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 ةالعلي اليدي ية - والبحر  العلي  واببتال  العرلل  التعليم وزا ة يسررررررر 
 الجيهو ية التونسررررررية ين ( ينحه يقدية03عدد ) توف  عن تعلن أن - للبعثلت
 0303/0302 األالديي  للعلم( الداتو اه –)اليلجسررتي   العليل الد اسررلت لي حلة
 خال  من والشيييروط التفاصيييي  على االطالع المنح لهذه التقدم الراغبين وعلى
 .إلكترونيا الموحد القبو  مركز بموقع العليا الدراسات نظام

   

عليرررررل بررررر ن التسرررررجيس فررررر  اررررراه اليرررررن  سرررررياون يتلحرررررل  ررررر س ال تررررر ة يرررررن 

يرررروم يررررن ( بتوقيررررت يسررررق  20.33السررررلعة الثلنيررررة  هرررر ا ) وحترررر م 30/39/0303

 م.23/39/0303اليوافق  ال ييس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عالنإ
 دراسات العليالل التونسية الجمهوريةالمنح المقدمة من 

 (0302/  0303) األالديي للعلم 
 لجيهو يةابلب التسررررجيس لين   فت عن  والبح  العلي  واببتال  تعلن وزا ة التعليم العلل 

 /30/39 ين تل يخ ابتداء   الين التسررررررجيس لهاه  يبدأ لي حلة الد اسررررررلت العليل. التونسررررررية

 م0303 /39/ 23يوم ين ( بتوقيت يسرررق  20.33الثلنية  ه ا ) وحت  السرررلعة م،0303

 اليوحد القبوس ي از بيوقع العليل الد اسرررررررلت ن لم عب  لهل التقدم   يق عنوالك  م،

 .إلات ونيل

 

 :هالدكتوراالماجستير وشروط التقديم لمرحلة 

 أن ياون اليتقدم ُعيلن  الجنسية. .2
 .سنة 04عل   أب يزيد عي  اليتقدم .0
اليلجسررتي ش شررهلدة الباللو يوس( الةررلد ة  شررهلدة)السررلبقة يعلدلة الشررهلدات أن تتم  .0

بوزا ة التعليم العلل ، وابعت اف يعلدلة اليؤا ت ين  ل ج السل نة ين قبس دائ ة 

 التسجيس.وا فلق يل ي يد اليعلدلة عند تحييلهل إلات ونيل  ف  الن لم  وأن يتم
ت الةرررلد ة ين يؤسرررسرررلت التعليم العلل  ال لةرررة دا س السرررل نة أن تاون الشرررهلدا .0

لق إ ف ال لةررررررة، وأن يتميعتيدة ويوثقة ين قبس اليدي ية العلية للجليعلت والاليلت 

 التسجيس.التةديق عند 
 الحاويية،والشرر الت اات اليسررلاية   اليتقدم يعيس ف  الق لع الحاويالن ف  حلس  .4

لليوافقة عل  الد اسررررررة بن لم الت  م التلم لي حلة  فلق   لب ين جهة عيله بإعليه 

حدي  اإلةررردا  عند ال  لب ن ياون أبه سرررنوات ال ب ة عل   يوضرررحل  اليلجسرررتي  

 .وف  حلس لم يتم اا  ن لم الت  يغ سيتم  فض ال لب التسجيس
 ب ب نه ي يد وزا ة العيسقبس  ين   لب تقديم عليه يعيس؛ ب اليتقدم الن حلس ف  .0

 حدي  اإلةدا  عند التسجيس.ال  لب ن ياون أعل   يعيس



وزا ة قبس  ين   لب تقديم عليه ،ال لص الق لع ف  يعيس اليتقدم الن حلس ف  .7

ن أ  عل العيلية ال ب ة سررنوات به يوضررحل   ال لص الق لع ف  يعيس ب نه ي يد العيس

 حدي  اإلةدا  عند التسجيس.ال  لب ياون 
 حلةس عليهل يسبقل .  عليية د جة لنيس لليتقدم التنلفس قب يح .8
والك ف  حللة التقدم  الرسالة،الماجسيتير بنظام حلةر  عل  يؤاس اليتقدم أن ياون  .9

( PDF ة)بةيغوا فلق  سرللة اليلجستي  عند التسجيس  ةالداتو ا لتنلفس عل  ب ايج

   .وف  حلس عدم ا فلقهل يعتب  ال لب ي فوض
بد اسرته يع الت ةرةرلت ف  الشهلدات السلبقة يجب ان يت لبق الت ةرص ال ابب  .23

يجتيعه )بحي  ياون ت ةرص الباللو يوس ي لبق لت ةص اليتقدم له لليلجستي ( 

 .واليلجستي  يع الت ةص اليتقدم له للداتو اه( سوت لبق ت ةص الباللو يو

ارلفرة اليسرررررررتنردات الي لوبرة ين قبرس الجهة اليلنحة والي فقة ف      برر فرلقالتقيرد  .22

 اإلع ن.

