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 :مهمةالاستراتيجية   .1

في إطار المحاور األساسية  التعليم العالي والبحث العلمي مهمةاألهداف االستراتيجية لتندرج 

 خرجاتــمو 6161-6102ترة ـــموي للفــنــالتي تم إدراجها ضمن توجهات المخطط الت

على  اللهـــخ المصادقة تــتم  ذي ــالمؤتمر تفعيل إصالح منظومة التعليم العالي والبحث 

التكوين  :وزيعها على أربع مجاالت استراتيجية وهيتوجها محوريا تم ت 01تماد ــاع

 والبيداغوجيا، البحث العلمي والتجديد، الحياة الطالبية والخدمات الجامعية، والحوكمة الشاملة.

 وذلك من خالل: التكوين والبيداغوجيا 

 إمد"، إصالح شامل لمنظومة" 

  التكوين الهندسي،مراجعة منظومة 

 ،مراجعة الدراسات الطبية وشبه الطبية 

 ،تجديد منظومة التوجيه الجامعي 

 ،إصالح هيكلي لمنظومة التعليم العالي الخاص 

 ،تشبيك المؤسسات الجامعية حسب المجاالت واالختصاص 

 رساء منظومة تكوين المكونين،ا 

 البحث،مراجعة النظام األساسي والتأهيل الجامعي إلطار التدريس و 

 صالح لجان االنتداب والترقية واللجان القطاعية،ا 

 .تطوير مراكز المهن وإشهاد الكفاءات وهيكلتها 

 وذلك بـ: البحث العلمي والتجديد 

 ،تمويل عمومي إضافي تنافسي وفق األولويات الوطنية 

 ،إحداث هيئة وطنية للبحث العلمي 

 البيداغوجي،إلحاق مراكز البحث بالجامعات على المستوى العلمي و 

 ،ات تكنولوجية لتجميع التجهيزات العلمية  إحداث منص 

 ،مراجعة اإلطار القانوني المنظم لهياكل التكوين بالدكتوراه 

 ،تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية وأخالقيات البحث العلمي 

 ،إحداث أكاديمية للتكوين وإعادة التوظيف نحو المهن الجديدة للبحث والتجديد 
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 ية الخارجية الخاصة بمشاريع البحث لمرونة التصرف في الموارد الما إضفاء

 والتجديد،

 ،إحداث فضاءات االبتكار والتجديد داخل الجامعات واألقطاب التكنولوجية 

 إحداث تصنيف وطني للمنشورات العلمية حسب االختصاصات. 

 عبر: الحياة الطالبية والخدمات الجامعية 

 نح والقروض والمساعدات االجتماعية،توسيع قاعدة المنتفعين بالم 

  في اإلحاطة النفسية والطبية، نواألخصائييالترفيع في عدد الهياكل 

 ،إحداث مجلس الحياة الجامعية صلب المؤسسات الجامعية 

  ( اعتماد بطاقة جامعية ذكية متعددة الخدماتsmart card multiservices،) 

 ،إرساء نظام تكميلي للتأمين على المرض 

 ( إحداث جامعة للرياضة الجامعيةFédération Sportive Universitaire،) 

 ،إدراج األنشطة الثقافية والجمعياتية ضمن مسارات التكوين االشهادي 

 ،تحفيز النوادي والجمعيات وتطويرها داخل المؤسسات الجامعية 

 ،إرساء منظومة استقطاب واستقبال الطلبة األجانب 

 شتركة بالمؤسسات الجامعية وإشهادها.تهيئة فضاءات الحياة الم 

 من خالل: الحوكمة الشاملة 

 ،إحداث أقطاب وأقاليم جامعية 

 يز االيجابي عن طريق الحوكمة االيجابية،يتفعيل مبدأ التم 

 والجامعات والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث مع  مهمةمراجعة الهياكل التنظيمية لل

 إحداث وظائف جديدة استجابة للمهام المستحدثة،

 ،تعميم الصبغة العلمية والتكنولوجية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث 

  مجالس مؤسسة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث،إحداث مجالس إدارة أو 

 يا للدراسات التكنولوجية تحت إشراف الجامعات،لحاق المعاهد العلا 

 ،إرساء منظومة الوساطة وشبكة جامعية لفض النزاعات 

 ( مآسسة انفتاح المؤسسات الجامعية على المحيطFondation universitaire )

 وتنويع مصادر التمويل الذاتي للمؤسسات الجامعية العمومية،
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 عتماد مع تخصيص هيكل مستقل صياغة استراتيجية شاملة لضمان الجودة واال

 للغرض،

 .إرساء منظومة معلوماتية مندمجة للتصرف 

 :  مهمةالتقديم برامج   .2

جا فرعيا ـبرنام 66برامج وأربع  6161لسنة  التعليم العالي والبحث العلميتتضمن مهمة 

 الفاع 00ويساهم في تحقيقها  أدائهامؤشرا لقيس  73و إستراتيجيا هدفا 00نشاطا و 26و

 .اعمومي

 تتوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التالي:و

 الفرعية والبرامج البرامج حسب المهمة هيكلة:  1عدد  بياني رسم
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 األداء وأنشطة البرامج إطار: 1جدول عدد 

 عدد مؤشرات قيس األداء االستراتيجية عدد األهداف عدد األنشطة البرامج

 01 7 01 برنامج التعليم العالي

 1 0 66 برنامج البحث العلمي

 01 0 2 برنامج الخدمات الجامعية

 8 7 2 برنامج القيادة والمساندة

 73 11 22 المجموع

 

 (2222-2222اطار النفقات متوسط المدى ) .7

 

 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل 7-1
 ألف دينار الوحدة:

 البيان
 مصادر

 التمويل

 إنجازات

2212 

 إنجازات

2213 

 إنجازات

2212 

 ق م

2212 

 التقديرات

2222 2221 2222 

البرنامج 

 التعليم العالي

 

موارد 
 الدولة

449499 444999 9994991 9942949 9949894 9941991 9899441 

 24442 21210 22128 22088 28919 20899 29489 م ذ م ع

مجموع 
 البرنامج

7179101 7173111 7132001 7710173 7213102 7223317 7330019 

البرنامج 

البحث 

 العلمي

 

موارد 
 الدولة

44994 48919 998949 980910 984809 949414 949090 

 2989 9490 9410 9020 094 019 000 م ذ م ع

مجموع 
 البرنامج

00513 03130 710130 172222 111222 701073 701535 

برنامج 

الخدمات 

 الجامعية

موارد 
 الدولة

249424 829410 899992 840448 991919 991494 924190 

 98944 92212 99949 99992 99981 99499 99192 م ذ م ع

مجموع 
 البرنامج

301530 337115 351119 722172 112222 021197 003210 

 برنامج

القيادة  

 والمساندة

موارد 
 الدولة

45292 88909 89818 92191 01491 49098 49048 

 818 884 899 249 219 919 919 م ذ م ع

مجموع 
 البرنامج

45452 33120 30103 12222 23113 01002 07911 

 المجموع

موارد 
 الدولة

9994994 9920498 9941429 9190449 9142049 9414841 2999149 

 90449 99129 80914 89949 89820 81489 81991 م ذ م ع

مجموع 
 البرامج

7055295 7012133 7527201 7101310 7071111 7977771 2101500 
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 : على المدى المتوسط حسب األقسام ومصادر التمويل مهمةالبرمجة نفقات  3-2

  
  

 
 

ا

 ألف دينار لوحدة:ا

 البيان
مصادر 

 التمويل

 إنجازات

2212 

 إنجازات

2213 

 إنجازات

2212 

 التقديرات 2212 ق م

التبويب 

 القديم

التبويب 

 الجديد
2222 2221 2022 

نفقات 

 التأجير

 موارد

 الدولة
9929914 1027940 1051978 1162958 1162958 1270000 1330500 1420390 

   م ذ م ع
 

     

مجموع 

 القسم
1021169 1027940 1051978 1162958 1162958 1270000 1330500 1420390 

نفقات 

 التسيير

موارد 

 الدولة
86182 86322 82787 88024 88024 92689 97996 105300 

 45894 41721 35079 34480 34480 34325 36830 36147 م ذ م ع

مجموع 

 القسم
122329 123152 117112 122504 122504 127768 139717 151194 

نفقات 

 التدخالت

موارد 

 الدولة
161367 188335 209739 244902 250172 249902 252000 255000 

   م ذ م ع
 

     

مجموع 

 القسم
161367 188335 209739 244902 250172 249902 252000 255000 

نفقات 
 اإلستثمار

موارد 

 الدولة
149223 121785 136993 144730 144730 170000 188900 220000 

   م ذ م ع
 

     

مجموع 

 القسم
149223 121785 136993 144730 144730 170000 188900 220000 

نفقات 

العمليات 

 المالية

موارد 

 الدولة
  

 
     

   م ذ م ع
 

     

مجموع 

 القسم
0 0 1 0 0 0 0 0 

بقية 

 نفقات ال

موارد 

 الدولة
1207 1521 5424 5270     

   م ذ م ع
 

     

مجموع 

 القسم
1207 1521 5020 5270 0 0 0 0 

 المجموع

موارد 

 الدولة
1419148 1425903 1486921 1645884 1645884 1782591 1869396 2000690 

 45894 41721 35079 34480 34480 34325 36830 36147 م ذ م ع

مجموع 

 األقسام
1455295 1462733 1521246 1680364 1680364 1817670 1911117 2046584 

 موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وو موارد القروض الخارجية الموظفة تشمل الموارد العامة لميزانية الدولة و :موارد الدولة

 الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية اإلدارية  م ذ م ع:
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 : 2222لسنة مهمة ال توزيع نفقات .1

 توزيع نفقات المهمة حسب األقسام: 1-1

 كما يلي: األقسامحسب  6161تتوزع اعتمادات المهمة لسنة 

 دينارألف  الوحدة:

 التطور 9191تقديرات  9102ق م  

 % المبلغ الجديدالتبويب  التبويب الجديد التبويب القديم
 9.2 107042 9219999 9912404 9912404 * نفقات التأجير

 5.3 4665 42144 44929 44929 * نفقات التسيير

 0.1- 270- 294492 (2)209912 299492 * نفقات التدخالت

 17.5 25270 919999 999189 999189 * نفقات اإلستثمار

 - - - - - * العمليات المالية

(9)0219 النفقات* بقية 
 - - - - 

 8.3 136707 7102.597 7105000 7105000 الجملة على موارد الدولة
* الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
89949 89949 80914 599 1.7 

 8.2 137306 7071111 7101310 7101310 الجملة العامة

 :موزعة كما يلي بقية النفقات حسب التبويب القديم(1) 

 التمويل العمومي قسم  :أ د  2631 *   

 أ د  2631إدراج نفقات التمويل العمومي ضمن نفقات التدخالت ( 2)
 

 قدره ما 6161و تجدر اإلشارة إلى أن النفقات ذات الصبغة التنموية تبلغ بعنوان سنة 

 توزع حسب التبويب الجديد كما يلي : 6101أ د سنة  021.111أ د مقابل  032.111

 دينارألف  الوحدة:

 % التطور  9191تقديرات  9102م  ق
 0.1- 270- 0555 0225 نفقات التدخالت 
 17.5 25270 025555 077245 نفقات االستثمار

   - - نفقات العمليات المالية 
 0161 90111 000111 001111 الجملة

 : البرامج واألقسام ومصادر التمويلحسب  مهمةالتوزيع نفقات   1-2

 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي: 6161المهمة لسنة  اعتماداتتتوزع 

 

 



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2020 السنة المالیة:

  : مهمة التعلیم العالي و البحث العلمي27المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2020تتوزع اعتمادات مهمة التعلیم العالي و البحث العلمي لسنـة  : 

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : تعلیم عالي1البرنامج  

1 074 438 00039 330 000

22 723 000

14 031 00041 820 000

10 700 000

1 074 438 00039 330 00014 031 0001 180 319 000

1 169 619 000

10 700 000

22 723 000

52 520 000

52 520 000 000 031 00014 438 074 1مجموع البرنامج 62 053 0001 203 042 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : بحث علمي2البرنامج  

54 499 0004 547 000

1 875 000

6 205 00066 520 000

7 580 000

54 499 0004 547 0006 205 000139 351 000

131 771 000

7 580 000

1 875 000

74 100 000

74 100 000 000 205 0006 499 54مجموع البرنامج 6 422 000141 226 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : الخدمات الجامعیة3البرنامج  

110 878 00039 860 000

10 181 000

228 836 00020 900 000

5 600 000

110 878 00039 860 000228 836 000406 074 000

400 474 000

5 600 000

10 181 000

26 500 000

26 500 000 000 836 000228 878 110مجموع البرنامج 50 041 000416 255 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة و المساندة9البرنامج  

30 185 0008 952 000

300 000

830 00010 760 000

6 120 000

30 185 0008 952 000830 00056 847 000

50 727 000

6 120 000

300 000

16 880 000

16 880 000 000 000830 185 30مجموع البرنامج 9 252 00057 147 000

170 000 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

1 270 000 00092 689 000

35 079 000

249 902 000140 000 000

30 000 000

1 270 000 00092 689 000249 902 0001 782 591 000

1 752 591 000

30 000 000

35 079 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

1 270 000 000127 768 000249 902 0001 817 670 000

170 000 000
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66%
8%

23%

3%

    البرامج  و    ن  ا  م م  ال      ال ال  والب   ال  م         ر   ب ان  

 الموار  ال ا    ل م   ا  ال موم      بار و    

برنامج ال      ال ال 
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برنامج ال  ما  الجام   

برنامج ال  ا   والم ان  

71%
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14%

10%

 و    ن  ا  م م  ال      ال ال  والب   ال  م       ب            ر   ب ان  

 الموار  ال ا    ل م   ا  ال موم      بار و    الن    

ن  ا  ال  ج ر

ن  ا  ال    ر

ن  ا  ال     

ن  ا  ا    مار
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المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة  اعتماداتتوزيع  .2

  :المحاسبة العمومية

 

 كما يلي: 6161يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، 

 الدينارألف الوحدة:

 المؤسسات البرامج
 نفقات محمولة

 على منحة الدولة

 نفقات محمولة

 على موارد ذاتية
 الجملة

 برنامج

التعليم 

 العالي

 11313 21923 77874 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 2001 800 5610 المحاسبة العمومية خاضعة لمجلة مؤسسات غير

برنامج 

البحث 

 العلمي

 361 38 691 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 01811 1837 18053 المحاسبة العمومية خاضعة لمجلة مؤسسات غير

برنامج 

الخدمات 

 الجامعية

 21260 10181 50340 المحاسبة العمومية مؤسسات خاضعة لمجلة

 خاضعة لمجلة المحاسبة العموميةمؤسسات غير 
   

برنامج 

القيادة 

 والمساندة 

 0108 711 748 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 المحاسبة العمومية خاضعة لمجلة مؤسسات غير
   

مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العموميةال مجموع  129653 32442 162095 

 26300 2637 23663 المحاسبة العمومية خاضعة لمجلة مؤسسات غيرمجموع ال

 188395 35079 153316 المجموع

 المهمة: أعوان .2

عونا ويشمل العدد الجملي لألعوان  72217: 6161يبلغ عدد أعوان المهمة إلى موف ى سنة 

بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة  مهمةالمرخص فيهم بال

ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة باإلضافة إلى أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة 

  لمجلة المحاسبة العمومية ويتوزعون على النحو التالي:

 

 

أعوان االدارات 

المركزية 

 والجهوية

أعوان المؤسسات 

 الخاضعةالعمومية 

لمجلة المحاسبة 

 العمومية

 1المجموع 

أعوان المؤسسات 

العمومية غير 

الخاضعة لمجلة 

  المحاسبة العمومية

 2المجموع 

 26334 169 26165 22144 4021 برنامج التعليم العالي -

 1654 492 1162 121 1041 برنامج  البحث العلمي -

 5379 5336 43 برنامج الخدمات الجامعية -
 

5379 

 801 101 700 برنامج القيادة والمساندة -
 

801 

 34168 661 33507 27702 5805 المجموع الجزئي

 في حالة الحاق -
 

2075 2075 
 

2075 

 36243 661 35582 29777 5805 المجموع العام
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 :2222لسنة  مهمةاللتحليل اإلجمالي لنفقات ا .3

 م د مقابل 0386.210 ـب 6161التعليم العالي والبحث العلمي لسنة  مهمة نفقاتقدرت 

وتتوزع على  %8.7م د تمثل نسبة  072.313أي بزيادة قدرها  6101م د سنة  0202.880

 النحو التالي:

 نفقات التأجير: -3-1

زيادة ب 6101م د سنة  0026.128مقابل  6161م د سنة  0631.111بـ  نفقات التأجير قدرت

في  اتلزيادل اإلنعكاس المالي  لتغطية خاصة وذلك %1.6بنسبة أي م د  013.106 درهاــق

 .تقاعدالنتدابات وواإلاألجور إلى جانب الترقيات 

 نفقات التسيير: -3-2

زيادة بأي   6101م د سنة  88.160ل ـابـمق 6161نة ــم د س 16.281بـ  نفقات التسيير قدرت

لمنحة العودة وذلك خاصة لتغطية اإلنعكاس المالي   %2.7 م د وبنسبة 0.222 قدرها

التغذية النفقات على م د إلى جانب تغطية انعكاس ارتفاع  0.111 مقد ر بــوال ةـيـمدرسـال

 .والطاقة بالمطاعم والمبيتات الجامعية

سنة  م د 72.131 بـالموارد الذاتية للمؤسسات العمومية المخصصة لنفقات التسيير كما تقد ر 

لة نسبة زيادة بـ  6101م د سنة  70.081مقابل  6161   .%0.3مسج 

 نفقات التدخالت: -3-7

أي  6101م د سنة  621.036ل ـابـقـم 6161ة ـم د سن 601.116بـ  نفقات التدخالت قدرت

وذلك بإعتبار التبويب الجديد لنفقات ميزانية  .% -1.00 نسبةم د وب 1.631قدره  بنقص

 الدولة.

 نفقات االستثمار: -3-1

أي  6101م د سنة  000.371مقابل  6161م د سنة  031.111بـ  نفقات اإلستثمار قدرت

لتمويل المشاريع  اإلعتماداتوستخصص  %03.2نسبة وبم د  62.631بزيادة قدرها 

 والبرامج التالية:
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 ر البنية التحتية وتحسين ظروف التكوين :يتطو -أ

 مشاريع بناء وتوسعة مؤسسات التعليم العالي للحد من االكتظاظ  مواصلة انجاز

والتخفيض من عدد المقرات المؤقتة التي ال تستجيب في أغلب األحيان لمتطلبات التكوين، وقد 

 م د لهذا الغرض . 01.283تم اقتراح رصد اعتمادات قدرها 

 تأمين التدريس والبحث مواصلة تجهيز مؤسسات التعليم العالي والبحث بالمعدات الالزمة ل

لية قدرها ـــمن تجهيزات دراسية واعالمية وخاصة علمية وقد تم للغرض رصد اعتمادات جم

 م د. 02.271

  صيانة مقرات مؤسسات التعليم العالي نظرا لقدم وتداعي عديد البناءات وقد تم اقتراح

م د علما وأنه سيتم تحويل أغلبها إلى جزء الجامعات في  06.311رصد اعتمادات جملية قدرها 

 اطار دعم الالمركزية.

 تطوير اإلنتاج العلمي وتحسين جودته وذلك من خالل :  -ب

 هياكل البحث مع توجيه نشاطها نحو األولويات الوطنية التي تم تحديدها  مواصلة دعم

ربط تمويلها باإلنتاج العلمي بصفة تشاركية مع جميع األطراف المعنية ومع  6103خالل سنة 

وبتأثيرها في المحيط االقتصادي واالجتماعي واعتماد معايير موضوعية لذلك إلى جانب 

مساندة هياكل البحث للحصول على االعتماد. وقد تم تخصيص اعتمادات جملية قدرها 

 م د  للغرض. 60.111

 تثمين نتائج البحث واالنفتاح على المحيط : -ت

  تطوير برامج تثمين نتائج البحث بتنويعها لتشمل جميع الهياكل المعنية توسيع مجاالت

بمجال التثمين كمعاهد الدراسات التكنولوجية ومدارس الهندسة إلى جانب احداث مشاريع 

تثمين ايالفية باألقطاب التكنولوجية ومشاريع تثمين في اطار التعاون الدولي، مع اعتماد 

طلبات ترشحات يتم تقييمها واختيار احسنها من قبل لجان  التمويالت التنافسية على أساس

تبلغ ــعلمية مختصة. ويقترح الترفيع في االعتمادات المخصصة لتثمين البحث العلمي ل

 م د. 6.161
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  دعم البحوث اإليالفية باعتبارها تمكن من تجميع هياكل بحث مختلفة مع النسيج

على المستوى الوطني وقد تم اقتراح رصد االقتصادي واالجتماعي حول محاور ذات أولوية 

 .م د 2.111اعتمادات قدرها 

 دعم التعاون الدولي : -ث

  تدعيم مجاالت التعاون العلمي بتوسيع الشراكة العلمية لتشمل عديد الدول على غرار

، ار نقل المعرفة والمساندة الفنيةالصين وكوريا وغيرها، واالنفتاح على الدول االفريقية في اط

 م د 1.011إلى جانب تدعيم التعاون مع الشركاء التقليديين، ويقترح رصد اعتمادات قدرها 

 للغرض.

 تحسين ظروف البحث العلمي بتوفير الوسائل اللوجستيكية الالزمة : -ج

  مواصلة دعم المؤسسات ومراكز البحث بالتجهيزات العلمية الالزمة خاصة في اطار

م د مع الحرص  3.111القرض البنك االوروبي لالستثمار، وذلك برصد اعتمادات تناهز 

 على ترشيد استعمالها من قبل جميع الباحثين على الصعيد الوطني وعلى دورية صيانتها.

 م د لالشتراكات االلكترونية في  06.111عتمادات قدرها نشر االعالم العلمي عبر رصد ا

 الدوريات العلمية.

 :وتنسيق بين هياكل البحثحوكمة منظومة البحث والتجديد لضمان أكثر نجاعة  -ح

  وذلك بدراسة إحداث هيئة وطنية للبحث العلمي وتركيز منظومة تصرف في الجودة

والتصنيف لمخابر البحث وسيتم تغطية تكلفة بمراكز البحث واالنطالق في مسارات االعتماد 

  .هذه البرامج عن طريق قرض البنك الدولي

 تطوير السكن الجامعي :  -خ

 تمت برمجة بناء وتوسعة حيث  الترفيع في طاقة االستيعاب وتحسين ظروف االيواء

مكن م د، وسي 60.021وتهيئات لعدد من مؤسسات الخدمات الجامعية باعتمادات جملية قدرها 

لية لطلبات السكن لمستحقيها، من رفع نسبة االستجابة لطلبات ذلك، عالوة على االستجابة اآل

 .السكن االستثنائي
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 تطوير ألنشطة الثقافية والرياضية :  -د

 قدرها  خصيص اعتمادات بنفقات االستثمارفي اطار دعم األنشطة الثقافية والرياضية تم ت

م د لتهيئة المالعب الرياضية إلى  6.211ات قدرها أد لتهيئة المراكز الثقافية واعتماد 711

 م د لألنشطة الطالبية وتطوير الخدمات الجامعية. 2.111جانب تخصيص اعتمادات قدرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

الثا�يالثا�ي  املحور املحور    
  

امل�مة حسب امل�مة حسب   نفقاتنفقات

  ال��امجال��امج
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 : التعليم العالي1البرنامج عدد 
 

 واستراتيجيته:تقديم البرنامج  -1

 

الجامعي وفقا للمعايير والمواصفات  التكوين بجودة النهوض إلى العالي التعليم يهدف برنامج

العالمية وتعزيز تشغيلية الخريجين من خالل إرساء شراكة متينة بين الجامعات والمؤسسات 

االجتماعية واالقتصادية وتدعيم الشعب التي تتميز نسبيا بقدرة تشغيلية عالية وتنمية شخصية 

رة باإلضافة إلى تحسين ظروف العمل داخل الطالب وتطوير كفاءاته، ونشر ثقافة المباد

 المؤسسات الجامعية.

 

األهداف التي تم ضبطها لهذا البرنامج في إطار المحاور األساسية التي تم إدراجها وتندرج 

الخاصة بقطاع التعليم  6161-6102لمخطط التنمية للفترة  ضمن التوجهات االستراتيجية

 والبحث العالي التعليم منظومة عن مؤتمر تفعيل إصالحتلك المنبثقة العالي والبحث العلمي و

 (.6162-6102العلمي للعشرية القادمة )

 

 وترتكز أولويات البرنامج حول المحاور االستراتيجية التالية:

 نفتاح على المحيطالتشغيلية واال: 

 ضمنالتعليم العالي والبحث العلمي المستقبلية للمنظومة الجامعية  مهمةتندرج استراتيجية  

ر اإلدماج المهني يوتيس الرؤية الوطنية في أبعادها المتعلقة بخلق منظومة تدعم تشغيلية طلبتها

على  والعملدعم جودة التكوين في الجامعة التونسية هذا ما يدفعها للحرص عل  ،لخريجيها

اديمي مع متطل بات المحيط االقتصادي واالجتماعي ضمانا لحسن مالءمة هذا التكوين األك

حيث بلغت نسبة الطالبات المتخرجات  خاصة من اإلناث ها في سوق الشغلياندماج خريج

في حين تسجل نسبة بطالة اإلناث ارتفاعا ملحوظا مقارنـة بالذكور لتبلغ  6103سنة   31.6%

 بالنسبة للذكور.  ٪03.6 مقابل ٪ 78.8

 

شراكة مؤسساتية بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية وبين  ويتطلب هذا التمشي إرساء

القطاعين العام والخاص في تفاعل موصول مع متطلبات المحيط وترابط ناجع بين مختلف 
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إلى  مهمةالتسعى ستكريس هذه األولويات ولمستويات التكوين والتدريب لبناء مجتمع المعرفة. 

ل ليةالتا توظيف اآلليات  :التي من شأنها أن ترس خ الترابط الضروري بين الجامعة والمشغ 

 التكوين بالتداول، 

 التكوين المستمر، 

 تطوير منظومة البناء المشترك لمسالك التكوين، 

  كز المهن و اشهاد الكفاءاتامردعم، 

 تأهيل المسارات اإلشهادية بمقاربة المهارات والمهن، 

  والعمل على تثمين المهاراتإجبارية القيام بالترب صات، 

 دة  .اعتماد آليات بيداغوجية مجد 

 

 :دعم جودة التكوين 

 تواجه منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس جملة من التحديات لعل أهمها تطوير

لتأمين تالؤمه مع الحاجيات الحقيقية للمجتمع واالقتصاد من أجل تحسين  التكوين جودة

 .لدى الخريجينالطلبة وترسيخ ثقافة المبادرة وريادة األعمال  مكتسبات ومهارات

 

االيام الوطنية لتفعيل اصالح التعليم العالي خالل  تمهذه الرؤية االستراتيجية، ولتحقيق 

لعشرية العمل عل تحقيقها خالل ا سيتم لهذا البرنامججملة من األهداف  ضبط والبحث العلمي

 على غرار: (6162-6102القادمة )

 التكوين. وعروض منظومات إصالح 

 ارساء منظومة ضمان الجودة واالعتماد. 

 والبحث. العالي التعليم مؤسسات تشبيك 

 الشهادات. تأهيل منظومات تطوير 

 الجامعي. التوجيه منظومة تطوير 
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 خارطة برنامج التعليم العالي:  1رسم بياني عدد 

 
 

  حسب األنشطة على النحو التالي: 6161 وتتوزع ميزانية برنامج التعليم العالي لسنة

 ألف دينارالوحدة:                                                              

 2222تقديرات  األنشطة البرنامج

 قيادة التكوين الجامعي

 0111 التصرف في الموارد البشرية إلطار التدريس الجامعي

 1090 الموارد البشرية واللوجستية

 1710 التجديد الجامعي والتشغيلية

 6111 البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي

 778 التقييم واالعتماد وضمان الجودة

 11260 الزيتونةالتدريس والتكوين بجامعة  الزيتونةالتكوين والبيداغوجيا في جامعة 
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 93669 تونسالتدريس والتكوين بجامعة  التكوين والبيداغوجيا في جامعة تونس

 118645 التدريس والتكوين بجامعة تونس المنار التكوين والبيداغوجيا في جامعة تونس المنار

 159941 التدريس والتكوين بجامعة قرطاج التكوين والبيداغوجيا في جامعة قرطاج

 77045 التدريس والتكوين بجامعة منوبة التكوين والبيداغوجيا في جامعة منوبة

 94245 التدريس والتكوين بجامعة سوسة والبيداغوجيا في جامعة سوسةالتكوين 

 88246 التدريس والتكوين بجامعة المنستير التكوين والبيداغوجيا في جامعة المنستير

 49867 التدريس والتكوين بجامعة القيروان التكوين والبيداغوجيا في جامعة القيروان

 41604 التدريس والتكوين بجامعة جندوبة جندوبةالتكوين والبيداغوجيا في جامعة 

 160994 التدريس والتكوين بجامعة صفاقس التكوين والبيداغوجيا في جامعة صفاقس

 79609 التدريس والتكوين بجامعة  قابس التكوين والبيداغوجيا في جامعة قابس

 43126 التدريس والتكوين بجامعة قفصة التكوين والبيداغوجيا في جامعة قفصة

 6130 التدريس والتكوين بالجامعة االفتراضية التكوين والبيداغوجيا في الجامعة االفتراضية

التكوين والبيداغوجيا في المعاهد العليا 

 للدراسات التكنولوجية

التدريس والتكوين بالمعاهد العليا للدراسات 

 التكنولوجية
140689 

 1180319 المجموع = 
 

 أداء البرنامج: -2

 إطارأداء البرنامج في ما يلي: يتمثل

 :للبرنامج وتطور مؤشرات األداء االستراتيجيةاألهداف  1.2

 . وتتمثل األهداف في:مؤشرات لقيس أداء برنامج التعليم العالي عشرأهداف و تم ضبط ثالث

 هذا الهدف في إعداد الطلبة وفقا يتمثل  :إعداد الطلبة لالندماج في سوق الشغل

لتيسير اإلدماج المهني لحاجيات المجتمع وسوق الشغل وتوفير األرضية المالئمة 

 مهمةستحرص ال من اإلناث لخريجينونظرا لالرتفاع المسجل في عدد ا .للخريجين

مراعاة  رفي إطاذلك و الطالبات خالل مسيرتهن الدراسيةتعزيز تدخالتها لفائدة  على

 وبقية فئات المجتمع. ذكوروال ناثتكافؤ الفرص بين اإل

 الهدف في الرفع من جودة التكوين  يتمثل هذا: تحسين جودة التكوين الجامعي

الجامعي وتحسين مردوديته لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على تنمية كفاءة الطالب 

 . ومهاراته وتحسين إدماجه في سوق الشغل

  الهددف فدي تعزيدز الحوكمدة  يتمثل هذا:  وانفتاح الجامعة على المحيطتعزيز الحوكمة

وتعزيز انفتداح الجامعدة  موارد المؤسسات الجامعية من جهة قصد ترشيد التصرف في
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 على المحديط مدن جهدة أخدرى لمدا فدي ذلدك مدن انعكاسدات إيجابيدة علدى تنميدة المدوارد

 وبالتالي تحسين ظروف التكوين بها. الذاتية للمؤسسات

 

 قائمة أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامججدول 

 اعداد الطلبة لالندماج في سوق الشغل :1.1الهدف 

 اتالمؤشر
 التقديرات م .ق اإلنجازات

2212 2213 2212 2019 2222 2221 2222  

نسبة تطور :  1.1.1المؤشر

عدد الطلبة المسجلين 

بالشهادات ذات البناء 

 المشترك

0,9% -12,8% 40,2% 25,0% 10% 10% 10% 

نسبة الطلبة : 2.1.1المؤشر

 المتحصلين على اإلشهاد
- 5% 8,8% 27,3% 26,8% 30,7% 32,8% 

عدد الطلبة : 7.1.1المؤشر

المشاركين في دورات 

 تكوينية

- 20062 25473 45000 63000 96000 115000 

فئات المجتمع بدون وكافة  المتعلقة بضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال المؤشرات

 :تمييز

 اتالمؤشر
 التقديرات م .ق اإلنجازات

2212 2213 2212 2019 2222 2221 2222  

نسبة الطالبات المتحصالت على 

 االشهاد من مجموع الطلبة
    21 % 21 % 21 % 

نسبة الطالبات المشاركات في 

 دورات تكوينية من مجموع الطلبة
    21 % 21 % 21 % 
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 : تحسين جودة التكوين الجامعي2.1الهدف 

 المؤشرات
 التقديرات ق,م اإلنجازات

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

معدل  :1.2.1المؤشر

السنوات المقضاة  للحصول 

 على شهادة اإلجازة

3,67 3,61 3,61 3,45 3,44 3,32 3,2 

 

نسبة األساتذة : 2.2.1المؤشر 

واألساتذة المحاضرين من 

 األساتذة الباحثينجملة 

  20,1% 19,3% 20,3% 20,4% 20,5% 

عدد  :7.2.1المؤشر 

المدرسين المتمتعين بدورات 

 تكوينية

- 300 1500 5000 7000 10000 11000 

عدد  :1.2.1المؤشر 

المعتمدة المؤسسات الجامعية 

المنخرطة في مسار و

 .االعتماد

 

عدد المؤسسات الجامعية 

على المتحصلة على االعتماد 

 الصعيد الدولي.

 62 01 3 2 7 ـ ـ

عدد المؤسسات التي خضعت 

لعمليات تقييم في إطار مسار 

 االعتماد

7 14 15 19 23 27 30 

 تعزيز الحوكمة وانفتاح الجامعة على المحيط:  7.1الهدف 

 المؤشرات
 التقديرات م .ق اإلنجازات

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

نسبة تطور  :1.7.1المؤشر 

 الطلبة األجانب.عدد 
- - - 38% 81% 70% 12,36% 

عدد المتكونين  :2.7.1المؤشر 

 في إطار التكوين المستمر
- - - 10000 15000 20000 25000 

عدد تطور  : 3.7.1المؤشر 

 اتفاقيات الشراكة المبرمة
- 200 250 300 310 320 330 
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  أنشطة البرنامج: 2.2

 المؤشرات الهدف

 تقديرات

 المؤشرات

 2020لسنة 

 األنشطة التدخالت

: 1.1الهدددددددددددددف

إعددددددداد الطلبددددددة 

لالندددددددماج فددددددي 

 سوق الشغل

نسبة تطدور   :1.1.1المؤشر

عددددددددد الطلبدددددددة المسدددددددجلين 

بالشددددددددددهادات ذات البندددددددددداء 

 المشترك

10% 

تعميم مراكز المهن وإشهاد الكفاءات على كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي  -

 .والبحث

 تشبيك مراكز المهن وإشهاد الكفاءات على المستوى الوطني والدولي. -

 االختصاصات ذات التشغيلية العالية وتحيينها.انجاز استبيان لمراجعة قائمة  -

 إبرام اتفاقيات شراكة بين اللجان القطاعية والجامعات المهنية. -

 تأهيل شهادات جديدة في االختصاصات ذات التشغيلية العالية. -

وبرامجه في مختلف المسالك مع الحاجيات الفعلية للمحيط  التكوينمالئمة مناهج  -

 االقتصادي واالجتماعي

 تأهيل شهادات جديدة ذات البناء المشترك. -

القيام بجرد لحاجيات المؤسسات االقتصادية من المهارات وحاجيات التكوين )مراصد  -

 القطاعات(،

تعزيز دور الهياكل البيداغوجية بالمؤسسات الجامعية واللجان الوطنية القطاعية  -

األخذ بعين االعتبار درجة المكلفة بالتأهيل وتجديد التأهيل ودعمها حتى تتمكن من 

 التالؤم بين عروض التكوين والمتغيرات الوطنية والدولية،

 تفعيل المراصد الجامعية والمهنية والتنسيق مع المرصد الوطني للتشغيل والمهارات، -

 تحديد المهن ذات القيمة المضافة العالية، -

 .البناء المشتركتحفيز المدرسين والمهنيين على المشاركة في بعث شهادات في إطار  -

: التجديد الجامعي 7 نشاط

 والتشغيلية

نسددبة الطلبددة  :2.1.1المؤشددر

 المتحصلين على اإلشهاد
26,8% 

عدددد الطلبددة  :7.1.1المؤشددر

المشدددددددداركين فددددددددي دورات 

 تكوينية

63000 
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 إحداث خلية للنهوض بالبناء المشترك على مستوى الجامعة. -

 مأسسة الشراكة بين الجامعة والمؤسسة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية. -

 )منصات قارة، تبادل بين الفاعلين المعنيين(. انجاز منظومة إعالمية حول المهن -

 والكفاءات.اعتماد أدلة مرجعية حول المهن  -

 :2.1الهدددددددف 

تحسدددددين جدددددودة 

 التكوين الجامعي

 

معددددددددددل  :1.2.1المؤشدددددددددر

السنوات المقضداة  للحصدول 

 على شهادة اإلجازة

3,44 

 :تطوير البعد الميداني للتدريس عبر -

 برمجة القرية اللغوية لفائدة الطلبة. -

 تسهيل عملية اندماج الطلبة الجدد. -

تفعيل لجان الجودة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي ودعمها باإلمكانيات المادية  -

 والبشرية.

منظومة التقييم واالمتحانات في نظام 'أمد' نحو مزيد من المرونة وبهدف مراجعة  -

تحسين جدوى عملية التقييم وجعلها معيار المدى تلقي واكتساب المعلومات وقدرة 

 الطالب على توظيفها واستغاللها وذلك وفقا للمعايير الدولية.

