وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اإلدارة العامة للشؤون الطالبية
منـح إلعداد دراسات الماجستير بحث والدكتوراه بالخــارج بعنوان  4102/4102بفرنسا والبلدان األم بالنسبة للغات.
آخر أجـل لتقديم الملفات :يوم  01جانفي ( 4102بمكتب ضبط المؤسسة أو بمكتب الضبط المركزي للوزارة)

تقـديم
المطـالب

يكون تقديم المطالب إجباريا عبر التسجيل في موقع الواب الموحد لإلدارة العامة
للشؤون الطالبية  www.best.rnu.tn:ثم يحمل المطلب و يقدم 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 اإلجازة أساسية بعنوان .2102-2102 الطلبة المتحصلون على شهادة اإلجازة أساسية سنة .2102-2102على ان يكون التسجيل بالمؤسسات االجنبية بالسنة االولى ماجستير بحث

*مجموعة االختصاصات الثانية :
 الطلبة المسجلون بالسنة الثالثة اجازة تطبيقية بعنوان 2102-2102 -الطلبة المتحصلون على شهادة اإلجازة التطبيقية سنة 2102-2102

الطلبة
المعنيون
على ان يكون التسجيل بالمؤسسات االجنبية بالسنة االولى ماجستير بحث
بالترشح *مجموعة االختصاصات الثالثة :

 الطلبة المسجلون بالسنة الثالثة من شهادة المهندس او ما يعادلها بعنوان2102-2102
الطلبة المتحصلون على شهادة مهندس او ما يعادلها بعنوان 2102-2102على ان يكون التسجيل بالمؤسسات االجنبية بالسنة الثانية ماجستير بحث او بالسنة االولى
دكتوراه.

 0 -المعدل 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:

الشـروط
المبدئية
*بالنسبة للطلبة المهندسين أو ما يعادلها  :م.ع.أ =
(معدل السنة األولى  +معدل السنة الثانية من شهادة مهندس).2/
للترشح

*بالنسبة لطلبة اإلجازة  :م.ع.أ =
(معدل السنة األولى+معدل السنة الثانية من شهادة اإلجازة األساسية)2/

االختصاصـات المطلـوبة  :انظر الجدول المصاحب.
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فرنـســا والبلدان األم بالنسبة للغات
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االختصـاص المزمع إتباعه

اللغة واآلداب والحضارة
االيطالية
اللغة واآلداب والحضارة
األلمانية
اللغة واآلداب والحضارة
االسبانية
اللغة واآلداب والحضارة
الفرنسية
بيوفيزياء
الرياضيات التطبيقية في
االحصائيات
النانوتكنولوجيا البيوتكنولوجيا
في الميادين
الفيزياء
التالية
الكيمياء
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المسالك المعنية

اللغة واآلداب والحضارة االيطالية
اللغة واآلداب والحضارة األلمانية
اللغة واآلداب والحضارة االسبانية
اللغة واآلداب والحضارة الفرنسية
الفيزياء،البيولوجيا
الرياضيات  ،الرياضيات التطبيقية...،

0
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البيوتكنولوجيا  ،الفيزياء ،الكيمياء

0

المجموعة الثانية

علوم التمريض
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علوم التمريض

المجموعة الثالثة
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التعمير

Urbanisme

علوم وتقنيات السمعي البصري

4

3
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المجموع:

التعمير
علوم و تقنيات السمعي البصري و السينما،
الملتيميديا ،اإلعالمية ،تصميم الصورة
:السمعي البصري ، ،فنون وحرف :تصوير
الفوتوغرافي ...،

42

مالحظات
هـامة

علىىى المترشىىحي أن يبىىادروا من ىذ صىىدور هىىذا اإلعىىالن بتقىىديم مطالىىب تسىىجيل مبىىدئي بالجامعىىات
األجنبية :
بالنسبة السبانيا وايطاليا وألمانيا يكون تقديم المطالب مباشرة إلى المؤسسات الجامعية المعنية.
بالنسبة لفرنسا يمك االستعانة بخدمات وكالة  Campus Franceلتقديم مطالب التسجيل المبدئي.

عناوي
مفيدة

 بتونس:وزارة التعليم العالي و البحث العلمي –اإلدارة العامة للشؤون الطالبية،شاار اوالد حفاوز  0121تاونس-
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