة *                          القانون*              الطب و الصيدلة* 
 علوم األرض* الفلك         * علم النفس           * العلوم الفيزيائية   *    األعمال واالقتصاد     *   

 الدراسة والعمل في ألمانيا  
تختلف مواعيد التسجيل من جامعة إلى أخرى في ألمانيا، باختالف النظام التعلاياماي فاي   *    

كل جامعة وكذلك باختالف البرامج والتخصصات الدراسية ، ولكن هناك مواعيد للتسجايال 

تكون عادة محددة في فترة كمنية قصيرة ولهذا من الضروري االطاالع مساباقااً عالاى كاافاة 

 . تفاصيل عملية التسجيل ومواعدها

يوم بدوام كامال  011أو ساعة أسبوعيا  11يمكن للطالب األجانب العمل في ألمانيا لمدة   *

 .سنويا

 ما هي شروط الحصول على التأشيرة؟

مدرسة علياا لالاعالاوم / جامعة ألمانية) إشعار القبول من أحد مؤسسات التعليم العالي األلمانية   * 
 ؛(األقسام التحضيرية/ التطبيقية 

 ؛(من اإلطار المرجعي األوروبي في لغة التدريس B1 على األقل المستوى)شهادة الكفاءة اللغوية  *
 : إثبات وسيلة عيش كافية خالل فترة الدراسية *

من قبل شخص يعيش في ألمانيا لفترة الدراسة الماحاتامالاة، (  على األقل لمدة عام واحد)تعهد  -
  هيورو في حساب مجمد بألمانيا، مع صرف مبلل شهري منه قادر  01.136أو إيداع وديعة بنكية بقيمة 

 .يورو 853
 اإلدالء بشهادة الحصول على منحة بالنسبة للحاصلين على المنحة؛ -
 سيرة ذاتية مفصلة؛ *
 شهادة البكالوريا وبيان النقط؛ *
 ؛شهادات جامعية *
 (.صفحة واحدة كحد أقصى)رسالة التحفيز، مكتوبة وموقعة باليد  *
 جواك سفر ساري المفعول؛ *
 صور شخصية بحجم جواك السفر؛ *
 نموذج طلب فيزا شنغن؛ *

 : مالحظة
إحضار جميع الوثائق األصلية يوم تقديم طلب التأشيرة، كما يجب أن تارفاق كال وثاياقاة أصالاياة   -

 .بنسختين

 .      إمكانية المطالبة بوثائق أخرى  

 1111حسب تصنيف شنغهاي لعام  األلمانيةأفضل الجامعات 
التصنيف 

 الوطني

التصنيف 

 الدولي
 اسم الجامعة

1 56 Technical University of Munich 

2 57 University of Munich 

3 70 Heidelberg University 

4 76 University of Bonn 

5 101-150  University of Freiburg 

6-9  151-200  Goethe University Frankfurt 

6-9  151-200  University of Cologne 

6-9  151-200  University of Goettingen 

6-9  151-200  University of Tuebingen 

10-19  201-300  Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 

10-19  201-300  RWTH Aachen University 

10-19  201-300  TU Dresden 

10-19  201-300  University of Erlangen-Nuremberg 

10-19  201-300  University of Hamburg 

10-19  201-300  University of Kiel 

10-19  201-300  University of Leipzig 

10-19  201-30  University of Mainz 

10-19  201-300  University of Muenster 

10-19  201-300  University of Wuerzburg 

20-25  301-400  Heinrich Heine University Duesseldorf 

20-25  301-400  Technical University of Berlin 
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 تقديم

تعتبر بريطانيا ثاني أكبر وجهة دراسية أمام الطالب الدوليين في العاالام باعاد الاوالياات الاماتاحادة، 

ويمكن القول أنها لم تحتل هذه المرتبة عن عبث، فقوة الجامعات البريطانياة وتصادرهاا لاقاائاماة 

ويجب على الاطاالب الاتاساجايال .  أفضل الجامعات في العالم يجعلها مقصدا آلالف الطالب األجانب

 :على موقع خدمة القبول في إحدى الجامعات البريطانية

 https://www.ucas.com/  

 ما هي وثائق طلب الحصول على المنحة؟

عندما يتقدم الطالب بطلب المنحة، البد من التأكد من جميع الشروط والوثائق المطلوبة عبر   *
، لكن هذا ال يمنع من أن معظم المؤسسات تتفق على موقع المؤسسة المانحة نفسها 

 :الوثائق التالية
 تعبئة نموذج طلب التقديم للمنحة؛  * 
 ؛ (البكالوريا )نسخة من الشهادة الدراسية أو األكاديمية   * 
 نسخة من جواك السفر أو بطاقة التعريف؛  * 
 شهادة السالمة الصحية؛ *  

يمكن المطالبة بوثائق إضافية حسب المؤسسة الجامعية أو المسلك المراد  

 . الدراسة فيه

 ؟بريطانياما هي مميزات الدراسة في  

بخالف معظم الجامعات حول العالم التي تستغرق الدراسة فيها أربع سنوات أو أكثر، فاإّن    * 

الحصول على شهادة جامعية من إحدى الجامعات البريطانية سيستغرق منك ماّدة أقصار  

ا   ا ال تتجاوك الثالث سنوات أو أقل إن كنت طالبً  نظرًا ألّن المدرّسيان صاارماون لالاغااياة،  .  مجدًّ

فلن يكون لديك الكثير من الوقت لتضيّعه في التهّرب من محااضاراتاك، بال إناك ساتاقاضاي  

ساعات كثيرة في البحث والقراءة والدراسة، مّما يضمن لك االستفادة التاّمة مان الاتاجارباة  

الدراسية في بريطانيا، وهذا هو السبب بالذات في أّن العديد من الاعابااقارة والانااباغايان قاد  

  .تخّرجوا من الجامعات البريطانية 

تقّدم الجامعات البريطانية عرضا واسًعا من األنشطة الثقافية والفنية  والترفياهاياة، كاماا    * 

تستضيف العديد من الفعاليات الفكرية والفنية خالل الفصل الدراسي، األمر الذي سيجاعال  

