ب ـ ـ ـ ـ ـ ــالغ
يف إطار التبادل الطاليب مع السنغال ،تعلم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الطلبة التونسيني احلاصلني
على باكالوريا علـوم جتريبية لسنة  ،2016أهنا تفتح بـاب الرتشح للحصول على منح جامعيـة جبامعة الشيخ
انتا ديوب بدكار بالسنغال بعنوان السنة اجلامعية  2017/2016وفقا للجدول التايل:

الشعب املفتوحة بالسنغال
االختصاص

رمز الشعبة

الطب العام
ّ

14700

طب األسنان
ّ
الصيدلة

14702

نوع الباكالوريا

عدد املقاعد
06

علوم جتريبية

14701

02
02

شروط الرتشح:
 أن يكون املرتشح متحصال على معدل هنائي يف الباكالوريا ال يقل عن 15,50من .20
 أن يكون املرتشح متحصال على شهادة الباكالوريا دورة  2016اختصاص علوم جتريبية ومل يتم
العام،طب األسنان،الصيدلة).
الطب
ّ
توجيهه إىل إحدى الشعب الطبية يف تونس ( ّ

 أن يطلب املرتشح شعبة واحدة فقط .
طريقة الرتشح :

يتم ترتيب ملفات املرتشحني الواردة يف اآلجال احمل ّددة واليت تستجيب للشروط املذكورة آنفا ،ترتيبا تفاضليا
وذلك اعتمادا على جمموع نقاط املرتشح حسب الصيغة التالية :

مجموع النقاط =

]معدل الباكالوريا×𝟐 +

)رياضيات×𝟏 +علوم الحياةواألرض×𝟐 +فيزياء×𝟏(
𝟒

[

𝟑

الوثائق املطلوبة :
 مطبوعة ترشح تسحب من املواقع التالية إبتداء من يوم  01أوت : 2016
»  «www.orientation.tnأو »«www.mes.tn

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 نسخة من كشف أعداد الباكالوريا.
 ظرف متنرب حيمل عنوان املرتشح.
يتم إيداع املطالب و ذلك يف أجل أقصاه يوم  09أوت  2016كما يلي :
ّ

 مبكتب الضبط املركزي بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي(اإلدارة العامة للشؤون الطالبية)
بشارع أوالد حفوز  –1030تونس.

 إرساهلا بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بالربيد السريع على نفس العنوان.
و يتعني على املرتشح أخذ االحتياطات لوصول امللف عرب الربيد قبل التاريخ األقصى لقبول الرتشحات.
يتم يف كل احلاالت اعتماد ختم مكتب الضبط املركزي بالوزارة
و ّ

النتائج :
 يتم نشر قائمة املقبولني دون سواهم على موقع التوجيه اجلامعي
www.orientation.tnوذلك يوم  17أوت . 2016

يتم تأكيد القائمة النهائية استنادا لقائمة تكميلية حسب الشغورات.
ّ 

مالحظات :

 خيضع القبول النهائي للطلبة إىل موافقة السلطات السنغالية.
 يتمتع الطلبة املقبولون يف مجيع االختصاصات بالسنغال مبنحة جامعية.
 ال يتمتع الطلبة املقبولون يف مجيع االختصاصات بالسنغال بالسكن اجلامعي.
 ال تتحمل الوزارة أية مصاريف.
 يلتزم الطالب املقبول بالدراسة بالسنغال كامل امل ّدة املستوجبة للحصول على الشهادة املرتشح هلا
و أن ال يطالب الوزارة بإدماجه يف نفس االختصاص قبل هناية مسار التكوين .

