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 املنح والقروضدارة إدليل إجراءات                
 

 نوع اإلجراء: منح التداول
 

 املراجع القانونية املعتمدة  طراف املتدخلةاأل وصف مدقق ملراحل اإلجراءات املراحل
 ماجستري وطلبة الدكتوراه إىل حد التسجيل الثالثالسنة الثانية بطلبة  ة منح التداول اخلاص/ 1

1 

عدد تذاكر السفر( -منح التداول )عدد األشهر  ة منتوزيع حص
املخصصة سنواي لكل جامعة حسب عدد املسجلني يف الدكتوراه  

 . املناقشة وعدد األطروحات 
 

 إدارة املنح والقروض
 
 
 

أكتوبر   19املؤرخ يف  2009لسنة  3040األمر عدد  -
واملتعلق ابملنح الوطنية والقروض اجلامعية لفائدة   2009

كما مت تنقيحه ابألمر عدد   طلبة وتالميذ التعليم العايل
واألمرعدد  2012أكتوبر  9املؤرّخ يف  2012لسنة  2392
 .2019أوت  29املؤرخ يف  2019لسنة  806

قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا   -
وطرق  واملتعلق بضبط شروط  2009أكتوبر  26املؤرخ يف 

2 

ضبط معايري انتقاء مشرتكة بتقوم جلنة على مستوى كل جامعة 
أساسها التميز والتفوق وتوزيع احلصة املخصصة هلا من منح على 

 مدارس الدكتوراه التابعة هلا.
 

 اجلامعة املعنية
 

وزارة         ةــة التونسيــــاجلمهوري          
          العلمي         والبحث التعليم العايل

 إلدارة العامة للشؤون الطالبية ا   
 إدارة املنح والقروض              

 2020جويلية اتريخ التحيني: 
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3 
موقع واب اإلعالن عن فتح ابب الرتشحات ومعايري االنتقاء عرب 

 اجلامعة املعنية كل جامعة.
اسناد وجتديد املنح الوطنية والقروض اجلامعية لفائدة طلبة 
وتالميذ التعليم العايل كما مت تنقيحه بقرار وزير التعليم 

وابلقرار   2012  أكتوبر    9العايل والبحث العلمي املؤرّخ يف  
 . 2019مارس  5املؤرخ يف  

 
قرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي مؤرخ يف  -

يتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد   2010مارس  16
املنحة اخلصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتالميذ  
  .التونسيني الذين يزاولون دراستهم ببلدان االحتاد األورويب

كما مت تنقيحه بقرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
 . 2019مارس  5املؤرخ يف  

 
قرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي مؤرخ يف  -

يتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد   2010مارس  16
املنحة اخلصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتالميذ  

كما مت تنقيحه   .بكنداالتونسيني الذين يزاولون دراستهم 

4 

وتكوين ملف  www.best.rnu.tn التسجيل مبنظومة الواب 
الرتشح )الواثئق املنصوص عليها إبعالن فتح الرتشحات ( وايداعه  

   مبكتب ضبط املؤسسة الراجع إليه ابلنظر.

 الطالب
 
 

5 

األويل نتقاء إحداث جلنة على مستوى كل مدرسة دكتوراه لال
وترتيبها ترتيبا تفاضليا   )املسجلة اجباراي مبنظومة الواب( لملفات ل

 واحلصص املسندةاملعايري املتفق عليها حسب 
وإعداد حمضر جلسة يف الغرض واحالته إىل اجلامعة مرفوقا 

 ابمللفات اليت مت انتقاؤها.  

 مدرسة الدكتوراه 

6 
  إليها  ل احملاتتثبت اجلامعة يف امللفات وتصادق على حمضر اجللسة 

 املعنية اجلامعة وتعلن النتائج النهائية. 

7 

إعداد وتسليم شهادات املنح وأذون التزود القتناء تذاكر السفر 
 النطالق اتريخ آخر يكون أن على لاللتحاق ببلد الرتبصللطلبة 
 .سنة كل من أكتوبر  غرةات الرتبص

 

 اجلامعة املعنية

http://www.best.rnu.tn/
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8 
إعداد مشروع مقرر إسناد املنح وإرساله إىل اإلدارة العامة للشؤون 

  الطالبية )إدارة املنح والقروض(
 29يف  املؤرخ بقرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي  اجلامعة املعنية

