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 الجمهورّي التونسي
ار التعلي العالي والبحث العلمي  و

ولي    اإدار العام للتعاو ال
 

 

 اــــــــــــــــــإع
 

طاٙ التبادڋ الطابي مع  ٚاطيغ الشعبيغفي  ٚيغ الٖيمق ٜائ يغ الج ٙع التعليږ العالي الجمهٙڤ ا ، تعلږ ٛڣ
ح لاستفادع منالبحن العلمي أنڣ  ٙاس ي ةةتڣ  غمنح ةةت ها تفتح باب الًر ٚحلتي  مقعٖ د في م

سساػ جامعيغ عمڤميغ  اه بم ٚ اماجستير ڣالٖكتٙڤ ٜائ  ب8تة2ة7تة2بعنڤاڗ السنغ الجامعيغ  بالج

ي بعنوا السن -ت ائ راس بالجامعا الج امنح الجامعي امخصص للطلب التونسيي لل
 :8تة2ة7تة2الجامعي 

د امن الشهاد العلمي تتصا ال   حع

 البتروكيمياء
 5ت ماجستير
 5ة دكتوراه

افيا  طوبوغ
 5ت ماجستير
 5ة دكتوراه

 الطاق

 ةت ماجستير
 ةت دكتوراه

 العامي
 ةت ماجستير
 ةت دكتوراه

 اللكترونيك

 ةت ماجستير
 ةت دكتوراه

 ةةت امجموع

راس بالجامعا ال راسيامقاع ال-2 ي بعنوا السن امخصص للطلب التونسيي لل ائ ج
 :8تة2-7تة2الجامعي 

ٚڣط، يمكن لكل طالظ تڤنس ي  ح تتڤفٚ فيڢ الش ٚحلتي  الًر لجميع ااختصاصاػ في م
ع انفا ڣالخاصغ بامنح ڣك٘لڊ  اه  ما عٖڥ  ااختصاصاػ ام٘كٙڤ اماجستير ڣ الٖكتٙڤ

ٙاساػ الطبيغ ڣشبڢ الطبيغ ڣ الصيٖلغ ڣالبيط ٙاساػ العليا  ٚعااختصاصاػ امتعلقغ بالٖ ڣ الٖ
ع في مهنغ امحاماع هلغ لشهادع الكفا  بام
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 ماحظا

لګ مڤافقغ السلطاػ لليخضع القبڤڋ النهائي  - ٚيغطلبغ  ٜائ  بالج
 :في جميع ااختصاصاػ منوحو اميتمتع الطلبغ  -

 لسلطاػ مسنٖع من قبابمنحغ جامعيغ ٚ ٜائ  ،يغالج

 اطعام، نق ،  ل جامعي ڣعمڤمي ڣخٖماػ صحيغ(بجميع الخٖماػ الجامعيغ )ايڤا

ٙع التعليږ العالي ڣ البحن العلميا تتحمل  - ا ٙيفبٛڣ  أيغ مصا

وط الترشح  ش

ح أڗ يكڤڗ :    يشًرط في امًر
ٛع أڣ ما ي - ٚحلغ اماجستيرحاصا علګ شهادع اإجا ، أڣ شهادع اماجستير أڣ ما عادلها بالنسبغ م

اه ٚحلغ الٖكتٙڤ  بيعادلها بالنسبغ م

حلا لګ الشهادع التي تمكنڢ من حاصا ع - ٚحلغ امطلڤبيڗ بعنڤاڗ السنغ الًر ختصاص ڣام
 ب7تة2ة6تة2أڣ  6تة2ة5تة2الجامعيغ 

ح*  - ٙاسغ بها يتعيڗ علګ امًر ٚغظ الطالظ مڤاصلغ الٖ سسغ الجامعيغ التي ي  بتحٖيٖ ام

 يترشحام اتتيار 

ٙ مطالظ  حيڗيتږ اختيا دع امًر ّٖ ٙدع في اآجاڋ امح نفا الڤا ع  ٚڣط ام٘كٙڤ ٚتيبا ، ڣالتي تستجيظ للش ت
لڊ اعتمادا علګ  ح يتږ احتسابها كالتالي:تفاضلّيا ٗڣ  مجمڤعغ من النقاط تسنٖ لكل مًر

