ّ
الجمهوري التونسي
و ار التعلي العالي والبحث العلمي
اإدار العام للتعاو ال ولي

إع ـ ـ ـ ـ ـ ـا
في طا ٙالتبادڋ الطابي مع الجمهڤٙيغ الجٜائٚيغ الٖيمقٚاطيغ الشعبيغ ،تعلږ ڣٛاٙع التعليږ العالي
ڣالبحن العلمي أنها تفتح باب الًر ح لاستفادع من ةةت منحغ ڣ ةةت مقعٖ دٙاس ي في مٚحلتي
اماجستير ڣالٖكتڤٙاه بم سساػ جامعيغ عمڤميغ بالجٜائ ٚبعنڤاڗ السنغ الجامعيغ 7تة2ة8تة2ب
ت-امنح الجامعي امخصص للطلب التونسيي لل راس بالجامعا الج ائ ي بعنوا السن
الجامعي 7تة2ة8تة:2
التتصا

الشهاد العلمي

ع د امنح

ماجستير

5ت

دكتوراه

5ة

ماجستير

5ت

دكتوراه
ماجستير

5ة
ةت

دكتوراه

ةت

ماجستير
دكتوراه

ةت
ةت

ماجستير

ةت

دكتوراه

ةت

البتروكيمياء
طوبوغ افيا
الطاق
العامي
اللكترونيك

ةةت

امجموع

-2امقاع ال راسي امخصص للطلب التونسيي لل راس بالجامعا الج ائ ي بعنوا السن
الجامعي 7تة8-2تة:2
يمكن لكل طالظ تڤنس ي تتڤف ٚفيڢ الشٚڣط ،الًر ح لجميع ااختصاصاػ في مٚحلتي
اماجستير ڣ الٖكتڤٙاه ما عٖڥ ااختصاصاػ ام٘كڤٙع انفا ڣالخاصغ بامنح ڣك٘لڊ
ااختصاصاػ امتعلقغ بالٖٙاساػ الطبيغ ڣشبڢ الطبيغ ڣ الصيٖلغ ڣالبيطٚع ڣ الٖٙاساػ العليا
ام هلغ لشهادع الكفا ع في مهنغ امحاماعب
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ماحظا
 يخضع القبڤڋ النهائي للطلبغ لګ مڤافقغ السلطاػ الجٜائٚيغب يتمتع الطلبغ اممنوحو في جميع ااختصاصاػ: بمنحغ جامعيغمسنٖع من قبالسلطاػ الجٜائٚيغ،
 بجميع الخٖماػ الجامعيغ (ايڤا  ،اطعام ،نقل جامعي ڣعمڤمي ڣخٖماػ صحيغ)
 ا تتحمل ڣٛاٙع التعليږ العالي ڣ البحن العلميأيغ مصاٙيفبش وط الترشح
يشًرط في امًر ح أڗ يكڤڗ :
 حاصا علګ شهادع اإجاٛع أڣ ما يعادلها بالنسبغ مٚحلغ اماجستير ،أڣ شهادع اماجستير أڣ مايعادلها بالنسبغ مٚحلغ الٖكتڤٙاهب
 حاصا علګ الشهادع التي تمكنڢ من الًر حلاختصاص ڣامٚحلغ امطلڤبيڗ بعنڤاڗ السنغالجامعيغ 5تة2ة6تة 2أڣ 6تة2ة7تة2ب
 *يتعيڗ علګ امًر ح تحٖيٖ ام سسغ الجامعيغ التي يٚغظ الطالظ مڤاصلغ الٖٙاسغ بهاباتتيار امترشحي
ّ
امحٖدع ڣالتي تستجيظ للشٚڣط ام٘كڤٙع نفا ،تٚتيبا
يتږ اختيا ٙمطالظ امًر حيڗ الڤاٙدع في اآجاڋ
ّ
تفاضليا ڣٗلڊ اعتمادا علګ مجمڤعغ من النقاط تسنٖ لكل مًر ح يتږ احتسابها كالتالي:
ت-بالنسب للمترشحي لشهاد اماستر وامتحصلي عل شهاد الجا :
 مجمڤع النقاطج (امعٖڋ العام لسنڤاػ الٖٙاسغ الجامعيغ مكافأع عٖم الٚسڤب)  +مكافأعالٖڣٙع  +مكافأع اماحظغلكل سنغ نجاٍب
-

