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 العـامديم ـتقال

 

 وزارة ـم الـتقدي -0

 :تتمثل املهام األساسية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف  

  سياسة الدولة يف جمال التعليم العايل و البحث العلميتنفيذ 

  البحث العلميالسهر على أنشطة اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل و 

 السهر على أنشطة مؤسسات البحث العلمي 

 السهر على احلياة اجلامعية للطلبة وتنسيق أنشطة دواوين اخلدمات اجلامعية 

  التعليم العايل والبحث العلميمتابعة التعاون الدويل يف جمال تنسيق و 

ريتني املاضيتني من أهداف كمية خالل العش ز ما حققه قطاع التعليم العايل والبحث العلميحرصا على تعزيو  
نوعية عديدة خاصة على مستوى تكوين الكفاءات وإنتشار املؤسسات اجلامعية يف خمتلف جهات البالد، و 

خطة الوزارة يف هذا ومة الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي وترتكز إىل تطوير املنظ إسرتاتيجية القطاعهتدف 
 : على احملاور األساسية التاليةاجملال 

 ربط التعليم العايل بالتشغيل و احتياجاته. 

  دعم جودة التعليم العايلتطوير املناهج و 

 ترشيد احلوكمة مبؤسسات التعليم العايل و اإلنفتاح على احمليط. 

  وتدعيم منظومة التعليم االفرتاضيتطوير. 

 توجيه البحث حنو األولويات الوطنية. 

  و حتسني اخلدمات اجلامعية و اإلحاطة بالطلبةتطوير. 
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  البحث العلميقطاع التعليم العالي و  إستراتجية : 

  تطوير التعليم العالي: 

خالل  إلصالح يف قطاع التعليم العايلاوالتجديد و الكربى اليت توجه جهود التطوير تتميز احملاور اإلسرتاجتية  
احلكومة لسنة   كما مت ضبطها بربنامج 2102 – 2102بإسرتاتيجية التنمية للفرتة الفرتة القادمة بارتباطها 

و هتدف هذه اإلسرتاتيجية إىل تطوير أداء منظومة التعليم العايل ضمن تشاركية جتمع كل املتدخلني يف .2102
أجل ربط املؤسسات اجلامعية مبحيطها اإلجتماعي و اإلقتصادي و حباجيات سوق الشغل الوطنية القطاع من 

 .و الدولية
و دعم جودة التعليم  و تطوير املناهجبربط التعليم العايل بالتشغيل و احتياجاته تتعلق هذه احملاور أساسا و  

 تطوير و حتسني اخلدمات اجلامعية و و ترشيد احلوكمة مبؤسسات التعليم العايل و اإلنفتاح على احمليط العايل 
باإلضافة إىل توجيه البحث العلمي حنو األولويات الوطنية ودفع البحوث إىل مستوى  اإلحاطة بالطلبةو 

 .املواصفات الدولية

 : بها إلى المواصفات العالمية جودة التعليم العالي واإلرتقاءدعم تطوير المناهج و   (0

تعترب اجلودة احملرك الرئيسي لكل اإلصالحات اليت شهدها قطاع التعليم العايل غري أن احلاجة إىل دعم  
اجلودة تأكدت يف السنوات األخرية كإحدى تبعات التطور الكمي السريع الذي عرفه القطاع وقد أقر 

 .اجلديد للتعليم العايل اجلودة الشاملة كعنصر أساسي يف منظومة التعليم العايل والبحث التوجيهي القانون
ضمانا للجودة يف التكوين وعمال على بلوغ األهداف املنشودة ترتكز خطة الوزارة يف املستقبل على و 

 :احملاور التالية
 إثراء مضامني لعمل على تطوير تكوين املكونني بإعتباره إحدى دعائم بناء إقتصاد املعرفة مع ا

التكوين و تنويع الشعب و اإلختصاصات و مالئمة الربامج املعتمدة مع املواصفات املطلوبة يف 
 .حيسن من مستوى الطالبالوطنية و الدولية  مما سوق الشغل 

  تطوير اإلجازات التطبيقية و احملدثة يف إطار البناء املشرتك مع املهنيني و الزيادة يف إختصاصات
 .هادة املاجستريش

 حتسني نسب التأطري مبؤسسات التعليم العايل. 
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 احلاجيات من املدرسني  دعم تعليم اللغات األجنبية كتكوين أساسي للتحكم يف اللغات وتوفري
 يف مجيع مراحل التعليم

 و تفعيل  ةـة ونظرياهتا األجنبيـة بني املؤسسات اجلامعية التونسيـالرتفيع يف نسبة الشهادات املزدوج
 .إتفاقيات اإلشراف املشرتك على رسائل الدكتوراه

  مراجعة مهام مدارس الدكتوراه مبا يضمن قيامها بالتأطري الفعلي للمدرسني املبتدئني سواء يف
 مع تدعيم إرتباط إطار التدريس هبذه املدارس مستوى إعداد األطروحة أو التدرب على التدريس

 .ملدرسنيتفعيل وظيفة البحث لدى ا لغاية

 إىل جانب إعتماد  الرتكيز على التقييم حسب اجلامعات وليس حسب الكليات واملعاهد فقط
 .تقييم مكتسبات الطالب حسب املواصفات العاملية

 

 : ربط التعليم العالي بالتشغيل و احتياجاته  (3

وتعمل الوزارة على تكريس هذه  ،ميثل هذا احملور االسرتاتيجي أولوية األولويات بقطاع التعليم العايل 
تدعيم اليف التخصصات الدقيقة املبكرة و ة التكوين وذلك بتـحتسني منظومالل الرتكيز على ـاألولوية من خ

إدراج التكوين  يف اإلجازات التطبيقيـة والسعي إىل التكوين وفق صيغة البناء املشرتك وجعله هو األساس
مع العمل على تفعيل الرتبص يف املؤسسات اإلقتصادية املسامهة يف بالتداول فيها ملزيد ضمان تشغيليتها 

كما أن نشر   .باإلضافة إىل إعداد اإلطار املالئم للرفع من طاقة التكوين يف الدراسات اهلندسية التكوين
 جية التعليم العايليحفز روح املبادرة ميثل أيضا حمورا أساسيا إلسرتاتثقافة املؤسسات وبعث املشاريع و 

 .ددةيف القطاعات اجمل باخلصوص دعم مسامهة اجلامعة يف إحداث املؤسسات عموما من ذلكدف اهلو 
إمنا مسامهة يف حتديد االجتاهات الواعدة هلذا و  ،اد يتحولـال تكون اجلامعة مواكبة فحسب القتص وبذلك

لفرص جديدة و فسـية أعـلى ايف إعداد األجيال القادمة من اخلرجيني لقطاعات جديـدة ذات تنو االقتصاد 
وتعترب الشراكة مع احمليط . للعمل ال يوفرها االقتصاد القدمي ويف التحضري القتصاد يقوم على املعرفة

و من اإلجراءات  .االقتصادي الداخلي أحد أهم األساليب لتحقيق هذه األولويات اإلسرتاجتية للقطاع
لنظر يف نظام التوجيه اجلامعي ليتناسب مع إحتياجات اهلامة اليت سيتم تنفيذها يف هذا اجلانب إعادة ا

 .الطلبة و التشغيل يف ذات الوقت
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 : ترشيد الحوكمة بمؤسسات التعليم العالي و اإلنفتاح على المحيط  (2

توجه ويهدف  ،يشكل انتشار اجلامعات واملؤسسات اجلامعية يف اجلهات عامال من عوامل التنمية واإلشعاع 
إىل مزيد تقريب خدمات التعليم العايل ودعم التقريب اجلغرايف بني مؤسسات اجلامعة  اجملالالوزارة يف هذا 

 .كما يرمي إىل بعث جامعات متوسطة احلجم لتخفيف العبء على اجلامعات الكربى،الواحدة
ى تدعيم العمل علسيتم خالل املرحلة القادمة  ات و مؤسسات التعليم العايللجامعل اإلدارة املستقلةلتعزيز و  

من خالل تعميم عقود الربامج و التصرف حسب صالحيات اجلامعات لتحقيق مرونة التسيري واإلشراف 
كما سيتم  .ذات صبغة علمية وتكنولوجية عمومية باإلضافة إىل تيسري شروط حتويلها إىل مؤسساتاألهداف 

رة اإلشراف على املؤسسات و تسهيل أيضا تفعيل مناهج التقييم املستمر لألداء و نظام اإلعتماد و حتسني إدا
ومن جهة أخرى ترتكز . تنقل الكفاءات التونسية إىل اخلارج ملزيد التحصيل و التأهيل و تعزيز التعاون الدويل 

خطة الوزارة أيضا على إحلاق مراكز البحوث باجلامعات مبا يدعم تصنيفها دوليا مع إقرار اإلشراف املزدوج عند 
 .امل بني وظيفة التكوين ووظيفة البحثاإلقتضاء تعزيزا للتك

 : تدعيم منظومة التعليم االفتراضي  (4

كرافد لفتح أفاق التعلم مدى  تدعيم منظومة التعليم االفرتاضيرة على تطوير التكوين عن بعد و تعمل الوزا 
. اجلامعية هتدف اخلطة يف هذا اجملال إىل إرسـاء تعليم إفرتاضي مواز يف مجيع الشعب واملستوياتو  ،احلياة

مؤسسات التعليم العايل الوظيفي مع بقية اجلامعات و االفرتاضية يف تكاملها العضوي و  تضطلع جامعة تونسو 
 :سيتم الرتكيز يف هذا اجلانب على احملاور التاليةو  .اإلصالحي هذا احملور والبحث بالدور املركزي يف

 التعلم عن بعد والبيداغوجيا الرقميةني واإلداريني يف جماالت يتأمني تكوين املكونني والتقن. 

  لتصميم وحدات التكوين  وتطوير تطبيقاتالبيداغوجية الرقمية واملضامني التفاعلية  احملتوياتإنتاج
 .غري احلضوري وإخراجها 

 املهنيني الذين يرغبون يف مواصلة مسارهم ددة غري حضورية تشمل املوظفني و بعث مسارات تكوين حم
 .ه أو تنويعهاجلامعي إثر تغيري 

  تطوير البنية التحتية التكنولوجية ألنشطة التعلم االفرتاضي إلرساء منظومة متكاملة للتعليم عن بعد
مبا يف ذلك ذوي  ،دون هتميش أو إقصاء ،مجيع التونسيني املؤهلني للتعليم العايل أمامتفتح اجملال 



 

 

8 

ثقافة التكوين دأ التعلم مدى احلياة و تكريس مب احلاجات اخلصوصية أو املنقطعني عن التعليم يف إطار
 .املستمر

  البحث العلمي تطوير: 

املدرجة بالتوجهات املشاريع والربامج املدرجة باألساس على ية الوطنية يف جمال البحث العلمي اإلسرتاجتترتكز 
إىل حتقيق هتدف السياسة الوطنية يف جمال البحث العلمي جتدر اإلشارة إىل أن و  .االسرتاتيجية الوطنية للتنمية

 :مها ني رئيسنيهدف
 . واجملتمعالوطين  االقتصاد احتياجاتجعل البحث العلمي يف خدمة  -   

 .دفع البحوث إىل مستوى املواصفات الدولية -   
 .االقتصادية واالجتماعيةبالشراكة مع األطراف حبث برامج إجناز مشاريع و على  وتنبين هذه اإلسرتاجتية 

 :  توجيه البحث العلمي نحو األولويات الوطنية  (0

العلوم اإلنسانية  الفالحة، الصحة،)القطاعات التقليدية للنشاط االقتصادي واالجتماعي  إىل إضافة 
واليت سجلت بعُد مكاسب ملموسة، سيتم تكثيف البحوث املنجزة من قبل القطاع العمومي ( ..واالجتماعية

 .والمياه والطاقةفي القطاعات الواعدة على غرار تكنولوجيات المعلومات واالتصال والبيوتكنولوجيا 

 :تثمين نتائج البحث التشجيع على  (3

املنظومة الوطنية  تطويرحتّديا كبريا وأولويّة مطلقة يف بتثمني نتائج البحث ونقل التكنولوجيا ميثل النهوض  
 :الوزارة يف هذا اجملال على إسرتاتيجيةوترتكز  ،للبحث والتجديد

  إرساء آلية تثمني دائمة وفّعالة من خالل إحداث وحدات ومكاتب نقل التكنولوجيا باملؤسسات
وتكّلف هذه الوحدات واملكاتب بتثمني نتائج البحث وتكثيف الشراكة  ،العمومية للبحث وباجلامعات

 .مع املؤسسات االقتصادية

  كذلك تعميم الوسائل القانونية لدى الباحثني و التشجيع على محاية امللكية الفكرية وتعميم ثقافتها
 .نصوص الرتتيبية اجلاري هبا العملطبقا لل بنقل التكنولوجياللتعاقد اخلاص 
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 ها مواصلة التكفل مبصاريف محاية براءات االخرتاع هبدف محاية مصاحل هياكل البحث وكذلك متكين
 .االنتفاع بنتائج جمهوداهتامن 

  تشجيع تنقل الباحثني بني خمابر البحث واملؤسسة االقتصادية هبدف التحقق من نتائج حبوثهم ومتكني
 .من االستفادة منها واستغالهلا اإلنتاجمنظومة 

 .وتساهم األقطاب التنموية يف خلق حميط مالئم يف نقل املهارات التكنولوجية والتثمني
إحداث الوكالة الوطنية  2112سنة مت  ،اكل البحثـاندة هيـية على هذه التفاعالت ومسوإلضفاء احلرك

من خالل التأسيس دورا حامسا يف تركيز عملّيات التثمني والنقل التكنولوجي ليكون هلا للنهوض بالبحث 
 .لشبكات شراكة حول مشاريع البحث

 : دعم إشعاع تونس العلمي والتكنولوجي على المستوى الدولي  (2

إدراج منظومات البحث يف فضاءات حبث تنافسي ومنفتح بشكل يسمح بإجناز  االقتصادتستوجب عوملة  
 .البحوث عرب شبكات ذات مستوى عال

صورة تونس ويستقطب  وهلذا الغرض ميكن للتعاون الدويل أن يوفر للكفاءات التونسية رؤية أوضح ويدعم
توطيد التعاون الثنائي مع رتكز خطة الوزارة يف هذا اجملال على وتتثمارات األجنبية إىل قطاع البحث، االس

مشاريع و  طلبات عروض مشرتكةو  تعاون اتفاقيات)ة ـاالت ذات املصلحة املشرتكـشركاء تونس املميزين يف اجمل
 سيما يف اجملاالتلضافة إىل النهوض بالتعاون متعدد األطراف باإل( مهيكلة حول البحث والتطوير التكنولوجي

 (اخل ...الصحة العموميةو  املخاوف البيئية)ذات البعد اإلقليمي أو الدويل 

  اة الجامعيةـتطوير الحي : 

يقتضي التوجه العام الذي تعتمده الوزارة يف حتسني جودة احلياة اجلامعية لتمكني الطلبة من الظروف احملفزة  
 .اجلامعية على املستويني الكمي والنوعيعلى التفوق والتميز بذل جهود إضافية لتطوير اخلدمات 

 :ثالثة حماور أساسيةعلى توجه الوزارة يف هذا اجملال  رتكزوي

 :تطوير الخدمات الجامعية ودعم جودتها  (0

تطوير معي و يستدعي تطوير احلياة اجلامعية وحتسني جودهتا العمل على مزيد حتسني ظروف السكن اجلا 
 .ملادية للطلبة من خالل مقدار املنح اجلامعيةحتسني اإلحاطة ااإلطعام اجلامعي و 
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 :الصحية والنفسية للطالب حاطةدعم اإل  (3

