
 

 

  

 

 2018سنة حول فتح دورة استثنائية للترشح لمنح التداول بعنوان بالغ 

 

المحدثة على مستوى جامعة منح التداول منح التداول، تحدد لجنة  بإسنادوالمتعلق  2015نوفمبر  03المؤرخ في  46استنادا للمنشور عدد 
     :اإلنتقاء معايير

  من الطلبة التونسيين  تسند منح التداول إلى
 

  أن يكون مسجال بإحدى المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة القيروان، المترشحيجب على 
  مؤسسة أو هيكل وطني أو أجنبي  تقاضي منحة أخرى من أيأو مالي ممارسة أي نشاط مهني بمقابل  وعدمعدم التمتع بمنحة أخرى

 ل فترة التربصخالبالدراسات والبحوث نفسها 

  وراه،و ال يمكن أن يتمتع الطالب بمنحة التداول أكثر من ثالث مرات طوال مرحلتي الماجستير لدكت  ا
  يجب أن ال تقل فترة التربص عن
 بتونس الوطنية المنحة صرف إيقاف الفترة هذه لخال ويتمّ  الخارج، في المقّضاة الفعلية المّدة حسب المنحة تصرف 

  اإلدارة العامة للشؤون الطالبية: وابموقع عن طريق  مطبوعة المنحة www.best.rnu.tn   وممضاة
 قبل مدير المؤسسة  والمشرف  على األطروحة  أو رسالة الماجستير،

  2017/2018نسخة من شهادة التسجيل بالسنة الجامعية، 
 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 فترة التربص(، فر )مع ضرورة أن تغطي مدة صالحية الجوازنسخة من الصفحة األولى لجواز الس 
  ،ممضاة من قبل األستاذ المشرف 
   داية ونهاية التربص(،فترة التربص )تاريخ بمن المؤسسة األجنبية تنص على 
  ( الطالبية للشؤون العامة دارةاإل واب موقع من يسحب) بعد تعميره والتعريف باإلمضاء. 

 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان
 مصلحة التعاون الدولي

 

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


   في كل المقاالت،  "جامعة القيروان"تداول بالتنصيص على تسمية اليلزم المنتفع بمنحة
  .المنشورات، المداخالت والمنتجات العلمية المنجزة في إطار التربص

  وراه ا اتفاقيةنسخة من لدكت لمسجلين في نطاق اإلشراف اإلشراف المزدوج ممضاة من الطرفين التونسي واألجنبي )بالنسبة لطلبة ا
   مع الملف، يمكن للمترشح وعند تعذر تقديم اتفاقية استقبال  (.) استقبالنسخة من إتفاقية

 بها لدى مصالح الجامعة قبل تسلم شهادة المنحة.
 مدير المؤسسة المستضيفة  برنامج تربص مفصل للنشاط المزمع إنجازه خالل فترة التربص ممضى من قبل المسؤول عن هيكل البحث أو

 والمشرف.
   كشوف األعداد لجميع السنوات الجامعية.نسخ من 
  ا كان اوالمشرف التونسي نسخة من آخر تقرير تربص مؤشر عليه من قبل رئيس الهيكل المستضيف  لطالب قد تمتع بمنحة تداول سابقاإذ
  فترة التربص بالنسبة للمدرسين الذين لهم عقد سداسي دون سواهم.خالل وثيقة تثبت نهاية عقد التدريس 

 صاحبه بالتسجيل عن طريق المنظومة ال تقع دراسة أي مطلب لم يقم www.best.rnu.tn. 
 .ترفض المطالب التي تنقصها إحدى الوثائق المطلوبة 
  دارة المؤسسة المسجل بها الطالب.إيداع المطالب بإيتم 
 تداول منحة على المتحّصلون الطلبة . 
 إلى الجامعة عن طريق  المنحة إلغاء مطلب تقديم عبر وذلك اإلبّان في الجامعة إعالم الطالب على ، يتعين

 التسلسل اإلداري.
 ، الطالبية  للشؤون العامة إلدارةواب ا موقع عبر التسجيل إعادة الطالب على يجبwww.best.rnu.tn  ّومد 

 محيّنة، المنحة بمطبوعة الجامعة
 

  ّروان يتعي )مصلحة التعاون الدولي( لتسلم وثائق المنحة مصحوبا بشهادة ن على الطالب المتحصل على منحة تداول اإلتصال بجامعة القي
تذكرة سفر سيقع إعالمهم بإجراءات الحصول على التذكرة من  منحهملطلبة الذين سيتم على السفر لكامل مدة التربص. بالنسبة إلى ا

 الجامعة فيما بعد.
 افي للحصول على التأشيرة وإعداد اذ اإلحتياطات الالزمة لترك الوقت الكتخغاء المنحة أو تعطل صرفها، يرجى احترام اآلجال واتجنبا إلل

 جراءات السفر. ا
  ّالتونسي واألجنبي( عن فترة تربصه  ن على كل طالب منتفع بمنحة تداول يتعي(

حال نهاية  المؤسسة األصليةطابع الدخول والخروج من التراب التونسي( إلى تحمل م بحوثه مرفقا بنسخة من جواز سفره )ومدى تقدّ 
 ض صاحبه لتزام الممضى )عدم قضاء الفترة كاملة أو عدم تقديم تقرير مفصل( يعرّ اال إن اإلدالء بأي معطيات خاطئة أو اإلخالل ببنود

 .الجاري بها العمل للتتبعات القانونية

  رسال فر إلى بلد التربص وذلك من خالل إوقبل السخالل السنة الجامعية الواحدة  ال يمكن للطالب
إلى السيد رئيس الجامعة عن طريق التسلسل اإلداري مذيال برأي األستاذ المشرف ورئيس المؤسسة  معلل تأجيل

 من موعد انطالق التربص بالخارج. 
 ( ال يمكن للطالب تأجيل سفره بعد حصوله على كل الوثائقAttestation de bourse + Billet). 
  .ال يمكن للطالب مباشرة تربصه قبل حصوله على الموافقة على مطلب تأجيل وعلى شهادة المنحة محينة من قبل الجامعة 
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 حالة التحاق الطالب بتربصه بعد التاريخ المنصوص عليه بشهادة المنحة، فإن المنحة تصرف ابتداء من تاريخ مباشرة التربص وفي  في
 المدة المتبقية فقط. 

  ّه إثر وصوله إلى بلد التربص أو قبل مغادرة البالد التونسية لدى فتحيمكن  أن يكون ن على الطالب يتعي
 T.F.Bank حساب بنكي صالح بأوروبا فقط( بتونس الخامس محمد بشارع االجتماعي بمقره(. 

 المنحة  صرف ملف تعمير ، يجب على الطالبDossier de Paiement"" 
 بباريس. والتربوية الجامعية البعثة إلى إرساله

  اإلتصال مباشرة بالسفارتين التونسيتين لدى البلدين. يتعين على الطالب 
  من موقع استخراجها بعد يدويّا للغرض المخّصصة المطبوعة تعمير يقع فإنّه www.mutan.org إلى البعثة  ثم إرسالها

 الجامعية والتربوية بمونريال.
 

 

  9 Rue Montera 75012 Paris 
  (+33) 145227380 
  (+33) 140080188 
  muet.paris@gmail.com 

 
 

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

 Tél : (514) 284-9249 / 9662  

 E-mail: courriel@mutan.org   
 
 

 

 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  

 
 

 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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