
                                   
 

 

 فتح باب الترشحات لبرنامج منح ماجيستير بحث ودكتوراه

2019-2020 

    

 2020-2019للسنة الجامعية  المنح فتح باب الترشحات لبرنامج  Rosa Luxemburg لوكسمبورغ تعتزم مؤسسة روزا

 دكتوراه. اوماجستير بحث  مرحلة للطلبة المسجلين لدى المؤسسات العمومية التونسية للتعليم العالي فيالموجه 

وقيم االجتماعية للمساهمة في المسار الديمقراطي والعدالة  لوكسمبورغيعتبر هذا البرنامج بمثابة أداة طورتها مؤسسة روزا 

التضامن من جهة وكمحاولة لتعويض الفروق االجتماعية سواء كانت جنسية أو عرقية , و ذلك بتشجيع و تعزيز و تطوير 

واألشخاص المحرومين اجتماعيا و للطالبات إسناد المنح  فياألسباب ستكون األولوية  لهذه نقدي.البحث العلمي و التفكير ال

 إلى ذوي االحتياجات الخاصة.

موجهة إلى الطلبة الذين يدرسون في تونس، وال تعتبر منح  لوكسمبورغإن المنح الدراسية المقترحة من طرف مؤسسة روزا 

 للدراسة بالخارج.

 ترشحات مفتوحة حسب الترتيبات التالية:الدعوة لتقديم ال

 المجاالت العلمية:

 هذا البرنامج موجه للعلوم اإلنسانية واالجتماعية فقط.

 مقاييس القبول :

 إن برنامج المنح الدراسية المقترحة من طرف مؤسسة روزا ليكسمبورغ موجه إلى:

 فعالة. واجتماعيةطلبة الماجيستير أو الدكتوراه الذين يبرهنون على مشاركة سياسية  -
 . تونس في العمومية العاليالتعليم الطلبة المسجلون لدى مؤسسات  -
 الطلبة المتميزون في دراستهم )معدل يفوق المتوسط( -

 

 :اثنينيتكون برنامج منح مؤسسة روزا ليكسمبورغ من عنصرين 

 دينار تونسي شهريا. 600مبلغ العنصر األول: يخص الطلبة المسجلين في ماجيستير بحث وتساوي المنحة الدراسية 

دينار  900العنصر الثاني: يخص الطلبة المسجلين في الدكتوراه )شرط قبول موضوع البحث( وتساوي المنحة الدراسية مبلغ 

 تونسي شهريا.

 مالحظة:

 بهذه المنح: يتمتع ال

 الطلبة الذين يعدون شهادتين. -
 والطلبة المسجلون في السنة الثالثة دكتوراه.بحث  الطلبة المسجلون في السنة الثانية ماجيستير -



                                   
 

 الطلبة الذين يغيرون مجال الدراسة بعد السداسي الثاني. -
 الطلبة الذين يقومون بنشاط مدفوع األجر. -

يجب على المتمتعين بالمنح الدراسية، المشاركة في النشاطات المقترحة من طرف مؤسسة روزا ليكسمبورغ في نطاق 

 .الدعم برنامج

 تمويل:مدة ال

 بالنسبة لطلبة الماجيستير.سنتين  -
 ثالث سنوات بالنسبة لطلبة الدكتوراه. -

 إيداع الترشحات:

 يستحسن تقديم الترشحات باللغة الفرنسية. -
 اإلنجليزية. أو الترشحات باللغتين العربية قبول يقع -
 Format PDFيرجى من المترشحين إرسال وثائقهم في شكل ملفات ب د ف    -

www.rosaluxna.org/calls/ :لالطالع على شروط و كيفية المشاركة على موقعنا  

 

 .يقع رفض كل الملفات غير المكتملة أو التي ترسل بعد اآلجال

 


