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 )الدراسات العليا(  2020/2021المنح الدراسية في تونس للعام 

 اواًل: التخصصات المطروحة:
 

 منح الدكتوراه:. تخصصات 1
الدراسات اإلسالمية،   علم التربية،  : القانون، العلوم السياسية، علم النفس،التخصصات التي تدرس  باللغة العربية

 اللغة العربية وعلومها.  تاريخ، جغرافيا ، ،العلوم االجتماعية
الفرنسية لغات اخرى    او االنجليزية  التخصصات التي تدرس باللغة  الفرنسية،    -:او  لغات اجنبية " االنجليزية، 

هندسة معمارية،  هندسة  كهربائية،  هندسة  متجددة،  وطاقة  مائية  هندسة  الرقمية    االسبانية"،  التكنولوجيا  مدنية، 
الحاسوب  علوم  واالعالم،  الصحافة  علوم  السينمائي،  واالخراج  السينما   ، المسرح  اقتصاد،  واالتصاالت،  
والبرمجيات، رياضيات، الزراعة، االدوية، التربية الرياضية ، ادارة االعمال، المحاسبة، اي تخصص اخر لدراستة 

 .لطبيةباستثناء التخصصات اوالقبول فيه 
يستطيع أي طالب التقدم للمنافسة شريطة تحصيل قبول من احد المشرفين لتكون لغة االطروحةة واالشةرا   -

 باللغة العربية.
الفرنسية  )   - الفرنسية ارفاق ما يثبت اجادة الغة  او خريج   DELFشهادة  يستطيع أي طالب يجيد اللغة 

 احدى الدول الناطقة باللغة الفرنسية(.

   طلبة الدكتوراه مطالبون خالل مسارهم الدراسي بمتابعة دروس تكميلية بشكل بحوث وتربصات.  -

 

 ات اإلسالمية، اللغة العربية، التريبة.  الدراس. تخصصات منح الماجستير)الدراسة باللغة العربية(: 2
الصحافة  ، علم النفس،باقي التخصصات مثل ) القانون، العلوم السياسية، العلوم االجتماعية أما بخصوص -

والتي   ، المحاسبة، االدارة، العالقات الدولية ، المسرح ، السينما واالخراج السينمائي، التربية الرياضية(واإلعالم
في  التفوق فبإمكان الطالب الحصول على سنة تحضيرية باللغة الفرنسية وضرورة النجاح و  فرنسيةباللغة ال تدرس

  . وتكون سنة اللغة على حساب الطالب الشخصي بمعهد بورقيبة في تونس اللغة كشرط الستكمال الدراسة
ص يدرس باللغة يستطيع أي طالب التقدم يجيد اللغة الفرنسية او االنجليزية التقدم للمنافسة على اي تخص -

   الفرنسية او االنجليزية شريطة ارفاق ما يثبت اجادته للغات المذكورة.  
بالنسة للتخصصات التي تحتاج الى سنة تحضيرية باللغة الفرنسية حيث بعد النجاح في السنة التحضيرية   -

 سيخضع الطالب المتحان قبول تخصصي بالجامعة . 
 

 

توفير المقعد الجامعي للدراسات العليا يتحمل الطالب دفع الرسوم الجامعية السنوية     باستثناء ثانيًا: التغطية المالية:
 ) الرمزية( وتكاليف السفر والمعيشة والسكن وأي تكاليف أخرى.
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 ثالثًا: تعليمات المنح الدراسية: 

  الطالب للمقعد.ال يعني ترشيح  الدائرة الجدية في تقديم الطلب، علمًا أن تقديم الطلب وقبوله من 
 رسميًا. الطالب االلتزام بااللتحاق بالدراسة عند قبول 
  ترشيح الطالب للمقعد ال يعني قبول الطالب رسميًا إال بعد موافقة الجهة المانحة، والجامعةة التةي يرشةح لهةا، وال