 
 التخصصات وعدد المقاعد:

 

 العدد المطلوب رمز البرنامج 

 الماجستير الدكتوراه الماجستير الدكتوراه التخصص

 علوم تربوية
PH1T001 MST001 

3 3 

دراسات 

 اسالمية

PHT002 MST002 
3 3 

 PHT003 MST003 3 3 علوم إدارية

 علوم قانونية
PHT004 MST004 

2 2 

 PHT005 MST005 2 2 اتصا  واعالم

اللغة العربية 

 وآدابها

PHT006 MST006 2 2 

 



 

 

 :المفاضلة شروط

 اليقلعررررد عرررردد عررررن اليررررااو ة للشرررر و  اليسررررتوفين اليتقررررديين عرررردد زيررررلدة فرررر  حللررررة

 اليرررررااو ة ادنرررررله لليعرررررليي  وفقرررررل تارررررون األولويرررررة فررررررن ت ةرررررص؛ لارررررس الي ةةرررررة

 عنررره التعبيررر   يويجررر أاييتررره، بحسرررب يعيرررل  لارررس النررروع  الثقرررس ويت رررلوت يجتيعرررة،

 بحسرررب الي لضرررلة وتارررون بعرررد، فييرررل اا ارررل الررروا د اليعرررليي  يجيررروع يرررن يئويرررة بنسررربة

 -بنلء  عل  يل يل :  الي ش  عليهل يحةس الت  اإلجيللية القيية

الت اايررر    ررر  شرررهلدة جليعيرررة حةرررس عليهرررل اليت شررر  وفرررق ن رررلم النقرررل   اليعررردس أوالً:

الت ااييرررة أو يرررل يعلدلهرررل فررر  األن يرررة التعليييرررة األ ررر و، بحيررر  يارررون الثقرررس الررروزن  

وفررر    .يرررن القييرررة اإلجيلليرررة لنسررربة الي لضرررلة اليشرررل  إليهرررل أعررر ه %73 اليعيرررل لهررراا 

لالفرررررة الرررررد جلت العلييرررررة  حرررررلس عررررردم إ فرررررلق اشرررررف الرررررد جلت ال سررررري  والياتيرررررس

)ةرررر  ( ولرررن يحتسررررب فررر  القييررررة  بقييرررة يسررررجس سررروفالحلةرررس عليهررررل اليتقررردم فرنرررره 

 اإلجيللية الت  يحةس عليهل اليت ش  للتنلفس.

ال برررر ة العيليررررة فررر  يجررررلس الت ةررررص الي لرررروب د اسرررته بحيرررر  ياررررون الثقررررس  ثانييييا: 

يرررن القييرررة اإلجيلليرررة للي لضرررلة اليشرررل  إليهرررل أعررر ه. وفررر   %03الررروزن  لهررراا اليعيرررل  

لرررالك فرنررره سررروف تسرررجس  سرررييل اليعتيررردة حرررلس عررردم ا فرررلق ال بررر ة العيليرررة يرررن الجهرررة 

  يحةررررس عليهررررل اليت شرررر  بقييررررة )ةرررر  ( ولررررن تحتسررررب فرررر  القييررررة اإلجيلليررررة الترررر

 للتنلفس.

الشررررر و  ال لةرررررة بهررررراه اليرررررن   الفرررررةجييرررررع اليتقرررررديين لهررررراه اليرررررن  قررررر اءة  علررررر )

واليد جرررة  ررر  اررراا اإلعررر ن، اونهرررل سرررتاون ال لةرررس فررر  حةرررولهم علررر  اررراه اليرررن  

 (.ين عديه

 

 

 

 

 

 



 

 :المطلوبة المستندات

 الرررررداتو اه لي حلتررررر  للتسرررررجيس التقررررردم فررررر  ا ن رررررة الررررراا  الشررررر و  إلررررر  بلإلضرررررلفة

