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 الجمهورّي التونسي
البحث العلمي  ار التعلي العالي 

لي                 اإدار العام للتعا ال
 

 

 اــــــــــــــــــع
 

ٙ التبادڋ الطابي مع  طا ٚبفي  ٙع التعليږ العالي ڣ البحث العلمي أنامغ ا ها تفتح ، تعلږ ٛڣ
ح لاستفادع من  ٙاسيغ  في غمنح 38باب التر سساػ  د اه بم ٚحلتي اماجستير ڣالٖكتٙو م

ٚبيغجامعيغ عموميغ   ، حسظ الجٖڣڋ التالي:9تة2ة8تة2بعنواڗ السنغ الجامعيغ  مغ
 

سس الجامعي الشعب د امقاع الشهاد الجامعي ام  ع

Soins avancés en santé 

معه العلوم شب 
 الطبي بسطا

 
 اماست

 5ة

Santé Publique 5ة 

Physique Médicale 5ة 

افيا  5ة اماست كليا العلوم طوبوغ

بي  علوم الت
بي -  كلي علوم الت

كليا اآداب  -
 العلوم اإنساني 

كتوراه ةال  5ة اماست

 علوم اإعامي
 

 كلي العلوم
كتوراه ةال  5ة اماست

 ، نسي : )الف اللغا
، اإسباني  ي اإنكلي

)  اأماني

العلوم كلي اآد اب 
كتوراه اإنساني ةال  8ة اماست

 38 امجموع
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 ماحظا

لګ موافقغ السلطاػ لليخضع القبوڋ النهائي  - ٚبيغامطلبغ   غ
 :في جميع ااختصاصاػيتمتع الطلبغ  -

 ٚبيغالسلطاػ  مسنٖع من قبل بمنحغ جامعيغ  ،امغ

  اطعام، نقل جامعي ڣعمومي ،  ڣخٖماػ صحيغ(بجميع الخٖماػ الجامعيغ )ايوا

ٙع التعليږ العالي ڣ البحث العلميا تتحمل  - ا ٙيفب ٛڣ  أيغ مصا

شح ط الت  ش

ح أڗ يكوڗ :   يشترط في امتر
ٛع أڣ ما ي - ٚحلغ اماجستيرحاصا علګ شهادع اإجا ، أڣ شهادع اماجستير أڣ ما عادلها بالنسبغ م

اه ٚحلغ الٖكتٙو  بيعادلها بالنسبغ م

حتمكنڢ من  حاصا علګ الشهادع التي - ٚحلغ امطلوبيڗ بعنواڗ السنغ لا  التر ختصاص ڣام
 ب8تة2ة7تة2أڣ  7تة2ة6تة2الجامعيغ 

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

شحام اختيار   يت

حيڗ ٙ مطالظ امتر دع ڣالتي تستجيظ  يتږ اختيا ّٖ ٙدع في اآجاڋ امح نفاالوا ع  ٚڣط ام٘كٙو ٚتيبا ، للش ت
لڊ اعتمادا علګ  ح يتږ احتسابها كالتالي:تفاضلّيا ٗڣ  مجموعغ من النقاط تسنٖ لكل متر

امتبالنسب للمت-ت  :حصلي عل شهاد اإجاشحي لشهاد اماست 
ٙاسغ الجامعيغ  - ٚسوب( + مكافأع مجموع النقاط= )امعٖڋ العام لسنواػ الٖ مكافأع عٖم ال

ع + مكافأع اماحظغا  بلكل سنغ نجاٍ لٖٙڣ

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

ٚسوب =  - ٚسوب أڣ  تمكافأع عٖم ال ٚع ڣاحٖع أڣ  8بةفي حاڋ عٖم ال ٚسوب م في  6بةفي حاڋ ال
 ٚ ٚتيڗبحاڋ ال  سوب م

ع =  - ٚ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 متوسط أڣ  ة= لكل سنغ نجاٍ مكافأع اماحظغ  -
ٚيظ من الحسن أڣ  حظغ في حاڋ النجاٍ بما  3في حاڋ النجاٍ بماحظغ حسن أڣ  2بماحظغ ق

 حسن جٖاب
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كتوراه  امتحصلي عل-2  شحي لل  : اماست   بالنسب للمت

ٙاسغ الجامعيغ  - ٚسوب ( + مكافأع مجموع النقاط = )امعٖڋ العام لسنواػ الٖ مكافأع عٖم ال
ع + مكافأع اماحظغ  بلكل سنغ نجاٍالٖٙڣ

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

ٚسوب =  - ٚسوب أڣ  تمكافأع عٖم ال ٚع ڣاحٖع أڣ  8بةفي حاڋ عٖم ال ٚسوب م في  6بةفي حاڋ ال
ٚتيڗب ٚسوب م  حاڋ ال

