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 منح التداول ـالغب      

واملتضمن لإلجراءات اجلديدة إلسناد التعليم العايل والبحث العلمي  زيرالّصادر عن و  نوفمرب  املؤرخ يف  للمنشور عدد تبعا 
)اإلعالمية، اإللكترونيك الدقيق في الطلبة التونسيين المرّسمين بالسنة الثانية ماجستير بحث  علم جامعة املنستريتمنح التداول، 

والراغبني يف احلصول  شهادة الدكتوراه واألدواتية، المالية الكمية، البنك والمالية الدولية ( أو بإحدى السنوات الثالث األولى من
عن ،  أكتوبر  إلى أفريل  اد اوأورو ي وو نندا للال الترتة املمتّدة منعلى منحة تداول للقيام برتّبص بإحدى بلدان اإلتّ 

فعلى الطلبة الراغبني يف الرتّشح  .للحصول على هذه املنح /بعنوان السنة الجامعية  دورة واحدة يففتح باب الرتشح 
 تعميرها على الموقع اإللكترونيمّث تميل املطالب بعد  بالتسجيل اإلجباري عبر موقع الوابون يبادروا 

ويعتمد ختم   جانفي  الجمعةأجل أقصاه يوم  يف وذلك وإيداعها مباشرة مبؤسستهم اوأصلية مصحوبة بالوثائق اللازمة
                                                                                       .إلثبات تاريخ إرسال المطلب الجامعية األصلية مكتب الّضبط بالمؤّسسة

 شروط الترّشح:
 يف حدود املنح املتوّفرة، تسند منح الّتداول للطّالب شريطة:

لكمية، البنك والمالية في اإلعالمية، اإللكترونيك الدقيق واألدواتية، المالية اأن يكون مسجال بالسنة الثانية ماجستير بحث -
 و بإحدى الّسنوات الثالث األولى من شهادة الدّكتوراه دون سواها. الدولية أ

 أن اليكون قد تمّتع بهذه المنحة ثالث مّرات طوال مرحلتي الماجستير والدّكتوراه.-
أو من أي مؤّسسة  أخرى منحة تقاضي اإلنتفاع بمنحة في إطار التعاون الدولي أو أو يأي نشاط بمقابل مال عدم ممارسة -

من القرارين المؤرخين في  و هيكل وطني للقيام بالدراسات أو البحوث نفسها خالل مدة اإلنتفاع بالمنحة )طبقا للفصلين 
 والمتعلقين بضبط مقدار وطرق إسناد منح التداول(. مارس  
 . /عدم الحصول على عقد للتدريس خالل السنة الجامعية  -
 لخارج، ويتم خالل هذه الفترة إيقاف صرف المنحة الوطنية بتونسباحسب المدة الفعلية المقضاة  تصرف المنحة -

المطلوبةالوثائق
اإللكرتوين بكل دقّة من طرف الطالب بعد تعمريها على املوقع    موقع الواب منمطبوعة املنحة احملّملة  -

إمضائها. مث  طباعتهاو 
  اجلاريةاجلامعيةالسنةبعنوان الرتسيم باملاجستري وو بالدنتوراهشهادةمننسخة -
 اوأستاذ املشرف ممضاة من طرف شهادة دعم  -
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باتفاقية  مع ضرورة استكمال الملفمن قبل املؤسسة اوأجنبية تدد بوضوح فرتة الرتبص ) بداية وهناية الرتبص (  شهادة استقبال -
بالنسبة لطلبة الدنتوراه الغري مسجلني )  تربص ممضاة من الطرف التونسي واألجنبي وسارية المفعول مع برنامج مفصل للتربص

.التداول نحةالتمتع بم فيشهادة  تسلمقبل وذلك  ( تت إشراف مزدوج
) بالنسبة لطلبة  الرّتسيم باملؤّسسة اوأجنبّية شهادة نسخة من اتتاقية اإلشراف املزدوج ممضاة من الطرفني وسارية املتعول ونسخة من -

  الدنتوراه املسجلني تت إشراف مزدوج (
 تعمريه والتعريف باإلمضاءاإللتزام اخلاص مبنح التداول، احملّمل من موقع الواب املذنور، بعد  -
تقرير الرتبص باخلارج ممضى من طرف اوأستاذين املؤطرين )التونسي واوأجنيب ( ومن مدير مدرسة الدنتوراه ) يف صورة  نسخة من -

متتع الطالب مبنحة تداول بعنوان السنة اجلامعية التارطة (
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية-
اوأوىل جلواز السترنسخة من الصتحة -

(للات،.... تمل وجوبا اسم جامعة املنستري نشريات، مدا السرية الذاتية مدّعمة باوأنشطة البحثية )-
نسخ من نشف وعداد سنوات الدراسة  ) بداية من شهادة البكالوريا ( -

  
وتؤكد الجامعة على أنه :

 
على اسم جامعة املنستري ضمن جمموع النقاط اليت يتحصل عليها الطالب.ال تتسب املقاالت واملنشورات...اليت ال تتوي  -
التونسي واوأجنيب  لطالب إال بعد اإلستظهار باتتاقية الرتبص ممضاة من الطرفإىل ا تسلم شهادة التمتع مبنحة التداولال  -

وو بنسخة من اتتاقية (     مزدوجبالنسبة لطلبة الدنتوراه الغري مسجلني تت إشراف ) وسارية املتعول مع برنامج متصل 
اإلشراف املزدوج ممضاة من الطرف التونسي واوأجنيب وسارية املتعول ) بالنسبة لطلبة الدنتوراه املسجلني تت إشراف مزدوج (.

إىل اخلارج. ند الستروع طلبامل ميعند تقدو  عند التسجيلضرورة احرتام اآلجال  -

إثر إرسال مطلب إىل رئيس اجلامعة عن طريق التسلسل  ويتم التأجيل مّرة واحدةتأجيل سفره أكثر من ال ميكن للطالب  -
اإلداري مذيلا بروي رئيس املؤسسة.

ل ستره بعد حصوله على نل الوثائق.ال ميكن للطالب تأجي -

  عرب املنظومة عادة التسجيل إعلى الطالب  جيب، صتربر بلد اليتغي يف صورة -
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نل منتتع مبنحة تداول مطالب بتقدمي تقرير تربص متصل وممضى من اوأستاذين املؤطرين )التونسي واوأجنيب ( عن فرتة تربصه  -
الدنتوراه الراجع إليها الطالب باخلارج مرفقا بنسخة من جواز ستره ) طابع اخلروج والدلول إىل الرتاب التونسي ( إىل  مدرسة 

بالنظر لتقييمه واقرتاح جتديد املنحة من عدمه بالنسبة للسنة املوالية.

نل إللال من طرف الطالب املنتتع مبنحة تداول إللتزاماته ) عدم قضاء فرتة الرتبص ناملة وو عدم تقدمي تقرير متصل ...(  -
 يعرضه لإلجراءات القانونية اجلاري هبا العمل.

 هام: هـبيتن
 .سجلة عبر موقع الواب المذكورمغير الاليتم النظر في المطالب  -
  .  ال تقع دراسة الملفات التي  ال تحتوي على كل المعلومات أو منقوصة من إحدى الوثائق -
 .اليتم النظر في الملفات الواردة بعد اآلجال -

 


