
1 
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 و الصید البحري

------ 
 مؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحي

------ 
   الوطني  للبحوث  الزراعیة  بتونسالمعھد  

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
------- 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
------ 

INSTITUTION DE LA RECHERCHE ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  AGRICOLES 

------- 
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AGRONOMIQUE DE TUNISIE  

  ختیاريإ اقیة تربصـتفإ
  بتونس الزراعیة الوطني للبحوث بالمعھد 

  
  

  :بین األطراف التالیة   

  ؛ من جھة المعھد الوطني للبحوث الزراعیة بتونس .1
  .....................................................................................................................................  :العنوان 

  ............................... :البرید اإللكتروني   ................................ :الفاكس   ............................... :الھاتف 

  ..............................................................................................................  :المصلحة / الوحدة / المخبر 

  .............................................................................................  :ب ـــم واللقـــــاإلس  : البـــاحث المؤطر

 .............................................................................................  : الـــرتــــــــــــــبـة 

 .............................................................................................  :روني ـالبرید اإللكت
  

  ؛المتربص والطالب  .2
  ..........................................................................................................................  :ب ــم واللقـــــاإلس

  ..........................................................................................................................  :و .ت.م بــــــــرق

 ..........................................................................................................................  :الشھادة أو المسلك 

 ..........................................................................................................................  :اإلختصــــــــاص 

  .....................: تربصات أخرى   …  مشروع ختم الدروس  …  ماجستیر  …  دكــتـوراه  …  :طبیعة التــــربص 

  ...........................................................................................................................  :وان ـــــــــــنــعــال

  ........................................................   : اإللكترونيالبرید   ..................................   :ف ــــاتــــــــــــالھ

  ................................................................................  : الشخص الذي یمكن إعالمھ في الحاالت االستعجالیة

 ..........................................................................................................................   :ف ــــاتــــــــــــالھ
  

  
  : ا یليـاق على مــم االتفـت

  

  : موضوع اإلتفاقیة:  الفصل األول  
  :)موضوع التربص(حول التزامات ومسؤولیات كل من األطراف الموقعة بمناسبة انجاز تربص  تضبط ھذه اإلتفاقیة  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
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  :مدة التربص :  2الفصل   
الى غایة ................................... ابتداًء من : ........................................ حددت مدة التربص بـ   

............................................  

یتم التربص وفق التوقیت اإلداري للمعھد الوطني للبحوث الزراعیة بتونس فیما عدى الحاالت اإلستثنائیة التي   
  .ورئیس المخبر أو المصلحة أو الوحدة البـــاحث المؤطرتكون محل ترخیص مسبق من ادارة المعھد بعد أخذ رأي 

  : التزامات المعھد الوطني للبحوث الزراعیة بتونس : 3الفصل   
  :بـ  البـــاحث المؤطریلتزم المعھد الوطني للبحوث الزراعیة بتونس ممثال في شخص   

 یتناسب مع تكوین الطالب بالتنسیق مع الطالب المتربصموضوع للتربص  اقتراح.  
  للتربصلتربص یتضمن النشاطات واألعمال المزمع إنجازھا لتحقیق األھداف المقررة اضبط برنامج.  
 المضبوطةألھداف وفقا للتربص ابرنامج  تنفیذ ةمتابع.  
 اإلجراءات الضروریة لمساعدة الطالب للقیام بنشاطاتھ على أكمل وجھ اتخاذ.  
  واحالة نسخة منا الى اإلدارة العامة للمعھد وذلك بتعمیر الجذاذة الخاصة بالتقییم الطالب المتربصتقییم. 
 الغیابات و والصعوبات المعترضة التربصتنفیذ برنامج تقدم  دىمتى اقتضى األمر، بم ،اإلدارة العامة للمعھد اعالم

  .وكل ما من شأنھ أن یخل بحسن سیر برنامج التربص رات التي أدخلت على تنظیم التربصیالتغیللمتربص و المحتملة
 من طرف اإلدارة العامة للمعھدشھادة التربص  اقتراح تسلیم. 