ع =  - ٚ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 متوسط أڣ  ة=  لكل سنغ نجاٍاحظغمكافأع ام -
ٚيظ من الحسن أڣ  في حاڋ النجاٍ بماحظغ  3في حاڋ النجاٍ بماحظغ حسن أڣ  2بماحظغ ق

 حسن جٖاب

 ماحظ

ٙاسغ أڬ ملف  - ٙع علګ أنڢ ا تتږ د ا كٖ الٛو ٚد بعٖ ڣ  يتضمن جميع الوثائڄ امطلوبغ ا ت ي
شحي لشهاد اماجستي  8تة2 أ 24 ع محٖدا اڋاآج  سبتمبر 5تڣ بالنسي للطلب امت

اهب 8تة2 حيڗ لشهادع الٖكتٙو  بالنسبغ للطلبغ امتر

 

شح  ملف امت

جيل حسظ امطبوع - ح من طلظ الت لګ يتكوڗ ملف التر ضافغ  ٙفقتڢ   التاليغ:الوثائڄ غ 

 

خ طبڄ ااصل من جميع الشهاداػ امتحصل 2ة - ٛع، ماجستير بب( ؛اعليها )باكن جا يا،   لٙو

خ طبڄ ااصل من جميع كشوفاػ  2ة - ٛع، ماجستير بب( ؛اامتحصل عليها )باك    اأعٖادن جا يا،   لٙو

صح خصاڋ د2ة - ٚڣع البحصث الص٘ڬ سصينجره امٚ خ من ملخص  مشص اه  بصامن ٚبٙاسصتڢ بشصهادع الصٖكتٙو   غ

اڗ البحصصث، أاٖافصصڢ، اإشصصكايغ امعتمصصٖع، امن جيصصغ كلمصصغ علصصګ اأك صصر ڣ يتضصصمن: عنصصو  ةة2ت)يتكصصوڗ مصصن 

 امتبعغ ڣ ك٘ا الكلماػ امفتاٍ للبحث( ؛

اه ؛2ة - ٚحلغ  الٖكتٙو حيڗ م ٙسالغ اماجستير بالنسبغ للمٚ خ من   ن

ٛ السفٚ؛ - خغ من الصفحاػ اأڣلګ لجوا  ن

ح( ؛ 2ة - سږ امٚ ٚاا  ٚافّيغ حٖيثغ باألواڗ )يكتظ علګ ظه  صٙو فوتوغ

ثباػكل شهادع  - ضافيغ أڣ   .لخبرع عمليغ من شأنها أڗ تعٛر ملف الترشيح أكاديميغ 
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اع ي كز  يت  يا بمكت الضبط ام  امطال حص
البحث العلمي  ار التعلي العالي   بو

لي)اإدار العام   (للتعا ال
اد حفو   تونس -ة3ةتشارع أ

 
 

لڊ في أجل أقصاه   :يوم الجمعغٗڣ
ح للماجستير()الت8تة2 أڣػ 24  ر
اه( 8تة2سبتمبر  5ت ح للٖكتٙو  )التر

لك  ار  كز بالو ي حس خت مكت الضبط ام  ا الب
 
 

 

 النتائج

 

ٚ قائمغ امقبوليڗ -  www.best.rnu.tn ,www.mes.tn:يڗوقعامدڣڗ سوااږ علګ  يتږ نش

ٙڬ جتماع احضٙو ل وڗ امقبول بغلطلا استٖعاڣ  ،النتائٌ عاڗږ يت - ٙعب خبا العامغ  اإدا
 بفي اإباڗ في موعٖ يتږ تحٖيٖهللتعاڣڗ 
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 مطبوع الترشيح للدراسة الماجستير/الدكتوراه 
 

مرشح .1 ن الشخصي ل  :البي

 

ق               .......................................... :اإس      ............................................... :ال

ريخ         أنثى                  ذكر :       الجنس             ............................................ :الميادت

     .......................................... :الجنسي    
از السفر    نه    ........................... :دارإصا    ............................. :رق ج  :مك

...................................     

مرشح   ني ل تف            ................................  :البريد اإلكتر  :ال
...................................................... 

 
ب .2  :الدراس المط

ى الدراسي   المست
 (1)المط

ل : ر اأ  التخصص المط ااختي

ن ر الث  : يااختي

ل : ر اأ معي  ااختي المؤسس الج
رة ن المغربي المخت ر الث  : يااختي

ل ر الث  : ثااختي

 (: الدكتوراه1)

 

ر الدراسي  .3 مرشحالمس  :ل

السنة 
 الجامعية

المستوى 
 الدراسي

 المؤسسة
 الجامعية

 دل العامالمع الدولة

    ..../20 

    ..../20 

    ..../20 

    ..../20 

    ..../20 

    ..../20 

    ..../20 

    ..../20 
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مرشح .4 لي ل عي اأنشط الح ني أ تط اره الدراسي(  )م ى مش ن قد أن  :إذا ك

........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

............................. 
 

                                                                                      

 ...........................في                                                    

 

 
 اإمضاء  

 
 
 