من تجربة الدراسة في بريطانيا مغامرة ممتعة ومفيدة في عدة مجااالت،  خااصاة مسااعادة  

 .تطوير مهاراته في اللغة اإلنجليزية على   الطالب  

 ما هي  أهم المنح الدراسية في بريطانيا؟

 Chevening Scholarships منح تشيفنينج * 
  Gates Cambridge Scholarships منح جامعة كامبريدج* 
 Clarendon Scholarships at University في جامعة أكسفورد Clarendon منح* 

of Oxford 
 Edinburgh Global Research Scholarships البحثية Edinburgh منح* 
 Denys Holland Scholarship at منحة دنيس هوالند في جامعة كلية لندن*

University College London 
  University of Sussex Chancellor’s الدولية Sussex منح جامعة* 

International Scholarships 
 Bristol University Think Big من جامعة بريستول Think Big منح*

Scholarships 

لسنة حسب ترتيب شنغهاي  بريطانيةجامعات  01أفضل 
1111  

التصنيف 

 الوطني

التصنيف 

 الدولي
 اسم الجامعة

1 4 University of Cambridge 

2 7 University of Oxford 

3 18 University College London 

4 23 Imperial College London 

5 35 The University of Manchester 

6 38 The University of Edinburgh  

7 48 King's College London 

8 81 University of Bristol 

9-16  101-150 
London School of Economics and Political 

Science 

9-16  101-150 The University of Glasgow 

   عناوين مهمة للتواصل 
 السفارة البريطانية بالرباط -

 .، الرباط، المغرب01015شارع األمير سيدي محمد السويسي  18رقم :  العنوان
لمعرفة مسطرة معادلة الشهادات كوروا موقع وكارة التربية : معادلة الشهادات  -

 الرباط  ma.gov.men.www : الوطنية
 الرباط كنقة مادنين 5 : العنوان
          05 15 37 11 37/ 38  87 71 37 15  :الهاتف 
                   

 القنصلية العامة البريطانية
 .بولو الدار البيضاء المغرب 36رقم , فيال ليسال غج كنقة اللوار: العنوان

British Consulate General in Casablanca, Morocco / Villa Les 
Sallurges / 36 rue de la Loire . Polo / Casablanca / Morocco  

  11 74 85 11 15:  الفاكس    15/16 46 83 11 15 : الهاتف 
 :سفارة المغرب في المملكة المتحدة

 لندن SW7 5NE  كوينز 49حدائق بوابة 
. 

*org  .educationuk.www   
   *com.ucas.www  

 ؟بريطانياالدراسة في  تكاليف  ما هي  

يبلل متوسط تكلفة دراسة البكالوريوس أو الدراسة الجامعية في المملكة المتحدة للطاالب       

وبعض التاخاصاصاات أيضااً تاكاون . جنيه إسترليني سنوياً  01,111و  9,111الدوليين ما بين 

 .جنيه إسترليني في العام الواحد 38,111تكلفتها أغلى، فمثال تبلل رسوم دراسة الطب نحو 

عادم حصاولاه عالاى تاأشايارة  الامارياح،وسيترتب على عدم قدرة الطالب إثبات مركزه المالي  

الدراسة في المملكة المتحدة؛ كذلك يجب أن يأخذ الطالب في اعتباره الرسوم الفرعية األخارى، 

جنيهاً إسترلينياً في حالة اإلقامة فاي   051مثل تلك المتعلقة بالتأمين الصحي، والتي تبلل حوالي 

جنيها إسترلينياا ساناوياا فاي حاالاة   311المملكة المتحدة لمدة ستة أشهر أو أقل، وحوالي 

 ...واالتصالوالمعيشة ،إضافة إلى تكاليف النقل والسكن  أشهر 6اإلقامة ألكثر من 

 

 https://www.idp.com/middleeast/blog/tuition-fees-uk/ 

 https://https://www.shanghairanking.com 

 https://www.youstudy.com/ar/study-abroad-guide/study-in-uk 

  https://www.for9a.com 
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؟ما هي إجراءات التسجيل الجامعي في إيطاليا   

 ؟إيطالياما هي مميزات الدراسة في  

تعتمد الدراسة الجامعية في إيطاليا على نظام الباكاالاورياوس ثام الامااجساتايار    

والدكتوراه، حيث أن الجامعات الحكومية تعتمد الدراسة فيها أساسا علاى الالاغاة 

اإليطالية، أما الجامعات الخصوصية فتعتمد على اللغة اإلنجليزية إضافة إلى الالاغاة 

   اإليطالية، وأهم االختصاصات التي يسجل فاياهاا الاطالاباة خااصاة األجااناب ناجاد

ألنها  فرصة ثمينة أمام الطالب لتعلام هاذا الاماجاال حاياث ، الهندسة المعمارية

باالاهانادساة إذ (     Polytechnic University Of Turin)  تختص جامعة تورينو 

وذلك بفضل تميز  تخصص بكالورياوس الاهانادساة الاذي .  عالميا 04تحتل الرتبة 

حيث  تقدم العديد من الجامعات اإلياطاالاياة  تاخاصاص الطب ثم   .   تقدمه الجامعة

التي تتمياز   University Of Milanالطب في اللغة اإلنجليزية،أهمها جامعة ميالن 

بتخصص بكالوريوس الطب األوروبي، الذي يسمح للخريجين بالتدريب في جاماياع 

الذي تختص به جامعة سابينزا باروماا الفيزياء والفلك   ثم تخصص. الدول األوروبية

Sapienza  University Of Rome.  عالميا 11التي تصنف . 

