
 

 

 
 

 عامة الشروطالجراءاتو اال
 PFEمشاريع ختم الدروساملسندة إلعداداخلاصة مبنح التداول  

ع ختم  ي را مشالتداول الخاصة بإعداد تسند منح ،2019 وفمبر ن 25 بتاريخ   43/ 2019عدد المنشور إطار في

الدروس إلى الطلبة التونسيين المتفوقين والمتميزين والمسجلين بمؤسسات جامعية عمومية بالسنة الثالثة 

 لمؤسسة الراجع لها بالنظرلبالغات الصادرة عن احسب امن الشهادة الوطنية لمهندس. ويتم الترشح 

 وحسب اإلجراءات والشروط التالية:

 

 : االجراءات االدارية *

ال-1 عبر  إجباري  منحة"  وwww.best.rnu.tnموقع  ـالتسجيل  "مطلب  خانة  إلى  وتعمير  الولوج 

    ." PFE" المطبوعة الخاصة بمطلب منحة مشروع ختم الدروس

  مؤسسات الجامعية ـمباشرة بالمع جميع الوثائق المطلوبة بإعالن فتح الترشحات  مطالب  ـإيداع ال  -2

ال  تتكفل التي  األصلية ال  وانتقاءملفات  ـبدراسة  حسب  الـالطلبة  طرف  ـمعايير  من  عنها  معلن 

 . ةالجامع
 .وافقةم الجامعة بعد الحصول على ال( من طرف بتذكرة السفر  تزودالذن إو ةمنح ـ ال ةم الوثائق )شهادتسل  -3

 الـمنحة: طريقة صرف *

من  و إثر وصوله إلى بلد التربص  : يمكن فتحه  صاحب حساب بنكي شخصين يكون  أيتعين على الطالب  -

فتح الم البنكي  ستحسن  التونسية  الحساب  البالد  مغادرة  الخارجيقبل  تونس  بنك  بمقره   T.F.Bank:  لدى 

 ( تفاديا للعديد من المشاكل.  صالح بأوروبا فقطاالجتماعي بشارع  بمحمد الخامس بتونس )حساب بنكي 

 

 : األوروبي ما عدا بلجيكا وألـمانيا االتحادبالنسبة إلى بلدان *

الطالب   على  التعيجب  صرف  ملف  بال" Dossier de paiement"منحة  ـمير  التسجيل  خالل  منظومة  ـمن 

www.best.rnu.tnبباريس. التونسية إلى البعثة الجامعية والتربوية  الـملف ثم إرسال 

 
Mission Universitaire et Educative à Paris 
Adresse : 9, Rue Montera 75012 Paris. 

*Tél : +3314522 7380 

*Fax : +33140080188  

*E-mail : muet.paris@gmail.com.بالنسبة إلى بلجيكا:االتصال  مباشرة بالسفارة التونسية ببروكسال* 
Ambassade de la République Tunisienne à Bruxelles 

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 

Du lundi au vendredi : 9h.00 à 16h.00 

http://www.best.rnu.tn/
http://www.best.rnu.tn/
mailto:muet.paris@gmail.com
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mailto:amb.detunisie@brutele.be


 

 

 
 ببرلين  االتصال مباشرة بالسفارة التونسية بالنسبة إلى ألمانيا :*

 
Ambassade de la République Tunisienne à Berlin 

Adresse: Lindenallee 1614050 Berlin-Allemagne 

*  Tél:  (+49) 30 364 10 70 

*  FAX:  (+49) 30 308 206 83 

at.berlin@diplomatie.gov.tn  -etudiantsbourses@gmail.com*  EMAIL 
Du lundi au vendredi : 9h.00 à 16h.00 

 

إلى  * موقع    كندا: بالنسبة  من  استخراجها  بعد  يدويا  للغرض  المخصصة  المطبوعة  تعمير  يقع  فإنه 

 ثم إرسالها إلى البعثة الجامعية التونسية بمنتريال. www.muta,.orgالواب
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* 
 الطالب التزامات*
االلتزام  -1 قراءة  الدر  حسن  ختم  بمنحة مشروع  وامضائهوالخاص  به إ )س  واحترامكل     (مضاء معرف 

 بنوده. 

الطالب  االلتحاقعدم  في حالة  -2 التربص، على  م  ببلد  بتقديم  اإلبان وذلك  في  الجامعة  إلغاء إعالم  طلب 

 . المنحة

في حالة وصول الطالب الى بلد التربص بعد التاريخ المنصوص عليه بشهادة المنحة وفي حالة عدم   -3

التأجيل  على  الموافقة  على  سفرهحصوله  قبل  الجامعة  تصرف  منطرف  المنحة  فإن  تاريخ  ،  من  ابتداء 

 الوصول إلى بلد التربص وفي حدود الـمدة الـمتبقية. 

 .rnu.tnwww.bestعادة التسجيل عبر المنظومةإفي حالة تغيير بلد التربص، يجب على الطالب -4

تقديم تقرير تربص ممضى من األستاذين التونسي واألجنبي مرفقا  التربص ، على الطالب    انتهاءإثر  -5

والدخول   الخروج  تاريخ  تبين  السفر  النظرإلى  بنسخة من جواز  وذلك في غضون شهر    الجامعة مرجع 

 . على أقصى تقدير

التأجيل  -6 الجامعية  إال مرة واحدةاليكون  السنة  الشهرو بعنوان  وذلك عبر مطلب معلل    لمدةال تقل عن 

 . بالنظر وذلك قبل السفر إلى بلد التربص اوتصادق عليه الجامعة الراجع إليهيتقدم به الطالب 

يتعين على الطلبة إبالغ البعثات الجامعية والديبلوماسية بالخارج في صورة اضطرارهم لالنقطاع عن    -7

 التربص وذلك قبل عودتهم إلى تونس. 

تخلي    -8 السنة  في صورة  نفس  بعنوان  جديد  تقديم مطلب  يمكنه  ال  كان  سبب  المنحة ألي  الطالب عن 

 الجامعية. 

 يمنعمنعاباتااستعمالحساببنكيجاريباسمشخصآخرلصرفمنحة مشروع ختم الدروس. -9

 هام جدا:  

تأكد من الحصول على التأشيرة لاللتحاق بمركز التربص في التاريخ المحدد  الفي صورة عدم  

 ،  المنحةبشهادة 

 هام جدا: 
في صورة عدم التأكد من الحصول على التأشيرة لاللتحاق بمركز التربص في التاريخ المحدد بشهادة 

 واتباع تعليماتها في الغرض إلى حين الحصول على التأشيرة. إعالم الجامعة  وجوباالمنحة على الطالب 
 

mailto:at.berlin@diplomatie.gov.tn
mailto:etudiantsbourses@gmail.com
http://www.muta,.org/
mailto:courriel@mutan.org
http://www.best.rnu.tn/