 إرساء منظومة للمرافقة البيداغوجية للطالب، -

 توجيه الجامعي وتحسينها،مراجعة منظومة ال -

تطوير المعابر بين االختصاصات وتحويل المكتسبات وذلك بإدخال مزيد من المرونة  -

 .والحركة بالنسبة للطلبة

: التصرف في الموارد 0 نشاط

 البشرية

 : الموارد اللوجيستية6نشاط 

: التجديد الجامعي 7 نشاط

 والتشغيلية

: البنية التحتية لمؤسسات Jنشاط 

 العالي التعليم

: التقييم واالعتماد 0 نشاط

 وضمان الجودة

  :12إلى نشاط  2من نشاط 

 التدريس والتكوين بـ:

 جامعة الزيتونة .2

 جامعة تونس .2

 جامعة تونس المنار .3

 جامعة قرطاج .8

 جامعة منوبة .1

 جامعة سوسة .01

نسدددددددددبة : 2.2.1المؤشدددددددددر 

األسدددددددددددددداتذة واألسدددددددددددددداتذة 

المحاضددددددرين مددددددن جملددددددة 

 األساتذة الباحثين

20,3% 

عدددددددددددد  :7.2.1المؤشددددددددددر 

المدرسين المتمتعين بدورات 

 تكوينية

7000 

عدددددددددددد  :1.2.1المؤشددددددددددر 

المؤسسات الجامعية المعتمدة 

 والمنخرطدددددددة فدددددددي مسدددددددار

 .االعتماد

عدددد المؤسسددات الجامعيددة  -

المتحصددلة علددى االعتمددداد 

 على الصعيد الدولي.
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عددددددد المؤسسدددددات التدددددي  -

خضعت لعمليات تقيديم فدي 

 إطار مسار االعتماد
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 جامعة المنستير .00

 جامعة القيروان .06

 جامعة جندوبة .07

 جامعة صفاقس .00

 جامعة قابس .02

 جامعة قفصة .02

 االفتراضيةالجامعة  .03

المعاهد العليا للدراسات  .08

 التكنولوجية

: 7.1الهدف 

تعزيز الحوكمة 

وانفتاح الجامعة 

 على المحيط

نسبة تطور  :1.7.1المؤشر 

 عدد الطلبة األجانب.
81% 

 استراتيجية الستقطاب الطلبة األجانب.وضع  -

 احداث وكالة الستقطاب الطلبة األجانب. -

 مراجعة النصوص المنظمة للتكوين المستمر بالجامعات. -

 

: التجديد الجامعي 7 نشاط

 والتشغيلية

عدد  :2.7.1المؤشر 

المتكونين في إطار التكوين 

 المستمر

15000 

عدد تطور  : 3.7.1المؤشر 

 الشراكة المبرمةاتفاقيات 
310 
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 نـفـقـات البرنامج: -7

مقابل  م د 0081.701في حدود  6161عليم العالي  لسنة ـضبطت نفقات برنامج الت

 درتــقالتي  ةـيلمؤسسات العمومـة لـيـذاتـوارد الـدون إعتبار الم  6101سنة  م د 0186.081

 كما يلي:هذه النفقات  وتتوزع. 6101م د سنة  66.277مقابل  6161م د سنة  66.367 بـ

 ألف دينار الوحدة:

 2212إنجازات  مصادر التمويل البيان

 2212ق م  

 الفارق 2222تقديرات 
النسبة 

(%) 
 التبويب الجديد التبويب القديم

نفقات 

 التأجير

 9,4 92075 0130078 186727 186727 112281 م ع م

 ح خ
  

 
   

 9,4 92075 1231172 222727 222727 222222 موارد الدولة

 م ذ م ع
  

 
   

 9,4 92075 1231172 222727 222727 222222 مجموع القسم

نفقات 

 التسيير

 1,8 693 71771 78273 78273 73186 م ع م

 ح خ
      

 1,8 693 72772 72273 72273 73222 موارد الدولة

 0,8 190 66367 66277 66277 67031 م ذ م ع

 1,4 883 22227 21132 21132 21122 مجموع القسم

نفقات 

 التدخالت

 1,5 201 00170 07871 07681 07718 م ع م

 م ق خ م
      

 ح خ
      

 1,5 201 11271 17272 17222 17722 موارد الدولة

 م ذ م ع
      

 1,5 201 11271 17272 17222 17722 مجموع القسم

نفقات 

 اإلستثمار

 2,4 1000 00861 01861 00731 07011 م ع م

 63,9 4170 01311 2271 2271 8203 م ق خ م

 ح خ
  

 
   

 10,9 5170 22222 13722 )*( 13222 21213 موارد الدولة

 م ذ م ع
  

 
 

  

 10,9 5170 22222 13722 13222 21213 مجموع القسم

 المجموع 

 8,7 93969 0021201 0132221 0132221 0111021 م ع م

 63,9 4170 01311 2271 2271 8203 م ق خ م

 ح خ
  

 
   

 9,1 98139 1122712 1222122 1222122 1222212 موارد الدولة

 0,8 190 66367 66277 66277 67031 م ذ م ع

 8,9 98329 1227212 1121317 1121317 1272122 المجموع 

 أد بقسم التمويل العمومي في التبويب القديم، تم  تحويلها في التبويب الجديد إلى قسم التدخالت. 221 )*( منها
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2020كمـا تتوزع تقدیرات  : 

3 843 000196 00010 00011 200 00015 249 000 قیادة التكوین الجامعي1

10 065 000355 000180 000660 00011 260 000 التكوین والبیداغوجیا في جامعة الزیتونة2

87 749 0002 720 0001 450 0001 750 00093 669 000 التكوین والبیداغوجیا في جامعة تونس3

110 095 0004 200 0001 250 0003 100 000118 645 000 التكوین والبیداغوجیا في جامعة تونس المنار4

146 681 0004 972 0002 488 0005 800 000159 941 000 التكوین والبیداغوجیا في جامعة قرطاج5

71 396 0002 450 000869 0002 330 00077 045 000 التكوین والبیداغوجیا في جامعة منوبة6

88 370 0002 150 0001 155 0002 570 00094 245 000 التكوین والبیداغوجیا في جامعة سوسة7

79 596 0004 205 0001 035 0003 410 00088 246 000 التكوین والبیداغوجیا في جامعة المنستیر8

44 452 0001 815 000650 0002 950 00049 867 000 التكوین والبیداغوجیا في جامعة القیروان9

39 125 0001 125 000404 000950 00041 604 000 Aالتكوین والبیداغوجیا في جامعة جندوبة
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150 045 0004 649 0001 500 0004 800 000160 994 000 Bالتكوین والبیداغوجیا في جامعة صفاقس

71 459 0003 350 000800 0004 000 00079 609 000 Cالتكوین والبیداغوجیا في جامعة قابس

37 658 0001 818 000550 0003 100 00043 126 000 Dالتكوین والبیداغوجیا في جامعة قفصة

5 183 000347 000550 00050 0006 130 000 Eالتكوین والبیداغوجیا في الجامعة االفتراضیة

128 721 0004 978 0001 140 0005 850 000140 689 000 Fالتكوین والبیداغوجیا في المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة

1 074 438 00039 330 00014 031 00052 520 0001 180 319 000 1جمـــلة البرنامج
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 نفقات التأجير  -7-1

في حدود  6161م العالي لسنة ـعليـتـرنامج الـبــضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا ل

م د وبنسبة  16.132أي بزيادة تقدر بـ  6101م د سنة  186.727مقابل م د  0130.078

أستاذ مساعد  71المتمثلة في  6161ات وستخصص هذه الزيادة خاصة لتغطية إنتداب .1,0%

 6101وإنـتدابـات  م د 1.771 بإنعكاس مالي قدره 6161أشهر سنة  7مدة ـــــللتعليم العالي ل

ز  61تكنولوجي و 02أستاذ مساعد للتعليم العالي و 082المــتمثلة في  بإنعكاس مالي أستاذ مبر 

الترقيات وفي األجور إضافة لتغطية اإلنعكاس المالي للزيادات  م د 1.622جملي قدره 

 .تقاعدالو

 على النحو التالي: حسب الهياكل عونا يتوزعون 62770وسيتم  تخصيص هذه اإلعتمادات لخالص 

  : أعوان اإلدارات المركزية والجهوية 
 

 عونا 0160

  أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة

 لمجلة المحاسبة العمومية :

 
 

 عونا 66000

  أعوان المؤسسات العمومية غير

 الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية :

 
 

 عونا 021

 

 نفقات التسيير  -7-2

 م د 71.771في حدود  6161ودفعا لبرنامج التعليم العالي لسنة ضبطت نفقات التسيير تعهدا 

وستخصص هذه  .%0,8م د وبنسبة  1.217أي بزيادة تقدر بـ  6101سنة  م د 78.273مقابل 

العودة المدرسية ألساتذة التعليم الثانوي المباشرين  مستلزمات لتغطية مصاريفالزيادة خاصة 

 .مهمةبال

الراجعة بالنظر لبرنامج التعليم العالي خالل سنة  العمومية للمؤسساتوتقدر الموارد الذاتية 

 : وتتأتى أساسا من معاليم التسجيل وتوزع على النحو التالي م د 66.367ـ ب  6161

 الوحدة:ألف دينار

 البيان
 نفقات

 التأجير

 نفقات

 التسيير

 نفقات

 التدخالت

 نفقات

 اإلستثمار

 نفقات

العمليات 

 المالية

 المجموع

 111 - - - 000 - جامعة الزيتونة

 1227 - - - 0627 - جامعة تونس
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 2223 - - - 2213 - جامعة تونس المنار

 2222 - - - 6262 - جامعة قرطاج

 1112 - - - 0001 - جامعة منوبة

 2232 - - - 6131 - جامعة سوسة

 1322 - - - 0362 - جامعة المنستير

 122 - - - 011 - جامعة القيروان

 جامعة جندوبة
 

270 
  

 271 

 2222 - - - 6262 - جامعة صفاقس

 222 - - - 111 - جامعة قابس

 172 - - - 076 - جامعة قفصة

 2222 - - - 6128 - المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية

 222 - - - 811 - فاعل عمومي الجامعة اإلفتراضية

 22327 - - - 22327 - المجموع

 

 نفقات التدخالت  -7-7

 6161لسنة   م د 00.170تعهدا ودفعا لبرنامج التعليم العالي في حدود  تالتدخال ضبطت نفقات

دات اتميم اعـوقد تم ترس. %0,2م د أي بنسبة  1.610بزيادة  6101سنة  م د 07.871مقابل 

 .الجديدوذلك بإعتبار التبويب بعنوان مشاريع لفائدة الجامعة اإلفتراضية  م د 1.031 بـ

 نفقات اإلستثمار -7-1

تعهدا م د  000.822 في حدود 6161ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج  التعليم العالي لسنة 

 وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:م د دفعا.  26.261و

 الوحدة:ألف دينار

 البيان
 2222تقديرات 

 الدفع التعهد

 00611 20623 الجامعيقيادة التكوين : 1برنامج فرعي 

 221 6262 التكوين البيداغوجي لجامعة الزيتونة: 2برنامج فرعي 

 0321 61200 التكوين البيداغوجي لجامعة تونس: 7برنامج فرعي 

التكوين البيداغوجي لجامعة تونس : 1برنامج فرعي 

 المنار
22613 7011 
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 2811 26177 التكوين البيداغوجي لجامعة قرطاج: 2برنامج فرعي 

 6771 02018 التكوين البيداغوجي لجامعة منوبة: 2برنامج فرعي 

 6231 03208 التكوين البيداغوجي لجامعة سوسة: 3برنامج فرعي 

 7001 70280 التكوين البيداغوجي لجامعة المنستير: 2برنامج فرعي 

 6121 61877 التكوين البيداغوجي لجامعة القيروان: 2برنامج فرعي 

 121 01381 جندوبةالتكوين البيداغوجي لجامعة : 12برنامج فرعي 

التكوين البيداغوجي لجامعة : 11برنامج فرعي 

 صفاقس
63170 0811 

 0111 00001 التكوين البيداغوجي لجامعة قابس: 12برنامج فرعي 

 7011 01083 التكوين البيداغوجي لجامعة قفصة: 17برنامج فرعي 

في المعاهد  التكوين البيداغوجي: 11برنامج فرعي 

 للدراسات التكنولوجية العليا
00261 2821 

التكوين البيداغوجي للجامعة : 12برنامج فرعي 

 اإلفتراضية
0107 21 

 22222 111222 المجموع

 

م د سنة  03.721 منتثمار لبرنامج  التعليم العالي ــاإلسإعتمادات دفع نفقات  كما تطورت

كما  ويمكن توزيعها .%01,1م د أي بنسبة  2.031بزيادة  6161سنة  د م 26.261 إلى 6101

 :يلي
 الوحدة:ألف دينار

 البيان
إنجازات 

2212 
 2212ق م 

تقديرات 

2222 
 (%النسبة ) الفارق

 234,3 7850 00611 7721 2326 قيادة التكوين الجامعي

 0 0 221 221 22 التكوين البيداغوجي لجامعة الزيتونة

 0 0 0321 0321 216 البيداغوجي لجامعة تونسالتكوين 

 14,1 370 7111 6271 0038 التكوين البيداغوجي لجامعة تونس المنار

 33,4- 2910- 2811 8301 8127 التكوين البيداغوجي لجامعة قرطاج

 5,7- 140- 6771 6031 23 التكوين البيداغوجي لجامعة منوبة

 6,8- 180- 6031 6221 212 التكوين البيداغوجي لجامعة سوسة

 1,4- 50- 7001 7021 2310 التكوين البيداغوجي لجامعة المنستير
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 25,9- 1050- 7111 0121 08070 التكوين البيداغوجي لجامعة القيروان

 1- 10- 121 121 601 جندوبةالتكوين البيداغوجي لجامعة 

 3- 140 0811 0221 6228 التكوين البيداغوجي لجامعة صفاقس

 2,9- 120- 0111 0061 0800 التكوين البيداغوجي لجامعة قابس

 2,5- 80- 7011 7081 0261 التكوين البيداغوجي لجامعة قفصة

للدراسات  في المعاهد العليا التكوين البيداغوجي

 التكنولوجية
0062 0211 2111 1400 -30,4 

 50- 50 21 011 - التكوين البيداغوجي للجامعة اإلفتراضية

 1202 5170 22222 47350 52015 المجموع

 

 كما يمكن توزيعها كما يلي:

 الوحدة:ألف دينار

 

الموارد العامة 

 للميزانية

موارد قروض 

 خارجية موظفة

 الحسابات

 الخاصة 
 المجموع

 71221  1311 61821 مشاريع بصدد اإلنجاز

 06121  0111 00121 مشاريع جديدة

 22222  12322 11222 المجموع 

 

 

 وقد تطورت نفقات اإلستثمارعلى مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:
 

 الوحدة:ألف دينار

 البيان

 تطوراإلعتمادات 2222تقديرات  2212ق م  2212انجازات 

إعتمادات 

 التعهد

إعتمادات 

 الدفع

إعتمادات 

 التعهد

إعتمادات 

 الدفع

إعتمادات 

 التعهد

إعتمادات 

 الدفع

إعتمادات 

 التعهد

إعتمادات 

 الدفع

مشاريع بصدد   

 اإلنجاز
36774 52015 21220 36840 001022 71221 788172 6361 

مشاريع وبرامج 

   جديدة
34420 10510 34730 12121 310 6021 

 5170 722212 52520 111222 47350 55640 52015 36774 المجموع
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 البحث العلمي: 2البرنامج عدد 
 

 :واستراتيجيتهتقديم البرنامج  -1

كل أنشطة البحث العلمي األكاديمي والبحث العلمي المرتبط  العلمييشمل برنامج البحث 

في هذا المجال إلى جعـل منظومة البحث والتجديد دعامة القتصاد  مهمةبالتنمية. ويهدف توجه ال

جديد يتميز بمضامين معرفية وتكنولوجية وذلك حسب استراتيجية ترتكز على تحسين أداء هذه 

 المنظومة ومزيد تفعيل الدور الموكول لها واالرتقاء بها إلى مستوى المقاييس العالمية.

 

تم تحيين استراتيجية  ليم العالي والبحث العلمي،على ضوء مخرجات مشروع إصالح التع

 :البرنامج التي ترمي إلى

جعل برنامج البحث العلمي قاطرة فعليا للتنمية و ذلك عبر توظيف نتائج البحث في  -

منظومة اإلنتاج مما يتطلب تطوير وتحسين األساليب المعتمدة في مجال البحث والتنمية 

بنحو  كاس المطلوب على المستوى االقتصادي واالجتماعيوالتجديد للتمكن من تحقيق االنع

 يجعل البحث العلمي في خدمة التحديات االقتصادية واالجتماعية.

 تحقيق التميز العلمي واالشعاع على الصعيد الدولي. -

دعم تشغيلية حاملي الشهادات العليا وخاصة الدكتوراه عن طريق النهوض بالبحث  -

قتصادية مما يساعد على خلق قيمة مضافة وللرفع من القدرة والتجديد في المؤسسات اال

التنافسية للمؤسسات وبالتالي قدرتها التشغيلية وكذلك بإحداث مشاريع مجددة تكون نواة 

 لمؤسسات ناشئة.

 

 على: مهمةولتحقيق ذلك ستعمل ال

 تحقيق تفاعل هدفها إحداث الهيئة العليا الوطنية للبحث والتجديد و تحديد أولويّات البحث

 د. يأكبر بين مختلف الفاعلين والتشجيع على خلق فضاءات مالءمة لإلبداع والتجد

  توجيه منظومة البحث الوطنية نحو البحث التنموي الذي له  عبرإعادة هيكلة وتنظيم البحث

انعكاس مباشر على المستوى االقتصادي واالجتماعي مما يستوجب إعادة النظر في الهيكلة 

الحالية وإرساء آلية جديدة لحوكمة  منظومة البحث والتجديد مع تحديد دقيق لألدوار 

الة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي كهيكل والعالقات القائمة بين الهياكل وتحديد دور الوك
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 للتقريب بين مجال البحث العلمي والمنظومة االقتصادية واالجتماعية..

  ع على المنافسة بين  بهدفتصنيف هياكل البحث ومدارس الدكتوراه خلق منظومة تشج 

اد من خالل إقرار آليات اإلشهها الهياكل )مخابر البحث، مدارس الدكتوراه( وتعزيز تميز

 . (labellisation)و/أو التصنيف 

 : الت مركز العلمي على وتحفيز الت مي ز العلمي  بهدف تكريس البعد الدولي لبرامج البحث

عيد الد ولي  تشجيع المبادرة على بعث المشاريع المجد دة وخلق شبكات ومجمعات شراكة لالص 

(consortium) . 

  من أجل تحقيق لعلمي والبيداغوجي إلحاق مراكز البحث بالجامعات على المستوى ا

التقارب الضروري بين الجامعات ومراكز البحث وتحسين أداء الفاعلين في مجال البحث 

العلمي والتجديد، أصبح من الضروري إلحاق مراكز البحوث بالجامعات على المستويين 

ت التونسية العلمي والبيداغوجي وذلك لضمان تنسيق أكبر  لألنشطة البحثية واشعاع الجامعا

 على الصعيد الدولي.

 إنشاء منصة تكنولوجية تسمح بالوصول، عبر عبر  ترشيد استعمال المعدات العلمية الثقيلة

شبكة اإلنترنت، إلى جميع المعلومات المتعلقة بـالمعدات العلمية الثقيلة إضافة أيضاً إلى 

 .عدتخصيص الموارد البشرية إلدارة الخدمات والتصرف في الطلبات عن ب

 إعادة النظر في أساليب التصرف واإلدارة عبر  رقمنة التصرف في برامج البحث والتجديد

سواء كان في مستوى إنتاج المعلومات وطرق معالجتها أو في مستوى عملية التواصل 

لك بإنشاء بوابة وطنية للبحث ذو والترويج لدى مختلف الفاعلين في مجال البحث والتجديد

 .العلمي

  عبر: البحث والتجديدتثمين 

تفعيل هياكل تثمين البحث وإعادة تنظيمها ومراجعة تمركزها مقارنة ببقية الهياكل المعنية  -

باالنفتاح على المحيط االقتصادي واالجتماعي بهدف خلق مناخ مالئم للتثمين والتجديد 

 ونقل التكنولوجيا  داخل الجامعات ومراكز البحوث .

نقل التكنولوجيا من ل المهن الجديدة المرتبطة بتثمين البحث وإعداد برنامج تكوين في مجا -

ا سيساهم في تحسين خدمات تثمين البحث ونقل أجل تطوير  قدرات ومهارات اإلداريين مم 
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 .التكنولوجيا

 إدماج هياكل تثمين البحث ونقل والتكنولوجيا بالفضاءات المخصصة للتجديد. -

والمكاتب الجامعي ة لنقل  (Centres 4 C)تجميع كل  من مراكز المهن وإشهاد الكفاءات  -

وحاضنات مشاريع أو محاضن المؤسسات بالفضاء المخصص  (BUTT)التكنولوجيا 

 للتجديد بالجامعة.

إعداد خارطة وطنية لنتائج البحث وتعدادها  بهدف تثمينها بطريقة أنجع  وخاصة النتائج  -

المضامين التكنولوجية الرفيعة بما يساهم في تطوير االقتصاد الوطني  ويحقق قيمة ذات 

، ويجب أن يتم هذا التعداد في مختلف المجاالت والمواضيع وحسب الجهات مضافة عالية

ف على المحاور ذات الصلة قصد تطويرها وفقا لحاجيات الجهة  ا يمك ن من التعر  مم 

 .صاديةوأولوياتها االجتماعية واالقت

ة آليات للت مويل التنافسي  :إحداث برامج واليات لتمويل مختلف مراحل التجديد  - إحداث عد 

لمشاريع االبتكار والتجديد في إطار تشجيع البحث ونقل التكنولوجيا تسمح بتمويل كافة 

 مراحل النضج التكنولوجي للمشاريع

 نات األقطاب التكنولوجية وتحسين حوكمت  .هااستكمال مختلف مكو 

 وضع آليات تضمن التشجيع عبر  تعزيز األخالقيات العلمية والسلوكيات والملكية الفكرية

على القيام ببحوث في كنف النزاهة والمسؤولية وتتماشى مع الحرية األكاديمية والمعايير 

 والقيم األساسية المرتبطة باالستقامة العلمية مع الحرص على حماية الملكية الفكرية.
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 البحث العلمي: خارطة برنامج  2رسم بياني عدد 

 

  حسب األنشطة على النحو التالي:  6161لسنة  البحث العلميوتتوزع ميزانية برنامج 
 لف دينارالوحدة: أ                                                             

 2222تقديرات  األنشطة البرنامج

هياكل وبرامج البحث 

 العلمي

 397 تقييم أنشطة البحث العلمي

 62232 إعداد وإدارة وتمويل هياكل البحث

 8026 إعداد وإدارة وتمويل برامج وأنشطة البحث الوطنية

 02118 إعداد وإدارة وتمويل برامج وأنشطة التعاون العلمي الدولي

 4091 تنفيذ برامج البحث العلمي في مجال علوم المواد

 7387 برامج البحث العلمي في مجال البيوتكنولوجيا برج السدريةتنفيذ 

 6706 تنفيذ برامج البحث العلمي في مجال الطاقة
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 7012 تنفيذ برامج البحث العلمي في مجال المياه

 7396 تنفيذ برامج البحث العلمي في مجال البيوتكنولوجيا صفاقس 

 6177 التحليل الفيزيائي والكيميائيتنفيذ برامج البحث العلمي في مجال 

 3177 والنانوتكنولوجيا تنفيذ برامج البحث العلمي في مجال الميكروالكترونيك

 2546 تنفيذ برامج البحث العلمي في مجال الرقميات

 5452 البحث في مجال العلوم  والتكنولوجيا النووية

 0123 واالجتماعي تنفيذ برامج البحث العلمي في المجال االقتصادي

 1229 تنفيذ برامج البحث العلمي في المجال الحضارات واألديان

المساندة والنهوض 

 بأنشطة البحث

 2596 قيادة أنشطة تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا

 1181 النهوض بالبحث العلمي

 611 نشر الثقافة العلمية

 8605 تركيز األقطاب التكنولوجية وفضاءات التجديد

 6571 نشر الثقافة العلمية في مدينة العلوم

 1662 نشر الثقافة العلمية في قصر العلوم

 13654 التوثيق العلمي واالشتراكات اإللكترونية  

 139351 المجموع = 

 

 أداء البرنامج: -2

 يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي:

 األداء:األهداف االستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات  1.2

 البحث العلمي. وتتمثل األهداف في:مؤشرات لقيس أداء برنامج  تسعأهداف و أربعتم ضبط 

 يتمثل الهدف في تشجيع المنشورات العلمية : تطوير اإلنتاج العلمي وتحسين جودته

من قبل المتحصل عليها باعتبارها من أهم مخرجات أنشطة البحث إذ تمكن من نشر النتائج 

فرق البحث والتي يتم اعتمادها لتطوير البحوث وتثمينها باعتبار صيغتها المجددة ويتم قياس 

وقد تم اعتماد المنشورات العلمية وجودتها  (citations)جودة المنشورات من خالل االقتباسات 

 كمعيار أساسي في تمويل هياكل البحث ولتحفيز الباحثين.
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 يمثل تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا رافدا : كنولوجياتثمين نتائج البحث ونقل الت

أساسيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك عبر توظيف نتائج البحث في منظومة اإلنتاج. 

لقيمة نتائج البحث وانعكاساتها على المضمون التكنولوجي للمنتجات من جهة ولكلفتها  واعتبارا

ب العمل على حمايتها بواسطة براءات اختراع وذلك قبل نشرها.  المالية من جهة ثانية، توج 

ويتطلب هذا التمش ي نشر ثقافة الملكية الفكرية لدى الباحثين. كما يرتكز تثمين البحث على  

كة األقطاب التكنولوجية لتكون قاطرة للتنمية االقتصادية وذلك عبر توطيد الشراكة تركيز شب

 بين المؤسسات االقتصادية ومراكز البحث ومؤسسات التعليم العالي والبحث. 

 يتمثل الهدف في دعم برامج ومشاريع البحث المشتركة مع : تطوير التعاون الدولي

ير القدرات البحثية والعلمية للباحثين التونسيين هياكل وفرق بحث أجنبية مما يمكن من تطو

بفضل االحتكاك بتجارب وخبرات أجنبية ومن االشعاع على الصعيد الدولي والحصول على 

 تمويالت هامة يوفرها التعاون الدولي.

 يتمثل هذا الهدف في تفعيل دور : تحسين حوكمة المنظومة الوطنية للبحث والتجديد

 :من خالل  آليات التنسيق والحوكمة

  إحداث هيئة عليا لحوكمة البحث والتجديد تتضمن في تركيبتها ممثلين لكل المتدخلين في

المنظومة، تسهر على إعداد وتطبيق استراتيجية وطنية للبحث والتجديد وتعمل بطريقة 

 مستقلة وشفافة وتكون لها القدرة على تفعيل قراراتها.

  للمنظومة بهدف تحسين أداءها ومردوديتها ومالئمتهما مراجعة األطر القانونية والترتيبية

مع مقتضيات تثمين نتائج البحث والتجديد والشراكة الفاعلة بين القطاعين العمومي 

 والخاص.

   :وضع آليات لضمان الجودة وتوحيد نظام التقييم واالعتماد واإلشهاد وذلك خاصة بــ 

والتجديد  يم أنشطة التكوين والبحثتركيز وكالة وطنية للتقييم والجودة موحدة لتقي -

وضمان جودتها في القطاعين العام والخاص، تعمل بصفة مستقلة لضمان الشفافية 

 والحيادية،

ارساء منظومة التصرف في الجودة لمراكز ومعاهد البحث وإعادة هيكلتها إن اقتضى  -

 الحال،

 ث،( مخابر البحث ووحدات البحLabellisationوضع نظام وطني لتوصيف ) -
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إرساء بوابة وطنية للبحث والتجديد لتحسين مقروئية البحوث ودعم التنسيق والشراكة  -

 بين كافة المتدخلين في المنظومة.

تعميم الصبغة "مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية" على جميع مراكز  -

 البحث.

 

 

 

 

 قائمة أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج جدول

 اإلنتاج العلمي وتحسين جودته.تطوير : 1.2الهدف 

 المؤشر
 ق.م االنجازات

2019 

 التقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

: عدد المقاالت 0.0.6المؤشر 

 العلمية بالمجالت المفهرسة
7056 7400 7647 8200 8000 8200 8300 

: نسبة المقاالت 6.0.6المؤشر 

العلمية المنشورة بالمجالت 

 Q1) 6و 0الصنف المحكمة من 

 (Q2و

59,5% 61% 43% 63% 45% 46% 47% 

: ترتيب الجامعات التونسية7.0.6المؤشر   

عدد الجامعات المرتبة ضمن 

 األولى 211الـ
0 0 0 0 1 2 2 

عدد الجامعات المرتبة ضمن 

 األولى 0111الـ
0 0 2 2 3 4 4 

عدد الجامعات المرتبة ضمن 

 األولى 0211الـ
4 4 4 6 5 6 7 

عدد الجامعات المرتبة ضمن 

 األولى 6211الـ
6 8 8 9 8 9 9 
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 تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا.: 2.2الهدف 

 تطوير التعاون الدولي.: 7.2الهدف 

 المؤشر
 ق.م االنجازات

2212 

 التقديرات

2212 2213 2212 2222 2221 2222 

 :0.6.6المؤشر

عدددددددددد مطالددددددددب 

براءات االختدراع 

 الوطنيدة والدوليدة

والمسددددددددددددتنبطات 

 النباتية 

 

بدددددددددددددددددددراءات 

االختدددددددددددددددراع 

 الوطني ة

22 22 22 22 22 122 112 

بدددددددددددددددددددراءات 

االختدددددددددددددددراع 

لية  الدو 

5 7 2 3 3 2 2 

والمسدددددتنبطات 

 النباتية
7 1 1 3 7 2 2 

: عدددددد االتفاقيددددات 6.6.6المؤشددددر 

المبرمدددة مدددع المحددديط االقتصدددادي 

 واالجتماعي

32 37 165 185 195 210 220 

عددددد المؤسسدددات  : 7.6.6المؤشدددر 

الناشئة المنبثقة عن برامج ومشاريع 

 البحث والتجديد

 15 12 09 07 مؤشر جديد

 المؤشر
 ق.م االنجازات

2019 

 التقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

: عددد 0.7.6المؤشر 

المشددددداريع المقبولدددددة 

فدددددي إطدددددار بدددددرامج 

التعدددددددداون الدددددددددولي 

 التنافسية

  70 33 38 43 48 
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 تحسين حوكمة المنظومة الوطنية للبحث والتجديد: 1.2الهدف  

افة ـــوك الــاء والرجـــؤ الفرص بين النســــة بضمان تكافـــداف والمؤشرات المتعلقـــاأله

 زـــئات المجتمع بدون تمييــــف

 

: 6.7.6المؤشدددددددددددددر 

نسبة الموارد المتأتية 

مددن التعدداون الدددولي 

 من اعتمادات البحث

  23.28% 25,31% 27,35% 29,01% 31.05% 

 المؤشر
 ق.م االنجازات

2212 

 التقديرات

2016 2017 2018 2222 2221 2222 

: عدد المؤسسات 0.0.6 المؤشر

التي أرست نظام تصرف في 

 الجودة

0 6 3 5 5 7 10 

 المؤشر
 ق.م االنجازات

2212 

 التقديرات

2016 2017 2018 2222 2221 2222 

 % 62 % 66 % 61  % 03,2   نسبة النساء رئيسات مخابر بحث

نسبة النساء رئيسات وحدات 

 بحث 
  62,3 %  71 % 71 % 76 % 
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  أنشطة البرنامج: 2-2

 المؤشرات الهدف

 تقديرات

 المؤشرات

 2020لسنة 

 األنشطة التدخالت

: 0.6الهدف 

تطوير اإلنتاج 

وتحسين العلمي 

 جودته.

: عدد المقاالت 0.0.6المؤشر 

 العلمية بالمجالت المفهرسة 

8000 

  اعتبار معيار االنتاج العلمي في تحديد التمويالت الخاصة بكل مخبر وذلك

 .من التمويل %21بنسبة 

 الي لعالتعليم ت اسسابمؤ 6107ثة سنة المحدلبحث ات احدإعادة هيكلة و

الفالحة والموارد  مهمةطني، لوع الدفازارة اجعة بالنظر لوالروالمؤسسات البحث وا

من ة بحث( . وحدو 13 (شؤون الشباب والرياضة  مهمةالمائية والصيد البحري و

جديد سنة مخبر بحث  21اث حدإ رطاات في إلوحداهيكلة هذه دة عاإتتم المتوقع أن 

6101. 

  إحداث مخابر بحث جديدة منبثقة عن تقييم نهائي وتجديد لوحدات البحث

وحدة بحث( فمن المتوقع  72بمختلف المؤسسات والوزارات ) 6100المحدثة سنة 

طبقا لألهداف  6101مخابر جديدة بعنوان سنة  13تحويل عدد من هذه الوحدات إلى 

 مة في المجالوالتوجهات المرسو

 لبحث مخابر اجيل جديد من اث حدمواصلة البرنامج الوطني المتعل ق بإ

تطوير ة في اطارعدالوت العالقة بالقطاعاذات الصناعية ت ااـسسالمؤبي لتنموا

مرحلة ، في امجـنف البريهدبمحيطها االقتصادي ولعلمي البحث امنظومة عالقة 

 يفصناعية ت اــمؤسس 5صلب ي ومـتنمخابر بحث  5اث دأولي نموذجية، إحـ

 ت ذات األولويات الوطني ة.اعاـلقطا

  إصدار طلب عروض استثنائي قصد إحداث مخابر بحث في مجاالت

 يفلبحث اا على ــتشجيعتكنولوجيا المعلومات واالتصال والطاقات المتجددة. 

ت ذات األولويات الوطني ة واستجابة لمتطلبات وحاجيات مختلف الختصاصاا

:  اعداد وإدارة وتمويل برامج نشاط

 البحث الوطنية

: التوثيق العلمي واالشتراكات نشاط

 االلكترونية

 : تقييم أنشطة البحث نشاط

: اعداد وادارة وتمويل هياكل  نشاط

 البحث

تنفيذ برامج البحث العلمي  :  نشاط

 في مجال الحضارات واألديان

تنفيذ برامج البحث العلمي  : نشاط

 في المجال االقتصادي واالجتماعي

: نسبة المقاالت 6.0.6المؤشر 

العلمية المنشورة بالمجالت 

 6و 0المحكمة من الصنف 

(Q1 وQ2) 
45% 

: ترتيب 7.0.6المؤشر 

 الجامعات التونسية

عدد الجامعات المرتبة ضمن 

 األولى 211الـ

عدد الجامعات المرتبة ضمن 

 األولى 0111الـ

المرتبة ضمن عدد الجامعات 

 األولى 0211الـ

عدد الجامعات المرتبة ضمن 

 1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

8 

:  تنفيذ برامج البحث العلمي نشاط

 في مجال علوم المواد

:  تنفيذ برامج البحث العلمي نشاط

في مجال البيوتكنولوجيا ببرج 

 السدرية

: تنفيذ برامج البحث العلمي نشاط

 في مجال الطاقة 

:  تنفيذ برامج البحث العلمي نشاط

 في مجال المياه
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ن البحث والتطوير ومن المنتظر أن يفرز طلب العروض المذكور عن القطاعات م األولى 6211الـ

 مخبر بحث. 02إحداث 

  وحدات مختصة 7وحدة بحث و 08مخبر بحث و 072تجديد 

  بعث مشاريع بحث لفائدة الباحثين الشبان لتشجيع المشاريع المجددة خاصة

 بالجهات الداخلية التي تفتقد للموارد البشرية ولهياكل البحث

  قاعدة بيانات للتصرف في التجهيزات العلمية الثقيلة.إحداث 

  تفعيل مدارس الدكتوراه المحدثة وتدعيم مردوديتها بمراجعة االمر والقرار

المنظم لها مع تمكينها من التمويالت الالزمة للعمل في أحسن الظروف وإلنجاز 

 برامجها في المواعيد المحددة.

 مؤسسات.إحداث مدارس دكتوراه جديدة بعدد من ال 

:  تنفيذ برامج البحث العلمي نشاط

 في مجال البيوتكنولوجيا بصفاقس

:  تنفيذ برامج البحث العلمي نشاط

في مجال التحليل الفيزيائي 

 والكيميائي

:  تنفيذ برامج البحث العلمي نشاط

في مجال الميكرو إلكترونيك 

 والنانوتكنولوجيا

:  تنفيذ برامج البحث العلمي طنشا

 في مجال الرقميات

:  تنفيذ برامج البحث العلمي نشاط

في مجال العلوم والتكنولوجيا 

 النووية

:  اعداد وادارة وتمويل برامج نشاط

 وأنشطة البحث الوطنية

: 6.6الهدف 

تثمين نتائج 

البحث ونقل 

 التكنولوجيا.

عدد مطالب : .6.61المؤشر 

الوطنية براءات االختراع 

 والمستنبطات النباتية  والدولية

عدد مطالب براءات االختراع  -

 الوطنية 

عدد مطالب براءات االختراع  -

  الدولية

عدد مطالب براءات االختراع  -

 المستنبطات النباتية 

 

 

 

90 

 

7 

 

7 

 .تطوير ثقافة الملكية الفكرية عبر دورات تكوينية 

  تنموية في القطاعات ذات إصدار طلب ترشحات لتمويل مشاريع بحوث

 األولوية.

  .عات بحث بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعني ة  التوجه نحو إحداث مجم 

  تحفيز هياكل البحث على مزيد االهتمام بالبحوث التنموي ة عبر االرتقاء

 بعدد االتفاقيات المبرمة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي 

 بتكار باألقطاب التكنولوجية،إرساء مشاريع بحث تعاونية لدعم اال 

  إحداث وحداتان لتجديد ونقل تكنولوجيا بمؤس سات تكوين المهندسين

: قيادة أنشطة تثمين نتائج نشاط

 البحث ونقل التكنولوجيا

تركيز االقطاب التكنولوجية  :نشاط

 وفضاءات التجديد

:  اعداد وادارة وتمويل برامج نشاط

 وأنشطة البحث الوطنية

 :  النهوض بالبحث العلمينشاط

:  نشر الثقافة العلمية بمدينة نشاط

 العلوم
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: عدد االتفاقيات 6.6.6المؤشر 

المبرمة مع المحيط االقتصادي 

 واالجتماعي

195 

)هياكل وساطة بين  6108وبالمعاهد العليا للد راسات الت كنولوجي ة ابتداء من سنة 

مؤسسات التعليم العالي والبحث وقطاع االنتاج من خالل المساهمة في تقديم حلول 

 ومبتكرة لفائدة المؤسسات االقتصادية(،تكنولوجية مجددة 

:  نشر الثقافة العلمية بقصر نشاط

 العلوم

 : نشر الثقافة العلميةنشاط

عدد  : 7.6.6المؤشر 

المؤسسات الناشئة المنبثقة عن 

 برامج ومشاريع البحث والتجديد

9 

: 7.6الهدف 

تطوير التعاون 

الدولي والتفتح 

على المحيط 

االقتصادي 

 واالجتماعي 

: عدد المشاريع 0.7.6المؤشر 

المقبولة في إطار برامج التعاون 

 الدولي التنافسية

38   دعم التفتح على تجارب حديثة وذلك بإصدار طلبات عروض مع شركاء

 . .)الجنوبية.. مثل تركيا، إفريقيا الجنوبية، الهند، كوريا(جدد 

  تشبيك فرق البحث التونسية مع نظيراتها األجنبية عبر تنظيم التظاهرات

 العلمية.

  لتمكين الفرق  6161دعم تواجد تونس بمرتبة بلد شريك في برنامج أفق

 البحثية التونسية من االمتيازات التي يمنحها االتحاد األوروبي.

اعداد وادارة وتمويل برامج  : نشاط

 لتعاون العلمي الدوليوأنشطة ا

: نسبة الموارد 6.7.6المؤشر 

المتأتية من التعاون الدولي من 

 اعتمادات البحث

27,35% 

: 0.6الهدف  

تحسين حوكمة 

المنظومة 

الوطنية للبحث 

 والتجديد

 

: عدد المؤسسات 0.0.6المؤشر 

التي أرست نظام تصرف في 

 الجودة

5 

  والتجديد تتضمن في تركيبتها ممثلين لكل احداث هيئة عليا لحوكمة البحث

المتدخلين في المنظومة، تسهر على إعداد وتطبيق استراتيجية وطنية للبحث 

 والتجديد وتعمل بطريقة مستقلة وشفافة وتكون لها القدرة على تفعيل قراراتها.

