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 وزراة التعليم العايل والبحث العلمي 

 جامعة........................     
 املاجستري والدكتوراه  اخلاص بطلبة تداولالإلـتــزام منح 

 إين املمضي )ة( أسفله : 
.......................... الوطنية صاللقب:.......................اإلسم  التعريف  بطاقة  احب 

علعدد....................................   للحصول  للقيام    ىاملرشح)ة(  تداول  يف ببحوث  منحة 
 ..................جبامعة................................................... ....................مادة....

 ........خالل السنة اجلامعية............................... ...............................)البلد(.

 :  أصرح
 أن كل املعلومات اليت أدليت هبا بـمطبوعة مطلب الـمنحة هي معلومات دقيقة وصحيحة. -1
تكسبين التمتع ابملنحة   السفر وإعالم اجلانب املضيف وال  للحصول على أتشريةأن شهادة املنحة سلمت يل  -2

 بعد املصادقة النهائية من طرف اإلدارة العامة للشؤون الطالبية.  إلا 
مبنحة يف إطار التعاون الدويل أو تقاضي منحة أخرى من أي مؤسسة أو    االنتفاعبعدم ممارسة أي نشاط مبقابل مايل أو  -3

 ابملنحة.   االنتفاعأو البحوث نفسها خالل مدة  هيكل وطين للقيام ابلدراسات  
ميكن صرفها يف حساب أي شخص   وأنه ال   الشخصي  البنكي  حساب يف  أن صرف الـمنحة ال يكون إال    أبنين على علم-4

 آخر. 
عن التأجيل    تقل مدة  ل على أن    ل يكون إل مرة واحدة خالل السنة اجلامعية أتجيل الرتبص    أبن    ين على علم نأب-5

ببلد الرتبص إال بعد  االلتحاقويكون ذلك عن طريق مطلب معلل وموثق يودع ابجلامعة الراجع إليها ابلنظر وأنه ال ميكنين  شهر
  .من السنة اجلارية  أكتوبر  01لنطالق الرتبصات يوم  اتريخ آخر    وأبنا   حصويل على املوافقة على التأجيل.

أبن ه يف صورة التخلي عن املنحة ألي سبب كان ال ميكنين تقدمي مطلب جديد بعنوان نفس السنة    علم   أبنين على   -6
 اجلامعية. 
وذلك يف حدود املدة املنصوص عليها   اتريخ دخويل إىل بلد الرتبصأن صرف املنحة يكون بداية من    أبين على علم -7

 لتحاقي متأخرا ابلرتبص فإن خالص املنحة يكون يف حدود املدة املتبقية فقط. ابشهادة املنحة وأنه يف صورة  
 : وألتزم بـــ 

 عنية. ...........ابملؤسسة اجلامعية امل...............إىل  ... قضاء كامل فرتة الرتبص املربجمة ابملنحة واملمتدة من..ب-1
  ملؤطرين اتربص ممضى من األستاذين  بتقرير د مدرسة الدكتوراه، أو املؤسسة اجلامعية حال إنتهاء فرتة الرتبص،  مب-2

 وذلك حول ما أجنزته خالل هذه الفرتة مع نسخة من جواز السفر تبني اتريخ السفر والرجوع منه  التونسي واألجنيب 

                                                                  . غضون شهر على أقصى تقديريف

 تونس يف............... 
 )معرف به( اإلمضاء                   

 