إضافة إىل توفري  دور مراكز الطب اجلامعي لتكثيف اإلحاطة الصحية بالطلبةيقتضي هذا اجلانب تدعيم  
وتعميمها  باملوارد البشرية الالزمة دعم مكاتب اإلصغاءتوذلك ب بالطلبةاإلحاطة النفسية حتسني اإلرشاد و 

تدرجييا جبل املؤسسات اجلامعية من ناحية وتكثيف حصص اإلصغاء الوقائي والتواصل اجلماعي من جهة 
 .ثانية

 : تكثيف األنشطة الثقافية والرياضية وتنويعها بالوسط الجامعي  (2

. على روح العصـر ومتفتحيعد العمل الثقايف اجلامعي رافدا من روافد بناء جمتمع متأصل يف حضارته وتارخيه  
تكثيف التنشيط الثقايف وتوفري الفضاءات الثقافية إىل جانب تشجيع الطلبة : يقتضي هذا التوجه العمل على و 

اإلطار البشري هذه الفضاءات الثقافية بالعمل أيضا على دعم  وسيتم ،الثقافية على اإلخنراط يف األنشطة
النشاط لتنشيط الثقايف يف خمتلف اجملاالت إىل جانب تفعيل دور املراكز الثقافية اجلامعية هبدف تنويع أمناط ل

 .املوجه للطلبة الثقايف 
ت بلورهتا باالعتماد على التوجهات مت اإلسرتاجتيةيف هذا اجلانب إىل أن احملاور األساسية هلذه  اإلشارةوجتدر  

 .لتنميةل االسرتاتيجية الوطنية

  تقديم برامج المهمة : 

تطوير التصرف يف ميزانية الدولة، مت إدراج وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ضمن الوزارات املعنية يف إطار  
وبناء على الفرضية املعتمدة  .2112بالتجارب النموذجية لرتكيز التصرف يف امليزانية حسب األهداف سنة 

 املهمة تفريع إىلإرساء هذه املنظومة اجلديدة للتصرف أفضت أشغال  واملتمثلة يف أن تكون املهمة وزارية،
وهي   .رامج تساهم يف جتسيم إسرتاتيجية الوزارة يف جمال التعليم العايل والبحث العلميب أربعةإىل  ةيالوزار 

 :كاآليت

  ويشمل كل األنشطة املتعلقة بالتكوين اجلامعي: العاليبرنامج التعليم 

 كل األنشطة املتعلقة بالبحث العلمي  ويشمل: برنامج البحث العلمي 

 ويشمل كل األنشطة املتعلقة باخلدمات اجلامعية: برنامج الخدمات الجامعية 
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  واملساندة املسداةبرنامج دعم ومساندة، ويشمل كل خدمـات الدعم : القيادة والمساندةبرنامج 
 .لفائدة برنامج التعليم العايل وبرنامج البحث العلمي وبرنامج اخلدمات اجلامعية

وقد مت على مستوى الوزارة تعيني منسق لكل برنامج يتوىل قيادة أنشطة برناجمه بالتنسيق مع رؤساء الربامج 
ديد مؤشرات قيس األداء لكل برنامج وجتدر اإلشارة يف هذا اجلانب إىل أنه مت ضبط األهداف وحت. الفرعية

 .من طرف منسقي الربامج

وتشهد هذه السنة مواصلة إعداد وتقدمي مشروع القدرة على األداء للوزارة للسنة الثالثة على التوايل إىل 
 .وزارة املالية بالتوازي مع التقدمي العادي للميزانية
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 : على المدى المتوسط الميزانية وإطار النفقات الجملي للوزارة -3

 1.339.074يف حدود  2013مت ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي لسنة  
 وقد سجلت .%2.22ثل متد .م 102.206أي بزيادة قدرها  2102د سنة .م 02826222د مقابل .م

 :التايل ناجتة عن التأثري املايلد .م 0036811نفقات التصرف زيادة قدرها 
  2108كلفة اإلنتدابات اجلديدة لسنة، 

 الزيادة يف األجور، 

  املؤسسات اخلاضعة جمللة احملاسبة العمومية تسيرينفقات الفارق يف، 

 تعديل إعتمادات الساعات اإلضافية يف مستوى املؤسسات، 

  التغذية مبؤسسات اخلدمات اجلامعيةتغطية كلفة نفقات، 

  باخلارجبتونس و املنح والقروض اجلامعية، 

  تسيري املؤسسات غري اخلاضعة جمللة احملاسبة العموميةنفقات الفارق يف. 

يف نفقات التنمية أساسا إىل  النقص ارجع هذيد و .م 026131 هقدر  نقصايف حني سجلت نفقات التنمية 
اجناز الدراسات املعمارية الشروع يف وإىل  اإلجنازاليت كانت يف طور ربامج الشاريع و أشغال العديد من امل انتهاء

على مستوى نفقات التنمية  2108أما اعتمادات الدفع بعنوان . قرتحةوالفنية للمشاريع اجلديدة امل
 : أساسا لتغطية النفقات التالية فستوظف

  اجلامعية،التعليمية و مؤسسات اخلدمات أشغال توسعة مقرات بعض املؤسسات 
 هبذه اجلهات ملؤسسات تعليم عايل إجناز بنايات جديدة، 

 حمدثة مبقرات مؤقتة جامعية بناء مقرات جديدة ملؤسسات، 

 إجناز بنايات جديدة للخدمات اجلامعية للحد من العجز املسجل يف طاقة اإليواء، 

  ومؤسسات اخلدمات اجلامعيةهتيئة مؤسسات التعليم العايل، 

 اقتناء جتهيزات ملؤسسات التعليم العايل، 

 دة للبحث،ز الشبكة املوحّ إجنا 

 ،التجهيزات العلمية الكربى 

 الربنامج الوطين للبحث العلمي. 

نفقات التصرف ونفقات التنمية اليت مت ضبطها حسب طبيعة النفقة وحسب الربامج على إعتمادات وتتوزع 
 :النحو التايل 
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 برنـامج التعليم العالي                             

 
 

 العاليالمدير العام للتعليم  وحيد قدورة السيد: منسق البرنامج        
 

 

  تقديم البرنامج:  

تسعى الوزارة من خالل  و. كل أنشطة التكوين مبؤسسات التعليم العايل و البحثشمل هذا الربنامج  ي
 :الرتكيز على احملاور األساسية التاليةتوجهها العام يف هذا اجملال إىل 

 ليم العايل بالتشغيل و إحتياجاته،ربط التع 

 تطوير املناهج و دعم اجلودة بالتعليم العايل، 

  مبؤسسات التعليم العايل و اإلنفتاح على احمليط،باجلامعات و ترشيد احلوكمة 

فيفري  22املؤرخ يف  03ر القانون عدد و منظومة التعليم العايل صدعرفتها اليت  الكربى اإلصالحات منو  
متطورة  وقد جاء هذا القانون بنقلة نوعية مبنية على هيكلة. واملتعلق بالقانون التوجيهي للتعليم العايل 2112

و إعتماد التعاقد مع  "أمد"نظام  ومن أبرز مقومات هذه اهليكلة اجلديدة التحول إىل ،للتعليم العايل
اع ـالقطيف ودة اجلحتسني مزيد دعم استقاللية اجلامعات و  ويهدف هذا اإلصالح باألساس إىل. اجلامعات

 : ذلك من خاللو  هـالنهوض مبردوديتو 
  دعم جودة التكوين بإرساء آليات متكن من تأمني اكتساب الطالب خالل مساره الدراسي

 مهارات تكنولوجية،لكفاءات علمية و 

  مواكبة املعايري الدولية يف جمال التكوين من حيث هيكلته العامة و إبراز حمتوى التكوين الذي ختوله
 الشهادات املسندة،

  إرساء منظومة متكاملة للتقييم و اإلعتماد هبدف اإلرتقاء باجلودة داخل مؤسسات التعليم العايل
 املـردود الداخلي للمؤسسة و تشغيلية اخلرجيني،خاصـة يف ميدان التجديد البيـداغوجي و 

 وضمان  ة اجلامعةإقرار التعاقد بني الوزارة و اجلامعات لفرتة أربع سنوات وذلك يف إطارتعزيز إستقاللي
وقد مت إبرام أربعة عشر عقد برامج لفرتة أربع سنوات . تنفيذها لسياسة الدولة يف جماالت التكوين
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عقد برامج مع اجلامعات وعقد برامج مع اإلدارة العامة للدراسات  منها ثالثة عشر 2101-2108
ويهدف هذا اإلصالح اجلديد إىل تعزيز استقاللية املؤسسات وضمان مسامهتها الفعلية .التكنولوجية

ومن املنتظر ، يف تنفيذ التوجهات الوطنية الكربى على مستوى القطاع وحتقيق معايري اجلودة الشاملة
د مع املؤسسات املزيد من املرونة يف التصرف بفتح إمكانية تطوير صبغتها القانونية من أن يتيح التعاق

 .الصبغة اإلدارية إىل الصبغة العلمية والتكنولوجية

 ة للتعليم العايلاإلدارة العام هذا الربنامج الذي تسهر على قيادته يف إجناز وحتقيق أهداف من املتدخلنيو  
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية اليت تشرف و جند اجلامعات  بالتنسيق مع اإلدارة العامة للتجديد اجلامعي

 .عليا للدراسات التكنولوجيةعلى املعاهد ال
أنه يف إطار هذه املنظومة اجلديدة للتصرف يف امليزانية حسب األهداف مت تفريع برنامج إىل وجتدر اإلشارة  

 :ايل إىل الربامج الفرعية التاليةالتعليم الع
 جامعة الزيتونة 

 جامعة تونس 

 جامعة تونس املنار 

 جامعة قرطاج 

  جامعة منوبة 

  جامعة سوسة 

 جامعة صفاقس 

 جامعة جندوبة 

 جامعة قابس 

  جامعة املنستري 

 جامعة القريوان 

 جامعة قفصة 

 اجلامعة اإلفرتاضية 

 اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية 

  العلوممدينة 

 قصر العلوم. 
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 أهداف و مؤشرات قيس أداء برنامج التعليم العالي: 

دعم تشغيلية :0.0الهدف 
 خرجيي التعليم العايل

عاب يف االختصاصات ذات التشغيلية العالية بالنسبة لطاقة يطاقة االست:  06060املؤشر
 .عاب اجلمليةياالست

 .البناء املشرتكعدد الشهادات احملدثة يف إطار :  26060املؤشر

 .عدد الطلبة املشاركني يف إعداد خمططات األعمال: 86060املؤشر

حتسني اجلودة : 3.0الهدف 
ونسبة التأطري مبؤسسات 

 التعليم العايل العمومي

 .الطلبة بالنسبة لكل مدرس قارعدد : 06260املؤشر
 .املدرسني اجلامعينينسبة املدرسني اجلامعيني القارين من جمموع : 26260املؤشر
 ".ب"و " أ"بالنسبة للمجموع األساتذة صنف " أ"عدد األساتذة صنف : 86260املؤشر 

تطوير :  2.0الهدف 
 التعليم االفرتاضي عن بعد

 .الشهادات احملدثة يف إطار التكوين عن بعد وغري اجلضوريعدد :06860املؤشر 

 .التكوين عن بعد و غري احلضوريعدد الطلبة املرمسني يف شعب :26860املؤشر 

 

التوجهات  اليت مت إدراجها ضمناور األساسية إن األهداف اليت مت ضبطها هلذا الربنامج تندرج يف إطار احمل
 :وذلك خاصة يف جمالاإلسرتاتيجية للتنمية اخلاصة بقطاع التعليم العايل والبحث العلمي 

  يف اإلختصاصات الواعدة وذات التشغيلية  اإلستيعابو اإلختصاصات للرفع من طاقة تنويع الشعب
 .العالية

  لبناء املشرتك وذلك بالتوازي مع دعم التكوين ها يف إطار اعدد الزيادة يفاإلجازات التطبيقية و  تطوير
 .طبقا للحاجيات احلقيقية لإلقتصاداهلندسي 

 ل ختصيص جمهود أكرب لتكوين تعزيز اجلودة و نسبة التأطري مبؤسسات التعليم العايل و ذلك من خال
وق الشغل ـعتماد مضامني تكوين تتجاوب مع سإاملكونني يف خمتلف مراحل التدريس اجلامعي و 

 .معايري اجلودة يف خمتلف الشهادات ذات البعد التطبيقي و املهينو 

 تويات اء تعليم إفرتاضي مواز يف مجيع الشعب واملسـتطوير التعليم اإلفرتاضي عن بعد حيث سيتم إرس
وإنتاج دروس يف من خالل إحداث شهادات يف شعب التكوين عن بعد و غري احلضوري  اجلامعية 

 .بالتنسيق مع اجلامعاتشكل حمامل رقمية 
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 .دعم تشغيلية خرجيي التعليم العايل : 0.0الهدف

 م.ق اإلنجازات 

3103 

 التقديرات

3112 3101 3100 3102 3104 3102 

عاب ياالستطاقة :  06060املؤشر
يف االختصاصات ذات التشغيلية 

عاب يالعالية بالنسبة لطاقة االست
 .اجلملية

11681% 12612% 12623% 11632% 11682% 12638% 18681% 

عدد الشهادات :  26060املؤشر
 .احملدثة يف إطار البناء املشرتك

22 02 00 2 21 21 21 

عدد الطلبة : 86060املؤشر
خمططات املشاركني يف إعداد 

 .األعمال
0322 0802 0821 0111 0211 0211 2111 

 .حتسني اجلودة ونسبة التأطري مبؤسسات التعليم العايل العمومي :3.0الهدف 
 م.ق اإلنجازات 

3103 

 التقديرات

3112 3101 3100 3102 3104 3102 

الطلبة عدد : 06260املؤشر
 2168 2162 2163 2262 2261 2262 8162 .بالنسبة لكل مدرس قار

نسبة املدرسني : 26260املؤشر
اجلامعيني القارين من جمموع 

 .املدرسني اجلامعيني
22602% 22.82% 22622% 21608% 20612% 20.38% 22623% 

عدد األساتذة : 86260املؤشر 
بالنسبة للمجموع " أ"صنف 

 ".ب"و " أ"األساتذة صنف 

02.32% 02.32% 02.23% 02621% 02683% 02622% 02681% 

 .وغري احلضوري تطوير التعليم االفرتاضي عن بعد :2.0الهدف 
 م.ق اإلنجازات 

3103 

 التقديرات

3112 3101 3100 3102 3104 3102 

الشهادات احملدثة يف عدد :06860املؤشر 
 .إطار التكوين عن بعد وغري اجلضوري

01 01 00 00 01 02 02 

 عدد الطلبة املرمسني يف:26860املؤشر 
 .احلضوري شعب التكوين عن بعد وغري

22130 28282 28232 21202 21111 22111 21111 
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 بطــاقة المــؤشر
 

 1.1.1 : رمز المؤشر
طاقة االستيعاب يف االختصاصات ذات التشغيلية العالية بالنسبة إىل طاقة االستيعاب  : تسمية المؤشر

 اجلملية
 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر

 
 : العامة للمؤشر الخصائص -0
 التعليم العايل : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اجلامعات : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 .دعم تشغيلية خرجيي التعليم العايل  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
االختصاصات ذات التشغيلية  يهدف إىل تعزيز طاقة استيعاب مؤسسات التعليم العايل يف  : تعريف املؤشر. 

الصحة، الصناعات التحويلية واملعاجلة، علوم االعالمية واالتصاالت،  : وتتمثل هذه االختصاصات يف. العالية
 .العلوم البيطرية، الفنون، هندسة التعمري والبناءات وشعب اهلندسة والتقنيات املماثلة

 مؤشر وسائل : نوع املؤشر. 
 املرحلة/ اجلامعة  : التفريعات. 

