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 الجمهوريّـة الّتونسيـّة 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                              

  
  9112فيفري  11 يف، تونـس

                                  
 داولــح لمنح التـرشّ ـالت تمديد في الغــــــــب    

 9112سنة  بعنوان
 

للقيام ، 2102بعنوان سنة  للتمتع مبنح التداولبـاب الرتّشحات يف التمديد جـامعة الّزيتـونة عن  نتعل 
 زينن والمتميالمتفوقيالطلبة  فائدةل ،كنداو  أرويب ببلدان االحتاد األ صاتتربّ يف إطار علمّية  بأحباث

 .الدكتوراه شهادةاألولى من الثالث السنوات بالمسجلين 
اإلدارة عبر موقع واب  حصريّامطالبهم  تسجيلفعلى الطلبة الراغبني يف الرتّشح ملنح التداول  

وذلك بتعمري االستمارة بكّل دّقة مّث سحبها وإرفاقها   www.best.rnu.tn العامة للشؤون الطالبية :
ويعتمد ختم مكتب الضبط  ،بإدارة املؤسسة اليت سجل هبا الطالب بالوثائق املطلوبة وإيداع كامل امللف

   .فة آلّيةباملؤسسة اجلامعّية األصلّية إلثبات تاريخ إرسال املطلب، وكّل ملف وارد بعد اآلجال يعترب الغيا بص

  .9112 فيفري 99الجمعة  وقد حدد آخر أجل لقبول املطالب يوم 
 

 الوثائق المطلوبة :
   )من طرف مدير املؤسسة واملشرف على األطروحة(  لمنحة معمرة وممضاةالرتّشح لمطبوعة  -0     

  www.best.rnu.tn :الوابموقع بعد حتميلها من 
 ،2102/2102نسخة من شهادة التسجيل بالنسبة إىل السنة اجلامعّية  -2 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، -3 
 )مع ضرورة أن تغطي مدة صالحية اجلواز طيلة فرتة وىل جلواز السفرنسخة من الصفحة األ - 4      

 الرتبص(. 

 شهادة دعم من األستاذ املشرف، - 5
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    ،فرتة الرتبصد بوضوح من املؤسسة املزمع زيارهتا حتدّ  استقبال أصليةرسالة  -6    
أو من  )يسحب من موقع واب اجلامعة بعد تعمريه وتعريفه باإلمضاء االلتزام اخلاص مبنح التداول -7

 (،www.best.rnu.tnموقع الواب : 
ممضى من قبل يكون مفصل عن األعمال املزمع القيام هبا خالل الفرتة املطلوبة تربص برنامج  -2

 األستاذ املشرف،

 أعداد السنة األوىل والسنة الثانية ماجستري، كشوفنسخة من   -2    
أعداد  كشوفميكن للطالب تدعيم ملفه بكّل الوثائق اليت من شأهنا أن تُثبت متّيزه العلمي ) -01    

 (.publicationمنشورات كتابة ، املشاركة يف مؤمترات أو ندوات،  باجلامعة السابقة السنوات

     
 

 

 

 
    

 مالحظات هامة:

  الواردة بعد اآلجال املذكورة؛ أوال يتم النظر يف امللفات املنقوصة 

  ممارسة أي نشاط بمقابل مالي أو تقاضي منحة حيّجر على الطلبة املرتّشحني ملنحة تداول
للقيام بالدراسات والبحوث نفسها خالل مّدة أخرى من أّي مؤسسة أو هيكل وطني أو أجنبي 

ون إىل سحب املنحة عالوة على التتّبعات االنتفاع باملنحة. ويف صورة املخالفة يتعّرض الطلبة املعنيّ 
 هبا. العدلّية السرتجاع املبالغ اليت متّتعوا 

  ين التونسي واألجنيبكل منتفع مبنحة تداول مطالب بتقدمي تقرير تربص مفّصل، ممضى من املؤّطر 
إىل مدرسة  ) طابع الدخول والخروج من التراب التونسي( ومرفقا بنسخة من جواز سفره

من تاريخ عودته إىل الرتاب  يوما 05يف أجل أقصاه  ظرسة الراجع إليهما بالنّ الدكتوراه وإدارة املؤسّ 
 . ، ويف صورة اإلخالل بذلك تطّبق عليه اإلجراءات القانونّية اجلاري هبا العملالتونسي

  خالل الّسنة اجلامعّية على أن ال تقّل ال ميكن للطالب تأجيل فرتة التمتع باملنحة إاّل مرّة واحدة
 .باجلامعة مّدة التأجيل عن شهر ويكون ذلك عن طريق مطلب معّلل يودع

 .يعترب الطالب متخّليا عن املنحة يف صورة عدم سفره يف اآلجال احملّددة 
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