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الجمهورّيت التونسيت  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  إلادارة العامت للتعاون الدولي              
                

إعــــــــــــــــــالن 

   

 بأن اإلاملىت (ؤلاداسة العامت للخعاون الذولي ) وصاسة الخعليم العالي والبدث العلميم   حعل

، 2017/2018العشبيت السعىدًت جضع عذدا مً اإلاىذ الذساسيت بعىىان السىت الجامعيت 

ن في مىاصلت دساستهم بالجامعاث السعىدًت في مسخىي يغباساٌجىوسيين اٌطلبت اٌلفائذة 

 الاخخصاصاث الطبيت وشبه باسخثىاء.  الاخخصاصاث ولشهادحي اإلااحسخير والذهخىساه في

 .الطبيت

 

 مسايا املنح

 :ًخمخع الطلبت اإلالبىلىن لالسخفادة مً هزه اإلاىذ باالمخياصاث الخاليت

 الشعاًت الصحيت،  -

ً بذٌ ججهيز عىذ كذومه - ، م صشف ميافأة شهٍش

 بذٌ جخشج لصحً الىخب، أشهش صشف ميافاة ثالثت  -

 ، اإلاضاًا التي ًخمخع بها هظشاؤه مً طالب اإلاإسست الخعليميت -

 جأمين اإلاإسست الخعليميت له وحباث غزائيت مخ -
ّف
ضت، ف

بيت اإلاىاسبت،  -  جىفير السىً والشعاًت العلميت والاحخماعيت والثلافيت والخذٍس

 .صشف الخزاهش اإلاىصىص عليها في الالئدت اإلااليت للمإسست الخعليميت- -

 . ال جخدمل وصاسة الخعليم العالي والبدث العلمي أًت مصاٍسف:مالحظت

 

  شروط الترشح
 

 :  ٌشترط في اإلاترشح أن ًيىن 

خاصال على شهادة ؤلاحاصة أو ما ٌعادلها باليسبت إلاشخلت اإلااحسخير، أو شهادة اإلااحسخير  -

 . أو ما ٌعادلها باليسبت إلاشخلت الذهخىساه
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ن ًخماش ى اخخصاصه مع الاخخصاص اإلاطلىب، أ  -

للمشخلت  فما فىق خالٌ دساسخه باإلاشخلت السابلت 20/12 على معذٌ ال أن ًيىن مخدص -

، التي ًترشح لها

-  
ّف
ذ عمشه على أال  سىت إلاىذ 35 سىت باليسبت ئلى اإلاترشحين إلاىذ اإلااحسخير و30 ًٍض

الذهخىساه، 

أال ًيىن خصل على مىدت دساسيت أخشي مً اخذي اإلاإسساث الخعليميت في اإلاملىت  -

العشبيت السعىدًت، 

 . العشبيت السعىدًتال ًيىن مفصىال مً ئخذي اإلاإسساث الخعليميت في اإلاملىتأ -

اختيار املترشحين  

دة والتي حسخجيب للششوط اإلازوىسة  ًخم اخخياس مطالب اإلاترشحين الىاسدة في آلاحاٌ املحذّف

ا ورلً اعخمادا على مجمىعت مً الىلاط حسىذ ليل مترشح ًخم اخدسابها  آهفا، جشجيبا جفاضليّف

: والخالي

 + (ميافأة عذم الشسىب اإلاعذٌ العام لسىىاث الذساست الجامعيت )= مجمىع الىلاط 

. ميافأة اإلاالخظت+ ميافأة الذوسة 

اإلاعذٌ النهائي + اإلاعذٌ النهائي للسىت ألاولى)= اإلاعذٌ العام لسىىاث الذساست الجامعيت  -

 3/(اإلاعذٌ النهائي للسىت الثالثت+ للسىت الثاهيت 

 0.6 في خاٌ الشسىب مشة واخذة أو 0.8 في خاٌ عذم الشسىب أو 1= ميافأة عذم الشسىب  -

 .في خاٌ الشسىب مشجين

 في خاٌ الىجاح في دوسة 0 في خاٌ الىجاح خالٌ الذوسة الشئيسيت أو 1= ميافأة الذوسة  -

 .الخذاسن

ب 1 في خاٌ الىجاح بمالخظت مخىسط أو 0= ميافأة اإلاالخظت  -  في خاٌ الىجاح بمالخظت كٍش

 . في خاٌ الىجاح بمالخظت خسً حذا3 في خاٌ الىجاح بمالخظت خسً أو 2مً الحسً أو 
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مالحظت 

و  الخاليت أجإهذ الىصاسة على أهه ال جخم دساست أي ملف ال ًخضمً حميع الىثائم اإلاطلىبت  

 (.2017 فيفشي 28الثالثاء )ًشد بعذ آلاحاٌ املحذدة  

 

ملف املترشح 

 : الىثائم الخاليتمً ًخيىن ملف الترشح    

مسخىفيت اإلاعلىماث وممضاة مً  (معطياث خٌى الترشح للمىذ السعىدًت) اسخماسة  -

 طشف اإلاترشح،

  همىرج معلىماث الطالب، مسخىفيت اإلاعلىماث،  -

 ؛ (..باوالىسٍا، ئحاصة، ماحسخير )الشهاداث اإلاخدصل عليها   -

 ، (..باوالىسٍا، ئحاصة، ماحسخير) اإلاخدصل عليها ألاعذادحميع هشىفاث  -

ملخص مششوع البدث الزي سيىجضه اإلاششح خالٌ دساسخه بشهادة الذهخىساه   -

عىىان : ًخضمً ولمت على ألاهثر، و1200ًخيىن مً  )ًت  دباإلاملىت العشبيت السعى

ًت اإلاعخمذة، اإلاىهجيت اإلاخبعت و هزا اليلماث اإلافخاح ٌالبدث، أهذافه، ؤلاشيا

 ،(للبدث

 ،سسالت اإلااحسخير باليسبت للمششحين إلاشخلت  الذهخىساه -

 ، الصفداث ألاولى لجىاص السفش -

ت خذًثت باأللىان  -  ،(ًىخب على ظهشها ئسم اإلاششح)أسبع صىس فىجىغشافيّف

 .عمليت مً شأنها أن حعضص ملف الترشيذثباث لخبرة ول شهادة أوادًميت ئضافيت أو ئ -

ما عذي )ًشسل اإلالف مخضمىا ول الىثائم اإلاىصىص عليها أعاله، في وسخخين وسكيخين  -

 جدمل اسم الطالب،، (CD)وسخت ئلىتروهيت و (سسالت اإلااحسخير

 

 

 

 

 



4 
 

 

 املطالب حصريا بمكتب الضبط املركسي يتم إيداع
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 (إلادارة العامت للتعاون الدولي)
 تونس- 1030شارع أوالد حفوز 

 
: 2017 فيفشي 28ورلً في أحل أكصاه ًىم الثالثاء 

. و ذلك حسب ختم مكتب الضبط املركسي بالوزارة 
 

 

 :النتائج

ًخم وشش كائمت اإلالبىلين دون سىاهم على اإلاىكعين  -

:www.best.rnu.tn ,www.mes.tn  

 جيىن هزه الىخائج نهائيت وال ًلع اعخماد كائماث اهخظاس، -

 .السعىدًت املخخصتًخضع اللبٌى النهائي للطلبت ئلى مىافلت السلطاث : مالخظت


