
 

 
 

 التونسيةاجلمهورية            

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة املنستري          

 منح التداول ـالغب       

واملتضمن لإلجراءات والبحث العلمي  التعليم العايل زيرعن و  ادرالص   نوفمرب  املؤرخ يف  للمنشور عدد تبعا 
)في  المرّسمين بالسنة الثانية ماجستير بحثالتونسيين طلبة ال علم جامعة املنستريتاجلديدة إلسناد منح التداول، 

 الثالثالسنوات إحدى بأو  المالية الكمية، البنك والمالية الدولية (، الدقيق واألدواتية رونيكاإلعالمية، اإللكت
اد األورويب أو كندا  والراغبني يف احلصول على منحة تداول اهشهادة الدكتور  من ىاألول للقيام برتب ص بإحدى بلدان اإلّت 

بعنوان السنة  دورة واحدة يفعن فتح باب الرتشح ،  أكتوبر  إلى أفريل  خالل الفرتة املمتد ة من
بالتسجيل اإلجباري عبر  فعلى الطلبة الراغبني يف الرتش ح أن يبادروا .للحصول على هذه املنح /الجامعية 

مباشرة مبؤسستهم و إيداعها  تعميرها على الموقع اإللكترونيبعد لب ااملط ّتميلمث   موقع الواب
 الّضبط بالمؤّسسة ختم مكتبويعتمد   جانفي  الجمعةأجل أقصاه يوم  يف ق الالزمةئمصحوبة بالوثااألصلية 

                                                                                       .إلثبات تاريخ إرسال المطلب
 شروط الترّشح:

 للط الب شريطة: الت داولسند منح يف حدود املنح املتوف رة، ت
في اإلعالمية، اإللكترونيك الدقيق واألدواتية، المالية الكمية، بالسنة الثانية ماجستير بحث  مسجال يكونأن -

  من شهادة الدّكتوراه دون سواها. ىبإحدى الّسنوات الثالث األولو أالبنك والمالية الدولية 
 ثالث مّرات طوال مرحلتي الماجستير والدّكتوراه.تمّتع بهذه المنحة أن اليكون قد -
من  و )طبقا للفصلين  منحة من أي مؤّسسة أخرى تقاضيأو  يأي نشاط مهني بمقابل مال عدم ممارسة -

 .(والمتعلقين بضبط مقدار وطرق إسناد منح التداول مارس  القرارين المؤرخين في 
لمقضاة في الخارج، و يتم خالل هذه الفترة إيقاف صرف المنحة الوطنية حسب المدة الفعلية ا تصرف المنحة -

 بتونس
المطلوبةالوثائق

بكل دق ة من على املوقع اإللكرتوين بعد تعمريها    لة من موقع الوابمطبوعة املنحة احملم   -
 طرف الطالب وإمضائها.

  اجلاريةاجلامعيةبالسنةالتسجيلشهادةمنسخة ن-
  األستاذ املشرفممضاة من طرف شهادة دعم  -
 من قبل املؤسسة األجنبية ّتدد بوضوح فرتة الرتبص ) بداية وهناية الرتبص ( استقبال شهادة -
سيم باملؤس سة األجنبي ة شهادة ونسخة من وسارية املفعول ممضاة من الطرفنينسخة من اتفاقية اإلشراف املزدوج  - )  الرت 

  بالنسبة للطلبة املسجلني ّتت إشراف مزدوج (
، بعد تعمريه والتعريف باإلمضاءاملذكور اإللتزام اخلاص مبنح التداول، احملم ل من موقع الواب -
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية-
نسخة من الصفحة األوىل جلواز السفر-
(خالت،.... ّتمل وجوبا اسم جامعة املنستري انشريات، مد ) اتية مدع مة باألنشطة البحثيةالسرية الذ-

نسخ من كشف أعداد سنوات الدراسة  ) بداية من شهادة البكالوريا ( -
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 وتؤكد الجامعة على أنه :
لنقاط اليت يتحصل عليها املقاالت واملنشورات...اليت ال ّتتوي على اسم جامعة املنستري ضمن جمموع اال ّتتسب  -

الطالب.
وسارية املفعول مع  التونسي واألجنيب ال تسند املنحة للطالب إال بعد اإلستظهار باتفاقية الرتبص ممضاة من الطرف -

وسارية املفعول. التونسي واألجنيب برنامج مفصل أو بنسخة من اتفاقية اإلشراف املزدوج ممضاة من الطرف

إثر إرسال مطلب إىل رئيس اجلامعة عن طريق  ويتم التأجيل مّرة واحدةره أكثر من ميكن للطالب تأجيل سف ال -
برأي رئيس املؤسسة. مذيالالتسلسل اإلداري 

ل سفره بعد حصوله على كل الوثائق.ميكن للطالب تأجي ال -

قا بنسخة من كل منتفع مبنحة تداول مطالب بتقدمي تقرير تربص مفصل وممضى من املؤطرين التونسي واألجنيب مرف -
مدرسة  ومدير جواز سفره ) طابع اخلروج والدخول إىل الرتاب التونسي ( إىل اجلامعة عن طريق رئيس املؤسسة 

.الدكتوراه الراجع إليها الطالب بالنظر

لتزاماته ) عدم قضاء فرتة الرتبص كاملة أو عدم تقدمي تقرير إلالطالب املنتفع مبنحة تداول  كل إخالل من طرف -
 ...( يعرضه لإلجراءات القانونية اجلاري هبا العمل.مفصل 

 هام: هـتنبي
 .المذكور نظر في المطالب غير المسجلة عبر موقع الوابتم الالي -
    .ال تحتوي على كل المعلومات أو منقوصة من إحدى الوثائق الملفات التي ال تقع دراسة  -
 .نظر في الملفات الواردة بعد اآلجالتم الالي -
 
 
 