 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 

 

 

ق.م

2009201020112012201320142015

طاقة االستيعاب في االختصاصات ذات 

134273151431153886154907160264160264164232التشغيلية العالية

302843333042336054344824361235373287378969طاقة االستيعاب الجملية

طاقة االستيعاب في االختصاصات ذات 

التشغيلية العالية بالنسبة إلى طاقة 

االستيعاب الجملية

44,34%45,47%45,79%44,92%44,37%42,93%43,34%

المؤشر

التقديراتاالنجازات

طاقة االستيعاب في االختصاصات ذات التشغيلية العالية بالنسبة إلى طاقة االستيعاب الجملية
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ارتفاع نسبة الطلبة املسجلني يف االختصاصات  : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 .ذات التشغيلية العالية باملقارنة مع االختصاصات األخرى

االختصاصات ذات التشغيلية تأهيل شهادات جديدة يف  : األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودةأهم . 
 العالية

 
 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 احصائيات ذات مصدر اداري : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 جتميع املعطيات من اجلامعات   :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 مكتب الدراسات والتخطيط والربجمة : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 
 الثالثي الثاين من السنة املوالية : تاريخ توفر املؤشر. 
طاقة االستيعاب / طاقة االستيعاب يف االختصاصات ذات التشغيلية العالية  : طريقة احتساب املؤشر. 

 اجلملية
 صعوبة احلصول على املعطيات األساسية - : املتعلقة باملؤشرحتديد أهم النقائص . 

 .حتيني االختصاصات ذات التشغيلية العالية -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25 

 بطــاقة المــؤشر
 

 2.1.1 : رمز المؤشر
 .عدد الشهادات احملدثة يف إطار البناء املشرتك : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : للمؤشرالخصائص العامة  -0
 التعليم العايل : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اجلامعات : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 .دعم تشغيلية خرجيي التعليم العايل  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
 .اجلامعة واملهنينيبني  تطور عدد الشهادات احملدثة سنويا يف إطار البناء املشرتك : تعريف املؤشر. 
 مؤشر وسائل : نوع املؤشر. 
 االختصاص/ املرحلة/ اجلامعة  : التفريعات. 
 

 : رـقراءة في نتائج المؤش -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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احملدثة سنويا يف إطار البناء تطور عدد الشهادات  : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 .مقارنة بالعدد اجلملي للشهادات احملدثة املشرتك

 .يف إطار البناء املشرتكتأهيل شهادات جديدة  : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 
 

 : رـالتفاصيل الفنية للمؤش  -2

 احصائيات ذات مصدر اداري : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 جتميع املعطيات من اجلامعات   :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 االدارة العامة للتجديد اجلامعي : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 
 الثالثي الثاين من السنة املوالية : تاريخ توفر املؤشر. 
 .يف إطار البناء املشرتكعدد الشهادات احملدثة سنويا  : طريقة احتساب املؤشر. 

 .صعوبة احلصول على املعطيات األساسية من قبل املصاحل املعنية : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر. 
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 بطــاقة المــؤشر
 

 2.0.0 : رمز المؤشر
 الطلبة املشاركني يف اعداد خمططات األعمالعدد  : تسمية المؤشر
 2102جويلية  : المؤشرتاريخ تحيين 

 
 : الخصائص العامة للمؤشر -0

 التعليم العايل : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اجلامعات : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 دعم تشغيلية خرجيي التعليم العايل  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
الطلبة املشاركني يف اعداد خمططات األعمال عدد تطور السنوي لعدد يعطي فكرة حول ال : تعريف املؤشر. 

 .سنة التخرج

 النتائجمؤشر قيس  : نوع املؤشر. 
 املرحلة/ اجلامعة  : التفريعات. 
 

 : رـقراءة في نتائج المؤش -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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الطلبة املشاركني يف اعداد خمططات عدد تطور  : االجنازات اخلاصة باملؤشرحتليل وتعليق النتائج وتقديرات . 
 .األعمال يف سنة التخرج مقارنة بالطلبة الذين يقومون برتبص آخر السنة

 عداد خمططات األعمالتوفري األساتذة املؤطرين إل : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 
 

 : رـالتفاصيل الفنية للمؤش  -2

 احصائيات ذات مصدر اداري : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 .ونوادي بعث املؤسساتجتميع املعطيات من اجلامعات   :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 االدارة العامة للتجديد اجلامعي : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 
 ثي الثاين من السنة املواليةالثال : تاريخ توفر املؤشر. 
 .الطلبة املشاركني يف اعداد خمططات األعمالعدد  : طريقة احتساب املؤشر. 
 .صعوبة احلصول على املعطيات األساسية من قبل املصاحل املعنية - : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر .
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 بطــاقة المــؤشر
 

 0.3.0 : رمز المؤشر
  الطلبة بالنسبة لكل مدرس قارعدد  : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 التعليم العايل : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اجلامعات : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 .حتسني اجلودة ونسبة التأطري مبؤسسات التعليم العايل العمومي : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
نسبة التأطري مبؤسسات التعليم العايل يف عدد الطلبة املسجلني سنويا بالنسبة لكل تتمثل  : تعريف املؤشر. 

ملعاهد العليا للدراسات واألساتذة التكنولوجيني با طلبةالوال يشمل هذا املؤشر  .مدرس جامعي قار
 .التكنولوجية

  مؤشر وسائل : نوع املؤشر. 
 اجلامعة  : التفريعات. 
 

 : رـقراءة في نتائج المؤش -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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 .تطور نسبة التأطري مبؤسسات التعليم العايل : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 .انتدابات إطار التدريس : األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودةأهم . 
 

 : رـالتفاصيل الفنية للمؤش  -2

 احصائيات ذات مصدر اداري : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 جتميع املعطيات من اجلامعات   :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 .مكتب الدراسات والتخطيط والربجمة : البيانات األساسيةاملصاحل املسؤولة على جتميع . 
 الثالثي الثاين من السنة املوالية : تاريخ توفر املؤشر. 
عدد / بدون اعتبار طلبة معاهد الدراسات التكنولوجية عدد اجلملي للطلبةال : طريقة احتساب املؤشر. 

 .دون اعتبار التكنولوجينياملدرسني اجلامعيني القارين 

 .صعوبة احلصول على املعطيات األساسية من قبل املصاحل املعنية : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر .
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 بطــاقة المــؤشر
 

 3.3.0 : رمز المؤشر
 .اجلامعيني من جمموع املدرسنياملدرسني اجلامعيني القارين  نسبة : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 التعليم العايل : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اجلامعات : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 حتسني اجلودة ونسبة التأطري مبؤسسات التعليم العايل العمومي : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
ويشمل هذا  .اجلامعيني ني القارين مبؤسسات التعليم العايل من جمموع املدرسنينسبة املدرس : تعريف املؤشر. 

 .املؤشر كل األصناف باستثناء األساتذة التكنولوجيون
 مؤشر وسائل : نوع املؤشر. 
 .اجلامعة : التفريعات. 
 

 : رـقراءة في نتائج المؤش -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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تطور عدد املدرسني القارين باملقارنة مع عدد  : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 .املدرسني املتعاقدين

 انتدابات إطار التدريس : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 
 

 : رـالتفاصيل الفنية للمؤش  -2

 احصائيات ذات مصدر اداري : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 جتميع املعطيات من اجلامعات   :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
مكتب الدراسات والتخطيط  -االدارة العامة للتعليم العايل  : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 

 والربجمة
 الثالثي الثاين من السنة املوالية : تاريخ توفر املؤشر. 
األساتذة القارين عدد /  بدون اعتبار التكنولوجيني القارينعدد املدرسني اجلامعيني  : طريقة احتساب املؤشر. 

 .بدون اعتبار التكنولوجيني واملتعاقدين

 .املصاحل املعنيةصعوبة احلصول على املعطيات األساسية من قبل  : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر .
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 بطــاقة المــؤشر
 

 2.3.0 : رمز المؤشر
 "ب"و" أ"بالنسبة لعدد األساتذة صنف" أ"عدد األساتذة اجلامعيني صنف : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 العايلالتعليم  : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اجلامعات : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 حتسني اجلودة ونسبة التأطري مبؤسسات التعليم العايل العمومي : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 

 .نسبة التأطري البيداغوجي مبؤسسات التعليم العايل العمومي : تعريف املؤشر. 

 مؤشر وسائل : نوع املؤشر. 
 اجلامعة  : التفريعات. 
 

 : رـقراءة في نتائج المؤش -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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  .التطور السنوي لنسبة التأطري البيداغوجي : باملؤشرحتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة . 
 .انتدابات إطار التدريس : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 
 

 : رـالتفاصيل الفنية للمؤش  -2

 احصائيات ذات مصدر اداري : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 جتميع املعطيات من اجلامعات   :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
مكتب الدراسات والتخطيط -العايلاالدارة العامة للتعليم  : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 

 .والربجمة
 .الثالثي الثاين من السنة املوالية : تاريخ توفر املؤشر. 
 "ب"و" أ"جمموع األساتذة صنف / " أ"عدد األساتذة اجلامعيني صنف : طريقة احتساب املؤشر. 
 .قبل املصاحل املعنية صعوبة احلصول على املعطيات األساسية من : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر .
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 بطــاقة المــؤشر
 

 0.2.0 : رمز المؤشر
 عدد الشهادات احملدثة يف إطار التعليم االفرتاضي عن بعد وغري احلضوري : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 التعليم العايل : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
  اجلامعات : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 .وغري احلضوري تطوير التعليم االفرتاضي عن بعد : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
 عدد الشهادات احملدثة سنويا يف إطار التعليم االفرتاضي عن بعد وغري احلضوري : تعريف املؤشر. 
 ائلمؤشر وس : نوع املؤشر. 
 برنامج على مستوى وطين : التفريعات. 

 
 : رـقراءة في نتائج المؤش -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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تطور عدد الشهادات احملدثة يف إطار التعليم  : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 .احلضورياالفرتاضي عن بعد وغري 

يف إطار التعليم االفرتاضي عن بعد احداث شهادات جديدة  : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 
 .وغري احلضوري

 
 : رـالتفاصيل الفنية للمؤش  -2

 احصائيات ذات مصدر اداري : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
  ة اإلفرتاضيةاملعطيات من اجلامع جتميع  :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 جامعة تونس االفرتاضية : املسؤولة على جتميع البيانات األساسية املصلحة. 
 الثالثي الثاين من السنة املوالية : تاريخ توفر املؤشر. 
 .عدد الشهادات احملدثة يف إطار التعليم االفرتاضي عن بعد وغري احلضوري : طريقة احتساب املؤشر. 
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 بطــاقة المــؤشر
 

 3.2.0 : رمز المؤشر
 عدد الطلبة املرمسني يف شعب التكوين عن بعد وغري احلضوري : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 التعليم العايل : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اجلامعات : يرجع إليه املؤشرالربنامج الفرعي الذي . 
 تطوير التعليم االفرتاضي عن بعد : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
 . عدد الطلبة املرمسني يف شعب التكوين عن بعد وغري احلضوري : تعريف املؤشر. 
 النتائجمؤشر قيس  : نوع املؤشر. 
 برنامج على مستوى وطين : التفريعات. 

 
 : رـقراءة في نتائج المؤش -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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الطلبة املرمسني يف شعب التطور السنوي لعدد  : باملؤشرحتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة . 
 .التكوين عن بعد وغري احلضوري

يف إطار التعليم االفرتاضي عن بعد احداث شهادات جديدة  : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 
 .وغري احلضوري

 
 : رـالتفاصيل الفنية للمؤش  -2

 احصائيات ذات مصدر اداري : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 .ة اإلفرتاضيةجتميع املعطيات من اجلامع  :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 .جامعة تونس االفرتاضية : املسؤولة على جتميع البيانات األساسية املصلحة. 
 .الثالثي الثاين من السنة املوالية : تاريخ توفر املؤشر. 
 .عدد الطلبة املرمسني يف شعب التكوين عن بعد وغري احلضوري : طريقة احتساب املؤشر. 
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  على المدى المتوسطحسب البرنامج نفقات الوإطار برنامج التعليم العالي  ميزانية 
د مقابل .م 2316123يف حدود  2013لسنة  لربنامج التعليم العايلمت ضبط نفقات التصرف والتنمية  

قدرها  زيادة ات التصرفـنفقوقد سجلت . د.م 226220أي بزيادة قدرها  2012د سنة .م 2026222
 :تغطيةلستوظف أساسا  د.م 286220
  الساعات اإلضافية يف مستوى مؤسسات التعليم العايل والبحثتعديل كلفة، 

  2108بعنوان سنة  و الرتقياتكلفة اإلنتدابات اجلديدة، 

 ،الزيادة يف األجور 

 تعديالت عند احلاجة، 

 الفارق يف نفقات تسيري مؤسسات التعليم العايل والبحث. 

 .د.م 2.231 ـيف حني سجلت نفقات التنمية نقصا يقدر ب

 :على مستوى نفقات التنمية أساسا يف نطاق  2108إعتمادات الدفع املقرتحة لسنة وتندرج 
 ،مواصلة إجناز األقساط األوىل ملؤسسات تعليمية باملدن اجلامعية الداخلية 

 ،مواصلة إجناز القسط األول من بناء مراكز إقامة باجلامعات الداخلية إلستقطاب األساتذة الباحثني 
  باملدن اجلامعية الداخلية التوسعة باملؤسسات اجلامعية املوجودةالقيام ببعض أشغال، 

  2108 خالل سنةبعض املشاريع اجلديدة اجناز .  

  
نفقات التصرف ونفقات التنمية اليت مت ضبطها حسب طبيعة النفقة وحسب الربامج على إعتمادات وتتوزع 

 :النحو التايل 
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 البحث العلمي                                                                   برنــامج 

 

 

 رير المدير العام للبحث العلميرشيد غالسيد  :منسق البرنامج

 

  تقديم البرنامج : 

ويهدف توجه  .البحث اجلامعي القاعدي والبحث املرتبط بالتنمية كل أنشطةبرنامج البحث العلمي   يشمل 
جديد يتميز مبضامني معرفية  دعامة إلقتصادي ل منظومة البحث العلمـإىل جع الوزارة يف هذا اجملال

وتكنولوجية وذلك حسب إسرتاتيجية ترتكز على حتسني أداء هذه املنظومة ومزيد تفعيل الدور املوكول هلا 
 .واإلرتقاء هبا إىل مستوى املقاييس العاملية

ر مت ويف هذا اإلطا. وقد شهدت منظومة البحث العلمي تطورا هاما على مستوى التمويل واهليكلة والربجمة 
 :باخلصوص 

   الرتفيع التدرجيي يف نسبة نفقات البحث والتجديد التكنولوجي من الناتج احمللي اإلمجايل من خالل
 .مزيد دعم املوارد العمومية ومسامهة املؤسسات اإلقتصادية والتعاون الدويل يف متويل هذه النفقات

  دماج والشراكة بني منظوميت البحث تركيز األقطاب التكنولوجية اليت ستمكن من تيسري عملية اإلن
 .العلمي واإلنتاج والنهوض بتثمني نتائج البحث وإقرار هيكلة جديدة للتصرف يف هذه األقطاب

  مراجعة األولويات الوطنية والقطاعية للبحث العلمي وإرساء مبدأ التعاقد لتحديد برامج ومشاريع
ل بني اهلياكل الناشطة يف نفس اجملال وإحكام التنسيق والتكام ةـالبحث قصد تفادي االزدواجي
 .وضمان التوظيف األمثل للموارد

  مراجعة تنظيم خمابر ووحدات البحث وطرق تسيريها ومراجعة مقاييس إحداثها. 

