
اجلمهوريــــة التونسيــة                                                                                        
2019جوان وزارة التعليم العايل والبحث العلمي                                                                                                    اتريخ التحيني : 

       إدارة املنح والقروضـ
اإلجراءات التابعة الدارة املنح والقروض

نوع اإلجراءات : منح التداولـ

املالحظات واملراجع القانونية املعتمدةاألطراف املتدخلةوصف مدقق ملراحل اإلجراءاتاملراحل

1

توزيع حصة من منح التداول )عدد األشهر –عدد
تذاكر السفر( املخصصة% سنواي لكل جامعة حسب عدد

املسجلني يف الدكتوراه% وعدد األطروحات املناقشة% .
إدارة املنح والقروض

عدد -  لسنة 3040األمر  يف 2009  املؤرخ  أكتوبر 19   2009

واملتعلق ابملنح الوطنية والقروض اجلامعية لفائ%دة طلب%ة وتالمي%ذ التعليم
9 املؤّرخ يف 2012 لس%%%%نة 2392 كم%%%%ا مت تنقيح%%%%ه ابألمر ع%%%%دد الع%%%%ايل

.2012أكتوبر 
- ق%%%رار وزي%%%ر التعليم الع%%%ايل والبحث العلمي والتكنولوجي%%%ا% املؤرخ يف

 واملتعل%ق بض%بط ش%روط وط%رق اس%ناد وجتدي%د املنح2009 أكت%وبر 26
الوطنية% والق%روض اجلامعي%ة% لفائ%دة طلب%ة وتالمي%ذ التعليم الع%ايل كم%ا مت

 أكتوبر9تنقيحه بقرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي املؤّرخ يف 
 2019 مارس 5. وابلقرار املؤرخ يف  2012

 م%ارس16قرار من وزير التعليم الع%ايل والبحث العلمي م%ؤرخ يف - 
 يتعل%%ق بض%%بط مق%%دار وط%%رق إس%%ناد املنح%%ة اخلصوص%%ية ومنح%%ة2010

2

ضبط معايري انتقاءبتقوم جلنة على مستوى كل جامعة 
مشرتكة أساسها التميز والتفوق% وتوزيع احلصة

املخصصة هلا من منح على مدارس الدكتوراه التابعة هلا
وفق أولوايهتا وأهدافها االسرتاتيجية وبراجمها.

اجلامعة املعنية

3
اإلعالن عن فتح ابب الرتشحات ومعايري االنتقاء% عرب

موقع واب كل جامعة.
اجلامعة املعنية

1



الت%%%داول لفائ%%%دة الطلب%%%ة والتالمي%%%ذ التونس%%%يني ال%%%ذين يزاول%%%ون% دراس%%%تهم
 كم%%%%%ا مت تنقيح%%%%%ه بق%%%%%رار وزي%%%%%ر التعليم الع%%%%%ايل.ببل%%%%%دان االحتاد األورويب

 2019 مارس 5والبحث العلمي املؤرخ يف  

 م%ارس16قرار من وزير التعليم الع%ايل والبحث العلمي م%ؤرخ يف - 
 يتعل%%ق بض%%بط مق%%دار وط%%رق إس%%ناد املنح%%ة اخلصوص%%ية ومنح%%ة2010

الت%%%داول لفائ%%%دة الطلب%%%ة والتالمي%%%ذ التونس%%%يني ال%%%ذين يزاول%%%ون% دراس%%%تهم
 كم%%%%%ا مت تنقيح%%%%%ه بق%%%%%رار وزي%%%%%ر التعليم الع%%%%%ايل والبحث العلمي.بكن%%%%%دا

 م%%%%%%%%%%ارس5وابلقرار املؤرخ يف   2013 ج%%%%%%%%%%%%انفي 29يف  املؤرخ 
2019

 حول اسناد منح التداول46/2015- املنشور عدد 
11- تنقيح  قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي املؤرخ يف 

 واملتعلق بتفويض% حق اإلمضاء لفائدة رؤساء اجلامعات2015ماي 
 .2016 جوان 7بتاريخ 

9- اصدار قرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي مؤرخ يف 
 بتسمية رؤساء اجلامعات آمري صرف مساعدين2016أوت 

إلعداد أذون التزود بتذاكر السفر للطلبة املنتفعني مبنح التداول.

4

www.best.rnu.tnالتسجيل مبنظومة الواب 
وتكوين ملف الرتشح )الواثئق املنصوص عليها مبوقع

الواب(  وايداعه% مبكتب ضبط املؤسسة% الراجع إليه
ابلنظر.  

الطالب

5

احداث جلنة على مستوى كل مدرسة دكتوراه النتقاء
امللفات  )املسجلة اجباراي مبنظومة الواب( وترتيبها

املعايري املتفق عليها واحلصصترتيبا تفاضليا حسب 
املسندة

وإعداد حمضر جلسة يف الغرض واحالته إىل اجلامعة
مرفوقا ابمللفات اليت مت انتقاؤها. 

