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يف

االختصاصات التالية:
عدد املنح

بلدان الدراسة

االختصاص املزمع إتباعه

ع/ر
1

علوم إنسانية واجتماعية مطبقة يف جمال األنشطة الب نية والرياضية

3

فرنسا أو كن ا

2

تعلمية األنشطة البدنية والرياضية

2

فرنسا أو كن ا

3

علوم بيولوجية مطبقة يف جمال األنشطة الب نية والرياضية

1

فرنسا أو كن ا

العـرض الوطين
  Iالطلبة املسجلني باملؤسسات التونسية بعنوان السنة احلالية : .1يتم ترشيح الطالب يف مرحلة اوىل من طرف املؤسسة الراجع اليها بالنظر.
 .2يسجل الطالب املرشح والراغب يف ال راسة باخلارج إجباريا عرب موقع الواب
 www.best.rnu.tnاىل غاية يوم .2016 /12/26

كيفية الرتشح
واآلجال

 .3يق م الطالب ملفه اىل املؤسسة اجلامعية اليت ينتمي إليها اىل غاية يوم . 2017/01/16
(حسب ختم مكتب ضبط املؤسسة املعنية).

 IIالطلبة املتحصلون على شهاداهتم بعنوان السنة اجلامعية  2016-2015والغريمسجلني بعنوان السنة احلالية أو الدارسني باخلارج:
 .1يكون تق مي املطالب إجباريا عرب التسجيل يف موقع الواب املوح لإلدارة العامة للشؤون
الطالبية www.best.rnu.tn:

اىل غاية يوم .2016 /12/26

 .2يق م الطالب ملفه اىل اإلدارة العامة للرتبية الب نية والتكوين والبحث بوزارة الشباب
والرياضة اىل غاية يوم ( .2017/01/20حسب ختم مكتب الضبط).

الطلبة املعنيون

 -الطلبة املتحصلون على شهادة املاجستري حبث بعنوان السنة اجلامعية 2016/2015

بالرتشح

 -الطلبة املسجلون بالسنة الثانية ماجستري حبث بعنوان السنة اجلامعية 2017/2016

أ -املع ل العام األدىن :م.ع.أ ≥
ب -دراسة منتظمة  :مسار منتظم مع ع م الرسوب او االنقطاع خالل كامل
20/12.5

الشـروط املبدئية
للرتشح :

عملية االنتقاء

سنوات ال راسة

مالحظة :يتم احتساب الـ م.ع.أ وفق الصيغة التالية :

(مع ل السنة  1من شهادة اإلجازة +مع ل السنة  2من شهادة اإلجازة  +مع ل
السنة األوىل من املاجستري) 3 /
جيتاز الطالب اختبارات نفسية و لغوية و اختبارات شفادية يف التخصص و يتم احتساب جمموع
نقاطه كما يلي :
 %15مع ل االختبار النفسي واللغوي  %65+مع ل سنوات ال راسة (م.ع.أ)
 %20+مع ل االختبار الشفادي يف االختصاص.

هام جدا

 على املرتشحني أن يبادروا منذ ص ور دذا اإلعالن بتق مي مطالب تسجيلمب ئي باجلامعات الفرنسية أو الكن ية.
 بالنسبة للطلبة الراغبني يف ال راسة بكن ا ميكن هلم االستعانة بتوصياتوتعليمات البعثة اجلامعية مبنرتيال.
 -وزارة الشباب والرياضة :اإلدارة العامة للرتبية الب نية والتكوين والبحث -شارع حمم علي

عقي

–حي اخلضراء – 1003

اهلاتف - 71 841 433 :الفاكس 71 800 267 :

 -جامعة منوبة  :املركب اجلامعي مبنوبة /اهلاتف  71 602 499-71 602 996 :الفاكس

71 602 211 :

عناوين مفيدة

 جامعة جندوبة  :شارع البيئة  8100جن وبة /-اهلاتف 78 611 300 :الفاكس :78 611 299
 -جامعة صفاقس :طريق املطار كلم  3029 -0.5صفاقس /اهلاتف74 240 678- :

 74 240 986الفاكس 74 240 913 :

 -جامعة قفصة  :طريق حي النور قبالة مقهى النهرواس  -عمارة رضوان بعري / 2100-

اهلاتف  76 202 997-76 202 995 :الفاكس 76 202 996 :
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