 ... المعلومياتوالفنون وعلم اآلثار ثم إدارة األعمال كما نجد تخصصات أخرى منها 

  1111لسنة حسب ترتيب شنغهاي  إيطاليةجامعات  01أفضل 
التصنيف 

 الوطني

التصنيف 

 الدولي
 اسم الجامعة

1 150-101  Sapienza University of Rome 

4-2  200-151  University of Milan 

4-2  200-151  University of Padua 

4-2  200-151  University of Pisa 

8-5  300-201  Polytechnic University of Milan 

8-5  300-201  University of Bologna 

8-5  300-201  University of Naples Federico II 

8-5  300-201  University of Turin 

11-9  400- 301  Catholic University of the Sacred Heart 

11-9  400- 301  University of Florence 

   عناوين مهمة للتواصل 
 :السفارة اإليطالية بالرباط  

 .،كنقة إدريس األكهر، الرباط1: العنوان 
    31 97 10 /97 65 71 )37 15(: الهاتف

 ambasciata.rabat@esteri.it :البريد اإللكتروني 
 :الموقع اإللكتروني

 https://iicrabat.esteri.it/iic_rabat/it/ 
 :القنصلية العامة اإليطالية بالدار البيضاء  

Consulat général d’Italie : 10 rue Hassan souktani, 
Quartier: Gautier Casablanca 
Tél : )15 11( 17 75 58/ 11 11 68 

 :المركز الثقافي اإليطالي بالرباط 
 ، الرباط000. ب.مكرر، كنقة أحمد البزيدي، ص 1: العنوان 

 ؛ 47 /16 68 76 )37 15(: الهاتف
 ؛iicrabat@esteri.it:البريد اإللكتروني 

 .www.iicrabat.esteri.it: الموقع اإللكتروني

 

 https://www.hotcourses.ae/ 
 https://www.easyunime.com/italy/ 

 تقديم

 :لمتابعة الدراسة بالجامعات اإليطالية يجب

آيالاتاس أو أو اللغة اإلنجليزية ضمن شهادة  CILSإتقان اللغة اإليطالية، ضمن شهادة  * 

 ألن المترشح مطالب باجتياك اختبار اللغة اإليطالية؛(  (TOEFL, EILTSتويفل

 معادلة شهادة البكالوريا؛* 

باإحادى الاجااماعاات للتسجيل  و.  الموارد المالية الكافية لمتابعة الدراسة بإيطالياإثبات     

اإليطالية، يجب ربط االتصال بالمعهد  الثقافي اإليطالي، بالرباط من أجل الحصول على ملاف 

  .التسجيل األولي

ما هي شروط الحصول على التأشيرة؟    

 ؛CILS))شهادة تثبت التمكن من اللغة اإليطالية  *
 شهادة متابعة الدراسة خالل أخر سنة دراسية أو شهادة البكالوريا؛ *
 جواك السفر؛ *
 صورتان فوتوغرافيتان حديثتان ذات خلفية بيضاء؛ *
  ...شهادة التأمين الصحي؛ *
 .                 إمكانية المطالبة بوثائق أخرى: مالحظة  
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https://www.shanghairanking.com/institution/sapienza-university-of-rome
https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-milan
https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-padua
https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-pisa
https://www.shanghairanking.com/institution/polytechnic-university-of-milan
https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-bologna
https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-naples-federico-ii
https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-turin
https://www.shanghairanking.com/institution/catholic-university-of-the-sacred-heart
https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-florence
mailto:ambasciata.rabat@esteri.it


 

 تقديم

 :تنقسم بلجيكا إلى ثالث مناطق

 ؛(أو فالندرك)المنطقة الفلمنكية * 

 منطقة العاصمة؛ –بروكسل * 

 .(أو والونيا)منطقة والون * 

أغالاب   الفرنسية واأللمانياة والاهاولانادياة،:  هي اللغات الثالثة الرسمية في بلجيكا 

، ولكن هناك بعض الجامعات التاي باللغة اإلنجليزيةالتعليمية في بلجيكا هي البرامج 

تعتمد على اللغة الفرنسية أو اللغة الهولندية وفقا للغة الرسمياة فاي الاجااماعاة 

لذا يجب على الطالب  أن يتأكد، قبل أي تسجيل من اللغاة الاتاي يارياد  أن  . المختارة

  .يدرس بها

  شروط الحصول على التأشيرة  
 إثبات دفع الرسوم اإلدارية؛ *

شهادة القبول أو التسجيل في إحدى مؤسسات التعليم العالي المعتارف  *

 بها، أو المدعومة من طرف السلطات البلجيكية؛

إذا كانت الدراسات الجامعية مسبوقة بدورات تعلم لغة ما، فاياجاب عالاى  * 

الطالب الحصول على شهادة القبول أو التسجيل في هذه الدورات باإلضافة 

 لشهادة القبول في الجامعة؛

شهادة التسجيل في اختبارات القبول في الجامعة في حال اعتابارت هاذه   *

 االختبارات شرطا للقبول في الدراسات المعنية؛

 الشهادات األكاديمية المحصل عليها سابًقا؛ *

ما يكفي من الوسائل المادية لاتاماويال الادراساة  المترشح أن لديهإثبات  * 

 لعيش أثناء  إقامته ببلجيكا؛ او

 شهادة طبية وتأمين صّحي؛* 

 إثبات حسن سيرة دون أّي سوابق إجرامية؛ *

 طلب الحصول على التأشيرة معّبئًا وموّقًعا؛ *  

 شهًرا على األقل؛  01جواك سفر ساري المفعول لمدة *  

 .للمزيد من المعلومات يجب كيارة موقع السفارة البلجيكية 

 .إمكانية المطالبة بوثائق أخرى - :مالحظة

بمجّرد الوصول إلى بلجيكا، يتعّين على الطالب التاساجايال فاي الابالادياة أو   -

 .مجلس المدينة، وسيحتاج حينها تقريبا إلى نفس الوثائق السالفة الذكر

مصاريف الدراسة   

تختلف تكاليف الدراسة في بلجيكا باختالف المنطقة الاتاي تاقاّرر الادراساة فاياهاا، 

 . والتخصص والبرنامج الذي يتّم االلتحاق به

   941بيان (  الناطقة بالهولندية)   المنطقة الفلمنكيةتتراوح تكاليف الدراسة في-

 تقريبا؛ يورو سنويًا 6,111

    إلاى قد تصل تاقارياباا (  الناطقة بالفرنسية)   منطقة والونياأما تكاليف الدراسة في

 .سنويًا يورو 4,075

 MBA الطب وكذلك الهندسة أو ماجستير إدارة األعمال تجدر اإلشارة إلى أّن دراسة 

 .  تكّلف أكثر

للمزيد من المعلومات حول الرسوم الدراسية وتكاليف الدراسة في بلجيكا، المرجو 

 . كيارة الموقع الرسمي للجامعة التي تم اختيارها

   يورو في الشهر 311و  111قد يقدر الحد األدنى لسعر اإلقامة بين.  

