الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة منوبة

اع ــالن

فتح باب الترشحات لمنح التداول بعنوان سنة 7102
تعلن جامعة منوبة عن فتح باب الرتشحات دلنح التداول بالنسبة للسنة اجلامعية
من يوم الجمعة  72ديسمبر 7106اىل غاية يوم الجمعة  12فيفري

7102

2017-2016

ابتداء

لفائدة الطلبة التونسيين

المسجلين بإحدى المؤسسات الراجعة بالنظر للجامعة خالل السنوات الثالث األولى من مرحلة
الدكتوراه الى حد التسجيل الثالث ( التسجيالت الثالث األولى خالل كامل المسار الجامعي)،
والذين تتطلب أحباثهم القيام برتبصات ببلدان االحتاد األورويب أو كندا دلدة ترتاوح بني شهرين و 06

أشهر متتالية كحد أقصى .وتعطى األولوية يف ذلك إىل األطروحات ادلع ّدة يف إطار اتفاقيات رمسية .
ويكون أول تاريخ النطالؽ الرتبصات يوم  01أفريل  2017و يكون آخر تاريخ النطالؽ الرتبصات ىو
يوم  01أكتوبر من نفس السنة.
فعلى الطلبة الراغبني يف الرتشح التسجيل مباشرة على موقع الواب التايل www.best.rnu.tn:مث سحب
مطبوعة الرتشح من ادلوقع وتق ّدم مذيّلة بامضاءات :ادلؤطر التونسي  ،مدير ىيكل البحث التونسي ومدير
ادلسجل هبا الطالب ،مع الوثائق ادلنصوص عليها باإلعالن (متوفرة مبوقع واب اجلامعة
ادلؤسسة
ّ
www.uma .rnu.tn
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يتم ايداع ملفات الرتشح باسم مديري مدارس الدكتوراه بادلؤسسات احلاضنة وفق اجلدول التايل:
و ّ
مدرسة الدكتوراه

المؤسسات المنضوية بمدارس الدكتوراه

تراث-اتصال

كلية اآلداب و الفنون و اإلنسانيات
معهد الصحافة و علوم اإلخبار
ادلعهد العايل للتوثيق

-ثقافة

اقتصاد-تجارة-محاسبة
مالية-تصرف

علوم وتكنولوجيات

االعالمية واالتصال
والتصميم والبيئة

مدير مدرسة الدكتوراه

الدكتوراه

السيد سمير

كلية اآلداب و الفنون

المرزوقي

و اإلنسانيات

ادلدرسة العليا للتجارة
ادلعهد العايل للمحاسبة و إدارة ادلؤسسات السيد كريم بالكحلة
ادلدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية
ادلدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيا التصميم

المؤسسة الحاضنة لمدرسة

المدرسة العليا للتجارة

السيد المنصف

المدرسة الوطنية لعلوم

طجينة

االعالمية

ادلعهد العايل للرياضة و الرتبية البدنية بقصر
السعيد

ويمكن النظر و بصفة استثنائية يف ملفات طلبة ماجستير البحث  M2في االختصاصات

التالية:

بيولوجيا ،اعالمية مطبقة على التصرؼ و اجلغرافيا واعالمية ادللتميديا واختاذ القرار ،وذكاء الواب .وعلى
الطالب ادلرتشح ايداع ملفو مبكتب ضب

مؤسستو األصلية .و تق ّدم مع الوثائق ادلطلوبة كشف األعداد

للسنة الثالثة من االجازة و السنة األوىل من ماجستري البحث.
يتم اعتماد ختم مكتب ضب
مالحظةّ :

ادلؤسسة احلاضنة دلدرسة الدكتوراه بالنسبة لطلبة الدكتوراه وختم

مكتب ضب ادلؤسسة األصلية بالنسبة لطلبة ماجستري البحث

وارد بعد اآلجال يعترب الغيا بصفة آلية.
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الوثائق المطلوبة:
معمرة وممضاة وحتمل رقم ادلرت ّشح ،بعد التسجيل وجوبا على ادلنظومة الوطنية للمنح عرب موقع الواب
.1مطبوعة ادلنحة ّ
التايلwww.best.rnu.tn :

.2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
مفصلة
.4سرية ذاتية ّ

.4نسخة من الصفحة األوىل جلواز السفر (مع احلرص على أن تغطي مدة صالحيتو فرتة الرتبص)،

.5نسخة من شهادة الرتسيم بالسنة اجلامعية ( 2017/2016بادلؤسسة الراجعة بالنظر جلامعة منوبة)،
. 6نسخة من اتفاقية اإلشراؼ ادلزدوج ) (convention de cotutelleممضاة من الطرفني التونسي

واألجنيب.

