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 الجزائفي ب منح اسيللمقاع ال ترشحالمعطيا حول 

 7تة2- 6تة2 الجامعي لسنبالنسب ل

 
ٙع كاملغ ٙاسغ  يرجګ التفضل بملء ااستما خغ من بطاقاػ اأعٖاد السنويغ الخاصغ بجميع سنواػ الٖ وتقٖيږ ن

سوبالجامعيغ  ٙع أڗ تنص ه٘ه البطاقاػ علګ امعٖل باللغغ العربيغ أو الفرنسيغ فقط  بما فيها سنوا ال مع ضرو
 السنوڬ مرقماب

ح امطلوب من قبل السلطاػ  ٙع إلګ ملف التر ٜائريغتضاف ه٘ه ااستما بوهي  الج ا تعوض كو   مكمل للملف ام
 

: الهاتف: اللق  اإس 

ني:  البري اإلكتر
ة  ااختصاص: ي )أستا  الشهاد العلمي

ا ةماجستيرةدكتو  ه(:جا

: سس الجامعي التونسي  ام

 بالجزائامطلوبااختصاص 

الشهاد العلمي 
اه(:  )ماجستيرةدكتو

  ااختصاص: 

ي سس الجامعي الجزائ   ام
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ح يتږ احتسابها كالتالي: حيڗ من خال إسناد مجموعغ من النقاط لكل متر ٙ امتر  سيتږ اختيا
 
:- ت امتحصلي على شهاد ااجا  بالنسب للمترشحي لشهاد اماستر 

ٙاسغ الجامعيغ مجموع النقاط = )امعٖل العام لسنو  ع + مكافأع اػ الٖ مكافأع عٖم الرسوب ( + مكافأع الٖٙو
 اماحظغ لكل سنغ نجاحب

ٙاسغ الجامعيغ = )امعٖل النهائي للسنغ اأولګ+ امعٖل النهائي للسنغ الثانيغ + امعٖل النهائي  امعٖل العام لسنواػ الٖ
 3للسنغ الثالثغ(ة

 في حال الرسوب مرتيڗب 6بةفي حال الرسوب مرع واحٖع أو  8بةرسوب أو في حال عٖم ال تمكافأع عٖم الرسوب = 
ع =  ع الرئيسيغ أو  تمكافأع الٖٙو ٙڅب ةفي حال النجاح خال الٖٙو ع التٖا  في حال النجاح في دٙو

في حال النجاح بماحظغ قريظ من  تفي حال النجاح بماحظغ متوسط أو  ةمكافأع اماحظغ لكل سنغ نجاح = 
 في حال النجاح بماحظغ حسن جٖاب 3في حال النجاح بماحظغ حسن أو  2و الحسن أ

اه و امتحصليڗ علګ :-2  حيڗ للٖكتٙو  بالنسبغ للمتر

 شهادع اماجستير: -

ٙاسغ الجامعيغ  ع + مكافأع مجموع النقاط = )امعٖل العام لسنواػ الٖ مكافأع عٖم الرسوب ( + مكافأع الٖٙو
 اماحظغ لكل سنغ نجاحب

ٙاسغ الجامعيغ = )امعٖل النهائي للسنغ اأولګ ماجستير+ امعٖل النهائي للسنغ الثانيغ  امعٖل العام لسنواػ الٖ
 2ماجستير (ة

 في حال الرسوب مرتيڗب 6بةفي حال الرسوب مرع واحٖع أو  8بةفي حال عٖم الرسوب أو  تمكافأع عٖم الرسوب = 

ع =  ع الرئيسيغ أو في حال النجاح خال ال تمكافأع الٖٙو ٙڅب ةٖٙو ع التٖا  في حال النجاح في دٙو
في حال النجاح بماحظغ قريظ من  تفي حال النجاح بماحظغ متوسط أو  ةمكافأع اماحظغ لكل سنغ نجاح = 

 في حال النجاح بماحظغ حسن جٖاب 3في حال النجاح بماحظغ حسن أو  2الحسن أو 

 شهادع مهنٖٝ: -

ٙاسغ الجامعيغ مجموع النقاط = )امعٖل ا ع + مكافأع لعام لسنواػ الٖ مكافأع عٖم الرسوب ( + مكافأع الٖٙو
 اماحظغ لكل سنغ نجاحب

ٙاسغ الجامعيغ = )امعٖل النهائي للسنغ اأولګ مهنٖٝ+ امعٖل النهائي للسنغ الثانيغ  امعٖل العام لسنواػ الٖ
  3مهنٖٝ+ امعٖل النهائي للسنغ الثالثغ(ة

 في حال الرسوب مرتيڗب 6بةفي حال الرسوب مرع واحٖع أو  8بةفي حال عٖم الرسوب أو  تسوب = مكافأع عٖم الر 

ع =  ع الرئيسيغ أو  تمكافأع الٖٙو ٙڅب ةفي حال النجاح خال الٖٙو ع التٖا  في حال النجاح في دٙو
احظغ قريظ من في حال النجاح بم تفي حال النجاح بماحظغ متوسط أو  ةمكافأع اماحظغ لكل سنغ نجاح = 

 في حال النجاح بماحظغ حسن جٖاب 3في حال النجاح بماحظغ حسن أو  2الحسن أو 

 

 اإمضـــــــاء 
 
 

ٙع العامغ للتعاوڗ  ٙكغ يرجګ ااتصال باإدا خغ إلكترونيغ من ج٘اٗع امشا ٜيٖ امعلوماػ حول امنحغ أو لطلظ ن م
 بcoopint@mes.rnu.tnن طريڄ البريٖ االكتروني : الٖولي ع
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