وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اإلدارة العامة للشؤون الطالبية
منـح إلعداد دراسات الماجستير بحث و الدكتوراه بالخــارج بعنوان  4102/4102بكنـــدا
آخر أجـل لتقديم الملفات:يوم  01جانفي ( 4102بمكتب ضبط المؤسسة أو بمكتب الضبط المركزي للوزارة)

تقـديم
المطـالب

الطلبة
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بالترشـح

الشـروط
المبدئية
للترشح

مالحظات
هـامة

يكون تقديم المطالب إجباريا عبر التسجيل في موقع الواب الموحد لإلدارة العامة
للشؤون الطالبية  www.best.rnu.tn:ثم يح ّمل المطلب و يق ّدم مصحوبا بالوثائق
المطلوبة إلى :
* المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها الطالب بالنسبة للطلبة الذين يزاولون دراستهم
بتونس.
* اإلدارة العامة للشؤون الطالبية بالنسبة للطلبة الذين يزاولون دراستهم بالخارج أو
المتحصلين على شهائدهم بعنوان  2102-2102والغير مسجلين بعنوان هذه السنة
الحالية.
*مجموعة االختصاصات االولى :
 الطلبة المسجلون بالسنة الثالثة من شهادة المهندس بعنوان .2102-2102 الطلبة المتحصلون على شهادة مهندس سنة 2102-2102* مجموعة االختصاصات الثانية:
 الطلبة المسجلون بالسنة الثالثة من شهادة االجازة االساسية بعنوان .2102-2102 الطلبة المتحصلون على شهادة االجازة االساسية سنة 2102-2102  0المعدل العام األدنى ( :م.ع.أ)* بالنسبة لالختصاصات األدبية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  :م.ع.أ≥ 21/00
* بالنسبة لالختصاصات العلمية والتقنية  :م.ع.أ ≥ 21/02
 2دراسة منتظمة :ال يسمح إال برسوب واحد خالل كامل سنوات الدراسة.مالحظة  :يتم احتساب المعدل العام األدنى (م.ع.أ) وفق الصيغة التالية:
*بالنسبة للطلبة المهندسين م.ع.أ =
(معدل السنة األولى  +معدل السنة الثانية من شهادة مهندس).2/
* بالنسبة لطلبة اإلجازة  :م.ع.أ =
(معدل السنة األولى+معدل السنة الثانية من شهادة اإلجازة االساسية)2/

 على المترشحين أن يبادروا منذ صدور هذذا اإلعذالن بتقذديم مطالذب تسذجيل مبذدئيلددددورة الخريددد بالجامعذذذات الكنديذذذة وفقدددا لتوتددديات وتعليمدددات البعيدددة ال امعيدددة
بمنتريددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال.
 إذا تعذر التسذجيل بذدورة الخريذ  2102ألسدباب خارجدة عدن نطدال الطالدب،يمكذنقبذذول التسذذجيل بصذذثة اسذذتثنائية بذذدورة الشذذتا  2102بعددد موافقددة البعيددة ال امعيددة
بمنتريال.

انظر ال دول المصاحب  : :و على الراغبين في الترشح لهذه المنح
االختصاتـات االطالع على الروابط الخاصة ببرامج الدراسة والتثبت من توفر شروط
المطلـوبة القبول لديهم وخاصة طبيعة التكوين المطلوب عند القبول المبدئي بالبرنامج
المزمع إتباعه.
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انظر الملحق الخاص بالدراسات بكندا
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