
 عالنإ
 دراسات العليالل المنح المقدمة من الجمهورية التونسية

 (8102/  8102) األكاديميللعام 
بننننناس التلننننن ي  لمننننن    فنننننت تعلنننننر  ااتع التعلنننننيم العنننننالي  نننننر 

التلننن ي    لننن ب يبننند  ال مه تينننل الت  لنننيل لمتدلنننل الدتالنننا  العلينننا 
 80 دتنننه  هاينننل يننن م  ،م8102 /01/6منننر تننناتي   ابتننندا    المننن  لهننن   

( بت قيننننن  ملننننن   00.11م فننننني اللنننننا ل ال ا ينننننل  هنننننتا ) م8102 /6/
 ال بنن   متكننا بم قنن  العليننا الدتالننا    ننام  بننت لهننا الت نندم  تينن   ننر

  إلكتت  يا الم دد
 : الدكتوراالماجستير وشروط التقديم لمرحلة 

 يك ر المت دم ُ ما ي ال  ليل   ر -
الما لننننتيتا اننننهادع  اننننهادع)اللنننناب ل معادلننننل الاننننهادا   ر تننننتم  -

البكننننال تي ل( الةننننادتع مننننر  ننننات  اللننننل  ل مننننر قبنننن  دا ننننتع 

 بنننن ااتع التعلننننيم العننننالي،   ر يننننتم اال تننننتاب معادلننننل المنننن     

 اتفننننا  مننننا ياينننند المعادلننننل   نننند لكتت  يننننا  فنننني ال  ننننام تدميلهننننا إ

 التل ي  
 ر تكننننن ر الانننننهادا  الةنننننادتع منننننر م للنننننا  التعلنننننيم العنننننالي  -

ال اةننل دا نن  اللنننل  ل معتمنندع  م   ننل منننر قبنن  المديتيننل العامنننل 

إتفننننا  التةنننندي    نننند  ال اةننننل،   ر يننننتملل امعننننا   الكليننننا  

 التل ي  
الملا مل   ا  في دا  المت دم يعم  في ال  اع الدك مي  الاتكا  -

اتفا    اس مر  هل  مله بالم اف ل  له الدتالل الدك ميل  ليه 

ر مبي ا به ل  ا  ال بتع  له اب  ام التاتغ التام لمتدلل الما لتيت 

 يك ر دديث اإلةدات   د التل ي  
 ىال   ل    ي ل مر   اس ت ديم  ليه يعم ؛ ال المت دم  ر دا  في -

 ار يك ر دديث اإلةدات   د التل ي   له  يعم  ال بأ ه يايد العاملل
 رم   اس ت ديم  ليه ال اص؛ ال  اع في يعم  المت دم  ر دا  في -

ُ مبي ال اص ال  اع في يعم  بأ ه يايد العاملل ال  ى ل    ي ل  به  ا

  له ار يك ر دديث اإلةدات   د التل ي   العمليل ال بتع ل  ا 



 دةننننن له لنننننب   لمينننننل دت نننننل ل يننننن  للمت ننننندم الت نننننافل ي ننننن ا ال -

    ليها
ه م  ننن  الما لنننتيت ب  نننام التلنننالل   لننن   لننن  ر يكننن ر داةننن  -

 في دالل الت دم  لس الدتالل لمتدلل الدكت تا  
ر يت اب  الت ةص التاغس بدتالته م  الت ةص في الاهادا    -

  اللاب ل

 لت ةةا    دد الم ا د : -

 الما لتيت الدكت تا  الت ةص

 0 3  ل م تتب يل 

 8 3 ال ميلدتالا  

 --- 3  ل م إداتيل

 3 8  ل م قا   يل 

 8 8 اتةا   ا  م 

اللغل العتبيل 
  آدابها

3 3 

 

 :المفاضلة شروط
  ننننر المنننن ك تع للاننننت   الملننننت فير المت نننندمير  نننندد ايننننادع فنننني دالننننل