 2019مارس   5وابلقرار املؤرخ يف   2013ي جانف
 
تنقيح  قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي املؤرخ  -

واملتعلق بتفويض حق اإلمضاء  2015ماي  11يف 
 . 2016جوان  7لفائدة رؤساء اجلامعات بتاريخ 

اصدار قرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي  -
بتسمية رؤساء اجلامعات آمري   2016أوت  9مؤرخ يف 

صرف مساعدين إلعداد أذون التزود بتذاكر السفر  
 .نح التداولمبللطلبة املنتفعني 

 . 43/19عدد الوزاري نشور امل -

9 

 ومن توفر مجيع الواثئق املطلوبة التثبت يف امللفات 
التثبت يف حماضر اجللسات ومشروع املقرر ومدى احرتام احلصة 

  43/2019املخصصة واإلجراءات املنصوص عليها ابملنشور عدد 

 إدارة املنح والقروض
 
 

10 

 

 رساله : إإعداد مقرر منحة هنائي و 
والديبلوماسية لصرف املنح للمعنيني  البعثات اجلامعية إىل  -(1

 ابألمر .
إىل ديوان اخلدمات اجلامعية املعين إليقاف صرف املنحة   -(2

 الوطنية ابلبالد التونسية. 
 

 إدارة املنح والقروض
 
 
 

 (PFE إجناز مشروع ختم الدروس  )  ابلطلبة املهندسني  ة منح التداول اخلاص/ 2 
عدد –)عدد األشهر  مشاريع ختم الدروس منح  ة منتوزيع حص 1

مدارس اهلندسة  كل جامعة حسب عدد لفائدة  تذاكر السفر( سنواي 
 الراجعني إليها ابلنظر وعدد االختصاصات يف شهادة املهندس. 

 إدارة املنح والقروض    
 
 

 
 
 
 

تقوم جلنة على مستوى كل جامعة بتوزيع احلصة املخصصة هلا من  2
ابلنظر مع التأكيد على منح على مدارس اهلندسة الراجعني اليها 

 اجلامعة املعنية
 



4 
 

انتقاء الطلبة املتفوقني على مستوى كامل املؤسسة حسب تفوقهم 
 .ومتيزهم العلمي واالعالن عن فتح ابب الرتشحات 

 
 

وتكوين ملف  www.best.rnu.tn التسجيل مبنظومة الواب  3
(  وايداعه  إبعالن فتح الرتشحات الرتشح )الواثئق املنصوص عليها 

   مبكتب ضبط املؤسسة الراجع إليه ابلنظر.
 الطالب

 تتوىل جلنة على مستوى كل مدرسة هندسة مبا يلي:  4

)مسجلة اجباراي عرب منظومة الواب:   دراسة ملفات الطلبة املرتشحني-
(best.rnu.tn   لطلبة األويل لنتقاء االوترتيبهم ترتيبا تفاضليا و

  املنح   أشهرهم عدد  املتميزين حسب معايري تضبطها يف الغرض وإسناد
 .وتذاكر السفر

إحالة حمضر جلسة أعمال اللجنة على مصادقة النهائية من طرف  -
اجلامعة اليت تعلن عن النتائج وترسل نسخة من حمضر اجللسة إىل 

 لشؤون الطالبية . اإلدارة العامة ل
 

 
 
 

 مدرسة اهلندسة 

5 
  إليها  ل احملاتتثبت اجلامعة يف امللفات وتصادق على حمضر اجللسة 

 وتعلن النتائج النهائية. 
 املعنية اجلامعة

إعداد وتسليم شهادات املنح وأذون التزود القتناء تذاكر السفر للطلبة  6
 لاللتحاق ببلد الرتبص 

 املعنية اجلامعة
 

http://www.best.rnu.tn/
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إعداد مشروع مقرر إسناد املنح وإرساله إىل اإلدارة العامة للشؤون  7
 . الطالبية )إدارة املنح والقروض(

 اجلامعة املعنية

يف حماضر  و  ومن توفر مجيع الواثئق املطلوبة التثبت يف امللفات  8
اجللسات ومشروع املقرر ومدى احرتام اإلجراءات واحلصة 

 املخصصة.
 

 إدارة املنح والقروض

 رساله : إإعداد مقرر منحة هنائي و  9
والديبلوماسية لصرف املنح للمعنيني ابألمر  البعثات اجلامعية إىل  -(1
. 
إىل ديوان اخلدمات اجلامعية املعين إليقاف صرف املنحة   -(2

 الوطنية ابلبالد التونسية. 
 

