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  "   PFE" سناد منح مشاريع ختم الدروسإل اعالن فتح باب الترشح

المسجلين بالمدارس التونسية العمومية للهندسة ةللطلب   

2020 -2019 الجامعية سنةالبعنوان    

 

 لفائدة "PFE" عداد مشاريع ختم الدروسإلمنح جامعة سوسة عن فتح باب الترشح  نتعل

بتربص  للقيام الثالثة للشهادة الوطنية لمهندس بالسنة ن والمسجلينالمتفوقين والمتميزيطلبتها 

في إطار اتفاقية ويتّم ذلك  2020-2019بعنوان السنة الجامعية  قصد إعداد مشروع ختم الدروس

 ربعاءاأل يوم بداية من أو كندا بلدان االتحاد األوروبيلالمؤسسات التابعة إحدى مع تربص 

 2020 فرييف 03 الجمعةيوم غاية إلى  2019 ديسمبر 11

. 
 

 

 :فعلى الطلبة الراغبين في الترشح

 

 الواب:  (02)موقعي  عبر أن يبادروا بالتسجيل اإلجباري -1
 

   www.best.rnu.tn -أ
   

   www.uc.rnu.tn -ب

 : التالي على الرابطو
 

https://forms.gle/hbFUbvReN93EpEPY9 

 على الساعة الخامسة مساء: 2020 فيفري 03 الجمعةيوم هذا الرابط  يغلق 

 
 

 فيفري 03 لجمعةافي أجل أقصاه يوم  جميع الوثائق يامستوفملف الترشح  أن يودعوا -2

 عند ضبطالختم مكتب اعتماد  معطالب الالمسجل بها المؤسسة الجامعية بوذلك  2020

 . ح في األجل المحّددلف الترشتقديم م

 

 جامعة سوسة
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 الوثائق المطلوبة:

 

وتودع  www.best.rnu.tn مطبوعة المنحة مملوءة ومحملة عبر موقع الواب -1

 .الراجع اليها بالنظر بالمؤسسة الجامعية

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -2

ص أن تغطي مدة الصالحية فترة ر )مع الحرلجواز السفنسخة من الصفحة األولى  -3

 .التربص(

 .نسخة من شهادة التسجيل بالنسبة إلى السنة الجامعية الجارية -4

 يارتها.ة من استدعاء المؤسسة المزمع زسخن -5

تحدد بوضوح المدة المزمع قضاؤها )تاريخ انطالق التربص ستقبال االاتفاقية نسخة من  -6

 ليزية ال غير.ونهايته( باللغة الفرنسية أو االنق

تبين بوضوح العمل المزمع إنجازه خالل المدة المطلوبة ممضاة من طرف دعم  رسالة- -7

 المؤطر التونسي.

 باالمضاء.بعد تعميره والتعرف ة مشروع ختم الدروس االلتزام الخاص بمنح- -8

 

 

 :هأن وتؤكد الجامعة على

 

 . 2020 فيفري 03ال تتّم دراسة الملفات الواردة بعد األجل المحدّدة بالبالغ  -1

 ال تتّم دراسة الملفات التي تنقصها أي وثيقة من الوثائق المطلوبة والمذكورة أعاله. -2

إرسال مطلب إلى ويتم التأجيل إثر مّرة واحدة  ال يمكن للطالب تأجيل سفره أكثر من -3

مذيال برأي رئيس المؤسسة قبل شهر من  رئيس الجامعة عن طريق التسلسل اإلداري

  .صموعد التربّ 

في صورة تغيير بلد التربص، يجب على الطالب إعادة التسجيل عبر المنظومة:  -4

www.best.rnu.tn. 

سبب كان ال يمكن للطالب تقديم مطلب جديد بعنوان عن المنحة ألي  في صورة التخلي -5

  نفس السنة الجامعية.

لى التأشيرة لاللتحاق بمركز التربص في التاريخ في صورة عدم التأكد من الحصول ع  -6

المحدد بشهادة المنحة على الطالب وجوبا إعالم الجامعة واتباع تعليماتها في الغرض 

 .إلى حين الحصول على التأشيرة
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 : جّدا هام
 

 ، اة بالخارجضّ حسب المّدة الفعلية المقتصرف المنحة  -1

شروط الجراءات واإل)انظر  كي شخصيحساب بن يتعين على الطالب أن يكون صاحب -2

 للبالغ(المصاحبة  عامةال

مفصل وممضى من األستاذين  بتقديم تقرير تربصكل منتفع بمنحة تداول مطالب  -3

)التونسي واألجنبي( عن فترة تربصه بالخارج مرفقا بنسخة من جواز سفره  المؤطرين

  .الراجع إليها بالنظر سةالهند)طابع الخروج والدخول إلى التراب التونسي( إلى مدرسة 

ترة )عدم قضاء فاللتزاماته  " PFE"  من طرف الطالب المنتفع بمنحة التداول كل اخالل -4

التربص كاملة أو عدم تقديم تقرير مفصل( يعرضه لإلجراءات القانونية الجاري بها 

 العمل.

 

 عن رئيس الجامعة                                                                        

 رئيس الجامعة  نائب                                                                        

 معز خنيسياألستاذ                                                                         