مدرسة الدكتوراه%

6
تصادق اجلامعة على حمضر اجللسة احملال اليها من طرف

مدارس الدكتوراه% وتعلن على النتائج النهائية.%
اجلامعة املعنية

7

إع%%داد وتس%%ليم ش%%هادات ممن%%وح وأذون ال%%تزود القتن%%اء-
تذاكر السفر للطلبة.

إعداد مشروع مق%%رر إس%%ناد املنح وإرس%%اله إىل اإلدارة-
العامة للشؤون الطالبية )إدارة املنح والقروض(.

اجلامعة املعنية

8
التثبت يف مشروع املقرر ومدى تطابقه مع املنشور عدد

46/2015 .
إدارة املنح والقروض

2

http://www.best.rnu.tn/


9

إعداد مقرر منحة هنائي وارساله :
 إىل البعثات اجلامعية ابخلارج والبعثات الدبلوماسية(-1

أبملانيا وبلجيكا و ادارة الشؤون املالية.%
(- إىل ديوان اخلدمات اجلامعية% املعين إليقاف صرف2

املنحة الوطنية% ابلبالد التونسية.%

إدارة املنح والقروض

 املنح اخلصوصية اخلاصة مبشاريع ختم الدروس
املالحظات واملراجع القانونية املعتمدةاألطراف املتدخلةوصف مدقق ملراحل اإلجراءاتاملراحل

توزيع حصة من منح مشاريع ختم الدروس )عدد األشهر1
–عدد تذاكر السفر( سنواي لفائدة كل جامعة حسب

عدد مدارس اهلندسة الراجعني اليه ابلنظر و عدد
االختصاصات يف شهادة املهندس.

إدارة املنح
والقروض

2009 أكت%%%%%%%وبر 19 املؤرخ يف 2009 لس%%%%%%%نة 3040األم%%%%%%%ر ع%%%%%%%دد  - 

واملتعل%%ق ابملنح الوطني%%ة% والق%%روض اجلامعي%%ة لفائ%%دة طلب%%ة وتالمي%%ذ التعليم
9 املؤّرخ يف 2012 لس%%%%%نة 2392 كم%%%%%ا مت تنقيح%%%%%ه ابألمر ع%%%%%دد الع%%%%%ايل

.2012أكتوبر 
26-قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا املؤرخ يف 

 واملتعل%%%%%ق بض%%%%%بط ش%%%%%روط وط%%%%%رق اس%%%%%ناد وجتدي%%%%%د املنح2009أكت%%%%%وبر 
الوطني%%ة% والق%%روض اجلامعي%%ة% لفائ%%دة طلب%%ة وتالمي%%ذ التعليم الع%%ايل كم%%ا مت

 أكت%%وبر9تنقيح%%ه بق%%رار وزي%%ر التعليم الع%%ايل والبحث العلمي املؤّرخ يف 
2019 مارس 5. وابلقرار املؤرخ يف  2012

تقوم جلنة على مستوى كل جامعة بتوزيع احلصة2
املخصصة هلا من منح على مدارس اهلندسة الراجعني اليها

ابلنظر مع التأكيد على انتقاء الطلبة حسب تفوقهم
ومتيزهم العلمي و حسب القيمة% املضافة% من املشروع

واالعالن% عن فتح ابب الرتشحات.

اجلامعة املعنية
أو املؤسسة
اجلامعية

3



 م%%%%%ارس16ق%%%%%رار من وزي%%%%%ر التعليم% الع%%%%%ايل والبحث العلمي م%%%%%ؤرخ يف 
 يتعل%%ق بض%%بط مق%%دار وط%%رق إس%%ناد املنح%%ة اخلصوص%%ية ومنح%%ة2010

الت%%%%داول لفائ%%%دة الطلب%%%%ة والتالمي%%%ذ التونس%%%%يني ال%%%ذين يزاول%%%%ون دراس%%%تهم
 كم%%%%%%ا مت تنقيح%%%%%%ه بق%%%%%%رار وزي%%%%%%ر التعليم الع%%%%%%ايل.ببل%%%%%%دان االحتاد األورويب

 2019 مارس 5والبحث العلمي املؤرخ يف  

 م%%ارس16ق%%رار من وزي%%ر التعليم% الع%%ايل والبحث العلمي م%%ؤرخ يف - 
 يتعل%%ق بض%%بط مق%%دار وط%%رق إس%%ناد املنح%%ة اخلصوص%%ية ومنح%%ة2010

الت%%%%داول لفائ%%%دة الطلب%%%%ة والتالمي%%%ذ التونس%%%%يني ال%%%ذين يزاول%%%%ون دراس%%%تهم
 كم%%%%%%ا مت تنقيح%%%%%%ه بق%%%%%%رار وزي%%%%%%ر التعليم الع%%%%%%ايل والبحث العلمي.بكن%%%%%%دا
 م%%%%%%%%%%%%ارس5وابلقرار% املؤرخ يف   2013 ج%%%%%%%%%%%%%%انفي 29يف  املؤرخ 
2019

www.best.rnu.tnالتسجيل مبنظومة الواب 3
وتكوين ملف الرتشح )الواثئق املنصوص% عليها مبوقع

الواب(  وايداعه مبكتب ضبط املؤسسة الراجع إليه
ابلنظر.  