      
 إدارة املنح والقروض
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املنح الوطنية اخلصوصية ع اإلجراء: نو   

التحضريية اهلندسية والتجارية بفرنسا، اجلامعات الفرنسية، واجلامعات طلبة األقسام ختص :  دورة املتفوقني ة للمتفوقني يف امتحان البكالوراي: املنح اخلصوصية املسند •
 األملانية. 

 املراجع القانونية املعتمدة  طراف املتدخلةاأل وصف مدقق ملراحل اإلجراءات املراحل

1 

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

 النقاط.

 واإلعالم  إدارة التوجيه
 إدارة املنح والقروض

 

أكتوبر  19املؤرخ يف  2009لسنة  3040األمر عدد  -
واملتعلق ابملنح الوطنية والقروض اجلامعية لفائدة طلبة    2009

 2392كما مت تنقيحه ابألمر عدد   وتالميذ التعليم العايل
 806واألمرعدد  2012أكتوبر  9املؤرّخ يف  2012لسنة 

 .2019أوت  29املؤرخ يف  2019لسنة 
قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا   -

واملتعلق بضبط شروط وطرق   2009أكتوبر  26املؤرخ يف 
اسناد وجتديد املنح الوطنية والقروض اجلامعية لفائدة طلبة  
وتالميذ التعليم العايل كما مت تنقيحه بقرار وزير التعليم 

وابلقرار  2012أكتوبر  9العايل والبحث العلمي املؤرّخ يف 
 2019مارس  5املؤرخ يف  

2 
دراج نص البالغ ومطبوعات الرتشح على موقع التوجيه اجلامعي إ

www.orientation.tn   

 واإلعالم التوجيه  إدارة

3 

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

 الطالب
 الطالب

4 
اإلعالن على النتائج عرب موقع الواب 

www.orientation.tn  واإلعالم إدارة التوجيه 

5 
يف حالة القبول يتم سحب وثيقة التصريح على الشرف من موقع 

 الطالب ابإلمضاء التوجيه اجلامعي وتعمريها مع التعريف 
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6 

لفائدة املرتشحني املقبولني يتم خالله إعالم  عقد اجتماع إخباري 
 ابألمروم املعين الطلبة بكل ما خيص دراسته ابخلارج على إثر ذلك يق

 رغبته يف التخلي.أتكيد تعيينه أو  

 التوجيه واإلعالم إدارة 
 إدارة املنح والقروض

  16قرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي مؤرخ يف  -
يتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد املنحة  2010مارس 

اخلصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتالميذ التونسيني 
كما مت    .الذين يزاولون دراستهم ببلدان االحتاد األورويب
املؤرخ يف   تنقيحه بقرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

  .2019مارس  5
منشور وزاري سنوي يف الغرض حول ختصيص منح -

 جامعية للمتفوقني يف امتحان البكالوراي للدراسة ابخلارج .
 
 
 
 
 
 

7 

ملف  وتكوين www.best.rnu.tn التسجيل مبنظومة الواب 
وايداعه مبكتب الضبط  مبوقع الواب( )الواثئق املنصوص عليها الرتشح 
   ابلوزارة  

 الطالب

 إدارة املنح والقروض التثبت يف حمتوى امللفات ومن توفر مجيع الواثئق املطلوبة   8

9 
سفر إىل بلد الكر ا تذ  تزود القتناءال أذونو ، ممنوحات تسليم شهاد

 إدارة املنح والقروض السكن. ات وشهاد الدراسة

10 

 رسال القائمة النهائية للمقبولني إىل :إ -
 DAADالتبادل الطاليب االملاين ديوان  -(1
 البعثة اجلامعية والرتبوية بباريس  -(2
 أبملانيا  امعية اجلالبعثة  -(3

 إدارة املنح والقروض

11 

 إعداد مقرر املنحة وإرساله إىل :
 البعثة اجلامعية والرتبوية بباريس  -(1
 أبملانيا  اجلامعية البعثة  -(2

 إدارة املنح والقروض

http://www.best.rnu.tn/
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 اخلصوصية املسندة للتالميذ املهندسني اجلدد بفرنسا )منح خاصة بتالميذ املعهد التحضريي للدراسات العلمية والتقنية( املنح  •
 