  :المنح الدراسية المتوّفرة في بلجيكا بعض 

   منحVLIR-UOS   توفر هذه المنح فرصة الادراساة فاي  : للتدريب والماجستير

سواًء كانوا طالًبا أو مهنيين، حيث يمكاناهام االلاتاحااق باإحادى للمغاربة، بلجيكا 

لدراسة الماجستير أو حضاور  ( الناطق بالهولندية) في اإلقليم الفلمنكي الجامعات 

يمكن معرفة المزيد عن شاروط الادراساة فاي .  تدريب تقني في مجال تخصصهم

 .عن طريق كيارة الموقع الرسمي للمنحة VLIR-UOSبلجيكا من خالل منح 

 https://www.vliruos.be/en/scholarships/6  

 منح إيراسموس موندوس للماجستير: 

 Erasmus Mundus Joint Master scholarship 

وهو برنامج يتيح للطالب االلتحاق بإحدى الجامعات األوروبية لدراسة الماجستير، 

للمزيد من . حيث يمكنك اختيار بلجيكا كوجهة دراسية ضمن برنامج إيراسموس

 .برنامج إيراسموس الرسمي موقعالمعلومات يمكن كيارة 

h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / p r o g r a m m e s / e r a s m u s - p l u s /

opportunities/individuals/students/erasmus -mundus-joint-

masters-scholarships_en  

  منح جامعة Ghent وهو برنامج لتمويل الباحثين مان الادول  :لبحوث الدكتوراه

الاماناحاة ماماولاة هاذه . جامعة غنتبحوثهم في النامية يتيح لهم إجراء جزٍء من 

 . المزيد من  التوضيحات  على الموقع الرسمي. جزئًيا

https://www.ugent.be/en/research/funding/phd/bof/dos     

 منح ماستار مااياناد Master Mind Scholarship تاقاّدم وكارة الاتاعالايام :   

منًحا دراسية للطالب الدوليين مان (  في اإلقليم الفالمندي من بلجيكا) الفالمندية 

كافة أنحاء العالم، والراغبين في االلتحاق بدرجة الماجستير في إحدى الجااماعاات 

التفاصيل من خالل موقع الاماناحاة اإلطالع على يمكنك .  البلجيكية في هذا اإلقليم

 . الرسمي

https://www.studyinflanders.be/scholarships/master-mind-scholarships     

   1111حسب تصنيف شنغهاي لعام  البلجيكيةأفضل الجامعات 

 اسم الجامعة التصنيف الدولي التصنيف الوطني

1 74 Ghent University 

2 95 KU Leuven 

3 150-101  Université libre de Bruxelles (ULB) 

5-4  300-201  Catholic University of Louvain 

5-4  300-201  University of Antwerp 

7-6  400-301  University of Liege 

7-6  400-301  Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

8 700-601  Hasselt University 

9 900-801  University of Mons 
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 ببلجيكاالعمل والدراسة 
 11زياد عان تالمدة ال العمل بدوام جزئي يمكن للطلبة خالل فترات دراستهم 

أسبوعًيا، وذلك بعد الحصول على عقد محّدد المّدة من صاحب الاعامال ساعة 

خالل أيام العطل الرسمية فيمكن للطلبة العمل أما .  Cوتصريح عمل من فئة 

كما يسمح لالابااحاثايان باالاعامال دون .  دون الحاجة إلى تصريح عمل رسمي

 . الحصول على تصريح عمل

 أفضل التخصصات الدراسية
 إدارة األعمال الدولية                    -علم األحياء       -العلوم التطبيقية            -الطب                 الصحة و-
 العلوم السياسية               -التسويق           -العالقات الدولية              -تكنولوجيا المعلومات    -
 االقتصاد -  

https://www.vliruos.be/en/scholarships/6
https://www.ugent.be/en/research/funding/phd/bof/dos
https://www.shanghairanking.com/institution/ghent-university
https://www.shanghairanking.com/institution/ku-leuven
https://www.shanghairanking.com/institution/universit%C3%A9-libre-de-bruxelles-ulb
https://www.shanghairanking.com/institution/catholic-university-of-louvain
https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-antwerp
https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-liege
https://www.shanghairanking.com/institution/vrije-universiteit-brussel-vub
https://www.shanghairanking.com/institution/hasselt-university
https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-mons


 

 تقديم

 :الذين يرغبون في متابعة دراستهم بتركيا ما يلي التالميذعلى 

التسجيل بمديرية تكوين األطر بالرباط، و في هذه الحالة، ياماكان طالاب ماناحاة  * 

 .أبريل من كل سنة 31و  0للتعاون في الفترة الممتدة بين 

، لكون المترشح المجتمع التركيالتركية لتسهيل االندماج في إتقان اللغة  *

هناك ؛غيرأن Turkich Language Proficiency: مطالب باجتياك اختبار اللغة

 .بأسطنبول Galatasarayبعض الشعب التي تدرس باللغة الفرنسية بجامعة   

 ما هي الوثائق المطلوبة للدراسة بتركيا؟
يجب على الطلبة الراغبين في متابعة الدراسة بتركيا إيداع  ترشيحهم  باماديارياة   

