
   

 

 

  

 

 2019بالغ حول فتح باب الترشح لمنح التداول لسنة 

 

بإحدى املؤسسات اجلامعية الراجعة األولى من دراسات الدكتوراه أو بالسنة الثانية ماجستير بحث  السنوات الثالثبجامعة القريوان الطلبة املسجلني  تعلم
عن  9201ديسمبر 31إلى  2019ماي  01 األورويب أو كندا من االحتادهلا بالنظر والراغبني يف احلصول على منح تداول للقيام بأحباث أو تربصات ببلدان 

 .2019مارس  30من تاريخ صدور هذا اإلعالن إلى غاية يوم بداية لتقدمي الرتشحات  في دورة واحدةفتح باب الرتشح 

 شروط الترشح:

 معايري احملدثة على مستوى جامعة القريوانمنح التداول منح التداول، حتدد جلنة  بإسنادواملتعلق  2015نوفمرب  03املؤرخ يف  46استنادا للمنشور عدد 
     :اإلنتقاء
 السنوات الثالث األولى من شهادة الدكتوراه دون سواها، بوالمسجلين  من الطلبة التونسيين المتفوقين والمتميزينمنح التداول إىل  تسند 
  فقط. تسجيل أولالمسجلين تسند منح التداول بصفة استثنائية إلى طلبة السنة الثانية ماجستير بحث 
  أن يكون مسجال بإحدى املؤسسات اجلامعية الراجعة بالنظر جلامعة القريوان، املرتشحجيب على 
  يام بالدراسات مؤسسة أو هيكل وطين أو أجنيب للق تقاضي منحة أخرى من أيأو مايل ممارسة أي نشاط مهين مبقابل  وعدمعدم التمتع مبنحة أخرى

والمتعلقين بضبط مقدار وطرق  2016مارس  16لقرارين المؤرخين في من ا 16و  15طبقا للفصلين  ل فرتة الرتبصخالوالبحوث نفسها 
 إسناد منح التداول.

  الدكتوراه،و ال ميكن أن يتمتع الطالب مبنحة التداول أكثر من ثالث مرات طوال مرحليت املاجستري 
  بعنوان السنة الجامعية الواحدة (2شهرين إثنين )جيب أن ال تقل فرتة الرتبص عن، 
 بتونس الوطنية املنحة صرف إيقاف الفرتة هذه لخال ويتمّ  اخلارج، يف املقّضاة الفعلية املّدة حسب املنحة تصرف 

 الوثائق المطلوبة:
  اإلدارة العامة للشؤون الطالبية: وابموقع عن طريق  معمرة ومحملة بعد التسجيل وجوبامطبوعة املنحة www.best.rnu.tn   وممضاة من قبل

 مدير املؤسسة  واملشرف  على األطروحة  أو رسالة املاجستري،
  2018/2019نسخة من شهادة التسجيل بالسنة اجلامعية، 
 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 فرتة الرتبص(، فر )مع ضرورة أن تغطي مدة صالحية اجلوازنسخة من الصفحة األوىل جلواز الس 
 ممضاة من قبل األستاذ املشرف، ة دعمشهاد 
 فرتة الرتبص )تاريخ بداية وهناية الرتبص(،من املؤسسة األجنبية تنص على  دعوة 
 أو من موقع واب جامعة   الطالبية للشؤون العامة دارةاإل واب موقع من يسحب) بعد تعمريه والتعريف باإلمضاء الخاص بمنح التداول االلتزام

 .(القيروان

 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان
 مصلحة التعاون الدولي

 

http://www.best.rnu.tn/


 يف كل املقاالت، املنشورات،  "جامعة القريوان"تداول بالتنصيص على تسمية اليلزم املنتفع مبنحة  جامعة القيروانواب يسحب من موقع  التزام
  .املداخالت واملنتجات العلمية املنجزة يف إطار الرتبص

  (ملسجلني يف نطاق اإلشراف املزدوجاإلشراف املزدوج ممضاة من الطرفني التونسي واألجنيب )بالنسبة لطلبة الدكتوراه ا اتفاقيةنسخة من.  
   مع امللف، ميكن للمرتشح االستظهار هبا وعند تعذر تقدمي اتفاقية استقبال  (.جامعة القيروان واب تسحب من موقع) استقبالنسخة من إتفاقية

 اجلامعة قبل تسلم شهادة املنحة.لدى مصاحل 
 مدير املؤسسة املستضيفة واملشرف. برنامج تربص مفصل للنشاط املزمع إجنازه خالل فرتة الرتبص ممضى من قبل املسؤول عن هيكل البحث أو 
   بداية من شهادة الباكالوريا كشوف األعداد جلميع السنوات اجلامعيةنسخ من. 
  لطالب قد متتع مبنحة تداول سابقاإذا كان ا واألجنيب( التونسياألستاذين املشرفني )قبل  باخلارج مؤشر رتبصالنسخة من تقرير 

 مالحظات هامة:
 صاحبه بالتسجيل عن طريق املنظومة ال تقع دراسة أي مطلب مل يقم www.best.rnu.tn. 
 تنقصها إحدى الوثائق املطلوبة. ترفض املطالب اليت 
  دارة املؤسسة املسجل هبا الطالب.إيداع املطالب بإيتم 
 السفر على الجبائي الطابع من باإلعفاء نمعنيي غير تداول منحة على املتحّصلون الطلبة. 
 إىل اجلامعة عن طريق التسلسل  املنحة إلغاء مطلب تقدمي عرب وذلك اإلبّان يف اجلامعة إعالم الطالب على ، يتعنيبالخارج إلغاء الترّبص حالة في