 املراجع القانونية املعتمدة  طراف املتدخلةاأل وصف مدقق ملراحل اإلجراءات املراحل

1 
ينعقد جملس علمي لتحديد املناظرات اليت سيجتازها كل طالب 

 نتائجه األكادميية )يف حدود ثالث مناظرات( حسب 
املعهد التحضريي 

أكتوبر  19املؤرخ يف  2009لسنة  3040األمر عدد  - للدراسات العلمية والتقنية 
واملتعلق ابملنح الوطنية والقروض اجلامعية لفائدة طلبة    2009

 2392كما مت تنقيحه ابألمر عدد   وتالميذ التعليم العايل
 806واألمرعدد  2012أكتوبر  9املؤرّخ يف  2012لسنة 

 .2019أوت  29املؤرخ يف  2019لسنة 
  1996ديسمرب  11قرار وزير التعليم العايل املؤرخ يف -

التنظيم العام للدراسات ابملرحلة التحضريية يتعلق بضبط 
ملناظرات الدخول اىل مؤسسات تكوين املهندسني ابملعهد 

 . التحضريي للدراسات العلمية والتقنية 
قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا   -

واملتعلق بضبط شروط وطرق   2009أكتوبر  26املؤرخ يف 
ية والقروض اجلامعية لفائدة طلبة  اسناد وجتديد املنح الوطن 

وتالميذ التعليم العايل كما مت تنقيحه بقرار وزير التعليم 

 املعيناملعهد  الشفاهية. ناظرات املالجتياز  املقبولني مبدئياضبط قائمة الطلبة  2

3 

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

 والتقنية
مصاريف السكن حسب القائمة احملددة من إعداد مقرر حتمل  -

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

 االختبارات. 

 رة املنح والقروضاإد

4 

اثر اإلعالن عن النتائج النهائية يقوم الطالب ابلتسجيل مبنظومة 
وتكوين ملف الرتشح )الواثئق www.best.rnu.tn الواب 

   املنصوص عليها مبوقع الواب(  وايداعه مبكتب الضبط ابلوزارة 

 
 الطالب

 إدارة املنح والقروض استيفائها للشروط املعمول هبامعاجلة امللفات والتثبت يف مدى  5

http://www.best.rnu.tn/
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وابلقرار   .2012أكتوبر    9العايل والبحث العلمي املؤرّخ يف   إدارة املنح والقروض إعداد شهادات املنح وأذون التزود القتناء تذاكر السفر 6
 2019مارس  5املؤرخ يف  

  16قرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي مؤرخ يف  -
إسناد املنحة يتعلق بضبط مقدار وطرق  2010مارس 

اخلصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتالميذ التونسيني 
كما مت    .الذين يزاولون دراستهم ببلدان االحتاد األورويب
املؤرخ يف   تنقيحه بقرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

  2019مارس  5
  16من وزير التعليم العايل والبحث العلمي مؤرخ يف  قرار    -

   .1993فيفري 
منشور وزير التعليم العايل والبحث العلمي عدد  -

حول اإلجراءات  2016ماي  09مؤرخ يف  34/2016
املتعلقة ابجتياز مناظرات الدخول إىل املدارس العليا 

املنح اجلامعية   وإبسناد  اهلندسية والتجارية بفرنسا
 اخلصوصية للناجحني فيها. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة وارساهلا إىل البعثة اجلامعية والرتبوية بباريس  إعداد مقررات املنح
 ىل الشؤون املالية. إو 

 
 والقروضإدارة املنح 

 
 



10 
 

 : لشهادة املزدوجة يف اهلندسةاملنحة اخلصوصية اخلاصة اب •
 

 املراجع القانونية املعتمدة  املتدخلة األطراف وصف مدقق ملراحل اإلجراءات املراحل

1 

لفائدة   يف حدود االعتمادات املتوفرة  ختصيص حصص من املنح
طلبة السنة النهائية ملدارس اهلندسة حسب االتفاقيات املربمة بني  
مدارس اهلندسة التونسية ومثيالهتا األجنبية ومدى القيمة املضافة  

 .  منها

 إدارة املنح والقروض
 

االتفاقيات املربمة بني مدارس اهلندسة ونظرياهتا   -
 األجنبية. 

