ّ
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  40منحة دراسية في مرحلة الدراسات الهندسية ،املاجستير
والدكتوراه بمؤسسات جامعية عمومية باململكة املغربية بعنوان السنة الجامعية
 2017/2016وفقا للجداول التالية:
املرحلة

االختصاص
الطوبوغرافيا

عدد املنح
3

الدراسات الهندسية
الهندسة الغابوية

Big Data

5

6

ماجستير
صحافة وعلوم االخبار

اإلعالمية
ماجستير/دكتوراه

اللغة االنجليزية
الفرنسية
االسبانية
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مالحظات
-

يخضع القبول النهائي للطلبة إلى موافقة السلطات املغربية.
يتمتع الطلبة املقبولين في جميع االختصاصات باملنحة الجامعية.
ال يتمتع الطلبة املقبولين بالسكن الجامعي.
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 ،
 حاصال على الشهادة التي تمكنه من طلب االختصاص واملرحلة املطلوبين بعنوان السنةالجامعية  2015/2014أو  2016/2015؛
 ضرورة تحديد املؤسسة الجامعية التي يرغب الطالب مواصلة الدراسة بها، تقديم مطالب الترشح عن طريق السلطات املعنية التي يعود إليها الطالب وتوجيهها عبر الطرقالرسمية،
 -احترام أجل قبول ملفات املترشحين والتي يجب أن تتضمن كل الوثائق املنصوص عليها

باالستمارة املصاحبة.

طريقة الترشح
ّ
املحددة والتي تستجيب للشروط املذكورة آنفا ،ترتيبا
سيتم اختيار املترشحين الواردة في اآلجال
ّ
تفاضليا وذلك اعتمادا على مجموعة من النقاط تسند لكل مترشح يتم احتسابها كالتالي:
مجموع النقاط= (المعدل العام لسنوات الدراسة الجامعية  مكافأة عدم الرسوب)  +مكافأة الدورة  +مكافأة
المالحظة.
المعدل العام لسنوات الدراسة الجامعية = (املعدل النهائي للسنة األوىل +املعدل النهائي للسنة الثانية+املعدل النهائي للسنة
الثالثة)3/
مكافأة عدم الرسوب =  1يف حال عدم الرسوب أو  0.8يف حال الرسوب مرة واحدة أو  0.6يف حال الرسوب مرتني.
مكافأة الدورة =  1يف حال النجاح خالل الدورة الرئيسية أو  0يف حال النجاح يف دورة التدارك.
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مكافأة المالحظة =  0يف حال النجاح مبالحظة متوسط أو  1يف حال النجاح مبالحظة قريب من احلسن أو  2يف حال النجاح
مبالحظة حسن أو  3يف حال النجاح مبالحظة حسن جدا.

معلومات عامة
-

ال يتم األخذ بعين االعتبار امللفات التي ترد بصفة فردية أو خارج إطار الحصة املتفق عليها
ويتم رفضها آليا.
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،
تؤكد الوزارة على أنه ال تتم دراسة أي ملف يرد بعد اآلجال املحددة ،

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:
 19أوت ( 2016الترشح للدراسات التكنولوجية و للماجستير)
 09سبتمبر ( 2016الترشح للدكتوراه)
و ذلك حسب ختم مكتب الضبط املركزي بالوزارة او البريد
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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، يتم مع إعالن النتائج ،استدعاء الطلبة املقبولون لحضور اجتماع إخباري باإلدارة العامةللتعاون سيتم تحديد موعده في اإلبان.
 للحصول على املزيد من املعلومات الخاصة بالجامعات املغربية واملؤسسات الراجعة إليهابالنظر باإلمكان زيارة موقع الواب التاليwww.enssup.gov.ma :
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