
6 

 

 

 إعـالن
 وزارة التعليـم العـايل والبحث العلمي 

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبية 

جبامعة منرتيال بكندا.  الدكتوراه  شهادةمنح إلعداد  10:   2اإلعالن عدد   
 2021-2020بعنوان السنة اجلامعية 

 االختصاصات املعروضة
 االختصاص روابط مفيدة 

Programme et admission 

• Doctorat en Sciences de 

l’Éducation 

https://fse.umontreal.ca/etudes-de-2e-

et-3e-cycles/doctorats/#c49980 

 علوم الرتبية

طلبة املاجستري يف :  املعنيون:الطلبة    

داب واحلضارة اللغة واآل اإلجنليزية  -(1                

الفرنسية  اللغة واآلداب واحلضارة   -(2                

Programme et admission : 

•  Doctorat en Études Anglaises 

http://admission.umontreal.ca/programm

es/doctorat-en-etudes-anglaises/ 

واحلضارة  واآلداباللغة  اإلنقليزية                 

Programme et admission : 

•  Doctorat en Informatique 

https://admission.umontreal.ca/progr

ammes/doctorat-en-informatique/ 

ف غري  مطبقة يف التصر  إعالمية) :اإلعالمية

  (معنية

Programme et admission : 

• Doctorat en Sciences Infirmières  

https://admission.umontreal.ca/program

mes/doctorat-en-sciences-infirmieres/ 

•  Doctorat en Sciences de la Santé 

https://admission.umontreal.ca/program

mes/doctorat-en-sante-publique/ 

 

التمريض:علوم و الصحة علوم   

 علوم التمريض  

 

   علوم الصحة 

https://fse.umontreal.ca/etudes-de-2e-et-3e-cycles/doctorats/#c49980
https://fse.umontreal.ca/etudes-de-2e-et-3e-cycles/doctorats/#c49980
http://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-etudes-anglaises/
http://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-etudes-anglaises/
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-informatique/
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-informatique/
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-sciences-infirmieres/
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-sciences-infirmieres/
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-sante-publique/
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-sante-publique/
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Programme et admission : 

• Doctorat en Aménagement 

https://admission.umontreal.ca/progra

mmes/doctorat-en-amenagement/  

لتعمري والتهيئة الرتابية ا  

Programme et admission : 

• Doctorat en Droit 

https://admission.umontreal.c

a/programmes/doctorat-en-

droit/ 

 احلقوق 

I-  الطلبة املعنيون بالرتّشـح : 
 2018/2019سنة اجلامعّية خالل ال شهادة املـاجستري حبثالطلبة املتحّصلون على  -1
 2019/2020بعنـوان السنة اجلـامعّية  بالسنة الثانّية ماجستري حبثالطلبة املسّجلون  -2

 

 II-  للرتشــح  الشروط املبدئية : 
 األوىل ماجستري بالسنة  يف الدورة الرئيسية  12/20ل ال يقل عن لون على معدّ املتحصّ الطلبة  -1

 من قسمهم. وائلألا %20ترتيبهم يف حدود والذين يكون  
كامل سنوات الّدراسة  مسار منتظم و ال يسمح بأي  رسوب أو انقطاع خالل   دراسة منتظمة :  - 2

 اجلامعية اىل حّد تاريخ احلصول على الشهادة املطلوبة
 

III - تقــدمي املطــالب:   
 :    حني الذين تتوفر فيهم الشروط املبدئّية للتمتع هبذه املنحعلى املرتشّ  .1

 ول ــالب القبــبتقدمي مطومنذ صــدور هذا اإلعـالن   ادروا حاالّ ــيبأن  -
 (demande d’admissionجبامعة مونرتيال )  1  يوم أجل أقصاه  يف ،  2020بعنوان دورة اخلريف  

 وذلك قبل إيداع امللف مبقر الوزارة.  موقع واب اجلامعة املذكورة على   2020فيفرى 
 .بدليل اإلجراءات املصاحبة هلذا البالغ أن يستعينوا -
 )انظر الروابط جبدول   يتصلوا بالبعثة اجلامعّية التونسّية مبونرتيال ويتبعوا توصياهتا أنو -

 االختصاصات املصاحب( 
 

https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-amenagement/
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-amenagement/
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-droit/
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-droit/
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-droit/
file:///C:/Users/scherif/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/dlouzili/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/3eme%20cycle%202019-2020/udm/Udm-procedures.doc
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عرب موقع الواب املوحد لإلدارة العامة للشؤون  إجباريا وحصريا  املنح  يكون تقدمي مطالب .2

 2020 فيفري 14وذلك يف أجل أقصاه يوم   www.best.rnu.tn الطالبية:
اختيار يف خانة  'بلد   جيب، best عند تعمري االستمارة على تطبيقة الواب  : هام جدا .

   Canada-Univ Montréal: الدراسة'
و يقّدم مصحوبـا بالوثائق املطلوبة إىل مقر وزارة التعليم   bestحيّمل املطلب من تطبيقة الواب    .3

  14وذلك يف أجل أقصاه يوم  تونس (.  1030لبحث العلمي ) شارع أوالد حفوز العايل وا
 (للوزارة مكتب الضبط املركزي  حسب ختم(   2020فيفري 

 
 الوثائق املطلوبة : 

اعتماد قائمة الوثائق التالية وليس الوثائق املنصوص عليها أسفل مطبوعة الرتّشح احملّملة من   :ام ــــهـ 
 www.best.rnu.tn الواب  منظومة
   www.best.rnu.tn لة من موقع الواب رة وحممّ ح معمّ مطبوعة الرتشّ  .1
 حصورة تلصق على مطبوعة الرتشّ  .2
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  .3
 نسخة من شهـادة البـاكـالوريا.  .4
 .راسة اجلـامعيةالدّ نـوات نسخ من كشوفات األعــداد لكل س .5
 )مي500لكل ظرف ال تقل عن  قيمة الطابع الربيدي(ح ظرفان حيمالن عنوان املرتشّ  .6
 copie du mail de la)القبول نسخة من املراسلة اإللكرتونية اليت تثبت تقدمي مطلب  .7

confirmation de la demande d’admission)    .لدى اجلامعة املذكورة 
 ماجستري.  ىلو ألايف السنة  تبةالر شهادة تبني  .8

ت من توفر  راسة والتثبّ ح هلذه املنح  االطالع على الروابط  اخلاصة بربامج الدّ على الراغبني يف الرتشّ 
 شروط القبول لديهم وخاصة طبيعة التكوين املطلوب عند القبول املبدئي بالربنامج املزمع إتباعه.

  :عناوين مفيدة
 . 71791433الفـاكس:    - 71781366: اهلاتف :   لطالبّيةاإلدارة العامة للشؤون ا

 Mission universitaire de Tunisie à  Montréal           البعثة اجلامعّية التـونسّية مبونريـال:

1255, rue Robert-Bourassa, bureau 601    Montréal (Québec) H3B 3V9  -CANADA 

Tel : 001 5142849249- Fax : 001 5142849403 E-mail : courriel@mutan.org 

http://www.best.rnu.tn/
http://www.best.rnu.tn/
http://www.best.rnu.tn/
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