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 إعالن عن فتح الترشحات لمنح البحث بالتداول 

 7102/7102الجامعية بعنوان السنة  

 
 

بعنوان السنة اجلامعية جامعة تونس عن فتح باب الًتشحات للتمتع مبنح البحث بالتداول  تعلم      
)ببلدان اإلحتاد األورويب أو كندا( لقيام بأحبـاث علمية أو إجراء تربصات باخلارج ل 7102/7102
ادلسجلني بشهادة الدكتورا )خالل السنوات  المتميزين و المتفوقينالتونسيني  الطلبةلفائدة وذلك 

 .(الثالث األوىل

عرب  و وجوبا حصريافعلى الطلبة الراغبني يف الًتشح دلنح البحث بالتداول تسجيل مطـالبهم        
مّث سحبها و ارفاقها بالوثـائق  و ذلك بتعمري االستمـارة بكل دّقة  www.best.rnu.tnواب الموقع 

 .بادلؤسسة اليت ينتمي إليها الطالبادلطلوبة وإيداع كامل ادللف 
و جتدر اإلشارة إىل أنو وفقا إىل األمر ادلنظم دللف منح البحث بالتداول أنو ال ميكن التمتع هبا "أكثر 

 من مرة بعنوان السنة اجلامعية الواحدة و أكثر من ثالث مرات طوال مرحليت ادلاجستري والدكتورا".
ادلفعول بني اجلامعات  و تٌعطى األولوية للطلبة ادلسجلني يف إطار اتفاقيات اشراف مزدوج سارية

التونسية و نظرياهتا األجنبية، و مٌيكن اسنادىا للطلبة ادلسجلني باجلامعات التونسية فقط شريطة 
 اتفاقية استقبال مع برنامج تربص مفّصل.

 بالنسبة للراغبني يف التمتع بادلنحة 7102ديسمبر  10و قد حدد آخر أجل لقبول ادلطالب ليوم  
ة: من أفريل إىل غاية شهر ديسمرب)مع العلم على أن آخر أجل للخروج للخارج خالل األشهر التالي

على أن يقع إيداع ادلطالب مباشرة بادلؤسسة   7102-7102( بعنوان السنة اجلــــامعية   2018 أكتوبر 1
 .اجلامعية اليت حتتضن مدرسة الدكتورا
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 الوثائق المطلوبة:

و ذلك بعد   www.best.rnu.tn  من ادلوقع اإللكًتوين مطبوعة الًتشح للمنحة اليت مت سحبها -1
 .تعمري كل ادلعطيات ادلطلوبة و إمضاؤىا من قبل كل األطراف ادلعنية

 احلالية.نسخة من شهادة التسجيل بالنسبة إىل السنة اجلامعية  -2

 األستاذ ادلشرف.ممضاة من قبل شهادة دعم   -3

 من بطاقة التعريف الوطنية.نسخة  -4

)يف صورة تسجيل نسخة من اتفاقية االشراف ادلزدوج ممضاة من الطرفني التونسي و األجنيب  -5
مع برنامج تربص  )ُتسحب من موقع واب اجلامعة(  أو نسخة من اتفاقية االستقبال ثنائي(
 . ٌمفّصل

)ضرورة تغطية مدة صالحيتو فًتة الًتبص ادلزمع القيام  نسخة من الصفحة األوىل جلواز السفر -6
 .بو( 

)ُيسحب من موقع واب االلتزام اخلاص مبنح البحث بالتداول بعد تعمريه و تعريفو باإلمضاء  -7
 .اجلامعة(

تقرير مفصل عن الًتبص بالنسبة للطلبة الذين متتعوا سابقا هبذه ادلنحة ممضى من قبل  -8
و األجنيب و نسخة من جواز السفر يٌبنّي طابع الدخول واخلروج  األستاذين ادلشرفني التونسي

 من الًتاب التونسي )شرط ضروري حىت يتمكن ادلعين باألمر من الًتشح لتجديد ادلنحة(.

 نسخة من بطاقات أعداد السنة األوىل و السنة الثانية ماجستري. -9

تمّيزه العلمي )بطاقة أعداد  يُمكن للطالب تدعيم ملفو بكل الوثائق التي من شانها أن تُثبت  -10
البكالوريا، بطاقات أعداد اإلجازة أو األستاذية، المشاركة في مؤتمرات أو ندوات، منشورات، 

 . مداخالت...(
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 مالحظات:

 

 أو الواردة بعد اآلجال ادلذكورة ، الغري ادلٌسّجلة إلكًتونياال يتم النظر يف ادللفات ادلنقوصة -
 . ويقع إلغاؤىا بصفة آلية

أو تقاضي منحة  ممارسة أي نشاط بمقابل مالير على الطلبة ادلًتشحني دلنحة تداول حيجّ  -
للقيام بالدراسات و البحوث نفسها  أخرى من أي مؤسسة أو ىيكل وطني أو أجنبي

و يف صورة ادلخالفة يتعرض الطلبة ادلعنيون إىل سحب ادلنحة  .خالل مدة االنتفاع بادلنحة
 عالوة على التتبعات العدلية السًتجاع ادلبالغ اليت متتعوا هبا.

إال مرة واحدة و قبل شهر على األقل من بداية ال مٌيكن للطلبة تأجيل فًتة التمتع بادلنحة  -
 .التربص

 ال مٌيكن للطالب تغيري البلد األجنيب.  -

 لطالب متخّليا عن ادلنحة يف صورة عدم سفره يف اآلجال ادلٌحّددة.يٌعترب ا -

يف صورة عدم التزام الطالب بقضاء كامل الفًتة ادلمنوحة أو عدم تقدمي تقرير ٌمفّصل مٌمضى  -
من طرف األستاذين التونسي و األجنيب مع نسخة من جواز السفر يٌبنّي طابع الدخول 

 عليو اإلجراءات القانونية اجلاري هبا العمل.واخلروج من الًتاب التونسي ٌتطّبق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


