وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة الفالحة

وتكنولوجيا المعلومات واالتصال

منح وطنية لدراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج بعنوان السنة الجامعية

2016-2015

تضع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واالتصال على ذمة الطلبة التونسيني
املتفوقني من مدارس و معاهد التعليم العايل الفالحي  01منحا خاصة بدراسات املاجستري و الدكتوراه
ببلدان االحتاد األورويب و كندا وذلك يف امليادين االتالية:
االختصاصات

ع /ر

عدد المنح
2

Sciences de la production végétale
Sciences de la production animale

Spécialité

1

علوم اإلنتاج النبايت

2

علوم اإلنتاج احليواين

1

3

محاية النباتات

1

Protection des végétaux

4

علوم البستنة

1

Sciences horticoles

5

علوم املياه

1

Sciences de l’eau

6

الصناعات الغذائية

1

Industries alimentaires

7

االقتصاد الريفي

1

Économie rurale

8

املكننة الفالحية

1

Machinisme agricole

9

العلوم البيطرية

1

Sciences vétérinaires

اجملموع

10

عناوين مفيدة بتونس
وزارة الفالحة  :مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي :
العنوان  03 :هنج آالن سافاري  2331تونس البلفيدير.
الهاتف

00 216 71 798 244 :

الفاكس00 216 71 796 170:

موقع الواب:

www.iresa.agrinet.tn

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تكنولوجيا المعلومات واالتصال-االدارة العامة للشؤون لطالبية:
اهلاتف  -.6631071761200 :الفاكس  -6631071761222 :موقع الوابwww.best.rnu.tn :

 .2يتم ترشيح الطالب يف مرحلة اوىل من طرف املؤسسة الراجع اليها بالنظر.
 .1يسجل الطالب املرشح والراغب يف الدراسة باخلارج إجباريا يف موقع الواب املوحد لإلدارة

كيفية الرتشح

العامة للشؤون الطالبية  www.best.rnu.tnويقدم ملفه اىل املؤسسة الراجع اليها
بالنظر
 .0اخر اجل للتسجيل و لتقدمي امللفات يوم  1324/21/03حسب ختم مكتب ضبط
املؤسسة املعنية.

الطلبة املعنيون
بالرتشح
الشروط املبدئية
للرتشح

الطلبة املرشحون من طرف مؤسساهتم و املسجلون بالسنة الثالثة من شهادة املهندس بعنوان السنة
اجلامعية 1325-1324
 .0المعدل العام االدنى  :م.ع.أ:

م.ع.أ ≥ 13/2125

 .2مسار الدراسة  :مسار منتظم مع عدم الرسوب او االنقطاع خالل كامل سنوات الدراسة

م.ع.أ ( :معدل الدورة الرئيسية يف السنة االوىل هندسة +معدل الدورة الرئيسية يف السنة الثانية

هندسة* 325 +معدل الرتبة)125/

كيفية احتساب
بالنسبة للمهندسني الناجحني يف املناظرة الوطنية :م.ر=-2(*13رتبة الطالب/جمموع املقبولني)
ال م.ع.أ
معدل الرتبة :م.ر

بالنسبة للمهندسني الناجحني يف املناظرة اخلصوصية :م.ر=-2(*13رتبة الطالب يف السنة االوىل

هندسة/عدد الطلبة يف قسمه)

التسجيل
باجلامعات
االجنبية

يكون التسجيل باجلامعات األجنبية يف املستويات اآلتية:
*بالسنة األوىل ماجستري بالنسبة للراغبني يف الدراسة بكندا.
* بالسنة األوىل دكتوراه أو السنة الثانية ماجستري حبث بالنسبة للراغبني يف
الدراسة ببلدان االحتاد األورويب.
En Europe : Mission Universitaire et Éducative de Tunisie à Paris
9, Rue Montera 75012 Paris -Tel: 00331 45227380 -Fax: 00331
40080188

عناوين مفيدة
باخلارج

En Amérique du Nord : Mission Universitaire de Tunisie à Montréal
1255, rue University, bureau 601 Montréal (Québec) H3B 3V9
CANADA
Tel: 001 5142849249-Fax: 001 5142849403-E-mail :
courriel@mutan.org

