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 أصرح: 
 منحة هي معلومات دقيقة وصحيحة. الـمطبوعة مطلب ـمعلومات التي أدليت بها ب ـكل الأن  -1

السفر وإعالم الجانب المضيف وال تكسبني التمتع    للحصول على تأشيرةمت لي  أن شهادة المنحة سل  -2

 إال بعد المصادقة النهائية من طرف اإلدارة العامة للشؤون الطالبية. بالمنحة 

إال في    بأنني على علم  -3 يكون  المنحة ال  البنكي الشخصيأن صرف  يمكن صرفها في    حسابي  وال 

 حساب أي شخص آخر. 

على أن ال تقل مدة  خالل السنة الجامعية    إال مرة واحدةبأّن تأجيل التربص ال يكون    علمبأنني على    -4

ويكون ذلك عن طريق مطلب معلل وموثق يودع بالجامعة الراجع إليها بالنظر وأنه ال    التأجيل عن شهر

 ببلد التربص إلى بعد حصولي على الموافقة على التأجيل.   االلتحاقيمكنني 

على  -5 صورة  يتعين  بأّنه    علم  بأنني  في  بالخارج  والديبلوماسية  الجامعية  البعثات    رضطرااالإبالغ 

 إلى تونس.  ةعوداللالنقطاع عن التربص وذلك قبل 

بأّنه في صورة التخلي عن المنحة ألي سبب كان ال يمكنني تقديم مطلب جديد بعنوان    علم  بأنني على  -6

 نفس السنة الجامعية. 

المنحة يكون    بأن  بأنني على علم  -7 وذلك في حدود    بداية من تاريخ دخولي إلى بلد التربصصرف 

المنحة وأنه في صورة   المنصوص عليها بشهادة  فإن خالص المنحة يكون في لتحاقي متأخرا ،  االمدة 

 المتبقية فقط. حدود المدة

 

 وألتزم: 
بالمؤسسة  ........ ..ى............إل...والممتدة من ....بقضاء كامل فترة التربص المبرمجة بالمنحة  -1

 المعنية.  

فترة التربص، بتقرير تربص ممضى من   انتهاءمد المؤسسة الجامعية التي أنتمي إليها، حال ب  -2

األستاذين المؤطرين التونسي واألجنبي حول ما أنجزته خالل هذه الفترة مع نسخة من جواز السفر  

                                     أقصى تقدير. تبين تاريخ السفر والرجوع منه وذلك في غضون شهر على 

 تونس في.................... 

 اإلمضاء)معرف به(                


