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  الّسادة رؤساء الجامعاتالسيدة و
  مديري العمداء والسيدات والّسادة 

    و البحــثلتعليــم العالـيات ســامؤّس
  

  

  
  .منح وقروض المرحلة الثالثة بتونس :الموضـوع

  
  
  

ة         وجيا و البحث العلمي و التكنول     تضـع وزارة التعليم العالي    ى ذم ، آكل سنة، منحا وقروضا عل

  .في تونسو البحث سات التعليم العالي الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة في مؤّس

دعى  ذلك، ي ـا ل سّيدات  وتبع ات  وال اء الجامع ّسادة رؤس يم  وال سات التعل ديري مؤّس داء وم العم

شور بمصالح      لإلذن لمصالحهم المختّصة بتعليق اإلعالنات المصاح     و البحث   العالي   بة لهذا المن

  .الطلبة المعنيين المرحلة الثالثة وتوزيع مطبوعات مطالب المنح على

في أجل ال ة الجـامعية ـمصالح المؤّسسل       يتّم تقديـم مـطالب المنح مـن طرف الطلبة 

 وتقوم المؤّسسة بترتيب المترّشحين حسب معّدالتهم وحسب ،2009 أآتوبـر 31تاريخ يتجاوز 

) شهـادة الماجستير ، شهادة الّدراسـات العليا للمراجعـة في الـمحاسبة والدآتوراه(شهادة آل 

 16تاريخ  في آجـل ال يتجـاوزثم تحال الملّفات مرّتبة حسب الّشهادة إلى رئاسـة الجامعة 

  .2009نوفمبر 

  

  الوزيــر          
 منشــــور

  ــدد   09/76    عــ 



  :امة للحصول على المنحة أو القرضـالشروط الع
  

شهادات الماجستير، شه       تفتح هذه المنح والقروض للطلب     ـا     ـة الـمرّسمين ب ادة الّدراسـات العلي

  .والدآتوراه 2009 أو2008 الـمتخّرجين سـنة  ةــللمراجعـة في المحاسب

ـ           ّدد ب ول الترّشحـات ح شعب    20/11وتجدر اإلشارة إلى أن المعدل األدنى لقب ى ال سبة إل  بالن

ة و  سبة /11.520األدبي شعب بالن ى ال ع  إل سنوات األرب ار لل ين اإلعتب ذا بع رى أخ  األخ

د أو شهادة مهندس             شهادة اإلجازة في إطار نظام أم ا  . لألستاذية أو السنوات الثالث ل أن آم

  .الرسوب أآثر من مّرة ال يخول للطلبة تقديم ترّشحاتهم
  

 :إجراءات إختيار الممنوحين 
  

  :يتم درس الترّشحات على مستويين 

توى رئاسة الجامعة بالتثّبت في المطالب وترتيبها وتخزينها في قرص لّين    تقوم لجنة على مس    -

 .2009 نـوفمبر 26يوم  وإحالتها إلى اإلدارة العامة للشؤون الطالبية في أجل أقصاه
ا بصفة          -  تحال الملّفات المدعمة بموافقة رئاسة الجامعة إلى اللجنة الوطنية للمنح للمصادقة عليه

 .نهائية
  

الّسادة رؤساء الجامعات والعمداء ومديري مؤّسسات التعليم العالي السيدات ون  ممرغوبفال

  . بكل دقةهذا المنشورمحتويات و البحث العمل على تطبيق 

                                         
                                           

 

  يـونـوعزهر بألا                                       
  

  