أكتوبر  19املؤرخ يف  2009لسنة  3040األمر عدد  -
واملتعلق ابملنح الوطنية والقروض اجلامعية لفائدة طلبة    2009

 2392كما مت تنقيحه ابألمر عدد   وتالميذ التعليم العايل
 806واألمرعدد  2012أكتوبر  9املؤرّخ يف  2012لسنة 

 .2019أوت  29املؤرخ يف  2019لسنة 
قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا  -

واملتعلق بضبط شروط وطرق   2009أكتوبر  26املؤرخ يف 
اسناد وجتديد املنح الوطنية والقروض اجلامعية لفائدة طلبة 

وتالميذ التعليم العايل كما مت تنقيحه بقرار وزير التعليم 
 2012أكتوبر   9العايل والبحث العلمي املؤرّخ يف 

 2019مارس  5وابلقرار املؤرخ يف  
  16قرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي مؤرخ يف    -

يتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد املنحة  2010مارس 
اخلصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتالميذ التونسيني 

2 
 انتقاء الطلبة وترتيبهم ترتيبا تفاضليا حسب النتائج املتحصل عليها

 وإعداد حمضر جلسة يف الغرض
 مدارس اهلندسة

3 

وتكوين ملف  www.best.rnu.tn التسجيل مبنظومة الواب 
وإرساله إىل املؤسسة  الرتشح )الواثئق املنصوص عليها مبوقع الواب( 

    األصلية.

 الطالب

4 

 التثبت يف حمتوى امللفات ومن توفر مجيع الواثئق املطلوبة
ومدى تطابق حمضر اجللسة مع احلصة املخصصة وإرساهلا إىل  

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبية. 

 اهلندسةمدارس 

5 
 التثبت يف حمتوى امللفات ومن توفر مجيع الواثئق املطلوبة

 ومدى تطابق حمضر اجللسة مع احلصة.
 إدارة املنح والقروض

6 
تسليم شهادات ممنوح وأذون التزود القتناء تذاكر السفر إىل بلد 

 الدراسة. 
 إدارة املنح والقروض

http://www.best.rnu.tn/
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7 

 البعثات اجلامعية.إعداد مقرر املنح وارساله إىل 
 

كما مت    .الذين يزاولون دراستهم ببلدان االحتاد األورويب إدارة املنح والقروض
املؤرخ يف  تنقيحه بقرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي

 .  2019مارس  5
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 طلبة املاجستري والدكتوراه: املنح اخلصوصية املسندة إىل  •
 

 املراجع القانونية املعتمدة  طراف املتدخلةاأل وصف مدقق ملراحل اإلجراءات املراحل

1 

يات  اجاجتماع أويل للجنة الوطنية للمنح ابخلارج لتحديد احل
 واالختصاصات واألولوايت يف التكوين ابخلارج

 
 

 
 والقروض املنح  إدارة

أكتوبر  19املؤرخ يف  2009لسنة  3040األمر عدد  -
واملتعلق ابملنح الوطنية والقروض اجلامعية لفائدة   2009

كما مت تنقيحه ابألمر عدد   طلبة وتالميذ التعليم العايل
واألمرعدد   2012أكتوبر    9املؤرّخ يف    2012لسنة    2392
 .2019أوت  29املؤرخ يف  2019لسنة  806

قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا   -
واملتعلق بضبط شروط وطرق    2009أكتوبر    26املؤرخ يف  

اسناد وجتديد املنح الوطنية والقروض اجلامعية لفائدة  
طلبة وتالميذ التعليم العايل كما مت تنقيحه بقرار وزير  

 2012أكتوبر    9التعليم العايل والبحث العلمي املؤرّخ يف  
 . 2019مارس  5وابلقرار املؤرخ يف  

قرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي مؤرخ يف -
يتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد  2010مارس  16

2 

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

 . الوطنية للمنح

 
 والقروض املنح  إدارة

 الديوان

3 
 لوزارة  اقع واب ص البالغ ومطبوعات الرتشح على مو دراج نإ
 على اجلامعات وتعميمه   www.best.rnu.tnاملوقع املوحد و 

4 

  إعداد قائمة امسية يف الطلبة األوائل حسب الشروط واالختصاصات 
مرفقة  واحالة ملفاهتم اىل رائسة اجلامعة مرجع النظر املدرجة ابلبالغ

 ابلواثئق املدعمة. 
 

 
 املؤسسة اجلامعية املعنية 

 

http://www.best.rnu.tn/
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5 

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

ابلتسجيل يف منظومة الواب وتقدمي  يف الرتشح طالبة الراغبني منهممل
 ملفاهتم إىل اجلامعة.              