 :حصلي عل شهاد الجاماستر وامتشهاد ارشحي لبالنسب للمت-ت
ٙاسغ الجامعيغ  - ٚسمجمڤع النقاطج )امعٖڋ العام لسنڤاػ الٖ ڤب( + مكافأع مكافأع عٖم ال

ع + مكافأع اماحظغ  بلكل سنغ نجاٍالٖٙڣ

ٙاسغ الجامعيغ ج )امعٖڋ النهائي للسنغ اأڣلګ+ امعٖڋ النهائي للسنغ  - امعٖڋ العام لسنڤاػ الٖ
 3الثانيغ+امعٖڋ النهائي للسنغ الثالثغ(ة

ٚسڤب ج  - ٚسڤب  تمكافأع عٖم ال ٚع ڣاحٖع أڣ  8بةأڣ في حاڋ عٖم ال ٚسڤب م في  6بةفي حاڋ ال
ٚتيڗب ٚسڤب م  حاڋ ال

ع ج  - ٚئيسيغ أڣ  تمكافأع الٖٙڣ ع ال ع  ةفي حاڋ النجاٍ خاڋ الٖٙڣ في حاڋ النجاٍ في دٙڣ
ٙڅب  التٖا

في حاڋ النجاٍ  تفي حاڋ النجاٍ بماحظغ متڤسط أڣ  ةج لكل سنغ نجاٍ مكافأع اماحظغ  -
ٚيظ من الحسن أڣ  ڋ النجاٍ بماحظغ في حا 3في حاڋ النجاٍ بماحظغ حسن أڣ  2بماحظغ ق

 حسن جٖاب
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كتوراه و امتحصلي عل :-2   بالنسب للمترشحي لل

 :شهاد اماجستير 

ٙاسغ الجامعيغ  - ٚسڤب ( + مكافأع مجمڤع النقاط ج )امعٖڋ العام لسنڤاػ الٖ مكافأع عٖم ال
ع + مكافأع اماحظغ  بلكل سنغ نجاٍالٖٙڣ

ٙاسغ الجامعيغ ج )امعٖڋ النهائي للسنغ اأڣلګ - + امعٖڋ ماجستير امعٖڋ العام لسنڤاػ الٖ
 2(ةماجستير  النهائي للسنغ الثانيغ

ٚسڤب ج  - ٚسڤب أڣ  تمكافأع عٖم ال ٚع ڣاحٖع أڣ  8بةفي حاڋ عٖم ال ٚسڤب م في  6بةفي حاڋ ال
ٚتيڗب ٚسڤب م  حاڋ ال

 
ع ج  - ٚئيسيغ أڣ في حاڋ النجاٍ خاڋ ا تمكافأع الٖٙڣ ع ال ع  ةلٖٙڣ في حاڋ النجاٍ في دٙڣ

ٙڅب  التٖا
في حاڋ النجاٍ  تفي حاڋ النجاٍ بماحظغ متڤسط أڣ  ةج  لكل سنغ نجاٍمكافأع اماحظغ -

ٚيظ من الحسن أڣ  في حاڋ النجاٍ بماحظغ  3في حاڋ النجاٍ بماحظغ حسن أڣ  2بماحظغ ق
 حسن جٖاب

 مهنشهاد: 

ٙاسغ الجامعيغ مجمڤع النقاط ج )امعٖڋ ال - ٚسڤب ( + مكافأع عام لسنڤاػ الٖ مكافأع عٖم ال
ع + مكافأع اماحظغ  بلكل سنغ نجاٍالٖٙڣ

ٙاسغ الجامعيغ ج )امعٖڋ النهائي للسنغ اأڣلګ - + امعٖڋ مهنٖٝ امعٖڋ العام لسنڤاػ الٖ
 3+ امعٖڋ النهائي للسنغ الثالثغ(ةمهنٖٝالنهائي للسنغ الثانيغ

ٚسڤب  - ٚسڤب أڣ  تج مكافأع عٖم ال ٚع ڣاحٖع أڣ  8بةفي حاڋ عٖم ال ٚسڤب م في  6بةفي حاڋ ال
ٚتيڗب ٚسڤب م  حاڋ ال