الطالب

تقوم جلنة على مستوى اجلامعة  او على مستوى كل4
تفوقهم و متيزهم مدرسة هندسة ابنتقاء الطلبة حسب

 واعدادالعلمي و حسب القيمة% املضافة% من املشروع
حماضر االنتقاء%

اجلامعة أو مدرسة
اهلندسة

ارسال امللفات و احملاضر  اىل االدارة العامة للشؤون5
الطالبية . 

اجلامعة املعنية

التثبت% يف حمتوى امللفات و من توفر مجيع الواثئق املطلوبة6
ومدى تطابق حمضر اجللسة مع احلصة املخصصة.

إدارة املنح
والقروض

تسليم شهادات ممنوح، وأذون التزود القتناء تذاكر السفر7
إىل بلد الرتبص.

اجلامعة املعنية

إعداد مقرر املنح وارساله إىل البعثات اجلامعية و مصاحل8
الشؤون املالية .

إدارة املنح
والقروض

4
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نوع اإلجراءات : املنح الوطنية اخلصوصية
ختص طلبة األقسام التحضريية اهلندسية والتجارية بفرنسا، اجلامعات الفرنسية،دورة املتفوقني ة للمتفوقني يف امتحان البكالوراي :املنح اخلصوصية املسند : 

واجلامعات األملانية.

المالحظات والمراجع القانونية المعتمدةاآلطراف المتدخلةوصف مدقق لمراحل اإلجراءاتالمراحل

1

إعداد منشور  خاص  بدورة املتفوقني يف امتحان البكالوراي حيدد عدد
البقاع،% االختصاصات واجلامعات ومعايري االنتفاع واحتساب جمموع

النقاط.

 واإلعالمإدارة التوجيه -
- إدارة املنح والقروض

منشور وزاري سنوي يف الغرض حول ختصيص
منح جامعية للمتفوقني يف امتحان البكالوراي

للدراسة ابخلارج .

2

اجتماع مسؤويل االدارة العامة للشؤون الطالبية ونظار املعاهد الفرنسية
وممثلي ديوان التبادل الطاليب االملاين  و مدير البعثة اجلامعية بباريس  

-االدارة العامة للشؤون
الطالبية

- مدير البعثة% اجلامعية%
بفرنسا 

-نظار املعاهد الفرنسية
-مديري مراكز اللغة

األملانية%
- ممثلي ديوان التبادل

DAADالطاليب االملاين 
ادراج نص البالغ% ومطبوعات الرتشح على موقع التوجيه اجلامعي3

www.orientation.tn 

التوجيه واإلعالم% إدارة  

5



4

تعمري بطاقة االختيارات عرب موقع الواب
www.orientation.tnوترتيبها ترتيبا تفاضليا حسب رغبة 

الطالب
الطالب

إدارة التوجيه واإلعالم www.orientation.tnاإلعالن على النتائج عرب موقع الواب 5

6
يف حالة القبول يتم سحب وثيقة التصريح على الشرف من موقع

التوجيه اجلامعي وتعمريها مع التعريف ابالمضاء
الطالب

7
عقد اجتماع إخباري ابملرتشحني املقبولني يتوىل خالله الطالب أتكيد

تعيينه% أو رغبته يف التخلي.
التوجيه واإلعالم% إدارة   -

- إدارة املنح والقروض

8

 وتكوين ملفwww.best.rnu.tnالتسجيل مبنظومة الواب 
الرتشح )الواثئق املنصوص% عليها مبوقع الواب(  وايداعه% مبكتب الضبط

ابلوزارة   
الطالب

إدارة املنح والقروضالتثبت يف حمتوى امللفات ومن توفر مجيع الواثئق املطلوبة 9

10
تسليم شهادات ممنوح، وأذون التزود القتناء تذاكر السفر إىل بلد

إدارة املنح والقروضالدراسة وشهادات السكن.