 :التللية اليستندات ا فلق للبعثة اليتقدم عل  واليلجستي ؛

 لمؤه  للمتقدم المطلوبة المستندات

 الدكتوراه
 لمؤه  للمتقدم المطلوبة المستندات

 الماجستير
 سرررل ي السررر   جواز ين ةرررو ة .2

 .الي عوس
 اليلجسرررتي الباللو يوس و شرررهلدة .0

ت الرررد جرررل اشرررررررف بهرررل ي فقرررل

 .الياتيس
السررررلبقة يعلدلة الشررررهلدات أن تتم  .0

اليلجسررررررتي ش شررررررهلدة  شررررررهلدة)
الباررررللو يوس( الةررررررررررلد ة ين 
 ررل ج السرررررررل نررة ين قبررس دائ ة 

وابعت اف يرعررررلدلررررة اليؤا ت 
 بوزا ة التعليم العررررلل ، وأن يتم
ترحييلهررررل إلات ونيررررل  ف  الن ررررلم 
وا فررلق يررل ي يرررد اليعرررلدلررة عنرررد 

 .التسجيس
 ين الةرررررررلد ة لشرررررررهرلداتا فرلق ا .2

 ال لةررررة العلل  التعليم يؤسررررسررررلت
 ين ويوثقة يعتيدة السررررررل نة دا س
 للجررليعررلت العررليررة اليرردي يررة قبررس

وا فلق التةررديق  ال لةررة والاليلت
 .عند التسجيس

 :ييلنعة عدم   لب .0
  الق لع ف  يعيس اليتقدم أن حلس ف 

 اليسلاية اات والش الت الحاوي 
 عدم   لبعليره تقرديم  الحاوييرة،
 ةرررلد  ،الين  عل  للتنلفس ييلنعة
 ة اليوا د البشرررر ية عل  أن ئدا ين

ياون حررديرر  اإلةرررررررردا  ف  وقررت 
 التسجيس.

 سرررل ي السررر   جواز ين ةرررو ة .0
 .الي عوس

 بهل ي فقلشرررررهلدة الدبلوم الجليع   .0
 .الد جلت الياتيس اشف

 بهل ي فقل البارللو يوس شرررررررهرلدة .0
 .الياتيس الد جلت اشف

السرررررلبقة يعلدلة الشرررررهلدات أن تتم  .4
ش شرررهلدة الدبلوم الجليع  شرررهلدة)

الباللو يوس( الةررلد ة ين  ل ج 
يعررلدلررة السرررررررل نررة ين قبررس دائ ة 

برروزا ة وابعررترر اف الرريررؤارر ت 
 تحييلهررررل التعليم العررررلل ، وأن يتم

يد وا فلق يل ي إلات ونيل  ف  الن لم 
 .اليعلدلة عند التسجيس

 ين الةررررررلد ة الشررررررهلداتا فلق  .0
 ال لةرررة العلل  التعليم يؤسرررسرررلت

 ين ويوثقة يعتيدة السرررل نة دا س
 للجررليعررلت العررليررة اليرردي يررة قبررس

وا فلق التةديق  ال لةة والاليلت
   .عند التسجيس

 :ييلنعة عدم   لب .7
  ف  يعيرررس اليتقررردم أن حرررلس ف 

 اات والشرر الت الحاوي  الق لع
عليه تقديم  الحاويية، اليسررررررلاية

 عل  للتنلفس ييلنعة عدم   لب
اليوا د دائ ة  ين ةرررررلد  ،الين 

عل  أن ياون حررديرر   البشررررررر يررة
 اإلةدا  ف  وقت التسجيس.



  عليه يعيس، ب اليتقدم أن حلس ف 
 ي يدوزا ة العيس  ين   لب تقديم
عل  أن ياون حدي   يعيس، ب ب نه

 اإلةدا  ف  وقت التسجيس.
  الق لع ف  يعيس اليتقدم أن حلس ف 

ين    رررلب تقررديم ال ررلص، عليرره
 ف  يعيررس برر نرره ي يرردوزا ة العيررس 

 سررنوات يوضررحل  به ال لص الق لع
 الرعريرلريررررة، عل  أن ياون الر ربر ة

 حدي  اإلةدا  ف  وقت التسجيس.
 ددالااتية، ويح سي ته اليت ش  ي فق.0
 وال ب ات العيررررس ياررررلن   لهررررل ين

   .العيلية
  سللة ال ب ة العيلية:.7

  الق لع ف  يعيس اليتقدم أن حلس ف 
 اليسرررلاية اات والشررر الت الحاوي 
 جهة ين   لب تقديم عليه الحاويية،

 ال ب ة سرررررنوات به يوضرررررحل   عيله،
عرلر  أن ياون حررررديرررر   الرعريرلريررررة،