ع ج  - ٚئيسيغ أڣ  تمكافأع الٖٙڣ ع ال ع  ةفي حاڋ النجاٍ خاڋ الٖٙڣ في حاڋ النجاٍ في دٙڣ
ٙڅب  التٖا

في حاڋ النجاٍ  تفي حاڋ النجاٍ بماحظغ متڤسط أڣ  ةج  لكل سنغ نجاٍمكافأع اماحظغ -
ٚيظ من الحسن أڣ  بماحظغ في حاڋ النجاٍ بماحظغ  3في حاڋ النجاٍ بماحظغ حسن أڣ  2ق

 حسن جٖاب

 

 ماحظ

ٙاسغ أڬ ملف  - ٙع علګ أنڢ ا تتږ د ا كٖ الٛڤ ٚد بعٖ  يتضمن جميع الڤثائڄ امطلڤبغ ا ت ڣ ي
حيڗ لشهادع اماجستير ڣ  7تة2أڣػ  25 اآجاڋ امحٖدع  سبتمبر  5تبالنسيغ للطلبغ امًر

اهب 72تة حيڗ لشهادع الٖكتٙڤ  بالنسبغ للطلبغ امًر
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 ملف امترشح

ح من  :الڤثائڄ التاليغ:يتكڤڗ ملف الًر
ح،   - ٚف امًر ٚفڄ( مستڤفيغ امعلڤماػ ڣممضاع من ط ه ام جيل )حسظ النمٗڤ ٙع ت  استما

خ طبڄ ااصل من جميع الشهاداػ امتحصل عليها )باك2ة - ٛع، ماجستير بب( ان جا يا،   ؛لٙڤ

خ طبڄ ااصل من جميع كشڤفاػ ااعٖاد امتحصل عليها )باك 2ة - ٛع، ماجستير بب( ؛ان جا يا،   لٙڤ

ٙاسخختڢ بشخخهادع 2ة - خخح خخخاڋ د ٜه امٚ ٚڣع البحخخن الخخ٘ڬ سخينج خخ مخخن م خخخو مشخخ ٚ ن ٜائ اه بخخالج الخخٖكتٙڤ
نهجيخغ امعتمخٖع، ام اإشخكاليغكلمغ علګ اأكٌخر ڣ يتضخمن: عنخڤاڗ البحخن، أهٖافخڢ،  ةة2تمن  )يتكڤڗ 

 (؛بببللبحنامتبعغ ڣ الكلماػ امفتاٍ 

اه ؛تة - ٚحلغ  الٖكتٙڤ حيڗ م ٙسالغ اماجستير بالنسبغ للمٚ خ من   ن

-  ٛ خغ من الصفحاػ اأڣلګ لجڤا  ؛السفٚن

ٜٛ ملف الًرشيح - ثبات خبرع عمليغ من شأنها أڗ تع ضافيغ أڣ   كل شهادع أكاديميغ 

ٙقميغيحمل جميع الڤثائڄ امكڤنغ ( CDقٚص مضغڤط ) - خغ  ح )ن ٚ اسږ الطالظ(ملف امًر  بمع ٗك

اع ك  يت إي  امطال بمكت الضبط ام
ار التعلي العالي والبحث العلمي   بو

ولي)اإدار العام   (للتعاو ال
 تونس -ة3ةتشارع أولد حفو 

يق البري  أو عن ط
 

لڊ في أجل أقصاه   :يڤم الجمعغٗڣ
ح للماجستير(7تة2أڣػ  25  )الًر
اه( 7تة2سبتمبر  5ت ح للٖكتٙڤ  )الًر

لك  ك و   البريتت و أحس تت مكت الضبط ام
 

 النتائج

ٚ قائمغ امقبڤلينٖڣڗ سڤاهږ علګ  -  www.best.rnu.tn ,www.mes.tn:يڗڤقعاميتږ نش

 ،انتظاٙ اػئماتكڤڗ ه٘ه النتائٌ نهائيغ ڣا يقع اعتماد ق -

ٙڬ جتماع احضٙڤ  ڤنقبڤلام بغلطلااستٖعا،النتائٌعانممع يت -  خبا

 بفي اإباڗمڤعٖه  سيتږ تحٖيٖ -
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ٜيٖ من امعلڤماػ الخاصغ بالجامعاػ * ٚيغل حصڤڋ علګ ام ٜائ ٚ  الج ليها بالنظ ٚاجعغ  سساػ ال ڣام