11
- ارسال القائمة النهائية% للمقبولني إىل :

DAADالتبادل الطاليب االملاين  ديوان (-1
إدارة املنح والقروض

6
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 البعثة% اجلامعية والرتبوية بباريس(-2
 البعثة% الديبلوماسية أبملانيا(-3

12

إعداد مقرر املنحة وإرساله إىل :
DAADالتبادل الطاليب االملاين  ديوان (-1
 البعثة% اجلامعية والرتبوية بباريس(-2
 البعثة% الديبلوماسية أبملانيا(-3

إدارة املنح والقروض

)املنح اخلصوصية املسندة للتالميذ املهندسني اجلدد بفرنسا )منح خاصة بتالميذ املعهد التحضريي للدراساتـ العلمية والتقنية

المالحظات والمراجع القانونية+ المعتمدةاآلطراف المتدخلةوصف مدقق لمراحل اإلجراءاتالمراحل

1

ضبط قائمة املدارس اهلندسية اليت ختول الناجح يف مناظرهتا من
امكانية احلصول على منحة خصوصية.

- املعهد التحضريي
للدراسات العلمية والتقنية%

- إدارة املنح والقروض

 ديس%%%%مرب11ق%%%%رار وزي%%%%%ر التعليم الع%%%%ايل املؤرخ يف 
 يتعل%%%%%%ق بض%%%%%%بط التنظيم% الع%%%%%%ام للدراس%%%%%%ات1996

ابملرحل%%%%%%%%%%%ة التحض%%%%%%%%%%%%ريية ملن%%%%%%%%%%%اظرات ال%%%%%%%%%%%%دخول اىل
مؤسس%%%ات تك%%%وين املهندس%%%ني ابملعه%%%د التحض%%%ريي

(14للدراسات العلمية والتقنية.)الفصل 
19 املؤرخ يف 2009 لس%%%%%%%%%نة 3040األم%%%%%%%%%ر ع%%%%%%%%%دد - 

 واملتعل%%%%%%%%%ق ابملنح الوطني%%%%%%%%%ة% والق%%%%%%%%%روض2009أكت%%%%%%%%%وبر 
 كم%%%%ا متاجلامعي%%%%ة لفائ%%%%دة طلب%%%%ة وتالمي%%%%ذ التعليم الع%%%%ايل

9 املؤّرخ يف 2012 لس%%%%%نة 2392تنقيح%%%%%ه ابألمر ع%%%%%دد 

2
ينعقد جملس علمي لتحديد املناظرات اليت سيجتازها كل طالب

حسب نتائجه األكادميية )يف حدود ثالث مناظرات(
املعهد التحضريي للدراسات

العلمية والتقنية.

3
املعهد املعين  الشفاهية.مناظراتال الجتياز املقبولني مبدئياضبط قائمة الطلبة 

- إعداد مقرر حتمل مصاريف املناظرات% الشفاهية حسب قائمة4
املناظرات% املعّدة من طرف املعهد التحضريي للدراسات العلمية

إدراة املنح والقروض

7



والتقنية
- إعداد مقرر حتمل مصاريف السكن حسب القائمة احملددة من

طرف املعهد التحضريي للدراسات العلمية والتقنية.%
-  إعداد أذون التزود وتذاكر السفر للطلبة املقرتحني الجتياز

االختبارات.

.2012أكتوبر 

- ق%%%%%%%%%%%%%%%%%%%رار وزي%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ر التعليم الع%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ايل والبحث العلمي
 واملتعل%%%%%%ق2009 أكت%%%%%%وبر 26والتكنولوجي%%%%%%ا% املؤرخ يف 

بض%%%%%بط ش%%%%%روط وط%%%%%رق اس%%%%%ناد وجتدي%%%%%د املنح الوطني%%%%%ة%
والق%%روض اجلامعي%%ة لفائ%%دة طلب%%ة وتالمي%%ذ التعليم الع%%ايل
كم%%%%%%ا مت تنقيح%%%%%%ه بق%%%%%%رار وزي%%%%%%ر التعليم الع%%%%%%ايل والبحث

. وابلقرار املؤرخ2012 أكت%%%%%%%وبر  9العلمي املؤّرخ يف 

5

اثر اإلعالن عن النتائج النهائية% يقوم الطالب ابلتسجيل مبنظومة
 وتكوين ملف الرتشح )الواثئقwww.best.rnu.tnالواب 

املنصوص عليها مبوقع الواب(  وايداعه مبكتب الضبط ابلوزارة   
الطالب

إدارة املنح والقروضمعاجلة امللفات والتثبت يف مدى استيفائها للشروط املعمول هبا6

إدارة املنح والقروضإعداد شهادات املنح وأذون التزود القتناء تذاكر السفر7

8

إعداد مقررات املنحة وارساهلا إىل البعثة% اجلامعية والرتبوية% بباريس
و اىل الشؤون% املالية% .

