االجراءات والشروط العامة
اخلاصة مبنح التداول املسندة لطلبة املاجستري والدكتوراه
يف إطار املنشور عدد  2019 / 43بتاريخ  25نوفمرب  ، 2019تسند 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 مع مجيع الوثائق املطلوبة بإعالن فتح الرتشحات 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 بتذكرة السفر ) من طرف اجلامعة بعد احلصول على املوافقة.
*طريقة صرف الـمنحة:
يتعني على الطالب أن يكون صاحب حساب بنكي شخصي  :ميكن فتحه إثر وصوله إىل بلد الرتبص ومناملستحسن فتح احلساب البنكي قبل مغادرة البالد التونسية لدى بنك تونس اخلارجي  T.F.Bank :مبقره
االجتماعي بشارع مبحمد اخلامس بتونس (حساب بنكي صاحل بأوروبا فقط ) تفاديا للعديد من املشاكل.
بالنسبة إىل بلدان االحتاد األورويب ما عدا بلجيكا وألـمانيا:جيب على الطالب تعمري ملف صرف الـمنحة

"paiement

 "Dossier deمن خالل التسجيل بالـمنظومة

 www.best.rnu.tnمث إرسال الـملف إىل البعثة اجلامعية والرتبوية 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 ألملانيا  :االتصال مباشرة بالبعثة اجلامعية التونسية ببونMission Universitaire de Tunisie à Bonn
Consulat Général de Tunisie
Godesberger Allee 103 53175 Bonn
• Tél : +49-(0) 228-8489601
• FAX : (+49) -2288489700
• EMAIL : Zoubeir.tourki@mesrs.tn

بالنسبة إىل كندا :فإنه يقع تعمري املطبوعة املخصصة للغرض يدويا بعد استخراجها من موقع الوابwww.muta,.orgمث إرساهلا إىل البعثة اجلامعية التونسية مبنرتيال.
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

بالنسبة إىل بلجيكا  :االتصال مباشرة بالسفارة التونسية بربوكسال.Ambassade de Tunisie en Belgique
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

*التزامات الطالب

 -1حسن قراءة االلتزام اخلاص مبنح التداول و امضاءه) امضاء معرف به (واحرتام 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 التأجيلمن طرف اجلامعة قبل سفره ،فإن املنحة تصرف ابتداءا من تاريخ الوصول إىل بلد الرتبص
ويف حدود الـمدة الـمتبقية.
-4يف حالة تغيري بلد الرتبص ،جيب على الطالب إعادة 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 مرجع النظر وذلك يف غضون شهر
على أقصى تقدير.
-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.
 -7آخر تاريخ النطالق الرتبصات يوم  01أكتوبر من السنة اجلارية .
 -8يف صورة ختلي الطالب عن املنحة ألي سبب كان ال ميكنه تقدمي مطلب جديد بعنوان نفس السنة اجلامعية.
 -9مينع 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.

