
 

 

 
 

  عامةال شروطالو  جراءاتاال
 PFE مشاريع ختم الدروس املسندة إلعداداخلاصة مبنح التداول 

 
ع ختم الدروس ير امشالتداول اخلاصة بإعداد تسند منح  ، 2019 وفمربن25  بتاريخ 43 / 2019 عدد املنشور إطار يف

املسجلني مبؤسسات جامعية عمومية بالسنة الثالثة من الشهادة الوطنية واملتميزين و  إىل الطلبة التونسيني املتفوقني
اإلجراءات والشروط وحسب  ملؤسسة الراجع هلا بالنظرلبالغات الصادرة عن احسب اويتم الرتشح . ملهندس
 :التالية 

 

 : االجراءات االدارية *
وتعمري املطبوعة اخلاصة لب منحة" طالولوج إىل خانة "مو  www.best.rnu.tnموقع ـالتسجيل إجباري عرب ال-1

    ." PFE"مبطلب منحة مشروع ختم الدروس

 تتكفلاليت  األصلية مؤسسات اجلامعيةـمباشرة بالمع مجيع الوثائق املطلوبة بإعالن فتح الرتشحات مطالب ـإيداع ال -2
 .ةمعلن عنها من طرف اجلامعـمعايري الـالطلبة حسب ال وانتقاءملفات ـبدراسة ال

 .وافقةاجلامعة بعد احلصول على امل( من طرف بتذكرة السفر تزودالذن إو  ةمنحـال ةم الوثائق )شهادتسل  -3
 الـمنحة:طريقة صرف *
 ستحسن فتحمن املو إثر وصوله إىل بلد الرتبص : ميكن فتحه  صاحب حساب بنكي شخصين يكون أيتعني على الطالب -

مبقره االجتماعي بشارع  مبحمد اخلامس   T.F.Bank:  لدى بنك تونس اخلارجيقبل مغادرة البالد التونسية احلساب البنكي 
   ( تفاديا للعديد من املشاكل. فقط اصاحل بأوروبحساب بنكي )بتونس 

 :األورويب ما عدا بلجيكا وألـمانيا االحتادإىل بلدان  بالنسبة  -
   www.best.rnu.tnمنظومة ـمن خالل التسجيل بال "de paiement Dossier"منحة ـمري ملف صرف التعجيب على الطالب 

 بباريس.التونسية إىل البعثة اجلامعية والرتبوية  الـملف مث إرسال
Mission Universitaire et Educative à Paris 
Adresse : 9, Rue Montera 75012 Paris. 

•Tél : +3314522 7380 

•Fax : +33140080188  

•E-mail : muet.paris@gmail.com 
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  التونسية ببونالبعثة اجلامعية :  االتصال مباشرة بملانيا ألبالنسبة -
Mission Universitaire de Tunisie à Bonn 

Consulat Général de Tunisie 
Godesberger Allee 103  53175 Bonn 

•  Tél :  +49-(0) 228-8489601 

•  FAX :  (+49) -2288489700 

•  EMAIL  : Zoubeir.tourki@mesrs.tn  

 

مث www.muta,.org يقع تعمري املطبوعة املخصصة للغرض يدويا بعد استخراجها من موقع الواب فإنه  :بالنسبة إىل كندا-
 يال.رت نمبإرساهلا إىل البعثة اجلامعية التونسية 

Mission Universitaire de Tunisie à Montréal 

Adresse: 1255, rue Robert Bourassa, bureau 601  

Montréal (QUÉBEC) H3B 3V9, CANADA  
•Tél: (514) 284-9249 / 9662  

courriel@mutan.org :Email• 
 

 

 .بالسفارة التونسية بربوكسالمباشرة  االتصال : بالنسبة إىل بلجيكا -

 
Ambassade de Tunisie en Belgique 

Adresse:278, Avenue de Tervuren  - 1150 Brussels  
•  TÉL : (+32) 2 771 73 95 

•  FAX : (+32) 2 771 94 33 

•  EMAIL : at.belgique@diplomatie.gov.tn - amb.detunisie@brutele.be 

 الطالب التزامات*
 كل بنوده.  واحرتام  (امضاء معرف به) س وامضائهو اخلاص مبنحة مشروع ختم الدر  محسن قراءة االلتزا -1
 .طلب إلغاء املنحةإعالم اجلامعة يف اإلبان وذلك بتقدمي م ببلد الرتبص، على الطالب االلتحاقعدم يف حالة  -2
يف حالة وصول الطالب اىل بلد الرتبص بعد التاريخ املنصوص عليه بشهادة املنحة ويف حالة عدم حصوله على املوافقة على  -3

 ابتداءا من تاريخ الوصول إىل بلد الرتبص ويف حدود الـمدة الـمتبقية.، فإن املنحة تصرف طرف اجلامعة قبل سفره منالتأجيل

 .rnu.tnwww.bestعادة التسجيل عرب املنظومةإب على الطالب يف حالة تغيري بلد الرتبص، جي-4
تقدمي تقرير تربص ممضى من األستاذين التونسي واألجنيب مرفقا بنسخة من جواز السفر الرتبص ، على الطالب  انتهاءإثر  -5

 .وذلك يف غضون شهر على أقصى تقدير اجلامعة مرجع النظرإىل تبني تاريخ اخلروج والدخول 
يتقدم به الطالب و ذلك عرب مطلب معلل  ال تقل عن الشهر ملدة وبعنوان السنة اجلامعية  إال مرة واحدةيكون التأجيل  ال-6

  .بالنظر وذلك قبل السفر إىل بلد الرتبص اوتصادق عليه اجلامعة الراجع إليه
 تقدمي مطلب جديد بعنوان نفس السنة اجلامعية. هعن املنحة ألي سبب كان ال ميكنالطالب يف صورة ختلي  -7
 مشروع ختم الدروس. منحة لصرف آخر شخص باسم جاري بنكي حساب استعمال باتا منعا مينع -8
 هام جدا: 

 ، تأكد من احلصول على التأشرية لاللتحاق مبركز الرتبص يف التاريخ احملدد بشهادة املنحة اليف صورة عدم 
   صول على التأشرية.احل واتباع تعليماهتا يف الغرض إىل حني إعالم اجلامعة وجوباعلى الطالب 
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