 اإلةدا  ف  وقت التسجيس.
  ف  حرررلس أن اليتقررردم عيرررس ف  أحرررد

الق ررلعين )العررلم او ال ررلص( وانتقررس 
يررل بين الق ررلعين ان يقرردم يررل يثبررت 
 ب تره العيليرة السرررررررلبقرة ين الجهلت 
ال سررررررريية )ف  حلس عيله ف  الق لع 

وزا ة ال ررررلص تقررررديم   ررررلب ين 
يررل ف  حررلس عيلرره ف  الق ررلع العيررس 

العرلم تقديم   لب ين جهة عيله ي يد 
 سلبقة(. ب ته ال

ا فلق  سررررررللة اليلجسررررررتي  وي    .9
 الن رررلمالرررداتو اه عنرررد التسرررررررجيرررس ف  

 .(PDFبةيغة )
 

  يعيس، عليه ب اليتقدم أن حلس ف 
 ي يدوزا ة العيس  ين   لب تقديم
عل  أن ياون  يعيررررس، ب برررر نرررره

 حدي  اإلةدا  ف  وقت التسجيس.
  ف  يعيرررس اليتقررردم أن حرررلس ف 

 تقررررديم ال ررررلص، عليرررره الق ررررلع
 ب نه ي يد ين وزا ة العيس   لب
ل به ال لص الق لع ف  يعيس  يبينـرر 

العيلية، عل  أن  ال ب ة سرررررنوات
حردي  اإلةررررررردا  ف  وقت  ياون

 التسجيس.
الااتية،  سرررررري ته اليت شرررررر  ي فق .8

 العيررس ياررلن   لهررل ين ويحرردد

   .العيلية وال ب ات
  سللة ال ب ة العيلية: .9
  عالق ل ف  يعيس اليتقدم أن حلس ف 

 اليسلاية اات والشر الت الحاوي 
 ين   لب تقرديم عليره الحاوييرة،

 سرررررنوات به يوضرررررحل   عيله، جهة
عل  أن ياون  الرعريرلريررررة، الر ربر ة

 حدي  اإلةدا  ف  وقت التسجيس.
  ف  حررلس أن اليتقرردم عيررس ف  أحررد

الق رلعين )العلم او ال لص( وانتقس 
يررل بين الق ررلعين ان يقرردم يررل يثبررت 
 ب ته العيلية السررررررلبقة ين الجهلت 

له ف  الق لع ال سررريية )ف  حلس عي
 وزا ة العيسال رلص تقرديم   رلب 

ايرل ف  حرلس عيلره ف  الق رلع العلم 
تقررديم   ررلب ين جهررة عيلرره ي يررد 

  ب ته السلبقة(.

 



 الهررررلتف  قررررم علرررر  بررررللوزا ة ابتةررررلس ي اررررز يررررع التواةررررس ي جرررر  ابستيضررررل  يررررن وليزيررررد

 الثلنيرررة السرررلعة حتررر و ةررربلحل   الثلينرررة السرررلعة ابست سرررل ات يرررن يسرررتقبسس والررراي( 00003933)

 ين األحد إل  ال ييس . ه ا  

 

 الات ونيرررررل   الوثرررررلئق تحييرررررس عنرررررد الدقرررررة ي اعرررررلة ضررررر و ة إلررررر  الررررروزا ة تنررررروه ايرررررل

 :التللية الجوانب ف  وبلأل ص

 بةرررريغة اليسررررتندات تحييررررس PDF  اررررس حجررررم يتجررررلوز أب علرررر  ،بيرررر  ب فقرررر 

 (.KB 512) عن يلف
 لهل الي ةص اليالن ف  وثيقة اس تحييس. 
  و ب اترررره الد اسررررية ويؤا ترررره ال لررررب يقرررردم عررررن الةررررحيحة البيلنررررلت ترررروفي 

 .  العيلية
  هامة:مالحظات 

 نقرررص أو أعررر ه إليهرررل اليشرررل  الوثرررلئق تحييرررس   يقرررة فررر    ررر  أي و ود حرررلس فررر  .2

الررررك  يسررررؤولية تتحيررررس لررررن الرررروزا ة فرررررن ،بللن ررررلم اليحيلررررةو اليسررررتندات الي لوبررررة

 بيررر  ال لرررب ويعتبررر  الع قرررة بسرررتايلس  لبرررلتهم، ولرررن يرررتم التواةرررس يرررع أةرررحلب

  .يتم استبعلده ين التنلفسس  ويستوف

إلغرررلء تلرررك  سررريتم الرررك حررردو  حرررلس وفررر  ت ةرررص، يرررن ألاثررر  يتقررردم اليت شررر  أب .0

