اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
وزراة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ........................

إلـتــزام منح التداول الخاص بطلبة الماجستير والدكتوراه
إني الممضي )ة( أسفله :
اإلسم ..........................اللقب.......................:صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد
.....................المرشح)ة( للحصول على منحة تداول للقيام ببحوث في
مادة.........................................................
بجامعة )........................البلد(.................................خالل السنة الجامعية...............................
أصرح :
-1أن كل المعلومات التي أدليت بھا بـمطبوعة مطلب الـمنحة ھي معلومات دقيقة وصحيحة.
-2أن شھادة المنحة سلمت لي للحصول على تأشيرة السفر وإعالم الجانب المضيف والتكسبني التمتع
بالمنحة إالّ بعد المصادقة النھائية من طرف اإلدارة العامة للشؤون الطالبية.
-3بعدم ممارسة أي نشاط بمقابل مالي أو االنتفاع بمنحة في إطار التعاون الدولي أو تقاضي منحة
أخرى من أي مؤسسة أو ھيكل وطني للقيام بالدراسات أو البحوث نفسھا خالل مدة االنتفاع بالمنحة.
-4بأنني على علم أن صرف المنحة ال يكون إال في حسابي البنكي الشخصي وأنه اليمكن صرفھا في
حساب أي شخص آخر.
-5بأنني على علم ّ
بأن تأجيل التربص ال يكون إال مرة واحدة خالل السنة الجامعية على أن التقل مدة
التأجيل عن شھر ويكون ذلك عن طريق مطلب معلل وموثق يودع بالجامعة الراجع إليھا بالنظر وأنه
ال يمكنني االلتحاق ببلد التربص إال بعد حصولي على الموافقة على التأجيل.وبأنّ آخر تاريخ النطالق
التربصات يوم 01أكتوبروآخر أجل النتھائھا يوم  31ديسمبر من السنة الجارية.
 -6بأنني علٮعلم بأنّه يتعين إبالغ البعثات الجامعية والديبلوماسية بالخارج في صورة
االضطرارلالنقطاع عن التربص وذلك قبل العودة إلى تونس.
 -7بأنني علٮعلم بأنّه في صورة التخلي عن المنحة ألي سبب كان ال يمكنني تقديم مطلب جديد
بعنوان نفس السنة الجامعية.
-8بأني على علم أن صرف المنحة يكون بداية من تاريخ دخولي إلى بلد التربص وذلك في حدود المدة
المنصوص عليھا بشھادة المنحة وأنه في صورة التحاقي متأخرا بالتربص فإن خالص المنحة يكون في
حدود المدة المتبقية فقط.
وألتزم بـــ :
1بقضاء كامل فترة التربص المبرمجة بالمنحة والممتدة من.............إلى ..................بالمؤسسة
الجامعية المعنية.
-2بمد مدرسة الدكتوراه ،أو المؤسسة الجامعية حال انتھاء فترة التربص ،بتقريرتربص ممضى من
األستاذين المؤطرين
التونسي واألجنبي حول ما أنجزته خالل ھذه الفترة مع نسخة من جواز السفر تبين تاريخ السفر والرجوع
منه وذلكفي غضون شھر على أقصى تقدير.
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