ٙع مڤقع الڤاب التالي ٛيا  www.mesrs.dz :باإمكاڗ 
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 الجزائالتعا مع ح  م ترشحالمعطيا حول 

 8تة2-7تة2 الجامعي لسحبالنسب ل

 
ٙع كاملغ ٙاسغ  يرجګ التفضل بملء ااستما خغ من بطاقاػ اأعٖاد السنويغ الخاصغ بجميع سنواػ الٖ وتقٖيږ ن

سوبالجامعيغ  ٙع أڗ تن بما فيها سحوا ال ص ه٘ه البطاقاػ علګ امعٖل باللغغ العربيغ أو الفرنسيغ فقط مع ضرو
 السنوڬ مرقماب

ح امطلوب من قبل السلطاػ  ٙع إلګ ملف التر ٜائريغتضاف ه٘ه ااستما بوهي  الج ا تعوض كو   مكمل للملف ام
 

: الهاتف: اللق  اإس 

ني:  البري اإلكتر
ة  ااختصاص: ي )أستا  الشهاد العلمي

اه(: ةماجستيرةدكتو  جا

سس ا :ام  لجامعي التونسي

 بالجزائامطلوبااختصاص 

الشهاد العلمي 
اه(:  )ماجستيرةدكتو

  ااختصاص: 

ي سس الجامعي الجزائ   ام

 

ل السح الجامعي اماحظ )متوسط،  امع
ي من الحسن ، ق

ا(  حسن، حسن ج

 ، ئيسي ال )
ا  ك(ت

 ااختصاص

     
     
     
     
     
     
     

 

يا: : الباكالو ل: ااختصاص: السح : امع  ال

لي ّ  اإدا العاّم للتعا ال
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ح يتږ احتسابها كالتالي: حيڗ من خال إسناد مجموعغ من النقاط لكل متر ٙ امتر  سيتږ اختيا
 
:- ت امتحصلي على شهاد ااجا  بالنسب للمترشحي لشهاد اماستر 

ٙاسغ الج ع + مكافأع امعيغ مجموع النقاط = )امعٖل العام لسنواػ الٖ مكافأع عٖم الرسوب ( + مكافأع الٖٙو
 بلكل سنغ نجاحاماحظغ

ٙاسغ الجامعيغ = )امعٖل النهائي للسنغ اأولګ+ امعٖل النهائي للسنغ الثانيغ + امعٖل النهائي  امعٖل العام لسنواػ الٖ
 3للسنغ الثالثغ(ة

 في حال الرسوب مرتيڗب 6بةحال الرسوب مرع واحٖع أو في  8بةفي حال عٖم الرسوب أو  تمكافأع عٖم الرسوب = 
ع =  ع الرئيسيغ أو  تمكافأع الٖٙو ٙڅب ةفي حال النجاح خال الٖٙو ع التٖا  في حال النجاح في دٙو
في حال النجاح بماحظغ قريظ من الحسن  تفي حال النجاح بماحظغ متوسط أو  ة=  لكل سنغ نجاحمكافأع اماحظغ

 في حال النجاح بماحظغ حسن جٖاب 3ح بماحظغ حسن أو في حال النجا 2أو 
اه و امتحصليڗ علګ :-2  حيڗ للٖكتٙو  بالنسبغ للمتر

 شهادع اماجستير: -

ٙاسغ الجامعيغ  ع + مكافأع مجموع النقاط = )امعٖل العام لسنواػ الٖ مكافأع عٖم الرسوب ( + مكافأع الٖٙو
 بلكل سنغ نجاحاماحظغ

ٙاسغ الجامعيغ = )امعٖل النهائي للسنغ اأولګ ماجستير+ امعٖل النهائي للسنغ الثانيغ  امعٖل العام لسنواػ الٖ
 2ماجستير (ة