  مراجعة األطر القانونية والترتيبية للمنظومة بهدف تحسين أداءها

متهما مع مقتضيات تثمين نتائج البحث والتجديد والشراكة الفاعلة ومردوديتها ومالئ

 بين القطاعين العمومي والخاص.

  وضع آليات لضمان الجودة وتوحيد نظام التقييم واالعتماد واإلشهاد وذلك

 خاصة بــ:  

:  قيادة أنشطة تثمين نتائج نشاط

 البحث ونقل التكنولوجيا
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  تركيز وكالة وطنية للتقييم والجودة موحدة لتقييم أنشطة التكوين

جودتها في القطاعين العام والخاص، تعمل بصفة مستقلة والتجديد وضمان  والبحث

 لضمان الشفافية والحيادية،

  إرساء منظومة التصرف في الجودة لمراكز ومعاهد البحث وإعادة هيكلتها

 إن اقتضى الحال،

 ( وضع نظام وطني لتوصيفLabellisation مخابر البحث ووحدات )

 البحث،

 سين مقروئية البحوث ودعم التنسيق إرساء بوابة وطنية للبحث والتجديد لتح

 والشراكة بين كافة المتدخلين في المنظومة.
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 نـفـقـات البرنامج: -7

قابل ـد م م 139.351في حدود  6161ج البحث العلمي لسنة ـامـفقات برنـضبطت ن

التي قــدرت بـ  ةدون إعتبار المـوارد الـذاتـيـة لـلمؤسسات العمومـي 6101د سنة م  135.065

 . وتتوزع هذه النفقات كما يلي:6101م د سنة  0.262مقابل  6161م د سنة  0.832

 الوحدة:ألف دينار

 البيان

 

إنجازات 

2212 

  2212ق م  
تقديرات 

2222 
 الفارق

النسبة 

(%) 
 مصادر التمويل

 التبويب القديم
التبويب 

 الجديد

نفقات 

 التأجير

 7,4- 4386- 20011 28882 28882 71200 م ع م

 ح خ
  

 
   

 7,4- 4386- 21122 22222 22222 72211 موارد الدولة

 م ذ م ع
  

 
   

 7,4- 4386- 21122 22222 22222 72211 مجموع القسم

نفقات 

 التسيير

 8,4 352 0203 0012 0012 7612 م ع م

 ح خ
 

  

   
 8,4 352 1213 1122 1122 7222 موارد الدولة

 23,0 350 0832 0262 0262 208 م ذ م ع

 12,3 702 2122 2322 2322 7217 مجموع القسم

نفقات 

 التدخالت

 3,0- 190- 2612 2712 0232 2661 م ع م

 م ق خ م
  

 
   

 ح خ
  

 
   

 3,0- 190- 2222 2722 1232 2222 موارد الدولة

 م ذ م ع
 

  

   
 3,0- 190- 2222 2722 1232 2222 مجموع القسم

نفقات 

 اإلستثمار

 8,1 5000 22261 20261 22601 03171 م ع م

 86,2 3510 3281 0131 0131 2062 م ق خ م

 ح خ
  

 
   

 13,0 8510 31122 22222 )*( 32712 21722 الدولةموارد 

 م ذ م ع
  

 
   

 13,0 8510 31122 22222 32712 21722 مجموع القسم

 المجموع

 0,6 332 070330 071112 071112 13122 م ع م

 86,2 3510 3281 0131 0131 2062 م ق خ م

           ح خ
 

 3,2 4286 172721 172222 172222 127122 موارد الدولة

 23,0 350 0832 0262 0262 208 م ذ م ع

 3,4 4636 111222 172222 172222 121272 المجموع 

 .أد بقسم التمويل العمومي في التبويب القديم، تم  تحويلها في التبويب الجديد إلى قسم التدخالت 0361)*( منها 
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 البرامج الفرعية كما يلي:للبرنامج المذكور حسب  6161كما تتوزع تقديرات 

 الوحدة:ألف دينار

 البيان
 نفقات

 التأجير

 نفقات

 التسيير

 نفقات

 التدخالت

 نفقات

 اإلستثمار

 نفقات

العمليات 

 المالية

 المجموع

 121131  20602 2271 7700 00737 هياكل وبرامج البحث العلمي: 1برنامج فرعي 

المساندة والنهوض بأنشطة : 2برنامج فرعي 

 البحث
01062 0617 222 66882  71222 

 172721 2 31122 2222 1213 21122 المجموع

 

 كما يمكن توزيع هذه التقديرات أخذا بعين اإلعتبار الفاعلين العموميين كما يلي:

 الوحدة:ألف دينار

 البيان
 نفقات

 التأجير

 نفقات

 التسيير

 نفقات

 التدخالت

 نفقات

 اإلستثمار

 نفقات

العمليات 

 المالية

 المجموع

 21223  08822 232 031 0813 هياكل وبرامج البحث العلمي

 فاعل عمومي: المركز الوطني للبحث في علوم

 المواد
7017 622 777   1221 

 3723   681 020 2222 فاعل عمومي: مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية

 2322   012 772 2120 فاعل عمومي: مركزبحوث وتكنولوجيات الطاقة

 3212   632 731 2723 فاعل عمومي: مركز بحوث وتكنولوجيات المياه

 3722  011 0828 262 0117 بصفاقس فاعل عمومي: مركز البيوتكنولوجيا

فاعل عمومي:المعهد الوطني للبحث والتحليل 

 الفيزيائي الكيميائي
0032 636 0071   2133 

فاعل عمومي: المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا 

 النووية
2110 788 21   2122 

فاعل عمومي:مركز البحث في المكروإلكترونيك 

 والنانوتكنولوجيا بسوسة
0207 630 001 0621  7133 

 2212  0111 011 632 0030 فاعل عمومي:مركز البحث في الرقميات بصفاقس
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 22122  66882 001 770 0810 المساندة والنهوض بأنشطة البحث

الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث فاعل عمومي: 

 العلمي
0171 32 32   1121 

 2231   017 780 2183 مدينة العلوم فاعل عمومي:

 1222   71 002 0618 قصر العلوم بالمنستير فاعل عمومي:

 172721 2 74100 6205 4547 54499 المجموع

 

 نفقات التأجير  -7-1

في حدود  6161حث العلمي  لسنة ــالبفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج  ـــضبطت ن

 . 6101م د سنة  28.882د مقابل م  20.011

 عونا يتوزعون على النحو التالي: 0220وسيتم  تخصيص هذه اإلعتمادات لخالص 

  أعوان اإلدارات المركزية

 :  والجهوية

 

 عونا 0100

  أعوان المؤسسات العمومية

 الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

: 

 
 

 عونا 060

  أعوان المؤسسات العمومية غير

 الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

: 

 
 

 عونا 016

 نفقات التسيير  -7-2

د  م  0.203في حدود  6161ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج  البحث العلمي لسنة 

 .%8,0م د أي بنسبة  1.726بزيادة  6101سنة  م د 0.012مقابل 

بـ   6161للمؤسسات الراجعة بالنظر لبرنامج البحث العلمي خالل سنة وتقدر الموارد الذاتية 

د وتتأتى أساسا من عقود في إطار تفتح الجامعة على المحيط وأكرية بعض م  0.832

 : الفضاءات. وتتوزع على النحو التالي
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 الوحدة:ألف دينار

 البيان
 نفقات

 التأجير

 نفقات

 التسيير

 نفقات

 التدخالت

 نفقات

 اإلستثمار

 نفقات

العمليات 

 المالية

 المجموع

 22 - - - 62 - فاعل عمومي: مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية

 22 - - - 62 - فاعل عمومي: مركزبحوث وتكنولوجيات الطاقة

 12 - - - 02 - فاعل عمومي: مركز بحوث وتكنولوجيات المياه

 72 - - - 71 - بصفاقس فاعل عمومي: مركز البيوتكنولوجيا

فاعل عمومي:المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي 

 الكيميائي
- 621 - - - 222 

فاعل عمومي: المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا 

 النووية
- 061 - - - 122 

 17 - - - 07 - المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني

 22 - - - 61 - واإلجتماعيةمركز الدراسات والبحث اإلقتصادية 

 72 - - - 71 - فاعل عمومي: الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألديان 

 المقارنة بسوسة
- 2 - - - 2 

 مركز البحث في المكروإلكترونيك فاعل عمومي:

 والنانوتكنولوجيا بسوسة
- 61 - - - 22 

 22 - - - 21 - مركز البحث في الرقميات بصفاقس عمومي:فاعل 

 1122 - - - 0026 - مدينة العلوم فاعل عمومي:

 122 - - - 011 - قصر العلوم بالمنستير فاعل عمومي:

 1232 - - - 1232 - المجموع

 نفقات التدخالت  -7-7

لسنة م د  2.612لبرنامج  البحث العلمي في حدود تعهدا و دفعا ضبطت نفقات التدخالت 

م د أي  1.011بنقص  وذلك بإعتبار التبويب الجديد  6101سنة م د  2.712مقابل  6161

 .%-7,1بنسبة 

 نفقات اإلستثمار -7-1

م د تعهدا  010.018في حدود  6161ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج  البحث العلمي لسنة 

 الي:م د دفعا. وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو الت 30.011و
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 الوحدة:ألف دينار

 البيان
 2222تقديرات 

 الدفع التعهد

 20602 710171 هياكل وبرامج البحث: 1برنامج فرعي 

 66882 011738 لمساندة والنهوض بأنشطة البحثا: 2برنامج فرعي 

 31122 121122 المجموع

 

م د سنة  22.211كما تطورت إعتمادات دفع نفقات اإلســتثمار لبرنامج البحث العلمي من 

. ويمكن توزيعها  %07,1م د أي بنسبة  8.201بزيادة  6161م د سنة  30.011إلى  6101

 كما يلي: أخذا بعين اإلعتبار الفاعلين العموميين 

 ألف دينار الوحدة:

 البيان
إنجازات 

2212 

ق م 

2212 

تقديرات 

2222 
 (%النسبة ) الفارق

 63,8 01272 08822 78671 67021 هياكل وبرامج البحث العلمي

 100,0- 900-  111 0663 فاعل عمومي: المركز الوطني للبحث في علوم المواد

  0   0710 فاعل عمومي: مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية

  0   603 فاعل عمومي: مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة

 100,0- 300-  711 631 فاعل عمومي: مركز بحوث وتكنولوجيات المياه

 0,0 0 011 011 637 بصفاقس فاعل عمومي: مركز البيوتكنولوجيا

فاعل عمومي:المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي 

 الكيميائي
   0  

  0    فاعل عمومي: المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية

فاعل عمومي:مركز البحث في المكروإلكترونيك 

 بسوسةوالنانوتكنولوجيا 
01 821 0621 390 45,4 

 104,1 510 0111 011 003 مركز البحث في الرقميات بصفاقس فاعل عمومي:

 7,4- 1825- 66882 60301 67100 المساندة والنهوض بأنشطة البحث



50 
 

  0    فاعل عمومي: الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

  0    مدينة العلوم فاعل عمومي:

  0    قصر العلوم بالمنستير فاعل عمومي:

 13,0 8510 31122 22222 27222 المجموع

 

 كما يمكن توزيعها كما يلي:

 ألف دينار الوحدة:

 

الموارد العامة 

 للميزانية

موارد قروض 

 خارجية موظفة

 الحسابات

 الخاصة 
 المجموع

 70112  3281 62202 مشاريع بصدد اإلنجاز

 01112   01112 مشاريع جديدة

 31122  3222 22222 المجموع 

 

 وقد تطورت نفقات اإلستثمار على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:

 ألف دينار الوحدة:

 البيان

 تطوراإلعتمادات 2222تقديرات  2212ق م  2212انجازات 

إعتمادات 

 التعهد

إعتمادات 

 الدفع

إعتمادات 

 التعهد

إعتمادات 

 الدفع

إعتمادات 

 التعهد

إعتمادات 

 الدفع

إعتمادات 

 التعهد

إعتمادات 

 الدفع

مشاريع 

 بصدد اإلنجاز
08800 27122 30260 33330 700267  34095 778013  322 

مشاريع 

   وبرامج جديدة
44960 32260 31032 40005 70602 3302 

221121 74100 121122 65590 75220 27222 48841 المجموع  2212 
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 الخدمات الجامعية: 7البرنامج عدد 
 

 :واستراتيجيتهتقديم البرنامج  -1

تم ضبط األهداف االستراتيجية لبرنامج الخدمات الجامعية انطالقا من المخطط التنموي لقطاع 

، وبناء على المحاور المضمنة بمشروع 6161-6102التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 

وذلك بتوفير الظروف  إصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير الحياة الطالبية

تطوير السكن واإلطعام المالئمة للطالب لتسهيل اندماجه في الحياة الطالبية ونجاحه فيها عبر 

وتوفير الرعاية الصحية واإلحاطة النفسية ووضع اإلمكانيات الالزمة لتحفيز الطلبة  الجامعي

  على ممارسة األنشطة الثقافية والرياضية.

 ت المبرمجة في النقاط التالية:تتلخص اآلليات واالجراءاو

 : السكن الجامعي 

العمل على بناء مبيتات جامعية بالجهات التي ترتفع فيها الحاجة إلى السكن العمومي على  -

غرار الكاف وسليانة  وزغوان وصفاقس ونابل وسوسة في حين تعرف مدن أخرى شغورا 

 توزر، قبلي وتطاوين. مثل القصرين ،سيدي بوزيد،

الرفــع من غـــرف السكن الفرديـة والـزوجية في ات جـــاه اإللــغاء النهائي العمل على  -

 لالعـتماد على السرير الثالث بالغرفة الواحدة.

التوجه نحو تمتيع جميع الطلبة بالسكن )ذكور وإناث( خالل السنوات الثالث األولى  -

 للدراسة.

تكاملة للطلبة بمؤس سات إنجاز كل اإلجراءات والتدخالت الضرورية لتوفير خدمات م -

اإليواء الجامعي وفق مقاييس محددة تأخذ بعين االعتبار عدد المنتفعين وكذلك الجودة 

والرفاهية المطلوبتين لتحسين ظروف اإلقامة، ومن ذلك نذكر قاعات العالج المجهزة، 

 وغرف االستحمام وخدمات لألنترانت بسعة تدفق عالية فضاءات الترفيه.  

بة االستجابة لمطالب السكن الجامعي باعتماد مزيد من المرونة في تحديد الرفع من نس -

 الشروط المستوجبة للتمتع بالسكن من ناحية والترفيع في طاقة االستيعاب من ناحية أخرى.
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االستعانة ببعض المبيتات الخاصة واستغاللها في إطار المناولة لتلبية كل مطالب السكن  -

لى ضمان جودة السكن والخدمات المرتبطة به وسهولة الجامعي العمومي مع الحرص ع

 التنقل بين مركز اإليواء ومؤسسات التعليم العالي.

 :اإلطعام الجامعي 

 لإلطعامتقريب خدمات االطعام الجامعي من مؤسسات التعليم العالي عبر تهيئة فضاءات  -

 صلبها.

د ات والتجهيزات الحديثة مواصلة الدعم اللوجستي للمطاعم الجامعية عبر تمكينها  من المع -

رة لمواكبة الحاجيات المؤك دة حرصا على جودة األكلة  والت حكم في كلفتها.  والمتطو 

مزيد دفع المطاعم الجامعية نحو االنخراط في المسار اإلشهادي بالتعاون مع المركز الفني  -

ت كوين الميداني للصناعات الغذائية، ومواصلة تحسين بنيتها التحتية والخدماتية و وتكثيف ال

الساهرين على سيرها والرفع من أدائها لضمان استجابتها للمعايير المعمول بها  لألعوان

 للحصول على اإلشهاد.

توفير العدد الالزم من األعوان المتخصصين في مجال الطبخ باالعتماد على الدورات  -

دة األكلة وضمان التكوينية لفائدة أعوان الطبخ وفنيي الصحة الغذائية، قصد تحسين جو

 شروط السالمة الغذائية.

دعم تفتح المطاعم الجامعية على محيطها بهدف تطوير مواردها الذاتية وذلك عبر مراجعة  -

 النصوص المنظمة لها.

حجز وخالص معلوم األكالت الجامعية عبر العمل على تعميم استعمال  تطوير عمليات -

لتقليص من ظاهرة معية  بهدف االبطاقة الذكية على جميع مؤسسات الخدمات الجا

 .االكتظاظ

 :المنح والقرض والمساعدات االجتماعية لفائدة الطلبة 

سيتم في هذا اإلطار مراجعة النصوص المنظمة لشروط اسناد المنح والقروض والمساعدات 

 االجتماعية وذلك بهدف:

 توسيع قاعدة الطلبة المنتفعين بالمنح الجامعية، -

 الجامعي والتخفيض من نسبة الفائدة،الترفيع من قيمة القرض  -

 مرونة أكبر في اجراءات االستخالص. -
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 منحة اندماج جامعي لفائدة الطلبة الجدد من العائالت المعوزة والمتوسطة. اسناد -

 :توفير بطاقة متعددة الخدمات لفائدة كل الطلبة 

سكن بالمبيتات ستمكن هذه البطاقة من تجميع ورقمنة الخدمات الجامعية المسداة للطالب من 

الجامعية وحجز وخالص األكالت بالمطاعم الجامعية باإلضافة إلى خالص معاليم التسجيل 

بالمؤسسات الجامعية وتلقي التحويالت )منح، قوض، مساعدات اجتماعية( باإلضافة إلى 

 دخول الفضاءات الجامعية كالمكتبات وقاعات المراجعة.

 .التغطية الصحية واإلحاطة النفسية 

يز مجمعات طبية داخل المناطق التي تشهد كثافة طالبية كبيرة تقدم خدمات طبية ترك -

 ونفسية لفائدة الطلبة )المجمع الطبي بالمركب الجامعي بالمنار كمثال(،

تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية النفسية والصحية وتفعيل اتفاقيات  -

والعمران البشري والجمعية التونسية للوقاية من  التعاون مع كل من الديوان الوطني لألسرة

 الحوادث المدرسية. 

 تعزيز آليات اإلصغاء الوقائي والتواصل االجتماعي.  -

 تنظيم دورات تكوينية لفائدة األخصائيين النفسانيين -

 :احداث فضاءات مشتركة للحياة الطالبية 

تقديم مجموعة من الخدمات  تلعب هذه الفضاءات دورا هاما في تنشيط الحياة الطالبية عبر

)فضاءات للمطالعة والمراجعة، للترفيه..( تساهم في تسهيل عملية ادماج الطلبة داخل محيطهم 

الجديد وتقليص بعض المشاكل والظواهر المترتبة عن الفراغ االجتماعي والثقافي الذي يعيشه 

 الطالب خالل أوقات الفراغ.

 :الحياة الجمعياتية 

يمثل تطوير المجال الجمعياتي داخل الفضاء الجامعي رافدا مهما لبناء شخصية الطالب 

ومكمال أساسيا للمحصول العلمي المكتسب خالل سنوات الدراسة. ويتطلب هذا التمشي وضع 

نص قانوني ينظم إحداث وتسيير الهياكل المتدخلة في هذا المجال من نوادي ومراكز 

 وفضاءات ثقافية رياضية.  
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 األنشطة الثقافية والرياضية:  

 الشباب والرياضة. مهمةالتسريع في تسوية وضعية المنشطين الرياضيين الملحقين من  -

تفعيل اتفاقيات تعاون بين المؤسسات الجامعية ونظيراتها بمختلف الهياكل الثقـــافية  -

المشترك  والرياضيــــة وإرساء شراكة مع دور الثقافة والشباب تُشجع على االستغالل

 للفضاءات الرياضية والثقافية.

 إحداث جامعة رياضية جامعية. -

 تهيئة وتأهيل الفضاءات الثقافية والرياضية الجامعية وعصرنة التجهيزات داخلها. -

التكثيف من التظاهرات الثقافية والرياضية سواء محليا وجهويا أو وطنيا ودوليا ،  -

 في مختلف المسابقات.وتخصيص االعتمادات الالزمة لتشريك الطلبة 

الرفع من القدرة الوظيفية للمراكز الثقافية الجامعية بتخصيص االعتمادات الضرورية  -

 للتعهد والصيانة وتدعيم تجهيزاتها الضرورية للنشاط الثقافي والرياضي.  

 
 

 الخدمات الجامعية: خارطة برنامج  2رسم بياني عدد 
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  حسب األنشطة على النحو التالي: 6161لسنة  الجامعيةالخدمات وتتوزع ميزانية برنامج 
 ألف دينارالوحدة:                                                              

 2222تقديرات  األنشطة الوحدة العملياتية

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبية
 226641 قيادة الخدمات الجامعية والتصرف في المنح والقروض الجامعية

 1370 اإلقامة واألنشطة الطالبية بباريس

 86965 الخدمات الجامعية بالشمال ديوان الخدمات الجامعية بالشمال

 46059 الخدمات الجامعية بالوسط ديوان الخدمات الجامعية بالوسط

 45039 الخدمات الجامعية بالجنوب ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب

 406074 المجموع =

 أداء البرنامج: -2

 يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي:

 األهداف االستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات األداء: 1.2

 استراتيجية: أهداففي أربع   الخدمات الجامعيةالتوجهات الكبرى في مجال  يمكن تلخيص

 تطوير منظومة السكن الجامعي: 

الجامعي واالستجابة المثلى لطلبات السكن يرتكز هذا الهدف أساسا على تحسين جودة االيواء 

 الجامعي العمومي وتطويره وفقا لمؤشرات قيس األداء المحددة لمتابعة أهم المنجزات.

ومن هذا المنطلق، تعمل كل األطراف المتدخلة بقطاع السكن الجامعي العمومي إلى التكثيف 

يواء لتدعيم طاقة المتواصل لمشاريع التهيئة والتوسعة حتى تشمل مجمل مؤسسات اال

استيعابها وتطوير وظيفية كل مؤسسة حتى توفر الخدمات الالزمة لرفاهة السكن من جهة، 

وكذلك لخلق بيئة مناسبة لمتابعة الدراسة في أحسن الظروف النفسية والصحية والترفيهية  بما 

وتطوير تتيحه من فضاءات ثقافية ورياضية للقيام بدورها الجوهري في صقل مواهب الطالب 

مردوده الد راسي، إلى جانب العمل على حماية  جميع المؤسسات بتجهيزها بنظام مراقبة عن 

 . إلكترونيةوتجهيز مداخلها أيضا بحواجز  الكاميراتطريق 

وفي هذا اإلطار تواصل دواوين الخدمات الجامعية ،العمل على االستجابة الفورية ألكبر عدد 

ممكن من مطالب السكن المقدمة مع تمكين الطالب من االطالع المسبق على شروط التمتع 
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بالسكن الجامعي وتمكينه من عملية التسجيل عن بعد، تفاديا لكل عملية تأخير في دراسة 

 على المطالب.الملفات والرد 

ولتوفير الظروف المريحة والصحية للمنتفعين بالسكن العمومي، تعتمد المبيتات الجامعية 

أساسا على غرف فردية وزوجية في اتجاه اإللغاء النهائي للسرير الثالث بجميع الغرف المعدة 

ة لإليواء وضمان توفير المرافق الضرورية كقاعات التمريض ووحدات االستحمام والتدفـئ

ة لفائدة ذوي  واألنترنات والحرص على تهيئة العديد من الغرف والفضاءات الصحية الخاص 

 االحتياجات الخصوصية. 

 تطـــوير منظــومـة االطعـــام الجــامعي: 

 :عبريتمثل الهدف في تطوير منظومة اإلطعام 

المرافق التكثيف الدوري ألشغال التهيئة والصيانة لمجمل المطاعم الجامعية ومد ها ب -

 والتجهيزات الحديثة.

لالنخراط في المسار اإلشـهادي، حتى يستجيب مستوى أدائها  إلى شروط  تأهيلها تدريجيا -

الجودة المتعارف عليها دوليا. إلى جانب البحث عن آليات جديدة لتحسين ظروف توزيع األكلة 

 لتجنب االكتظاظ.

جوانب تقنية ومن تجهيزات متأكدة، كما يستدعي هذا الهدف توفير كل مقومات السالمة من 

، والحرص على االعتماد على مختصين في  فضال عن عمليات التكوين والترشيد الصحي 

الطبخ إلعداد األكالت وضمان سالمتها وتوازنها الغذائي، من الكفاءات المتحصلة على 

 .شهادات أو من األعوان الذين شاركوا في دورات تكوينية داخلية  في هذا المجال

 تحسين اإلحاطة الصحية والنفسية للطالب: 

يتمثل الهدف في تحسين اإلحاطة الصحية والنفسية للطالب من خالل تطوير طرق العمل في 

مجال التدخل الوقائي والتحسيسي بصفة منتظمة، والعناية جد المتأكدة خاصة بالطلبة الوافدين 

ع المحيط الجديد، فضال عن الجدد على الجامعة لمعالجة صعوبات التأقلم والتواصل م

 التدخالت االستعجالية، في بعض الحاالت.

وتتجه العناية إلى الرفع من عدد المؤسسات التي تتمتع بزيارتين لألخصائيين النفسانيين في 

األسبوع على األقل ، لتقديم حصص إنصات وارشاد ، فردية وجماعية في المجال التواصلي 



57 
 

لية اندماج الطالب في المحيط الجامعي ويكي ف سلوكه وفق ضمن جهد وقائي استباقي يسهل عم

 قواعد التعايش الجماعي وقبول اآلخر.

هت الدعوة إلى كل مؤسسات اإليواء للتعاقد مع أطباء  أما في مجال التغطية الصحية فقد توج 

للصحة العمومية لتأمين خدمات العالج الصحي وخاصة االسعافات االستعجالية للطلبة 

 فضال عن تواصل العناية بتجهيز محالت التمريض التابعة لكل مؤسسة. المقيمين

  الثقافية والرياضيةتطوير األنشطة : 

يرمي هذا الهدف إلى تحسين فرص اإلقبال على تعاطي مختلف األنشطة الفنية واألدبية 

تكويني والعلمية والرياضية، لما لها من أهمية وتأثير على البعد نفسي للطالب وكذلك لدورها ال

والتأطيري في صقل شخصية الطالب ومواهبه، وما يتطلب ذلك من تحسين لشروط تعاطي 

هذه األنشطة وتنويع مجاالتها استجابة لكل الطاقات والمواهب الطالبية، من توفير للفضاءات 

 والتجهيزات المالئمة للغرض.

يري لمختلف مجاالت ويرتبط تحقيق النتائج المرتبطة بهذا الهدف إلى تدعيم الجانب التأط

التنشيط الثقافي والرياضي وما يستدعيه من ضرورة ملحة  للرفع من عدد المؤطرين 

والمكونين في مختلف النوادي الثقافية والرياضية المتنوعة،  لتحسين نسب التأطير بما  يسمح 

 باستيعاب كل المنخرطين.

الثقافي الجهوي والوطني  كما أنه من الضروري حث المؤسسات على االنفتاح على المحيط 

عبر شراكات  ثقافية مع هياكل عمومية أخرى ذات عالقة بالشأن الثقافي والشبابي  تسمح 

باالستفادة المشتركة من الفضاءات والمؤطرين التابعين لهذه الهياكل وتمكن في نفس الوقت 

النقص في التغطية مؤسساتنا الجامعية  من إثراء برامجها الثقافية وتحقيق إشعاعها ومواجهة  

 على مستوى المؤطرين .
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 قائمة أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامججدول 

 تطوير منظومة السكن الجامعي.: 1.3الهــدف 

 المؤشر
 التقديرات ق.م االنجازات

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

: نسبة االستجابة 0.0.7المؤشر

 لمطالب السكن الجامعي.

23,61

% 

80,82

% 

72,56 

% 

84,70 

% 
82 % 85,3 %88,03 

: نسبة الغرف 6.0.7المؤشر

 التي تأوي فعليا طالبا أو طالبين

33,07

% 

30,38

% 

76,55 

% 

78,10 

% 
77,41 % 78,85 % %79,08 

نسبة مؤسسات  :7.0.7رالمؤش

السكن الجامعي التي توفر 

 خدمات متكاملة للطلبة

70,10

% 

39,56

% 

40,66 

% 

42,86 

% 
48,38 % 51,61 % 54,73% 

 : تطـــوير منظــومـة االطعـــام الجــامعي.2.7لهــدف ا

 المؤشر

 التقديرات ق.م االنجازات

2016 2017 2212 2019 2020 2021 2022 

: عدد المطاعم 0.6.7المؤشر 

الجامعية المؤهلة لالنخراط في 

 المسار اإلشهادي.

1 06 00 02 02 03 66 

األعوان نسبة  :6.6.7المؤشر 

المختصين في الطبخ بالمطاعم 

 الجامعية.

-- -- 26,15

% 

25,70

% 

29,16

% 

30,17

% 

30,33

% 

 تحسين اإلحاطة الصحية والنفسية للطالب: 7.7الهــدف 

 المؤشر

 التقديرات ق.م االنجازات

2016 2017 2212 2019 2020 2021 2022 

: نسبة 0.7.7المؤشر

المؤسسات المنتفعة 

 بزيارات منتظمة

 لألخصائيين النفسيين.

00,81% 02,26% 
25,77 

% 

32,97 

% 

70,96 

% 

78,43 

% 

76,84 

% 
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: نسبة 6.7.7المؤشر

مؤسسات السكن 

الجامعي المنتفعة 

 بالتغطية الصحية

20,81% 02,83% %34,06 
38,46 

% 

39,78 

% 

52,68 

% 

57,89  

% 

: نسبة 7.7.7المؤشر

انتفاع الطلبة باإلحاطة 

 النفسية

 21,85% 27,19% 27,51% 28,30% 28,32% 29,04% 

 

 تطوير األنشطة الثقافية والرياضية :1.7الهدف 

 المؤشر
 التقديرات ق.م االنجازات

2016 2017 2212 2019 2020 2021 2022 

: نسبة انخراط الطلبة 0.0.7 المؤشر

بالنوادي الثقافية والرياضية داخل 

 المبيتات.

-- 
76,07

% 

57,92

% 

00 

% 

34,98 

% 

36,27 

% 

36,63 

% 

: نسبة تأطير الطلبة 6.0.7المؤشر 

بالنوادي الثقافية والرياضية داخل 

 المبيتات.

-- 0/70 0/06 0/01 0/62 0/67 0/60 

افة ـــوك الــاء والرجـــؤ الفرص بين النســــة بضمان تكافـــداف والمؤشرات المتعلقـــاأله

 زـــئات المجتمع بدون تمييــــف

 المئويةالنسبة  2019/2018السنة الجامعية 

 81,43 71771 إناث  المقيمون

 18,57 8122 ذكور

 

 النسبة المائوية 2019/2018السنة الجامعية 

 %69,87 07671 إناث المنخرطون بالنشاط الثقافي

  2312 ذكور

 %57,90 060 إناث المؤطرون الثقافيون

  712 ذكور

 

 المؤشر
م ق  االنجازات

2212 

 التقديرات

2016 2017 2018 2222 2221 2222 

بالنوادي  انخراط الطالباتنسبة 

 الثقافية والرياضية داخل المبيتات
-- -- -- 33,63% %35,37 %36,22 %36,75 
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  برنامج:الأنشطة  2-2

 المؤشرات الهدف

 تقديرات

 المؤشرات

 2020لسنة 

 األنشطة التدخالت

: تطوير 1.3الهــدف 

منظومة السكن 

 الجامعي.

: نسبة االستجابة لمطالب 0.0.7المؤشر

 السكن الجامعي.
82 % 

 تحسين حوكمةتحسين ظروف السكن لفائدة الطلبة عبر  -

 الجامعيةواألحياء لمبيتات ا

تعزيز طاقة االستيعاب بالمبيتات الجامعية عبر الكراء  -

 والمناولة

 

 الخدمات الجامعية بالشمال :7نشاط 

 الخدمات الجامعية بالوسط :1نشاط 

 الخدمات الجامعية بالجنوب :2نشاط 

 دار تونس بباريس : 2نشاط 

: نسبة الغرف التي تأوي 6.0.7المؤشر

 فعليا طالبا أو طالبين
77,41 % 

: نسبة مؤسسات السكن 7.0.7المؤش

 للطلبةالجامعي التي توفر خدمات متكاملة 
48,38 % 

: تطوير 6.7الهــدف 

منظومة االطعام 

 الجامعي.

: عدد المطاعم الجامعية 0.6.7المؤشر 

 المؤهلة لالنخراط في المسار اإلشهادي.
02 

 اشهاد المطاعم الجامعية -

 العمل على ترشيد الموارد -

 الخدمات الجامعية بالشمال :7نشاط 

 الخدمات الجامعية بالوسط :1نشاط 

 الخدمات الجامعية بالجنوب :2 نشاط

: نسبة األعوان المختصين 6.6.7المؤشر 

 في الطبخ
29,16% 

تحسين : 7.7الهــدف 

 اإلحاطة الصحية

 للطالب والنفسية

: نسبة المؤسسات المنتفعة 0.7.7المؤشر

 بزيارات منتظمة لألخصائيين النفسيين.
70,96 % 

 إبرام اتفاقيات مع أخصائيين نفسانيين  -

 إمضاء اتفاقيات طبية جديدة -

مراجعة النصوص الترتيبية المنظمة لالتفاقيات  -

الطبية بمشاركة جميع المتدخلين في منظومة التغطية 

 الصحية للطلبة.

 تفعيل مراكز الصحة الجامعية -

 

: نسبة مؤسسات السكن 6.7.7المؤشر

 الجامعي المنتفعة بالتغطية الصحية
39,78 % 

انتفاع الطلبة باإلحاطة : نسبة 7.7.7المؤشر

 النفسية
28,30% 

: قيادة الخدمات الجامعية بتونس 0نشاط  دعم األنشطة الطالبية وتطوير الخدمات الجامعية  - % 34,98: نسبة انخراط الطلبة 0.0.7المؤشر: تطوير 0.7الهدف 
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األنشطة الثقافية 

 والرياضية

بالنوادي الثقافية و الرياضية داخل 

 المبيتات.

واألحياء  دعم النشاط الثقافي والرياضي بالمبيتات -

 الجامعية

تنظيم األيام الوطنية والجهوية للتوجيه واإلعالم  -

الجامعيين للتعريف بمختلف الخدمات الجامعية بوجه عام  

 والتنشيط  الثقافي بوجه خاص.  

إمضاء اتفاقيات تعاون إطارية مع كل من وزارتي  -

 الثقافة. مهمةالشباب والرياضة و

تلف مؤسسات الخدمات تنظيم تظاهرات مشتركة بين مخ -

 الجامعية ذات صبغة تنافسية. 

تنظيم تظاهرات دولية واقليمية في مجاالت متنوعة  -

 كالشعر والفنون التشكيلية . 

 دعم انشطة الجمعيات الطالبية والمراكز الثقافية. -

الخدمات الجامعية  :7نشاط والخارج 

 بالشمال

 الخدمات الجامعية بالوسط :1نشاط 

 الخدمات الجامعية بالجنوب :2نشاط 

 

 

 

 

: نسبة تأطير الطلبة 6.0.7المؤشر 

 بالنوادي الثقافية والرياضية داخل المبيتات.
0/62 
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  نـفـقـات البرنامج: -7

مقابل  م د 012.130في حدود  6161ضبطت نفقات برنامج الخدمات الجامعية لسنة 

درة ــقــالم ةمؤسسات العمومـيــــدون إعتبار المـوارد الـذاتـيـة لـل 6101سنة  م د 782.117

 . وتتوزع هذه النفقات كما يلي:6101م د سنة  01.006مقابل  6161م د سنة  01.080بـ 

 ألف دينار الوحدة:

 البيان

 

إنجازات 

2212 

  2212ق م  
تقديرات 

2222 
 الفارق

 النسبة

(%) 
 مصادر التمويل

التبويب 

 القديم

التبويب 

 الجديد

نفقات 

 التأجير

 12.7 12522 001838 18722 18722 82320 م ع م

 ح خ
  

 
   

 12.7 12522 112232 22722 22722 22321 موارد الدولة

 م ذ م ع
  

 
   

 12.7 12522 112232 22722 22722 22321 مجموع القسم

نفقات 

 التسيير

 0.7 1640 71821 78661 78661 72732 م ع م

 ح خ
      

 1.7 1640 72222 72222 72222 72732 موارد الدولة

 1.0 39 01080 01006 01006 01173 م ذ م ع

 7.2 1679 22211 12722 12722 12112 مجموع القسم

نفقات 

 التدخالت

 0.1- 281- 668872 661003 661003 010820 م ع م

 م ق خ م
  

 
   

 ح خ
  

 
   

 0.1- 281- 222272 222113 222113 121221 موارد الدولة

 م ذ م ع
      

 0.1- 281- 222272 222113 222113 121221 مجموع القسم

نفقات 

 اإلستثمار

 01.2 6111 61111 08111 08111 61770 م ع م

 300 4200 2211 0011 0011 7318 م ق خ م

 ح خ
  

 
   

 72.2 6200 22222 22722 22722 21272 الدولةموارد 

 م ذ م ع
  

 
   

 72.2 6200 22222 22722 22722 21272 مجموع القسم

 المجموع

 4.1 15881 011030 780217 780217 772770 م ع م

 300 4200 2211 0011 0011 7318 م ق خ م

 ح خ
  

 
   

 5.2 20081 122231 722227 722227 712212 موارد الدولة

 1.0 39 01080 01006 01006 01173 م ذ م ع

 2.1 20120 112222 722172 722172 722232 مجموع القسم
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 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي: 6161كما تتوزع تقديرات 

 الوحدة:ألف دينار

 البيان
 نفقات

 التأجير

 نفقات

 التسيير

 نفقات

 التدخالت

 نفقات

 اإلستثمار

 نفقات

العمليات 

 المالية

 المجموع

قيادة الخدمات الجامعية : 1برنامج فرعي 

 والتصرف في المنح والقروض الجامعية
0172 031 608072 0031  668100 

 82122  00210 6711 08121 20100 الخدمات الجامعية بالشمال:2برنامج فرعي 

 02121  0272 0111 01871 62217 الخدمات الجامعية بالوسط:7برنامج فرعي 

 02171  2011 0011 01211 60771 الخدمات الجامعية بالجنوب:1برنامج فرعي 

 406074  26500 228836 39860 110878 المجموع

 

 :نفقات التأجير -7-1

في حدود  6161برنامج  الخدمات  الجامعية لسنة ـا لـعـدا ودفـعهـير تـضبطت نفقات التأج

  .%06,3م د أي بنسبة  06.266بزيادة قدرها  6101سنة  م د 18.722مقابل  م د 001.838

 عونا يتوزعون على النحو التالي: 2731وسيتم  تخصيص هذه اإلعتمادات لخالص 

  : أعوان اإلدارات المركزية والجهوية 
 

 عونا 07

  أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة

 لمجلة المحاسبة العمومية :

 

 عونا 2772

 

  :نفقات التسيير -7-2

في حدود  6161ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج  الخدمات الجامعية لسنة 

 . 6101د سنة م  78.661د مقابل م  71.821

  6161وتقدر الموارد الذاتية للمؤسسات الراجعة بالنظر لبرنامج الخدمات الجامعية خالل سنة 

وبيع تذاكر األكل و أكرية بعض وتتأتى أساسا من معاليم التسجيل بالمبيتات م د  01.080بـ 

  :الفضاءات. وتوزع على النحو التالي
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 الوحدة:ألف دينار

 البيان
 نفقات

 التأجير

 نفقات

 التسيير

 نفقات

 التدخالت

 نفقات

 اإلستثمار

 نفقات

العمليات 

 المالية

 المجموع

 2222 - - - 2166  - الخدمات الجامعية بالشمال

 2327 - - - 6317 - الخدمات الجامعية بالوسط

 2122 - - - 6022 - الخدمات الجامعية بالجنوب

 12121 - - - 12121 - المجموع

 نفقات التدخالت  -7-7

في حدود  6161لسنة لبرنامج الخدمات الجامعية  تعهدا و دفعا ضبطت نفقات التدخالت 

 وذلك بإعتبار التبويب الجديد.  6101سنة  دم  661.003د مقابل م  668.872

م د ضمن هذا القسم بعنوان المنح والقروض الجامعية.  608.0رصد إعتمادات بمبلغ وقد تم  

من الطلية  %21م د وتشمل  022.3حيث تقدر المنح الجامعية المسندة داخل الجمهورية بـ 

 ألف طالب. 668المقد ر عددهم الجملي 

ر بـ  6211وسيتمتع حوالي  م د وذلك  78.0طالبا بمنح جامعية بالخارج بكلفة جملية تقد 

 بإعتبار مصاريف التأمين والتسجيل واللوازم المدرسية وتذاكر السفر.