                                           

 
 اجلامعة املعنية

 
 

املنحة اخلصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتالميذ 
التونسيني الذين يزاولون دراستهم ببلدان االحتاد 

كما مت تنقيحه بقرار وزير التعليم العايل والبحث   .األورويب
  2019مارس  5املؤرخ يف  العلمي 

قرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي مؤرخ يف  -
يتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد  2010مارس  16

املنحة اخلصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتالميذ 
كما مت تنقيحه    .بكنداالتونسيني الذين يزاولون دراستهم 

 29يف املؤرخ بقرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

 . 2019مارس   5وابلقرار املؤرخ يف  2013جانفي 
 22مقرر وزير التعليم العايل والبحث العلمي املؤرّخ يف    -

واملتعلق برتكيبة وأعمال اللجنة الوطنية   2015 سبتمرب
 للمنح ابخلارج.  

    .صدار منشور سنواي يف الغرضإ -

6 

 تنظم اجلامعة:                  
 خصائيني نفسانني     أ  شرافاختبارات نفسية إب -1
                                            ) شفاهي وكتايب (اختبار يف اللغة  -2

 
 اجلامعة املعنية

 
 

7 

 

 

حسب جمموع النقاط  واملرتبة ترتيبا تفاضليا،   احالة امللفات املنتقية 
مرفوقة للشؤون الطالبية  ةلإلدارة العام،  عليها املرتشحاليت حتصل 

 .مبحاضر اجللسات 

 
 اجلامعة املعنية

 
 

8 

املنصوص عليها  التثبت يف امللفات ومدى احرتامها للشروط  -
 ابملنشور. 

دعوة جلان متكونة من أساتذة يتم تعيينهم من طرف كل اجلامعات  -
االختبارات الشفاهية حسب االختصاصات املعروضة إلجراء 

 للمرشحني

 
 

 إدارة املنح والقروض
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9 
عليها  اليت حتصل ترتيب امللفات ترتيبا تفاضليا حسب جمموع النقاط 

 جلسة يف الغرض عداد حمضرإاملرتشح و 
 إدارة املنح والقروض

 

10 

املختصة للبت يف امللفات وذلك على   للمنح ة الوطنيةاللجن دعوة
مستوى كل جامعة مع متثيلية اإلدارة العامة للشؤون الطالبية وبعض  

 . ت املتدخلةااملديرين العامني لإلدار 

 
 إدارة املنح والقروض

 

11 

 

 

 

   www.best.rnu.tnنشرها على موقع الواب اإلعالن عن النتائج و -
 .نفس املوقع بوعلى احلساب الشخصي للطالب 

 . املنتقني ودعوهتم إلعداد ملفاهتم اإلداريةالطلبة مراسلة  -
 

 
 إدارة املنح والقروض

12 

ومتابعة شهادات  اإلدارية والواثئق املتممة هلا التثبت يف امللفات  -
 التسجيل ومدى تطابقها مع أشغال اللجنة

ممنوح وأذون التزود القتناء تذاكر السفر  ات إعداد وتسليم شهاد-
 للطلبة.

 
 إدارة املنح والقروض

 والقروضإدارة املنح  . الشؤون املاليةرساله إىل البعثات اجلامعية و إإعداد مقرر املنحة و  13
 
 
 

 لمقيمني يف الطب والصيدلة وطب األسنان : اخلصوصية املسندة ل  نح امل •

http://www.best.rnu.tn/
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 املراجع القانونية املعتمدة  طراف املتدخلةاأل وصف مدقق ملراحل اإلجراءات املراحل
ختصيص حصة من املنح لفائدة وزارة الصحة حسب حاجياهتا ويف   1

 املتوفرة.  اإلعتمادات حدود 
 إدارة املنح والقروض

 الصحة  إدارة الصحة بوزارة

أكتوبر  19املؤرخ يف  2009لسنة  3040األمر عدد  -
واملتعلق ابملنح الوطنية والقروض اجلامعية لفائدة   2009

كما مت تنقيحه ابألمر عدد   طلبة وتالميذ التعليم العايل
واألمرعدد   2012أكتوبر    9املؤرّخ يف    2012لسنة    2392
 .2019أوت  29املؤرخ يف  2019لسنة  806

قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا   -
واملتعلق بضبط شروط وطرق    2009أكتوبر    26املؤرخ يف  

اسناد وجتديد املنح الوطنية والقروض اجلامعية لفائدة  
طلبة وتالميذ التعليم العايل كما مت تنقيحه بقرار وزير  