 في حال الرسوب مرتيڗب 6بةفي حال الرسوب مرع واحٖع أو  8بةفي حال عٖم الرسوب أو  تمكافأع عٖم الرسوب = 

ع =  ع الرئيسيغ أو في حال النجاح خال ال تمكافأع الٖٙو ٙڅب ةٖٙو ع التٖا  في حال النجاح في دٙو
في حال النجاح بماحظغ قريظ من الحسن  تفي حال النجاح بماحظغ متوسط أو  ة= لكل سنغ نجاحمكافأع اماحظغ 

 في حال النجاح بماحظغ حسن جٖاب 3في حال النجاح بماحظغ حسن أو  2أو 

 شهادع مهنٖٝ: -

ٙاسغ الجامعيغ مجموع النقاط = )امعٖل ال ع + مكافأع عام لسنواػ الٖ مكافأع عٖم الرسوب ( + مكافأع الٖٙو
 بلكل سنغ نجاحاماحظغ

ٙاسغ الجامعيغ = )امعٖل النهائي للسنغ اأولګ مهنٖٝ+ امعٖل النهائي للسنغ الثانيغ  امعٖل العام لسنواػ الٖ
  3مهنٖٝ+ امعٖل النهائي للسنغ الثالثغ(ة

 في حال الرسوب مرتيڗب 6بةفي حال الرسوب مرع واحٖع أو  8بةفي حال عٖم الرسوب أو  تب = مكافأع عٖم الرسو 

ع =  ع الرئيسيغ أو  تمكافأع الٖٙو ٙڅب ةفي حال النجاح خال الٖٙو ع التٖا  في حال النجاح في دٙو
ظغ قريظ من الحسن في حال النجاح بماح تفي حال النجاح بماحظغ متوسط أو  ة= لكل سنغ نجاحمكافأع اماحظغ 

 في حال النجاح بماحظغ حسن جٖاب 3في حال النجاح بماحظغ حسن أو  2أو 

 

 اإمضـــــــاء 
 
 

ٙع العامغ للتعاوڗ  ٙكغ يرجګ ااتصال باإدا خغ إلكترونيغ من ج٘اٗع امشا ٜيٖ امعلوماػ حول امنحغ أو لطلظ ن م
 بcoopint@mes.rnu.tnن طريڄ البريٖ االكتروني : عالٖولي 

 
 

mailto:coopint@mes.rnu.tn
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 الجزائفي ب منح اسيللمقاع ال ترشحالمعطيا حول 

 7تة2- 6تة2 الجامعي لسنبالنسب ل

 
ٙع كاملغ ٙاسغ  يرجګ التفضل بملء ااستما خغ من بطاقاػ اأعٖاد السنويغ الخاصغ بجميع سنواػ الٖ وتقٖيږ ن

سوبالجامعيغ  ٙع أڗ تنص ه٘ه البطاقاػ علګ امعٖل باللغغ العربيغ أو الفرنسيغ فقط  بما فيها سنوا ال مع ضرو
 السنوڬ مرقماب

ح امطلوب من قبل السلطاػ  ٙع إلګ ملف التر ٜائريغتضاف ه٘ه ااستما بوهي  الج ا تعوض كو   مكمل للملف ام
 

: الهاتف: اللق  اإس 

ني:  البري اإلكتر
ة  ااختصاص: ي )أستا  الشهاد العلمي

ا ةماجستيرةدكتو  ه(:جا

: سس الجامعي التونسي  ام

 بالجزائامطلوبااختصاص 

الشهاد العلمي 
اه(:  )ماجستيرةدكتو

  ااختصاص: 

ي سس الجامعي الجزائ   ام

 

ل السن الجامعي اماحظ )متوسط،  امع
ي من الحسن ، ق

ا(  حسن، حسن ج

، ال  ئيسي ( 
ك( ا  ت

 ااختصاص

     
     
     
     
     
     
     

 

يا: : الباكالو ل: ااختصاص: السن : امع  ال

لي ّ  اإدا العاّم للتعا ال
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ح يتږ احتسابها كالتالي: حيڗ من خال إسناد مجموعغ من النقاط لكل متر ٙ امتر  سيتږ اختيا
 
