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بتاريخ  ،2015/11/03تسند منح التداول إىل الطلبة التونسيني

الـمتفوقني والـمتميزين الـمسجلني مبؤسسات جامعية عمومية بالسنوات الثالث األوىل من الدكتوراه
وبصفة إستثنائية لطلبة السنة ثانية ماجستري حبث للقيام بأحباث وتربصات ببلدان اإلحتاد األورويب

أو كندا لـمدة أقصاها ستة أشهر متتالية بالسنة اجلامعية الواحدة قابلة للتجديد مرتني خالل كامل
الـمسار اجلامعي.
وتعطى األولوية يف ذلك إىل األطروحات الـمعدة يف إطار إتفاقيات رمسية على أن يكون آخر تاريخ

إلنطالق الرتبص هو غرة أكتوبر من كل سنة.

مراحل احلصول على منحة التداول :
-1إحداث بالغ خاص بكل جامعة تبني فيه شروط وإجراءات احلصول على منحة التداول اخلاص هبا
-2فتح باب الرتشحات عن طريق اجلامعات

-3التسجيل إجباري عرب الـموقع www.best.rnu.tn
 -4إيداع الـمطالب مباشرة بالـمؤسسات اجلامعية أو مدارس الدكتوراه اليت تقوم بدراسة الـملفات وإنتقاء الطلبة
حسب الـمعايري الـمعلن عنها من طرف اجلامعات.

 -5مصادقة اجلامعات على أعمال مدارس الدكتوراه.
-6إعالن النتائج النهائية للطلبة عن طريق اجلامعات.

-7تسليم الوثائق (شهادات الـمنح وأذون التزود) من طرف اجلامعات

طريقة صرف الـمنحة :
-يتعني على الطالب إثر وصوله إىل بلد الرتبص فتح حساب بنكي شخصي.

-بالنسبة إىل بلدان االحتاد األورويب ما عدا بلجيكا وألـمانيا ،جيب على الطالب تعمري ملف صرف الـمنحة

" "Dossier de paiementمن خالل التسجيل بالـمنظومة  www.best.rnu.tnمث إرسال الـملف إىل
البعثة اجلامعية والرتبوية التونسية بباريس.

بالنسبة إىل بلجيكا وألـمانيا ،يتعني على الطالب اإلتصال مباشرة بالسفارتني التونسيتني هلذين البلدين.بالنسبة إىل كندا فإنه يقع تعمري الـمطبوعة املخصصة للغرض يدويا بعد إستخراجها  www.mutan.orgمثإرساهلا إىل البعثة اجلامعية مبونريال.

إلتزامات الطالب
-1إحرتام اآلجال (عند التسجيل-عند تقدمي الـمطلب-عند السفر)
-2يف حالة عدم االلتحاق ببلد الرتبص ،على الطالب إعالم اجلامعة يف اإلبان وذلك بتقدمي مطلب إلغاء املنحة.
-3التوقيع على االلتزام واحرتام كل بنوده.

-4يف حالة تغيري بلد الرتبص ،جيب على الطالب اعادة التسجيل عرب املنظومةwww.best.rnu.tn
-5تقدمي تقرير الرتبص ممضى من األستاذين التونسي واألجنيب مرفقا بنسخة من جواز السفر تبني تاريخ اخلروج
والدخول إىل مدرسة الدكتوراه أو الـمؤسسة اجلامعية إثر إنتهاء الرتبص.

مالحظات هامة :
-1ال يكون التأجيل إال مرة واحدة بعنوان السنة اجلامعية يتقدم به الطالب وتصادق عليه اجلامعة الراجع إليه

بالنظر وذلك قبل السفر إىل بلد الرتبص.
-2يف حالة وصول الطالب بعد التاريخ املنصوص عليه بشهادة املنحة ويف حالة عدم حصوله على تأجيل يف
الغرض من طرف اجلامعة ،فإن املنحة تصرف إبتداءا من تاريخ الوصول إىل بلد الرتبص ويف حدود الـمدة

الـمتبقية.

-3يلغى استعمال حسب جاري باسم شخص آخر لصرف منحة التداول.

-4ميكن للطلبة املتمعني مبنح التداول إنطالقا من البالد التونسية فتح حساب بنكي أورويب لدى بنك تونس
اخلارجي  T.F.Bank :مبقره االجتماعي مبحمد اخلامس-أو أي فرع الشركة التونسية للبنك ( )STBبكامل
تراب اجلمهورية.

