
 بالغ 
 

تعليم العايل ابجلمهورية التونسية و مؤسسة  يف إطار اتفاقية التعاون املربمة بني املؤسسات العمومية لل 
MITACS بكندا مشاريع ختم الدروس  ازإلجن جامعيةة منح  30 حول ختصيص ،الكنديةStages) 

de recherche globalink) ،  عن انطالق الربانمج املذكور   والبحث العلمي وزارة التعليم العايل نتعل
 2020-2021ابلنسبة للسنة اجلامعية 

   2021-2020بعنوان السنة اجلامعية  مبؤسسة عمومية بة السنة الثالثة من شهادة املهندس لذا على طل *
إىل غاية      2020سبتمرب   23  قبل يومحصراي طار هذا الربانمج تقدمي مطالبهم إوالراغبني يف الرتشح يف 

 : نيالتالي نيعلى الرابط منتصف الليل
 

   الرابط ابللغة االنقليزية: -    
 http://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-internship 
 

 :الرابط ابللغة الفرنسية -

globalink-mitacs-recherche-de-http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/stage 
 

على فرتتني  سية الكنديةاللجنة املشرتكة التون قبللطلبة املنتقون من تنطلق مشاريع ختم الدروس ابلنسبة ل
 موزعة حسب الروزانمة التالية: 

مواضيع الرتبص  و على اجلزء النظري للعمل  من شهر فيفري إىل شهر أفريلالفرتة األوىل:  ▪
 )أشغال نظرية (.  ابملؤسسة اجلامعية ابلبالد التونسية واملراجع

ابملؤسسة اجلامعية   وسدر الع ختم ير امش إلمتام   من شهر ماي إىل شهر جويليةالفرتة الثانية:  ▪
 . املضيفة بكندا )أشغال تطبيقية(

 األستاذين املؤطرين من اجلانب التونسي والكندي.  يشرف على الفرتتني ▪

 

             
 اجلمهوريـة التونسيـة                     

                   وزارة التعليم العايل والبحث العلمي    
         ******           

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبية      
                      

 

 

http://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-internship
http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/stage-de-recherche-mitacs-globalink?utm_source=call&utm_medium=email&utm_campaign=GRIStudentCall-May2018


ابجلامعة التونسية عرب موقع الواب  هذا البالغصدور    منذ املبدئي، سجيلعلى الطالب املبادرة ابلت ▪
 املنحة.  ذههل ذلك قبل إيداع مطلبو واستخراج وصل التسجيل لكل جامعة 

موافقة جباراي إ يقدم  أن    اللجنة املشرتكة التونسية الكنديةمن طرف  على الطالب املقبول ▪
التونسي ورئيس املؤسسة التونسية على موضوع وشروط الرتبص ويوجهها للبعثة   املؤطرأستاذه 

   .لمبونرتاياجلامعية 
 : ـاملرتبصني بلطلبة يتمتع ا ▪

 لتغطية املصاريف املعاشية. ة منح -    
 .مهنية حتت إشراف مؤطرورشات عمل  -    
 .السكن حبجزابإلعانة   MITACSمؤسسة تكّفل  -    

 
 Globalink  programme de stages de recherche ملزيد املعلومات ميكن االطالع على الصفحة:  -

 
https://www.mitacs.ca/en/globalink/globalink-research-internships/faqs  
 

 helpdesk@mitacs.caااللكرتوين: االتصال ابلعنوان ميكن الستفسار لو   -

   مبنرتايل: ابلبعثة اجلامعية التونسية  أو

En Amérique du Nord : Mission Universitaire de Tunisie à Montréal 

1255, rue Robert Bourassa, bureau 601    Montréal (Québec) H3B 3V9    

CANADA 

Tél: 001 514-284-9249-Fax: 001 514-284-9403-E-mail : courriel@mutan.org 

 

 هام جدا: 
  PFE:www.best.rnu.tnالواب املوحد لإلدارة   يسّجل الطالب املرتشح إجباراي يف موقع  -1

 التونسيني  وال ميكن للطلبة   2021ماي  01ابملؤسسة الكندية يوم   تنطلق الرتبصات إجباراي  -2

 . أتجيل هذا التاريخ حىت يف صورة مساح اجلانب الكندي بذلك     

 ة التعاون املذكورة  ملنحة يف إطار اتفاقيعلى التمتع اب  ة الذين أكدوا موافقتهم النهائيةالطلب -3

 . وطنية كانت أو تعاون إلعداد مشاريع ختم الدروسابخلارج ال ميكنهم التمتع أبي منحة 

 
  

 

https://www.mitacs.ca/en/globalink/globalink-research-internships/faqs
mailto:courriel@mutan.org

