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

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

   .ستهم باخلارجاإلدارة العامة للشؤون الطالبية بالنسبة للطلبة الذين يزاولون درا *
  2010 مارس 30يوم :  البـل لتقدمي املطـآخر أج

 الترشـح
  .2010-2009بعنوان املسجلون بالسنة الثانية ماجيستر طلبة ال* 

   2009-2008 سنة حصلون على شهادة املاجيسترالطلبة املت*        

 الشـروط

  )أ.ع.م( : األدىناملعدل العام  1 -

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

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

 ال يسمح إال برسوب واحد خالل سنوات الدراسة :منتظمةدراسة  2-
 : وفق الصيغة التالية)أ.ع.م (األدىنيتم احتساب املعدل العام  : مالحظة 

  =  أ.ع.م:  املهندسنيبالنسبة للطلبة الغري*
  معدل السنة االوىل ماجيستر+ثالث األوىل من األستاذيةالمعدل السنوات الدراسية -           

    =أ.ع.م: بالنسبة للطلبة املهندسني * 
  معدل السنة االوىل ماجيستر+ من شهادة مهندساألوىل والثانيةمعدل السنتني -          

  

  انظر اجلدول املصاحب : وبةـات املطلـاالختصاص

 مالحظات
  امةـ ه

 بالـدكتوراه  تـسجيل مبـدئي   يبادروا من اآلن بتقدمي مطالب      على املترشحني أن    : فرنسا
  .باجلامعات الفرنسية

عناويـن 
   مفيـدة
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   التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجياوزارة
  االدارة العامة للشؤون الطالبية
  2010/2011منـح املرحلـة الثالثـة باخلـارج  

  

  فـرنسـا

 
 : دون سواها يف االختصاصات التالية دراسات الدكتوراهختص املنح املقترحة 

 
 ع ر اصـاالختص  املقترحة حـدد املنـع

 .1 انقليزية 4

 .2   *يةإسبان 2

 .3  *إيطالية    1

 .4 الفرنسية 3

 .5 التصميم 2

 .6 )إعالمية يف التصرف غري معنية (إالعالمية 4

 .Réseaux 7 الشبكات اإلعالمية   2

 .8 رياضيات تطبيقية 2

 .9  الفيزياء 2

  
  .  البلد املعين يفيستحسن التسجيل *

 


