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بالغ إسناد منح التداول
( الرجاء قراءة البالغ بكل دقة )
الصادر عن وزير التعليم العايل والبحث العلمي واملتضمن لإلجراءات
تبعا للمنشور عدد  43املؤرخ يف  25نوفمرب ّ 2019
اجلديدة إلسناد منح التداول ،تعلم جامعة املنستري الطلبة التونسيني املرّسني إبحدى السنوات الثالث األوىل من شهادة
الدكتوراه وبصفة إستثنائية ابلسنة الثانية ماجستري حبث يف "املالية الكمية" أو "البنك واملالية الدولية" ،والراغبني يف احلصول

اإلّتاد األورويب أو كندا ،عن فتح ابب الرتشح (يف دورة واحدة) بعنوان السنة
على منحة تداول للقيام برتبّص إبحدى بلدان ّ

اجلامعية  ،2021/2020علما وأ ّن بداية الرتبّص تكون خالل الفرتة املمت ّدة من  01جوان إىل  01أكتوبر ( 2021آخر

اتريخ إلنطالق الرتبص هو غرة أكتوبر من كل سنة) .فعلى الطلبة الراغبني يف الرت ّشح أن يبادروا ابلتسجيل اإلجباري عرب موقع

مبؤسستهم األصلية
الواب  www.best.rnu.tnمثّ طباعة املطالب بعد تعمريها على املوقع اإللكرتوين وإيداعها مباشرة ّ

مصحوبة ابلواثئق الالّزمة وذلك يف أجل أقصاه يوم اإلثنني  12أفريل  2021ويعتمد ختم مكتب الضبط ابملؤسسة اجلامعية
األصلية إلثبات اتريخ إرسال املطلب.

شروط الترشّح:

يف حدود املنح املتوفّرة ،تسند منح التّداول للطّالب شريطة:

-1أن يكون مسجال إبحدى السنوات الثالث األوىل من شهادة الدكتوراه وبصفة إستثنائية ابلسنة الثانية ماجستري حبث يف

"املالية الكمية" أو "البنك واملالية الدولية" دون سواها ،بعنوان السنة اجلامعية احلالية.
-2أن اليكون قد متتع هبذه املنحة ثالث مرات طوال مرحليت املاجستري والدكتوراه.
 -3عدم ممارسة أي نشاط مبقابل مال أو اإلنتفاع مبنحة يف إطار التعاون الدول أو تقاضي منحـة أخرى من أي مؤسسة أو
هيكل وطين للقيام ابلدراسات أو البحوث نفسها خالل مدة اإلنتفاع ابملنحة (طبقا للفصلني  15و 16من القرارين
املؤرخني يف  16مارس  2010واملتعلقني بضبط مقدار وطرق إسناد منح التداول).
 -4عدم احلصول على عقد للتدريس خالل السنة اجلامعية . 2021/2020
 -5تصرف املنحة حسب املدة الفعلية املقضاة ابخلارج ،ويتم خالل هذه الفرتة إيقاف صرف املنحة الوطنية بتونس.

الوثائق المطلوبة
 -1مطبوعة املنحة املتوفّرة مبوقع الواب  www.best.rnu.tnبعد تعمريها على املوقع اإللكرتوين بكل دقّة من طرف

الطالب وطباعتها مث إمضائها.
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-2نسخة من شهادة الرتسيم إبحدى السنوات الثالث األوىل من شهادة الدكتوراه أو ابلسنة الثانية ماجستري حبث بعنوان
السنة اجلامعية اجلارية.
 -3شهادة دعم ممضاة من طرف األستاذ املشرف.

املؤسسة األجنبية ّت ّدد بوضوح فرتة الرتبص ( بداية وهناية الرتبص ) مع ضرورة استكمال امللف
 -4شهادة استقبال من قبل ّ
ابتفاقية تربص ممضاة من الطرف التونسي واألجنيب وسارية املفعول مع برانمج مفصل للرتبص ( ابلنسبة لطلبة السنة الثانية
سجلني ّتت إشراف مزدوج ) وذلك قبل تسلم شهادة يف التمتع مبنحة تداول من
ماجستري حبث وطلبة الدكتوراه غري امل ّ
مصلحة التعاون الدول ابجلامعة.
املسجلني
 -5نسخة من إتفاقية اإلشراف املزدوج ممضاة من الطرف التونسي واألجنب وسارية املفعـول ( ابلنسبة لطلبة الدكتوراه ّ
ّتت إشراف مزدوج ).
 -6اإللتزام اخلاص مبنح التداول (املتوفّر مبوقع الواب املذكور أعاله) بعد تعمريه والتعريف ابإلمضاء.
 -7نسخة من تقرير الرتبص ابخلارج ممضى من طرف األستاذين املؤطرين (التونسي واألجنب ) ومن مدير مدرسة الدكتوراه ( يف
صورة متتع الطالب مبنحة تداول سابقا ).
 -8نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 -9نسخة من الصفحة األوىل جلواز السفر ساري املفعول.
مدعمة ابألنشطة البحثية ( نشرايت ،مداخالت ....،حتمل وجواب اسم جامعة املنستري ).
 -10سرية ذاتية ّ
 -11نسخ من كشف أعداد سنوات الدراسة ( بداية من شهادة البكالوراي ).
 -12شهادة يف عدم اإلخنراط ابلصناديق اإلجتماعية.