 2012أكتوبر    9التعليم العايل والبحث العلمي املؤرّخ يف  
 2019مارس  5وابلقرار املؤرخ يف  

قرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي مؤرخ يف  -
يتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد  2010مارس  16

املنحة اخلصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتالميذ 

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 

3 

 

الطب والصيدلة وطب األسنان املرشحني تضبط قائمات املقيمني يف  
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 

 الصحة.زارة املعنية بو صاحل املرسال هذه القائمات إىل إ

5 

الطب والصيدلة وطب األسنان  ضبط القائمات النهائية للمقيمني يف 
املرشحني للحصول على منحة تربص يف اخلارج من قبل وزارة الصحة  

 . وارساهلا إىل مصاحل االدارة العامة للشؤون الطالبية

 
 وزارة الصحة
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6 

وتكوين ملف  www.best.rnu.tn التسجيل مبنظومة الواب 
الرتشح )الواثئق املنصوص عليها مبوقع الواب( وايداعه مبكتب ضبط  

 وزارة الصحة. 
 

املقيم يف الطب والصيدلة 
 وطب األسنان 

كما مت تنقيحه    .بكنداالتونسيني الذين يزاولون دراستهم 
 29يف   املؤرخ  بقرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي  

 . 2019مارس    5وابلقرار املؤرخ يف     2013ي  جانف
 
 

7 

إىل  وإرساهلا  التثبت يف حمتوى امللفات ومن توفر مجيع الواثئق املطلوبة
 . اإلدارة العامة للشؤون الطالبية

 

 وزارة الصحة

8 
 إدارة املنح والقروض التثبت يف حمتوى امللفات ومن توفر مجيع الواثئق املطلوبة

9 

  لاللتحاق  وأذون التزود القتناء تذاكر السفراملنحة تسليم شهادات 
 بلد الدراسة. ب

 

 إدارة املنح والقروض

10 

 وارساله إىل البعثات اجلامعية والديبلوماسية إعداد مقرر املنحة
 . املالية  الشؤون دارة إو  

 

 إدارة املنح والقروض

 

 

http://www.best.rnu.tn/
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 القروض اجلامعية ابخلارج :  جراء:نوع اإل •

 املراجع القانونية املعتمدة  طراف املتدخلةاأل وصف مدقق ملراحل اإلجراءات املراحل

1 
 ومبنظومة الواب نص البالغ على موقع واب الوزارة  إدراج

www.best.rnu.tn أكتوبر  19املؤرخ يف  2009لسنة  3040األمر عدد  - إدارة املنح والقروض
واملتعلق ابملنح الوطنية والقروض اجلامعية لفائدة   2009

كما مت تنقيحه ابألمر عدد   طلبة وتالميذ التعليم العايل
واألمرعدد   2012أكتوبر    9املؤرّخ يف    2012لسنة    2392
 .2019أوت  29املؤرخ يف  2019لسنة  806

قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا   -
واملتعلق بضبط شروط وطرق    2009أكتوبر    26املؤرخ يف  

اسناد وجتديد املنح الوطنية والقروض اجلامعية لفائدة  
طلبة وتالميذ التعليم العايل كما مت تنقيحه بقرار وزير  

 2012  أكتوبر    9التعليم العايل والبحث العلمي املؤرّخ يف  

قرار من وزير  -.2019مارس  5وابلقرار املؤرخ يف  
نوفمرب  24 والبحث العلمي مؤرخ يف التعليم العايل

يتعّلق بضبط مقادير القروض اجلامعية كما مّت  2010

2 

 الطالب/الوكيل   www.best.rnu.tn الوجويب مبنظومة الواب  التسجيل 
تعمري طلب الرتشح للقرض اجلامعي عن بعد عرب نفس املنظومة   3

 وحتميل املطبوعة )معمرة(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالب/الوكيل
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قرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي تنقيحه ب 
 .2012أكتوبر  9مؤرّخ يف 

وزير التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيات   قرار  - •
يتعّلق  2015جانفي  13املعلومات واالتصال مؤرخ يف 

بضبط مقدار املداخيل السنوية ألولياء املرتشحني 
 للحصول على قرض جامعي للدراسة ابخلارج. 

