بالغ حصفي
انطالق معلية ايداع طلبات الاس تفادة من منح التعلمي العايل
برمس الس نة اجلامعية  2019-2020عرب اخلدمة الالكرتونية "منحيت"
تهنيي وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي اىل عمل املرتحشات واملرتحشني احلاصلني
عىل شهادة الباكلوراي الوطنية أأو ا ألجنبية ،املمتدرسني وا ألحرار سواء يف ادلورة العادية أأو الاس تدراكية برمس الس نة
ادلراس ية  2018-2019الراغبني يف الاس تفادة من منحة التعلمي العايل برمس الس نة اجلامعية  ،2019-2020أأن معلية
ايداع طلبات الاس تفادة من املنح ،قد انطلقت يوم الثالاثء  28ماي  ،2019وستس متر اىل غاية يوم امجلعة  19يوليوز
 ،2019عىل الساعة الثانية عرشة ليال ،وذكل عرب البوابة اللكرتونية .https://www.minhaty.ma
ويأأيت تفعيل هذه اخلدمة اللكرتونية ،للس نة الثالثة عىل التوايل ،يف اطار مواصةل تكريس الدارة اللكرتونية يف
تقدمي اخلدمات الرتبوية ،وهبدف تبس يط اجراء طلبات الاس تفادة من املنح وحتسني وجتويد اخلدمات املقدمة.
ذلا يتوجب عىل التلميذات والتالميذ املعنيني ،واذلين تقل أأعامرمه عن  26س نة بتارخي اجتياز امتحان شهادة
الباكلوراي احملدد يوم  11يونيو  ،2019الولوج اىل بوابة "منحيت" وتعبئة اكفة املعلومات املطلوبة ،بشلك دقيق وحصيح.
وفامي خيص املرتحشات واملرتحشني ا ألحرار يتعني اتباع املسطرة التالية :
➢ الولوج اىل بوابة ّترش ّ
يحات  candidaturebac.men.gov.maللحصول عىل القن الرسي اخلاص
بربيده(ها) اللكرتوين اجلديد .codemassar@taalim.ma
➢ تفعيل الربيد اللكرتوين اجلديد عرب الولوج اىل املوقع اللكرتوين www.taalim.ma
وجتب الشارة اىل أأنه ،قبل البدء يف تسجيل املعلومات ،يتوجب عىل املرتحشني املمتدرسني أأو الاحرار النقر
عىل رابط خدمة "ايداع الطلب" ،مث رابط "احلصول عىل لكمة املرور" ،للتوصل بلكمة املرور عرب الربيد اللكرتوين
.codemassar@taalim.ma
و أأما ابلنس بة للتلميذات والتالميذ املغاربة احلاصلني عىل الباكلوراي ا ألجنبية للس نة ادلراس ية احلالية ،فيتعني علهيم
التوجه اىل املديرايت القلميية التابعة لقطاع الرتبية الوطنية قصد الدلء ابلواثئق الالزمة (شهادة الباكلوراي ،نسخة من
عقد الازدايد ،نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اخلاصة بصاحب(ة) الطلب وكذا بوادليه (ها) أأو الويص الرشعي
وبربيده (ها) اللكرتوين وبرمق هاتفه (ها) الشخيص ؛ وانتظار تزويده(ها) من طرف املديرية القلميية برمق "مسار"
اخلاص به(ها) واذلي س ميكنه (ها) من تسجيل طلبه(ها) عرب البوابة اللكرتونية "منحيت".
هذا ،وميكن للتالميذ والتلميذات ،عرب "رابط التتبع" ،تتبع مجيع مراحل معاجلة طلبات املنحة اىل حني التوصل
بقرار اللجنة القلميية للمنح عرب الربيد الالكرتوين للمرتحش.
كام ميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات خبصوص اخلدمة اللكرتونية "منحيت" من خالل البوابة اللكرتونية
للوزارة  ،www.men.gov.maأأو التصال ابلرمق ا ألخرض  0800001122لالس تفسار خبصوص كيفية الولوج اىل هذه
اخلدمة.
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