االرجاااا والشاوط العامة
اخلاصة مبنح التداول املسندة لطلبة املارجستري والدكتوراه
في إطار المنشور عدد  2019/43بتاريخ  25نوفمبر  ، 2019تسند منح التداول إلى الطلبة
التونسيين المتفوقين والمتميزين المسجلين بمؤسسات جامعية عمومية بالسنوات الثالث األولى
من الدكتوراه وبصفة استثنائية لطلبة السنة ثانية ماجستير بحث للقيام بأبحاث وتربصات
ببلدان االتحاد األوروبي أو كندا لمدة أقصاها ستة أشهر متتالية بالسنة الجامعية الواحدة قابلة
للتجديد مرتين خالل كامل المسار الجامعي.
وتعطى األولوية في ذلك إلى األطروحات المعدة في إطار اتفاقيات رسمية على أن يكون آخر
تاريخ النطالق التربص هو غرة أكتوبر وآخر أجل النتهائها يوم  13ديسمبر من السنة
الجارية
وال يقل عدد االشهر المسندة بعنوان منحة التداول عن شهرين ( (2بعنوان السنة الجامعية
الواحدة.
*االجراءات االدارية:
 -1التسجيل إجباري عبر الموقع www.best.rnu.tn
 -2إيداع المطالب مع جميع الوثائق المطلوبة بإعالن فتح الترشحات مباشرة بالمؤسسات
الجامعية أو مدارس الدكتوراه التي تتكفل بدراسة الملفات وانتقاء الطلبة حسب المعايير المعلن
عنها من طرف الجامعة.
 -3تسلم الوثائق) شهادة المنحة وإذن التزود بتذكرة السفر ) من طرف الجامعة بعد الحصول
على الموافقة.
*طريقة صرف الـمنحة:
يتعين على الطالب أن يكون صاحب حساب بنكي شخصي  :يمكن فتحه إثر وصوله إلى بلدالتربص ومن المستحسن فتح الحساب البنكي قبل مغادرة البالد التونسية لدى بنك تونس
الخارجي  T.F.Bank :بمقره االجتماعي بشارع بمحمد الخامس بتونس (حساب بنكي صالح
بأوروبا فقط ) تفاديا للعديد من المشاكل.
* بالنسبة إلى بلدان االتحاد األوروبي ما عدا بلجيكا وألـمانيا:
يجب على الطالب تعمير ملف صرف الـمنحة " "Dossier de paiementمن خالل التسجيل
بالـمنظومة  www.best.rnu.tnثم إرسال الـملف إلى البعثة الجامعية والتربوية التونسية
بباريس.
Mission Universitaire et Educative à Paris
Adresse : 9, Rue Montera 75012 Paris.
*Tél : +3314522 7380
*Fax : +33140080188

*E-mail : muet.paris@gmail.com

*بالنسبة إلى بلجيكا :االتصال مباشرة بالسفارة التونسية ببروكسال.
Ambassade de la République Tunisienne à Bruxelles

Adresse:278, Avenue de Tervuren- 1150 Brussels
* TÉL : (+32) 2 771 73 95
* FAX : (+32) 2 771 94 33
* EMAIL : at.belgique@diplomatie.gov.tn - amb.detunisie@brutele.be
Du lundi au vendredi : 9h.00 à 16h.00

*بالنسبة إلى ألمانيا :االتصال مباشرة بالسفارة التونسية ببرلين
Ambassade de la République Tunisienne à Berlin

Adresse: Lindenallee 16 14050 Berlin-Allemagne
* Tél : (+49) 30 364 10 70
* FAX : (+49) 30 308 206 83
* EMAIL etudiantsbourses@gmail.com - at.berlin@diplomatie.gov.tn
Du lundi au vendredi : 9h.00 à 16h.00

*بالنسبة إلى كندا :فإنه يقع تعمير المطبوعة المخصصة للغرض يدويا بعد استخراجها من
موقع الواب www.muta,.orgثم إرسالها إلى البعثة الجامعية التونسية بمونتريال.
Mission Universitaire de Tunisie à Montréal
Adresse: 1255, rue Robert Bourassa, bureau 601
Montréal (QUÉBEC) H3B 3V9, CANADA
*Tél: (514) 284-9249 / 9662
*Email: courriel@mutan.org

*التزامات الطالب
 -1حسن قراءة االلتزام الخاص بمنح التداول و إمضاءه (إمضاء معرف به ( واحترام كل
بنوده .
 -2عدم ممارسة أي نشاط بمقابل مالي أو االنتفاع بمنحة في إطار التعاون الدولي أو
تقاضي منحة أخرى من أي مؤسسة أو هيكل وطني للقيام بالدراسات أو البحوث نفسها خالل
مدة االنتفاع بالمنحة.
 -1في حالة عدم االلتحاق ببلد التربص ،على الطالب إعالم الجامعة في اإلبان وذلك بتقديم
مطلب إلغاء المنحة.

 -4في حالة وصول الطالب الى بلد التربص بعد التاريخ المنصوص عليه بشهادة المنحة وفي
حالة عدم حصوله على الموافقة على التأجيل من طرف الجامعة قبل سفره ،فإن المنحة تصرف
ابتداء من تاريخ الوصول إلى بلد التربص وفي حدود الـمدة الـمتبقية.
-5في حالة تغيير بلد التربص ،يجب على الطالب إعادة التسجيل عبر
المنظومةwww.best.rnu.tn
 -6إثر انتهاء التربص  ،على الطالب تقديم تقرير تربص ممضى من األستاذين التونسي
واألجنبي مرفقا بنسخة من جواز السفر تبين تاريخ الخروج والدخول إلى مدرسة الدكتوراه أو
الجامعة مرجع النظر وذلك في غضون شهر على أقصى تقدير.
-7ال يكون التأجيل إال مرة واحدة بعنوان السنة الجامعية ولمدة ال تقل عن الشهر وذلك عبر
مطلب معلل يتقدم به الطالب وتصادق عليه الجامعة الراجع إليها بالنظر وذلك قبل السفر إلى
بلد التربص.
 -8آخر تاريخ النطالق التربصات هوغرة أكتوبر وآخر أجل النتهائها يوم  13ديسمبر من
السنة الجارية
 -9يتعين على الطلبة إبالغ البعثات الجامعية والديبلوماسية بالخارج في صورة اضطرارهم
لالنقطاع عن التربص وذلك قبل عودتهم إلى تونس.
 -31في صورة تخلي الطالب عن المنحة ألي سبب كان ال يمكنه تقديم مطلب جديد بعنوان نفس
السنة الجامعية.
 -33يمنع منعا باتا استعمال حساب بنكي جاري باسم شخص آخر لصرف منحة التداول.

هام جدا:
في صورة عدم التأكد من الحصول على التأشيرة لاللتحاق بمركز التربص في التاريخ المحدد
بشهادة المنحة على الطالب وجوبا إعالم الجامعة واتباع تعليماتها في الغرض إلى حين
الحصول على التأشيرة.