مارفاوقاا   اباريال مان كال ساناة 31و  0، بالرباط عادة ما بين التعاون والشراكة

 :بالوثائق التالية

 ، بالرباط؛التعاون والشراكةطلب خطي موجه للسيد مدير مديرية  *

 نسختان مصادق عليهما من شهادة البكالوريا أو ما يعادلها؛ *

 نسختان مصادق عليهما لكشف نقط البكالوريا مسلمة من طرف األكاديمية؛* 

 نسختان مصادق عليهما من بطاقة التعريف الوطنية؛ *

يمكن المطالبة بوثائق إضافية حسب المؤسسة الجامعية أو المسلك المراد  

 . الدراسة فيه

 ؟تركياما هي مميزات الدراسة في  

إضافة إلى اهتمام الحكاوماة   والمتنوعة،تعّد تركيا بلًدا حافاًل بالثقافات الغنية    

من الوجهات الادراساياة الشاهايارة، المتزايد بالبحث العلمي، حيث أصبحت 

بسبب ما يتوافر فيها من جامعات مرموقة سواء في الجامعات العماوماياة أو 

  .الخصوصية

يعتمد نظام الدراسة الجامعية في تركيا على البكالوريوس ومدة الدراسة باه  * 

ساناتاان   والامااجساتايار .   ساناوات 6سنوات، أما الطب فتدوم الدراسة به  4

 .والدكتوراه أربع سنوات

بالنسبة للطلبة  الحاصلين على  شهادة البكالوريا،  فإن الجامعات التاركاياة  * 

العمومية  تشترط على الطالب أن يكون حاصال على شهاادة اخاتاباار الاياوس

(yös)  ؛ وهو امتحان القبول المخاصاص لالاطاالب األجااناب الاغايار األتاراك

 .الراغبين في التسجيل بالجامعات التركية

 .للتسجيل بها  (yös)أما الجامعات الخصوصية فال تشترط اختبار  اليوس

ما هي شروط الحصول على اإلقامة ؟   

 التركية؛ا شهادة القبول مسلمة من إحدى المؤسسات  الجامعية 

الدليل على امتالك الموارد المالية التي تمكن المترشح من متابعة الدراسة    -

 بتركيا؛

 تعبئة مطبوع خاص بالحصول على التأشيرة بعد ملئها والتوقيع عليها؛  -

 جواك السفر؛   -

     . غرافيةتوصور فو  -

  1111لسنة حسب ترتيب شنغهاي  تركيةجامعات  01أفضل  .                  إمكانية المطالبة بوثائق أخرى: مالحظة  

التصنيف 

 الوطني

التصنيف 

 الدولي
 اسم الجامعة

1 401-500 Istanbul University 

2-3 701-800 Hacettepe University 

2-3 701-800 University of Health Sciences Turkey  

4-5 801-900 Ankara University 

4-5 901-1000 Dokuz Eylul University  

6-11 901-1000 Ege University 

6-11 901-1000 Erciyes University  

6-11 901-1000  Fırat University  

 عناوين مهمة للتواصل 
   

 : مديرية التعاون والشراكة  بالرباط 
 .، أكدال الرباط717. ب.؛ شارع ابن سينا، ص35:العنوان
   28 16 27 37 05 :الهاتف

 :السفارة التركية بالمغرب
 . ؛ شارع عبد الكريم بنجلون ، الرباط 7:العنوان

 1537 44 05 66 37 15 / 11 05 66:الهاتف 
؛ البريد اإللكتروني 76 14 66 1537: الفاكس

mfa.gov.tr:ambassade.rabat@ 
 :معلومات حول المؤسسات

 tr.gov.yok.www:  Web Site 
 : موقع جامعة كانكايا بأنقرة 

  tr.edu.cankaya.sbe.www ://http                       

؟ما االختصاصات المتوفرة في الجامعات التركية    ما هي 

في شتى المجاالت لاكان تتخصصا  351تتوفر الجامعات التركية على أكثر من    

عالام اآلثاار؛ ؛ ودارة األعاماالإ:  التي يقبل عليه الطلاباة ناجادالتخصصات أكثر 

الطب الاباشاري؛ ووهندسة البرمجيات؛ الهندسة الطبية الحيوية؛ الكمبيوتر 

الهنادساة ولهندسة الصناعية؛ والة؛ والطب البيطري؛ دالصيوطب األسنان؛و

إدارة وهندسة الطاياران؛ والهندسة الغذائية و البيئية وهندسة نظم الطاقة 

 ...              الطيران 
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 http://www.assel-edu.com/ 
 https://www.shanghairanking.com 
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https://www.shanghairanking.com/institution/istanbul-university
https://www.shanghairanking.com/institution/hacettepe-university
https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-health-sciences-turkey
https://www.shanghairanking.com/institution/ankara-university
https://www.shanghairanking.com/institution/dokuz-eylul-university
https://www.shanghairanking.com/institution/ege-university
https://www.shanghairanking.com/institution/erciyes-university
https://www.shanghairanking.com/institution/frat-university
http://www.assel-edu.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83/


 

 تقديم

 :التونسية يمكن للطالب الذي يرغب في متابعة الدراسة بإحدى الجامعات 

التسجيل عن طريق مديرية التعاون والشراكة بالرباط، وفي هذه الحالة،  ياماكان  *

 ؛(برنامج منحة الدراسة بالسلك األول الجامعي)طلب منحة للتعاون 

 .التسجيل مباشرة في المؤسسات التونسية عن طريق مواقعها اإللكترونية  *

 منحة الدراسة بالسلك األول  الجامعي

وكارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية تمنح الطالب المغاربة  فرصة 