:- ت امتحصلي على شهاد ااجا  بالنسب للمترشحي لشهاد اماستر 

ٙاسغ الجامعيغ مجموع النقاط = )امعٖل العام لسنو  ع + مكافأع اػ الٖ مكافأع عٖم الرسوب ( + مكافأع الٖٙو
 اماحظغ لكل سنغ نجاحب

ٙاسغ الجامعيغ = )امعٖل النهائي للسنغ اأولګ+ امعٖل النهائي للسنغ الثانيغ + امعٖل النهائي  امعٖل العام لسنواػ الٖ
 3للسنغ الثالثغ(ة

 في حال الرسوب مرتيڗب 6بةفي حال الرسوب مرع واحٖع أو  8بةرسوب أو في حال عٖم ال تمكافأع عٖم الرسوب = 
ع =  ع الرئيسيغ أو  تمكافأع الٖٙو ٙڅب ةفي حال النجاح خال الٖٙو ع التٖا  في حال النجاح في دٙو

في حال النجاح بماحظغ قريظ من  تفي حال النجاح بماحظغ متوسط أو  ةمكافأع اماحظغ لكل سنغ نجاح = 
 في حال النجاح بماحظغ حسن جٖاب 3في حال النجاح بماحظغ حسن أو  2و الحسن أ

اه و امتحصليڗ علګ :-2  حيڗ للٖكتٙو  بالنسبغ للمتر

 شهادع اماجستير: -

ٙاسغ الجامعيغ  ع + مكافأع مجموع النقاط = )امعٖل العام لسنواػ الٖ مكافأع عٖم الرسوب ( + مكافأع الٖٙو
 اماحظغ لكل سنغ نجاحب

ٙاسغ الجامعيغ = )امعٖل النهائي للسنغ اأولګ ماجستير+ امعٖل النهائي للسنغ الثانيغ  امعٖل العام لسنواػ الٖ
 2ماجستير (ة

 في حال الرسوب مرتيڗب 6بةفي حال الرسوب مرع واحٖع أو  8بةفي حال عٖم الرسوب أو  تمكافأع عٖم الرسوب = 

ع =  ع الرئيسيغ أو في حال النجاح خال ال تمكافأع الٖٙو ٙڅب ةٖٙو ع التٖا  في حال النجاح في دٙو
في حال النجاح بماحظغ قريظ من  تفي حال النجاح بماحظغ متوسط أو  ةمكافأع اماحظغ لكل سنغ نجاح = 

 في حال النجاح بماحظغ حسن جٖاب 3في حال النجاح بماحظغ حسن أو  2الحسن أو 

 شهادع مهنٖٝ: -

ٙاسغ الجامعيغ مجموع النقاط = )امعٖل ا ع + مكافأع لعام لسنواػ الٖ مكافأع عٖم الرسوب ( + مكافأع الٖٙو
 اماحظغ لكل سنغ نجاحب

ٙاسغ الجامعيغ = )امعٖل النهائي للسنغ اأولګ مهنٖٝ+ امعٖل النهائي للسنغ الثانيغ  امعٖل العام لسنواػ الٖ
  3مهنٖٝ+ امعٖل النهائي للسنغ الثالثغ(ة

 في حال الرسوب مرتيڗب 6بةفي حال الرسوب مرع واحٖع أو  8بةفي حال عٖم الرسوب أو  تسوب = مكافأع عٖم الر 

ع =  ع الرئيسيغ أو  تمكافأع الٖٙو ٙڅب ةفي حال النجاح خال الٖٙو ع التٖا  في حال النجاح في دٙو
احظغ قريظ من في حال النجاح بم تفي حال النجاح بماحظغ متوسط أو  ةمكافأع اماحظغ لكل سنغ نجاح = 

 في حال النجاح بماحظغ حسن جٖاب 3في حال النجاح بماحظغ حسن أو  2الحسن أو 

 

 اإمضـــــــاء 
 
 

ٙع العامغ للتعاوڗ  ٙكغ يرجګ ااتصال باإدا خغ إلكترونيغ من ج٘اٗع امشا ٜيٖ امعلوماػ حول امنحغ أو لطلظ ن م
 بcoopint@mes.rnu.tnن طريڄ البريٖ االكتروني : الٖولي ع
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