 مسؤولية أي طالب يرشح وال يتم قبوله رسميًا في الجامعة. الدائرة تتحمل 
  عمةةل سةةند كفالةةة عدليةةة يطالةةب فيةةه بااللتحةةاق فةةورًا عنةةد قبولةةه  الةةدائرةترشةةيحه للمقعةةد مةةن علةةى كةةل طالةةب يةةتم ،

 .الدائرةرسميًا وخال  ذلك يتحمل جميع تكاليف المقعد، أو أي مبلغ تفرضه 
  يشترط فيمن يتقدم بطلب المقعد أن يكون فلسطيني. 
  خةةالل المةةدة المسةةموح بهةةا كةةي ال يفقةةد حقةةه فةةي تقةةديم علةةى الطالةةب التقةةدم بطلةةب االسةةتفادة مةةن المةةنح المعلنةةة

 الطلب.
 

 رابعًا: الشروط: 
 يتوافق التخصص في شهادة البكالوريوس مع التخصص المطلوب للمتقدمين لدرجة الماجستير . أن   ▪

يتوافق التخصص في شهادة البكالوريوس مع التخصص في شهههادة الماجسههتير مههع التخصههص المطلههوب أن   ▪
 للمتقدمين لدرجة الدكتوراه .  

للمتقدمين لمنح الدكتوراه، يشترط أن تكون دراسة الماجستير بنظام الرسالة )ال تقبههط بلبههات الحا ههلين  لههى  ▪
 درجة الماجستير بنظام المواد أو الشامط(.

لههى الطلبههة المتخههرجين مههن مجسسههات الجامييههة العموميههة التونسههية والههراربين فههي موا ههلة الدراسههة يتعههين   ▪
بشهادتي الماجستير والدكتوراه تقديم ملفاتهم مباشرة الههى المجسسههات الجامييههة التههي يرربههون بالتسههجيط بههها 

 دون خضو هم للمنافسة  لى هذه المنح.

 
 

 خامسًا: الوثائق المطلوبة:
 عالمات الثانوية العامة مصدقة من التربية والتعليم. صورة عن كشف ▪

 صورة عن شهادة وكشف عالمات البكالوريوس مصدقة من التعليم العالي )لدرجة الماجستير(. ▪

 تعبئة طلب الحكومة التونسية الخاص بدرجة الماجستير ) للمتقدمين لدرجة الماجستير ( . ▪

 جستير مصدقة من التعليم العالي )لدرجة الدكتوراه(. البكالوريوس والما صورة عن شهادة وكشف عالمات ▪

 تعبئة طلب الحكومة التونسية الخاص بدرجة الدكتوراه ) للمتقدمين لدرجة الدكتوراه ( .  ▪

 شهادة خلو من األمراض مصدقة من الصحة.  ▪

 شهادة خلو من مرض اإليدز مصدقة من الصحة. ▪

 صورة عن شهادة الميالد )التصديق غير مطلوب(. ▪
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 صورة عن أول ثالث صفحات من جواز السفر ساري المفعول )التصديق غير مطلوب(. ▪

 

 للمتقدمين للدكتوراه.  المقترحةخطة عن الدراسة  ▪

 (.CD( من رسالة الماجستير للمتقدمين لدرجة الدكتوراه على قرص مدمج ) Soft copyنسخة إلكترونية ) ▪

 العلمية لدرجة الدكتوراه التي ُتدرس باللغة الفرنسية.إثبات إجادة اللغة الفرنسية للتخصصات  ▪

 . ( صور شخصية8)  ▪

   عدم محكومية .شهادة  ▪
التي تدرس  ▪ الدكتوراه(، أما التخصصات  ارفاق كتاب بموافقة المشر  على اإلشرا  إن وجد ) خاص بطلبة 

 ) خاص بالدكتوراه(.   باللغة العربية   بالموافقة على اإلشرا  عليه باللغة الفرنسية يجب إرفاق كتاب من مشر 

 
هو يوم االحد الموافق   األوراق المطلوبة الطلبات و الرسال و تسليمخر مو د ا

 ولن يقبط أي بلب بعد هذا التاريخ. 20/9/2020
 