  ف ننننا تكنننن ر األ ل يننننل فنننن ر ت ةننننص؛ لكنننن  الم ةةننننل الم ا نننند  نننندد

 بدلنننس معينننات لكننن  ال ننن  ي ال  ننن   يتانننا   ،م تمعنننل التالينننل للمعننناييت

 المعنننناييت م منننن ع مننننر م  يننننل ب لننننبل   ننننه التعبيننننت  ي ننننت    ميتننننه،

 اإل ماليننننل ال يمنننل بدلنننس المااضنننلل  تكنننن ر بعننند، فيمنننا  كت نننا الننن اتد

 -: ب ا    له ما يلي المتا   ليها يدة  التي

دةننن   ليهنننا المتتاننن   المعددددل التراكمدددش اددددر شدددهاد  جامعيدددة :   ال  
فنننني األ  مننننل التعليميننننل  مننننا يعادلهننننا فنننن    ننننام ال  ننننا  التتاكميننننل    

منننر ال يمنننل  %31األ نننتى، بدينننث يكننن ر ال  ننن  الننن ا ي لهننن ا الضننناب  

   .اإل ماليل ل لبل المااضلل الماات إليها     



 الدبدددددر  العمليدددددة تدددددش مجدددددال التد ددددد  المطلدددددو  دراسدددددت  ثانيدددددا : 

منننر ال يمنننل اإل مالينننل  %01ا ي لهننن ا المعينننات يكننن ر ال  ننن  الننن  بدينننث

  .للمااضلل الماات إليها     

يرجدددد  مددددن جميددددل المتقدددددمين لهددددلش االمددددنح  ددددرا   كددددل الشددددروط ) 

الدا دددة بهدددلش المدددنح والمدرجدددة طدددش هدددلا ا عدددالن   كونهدددا سدددتكون 

 ( تش ح ولهم عل  هلش المنح من عدم الفا ل 

 

 

 

 :المطلوبة المستندات
 لمتدلتنننني للتلنننن ي  الت نننندم فنننني اآل اننننل النننن كت الاننننت   إلننننه باإلضننننافل
 :التاليل الملت دا  ت فيت للبع ل المت دم  له  الما لتيت؛ الدكت تا 

 للمتقدددددددددم المطلوبدددددددة المسدددددددتندات
 الدكتوراش لمؤهل

 للمتقدددددددم المطلوبددددددة المسددددددتندات
 الماجستير لمؤهل

 اللنننننات  ننننن اا منننننر ةننننن تع -
  الماع   لات 

البكنننننننننننننننال تي ل  انننننننننننننننهادع -
 كانننب بهنننا متف نننا الما لنننتيت 

 .الدت ا 
البكننننال تي ل  اننننهادع معادلننننل -

 دا نننتع قبننن  منننر الما لنننتيت  
المنننننننننننننننننن      معادلننننننننننننننننننل
 التعلنننننيم بننننن ااتع  اال تنننننتاب

 العالي 
 مننننننننر الةننننننننادتع الاننننننننهادا  -

 العنننننننالي التعلنننننننيم م للنننننننا 
 اللننننننننل  ل دا نننننننن  ال اةننننننننل
 قبنننننن  مننننننر  م   ننننننل معتمنننننندع

 اللننننات  نننن اا مننننر ةنننن تع -
  الماع   لات 

 متف ننننا البكننننال تي ل اننننهادع -
  الدت ا  كاب بها

 البكنننال تي ل انننهادع معادلنننل -
 معادلننننننل دا ننننننتع قبنننننن  مننننننر

  اال تننننننننننتابالمنننننننننن     
 العالي التعليم ب ااتع

 مننننننر الةننننننادتع الاننننننهادا  -
 العننننننالي التعلننننننيم م للننننننا 
 اللننننننل  ل دا نننننن  ال اةننننننل
 قبننننن  منننننر  م   نننننل معتمننننندع
 لل امعننننا  العامننننل المديتيننننل
   ال اةل  الكليا 



