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  2018/2019للعام   تونسالمنح الدراسية في 
 (للمرحلة الجامعية األولى )البكالوريوس

 مدة الدراسة لغة التدريس التخصص المؤسسة الجامعية
 بالسنوات

المعدل  الفرع
 المطلوب %

 فأعلى 56 ، أدبيعلمي 3 ةفرنسي علوم االعالم واالتصال معهد الصحافة وعلوم االخبار
 ، ادبيعلمي 3 فرنسية قانون ال وم السياسية كلية الحقوق والعل

 
 فأعلى 56

 فأعلى 56 ، تجاري علمي 3 فرنسية اعالمية التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس
 فأعلى 56 علمي، تجاري  3 فرنسية االقتصاد المعهد العالي للتصرف بسوسة

 فأعلى 09 علمي 8 فرنسية البشري  طبال كلية الطب 
 فأعلى 09 علمي 6 فرنسية طب اسنان المنستيركلية طب االسنان ب

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 
 

 )إجازة تطبيقية( نعا االتبنيج و ال
 )إجازة تطبيقية( طبيعيالعالج ال

 )إجازة تطبيقية( طبيالتصوير ال

 )إجازة تطبيقية( جراحيةال األدواتية

 علمي 3 فرنسية
 

 فأعلى 56

 )إجازة تطبيقية( بيوتكنولوجيا طبية يا الطبية بتونسالمعهد العالي للتكنولوج
 هندسة بيوطبية )إجازة تطبيقية(
 أنظمة الكترونية )إجازة تطبيقية(

 فأعلى 56 علمي 3 فرنسية

 فأعلى 56 علمي، أدبي 3 فرنسية مسرح وفنون العرض المعهد العالي للفن المسرحي بتونس
 علوم اإلعالميةال كلية العلوم بتونس

 ضياترياال
 فأعلى 56 علمي 3 فرنسية

 فأعلى 09 علمي 6 فرنسية صيدلةال كلية الصيدلة بالمنستير
 %56 ، تجاري علمي 4 انجليزيةفرنسية و  بكالوريوس األعمال بتونس المعهد العالي لألعمال

 %56 ري علمي، تجا 3 فرنسية )إجازة تطبيقية( ادارة االعمال المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت
 %56 أدبي فقط 3 انجليزيةفرنيسة و  لغة وآداب وحضارة انجليزية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
 علمي 3 فرنسية )إجازة تطبيقية( هندسة مدنية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 صناعي 
56% 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير 
 بتونس

 علمي 6 فرنسية سة المعماريةالهند
 صناعي

 فأعلى 85

 علمي 3+2 فرنسية مرحلة تحضيرية )علمية( المعهد التحضيري للدراسات الهندسية 
 صناعي

 فأعلى 56%

 مرحلة تحضيرية  ببنزرت التحضيري للدراسات الهندسيةالمعهد 
 )بيولوجيا ،جيولوجيا(

حيث يستطيع الطالب دراسة طب 
سابقة بعد بيطري بعد الخضوع لم
 السنة االولى 

مرحلة  فرنسية 
 تحضيرية

 فأعلى %56 علمي
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 التغطية المالية : 
 .يعفى الطالب من االقساط الدراسية 
 ( دوالر شهريا ويعتمد ذلك على الطالب.322-222يحتاج الطالب الى مبلغ اضافي حوالي ) 

 دوالر  452المصاريق والرسوم المترتبة على دراسة اللغة الفرنسية ومقدارها  يحتاج الطالب الى سنة تحضيرية باللغة الفرنسية ويتحمل الطالب كافة
 وتبدأ المنحة بعد السنة االولى والبدء في التخصص.