من أجل ذلك يمكن الترشيح عبر الرابط التالي  .لالستفادة من المنحة الدراسية

https://maboursecooperation.enssup.gov.ma/   . مع احترام اآلجال

 .المحددة لذلك

جدول منح تونس للمغاربة  حسب التخصصات برسم السنة الجامعية 
1111/1113  

 ما هي مصاريف الدراسة  بتونس؟ 

عادة ما تكون تكاليف الدراسة مبلل رمزي بالنسبة لطلبة الذين تم قبولهم فاي   *

 . المؤسسة العمومية

، ( ساكان خااص) دوالر  311و  111تكاليف السكن الشهرية بايان تتراوح   * 

بالنسبة لاطالاباة  .ويمكن التخفيض من هذه التكلفة في حالة السكن المشترك

الجامعاي الحي الذين تم قبولهم في الجامعات العمومية، يمكن لهم التقديم على 

 .لطلبة

تعتبر العاصمة تاوناس األكاثار غاالء، ) تكلفة المعيشة حسب المدن تختلف   * 

يمكن للطلبة المسجلين بالجامعاات .  شهريا كحد أدنىدوالر  111تقريبا وتبلل 

 .العمومية االشتراك بالمطعم الجامعي التابع للمؤسسة المسجل فيها

 ما هي أفضل التخصصات بالجامعات التونسية  ؟ 

 الدراسات الطبية والصيدلية؛ -

 الدراسات الخاصة بالمهندسين أو الدراسات التقنية؛ -

 .الدراسات االقتصادية واالجتماعية -

  1110لسنة حسب ترتيب شنغهاي  التونسيةأفضل الجامعات 

التصنيف 

 الوطني

التصنيف 

 الدولي
 اسم الجامعة

1 901-1000 Université de Tunis El Manar 

   عناوين مهمة للتواصل 
 www.etudiant.turen.tnيمكن اإلطالع على الموقع التالي   *

  :وكارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية التونسية بتونس *

  www.mes.tnالموقع اإللكتروني 

 :السفارة التونسية *

 .، الرباطعبد الكريم بن جلونشارع  0: العنوان

 76 05 73 37 05: الهاتف

إلى الساعة الثالثة و  من االثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة و نصف صباحا : أوقات العمل

 .النصف مساءً 

 مديرية التعاون والشراكة *

 18-06-17-37-15  :الهاتف

 65-06-17-37-15  :الفاكس

شارع ابن سيناء أكدال  35ملحقة الوكارة الكائنة ب ، مديرية التعاون والشراكة  :العنوان 

 .الرباط  – 717:ب.ص

Discipline 
Nombre de  

Places 
Etablissement Villes 

Médicine 

Générale 
32 Faculté de Médecine 

Tunis 

Sousse 

Sfax 

Monastir 

Ingénierie 

14 

Institut National des Sciences 

Appliquées et  de Technologies 

de Tunis 

Tunis 

14 

Institut Supérieur des Sciences 

Appliquées et de Technologies 

de Sousse 

Sousse 

Comptabilité 

et Adminis-

tration des 

Entreprises 

12 

Institut Supérieur de Commer-

ce et d’Administration des En-

treprises 

Manouba 

Architecture 12 
Ecole Nationale d’Architecture 

et d’Urbanisme 

Tunis 

Médecine 

Dentaire 
8 Faculté de Médecine Dentaire Monastir 

Pharmacie 8 Faculté de Pharmacie Monastir 

 الحصول على التأشيرة  

 . الطلبة المغاربة ال يحتاجون لتأشيرة للذهاب إلى تونس    

الجامعات التونسية حسب موقاع وكارة الاتاعالايام الاعاالاي والاباحاث الاعالاماي 

 :للجمهورية التونسية 

 جامعة تونس المنار -جامعة تونس            -جامعة الزيتونة             -

 جامعة جندوبة -جامعة منوبة               -جامعة قرطاج                 -

 جامعة القيروان     -جامعة المنستير       -جامعة سوسة              -

 جامعة قابس -جامعة قفصة                -جامعة صفاقس           -

  المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية -        جامعة تونس االفتراضية -
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 تقديم

 :يمكن للطالب  الذي يرغب في متابعة الدراسة بالسنغال* 
 ؛عن طريق مواقعها اإللكترونية السنغاليةالتسجيل مباشرة في المؤسسات 

 :عبر الموقع اإللكتروني، حصريا لطلب المنحة التسجيل عن بعد  * 
 /ma.gov.ensupe.maoursecooperation.www                     
 وذلك قبل متم شهر أكتوبر من كل سنة، 

 ما هي الوثائق المطلوبة للدراسة بالسنغال؟

في متابعة الدراساة باالساناغاال أن  تالميذ السنة الثانية بكالوريا الراغبينيجب على 

قابال األساباوع بالاربااط عاادة ، التعاون والشراكةعوا ملف ترشيحهم  بمديرية يود  

 :مرفوقا بالوثائق التاليةاألول من شهر يوليوك من كل سنة 

 نسختان مصادق عليهما من شهادة البكالوريا؛ -

 نسختان مصادق عليهما لكشف نقط البكالوريا مسلمة من طرف األكاديمية؛ -

 ظرفان بريديان متنبران يحمالن اسم و عنوان المترشح؛ -

 صورتان فوتوغرافيتان للتعريف؛ -

 نسختان من عقد االكدياد؛ -

بالنسبة للحاصلين على شهادة البكالوريا للسنة الماضية، شهادة تسجيل من 

 .مؤسسة التعليم العالي التي يتابعون دراستهم بها السنة الحالية

 .إمكانية المطالبة بوثائق إضافية عند االقتضاء: مالحظة

 الدراسة  بالسنغال؟ مميزاتما هي  

 3+  باك (    (LMDتعتمد الدراسة الجامعية في السنغال على نظام اإلجاكة 

الجامعية لها   السنةسنوات، و 8سنوات  والدكتوراه  5سنوات، و الماستر 

  .فصالن دراسيان

 : اختيارات 3وفيما يخص الدراسة فإنها تتنوع  حسب * 

 الدراسات الطبية والصيدلية؛ -

  الدراسات الخاصة بالمهندسين أو الدراسات التقنية؛ -

 .الدراسات االقتصادية واالجتماعية -

إال أنه بمالحظة  اختيارات الطلبة المغاربة، تبين أن تخصص الطب  والصيدلة     

يأتي في المرتبة األولى، يليه تخصص الهندسة والفالحة والجيولوجيا، بناء على 

 .المنح الممنوحة للطلبة

داكار، : جامعات 5وهناك جامعات عامة وجامعات خاص، فأما العامة نجد * 

 :سانت لويس، ثيس، بامبي وكيغينشور؛ والعديد من الجامعات الخاصة مثل

و UDBداكار –( جامعة دكار بورقيبة) و UNISداكار  –( جامعة الساحل)

أما مجاالت الدراسة .SUDC داكار –سوفولك الجامعة داكار الحرم الجامعي )