وتؤكد اجلامعة على أنه :
• ال ّتتسب املقاالت واملنشورات ...اليت ال ّتتوي على اسم جامعة املنستري ضمن جمموع النقاط اليت يتحصل عليها
الطالب.
• ال تسلّم شهادة التمتع مبنحة التداول إىل الطالب إالّ بعد اإلستظهار ابتفاقية الرتبص ممضاة من الطرف التونسي واألجنب

وسارية املفعول مع برانمج مفصل ( ابلنسبة لطلبة السنة الثانية ماجستري حبث وطلبة الدكتوراه غري املسجلني ّتت إشراف

مزدوج ) أو بنسخة من اتفاقية اإلشراف املزدوج ممضاة من الطرف التونسي واألجنب وسارية املفعول ( ابلنسبة لطلبة
الدكتوراه املسجلني ّتت إشراف مزدوج ).

• ضرورة احرتام الطالب املرت ّشح اآلجال عند التسجيل وتقدي املطلب وعند السفر إىل اخلارج.
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• ال ميكن للطالب أتجيل سفره أكثر من مرة واحدة بعنوان السنة املالية املعنيّة وقبل السفر إىل بلد الرتبص .ويتم التأجيل
املؤسسة.
إثر إرسال مطلب إىل رئيس اجلامعة عن طريق التسلسل اإلداري مذيّال برأي األستاذ املؤطّر ورئيس ّ

• ال ميكن للطالب أتجيل سفره إىل بلد الرتبص لفرتة تقل عن الشهر.
• ال ميكن للطالب أتجيل سفره بعد حصوله على كل الواثئق.

يتعني على الطالب قبل مغادرة البالد التونسية اإلتصال ببنك تونس اخلارجي  T.F.Bankمبقره اإلجتماعي بشارع
• ّ
حممد اخلامس بتونس لفتح حساب بنكي شخصي إلستعماله ببلد الرتبص ،علما وأن هذا احلساب صاحل لبلدان
أورواب فقط.
• يف حالة إلتحاق الطالب ببلد الرتبّص بعد التاريخ املنصوص عليه بشهادة املنحة فإن املنحة تصرف بداية من اتريخ
الوصول إىل بلد الرتبص ويف حدود املدة املتبقية فقط.
• عند استحالة اإللتحاق ببلد الرتبص ،على الطالب إعالم اجلامعة يف اإلابن على أن ال يتجاوز اتريخ  31أوت
 2021وذلك بتقدمي مطلب إلغاء املنحة.
ّتصل على منحة تداول وتع ّذر عليه اإلنتفاع هبا ومل يعلم اجلامعة بذلك كتابيا خالل األجل احملدد أعاله مما
• كل طالب ّ
نجر عنه خسارة املنحة وعدم االنتفاع هبا من طرف طلبة آخرين ،فإنه يقع أخذ ذلك بعني اإلعتبار من طرف اللجنة
ي ّ

يف السنة القادمة عند إسناد املنحة وذلك حبذف  10نقاط من جمموع النقاط املتحصل عليها.

• يف صورة تغيري بلد الرتبص ،جيب على الطالب إعادة التسجيل عرب املنظومة www.best.rnu.tn
• كل منتفع مبنحة تداول مطالب بتقدمي تقرير تربص مفصل وممضى من األستاذين املؤطرين (التونسي واألجنب ) عن فرتة
تربصه ابخلارج مرفقا بنسخة من جواز سفره ( ختم اخلروج والدخول إىل الرتاب التونسي ) إىل مدرسة الدكتوراه الراجع
إليها الطالب ابلنظر لتقييمه واقرتاح جتديد املنحة من عدمه ابلنسبة للسنة املوالية.
• كل إخالل من طرف الطالب املنتفع مبنحة تداول إللتزاماته ( عدم قضاء فرتة الرتبص كاملة أو عدم تقـدي تقريـر مفصل
يعرضه لإلجراءات القانونية اجلاري هبا العمل.
ّ )...

تنبيـه هام:
 -ال يتم النظر يف املطالب غري املسجلة عرب موقع الواب املذكور.

 ال تقع دراسة امللفات اليت ال حتتوي على كل املعلومات أو املنقوصة من إحدى الواثئق. -ال يتم النظر يف امللفات الواردة بعد اآلجال.
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