وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وتكنولوجيا المعلومات واالتصال
اإلدارة العامة للشؤون الطالبية

يف اطار برنامج تكوين مكوين التعليم العايل ،تضع االدارة العامة للشؤون الطالبية على ذمة الطلبة التونسيني املتفوقني يف االختصاصات
املبينة باجلدول املوايل،منحا العداد دراسات املاجستري مث الدكتوراه بكندا بعنوان السنة اجلامعية 5102/5102

عر

االختصـاص المزمع إتباعه

المسالك المعنية

عـدد المنـح
المجموعة األولى

1

االتصاالت

3

االتصاالت الالسلكية ،االتصاالت عرب األلياف البصرية  ،األنظمة
احملمولة ،األجهزة اإللكرتونية.

هندسة اإلعالمية

5

الصناعية،
الشبكات اإلعالمية احلديثة ،املعلوماتية الكمية ،اإلعالمية ّ
األنظمة املعلوماتية ،محاية الشبكات.

 3اهلندسة الصناعية

3

الصناعية
الصناعية ،اللّوجستيك والنّقل ،اآلالت الكهربائية ّ
إدارة املشاريع ّ

2

النانوتكنولوجيا
4
5
6
7

2

االنظمة النانوية  ،االنضمة البصرية  ،االجهزة الذكية

هندسة الطاقة

3

الطّاقات النّظيفة واملتج ّددة  ،الطاقة النّووية  ،اجلوانب املتع ّددة للطاّقة ،

اهلندسة امليكانيكية

2

ميكاترونيك ،ميكانيكا املوائع  ،األيروديناميكا .

هندسة املواد

2

هندسة احمليط

3

الطاّقة واحمليط .

املواد ال ّذكية ،املواد احلديثة  ،املواد والصناعة النّانوية ،ميكرو و
نانوتكنولوجيا .
اجليوتقنية  ،ديناميكيا اإلنشاءات و الرتبة  ،التنمية املستدمية  ،املاء
واحمليط  ،تنقية املياه والبيئة
المجموعة الثانية

 1اللغة واآلداب و احلضارة
االنقلزية

3

اللغة واآلداب و احلضارة االنقلزية (يف اجلامعات االنقلوفونية دون سواها)
المجموعة الثالثة

 1علوم التمربض
 2علوم الصحة
المجموع:

2

التكوين يف علوم التمريض

2
33

املعاجلة الطبيعية،اعادة التأهيل،تقومي النطق،تدرمي القدم...،
انظر امللحق اخلاص بالدراسات بكندا علىwww.best.rnu.tn:

 .0يتم ترشيح الطالب يف مرحلة اوىل من طرف املؤسسة الراجع اليها بالنظر.

كيفية الرتشح

 .5يسجل الطالب املرشح والراغب يف الدراسة باخلارج إجباريا يف موقع الواب املوحد لإلدارة
العامة للشؤون الطالبية  www.best.rnu.tnويقدم ملفه اىل رئاسة اجلامعة.
 .3اخر اجل لتقدمي امللفات يوم  5102/05/31حسب ختم مكتب ضبط اجلامعة
بالنسبة جملموعة االختصاصات االوىل :
الطلبة املرشحون من طرف مؤسساهتم واملسجلون بالسنة الثالثة من شهادة املهندس بعنوان السنة
اجلامعية 5102-5102

الطلبة املعنيون
بالرتشح

بالنسبة جملموعة االختصاصات الثانية :
الطلبة املرشحون من طرف مؤسساهتم و املسجلون بالسنة الثالثة اجازة اساسية بعنوان السنة
اجلامعية 5102-5102
بالنسبة جملموعة االختصاصات الثالثة:
الطلبة املرشحون من طرف مؤسساهتم و املسجلون بالسنة الثالثة اجازة تطبيقية بعنوان السنة
اجلامعية 5102-5102
 .1المعدل العام االدنى  :م.ع.أ:

الشروط املبدئية
للرتشح

بالنسبة لالختصاصات األدبية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  :م.ع.أ≥ 51/0012
بالنسبة لالختصاصات العلمية والتقنية :م.ع.أ ≥ 51/0512

 .2مسار الدراسة  :مسار منتظم مع عدم الرسوب او االنقطاع خالل كامل سنوات
الدراسة

المجموعة االولى ( :معدل الدورة الرئيسية يف السنة االوىل هندسة +معدل الدورة الرئيسية يف

السنة الثانية هندسة* 112 +معدل الرتبة)512/
معدل الرتبة :م.ر

بالنسبة للمهندسني الناجحني يف املناررة الوطنية :م.ر=-0(*51رتبة الطالب/جمموع املقبولني)

كيفية احتساب
هندسة/عدد الطلبة يف قسمه)
ال م.ع.أ

بالنسبة للمهندسني الناجحني يف املناررة اخلصوصية :م.ر=-0(*51رتبة الطالب يف السنة االوىل

المجموعة الثانية (:معدل الدورة الرئيسية يف السنة اوىل اجازة  +معدل الدورة الرئيسية يف السنة

الثانية اجازة)5/

المجموعة الثالثة ( :معدل الدورة الرئيسية يف السنة االوىل اجازة +معدل الدورة الرئيسية يف

السنة الثانية اجازة)5/

التسجيل
باجلامعات
الكندية

على املرتشحني أن يبادروا منذ صدور هذا اإلعالن بتقدمي مطالب تسجيل مبدئي لدورة الخريف
باجلامعات الكندية وفقا لتوصيات وتعليمات البعثة الجامعية بمنتريال.
 إذا تعذر التسجيل بدورة اخلريف  5102ألسباب خارجة عن نطاق الطالب،ميكن قبولالتسجيل بصفة استثنائية بدورة الشتاء  5102بعد موافقة البعثة الجامعية بمنتريال

0يقدم الطلبة التونسيني الدارسني باخلارج مطالبهم مباشرة اىل اإلدارة العامة للسؤون الطالبية :
اخر اجل للتسجيل عرب موقع الواب 5102/05/31الطلبة التونسيني
ا-خر اجل لتقدمي امللفات  5102/10/10:حسب ختم مكتب الضبط املركزي بالوزارة.
الدارسيني
 5الطلبة املعنيون بالرتشح  :املسجلون بعنوان السنة اجلامعية  5102-5102بالسنة النهائية

باخلارج

بشهادة ختول التسجيل باملاجستري و معرتف هبا من طرف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكنولوجيا املعلومات واالتصال.
يتوجب على املرتشحني ملنحة وطنية للدراسة بكندا :

االتصال بالبعثة اجلامعية مبنرتيال،وإتباع توصياهتا خبصوص االختصاصات واملسارات واجلامعاتاملعنية باملنح وذلك قبل البدء بتقدمي مطالب التسجيل املبدئي.
مالحظات هامة
 االطالع على الروابط اخلاصة بربامج الدراسة والتثبت من توفر شروط القبول لديهم وخاصةطبيعة التكوين املطلوب عند القبول املبدئي بالربنامج املزمع إتباعه.

بتونس  :وزارة التعليم العايل و البحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واالتصال -اإلدارة العامة
للشؤون الطالبية,شارع أوالد حفوز  0131تونس -موقع الواب:

عناويـن مفيـدة :

www.best.rnu.tn
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