   الشروع يف سحب عملية التقييم على كافة وحدات البحث بعد أن مت تعميمها على مراكز وخمابر
 .البحث

   املاء والطاقات ) مواصلة إجناز برامج البحث االياليف وتدعيمها يف جماالت ذات أولوية وطنية
 .(املتجددة والبيوتكنولوجيا والصحة وتكنولوجيات املعلومات والعلوم اإلنسانية
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وجتسيما لإلصالحات اليت وقع إقرارها لفائدة قطاع البحث العلمي مت أيضا اعتماد التعاقد مع مؤسسات 
ويف هذا اإلطار  .2101-2101ع سنوات ـوقد مت إبرام مثانية عقود برامج مع مراكز البحث لفرتة أرب ،لبحثا

مؤسسات إدارية ذات غة اإلدارية إىل بالص حتويل الصبغة القانونية خلمسة مراكز حبث من 2100سنة  شهدت
 .من املرونة يف التصرفمما يدعم إستقاللية هذه املؤسسات ويتيح مزيدا  غة علمية وتكنولوجيةبص
للبحث العلمي جند  هذا الربنامج الذي تسهر على قيادته اإلدارة العامةإجناز وحتقيق أهداف من املتدخلني يف و 

الوكالة الوطنية و الكيميائي  وتعد تسعة مراكز حبث واملعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي مراكز البحث
  .ثمنيالتللنهوض بالبحث و 

أنه يف إطار هذه املنظومة اجلديدة للتصرف يف امليزانية حسب األهداف مت تفريع برنامج إىل  اإلشارة روجتد 
 :البحث العلمي إىل الربامج الفرعية التالية

 برامج البحث العلمي اجلامعي 

  البحثومعاهد مراكز 

 الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث 

 العلمي برامج أخرى للبحث. 
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 و مؤشرات قيس أداء برنامج البحث العلمي أهداف 

دعم البحث : 0.3الهدف 
 .العلمي اجلامعي

 .عدد املنشورات يف اجملالت العلمية املفهرسة: 06062املؤشر

 .عدد رساالت الدكتوراه و املاجستري اليت متت مناقشتها: 26062املؤشر

 .عدد املخابر و وحدات البحث: 86062املؤشر
توجيه : 3.3الهدف 

البحث حنو األولويات 
 .الوطنية

 .عدد مشاريع البحث املرتبطة بالتنمية: 06262املؤشر

 .عدد االتفاقيات املربمة مع احمليط االجتماعي و االقتصادي: 26262املؤشر

دعـم نقـل : 2.3الهدف 
 .وتثمني نتائج البحث

 .الدويلعدد الرباءات املسجلة على املستوى الوطين و : 06862املؤشر 
مبراكز البحث واألقطاب عدد املشاريع املتواجدة مبحاضن املؤسسات : 26862املؤشر 

 .التكنولوجية

 .ومن تفرغ وتنقل الباحثني عدد املشاريع املتأتية من تثمني نتائج البحث: 86862املؤشر 

 

وتندرج األهداف اليت مت ضبطها لربنامج البحث العلمي يف إطار التوجهات الوطنية اليت مت إدراجها ضمن 
 : وذلك خاصة بالعمل على االسرتاتيجية الوطنية للتنمية

 تعصري البنية األساسية وإقتناء التجهيزات الضرورية 

  جتميع الباحثنيتعزيز شبكة خمابر البحث وإحداث صنف جديد من جممعات البحث هبدف 

 تطوير اإلنتاج العلمي من خالل تطور عدد براءات اإلخرتاع  و إرتفاع عدد املنشورات العلمية 

  حصر ميادين البحث بكل دقة وفق منهجية تستجيب لألولويات الوطنية وتشريك الباحثني التونسيني
 باخلارج و اخلربات األجنبية وكذلك قطاع اإلنتاج

  إرساء آلييت التقييم و اإلعتماد هلياكل البحثالنهوض جبودة البحوث و 

 التعريف باألقطاب التكنولوجية على املستوى الدويل ملزيد تنشيطها. 
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 .دعم البحث العلمي اجلامعي :0. 3الهدف

 

 .توجيه البحث نحو األولويات الوطنية :3.3الهدف
 م.ق اإلنجازات 

3103 

 التقديرات

3112 3101 3100 3102 3104 3102 

عدد مشاريع البحث :062.2المؤشر
 .املرتبطة بالتنمية

01 3 2 2 2 2 2 

عدد االتفاقيات املربمة : 262.2املؤشر
 121 111 821 821 811 822 231 .االقتصاديو  االجتماعيمع احمليط 

 .دعم نقل وتثمين نتائج البحث  :2.3الهدف 

 م.ق اإلنجازات 

3103 

 التقديرات

3112 3101 3100 3102 3104 3102 

املنشورات يف د عد: 060.2املؤشر
 .اجملالت العلمية املفهرسة

2208 2312 8011 8221 8181 8201 8211 

عدد رساالت : 260.2املؤشر 
الدكتوراه واملاجستري اليت متت 

 .مناقشتها

2823 8122 8021 8811 8111 8211 8211 

عدد املخابر :860.2املؤشر 
 .ووحدات البحث

222 222 281 221 221 221 211 

 م.ق اإلنجازات 

3103 

 التقديرات

3112 3101 3100 3102 3104 3102 

عدد الرباءات املسجلة : 06862املؤشر 
 .على املستوى الوطين و الدويل

 
21 33 82 21 21 22 22 

عدد املشاريع املتواجدة : 26862شر املؤ 
مبحاضن املؤسسات مبراكز البحث 

 واألقطاب التكنولوجية

_ _ 21 21 22 21 21 

عدد املشاريع املتأتية : 86862املؤشر 
ومن تفرغ وتنقل  من تثمني نتائج البحث

 .الباحثني

2 1 2 2 3 00 02 
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 بطــاقة المــؤشر
 

 1.1.2 : رمز المؤشر
 .عدد املنشورات يف اجملالت العلمية املفهرسة : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -4
 البحث العلمي : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 مراكز البحثاجلامعات و  : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 دعم البحث العلمي اجلامعي  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
من  عدد املنشورات يف اجملالت العلمية املفهرسةيعطي هذا املؤشر فكرة واضحة عن تطور  : تعريف املؤشر. 

 سنة إىل أخرى 

 مؤشر قيس النتائج : نوع املؤشر. 
 .اجلامعات ومراكز البحث : التفريعات. 
 

 : قراءة في نتائج المؤشر -2

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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تطور املؤشر  –تطور املؤشر من سنة إىل أخرى  : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 .حسب االختصاصات العلمية 

 الدعم املادي واللوجسيت للباحثني : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 
 : التفاصيل الفنية للمؤشر -6

 احصائيات ذات مصدر اداري : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 جتميع املعطيات من مراكز البحث واجلامعات   :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 اإلدارة العامة للبحث العلمي : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 
 الثالثي الثاين من السنة املوالية : املؤشرتاريخ توفر . 
 عدد املنشورات يف اجملالت العلمية املفهرسة الصادرة خالل السنة املرجع : طريقة احتساب املؤشر. 

التدقيق يف احتساب املنشورات املفهرسة الراجعة بالنظر للمنظومة  : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر. 
 .كن أن ينشروا بالشراكة مع املؤسسات األجنبيةباعتبار أن الباحثني مي
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 بطــاقة المــؤشر
 

 2.1.2 : رمز المؤشر
 .عدد رساالت الدكتوراه واملاجستري اليت متت مناقشتها : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 البحث العلمي : املؤشرالربنامج الذي يرجع إليه . 
 اجلامعات ومراكز البحث : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 دعم البحث العلمي اجلامعي  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
يعطي هذا املؤشر فكرة واضحة عن تطور رساالت الدكتوراه واملاجستري اليت متت مناقشتها  : تعريف املؤشر. 

 ى من سنة إىل أخر 

 مؤشر قيس النتائج : نوع املؤشر. 
 .اجلامعات ومراكز البحث : التفريعات. 
 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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تطور املؤشر  –تطور املؤشر من سنة إىل أخرى  : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 حسب االختصاصات العلمية 

 الدعم املادي واللوجسيت للباحثني : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 

 
 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 احصائيات ذات مصدر اداري : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 ت من مراكز البحث واجلامعات جتميع املعطيا  :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 اإلدارة العامة للبحث العلمي : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 
 الثالثي الثاين من السنة املوالية : تاريخ توفر املؤشر. 

 د رساالت الدكتوراه واملاجستري اليت متت مناقشتهاعد :طريقة احتساب املؤشر

صعوبة التدقيق يف احتساب رساالت الدكتوراه واملاجستري اليت متت  : املتعلقة باملؤشرحتديد أهم النقائص . 
 .مناقشتها
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 بطــاقة المــؤشر
 

 3.1.2 : رمز المؤشر
 .عدد املخابر والوحدات : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 البحث العلمي : يرجع إليه املؤشر الربنامج الذي. 
 اجلامعات ومراكز البحث : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 دعم البحث العلمي اجلامعي  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
 .الناشطة خالل السنة املرجع عدد خمابر ووحدات البحثاحتساب  : تعريف املؤشر. 

 مؤشر وسائل : نوع املؤشر. 
 .اجلامعات ومراكز البحث : التفريعات .
 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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 تطور املؤشر ومقارنته بالقيمة املنشودة : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 

 الدعم املادي واللوجسيت للباحثني : املنشودةأهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة . 
 

 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 احصائيات ذات مصدر اداري : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 جتميع املعطيات من مراكز البحث واجلامعات   :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 اإلدارة العامة للبحث العلمي : األساسيةاملصاحل املسؤولة على جتميع البيانات . 
 الثالثي الثاين من السنة املوالية : تاريخ توفر املؤشر. 
    الناشطة خالل السنة املرجع عدد خمابر ووحدات البحث : طريقة احتساب املؤشر. 

صصات وضع خارطة واضحة عن منظومة البحث العلمي حسب التخ : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر. 
 .والتوزيع اجلغرايف وامليادين العلمية
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 بطــاقة المــؤشر
 

 1.2.2 : رمز المؤشر
 .عدد مشاريع البحث املرتبطة بالتنمية : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 البحث العلمي : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 مراكز البحث : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 توجيه البحث حنو األولويات الوطنية  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
 خالل السنة املرجع عدد مشاريع البحث املرتبطة بالتنميةاحتساب  : تعريف املؤشر. 
 مؤشر قيس النتائج : نوع املؤشر. 
 .مراكز البحث : التفريعات. 
 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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 تطور املؤشر ومقارنته بالقيمة املنشودة : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 

 للباحثنيالدعم املادي واللوجسيت  : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 
 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 احصائيات ذات مصدر اداري : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 جتميع املعطيات من مراكز البحث واجلامعات   :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 اإلدارة العامة للبحث العلمي : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 
 الثالثي الثاين من السنة املوالية : تاريخ توفر املؤشر. 
 اليت مت متويلها خالل السنة املرجع عدد مشاريع البحث املرتبطة بالتنمية : طريقة احتساب املؤشر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 بطــاقة المــؤشر
 

 2.2.2 : رمز المؤشر
 .االجتماعي واالقتصاديعدد االتفاقيات املربمة مع احمليط  : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 البحث العلمي : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 مراكز البحث : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 توجيه البحث حنو األولويات الوطنية  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
 خالل السنة املرجع االقتصاديو  االجتماعيعدد االتفاقيات املربمة مع احمليط احتساب  : املؤشر تعريف. 

 مؤشر قيس النتائج : نوع املؤشر. 
 .عند احلاجة : التفريعات. 
 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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 تطور املؤشر ومقارنته بالقيمة املنشودة : وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشرحتليل وتعليق النتائج . 

 الدعم املادي واللوجسيت للباحثني : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 
 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 احصائيات ذات مصدر اداري : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 جتميع املعطيات من مراكز البحث واجلامعات   :البيانات واملعطيات األساسيةطريقة جتميع . 
 اإلدارة العامة للبحث العلمي : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 
 الثالثي الثاين من السنة املوالية : تاريخ توفر املؤشر. 
 االقتصادي خالل السنة املرجعو  االجتماعييط عدد االتفاقيات املربمة مع احمل : طريقة احتساب املؤشر. 
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 بطــاقة المــؤشر
 

 1.3.2 : رمز المؤشر
 .عدد الرباءات املسجلة على املستوى الوطين والدويل : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 البحث العلمي : املؤشرالربنامج الذي يرجع إليه . 
 مراكز البحث : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 دعم  نقل و تثمني نتائج البحث العلمي  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
دعم تثمني نتائج البحث ونقل التكنولوجيا وتنمية ثقافة امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع  : تعريف املؤشر. 

الباحثني ومحاية النتائج العلمية بتسجيلها باملعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية قصد استغالهلا لدى 
 .وتثمينها

 مؤشر قيس النتائج : نوع املؤشر. 
 .حسب مؤسسات التعليم العايل والبحث ومراكز البحث والسنة : التفريعات. 

 
 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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املتابعة السنوية لعدد مطالب براءات االخرتاع  : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
ومحاية النتائج العلمية اليت توصل إليها الباحثون مبؤسسات التعليم العايل والبحث ومراكز البحوث وتصنيفها 

 .سسات ومتابعة استغالل الرباءات املسجلةحسب املؤ 
سيكون للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتثمني دورا يف  : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 

تنمية ثقافة امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع لدى الباحثني ومحاية نتائجهم العلمية وبالتايل يف تطوير هذا 
 .املؤشر

حتسني هذا املؤشر بعد إحداث مكاتب التثمني ونقل التكنولوجيا باجلامعات ومراكز البحوث املدرجة  ينتظر
 .باملخطط الثاين عشر للتنمية

 

 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 احصائيات ذات مصدر اداري : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 جتميع املعطيات من مراكز البحث واجلامعات   :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 اإلدارة العامة للبحث العلمي : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 
 الثالثي الثاين من السنة املوالية : تاريخ توفر املؤشر. 
إلدارة العامة عدد مطالب براءات االخرتاع اليت يتم تسجيلها من قبل مصاحل ا : طريقة احتساب املؤشر. 

 .لتثمني البحث بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي
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 بطــاقة المــؤشر
 

 2.3.2 : رمز المؤشر
 .عدد املشاريع املتواجدة مبحاضن املؤسسات مبراكز البحث واألقطاب التكنولوجية : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : للمؤشرالخصائص العامة  -0
 البحث العلمي : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 مراكز البحث : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 دعم  نقل و تثمني نتائج البحث العلمي  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
يعطي هذا املؤشر فكرة واضحة عن عدد املشاريع املتواجدة مبحاضن املؤسسات مبراكز  : تعريف املؤشر. 

 .البحث واألقطاب التكنولوجية
 مؤشر قيس النتائج : نوع املؤشر. 
 .مراكز البحث : التفريعات. 
 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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تطور عدد املشاريع املتواجدة مبحاضن املؤسسات  : وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر حتليل. 
 .مبراكز البحث واألقطاب التكنولوجية من سنة إىل أخرى 

 .الدعم املادي واللوجسيت للباحثني : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 
 

 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 احصائيات ذات مصدر اداري : مصدر ونوع املعطيات األساسية .
 جتميع املعطيات من مراكز البحث واألقطاب التكنولوجية  :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 اإلدارة العامة للبحث العلمي : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 
 الثالثي الثاين من السنة املوالية : تاريخ توفر املؤشر. 
 .عدد املشاريع املتواجدة مبحاضن املؤسسات مبراكز البحث واألقطاب التكنولوجية : طريقة احتساب املؤشر. 
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 بطــاقة المــؤشر
 

 3.3.2 : رمز المؤشر
 .تفرغ وتنقل الباحثنيعدد املشاريع املتأتية من تثمني نتائج البحث و من  : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 البحث العلمي : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 مراكز البحث : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 دعم نقل وتثمني نتائج البحث  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
ميّثل تثمني نتائج البحث مرحلة أساسّية لتفعيل عملّية البحث والتطوير حيث يعترب نتيجة  : تعريف املؤشر. 