ومبلغ  خارجـس وبالــم د بعنوان قروض جامعية بتون 0.6هذا عالوة على تخصيص مبلغ 

م د بعنوان منح أبناء التونسيين بالخارج المزاولين تعليمهم بتونس وإعانات لفائدة الطلبة  0.0

 المعوزين.

ألف طالب بعنوان منحة اإلندماج في الحياة  72م د لفائدة  08.1سيتم  تخصيص مبلغ كما 

الجامعية حيث يتمتع كل  ناجح في الباكالوريا منتمي لعائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل بمنحة 

 دينار. 211بمبلغ 

 نفقات اإلستثمار -7-1

م د  678.202في حدود  6161لسنة  الخدمات الجامعيةضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج  

 م د دفعا. وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي: 62.211تعهدا و
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 الوحدة:ألف دينار

 البيان
 2222تقديرات 

 الدفع التعهد

قيادة الخدمات الجامعية والتصرف في المنح : 1برنامج فرعي 

 والقروض الجامعية
20288 0031 

 00210 001062 الخدمات الجامعية بالشمال: 2برنامج فرعي 

 0272 70220 الخدمات الجامعية بالوسط: 7برنامج فرعي 

 2011 00828 الخدمات الجامعية بالجنوب: 1برنامج فرعي 

 22222 272212 المجموع

 

م د سنة  61.711من  الخدمات الجامعيةكما تطورت إعتمادات دفع نفقات اإلســتثمار لبرنامج 

. ويمكن توزيعها  %71,2م د أي بنسبة  2.611بزيادة  6161م د سنة  62.211إلى  6101

 كما يلي:  دار تونس بباريس أخذا بعين اإلعتبار الفاعل العمومي

 الوحدة:ألف دينار

 البيان
إنجازات 

2212 
 2212ق م 

تقديرات 

2222 
 (%النسبة ) الفارق

المنح  قيادة الخدمات الجامعية والتصرف في

 والقروض الجامعية
6102 0311 7811 -111 01,0- 

 67,7 70 731 711 3710 فاعل عمومي: دار تونس بباريس

 73,2 7010 00210 8211 1076 الخدمات الجامعية بالشمال

 72,0 0082 0272 7721 7813 الخدمات الجامعية بالوسط

 32,8 6221 2011 7021 0221 الخدمات الجامعية بالجنوب

 7202 2222 26500 22722 21272 المجموع

 

 كما يمكن توزيعها كما يلي:

 الوحدة:ألف دينار

 
 الموارد العامة للميزانية

موارد قروض 

 خارجية موظفة

 الحسابات

 الخاصة 
 المجموع

 61211  2211 00111 مشاريع بصدد اإلنجاز

 2111   2111 مشاريع جديدة

 22222  2222 22222 المجموع
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 تطورت نفقات اإلستثمارعلى مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:وقد 

 الوحدة:ألف دينار

 البيان

 تطوراإلعتمادات 2222تقديرات  2212ق م   2212انجازات 

إعتمادات 

 التعهد

إعتمادات 

 الدفع

إعتمادات 

 التعهد

إعتمادات 

 الدفع

إعتمادات 

 التعهد

إعتمادات 

 الدفع

إعتمادات 

 التعهد

إعتمادات 

 الدفع

مشاريع بصدد 

 اإلنجاز
35316 60171 12667 15050 012813 61211 087001 2021 

مشاريع وبرامج 

   جديدة
10750 5250 06378 2111 70188 321 

 2222 212122 26500 238545 20300 23417 21272 35316 المجموع
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 القيادة والمساندة: 2البرنامج عدد 
 

 

 :واستراتيجيتهتقديم البرنامج  -1

يهدف برنامج القيادة والمساندة إلى تقديم الدعم والخدمات إلى باقي البرامج والتنسيق فيما بينها 

لضمان تكاملها في إطار منظومة متجانسة تضمن تحقيق األهداف الوطنية لقطاع التعليم 

ها بأنجع السبل الممكنة حيث العالي والبحث العلمي مما يساعدها على تطوير قدراتها وتوظيف

يسعى هذا البرنامج إلى تقديم الدعم اللوجستي والفني والبشري لمختلف البرامج األخرى ودعم 

قدرات التصرف اإلداري والمالي لدى اإلدارة المركزية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

 والبحث وتتمثل أهم األهداف االستراتيجية لهذا البرنامج في :

 :مراجعة الهيكلة الجامعية ودعم الالمركزية عبر 

 تنمية قدرات القيادة والتصرف في المؤسسات الجامعية   -

مراجعة اإلطار التشريعي المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي نحو تعزيز استقاللية  -

الجامعات على المستوى العلمي والبيداغوجي واإلداري والمالي مما يستوجب ضرورة 

 صبغة الجامعات والمؤسسات الجامعية وهيكلتها التنظيمية.مراجعة 

  اعادة النظر في الخارطة الجامعية عبر احداث أقطاب جامعية مما يعزز اشعاع الجامعات

على المستوى الدولي ويمكن من حسن توظيف الموارد البشرية والمالية باإلضافة إلى 

اب. كما سيتم احداث أقاليم جامعية ضمان مرونة أكبر لتنقل إطار التدريس بين هذه األقط

تهدف إلى تقريب الخدمات ودعم التنسيق على المستوى الجهوي والمحلي باإلضافة إلى 

 ترشيد استعمال الموارد.

 .ارساء الحوكمة اإليجابية بين الجهات عبر تطبيق مبدأ التمييز اإليجابي 

  تحسين التصرف فيها تشمل وضع استراتيجية قطاعية شاملة لتنمية الموارد البشرية بهدف

والبحث  احداث منصة أو أكاديمية للتكوين في المهن والمهارات المتصلة بالتعليم العالي

باإلضافة إلى تركيز اآلليات التحفيزية لألعوان عبر تأهيل الجامعات ومؤسسات  العلمي

 التعليم العالي والبحث لتطوير أنشطتها  التكوينية لفائدة إطاراتها.

 ظومة الوساطة وشبكة جامعية لفض النزاعات،إرساء من 
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 مأسسة ( انفتاح المؤسسات الجامعية على المحيطFondation universitaire وتنويع )

 مصادر التمويل الذاتي للمؤسسات الجامعية العمومية،

 ،صياغة استراتيجية شاملة لضمان الجودة واالعتماد مع تخصيص هيكل مستقل للغرض 

 والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث  مهمةواالتصال بين ال تطوير نظم المعلومات

 .مهمةوالمواطن من جهة أخرى و العمل على رقمنة خدمات ال مهمةمن جهة وال

 سيارات المن خالل تحسين التصرف في أسطول  مهمةتطوير الجوانب اللوجستية لل

 هاتف (.-ماء -كهرباء -والترشيد في استهالك الطاقة )بنزين 

 لعمل على التحكم في كتلة األجور من خالل تحسين التصرف في الساعات العرضية ا

تقليص الحاجة إلى على واإلضافية وتطوير كفاءات األعوان اإلداريين والفنيين والعملة 

 اإلنتدابات الخارجية.

  تحسين ظروف الدراسة والتقليص من عدد المؤسسات الجامعية التي تعمل في فضاءات

افة إلى توفير وحسن استعمال التجهيزات العلمية عبر احترام آجال تنفيذ مؤقتة باإلض

الصفقات العمومية لضمان اقتناء التجهيزات العلمية المبرمجة سنويا وفقا لرزنامة 

 مضبوطة وتكثيف عمليات الصيانة.

 من خالل احكام تنفيذ ومتابعة الميزانية  مهمةتحسين التصرف في الموارد المالية لل

نسبة استهالك االعتمادات وترشيد استعمال الموارد اللوجستية من فضاءات  وتحسين

 وتجهيزات.

 تطوير الخدمات االدارية بتركيز منظومة اعالمية مندمجة للتصرف 

  .تحسين حوكمة االدارة بتطوير منظومة الرقابة الداخلية ومقاومة مظاهر الفساد والرشوة 

  اإلدارة المركزية باإلضافة إلى مركز الحساب ويشمل برنامج القيادة والمساندة

 الخوارزمي ومركز النشر الجامعي وتتمثل أهداف هذا البرنامج في :

 فاعلية ونجاعة برنامج القيادة والمساندة  . -

 التحكم في كتلة األجور. -

 .والفضاءاتتحسين التصرف في االعتمادات  -

 



69 
 

 قيادة والمساندةال: خارطة برنامج  3رسم بياني عدد 

 

 

  حسب األنشطة على النحو التالي: 6161لسنة  القيادة والمساندةوتتوزع ميزانية برنامج 
 يناردلف الوحدة: أ                                                             

 2222تقديرات  األنشطة الوحدة العملياتية

 06100 قيادة األنشطة المركزية القيادة

 3261 الموارد البشريةسياسة  المساندة

 08271 التسيير ،الخدمات اللوجستية والبنايات والتجهيزات اإلدارة العامة للبنايات والتجهيز

 02372 نظام المعلومات مركز الحساب الخوارزمي

 0121 النشر الجامعي مركز النشر الجامعي

 22213 المجموع =
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 أداء البرنامج: -2

 ما يلي:يتمثل إطار أداء البرنامج في 

 األهداف االستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات األداء: 1.2

البرنامج تندرج في إطار التوجهات الوطنية لتحسين لهذا  إستراتيجية أهدافتم  تركيز ثالث 

 وهي:التصرف في موارد الدولة و وضمان جودة الخدمات اإلدارية 

  مهمةفي إطار توجهات ال يندرج هذا الهدف: ونجاعة برنامج القيادة والمساندةفاعلية 

خاصة في ترشيد استهالك الطاقة واالستعمال األمثل  في تحسين التصرف في مواردها المادية

لوسائل النقل وتطوير منظومتها المعلوماتية وذلك من خالل توفير الوسائل المادية لتسيير 

 .عن بعدالشبكة الوطنية الجامعية وضمان سالمتها والرفع من عدد الخدمات المسداة 

 يندرج هذا الهدف في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى : التحكم في كتلة األجور

التقليص وذلك خاصة من خالل التحكم في كتلة األجور مقارنة باإلعتمادات المخصصة للتنمية 

تطوير قدرات األعوان و المخصصة للساعات اإلضافية مقارنة بكتلة األجور االعتماداتمن 

االنتدابات  الحد منوفنيين وعملة نظرا للتوجه العام للدولة في  نإدارييالمباشرين من 

  .مخطط سنوي للتكوين وتنفيذ إعدادمن خالل حسن الخارجية 

  يندرج هذا الهدف في إطار التوجهات  :والبنايات االعتماداتتحسين التصرف في

وممتلكاتها وحسن تنفيذ الميزانية  مهمةالمالية لل عتماداتاالالرامية إلى تطوير التصرف في 

من حيث اإلعداد واإلنجاز وذلك من خالل تحسين التصرف في روزنامة الصفقات العمومية 

 وذلك خاصة من خالل: وتجديد التجهيزات العلمية للمؤسسات الجامعية ومراكز البحث

للدراسة الجامعية من خالل تمكين المؤسسات الجامعية من  ةالمالئم الظروفتوفير  -

 فضاءات قارة تحترم الشروط البيداغوجية الضرورية .

العمل على احترام اآلجال المحددة في مجال تنفيذ الصفقات العمومية والتقليص قدر  -

 اإلمكان من الصعوبات التي تعرفها مختلف مراحل تنفيذ الصفقات العمومية. 

الخاصيات الفنية والتقديرات المالية للتجهيزات وتقليص المدة المستغرقة  مزيد تدقيق -

ضمان لألهميتها البيداغوجية ونظرا للتقييم بهدف اقتناء التجهيزات العلمية في آجال معقولة 

 مناخ ايجابي للبحث والتدريس.
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 قائمة أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامججدول 

 فاعلية ونجاعة برنامج القيادة والمساندة  : 1.9الهدف 

 ق.م االنجازات 

6101 

 التقديرات

6102 6103 6108 6161 6160 6166 

نسبة : 1.1.9المؤشر

 .الخدمات المسداة عن بعد

33.3

% 

35.6 

% 

37.9 

% 

40.2 

% 

42.5 

% 

44.8 

% 

47.1 

% 

نسبة : 2.1.9المؤشر

 تطور إعتمادات  الطاقة

 هاتف(-ماء-) كهرباء 

- - 60 % 0.7 % 
11.3  

% 

0.20 -  

% 

0.23 - 

% 

معدل  :3.1.9المؤشر

استهالك وقود سيارات 

 كم 011المصلحة في كل 

ل  1.2

/011 

 كم

ل  8.60

 كم 011/

ل  8.70

 كم 011/

ل  3.17

 كم 011/

ل  3.20

/011 

 كم

ل  3.00

/011 

 كم

ل  2.70

/011 

 كم

 

  التحكم في كتلة األجور: 2.9الهدف 

 ق.م االنجازات 

2212 

 التقديرات

6102 6103 6108 6161 6160 6166 

نسبة : 0.6.1المؤشر

 انجاز مخطط التكوين
53.96% 54% 59.78% 64% 68% 72% 75% 

تطور  :6.6.1المؤشر

الساعات  اعتمادات

اإلضافية بالنسبة لكتلة 

 األجور

3.04% 7.17% 0.30% 7.33% 7.22% 
7.66 

% 
 %6.88  
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 والبنايات االعتماداتتحسين التصرف في :  7.2الهدف 

 ق.م االنجازات 

2222 

 التقديرات

6103 6108 6101 6160 6166 6167 

معدل : 1.3.9المؤشر 

المدة المقضاة إلنجاز 

الصفقات العمومية 

 الخاصة بالتجهيزات 

16 

 شهرا

16  

 شهرا

11 

 شهرا

13 

 شهرا

12 

 شهرا

11 

 شهرا
 أشهر 10

نسبة : 6.7.1المؤشر 

إنجاز االقتناءات من 

 التجهيزات العلمية

%39  %48  %62  %70  %70 %75 %80 

: نسبة  7.7.1المؤشر 

مؤسسات التعليم العالي 

التي تعمل في فضاءات 

 قارة

80.2% 
86.32

% 

80.08

% 

82.12

% 

82.38

% 

81.22 

% 
12.0% 

افة ـــوك الــوالرجاء ـــؤ الفرص بين النســــة بضمان تكافـــداف والمؤشرات المتعلقـــاأله

 زـــئات المجتمع بدون تمييــــف

 باإلضافة إلى هذه األهداف يعمل برنامج القيادة والمساندة على:

 تطوير السياسة اإلتصالية للوزاةو آليات اإلشراف والتخطيط والدراساتتطوير  -

 .مهمةاإلشراف على إعداد ميزانية ال -

 .مهمةتأمين الجوانب القانونية والتشريعية والترتيبية المتعلقة بعمل ال -

حسين منظومة تمع  توفير المعطيات اإلحصائية لباقي البرامج لتنفيذ استراتيجيتها -

 .مهمةتحسين البنية التحتية لمختلف المؤسسات الراجعة للوالشراءات 

 المؤشر
 ق.م االنجازات

2212 

 التقديرات

2016 2017 2018 2222 2221 2222 

اإلناث في مستوى نسبة  -

 مهمةالمسؤوليات العليا بال
   

66 

% 
63% 76 % 72 % 



73 
 

  برنامج:الأنشطة  2-2

 المؤشرات الهدف

 تقديرات

 المؤشرات

 2020لسنة 

 األنشطة التدخالت

فاعلية  1.2الهدف 

ونجاعة برنامج 

 القيادة والمساندة

نسبة الخدمات : 1.1.9المؤشر

 المسداة عن بعد
42.5 % 

المتابعة الحينية لتدفق المعلومات على الشبكة و قياس مدى استعمال سعة الربط  -

 المتاحة لكل مؤسسة و التدخل لدى مزود االتصاالت للترفيع في سعة الربط عند الحاجة

تأهيل و تدعيم الموارد البشرية المختصة في تطوير برمجيات الواب وإضافة خدمتين  -

 على الخط

 .اعالمية لتطوير التصرف في هياكل التعليم العاليتركيز منظومة  -

 نظام المعلومات :1نشاط 

 نظام المعلومات :1نشاط 

 نظام المعلومات :1نشاط 

نسبة تطور : 2.1.9المؤشر

-ماء-إعتمادات  الطاقة )كهرباء

 هاتف(

11.3  % 

العالي برمجة دورات تحسيسية حول ترشيد استهالك الطاقة لفائدة مؤسسات التعليم  -

 والخدمات الجامعية ومراكز البحث.

 دعم المجهودات المتعلقة بترشيد استهالك الطاقة. -

التسيير : 7 نشاط

الخدمات اللوجيستية 

 والتجهيزات والبنايات

معدل استهالك : 3.1.9المؤشر

وقود سيارات المصلحة في كل 

 كم 011

ل  3.20

 كم 011/

التسيير : 7 نشاط تطوير حوكمة حضيرة السيارات

الخدمات اللوجيستية 

 والبنايات والتجهيزات

التحكم  2.2الهدف 

 في كتلة األجور

: نسبة انجاز مخطط  0.6.1المؤشر

 التكوين
68% 

 تنظيم مناظرات داخلية للترقيات  -

برمجة دورات تكوينية مالئمة لمختلف  :لفائدة الموظفين والعملة دعم مجال التكوين -

أصناف األعوان وسيتم التكوين في مجال التقنيات التصرف االختصاصات ومختلف 

اإلداري الحديث، تقنيات االتصال وإدارة األزمات، الحوكمة، التصرف في أنظمة 

 المعلومات ، أخالقيات الموظف، التصرف في المشاريع موزعة كاآلتي:

 ملتقيات التكوين إدارة مركزية -

 تربصات التكوين إدارة مركزية - -

التسيير : 7 نشاط

الخدمات اللوجيستية 

 والبنايات والتجهيزات
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 المستمر إدارة مركزية التكوين - -

 التكوين في اإلعالمية إدارة مركزية  - -

 التكوين في التصرف حسب األهداف إدارة مركزية - -

 التكوين للجامعات ودواوين الخدمات الجامعية ومراكز البحث  -

: تطور اعتمادات 6.6.1المؤشر

اإلضافية بالنسبة لكتلة الساعات 

 األجور

7.22% 

 تركيز آليات متابعة للساعات اإلضافية بمؤسسات التعليم العالي والبحث - -

 ضبط معايير دقيقة وشفافة لتوزيع الساعات اإلضافية ومنح التحفيز والتأطير. - -

 

تحسين  7.2الهدف 

التصرف في 

 االعتمادات

معدل المدة : .0.7.1المؤشر

الصفقات العمومية  المقضاة إلنجاز 

 الخاصة بالتجهيزات.

 شهرا 12

العمل على الضغط على آجال انجاز الصفقات بإعادة تنظيم الهياكل المعنية وخاصة  -

 على مستوى الكتابة القارة للصفقات .

 التوجه نحو الالمركزية في اقتناء التجهيزات. -

 برمجة دورات تكوينية للمتصرفين في الصفقات العمومية -

عداد قائمات نموذجية للتجهيزات الضرورية لمؤسسات التعليم العالي ومخابر البحث ا -

 اعتمادا على البرامج البيداغوجية والبحثية.

 تركيز منظومة تصرف في التجهيزات. -

 

نسبة انجاز : 6.7.1المؤشر 

 اإلقتناءات من التجهيزات العلمية.
%70 

: نسبة مؤسسات  7.7.1المؤشر 

التعليم العالي التي تعمل في 

 فضاءات قارة

82.38% 
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  نـفـقـات البرنامج: -7

م د مقابل  22.803في حدود  6161ضــبطت نفــقـات برنامج القيادة والمساندة لسنة 

درة ـقـمـال ةــالعمومـيار المـوارد الـذاتـيـة لـلمؤسسات ـبـتـدون إع 6101نة ـم د س 06.202

 . وتتوزع هذه النفقات كما يلي:6101م د سنة  1.681مقابل  6161م د سنة  1.711بـ 

 ألف دينار الوحدة:

 مصادر التمويل البيان
إنجازات 

2212 

  2212ق م  
تقديرات 

2222 
 الفارق

النسبة 

(%) 
التبويب 

 القديم

التبويب 

 الجديد

نفقات 

 التأجير

 61.6 2870 71082 67720 67720 61201 م ع م

 ح خ
  

 
   

 22.2 2271 72122 27721 27721 22212 موارد الدولة

 م ذ م ع
  

 
   

 22.2 2271 72122 27721 27721 22212 مجموع القسم

نفقات 

 التسيير

 68.0 1980 8126 2136 2136 2603 م ع م

 ح خ
 

  

   
 22.1 1980 2222 2232 2232 2213 موارد الدولة

 3.0 20 711 681 681 631 م ذ م ع

 23.2 2000 2222 3222 3222 2123 مجموع القسم

نفقات 

 التدخالت

 - - 871 871 871 206 م ع م

 م ق خ م
  

 
   

 ح خ
  

 
   

 - - 272 272 272 212 موارد الدولة

 م ذ م ع
  

 
   

 - - 272 272 272 212 مجموع القسم

نفقات 

 اإلستثمار

 6.2 270 01321 01011 01011 2322 ع م م

 206.1 5120 2061 0111 0111 011 م ق خ م

 ح خ
  

 
   

 12.2 5390 12222 11122 11122 2222 موارد الدولة

 م ذ م ع
  

 
   

 12.2 5390 12222 11122 11122 2222 مجموع القسم

 المجموع

 60.8 9081 21363 00202 00202 70637 م ع م

 206.1 5120 2061 0111 0111 011 مم ق خ 

 ح خ
  

 
   

 77.7 14201 22213 12212 12212 71737 موارد الدولة

 3.0 20 711 681 681 631 م ذ م ع

 77.1 14221 23113 12222 12222 71217 المجموع 
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 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي: 6161كما تتوزع تقديرات 

 دينارالوحدة:ألف 

 البيان
 نفقات

 التأجير

 نفقات

 التسيير

 نفقات

 التدخالت

 نفقات

 اإلستثمار

 نفقات

 العمليات المالية
 المجموع

:قيادة  1برنامج فرعي 

 ومساندة
71082 8126 871 02881  22803 

 22213  12222 272 2222 72122 المجموع

 نفقات التأجير  -7-1

في حدود  6161القيادة والمساندة لسنة   أجير تعهدا ودفعا لبرنامجــــضبطت نفقات الت

 . 6101سنة  م د 67.720مقابل م د  71.082

 عونا يتوزعون على النحو التالي: 810وسيتم  تخصيص هذه اإلعتمادات لخالص 

 عونا 8 المباشرون بالديوان 

  : عونا 216 أعوان اإلدارات المركزية والجهوية 

  أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة

 عونا 010 المحاسبة العمومية : لمجلة

 نفقات التسيير  -7-2

 م د 8.126في حدود  6161ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج  القادة والمساندة لسنة 

 . 6101سنة  م د 2.136مقابل 

  6161قدر الموارد الذاتية للمؤسسات الراجعة بالنظر لبرنامج القادة والمساندة خالل سنة ــوت

  وتوزع على النحو التاليم د  1.711 بـ

 ألف دينار الوحدة:

 البيان
 نفقات

 التأجير

 نفقات

 التسيير

 نفقات

 التدخالت

 نفقات

 اإلستثمار

 نفقات

 العمليات المالية
 المجموع

 122 - - - 011 - مركز حساب الخوارزمي

 222 - - - 611 - مركز النشر الجامعي

 722 - - - 722 - المجموع
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 نفقات التدخالت  -7-7

في حدود  6161لسنة لبرنامج  القيادة والمساندة تعهدا و دفعا دخالت ـضبطت نفقات الت

وذلك بإعتبار   6101دون تغيير على مستوى اإلعتمادات المرصودة خالل سنة  م د 1.871

 التبويب الجديد.

 نفقات اإلستثمار -7-1

مقابل  م د 02.881في حدود  6161لسنة ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج  القيادة والمساندة 

 . وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:6101سنة  م د 00.011
 ألف دينار الوحدة:

 (%النسبة ) الفارق 2222تقديرات  2212ق م  2212إنجازات  البيان

 02.1 2711 02881 00011 2822 قيادة ومساندة

 12.2 2722 12222 11122 2222 المجموع

 كما يمكن توزيعها كما يلي:

 ألف دينار الوحدة:

 

الموارد العامة 

 للميزانية

موارد قروض 

 خارجية موظفة

 الحسابات

 الخاصة 
 المجموع

 00071  2061 8701 مشاريع بصدد اإلنجاز

 6021   6021 مشاريع جديدة

 12222  2122 12322 المجموع 

 اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:وقد تطورت نفقات اإلستثمارعلى مستوى 

 ألف دينار الوحدة:

 البيان

 تطوراإلعتمادات 2222تقديرات  2212ق م   2212انجازات 

إعتمادات 

 التعهد

إعتمادات 

 الدفع

إعتمادات 

 التعهد

إعتمادات 

 الدفع

إعتمادات 

 التعهد

إعتمادات 

 الدفع

إعتمادات 

 التعهد

إعتمادات 

 الدفع

مشاريع 

 بصدد اإلنجاز
8372 6865 8400 10590 198404 14430 011110 7801 

مشاريع 

   وبرامج جديدة
2750 900 21800 2450 19050 0221 

 2722 222221 16880 220204 11490 11150 6865 8372 المجموع



 
 
 
 

  
  

 



1نظـام أمـد

المباشرون بالدیوان

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

8 : القیادة1الوحدة العملیاتیة 

8 : قیادة األنشطة المركزیة1النشاط 

8 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان
7 مكلف بمأموریة

8جملة البرنامج الفرعي

8القیادة و المساندةجملة برنامج

8الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

2

توزیع التـرقیـات

تعلیم عاليالبرنـامج :
قیادة التكوین الجامعيالبرنامج الفرعي :

2 189 : اإلدارة العامة للتعلیم العالي1الوحدة العملیاتیة 

: التصرف في الموارد البشریة الطار التدریس الجامعي1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

2 189

189 2سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

1 129 أستاذ مساعد  التعلیم العاليمساعد  التعلیم العالي

693 أستاذ محاضر  التعلیم العاليأستاذ مساعد  التعلیم العالي

367 أستاذ التعلیم العاليأستاذ محاضر  التعلیم العالي

189 2جملة البرنامج الفرعي :

189 2تعلیم عاليجملة برنامج

القیادة و المساندةالبرنـامج :
القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي :

2 495 : القیادة1الوحدة العملیاتیة 
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: قیادة األنشطة المركزیة1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

2 495

22السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

13.0 متصرف رئیسمتصرف مستشار

93.0 متصرفملحق إدارة

43.0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

53.0 ملحق إدارةكاتب تصرف

33.0 متصرف مستشارمتصرف

27السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

93.0 مهندس عاممهندس رئیس

183.0 مهندس رئیسمهندس أول

195 1سلك العملة

663.0 1عامل صنف 1عامل صنف 

7763.0 2عامل صنف 1عامل صنف 

283.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

823.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

553.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

883.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

783.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

223.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

11سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

33.0 محلل مركزيمحلل

23.0 محلل رئیسمحلل أول

23.0 محلل عاممحلل رئیس

43.0 محللواضع برامج

76سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

23.0 مكتبي مساعدمعاون مكتبي

143.0 مكتبي أو موثقمكتبي مساعد

233.0 حافظ مكتبات أو توثیقمكتبي أول

313.0 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیقحافظ مكتبات أو توثیق



4 نظـام أمـد

53.0 حافظ عام للمكتبات أو التوثیقحافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

13.0 معاون مكتبيعون إستقبال

1سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر

13.0 رئیس مخبررئیس أشغال مساعد للمخبر

1السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة

13.0 مستشار صحفيكاتب صحفي

5سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

23.0 أخّصائي نفساني رئیسأخّصائي نفساني أول

33.0 أخّصائي نفساني أولأخّصائي نفساني

10السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

83.0 فني سامي رئیس للصحة العمومیةفني سامي أول للصحة العمومیة

23.0 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیةفني سامي رئیس للصحة العمومیة

10سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

13.0 متصرف عام في الوثائق و األرشیفمتصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

13.0 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیفمتصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

43.0 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

43.0 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

113السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

113.0 تقنيمساعد تقني

223.0 مساعد تقنيعون تقني

293.0 تقني رئیستقني أول

513.0 تقني أولتقني

899السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

563.0 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلميمتصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

2473.0 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلميمتصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

2293.0 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلميمتصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

2583.0 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلميملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

1023.0 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلميكاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

73.0 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلميمستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

125سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

113.0 مساعد تطبیق وبحث رئیس فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلميمساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
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543.0 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلميمحضر تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

243.0 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلميمحضر تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

363.0 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلميمساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

495 2جملة البرنامج الفرعي :

495 2القیادة و المساندةجملة برنامج

684 4الجملة  العامة العدد الجملي :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

6

2020 توزیع االنتدابات لسنة

تعلیم عاليالبرنـامج :
دینــار 000 330تكلفة االنتدابات : 

قیادة التكوین الجامعيالبرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

3030: اإلدارة العامة للتعلیم العالي 1 الوحدة العملیاتیة  

3030: الموارد البشریة واللوجیستیة2النشاط 

3030سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

30 3.0 30 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

3030جملة البرنامج الفرعي

دینــار 330 000  تكلفة : 
االنتدابات

3030جملة البرنامج

30الجملة  العامة
العدد الجملي انتدابات جدیدة التكلفةتعویض اإلحاالت على التقاعد

30330 000
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حسب األسالك و الرتب
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2020توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

تعلیم عاليالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 400 24

قیادة التكوین الجامعيالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

1: التصرف في الموارد البشریة الطار التدریس الجامعي1النشاط 

1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

1جملة البرنامج الفرعي 7 000

التكوین والبیداغوجیا في المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

4التدریس والتكوین بالمعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة :I النشاط

1سلك العملة
91عامل صنف 

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1مساعد تقني

2السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

1متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

4جملة البرنامج الفرعي 17 400
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5تعلیم عاليجملة برنامج
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بحث علميالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 300 12

هیاكل وبرامج البحث العلميالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

1: تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال الطاقة9النشاط 

1سلك العملة
81عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي 2 400

المساندة والنهوض بأنشطة البحثالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

2التوثیق العلمي واالشتراكات االلكترونیة :H النشاط

1سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

2جملة البرنامج الفرعي 9 900

3بحث علميجملة برنامج
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الخدمات الجامعیةالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 200 3

قیادة الخدمات الجامعیة بتونس وبالخارجالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

1: قیادة الخدمات الجامعیة والتصرف في المنح والقروض الجامعیة1النشاط 

1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

1جملة البرنامج الفرعي 3 200

1الخدمات الجامعیةجملة برنامج
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القیادة و المساندةالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 900 9

القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

3: قیادة األنشطة المركزیة1النشاط 

2سلك العملة
81عامل صنف 

101عامل صنف 

1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

1: النشر الجامعي5النشاط 

1سلك العملة
61عامل صنف 

4جملة البرنامج الفرعي 9 900

4القیادة و المساندةجملة برنامج

دینــار13الجملة  العامة 49 800
اإلنعكاس المالي العدد الجملي
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حسب األسالك و الرتب

12

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

تعلیم عاليالبرنـامج :

قیادة التكوین الجامعيالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

371 : اإلدارة العامة للتعلیم العالي1الوحدة العملیاتیة 

121 : التصرف في الموارد البشریة الطار التدریس الجامعي1النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس رئیس
1 مهندس عام
15 سلك العملة
1 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
7 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
1 9عامل صنف 
3 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
2 محلل رئیس
20 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
4 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
16 أستاذ التعلیم العالي



13 نظـام أمـد

1 سلك المدرسین التكنولوجیین
1 استاذ تكنولوجي
4 سلك مستشاري المصالح العمومیة
4 مستشار المصالح العمومیة
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس
71 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
15 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
16 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
21 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
9 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

250 : الموارد البشریة واللوجیستیة2النشاط 

20 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
20 أستاذ مبّرز
215 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
215 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
15 سلك المدرسین التكنولوجیین
15 تكنولوجي

13 : الهیئة الوطنیة للتقییم وضمان الجودة2الوحدة العملیاتیة 

13 : التقییم واالعتماد وضمان الجودة4النشاط 

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
1 مهندس عام
2 سلك العملة
1 3عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل رئیس
1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات



14 نظـام أمـد

1 أستاذ التعلیم العالي
6 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

384جملة البرنامج الفرعي

التكوین والبیداغوجیا في المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

3 637 : األدرة العامة للدراسات التكنولوجیة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

3 637 التدریس والتكوین بالمعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة :I النشاط

10 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف
4 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
2 كاتب تصرف
19 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
7 مهندس رئیس
12 مهندس أول
625 سلك العملة
24 1عامل صنف 
339 2عامل صنف 
7 3عامل صنف 
28 4عامل صنف 
60 5عامل صنف 
77 6عامل صنف 
38 7عامل صنف 
27 8عامل صنف 
12 9عامل صنف 
13 10عامل صنف 
17 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
4 محلل
1 محلل رئیس



15 نظـام أمـد

2 محلل مركزي
10 واضع برامج
45 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
12 مكتبي مساعد
18 حافظ مكتبات أو توثیق
13 مكتبي أو موثق
2 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق
2 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
2 مهندس معماري رئیس
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس أشغال مخبر
72 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
2 أستاذ مبّرز
5 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
65 أستاذ أول ممیز
91 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
21 مساعد  التعلیم العالي
62 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
2 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
6 أستاذ التعلیم العالي
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني أول

1 875 سلك المدرسین التكنولوجیین
43 استاذ تكنولوجي
503 محاضر تكنولوجي

1 329 تكنولوجي
3 سلك المدرسین المبرزین
3 أستاذ مبّرز أّول
1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
1 فني سامي أول للصحة العمومیة
14 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
6 متصّرف في الوثائق و األرشیف
7 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

256 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة



16 نظـام أمـد

26 مساعد تقني
26 عون تقني
24 تقني رئیس
80 تقني أول
100 تقني
46 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة
46 أستاذ أول فوق الرتبة
2 سلك األساتذة األولین
2 أستاذ أول

419 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
20 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
77 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
120 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
114 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
53 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
27 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
138 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي
19 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
31 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
19 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
69 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

637 3جملة البرنامج الفرعي

021 4تعلیم عاليجملة برنامج



17 نظـام أمـد

بحث علميالبرنـامج :

هیاكل وبرامج البحث العلميالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

1 041 : االدارة العامة للبحث العلمي2الوحدة العملیاتیة 

71 : إعداد وٕادارة وتمویل هیاكل البحث2النشاط 

7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس رئیس
2 مهندس عام
1 مهندس أول
9 سلك العملة
2 1عامل صنف 
3 5عامل صنف 
3 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 واضع برامج
1 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
1 مهندس معماري عام
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس أشغال مخبر
5 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
1 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
4 أستاذ التعلیم العالي
2 سلك مستشاري المصالح العمومیة
2 مستشار المصالح العمومیة
7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس
4 تقني أول
2 تقني
38 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي



18 نظـام أمـد

7 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
10 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
9 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
11 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

93 : تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال علوم المواد7النشاط 

7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
6 مهندس أول
16 سلك العملة
1 1عامل صنف 
8 2عامل صنف 
1 5عامل صنف 
2 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
2 10عامل صنف 
1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 حافظ مكتبات أو توثیق
38 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
26 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
7 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
5 أستاذ التعلیم العالي
14 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 عون تقني
3 تقني رئیس
6 تقني أول
3 تقني
12 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي



19 نظـام أمـد

1 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

178 : تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال البیوتكنولوجیا ببرج السدریة8النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
21 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
16 مهندس رئیس
1 مهندس عام
4 مهندس أول
34 سلك العملة
1 1عامل صنف 
15 2عامل صنف 
5 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
6 8عامل صنف 
1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق
75 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
47 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
19 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
1 مساعد  التعلیم العالي
8 أستاذ التعلیم العالي
1 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي
1 أستاذ مساعد للتعلیم العالي الفالحي
1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
1 فني سامي أول للصحة العمومیة
27 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 مساعد تقني
2 عون تقني
5 تقني رئیس
10 تقني أول
6 تقني



20 نظـام أمـد

16 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي
1 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

174 : تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال الطاقة9النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب تصرف
23 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
18 مهندس رئیس
5 مهندس أول
31 سلك العملة
21 2عامل صنف 
4 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
3 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 مكتبي مساعد
1 حافظ مكتبات أو توثیق
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق
59 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
6 مساعد  التعلیم العالي
35 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
9 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
9 أستاذ التعلیم العالي
34 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
4 تقني رئیس
17 تقني أول
10 تقني



21 نظـام أمـد

18 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي
5 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

173 تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال المیاه :A النشاط

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
14 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
7 مهندس رئیس
7 مهندس أول
39 سلك العملة
17 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
4 7عامل صنف 
5 8عامل صنف 
1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 مكتبي أو موثق
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس أشغال مخبر
66 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
1 مساعد  التعلیم العالي
47 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
7 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
11 أستاذ التعلیم العالي
7 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي
1 مساعد للتعلیم العالي الفالحي



22 نظـام أمـد

2 أستاذ مساعد للتعلیم العالي الفالحي
2 أستاذ محاضر للتعلیم العالي الفالحي
2 أستاذ التعلیم العالي الفالحي
16 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 عون تقني
1 تقني رئیس
7 تقني أول
6 تقني
17 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
6 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
11 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي
4 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

137 تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال البیوتكنولوجیا بصفاقس :B النشاط

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب تصرف
17 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس رئیس
3 مهندس عام
10 مهندس أول
19 سلك العملة
1 1عامل صنف 
10 2عامل صنف 
1 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 



23 نظـام أمـد

3 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 محلل
1 محلل رئیس
47 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
26 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
5 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
16 أستاذ التعلیم العالي
19 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 مساعد تقني
3 عون تقني
1 تقني رئیس
9 تقني أول
2 تقني
17 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
11 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
14 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي
4 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 محضر تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
7 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

143 تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال التحلیل الفیزیائي والكیمیائي :C النشاط

