بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغ
تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب الترشحات للطلبة التونسيين للتمتع بـــــــــــ100مقعد دراسي
بمؤسسات جامعية عمومية بالجزائر في إطار برنامج ابن رشيق للحركية والتبادل الطالبي التونسي الجزائري
بعنوان السنة الجامعية  2023-2022في مرحلتي الماجستير/الماستر و الدكتوراه.

 .1المجموعة األولى :الترشح للشهادة الماجستير
االختصاص

رمز
االختصاص

عدد المقاعد

علوم التمريض

15001

05

علوم التمريض

علوم الصحة

15002

05

المعالجة الطبيعية ،إعادة التأهيل ،تقويم النطق،
تدريم القدم... ،

16000

05

اللغة واآلداب والحضارة االنقليزية

13555

05

17001

10

اآلداب والحضارة
االنقليزية
علوم النقل واللوجستيك

البيتروكيمياء

المسالك المعنية بالترشح

اقتصاد النقل واللوجستية ،تخطيط النقل
واللوجستية ،علوم اللوجستية ،هندسة أنظمة
النقل ،تكنولوجيات وهندسة النقل...،
الجيولوجيا -الرياضيات -الكيمياء
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المجموع

 .2المجموعة الثانية :الترشح لشهادة الدكتوراه
االختصاص

رمز
االختصاص

عدد المقاعد

الذكاء االصطناعي

14001

10

هندسة إعالمية

نظام ميكرو
االلكتروميكانيكية

14002

10

ميكاترونيك  -إلكتروميكانيكية

علوم المعطيات:
Data sciences

14003

05

هندسة الرياضيات التطبيقية والنمذجة ،هندسة
المعلومات لمنظومات التحكم والقيادة ،تحليل
المعلومات ،اإلعالمية التطبيقية

Internet des
objet

14004

05

هندسة إعالمية

بيو _إعالمية

14005

05

هندسة إعالمية

األمن اإللكتروني

14006

05

الهندسة الصناعية:
الجودة الصناعية

17000

05
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المسالك المعنية بالترشح

هندسة اإلعالمية ،شبكات االتصال ،األنظمة
المحمولة
إدارة المشاريع الصّناعية ،ال ّلوجستيك وال ّنقل،
الجودة الصناعية

هندسة الطاقة:
الطاقة المتجددة
والطاقة المستدامة
الطوبوغرافيا
اآلداب والحضارة
االنقليزية
الهندسة المعمارية
االحتماالت
واالحصاء
المجموع

17550

05

هندسة الطاقة ،الهندسة الصناعية

17002

05

الطوبوغرافيا

16001

05

اآلداب والحضارة االنقليزية

17003

05

الهندسة المعمارية

18000

05

الرياضيات ،الرياضيات التطبيقات
70

 .3كيفية الترشّح
يقد الطلبة الراغبين في الترشح للمقاعد الدراسية بالجامعات الجزائرية في إطار برنامج ابن رشيق للحركية
والتبادل الطالبي بعنوان السنة الجامعية  ،2023-2022ملفاتهم في أجل أقصاه يوم األحد  15ماي  2022على
الساعة  23.59بتوقيت تونس،اعتمادا على االستمارة اإللكترونية الموجود في الرابط التالي:

https://forms.gle/e1tjEWJDJz81aivV8
 .4الشروط المبدئية للترشح
-

أ -المعدل العام لسنوات الدراسة:م.ع.س.د
بالنسبة لالختصاصات األدبية والعلوم اإلنسانية و االجتماعية :م.ع.س.د≥ 20/11.5
بالنسبة لالختصاصات العلمية والتقنية :م.ع.س.د ≥ 20/12.5
ب -الشهادة الجامعية:
حاصال على شهادة اإلجازة أو ما يعادلها بالنسبة للترشح إلحدى اختصاصات المجموعة األولى،
حاصال على شهادة الماجستير/مهندس أو ما يعادلهما بالنسبة للترشح إلحدى اختصاصات المجموعة
الثانية،
حاصال على شهادة جامعية أو ما يعادلها بعنوان السنة الجامعية  2020-2019أو 2021-2020
*يتعين على المترشح تحديد المؤسسة الجامعية التي يرغب الطالب مواصلة الدراسة بها.

