
 

 

 
 :منح التداول

 اجراءات وشروط عامة  
 

إىل الطلبة التونسيني منح التداول  ، تسند03/11/2015بتاريخ  46/2015منشور عدد ـليف إطار ا
من الدكتوراه  األوىلالثالث سنوات بالمسجلني مبؤسسات جامعية عمومية ـمتميزين الـمتفوقني والـال

 ببلدان اإلحتاد األورويبللقيام بأحباث وتربصات  حبث لطلبة السنة ثانية ماجستري إستثنائيةوبصفة 
قابلة للتجديد مرتني خالل كامل  مدة أقصاها ستة أشهر متتالية بالسنة اجلامعية الواحدةـل كنداأو 

 .مسار اجلامعيـال
معدة يف إطار إتفاقيات رمسية على أن يكون آخر تاريخ ـال وتعطى األولوية يف ذلك إىل األطروحات

 .من كل سنة غرة أكتوبرهو إلنطالق الرتبص 
 

 : مراحل احلصول على منحة التداول
 احلصول على منحة التداول اخلاص هبا وإجراءاتشروط  هإحداث بالغ خاص بكل جامعة تبني في-1
 فتح باب الرتشحات عن طريق اجلامعات-2
     www.best.rnu.tn موقعـالتسجيل إجباري عرب ال-3

ملفات وإنتقاء الطلبة ـاليت تقوم بدراسة ال أو مدارس الدكتوراهمؤسسات اجلامعية ـمطالب مباشرة بالـإيداع ال -4
 معلن عنها من طرف اجلامعات.ـمعايري الـحسب ال

 .أعمال مدارس الدكتوراهمصادقة اجلامعات على  -5
 النتائج النهائية للطلبة عن طريق اجلامعات.إعالن -6
  ( من طرف اجلامعاتتزودالأذون و منح ـتسليم الوثائق )شهادات ال-7
 

 
 
 



 

 

 : منحةـطريقة صرف ال
 فتح حساب بنكي شخصي.يتعني على الطالب إثر وصوله إىل بلد الرتبص -

منحة ـتعمري ملف صرف ال، جيب على الطالب األورويب ما عدا بلجيكا وألـمانيا االحتادبالنسبة إىل بلدان -
"de paiement Dossier" منظومةـمن خالل التسجيل بال rnu.tn.best.www إىل  الـملف مث إرسال

 بباريس.التونسية البعثة اجلامعية والرتبوية 
 اإلتصال مباشرة بالسفارتني التونسيتني هلذين البلدين.يتعني على الطالب  ،مانياـبالنسبة إىل بلجيكا وأل-

مث   www.mutan.org يدويا بعد إستخراجها املخصصة للغرض بالنسبة إىل كندا فإنه يقع تعمري الـمطبوعة-
 إرساهلا إىل البعثة اجلامعية مبونريال.

 

 إلتزامات الطالب
 

 السفر(عند -مطلبـعند تقدمي ال-إحرتام اآلجال )عند التسجيل-1
 طلب إلغاء املنحة.إعالم اجلامعة يف اإلبان وذلك بتقدمي م ببلد الرتبص، على الطالب االلتحاقعدم يف حالة -2

 كل بنوده.  واحرتام االلتزامالتوقيع على -3
 best.rnu.tn.wwwيف حالة تغيري بلد الرتبص، جيب على الطالب اعادة التسجيل عرب املنظومة-4
تقدمي تقرير الرتبص ممضى من األستاذين التونسي واألجنيب مرفقا بنسخة من جواز السفر تبني تاريخ اخلروج -5

 .إثر إنتهاء الرتبص أو الـمؤسسة اجلامعية والدخول إىل مدرسة الدكتوراه
 

 مالحظات هامة :
عليه اجلامعة الراجع إليه  وتصادقيتقدم به الطالب بعنوان السنة اجلامعية  إال مرة واحدةيكون التأجيل  ال-1

 .إىل بلد الرتبص قبل السفربالنظر وذلك 
يف حالة وصول الطالب بعد التاريخ املنصوص عليه بشهادة املنحة ويف حالة عدم حصوله على تأجيل يف -2

مدة ـويف حدود الإىل بلد الرتبص  داءا من تاريخ الوصولإبتالغرض من طرف اجلامعة، فإن املنحة تصرف 
 .متبقيةـال
 .التداول شخص آخر لصرف منحة باسمحسب جاري  استعماليلغى -3
بنك تونس ميكن للطلبة املتمعني مبنح التداول إنطالقا من البالد التونسية فتح حساب بنكي أورويب لدى -4

( بكامل STB) التونسية للبنك  شركةال أو أي فرع-مبحمد اخلامس االجتماعي همبقر  T.F.Bank:   اخلارجي
 تراب اجلمهورية.

 
 
 

 