21 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
16 مهندس رئیس
5 مهندس أول
28 سلك العملة
9 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
12 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
1 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل مركزي



24 نظـام أمـد

2 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
2 مكتبي أو موثق
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس أشغال مخبر
34 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
18 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
11 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
5 أستاذ التعلیم العالي
27 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
6 تقني رئیس
14 تقني أول
6 تقني
21 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
9 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي
2 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
6 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

41 تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال المیكروالكترونیك والنانوتكنولوجیا :D النشاط

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
3 مهندس أول
12 سلك العملة
6 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
15 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
11 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
4 أستاذ التعلیم العالي
2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة



25 نظـام أمـد

2 تقني
7 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي
1 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

31 تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال الرقمیات :E النشاط

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
9 سلك العملة
3 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 6عامل صنف 
3 سلك أعوان وزارة المالیة
3 متفقد رئیس للمصالح المالیة
14 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
10 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
3 أستاذ التعلیم العالي
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس
3 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

041 1جملة البرنامج الفرعي

041 1بحث علميجملة برنامج
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الخدمات الجامعیةالبرنـامج :

قیادة الخدمات الجامعیة بتونس وبالخارجالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

43 : اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة1الوحدة العملیاتیة 

43 : قیادة الخدمات الجامعیة والتصرف في المنح والقروض الجامعیة1النشاط 

13 سلك العملة
1 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
7 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 10عامل صنف 
1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
1 أستاذ التعلیم العالي
2 سلك مستشاري المصالح العمومیة
2 مستشار المصالح العمومیة
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني أول
26 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
9 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
7 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

43جملة البرنامج الفرعي

43الخدمات الجامعیةجملة برنامج



27 نظـام أمـد

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

610 : القیادة1الوحدة العملیاتیة 

610 : قیادة األنشطة المركزیة1النشاط 

8 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
4 متصرف
2 كاتب راقن
2 ملحق إدارة
30 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
15 مهندس رئیس
4 مهندس عام
11 مهندس أول
219 سلك العملة
15 1عامل صنف 
62 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
9 4عامل صنف 
31 5عامل صنف 
39 6عامل صنف 
20 7عامل صنف 
24 8عامل صنف 
8 9عامل صنف 
9 10عامل صنف 
9 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
3 محلل
3 محلل رئیس
1 محلل مركزي
1 واضع برامج
1 محلل عام
2 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
2 حافظ مكتبات أو توثیق



28 نظـام أمـد

4 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
4 مهندس معماري رئیس
3 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
1 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
2 أستاذ التعلیم العالي
2 سلك مستشاري المصالح العمومیة
2 مستشار المصالح العمومیة
14 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
2 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
7 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
63 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
10 عون تقني
7 تقني رئیس
23 تقني أول
21 تقني
252 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
11 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
39 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
53 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
74 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
50 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
16 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
9 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي
4 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

82 : المساندة2الوحدة العملیاتیة 

82 : التسییر، الخدمات اللوجستیة  والبنایات والتجهیزات3النشاط 

80 سلك العملة
80 3عامل صنف 
2 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
2 فني سامي أول للصحة العمومیة



29 نظـام أمـد

692جملة البرنامج الفرعي

692القیادة و المساندةجملة برنامج

797 5الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة نظـام أمـد

توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب 

30

تعلیم عالي 1  البرنامج :

2 التكوین والبیداغوجیا في جامعة الزیتونةالبرنامج الفرعي :

جامعة الزیتونة ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة الزیتونة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

5

 بحساب ألف دینار

مؤسسات التعلیم العالي 14الفقرة  : 

جامعة الزیتونة  14 المؤسسة : 

14سلك العملة

814عامل صنف 

14جملة النشاط :

14جملة الوحدة العملیاتیة :

14جملة البرنامج الفرعي :

3 التكوین والبیداغوجیا في جامعة تونسالبرنامج الفرعي :

جامعة تونس ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة تونس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

6

 بحساب ألف دینار

مؤسسات التعلیم العالي 713الفقرة  : 
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التدریس والتكوین بجامعة تونس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

6

 بحساب ألف دینار

جامعة تونس  713 المؤسسة : 

713سلك العملة

512عامل صنف 

834عامل صنف 

922عامل صنف 

1015عامل صنف 

713جملة النشاط :

713جملة الوحدة العملیاتیة :

713جملة البرنامج الفرعي :

4 التكوین والبیداغوجیا في جامعة تونس المنارالبرنامج الفرعي :

جامعة تونس المنار ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة تونس المنار

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

7

 بحساب ألف دینار

مؤسسات التعلیم العالي 1330الفقرة  : 

جامعة تونس المنار  1330 المؤسسة : 

15السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

15مهندس رئیس

513سلك العملة

713عامل صنف 

812عامل صنف 
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التدریس والتكوین بجامعة تونس المنار

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

7

 بحساب ألف دینار

914عامل صنف 

1024عامل صنف 

14سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

14محلل مركزي

12سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

12مكتبي أو موثق

13السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

13تقني أول

32السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

32متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

13سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

13مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

1330جملة النشاط :

1330جملة الوحدة العملیاتیة :

1330جملة البرنامج الفرعي :

5 التكوین والبیداغوجیا في جامعة قرطاجالبرنامج الفرعي :

جامعة قرطاج ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة قرطاج

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

8

 بحساب ألف دینار

مؤسسات التعلیم العالي 1023الفقرة  : 



33

التدریس والتكوین بجامعة قرطاج

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

8

 بحساب ألف دینار

جامعة قرطاج  1023 المؤسسة : 

714سلك العملة

537عامل صنف 

611عامل صنف 

722عامل صنف 

1014عامل صنف 

25السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

14ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

11كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

14سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

14مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

1023جملة النشاط :

1023جملة الوحدة العملیاتیة :

1023جملة البرنامج الفرعي :

6 التكوین والبیداغوجیا في جامعة منوبةالبرنامج الفرعي :

جامعة منوبة ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة منوبة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

9

 بحساب ألف دینار

مؤسسات التعلیم العالي 923الفقرة  : 

جامعة منوبة  923 المؤسسة : 
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التدریس والتكوین بجامعة منوبة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

9

 بحساب ألف دینار

716سلك العملة

613عامل صنف 

722عامل صنف 

837عامل صنف 

914عامل صنف 

27السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

14متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

13متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

923جملة النشاط :

923جملة الوحدة العملیاتیة :

923جملة البرنامج الفرعي :

7 التكوین والبیداغوجیا في جامعة سوسةالبرنامج الفرعي :

جامعة سوسة ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة سوسة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

A

 بحساب ألف دینار

مؤسسات التعلیم العالي 617الفقرة  : 

جامعة سوسة  617 المؤسسة : 

411سلك العملة

711عامل صنف 

925عامل صنف 



35

التدریس والتكوین بجامعة سوسة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

A

 بحساب ألف دینار

1015عامل صنف 

13السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

13تقني

14السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

14ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

617جملة النشاط :

617جملة الوحدة العملیاتیة :

617جملة البرنامج الفرعي :

8 التكوین والبیداغوجیا في جامعة المنستیرالبرنامج الفرعي :

جامعة المنستیر ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة المنستیر

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

B

 بحساب ألف دینار

مؤسسات التعلیم العالي 627الفقرة  : 

جامعة المنستیر  627 المؤسسة : 

416سلك العملة

615عامل صنف 

10311عامل صنف 

211السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

15مساعد تقني

16تقني أول
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627جملة النشاط :

627جملة الوحدة العملیاتیة :

627جملة البرنامج الفرعي :

9 التكوین والبیداغوجیا في جامعة القیروانالبرنامج الفرعي :

جامعة القیروان ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة القیروان

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

C

 بحساب ألف دینار

مؤسسات التعلیم العالي 28الفقرة  : 

جامعة القیروان  28 المؤسسة : 

28سلك العملة

815عامل صنف 

1014عامل صنف 

28جملة النشاط :

28جملة الوحدة العملیاتیة :

28جملة البرنامج الفرعي :

B التكوین والبیداغوجیا في جامعة صفاقسالبرنامج الفرعي :

جامعة صفاقس ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة صفاقس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

E

 بحساب ألف دینار

مؤسسات التعلیم العالي 1732الفقرة  : 
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التدریس والتكوین بجامعة صفاقس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

E

 بحساب ألف دینار

جامعة صفاقس  1732 المؤسسة : 

58سلك العملة

214عامل صنف 

644عامل صنف 

37سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

14محلل أول

24محلل مركزي

15السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

15فني سامي أول للصحة العمومیة

67السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

43متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

24ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

25سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

25مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

1732جملة النشاط :

1732جملة الوحدة العملیاتیة :

1732جملة البرنامج الفرعي :

C التكوین والبیداغوجیا في جامعة قابسالبرنامج الفرعي :

جامعة قابس ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة :



38

التدریس والتكوین بجامعة قابس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

F

 بحساب ألف دینار

مؤسسات التعلیم العالي 12الفقرة  : 

جامعة قابس  12 المؤسسة : 

12سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

12مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

12جملة النشاط :

12جملة الوحدة العملیاتیة :

12جملة البرنامج الفرعي :

72178 جملة البرنامج :

بحث علمي 2  البرنامج :

2 المساندة والنهوض بأنشطة البحثالبرنامج الفرعي :

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني 2الوحدة العملیاتیة :

التوثیق العلمي واالشتراكات االلكترونیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

H

 بحساب ألف دینار

مؤسسات  البحث 28الفقرة  : 

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني  28 المؤسسة : 

14سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

14حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

15السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي



39

التوثیق العلمي واالشتراكات االلكترونیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

H

 بحساب ألف دینار

15متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

28جملة النشاط :

28جملة الوحدة العملیاتیة :

28جملة البرنامج الفرعي :

28 جملة البرنامج :

الخدمات الجامعیة 3  البرنامج :

2 الخدمات الجامعیة بالشمالالبرنامج الفرعي :

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال ومؤسساته 1الوحدة العملیاتیة :

الخدمات الجامعیة للشمال

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

3

 بحساب ألف دینار

مؤسسات الخدمات الجامعیة 41156الفقرة  : 

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس  41156 المؤسسة : 

156أسالك مختلفة

156أسالك مختلفة

37سلك العملة

31عامل صنف 

51عامل صنف 

69عامل صنف 

72عامل صنف 
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الخدمات الجامعیة للشمال

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

3

 بحساب ألف دینار

88عامل صنف 

912عامل صنف 

104عامل صنف 

2السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

2فني سامي رئیس للصحة العمومیة

2السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

1متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

1كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

41156جملة النشاط :

41156جملة الوحدة العملیاتیة :

41156جملة البرنامج الفرعي :

3 الخدمات الجامعیة بالوسطالبرنامج الفرعي :

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط ومؤسساته 1الوحدة العملیاتیة :

الخدمات الجامعیة للوسط

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

4

 بحساب ألف دینار

مؤسسات الخدمات الجامعیة 1566الفقرة  : 

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة  1566 المؤسسة : 

66أسالك مختلفة

66أسالك مختلفة

15سلك العملة
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الخدمات الجامعیة للوسط

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

4

 بحساب ألف دینار

31عامل صنف 

62عامل صنف 

71عامل صنف 

85عامل صنف 

93عامل صنف 

103عامل صنف 

1566جملة النشاط :

1566جملة الوحدة العملیاتیة :

1566جملة البرنامج الفرعي :

4 الخدمات الجامعیة بالجنوبالبرنامج الفرعي :

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب ومؤسساته 1الوحدة العملیاتیة :

الخدمات الجامعیة للجنوب

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

5

 بحساب ألف دینار

مؤسسات الخدمات الجامعیة 731الفقرة  : 

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس  731 المؤسسة : 

31أسالك مختلفة

31أسالك مختلفة

7سلك العملة

11عامل صنف 

62عامل صنف 
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الخدمات الجامعیة للجنوب

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

5

 بحساب ألف دینار

81عامل صنف 

91عامل صنف 

102عامل صنف 

731جملة النشاط :

731جملة الوحدة العملیاتیة :

731جملة البرنامج الفرعي :

63253 جملة البرنامج :

القیادة و المساندة 9  البرنامج :

1 القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي :

مركز النشر الجامعي 5الوحدة العملیاتیة :

النشر الجامعي

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

5

 بحساب ألف دینار

مؤسسات العمل الثقافي 13الفقرة  : 

مركز النشر الجامعي  13 المؤسسة : 

13سلك العملة

613عامل صنف 

13جملة النشاط :

13جملة الوحدة العملیاتیة :
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13جملة البرنامج الفرعي :

13 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

44نظـام أمـد

تعلیم عالي 1  البرنامج :

2 التكوین والبیداغوجیا في جامعة الزیتونةالبرنامج الفرعي :

جامعة الزیتونة ومؤسساتها 1 الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة الزیتونة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

مؤسسات التعلیم العالي 242الفقرة  : 

جامعة الزیتونة  242 المؤسسة : 

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

1مهندس رئیس

55سلك العملة

14عامل صنف 

217عامل صنف 

31عامل صنف 

43عامل صنف 

56عامل صنف 

63عامل صنف 

77عامل صنف 

88عامل صنف 

93عامل صنف 

103عامل صنف 

1سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
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التدریس والتكوین بجامعة الزیتونة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

1محلل

6سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

1مكتبي مساعد

2حافظ مكتبات أو توثیق

3مكتبي أو موثق

7سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

5أستاذ مبرز أول ممیز

2أستاذ أول ممیز

107سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

9مساعد  التعلیم العالي

42أستاذ مساعد  التعلیم العالي

39أستاذ محاضر  التعلیم العالي

17أستاذ التعلیم العالي

1سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

1أخّصائي نفساني أول

3سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

1متصّرف في الوثائق و األرشیف

1متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

9السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

1مساعد تقني

5تقني أول

3تقني

4السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة
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التدریس والتكوین بجامعة الزیتونة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

4أستاذ أول فوق الرتبة

48السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

4متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

3متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

9متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

8متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

14ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

6كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

4مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

242جملة النشاط :

242جملة الوحدة العملیاتیة :

242جملة البرنامج الفرعي :

3 التكوین والبیداغوجیا في جامعة تونسالبرنامج الفرعي :

جامعة تونس ومؤسساتها 1 الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة تونس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

6النشاط :

مؤسسات التعلیم العالي 2110الفقرة  : 

جامعة تونس  2110 المؤسسة : 

5السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

2مهندس رئیس

3مهندس أول
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التدریس والتكوین بجامعة تونس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

6النشاط :

441سلك العملة

119عامل صنف 

2145عامل صنف 

37عامل صنف 

429عامل صنف 

557عامل صنف 

656عامل صنف 

750عامل صنف 

845عامل صنف 

920عامل صنف 

1013عامل صنف 

54سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

3معاون مكتبي

9مكتبي مساعد

22حافظ مكتبات أو توثیق

19مكتبي أو موثق

1حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

74سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

7أستاذ مبّرز

5أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة

62أستاذ أول ممیز

1057سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

328مساعد  التعلیم العالي

542أستاذ مساعد  التعلیم العالي
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التدریس والتكوین بجامعة تونس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

6النشاط :

74أستاذ محاضر  التعلیم العالي

113أستاذ التعلیم العالي

5سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

4أخّصائي نفساني أول

1أخّصائي نفساني

2سلك المدرسین التكنولوجیین

2تكنولوجي

67سلك المدرسین المبرزین

5أستاذ مبّرز أّول

55أستاذ مبّرز أول ممیز

7أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

8سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

3متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

2متصّرف في الوثائق و األرشیف

2متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

46السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

3مساعد تقني

4عون تقني

3تقني رئیس

15تقني أول

21تقني

58السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة

53أستاذ أول فوق الرتبة
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التدریس والتكوین بجامعة تونس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

6النشاط :

5أستاذ

279السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

8متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

19متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

49متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

93متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

79ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

27كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

4مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

14سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

8مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

2مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

3مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

1مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

2110جملة النشاط :

2110جملة الوحدة العملیاتیة :

2110جملة البرنامج الفرعي :

4 التكوین والبیداغوجیا في جامعة تونس المنارالبرنامج الفرعي :

جامعة تونس المنار ومؤسساتها 1 الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة تونس المنار

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

7النشاط :
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التدریس والتكوین بجامعة تونس المنار

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

7النشاط :

مؤسسات التعلیم العالي 2628الفقرة  : 

جامعة تونس المنار  2628 المؤسسة : 

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

2ملحق إدارة

1مستكتب إدارة

11السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

9مهندس رئیس

2مهندس أول

609سلك العملة

115عامل صنف 

2262عامل صنف 

313عامل صنف 

416عامل صنف 

555عامل صنف 

692عامل صنف 

760عامل صنف 

842عامل صنف 

924عامل صنف 

1030عامل صنف 

5سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

1محلل

1محلل رئیس

2محلل مركزي

1واضع برامج
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التدریس والتكوین بجامعة تونس المنار

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

7النشاط :

47سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

2معاون مكتبي

6موثق مساعد

3مختزن مكتبات

12حافظ مكتبات أو توثیق

22مكتبي أو موثق

2حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

90سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

1أستاذ مبّرز

7أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة

82أستاذ أول ممیز

1311سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

674أستاذ مساعد  التعلیم العالي

144أستاذ محاضر  التعلیم العالي

229مساعد  التعلیم العالي

264أستاذ التعلیم العالي

1السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة

1مستشار صحفي

6سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

3أخّصائي نفساني أول

3أخّصائي نفساني

6سلك المدرسین التكنولوجیین

1محاضر تكنولوجي

5تكنولوجي
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التدریس والتكوین بجامعة تونس المنار

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

7النشاط :

31سلك المدرسین المبرزین

20أستاذ مبّرز أول ممیز

11أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

7السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

5فني سامي أول للصحة العمومیة

2فني سامي رئیس للصحة العمومیة

12سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

3متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

6متصّرف في الوثائق و األرشیف

2متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

59السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

7مساعد تقني

3عون تقني

6تقني رئیس

26تقني أول

17تقني

72السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة

72أستاذ أول فوق الرتبة

2سلك األساتذة األولین

2أستاذ أول

281السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

6متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

32متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
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التدریس والتكوین بجامعة تونس المنار

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

7النشاط :

80متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

74متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

60ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

22كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

6مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

1عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

75سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

27مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

16مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

11مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

21مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

2628جملة النشاط :

2628جملة الوحدة العملیاتیة :

2628جملة البرنامج الفرعي :

5 التكوین والبیداغوجیا في جامعة قرطاجالبرنامج الفرعي :

جامعة قرطاج ومؤسساتها 1 الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة قرطاج

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

8النشاط :

مؤسسات التعلیم العالي 3385الفقرة  : 

جامعة قرطاج  3385 المؤسسة : 

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
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التدریس والتكوین بجامعة قرطاج

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

8النشاط :

2متصرف

1ملحق إدارة

22السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

11مهندس رئیس

11مهندس أول

546سلك العملة

134عامل صنف 

2248عامل صنف 

313عامل صنف 

422عامل صنف 

559عامل صنف 

670عامل صنف 

741عامل صنف 

830عامل صنف 

917عامل صنف 

1012عامل صنف 

8سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

3محلل

1محلل رئیس

1تقني مخبراإلعالمّیة

3واضع برامج

49سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

4مكتبي مساعد

25حافظ مكتبات أو توثیق
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التدریس والتكوین بجامعة قرطاج

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

8النشاط :

19مكتبي أو موثق

1حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

130سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

8أستاذ مبّرز

4أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة

118أستاذ أول ممیز

1-سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة

1معّلم تطبیق

1784سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

1069أستاذ مساعد  التعلیم العالي

145أستاذ محاضر  التعلیم العالي

391مساعد  التعلیم العالي

179أستاذ التعلیم العالي

1السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة

1مستشار صحفي

6سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

5أخّصائي نفساني أول

1أخّصائي نفساني

13سلك المدرسین التكنولوجیین

13تكنولوجي

89سلك المدرسین المبرزین

4أستاذ مبّرز أّول

63أستاذ مبّرز أول ممیز

22أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة
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التدریس والتكوین بجامعة قرطاج

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

8النشاط :

6السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

5فني سامي أول للصحة العمومیة

1فني سامي رئیس للصحة العمومیة

12سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

2متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

3متصّرف في الوثائق و األرشیف

6متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

112السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

6مساعد تقني

4عون تقني

10تقني رئیس

43تقني أول

49تقني

89السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة

89أستاذ أول فوق الرتبة

3سلك األساتذة األولین

3أستاذ أول

425السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

17متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

43متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

76متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

120متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

107ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
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التدریس والتكوین بجامعة قرطاج

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

8النشاط :

44كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

18مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

86سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

26مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

12مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

14مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

34مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

3385جملة النشاط :

3385جملة الوحدة العملیاتیة :

3385جملة البرنامج الفرعي :

6 التكوین والبیداغوجیا في جامعة منوبةالبرنامج الفرعي :

جامعة منوبة ومؤسساتها 1 الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة منوبة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

9النشاط :

مؤسسات التعلیم العالي 1762الفقرة  : 

جامعة منوبة  1762 المؤسسة : 

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

1متصرف

1ملحق إدارة

10السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
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التدریس والتكوین بجامعة منوبة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

9النشاط :

2مهندس رئیس

1مهندس عام

7مهندس أول

386سلك العملة

17عامل صنف 

2173عامل صنف 

32عامل صنف 

419عامل صنف 

553عامل صنف 

659عامل صنف 

731عامل صنف 

829عامل صنف 

99عامل صنف 

104عامل صنف 

3سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

2محلل مركزي

1واضع برامج

49سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

2معاون مكتبي

10مكتبي مساعد

26حافظ مكتبات أو توثیق

11مكتبي أو موثق

92سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

1أستاذ مبّرز
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التدریس والتكوین بجامعة منوبة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

9النشاط :

6أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة

27أستاذ مبرز أول ممیز

58أستاذ أول ممیز

879سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

470أستاذ مساعد  التعلیم العالي

60أستاذ محاضر  التعلیم العالي

264مساعد  التعلیم العالي

85أستاذ التعلیم العالي

1السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة

1كاتب صحفي

4سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

3أخّصائي نفساني أول

1أخّصائي نفساني

1سلك المدرسین التكنولوجیین

1تكنولوجي

4سلك المدرسین المبرزین

4أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

1سلك منشطي ریاض األطفال

1منّشط ریاض األطفال

12سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

3متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

4متصّرف في الوثائق و األرشیف

5متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

56السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
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التدریس والتكوین بجامعة منوبة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

9النشاط :

7مساعد تقني

6عون تقني

4تقني رئیس

23تقني أول

16تقني

29السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة

29أستاذ أول فوق الرتبة

1سلك األساتذة األولین

1أستاذ أول

222السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

12متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

17متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

51متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

54متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

62ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

19كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

7مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

10سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

1مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

5مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

1مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

3مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

1762جملة النشاط :

1762جملة الوحدة العملیاتیة :



61

1762جملة البرنامج الفرعي :

7 التكوین والبیداغوجیا في جامعة سوسةالبرنامج الفرعي :

جامعة سوسة ومؤسساتها 1 الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة سوسة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Aالنشاط :

مؤسسات التعلیم العالي 2084الفقرة  : 

جامعة سوسة  2084 المؤسسة : 

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

1متصرف

1ملحق إدارة

1كاتب تصرف

9السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

4مهندس رئیس

2مهندس عام

3مهندس أول

391سلك العملة

118عامل صنف 

2189عامل صنف 

39عامل صنف 

413عامل صنف 

535عامل صنف 

643عامل صنف 

721عامل صنف 

831عامل صنف 



62

التدریس والتكوین بجامعة سوسة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Aالنشاط :

920عامل صنف 

1012عامل صنف 

4سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

3محلل

1محلل مركزي

32سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

1معاون مكتبي

1مكتبي مساعد

15حافظ مكتبات أو توثیق

13مكتبي أو موثق

2حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

104سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

1أستاذ مبّرز

9أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة

15أستاذ مبرز أول ممیز

79أستاذ أول ممیز

1086سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

344مساعد  التعلیم العالي

603أستاذ مساعد  التعلیم العالي

74أستاذ محاضر  التعلیم العالي

65أستاذ التعلیم العالي

3سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

2أخّصائي نفساني أول

1أخّصائي نفساني
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التدریس والتكوین بجامعة سوسة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Aالنشاط :

11سلك المدرسین التكنولوجیین

2محاضر تكنولوجي

9تكنولوجي

10سلك المدرسین المبرزین

10أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

3السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

3فني سامي للصحة العمومیة

4سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف في الوثائق و األرشیف

3متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

58السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

7عون تقني

7تقني رئیس

29تقني أول

15تقني

62السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة

62أستاذ أول فوق الرتبة

270السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

8متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

25متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

69متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

74متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

66ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

23كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
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التدریس والتكوین بجامعة سوسة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Aالنشاط :

5مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

34سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

8مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

3مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

1مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

22مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

2084جملة النشاط :

2084جملة الوحدة العملیاتیة :

2084جملة البرنامج الفرعي :

8 التكوین والبیداغوجیا في جامعة المنستیرالبرنامج الفرعي :

جامعة المنستیر ومؤسساتها 1 الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة المنستیر

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Bالنشاط :

مؤسسات التعلیم العالي 1912الفقرة  : 

جامعة المنستیر  1912 المؤسسة : 

15السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

8متصرف

3ملحق إدارة

1مستكتب إدارة

1راقن مساعد

2كاتب تصرف
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التدریس والتكوین بجامعة المنستیر

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Bالنشاط :

14السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

4مهندس رئیس

10مهندس أول

397سلك العملة

117عامل صنف 

2156عامل صنف 

33عامل صنف 

418عامل صنف 

549عامل صنف 

649عامل صنف 

736عامل صنف 

817عامل صنف 

929عامل صنف 

1023عامل صنف 

9سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

5محلل

1محلل رئیس

1محلل مركزي

2واضع برامج

34سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

2مكتبي مساعد

19حافظ مكتبات أو توثیق

13مكتبي أو موثق

104سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
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التدریس والتكوین بجامعة المنستیر

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Bالنشاط :

5أستاذ مبّرز

5أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة

27أستاذ مبرز أول ممیز

67أستاذ أول ممیز

837سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

161مساعد  التعلیم العالي

501أستاذ مساعد  التعلیم العالي

80أستاذ محاضر  التعلیم العالي

95أستاذ التعلیم العالي

3سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

2أخّصائي نفساني أول

1أخّصائي نفساني

3سلك المدرسین التكنولوجیین

2محاضر تكنولوجي

1تكنولوجي

6سلك المدرسین المبرزین

6أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

14السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

7فني سامي للصحة العمومیة

7فني سامي رئیس للصحة العمومیة

2سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

1متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

77السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
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التدریس والتكوین بجامعة المنستیر

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Bالنشاط :

1مساعد تقني

5عون تقني

2تقني رئیس

44تقني أول

25تقني

53السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة

53أستاذ أول فوق الرتبة

239السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

6متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

24متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

44متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

64متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

77ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

20كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

4مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

105سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

39مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

31مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

2محضر تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

9مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

24مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

1912جملة النشاط :

1912جملة الوحدة العملیاتیة :
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1912جملة البرنامج الفرعي :

9 التكوین والبیداغوجیا في جامعة القیروانالبرنامج الفرعي :

جامعة القیروان ومؤسساتها 1 الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة القیروان

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Cالنشاط :

مؤسسات التعلیم العالي 1191الفقرة  : 

جامعة القیروان  1191 المؤسسة : 

48السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

2متصرف

20ملحق إدارة

12مستكتب إدارة

14كاتب تصرف

6السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

3مهندس رئیس

3مهندس أول

265سلك العملة

127عامل صنف 

2111عامل صنف 

39عامل صنف 

419عامل صنف 

537عامل صنف 

623عامل صنف 

716عامل صنف 

89عامل صنف 
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التدریس والتكوین بجامعة القیروان

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Cالنشاط :

97عامل صنف 

107عامل صنف 

10سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

5محلل

1محلل مركزي

4واضع برامج

19سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

1معاون مكتبي

6مكتبي مساعد

7حافظ مكتبات أو توثیق

5مكتبي أو موثق

53سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

3أستاذ مبّرز

3أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة

21أستاذ مبرز أول ممیز

26أستاذ أول ممیز

455سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

146مساعد  التعلیم العالي

297أستاذ مساعد  التعلیم العالي

9أستاذ محاضر  التعلیم العالي

3أستاذ التعلیم العالي

3سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

2أخّصائي نفساني أول

1أخّصائي نفساني
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التدریس والتكوین بجامعة القیروان

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Cالنشاط :

6سلك المدرسین المبرزین

2أستاذ مبّرز أول ممیز

4أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

6سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

2متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

3متصّرف في الوثائق و األرشیف

1متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

59السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

2مساعد تقني

3عون تقني

2تقني رئیس

28تقني أول

24تقني

52السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة

51أستاذ أول فوق الرتبة

1أستاذ

1سلك األساتذة األولین

1أستاذ أول

173السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

13متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

40متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

18متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

55ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

35كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
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التدریس والتكوین بجامعة القیروان

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Cالنشاط :

12مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

35سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

20مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

3مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

12مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

1191جملة النشاط :

1191جملة الوحدة العملیاتیة :

1191جملة البرنامج الفرعي :

A التكوین والبیداغوجیا في جامعة جندوبةالبرنامج الفرعي :

جامعة جندوبة ومؤسساتها 1 الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة جندوبة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Dالنشاط :

مؤسسات التعلیم العالي 1044الفقرة  : 

جامعة جندوبة  1044 المؤسسة : 

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

3متصرف

8السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

4مهندس رئیس

1مهندس عام

3مهندس أول
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التدریس والتكوین بجامعة جندوبة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Dالنشاط :

295سلك العملة

140عامل صنف 

2137عامل صنف 

311عامل صنف 

413عامل صنف 

540عامل صنف 

635عامل صنف 

712عامل صنف 

83عامل صنف 

91عامل صنف 

103عامل صنف 

4سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

2محلل مركزي

2واضع برامج

18سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

3مكتبي مساعد

6حافظ مكتبات أو توثیق

9مكتبي أو موثق

59سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

13أستاذ مبّرز

5أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة

17أستاذ مبرز أول ممیز

24أستاذ أول ممیز

334سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
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التدریس والتكوین بجامعة جندوبة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Dالنشاط :

139مساعد  التعلیم العالي

178أستاذ مساعد  التعلیم العالي

13أستاذ محاضر  التعلیم العالي

4أستاذ التعلیم العالي

2سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

1أخّصائي نفساني أول

1أخّصائي نفساني

1سلك المدرسین المبرزین

1أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

3سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

2متصّرف في الوثائق و األرشیف

1متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

53السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

2مساعد تقني

4عون تقني

1تقني رئیس

27تقني أول

19تقني

28السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة

25أستاذ أول فوق الرتبة

3أستاذ

221السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

3متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

11متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
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التدریس والتكوین بجامعة جندوبة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Dالنشاط :

45متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

40متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

69ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

34كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

17مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

2عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

15سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

8مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

7مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

1044جملة النشاط :

1044جملة الوحدة العملیاتیة :

1044جملة البرنامج الفرعي :

B التكوین والبیداغوجیا في جامعة صفاقسالبرنامج الفرعي :

جامعة صفاقس ومؤسساتها 1 الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة صفاقس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Eالنشاط :

مؤسسات التعلیم العالي 3269الفقرة  : 

جامعة صفاقس  3269 المؤسسة : 

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

1متصرف مستشار

1ملحق إدارة
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التدریس والتكوین بجامعة صفاقس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Eالنشاط :

1كاتب تصرف

30السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

11مهندس رئیس

3مهندس عام

15مهندس أول

1مهندس أشغال

574سلك العملة

123عامل صنف 

2261عامل صنف 

35عامل صنف 

421عامل صنف 

548عامل صنف 

682عامل صنف 

737عامل صنف 

845عامل صنف 

928عامل صنف 

1024عامل صنف 

18سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

1محلل

1محلل رئیس

8محلل مركزي

7واضع برامج

1محلل عام

42سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
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التدریس والتكوین بجامعة صفاقس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Eالنشاط :

1معاون مكتبي

2مكتبي مساعد

1مختزن مكتبات

32حافظ مكتبات أو توثیق

5مكتبي أو موثق

1حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

174سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

3أستاذ مبّرز

14أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة

19أستاذ مبرز أول ممیز

138أستاذ أول ممیز

1831سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

332مساعد  التعلیم العالي

1019أستاذ مساعد  التعلیم العالي

200أستاذ محاضر  التعلیم العالي

280أستاذ التعلیم العالي

1سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

1أخّصائي نفساني أول

5سلك المدرسین التكنولوجیین

5تكنولوجي

4سلك المدرسین المبرزین

4أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

13السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

4فني سامي أول للصحة العمومیة



77

التدریس والتكوین بجامعة صفاقس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Eالنشاط :

9فني سامي رئیس للصحة العمومیة

7سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

2متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

2متصّرف في الوثائق و األرشیف

3متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

63السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

7عون تقني

3تقني رئیس

25تقني أول

28تقني

54السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة

52أستاذ أول فوق الرتبة

2أستاذ

326السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

9متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

21متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

61متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

148متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

58ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

19كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

10مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

113سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

47مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

25مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
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التدریس والتكوین بجامعة صفاقس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Eالنشاط :

7مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

34مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

11الرتب المنقرضة

11مساعد تقني

3269جملة النشاط :

3269جملة الوحدة العملیاتیة :

3269جملة البرنامج الفرعي :

C التكوین والبیداغوجیا في جامعة قابسالبرنامج الفرعي :

جامعة قابس ومؤسساتها 1 الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بجامعة قابس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Fالنشاط :

مؤسسات التعلیم العالي 1623الفقرة  : 

جامعة قابس  1623 المؤسسة : 

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

2متصرف

13السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

1مهندس مساعد

3مهندس رئیس

1مهندس عام

8مهندس أول
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التدریس والتكوین بجامعة قابس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Fالنشاط :

320سلك العملة

19عامل صنف 

2191عامل صنف 

32عامل صنف 

422عامل صنف 

531عامل صنف 

631عامل صنف 

716عامل صنف 

89عامل صنف 

97عامل صنف 

102عامل صنف 

9سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

5محلل

1محلل مركزي

3واضع برامج

26سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

4مكتبي مساعد

7حافظ مكتبات أو توثیق

13مكتبي أو موثق

2حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

84سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

9أستاذ مبّرز

1أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة

18أستاذ مبرز أول ممیز
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التدریس والتكوین بجامعة قابس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Fالنشاط :

56أستاذ أول ممیز

781سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

169مساعد  التعلیم العالي

546أستاذ مساعد  التعلیم العالي

36أستاذ محاضر  التعلیم العالي

30أستاذ التعلیم العالي

3سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

2أخّصائي نفساني أول

1أخّصائي نفساني

4سلك المدرسین التكنولوجیین

4تكنولوجي

3سلك المدرسین المبرزین

3أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

10سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

7متصّرف في الوثائق و األرشیف

2متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

75السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

4مساعد تقني

2عون تقني

2تقني رئیس

41تقني أول

26تقني

63السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة
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التدریس والتكوین بجامعة قابس

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Fالنشاط :

58أستاذ أول فوق الرتبة

5أستاذ

170السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

5متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

20متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

35متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

28متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

47ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

24كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

11مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

60سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

13مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

6مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

4مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

37مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

1623جملة النشاط :

1623جملة الوحدة العملیاتیة :

1623جملة البرنامج الفرعي :

D التكوین والبیداغوجیا في جامعة قفصةالبرنامج الفرعي :

جامعة قفصة ومؤسساتها 1 الوحدة العملیاتیة :
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التدریس والتكوین بجامعة  قفصة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Gالنشاط :

مؤسسات التعلیم العالي 894الفقرة  : 

جامعة قفصة  894 المؤسسة : 

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

1مستكتب إدارة

8السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

4مهندس رئیس

4مهندس أول

187سلك العملة

111عامل صنف 

2113عامل صنف 

33عامل صنف 

46عامل صنف 

524عامل صنف 

623عامل صنف 

73عامل صنف 

82عامل صنف 

102عامل صنف 

9سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

3محلل

2محلل مركزي

4واضع برامج

12سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

2مكتبي مساعد

5حافظ مكتبات أو توثیق
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التدریس والتكوین بجامعة  قفصة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Gالنشاط :

5مكتبي أو موثق

1سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر

1رئیس أشغال مخبر

49سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

11أستاذ مبّرز

13أستاذ مبرز أول ممیز

25أستاذ أول ممیز

353سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

72مساعد  التعلیم العالي

260أستاذ مساعد  التعلیم العالي

19أستاذ محاضر  التعلیم العالي

2أستاذ التعلیم العالي

1سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

1أخّصائي نفساني أول

1سلك المدرسین التكنولوجیین

1محاضر تكنولوجي

2سلك المدرسین المبرزین

2أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

13سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

2متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

4متصّرف في الوثائق و األرشیف

6متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

59السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
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التدریس والتكوین بجامعة  قفصة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Gالنشاط :

1مساعد تقني

2عون تقني

1تقني رئیس

24تقني أول

31تقني

29السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة

29أستاذ أول فوق الرتبة

131السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

3متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

10متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

40متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

19متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

33ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

18كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

8مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

38سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

1مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

10مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

5مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

22مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

894جملة النشاط :

894جملة الوحدة العملیاتیة :

894جملة البرنامج الفرعي :
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22144 جملة البرنامج :

بحث علمي 2  البرنامج :

1 هیاكل وبرامج البحث العلميالبرنامج الفرعي :

مؤسسات عمومیة (مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادیة واإلجتماعیة - مركز البحوث والدراسات في ح 4 الوحدة العملیاتیة :

تنفیذ برنامج البحث العلمي في المجال االقتصادي واالجتماعي

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

مؤسسات  البحث 51الفقرة  : 

مركز الدراسات و البحوث االقتصادیة و االجتماعیة  51 المؤسسة : 

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

1مستكتب إدارة

11سلك العملة

12عامل صنف 

24عامل صنف 

31عامل صنف 

71عامل صنف 

83عامل صنف 

1سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

1محلل

1سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

1حافظ مكتبات أو توثیق

1سلك أعوان المخابر التابعین لوزارة التربیةوالتعلیم العالي

1تقني مخبر

22سلك المدرسین الباحثین بالجامعات



86

تنفیذ برنامج البحث العلمي في المجال االقتصادي واالجتماعي

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

2مساعد  التعلیم العالي

16أستاذ مساعد  التعلیم العالي

2أستاذ محاضر  التعلیم العالي

2أستاذ التعلیم العالي

14السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

1متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

1متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

3متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

5متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

3ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

1كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

51جملة النشاط :

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال الحضارات واألدیان

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

6النشاط :