 .5طريقة فرز الترشحات
يتم اختيار مطالب المترشحين الواردة في اآلجال المحدّدة والتي تستجيب للشروط المذكورة آنفا ،ترتيبا تفاضليّا
وذلك اعتمادا على مجموعة من النقاط تسند لكل مترشح يتم احتسابها كالتالي:

أ .بالنسبة للمجموعة األولى :ا لمترشحين لشهادة الماستر والمتحصلين على شهادة اإلجازة
 مجموع النقاط= (المعدل العام لسنوات الدراسة الجامعية مكافأة عدم الرسوب)  +مكافأة الدورة +مكافأة المالحظة لكل سنة نجاح.
 المعدل العام لسنوات الدراسة الجامعية = (المعدل النهائي للسنة األولى +المعدل النهائي للسنةالثانية+المعدل النهائي للسنة الثالثة)3/
 مكافأة عدم الرسوب =  1في حال عدم الرسوب أو  0.8في حال الرسوب مرة واحدة أو  0.6في حالالرسوب مرتين.
 مكافأة الدورة =  1في حال النجاح خالل الدورة الرئيسية أو  0في حال النجاح في دورة التدارك. مكافأة المالحظة لكل سنة نجاح =  0في حال النجاح بمالحظة متوسط أو  1في حال النجاح بمالحظةقريب من الحسن أو  2في حال النجاح بمالحظة حسن أو  3في حال النجاح بمالحظة حسن جدا.
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ب .بالنسبة للمجموعة الثانية :ا لمترشحين للدكتوراه و المتحصلين على :
 شهادة الماجستير:
 مجموع النقاط = (المعدل العام لسنوات الدراسة الجامعية مكافأة عدم الرسوب )  +مكافأة الدورة +مكافأة المالحظة لكل سنة نجاح.
 المعدل العام لسنوات الدراسة الجامعية = (المعدل النهائي للسنة األولى ماجستير +المعدل النهائي للسنةالثانية ماجستير )2/
 مكافأة عدم الرسوب =  1في حال عدم الرسوب أو  0.8في حال الرسوب مرة واحدة أو  0.6في حالالرسوب مرتين.
 مكافأة الدورة =  1في حال النجاح خالل الدورة الرئيسية أو  0في حال النجاح في دورة التدارك. مكافأة المالحظة لكل سنة نجاح =  0في حال النجاح بمالحظة متوسط أو  1في حال النجاح بمالحظةقريب من الحسن أو  2في حال النجاح بمالحظة حسن أو  3في حال النجاح بمالحظة حسن جدا.
 شهادة مهندس
 مجموع النقاط = (المعدل العام لسنوات الدراسة الجامعية مكافأة عدم الرسوب)  +مكافأة الدورة +مكافأة المالحظة لكل سنة نجاح.
 المعدل العام لسنوات الدراسة الجامعية = (المعدل النهائي للسنة األولى مهندس +المعدل النهائي للسنةالثانية مهندس +المعدل النهائي للسنة الثالثة)3/
 مكافأة عدم الرسوب =  1في حال عدم الرسوب أو  0.8في حال الرسوب مرة واحدة أو  0.6في حالالرسوب مرتين.
 مكافأة الدورة =  1في حال النجاح خالل الدورة الرئيسية أو  0في حال النجاح في دورة التدارك. مكافأة المالحظة لكل سنة نجاح =  0في حال النجاح بمالحظة متوسط أو  1في حال النجاح بمالحظةقريب من الحسن أو  2في حال النجاح بمالحظة حسن أو  3في حال النجاح بمالحظة حسن جدا.

 .6النتائج
-

يتم نشر قائمة المقبولين مبدئيا دون سواهم على الموقع الرسمي للوزارة ،www.mes.tn
 www.best.rnu.tnوذلك يوم الجمعة  20ماي 2022
يتم استدعاء الطلبة المقبولين رسميا عبر البريد االلكتروني ،بعد قبولهم بصفة نهائية من قبل السلطات
الجزائرية

 .7مالحظات
لمزيد المعلومات يرجى التفضل :
بالتواصل عبر البريد االلكتروني international@mesrs.state.tn : -زيارة موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائريةhttps://www.mesrs.dz:
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