 .يتحمل الطالب ثمن تذاكر السفر 

 الوثائق المطلوبة:
 .كشف عالمات الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم 
 إليدز مصدقة من وزارة الصحة.شهادة خلو أمراض وخلو من مرض ا 

 ساري المفعول بما ال يقل عن سنة )التصديق غير مطلوب(. صورة عن أول ثالث صفحات من جواز السفر 

 .)صورة عن شهادة الميالد )التصديق غير مطلوب 

 (8.صور شخصية ) 

 . شهادة عدم محكومية 
  7905وتعطى األولوية لخريجي العام  7905و  7902الثانوية العامة للعامين  على هذه المنح خريجويستطيع المنافسة. 

 آلية تقديم الطلب: 
  ورقيًا حسب ما ورد في االعالن مع ضرورة االلتزام بالتواريخ المحددة ادناه.يقدم الطلب 

  ولن يقبل أي طلب  95/95/7905الموافق  االثنينوآخر موعد الستالم الوثائق المطلوبة هو يوم  96/95/7905الموافق  االحدهو يوم آخر موعد لتقديم الطلب
 .نهائياً  بعد هذا التاريخ

 

 

 : هامة مالحظات

 عة واي طالب يرسب جامب مع ضرورة النجاح للقبول في اليحتاج جميع الطلبة الى سنة تحضيرية باللغة الفرنسية على حساب الطال
 خسر المنحة الدراسية ويجب ان يغادر تونس.في سنة اللغة ي

   وأي طالب ال يرفق الوثائق المطلوبة ال يؤخذ بعين  طلب يصل متأخرًا لن يتم اعتماده،يؤخذ بعين االعتبار، وأي  لنأي طلب غير مكتمل
 االعتبار وال تتحمل الوزارة أي خطأ في تعبئة البيانات سواء البريد االلكتروني للطالب أو الهاتف.

  أرقام الهواتف كتروني أواإللسواء البريد للطالب  البيانات الشخصيةال تتحمل الوزارة أي خطأ في تعبئة. 

 مع مراعاة الجدية  فق العدد المحددو و  على المنح حسب معدل الثانوية التقدم بالطلب ال يعني الموافقة على المنحة، حيث سيخضع الطلبة للمنافسة
 .عند تقديم الطلب

  الطلبة المقبولين االلتزام بحضور المحاضرات الخاصة بدراسة اللغة الفرنسية والمثابرة في الدراسة وعدم التغيب عن المحاضرات دون عذر يجب على
 مقنع.

 رسميًا. الطالب االلتزام بااللتحاق بالدراسة عند قبول 

 مسؤولية  مؤسسةتتحمل الالتي يرشح لها، وال حة، والجامعة ترشيح الطالب للمنحة ال يعني قبول الطالب رسميًا إال بعد موافقة الجهة المان
 أي طالب  يرشح وال يتم قبوله رسميًا في الجامعة.

 عمل سند كفالة عدلية في المحكمة يطالب فيه بااللتحاق فورًا عند قبوله رسميًا وخالف مؤسسةلب يتم ترشيحه للمنحة من العلى كل طا ،
 أي مبلغ تفرضه الوزارة. ذلك يتحمل جميع تكاليف المنحة، أو
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  على كل مرشح تعبئة الطلب بكل دقة وارفاق جميع الوثائق المطلوبة مصدقًة حسب األصول، وسيتم إلغاء الطلب في حال اختالف
 المعلومات الواردة فيه عن كشف العالمات أو في حال كانت الوثائق غير مستكملة.

  وقت ترشيحه، االستمرار في جامعته لحين قبوله رسميًا.على كل طالب يتم ترشيحه ويدرس في إحدى الجامعات 

 .أن يكون مقدم الطلب فلسطيني الجنسية 

 .على الطالب التقدم بطلب المنحة خالل المدة المسموح بها كي ال يفقد حقه في تقديم الطلب 

  في وني لوزارة التعليم العالي يتم اإلعالن عن أسماء الطلبة المرشحين مبدئيا لالستفادة من المنح من خالل الموقع االلكتر
 ( أو من خالل االتصال بالمرشحين هاتفيًا.www.mohe.pna.ps)فلسطين

 
............................................................................: االســـــــم   

 رقم الهوية: ـ.........................................................................

 التاريـــــخ: ـ..........................................................................
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