مؤسسات  البحث 26الفقرة  : 

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة  26 المؤسسة : 

6سلك العملة

25عامل صنف 

51عامل صنف 

2سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

1موثق مساعد

1مكتبي أو موثق
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تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال الحضارات واألدیان

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

6النشاط :

14سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

5أستاذ مساعد  التعلیم العالي

2أستاذ محاضر  التعلیم العالي

6مساعد  التعلیم العالي

1أستاذ التعلیم العالي

4السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

1متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

2متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

1ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

26جملة النشاط :

77جملة الوحدة العملیاتیة :

77جملة البرنامج الفرعي :

2 المساندة والنهوض بأنشطة البحثالبرنامج الفرعي :

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني 2 الوحدة العملیاتیة :

التوثیق العلمي واالشتراكات االلكترونیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Hالنشاط :

مؤسسات  البحث 44الفقرة  : 

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني  44 المؤسسة : 

5السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

3مهندس رئیس
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التوثیق العلمي واالشتراكات االلكترونیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Hالنشاط :

1مهندس عام

1مهندس أول

13سلك العملة

12عامل صنف 

31عامل صنف 

42عامل صنف 

51عامل صنف 

63عامل صنف 

71عامل صنف 

82عامل صنف 

91عامل صنف 

2سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

1محلل رئیس

1محلل عام

10سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

2موثق مساعد

2حافظ مكتبات أو توثیق

1مكتبي أو موثق

5حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

1سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف في الوثائق و األرشیف

6السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

3تقني رئیس

2تقني أول
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التوثیق العلمي واالشتراكات االلكترونیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Hالنشاط :

1تقني

6السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

1متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

1متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

2متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

1ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

1كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

1سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

1مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

44جملة النشاط :

44جملة الوحدة العملیاتیة :

44جملة البرنامج الفرعي :

121 جملة البرنامج :

الخدمات الجامعیة 3  البرنامج :

2 الخدمات الجامعیة بالشمالالبرنامج الفرعي :

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال ومؤسساته 1 الوحدة العملیاتیة :

الخدمات الجامعیة للشمال

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

3النشاط :

مؤسسات الخدمات الجامعیة 2727الفقرة  : 
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الخدمات الجامعیة للشمال

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

3النشاط :

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس  2727 المؤسسة : 

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

2متصرف

7السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

4مهندس رئیس

1مهندس عام

2مهندس أول

2109سلك العملة

179عامل صنف 

2461عامل صنف 

356عامل صنف 

4170عامل صنف 

5180عامل صنف 

6411عامل صنف 

7329عامل صنف 

8182عامل صنف 

9129عامل صنف 

10112عامل صنف 

3سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

1محلل

1محلل رئیس

1محلل مركزي

7سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

2مكتبي مساعد
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الخدمات الجامعیة للشمال

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

3النشاط :

3حافظ مكتبات أو توثیق

2مكتبي أو موثق

1سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر

1رئیس أشغال مخبر

1السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة

1كاتب صحفي

8سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

1أخّصائي نفساني رئیس

4أخّصائي نفساني أول

3أخّصائي نفساني

49السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

2فني سامي للصحة العمومیة

28فني سامي أول للصحة العمومیة

19فني سامي رئیس للصحة العمومیة

4سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

1متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

1متصّرف في الوثائق و األرشیف

1متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

56السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

9مساعد تقني

21عون تقني

3تقني رئیس

8تقني أول
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الخدمات الجامعیة للشمال

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

3النشاط :

15تقني

3سلك التفقد البیداغوجي لوزارة التربیة

3متفقد أول للمدارس اإلعدادیة والمعاهد الثانویة

475السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

9متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

36متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

75متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

136متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

109ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

68كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

41مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

1عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

2سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي

1مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

1مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

2727جملة النشاط :

2727جملة الوحدة العملیاتیة :

2727جملة البرنامج الفرعي :

3 الخدمات الجامعیة بالوسطالبرنامج الفرعي :

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط ومؤسساته 1 الوحدة العملیاتیة :
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الخدمات الجامعیة للوسط

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

4النشاط :

مؤسسات الخدمات الجامعیة 1374الفقرة  : 

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة  1374 المؤسسة : 

6السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

1متصرف مستشار

1ملحق إدارة

3متصرف

1كاتب تصرف

5السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

2مهندس رئیس

3مهندس أول

1113سلك العملة

135عامل صنف 

2417عامل صنف 

335عامل صنف 

452عامل صنف 

594عامل صنف 

6164عامل صنف 

7140عامل صنف 

888عامل صنف 

952عامل صنف 

1036عامل صنف 

2سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

1محلل مركزي

1واضع برامج
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الخدمات الجامعیة للوسط

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

4النشاط :

1سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

1حافظ مكتبات أو توثیق

4سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

2أخّصائي نفساني أول

2أخّصائي نفساني

1سلك المدرسین التكنولوجیین

1تكنولوجي

19السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

1فني سامي للصحة العمومیة

7فني سامي أول للصحة العمومیة

11فني سامي رئیس للصحة العمومیة

3سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

1متصّرف في الوثائق و األرشیف

1متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

30السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

4مساعد تقني

10عون تقني

1تقني رئیس

9تقني أول

6تقني

190السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

2متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

12متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
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الخدمات الجامعیة للوسط

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

4النشاط :

40متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

34متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

54ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

30كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

18مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

1374جملة النشاط :

1374جملة الوحدة العملیاتیة :

1374جملة البرنامج الفرعي :

4 الخدمات الجامعیة بالجنوبالبرنامج الفرعي :

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب ومؤسساته 1 الوحدة العملیاتیة :

الخدمات الجامعیة للجنوب

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

مؤسسات الخدمات الجامعیة 1235الفقرة  : 

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس  1235 المؤسسة : 

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

1متصرف

2كاتب تصرف

5السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

2مهندس رئیس

3مهندس أول
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الخدمات الجامعیة للجنوب

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

981سلك العملة

146عامل صنف 

2371عامل صنف 

39عامل صنف 

477عامل صنف 

5114عامل صنف 

6135عامل صنف 

794عامل صنف 

867عامل صنف 

935عامل صنف 

1033عامل صنف 

2سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

1محلل

1محلل رئیس

2سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

1مكتبي مساعد

1حافظ مكتبات أو توثیق

1سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

1أستاذ أول ممیز

1سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

1أستاذ مساعد  التعلیم العالي

5سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

1أخّصائي نفساني أول

4أخّصائي نفساني
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الخدمات الجامعیة للجنوب

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

25السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

1فني سامي للصحة العمومیة

18فني سامي أول للصحة العمومیة

6فني سامي رئیس للصحة العمومیة

4سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

1متصّرف في الوثائق و األرشیف

2متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

36السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

3مساعد تقني

13عون تقني

1تقني رئیس

11تقني أول

8تقني

170السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

1متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

14متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

35متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

36متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

49ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

16كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

19مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

1235جملة النشاط :

1235جملة الوحدة العملیاتیة :
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1235جملة البرنامج الفرعي :

5336 جملة البرنامج :

القیادة و المساندة 9  البرنامج :

1 القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي :

مركز الحساب الخوارزمي 4 الوحدة العملیاتیة :

نظام المعلومات

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

4النشاط :

مؤسسات التعلیم العالي 62الفقرة  : 

62 المؤسسة :   مركز الحساب الخوارزمي 

13السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

6مهندس رئیس

3مهندس عام

4مهندس أول

21سلك العملة

11عامل صنف 

210عامل صنف 

41عامل صنف 

51عامل صنف 

64عامل صنف 

73عامل صنف 

81عامل صنف 

1سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

1مكتبي أو موثق
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نظام المعلومات

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

4النشاط :

1سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

1أستاذ التعلیم العالي

15السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

1مساعد تقني

12تقني أول

2تقني

11السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

1متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

7متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

1متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

1مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

1عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

62جملة النشاط :

62جملة الوحدة العملیاتیة :

مركز النشر الجامعي 5 الوحدة العملیاتیة :

النشر الجامعي

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

مؤسسات العمل الثقافي 39الفقرة  : 

مركز النشر الجامعي  39 المؤسسة : 

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

1كاتب راقن
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النشر الجامعي

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

1مهندس رئیس

17سلك العملة

11عامل صنف 

24عامل صنف 

56عامل صنف 

63عامل صنف 

71عامل صنف 

81عامل صنف 

91عامل صنف 

1سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

1أستاذ التعلیم العالي

4السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

2مساعد تقني

2تقني

15السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي

1متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

3متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

3ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

5كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

3مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

39جملة النشاط :

39جملة الوحدة العملیاتیة :
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101جملة البرنامج الفرعي :

101 جملة البرنامج :



نظـام أمـد

توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة
102

تعلیم عالي 1  البرنامج :

E التكوین والبیداغوجیا في الجامعة االفتراضیةالبرنامج الفرعي :

الجامعة االفتراضیة بتونس ومؤسساتها 1 الوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بالجامعة االفتراضیة

العدد 

Hالنشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مؤسسات  التعلیم  العالي 2الفقرة  : 

جامعة تونس االفتراضیة  2 المؤسسة : 

1أعوان المساندة أو التسییر 

1ملحق إدارة

1أعوان التنفیذ 

81عامل صنف 

2جملة النشاط :

2جملة الوحدة العملیاتیة :

2جملة البرنامج الفرعي :

2 جملة البرنامج :

بحث علمي 2  البرنامج :

2 المساندة والنهوض بأنشطة البحثالبرنامج الفرعي :
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اإلدارة العامة لتثمین البحث 1 الوحدة العملیاتیة :

نشر الثقافة العلمیة في مدینة العلوم

العدد 

Nالنشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مؤسسات  العمل  الثقافي 4الفقرة  : 

مدینة  العلوم  بتونس  4 المؤسسة : 

1اإلطارات

1متصرف مستشار

3أعوان التنفیذ 

11عامل صنف 

42عامل صنف 

4جملة النشاط :

4جملة الوحدة العملیاتیة :

4جملة البرنامج الفرعي :

4 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

نظـام أمـد
104

تعلیم عالي 1  البرنامج :

E التكوین والبیداغوجیا في الجامعة االفتراضیةالبرنامج الفرعي :

1 الجامعة االفتراضیة بتونس ومؤسساتهاالوحدة العملیاتیة :

التدریس والتكوین بالجامعة االفتراضیة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

Hالنشاط :

0005 169الفقرة  : 

جامعة تونس االفتراضیة  169 المؤسسة : 

99اإلطارات

2متصرف عام

2متصرف رئیس

10متصرف مستشار

1حافظ رئیس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق

2مكتبي مستشار

4مهندس رئیس

2مهندس أول

2تقني رئیس

2محلل مركزي

2أستاذ التعلیم العالي

17أستاذ مساعد

5مساعد

15إطار تقني أول

14متصرف
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التدریس والتكوین بالجامعة االفتراضیة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

Hالنشاط :

1محلل

5رئیس أشغال مخبر

5أستاذ أول

4محاضر تكنولوجي

4تكنولوجي

20أعوان المساندة أو التسییر 

5ملحق إدارة

2مكتبي مساعد

1متصرف مساعد في الوثائق و األرشیف

7تقني

3كاتب تصرف

2مساعد تقني

50أعوان التنفیذ 

1عون تقني

11عامل صنف 

213عامل صنف 

42عامل صنف 

58عامل صنف 

69عامل صنف 

75عامل صنف 

83عامل صنف 

96عامل صنف 

102عامل صنف 

169جملة النشاط :
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169جملة الوحدة العملیاتیة :

169جملة البرنامج الفرعي :

169 جملة البرنامج :

بحث علمي 2  البرنامج :

1 هیاكل وبرامج البحث العلميالبرنامج الفرعي :

2 االدارة العامة للبحث العلميالوحدة العملیاتیة :

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال العلوم والتكنولوجیا النوویة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

Fالنشاط :

0004 176الفقرة  : 

المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجیا  النوویة  176 المؤسسة : 

120اإلطارات

2متصرف عام

3متصرف رئیس

10متصرف مستشار

1حافظ رئیس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق

6مهندس عام

12مهندس رئیس

11مهندس أول

3تقني رئیس

1محلل مركزي

4رئیس مخبر

3أستاذ التعلیم العالي

7أستاذ محاضر
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تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال العلوم والتكنولوجیا النوویة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

Fالنشاط :

26أستاذ مساعد

1طبیب بیطري

10متصرف

16تقني أول

1فني سامي أول للصحة

3مساعد تعلیم عالي

20أعوان المساندة أو التسییر 

6ملحق إدارة

1متصرف مساعد في الوثائق و األرشیف

10تقني

2مساعد تقني

1محضر

36أعوان التنفیذ 

1مستكتب إدارة

1راقن

34عامل

176جملة النشاط :

176جملة الوحدة العملیاتیة :

176جملة البرنامج الفرعي :

2 المساندة والنهوض بأنشطة البحثالبرنامج الفرعي :

1 اإلدارة العامة لتثمین البحثالوحدة العملیاتیة :
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النهوض بالبحث العلمي

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

Iالنشاط :

0004 40الفقرة  : 

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي  40 المؤسسة : 

23اإلطارات

2متصرف رئیس

7متصرف مستشار

5مهندس رئیس

1مهندس أول

2أستاذ التعلیم العالي

6متصرف

7أعوان المساندة أو التسییر 

6ملحق إدارة

1تقني

10أعوان التنفیذ 

15عامل صنف 

43عامل صنف 

52عامل صنف 

40جملة النشاط :

نشر الثقافة العلمیة في مدینة العلوم

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

Nالنشاط :

0012 233الفقرة  : 

مدینة  العلوم  بتونس  233 المؤسسة : 

125اإلطارات
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نشر الثقافة العلمیة في مدینة العلوم

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

Nالنشاط :

10متصرف رئیس

10متصرف مستشار

1مستشار المصالح العمومیة

1مستشار صحفي

5مهندس عام

2مهندس أول

14تقني رئیس

1محلل رئیس

1معماري عام

1أستاذ التعلیم العالي

14متصرف

3متصرف في الوثائق و األرشیف

13تقني أول

1محلل

3متصرف رئیس في الوثائق و األرشیف

3متصرف مستشار في الوثائق و األرشیف

14مؤطر علمي رئیس

20مؤطر علمي أول

8مؤطر علمي

27أعوان المساندة أو التسییر 

11ملحق إدارة

4تقني

7كاتب تصرف

5مساعد تقني

81أعوان التنفیذ 
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نشر الثقافة العلمیة في مدینة العلوم

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

Nالنشاط :

6مستكتب إدارة

13عون تقني

8عون إستقبال

122عامل صنف 

28عامل صنف 

36عامل صنف 

49عامل صنف 

55عامل صنف 

63عامل صنف 

71عامل صنف 

233جملة النشاط :

نشر الثقافة العلمیة في قصر العلوم

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

Oالنشاط :

0012 43الفقرة  : 

قصر العلوم بالمنستیر  43 المؤسسة : 

20اإلطارات

1متصرف عام

1متصرف رئیس

4متصرف مستشار

1مهندس رئیس

2مهندس أول

1أستاذ التعلیم العالي

6متصرف
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نشر الثقافة العلمیة في قصر العلوم

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

Oالنشاط :

3تقني أول

1مؤطر علمي أول

9أعوان المساندة أو التسییر 

2ملحق إدارة

7تقني

14أعوان التنفیذ 

11عامل صنف 

22عامل صنف 

33عامل صنف 

43عامل صنف 

55سائق صنف 

43جملة النشاط :

316جملة الوحدة العملیاتیة :

316جملة البرنامج الفرعي :

492 جملة البرنامج :



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2020

المهمة:

السنة المالیة:

مهمة التعلیم العالي و البحث العلمي27

112

 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

تعلیم عالي 1البرنـامج :

قیادة التكوین الجامعيالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة للتعلیم العالي 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التجدید الجامعي والتشغیلیة 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

650 0002 0009 1دعم استقاللیة الجامعات001300 608
050 1393 92315 2دعم تشغیلیة خریجي التعلیم العالي001500 608
500 6341 3783ضمان جودة التكوین بمؤسسات التعلیم العالیوارساء مبدا االشهاد واالعتماد001600 608

LMD5 206400 " دعم التكوین البیداغوجي وارساء نظام " امد003500 777

200 7737 50740027 39جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة لمؤسسات التعلیم العالي J بحساب ألف  دیناررمز النشاط

828500 1بناء مخازن للمواد الخطرة بمؤسسات التعلیم العالي021500 775

362400 5تهیئة  أراضي000400 776
037300 3صیانة و تعهد مؤسسات التعلیم العالي003700 776

J10 2271 200جملة النشاط

200 7737 60027 7341 119جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
19 7341 60027 7737 200

التكوین والبیداغوجیا في جامعة الزیتونةالبرنامج الفرعي : 2
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جامعة الزیتونة ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة الزیتونة 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

709100المعهد العالي ألصول الدین020411 775

281تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة الزیتونة000700 776
800300.تهیئة مركز الدراسات االسالمیة بالقیروان002511 776
20050.مركز الدراسات االسالمیة بالقیروان009841 776

130تجهیزات دراسیة مختلفة- جامعة الزیتونة030000 777
195دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة الزیتونة030100 777

315450 52جملة النشاط

315450 12جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
2 315450

التكوین والبیداغوجیا في جامعة تونسالبرنامج الفرعي : 3

جامعة تونس ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة تونس 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

420اقتناء وسائل نقل - جامعة تونس000400 604
70اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة تونس001600 604

200200 1تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس000300 776
808100 2المعهد التحضیري للدراسات األدبیة والعلوم اإلنسانیة بتونس001911 776
556100 1المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بتونس002011 776
000150 2تهیئة مقر فرعي لجامعة تونس002411 776
21750المدرسة العلیا للعلوم والتقنیات بتونس003111 776
76150المعهد العالي للتنشیط الثقافي و الشبابي ببئر الباي005113 776
60050 1المدرسة العلیا للعلوم اإلقتصادیة والتجاریة بتونس008111 776
45050المدرسة الوطنیة العلیا للمهندسین بتونس009111 776
50050المعهد العالي للتصرف بتونس009211 776

909100 1دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة تونس035100 777
200300 6تجهیز مؤسسات التعلیم العالي   - جامعة تونس035200 777

200 6911 619جملة النشاط
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200 6911 119جمـــلة الوحدة العملیاتیة

3جمـــلة البرنـامج الفرعي
19 6911 200

التكوین والبیداغوجیا في جامعة تونس المنارالبرنامج الفرعي : 4

جامعة تونس المنار ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة تونس المنار 7 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

404اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة تونس المنار000300 604

15350 10كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء والطبیعیات000111 775
148100 3توسعة كلیة الطب بتونس001211 775
016100 2المعهد التحضیري للدراسات األدبیة والعلوم اإلنسانیة بتونس009011 775
500100 7بناء مكاتب لألساتذة الباحثین019100 775
130100 2توسیع كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بتونس019211 775
60050المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنار020211 775
02750 1توسیع كلیتي الحقوق والعلوم اإلقتصادیة بتونس020311 775

369تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس المنار000400 776
427200 2كلیة العلوم بتونس001111 776
994150 2المدرسة الوطنیة للمهندسین بتونس001311 776
800100كلیة الطب بتونس002011 776
350100.المعهد العالي للعلوم االنسانیة بتونس002111 776
400100.المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنار002211 776
450100.المدرسة الوطنیة للمهندسین بالمنار002311 776
37150 2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس002511 776
895100 4كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بتونس002611 776
552100 1المعهد العالي للتكنولوجیات الطبیة بتونس003311 776
328100المعهد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بتونس003411 776
700100المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنار004811 776
95050(المعهد العالي للعلوم االنسانیة بتونس(ابن شرف009011 776

710100 1تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة تونس المنار040000 777
670100 2دعم طاقة التكوین في االعالمیة -جامعة تونس المنار040100 777
453400 4تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة تونس المنار040200 777

400 3972 754جملة النشاط

400 3972 154جمـــلة الوحدة العملیاتیة

4جمـــلة البرنـامج الفرعي
54 3972 400
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التكوین والبیداغوجیا في جامعة قرطاجالبرنامج الفرعي : 5

جامعة قرطاج ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة قرطاج 8 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

23490اقتناء وسائل نقل - جامعة قرطاج000500 604
537140اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة قرطاج001700 604

22650 1المدرسة الوطنیة للهندسة المعماریة والتعمیر006511 775
324 1331001 1المعهد العالي لإلعالمیة و منظومات اإلتصال ببرج السدریة010221 775
46250505100المعهد العالي للمحاسبة و التجارة ببنزرت010923 775
120100 4المدرسة العلیا للسمعي البصري  بقمرت012511 775
93050 1المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة ببنزرت013823 775
673800 5133504 2المدرسة الوطنیة للمهندسین ببنزرت014223 775
701 810502 2المدرسة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا المتقّدمة ببرج السدریة016521 775
49350 2المعهد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بتونس017511 775

657300 1تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قرطاج000500 776
06350 1كلیة العلوم ببنزرت001723 776
927100معهد الدراسات التجاریة العلیا بقرطاج005211 776
389150 1المدرسة الوطنیة للتقنیات005611 776
68350 1المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بماطر005723 776
555150 5المعهد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بتونس007111 776
60050المعهد التحضیري للدراسات العلمیة والتقنیة بالمرسى008911 776

570 485503 2تجهیز معهد تكنولوجیات البیئة ببرج السدریة004521 777
228140670300تجهیز المعهد العالي للمحاسبة وٕادارة المؤسسات ببنزرت005623 777
221800 8128503 1تجهیز المدرسة الوطنیة للمهندسین ببنزرت006223 777
436130 1تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة قرطاج045000 777
628100 1دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة قرطاج045100 777
048400 7تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة قرطاج045200 777

000 6642 55016 9693 844جملة النشاط

000 6642 55016 9693 144جمـــلة الوحدة العملیاتیة

5جمـــلة البرنـامج الفرعي
44 9693 55016 6642 000

التكوین والبیداغوجیا في جامعة منوبةالبرنامج الفرعي : 6

جامعة منوبة ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة منوبة 9 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

84050توسیع مقر جامعة منوبة001814 603

32070اقتناء وسائل نقل - جامعة منوبة000600 604
240240اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة-جامعة  منوبة001800 604

675150564 4المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت012212 775
93المعهد العالي لتاریخ الحركة الوطنیة بتونس018714 775

939200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة منوبة000600 776
40050.معهد الصحافة وعلوم االخبار001814 776
40050المدرسة الوطنیة لعلوم االعالمیة001914 776
80350 1كلیة االداب والعلوم اإلنسانیة بمنوبة003614 776
27050المعهد العالي لتكنولوجیات التصمیم بالدندان005814 776

145200 4681201تجهیز المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت005812 777
401400 2تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة  منوبة050000 777
100300 1تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي  -جامعة منوبة050200 777
50تجدید  التجهیزات العلمیة بمؤسسات التعلیم العالي -جامعة منوبة050300 777

709200 7301 9991 913جملة النشاط

709200 7301 9991 113جمـــلة الوحدة العملیاتیة

6جمـــلة البرنـامج الفرعي
13 9991 7301 709200

التكوین والبیداغوجیا في جامعة سوسةالبرنامج الفرعي : 7

جامعة سوسة ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة سوسة A بحساب ألف  دیناررمز النشاط

41اقتناء وسائل نقل - جامعة سوسة000700 604
4اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة سوسة001900 604

500100 1المعهد العالي للمالیة و الجبایة بسوسة011251 775
000100 5معهد الدراسات العلیا للتجارة بسوسة015651 775
250200 1المعهد العالي للتصرف بسوسة021151 775

087 1تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة سوسة000800 776
800200.المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بسوسة001751 776
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000500 3كلیة الحقوق بسوسة007751 776

665300تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة سوسة055000 777
120100 1دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة سوسة055100 777
551 1تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي  -جامعة سوسة055200 777

A16 0181 500جملة النشاط

500 0181 116جمـــلة الوحدة العملیاتیة

7جمـــلة البرنـامج الفرعي
16 0181 500

التكوین والبیداغوجیا في جامعة المنستیرالبرنامج الفرعي : 8

جامعة المنستیر ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة المنستیر B بحساب ألف  دیناررمز النشاط

110اقتناء وسائل نقل - جامعة المنستیر001000 604
175اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة المنستیر002700 604

769150 3كلیة الصیدلة و طب األسنان بالمنستیر002652 775
510100 4المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بالمنستیر009952 775
075200 1المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالمهدیة011153 775
381200كلیة الطب بالمنستیر019652 775
45050كلیة الصیدلة وطب األسنان بالمنستیر019852 775

369150 2تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة المنستیر000900 776
465200 1كلیة العلوم بالمنستیر001852 776
300150.المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنستیر003552 776
300100.المعهد العالي لالعالمیة والریاضیات بالمنستیر003652 776
400100المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بالمنستیر003752 776
604150كلیة الطب بالمنستیر005052 776
747200المدرسة الوطنیة للمهندسین بالمنستیر006852 776

202100 2تجهیزات دراسیة مختلفة - جامعة المنستیر075000 777
602100 2دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة المنستیر075100 777
875510 4تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة المنستیر075200 777

B26 3342 460جملة النشاط

460 3342 126جمـــلة الوحدة العملیاتیة

8جمـــلة البرنـامج الفرعي
26 3342 460
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التكوین والبیداغوجیا في جامعة القیروانالبرنامج الفرعي : 9

جامعة القیروان ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة القیروان C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12743اقتناء وسائل نقل- جامعة القیروان000800 604
217اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة القیروان002300 604

204300 1المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالقیروان013941 775
933287المعهد العالي للعلوم و التكنولوجیا بالقصرین016242 775
304300 7كلیة العلوم والتقنیات بسیدي بوزید019443 775

350100كلیة العلوم والتقنیات بسیدي بوزید003043 776
52050.المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في االنسانیات بسبیطلة003142 776
50050.المعهد العالي لالعالمیة والتصرف بالقیروان003241 776
40050.المعهد العالي للریاضیات التطبیقیة واالعالمیة بالقبروان003341 776
80050.كلیة االداب والعلوم االنسانیة بالقیروان003441 776
35250المعهد العالي للریاضیات التطبیقیة واإلعالمیة بالقیروان007641 776
8350المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالقیروان008341 776
24350المعهد العالي للفنون والحرف بالقیروان009541 776

183200 2تجهیزات دراسیة مختلفة - جامعة القیروان080000 777
681100دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة القیروان080100 777
266300 2تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة القیروان080200 777

C18 1631 980جملة النشاط

980 1631 118جمـــلة الوحدة العملیاتیة

9جمـــلة البرنـامج الفرعي
18 1631 980

التكوین والبیداغوجیا في جامعة جندوبةالبرنامج الفرعي : A

جامعة جندوبة ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة جندوبة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

303100اقتناء وسائل نقل - جامعة جندوبة001100 604
170120اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة جندوبة002500 604

086100 3المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بباجة016631 775
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039160 1تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة001300 776
500100 1المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالكاف006933 776

88250 1(تجهیزات دراسیة مختلفة(جامعة جندوبة065000 777
60050 1دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة جندوبة065200 777

D9 580680جملة النشاط

580680 19جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
9 580680

التكوین والبیداغوجیا في جامعة صفاقسالبرنامج الفرعي : B

جامعة صفاقس ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة صفاقس E بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200150 1توسیع مقر جامعة بصفاقس001061 603

22860اقتناء وسائل نقل - جامعة صفاقس001200 604
48880اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة صفاقس002400 604

300 0001 6المعهد العالي للموسیقى بصفاقس011361 775
17950المدرسة الوطنیة للمهندسین بصفاقس019761 775

833200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة صفاقس001000 776
40050المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بصفاقس002661 776
86050 1.المدرسة الوطنیة للمهندسین بصفاقس002761 776
200150 1.كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بصفاقس002861 776
870100.كلیة الطب بصفاقس002961 776
363150كلیة األداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس003561 776
36750كلیة الطب بصفاقس004161 776
32550كلیة العلوم بصفاقس006061 776

294100678200تجهیز المعهد العالي لإللكترونیك وتقنیات اإلتصال بصفاقس005461 777
10060200100تجهیز المعهد العالي لإلعالمیة والملتمیدیا بصفاقس006361 777
123200 1تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة صفاقس060000 777
626210 2دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة صفاقس060100 777
657450 4تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة صفاقس060200 777

E23 1133 460878300جملة النشاط

460878300 1133 123جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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Bجمـــلة البرنـامج الفرعي
23 1133 460878300

التكوین والبیداغوجیا في جامعة قابسالبرنامج الفرعي : C

جامعة قابس ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة قابس F بحساب ألف  دیناررمز النشاط

245150اقتناء وسائل نقل - جامعة قابس001300 604
37050اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة قابس002600 604

839150 5المدرسة الوطنیة للمهندسین بقابس003181 775
617100 2المعهد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بقابس015281 775
89650المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوین016183 775
438900 4المعهد العالي للمنظومات الصناعیة بقابس018181 775
00050 4المعهد العالي لالعالمیة بمدنین018282 775
00050 3العهد العالي لتقنیات المیاه بقابس019581 775
00050 5.المعهد العالي لالعالمیة والملتمیدیا بقابس021781 775
00050 5.المعهد العالي للدراسات القانونیة بقابس021881 775

907300 1تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس001100 776
753200المدرسة الوطنیة للمهندسین بقابس002481 776

419200(تجهیزات دراسیة مختلفة(جامعة قابس070000 777
814300دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة قابس070200 777
812600 5تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة قابس070300 777

F41 1103 200جملة النشاط

200 1103 141جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Cجمـــلة البرنـامج الفرعي
41 1103 200

التكوین والبیداغوجیا في جامعة قفصةالبرنامج الفرعي : D

جامعة قفصة ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة  قفصة G بحساب ألف  دیناررمز النشاط

980100بناء مقر جامعة قفصة001371 603

110اقتناء وسائل نقل - جامعة قفصة001400 604
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190اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة قفصة002800 604

00050 5المدرسة الوطنیة للمهندسین بقفصة017871 775
600500 4المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة017971 775
00050 3المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بقفصة018071 775
500500 9المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بقفصة018871 775
80050المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بقفصة019071 775
500400 2المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بتوزر019372 775
250100توسعة مركز الطب الجامعي بقفصة021671 775
50050 2.المعهد العالي الدارة االعمال بقفصة021971 775
60050 2.المعهد العالي لعلوم وتكنولوجیات الطاقة بقفصة022071 775

422200 1تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قفصة001200 776

944100تجهیزات دراسیة مختلفة- جامعة قفصة085000 777
605100دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة قفصة085100 777
386250 4تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة قفصة085200 777

G39 3872 500جملة النشاط

500 3872 139جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Dجمـــلة البرنـامج الفرعي
39 3872 500

التكوین والبیداغوجیا في الجامعة االفتراضیةالبرنامج الفرعي : E

الجامعة االفتراضیة بتونس ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بالجامعة االفتراضیة H بحساب ألف  دیناررمز النشاط

94350 1المعهد العالي للتربیة والتكوین المستمر006211 776

H1 94350جملة النشاط

94350 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Eجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 94350

التكوین والبیداغوجیا في المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیةالبرنامج الفرعي : F

األدرة العامة للدراسات التكنولوجیة ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بالمعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة I بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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530130اقتناء وسائل نقل لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة000800 604

39750 5المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة007232 775
209200 5المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة008634 775
10050 2المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة020134 775

263100المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین006742 776
50050المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة007400 776
151390 2المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف008033 776
118200 1المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس008461 776
8230المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان008522 776
82050المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة008771 776
580100المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة008832 776
585100المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة009351 776
50050 1المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي009473 776
40050المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان009641 776
20050المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة009734 776
40050.المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل009952 776

269650 6تجهیزات لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة000300 777
275800 4تشبیك المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة003900 777

I32 3793 100جملة النشاط

100 3793 132جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Fجمـــلة البرنـامج الفرعي
32 3793 100

700 0249 86047 13229 1363جمـــلة البرنـامج

بحث علمي 2البرنـامج :

هیاكل وبرامج البحث العلميالبرنامج الفرعي : 1

الهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تقییم أنشطة البحث 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

054300 8تقییم أنشطة البحث العلمي000600 619

054300 18جملة النشاط

054300 18جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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االدارة العامة للبحث العلمي 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إعداد وٕادارة وتمویل هیاكل البحث 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

920 6463 201727البرنامج الوطني للبحث العلمي 014200 618
379 14مدارس الدكتوراه014411 618
000 0351 30027 11نظام حوكمة البحث والتجدید014500 618
410 1704 201834البرنامج الوطني للبحث العلمي 014900 618
540 8009 201921البرنامج الوطني للبحث العلمي 015400 618

000 0351 87027 29517 2109جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إعداد وٕادارة وتمویل برامج وأنشطة البحث الوطنیة 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 0502 35مشاریع البحوث التنمویة013900 618
460 8برنامج الباحثون الشبان015000 618
000 10منح التشجیع على اإلنتاج العلمي015200 618

000 5102 353جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إعداد و إدارة وتمویل برامج وأنشطة التعاون العلمي الدولي 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

049 5دعم التعاون العلمي000400 619

049 45جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال علوم المواد 7 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

685 1القطب التكنولوجي ببرج السدریة : بناء المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ــ القسط ا009321 618

685 71جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال البیوتكنولوجیا بصفاقس B بحساب ألف  دیناررمز النشاط

550100 2بناء بیت مكیف بلوري بمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس012261 618

B2 550100جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال المیكروالكترونیك والنانوتكنولوجیا D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

102800 04945011 7تجهیز مركز اإللكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة - القسط األول003951 618

D7 04945011 102800جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال الرقمیات E بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000600 0004007 6تجهیز مركز البحث في  الرقمیات بصفاقس - القسط االول003861 618

E6 0004007 000600جملة النشاط

400 1372 82045 13820 2185جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2020وحدة التصرف حسب األهداف لتنفیذ برنامج أفق  3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إعداد و إدارة وتمویل برامج التعاون العلمي الدولي 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

899 20208برنامج أفق 014700 618

899 48جملة النشاط

899 38جمـــلة الوحدة العملیاتیة

 مؤسسات عمومیة (مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادیة واإلجتماعیة - مركز البحوث والدراسات في
(حوار الحضارات واالدیان المقارنة

4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تنفیذ برنامج البحث العلمي في المجال االقتصادي واالجتماعي 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

14مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادَیة و اإلجتماعیة-دراسة بناء مقر000400 618
66بناء مقر مركز الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة009711 618
50اقتناء مراجع للمكتبة -مركز الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة015500 618

5130جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال الحضارات واألدیان 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

98تاثیث وتجهیز مكتبة مركز الدراسات والبحوث في حوار الحضارات واالدیان المقارنة010151 618
468مركز الدراسات والبحوث في حوار الحضارات واالدیان المقارنة : اقتناء مراجع للمكتبة010251 618
141تاثیث وتجهیز قاعة محاضرات وندوات بمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات و011151 618



125
6707جملة النشاط

4837جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
202 92821 12045 1372 400

المساندة والنهوض بأنشطة البحثالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة لتثمین البحث 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
قیادة أنشطة تثمین نتائج البحث ونقل التكنولوجیا G بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 5461 8تثمین نتائج البحث وتسجیل براءات االختراع013700 618
470920 28433 10تثمین البحث ونقل التكنولوجیا014600 618

G18 8301 00033 470920جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
نشر الثقافة العلمیة J بحساب ألف  دیناررمز النشاط

863 5دعم الثقافة العلمیة000300 619

J5 863جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تركیز األقطاب التكنولوجیة وفضاءات التجدید M بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300 0001 00050040 12القطب التكنولوجي بسیدي ثابت   - بناء مركز الموارد التكنولوجیة004512 618
515560 6501406 2المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت012412 618
400400 6001505 2بناء قاعة بیضاء بالقطب التكنولوجي بسوسة012851 618
000 3002 2002557 2تجهیز مركز البحث في علوم وتكنولوجیا النسیج بالقطب التكنولوجي بالمنستیر014152 618

800 0601 14إقتناء معدات تقنیة وعلمیة للبحث العلمي000500 782

M33 5102 84559 2154 260جملة النشاط

180 6855 84592 2033 158جمـــلة الوحدة العملیاتیة

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التوثیق العلمي واالشتراكات االلكترونیة H بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500 0001 201916الشبكة الموحدة للبحث العلمي 002200 605
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28050انشاء كشاف موحد للموارد االلكترونیة للمركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني014811 618

H16 2801 550جملة النشاط

550 2801 216جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
74 4835 39592 6855 180

580 8227 515137 41126 2277جمـــلة البرنـامج

الخدمات الجامعیة 3البرنـامج :

قیادة الخدمات الجامعیة بتونس وبالخارجالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
قیادة الخدمات الجامعیة والتصرف في المنح والقروض الجامعیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 8252 00022 2دعم االنشطة الطالبیة وتطویر الخدمات الجامعیة المسداة للطالب001700 608

547300 5حمایة المؤسسات الجامعیة و مراكز اإلیواء000300 780
852150 1اشغال صیانة وتعهد لمؤسسات الخدمات الجامعیة011700 780
503300 6تهیئة المالعب والفضاءات الریاضیة بالمؤسسات الجامعیة016700 780

000 8252 90275022 115جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
اإلقامة واألنشطة الطالبیة بباریس 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

961370 1ترمیم وتوسیع دار الطلبة بباریس000299 780

961370 21جملة النشاط

000 8252 12022 8631 117جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
17 8631 12022 8252 000

الخدمات الجامعیة بالشمالالبرنامج الفرعي : 2

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال ومؤسساته 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الخدمات الجامعیة للشمال 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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44550 3دیوان الخدمات الجامعیة للشمال002811 603

262اقتناء وسائل نقل لدیوان الخدمات الجامعیة بالشمال000900 604

982600 8المبیت الجامعي بسلیانة004134 778
478300 8المبیت الجامعي ببنزرت004523 778
023200 2المطعم الجامعي بأریانة005012 778
18150303 1المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة006921 778
540300 1المطعم الجامعي براس الطابیة008211 778
250250 2002003 1المركب الریاضي بسیدي ثابت008812 778
290 4941 9المبیت الجامعي الجدید بالكاف009133 778
160500 5403006 1المبیت الجامعي بسیدي ثابت010712 778
204 668505 1المبیت الجامعي ببرج السدریة010821 778
500100 6توسیع المبیت الجامعي بنابل011121 778

