ّ
الجمهوري التونسي
و ار التعلي العالي والبحث العلمي
اإدار العام للتعاو ال ولي

ع ـ ـ ـ ـ ـ ــا
في طا ٙالتبادڋ الطابي مٸ امغٚب بعنواڗ السنغ الجامعيغ 8تة9-2تة ،2تعلږ ڣٛاٙع التعليږ العالي ڣالبحن
العلمي الطلبغ التونسييڗ امتحصليڗ علګ باكالوٙيا 8تة ،2أنها تفتح باب التر ح للحصوڋ علګ منح دٙاسيغ
بم سساػ جامعيغ عموميغ بامملكغ امغٚبيغ بعنواڗ السنغ الجامعيغ 8تة2ة9تة 2ڣفقا للجٖڣڋ التالي:
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م حل تحضيري

5ة

ماحظا :
 يخضٸ القبوڋ النهائي للطلبغ لګ موافقغ السلطاػ امغٚبيغب يتمتٸ الطلبغ امقبوليڗ في جميٸ ااختصاصاػ بامنحغ الجامعيغ ڣبالسكن الجامعي في حٖڣد ما توفٚهالهياكل امعنيغب
 -ا تتحمل الوٛاٙع أيغ مصاٙيف بما في ٗلڊ التنقل الٖڣليب

ش وط التر ح :
معٖڋ الباكالوٙيا ا يقل

عن  14.50من ة 2بالنسبغ للشعظ امٖٙجغ ضمن امجموعغ اأڣلګ ڣ الثانيغب
ا يمكن للحاصليڗ علګ

توجيڢ في الٖٙاساػ الطبيغ (طظ عام ،صيٖلغ ،طظ أسناڗ) بتونس امشاٙكغ في ه٘ا
اإعاڗ،

ط يق التر ح :

يتږ تٚتيظ ّ
ّ
امحٖدع ڣالتي تستجيظ للشٚڣط ام٘كوٙع نفا ،في ّ
كل
ملفاػ امتر حيڗ الواٙدع في اآجاڋ
ّ
تفاضليا ڣٗلڊ اعتمادا علګ امجموع الناتج عن احتساب الصيغغ
شعبغ ڣبحسظ نوع الباكالوٙيا ،تٚتيبا
ا ّ
لخاصغ ّ
بكل مجموعغ من امجموعاػ اأڣلګ ڣ الثانيغ ڣ الثالثغ كما يلي:
 -1صيغ احتساب امجموع الخاص بالشع الخاص بامجموع اأول
امجموع=
 -1صيغ احتساب امجموع الخاص بامجموع الثاني :
امجموع=

يحتو ملف امتر ح عل الوثائق التالي :






مطبوعغ التر ح امٚفقغ مٸ الباٹ،
ّ
الوطنيغ،
ن خغ من بطاقغ التعٚيف
ن خغ من كشف أعٖاد الباكالوٙياب
ظٚف متنبر يحمل عنواڗ امتر حب
شهادع معادلغ بالنسبغ للمتحصليڗ علګ باكالوٙيا أجنبيغ
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يت ي اع امطال حص يا بمكت الضبط ام ك
بو ار التعلي العالي والبحث العلمي
شارع أواد حفو ة3ةت -تونس
(اإدار العام للتعاو ال ولي)
و ل ب اي من يوم ة3جويلي 8تة 2ال غاي 6ة أو 8تة2
و ل حس خت مكت الضبط ام ك

بالو ار أو البري

* ا تقبل ملفاػ التر ح الواٙدع خاٙه ه٘ه اآجاڋ
النتائج :

 يتږ نش ٚقائمغ امقبوليڗ دڣڗ سواهږ علګ اموقٸ الٚسمي للوٛاٙع  www.mes.tnأڣ www.best.rnu.tnڣٗلڊ يوم الجمع 7ت أو 8تة،2
 يعتبر عاڗ النتائج استٖعا ٙسميا للطلبغ امقبوليڗ لحضو ٙااجتماع اإخباٙڬ باإداٙعالعامغ للتعاڣڗ الٖڣلي الطابق الخامس بالوٛاٙع يوم الجمع  24أو 8تة 2عل
الساع العاش صباحا )(10h00ب
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ّ
الجمهوري التونسي
و ار التعلي العالي والبحث العلمي
اإدار العام للتعاو ال ولي

مطل ت ح لل راس بامغ ب في طار التباد الطابي
للسن الجامعي 8تة9-2تة2
رق بطاق التع يف الوطني

رق الت جيل بالباكالوريا

ااس و اللق
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الترقي البري :

رم الشعب

الشعب امطلوب
 ا يمكن التر ح ا لشعب واح

مضاء الطال

4/4

