بطاقة تقنية حول اإلجراءات الجديدة
لطلب المنحة الجامعية
لتبسيط إجراء طلبات االستفادة من منحة التعليم العالي تم وضع رهن إشارة املترشحات واملترشحين لنيل شهادة البكالوريا برسم السنة
الدراسية  2017-2016والراغبين في االستفادة من منحة التعليم العالي ،خدمة إلكترونية إليداع الطلبات عبر البوابة اإللكترونية
"."www.minhaty.ma
وتجدر اإلشارة ان عملية طلب املنحة بالنسبة للسنة الدراسية ( )2017-2016تعتبر عملية مرحلية ،بحيث ان التلميذ له االختيار بين االجراء
القديم الجاري به العمل او الجديد عبر الخدمة اإللكترونية إليداع طلبات االستفادة من املنحة.

سيرعملية إيداع طلبات املنحة عبرالبوابة االلكترونية:
 الولوج إلى البوابة اإللكترونية " "www.minhaty.maوالدخول إلى رابط طلب االستفادة من املنحة (خدمة "إيداع الطلب"). إدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف و"رمز مسار" ثم االسم العائلي والشخص ي مع الحرص على ملء جميع املعلومات املطلوبة بشكلمدقق وصحيح ،وفي حالة أي نقص أو خطأ فلن يتمكن التلميذ(ة) من استكمال ملئ الخانات املتعلقة بطلبه.
 في حالة مطابقة البيانات ،يمكن للمرشح إتمام طلبه بمسك معلومات إضافية. النقر على املربع الخاص بالتصريح بالشرف الذي يتعهد فيه املترشح بأنه أدلى بمعطيات صحيحة ،ثم النقر على زر تسجيل الطلب. بعد تسجيل املعلومات ،يتوصل املرشح برمز املصادقة عبر البريد اإللكتروني ) (CodeMASAR@taalim.maبالنسبة للتالميذوالتلميذات املتمدرسين أو عبر بريده اإللكتروني الخاص املدلى به خالل عملية تسجيل الترشح للباكالوريا بالنسبة للمترشحات
واملترشحين األحرار.
ً
 املصادقة على الطلب ضرورية من طرف املرشح لكي يؤخذ طلبه بعين االعتبار ويعتبر كل طلب لم يتم تأكيده الغيا وغير مقبول. املصادقة على طلب املنحة ) (validationونسخ وصل اإليداع الذي يظهر تلقائيا على شاشة الحاسوب. -يمكن للمترشح الرجوع إلى الخدمة وتتبع مراحل معالجة ملفه.

تهييئ ووضع ملفات الطلب العادي للمنحة:
يتعين على املترشحات واملترشحين املغاربة لشهادة البكالوريا املغربية الذين اختاروا اإلجراء العادي لطلب املنحة والطلبة املغاربة الحاملين
لشهادة الباكالوريا األجنبية ،وذلك برسم السنة الدراسية  ،2017-2016أن يقوموا باقتناء امللف الورقي األزرق من املكتبات والذي يتم ملؤه
وإيداعه لدى املصالح املختصة .يقوم املرشح بإيداع امللف في مؤسسته بالنسبة للمتمدرسين او في النيابات اإلقليمية بالنسبة لغير املتمدرسين.
ونلفت انتباه كافة التلميذات والتالميذ املعنيين إلى أن ملف طلب املنحة يجب أن يتضمن وبشكل إلزامي ،رقم الهاتف املحمول والبريد
اإللكتروني الخاص بهم وذلك في الصفحة األخيرة للملف (صفحة إرشادات) ،بالنسبة للتلميذات والتالميذ املتمدرسين
) (codeMASAR@taalim.maوبالنسبة للمترشحات واملترشحين األحرار البريد اإللكتروني املدلى به خالل عملية تسجيل الترشح
للباكالوريا.