 نهلئيل.  ال لبلت
 ارررراا فرررر  الرررروا دة للشرررر و  ي لل ترررره ثبررررت إاا الينحررررة يلغيررررل   فرررر  الت شرررري  يعتبرررر  .0

 .اإلع ن
اليلنحررة الجليعررة الترر  سرروف يلتحررق بهررل ال للررب فرر  وقررت بحقررل فرر  الجهررة  سررتحدد .0

   قبوله. تم حلس

لي حلررررة عنررررد التسررررجيس فرررر  الن ررررلم  سررررللة اليلجسررررتي  وي  رررر  الررررداتو اه  ا فررررلق .4

 (.PDF)بةيغة  الداتو اه

لت ةرررص يجرررب ابلترررزام بلعليرررل بلنررره تعبئرررة ابسرررتيل ة الي فقرررة يرررن الجهرررة اليلنحرررة  .0

 اليسجس ف  ابستيل ة.



الشررر و  ال لةرررة بهررراه اليرررن   الفرررةي جررر  يرررن جييرررع اليتقرررديين لهررراه اليرررن  قررر اءة  .7

علرررر  ارررراه  مواليد جررررة  رررر  ارررراا اإلعرررر ن اونهررررل سررررتاون ال لةررررس فرررر  حةرررروله

 عديه.الينحة ين 

  رر  الفررة اليسررتندات الي لوبررة يررن قبررس الجهررة اليلنحررة والي فقررة فرر  بر فررلقالتقيررد  .8

 اإلع ن. ااا

لد اسرررة يرررن جهرررة للرررة اليلجسرررتي  حلةررر  علررر  ت ررر م ترررلم ن يارررون اليتقررردم لي حأ .9

حيرررر  ان حضررررو  ال لبررررة للد اسررررة  ويررررتم اارررر  الررررك فرررر    ررررلب الت شرررري  عيلرررره

 بلليؤسسة التعلييية اجبل ي لي حلة اليلجستي .

يجررب إ فررلق جييررع اشرروف الررد جلت فرر  حررلس اررلن اليتقرردم حلةررس علرر  د جررة  .23

الرررردبلوم الجررررليع  أوب  ويررررن ثررررم واةررررس د اسررررته للباررررللو يوس، وفرررر  حررررلس عرررردم 

إ فرررلق اشررروف الرررد جلت للرررد جتين العلييترررين يعرررـ ل؛ يعتبررر  ال لرررب بيررر  يسرررتوف  

 بشت ا لت الين . 

لررروب وال ئرررة الي لوبرررة حيررر  الت ارررد يرررن ا تيرررل  ال يرررز الةرررحي  للب نرررليج الي  .22

 سيتم استبعلد ال لبلت الت  ب تن بق عليهل اشت ا لت اإلع ن.

 اج ااااااا  رسااااااا جس اج  مخاااااااتور ه   ااااااا  اجااااااا  ت را   ارفااااااا   .20

( PDFإجااااا  )اااااو س  اج لفااااا    هااااا  ت  يااااا   فورمااااا ب ج ترشااااا و  

 هارف قه  عن  اجتخجو .

 

 تنويه

 مرحليييية عبييييرالطلييييب  سيييييمر. حصييييو  المترشييييح علييييى منحيييية يعتبيييير ال الطلييييب قبييييو 

 الشيييروط اسيييتيفا  مييين التأكيييد تيييم حيييا  وفييي . الوزارةن بيييصييييالمخت قبييي  مييين تيييدقي ال

 طريييي  عييين االختييييار عليييهم وقيييع مييين إبيييال  سيييتم، والحصيييو  عليييى المنحييية، المحييددة

 إلغيييا الحييي  فييي   ليييوزارةل .الموحيييد القبيييو  مركيييز قبييي  مييين القصييييرة النصيييية الرسيييا  

 ومهمييياطييي  هيييذا ا عيييالن  ذكرهيييا اليييوارد للشيييروط مخالفتيييه تبيييينفييي  حيييا   طليييب أي

ً  .األسيييباب كانيييت  الدراسيييية ميييؤهالتهم جمييييع معادلييية المتقيييدمين، جمييييع عليييى بيييأن علميييا

 عييييدم اتضييييح حييييا  وفيييي  بييييالوزارة، واالعتييييرا المييييؤهالت  معادليييية دا ييييرة قبيييي  ميييين

ً ملغي تسجيلهم فيعتبر مؤهالتهم من مؤه  أي معادلة    بشك  تلقا  . ا
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