إعالن
تعلن وزارة التعليم العالي ممثلة باملديرية العامة للبعثات بأن اجلهات التونسية
فتحت جمال الدراسة للراغبني مبواصلة دراستهم باجلامعات التونسية (املرحلة
اجلامعية األوىل والدراسات العليا) وذلك على النفقة اخلاصة.
للمزيد من التفاصيل واالطالع على الشروط واملستندات املطلوبة أدناه :

مالحظات هامة
لغة الدراسة باجلامعات التونسية:
 -1تدرس التخصصات األدبية والعلوم اإلنسانية عموما باللغة العربية يف أغلب املواد
باستثناء الصحافة واإلعالم البد على املرتشح من القيام بسنة حتضريية يف اللغة
الفرنسية يف معهد بورقيبة سكول للغات باجلمهورية التونسية حتى يتسنى قبول
ترشحه يف مرحليت اإلجازة واملاجستري فيما يبقى رهني احلصول على مشرف بعد
موافقة اللجنة العلمية بالنسبة ملرحلة الدكتوراه.
 -2تدرس التخصصات العلمية وعلم النفس وعلوم الرتبية يف مرحليت اإلجازة واملاجستري
باللغة الفرنسية.
 شروط القبول لبعض التخصصات: -1بالنسبة لتخصص الطب (األجازة يف الطب) البد أن تكون النتائج الدراسية يف مرحلة
الدبلوم العام للمرتشح ممتازة إضافة إىل إجادة اللغة الفرنسية.
 -2جيب أن يكون التخصص املطلوب من قبل الطالب يف مرحلة املاجستري والدكتوراه
متماشيًا مع ختصص البكالوريوس.

 تاريخ بدء الدراسة يف اجلامعات التونسية:تبدأ الدراسة عادة منتصف شهر سبتمرب من كل عام يف أغلب املؤسسات اجلامعية يف مرحليت
اإلجازة واملاجستري ،أما الدكتوراه فيتواصل قبول امللفات حتى نهاية شهر نوفمرب من كل
عام.
 آلية الرتشح للدراسة يف اجلامعات التونسية:طررررريررررقررررة تررررقررررديررررم الرررررتشرررررررح يررررتررررم عرررررب املرررروقررررع االلرررركرررررتونرررري
 ،http://www.mes.tn/page.php?code_menu+114حررريرر يرررقررروم
الطالب بتعبئة االسررتمارات كل حسررب املرحلة والتخصررص الب يرغب بالدراسررة بها ويتم

إرفاق الوثائق املوجودة يف االستمارة كاملة وواضحة ومصادق عليها ويتم إرساهلا عرب الربيد
اإللكرتوني املخصررررص هلرربا الغرض من قبررل وزارة التعليم العررالي التونسرررريررة وهو
 coopint@mes.rnu.tnوبالنسررربة لرسرررالة ج املاجسرررتري لطلبة الدكتوراه يتم
إرساهلا عرب الربيد السريع.
 يبقى للجنة العلمية بالكلية القرار النهائي يف قبول ملف الطالب من عدمه حسب
الشروط والضوابط احملددة.

 أن يكون التسجيل يف احد مؤسسات التعليم العالي املوصى بالدراسة بها من قبل هبه الوزارةوميكن االطالع على قوائم مؤسسات التعليم العالي املوصى بالدراسة بها من قبل الوزارة
خارج السلطنة عرب الولوج إىل املوقع اإللكرتوني لوزارة التعليم العالي
.www.mohe.gov.om
 يتم تقديم طلب مواصلة دراسة عرب النظام اإللكرتوني لوزارة التعليم العالي للحصول علىاملوافقة قبل بدء الدراسة وذلك بعد احلصول على القبول النهائي من اجلامعة املراد الدراسة
بها علمًا بأن وزارة التعليم العالي العمانية لن تتحمل أ تبعات مالية للطالب امللتحق
بالدراسة.
 -جيب ان يكون نظام دراسة مرحليت االجازة و املاجستري هو االنتظام الكلي.

رسوم التسجيل باجلامعات احلكومية التونسية سنويا حسب املرحلة اجلامعة وحسب
املقاعد الشاغرة للطلبة األجانب
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