منطقّية جملهودات فرق البحث ودليال على التزامها باالستجابة لألولويّات الوطنّية يف جمال التنمية االقتصادية 
ثالث سنوات اعتمادا على اتفاقية ويقع متويل مشاريع تثمني البحث على امتداد فرتة أقصاها . واالجتماعية

 .بني وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وصاحب املشروع تضبط طرق وشروط إسناد التمويل

 مؤشر قيس النتائج : نوع املؤشر. 
 .حسب القطاعات والسنة : التفريعات. 

 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : باملؤشروالتقديرات اخلاصة ( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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املتابعة السنوية لعدد مشاريع تثمني نتائج البحث  : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 .املقرتحة من قبل مؤسسات التعليم العايل والبحث ومراكز البحوث واليت يتم متويلها ومتابعة إجنازها

سيكون للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتثمني دورا يف  : ودةأهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنش. 
 .تفعيل آلية تثمني نتائج البحوث وبالتايل يف تطوير هذا املؤشر

ينتظر حتسني هذا املؤشر بعد إحداث مكاتب التثمني ونقل التكنولوجيا باجلامعات ومراكز البحوث املدرجة 
 .باملخطط الثاين عشر للتنمية

 
 : الفنية للمؤشرالتفاصيل  -2

 احصائيات ذات مصدر اداري : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 جتميع املعطيات من مراكز البحث واجلامعات   :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 .اإلدارة العامة لتثمني البحث : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 
 الثالثي الثاين من السنة املوالية : تاريخ توفر املؤشر. 
عدد مشاريع تثمني نتائج البحث اليت يتم متويلها من قبل وزارة التعليم العايل  : طريقة احتساب املؤشر. 

 .والبحث العلمي
التدقيق يف احتساب املنشورات املفهرسة الراجعة بالنظر للمنظومة  : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر. 

 .ن الباحثني ميكن أن ينشروا بالشراكة مع املؤسسات األجنبيةباعتبار أ
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
 



 

 

63 

  على المدى المتوسط حسب البرنامجوإطار النفقات  ميزانية برنامج البحث العلمي 

د مقابل .م 0126281يف حدود  2108لسنة  لربنامج البحث العلميمت ضبط نفقات التصرف والتنمية  
تغطية  لستوظف أساسا  د.م 2.122وقد سجلت نفقات التصرف زيادة قدرها  .2102د سنة .م 0016112

 26321 هقدر  نقصاحني سجلت نفقات التنمية يف . والزيادة يف األجور والرتقيات كلفة اإلنتدابات اجلديدة
 .د .م
 : إعتمادات الدفع املقرتحة ستوظف أساسا لتغطية النفقات التاليةوجتدر اإلشارة إىل أن  

  الشبكة املوحدة للبحث العلمي،إجناز 
 ،جتهيز مراكز البحث 

 ،التجهيزات العلمية الكربى 

 الربنامج الوطين للبحث العلمي، 

 ،تثمني نتائج البحث و تسجيل براءات اإلخرتاع 

 ،دعم الثقافة العلمية 

 ،هتيئة وتوسعة مراكز البحث 

 

طبيعة النفقة وحسب الربامج على  نفقات التصرف ونفقات التنمية اليت مت ضبطها حسبإعتمادات وتتوزع 
 :النحو التايل 
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 رنــامج الخدمات الجامعية                                                             ب
 

 

 المدير العام للشؤون الطالبية عبد الفتاح القاصحالسيد : منسق البرنامج

   مجناتقديم البر : 

منح وقروض جامعية و سكن وإطعام من  كل اخلدمات املسداة لفائدة الطلبةبرنامج اخلدمات اجلامعية   يشمل 
تسعى الوزارة من خالل و  .الرياضيةاألنشطة الثقافية و اإلحاطة النفسية للطلبة و تابعة الصحية و باإلضافة إىل امل

التوجه العام يف هذا اجملال إىل حتسني جودة احلياة اجلامعية لتمكني الطلبة من الظروف احملفزة على التفوق 
 :على احملاور األساسية التاليةيف املستقبل وترتكز خطة الوزارة  .والتميز
  تطوير احلياة اجلامعية للطلبة بالعمل على حتسني ظروف السكن اجلامعي وتطوير اإلطعام اجلامعي. 

مل يؤدي إىل الدولة لإلستثمار يف ميدان السكن اجلامعي اخلاص  أولتهوجتدر اإلشارة إىل أن التشجيع الذي  
نظرا للصبغة اإلجتماعية هلذه اخلدمات إىل  ى الوزارة من خالل توجهها العام اجلديدالنتائج املرجوة، لذلك تسع

 .التعويل على اإلستثمار العمومي يف هذا امليدان
 الزيادة يف قيمة املنح اجلامعية بالنسبة لطلبة اإلجازة وطلبة املاجستري وطلبة الدكتورا.  

  .وقد مت يف هذا اجملال إدخال تعديالت وشروط جديدة يف إسناد املنح اجلامعية 

  دعم اإلحاطة الصحية و النفسية بالطلبة. 

 تكثيف األنشطة الثقافية والرياضية وتنويعها. 
 هذا الربنامج الذي تسهر على قيادته اإلدارة العامة للشؤون الطالبية يف إجناز وحتقيق أهدافمن املتدخلني و 

 .اجلامعية للجنوبوديوان اخلدمات اجلامعية للوسط وديوان اخلدمات جند ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال 
أنه يف إطار هذه املنظومة اجلديدة للتصرف يف امليزانية حسب األهداف مت تفريع برنامج إىل وجتدر اإلشارة 

 :اخلدمات اجلامعية إىل الربامج الفرعية التالية
  اجلامعية للشمالديوان اخلدمات 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للوسط 

 للجنوب ديوان اخلدمات اجلامعية. 
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 أهداف و مؤشرات قيس أداء برنامج الخدمات الجامعية 

حتسني جودة احلياة :0.2الهدف
 الطالبية

 .نسبة تغطية الطلب يف السكن االستثنائي: 06068املؤشر

 .اجلامعيةنسبة الرتدد على املطاعم : 26068املؤشر

ـة طتطويـر األنش : 3.2الهــدف 
 .الثقافية واإلجتماعية

عدد الطلبة املنخرطني يف النوادي واجلمعيات الثقافية والرياضية بالنسبة : 06268املؤشر
 .لطلبةل للعدد اجلملي

حتسني املرافقـة : 2.2الهدف 
 .الصحيـة واملاديــة للطلبة

والصحة الوقائية بالنسبة للعدد اجلملي عدد خاليا اإلنصات :  06868املؤشر
  .للمبيتات

نسبة الطلبة املتحصلني على القسط األول من املنحة اجلامعية إىل غاية : 26868املؤشر 
 .أكتوبر من السنة 80

 .الطلبة الذين متتعوا  بدعم مادي غري املنحة اجلامعية نسبة: 86868املؤشر 
 

 
 للتنمية التوجهات اإلسرتاتيجية الوطنيةوتندرج األهـداف اليت مت ضبطها لربنامج اخلدمات اجلامعية يف إطار 

 :وذلك خاصة يف جمالمن أجل تطوير اخلدمات اجلامعية 
   للرفع من طاقة اإليواء يف ميدان السكن اجلامعيالعمومي مواصلة اإلستثمار. 

  زيادة يف قيمة املنح اجلامعيةحتسني املرافقة املادية من خالل ال. 

  إخصائيني نفسانيني إضافيني دعم اإلحاطة النفسية بالطلبة من خالل إنتداب. 

   الالزمة خاصة باملدن اجلامعية الداخليةثقافية الفضاءات التكثيف التنشيط الثقايف و توفري. 
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 حتسني جودة احلياة الطالبية:0.2الهدف 
 م.ق التقديرات

3103 

 اإلنجازات
 

3102 3104 3102 3100 3101 3112 

 34.8% 11% غير متوفر %21 %25 %25 %25
نسبة تغطية الطلب يف :  06068املؤشر

 .السكن  اإلستثنائي

 89.1% 31% غير متوفر %32 %32 %32 %32
نسبة الرتدد على : 26068املؤشر 

 .املطاعم اجلامعية

 .االجتماعيةتطوير األنشطة الثقافية و :3.2الهدف
 م.ق التقديرات

3103 

 اإلنجازات
 اإلنجازات

3102 3104 3102 3100 3101 3112 

%22  %22  %22  %22  
غير 

 متوفر
%22  %44.9 

عدد الطلبة :  06268املؤشر 
املنخرطني يف النوادي واجلمعيات 

بالنسبة الثقافية والرياضية  
للطلبة للعدد اجلملي   

 .الصحية واملادية للطلبةحتسني املرافقة :2.2الهدف
 م.ق التقديرات

3103 

  اإلنجازات
3102 3104 3102 3100 3101 3112 

%21  %21  %21  %21 22% غير متوفر   %12  

عدد خاليا :  06868املؤشر
اإلنصات والصحة الوقائية 

بالنسبة للعدد اجلملي 
.واألحياء اجلامغعية للمبيتات  

%21  %21  %21  %21 82% غير متوفر   %22681 

نسبة الطلبة : 26868املؤشر 
املتحصلني على القسط 

األول من املنحة اجلامعية إىل 
أكتوبر من السنة 80غاية   

%02  %02  %02  %02 2% غير متوفر   5% 

الطلبة  نسبة:  86868املؤشر 
الذين متتعوا بدعم مادي غري 

.املنحة اجلامعية  
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 بطــاقة المــؤشر
 

 1.1.3 : رمز المؤشر
 نسبة تغطية الطلب يف السكن االستثنائي : المؤشرتسمية 

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 اخلدمات اجلامعية : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اخلدمات اجلامعيةدواوين  : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 .حتسني جودة احلياة الطالبية  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 

ويهم السكن االستثنائي الطلبة . نسبة االستجابة ملطالب الطلبة يف السكن االستثنائي : تعريف املؤشر. 
 .ويتم االعتماد على معايري حمددة لالستجابة هلذه املطالب. الذين استوفوا حقهم يف السكن

 مؤشر وسائل : نوع املؤشر. 
 وانحسب الدي : التفريعات. 
 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 

 

 

ق.م

2009201020112012201320142015

نسبة تغطية الطلب في السكن  

اإلستثنائي.
%55%55%55%50غير متوفر34,80%40%

المؤشر

التقديراتاالنجازات

نسبة تغطية الطلب في السكن  اإلستثنائي.
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مدى االقرتاب إىل توفري سكن جامعي لكل  : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 .طالب طيلة الفرتة اجلامعية

 .بناء وهتيئة املبيتات واألحياء اجلامعية : املنشودةأهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة . 
 

 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 إداريذات مصدر  إحصائيات : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 جتميع املعطيات من دواوين اخلدمات اجلامعية  :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 دواوين اخلدمات اجلامعية: األساسية املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات. 

 الثالثي الثاين من السنة  : تاريخ توفر املؤشر. 
 .عدد املطالب الواردة/ عدد مطالب السكن االستثنائي املستجابة  : طريقة احتساب املؤشر .

 : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر. 
 .تطور نسبة االنتفاع اآليل بالسكن - 

 .األسرة بسبب أشغال التعهد والصيانةتقلص عدد  -
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 بطــاقة المــؤشر
 

 2.1.3 : رمز المؤشر
 نسبة الرتدد على املطاعم اجلامعية : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 اخلدمات اجلامعية : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اخلدمات اجلامعيةدواوين  : الفرعي الذي يرجع إليه املؤشرالربنامج . 
 .حتسني جودة احلياة الطالبية  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
يعطي فكرة حول عدد األكالت اجلامعية اليت يتم استهالكها سنويا مقارنة بعدد األكالت  : تعريف املؤشر. 

 .املعدة
 مؤشر قيس النتائج : نوع املؤشر. 
 املطاعم اجلامعية/ حسب الديوان  : التفريعات. 
 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 

 

 

ق.م

2009201020112012201320142015

%92%92%92%92غير متوفر%90%89,10نسبة التردد على المطاعم الجامعية.

المؤشر

التقديراتاالنجازات

نسبة التردد على المطاعم الجامعية
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مدى االقرتاب إىل درجة الرضاء على األكلة  : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 .اجلامعية املقدمة

 .بناء وهتيئة املطاعم اجلامعية : األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودةأهم . 
 

 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 إداريمصدر  : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 .جتميع املعطيات من املطاعم اجلامعية  :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 املطاعم اجلامعية/ الدواوين : البيانات األساسيةاملصاحل املسؤولة على جتميع . 

 .الثالثي الثاين من السنة: تاريخ توفر املؤشر. 
 عدد األكالت املعدة/ عدد األكالت املستهلكة  : طريقة احتساب املؤشر .

 معارضة واحرتاز بعض األطراف : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر. 
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 المــؤشربطــاقة 
 

 1.2.3 : رمز المؤشر
 .عدد الطلبة املنخرطني يف النوادي واجلمعيات الثقافية والرياضية بالنسبة للعدد اجلملي للطلبة : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 اخلدمات اجلامعية : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اخلدمات اجلامعيةدواوين  : الفرعي الذي يرجع إليه املؤشرالربنامج . 
 .تطوير األنشطة الثقافية واالجتماعية  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 

نسبة التأطري الثقايف والرياضي عدد الطلبة املنخرطني يف النوادي واجلمعيات الثقافية متثل  : تعريف املؤشر. 
 .اجلملي للطلبة داخل املبيتات واألحياء اجلامعيةوالرياضية بالنسبة للعدد 

 مؤشر قيس النتائج : نوع املؤشر. 
 املراكز الثقافية/ مؤسسات اخلدمات  : التفريعات. 
 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 

 

 
 .نسبة التأطري يف اجملال الثقايف والرياضي : اخلاصة باملؤشرحتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات . 

ق.م

2009201020112012201320142015

عدد الطلبة المنخرطين في النوادي و 

الجمعيات الثقافية و الرياضية بالنسبة 

للعدد الجملي للطلبة

%65%65%65%65غير متوفر44,90%55%

المؤشر

التقديراتاالنجازات

عدد الطلبة المنخرطين في النوادي و الجمعيات الثقافية و الرياضية بالنسبة للعدد الجملي للطلبة

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2009 2010 2012 2013 2014 2015

عدد الطلبة المنخرطين في النوادي و الجمعيات الثقافية و الرياضية بالنسبة للعدد الجملي للطلبة



 

 

75 

 الدعم املادي واللوجسيت للمبيتات واألحياء اجلامعية : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 
 

 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 إداريذات مصدر  إحصائيات : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
جتميع املعطيات من النوادي واجلمعيات الثقافية والرياضية  :البيانات واملعطيات األساسيةطريقة جتميع . 

 .املوجودة داخل املبيتات واألحياء اجلامعية

 دواوين اخلدمات اجلامعية: املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 

 .الثالثي الثاين من السنة : تاريخ توفر املؤشر. 
عدد الطلبة داخل / عدد املنخرطني يف النوادي واجلمعيات الثقافية والرياضية  : ساب املؤشرطريقة احت .

 .املبيتات واألحياء اجلامعية
 .النوادي واجلمعياتحتديد عدد املنخرطني فعليا يف أنشطة  - : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر. 
 .املبيتات واألحياء اجلامعيةحتديد النوادي واجلمعيات الناشطة فعليا داخل  -
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 بطــاقة المــؤشر
 

 1.3.3 : رمز المؤشر
 .بالنسبة للعدد اجلملي للمبيتات واألحياء اجلامعية عدد خاليا اإلنصات والصحة الوقائية : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 اخلدمات اجلامعية : إليه املؤشر الربنامج الذي يرجع. 
 اخلدمات اجلامعيةدواوين  : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 حتسني املرافقة الصحية واملادية للطلبة  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
اخل املبيتات التأطري الصحي والوقائي من خالل احداث خاليا لإلنصات والصحة الوقائية د : تعريف املؤشر. 

