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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اإلدارة العامة للتعاون الدولي

إع ـ ـ ـ ـ ـ ـالن
في إطار التبادل الطالبي مع املغرب ،تعلم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أنها تفتح
باب الترشح لالستفادة من منح دراسية في مرحلتي املاجستير والدكتوراه بمؤسسات جامعية
عمومية باململكة املغربية بعنوان السنة الجامعية  2016/2015وفقا للجدول التالي:
االختصاص

الشهادة العلمية

تخزين الطاقة

ماجستير

النانوتكنولوجيا

ماجستير

Big Data

ماجستير

Management et
gouvernance du sport

ماجستير

اللغة االسبانية

ماجستير

هندسة معمارية

دكتوراه

اللغة االنجليزية

دكتوراه

اإلعالمية

دكتوراه
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مالحظات
-

يخضع القبول النهائي للطلبة إلى موافقة السلطات املغربية.
يتمتع الطلبة املقبولون في جميع االختصاصات بمنحة جامعية مسندة من قبل اململكة
املغربية.
ال يلتزم الجانب املغربي بتوفير السكن الجامعي لفائدة الطلبة املقبولين.
ال تتحمل الوزارة أية مصاريف.

شروط الترشح
يشترط في املترشح أن يكون :
 حاصال على شهادة اإلجازة أو ما يعادلها بالنسبة ملرحلة املاجستير ،أو شهادة املاجستير أو مايعادلها بالنسبة ملرحلة الدكتوراه بمعدل عام للسنوات الجامعية ال يقل عن ( 20/12دون
احتساب السنوات التحضيرية بالنسبة للمترشحين حاملي شهادة مهندس دولة).
 حاصال على الشهادة التي تمكنه من الترشح لالختصاص واملرحلة املطلوبين بعنوان السنةالجامعية  2014/2013أو . 2015/2014
 *ويتعين على املترشح تحديد املؤسسة الجامعية التي يرغب الطالب مواصلة الدراسة بها.اختيار املترشحين
ّ
املحددة والتي تستجيب للشروط املذكورة آنفا ،ترتيبا
سيتم اختيار مطالب املترشحين الواردة في اآلجال
ّ
تفاضليا وذلك اعتمادا على مجموعة من النقاط تسند لكل مترشح يتم احتسابها كالتالي:
مجموع النقاط = (املعدل العام لسنوات الدراسة الجامعية  مكافأة عدم الرسوب)  +مكافأة الدورة
 +مكافأة املالحظة.
املعدل العام لسنوات الدراسة الجامعية = (املعدل النهائي للسنة األولى +املعدل النهائي للسنة
الثانية+املعدل النهائي للسنة الثالثة)3/
مكافأة عدم الرسوب =  1في حال عدم الرسوب أو  0.8في حال الرسوب مرة واحدة أو  0في حال
الرسوب مرتين.
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مكافأة الدورة =  1في حال النجاح خالل الدورة الرئيسية أو  0في حال النجاح في دورة التدارك.
مكافأة املالحظة =  0في حال النجاح بمالحظة متوسط أو  1في حال النجاح بمالحظة قريب من الحسن
أو  2في حال النجاح بمالحظة حسن أو  3في حال النجاح بمالحظة حسن جدا.

معلومات عامة
-

ال يتم تعويض أي طالب لم يتم قبول ملفه من قبل اللجنة العلمية املختصة باملؤسسة
الجامعية املختارة،
حضور الطلبة للدراسة باملؤسسة الجامعية املعنية إجباري في مستوى املاجستير،
طلبة الدكتوراه مطالبون خالل مسارهم الدراس ي بمتابعة دروس تكميلية تكون في شكل
بحوث وتربصات،
تؤكد الوزارة على أنه ال تتم دراسة أي ملف يرد بعد األجل املحدد ( 28أوت  )2015وال يتضمن
جميع الوثائق املطلوبة.

*للحصول على املزيد من املعلومات الخاصة بالجامعات املغربية واملؤسسات الراجعة إليها
بالنظر باإلمكان زيارة موقع الواب التاليwww.enssup.gov.ma :
ملف املترشح
 يتكون ملف الترشح من طلب التسجيل حسب املطبوعة رفقته إضافة إلى باقي الوثائقاملطلوبة واملشار إليها في هذا الطلب؛

يتم إيداع املطالب حصريا بمكتب الضبط املركزي
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
(اإلدارة العامة للتعاون الدولي)
شارع أوالد حفوز  -1030تونس
وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة  28أوت 2015

حسب ختم مكتب الضبط املركزي بالوزارة

3

النتائج
 يتم نشر قائمة املقبولين دون سواهم على املوقعين www.mes.tn ,www.best.rnu.tn : تكون هذه النتائج نهائية وال يقع اعتماد قائمات انتظار، يعتبر إعالن النتائج استدعاءا رسميا للطلبة املقبولين لحضور االجتماع اإلخباري باإلدارةالعامة للتعاون الدولي الطابق الخامس بالوزارة الذي سيتم تحديده في اإلبان.
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