إدارة املنح والقروض

8
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: املنحة اخلصوصية اخلاصة ابلشهادـة املزدوجة يف اهلندسة

املالحظات واملراجع القانونية املعتمدةاألطراف املتدخلةوصف مدقق ملراحل اإلجراءاتاملراحل

1

عقد اجتماع مع املدارس اهلندسية% التونسية حول
ختصيص حصص من املنح لفائدة طلبة السنة النهائية%

ملدارس اهلندسة حسب االتفاقيات% املربمة بني مدارس
اهلندسة التونسية% ومثيالهتا األجنبية ومدى القيمة املضافة

منها.

- إدارة املنح والقروض
-  إدارة الدراسات اهلندسية

ابإلدارة العامة للدراسات
التكنولوجية

- االتفاقيات املربمة بني مدارس اهلندسة ونظرياهتا األجنبية.%
- ق%%%%%%%%%رار وزي%%%%%%%%%ر التعليم الع%%%%%%%%%ايل والبحث العلمي والتكنولوجي%%%%%%%%%ا%

 واملتعل%%%%%ق بض%%%%%بط ش%%%%%روط وط%%%%%رق2009 أكت%%%%%وبر 26املؤرخ يف 
اس%%%%ناد وجتدي%%%%د املنح الوطني%%%%ة والق%%%%روض اجلامعي%%%%ة لفائ%%%%دة طلب%%%%ة
وتالمي%%ذ التعليم الع%%ايل كم%%ا مت تنقيح%%ه بق%%رار وزي%%ر التعليم الع%%ايل

 )الفص%%%%%%%%%%ل ع%%%%%%%%%%دد2012 أكت%%%%%%%%%%%وبر 9والبحث العلمي املؤّرخ يف 
18.) 2

انتقاء الطلبة وترتيبهم ترتيبا تفاضليا حسب النتائج
املتحصل عليها

مدارس اهلندسة

مدارس اهلندسةاعداد حمضر جلسة يف الغرض 3

4

www.best.rnu.tnالتسجيل مبنظومة الواب 
وتكوين ملف الرتشح )الواثئق املنصوص عليها مبوقع

الواب(  وايداعه% مبكتب الضبط ابلوزارة   

الطالب

5
التثبت يف حمتوى امللفات ومن توفر مجيع الواثئق املطلوبة

ومدى تطابق حمضر اجللسة مع احلصة املخصصة.
إدارة املنح والقروض

تسليم شهادات ممنوح وأذون التزود القتناء تذاكر السفر6
إىل بلد الدراسة .

إدارة املنح والقروض

9
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7
إدارة املنح والقروضإعداد مقرر املنح وارساله إىل البعثات اجلامعية.

 طلبة املاجستري والدكتوراه :املنح اخلصوصية املسندة إىل

المالحظات والمراجع القانونية المعتمدةاآلطراف المتدخلةوصف مدقق لمراحل اإلجراءاتالمراحل

1

اجتماع أويل للجنة الوطنية للمنح ابخلارج لتحديد احلاجيات
واالختصاصات واألولوايت يف التكوين ابخلارج

19 املؤرخ يف 2009 لس%%%%%%%%%نة 3040األم%%%%%%%%%ر ع%%%%%%%%%دد - إدارة املنح والقروض

 واملتعل%%%%%%%%%ق ابملنح الوطني%%%%%%%%%ة والق%%%%%%%%%روض2009أكت%%%%%%%%%وبر 
 كم%%%%ا متاجلامعي%%%%ة لفائ%%%%دة طلب%%%%ة وتالمي%%%%ذ التعليم الع%%%%ايل

9 املؤّرخ يف 2012 لس%%%%%نة 2392تنقيح%%%%%ه ابألمر ع%%%%%دد 

.2012أكتوبر 
- ق%%%%%%%%%%%%%%%%%%%رار وزي%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ر التعليم الع%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ايل والبحث العلمي

 واملتعل%%%%%%ق2009 أكت%%%%%%وبر 26والتكنولوجي%%%%%%ا املؤرخ يف 
بض%%%%%بط ش%%%%%روط وط%%%%%رق اس%%%%%ناد وجتدي%%%%%د املنح الوطني%%%%%ة
والق%%روض اجلامعي%%ة لفائ%%دة طلب%%ة وتالمي%%ذ التعليم الع%%ايل
كم%%%%%%ا مت تنقيح%%%%%%ه بق%%%%%%رار وزي%%%%%%ر التعليم الع%%%%%%ايل والبحث

 وابلقرار املؤرخ يف2012 أكت%%وبر 9العلمي املؤّرخ يف 
2019 مارس 5

قرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي مؤرخ يف
 يتعلق بضبط مق%%دار وط%%رق إس%%ناد2010 مارس 16

2

إعداد املنشور الوزاري املنظم لفتح الرتشحات للحصول على  منح
إلعداد دراسات املاجستري والدكتوراه ابخلارج حسب أشغال

اللجنة الوطنية% للمنح.