 .واألحياء اجلامعية حتت إشراف أخصائيني نفسانيني
 مؤشر قيس النتائج : نوع املؤشر. 
 حسب الديوان : التفريعات. 
 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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والصحة الوقائية  تطور عدد خاليا االنصات : باملؤشرحتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة . 
 .هبدف تعميمها على كافة املبيتات واألحياء اجلامعية

 .انتداب األخصائيني النفسيني : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 
 

 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 إداريذات مصدر  إحصائيات : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 املبيتات واألحياء اجلامعيةجتميع املعطيات من   :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 دواوين اخلدمات اجلامعية: املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 

 الثالثي الثاين من السنة : تاريخ توفر املؤشر. 
 .اجلامعيةواألحياء عدد املبيتات / عدد خاليا اإلنصات والصحة الوقائية  : طريقة احتساب املؤشر .

 التباين اجلهوي والتوزيع اجلغرايف : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر. 
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 بطــاقة المــؤشر
 

 2.3.3 : رمز المؤشر
 .أكتوبر من السنة 80املنحة اجلامعية إىل غاية نسبة الطلبة املنتفعني بالقسط األول من  : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 اخلدمات اجلامعية : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اخلدمات اجلامعيةدواوين  : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 .حتسني املرافقة الصحية واملادية للطلبة  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
أكتوبر من السنة نظرا  80عدد الطلبة املنتفعني بالقسط األول من املنحة اجلامعية إىل غاية  : تعريف املؤشر. 

 .ألمهيتها يف حتسني ظروف الطالب يف بداية السنة اجلامعية

 مؤشر قيس النتائج : نوع املؤشر. 
 حسب الديوان : التفريعات. 
 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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الطلبة املنتفعني بالقسط األول من تطور نسبة  : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 .أكتوبر من السنة 80املنحة اجلامعية إىل غاية 

 .حتسني اخلدمات اإلدارية : لتحقيق القيمة املنشودةأهم األنشطة املربجمة . 
 

 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 إداريذات مصدر  إحصائيات : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 جتميع املعطيات من دواوين اخلدمات اجلامعية  :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 دواوين اخلدمات اجلامعية: األساسيةاملصاحل املسؤولة على جتميع البيانات . 

 الثالثي الثاين من السنة : تاريخ توفر املؤشر. 
أكتوبر من  80عدد الطلبة املنتفعني بالقسط األول من املنحة اجلامعية إىل غاية  : طريقة احتساب املؤشر .

 .عدد املتحصلني على املوافقة للتمتع باملنحة/ السنة 
  : املتعلقة باملؤشرحتديد أهم النقائص . 
 .ملفات غري مستوفاة للوثائق الالزمة -

 .صعوبات تقنية على مستوى املنظومة اإلعالمية -
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 بطــاقة المــؤشر
 

 3.3.3 : رمز المؤشر
 .نسبة الطلبة الذين متتعوا بدعم مادي غري املنحة اجلامعية : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 اخلدمات اجلامعية : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اخلدمات اجلامعيةدواوين  : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 .حتسني املرافقة الصحية واملادية للطلبة  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 

ويتمثل هذا الدعم . الذين متتعوا بدعم مادي غري املنحة اجلامعيةيعطي فكرة حول الطلبة  : تعريف املؤشر. 
 .يف املساعدات االجتماعية اليت يتم ختصيصها سنويا للطلبة املعوزين استنادا على معايري حمددة

 مؤشر وسائل : نوع املؤشر. 
 حسب الديوان : التفريعات. 
 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : التقديرات اخلاصة باملؤشرو ( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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الطلبة املتمتعني بدعم مادي غري تطور نسبة  : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 .املنحة اجلامعية باملقارنة مع العدد اجلملي للطلبة الذين قدموا مطالب يف هذا الغرض

 .توفري االعتمادات املالية الضرورية : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة 
 

 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 إداريذات مصدر  إحصائيات : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
واإلدارة العامة جتميع املعطيات من دواوين اخلدمات اجلامعية  : طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 

  للخدمات اجلامعية
اإلدارة العامة للخدمات  -دواوين اخلدمات اجلامعية : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 

 اجلامعية

 الثالثي الثاين من السنة : تاريخ توفر املؤشر. 
عدد الطلبة الذين قدموا / معية عدد الطلبة املنتفعني بدعم مادي غري املنحة اجلا : طريقة احتساب املؤشر .

 .مطالب لالنتفاع بالدعم املادي
 .عدم توفر اإلعتمادات املرصودة بامليزانية : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر. 
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  على المدى المتوسط حسب البرنامجوإطار النفقات  ميزانية برنامج الخدمات الجامعية 

د مقابل .م 2226212يف حدود  2108لسنة  لربنامج اخلدمات اجلامعيةالتنمية و مت ضبط نفقات التصرف  
وقد سجلت نفقات التصرف زيادة قدرها  .د.م 816223 أي بزيادة قدرها 2102د سنة .م 2126302
وستوظف الزيادة يف نفقات .  د.م 06221 اقدره زيادةد يف حني سجلت نفقات التنمية .م 236223

 :التصرف أساسا يف تغطية 
   2108بعنوان سنة  الرتقياتاإلنتدابات اجلديدة و، 

 ،الزيادة يف األجور 

 الفارق يف نفقات التسيري، 

 الفارق يف نفقات التغذية بسبب اإلرتفاع الذي شهدتة أسعار املواد الغذائية بصفة عامة. 

  وباخلارجاملنح والقروض اجلامعية بتونس. 

 : ستوظف يف، فالعتمادات املرصودة لنفقات التنميةبالنسبة أما 

  توسعة بعض مراكز اإليواء باملدن اجلامعية الداخلية للحّد من العجز املسجل بطاقة االستيعاب هبذه
 .اجلهات

 إجناز مؤسسات خدمات جامعية جديدة للرفع من طاقة اإليواء. 

 الداخلية ةباملدن اجلامعي لبةاجناز فضاءات ترفيهية وثقافية للط. 

 هتذيب وهتيئة مؤسسات اخلدمات اجلامعية. 

 إقتناء جتهيزات ملؤسسات اخلدمات اجلامعية. 

 

نفقات التصرف و نفقات التنمية اليت مت ضبطها حسب طبيعة النفقة و حسب الربامج على إعتمادات وتتوزع 
 :النحو التايل 
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 القيادة و المساندةبرنـامج 
          

 الطيب بنمنصور المدير العام للمصالح المشتركةالسيد :  منسق البرنامج
 

  تقديم البرنامج : 

ربنامج التعليم العايل وبرنامج البحث العلمي وبرنامج اخلدمات دعم لهو برنامج  القيادة و املساندةبرنامج  
 :ويهتم باجلوانب التالية ةاجلامعي

  تقنيني الداريني و اإلعوان لألاإلداري التأطري. 

  األعوان اإلداريني و التقنيني و العملةتكوين اإلطارات و. 

 تطوير النظام املعلومايت العام بالوزارة. 

 التصرف يف البنايات و التجهيزات.     
من خالل الرتكيز على إنتداب األعوان الوزارة يف هذا اجملال على حتسني نسب التأطري اإلدارية  ترتكز خطةو 

و أعوان املساندة  تدعم تكوين اإلطاراو املهندسني و التقنيني إىل جانب  8أ و 2صنف أاإلداريني من 
باإلضافة إىل  الرقي جبودتهودية العمل اإلداري و للرفع من مرديف خمتلف جماالت التصرف احلديث بالوزارة 

تطوير  وات املعلومات و تعزيز إستعمال تكنولوجياملسامهة يف حتقيق التوجهات الوطنية يف ترشيد اإلستهالك 
 .لتصرف يف البنايات و التجهيزاتوحتسني ا العام للوزارةايت ـملعلوماالنظام 

اإلدارة العامة للمصاحل الذي تسهر على قيادته هذا الربنامج من املتدخلني يف إجناز و حتقيق أهداف و 
جند مركز  التجهيزاتالعامة للبنايات و جمة و اإلدارة ات و التخطيط والرب املشرتكة بالتنسيق مع مكتب الدراس

 .احلساب اخلوارزمي و مركز النشر اجلامعي
و جتدر اإلشارة أنه يف إطار هذه املنظومة اجلديدة للتصرف يف امليزانية حسب األهداف مت تفريع برنامج 

 :اإلدارة العامة إىل الربامج الفرعية التالية
 اإلدارة املركزية 

 مركز احلساب اخلوارزمي 

 مركز النشر اجلامعي 
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  القيادة والمساندةأهداف و مؤشرات قيس أداء برنامج 

حتسني : 1.4الهدف 
 .التصرف يف املوارد البشرية

 .نسبة تأطري األعوان اإلداريني والفنيني والعملة: 1.1.4املؤشر

 .عدد األعوان املكونني بالنسبة للعدد اجلملي لألعوان: 2.1.4املؤشر

تطوير : 2.4الهدف 
 .املنظومة املعلوماتية

عدد املهندسني والتقنيني يف اإلعالمية بالنسبة للعدد اجلملي للمهندسني : 1.2.4املؤشر
 .والتقنيني

 .نسبة التغطية باألنرتنات: 2.2.4املؤشر
 .بالوزارة اخلدمات املسداة عن بعدنسبة  :3.2.4املؤشر

حتسني  :3.4الهدف 
التصرف يف البناءات 

 .والتجهيزات

للعدد على األقل بالنسبة  واحدة للتهيئةعدد املؤسسات املعنية بعملية : 1.3.4املؤشر 
 .اجلملي للمؤسسات

 .نسبة جتديد التجهيزات: 2.3.4املؤشر 

 
 

إن األهداف اليت مت ضبطها هلذا الربنامج تندرج يف إطار التوجهات الوطنية للرقي جبودة اخلدمات اإلدارية  
 :بالرتكيز على احملاور التاليةوذلك 
  حتسني العالقة مع املتعاملني مع اإلدارة. 

  ترشيد اإلستهالك. 

  تعزيز إستعمال التكنولوجيات احلديثة. 

 احلرص على دعم ثقافة التجديد و امتالك املهارات يف جمال اإلستشراف و اليقظة اإلدارية. 

   رات تكوينية على مستوى اجلهات لتنمية القدرات تعزيز المركزية التكوين من خالل مواصلة برجمة دو
املهنية لألعوان و دعم حظوظهم يف املناظرات الداخلية للرتقية باإلضافة إىل تنمية مهارات العملة 

 . لتحسني اخلدمات املقدمة للطلبة
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 .حتسني التصرف يف املوارد البشرية :0.4الهدف 

 م.ق االنجازات 

3103 

 التقديرات

3112 3101 3100 3102 3104 3102 

نسبة تأطري : 1.1.4املؤشر
األعوان اإلداريني والفنيني 

 .والعملة
 02% 02% 01% 02% 02% 02% 

عدد األعوان : 2.1.4املؤشر
املكونني بالنسبة للعدد اجلملي 

 .لألعوان
 2% 2% 00% %02 28% 22% 

 .تطوير املنظومة املعلوماتية: 3.4الهدف 
 م.ق االنجازات 

3103 

 التقديرات

3112 3101 3100 3102 3104 3102 

عدد املهندسني والتقنيني يف : 1.2.4املؤشر
اإلعالمية بالنسبة للعدد اجلملي للمهندسني و 

 .التقنيني

 20% 22% 22% 22% 23% 23% 

 %12 %82 %81 %23 %11 %82  .نسبة التغطية باألنرتنات: 2.2.4املؤشر

اخلدمات املسداة عن بعد نسبة  :3.2.4املؤشر
 %22 %21 %28 %22 %22 %20  .بالوزارة

 .حتسني التصرف يف البناءات والتجهيزات: 2.4الهدف 
 م.ق االنجازات 

3103 

 التقديرات

3112 3101 3100 3102 3104 3102 

واحدة عدد املؤسسات املعنية بعملية : 1.3.4املؤشر 
 .للعدد اجلملي للمؤسساتعلى األقل بالنسبة  للتهيئة

 %2 %2 %1 %02 %08 %08 

 2% 2% 2% 2% 2% 2%  .نسبة جتديد التجهيزات: 2.3.4املؤشر 
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 بطــاقة المــؤشر
 

 0.0.4 : رمز المؤشر
 نسبة تأطري األعوان اإلداريني والفنيني والعملة : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 القيادة واملساندة : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اإلدارة املركزية : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 .التصرف يف املوارد البشرية حتسني  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
متصرف، متصرف مستشار والرتب املعادلة )فما فوق  2عدد األعوان املنتمني إىل الصنف أ : تعريف املؤشر. 
 .بالنسبة إىل العدد اجلملي لألعوان اإلداريني والفنيني والعملة( هلا

 مؤشر قيس النتائج : نوع املؤشر. 
 الوزارة : التفريعات. 
 

 : نتائج المؤشرقراءة في  -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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حتسني نسبة تأطري األعوان اإلداريني والفنيني  : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 .والعملة

 .االنتدابات : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 
 

 : الفنية للمؤشر التفاصيل -2

 إداريذات مصدر  إحصائيات : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 .جتميع املعطيات من إدارة املوارد البشرية  :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 .إدارة املوارد البشرية : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 

 .الثالثي األول من السنة : تاريخ توفر املؤشر. 
العدد اجلملي لألعوان اإلداريني / فما فوق  2عدد األعوان املنتمني إىل الصنف أ : طريقة احتساب املؤشر .

 والفنيني والعملة
عدم موافقة مصاحل الوزارة األوىل أو وزارة املالية على عدد اخلطط املزمع  : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر. 

 . خيص فيها من قبل الوزارةطلب الرت 
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 بطــاقة المــؤشر
 

 3.0.4 : رمز المؤشر
  عدد األعوان املكونني بالنسبة للعدد اجلملي لألعوان : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 القيادة واملساندة : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اإلدارة املركزية : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر .

 .حتسني التصرف يف املوارد البشرية  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
عدد األعوان الذين شاركوا يف دورات تكوينية بالنسبة للعدد اجلملي لألعوان والفنيني  : تعريف املؤشر. 

 .والعملة
 النتائجمؤشر قيس  : نوع املؤشر. 
 الوزارة : التفريعات. 
 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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دورات الحتسني نسبة األعوان املشاركني يف  : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 .تكوينيةال
 تنظيم الدورات التكوينية : القيمة املنشودةأهم األنشطة املربجمة لتحقيق . 
 

 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 إداريمصدر  : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 .جتميع املعطيات من إدارة املوارد البشرية  :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 .إدارة املوارد البشرية : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 

 .الثالثي األول من السنة: تاريخ توفر املؤشر. 
 العدد اجلملي لألعوان/ عدد األعوان املكونني  : طريقة احتساب املؤشر .
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 بطــاقة المــؤشر
 

 0.3.4 : رمز المؤشر
 اجلملي للمهندسني والتقنيني عدد املهندسني والتقنيني يف اإلعالمية بالنسبة للعدد : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 القيادة واملساندة : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اإلدارة املركزية : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 .املعلوماتيةتطوير املنظومة   : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
 عدد املهندسني والتقنيني يف اإلعالمية بالنسبة للعدد اجلملي للمهندسني والتقنيني : تعريف املؤشر. 

 وسائل مؤشر : نوع املؤشر. 
 الوزارة : التفريعات. 
 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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مدى تطور عدد املهندسني والتقنيني يف اإلعالمية  : النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشرحتليل وتعليق . 
 .بالنسبة للعدد اجلملي للمهندسني والتقنيني

 .االنتدابات : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 
 

 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 إداريذات مصدر  إحصائيات : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 إداريمصدر  : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 .جتميع املعطيات من إدارة املوارد البشرية  :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 .إدارة املوارد البشرية : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 

 .األول من السنةالثالثي : تاريخ توفر املؤشر. 
 .العدد اجلملي للمهندسني والتقنيني/ عدد املهندسني والتقنيني يف اإلعالمية  : طريقة احتساب املؤشر. 
عدم موافقة مصاحل الوزارة األوىل أو وزارة املالية على عدد اخلطط املزمع  : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر. 

