ھﺎم ﺟﺪا

ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺪاول
ﺗﻔﺘﺘﺢ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺪاول ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه
اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ.
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ واب اﻟﻮزارة www.best.rnu.tn

وﺗﻘﺪم اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻣﻦ  15دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018إﻟﻰ  15ﺟﺎﻧﻔﻲ  2019ﺑﻤﺪارس اﻟﺪﻛﺘﻮراه
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ  :ﺳﯿﺮة ذاﺗﯿﺔ  /ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ  /اﻟﺘﺰام /دﻋﻮة /
اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل

منح التداول
اجراءات وشروط عامة

يف إطار املنشور عدد  2015 / 46بتاريخ  30نوفمرب  ، 2015تسند منح التداول إىل الطلبة التونسيني
املتفوقني واملتميزين املسجلني مبؤسسات جامعية عمومية بالسنوات الثالث األوىل من الدكتوراه وبصفة إستثنائية
لطلبة السنة ثانية ماجستري حبث للقيام بأحباث وتربصات ببلدان االحتاد األورويب أو كندا ملدة أقصاها ستة
أشهر متتالية بالسنة اجلامعية الواحدة قابلة للتجديد مرتني خالل كامل املسار اجلامعي.
وتعطى األولوية يف ذلك إىل األطروحات املعدة يف إطار اتفاقيات رمسية على أن يكون آخر تاريخ النطالق
الرتبص هو غرة أكتوبر من كل سنة.
وال يقل عدد االشهر املسندة بعنوان منحة التداول عن شهرين ( (2بعنوان السنة اجلامعية الواحدة.
*االجراءات االدارية:
 -1التسجيل إجباري عرب املوقع www.best.rnu.tn
 -2إيداع املطالب مباشرة باملؤسسات اجلامعية أو مدارس الدكتوراه اليت تتكفل بدراسة امللفات وانتقاء الطلبة

حسب املعايري املعلن عنها من طرف اجلامعة.

 -3تسلم الوثائق) شهادة املنحة وإذن التزود ( من طرف اجلامعة بعد احلصول على املوافقة.
* طريقة صرف املنحة:
يتعني على الطالب ان يكون صاحب حساب بنكي شخصي  :ميكن فتحه إثر وصوله إىل بلد الرتبص او قبل
مغادرة البالد التونسية لدى بنك تونس اخلارجي  : T.F.Bankمبقره االجتماعي بشارع مبحمد اخلامس
بتونس (حساب بنكي صاحل بأوروبا فقط(.
 بالنسبة إىل بلدان االحتاد األورويب ما عدا بلجيكا وأملانيا ،جيب على الطالب تعمري ملف صرف املنحة " de" paiement Dossierمن خالل التسجيل باملنظومة  www.best.rnu.tnمث إرسال امللف إىل
البعثة اجلامعية والرتبوية التونسية بباريس.
 -بالنسبة إىل بلجيكا وأملانيا ،يتعني على الطالب االتصال مباشرة بالسفارتني التونسيتني لدى هذين البلدين .

 بالنسبة إىل كندا فإنه يقع تعمري املطبوعة املخصصة للغرض يدويا بعد استخراجها www.mutan.orgمث إرساهلا إىل البعثة اجلامعية مبونريال.

*التزامات الطالب

 -1حسن قراءة االلتزام اخلاص مبنح التداول و امضاءه) امضاء معرف به (و احرتام كل بنوده .
 -2يف حالة عدم االلتحاق ببلد الرتبص ،على الطالب إعالم اجلامعة يف اإلبان وذلك بتقدمي مطلب إلغاء
املنحة .
 -3يف حالة وصول الطالب اىل بلد الرتبص بعد التاريخ املنصوص عليه بشهادة املنحة ويف حالة عدم حصوله
على املوافقة على التأجيل من طرف اجلامعة قبل سفره ،فإن املنحة تصرف ابتداءا من تاريخ الوصول إىل بلد
الرتبص ويف حدود املدة املتبقية.
 -4يف حالة تغيري بلد الرتبص ،جيب على الطالب اعادة التسجيل عرب املنظومةwww.best.rnu.tn
-5إثر انتهاء الرتبص  ،على الطالب تقدمي تقرير تربص ممضى من األستاذين التونسي واألجنيب مرفقا بنسخة
من جواز السفر تبني تاريخ اخلروج والدخول إىل مدرسة الدكتوراه أو اجلامعة الراجع اليها بالنظر.
 -6ال يكون التأجيل إال مرة واحدة بعنوان السنة اجلامعية و ملدة ال تقل عن الشهر و ذلك عرب مطلب معلل
يتقدم به الطالب وتصادق عليه اجلامعة الراجع إليها بالنظر وذلك قبل السفر إىل بلد الرتبص.