095200 2الحي الجامعي بمیتوالفیل000511 780
2723100الحي الجامعي باردو 000911 780
977300الحي الجامعي ببن عروس002713 780
072300 3الحي الجامعي براس الطابیة003311 780
3436100المبیت الجامعي العمران االعلى 003411 780
876300 1المطعم الجامعي بالعمران األعلى003711 780
1400100الحي الجامعي باردو 004211 780
194150المبیت الجامعي بلقیس بالمنزه السابع004812 780
46350المبیت الجامعي بالمروج005013 780
013200 21المبیت الجامعي العمران االعلى 011511 780
009250 2الحي الجامعي المروج011913 780
696200المبیت الجامعي الزهور012811 780
505250 1المبیت الجامعي للطالبات بمنوبة013714 780
172350 1الحي الجامعي بماطر014323 780
250200المبیت الجامعي البساتین بمنوبة014514 780
48950المطعم الجامعي بقرطاج015411 780
016350 5المبیت الجامعي شوقي بالمنزه السابع015612 780
000150 11المبیت الجامعي العمران األعلى 015711 780
000150 1المبیت الجامعي الیاسمین015811 780
901350المبیت الجامعي ابن زهر بمنوبة015914 780
800300الحي الجامعي فطومة بورقیبة بمیتوال فیل016242 780
711300 1الحي الجامعي ببالریجیا016632 780
332200 1صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة للشمال016900 780
300150(المركز الجامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بتونس(حسین بوزیان017411 780

958180تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للشمال000900 781
272413050تجهیز المطعم الجامعي بسیدي ثابت001212 781
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047800 69415 7288 376جملة النشاط

047800 69415 7288 176جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
76 7288 69415 047800

الخدمات الجامعیة بالوسطالبرنامج الفرعي : 3

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط ومؤسساته 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الخدمات الجامعیة للوسط 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500250 2دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة002751 603

253اقتناء وسائل نقل لدیوان الخدمات الجامعیة بالوسط001000 604

650300 4002003 1المركب الریاضي بسوسة008951 778
000200 2توسیع مطعم الحي الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر009652 778
50050 5توسیع المبیت الجامعي سقانص بالمنستیر011252 778

045350 1الحي الجامعي الغزالي بسوسة001251 780
26250 1الحي الجامعي عقبة ابن نافع بالقیروان002141 780
994400 1المبیت الجامعي سهلول بسوسة013451 780
101100 1المبیت الجامعي صبرة بالقیروان014441 780
911100الحي الجامعي ابن الجزار بالقیروان015241 780
600150المبیت الجامعي بسبیطلة016842 780
764150صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة للوسط017000 780
55050تهیئة المطعم الجامعي بالقصرین017542 780

664600 4تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للوسط000800 781
14036280100تجهیز المطعم الجامعي بسوسة001351 781

930400 6863 6842 424جملة النشاط

930400 6863 6842 124جمـــلة الوحدة العملیاتیة

3جمـــلة البرنـامج الفرعي
24 6842 6863 930400

الخدمات الجامعیة بالجنوبالبرنامج الفرعي : 4

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب ومؤسساته 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الخدمات الجامعیة للجنوب 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

263اقتناء وسائل نقل لدیوان الخدمات الجامعیة بالجنوب001100 604

21450المركز الثقافي الجامعي بصفاقس005761 778
600150المطعم الجامعي بجربة007482 778
534200 1المطعم الجامعي بقابس007781 778
000 2501 2003003 1المركب الریاضي بصفاقس009061 778
152500 2بناء مطعم المعهد العالي لتكنولوجیا الطاقة بقفصة010271 778
400 0801 82015011 2بناء مبیت جامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس010361 778
10050 4المركز الجامعي للتنشیط الثقافي والشبابي بقفصة011071 778

90450الحي الجامعي ابن الجزار بصفاقس013861 780
507250المطعم الجامعي حي المنارة بقابس015381 780
100150 1الحي الجامعي عمر بن الخطاب بقابس016381 780
490100 1ربط مؤسسات الخدمات الجامعیة بالجنوب بالغاز الطبیعي016500 780
826150صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة للجنوب017100 780
500100 1المطعم الجامع عمر بن الخطاب بقابس017381 780

190200 1تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب001000 781

400 3302 40014 4002 520جملة النشاط

400 3302 40014 4002 120جمـــلة الوحدة العملیاتیة

4جمـــلة البرنـامج الفرعي
20 4002 40014 3302 400

600 1325 90056 67514 3139جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :

القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي : 1

القیادة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
قیادة األنشطة المركزیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

120 0505 06048 3تطویر التصرف في هیاكل ومؤسسات التعلیم العالي001400 608
100400 11برنامج مقاومة اإلرهاب010000 608
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120 0505 16040048 114جملة النشاط

120 0505 16040048 114جمـــلة الوحدة العملیاتیة

المساندة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التسییر، الخدمات اللوجستیة  والبنایات والتجهیزات 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

291400 3دراسات مختلفة000100 600
400 5694004 3إستشارات ومساعدة فنیة000300 600

33550 44إقتناء أراضي000100 601

700 0581 14اعتمادات الدراسات000100 603
304 1تهیئات مختلفة000200 603
12550 3اعتمادات دراسات000600 603
375100 4تهیئات مختلفة000900 603

625600 2إقتناء وسائل نقل000100 604
770200 2إقتناء تجهیزات مختلفة لإلدارة المركزیة000411 604

94350 1مصاریف التأمین العشري للبنایات000700 608

400 5504 3953 381جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
نظام المعلومات 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 0001 11تركیز منظومة إعالمیة لتطویر التصرف في هیاكل ومؤسسات التعلیم العالي000100 605
812600 5إقتناء معدات إعالمیة لإلدارة المركزیة001011 605

000 0001 81260011 45جملة النشاط

000 4001 15015 2074 287جمـــلة الوحدة العملیاتیة

مركز الحساب الخوارزمي 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
نظام المعلومات 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

760 0631 9تجهیزات لمركز الحساب الخوارزمي004900 777

000 1182 22تراسل المعطیات لمركز الحساب الخوارزمي001400 782

760 1813 431جملة النشاط

760 1813 431جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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1جمـــلة البرنـامج الفرعي
132 5488 31063 4506 120

120 4506 31063 5488 9132جمـــلة البرنـامج

000 42829 585304 76679 912جملة مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
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مشاریع و برامج جدیدة

تعلیم عالي 1البرنـامج :

قیادة التكوین الجامعيالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة للتعلیم العالي 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التجدید الجامعي والتشغیلیة 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

700700دعم مراكز المهن و اشهاد الكفاءات00100ج 608

3700700جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة لمؤسسات التعلیم العالي J بحساب ألف  دیناررمز النشاط

160100بناء مخازن للمواد الخطرة بمؤسسات التعلیم العالي021500 775

500800 1تهیئة  أراضي000400 776
400800 1صیانة و تعهد مؤسسات التعلیم العالي003700 776

J3 0601 700جملة النشاط

400 7602 13جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
3 7602 400

التكوین والبیداغوجیا في جامعة الزیتونةالبرنامج الفرعي : 2

جامعة الزیتونة ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة الزیتونة 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

150150تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة الزیتونة000700 776

2020تجهیزات دراسیة مختلفة- جامعة الزیتونة030000 777
4040دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة الزیتونة030100 777

5210210جملة النشاط

1210210جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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2جمـــلة البرنـامج الفرعي
210210

التكوین والبیداغوجیا في جامعة تونسالبرنامج الفرعي : 3

جامعة تونس ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة تونس 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100100اقتناء وسائل نقل - جامعة تونس000400 604
170170اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة تونس001600 604

680280تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس000300 776

6950550جملة النشاط

1950550جمـــلة الوحدة العملیاتیة

3جمـــلة البرنـامج الفرعي
950550

التكوین والبیداغوجیا في جامعة تونس المنارالبرنامج الفرعي : 4

جامعة تونس المنار ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة تونس المنار 7 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

700200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس المنار000400 776

500200تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة تونس المنار040000 777
700300تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة تونس المنار040200 777

900700 71جملة النشاط

900700 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

4جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 900700

التكوین والبیداغوجیا في جامعة قرطاجالبرنامج الفرعي : 5

جامعة قرطاج ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة قرطاج 8 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100100اقتناء وسائل نقل - جامعة قرطاج000500 604
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300150تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قرطاج000500 776

8400250جملة النشاط

1400250جمـــلة الوحدة العملیاتیة

5جمـــلة البرنـامج الفرعي
400250

التكوین والبیداغوجیا في جامعة منوبةالبرنامج الفرعي : 6

جامعة منوبة ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة منوبة 9 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100100اقتناء وسائل نقل - جامعة منوبة000600 604
200200اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة-جامعة  منوبة001800 604

5050المدرسة الوطنیة لعلوم االعالمیة00514ج 776
5050المعهد العالي للمحاسبة وادارة المؤسسات00614ج 776

9400400جملة النشاط

1400400جمـــلة الوحدة العملیاتیة

6جمـــلة البرنـامج الفرعي
400400

التكوین والبیداغوجیا في جامعة سوسةالبرنامج الفرعي : 7

جامعة سوسة ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة سوسة A بحساب ألف  دیناررمز النشاط

150150اقتناء وسائل نقل - جامعة سوسة000700 604
170170اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة سوسة001900 604

300200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة سوسة000800 776

150100تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة سوسة055000 777
13050دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة سوسة055100 777
600400تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي  -جامعة سوسة055200 777

A1 5001 070جملة النشاط

070 5001 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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7جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 5001 070

التكوین والبیداغوجیا في جامعة المنستیرالبرنامج الفرعي : 8

جامعة المنستیر ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة المنستیر B بحساب ألف  دیناررمز النشاط

110110اقتناء وسائل نقل - جامعة المنستیر001000 604
140140اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة المنستیر002700 604

2المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في االنسانیات بالمهدیة (قسط 00653ج )4 700500 775

400200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة المنستیر000900 776

B5 350950جملة النشاط

350950 15جمـــلة الوحدة العملیاتیة

8جمـــلة البرنـامج الفرعي
5 350950

التكوین والبیداغوجیا في جامعة القیروانالبرنامج الفرعي : 9

جامعة القیروان ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة القیروان C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100100اقتناء وسائل نقل- جامعة القیروان000800 604
170170اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة القیروان002300 604

500200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة القیروان001400 776

500100تجهیزات دراسیة مختلفة - جامعة القیروان080000 777
400100دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة القیروان080100 777
000300 1تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة القیروان080200 777

C2 670970جملة النشاط

670970 12جمـــلة الوحدة العملیاتیة

9جمـــلة البرنـامج الفرعي
2 670970

التكوین والبیداغوجیا في جامعة جندوبةالبرنامج الفرعي : A
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جامعة جندوبة ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة جندوبة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500120تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة001300 776
500100المعهد العالي لالعالمیة بالكاف01133ج 776

20050دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة جندوبة065200 777

D1 200270جملة النشاط

200270 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 200270

التكوین والبیداغوجیا في جامعة صفاقسالبرنامج الفرعي : B

جامعة صفاقس ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة صفاقس E بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100100اقتناء وسائل نقل - جامعة صفاقس001200 604
340340اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة صفاقس002400 604

800200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة صفاقس001000 776

000200 1تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة صفاقس060000 777
800200تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة صفاقس060200 777

E3 0401 040جملة النشاط

040 0401 13جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Bجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 0401 040

التكوین والبیداغوجیا في جامعة قابسالبرنامج الفرعي : C

جامعة قابس ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة قابس F بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100100اقتناء وسائل نقل - جامعة قابس001300 604
200200اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة قابس002600 604
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500100 1المعهد العالي للتصرف بقابس01281ج 776

200100(تجهیزات دراسیة مختلفة(جامعة قابس070000 777
300100دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة قابس070200 777
700200تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة قابس070300 777

F3 000800جملة النشاط

000800 13جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Cجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 000800

التكوین والبیداغوجیا في جامعة قفصةالبرنامج الفرعي : D

جامعة قفصة ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بجامعة  قفصة G بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100100اقتناء وسائل نقل - جامعة قفصة001400 604
150150اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة قفصة002800 604

200100تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قفصة001200 776
20050كلیة العلوم بقفصة01371ج 776

450200تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة قفصة085200 777

G1 100600جملة النشاط

100600 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Dجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 100600

التكوین والبیداغوجیا في المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیةالبرنامج الفرعي : F

األدرة العامة للدراسات التكنولوجیة ومؤسساتها 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التدریس والتكوین بالمعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة I بحساب ألف  دیناررمز النشاط

250250اقتناء وسائل نقل لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة000800 604

000 0001 5005 0001 4تجهیزات لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة000300 777

I4 2501 7505 0001 000جملة النشاط

000 0001 7505 2501 14جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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Fجمـــلة البرنـامج الفرعي
4 2501 7505 0001 000

000 0001 9605 73011 129جمـــلة البرنـامج

بحث علمي 2البرنـامج :

هیاكل وبرامج البحث العلميالبرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة للبحث العلمي 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إعداد وٕادارة وتمویل هیاكل البحث 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

130 0003 202014البرنامج الوطني للبحث العلمي -برنامج 00100ج 618
000 3004 4مدارس الدكتوراه00200ج 618

130 3007 218جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إعداد وٕادارة وتمویل برامج وأنشطة البحث الوطنیة 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

800 0001 2برنامج الباحثون الشبان015000 618
000 5004 5مشاریع البحوث التنمویة00300ج 618
000 10منح التشجیع على االنتاج العلمي01900ج 618

800 5005 317جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إعداد و إدارة وتمویل برامج وأنشطة التعاون العلمي الدولي 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100 0009 10دعم التعاون العلمي000400 619

100 0009 410جملة النشاط

030 80022 245جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2020وحدة التصرف حسب األهداف لتنفیذ برنامج أفق  3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إعداد و إدارة وتمویل برامج التعاون العلمي الدولي 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500 0005 202010برنامج أفق 00400ج 618
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500 0005 410جملة النشاط

500 0005 310جمـــلة الوحدة العملیاتیة

 مؤسسات عمومیة (مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادیة واإلجتماعیة - مركز البحوث والدراسات في
(حوار الحضارات واالدیان المقارنة

4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تنفیذ برنامج البحث العلمي في المجال االقتصادي واالجتماعي 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

8080اصالح وصیانة قسم السوائل بالبنایة ومرآب السیارات واعادة تهیئة مخزن المكتبة00511ج 618
2020تأمین المقر وتجهیزه بكامیرات مراقبة00611ج 618
1515(رقمنة المكتبة (اقتناء آلة مسح خاصة بالكتب00711ج 618
5050ورفوف متحركة وجامدة للمكتبة ومخزن عرض الكتب ا (Stand) اقتناء جناح معارض00811ج 618

5165165جملة النشاط

4165165جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
55 96527 695

المساندة والنهوض بأنشطة البحثالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة لتثمین البحث 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
قیادة أنشطة تثمین نتائج البحث ونقل التكنولوجیا G بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500100تثمین نتائج البحث وتسجیل براءات االختراع01400ج 618

G500100جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
نشر الثقافة العلمیة J بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300200 2دعم الثقافة العلمیة000300 619

J2 300200جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تركیز األقطاب التكنولوجیة وفضاءات التجدید M بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500 3701 3دعم وحدات الخدمات المشتركة للبحث01500ج 618

M3 3701 500جملة النشاط

800 1701 16جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التوثیق العلمي واالشتراكات االلكترونیة H بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500 00010 202017الشبكة الموحدة للبحث العلمي 01611ج 605

4010اقتناء معدات اعالمیة للمركز الوطني للتوثیق العلمي والتقني01611ج 618

H17 04010 510جملة النشاط

510 04010 217جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
23 21012 310

005 17540 279جمـــلة البرنـامج

الخدمات الجامعیة 3البرنـامج :

قیادة الخدمات الجامعیة بتونس وبالخارجالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
قیادة الخدمات الجامعیة والتصرف في المنح والقروض الجامعیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000400 5حمایة المؤسسات الجامعیة و مراكز اإلیواء000300 780
000250 3اشغال صیانة وتعهد لمؤسسات الخدمات الجامعیة011700 780
000400 3تهیئة المالعب والفضاءات الریاضیة بالمؤسسات الجامعیة016700 780

050 0001 111جملة النشاط

050 0001 111جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
11 0001 050

الخدمات الجامعیة بالشمالالبرنامج الفرعي : 2

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال ومؤسساته 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الخدمات الجامعیة للشمال 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

350350اقتناء وسائل نقل لدیوان الخدمات الجامعیة بالشمال000900 604
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500100 3المبیت الجامعي بجندوبة00132ج 778

800450 4الحي الجامعي المروج011913 780
200400 4المبیت الجامعي ابن زهر بمنوبة015914 780
800100الحي الجامعي فطومة بورقیبة بمیتوال فیل016242 780
000400 3صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة للشمال016900 780

000400 2تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للشمال000900 781

200 6502 318جملة النشاط

200 6502 118جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
18 6502 200

الخدمات الجامعیة بالوسطالبرنامج الفرعي : 3

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط ومؤسساته 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الخدمات الجامعیة للوسط 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

250250اقتناء وسائل نقل لدیوان الخدمات الجامعیة بالوسط001000 604

000100 2صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة للوسط017000 780
000350 1المبیت الجامعي بالقصرین00942ج 780
000350 1المبیت الجامعي ابن رشیق القیروان01041ج 780
700200المطعم الجامعي ابن خلدون بسیدي بوزید01143ج 780

000200 1تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للوسط000800 781

450 9501 45جملة النشاط

450 9501 15جمـــلة الوحدة العملیاتیة

3جمـــلة البرنـامج الفرعي
5 9501 450

الخدمات الجامعیة بالجنوبالبرنامج الفرعي : 4

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب ومؤسساته 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الخدمات الجامعیة للجنوب 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

513250اقتناء وسائل نقل لدیوان الخدمات الجامعیة بالجنوب001100 604

125150 2المبیت الجامعي بالقطب التكنولوجي االنس بصفاقس01861ج 778
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000350 2صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة للجنوب017100 780
50050الحي الجامعي سیدي منصور بصفاقس01961ج 780
50050المبیت الجامعي النخیل بقابس02081ج 780
50050المبیت الجامعي بقبلي02173ج 780

000400 1تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب001000 781

300 1381 57جملة النشاط

300 1381 17جمـــلة الوحدة العملیاتیة

4جمـــلة البرنـامج الفرعي
7 1381 300

000 7386 342جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :

القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي : 1

المساندة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
نظام المعلومات 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

906750 3إستغالل رخص نظم و برمجیات میكروسوفت000500 605

906750 43جملة النشاط

906750 23جمـــلة الوحدة العملیاتیة

مركز الحساب الخوارزمي 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
نظام المعلومات 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300100تجهیزات لمركز الحساب الخوارزمي004900 777

600 0001 20تراسل المعطیات لمركز الحساب الخوارزمي001400 782

700 3001 420جملة النشاط

700 3001 420جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
24 2062 450
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450 2062 924جمـــلة البرنـامج

000 0001 4155 84960 175جملة مشاریع و برامج جدیدة

000 42830 000309 615140 088 1الجملـة العامـة :



  : مهمة التعلیم العالي و البحث العلمي27المهمة  

2020 السنة المالیة:

144نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 
 :  تعلیم عالي1البرنـامج 

قیادة التكوین الجامعي :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للتعلیم العالي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة الطار التدریس الجامعي1النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101229 000 01

000 229األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101618 000 02

000 618المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10144 000 03

000 44المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10125 000 05

000 25منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 000 06

000 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 1011 000 13

000 1المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101171 000 14

000 171المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 090 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الموارد البشریة واللوجیستیة2النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101229 000 01

000 229األجر األساسي والتدرج001
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101618 000 03

000 618المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10143 000 04

000 43المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 10125 000 05

000 25منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 000 06

000 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 1011 000 13

000 1المنحة العائلیة001
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101172 000 14

000 172المساهمات المحمولة على المشغل000
000 090 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التجدید الجامعي والتشغیلیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101229 000 01

000 229األجر األساسي والتدرج001
المنح  الخصوصیة  القارة 101619 000 02

000 619المنح الخصوصیة القارة000
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المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10143 000 03

000 43المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10125 000 05

000 25منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 000 06

000 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 1011 000 13

000 1المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101172 000 14

000 172المساهمات المحمولة على المشغل000
000 091 1جملة النشاط :

000 271 3جملة الوحدة العملیاتیة :

: الهیئة الوطنیة للتقییم وضمان الجودة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التقییم واالعتماد وضمان الجودة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10198 000 01

000 98األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101239 000 02

000 239المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10137 000 03

000 37المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10114 000 05

000 14منحـة اإلنتـاج000
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منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1011 000 06

000 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 1013 000 13

000 3المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10175 000 14

000 75المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات التعلیم العالي 124105 000 05

000 105الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد386
000 572جملة النشاط :

000 572جملة الوحدة العملیاتیة :

000 843 3جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة الزیتونة :2البرنامج الفرعي

: جامعة الزیتونة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدریس والتكوین بجامعة الزیتونة5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1011 701 000 01

000 701 1األجر األساسي والتدرج001
المنح  الخصوصیة  القارة 1015 713 000 02

000 713 5المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101148 000 03

000 148المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101226 000 04
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000 226المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 101336 000 05

000 336منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 000 06

000 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 10121 000 13

000 21المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 506 000 14

000 506 1المساهمات المحمولة على المشغل000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102176 000 02

000 176األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10235 000 07

000 35المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات التعلیم العالي 124200 000 05

000 200جامعة الزیتونة081
000 065 10جملة النشاط :

000 065 10جملة الوحدة العملیاتیة :

000 065 10جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة تونس :3البرنامج الفرعي

: جامعة تونس ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدریس والتكوین بجامعة تونس6النشاط 
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األجر  األساسي  والتدرج 10115 522 000 01

000 522 15األجر األساسي والتدرج001
المنح  الخصوصیة  القارة 10149 214 000 02

000 214 49المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101528 000 03

000 528المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101966 000 04

000 966المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 1013 049 000 05

000 049 3منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1018 000 06

000 8منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101125 000 13

000 125المنحة العائلیة001
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10113 044 000 14

000 044 13المساهمات المحمولة على المشغل000
أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 102788 000 01

000 788أعوان یشغلون خطط وقتیة000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1021 531 000 02

000 531 1األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102454 000 07

000 454المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات التعلیم العالي 1242 520 000 05

000 520 2جامعة تونس083
000 749 87جملة النشاط :

000 749 87جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 749 87جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة تونس المنار :4البرنامج الفرعي

: جامعة تونس المنار ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدریس والتكوین بجامعة تونس المنار7النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10119 370 000 01

000 370 19األجر األساسي والتدرج001
المنح  الخصوصیة  القارة 10163 247 000 02

000 247 63المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101682 000 03

000 682المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1012 345 000 04

000 345 2المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 1013 843 000 05

000 843 3منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10116 000 06

000 16منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101146 000 13

000 146المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10116 629 000 14

000 629 16المساهمات المحمولة على المشغل000
أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 102118 000 01

000 118أعوان یشغلون خطط وقتیة000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1021 224 000 02
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000 224 1األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102325 000 07

000 325المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات التعلیم العالي 1242 150 000 05

000 150 2جامعة تونس المنار082
000 095 110جملة النشاط :

000 095 110جملة الوحدة العملیاتیة :

000 095 110جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة قرطاج :5البرنامج الفرعي

: جامعة قرطاج ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدریس والتكوین بجامعة قرطاج8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10126 044 000 01

000 044 26األجر األساسي والتدرج001
المنح  الخصوصیة  القارة 10182 535 000 02

000 535 82المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101895 000 03

000 895المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1012 320 000 04

000 320 2المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 1015 262 000 05

000 262 5منحـة اإلنتـاج000
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منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10118 000 06

000 18منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101216 000 13

000 216المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10121 900 000 14

000 900 21المساهمات المحمولة على المشغل000
أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 10229 000 01

000 29أعوان یشغلون خطط وقتیة000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1023 563 000 02

000 563 3األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102699 000 07

000 699المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات التعلیم العالي 1243 200 000 05

000 200 3جامعة قرطاج084
000 681 146جملة النشاط :

000 681 146جملة الوحدة العملیاتیة :

000 681 146جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة منوبة :6البرنامج الفرعي

: جامعة منوبة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدریس والتكوین بجامعة منوبة9النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10113 012 000 01
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000 012 13األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 10140 682 000 02

000 682 40المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101464 000 03

000 464المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101706 000 04

000 706المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 1012 525 000 05

000 525 2منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10112 000 06

000 12منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101102 000 13

000 102المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10110 819 000 14

000 819 10المساهمات المحمولة على المشغل000
أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 10218 000 01

000 18أعوان یشغلون خطط وقتیة000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1021 100 000 02

000 100 1األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102256 000 07

000 256المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات التعلیم العالي 1241 700 000 05

000 700 1جامعة منوبة087
000 396 71جملة النشاط :

000 396 71جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 396 71جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة سوسة :7البرنامج الفرعي

: جامعة سوسة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة سوسة  :A النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 10115 260 000 01

000 260 15األجر األساسي والتدرج001
المنح  الخصوصیة  القارة 10148 850 000 02

000 850 48المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101499 000 03

000 499المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1011 430 000 04

000 430 1المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 1013 240 000 05

000 240 3منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10119 000 06

000 19منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101162 000 13

000 162المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10112 978 000 14

000 978 12المساهمات المحمولة على المشغل000
أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 102591 000 01

000 591أعوان یشغلون خطط وقتیة000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1023 024 000 02
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000 024 3األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102707 000 07

000 707المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات التعلیم العالي 1241 610 000 05

000 610 1جامعة سوسة085
000 370 88جملة النشاط :

000 370 88جملة الوحدة العملیاتیة :

000 370 88جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة المنستیر :8البرنامج الفرعي

: جامعة المنستیر ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة المنستیر  :B النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 10114 745 000 01

000 745 14األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 10144 291 000 02

000 291 44المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101516 000 03

000 516المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1011 590 000 04

000 590 1المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 1012 733 000 05

000 733 2منحـة اإلنتـاج000
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منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10118 000 06

000 18منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101166 000 13

000 166المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10111 885 000 14

000 885 11المساهمات المحمولة على المشغل000
أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 10286 000 01

000 86أعوان یشغلون خطط وقتیة000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1021 483 000 02

000 483 1األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102340 000 07

000 340المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات التعلیم العالي 1241 743 000 05

000 743 1جامعة المنستیر080
000 596 79جملة النشاط :

000 596 79جملة الوحدة العملیاتیة :

000 596 79جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة القیروان :9البرنامج الفرعي

: جامعة القیروان ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة القیروان  :C النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1018 135 000 01
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000 135 8األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 10124 903 000 02

000 903 24المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101317 000 03

000 317المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101381 000 04

000 381المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 1011 469 000 05

000 469 1منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10117 000 06

000 17منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 10183 000 13

000 83المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1016 657 000 14

000 657 6المساهمات المحمولة على المشغل000
أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 102159 000 01

000 159أعوان یشغلون خطط وقتیة000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1021 156 000 02

000 156 1األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102275 000 07

000 275المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات التعلیم العالي 124900 000 05

000 900جامعة القیروان079
000 452 44جملة النشاط :

000 452 44جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 452 44جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة جندوبة :Aالبرنامج الفرعي

: جامعة جندوبة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة جندوبة  :D النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1017 070 000 01

000 070 7األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 10120 894 000 02

000 894 20المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101257 000 03

000 257المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101438 000 04

000 438المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 1011 178 000 05

000 178 1منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10115 000 06

000 15منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 10174 000 13

000 74المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1015 626 000 14

000 626 5المساهمات المحمولة على المشغل000
أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 102101 000 01

000 101أعوان یشغلون خطط وقتیة000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1022 041 000 02
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000 041 2األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102481 000 07

000 481المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات التعلیم العالي 124950 000 05

000 950جامعة جندوبة089
000 125 39جملة النشاط :

000 125 39جملة الوحدة العملیاتیة :

000 125 39جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة صفاقس :Bالبرنامج الفرعي

: جامعة صفاقس ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة صفاقس  :E النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 10126 162 000 01

000 162 26األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 10184 985 000 02

000 985 84المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101753 000 03

000 753المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1012 702 000 04

000 702 2المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 1015 501 000 05

000 501 5منحـة اإلنتـاج000
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منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10134 000 06

000 34منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101247 000 13

000 247المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10122 422 000 14

000 422 22المساهمات المحمولة على المشغل000
أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 10244 000 01

000 44أعوان یشغلون خطط وقتیة000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1023 375 000 02

000 375 3األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102738 000 07

000 738المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات التعلیم العالي 1243 082 000 05

000 082 3جامعة صفاقس086
000 045 150جملة النشاط :

000 045 150جملة الوحدة العملیاتیة :

000 045 150جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة قابس :Cالبرنامج الفرعي

: جامعة قابس ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة قابس  :F النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 10112 089 000 01
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000 089 12األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 10138 203 000 02

000 203 38المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101488 000 03

000 488المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101810 000 04

000 810المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 1012 589 000 05

000 589 2منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10117 000 06

000 17منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101144 000 13

000 144المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10110 200 000 14

000 200 10المساهمات المحمولة على المشغل000
أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 102135 000 01

000 135أعوان یشغلون خطط وقتیة000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1024 217 000 02

000 217 4األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102817 000 07

000 817المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات التعلیم العالي 1241 750 000 05

000 750 1جامعة قابس090
000 459 71جملة النشاط :

000 459 71جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 459 71جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة قفصة :Dالبرنامج الفرعي

: جامعة قفصة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة  قفصة  :G النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1017 199 000 01

000 199 7األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 10120 713 000 02

000 713 20المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101258 000 03

000 258المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101347 000 04

000 347المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 1011 274 000 05

000 274 1منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10112 000 06

000 12منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 10181 000 13

000 81المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1015 626 000 14

000 626 5المساهمات المحمولة على المشغل000
أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 10217 000 01

000 17أعوان یشغلون خطط وقتیة000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102932 000 02
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000 932األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102199 000 07

000 199المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات التعلیم العالي 1241 000 000 05

000 000 1جامعة قفصة078
000 658 37جملة النشاط :

000 658 37جملة الوحدة العملیاتیة :

000 658 37جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في الجامعة االفتراضیة :Eالبرنامج الفرعي

: الجامعة االفتراضیة بتونس ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بالجامعة االفتراضیة  :H النشاط

مؤسسات  التعلیم  العالي 1255 183 000 05

000 183 5جامعة تونس االفتراضیة088
000 183 5جملة النشاط :

000 183 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 183 5جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة :Fالبرنامج الفرعي
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: األدرة العامة للدراسات التكنولوجیة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بالمعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة  :I النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 10125 249 000 01

000 249 25األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 10174 655 000 02

000 655 74المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101740 000 03

000 740المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 1012 997 000 05

000 997 2منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10130 000 06

000 30منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101324 000 13

000 324المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10119 755 000 14

000 755 19المساهمات المحمولة على المشغل000
أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 10226 000 01

000 26أعوان یشغلون خطط وقتیة000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102352 000 02

000 352األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10293 000 07

000 93المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات التعلیم العالي 1244 500 000 05

000 280المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس104
000 251 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل105
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000 170المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة144
000 180المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل145
000 280المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس160
000 220المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس161
000 180المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة162
000 100المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة173
000 170المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان174
000 190المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة177
000 260المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة179
000 248المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف180
000 100المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان181
000 235المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة182
000 187المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة183
000 90المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر184
000 275المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت306
000 297المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة307
000 107المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي308
000 180المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین309
000 170المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید310
000 50المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین311
000 80المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین366
000 200المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة367

000 721 128جملة النشاط :

000 721 128جملة الوحدة العملیاتیة :

000 721 128جملة البرنامج الفرعي :

000 438 074 1جملة البرنامج :
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 :  بحث علمي2البرنـامج 

هیاكل وبرامج البحث العلمي :1البرنامج الفرعي

: الهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تقییم أنشطة البحث1النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10118 000 01

000 18األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 10138 000 02

000 38المنح الخصوصیة القارة000
منحـة اإلنتـاج 1012 000 05

000 2منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 000 06

000 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10111 000 14

000 11المساهمات المحمولة على المشغل000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10225 000 02

000 25األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
000 97جملة النشاط :

000 97جملة الوحدة العملیاتیة :

: االدارة العامة للبحث العلمي2الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  إعداد وٕادارة وتمویل هیاكل البحث2النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101123 250 01

250 123األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101310 500 02

500 310المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10128 000 03

000 28المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10117 250 05

250 17منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1011 500 06

500 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 1011 250 13

250 1المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10194 000 14

000 94المساهمات المحمولة على المشغل000
750 575جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  إعداد وٕادارة وتمویل برامج وأنشطة البحث الوطنیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101123 250 01

250 123األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101310 500 02

500 310المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10128 000 03

000 28المنح المرتبطة بالوظیفة000
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منحـة اإلنتـاج 10117 250 05

250 17منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1011 500 06

500 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 1011 250 13

250 1المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10194 000 14

000 94المساهمات المحمولة على المشغل000
750 575جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  إعداد و إدارة وتمویل برامج وأنشطة التعاون العلمي الدولي4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101123 250 01

250 123األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101310 500 02

500 310المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10128 000 03

000 28المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10117 250 05

250 17منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1011 500 06

500 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 1011 250 13

250 1المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10194 000 14

000 94المساهمات المحمولة على المشغل000
تأجیر  األعوان  العاملین  بالخارج 116198 000 00
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000 198تأجیر األعوان العاملین بالخارج000
750 773جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:   تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال علوم المواد7النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101655 000 01

000 655األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 1012 106 000 02

000 106 2المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10118 000 03

000 18المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 101134 000 05

000 134منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1018 000 06

000 8منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 1016 000 13

000 6المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101558 000 14

000 558المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات  البحث 1258 000 04

000 8المركز الوطني للبحوث فى علوم المواد014
000 493 3جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال البیوتكنولوجیا ببرج السدریة8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1011 202 000 01
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000 202 1األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 1014 089 000 02

000 089 4المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10134 000 03

000 34المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 101246 000 05

000 246منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1016 000 06

000 6منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 10112 000 13

000 12المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 062 000 14

000 062 1المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات  البحث 1255 000 04

000 5مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة027
000 656 6جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال الطاقة9النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1011 160 000 01

000 160 1األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 1013 588 000 02

000 588 3المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10125 000 03

000 25المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 101211 000 05

000 211منحـة اإلنتـاج000
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منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1018 000 06

000 8منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 10113 000 13

000 13المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101951 000 14

000 951المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات  البحث 1258 000 04

000 8مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة026
000 964 5جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال المیاه  :A النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1011 154 000 01

000 154 1األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 1013 890 000 02

000 890 3المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10130 000 03

000 30المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 101244 000 05

000 244منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1017 000 06

000 7منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 10112 000 13

000 12المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 013 000 14

000 013 1المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات  البحث 1257 000 04
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000 7مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة025
000 357 6جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال البیوتكنولوجیا بصفاقس  :B النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 101909 000 01

000 909األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 1012 982 000 02

000 982 2المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10132 000 03

000 32المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 101174 000 05

000 174منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1016 000 06

000 6منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 10112 000 13

000 12المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101782 000 14

000 782المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات  البحث 1256 000 04

000 6مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس028
000 903 4جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال التحلیل الفیزیائي والكیمیائي  :C النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 101928 000 01
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000 928األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 1012 635 000 02

000 635 2المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10123 000 03

000 23المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 101153 000 05

000 153منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1015 000 06

000 5منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 10111 000 13

000 11المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101715 000 14

000 715المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات  البحث 1255 000 04

000 5المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي029
000 475 4جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال المیكروالكترونیك والنانوتكنولوجیا  :D النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 101288 000 01

000 288األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101878 000 02

000 878المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10113 000 03

000 13المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10163 000 05

000 63منحـة اإلنتـاج000
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منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1014 000 06

000 4منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 1015 000 13

000 5المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101239 000 14

000 239المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات  البحث 12553 000 04

000 53مركز البحث في المیكرو الكترونیك و النانوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي بسوسة033
000 543 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال الرقمیات  :E النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 101202 000 01

000 202األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101685 000 02

000 685المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10111 000 03

000 11المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10142 000 05

000 42منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1014 000 06

000 4منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 1012 000 13

000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101180 000 14

000 180المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات  البحث 12545 000 04
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000 45مركز البحث في االعالمیة و الملتیمیدیا و المعالجة الرقمیة للمعطیات بالقطب التكنولوجي بصفاق032
000 171 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال العلوم والتكنولوجیا النوویة  :F النشاط

مؤسسات  البحث 1255 004 000 04

000 004 5المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجیا  النوویة022
000 004 5جملة النشاط :

250 491 41جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة (مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادیة واإلجتماعیة - مركز البحوث والدراسات في حوار4الوحدة العملیاتیة   
(الحضارات واالدیان المقارنة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج البحث العلمي في المجال االقتصادي واالجتماعي5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101332 000 01

000 332األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101925 000 02

000 925المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10116 000 03

000 16المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10161 000 05

000 61منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1016 000 06

000 6منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
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المنح    العائلیة 1016 000 13

000 6المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101258 000 14

000 258المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات  البحث 12436 000 04

000 36مركز الدراسات و البحوث االقتصادیة و االجتماعیة001
000 640 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال الحضارات واألدیان6النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101196 000 01

000 196األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101670 000 02

000 670المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10114 000 03

000 14المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10145 000 05

000 45منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1014 000 06

000 4منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 1013 000 13

000 3المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101179 000 14

000 179المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات  البحث 12434 000 04

000 34مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة010
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000 145 1جملة النشاط :

000 785 2جملة الوحدة العملیاتیة :

250 373 44جملة البرنامج الفرعي :

المساندة والنهوض بأنشطة البحث :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة لتثمین البحث1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

قیادة أنشطة تثمین نتائج البحث ونقل التكنولوجیا  :G النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 101123 250 01

250 123األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101310 500 02

500 310المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10128 000 03

000 28المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10117 250 05

250 17منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1011 500 06

500 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 1011 250 13

250 1المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10194 000 14

000 94المساهمات المحمولة على المشغل000
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750 575جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

النهوض بالبحث العلمي  :I النشاط

مؤسسات  البحث 1251 030 000 04

000 030 1الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي023
000 030 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشر الثقافة العلمیة في مدینة العلوم  :N النشاط

مؤسسات  العمل  الثقافي 1256 087 000 12

000 087 6مدینة  العلوم  بتونس271
000 087 6جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشر الثقافة العلمیة في قصر العلوم  :O النشاط