 . طلب الرتخيص فيها من قبل الوزارة
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 بطــاقة المــؤشر
 

 3.3.4 : رمز المؤشر
 نسبة التغطية باألنرتنات : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 القيادة واملساندة : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 املركزيةاإلدارة  : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 .تطوير املنظومة املعلوماتية  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
عنوان الكرتوين ورقم سري  ن علىي بتغطية االنرتنات واحلائز ميثل املؤشر عدد األعوان املتمتعني : تعريف املؤشر. 

 .من مركز احلساب اخلوارزمي بالنسبة للعدد اجلملي ألعوان الوزارة
 مؤشر وسائل : نوع املؤشر. 
 الوزارة : التفريعات. 
 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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 تطور عدد األعوان املتمتعني بتغطية االنرتنات : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 .تلبية طلبات احلصول على عناوين الكرتونية : القيمة املنشودةأهم األنشطة املربجمة لتحقيق . 
 

 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 إداريذات مصدر  إحصائيات : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 مركز احلساب اخلوارزميجتميع املعطيات من   :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 اإلدارة العامة للمصاحل املشرتكة: البيانات األساسية املصاحل املسؤولة على جتميع. 

 الثالثي األول من السنة : تاريخ توفر املؤشر. 
 العدد اجلملي لألعوان/ عدد األعوان املتمتعني بتغطية االنرتنات  : طريقة احتساب املؤشر .

 .كرتونيةحتيني قاعدة البيانات للعناوين االل : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر. 
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 بطــاقة المــؤشر
 

 2.3.4 : رمز المؤشر
 .اخلدمات املسداة عن بعد بالوزارةنسبة  : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 القيادة واملساندة : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اإلدارة املركزية : يرجع إليه املؤشرالربنامج الفرعي الذي . 
 .تطوير املنظومة املعلوماتية : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
عدد اخلدمات املسداة عن بعد بالوزارة بالنسبة للعدد اجلملي للخدمات املقدمة من طرف  : تعريف املؤشر. 

 .الوزارة واحملددة بالرائد الرمسي
 .جمؤشر قيس النتائ : نوع املؤشر. 
 الوزارة : التفريعات. 
 

 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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تطور اخلدمات املسداة عن بعد بالوزارة بالنسبة  : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 الوزارةللعدد اجلملي للخدمات املقدمة من طرف 

 .اجناز تطبيقات اعالمية عن بعد : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة. 
 

 : التفاصيل الفنية للمؤشر-2

 إداريذات مصدر  إحصائيات : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 جتميع املعطيات من إدارة االعالمية  :طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 إدارة االعالمية : املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 

 الثالثي األول من السنة : تاريخ توفر املؤشر. 
العدد اجلملي للخدمات املقدمة من / عدد اخلدمات املسداة عن بعد بالوزارة  : طريقة احتساب املؤشر .

 طرف الوزارة
 .ني قائمة اخلدمات املقدمة من طرف الوزارةحتي : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر. 
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 بطــاقة المــؤشر
 

 0.2.4 : رمز المؤشر
  عدد املؤسسات املعنية بعملية واحدة للتهيئة على األقل بالنسبة للعدد اجلملي للمؤسسات : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 القيادة واملساندة : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
 اإلدارة املركزية : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 .حتسني التصرف يف البنايات والتجهيزات  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
خالل السنة بعملية واحدة للتهيئة على األقل  اليت قامتاملؤسسات عدد يعطي فكرة حول  : تعريف املؤشر. 

 .بالنسبة للعدد اجلملي للمؤسسات

 مؤشر وسائل : نوع املؤشر. 
 .اجلامعات، مراكز البحث، اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية ودواوين اخلدمات اجلامعية : التفريعات. 

 
 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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املؤسسات املعنية بعملية واحدة تطور نسبة  : حتليل وتعليق النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشر. 
 .للتهيئة على األقل

 .توفري االعتمادات املالية الضرورية : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة 
 

 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 إداريذات مصدر  إحصائيات : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 إدارة البناياتجتميع املعطيات من  : طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 اإلدارة العامة للبناءات والتجهيز: املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 
ملؤسسات العدد اجلملي / عنية بعملية واحدة للتهيئة على األقل عدد املؤسسات امل : طريقة احتساب املؤشر .

 التعليم العايل والبحث العلمي واخلدمات اجلامعية
  : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر. 

 .لشبكات الفنية للمؤسسات القدميةاعدم توفر أمثلة املطابقة إلجناز  -
 .وتعيني املقاوالتطول اإلجراءات املتعلقة بالقيام بالدراسات  -

 .عدم توفر بنك معلومات دقيق للقيام بعملية اإلحصاء الالزمة -
يف صورة عدم بلوغ النسبة املذكورة فإن كلفة عمليات التهيئة ترتفع مع تفاقم التدهورات املسجلة  -

 .باملؤسسات املعنية بعمليات التهيئة
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 بطــاقة المــؤشر
 

 3.2.4 : رمز المؤشر
  نسبة جتديد التجهيزات : تسمية المؤشر

 2102جويلية  : تاريخ تحيين المؤشر
 

 : الخصائص العامة للمؤشر -0
 القيادة واملساندة : الربنامج الذي يرجع إليه املؤشر. 
  اإلدارة املركزية : الربنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر. 
 .البنايات والتجهيزات حتسني التصرف يف  : اهلدف الذي يرجع إليه املؤشر. 
جتديد التجهيزات العلمية والتقنية وجتهيزات املطبخ، وذلك نظرا لتقادمها يعطي فكرة حول  : تعريف املؤشر. 
أو لعدم مواكبتها للتطّور التكنولوجي ويضبط هذا املؤشر نسبة التجديد السنوي ( التوّقف عن استعماهلا)

 والبحث العلمي واخلدمات اجلامعيةللتجهيزات مبؤسسات التعليم العايل 
 مؤشر وسائل : نوع املؤشر. 
 .دواوين اخلدمات اجلامعية-اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية-مراكز البحث-اجلامعات : التفريعات. 

 
 : قراءة في نتائج المؤشر -3

 : والتقديرات اخلاصة باملؤشر( االجنازات)سلسلة النتائج . 
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 .متابعة تطور نسبة التجديد من سنة إىل أخرى : النتائج وتقديرات االجنازات اخلاصة باملؤشرحتليل وتعليق . 
 .توفري االعتمادات املالية الضرورية : أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة 
 

 : التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 إداريذات مصدر  إحصائيات : مصدر ونوع املعطيات األساسية. 
 إدارة التجهيزات والصفقاتجتميع املعطيات من  : طريقة جتميع البيانات واملعطيات األساسية. 
 اإلدارة العامة للبناءات والتجهيز: املصاحل املسؤولة على جتميع البيانات األساسية. 
 كلفة جتديد التجهيزات مبؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي واخلدمات : طريقة احتساب املؤشر .

 الكلفة اجلملية للتجهيزات/ اجلامعية
  : حتديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر. 

  (اتز يجهتال،نسبة استغالل  اتز يجهتسنة اقتناء ال)عدم توّفر املعطيات الالزمة...، 

  تايز جهتالتضارب يف املعطيات حول ال. 
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   على المدى المتوسط البرنامج حسبوإطار النفقات  القيادة والمساندةميزانية برنامج 

د مقابل .م 216822يف حدود  2108لسنة  القيادة واملساندةلربنامج مت ضبط نفقات التصرف والتنمية  
 :ستوظف لتغطية  د.م 16012 زيادة قدرهاات التصرف ـنفق وقد سجلت. 2102 د سنة.م 236221
 2108و الرتقيات بعنوان سنة  كلفة اإلنتدابات اجلديدة. 

 الزيادة يف األجور. 

 املصاحل املركزية الفارق يف نفقات تسيري.  

 .د.م 86111يف حني سجلت نفقات التنمية نقصا يقدر بـ 

 :على مستوى نفقات التنمية أساسا يف نطاق  2108وتندرج إعتمادات الدفع املقرتحة لسنة 
 ،إجناز بنايات إدارية 

  املربجمة،الدراسات املعمارية والفنية للمشاريع 
 رقمنة املكتبات اجلامعية، 

  تركيز النظام املعلومايتSinus ، 

 اإلشرتاكات اإللكرتونية لرتاسل املعطيات مبركز احلساب اخلوارزمي. 

 
نفقات التصرف ونفقات التنمية اليت مت ضبطها حسب طبيعة النفقة وحسب الربامج على إعتمادات وتتوزع 

 :النحو التايل 
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إنجازاتد1000الوحدة 

2011
إعإعإعإعإع

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الدفع

%8932649891069891061108406110840611930012,06نـفقات التصرف

%2619519812,51 261856 063856 063761 194761 690التأجير العمومي

%28178999,59 28190 38290 38282 22082 83وسائل المصالح

%8641620311,12 864161 661161 661145 850145 119التدخل العمومي

%6,90-17094-196654290773247762423695230668نـفقات التنمية

%6,65-16165-191910288508243050412900226885اإلستثمارات المباشرة 

%15,05-29045-895 753163 940210 988192 970236 141على الموارد العامة للميزانية

%9901288025,70 14762 110202 52050 94051 49على موارد القروض الخارجية الموظفة

%19,72-929-783 474422654712107953التمويل العمومي

%30,33-1429-283 1453 7128 2654 7442 4على الموارد العامة للميزانية 

650500500 2على موارد القروض الخارجية الموظفة

_______صناديق الخزينة

%108991812798791236868153210113390741022068,26مجمــوع الميزانية

20122013-2012

النسبة

1جدول 

التوزيع حسب طبيعة النفقة: ميزانية الوزارة

المبلغ

تطور إع الدفع م محين. ق 

2013

مقترحات

13



إنجازاتد1000الوحدة 

2011

إعإعإعإعإع

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الدفع

%5819,23 46975 554894 011 8881 288818 288881 717التعليم العالي: 1البرنامج 

%4,45-912 4-530 042105 442119 278110 17886 95البحث العلمي: 2البرنامج 

%82912,44 74730 947278 918336 218247 924253 211الخدمات الجامعية: 3البرنامج 

%3287081,19 55860 62064 09559 52859 65القيادة والمساندة: 4البرنامج 

%2068,26 074102 339 1011 532 8681 236 8791 279 9181 089 1المجموع

التوزيع حسب البرامج: ميزانية الوزارة
تطور إع الدفعمقترحاتم محين. ق 

2جدول 

2013-2012

النسبةالمبلغ

20122013

14



469 888894 818التعليم العالي: 1البرنامج 

530 442105 110البحث العلمي: 2البرنامج 

747 918278 247الخدمات الجامعية: 3البرنامج 

328 62060 59القيادة والمساندة: 4البرنامج 
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الخدمات : 3البرنامج  البحث العلمي: 2البرنامج  التعليم العالي: 1البرنامج 
 الجامعية

 القيادة والمساندة: 4البرنامج 

  2013-2012تطور الميزانية حسب البرامج 
 (اعتمادات الدفع)

2012 

2013 

15



66% 
9% 

20% 

5% 

 التوزيع حسب البرامج : ميزانية الوزارة 
 (اعتمادات الدفع)

 القيادة والمساندة: 4البرنامج  الخدمات الجامعية: 3البرنامج  البحث العلمي: 2البرنامج  التعليم العالي: 1البرنامج 

16



م محين.قد1000الوحدة 

2009201020112012201320142015

175 319 8491 208 4061 108 1061 264989 982893 639823 749نفقات التصّرف

516 045 1681 261946 063856 194761 171690 049635 564التأجير العمومي

516 045 1681 261946 063856 194761 171690 049635 564على الموارد العامة للميزانية

588 34398 28194 38290 22082 71583 27772 76وسائل المصالح

588 34398 28194 38290 22082 71583 27772 76على الموارد العامة للميزانية

670 78139 98237 16835 36على الموارد الذاتية للمؤسسات

071 338175 864168 661161 850145 096119 313116 109التدخل العمومي

071 338175 864168 661161 850145 096119 313116 109على الموارد العامة للميزانية

على الموارد الذاتية للمؤسسات

759 956281 668266 762230 654247 585196 764210 175نفقات التنمية

759 456276 885262 050226 910243 661191 092205 171االستثمارات المباشرة

759 456196 895187 940163 970192 966141 508160 150على الموارد العامة للميزانية

000 00080 99075 11062 94050 69549 58444 20على موارد القروض الخارجية الموظفة

000 5005 7834 7123 7444 9244 6724 4التمويل العمومي

000 5005 2834 7123 7444 9244 6724 4على الموارد العامة للميزانية

000050000على موارد القروض الخارجية الموظفة

934 600 8051 475 0741 339 8681 236 9181 089 5671 034 4031 925مجموع منحة الدولة

604 640 5861 513 0561 375 0361 273 1مجموع الميزانية باعتبار الموارد الذاتية

التوزيع حسب طبيعة النفقة: إطار النفقات متوسط المدى الجملي للوزارة 
3جدول 

تقديرات انجازات

17



م محين.قد1000الوحدة 

2009201020112012201320142015

287 097 7701 469986 888894 288818 173717 903661 590التعليم العـالـي: 1البرنامج 

334 103118 530122 442105 178110 26895 87482 71البحث العلـمـي: 2البرنامج 

761 332315 747301 918278 924247 480211 045197 180الخدمات الجـامعية: 3البرنامج 

552 60069 32865 62060 52859 64665 58193 82القيادة والمساندة: 4البرنامج 

934 600 8051 475 0741 339 8681 236 9181 089 5671 034 4031 925المجموع

تقديراتانجازات

التوزيع حسب البرامج: إطار النفقات متوسط المدى الجملي للوزارة 

4جدول 

18



إنجازاتد1000الوحدة 

2011

إعإعإعإعإع

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الدفع

%7198387111,95 719785 848785 848701 886701 640نـفقات التصرف

%4087920812,13 408732 200732 200653 721653 593التأجير العمومي

%21236759,07 21244 53744 53740 37940 40وسائل المصالح

%09998812,18 0999 1119 1118 7868 6التدخل العمومي

%7,08-290 8-750 835108 040225 440117 402179 76نـفقات التنمية

%7,44-8620-250 335107 870224 270115 302178 75اإلستثمارات المباشرة 

%18,55-14720-650 82564 37082 07079 333136 42على الموارد العامة للميزانية

%600610016,71 51042 500141 20036 96942 32على موارد القروض الخارجية الموظفة

%50033028,21 5001 1701 1701 1001 1التمويل العمومي

%50033028,21 5001 1701 1701 1001 1على الموارد العامة للميزانية 

_______على موارد القروض الخارجية الموظفة

_______صناديق الخزينة

%5819,23 46975 554894 011 8881 288818 288881 717مجموع الميزانية

6جدول 
ميزانية برنامج التعليم العالي

تطور إع الدفعمقترحاتم محين. ق 

201220132013-2012

النسبةالمبلغ

40



82% 

5% 

1% 12% 

 2013توزيع مشروع ميزانية برنامج  التعليم العالي حسب طبيعة النفقة لسنة 
 (اعتمادات الدفع)