فهي القانون واالقتصاد واألدب والعلوم والطب والعلوم الهندسية واألعمال 

 … واإلدارة، وعلوم التعليم

مواقع الجامعات العامة الخمسة المتميزة بالسنغال   

 عناوين مهمة للتواصل 
   

  :مديرية التعاون والشراكة  بالرباط     
 .، أكدال الرباط717. ب.؛ شارع ابن سينا، ص35:العنوان

    65 16 27 37 05: الفاكس  28 16 27 37 05 :الهاتف

 موقع وكارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين األطر       
       /ma.gov.enssup.www://http 

 
 :السفارة السنغالية بالمغرب 

 ؛ 70 40 75 37 15:الهاتف

  .،  شارع قاضي بن حمادي الصنهاجي، الرباط07:العنوان

 :السنغال   داكار، وكارة التربية والتعليم العالي 
  101338108931: الفاكس  - 101338101880: الهاتف

بالسنغالالجامعة اسم   موقعها اإللكتروني 

Université Cheikh Anta Diop www.ucad.sn 

Université Gaston Berger www.ugb.sn 

Université Assane SECK de Zi-

guinchor 

www.auf.org /nos- /université-

assane-seck-de-Ziguinchor/ 

Université Alioune Diop de Bam-

bey 
www.uadb.edu.sn 

Université de Thiès www.univ-thies.sn 

 المنح الدراسية  
 

تعتبر المنحة التي يستفيد منها الطلبة المغاربة في السنغال واحدة  من  ماناح   

التعاون الدولي، وحسب البالغ الذي تنشره وكارة التعليم العالي فاي كال ساناة، 

 .طالب وطالبة تقريبا 011فإن عدد المستفيدين منها  يصل إلى 

منح مخصصة إلتمام   01منحة مخصصة للسلك األول، و   91وتتوكع المنح بين  

وياحاظاى تاخاصاص الاطاب .  الدراسة الجامعية بسلكي الماستر والدكاتاوراه

بالمرتبة األولى من حيث عدد المنح إذ تتجاوك األربعين؛ فيما تتوكع باقي الاماناح 

  .   بين كل من الهندسة والفالحة والجيولوجيا

  1111لسنة   سنغاليةأفضل خمس جامعات 

 ت.ر اسم الجامعة المدينة

Saint-Louis Université Gaston Berger 1 

Dakar Université Cheikh Anta Diop 2 

Bambey Université Alioune Diop de Bambey 3 

Ziguinchor Université Assane SECK de Ziguinchor 4 

Dakar Université du Sahel 5 

ية
ون
تر
ك
إل
ع 
ق
وا
م

 

 

* https://adirassa.com/courses/ 
* http://www.assel-edu.com/ 

* https://www.universityguru.com/ar/aljamieat--Sénégal 
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 تقديم

لجامعات الكندية على المترشح أن يراسل مباشرة الماؤساساة اللدراسة بإحدى  

ويشترط إتقان اللغة الفرنسية أو اللغة اإلنجليزياة .  التي يرغب متابعة الدراسة بها

 .وذلك حسب المنطقة التي تتواجد بها الجامعة

 مصاريف الدراسة 

 :الدراسة وتكاليفها والماناح ياماكان ولاوج الاماوقاع الاتاالاي  لمعرفة معلومات عن

https://www.educanada.ca 

تختلف تكاليف الدراسة من طالب آلخر باختالف الجامعة التي يتابع الادراساة باهاا  *

الدراسات التطبيقية مثل الهندسة والطب أكاثار تاكالافاة مان )   : ومجاالت الدراسة

، وكذلك المقاطعة والمادياناة الاتاي ياعاياش ( الفنونو  آلدابافي الدراسات النظرية 

 ...فيها،

دوالر كندي في السناة   11111و  0811تتراوح تكاليف الدراسة في المتوسط بين  *

 . بالسلك الجامعي األول

ياماكان أن تصال فاي (  من سكن وأكل وتاناقال ماحالاي) تكاليف المعيشة تتراوح   * 

 . دوالر كندي في السنة 01111 المتوسط إلى

  شروط الحصول على التأشيرة
 

 :االستجابة لشروط قانون الهجرة الكندي، ويتكون الملف عادة من

 إضافة إلى نسخ األربع صفحات األولى؛( ساري المفعول)جواك السفر  ا

 شهادة القبول مسلمة من إحدى المؤسسات التعليمية الكندية؛ ا

 امتالك الموارد المالية التي تمكن المترشح من متابعة الدراسة بكندا؛ ثباتإ ا

 ؛شهادة طبية  ا

  ؛Fiche anthropométrique شهادة حسن السيرة  ا

تقوم السفارة الكندية بالرباط بتقويم للماساار الادراساي لالاماتارشاح ولاجادياة   * 

  .لحالة الصحية للمترشحولمشروعه  

  .إمكانية المطالبة بوثائق أخرى :مالحظة

 الدراسة والعمل بكندا
 

غالاباا ) أشهر من موعد بدأ الدراسة  8على الطالب أن يتقدم بطلب التسجيل  قبل * 

غير أن بعض الجاماعاات (.  في بعض البرامجيناير  أوشتنبر  ما تكون الدراسة في شهر

تتبع نظام القبول المفتوح على مدار السنة على أن تبدأ الدراسة في أول فارصاة تالاي 

  .في حين بعض الجامعات تحدد مواعيد للتسجيل. قبول المترشح

وقاد تصال .  يمكن لمعظم الطالب في كندا العمل والادراساة فاي نافاس الاوقات  * 

 .، وأحيانا بدوام كامل خالل فترات العطلساعة في األسبوع 11ساعات العمل إلى 

.  

