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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اإلدارة العامة للتعاون الدولي

إع ـ ـ ـ ـ ـ ـالن
تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (اإلدارة العامة للتعاون الدولي) بأن اململكة
العربية السعودية تضع عددا من املنح الدراسية بعنوان السنة الجامعية ،2018/2017
لفائدة الطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم بالجامعات السعودية في مستوى
شهادتي املاجستير والدكتوراه في كل االختصاصات .باستثناء االختصاصات الطبية وشبه
الطبية.
مزايا املنح

يتمتع الطلبة املقبولون لالستفادة من هذه املنح باالمتيازات التالية:
 الرعاية الصحية، صرف مكافأة شهرين بدل تجهيز عند قدومهم، صرف مكافاة ثالثة أشهر بدل تخرج لشحن الكتب، املزايا التي يتمتع بها نظراؤه من طالب املؤسسة التعليمية، تأمين املؤسسة التعليمية له وجبات غذائية مخفضة، توفير السكن والرعاية العلمية واالجتماعية والثقافية والتدريبية املناسبة، -صرف التذاكر املنصوص عليها في الالئحة املالية للمؤسسة التعليمية.مالحظة :ال تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أية مصاريف.
شروط الترشح

يشترط في املترشح أن يكون :
 حاصال على شهادة اإلجازة أو ما يعادلها بالنسبة ملرحلة املاجستير ،أو شهادة املاجستيرأو ما يعادلها بالنسبة ملرحلة الدكتوراه.
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-

أن يتماش ى اختصاصه مع االختصاص املطلوب،
أن يكون متحصال على معدل  12/20فما فوق خالل دراسته باملرحلة السابقة للمرحلة
التي يترشح لها،
أال يزيد عمره على  30سنة بالنسبة إلى املترشحين ملنح املاجستير و 35سنة ملنح
الدكتوراه،
أال يكون حصل على منحة دراسية أخرى من احدى املؤسسات التعليمية في اململكة
العربية السعودية،
أال يكون مفصوال من إحدى املؤسسات التعليمية في اململكة العربية السعودية.

اختيار املترشحين
يتم اختيار مطالب املترشحين الواردة في اآلجال املحددة والتي تستجيب للشروط املذكورة
آنفا ،ترتيبا 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 0.6
في حال الرسوب مرتين.
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.
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مالحظة
تؤكد الوزارة على أنه ال تتم دراسة أي ملف ال يتضمن جميع الوثائق املطلوبة التالية أو
يرد بعد اآلجال املحددة (الثالثاء  28فيفري .)2017
ملف املترشح
يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
 استمارة (معطيات حول الترشح للمنح السعودية) مستوفية املعلومات وممضاة منطرف املترشح،
 نموذج معلومات الطالب ،مستوفية املعلومات، الشهادات املتحصل عليها (باكالوريا ،إجازة ،ماجستير  )..؛ جميع كشوفات األعداد املتحصل عليها (باكالوريا ،إجازة ،ماجستير، ).. ملخص صصو مشص صصروع البحص صصث الص صصذي سص صصينجزه املرشص صصح خص صصالل دراسص صصته بشص صصهادة الص صصدكتوراهباململك صصة العربي صصة الس صصعودية ( يتك صصون م صصن  1200كلم صصة عل صصى األك صصر ،ويتض صصمن :عن صصوان
البح ص صصث ،أهداف ص صصه ،اإلش ص صصكال ية املعتم ص صصدة ،املنتجي ص صصة املتبع ص صة و ك ص صصذا الكلم ص صصات املفت ص صصاح
للبحث)،
 رسالة املاجستير بالنسبة للمرشحين ملرحلة الدكتوراه، الصفحات األولى لجواز السفر ، أربع صور فوتوغرافية حديثة باأللوان (يكتب على ظهرها إسم املرشح)، كل شهادة أكاديمية إضافية أو إثبات لخبرة عملية من شأنها أن تعزز ملف الترشيح. يرسل امللف متضمنا كل الوثائق املنصوص عليها أعاله ،في نسختين ورقيتين (ما عدىرسالة املاجستير) ونسخة إلكترونية ( ،)CDتحمل اسم الطالب،
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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 الثالثاء  28فيفري :2017
و ذلك حسب ختم مكتب الضبط املركزي بالوزارة .

النتائج:
املقبولين
قائمة
نشر
 يتمwww.mes.tn ,www.best.rnu.tn :
 تكون هذه النتائج نهائية وال يقع اعتماد قائمات انتظار،مالحظة :يخضع القبول النهائي للطلبة إلى موافقة السلطات السعودية املختصة.
دون
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سواهم

على

املوقعين