إدارة املنح والقروض-
الديوان%-

3
لوزارة اادراج نص البالغ ومطبوعات الرتشح على موقع واب 

  وتعميمه على اجلامعاتwww.best.rnu.tnاملوقع املوحد و

4

إعداد قائمة امسية يف الطلبة األوائل حسب الشروط
 واحالة ملفاهتم اىل رائسة اجلامعة املدرجة ابلبالغواالختصاصات

مرجع النظر

املؤسسة% اجلامعية املعنية

5

تنظيم اجتماع ابلطلبة املنتقني من طرف املؤسسة بعد التثبت يف
القائمات والتأكد من مدى مالءمتها للشروط املنصوص عليها،

مرجع النظررائسة اجلامعة 

10
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 ابلتسجيل يف منظومة الواب وتقدمي يف الرتشحملطالبة الراغبني منهم
ملفاهتم إىل اجلامعة.              

                                         

املنح%%%%%%%ة اخلصوص%%%%%%%ية% ومنح%%%%%%%ة الت%%%%%%%داول لفائ%%%%%%%دة الطلب%%%%%%%ة
والتالمي%%%ذ التونس%%%يني ال%%%ذين يزاول%%%ون% دراس%%%تهم ببل%%%دان

 كم%%%%%ا مت تنقيح%%%%%ه بق%%%%%رار وزي%%%%%ر التعليم.االحتاد األورويب
 2019 مارس 5العايل والبحث العلمي املؤرخ يف  

قرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي مؤرخ- 
 يتعل%%%%ق بض%%%%بط مق%%%%دار وط%%%%رق2010 م%%%%ارس 16يف 

إسناد املنح%%ة اخلصوص%%ية ومنح%%ة الت%%داول لفائ%%دة الطلب%%ة
.والتالمي%%%ذ التونس%%%يني ال%%%ذين يزاول%%%ون% دراس%%%تهم بكن%%%دا

كم%%%%%%ا مت تنقيح%%%%%%ه بق%%%%%%رار وزي%%%%%%ر التعليم الع%%%%%%ايل والبحث
وابلقرار 2013 ج%%%%%%%%%%%%%%%%%%%انفي 29يف  العلمي املؤرخ 

2019 مارس 5املؤرخ يف  
- مق%%%%%رر وزي%%%%%ر التعليم الع%%%%%ايل والبحث العلمي املؤّرخ

 واملتعل%%%ق برتكيب%%%ة وأعم%%%ال اللجن%%%ة2015  س%%%%بتمرب22يف 
الوطنية% للمنح  ابخلارج. 

- اصدار منشور سنواي يف الغرض.  

6

تنظم اجلامعة  :                 
اختبارات نفسية ابشراف اخصائيني نفسانني    -1
اختبار يف اللغة-2

مرجع النظررائسة اجلامعة 

7
حسب جمموع النقاطاحالة امللفات املنتقية% واملرتبة% ترتيبا تفاضليا، 

،  لإلدارة العامة للشؤون الطالبية مرفوقةاليت حتصل عليها املرتشح 
مبحاضر اجللسات

مرجع النظررائسة اجلامعة 

8

التثبت% يف امللفات ومدى احرتامها للشروط املعمول هبا -
دع%%%%%%وة جلان متكون%%%%%%ة من أس%%%%%%اتذة يتم تع%%%%%%يينهم من ط%%%%%%رف ك%%%%%%ل-

اجلامع%%ات حس%%ب االختصاص%%ات املعروض%%ة إلج%%راء االختب%%ارات
الشفاهية للمرشحني

إدارة املنح والقروض

9
ترتيب امللفات ترتيبا تفاضليا حسب جمموع النقاط املتحصل عليها

املرتشح واعداد حمضر  جلسة يف الغرض
إدارة املنح والقروض

10

 اللجنة الوطنية للمنح املختصة% للبت يف امللفات وذلك علىدعوة 
مستوى كل جامعة مع متثيلية اإلدارة العامة للشؤون الطالبية

وبعض املديرين العامني لإلدارات املتدخلة

إدارة املنح والقروض

إدارة املنح والقروضاإلعالن% عن النتائج ومراسلة املنتقني ودعوهتم إلعداد ملفاهتم11
11



اإلدارية

12

- التثبت% يف امللفات ومتابعة شهادات التسجيل ومدى تطابقها مع
أشغال اللجنة

إعداد وتسليم شهادات ممنوح وأذون التزود القتناء تذاكر السفر
للطلبة.

