
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا
  اإلدارة العامة للشؤون الطالبية

  2010/2011 ارجــة باخلـلة الثالثـح املرحـمن

   كنـــــدا

  تقـدمي تقـدمي 
 املطـالباملطـالب

   tn.rnu.best.www  : املوحد لإلدارة العامة للشؤون الطالبية الوابموقعيكون تقدمي املطالب عرب 

   :إىل )نسخة على الورق( املادي  امللف يف مرحلة الحقة على أن يقدم

 .املؤسسة اجلامعية اليت ينتمي إليها الطالب بالنسبة للطلبة الذين يزاولون دراستهم بتونس *

   .اإلدارة العامة للشؤون الطالبية بالنسبة للطلبة الذين يزاولون دراستهم باخلارج *
  2010 مارس 30يوم :  البـل لتقدمي املطـآخر أج

 الترشـح
  .2010-2009 بعنوان )، مهندسةإجازة أساسية، أستاذي: (السنوات النهائيةطلبة ال* 

  .) أو شهادة مهندسة أساسية، أستاذيإجازة (2009-2008الطلبة املتخرجون سنة *        

 الشـروط

  )أ.ع.م( : األدىناملعدل العام  1 -

  11/20 ≥ أ.ع.م : بالنسبة لالختصاصات األدبية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية *  

  12/20 ≥ أ.ع.م :   بالنسبة لالختصاصات العلمية والتقنية*  

  ال يسمح إال برسوب واحد خالل سنوات الدراسة  :منتظمةدراسة  2-
  : وفق الصيغة التاليةاألدىنيتم احتساب املعدل العام  :  مالحظة

  . معدل السنوات الدراسية الثالث األوىل من األستاذية=أ .ع.م:  األستاذية سبة لطلبةبالن*
  . من شهادة مهندساألوىل والثانية معدل السنتني =أ .ع.م: بالنسبة للطلبة املهندسني *
  . االساسيةاإلجازةمن شهادة  األوىل والثانية معدل السنتني =أ .ع.م:  بالنسبة لطلبة اإلجازة *

  

  انظر اجلدول املصاحب : وبةـات املطلـاالختصاص

 مالحظات
  امةـ ه

 وفقاجلامعات الكندية   إىل   معلى املترشحني أن يبادروا من اآلن بتقدمي مطالب ترسي         :كندا  
  . مبونريالالتونسية البعثة اجلامعية توصيات

  

عناويـن 
   مفيـدة

شـارع  ,اإلدارة العامة للشؤون الطالبية   -كنولوجيا و البحث العلمي والت    وزارة التعليم العايل   : بتونس♦
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  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا
 اإلدارة العامة للشؤون الطالبية
  2010/2011منـح املرحلـة الثالثـة باخلـارج  

 
   كنــــــدا

  

  :  يف  االختصاصات التالية  ستريدراسات  املاج  املقترحة  املنحختص 
 

  ع ر اصـاالختص  املقترحة حـدد املنـع
  1 أنقليزية 4

  6 ميكروالكترونيك 3

  7 تكنولوجيات النقل 2

  8 )إعالمية يف التصرف غري معنية (إعالمية  3

  9 شبكات: إتصاالت 2

  10  هندسة ميكانيكية 2

  11  هندسة صناعية 2

  12  فيزياء نووية 4

 
  
  