 -7مينع منعا باتا استعمال حساب بنكي جاري باسم شخص آخر لصرف منحة التداول.

هام جدا:
يف صورة عدم التأكد من احلصول على التأشرية لاللتحاق مبركز الرتبص يف التاريخ احملدد بشهادة
املنحة على الطالب وجوبا إعالم اجلامعة واتباع تعليماهتا يف الغرض إىل حني احلصول على التأشرية.
*عناوين مفيدة:
البعثة اجلامعية والرتبوية بباريس:Adresse : 9, Rue Montera 75012 Paris.
Tél : +33 1 45 22 73 80
Fax : +33 1 40 080 188
E-mail : muet.paris@gmail.com

البعثة اجلامعية مبنرتيال:Adresse: 1255, rue Robert Bourassa, bureau 601
Montréal (QUÉBEC) H3B 3V9, CANADA
Tél: (514) 284-9249 / 9662
Email: courriel@mutan.org

: سفارة اجلمهورية التونسية بربلنيAllemagne-Adresse:Lindenallee 1614050 Berlin
 Tél : (+49) 30 364 10 70
 FAX : (+49) 30 308 206 83
at.berlin@diplomatie.gov.tn -  EMAIL at.berlin@tunesien.tn

:سفارة اجلمهورية التونسية بربوكسالBelgique 1150 Brussels- Adresse:278, Avenue de Tervuren
 TÉL : (+32) 2 771 73 95
 FAX : (+32) 2 771 94 33
amb.detunisie@brutele.be - at.belgique@diplomatie.gov.tn: EMAIL

اجلمهورية التونسية

وزراة التعليم العايل والبحث العلمي

التزام خاص بـمنح التداول
إين الـممضي (ة) أسفله :
اإلسم ……....………………..اللقب........…………...…....:وصاحب بطاقة التعريف الوطنية
عدد .................................الـمرشح (ة) للحصول على منحة تداول للقيام برتبص يف
مادة...........................جبامعة ................................................
(البلد)..........................................خالل السنة اجلامعية............................
أصرح:
-1أن كل الـمعلومات اليت أدليت هبا بـمطبوعة مطلب الـمنحة هي معلومات دقيقة وصحيحة.
-2أن شهادة الـمنحة سلمت يل الستخراج وثائق السفر وإعالم اجلانب الـمضيف وال تكسبين التمتع بالـمنحة
إال بعد الـمصادقة النهائية من طرف اإلدارة العامة للشؤون الطالبية.
-3بعدم ممارسة أي نشاط مبقابل مايل أو االنتفاع بـمنحة يف إطار التعاون الدويل أو تقاضي منحة أخرى من أي
مؤسسة أو هيكل وطين للقيام بالدراسات أو البحوث نفسها خالل مدة االنتفاع بالـمنحة.
 -4بأين على علم ان صرف املنحة ال يكون اال يف حسايب البنكي الشخصي انه وال ميكن صرفها يف حساب

اي شخص اخر.

 -5بأين على علم على أن تأجيل الرتبص ال يكون إال مرة واحدة خالل السنة اجلامعية على ان ال تقل مدة
التأجيل عن شهر و يكون ذلك عن طريق مطلب معلل و موثق يودع باجلامعة الراجع إليها بالنظر و انه ال ميكنين

االلتحاق ببلد الرتبص اال بعد حصويل على املوافقة على التأجيل.

-6بأين على علم أن صرف الـمنحة يكون بداية من تاريخ دخويل اىل بلد الرتبص وذلك يف حدود املدة
املنصوص عليها بشهادة املنحة وانه يف صورة التحاقي متأخرا بالرتبص فان خالص املنحة يكون يف حدود املدة املتبقية
فقط.
وألتزم :
-1بقضاء كامل فرتة الرتبص املربجمة باملنحة واملمتدة من......................................إىل
..................................بالـمؤسسة اجلامعية الـمعنية.
-2بـمد مدرسة الدكتوراه ،حال انتهاء فرتة الرتبص ،بتقرير حول ما أجنزته خالل هذه الفرتة مع نسخة من جواز
السفر تبني تاريخ السفر والرجوع منه وذلك يف غضون شهر على أقصى تقدير.

تونس يف.......................................
اإلمضاء(معرف به)

