
  

 

 

  

 

 2017بالغ حول فتح باب الترشح لمنح التداول لسنة 

 

بإحدى املؤسسات اجلامعية بإحدى السنوات الثالث األولى من دراسات الدكتوراه أو بالسنة الثانية ماجستير بحث جامعة القريوان الطلبة املسجلني  تعلم
فيفري  01الراجعة هلا بالنظر والراغبني يف احلصول على منح تداول للقيام بأحباث أو تربصات ببلدان اإلحتاد األورويب أو كندا من)أو املنتمني إىل هياكل البحث 

 .2017جانفي 27لتقدمي الرتشحات من تاريخ صدور هذا اإلعالن إىل غاية يوم اجلمعة  للدورة األولىعن فتح باب الرتشح  (2017مارس  31إىل 

 شروط الترشح:

الثالث األولى  والمسجلين بمرحلة الدكتوراه إلى حد التسجيل الثالث )التسجيالتمن الطلبة التونسيني  المتفوقين والمتميزينتسند منح التداول إىل •
 خالل مرحلة الدكتوراه(،

 تسند منح التداول بصفة استثنائية إلى طلبة السنة الثانية ماجستير بحث )تسجيل أول(،•

 جيب على الطالب أن يكون مسجال بإحدى املؤسسات اجلامعية أو هياكل البحث الراجعة بالنظر جلامعة القريوان،•

ن املتعاقدين الذين هلم عقد سداسي دون سواهم )الرتبص ل فرتة الرتبص، بإستثناء املساعدينشاط مهين مبقابل خالعدم التمتع مبنحة أخرى أو ممارسة أي •
 خارج فرتة العقد(،

 الدكتوراه،و ال ميكن أن يتمتع الطالب مبنحة التداول أكثر من ثالث مرات طوال مرحليت املاجستري •

 (،2) شهرين إثنينجيب أن ال تقل فرتة الرتبص عن •

 الوثائق المطلوبة:
وممضاة من قبل مدير املؤسسة  واملشرف  على   www.best.rnu.tn  مطبوعة املنحة معمرة وحمملة بعد التسجيل وجوبا عن طريق املنظومة مبوقع الواب•

 األطروحة  أو رسالة املاجستري،

 ،2016/2017من شهادة التسجيل بالسنة اجلامعية  نسخة•

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،•

 نسخة من الصفحة األوىل جلواز السفر )مع ضرورة أن تغطي مدة صالحيته فرتة الرتبص(،•

 شهادة دعم ممضاة من قبل األستاذ املشرف،•

 وهناية الرتبص(،فرتة الرتبص )تاريخ بداية دعوة من املؤسسة األجنبية تنص على •

 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان
 مصلحة التعاون الدولي
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 اإللتزام اخلاص مبنح التداول بعد تعمريه والتعريف باإلمضاء.•

يف كل املقاالت، املنشورات، املداخالت واملنتجات  "جامعة القريوان"إلتزام يسحب من موقع جامعة القريوان يلزم املنتفع مبنحة تداول بالتنصيص على تسمية •
إىل تقرير مفصل ممضى من قبل رئيس اهليكل املستضيف باخلارج واملشرف على األطروحة أو رسالة املاجستري مباشرة بعد ضافة العلمية املنجزة يف إطار الرتبص إ

 إنتهاء الرتبص.

أو نسخة من إتفاقية  (ملسجلني يف نطاق اإلشراف املزدوجنسخة من إتفاقية اإلشراف املزدوج ممضاة من الطرفني التونسي واألجنيب )بالنسبة لطلبة الدكتوراه ا•
 واملشرف، إستقبال مع برنامج تربص مفصل للنشاط املزمع إجنازه خالل فرتة الرتبص ممضى من قبل املسؤول عن هيكل البحث أو مدير املؤسسة املستضيفة

 نسخ من بطاقات األعداد جلميع السنوات اجلامعية الفارطة،•

 اهليكل املستضيف إذا كان الطالب قد متتع مبنحة تداول سابقا،نسخة من آخر تقرير تربص مؤشر عليه من قبل رئيس •

 فرتة الرتبص بالنسبة للمدرسني الذين هلم عقد سداسي دون سواهم.خالل وثيقة تثبت هناية عقد التدريس •

 مالحظات هامة:
 وال يتضمن الوثائق املطلوبة. www.best.rnu.tnال تقع دراسة أي مطلب مل يقم صاحبه بالتسجيل عن طريق املنظومة  •

 دارة املؤسسة املسجل هبا الطالب.إيداع املطالب يكون بإ•

 تصرف املنحة حسب املدة الفعلية املقضاة يف اخلارج مع العلم وأنه يتم إيقاف صرف املنحة الوطنية بتونس.•

د منح التداول لفائدة الطلبة املسجلني يف إطار إتفاقيات إشراف مزدوج سارية املفعول أو إتفاقية إستقبال مع برنامج تربص مفصل ممضى تعطى األولوية يف إسنا•
 بني الطرفني.