.7شهادة دعم ( )lettre d’appuiممضاة من طرؼ ادلؤطّر التونسي
.8نسخة من اتفاقية استقبال ) )entente d’acceuilممضاة من طرؼ ادلؤطّر التونسي وادلسؤول عن مؤسسة الرتبص
مفصل خالل م ّدة
األجنبية مصحوبة بربنامج عمل ّ

الرتبّص،أو

شهادة استقبال

lettre d’inviation

أصلية من قبل

مفصل
ادلؤسسة األجنبية حتدد بوضوح ادلدة ادلزمع قضاؤىا (تاريخ انطالؽ الرتبص وهنايتو) ،مصحوبة بربنامج عمل ّ

خالل م ّدة الرتبّص ممضاة من الطرفني التونسي واألجنيب (بالنسبة لطلبة الدكتوراه الذين ليس لديهم اتفاقية اشراؼ
مزدوج وطلبة الثانية ماجستري حبث)،
 .9شهادة يف عدم االخنراط بالصناديق االجتماعية ووثيقة تثبت هناية عقد التدريس يف الفرتة ادلزمع السفر خالذلا
بالنسبة للمدرسني ادلتعاقدين احلاصلني على عقد سداسي دون غريىم،
حممل من موقع واب اجلامعة ،بعد تعمريه والتعريف باإلمضاء،
.10االلتزام اخلاص مبنح التداولّ ،

.11نسخ من كشف األعداد للسنة الثالثة اجازة والسنة اوىل وثانية ماجستري حبث بالنسبة لطلبة الدكتوراه،
.12نسخة من تقرير الرتبص مؤ ّشر عليو من قبل ادلؤطرين التونسي واألجنيب ومصادؽ عليو من قبل مدير مدرسة
الدكتوراه بالنسبة للطالب الذي انتفع سابقا مبنحة تداول.
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التزامات الطالب:
 -1احرتام اآلجال (عند الرت ّشح وعند السفر)،
 -2يف حالة عدم االلتحاؽ ببلد الرتبص  ،على الطالب ابالغ اجلامعة يف االبّان وذلك بتقدمي مطلب الغاء ادلنحة،
 -3التوقيع على االلتزام اخلاص مبنح التداول واحرتام كل بنوده،

تبني
 -4تقدمي تقرير الرتبص ممضى من طرؼ األستاذين ادلؤطرين التونسي واألجنيب مرفقا بنسخة من جواز السفر ّ
بوضوح تاريخ اخلروج والدخول اىل الرتاب التونسي اىل مدرسة الدكتوراه لتقييمو.

مالحظات هامة:

يتم إثر إيداع الطالب دلطلب التأجيل قبل شهر على األقل من موعد
 -1ال يكون التأجيل يف السفر إال مرة واحدة ّ
بداية الرتبص لتصادؽ عليو رئاسة اجلامعة-

 -2ميكن تغيري مكان الرتبص اثر التسجيل ثانية عرب موقع الواب التايل www.best.rnu.tn :وسحب ادلطبوعة
معمرة و مذيّلة باإلمضاءات ادلنصوص عليها سابقا وايداعها برئاسة اجلامعة للمصادقة.
ّ
 -3يف حالة وصول الطالب بعد التاريخ ادلنصوص عليو بشهادة ادلنحة ويف حالة عدم حصولو على تأجيل يف الغرض
من طرؼ اجلامعة ،فإن ادلنحة تصرؼ إبتداءا من تاريخ الوصول إىل بلد الرتبص ويف حدود ادلدة ادلتبقية.
 -4ي ػلغى استعمال حساب جاري باسم شخص آخر لصرؼ منحة التداول.

-5كل منتفع مبنحة تداول خيل بالتزاماتو (عدم قضاء الفرتة كاملة أو عدم تقدمي تقرير مفصل )... ،يعرضو لإلجراءات
القانونية اجلاري هبا العمل.
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