 .اإلداري
 الطالبية  للشؤون العامة إلدارةواب ا موقع عرب التسجيل إعادة الطالب على جيب ،الترّبص بلد تغيير حالة فيwww.best.rnu.tn  ّاجلامعة ومد 

 حمّينة، املنحة مبطبوعة
 2019 أكتوبر 01 هو الترّبص النطالق تاريخ آخر 
  ني على  على الطالب املتحصل على منحة تداول اإلتصال اجامعة القريوان )مصلحة التعاون الدويل( لتسلم وثائق املنحة مصحوبا بشهادة تأميتعنّي

 تذكرة سفر سيقع إعالمهم بإجراءات احلصول على التذكرة من اجلامعة فيما بعد. منحهملطلبة الذين سيتم السفر لكامل مدة الرتبص. بالنسبة إىل ا
 جراءات ايف للحصول على التأشرية وإعداد اختاذ اإلحتياطات الالزمة لرتك الوقت الكغاء املنحة أو تعطل صرفها، يرجى احرتام اآلجال واجتنبا إلل

 السفر. 
  
  التونسي واألجنيب( عن فرتة تربصه باخلارج ومدى  رينل ممضى من األستاذين المؤطّ تقديم تقرير مفصّ  على كل طالب منتفع مبنحة تداول يتعنّي(

 .صهحال هناية تربّ  املؤسسة األصليةطابع الدخول واخلروج من الرتاب التونسي( إىل حتمل م حبوثه مرفقا بنسخة من جواز سفره )تقدّ 
 ض صاحبه للتتبعات لتزام املمضى )عدم قضاء الفرتة كاملة أو عدم تقدمي تقرير مفصل( يعرّ اال إن اإلدالء بأي معطيات خاطئة أو اإلخالل ببنود

 .اجلاري هبا العمل القانونية

 تأجيل المنحة:
  فر إىل بلد الرتبص وذلك من وقبل الس ولمدة ال تقل عن الشهرخالل السنة اجلامعية الواحدة  تأجيل سفره أكثر من مرة واحدةال ميكن للطالب

مرفقا بالوثائق إىل السيد رئيس اجلامعة عن طريق التسلسل اإلداري مذيال برأي األستاذ املشرف ورئيس املؤسسة  معلل رسال مطلب تأجيلخالل إ
 من موعد انطالق الرتبص باخلارج. المؤيدة للتأجيل وفي أجل ال يقل عن شهر

 ( ال ميكن للطالب تأجيل سفره بعد حصوله على كل الوثائقAttestation de bourse + Billet). 
  .ال ميكن للطالب مباشرة تربصه قبل حصوله على املوافقة على مطلب تأجيل وعلى شهادة املنحة حمينة من قبل اجلامعة 
  ،في حدود المدة فإن المنحة تصرف ابتداء من تاريخ مباشرة التربص و يف حالة التحاق الطالب برتبصه بعد التاريخ املنصوص عليه بشهادة املنحة

 المتبقية فقط. 
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 طريقة صرف المنحة:
  بنك تونس ه إثر وصوله إىل بلد الرتبص أو قبل مغادرة البالد التونسية لدى فتحميكن  :صاحب حساب بنكي شخصيأن يكون  على الطالب يتعنّي

 .)حساب بنكي صاحل بأوروبا فقط( بتونس اخلامس حممد بشارع االجتماعي مبقره T.F.Bank  الخارجي
 املنحة  صرف ملف تعمري ، جيب على الطالببالنسبة لبلدان اإلتحاد األوروبي ما عدا بلجيكيا وألمانياDossier de Paiement""  من

 بباريس. والرتبوية اجلامعية البعثة إىل إرساله ثّ  www.best.rnu.tn خالل التسجيل باملنظومة 
  اإلتصال مباشرة بالسفارتني التونسيتني لدى البلدين. يتعني على الطالب، بالنسبة إلى بلجيكيا وألمانيا 
 من موقع استخراجها بعد يدويّا للغرض املخّصصة املطبوعة تعمري يقع فإنّه ،بالنسبة إلى كندا www.mutan.org إىل البعثة اجلامعية  ث إرساهلا

  والرتبوية مبونريال.
 نع منعا باتا استعمال حساب بنكي جاري باسم شخص آخر لصرف منحة التداول.يم 

 العناوين والروابط:

 
1- Mission Universitaire et Éducative de Tunisie à Paris 

 Adresse : 9 Rue Montera 75012 Paris 
 Tél : (+33) 145227380 
 Fax : (+33) 140080188 
 E-mail : muet.paris@gmail.com 

 
2- Mission Universitaire et Éducative de Tunisie à Montréal 

 Adresse : 1255, rue Robert Bourassa, bureau 601  
                    Montréal (QUÉBEC) H3B 3V9, CANADA  

 Tél : (514) 284-9249 / 9662  

 E-mail: courriel@mutan.org   
 
 

3- Ambassade de Tunisie en Allemagne  
 Adresse: Lindenallee1614050 Berlin -Allemagne 

 Tél: (+49) 30 364 10 70 

 FAX : (+49) 30 308 206 83 

 E-mail : at.berlin@tunesien.tn- at.berlin@diplomatie.gov.tn  

 
4- Ambassade de Tunisie en Belgique  

 Adresse: 278, Avenue de Tervuren-1150 Brussels Belgique 

 Tél : (+32) 2 771 73 95 

 Fax : (+32) 2 771 94 33 
 E-mail : at.belgique@diplomatie.gov.tn - amb.detunisie@brutele.be  
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