
 

 

 

 

 منحة فولبرايت لطلبة الدكتوراه 

 
ايت للتأطتر المزدوج  شيح لمنحة فولتر ي عن فتح باب التر

بوي والثقاف   2023- 2022تعلن اللجنة المغربية األمريكية للتبادل التر
 لفائدة طلبة الدكتوراه المغاربة. 

 
نامج الدكتوراه بالمغرب من  بالواليات المتحدة   شهرا من الدراسة والبحث 12متابعة تمكن هذه المنحة الطلبة المسجلير  بتر

 .  األمريكية ويمكن تقسيمها اىل رحلتير 
 

 شروط الترشيح: 

شح مغربيا  ● نامجأن يكون المتر ي أحد المؤسسات المغربية   ومسجال بتر
 دكتوراه ف 

: االوىل من مؤطر البحث بالجامعة المغربية يقدم فيها تقييما لبحث الطا ● لب ويدعم ترشيحه للمنحة،  أن يقدم رسالتير 
ي يقدم فيها أيضا تقييما للبحث 

واضحا لتأطتر الطالب   ويبدي استعدادا والثانية من مؤطر البحث بالجامعة األمريكية والتر
ي الواليات المتحدة األمريكية( 

 )يعود األمر اىل الطالب نفسه إليجاد أستاذ مؤطر ف 

ي اللغة االنجلتر    ●
شح مستوى جيد ف  ، يستثت  من االختبار الطلبة TOEFLية من خالل تقديم نتائج اختبار أن يثبت المتر

ية   ي الدراسات االنجلتر 
 الحاصلون عىل شهادة اإلجازة ف 

ح أطروحة الدكتوراه مرفقا  ● شح مقتر    ببيوغرافيا أن يقدم المتر

ي )شهادة التسجيل، شهادات الت ●
ون  شح االلكتر ي ملف التر

شح الوثائق المطلوبة ف  خرج، بيانات النقط…(  أن يقدم المتر

ي موقع اللجنة 
 www.macece.maالوارد ذكرها ف 

 تغطي المنحة المصاريف التالية:

 شهرا 12مرصوف شهري يغطي تكاليف االقامة والعيش لمدة  ●

ي تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا من المغرب إىل الواليات المتحدة األمريكية  ●
ة البحث اىل    )ف  حالة قرر المستفيد تقسيم فتر

، فإنه يستفيد من تذكرة اضافية(  مرحلتير 

ونية   1000تعويض بقيمة  ●  دوالر عن األجهزة اإللكتر

 دوالر عن المستلزمات الدراسية 1000تعويض بقيمة  ●

ي يقضيها المستفيد بالواليات المتحدة األمريكية تأمير  صحي يغطي  ●
 المدة التر

ي الحضور لمناقشة بحث دكتوراه الطالب ●
 مصاريف رحلة األستاذ المؤطر من الواليات المتحدة األمريكية، إن رغب ف 

 
 2021دجنبر  15أخر أجل للتقديم: 

 
ي للجنة:  

ون   www.macece.maيتم التقديم عن طريق الموقع االلكتر
 :    info@fulbright.maراسلونا عتر

ي أسست سنة 
ك بير  المغرب والواليات المتحدة   1982تساهم اللجنة المغربية األمريكية التر ي اذكاء روح الصداقة والتعاون المشتر

ف 

ايت األمريكية عتر تسيتر برنامج ي فولتر
. التبادل الثقاف   
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http://www.macece.ma/
mailto:info@fulbright.ma

