اإلدارة العامة للشؤون الطالبية
إ.ع.ط.ش

إدارة املنح و القروض

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالغ
الّت رشحات للترمترع بقروض جامعيرة لفائدة الطلبة التونسيني الدارسني باخلارج
حول فتح باب ر
السنة اجلامعيرة 2019/2018
بعنوان ر

الّت ّشحات للتّمتّع بقروض
العامة ّ
للشؤون الطّالبية ) عن فتح باب ّ
تعلن وزارة التّعليم العايل والبحث العلمي ( اإلدارة ّ
السنة اجلامعيّة  2019/2018وذلك على النحو التايل:
جامعيرة لفائدة الطلبة التونسيني الدارسني باخلارج بعنوان ّ
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طريقة تقدمي املطلب :

يتعني على الطالب تعمري مطلب القرض اجلامعي وجوبا عن بعد عرب موقع الواب www.best.rnu.tn
اىل غاية يوم اجلمعة  28ديسمرب  2018وتقدمي هذا املطلب لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي (مصحوبا
للشؤون الطّالبيّة يف أجل ال يتعدى يوم االثنني  7جانفي  2019و يعتمد
العامة ّ
بالوثائق املطلوبة) إىل اإلدارة ّ
ختم مكتب الضبط املركزي للوزارة للتثبت من احّتام اآلجال احملددة.
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معايري االنتقاء:

عم ـال ع ـلى تشجيع التّميّـز والتّف ـ ّوق يف إطـار تكاف ـؤ الفرص بني الطلّب ـة وملزي ـد النجاع ـة يف التص ـ ررف يف األم ـوال

العموميرة سيتناظر املّتشحون وفق املعايري التالية ( جديد وجتديد):

 النّجاح والتّميّز يف املسار اجلامعي :يتم التقييم باحتساب عدد الوحدات املّتاكمة املتحصل عليها من قبلالطالب إذا كان يف نظام خاضع للوحدات أو حسب املعدل إذا كان يف نظام خاضع للمعدالت مع
االخذ بعني االعتبار انتظام مساره اجلامعي (رسوب ،انقطاع)...،
 االختصاصات الواعدة أو اليت تشكو نقصا يف اجلامعات التونسية.املؤسسات األعلى ترتيبا إقليميّا وعامليّا،
ّ
 -الوضعية االجتماعية للطالب  ( :دخل الوالدين ،حاالت أخرى  :طالق ،وفاة.).....،

حيث سيقع ترتيب املل ّفات (جديد وجتديد) وفق املعايري واألولويات سابقة الذكر يف حدود االعتمادات املرصودة.
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الوثائق املطلوبة

يتم االطالع على الوثائق املطلوبة اثر تقدمي املطلب عن بعد عرب املنظومة  www.best.rnu.tnوحتميل
املطبوعة.
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هامة:
مالحظات ر

 -ال ميكن التسجيل يف املنظومة إالّ عرب بطاقة التعريف الوطنية فقط ال غري.

كل املل ّفات املنقوصة.
 تلغى آليّا ّكل املل ّفات الواردة خارج اآلجال احمل ّددة.
 -تلغى آليّا ودون دراسة ّ

سجلة يف منظومة الواب www.best.rnu.tn
 -تلغى آليّا ودون دراسة املل ّفات غري امل ّ

للتعرف على نتائج دراسة مطلبكم ميكن اإلشّتاك يف خدمة االرساليات القصرية ) (SMSبداية
من يوم  15فيفري  2019و ذلك بإرسال كلمة" "PETRمث "فراغ" مث "رقم بطاقة التعريف الوطنية"
على الرقم .85000
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يف صورة احلصول على املوافقة عرب االرساليات القصرية :

 يت ّـم حتميل عقد القرض اجلامعي ومطبوعة التعهد بالتضامن عن بعد من طرف املعين باألمر عرب حسابهالشخصي يف منظومة . www.best.rnu.tn
 متضى أربع نسخ من عقد القرض اجلامعي (مع التعريف باإلمضاء) مضمنة بطابع جبائي بقيمة مخسةدنانري عن كل نسخة من العقد ومرفقة بوثيقة التعهد بالتضامن ممضـاة و معرف هبا من طرف الويل.

 ترجع الوثائق املطلوبة إىل اإلدارة العامة للشؤون الطالبية يف آجال ال تتخطى  20يوما من تاريخ وضععقد القرض على ذمة الطالب على حسابه الشخصي يف منظومة . www.best.rnu.tn
 يف صورة جتاوز اآلجال احملددة يفقد الطالب األولوية يف التمتع بالقرض اجلامعي.بعد امضاء القرض وارجاعه اىل االدارة املذكورة ،سيتم إعالمك عن طريق خدمة اإلرساليات
القصرية لسحب "اإلذن بالصرف".
-6

متابعة املل رفــات

املعين باألمر الرجوع إىل حسابه ال رشخصي بانتظام عرب منظومة  www.best.rnu.tnوذلك للتعرف
على ر
اخلاصة به
على نتائج دراسة املطلب ومتابعة مل رفــه يف خمتلف املراحل ( حتميل عقد القرض اجلامعي والوثائق
ر

وكذلك اإلعالم بسحب وثيقة "اإلذن بالصرف" ).