 أفضل التخصصات الدراسية

 التعليم والتدريس؛     * الهندسة؛  *إدارة األعمال؛  *

 .    األدب اإلنجليزي *علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات؛     * الصحة* 

   1111حسب تصنيف شنغهاي لعام  الكندية أفضل الجامعات 

التصنيف 

 الوطني

التصنيف 

 الدولي
 اسم الجامعة

1 22 University of Toronto 

2 44 University of British Columbia 

3 73 McGill University 

4 90 McMaster University 

5 92 University of Alberta 

6 101-150 University of Montreal 

7-8 151-200 The University of Calgary 

7-8 151-200 University of Waterloo 

9-12 201-300 Queen's University 

9-12 201-300 University of Manitoba 

9-12 201-300 University of Ottawa 

9-12 201-300 Western University 

13-17 301-400 Dalhousie University 

13-17 301-400 Laval University 

13-17 301-400 Simon Fraser University 

13-17 301-400 University of Saskatchewan 

13-17 301-400 University of Victoria 

18-19 401-500 University of Guelph 

18-19 401-500 York University 

  عناوين مهمة للتواصل
حصول على عناوين مؤسسات التعليم العالي الكندية ومعلومات عن الدراسة لل

 : يمكن ولوج بعض المواقع اإللكترونية منها
https://www.educanada.ca  أوhttp://www.univcan.ca/fr   

   https://immigrantquebec.com أو 

 https://www.quebec.ca/educationأو 

  www.studyincanada.com  أو

 : السفارة الكندية 

https://www.canadainternational.gc.ca/morocco-maroc  

Ambassade du Canada au Maroc 66, Avenue Mehdi Ben 

Barka,  Rabat-Souissi, Maroc.  

Téléphone : 05 37 54 49 49 
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https://www.educanada.ca
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http://www.studyin


 

Étapes à suivre  
I– CHOISIR 
1-1- Un projet d’études clair et réfléchi 
 

* Identifiez un domaine d’études qui vous intéresse. 

* Renseignez-vous sur les débouchés professionnels. 

* Définissez le type de formation: études courtes ou longues, université, grande école, classes préparatoires, formation généraliste ou spécialisée, passerelles, etc. 

* Informez-vous sur les sites spécialisés comme : 
www.onisep.fr, www.letudiant.fr, etudiant.gouv.fr, cidj.com.  
* Prenez un rendez-vous pour un entretien d’accompagnement avec un conseiller Campus France. Sélectionnez un créneau dans le planning en ligne, sur  la page d’accueil 

de la plateforme « Etudes en France ».  
 

1-2– Les formations qui vous correspondent  

Une fois le projet d'études défini, il faut rechercher les formations adéquates.   

Consultez le catalogue de formations sur cataloguelm.campusfrance.org pour accéder aux sites des formations et vérifier les conditions d’inscription, les prérequis, les pro-

grammes, les débouchés, etc. 

 

II- PREPARER LE DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 Pièces à fournir 
 Pièces d'identité :  

 * Carte nationale d'identité (CIN) / Passeport / carte de séjour  ou récépissé de carte de séjour. 

 * Photo d’identité  
 

 Parcours et diplômes 

Pour les bacheliers de l'année 2023: relevés de notes du tronc: commun - 1ère année Bac régional et certificat de scolarité de l'année 2022/2023. 

Pour les titulaires du Bac : relevés de notes et diplômes de tout le cursus à partir du bac + autre justificatif d’activité à ce jour. 
 

 Compétences linguistiques 

Sauf cas de dispense(*), il est obligatoire de présenter une certification de français ou une convocation à l’examen au moment de la soumission du dossier : TCF, DELF B2 

ou DALF.   
(*) voir les cas de dispense sur le site www.maroc.campus.org.  

Le niveau B2 est vivement recommandé pour étudier en France. 

NB: assurez-vous que votre session d’examen correspond à vos dates limites de procédure (DAP ou hors DAP). 

- Vous pouvez vous inscrire et payer les frais en ligne:  

maroc.campusfrance.org/inscription-et-paiement-en-ligne-du-delfdalf-et-tcf 

- Plus d’info sur: if-maroc.org. 
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III- Inscription  
 

 La saisie du dossier en ligne  
 

* Se connecter sur la plateforme « Etudes en France » : 

pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/ 

* Créer un dossier Je suis candidat et saisir les informations personnelles : 

- Situation personnelle actuelle; 

- Parcours et diplômes; 

- Compétences linguistiques.  

* Sélectionner les formations connectées à la plateforme en indiquant vos motivations : 

- L1, PASS/L.AS (3 vœux max); 

- Architecture: ENSA (2 vœux max); 

-  1ère année BUT;  

- Polytech (3 vœux max); 

- L2, L3, LP, masters.  

- Autre formation connectées (écoles d’ingénieur, de commerce…)  
 

NB: * Sélectionner les  formations dans la limite de 7 vœux maximum, toutes formations confondues. 

* Certains établissements exigent une procédure parallèle. Renseignez-vous auprès des établissements. 

* La liste des établissements connectés se trouve sur le site www.maroc.campusfrance.org 
 

 La soumission du dossier et  le paiement des frais  

* Soumettez en ligne votre dossier de candidature et payez les frais de dossier Campus France en respectant le calendrier  ci contre. 

* Les frais sont à régler soit: 

 - En espèces, auprès d’une des agences bancaires du Crédit du Maroc (1900 Dhs + frais bancaires). 

 - En ligne, sur https://bit.ly/3MWF2yq (1900 Dhs).  
 

 L’entretien de candidature  

- Une fois le dossier validé par Campus France, vous serez autorisé à prendre vous-même un rendez-vous pour l’entretien de candidature. 
 

 Les réponses des établissements   

Les établissements consulteront votre dossier à travers la plateforme Études en France. Il faut vous connecter régulièrement pour voir leur réponse. 
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http://www.maroc.campusfrance.org/page/2saisissez-vos-informations-personnelles
http://www.maroc.campusfrance.org/page/2saisissez-vos-informations-personnelles
http://www.campus.org
https://www.maroc.campusfrance.org/inscription-et-paiement-en-ligne-dudelfdalf-et-tcf
http://www.maroc.campusfrance.org/page/4-payez-les-frais-de-dossier-et-soumettez-votre-dossier-en-ligne


 

Calendrier de la procédure de candidature 2022/2023 

Calendrier des certifications de français 2022-2023. 

* Lieu de passation: Tanger, Tétouan., Rabat, Kénitra, Casablanca, El Jadida, Essaouira, Fès, Meknès, Marrakech, Oujda, Safi, Agadir. 

Inscrivez vous et payez les frais en ligne : https://bit.ly/3DlSuYg 
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