ّ
الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اإلدارة العامة للتعاون الدولي

إع ـ ـ ـ ـ ـ ــالن
في إطار التبادل الطالبي مع الجزائر بعنوان السنة الجامعية  ،2019-2018تعلم وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي الطلبة التونسيين املتحصلين على باكالوريا  ،2018أنها تفتح باب الترشح للحصول على  20منحة دراسية
في اختصاص الطب العام بمؤسسات جامعية عمومية الجزائرية بعنوان السنة الجامعية . 2019/2018

مالحظات:
-

يخضع القبول النهائي للطلبة إلى موافقة السلطات الجزائرية،
يتمتع الطلبة املقبولين في جميع االختصاصات باملنحة الجامعية وبالسكن الجامعي في حدود ما توفره
الهياكل املعنية،
سيوزع الطلبة املقبولين لالستفادة من املنح الدراسية جغرافيا على كلية الطب بعنابة وكلية الطب
بقسنطينة بمعدل ب ـ ـ ـ 10طلبة بكل مؤسسة جامعية،
ال تتحمل الوزارة أية مصاريف بما في ذلك التنقل الدولي.

شروط الترشح :
✓
✓
✓
✓

هـ ـ ـ ـ ـ ـذا اإلعالن يهم الطلبة
حاملي الجنسية التونسية وحاملين لشهادة باكالوريا علوم تجريبية أو رياضيات أو ما يعادلهما،
مـ ـ ـ ـ ـعدل الباكالوريا ال يقل
عن  14.50من  20بالنسبة للشعب املذكورة،
ال يمكن للحاصلين على
توجيه في الدراسات الطبية (طب عام ،صيدلة ،طب أسنان) بتونس املشاركة في هذا اإلعالن،
يستثنى آليا من هذا الترشح
الطلبة التونسيين الذين سيتم قبولهم في اختصاص الطب العام بالجامعات العمومية
املغربية.

طريقة الترشح :

يتم ترتيب ّ
ّ
املحددة والتي تستجيب للشروط املذكورة آنفا ،في ّ
كل
ملفات املترشحين الواردة في اآلجال
ّ
تفاضليا وذلك اعتمادا على املجموع الناتج عن احتساب الصيغة التالية:
شعبة وبحسب نوع الباكالوريا ،ترتيبا
املجموع=
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يحتوي ملف املترشح على الوثائق التالية:
✓
✓
✓
✓
✓

مطبوعة الترشح املرفقة مع البالغ،
ّ
الوطنية،
نسخة من بطاقة التعريف
نسخة من كشف أعداد الباكالوريا.
ظرف متنبر يحمل عنوان املترشح.
شهادة معادلة بالنسبة للمتحصلين على باكالوريا أجنبية

يتم إيداع املطالب حصريا بمكتب الضبط املركزي
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شارع أوالد حفوز  -1030تونس
(اإلدارة العامة للتعاون الدولي)
وذلك بداية من يوم  07أوت  2018إلى غاية  14أوت 2018
و ذلك حسب ختم مكتب الضبط املركزي بالوزارة أو البريد
* ال تقبل ملفات الترشح الواردة خارج هذه اآلجال
النتائج :

 يتم نشر قائمة املقبولين دون سواهم على املوقع الرسمي للوزارة  www.mes.tnأو www.best.rnu.tnوذلك يوم الجمعة  24أوت ،2018
 يعتبر إعالن النتائج استدعاء رسميا للطلبة املقبولين لحضور االجتماع اإلخباري باإلدارةالعامة للتعاون الدولي الطابق الخامس بالوزارة يوم الجمعة  31أوت  2018على
الساعة العاشرة صباحا ).(10h00
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ّ
الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اإلدارة العامة للتعاون الدولي

مطلب ترشح للدراسة الطب العام بالجزائر في إطارالتبادل الطالبي
للسنة الجامعية 2019-2018
رقم بطاقة التعريف الوطنية

رقم التسجيل بالباكالوريا

...............................................................................................

االسم و اللقب

.............................................................................................
..............................................................................................

الهاتف:

..............................................................................................
..............................................................................................
البريد االلكتروني (واضح)
.............................................................................................

العنوان

.............................................................................................
............................................................................................
الترقيم البريدي:

إمضاء الطالب
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