 لل امعنننننا  العامنننننل المديتينننننل
  ال اةل  الكليا 

مننر  هننل  مما عننل  نندم   نناس -
العمننننن  لت نننننافل  لنننننه المننننن   

 مبي  ا فيه ل  ا  ال بتع 
 يعمننن  ال المت ننندم  ر دنننا  فننني -

  ي ننل مننر   نناس ت ننديم  ليننه؛
 بأ ننه ياينند العاملننل ال نن ى لنن  

 لنننننننه ار يكننننننن ر   يعمننننننن  ال
  نننننننننند  اإلةننننننننننداتدننننننننننديث 
 التل ي 

 فنني يعمنن  المت نندم  ر دننا  فنني -
 ت نننديم  لينننه ال ننناص؛ ال  ننناع
 لنننننن    ي ننننننل مننننننر   نننننناس
 يعمنن  بأ ننه ياينند العاملننل ال نن ى
 لننه ار   ال نناص ال  نناع فنني

  نننند  اإلةننننداتيكنننن ر دننننديث 
  ق  التل ي 

 لننننننننيتته المتتانننننننن  يتفنننننننن  -
   لهنننننا منننننر  يدننننندد ال اتينننننل
  ال بننننننننتا  العمنننننننن  مكننننننننار
 المننن     الدتالنننيل  العملينننل

 لنننننننننه ار يكننننننننن ر دنننننننننديث 
   د التل ي  اإلةدات

 

م اف نننل  هنننل العمننن     ننناس -
 لنننه تاتينننق المت ننندم لدتالنننل 
تاتغنننا تامنننا  الت نننافل  لنننه 

فينننننه لننننن  ا  مبي نننننا المننننن   
 ال بتع 

 ال المت ننننننندم  ر دنننننننا  فننننننني -
   نننناس ت ننننديم  ليننننه يعمنننن ؛
 ال نننننن ى لنننننن    ي ننننننل مننننننر

  يعمننن  ال بأ نننه يايننند العاملنننل
 لننننننننه ار يكنننننننن ر دننننننننديث 

   د التل ي  اإلةدات
 يعمنننن  المت نننندم  ر دننننا  فنننني -

  لينننه ال ننناص؛ ال  ننناع فننني
  ي ننننننل مننننننر   نننننناس ت ننننننديم
 ياينننند العاملننننل ال نننن ى لنننن  
 ال  نننننناع فنننننني يعمنننننن  بأ ننننننه

ُ  ال نننناص  لنننن  ا  بننننه مبي ننننا
 لننننننه ار   العمليننننننل ال بننننننتع

  ننند  اإلةنننداتيكننن ر دنننديث 
 التل ي 

 لنننننننيتته المتتاننننننن  يتفننننننن  -
   لهننننا مننننر  يدنننندد ال اتيننننل
  ال بنننننننتا  العمننننننن  مكنننننننار
   العمليل

 
 

 بنننال ااتع االتةنننا  متكنننا مننن  الت اةننن  يت نننه المعل منننا  منننر  لمايننند

 مننننر التالنننناتاتكم يلننننت ب   النننن   (80301211) الهنننناتب تقننننم  لننننه

    هتا   ال اددع اللا ل دته ةبادا   ال ةب  التالعل اللا ل
 الوثدددا   تحميدددل عندددد الد دددة مراعدددا  ضدددرور  إلددد  الدددوةار  تندددوش كمدددا

 :التالية الجوان  تش وباألد  الكترونيا  



 ب دددي ة المسدددتندات تحميدددل PDF يتجددداوة أال علددد  غيدددر ال تقدددط 

 (.KB 512) عن ملف كل حجم
 لها المد   المكان تش وثيقة كل تحميل. 
 ومؤهالتدددددد  الطلدددددد  مقدددددددم عددددددن ال ددددددحيحة البيانددددددات تددددددوتير 