 18قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي املؤرخ يف -
 قادير القروض اجلامعية.املتعلق بضبط م  2019فيفري  

 .مقرر تركيبة اللجنة - •
 . عالن عن فتح ابب الرتشحات سنواي اإل- •

 

تقدمي امللف املادي مصحواب مبطلب الرتشح وابلواثئق املنصوص    4
 يداعه مبكتب الضبط املركزي ابلوزارة. إعليها ابملوقع و 

 
 
 
 
 
 
 

 الطالب/الوكيل

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

 

6 
املضبوطة من قبل اللجنة ترتيب امللفات ترتيبا تفاضليا وفقا للمعايري  

 إدارة املنح والقروض املكلفة يف الغرض.

7 
ويف حدود   املعتمدةعايري املعلى ترتيبا حسب انتقاء الطلبة األ

 إدارة املنح والقروض االعتمادات املالية املتوفرة. 

8 
وإعالم الطالب   سناد املوافقة النهائيةإليا ابملنظومة بعد آتنزيل العقود  

 إدارة املنح والقروض بذلك.
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من  همضاءإو ابخلارج من املنظومة  اجلامعيالقرض عقد حتميل   9
 املنصوص عليها. متام االجراءات إو املنظومة 

 الطالب/الوكيل

10 
 من طرف املعين ابألمر. املقّررات بعد اسرتجاع العقود إعداد

 إدارة املنح والقروض 

11 
إىل مصاحل الشؤون املالية   توجيههاذن ابلصرف و اإلوثيقة إعداد 

 ابلوزارة. 
 إدارة املنح والقروض

 للتأشري عليها. ىل اخلزينة العامة إ نذاإلوثيقة رسال إ 12
 

 مصاحل الشؤون املالية 

االذن ابلصرف الستخالص مبلغ وثيقة من ينوبه أو تسلم الطالب  13
 القرض اجلامعي.

 مصاحل الشؤون املالية 

 اجلامعي للمعين ابألمر. ضصرف القر  14
 

 القباضات املالية 
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 نحةمبإسناد شهادة يف عدم االنتفاع   جراء:نوع اإل •

 املراجع القانونية املعتمدة  طراف املتدخلةاأل وصف مدقق ملراحل اإلجراءات املراحل

1 

 www.best.rnu.tn التسجيل الوجويب مبنظومة الواب  
 
 

جوان   20املؤرخ يف  2000لسنة  1381األمر عدد  - الطالب
املتعلق بضبط قائمات الشهادات اإلدارية اليت جيوز   2000

ملصاحل وزارة التعليم العايل واملؤسسات العمومية الراجعة هلا  
 ابلنظر إسنادها للمتعاملني معها. 

منشور البنك املركزي التونسي املتعّلق ابلّتحويالت إىل  -
 سّلمة عن بعد.ابعتماد الوثيقة امل 2016/12اخلارج عدد 

 

2 

 طبيعة اخلدمة املطلوبة: اختيار 
 الوثيقة الرقمية ختص حصرا التحويالت البنكية.  -
 الشهادة الورقية لإلدالء هبا لدى املصاحل املعنية املختصة. -

 
 الطالب

3 

طلب اخلدمة والقيام ابإلجراءات الالزمة وتنزيل الواثئق املطلوبة  
شهادة تسجيل هنائي أو مبدئي   – علمية )آخر شهادة جامعية 

نسخة من اجلهتني لبطاقة التعريف   –  يف البلد املزمع الدراسة به 
 . الوطنية حمينة مع صورة مشسية حديثة العهد( 

 
 الطالب

4 

 دراسة الطلبالتثبت يف عدم احلصول على منحة ابخلارج بعد  
 والتأّكد من صّحة الواثئق اليت وقع تنزيلها

عند رفضه لسبب نقص  إعادة الّنظر يف الطلبإمكانية مع 
 .الواثئق

 إدارة املنح والقروض

http://www.best.rnu.tn/
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5 

حتميل وطباعة قسيمة اإلجابة من احلساب الشخصي للمعيّن 
لالستظهار هبا لدى املؤسسة البنكية املعنّية ابلتحويل ابألمر 

 .املايل

 
 الطالب

6 
يداعها  إ شهادة عدم االنتفاع ابملنحة اجلامعّية ابخلارج و  إعداد

 . )وثيقة داخلية ( للطالب ابمللّف البنكي 
املؤّسسة البنكّية املعنّية  

 ابلّتحويل املايل

7 
إعالم الطالب جبهوزية شهادة  *ابلنسبة لطالب النسخة الورقية: 

 . ودعوته الستالمهاعدم االنتفاع ابملنحة ابخلارج 
 إدارة املنح والقروض

 

 