امعٖڋ العام لسنڤاػ الٖٙاسغ الجامعيغ ج (امعٖڋ النهائي للسنغ اأڣلګ +امعٖڋ النهائي للسنغ
الثانيغ+امعٖڋ النهائي للسنغ الثالثغ)ة3
مكافأع عٖم الٚسڤب ج ت في حاڋ عٖم الٚسڤب أڣ 8بة في حاڋ الٚسڤب مٚع ڣاحٖع أڣ 6بة في
حاڋ الٚسڤب مٚتيڗب
مكافأع الٖڣٙع ج ت في حاڋ النجاٍ خاڋ الٖڣٙع الٚئيسيغ أڣ ة في حاڋ النجاٍ في دڣٙع
التٖاٙڅب
مكافأع اماحظغ لكل سنغ نجاٍ ج ة في حاڋ النجاٍ بماحظغ متڤسط أڣ ت في حاڋ النجاٍ
بماحظغ قٚيظ من الحسن أڣ  2في حاڋ النجاٍ بماحظغ حسن أڣ  3في حاڋ النجاٍ بماحظغ
حسن جٖاب
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-2بالنسب للمترشحي لل كتوراه و امتحصلي عل :
 شهاد اماجستير:
 مجمڤع النقاط ج (امعٖڋ العام لسنڤاػ الٖٙاسغ الجامعيغ مكافأع عٖم الٚسڤب )  +مكافأعالٖڣٙع  +مكافأع اماحظغلكل سنغ نجاٍب
 امعٖڋ العام لسنڤاػ الٖٙاسغ الجامعيغ ج (امعٖڋ النهائي للسنغ اأڣلګ ماجستير +امعٖڋالنهائي للسنغ الثانيغ ماجستير )ة2
 مكافأع عٖم الٚسڤب ج ت في حاڋ عٖم الٚسڤب أڣ 8بة في حاڋ الٚسڤب مٚع ڣاحٖع أڣ 6بة فيحاڋ الٚسڤب مٚتيڗب
 مكافأع الٖڣٙع ج ت في حاڋ النجاٍ خاڋ الٖڣٙع الٚئيسيغ أڣ ة في حاڋ النجاٍ في دڣٙعالتٖاٙڅب
 مكافأع اماحظغلكل سنغ نجاٍ ج ة في حاڋ النجاٍ بماحظغ متڤسط أڣ ت في حاڋ النجاٍبماحظغ قٚيظ من الحسن أڣ  2في حاڋ النجاٍ بماحظغ حسن أڣ  3في حاڋ النجاٍ بماحظغ
حسن جٖاب
 شهاد مهن :
 مجمڤع النقاط ج (امعٖڋ العام لسنڤاػ الٖٙاسغ الجامعيغ مكافأع عٖم الٚسڤب )  +مكافأعالٖڣٙع  +مكافأع اماحظغلكل سنغ نجاٍب
-

امعٖڋ العام لسنڤاػ الٖٙاسغ الجامعيغ ج (امعٖڋ النهائي للسنغ اأڣلګ مهنٖ +ٝامعٖڋ
النهائي للسنغ الثانيغمهنٖ +ٝامعٖڋ النهائي للسنغ الثالثغ)ة3
مكافأع عٖم الٚسڤب ج ت في حاڋ عٖم الٚسڤب أڣ 8بة في حاڋ الٚسڤب مٚع ڣاحٖع أڣ 6بة في
حاڋ الٚسڤب مٚتيڗب
مكافأع الٖڣٙع ج ت في حاڋ النجاٍ خاڋ الٖڣٙع الٚئيسيغ أڣ ة في حاڋ النجاٍ في دڣٙع
التٖاٙڅب
مكافأع اماحظغلكل سنغ نجاٍ ج ة في حاڋ النجاٍ بماحظغ متڤسط أڣ ت في حاڋ النجاٍ
بماحظغ قٚيظ من الحسن أڣ  2في حاڋ النجاٍ بماحظغ حسن أڣ  3في حاڋ النجاٍ بماحظغ
حسن جٖاب

