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 إعالن فتح باب الترشح لمنح التداول

 2222-2222بعنوان السنة الجامعية  

 20ابتداء من  2222-2222الجامعية  سنة التعلن جامعة تونس عن فتح باب الترشح لمنح تداول بعنوان 
لفائدة طلبتها المتفوقين المسجلين بإحدى السنوات الثالث االولى  2222مارس  22الى غاية  2222 مارس

 .من مرحلة الدكتوراه و الذين يعتزمون القيام بتربصات ببلدان االتحاد االوروبي و كندا

ن ال يتجاوز تاريخ انتهاء على أ 2222غرة اكتوبر  الى غاية 2222 أفريل 51بداية من  و تنطلق التربصات
 .2222ديسمبر  25التربص يوم 

طار اتفاقيات إشراف مزدوج سارية المفعول ، ثم بة المسجلين في إو تعطى االولوية ، عند إسناد المنح ، للطل
 الحاصلين على اتفاقية استقبال وبرنامج تربص مفصل. طلبةالالى 

يداع الملف و إ www.best.rnu.tnعلى موقع الواب  و يتم الترشح وجوبا عن طريق التسجيل االلكتروني
 الورقي مباشرة في مكتب ضبط المؤسسة التي ينتمي اليها.

و   و الواردة خارج اآلجالأ المنقوصة،أو  الكترونيا،سجلة يتم النظر في المطالب غير الم هام جدا: ال
 .يعتمد في ذلك ختم مكتب ضبط المؤسسة ال غير

 :شروط الترشح

 .2222-2222االولى من مرحلة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية  التسجيل بإحدى السنوات الثالث

 عدم ممارسة أي نشاط بمقابل او االنتفاع بمنحة أخرى خالل فترة التربص المطلوبة. -

http://www.best.rnu.tn/
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كثر من مرة واحدة في مرحلة الماجستير أو في السنتين االخيرتين من مرحلة الدراسات   عدم الرسوب أل -
 الهندسية و ال ينطبق شرط عدم الرسوب على الطلبة المسجلين بنظام االشراف المزدوج.

 ويتكون الملف الورقي من :
مطبوعة مطلب المنحة معمرة بكل دقة و ممضاة تسحب من موقع الواب :  .5

www.best.rnu.tn. 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. .2
 نسخة من جواز السفر مدة صلوحيته تغطي فترة التربص. .2
 )بالمؤسسة التونسية(. 2222/2222نسخة من شهادة الترسيم بالسنة الجامعية  .4
نبي ، أو نسخة من نسخة من اتفاقية االشراف المزدوج ممضاة من الطرفين التونسي و االج .1

 اقية االستقبال و برنامج التربص مفصال.اتف
رسالة دعم ممضاة من طرف المؤطر التونسي و المسؤول عن هيكل البحث تبين بوضوح  .6

 برنامج العمل المزمع انجازه خالل المدة المطلوبة.
تحدد بوضوح  رسالة استقبال من قبل المؤسسة االجنبية باللغة الفرنسية او االنقليزية ال غير ،  .7

 المدة المزمع قضاؤها )تاريخ انطالق التربص و نهايته(.
             cnssشهادة في عدم االنخراط بالصناديق االجتماعية تحمل ختم الصندوق المعني ) .8

 (.cnrpsو 
 االلتزام الخاص بمنح التداول يحمل من موقع واب الجامعة ، بعد تعميره و التعريف باإلمضاء. .9

خر تقرير تربص مؤشر عليه من قبل رئيس الهيكل المضيف إذا كان الطالب قد آنسخة من .52
 انتفع سابقا بمنحة تداول.
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 ن :و تؤكد الجامعة على أ

ن ال يتجاوز على أ 2222اكتوبر  25الى غاية  2222أفريل 51طالق التربصات بداية من إن .5
 .2222ديسمبر  25تاريخ نهاية التربص يوم 

ة على من االحوال تغيير مكان التربص بعد الحصول على الموافقة النهائيي حال ال يمكن بأ .2
 صلي.التربص األ

اع مطلب في الغرض ال مرة واحدة و يكون ذلك إثر إيد يمكن الترخيص في تأجيل التربص إال .2
    عتماد تاريخ مكتب الضبط بالمؤسسة( قبل شهر على األقل من موعد بداية التربص )يقع إ

ستاذ المؤطر و مدير مدرسة الدكتوراه المعنية و ى مطلب التأجيل بموافقة األو يجب أن يحض
عبر التسلسل  رساله للجامعةاليها الطالب و يعتمد في طريقة إ مدير المؤسسة التي ينتمي

 ن يكون المطلب معلال و مرفقا بالوثائق الالزمة. االداري ، كما يجب أ
جل آخر أ 2023 جوان22تاريخ و يعتبر  ال يمكن تأجيل التربص بمدة تقل عن الشهر .4

 و دراستها. التأجيللقبول مطالب 
         كل منتفع بمنحة تداول مطالب بتقديم تقرير تربص مفصل ممضى من المؤطرين التونسي .1

لى ول و الخروج من التراب التونسي( إو االجنبي مرفقا بنسخة من جواز سفره )طابع الدخ
 .و إحالتها الى الجامعة عبر التسلسل االداري ليها بالنظرالراجع إرسة الدكتوراه و المؤسسة مد

لة أو عدم تقديم تقرير تربص إخالل الطالب المنتفع بمنحة التداول )عدم قضاء المدة كام .6
 القانونية الجاري بها العمل. لإلجراءات( يعرضه مفصل

تسلسل االداري و ة عن طريق السبب كان دون إعالم الجامع التخلي عن هذه المنحة ألي  .7
ن الطالب من االنتفاع بها ايوما من تاريخ بداية التربص يؤدي الى حرم 51جل ال يتجاوز في أ

 في السنوات المقبلة.
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في حال تغيير مكان التربص ، يجب على الطالب إعادة التسجيل عبر موقع واب االدارة  .8
 .www.best.rnu.tn العامة للشؤون الطالبية

الممنوحين الذين تم اسنادهم تذكرة سفر تتكفل الجامعة باقتنائها ، و ال تتم بالنسبة للطلبة  .9
 ة.يارة العامة للشؤون الطالبالنهائية على المنحة من قبل االد هذه العملية اال بعد المصادقة

زمة التخاذ االحتياطات الو إ اآلجالحترام المنحة أو عدم صرفها ، يرجى إ إللغاءتجنبا .52
 لكافي للحصول على التأشيرة و القيام بإجراءات السفر.لترك الوقت ا

المنحة فانه يقع  في حالة مباشرة الطالب لتربصه بعد التاريخ المنصوص عليه بشهادة .55
و في حدود  المنصوص عليه بمطلب المنحة إحتساب المنحة ابتداء من تاريخ  مباشرة التربص

 ف صرف المنحة الوطنية بتونس.المدة المتبقية ، و يتم خالل هذه الفترة إيقا

 :  تنبيه هام

 ةيرة العامة للشؤون الطالبايتم النظر في المطالب غير المسجلة عبر موقع واب االدال  -
www.best.rnu.tn 

 ال تقع دراسة أي ملف منقوص من الوثائق المطلوبة. -
 و يعتمد في ذلك ختم مكتب ضبط المؤسسة المعنية. اآلجالال يتم النظر في الملفات الواردة بعد  -

 
 حظ أوفر للجميع                                    
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