مؤسسات  العمل  الثقافي 1251 208 000 12

000 208 1قصر العلوم بالمنستیر272
000 208 1جملة النشاط :

750 900 8جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني2الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التوثیق العلمي واالشتراكات االلكترونیة  :H النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 101288 000 01

000 288األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101613 000 02

000 613المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10178 000 03

000 78المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10135 000 05

000 35منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1016 000 06

000 6منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 1013 000 13

000 3المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101196 000 14

000 196المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات  البحث 1246 000 04

000 6المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني002
000 225 1جملة النشاط :

000 225 1جملة الوحدة العملیاتیة :

750 125 10جملة البرنامج الفرعي :

000 499 54جملة البرنامج :
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 :  الخدمات الجامعیة3البرنـامج 

قیادة الخدمات الجامعیة بتونس وبالخارج :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  قیادة الخدمات الجامعیة والتصرف في المنح والقروض الجامعیة1النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101440 000 01

000 440األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 1011 032 000 02

000 032 1المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10163 000 03

000 63المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10138 000 05

000 38منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 000 06

000 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 1012 000 13

000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101306 000 14

000 306المساهمات المحمولة على المشغل000
تأجیر  األعوان  القاریـن 1161 981 000 01

000 981 1تأجیر األعوان القاریـن000
تأجیر  األعوان غیر القاریـن 116570 000 02

000 570تأجیر األعوان غیر القاریـن000
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000 435 4جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلقامة واألنشطة الطالبیة بباریس2النشاط 

نفقات تأجیر دار تونس بباریس 116500 000 40

000 500نفقات تأجیر دار تونس بباریس000
000 500جملة النشاط :

000 935 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 935 4جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الجامعیة بالشمال :2البرنامج الفرعي

: دیوان الخدمات الجامعیة للشمال ومؤسساته1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الخدمات الجامعیة للشمال3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10112 861 000 01

000 861 12األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 10131 050 000 02

000 050 31المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101557 000 03

000 557المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 1011 013 000 05

000 013 1منحـة اإلنتـاج000
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منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10160 000 06

000 60منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101204 000 13

000 204المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1018 822 000 14

000 822 8المساهمات المحمولة على المشغل000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10237 000 02

000 37األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1027 000 07

000 7المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات الخدمات الجامعیة 124300 000 10

000 300دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس001
000 911 54جملة النشاط :

000 911 54جملة الوحدة العملیاتیة :

000 911 54جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الجامعیة بالوسط :3البرنامج الفرعي

: دیوان الخدمات الجامعیة للوسط ومؤسساته1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الخدمات الجامعیة للوسط4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1016 032 000 01

000 032 6األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 10115 316 000 02
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000 316 15المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101288 000 03

000 288المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 101463 000 05

000 463منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10140 000 06

000 40منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101147 000 13

000 147المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1014 298 000 14

000 298 4المساهمات المحمولة على المشغل000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1027 000 02

000 7األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المنح  العائلیة 1021 000 06

000 1المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1021 000 07

000 1المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات الخدمات الجامعیة 124100 000 10

000 100دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة002
000 693 26جملة النشاط :

000 693 26جملة الوحدة العملیاتیة :

000 693 26جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الجامعیة بالجنوب :4البرنامج الفرعي
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: دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب ومؤسساته1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الخدمات الجامعیة للجنوب5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1015 475 000 01

000 475 5األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 10113 931 000 02

000 931 13المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101268 000 03

000 268المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 101425 000 05

000 425منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10140 000 06

000 40منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101131 000 13

000 131المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1013 909 000 14

000 909 3المساهمات المحمولة على المشغل000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1028 000 02

000 8األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1022 000 07

000 2المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات الخدمات الجامعیة 124150 000 10

000 150دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس003
000 339 24جملة النشاط :
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000 339 24جملة الوحدة العملیاتیة :

000 339 24جملة البرنامج الفرعي :

000 878 110جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة والمساندة :1البرنامج الفرعي

: القیادة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  قیادة األنشطة المركزیة1النشاط 

تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له 100194 000 02

000 194تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001
تأجیر  أعضاء  الدواوین 100388 000 04

000 388تأجیر أعضاء الدواوین001
األجر  األساسي  والتدرج 1011 315 000 01

000 315 1األجر األساسي والتدرج001
المنح  الخصوصیة  القارة 1013 375 000 02

000 375 3المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101172 000 03

000 172المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101250 04

250المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 101167 500 05

500 167منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10117 500 06

500 17منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 10112 000 13

000 12المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101974 250 14

250 974المساهمات المحمولة على المشغل000
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األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102628 000 02

000 628األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المنح  العائلیة 1022 000 06

000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102116 250 07

250 116المساهمات المحمولة على المشغل000
750 361 7جملة النشاط :

750 361 7جملة الوحدة العملیاتیة :

: المساندة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  سیاسة الموارد البشریة2النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1011 315 000 01

000 315 1األجر األساسي والتدرج001
المنح  الخصوصیة  القارة 1013 375 000 02

000 375 3المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101172 000 03

000 172المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101250 04

250المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 101167 500 05

500 167منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10117 500 06

500 17منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
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المنح    العائلیة 10112 000 13

000 12المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101974 250 14

250 974المساهمات المحمولة على المشغل000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102628 000 02

000 628األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المنح  العائلیة 1022 000 06

000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102116 250 07

250 116المساهمات المحمولة على المشغل000
750 779 6جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التسییر، الخدمات اللوجستیة  والبنایات والتجهیزات3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1011 315 000 01

000 315 1األجر األساسي والتدرج001
المنح  الخصوصیة  القارة 1013 375 000 02

000 375 3المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101172 000 03

000 172المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101250 04

250المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 101167 500 05

500 167منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10117 500 06

500 17منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 10112 000 13
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000 12المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101974 250 14

250 974المساهمات المحمولة على المشغل000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102628 000 02

000 628األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المنح  العائلیة 1022 000 06

000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102116 250 07

250 116المساهمات المحمولة على المشغل000
750 779 6جملة النشاط :

500 559 13جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركز الحساب الخوارزمي4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نظام المعلومات4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1011 679 000 01

000 679 1األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 1014 244 000 02

000 244 4المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101226 000 03

000 226المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101250 04

250المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 101210 500 05

500 210منحـة اإلنتـاج000



190 نظـام أمـد

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10120 500 06

500 20منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 10118 000 13

000 18المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 231 250 14

250 231 1المساهمات المحمولة على المشغل000
األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102628 000 02

000 628األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المنح  العائلیة 1022 000 06

000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102116 250 07

250 116المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات التعلیم العالي 12410 000 05

000 10 مركز الحساب الخوارزمي100
750 385 8جملة النشاط :

750 385 8جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركز النشر الجامعي5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  النشر الجامعي5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101192 000 01

000 192األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101481 000 02

000 481المنح الخصوصیة القارة000
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المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10115 000 03

000 15المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10121 000 05

000 21منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 000 06

000 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 1014 000 13

000 4المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101137 000 14

000 137المساهمات المحمولة على المشغل000
مؤسسات العمل الثقافي 12426 000 12

000 26مركز النشر الجامعي202
000 878جملة النشاط :

000 878جملة الوحدة العملیاتیة :

000 185 30جملة البرنامج الفرعي :

000 185 30جملة البرنامج :

000 000 270 1 جملة الموارد العامة للمیزانیة

1 270 000 000 الجملة العامـة :



  : مهمة التعلیم العالي و البحث العلمي27المهمة  

2020 السنة المالیة:
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جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 
 :  تعلیم عالي1البرنـامج 

قیادة التكوین الجامعي :1البرنامج الفرعي

: الهیئة الوطنیة للتقییم وضمان الجودة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التقییم واالعتماد وضمان الجودة4النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 224196 000 05

000 196الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد386
000 196جملة النشاط :

000 196جملة الوحدة العملیاتیة :

000 196جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة الزیتونة :2البرنامج الفرعي

: جامعة الزیتونة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدریس والتكوین بجامعة الزیتونة5النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 224355 000 05

000 355جامعة الزیتونة081
000 355جملة النشاط :

000 355جملة الوحدة العملیاتیة :

000 355جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة تونس :3البرنامج الفرعي

: جامعة تونس ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدریس والتكوین بجامعة تونس6النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 2242 720 000 05

000 720 2جامعة تونس083
000 720 2جملة النشاط :

000 720 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 720 2جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة تونس المنار :4البرنامج الفرعي
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: جامعة تونس المنار ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدریس والتكوین بجامعة تونس المنار7النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 2244 200 000 05

000 200 4جامعة تونس المنار082
000 200 4جملة النشاط :

000 200 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 200 4جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة قرطاج :5البرنامج الفرعي

: جامعة قرطاج ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدریس والتكوین بجامعة قرطاج8النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 2244 972 000 05

000 972 4جامعة قرطاج084
000 972 4جملة النشاط :

000 972 4جملة الوحدة العملیاتیة :



195 نظـام أمـد

000 972 4جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة منوبة :6البرنامج الفرعي

: جامعة منوبة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدریس والتكوین بجامعة منوبة9النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 2242 450 000 05

000 450 2جامعة منوبة087
000 450 2جملة النشاط :

000 450 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 450 2جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة سوسة :7البرنامج الفرعي

: جامعة سوسة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة سوسة  :A النشاط

مؤسسات التعلیم العالي 2242 150 000 05

000 150 2جامعة سوسة085
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000 150 2جملة النشاط :

000 150 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 150 2جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة المنستیر :8البرنامج الفرعي

: جامعة المنستیر ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة المنستیر  :B النشاط

مؤسسات التعلیم العالي 2244 205 000 05

000 205 4جامعة المنستیر080
000 205 4جملة النشاط :

000 205 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 205 4جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة القیروان :9البرنامج الفرعي

: جامعة القیروان ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة القیروان  :C النشاط

مؤسسات التعلیم العالي 2241 815 000 05

000 815 1جامعة القیروان079
000 815 1جملة النشاط :

000 815 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 815 1جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة جندوبة :Aالبرنامج الفرعي

: جامعة جندوبة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة جندوبة  :D النشاط

مؤسسات التعلیم العالي 2241 125 000 05

000 125 1جامعة جندوبة089
000 125 1جملة النشاط :

000 125 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 125 1جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة صفاقس :Bالبرنامج الفرعي
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: جامعة صفاقس ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة صفاقس  :E النشاط

مؤسسات التعلیم العالي 2244 649 000 05

000 649 4جامعة صفاقس086
000 649 4جملة النشاط :

000 649 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 649 4جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة قابس :Cالبرنامج الفرعي

: جامعة قابس ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة قابس  :F النشاط

مؤسسات التعلیم العالي 2243 350 000 05

000 350 3جامعة قابس090
000 350 3جملة النشاط :

000 350 3جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 350 3جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة قفصة :Dالبرنامج الفرعي

: جامعة قفصة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة  قفصة  :G النشاط

مؤسسات التعلیم العالي 2241 818 000 05

000 818 1جامعة قفصة078
000 818 1جملة النشاط :

000 818 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 818 1جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في الجامعة االفتراضیة :Eالبرنامج الفرعي

: الجامعة االفتراضیة بتونس ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بالجامعة االفتراضیة  :H النشاط

مؤسسات  التعلیم  العالي 225347 000 05

000 347جامعة تونس االفتراضیة088
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000 347جملة النشاط :

000 347جملة الوحدة العملیاتیة :

000 347جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة :Fالبرنامج الفرعي

: األدرة العامة للدراسات التكنولوجیة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بالمعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة  :I النشاط

مؤسسات التعلیم العالي 2244 978 000 05

000 347المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس104
000 345 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل105
000 155المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة144
000 180المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل145
000 225المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس160
000 250المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس161
000 255المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة162
000 355المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة173
000 217المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان174
000 180المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة177
000 170المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة179
000 200المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف180
000 175المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان181
000 193المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة182
000 160المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة183
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000 195المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر184
000 215المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت306
000 207المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة307
000 140المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي308
000 160المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین309
000 200المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید310
000 90المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین311
000 149المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین366
000 215المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة367

000 978 4جملة النشاط :

000 978 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 978 4جملة البرنامج الفرعي :

000 330 39جملة البرنامج :
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 :  بحث علمي2البرنـامج 

هیاكل وبرامج البحث العلمي :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة للبحث العلمي2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:   تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال علوم المواد7النشاط 

مؤسسات  البحث 225265 000 04

000 265المركز الوطني للبحوث فى علوم المواد014
000 265جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال البیوتكنولوجیا ببرج السدریة8النشاط 

مؤسسات  البحث 225451 000 04

000 451مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة027
000 451جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال الطاقة9النشاط 

مؤسسات  البحث 225336 000 04

000 336مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة026
000 336جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال المیاه  :A النشاط

مؤسسات  البحث 225379 000 04

000 379مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة025
000 379جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال البیوتكنولوجیا بصفاقس  :B النشاط

مؤسسات  البحث 225525 000 04

000 525مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس028
000 525جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال التحلیل الفیزیائي والكیمیائي  :C النشاط

مؤسسات  البحث 225272 000 04

000 272المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي029
000 272جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال المیكروالكترونیك والنانوتكنولوجیا  :D النشاط

مؤسسات  البحث 225274 000 04

000 274مركز البحث في المیكرو الكترونیك و النانوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي بسوسة033
000 274جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال الرقمیات  :E النشاط

مؤسسات  البحث 225275 000 04

000 275مركز البحث في االعالمیة و الملتیمیدیا و المعالجة الرقمیة للمعطیات بالقطب التكنولوجي بصفاق032
000 275جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال العلوم والتكنولوجیا النوویة  :F النشاط

مؤسسات  البحث 225388 000 04

000 388المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجیا  النوویة022
000 388جملة النشاط :

000 165 3جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة (مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادیة واإلجتماعیة - مركز البحوث والدراسات في حوار4الوحدة العملیاتیة   
(الحضارات واالدیان المقارنة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج البحث العلمي في المجال االقتصادي واالجتماعي5النشاط 

مؤسسات البحث 224117 000 04

000 117مركز الدراسات و البحوث االقتصادیة و االجتماعیة001
000 117جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال الحضارات واألدیان6النشاط 

مؤسسات البحث 22462 000 04

000 62مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة010
000 62جملة النشاط :

000 179جملة الوحدة العملیاتیة :

000 344 3جملة البرنامج الفرعي :

المساندة والنهوض بأنشطة البحث :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة لتثمین البحث1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

النهوض بالبحث العلمي  :I النشاط

مؤسسات  البحث 22576 000 04

000 76الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي023
000 76جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشر الثقافة العلمیة في مدینة العلوم  :N النشاط

مؤسسات  العمل  الثقافي 225381 000 12

000 381مدینة  العلوم  بتونس271
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000 381جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشر الثقافة العلمیة في قصر العلوم  :O النشاط

مؤسسات  العمل  الثقافي 225415 000 12

000 415قصر العلوم بالمنستیر272
000 415جملة النشاط :

000 872جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التوثیق العلمي واالشتراكات االلكترونیة  :H النشاط

مؤسسات البحث 224331 000 04

000 331المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني002
000 331جملة النشاط :

000 331جملة الوحدة العملیاتیة :

000 203 1جملة البرنامج الفرعي :

000 547 4جملة البرنامج :
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 :  الخدمات الجامعیة3البرنـامج 

قیادة الخدمات الجامعیة بتونس وبالخارج :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلقامة واألنشطة الطالبیة بباریس2النشاط 

نفقات تسییر دار تونس بباریس 216470 000 40

000 470نفقات تسییر دار تونس بباریس000
000 470جملة النشاط :

000 470جملة الوحدة العملیاتیة :

000 470جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الجامعیة بالشمال :2البرنامج الفرعي

: دیوان الخدمات الجامعیة للشمال ومؤسساته1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الخدمات الجامعیة للشمال3النشاط 

مؤسسات الخدمات الجامعیة 22418 060 000 10

000 060 18دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس001
000 060 18جملة النشاط :
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000 060 18جملة الوحدة العملیاتیة :

000 060 18جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الجامعیة بالوسط :3البرنامج الفرعي

: دیوان الخدمات الجامعیة للوسط ومؤسساته1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الخدمات الجامعیة للوسط4النشاط 

مؤسسات الخدمات الجامعیة 22410 830 000 10

000 830 10دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة002
000 830 10جملة النشاط :

000 830 10جملة الوحدة العملیاتیة :

000 830 10جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الجامعیة بالجنوب :4البرنامج الفرعي

: دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب ومؤسساته1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الخدمات الجامعیة للجنوب5النشاط 

مؤسسات الخدمات الجامعیة 22410 500 000 10

000 500 10دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس003
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000 500 10جملة النشاط :

000 500 10جملة الوحدة العملیاتیة :

000 500 10جملة البرنامج الفرعي :

000 860 39جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة والمساندة :1البرنامج الفرعي

: المساندة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التسییر، الخدمات اللوجستیة  والبنایات والتجهیزات3النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 201520 000 01

000 520األكریة واألداءات البلدیة000
إستهالك الماء 20127 000 02

000 27استهالك الماء000
إستهالك الكهرباء والغاز 201420 000 03

000 420استهالك الكهرباء والغاز000
اإلتصاالت 201175 000 04

000 160االتصاالت000
000 15تراسل المعطیات002

إقتناء األثاث 20170 000 05

000 70تأثیث اإلدارة001
الوقود 201611 000 06

000 170شراء الوقود لوسائل النقل001
000 440حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
000 1شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

نفقات البرید 20114 000 07

000 13المراسالت اإلداریة001
000 1نفقات أخرى099

إقتناء المعدات 20122 000 08

000 12معدات التصرف اإلداري001
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000 2معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة002
000 8معدات مختلفة099

مصاریف التأمین 20130 000 09

000 30تأمین وسائل النقل001
التعهد والصیانة 201304 000 10

000 70اإلعتناء بالبنایات001
000 180تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 50تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
000 4تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

مصاریف التنظیف 20132 000 11

000 12النفقات المباشرة للتنظیف001
000 20التنظیف عن طریق المناولة002

لوازم المكاتب 201130 000 13

000 130لوازم المكاتب000
المطبوعات 201102 000 14

000 100المطبوعات الرسمیة001
000 2مطبوعات األخرى099

التوثیق 2015 000 15

000 5الوثائق المكتوبة001
الصحف والمجالت 201110 000 16

000 110الصحف والمجالت000
تعلیق ونشر اإلعالنات 20122 000 18

000 22نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت001
مصاریف  اإلعالمیة 201340 000 19

000 200شراء اللوازم والمعدات001
000 20شراء منظومات002
000 100نفقات الصیانة003
000 20خدمات إعالمیة أخرى099

نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة 201465 000 20
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000 30نفقات استغالل منظومة "أدب"001
000 425نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002
000 2نفقات استغالل منظومة "رشاد"003
000 8استغالل منظومات إعالمیة أخرى099

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 20175 000 21

000 55مصاریف اإلستقباالت001
000 20مصاریف اإلقامة002

مصاریف المهمات 20190 000 22

000 90مصاریف المهمات000
إكساء األعوان 201100 000 23

000 100إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
إرجاع مصاریف التنقل 20115 000 24

000 10المنحة الیومیة للتنقل001
000 5إرجاع مصاریف نقل األشخاص003

مصاریف نقل األشخاص 201228 000 25

000 5مصاریف نقل األشخاص بالداخل001
000 3إشتراكات النقل002
000 220مصاریف نقل األشخاص بالخارج003

تكوین ورسكلة األعوان 201170 000 28

000 80ملتقیات للتكوین001
000 5تربصات تكوین002
000 10التكوین المستمر003
000 60التكوین في اإلعالمیة004
000 15التكوین في التصرف حسب األهداف006

نفقات التغذیة 20175 000 29

000 75النفقات المباشرة للتغذیة001
نفقات طبیة لفائدة األعوان 2014 000 30

000 2نفقات التداوي001
000 2شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
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تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 2012 094 000 31

000 094 2تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000
تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة 20150 000 36

000 50تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000
اللجان الطبیة 2016 000 37

000 6اللجان الطبیة000
مصاریف النزاعات والتعویضات 20122 000 38

000 2أتعاب وٕاختبار ومصاریف أخرى001
000 20دفع الخطایا والتعویضات002

معالیم الجوالن و العبور 20135 000 40

000 28معالیم الجوالن001
000 7معالیم العبور002

طبع ونشر الوثائق والمجالت 2012 000 42

000 2طبع ونشر الوثائق والمجالت000
خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 20110 000 47

000 10نقل األثاث والمعدات001
لوازم أخرى ومواد إستهالك 20120 000 49

000 20مستلزمات الوقایة و الّسالمة المهنیة001
نفقات التصرف األخرى 2011 905 000 99

000 5نفقات التصرف األخرى000
000 900 1نفقات مختلفة099

000 300 8جملة النشاط :

000 300 8جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركز الحساب الخوارزمي4الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نظام المعلومات4النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 224500 000 05

000 500 مركز الحساب الخوارزمي100
000 500جملة النشاط :

000 500جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركز النشر الجامعي5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  النشر الجامعي5النشاط 

مؤسسات العمل الثقافي 224152 000 12

000 152مركز النشر الجامعي202
000 152جملة النشاط :

000 152جملة الوحدة العملیاتیة :

000 952 8جملة البرنامج الفرعي :

000 952 8جملة البرنامج :

000 689 92 جملة الموارد العامة للمیزانیة
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92 689 000 الجملة العامـة :



  : مهمة التعلیم العالي و البحث العلمي27المهمة  

2020 السنة المالیة:

216نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 
 :  تعلیم عالي1البرنـامج 

قیادة التكوین الجامعي :1البرنامج الفرعي

: الهیئة الوطنیة للتقییم وضمان الجودة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التقییم واالعتماد وضمان الجودة4النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 32410 000 05
000 10الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد386

000 10جملة النشاط :

000 10جملة الوحدة العملیاتیة :

000 10جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة الزیتونة :2البرنامج الفرعي

: جامعة الزیتونة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدریس والتكوین بجامعة الزیتونة5النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 324180 000 05
000 180جامعة الزیتونة081

000 180جملة النشاط :

000 180جملة الوحدة العملیاتیة :

000 180جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة تونس :3البرنامج الفرعي

: جامعة تونس ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدریس والتكوین بجامعة تونس6النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 3241 450 000 05
000 450 1جامعة تونس083

000 450 1جملة النشاط :

000 450 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 450 1جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة تونس المنار :4البرنامج الفرعي
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: جامعة تونس المنار ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدریس والتكوین بجامعة تونس المنار7النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 3241 250 000 05
000 250 1جامعة تونس المنار082

000 250 1جملة النشاط :

000 250 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 250 1جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة قرطاج :5البرنامج الفرعي

: جامعة قرطاج ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدریس والتكوین بجامعة قرطاج8النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 3242 488 000 05
000 488 2جامعة قرطاج084

000 488 2جملة النشاط :

000 488 2جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 488 2جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة منوبة :6البرنامج الفرعي

: جامعة منوبة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدریس والتكوین بجامعة منوبة9النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 324869 000 05
000 869جامعة منوبة087

000 869جملة النشاط :

000 869جملة الوحدة العملیاتیة :

000 869جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة سوسة :7البرنامج الفرعي

: جامعة سوسة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة سوسة  :A النشاط

مؤسسات التعلیم العالي 3241 155 000 05
000 155 1جامعة سوسة085
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000 155 1جملة النشاط :

000 155 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 155 1جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة المنستیر :8البرنامج الفرعي

: جامعة المنستیر ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة المنستیر  :B النشاط

مؤسسات التعلیم العالي 3241 035 000 05
000 035 1جامعة المنستیر080

000 035 1جملة النشاط :

000 035 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 035 1جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة القیروان :9البرنامج الفرعي

: جامعة القیروان ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة القیروان  :C النشاط

مؤسسات التعلیم العالي 324650 000 05
000 650جامعة القیروان079

000 650جملة النشاط :

000 650جملة الوحدة العملیاتیة :

000 650جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة جندوبة :Aالبرنامج الفرعي

: جامعة جندوبة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة جندوبة  :D النشاط

مؤسسات التعلیم العالي 324404 000 05
000 404جامعة جندوبة089

000 404جملة النشاط :

000 404جملة الوحدة العملیاتیة :

000 404جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة صفاقس :Bالبرنامج الفرعي
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: جامعة صفاقس ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة صفاقس  :E النشاط

مؤسسات التعلیم العالي 3241 500 000 05
000 500 1جامعة صفاقس086

000 500 1جملة النشاط :

000 500 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 500 1جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة قابس :Cالبرنامج الفرعي

: جامعة قابس ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة قابس  :F النشاط

مؤسسات التعلیم العالي 324800 000 05
000 800جامعة قابس090

000 800جملة النشاط :

000 800جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 800جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في جامعة قفصة :Dالبرنامج الفرعي

: جامعة قفصة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بجامعة  قفصة  :G النشاط

مؤسسات التعلیم العالي 324550 000 05
000 550جامعة قفصة078

000 550جملة النشاط :

000 550جملة الوحدة العملیاتیة :

000 550جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في الجامعة االفتراضیة :Eالبرنامج الفرعي

: الجامعة االفتراضیة بتونس ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بالجامعة االفتراضیة  :H النشاط

مؤسسات  التعلیم  العالي 32580 000 05
000 80جامعة تونس االفتراضیة088

(تجهیز مراكز التعّلم عن بعد (جامعة تونس اإلفتراضیة 803100 000 0006
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000 100(تجهیز مراكز التعّلم عن بعد (جامعة تونس اإلفتراضیة
مراكز التعلم عن بعد virtualisation  تعمیم تقنیة 803100 000 0011

000 100مراكز التعلم عن بعد virtualisation  تعمیم تقنیة
.تجدید المعدات السمعیة البصریة لفائدة جامعة تونس االفتراضیة 80350 000 0012

000 50.تجدید المعدات السمعیة البصریة لفائدة جامعة تونس االفتراضیة
تهیئات مختلفة لفائدة المعهد العالي للتربیة والتكوین المستمر 80350 000 0053

000 50تهیئات مختلفة لفائدة المعهد العالي للتربیة والتكوین المستمر
اقتناء وسائل النقل لفائدة جامعة تونس االفتراضیة 80370 000 001ج

000 70اقتناء وسائل النقل لفائدة جامعة تونس االفتراضیة
بناء مقر  جامعة تونس االفتراضیة 803100 000 002ج

000 100بناء مقر  جامعة تونس االفتراضیة
000 550جملة النشاط :

000 550جملة الوحدة العملیاتیة :

000 550جملة البرنامج الفرعي :

التكوین والبیداغوجیا في المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة :Fالبرنامج الفرعي

: األدرة العامة للدراسات التكنولوجیة ومؤسساتها1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التدریس والتكوین بالمعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة  :I النشاط

مؤسسات التعلیم العالي 3241 140 000 05
000 60المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس104
000 69 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل105
000 55المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة144
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000 47المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل145
000 66المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس160
000 56المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس161
000 43المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة162
000 43المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة173
000 46المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان174
000 46المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة177
000 45المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة179
000 41المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف180
000 48المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان181
000 50المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة182
000 35المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة183
000 40المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر184
000 35المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت306
000 36المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة307
000 57المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي308
000 55المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین309
000 51المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید310
000 38المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین311
000 33المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین366
000 45المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة367

000 140 1جملة النشاط :

000 140 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 140 1جملة البرنامج الفرعي :

000 031 14جملة البرنامج :
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 :  بحث علمي2البرنـامج 

هیاكل وبرامج البحث العلمي :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة للبحث العلمي2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  إعداد وٕادارة وتمویل برامج وأنشطة البحث الوطنیة3النشاط 

جوائز و مكافآت 30475 000 40
000 75جوائز رئاسیة001

000 75جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  إعداد و إدارة وتمویل برامج وأنشطة التعاون العلمي الدولي4النشاط 

التبادل العلمي والتقني مع الخارج 30430 000 03
000 30التبادل العلمي والتقني مع الخارج000

منظمات ذات صبغة خصوصیة 307504 000 02
000 382الوكالة الدولیة للطاقة الذریة131
000 80الهیئة العربیة للطاقة الذریة132
000 34اإلتحاد العربي لمجالس البحث العلمي134
000 8اللجنة الدولیة للهندسة البیئیة والبیوتكنولوجیا135

000 534جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:   تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال علوم المواد7النشاط 

مؤسسات  البحث 32533 000 04
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000 33المركز الوطني للبحوث فى علوم المواد014
صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى- المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 80450 000 0402

000 50صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى- المركز الوطني للبحوث في علوم المواد
صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى- المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 804150 000 0405

000 150صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى- المركز الوطني للبحوث في علوم المواد
تأثیث المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 804100 000 001ج

000 100تأثیث المركز الوطني للبحوث في علوم المواد
000 333جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال البیوتكنولوجیا ببرج السدریة8النشاط 

مؤسسات  البحث 32550 000 04
000 50مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة027

صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى 804170 000 0451
000 170صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى

تهیئات مختلفة بمركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 80460 000 004ج
000 60تهیئات مختلفة بمركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة

000 280جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال الطاقة9النشاط 

مؤسسات  البحث 32556 000 04
000 56مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة026

صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى- مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة 804250 000 0506
000 250صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى- مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة

تهیئة مخبر التجارب ومخبر تحلیة المیاه 80450 000 005ج



228 نظـام أمـد

000 50تهیئة مخبر التجارب ومخبر تحلیة المیاه
تهیئات مختلفة بمركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة 80450 000 006ج

000 50تهیئات مختلفة بمركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة
000 406جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال المیاه  :A النشاط

مؤسسات  البحث 32546 000 04
000 46مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة025

صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى. - مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه 804150 000 0602
000 150صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى. - مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه

تهیئات مختلفة بمركز بحوث وتكنولوجیات المیاه 80480 000 008ج
000 80تهیئات مختلفة بمركز بحوث وتكنولوجیات المیاه

000 276جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال البیوتكنولوجیا بصفاقس  :B النشاط

مؤسسات  البحث 32543 000 04
000 43مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس028

تجهیز مخابر مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 804625 000 0703
000 625تجهیز مخابر مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

تجهیزات علمیة كبرى لمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 804800 000 0707
000 800تجهیزات علمیة كبرى لمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس
(تجهیز فضاء التكنولوجیا (معدات علمیة ثقیلة 804400 000 010ج

000 400(تجهیز فضاء التكنولوجیا (معدات علمیة ثقیلة
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000 868 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال التحلیل الفیزیائي والكیمیائي  :C النشاط

مؤسسات  البحث 32555 000 04
000 55المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي029

اقتناء تجهیزات علمیة لفائدة مخابر المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي 804875 000 0350
000 875اقتناء تجهیزات علمیة لفائدة مخابر المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي

(صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى(المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي 804200 000 0353
000 200(صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى(المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي

مخبر المیترولوجیا الكیمیائیة بالمعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي 80450 000 0358
000 50مخبر المیترولوجیا الكیمیائیة بالمعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي

اعتماد مخابر البحث - المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي 804100 000 0359
000 100اعتماد مخابر البحث - المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي

تهیئات مختلفة -المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي 80480 000 0361
000 80تهیئات مختلفة -المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي

اقتناء وسائل النقل 80470 000 011ج
000 70اقتناء وسائل النقل

000 430 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال المیكروالكترونیك والنانوتكنولوجیا  :D النشاط

مؤسسات  البحث 32520 000 04
000 20مركز البحث في المیكرو الكترونیك و النانوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي بسوسة033

تهیئات مختلفة بمركز البحث في المیكروالكترونیك والنانوتكنولوجیا بسوسة 80490 000 012ج
000 90تهیئات مختلفة بمركز البحث في المیكروالكترونیك والنانوتكنولوجیا بسوسة
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000 110جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال الرقمیات  :E النشاط

مؤسسات  البحث 32520 000 04
000 20مركز البحث في االعالمیة و الملتیمیدیا و المعالجة الرقمیة للمعطیات بالقطب التكنولوجي بصفاق032

تهیئات مختلفة بمركز البحث في الرقمیات بصفاقس 80480 000 013ج
000 80تهیئات مختلفة بمركز البحث في الرقمیات بصفاقس

000 100جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال العلوم والتكنولوجیا النوویة  :F النشاط

مؤسسات  البحث 32560 000 04
000 60المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجیا  النوویة022

000 60جملة النشاط :

000 472 5جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة (مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادیة واإلجتماعیة - مركز البحوث والدراسات في حوار4الوحدة العملیاتیة   
(الحضارات واالدیان المقارنة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج البحث العلمي في المجال االقتصادي واالجتماعي5النشاط 

مؤسسات البحث 32445 000 04
000 45مركز الدراسات و البحوث االقتصادیة و االجتماعیة001
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000 45جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج البحث العلمي في مجال الحضارات واألدیان6النشاط 

مؤسسات البحث 32422 000 04
000 22مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة010

000 22جملة النشاط :

000 67جملة الوحدة العملیاتیة :

000 539 5جملة البرنامج الفرعي :

المساندة والنهوض بأنشطة البحث :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة لتثمین البحث1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

النهوض بالبحث العلمي  :I النشاط

مؤسسات  البحث 32525 000 04
000 25الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي023

اقتناء وسائل النقل لفائدة الوكالة الوطنیة للبحث العلمي 80450 000 018ج
000 50اقتناء وسائل النقل لفائدة الوكالة الوطنیة للبحث العلمي

000 75جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشر الثقافة العلمیة  :J النشاط

منح لفائدة الجمعیات العلمیة 304186 000 02
000 186منح لفائدة الجمعیات العلمیة000

تنظیم تظاهرات وندوات علمیة 304135 000 04
000 135تنظیم تظاهرات وندوات علمیة000

منح لطبع المنشورات و المجالت العلمیة 30490 000 05
000 90منح لطبع المنشورات و المجالت العلمیة000

000 411جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشر الثقافة العلمیة في مدینة العلوم  :N النشاط

مؤسسات  العمل  الثقافي 325103 000 12
000 103مدینة  العلوم  بتونس271

000 103جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشر الثقافة العلمیة في قصر العلوم  :O النشاط

مؤسسات  العمل  الثقافي 32539 000 12
000 39قصر العلوم بالمنستیر272

000 39جملة النشاط :

000 628جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التوثیق العلمي واالشتراكات االلكترونیة  :H النشاط

مؤسسات البحث 32438 000 04
000 38المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني002

000 38جملة النشاط :

000 38جملة الوحدة العملیاتیة :

000 666جملة البرنامج الفرعي :

000 205 6جملة البرنامج :
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 :  الخدمات الجامعیة3البرنـامج 

قیادة الخدمات الجامعیة بتونس وبالخارج :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  قیادة الخدمات الجامعیة والتصرف في المنح والقروض الجامعیة1النشاط 

المنح و القروض و اإلعانات الجامعیة 300200 287 000 01
000 719 156المنح الجامعیة المسندة داخل الجمهوریة001
000 173 37المنح الجامعیة المسندة بالخارج002
000 000 3القروض الجامعیة المسندة داخل الجمهوریة003
000 200 1القروض الجامعیة المسندة بالخارج004
000 20منح لفائدة الطلبة أبناء العائالت التونسیة المقیمة بالخارج005
000 125 1إعانات لفائدة الطلبة المعوزین006
000 000 1تذاكر الّسفر للّطلبة الممنوحین008
000 50المنح المسندة في إطار التبادل الطالبي009

منح و إعانات مدرسیة 30018 000 000 03
000 000 18منح و إعانات مدرسیة000

تظاهرات ثقافیة و مهرجانات 30579 000 06
000 79تنظیم المهرجانات والتظاهرات الثقافیة002

منح لفائدة اللجان والجمعیات والفرق الثقافیة 30540 000 07
000 40منح لفائدة الجمعیات والمراكز الثقافیة002

000 406 218جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلقامة واألنشطة الطالبیة بباریس2النشاط 
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تدخالت دار تونس بباریس 31630 000 40
000 30تدخالت دار تونس بباریس000

000 30جملة النشاط :

000 436 218جملة الوحدة العملیاتیة :

000 436 218جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الجامعیة بالشمال :2البرنامج الفرعي

: دیوان الخدمات الجامعیة للشمال ومؤسساته1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الخدمات الجامعیة للشمال3النشاط 

مؤسسات الخدمات الجامعیة 3242 300 000 10
000 300 2دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس001

000 300 2جملة النشاط :

000 300 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 300 2جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الجامعیة بالوسط :3البرنامج الفرعي

: دیوان الخدمات الجامعیة للوسط ومؤسساته1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الخدمات الجامعیة للوسط4النشاط 

مؤسسات الخدمات الجامعیة 3244 000 000 10
000 000 4دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة002

000 000 4جملة النشاط :

000 000 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 000 4جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الجامعیة بالجنوب :4البرنامج الفرعي

: دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب ومؤسساته1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الخدمات الجامعیة للجنوب5النشاط 

مؤسسات الخدمات الجامعیة 3244 100 000 10
000 100 4دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس003

000 100 4جملة النشاط :

000 100 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 100 4جملة البرنامج الفرعي :

000 836 228جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة والمساندة :1البرنامج الفرعي

: القیادة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  قیادة األنشطة المركزیة1النشاط 

جوائز و مكافآت 30430 000 40
000 7جوائز رئاسیة001
000 23جوائز ومكافآت أخرى099

000 30جملة النشاط :

000 30جملة الوحدة العملیاتیة :

: المساندة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  سیاسة الموارد البشریة2النشاط 

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة 302705 000 08
000 540ودادیات األعوان001
000 165جمعیات وودادیات أخرى099

تدخالت لفائدة الریاضة والتربیة البدنیة 30535 000 12
000 35منح لفائدة الجمعیات الریاضیة لألعوان004

000 740جملة النشاط :
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000 740جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركز الحساب الخوارزمي4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نظام المعلومات4النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 32440 000 05
000 40 مركز الحساب الخوارزمي100

000 40جملة النشاط :

000 40جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركز النشر الجامعي5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  النشر الجامعي5النشاط 

مؤسسات العمل الثقافي 32420 000 12
000 20مركز النشر الجامعي202

000 20جملة النشاط :

000 20جملة الوحدة العملیاتیة :

000 830جملة البرنامج الفرعي :
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000 830جملة البرنامج :

000 902 249 جملة الموارد العامة للمیزانیة

249 902 000 الجملة العامـة :
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