ماحظ
 ت كٖ الڤٛاٙع علګ أنڢ ا تتږ دٙاسغ أڬ ملف ا يتضمن جميع الڤثائڄ امطلڤبغ ڣ يٚد بعٖاآجاڋ امحٖدع  25أڣػ 7تة 2بالنسيغ للطلبغ امًر حيڗ لشهادع اماجستير ڣ 5ت سبتمبر
7تة 2بالنسبغ للطلبغ امًر حيڗ لشهادع الٖكتڤٙاهب
3

ملف امترشح
يتكڤڗ ملف الًر ح منالڤثائڄ التاليغ::
 استماٙع ت جيل (حسظ النمڤٗه امٚفڄ) مستڤفيغ امعلڤماػ ڣممضاع من طٚف امًر ح، 2ةن خ طبڄ ااصل من جميع الشهاداػ امتحصل عليها (باكالڤٙيا ،جاٛع ،ماجستير بب) ؛ 2ة ن خ طبڄ ااصل من جميع كشڤفاػ ااعٖاد امتحصل عليها (باكالڤٙيا ،جاٛع ،ماجستير بب) ؛ 2ةن خخ مخخن م خخخو مشخخٚڣع البحخخن الخخ٘ڬ سخينجٜه ام ٚخخح خخخاڋ دٙاسخختڢ بشخخهادع الخخٖكتڤٙاه بخخالجٜائٚ(يتكڤڗ من ةة2ت كلمغ علګ اأكٌخر ڣ يتضخمن :عنخڤاڗ البحخن ،أهٖافخڢ ،اإشخكاليغ امعتمخٖع ،امنهجيخغ
امتبعغ ڣ الكلماػ امفتاٍ للبحنببب)؛
 تةن خ من ٙسالغ اماجستير بالنسبغ للم ٚحيڗ مٚحلغ الٖكتڤٙاه ؛ ن خغ من الصفحاػ اأڣلګ لجڤا ٛالسفٚ؛ كل شهادع أكاديميغ ضافيغ أڣ ثبات خبرع عمليغ من شأنها أڗ تع ٜٛملف الًرشيح -قٚص مضغڤط ( )CDيحمل جميع الڤثائڄ امكڤنغ ملف امًر ح (ن خغ ٙقميغ)مع ٗك ٚاسږ الطالظب

يت إي اع امطال بمكت الضبط ام ك
بو ار التعلي العالي والبحث العلمي
(اإدار العام للتعاو ال ولي)
شارع أولد حفو ة3ةت -تونس
أو عن ط يق البري

ڣٗلڊ في أجل أقصاه يڤم الجمعغ:
 25أڣػ 7تة(2الًر ح للماجستير)
5ت سبتمبر 7تة( 2الًر ح للٖكتڤٙاه)
و لك حس تت مكت الضبط ام ك أو تت البري
النتائج
-

يتږ نش ٚقائمغ امقبڤلينٖڣڗ سڤاهږ علګ امڤقعيڗwww.mes.tn,www.best.rnu.tn :
تكڤڗ ه٘ه النتائٌ نهائيغ ڣا يقع اعتماد قائماػ انتظا،ٙ
يتممع عانالنتائٌ،استٖعا الطلبغ امقبڤلڤن حضڤ ٙاجتماع خباٙڬ
سيتږ تحٖيٖ مڤعٖه في اإباڗب
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*ل حصڤڋ علګ امٜيٖ من امعلڤماػ الخاصغ بالجامعاػ الجٜائٚيغ ڣام سساػ الٚاجعغ ليها بالنظٚ
باإمكاڗ ٛياٙع مڤقع الڤاب التاليwww.mesrs.dz :
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