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 "   PFE" نساا  ناح نشارع  تت  ال رس إل اعالن فتح باب الترشح

بجانعة  بالنساة ثالثة نن الشها ة السطاعّة لنها  الننسجلعن  ةللطلب 
  2021- 2020نسسنسة بعاسان النساة الجانععة 

  
 

لفائدة  "PFE" الدروسإعداد مشاريع ختم لمنح جامعة سوسة عن فتح باب الترشح  نتعل

بتربص  قياملل الثالثة للشها ة السطاعة لنها   بالسنة طلبتها المتفوقين والمتميزين والمسجلين

في إطار اتفاقعة ويتّم ذلك  2021-2020بعنوان السنة الجامعية  قصد إعداد مشروع ختم الدروس

 ناالثاع يوم بداية من أس كا ا لبل ان االتحا  األسرسبيمع إحدى المؤسسات التابعة تربص 

 .2021نار   19 الجنعةغاية يوم إلى  2021فعفري 23

. 
 

 

 :فعلى الطلبة الراغبعن في الترشح

 

 الساب: (02)نسقعي عبر أن يبادروا بالتسجيل اإلجباري -1
 

 www.best.rnu.tn -أ
 

 www.uc.rnu.tn -ب

 : التالي على الرابطو

uhttp://www.services.uc.rnu.tn/boursesPFE/index.php/bourses/add_nouvea 

 على النساعة التاننسة ننساء: 1202نار   19الجنعة عغلق هذا الرابط  عس 

 
 

نار    19 لجنعةافي أجل أقصاه عس   السثائق جنع ملفّات ترشحهم مستوفاة  أن يودعوا -2

  تق ع عا  ضبطالاعتنا  تت  نكتب  معبها  ّجلين المسالمؤسسة الجامعية بوذلك  2120

 . نلف الترشح في األجل النحّ  

    جانعة نسسنسة
 

http://www.best.rnu.tn/
http://www.uc.rnu.tn/
http://www.services.uc.rnu.tn/boursesPFE/index.php/bourses/add_nouveau
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 السثائق النطلسبة:

 

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

 .بالمؤسسة الجامعية الراجع اليها بالنظر

 .الوطنية نسخة من بطاقة التعريف -2

لجواز السفر )مع الحرص أن تغطي مدة الصالحية فترة نسخة من الصفحة األولى  -3

 .التربص(

 .الجارية التسجيل بالنسبة إلى السنة الجامعية من شهادةنسخة  -4

 يارتها.ة من استدعاء المؤسسة المزمع زسخن -5

تحدد بوضوح المدة المزمع قضاؤها )تاريخ انطالق التربص ستقبال اال اتفاقيةنسخة من  -6

 ال غير. اإلنجليزيةونهايته( باللغة الفرنسية أو 

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

 المؤطر التونسي.

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

 

 

 :هأا ستؤك  الجانعة على

 

 . 1202نار   19ال تتّم دراسة الملفات الواردة بعد األجل المحدّد بالبالغ  -1

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

ويتم التأجيل إثر إرسال مطلب إلى رئيس نّرة ساح ة  ال يمكن للطالب تأجيل سفره أكثر من -3

نذعال برأي رئع  النؤنسنسة قبل شهر نن نسع   الجامعة عن طريق التسلسل اإلداري

 .التربّص

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

www.best.rnu.tn. 

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

 نفس السنة الجامعية.

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

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

 .حين الحصول على التأشيرة

 

 

http://www.best.rnu.tn/
http://www.best.rnu.tn/
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 : جّ ا ها 
 

 ، اة بالتارجضّ حنسب النّ ة الفعلعة النقتصرف الناحة  -1

ط شروالجراءات واإل)انظر  حنساب باكي شتصي يتعين على الطالب أن يكون صاحب -2

 للبالغ(المصاحبة  عامةال

مفصل وممضى من األستاذين  بتق ع  تقرعر تربصكل منتفع بمنحة تداول مطالب  -3

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

الراجع إليها  المؤسسة الجامعيّة( إلى )طابع الخروج والدخول إلى التراب التونسي

 .بالنظر

)عدم قضاء فترة اللتزاناته  " PFE"  من طرف الطالب المنتفع بمنحة التداول كل اتالل -4

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

 العمل.

 

 عن رئع  الجانعة
 

 رئع  الجانعة اائب 
  

 نعز تاعنسياألنستاذ 