إدارة املنح والقروض

إدارة املنح والقروضإعداد مقرر املنحة وارساله إىل البعثات% اجلامعية و الشؤون املالية13
منح  اخلصوصية املسندة للمقيمني يف الطب والصيدلـة وطب األسنان :ال

المالحظات والمراجع القانونية+ المعتمدةاآلطراف المتدخلةوصف مدقق لمراحل اإلجراءاتالمراحل
ختصيص حصة من املنح لفائدة وزارة الصحة حسب حاجياهتا ويف1

حدود اإلعتمادات املتوفرة.
- إدارة املنح والقروض 

- إدارة الصحة بوزارة
الصحة

19 املؤرخ يف 2009 لس%%%%%%%%%نة 3040األم%%%%%%%%%ر ع%%%%%%%%%دد - 

 واملتعل%%%%%%%%%ق ابملنح الوطني%%%%%%%%%ة% والق%%%%%%%%%روض2009أكت%%%%%%%%%وبر 
 كم%%%%ا متاجلامعي%%%%ة لفائ%%%%دة طلب%%%%ة وتالمي%%%%ذ التعليم الع%%%%ايل

9 املؤّرخ يف 2012 لس%%%%%نة 2392تنقيح%%%%%ه ابألمر ع%%%%%دد 

.2012أكتوبر 
2

يتقدم املقيم% يف الطب والصيدلة وطب األسنان املعين ابألمر مبلفه
إىل إدارة املؤسسة% اجلامعية% الراجع اليها ابلنظر بعد حصوله على

موافقة رئيس القسم ومدير الدراسات والعميد.

املقيم يف الطب والصيدلة
وطب األسنان

12



- ق%%%%%%%%%%%%%%%%%%%رار وزي%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ر التعليم الع%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ايل والبحث العلمي
 واملتعل%%%%%%ق2009 أكت%%%%%%وبر 26والتكنولوجي%%%%%%ا% املؤرخ يف 

بض%%%%%بط ش%%%%%روط وط%%%%%رق اس%%%%%ناد وجتدي%%%%%د املنح الوطني%%%%%ة%
والق%%روض اجلامعي%%ة لفائ%%دة طلب%%ة وتالمي%%ذ التعليم الع%%ايل
كم%%%%%%ا مت تنقيح%%%%%%ه بق%%%%%%رار وزي%%%%%%ر التعليم الع%%%%%%ايل والبحث

.2012 أكتوبر 9العلمي املؤّرخ يف 

3

الطب والصيدلة وطب األسنان%تضبط قائمات املقيمني يف 
املرشحني للحصول على منحة تربص يف اخلارج من قبل اجملالس

العلمية لكليات الطب وحيرر حمضر جلسة يف الغرض. 
اجملالس العلمية لكليات
الطب والصيدلة% وطب%

األسنان
4

زارة الصحة .املعنية بومصاحل الارسال هذه القائمات إىل 

5

الطب والصيدلة% وطب%ضبط القائمات النهائية% للمقيمني يف 
األسنان% املرشحني للحصول على منحة تربص يف اخلارج من قبل
وزارة الصحة وارساهلا إىل مصاحل االدارة العامة للشؤون الطالبية

مرفقة مبقررات الرتبص .

وزارة الصحة

مرجع النظررائسة اجلامعة ترسل  ملفات املنتقني إىل اإلدارة العامة للشؤون الطالبية6

7

 وتكوين ملفwww.best.rnu.tnالتسجيل مبنظومة الواب 
الرتشح )الواثئق املنصوص% عليها مبوقع الواب(  وايداعه% مبكتب

الضبط ابلوزارة

املقيم يف الطب والصيدلة
وطب األسنان

8
إدارة املنح والقروضالتثبت يف حمتوى امللفات ومن توفر مجيع الواثئق املطلوبة

9
تسليم شهادات ممنوح وأذون التزود القتناء تذاكر السفر  إىل بلد

الدراسة .
إدارة املنح والقروض

13
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10

 وارساله إىل البعثات اجلامعية والديبلوماسية% وإعداد مقرر املنحة
ادارة الشؤون املالية 

إدارة املنح والقروض

: نوع االجراء :القروض اجلامعيـة ابخلارج

المالحظات والمراجع القانونية المعتمدةاآلطراف المتدخلةوصف مدقق لمراحل اإلجراءاتالمراحل
لوزارة اادراج نص البالغ ومطبوعات الرتشح على موقع واب 1

  .www.best.rnu.tnاملوقع املوحد و
- ق%%%%%%%%%%%%%%%%%%%رار وزي%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ر التعليم الع%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ايل والبحث العلمي- إدارة املنح والقروض 

 واملتعل%%%%%%ق2009 أكت%%%%%%وبر 26والتكنولوجي%%%%%%ا املؤرخ يف 
بض%%%%%بط ش%%%%%روط وط%%%%%رق اس%%%%%ناد وجتدي%%%%%د املنح الوطني%%%%%ة
والق%%روض اجلامعي%%ة لفائ%%دة طلب%%ة وتالمي%%ذ التعليم الع%%ايل
كم%%%%%%ا مت تنقيح%%%%%%ه بق%%%%%%رار وزي%%%%%%ر التعليم الع%%%%%%ايل والبحث

