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من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إلى السيدات والسادة:
رؤساء الجامعات
وعمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
حول ضبط شروط و مقاييس انتفاع الطلبة المرسمين بمرحلة الماجستير والمعهد
األعلى للمحاماة والدكتوراه بالمنحة الوطنية بعنوان السنة الجامعية .1111/1111

وبعد ،فقد تم تحديد شروط و مقاييس انتفاع الطلبة بمرحلة الماجستير و و المعهد األعلى
للمحاماة والدكتوراه بالمنحة الوطنية بعنوان السنة الجامعية  1121/1122كما يلي:
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الطلبة المرسمون بمرحلة الماجستير وبالمعهد األعلى للمحاماة:
تسند المنحة الوطنية الجامعية لفائدة الطلبة التونسيين المرسمين بمرحلة

الماجستير (ماجستير بحث و ماجستير مهني) و بالمعهد األعلى للمحاماة بعنوان السنة
الجامعية  1121-1122على أساس الحالة االجتماعية لعائلة الطالب التي يتم إثباتها
باالعتماد على الدخل السنوي الصافي لألبوين الذي يشترط أن يقل عن األجر األدنى
السنوي المضمون للقطاعات غير الفالحية الخاضعة ألحكام مجلة الشغل وذلك بعد
طرح جميع األعباء المتصلة بالخاصيات االجتماعية لعائلة الطالب وبالمسافة
الكيلومترية الفاصلة بين مركز والية مقر سكنى عائلة الطالب و مركز والية المؤسسة
الجامعية التي يدرس بها.
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يتعين على الطلبة المرشحين سحب مطالب ترشحهم في مرحلة أولى على
البوابات اإللكترونية لدواوين الخدمات الجامعية الراجعين لها بالنظر على العناوين
التالية:
-2

ديوان الخدمات الجامعية للشمال ،www.ooun.rnu.tn:

-1

ديوان الخدمات الجامعية للوسط ،www.oouc.rnu.tn:
ديوان الخدمات الجامعية للجنوب www.oous.rnu.tn:

هذا و يتكون ملف الترشح من جملة الوثائق التالية:
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مطلب الترشح مستوفي البيانات و ممضى من طرف المرشح،
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نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
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نسخة من شهادة التسجيل للسنة الجامعية ،1121/1122
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أصل وثيقة التصريح بالضريبة لألشخاص الطبيعيين لكل من أب وأم الطالب
مستخرجة من المصالح المختصة لوزارة المالية (تعوض بشهادة وفاة في حالة
وفاة أحد الوالدين)،

و يستثنى من تقديم وثائق التصريح بالدخل ك ّل من :أبناء الشهداء و الطلبة من جرحى
الثورة و الطلبة من ذوى اإلعاقات العميقة و تع ّوض بالشهادات أو الوثائق المثبتة للحالة
المعنية(ابن شهيد|من جرحى الثورة|حامل إلعاقة عميقة).
و كما يستثنى من تقديم وثائق التصريح بالدخل الطلبة المرسمون بالسنة الثانية من
الماجستير والحائزون على المراتب الثالث األولى(األ ّول و الثاني و الثالث) من كل شهادة
إختصاص من ك ّل مؤسسة جامعية والمص ّرح بنجاحهم بالسنة األولى من الماجستير.و تع ّوض
هذه الوثائق بنسخة من بطاقة األعداد للسنة األولى من الماجستير.
نسخ من شهادات التسجيل بمؤسسات التعليم العالي العمومية لألخوة الطلبة
المنتمين لنفس العائلة،
إلتزام بإرجاع المنحة في صورة التصريح الخاطئ ممضى من طرف الولي
القانوني للطالب( إمضاء معرف به)،
نسخ مطابقة لألصل من بطاقات اإلعاقة لألبوين أو اإلخوة إن وجدت
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شهادة إقامة بإسم ولي الطالب في صورة اختالف عنوان مقر اإلقامة الفعلي
لعائلة الطالب عن العنوان المدون ببطاقة التعريف الوطنية للطالب،
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ظرف بريدي صالح للمراسلة يحمل عنوان المترشح.

ترسل ملفات المترشحين على عنوان ديوان الخدمات الجامعية التي يرجع لها الطالب
بالنظر في أجل أقصاه يوم  10مارس 1111وتعتبر ملغاة جميع المطالب الواردة بعد هذا
األجل
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الطلبة المرسمون بمرحلة الدكتوراه:
تسند المنحة الوطنية الجامعية لفائدة جميع الطلبة التونسيين المرسمين يالسنوات األولى

و الثانية والثالثة بمختلف شهادات الدكتوراه بمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي العمومية
شرط عدم حصول المرشّح لهذه المنحة على أي دخل أو مرتب أو أجر يتأتّى من ممارسته
لوظيفة مهما كانت صبغتها (قارة ،تعاقد ،وقتية) أو أية منحة مهما كان عنوانها.
تتكون ملفات المرشحين لمنحة الدكتوراه من جملة الوثائق التالية:
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نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
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مطلب ترشح للحصول على منحة طلبة الدكتوراه يتم استخراجه من الموقع
التالي www.best.rnu.tn :أو ،www.mes.tn
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نسخة من شهادة التسجيل بمرحلة الدكتوراه للسنة الجامعية ،1121/1122
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تصريح على الشرف بعدم ممارسة المرشح ألي نشاط يتأتى عنه دخل أو مرتب
أو أجر يتأتى من ممارسته لوظيفة و عدم قبوله ألي منحة مهما كان عنوانها طيلة
السنة الجامعية،
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شهادة في عدم الشغل مستخرجة من مكتب التشغيل.
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ظرف بريدي صالح للمراسلة يحمل عنوان المترشح.

ترسل ملفات المرشحين على عنوان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في أجل
أقصاه يوم 10مارس 1111وتعتبر ملغاة جميع المطالب الواردة بعد هذا األجل.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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