  :التزامات الطالب المتربص  : 4الفصل   
  :یلتزم الطالب المتربص طیلة فترة تربصھ بـ 

 أكمل وجھعلى  التربص برنامج تنفیذ. 
  أثناء تنفیذه لبرنامج التربصبالصعوبات التي تعترضھ الباحث المؤطر اعالم. 
  في أفضل األجال نسخة منھ الى المعھد لباحث المؤطر وإحالةلطبقا للتوصیات المنھجیة  التربصختم فترة تقریر تحریر.  
 اتفاقیة التربصجمیع أحكام  احترام. 
 احترام النظام الداخلي للمعھد.  

  :التغطیة اإلجتماعیة والحمایة ضد حوادث الشغل واألمراض المھنیة  : 5الفصل   
   .ال یتحمل المعھد الوطني للبحوث الزراعیة بتونس المصاریف الخاصة بالتأمین والتغطیة اإلجتماعیة  

على المتربص ارفاق ملفھ اإلداري بما یفید انخراطھ في عقد تأمین یغطي مسؤولیتھ المدنیة طیلة فترة التربص   
  .یكتتب لدى احدى مؤسسات التأمین المرخص لھا وفق التشریع الجاري بھ العمل

  : الغیاب : 6الفصل   
كل غیاب بسبب المرض أو و .المؤطرللباحث شرط الموافقة الكتابیة  یمكن للمتربص أن یتمتع برخصة غیاب  

  .بھ من طرف الطالب الباحث المؤطرإعالم والقوة القاھرة یتم تبریره 

  : النظام الداخلي : 7الفصل   
وكل اخالل یعرضھ الى ، یلتزم الطالب المتربص باحترام النظام الداخلي للمعھد الوطني للبحوث الزراعیة بتونس  

الباحث بناء على تقریر یرفع من  بالمؤسسات الجامعیة العمل في المادة التأدیبیة اللتراتیب الجاري بھالمسائلة التأدیبیة طبقا 
  .الى اإلدارة العامة للمعھد المؤطر

في حالة خرق الطالب المتربص لإللتزامات المحمولة علیھ یمكن للمعھد الوطني للبحوث الزراعیة بتونس بناًء   
  .یق أو الغاء التربص بصفة منفردةالمؤطر تعلالباحث على تقریر 

  :الملكیة الفكریة وواجب كتمان السر المھني  : 8الفصل   
أو الملكیة الصناعیة، ال یمكن لمؤسسة التعلیم  الملكیة الفكریةأفضى عمل المتربص إلى نتائج محمیة بحقوق  اإذ  

  .التصرف فیھا دون موافقتھ المعھدالعالي والبحث أو 

تلك  في ذلك، بما المعھدبعدم استعمال أو إفشاء المعلومات المتحصل علیھا دون ترخیص مسبق من یلتزم الطالب   
  .بعد مدة التربص اإلجباريأثناء و ساریاو یبقى ھذا اإللتزام . نة بتقریر التربصالمضم
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  :شھادة التربص :  9الفصل   
لطالب المتربص بناًء على طلبھ بعد أخذ رأي لالتربص في ختم فترة اثر ختم فترة التربص یسلم المعھد شھادة   

ویمكن للمعھد تعلیق تسلیم شھادة التربص في حالة عدم احترام الطالب لإللتزامات المحمولة علیھ بموجب  .المؤطرالباحث 
  .ھذه اإلتفاقیة

  : النزاعات:  10الفصل   
في و. بین األطراف الممضیة علیھا ضيكل النزاعات التي تترتب عن تطبیق ھذه االتفاقیة یتم تسویتھا بالترا  

  .سلط اإلشرافصورة عدم التوصل الى اتفاق یفوض األمر الى 
  
  

  .........................................تونس في     
 
  

  الطالب المتربص
  )اإلمضاء(

  الباحث المؤطر
  )اإلمضاء(

  
  
  

  الوحدة / رئیس المخبر
  )اإلمضاء والختم(

  
  
  
  
  
  
  

  للبحوث الزراعیة بتونسالمعھد الوطني 
  )اإلمضاء والختم(

  
  

  