. وابلقرار املؤرخ2012 أكت%%%%%%%وبر  9العلمي املؤّرخ يف 
2019 مارس 5يف  

- قرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي م%%ؤرخ
 يتعّل%ق بض%بط مق%ادير الق%روض2010 نوفم%رب 24يف 

اجلامعي%%ة كم%%ا مّت تنقيح%%ه بق%%رار من وزي%%ر التعليم الع%%ايل
.2012 أكتوبر 9والبحث العلمي مؤّرخ يف 

2
الطالب/الوكيل  .   www.best.rnu.tnالتسجيل مبنظومة الواب 

3
تقدمي مطلب القرض اجلامعي عن بعد عرب نفس املنظومة% وحتميل

الطالب .املطبوعة معمرة

4
تقدمي املطلب املادي مصحواب ابلواثئق املنصوص عليها ابملوقع

وايداعه مبكتب الضبط املركزي ابلوزارة.
الطالب

إدارة املنح والقروض التثبت% يف حمتوى امللفات ومن توفر مجيع الواثئق املطلوبة.5

إدارة املنح والقروضترتيب امللفات ترتيبا تفاضليا وفقا للمعايري املنصوص عليها ابلبالغ.6

اللجنة املكلفة ابلنظر يفانتقاء الطلبة االعلى ترتيبا 7
14
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- ق%%%%%%%%%%%%%%%%%%%رار وزي%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ر التعليم الع%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ايل والبحث العلمي-امللفات 
13وتكنولوجي%%%%%%ات املعلوم%%%%%%ات واالتص%%%%%%ال م%%%%%%ؤرخ يف 

 يتعلّ%%%ق بض%%%بط مق%%%دار املداخيل الس%%%نوية2015ج%%%انفي 
ألولي%%%%%%%اء املرتش%%%%%%%حني للحص%%%%%%%ول على ق%%%%%%%رض ج%%%%%%%امعي

للدراسة ابخلارج.
- مقرر تركيبة اللجنة-
-االعالن% عن فتح ابب الرتشحات سنواي -

إدارة املنح والقروضإعداد العقود للطلبة املتحصلني على املوافقة. 8

9
إدارة املنح والقروضإعالم الطالب ابملوافقة و تسليم العقود لإلمضاء 

10
الطالب امضاء العقد 

إدارة املنح والقروضإعداد املقّرر ات11

12
إدارة املنح والقروضإعداد  االذون ابلصرف وإرساهلا إىل مصاحل الشؤون املالية% 

13
مصاحل الشؤون املالية ارسال االذون ابلصرف بعد التأشري عليها اىل اخلزينة العامة.

14
مصاحل الشؤون املاليةمنح الطالب االذن ابلصرف

15
القباضات املالية صرف القروض اجلامعية 

منحةبنوع اإلجراءاتـ : إسناد شهادة يف عدم االنتفاعـ 

المالحظات والمراجع القانونية المعتمدةاآلطراف المتدخلةوصف مدقق لمراحل اإلجراءاتالمراحل

15



1
مت فتح فضاء افرتاضي% لفائدة البنوك% للولوج اليه :

https://www.best.rnu.tn/fr/banques.htm
إدارة املنح والقروض

حتيني منشور البنك املركزي املتعلق ابلتحويالت إىل
 إبعتماد الوثيقة% املسلمة عن بعد12/2016اخلارج عدد 

2

يقدم الطالب مطلبه عن بعد على موقع الواب :
www.best.rnu.tn

إرسال الواثئق املطلوبة من الطالب عن بعد )آخر-
شهادة علمية أو شهادة جناح ابلنسبة للسنة الدراسية
املنقضية% – شهادة تسجيل هنائي أو مبدئي يف البلد

املزمع الدراسة به–  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية(

الطالب

3
التثبت% يف الواثئق املقدمة عن بعد )صحة الواثئق – توفر مجيع

الواثئق املطلوبة .....(
إدارة املنح والقروض

تصفح كل مقررات املنح حبثا عن املعين ابألمر للتأكد من عدم
حصوله على منحة )عملية عن طريق املنظومة(

إدارة املنح والقروض

4
 ساعة على إجابة من طرف24يتحصل الطالب يف ظرف 

ادارة املنح والقروض يف شكل وصل يتم سحبه عن بعد 
إدارة املنح والقروض

الطالبالتوجه إىل البنك  مصحواب ابلوصل 5

6

حتميل شهادة عدم التمتع مبنحة عن بعد  وكذلك الواثئق
املطلوبة  بعد التثبت من الوصل املقدم من الطالب الستكمال

اإلجراءات.

البنك الذي مت اختياره من
طرف الطالب

16

http://www.best.rnu.tn/


البنك اعداد ملف الدراسة ابخلارج 7
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