ّ
الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اإلدارة العامة للتعاون الدولي

إع ـ ـ ـ ـ ـ ـالن
في إطار التبادل الطالبي مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،تعلم وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي أنها تفتح باب الترشح لالستفادة من  100منحة و 100مقعد دراس ي في
مرحلتي املاجستير والدكتوراه بمؤسسات جامعية عمومية بالجزائر بعنوان السنة الجامعية
.2017/2016
 -1املنح الجامعية املخصصة للطلبة التونسيين للدراسة بالجامعات الجزائرية بعنوان
السنة الجامعية : 2017-2016
االختصاص
اللغة الفرنسية

عدد املنح

الشهادة العلمية
ماجستير

10

دكتوراه

10
05

دكتوراه
االعالمية واالتصاالت
الطاقة ( الطاقية ،الطاقة املتجددة واملحيط) دكتوراه
ماجستير
البترول/كيمياء البترول
دكتوراه
االلكترونيك
الطوبوغرافيا
الهندسة معمارية
الفنون التشكيلية
علوم اآلثار
الصحافة وعلوم األخبار
النانو تكنولوجيا
الرياضة
املجموع

05
05
05
05

دكتوراه
ماجستير
دكتوراه
دكتوراه
ماجستير

05

دكتوراه

05

دكتوراه
ماجستير

05
05

دكتوراه

10

دكتوراه
دكتوراه

05

05
05
05

05

100
1

 -2املقاعد البيداغوجية املخصصة للطلبة التونسيين للدراسة بالجامعات الجزائرية
بعنوان السنة الجامعية : 2017- 2016
يمكن لكل طالب تونس ي تتوفر فيه الشروط ،الترشح لجميع االختصاصات في مرحلتي
املاجستير و الدكتوراه ما عدى االختصاصات املذكورة انفا والخاصة باملنح وكذلك
االختصاصات املتعلقة بالدراسات الطبية وشبه الطبية و الصيدلة والبيطرة و الدراسات العليا
املؤهلة لشهادة الكفاءة في مهنة املحاماة.
مالحظات
 يخضع القبول النهائي للطلبة إلى موافقة السلطات الجزائرية. يتمتع الطلبة املمنوحون في جميع االختصاصات: بمنحة جامعيةمسندة من قباللسلطات الجزائرية،
 بجميع الخدمات الجامعية (ايواء ،اطعام ،نقل جامعي وعمومي وخدمات صحية)
 ال تتحمل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 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 الترشح لالختصاص واملرحلة املطلوبين بعنوان السنةالجامعية  2015/2014أو .2016/2015
 *يتعين على املترشح تحديد املؤسسة الجامعية التي يرغب الطالب مواصلة الدراسة بها.اختيار املترشحين
ّ
املحددة والتي تستجيب للشروط املذكورة آنفا،ترتيبا
يتم اختيار مطالب املترشحين الواردة في اآلجال
ّ
تفاضليا وذلك اعتمادا على مجموعة من النقاط تسند لكل مترشح يتم احتسابها كالتالي:
 مجموع النقاط= (املعدل العام لسنوات الدراسة الجامعية  مكافأة عدم الرسوب)  +مكافأةالدورة  +مكافأة املالحظة.
 املعدل العام لسنوات الدراسة الجامعية = (املعدل النهائي للسنة األولى +املعدل النهائي للسنةالثانية+املعدل النهائي للسنة الثالثة)3/
 مكافأة عدم الرسوب =  1في حال عدم الرسوب أو  0.8في حال الرسوب مرة واحدة أو  0.6فيحال الرسوب مرتين.
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 مكافأة الدورة =  1في حال النجاح خالل الدورة الرئيسية أو  0في حال النجاح في دورةالتدارك.
 مكافأة املالحظة =  0في حال النجاح بمالحظة متوسط أو  1في حال النجاح بمالحظة قريب منالحسن أو  2في حال النجاح بمالحظة حسن أو  3في حال النجاح بمالحظة حسن جدا.
مالحظة
 تؤكد الوزارة على أنه ال تتم دراسة أي ملف ال يتضمن جميع الوثائق املطلوبة و يرد بعداآلجال املحددة  05أوت  2016بالنسية للطلبة املترشحين لشهادة املاجستير و  23سبتمبر 2016
بالنسبة للطلبة املترشحين لشهادة الدكتوراه.
ملف املترشح
 يتكون ملف الترشح من طلب التسجيل حسب املطبوعة رفقته إضافة إلى الوثائق التالية : 02نسخ طبق االصل من جميع الشهادات املتحصل عليها (باكالوريا ،إجازة ،ماجستير  )..؛  02نسخ طبق االصل من جميع كشوفات االعداد املتحصل عليها (باكالوريا ،إجازة ،ماجستير  )..؛02 -نسخ خخخ مخ خخن مبخ خ خ

مشخ خخروع البحخ خخث الخ خخذي سخ خخينجزه املرشخ خخح خخ خخالل دراسخ خخته بشخ خخهادة الخ خخدكتوراه

بالجزائر (يتكون من  1200كلمة علخى األكرخر و يتضخمن  :عنخوان البحخث ،أهدافخه ،اإلشخكاية املعتمخدة،
املنهجية املتبعة و كذا الكلمات املفتاح للبحث) ؛
 02نسخ من رسالة املاجستير بالنسبة للمرشحين ملرحلة الدكتوراه ؛ نسخة من الصفحات األولى لجواز السفر؛ أربع صور فوتوغر ّافية حديثة باأللوان (يكتب على ظهرها إسم املرشح) ؛
 -كل شهادة أكاديمية إضافية أو إثبات لخبرة عملية من شأنها أن تعزز ملف الترشيح.

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:
 05أوت ( 2016الترشح للماجستير)
 23سبتمبر ( 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.
*لبحصول على املزيد من املعلومات الخاصة بالجامعات الجزائرية واملؤسسات الراجعة إليها بالنظر
باإلمكان زيارة موقع الواب التالي www.mesrs.dz :
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