منح مشاريع ختم الدروس
اجراءات وشروط عامة

تسند منح مشاريع ختم الدروس إىل الطلبة التونسيني املتفوقني واملتميزين واملسجلني مبؤسسات جامعية عمومية
بالسنة الثالثة من الشهادة الوطنية ملهندس .ويتم الرتشح حسب البالغات الصادرة عن املؤسسة الراجع هلا

بالنظر وحسب اإلجراءات والشروط التالية :
*االجراءات االدارية :
-1التسجيل إجباري عرب الـموقع www.best.rnu.tn

 -2إيداع الـمطالب مباشرة بالـمؤسسات اجلامعية األصلية اليت تتكفل بدراسة الـملفات وانتقاء الطلبة حسب الـمعايري الـمعلن
عنها من طرف اجلامعة.
-3تسلم الوثائق (شهادة الـمنحة وإذن التزود) من طرف اإلدارة العامة للشؤون الطالبية بعد احلصول على املوافقة من اجلامعة.
*طريقة صرف الـمنحة:
يتعني على الطالب ان يكون صاحب حساب بنكي شخصي  :ميكن فتحه إثر وصوله إىل بلد الرتبص او قبل مغادرة البالدالتونسية لدى بنك تونس اخلارجي  T.F.Bank :مبقره االجتماعي بشارع مبحمد اخلامس بتونس (حساب بنكي صاحل
بأوروبا فقط ).
-بالنسبة إىل بلدان االحتاد األورويب ما عدا بلجيكا وألـمانيا ،جيب على الطالب تعمري ملف صرف الـمنحة " Dossier de

 "paiementمن خالل التسجيل بالـمنظومة  www.best.rnu.tnمث إرسال الـملف إىل البعثة اجلامعية والرتبوية التونسية
بباريس.
بالنسبة إىل بلجيكا وألـمانيا ،يتعني على الطالب االتصال مباشرة بالسفارتني التونسيتني لدى هذين البلدين.-بالنسبة إىل كندا فإنه يتعني على الطالب االتصال مباشرة بالبعثة اجلامعية مبنرتيال.

*التزامات الطالب

 -1حسن قراءة االلتزامات اخلاصة مبنحة مشروع ختم الدروس وامضائها (امضاء معرف به) واحرتام كل بنودها.
 -2يف حالة عدم االلتحاق ببلد الرتبص ،على الطالب إعالم اجلامعة يف اإلبان وذلك بتقدمي مطلب إلغاء املنحة.
 -3يف حالة وصول الطالب اىل بلد الرتبص بعد التاريخ املنصوص عليه بشهادة املنحة ويف حالة عدم حصوله على املوافقة على
التأجيل من طرف اجلامعة قبل سفره ،فإن املنحة تصرف ابتداءا من تاريخ الوصول إىل بلد الرتبص ويف حدود الـمدة الـمتبقية.
-4يف حالة تغيري بلد الرتبص ،جيب على الطالب اعادة التسجيل عرب املنظومةwww.best.rnu.tn

 -5إثر انتهاء الرتبص  ،على الطالب تقدمي تقرير تربص ممضى من األستاذين التونسي واألجنيب مرفقا بنسخة من جواز السفر
تبني تاريخ اخلروج والدخول إىل اإلدارة العامة للشؤون الطالبية وذلك يف غضون شهر على أقصى تقدير.
-6ال يكون التأجيل إال مرة واحدة بعنوان السنة اجلامعية و ملدة ال تقل عن الشهر و ذلك عرب مطلب معلل يتقدم به الطالب
وتصادق عليه اجلامعة الراجع إليها بالنظر وذلك قبل السفر إىل بلد الرتبص.
-7مينع منعا باتا استعمال حساب بنكي جاري باسم شخص آخر لصرف منحة مشروع ختم الدروس.
هام جدا:

يف صورة عدم التأكد من احلصول على التأشرية لاللتحاق مبركز الرتبص يف التاريخ احملدد بشهادة املنحة ،

على الطالب وجوبا إعالم اجلامعة واتباع تعليماهتا يف الغرض إىل حني احلصول على التأشرية.
*عناوين مفيدة:
البعثة اجلامعية والرتبوية بباريس:

البعثة اجلامعية مبنرتيال:

Adresse : 9, Rue Montera 75012 Paris.
Tél : +33 1 45 22 73 80
Fax : +33 1 40 080 188
E-mail : muet.paris@gmail.com

Adresse: 1255, rue Robert Bourassa, bureau 601
Montréal (QUÉBEC) H3B 3V9, CANADA
Tél: (514) 284-9249 / 9662
Email: courriel@mutan.org

سفارة اجلمهورية التونسية بربلني :
Adresse:Lindenallee 1614050 Berlin-Allemagne
 Tél : (+49) 30 364 10 70
 FAX : (+49) 30 308 206 83

سفارة اجلمهورية التونسية بربوكسال:

 EMAIL at.berlin@tunesien.tn - at.berlin@diplomatie.gov.tn
Adresse:278, Avenue de Tervuren- 1150 Brussels Belgique
 TÉL : (+32) 2 771 73 95

 FAX : (+32) 2 771 94 33
 EMAIL : at.belgique@diplomatie.gov.tn - amb.detunisie@brutele.be