 .  العملية ودبرات  الدراسية

  :مالحظات هامة 

 إليهنننا المانننات ال  نننا   تدميننن   تي نننل فننني   نننأ     ت د دنننا  فننني  0

 فننننن ر بال  نننننام؛ المدملنننننل  الملنننننت دا  الم ل بنننننل   نننننص      ننننن  

 لننن   لنننر ينننتم الت اةننن  مننن   ةنننداس  ملننن  ليل تتدمننن  لنننر الننن ااتع

 ينننتم   ملنننت ف يل غينننت ال لبنننا   يعتبنننت الع قنننل اللنننتكما   لبننناتهم،

 التبعاد ا مر الت افل 

  لنننن  دننند ث دنننا   فننني ت ةنننص، منننر ألك نننت المتتاننن يت ننندم   ال  8

  ها يا   إلغا  تل  ال لبا  ليتم
مننننن   تهم المت ننننندمير للمننننندع الام ينننننل الم ل بنننننل لمعادلنننننل  متا ننننناع  3

 معادلننننل دا ننننتع قبنننن  مننننرالةننننادتع مننننر  ننننات  اللننننل  ل الدتالننننيل 

 العالي  التعليم ب ااتع  اال تتاب الم    
 الننن اتدع للانننت   م الاتنننه  بننن  إ ا الم دنننل ملغينننا   فننني التتاننني  يعتبنننت  0

  اإل  ر   ا في
ب يلتد  بها ال الس في  ق  تددد ال امعل التي ل  ال هل الما دل ل ب  5

  الد ا في دالل قب له  

ي   لليتم  لس تلالل الما لتيت  م    الدكت تا  للمتادير ال ير   6

 اال تيات  ليهم الد ا لمتدلل الدكت تا   

يت ه مر  مي  المت دمير له   الم   قتا ع ك  الات   ال اةل به     0

الااة  في دة له  له  اإل  ر ك  ها لتك رمدت ل  ي   ا الم    ال

     الم دل مر  دمه  



ار يك ر المت دم لمتدلل الما لتيت داة   له تاتغ تام لدتالل مر   2

  هل  مله 

 

 تنوي 
 عبددددر وسدددديمرح ددددول المترشددددح علدددد  منحددددة  يعتبددددر ال الطلدددد   بددددول
 مدددن التأكدددد حالدددة وتدددش. الوةار المدت دددبن بددد  بدددل مدددن تدددد ي  مرحلدددة
 مدددن إبدددال  سددديتم المحددددد  والح دددول علددد  المنحدددة الشدددروط اسدددتيفا 

  بدددل مدددن الق دددير  الن دددية الرسدددا ل طريددد  عدددن االدتيدددار علددديهم و دددل
 إلا للدد  بعددد طلدد  أي إل ددا  الددوةار  حدد  ومددن الموحددد  القبددول مركددة
 كاندددت ومهمددداطدددش هدددلا ا عدددالن  لكرهدددا الدددوارد للشدددروط مدالفتددد  تبدددين

 مدددؤهالتهم جميدددل معادلدددة المتقددددمين  جميدددل علددد  بدددأن علمدددا   .األسدددبا 
 بددددالوةار   واالعتددددرافالمددددؤهالت  معادلددددة دا ددددر   بددددل مددددن الدراسددددية

 تيعتبددددر مددددؤهالتهم مددددن مؤهددددل أي معادلددددة عدددددم اتضددددح حددددال وتددددش
     بشكل تلقا ش.مل ي ا  تسجيلهم
 : التاليل ال ةلل     مر التل ي  يت ه

 
التوتيددددد  لمدددددا تيددددد  تتمنددددد  وةار  التعلددددديم العدددددالش لجميدددددل المتقددددددمين 

 الم لحة العامة.
 
 