م حبوثه عن فرتة تربصه باخلارج ومدى تقدّ   )التونسي واألجنيب(   رينل ممضى من األستاذين املؤطّ  على كل طالب منتفع مبنحة تداول تقدمي تقرير مفصّ يتعنّي •
 حال هناية تربصه، (مصلحة التعاون الدويلمرفقا بنسخة من جواز سفره )طابع الدخول واخلروج من الرتاب التونسي( إىل جامعة القريوان )

 ض صاحبه للتتبعات القانونية.تقدمي تقرير مفصل( يعرّ اإللتزام املمضى )عدم قضاء الفرتة كاملة أو عدم  إن اإلدالء بأي معطيات خاطئة أو اإلخالل ببنود•

 تأجيل المنحة:
جبامعة القريوان )مصلحة التعاون الدويل( لتسلم وثائق املنحة مصحوبا بشهادة تأمني على السفر   على الطالب املتحصل على منحة تداول اإلتصاليتعنّي •

 لكامل مدة الرتبص. وبالنسبة للطلبة الذين سيتم إسنادهم تذكرة سفر سيقع إعالمهم بإجراءات احلصول على التذكرة من اجلامعة فيما بعد.

رتام اآلجال وإختاذ اإلحتياطات الالزمة لرتك الوقت الكايف للحصول على التأشرية وإعداد إجراءات السفر. وال جتنبا إللغاء املنحة أو تعطل صرفها، يرجى إح
 ميكن للطالب تأجيل سفره أكثر من مرة واحدة.

 (،Attestation de bourse + Billet + Exonérationال ميكن للطالب تأجيل سفره بعد حصوله على كل الوثائق )•

 منحة:طريقة صرف ال
بوية التونسية بباريس بالنسبة إىل بلدان اإلحتاد األورويب ما عدا إىل البعثة اجلامعية والرت إىل بلد الرتبص إرسال ملف صرف املنحة   على الطالب إثر وصولهيتعنّي 

 بلجيكيا وأملانيا أين يقع اإلتصال مباشرة بالسفارتني التونسيتني لدى البلدين.

 رسال ملف صرف املنحة إىل البعثة اجلامعية والرتبوية مبونريال.فيقع إأما بالنسبة إىل كندا 
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 كامال إىل البعثة عن طريق الربيد ويتكون امللف من:  ""Dossier de Paiementيرسل ملف صرف املنحة 

أو حساب بنكي  يطالب فيها الطالب بإستعمال حساب جاري بإمسه    www.best.rnu.tn مطبوعة يتحصل عليها الطالب عن طريق موقع الواب -
ه اإلجتماعي بشارع حممد اخلامس أو أي فرع للشركة التونسية للبنك مبقرّ   T.F.Bankمن البالد التونسية لدى بنك تونس اخلارجي يتم فتحه إنطالقا أورويب 

(STB.بكامل تراب اجلمهورية ) 

 بة للمطبوعة.وثائق مصاح -

 العناوين والروابط:
1- Mission Universitaire et Educative de Tunisie à Paris 

 Adresse : 9 Rue Montéra 75012 Paris 
 Tél : (0033) 145227380 
 Fax : (0033) 140080188 
 E-Mail : 0TUmuettn@yahoo.fr 

2- Mission Universitaire et Educative de Tunisie à Montréal 
 Adresse : 1255 Rue University Bureau 601 Montréal (Québec) H3B 3V9 Canada 
 Tél : (001) 5142849249 
 Fax : (001) 5142849403 
 E-Mail : courriel@mutan.org 

3- Ambassade de Tunisie en Allemagne  
 Adresse : Lindenallee 16-14050 Berlin 
 Tél : (0049) 030/36410721 
 Fax : (0049) 030/30820683 
 E-Mail : at-berlinat-ouline.de 

4- Ambassade de Tunisie en Belgique  
 Adresse : 278, Avenue de Tervuren 1150 Bruxelles 
 Tél : (00322) 7717395/7719420 
 Fax : (00322) 7719433 
 E-Mail : amb.detunisie@brutele.be 
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