جامعة تونس

إعالن فتح باب الترشح لمنح التداول
بعنوان السنة الجامعية 0200-0202
تعلن جامعة تونس عن فتح باب الرتشح دلنح تداول بعنوان سنة  2022ابتداء من  26جانفي  2022اىل
غاية  18فيفري  2022لفائدة طلبتها ادلتفوقني ادلسجلني بإحدى السنوات الثالث االوىل من مرحلة الدكتوراه و
بصفة استثنائية طلبة السنة ثانية ماجستري ادلتفوقني  ،و الذين يعتزمون القيام برتبصات ببلدان االحتاد االورويب و
كندا.
و تنطلق الرتبصات بداية من  01أفريل  2022اىل غاية  01اكتوبر  2022على ان ال يتجاوز تاريخ انتهاء
الرتبص يوم  31ديسمرب .2022
و دتنح األولوية  ،عند إسناد ادلنح  ،للطلبة ادلسجلني يف إطار اتفاقيات إشراف مزدوج سارية ادلفعول  ،مث اىل
الطلبة احلاصلني على اتفاقية استقبال وبرنامج تربص مفصل.
و يتم الرتشح وجوبا عن طريق التسجيل االلكرتوين على موقع الواب  www.best.rnu.tnو إيداع ادللف
الورقي مباشرة يف مكتب ضبط ادلؤسسة اليت ينتمي اليها الطالب.
هام جدا :ال يتم النظر في المطالب غير المسجلة الكترونيا  ،أو المنقوصة  ،او الواردة خارج اآلجال
و يعتمد في ذلك ختم مكتب ضبط المؤسسة ال غير.
شروط الترشح:
التسجيل بإحدى السنوات الثالث االوىل من مرحلة الدكتوراه و بالسنة الثانية ماجستري بعنوان السنة اجلامعية
.2022-2021
 عدم ممارسة أي نشاط مبقابل او االنتفاع مبنحة أخرى خالل فرتة الرتبص ادلطلوبة.1
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 عدم الرسوب أل كثر من مرة واحدة يف مرحلة ادلاجستري أو يف السنتني االخريتني من مرحلة الدراساتاذلندسية و ال ينطبق شرط عدم الرسوب على الطلبة ادلسجلني بنظام االشراف ادلزدوج.
ويتكون ادللف الورقي من :
 .1مطبوعة مطلب ادلنحة معمرة بكل دقة و ممضاة تسحب من موقع الواب :
.www.best.rnu.tn
 .2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 .3نسخة من جواز السفر مدة صلوحيتو تغطي فرتة الرتبص.
 .4نسخة من شهادة الرتسيم بالسنة اجلامعية ( 2022/2021بادلؤسسة التونسية).
 .5نسخة من اتفاقية االشراف ادلزدوج ممضاة من الطرفني التونسي و االجنيب  ،أو نسخة من
اتفاقية االستقبال و برنامج الرتبص مفصال.
 .6رسالة دعم ممضاة من طرف ادلؤطر التونسي و ادلسؤول عن ىيكل البحث تبني بوضوح برنامج
العمل ادلزمع اجنازه خالل ادلدة ادلطلوبة.
 .7رسالة استقبال من قبل ادلؤسسة االجنبية باللغة الفرنسية او االنقليزية ال غري  ،حتدد بوضوح
ادلدة ادلزمع قضاؤىا (تاريخ انطالق الرتبص و هنايتو).
 .8شهادة يف عدم االخنراط بالصناديق االجتماعية حتمل ختم الصندوق ادلعين ( cnss
و .)cnrps
 .9االلتزام اخلاص مبنح التداول حيمل من موقع واب اجلامعة  ،بعد تعمريه و التعريف باإلمضاء.
.10نسخة من آخر تقرير تربص مؤشر عليو من قبل رئيس اذليكل ادلضيف إذا كان الطالب قد
انتفع سابقا مبنحة تداول.
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مالحظات هامة :
 .1تنطلق الرتبصات بداية من  01أفريل  2022اىل غاية  01اكتوبر  2022على أن ال يتجاوز
تاريخ هناية الرتبص يوم  31ديسمرب .2022
 .2ال ميكن تغيري مكان الرتبص بعد احلصول على ادلوافقة النهائية على الرتبص األصلي.
 .3ال ميكن الرتخيص يف تججيل الرتبص إال مرة واحدة و يكون ذلك إثر إيداع مطلب يف الغرض
قبل شهر على األقل من موعد بداية الرتبص (يقع إعتماد تاريخ مكتب الضبط بادلؤسسة)
( مبوافقة األستاذ ادلشرف و مدير مدرسة الدكتوراه ادلعنية و مدير ادلؤسسة اليت ينتمي اليها
الطالب و يعتمد يف طريقة ارسالو للجامعة عرب التسلسل االداري  ،كما جيب أن يكون ادلطلب
معلال و مرفقا بالوثائق الالزمة.
 .4كل منتفع مبنحة تداول مطالب بتقدمي تقرير تربص مفصل ممضى من ادلؤطرين التونسي
و االجنيب مرفقا بنسخة من جواز سفره (طابع الدخول و اخلروج من الرتاب التونسي) إىل
مدرسة الدكتوراه و ادلؤسسة الراجع إليها بالنظر و إحالتها اىل اجلامعة عرب التسلسل االداري.
 .5إخالل الطالب ادلنتفع مبنحة التداول (عدم قضاء ادلدة كاملة أو عدم تقدمي تقرير تربص مفصل)
يعرضو لإلجراءات القانونية اجلاري هبا العمل.
 .6التخلي عن ىذه ادلنحة ألي سبب كان دون إعالم اجلامعة عن طريق التسلسل االداري و يف
أجل ال يتجاوز  15يوما من تاريخ بداية الرتبص يؤدي اىل حرمان الطالب من االنتفاع هبا يف
السنوات ادلقبلة.
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 .7بالنسبة للطلبة ادلمنوحني الذين مت اسنادىم تذكرة سفر تتكفل اجلامعة باقتنائها  ،و ال تتم ىذه
العملية اال بعد ادلصادقة النهائية على ادلنحة من قبل االدارة العامة للشؤون الطالبية.
 .8جتنبا إللغاء ادلنحة أو عدم صرفها  ،يرجى إحرتام اآلجال و إختاذ االحتياطات الالزمة للحصول
على التجشرية و القيام بإجراءات السفر يف متسع من الوقت.
 .9يف حالة مباشرة الطالب لرتبصو بعد التاريخ ادلنصوص عليو بشهادة ادلنحة فانو يقع إحتساب
ادلنحة ابتداء من تاريخ مباشرة الرتبص ادلنصوص عليو مبطلب ادلنحة و يف حدود ادلدة ادلتبقية ،
و يتم خالل ىذه الفرتة إيقاف صرف ادلنحة الوطنية بتونس.
تنبيه هام :
 ال يتم النظر في المطالب غير المسجلة عبر موقع واب االدارة العامة للشؤون الطالبيةwww.best.rnu.tn
 ال تقع دراسة أي ملف منقوص من الوثائق ادلطلوبة. ال يتم النظر يف ادللفات الواردة بعد اآلجال و يعتمد يف ذلك ختم مكتب ضبط ادلؤسسة ادلعنية. ىذا و تؤكد جامعة تونس على أن إجراء ىذه الرتبصات يبقى رىني تطور انتشار وباء كورونا يف تونسو يف العامل.
حظ أوفر للجميع
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