 نـفقات التنمية  التدخل العمومي وسائل المصالح  التأجير العمومي 

41



م محين.قالتعليم العالــي: 1البرنامج 

2009201020112012201320142015

409 974952 719864 848785 886701 667640 727579 529نفقات التصّرف

288 310894 408809 200732 721653 356593 785539 486التأجير العمومي

288 310894 408809 200732 721653 356593 785539 486على الموارد العامة للميزانية

280 20148 21246 53744 37940 96340 99334 34وسائل المصالح

280 20148 21246 53744 37940 96340 99334 34على الموارد العامة للميزانية

345 04327 80326 72524 24على الموارد الذاتية للمؤسسات

841 4639 0999 1119 7868 3486 9495 7التدخل العمومي

841 4639 0999 1119 7868 3486 9495 7على الموارد العامة للميزانية

على الموارد الذاتية للمؤسسات

878 796144 750121 040108 402117 20676 87684 62نفقات التنمية

878 296142 250120 870107 302115 50675 17681 61االستثمارات المباشرة

878 09693 65076 37064 33379 12842 14257 48على الموارد العامة للميزانية

000 20049 60044 50042 96936 37832 03424 13على موارد القروض الخارجية الموظفة

000 5002 5001 1701 1001 7001 7002 1التمويل العمومي

000 5002 5001 1701 1001 7001 7002 1على الموارد العامة للميزانية

287 097 7701 469986 888894 288818 873717 603663 592مجموع منحة الدولة

مجموع الميزانية باعتبار الموارد 

الذاتية
843 613919 2721 012 8131 124 632

تقديراتانجازات

8جدول 

التوزيع حسب طبيعة النفقة: إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج التعليم العالي 

42



إنجازاتد1000الوحدة 

2011

إعإعإعإعإع

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الدفع

%59220525,94 59236 54036 54034 39234 27نـفقات التصرف

%83618226,07 83631 01431 01430 10930 23التأجير العمومي

%4902307,06 4903 2603 2603 2963 3وسائل المصالح

%26600,00 2661 2661 2661 9871التدخل العمومي

%9,17-6964-938 45068 90282 73875 78651 67نـفقات التنمية

%9,14-6705-655 15566 36073 64373 55050 64اإلستثمارات المباشرة 

%13,57-8715-495 05055 21071 24364 79348 56على الموارد العامة للميزانية

%160201021,97 10511 1502 4009 7572 7على موارد القروض الخارجية الموظفة

%10,19-259-283 2952 5429 0952 2361 3التمويل العمومي

%29,86-759-783 6451 5426 0952 2361 3 على الموارد العامة للميزانية

650500500 2على موارد القروض الخارجية الموظفة

_______صناديق الخزينة

%4,45-912 4-530 042105 442119 278110 17886 95مجموع الميزانية

النسبةالمبلغ

201220132013-2012

6جدول 

ميزانية برنامج البحث العلمي
تطور إع الدفعمقترحاتم محين. ق 

64



30% 

3% 

1% 

66% 

 2013توزيع مشروع ميزانية برنامج البحث العلمي حسب طبيعة النفقة لسنة 
 (اعتمادات الدفع)

 نـفقات التنمية  التدخل العمومي وسائل المصالح  التأجير العمومي 

65



م محين.قالبحث العلمي: 2البرنامج 

2009201020112012201320142015

053 14344 59240 54036 39234 38727 09621 21نفقات التصّرف

873 18038 83635 01431 10930 93123 60016 14التأجير العمومي

873 18038 83635 01431 10930 93123 60016 14على الموارد العامة للميزانية

811 6473 4903 2603 2963 3963 3723 5وسائل المصالح

811 6473 4903 2603 2963 3963 3723 5على الموارد العامة للميزانية

483453475499على الموارد الذاتية للمؤسسات

369 3161 2661 2661 0609871 1241 1التدخل العمومي

369 3161 2661 2661 0609871 1241 1على الموارد العامة للميزانية

على الموارد الذاتية للمؤسسات

281 96074 93881 90268 78675 88167 77860 50نفقات التنمية

281 86071 65577 36066 55073 65764 80558 49االستثمارات المباشرة

281 86060 49565 21055 79364 17256 43149 46على الموارد العامة للميزانية

000 00011 16012 15011 7579 4857 3749 3على موارد القروض الخارجية الموظفة

000 1003 2834 5422 2362 2243 9732التمويل العمومي

000 5003 7832 5421 2362 2243 9732على الموارد العامة للميزانية

_5001600____على موارد القروض الخارجية الموظفة

334 103118 530122 442105 178110 26895 87482 71مجموع منحة الدولة

833 578118 983122 925105 110مجموع الميزانية باعتبار الموارد الذاتية

تقديراتانجازات

8جدول 

التوزيع حسب طبيعة النفقة: إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج البحث العلمي 

66



إنجازاتد1000الوحدة 

2011

إعإعإعإعإع

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الدفع

%0872926913,38 087248 818248 818218 377218 191نـفقات التصرف

%6041049820,95 60460 10660 10650 88250 45التأجير العمومي

%538363811,06 53836 90036 90032 72732 33وسائل المصالح

%9451513311,14 945150 812150 812135 768135 111التدخل العمومي

%66015605,36 86030 10088 40029 54734 20نـفقات التنمية

%66025609,11 86030 10088 40028 13934 20اإلستثمارات المباشرة 

%3,68-890-290 48523 18038 52024 92531 10على الموارد العامة للميزانية

%370345088,01 3757 92050 8803 2142 9على موارد القروض الخارجية الموظفة

%100,00-000 1-00000 40801التمويل العمومي

%100,00-1000-00000 40801على الموارد العامة للميزانية 

على موارد القروض الخارجية الموظفة

_______صناديق الخزينة

%82912,44 74730 947278 918336 218247 924253 211مجموع الميزانية

النسبةالمبلغ

201220132013-2012

6جدول 

ميزانية برنامج الخدمات الجامعية
تطور إع الدفعمقترحاتم محين. ق 

83



22% 

13% 

54% 

11% 

 2013توزيع مشروع ميزانية برنامج الخدمات الجامعية حسب طبيعة النفقة لسنة 
 (اعتمادات الدفع)

 نـفقات التنمية  التدخل العمومي وسائل المصالح  التأجير العمومي 

84



م محين.قالخدمات الجامعية : 3البرنامج 

2009201020112012201320142015

161 132277 087262 818248 377218 211191 539177 165نفقات التصّرف

999 96773 60466 10660 88250 26045 31441 37التأجير العمومي

999 96773 60466 10660 88250 26045 31441 37على الموارد العامة للميزانية

900 18239 53838 90036 72732 86933 53026 28وسائل المصالح

900 18239 53838 90036 72732 86933 53026 28على الموارد العامة للميزانية

671 11511 58611 74010 10على الموارد الذاتية للمؤسسات

262 983163 945156 812150 768135 082111 695109 99التدخل العمومي

262 983163 945156 812150 768135 082111 695109 99على الموارد العامة للميزانية

على الموارد الذاتية للمؤسسات

600 20038 66039 10030 54729 26920 50620 14نفقات التنمية

600 20038 66039 10030 13928 26920 50720 12االستثمارات المباشرة

100 90020 29022 18023 92524 43710 3839 8على الموارد العامة للميزانية

500 30018 37016 9207 2143 8329 12410 4على موارد القروض الخارجية الموظفة

000000 99904081 1التمويل العمومي

000000 99904081 1على الموارد العامة للميزانية

761 332315 747301 918278 924247 480211 045197 180مجموع منحة الدولة

مجموع الميزانية باعتبار الموارد 

الذاتية
258 658289 333312 447327 432

تقديراتانجازات

8جدول 

التوزيع حسب طبيعة النفقة: إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج الخدمات الجامعية 

85



إنجازاتد1000الوحدة 

2011

إعإعإعإعإع

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الدفع

%008410812,12 00838 90038 90033 60933 33نـفقات التصرف

%413367013,23 41331 74331 74327 48227 27التأجير العمومي

%0413566,26 0416 6856 6855 8185 5وسائل المصالح

%3094724725545548217,37التدخل العمومي

%13,22-3400-320 55022 72026 19525 91925 31نـفقات التنمية

%13,22-3400-320 55022 72026 19525 91925 31اإلستثمارات المباشرة 

%18,75-4720-460 39320 18018 15525 91921 31على الموارد العامة للميزانية

%8601320244,44 1571 0405408 4على موارد القروض الخارجية الموظفة

000000التمويل العمومي

00على الموارد العامة للميزانية 

_______صناديق الخزينة

%3287081,19 55860 62064 09559 52859 65مجموع الميزانية

6جدول 

ميزانية برنامج القيادة والمساندة
تطور إع الدفعمقترحاتم محين. ق 

201220132013-2012

النسبةالمبلغ
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 2013توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة لسنة 
 (اعتمادات الدفع)
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م محين.قاإلدارة العامة: 4البرنامج  

2009201020112012201320142015

552 60045 00841 90038 60933 71733 27745 33نفقات التصّرف

356 71138 41334 74331 48227 62427 35037 25التأجير العمومي

356 71138 41334 74331 48227 62427 35037 25على الموارد العامة للميزانية

597 3136 0416 6856 8185 4875 3827 7وسائل المصالح

597 3136 0416 6856 8185 4875 3827 7على الموارد العامة للميزانية

220140140140على الموارد الذاتية للمؤسسات

545606309472554576599التدخل العمومي

545606309472554576599على الموارد العامة للميزانية

على الموارد الذاتية للمؤسسات

000 00024 32024 72022 91925 22931 60445 47نفقات التنمية

000 00024 32024 72022 91925 22931 60445 47االستثمارات المباشرة

500 50022 46021 18020 91925 22931 55245 47على الموارد العامة للميزانية

500 5001 8602 52005401على موارد القروض الخارجية الموظفة

0000000التمويل العمومي

0000000على الموارد العامة للميزانية

552 60069 32865 62060 52859 94665 88190 80مجموع منحة الدولة

692 74069 46865 84060 59مجموع الميزانية باعتبار الموارد الذاتية

تقديراتانجازات

8جدول 

التوزيع حسب طبيعة النفقة: إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج القيادة والمساندة 
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دفعتعهد

            I -732408732408:تأجير

698765698765تأجير األعوان القارين وغير القارين بمؤسسات التعليم العالي_ 

2871328713منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

49304930منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير االدارية_ 

            II -4421244212وسائل المصالح

4233042330منح تسيير المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

18821882منح تسيير المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير االدارية_ 

            III -90999099التدخالت

3030التدخالت في ميدان التعليم والتكوين_ 

86058605منح لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية بعنوان التدخالت_ 

464464منح لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير االدارية بعنوان التدخالت_ 

785719785719مجموع نفقات التصرف

           IV -8282564650االستثمارات المباشرة

02000برنامج دعم الجودة_ 

2432522900بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي_ 

2310016100تهيئة مؤسسات التعليم العالي_ 

3350022750تجهيز مؤسسات التعليم العالي_ 

1900900اقتناء وسائل بيداغوجية_ 

           V -14151042600موارد القروض الخارجية الموظفة

02500برنامج دعم الجودة_ 

13669025900بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي_ 

482014200تجهيز مؤسسات التعليم العالي_ 

           VI -15001500التمويل العمومي

11501150مدينة العلوم_ 

350350قصر العلوم_ 

225835108750مجموع نفقات التنمية

1011554894469المجموع العام

تبويب نفقات ميزانية برنامج التعليم العالي
النفقات

2013تقديرات 



دفعتعهد

            I -3183631836:تأجير

2730027300تأجير األعوان القارين وغير القارين بمؤسسات البحث العلمي_ 

9999منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

44374437منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير االدارية_ 

            II -34903490وسائل المصالح

470470منح تسيير المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

30203020منح تسيير المؤسسات العمومية ذات الصبغة غيراالدارية_ 

            III -12661266التدخالت

610610التدخالت في ميدان البحث العلمي_ 

33التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة_ 

332332المساهمات في المنظمات العالمية_ 

8080منح لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية بعنوان التدخالت_ 

241241منح لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة غيراالدارية بعنوان التدخالت_ 

3659236592مجموع نفقات التصرف

           IV -7105055495االستثمارات المباشرة

84505900البرامج اإلعالمية_ 

10005900البحث العلمي الجامعي_ 

5910039945البحوث العلمية العامة_ 

25003750النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا_ 

           V -66451783التمويل العمومي

66351773معاهد ومراكز البحث العلمي_ 

1010الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتثمين_ 

          VI -475511660موارد القروض الخارجية الموظفة

210511160البحوث العلمية العامة_ 

2650500المركز الوطني للبحوث في علوم المواد_ 

8245068938مجموع نفقات التنمية

119042105530المجموع العام

تبويب نفقات ميزانية برنامج البحث العلمي
النفقات

2013تقديرات 



دفعتعهد

            I -6060460604:تأجير

5880058800تأجير األعوان القارين وغير القارين بمؤسسات الخدمات الجامعية_ 

404404منح لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية بعنوان التأجير_ 

14001400تأجير األعوان العاملين بالخارج_ 

            II -3653836538وسائل المصالح

263263نفقات تسيير المصالح الخارجية_ 

3627536275منح  المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية بعنوان التسير_ 

            III -150945150945التدخالت

138900138900التحويالت_ 

9595التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة_ 

2020تدخالت المصالح بالخارج_ 

1193011930منح المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية بعنوان التدخل_ 

248087248087مجموع نفقات التصرف

           IV -3848523290االستثمارات المباشرة

173859390بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية_ 

1690012000تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية_  

42001900تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية_ 

           V -503757370موارد القروض الخارجية الموظفة

503757270بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية_ 

0100تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية_ 

8886030660مجموع نفقات التنمية

336947278747المجموع العام

تبويب نفقات ميزانية برنامج الخدمات الجامعية

النفقات
2013تقديرات 



دفعتعهد

            I -3141331413:تأجير

472472المنح المخولة للسلط العمومية_ 

3089330893تأجير األعوان القارين وغير القارين باإلدارة المركزية_ 

4848منح المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية بعنوان التأجير_ 

            II -60416041وسائل المصالح

52015201نفقات تسيير المصالح العمومية_ 

840840منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

            III -554554التدخالت

6060المساهمات في المنظمات العالمية_ 

445445التدخالت في الميدان االجتماعي_ 

4949منح بعنوان التدخالت لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

3800838008مجموع نفقات التصرف

           IV -1839320460االستثمارات المباشرة

0215دراسات عامة_ 

0500شراء أراضي_ 

62506100بنايات إدارية_ 

21932575تجهيزات إدارية_ 

100870البرامج اإلعالمية_ 

050مصاريف االعالنات واالشهار_ 

65506850مركز الخوارزمي للحساب اآللي_ 

33003300نفقات مختلفة_ 

           V -81571860موارد القروض الخارجية الموظفة

0160دراسات عامة_ 

80651650بناءات إدارية_ 

9250تجهيزات إدارية_ 

2655022320مجموع نفقات التنمية

6455860328المجموع العام

تبويب نفقات ميزانية برنامج القيادة والمساندة 
النفقات

2013تقديرات 



دفعتعهد

            I -653200653200:تأجير

622397622397تأجير األعوان القارين وغير القارين بمؤسسات التعليم العالي_ 

2680826808منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

39953995منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير االدارية_ 

            II -4053740537وسائل المصالح

3850238502منح تسيير المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

20352035منح تسيير المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير االدارية_ 

            III -81118111التدخالت

3030التدخالت في ميدان التعليم والتكوين_ 

77287728منح لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية بعنوان التدخالت_ 

353353منح لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير االدارية بعنوان التدخالت_ 

701848701848مجموع نفقات التصرف

           IV -13607079370االستثمارات المباشرة

42001800برنامج دعم الجودة_ 

9635040450بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي_ 

685014350تهيئة مؤسسات التعليم العالي_ 

2867022770تجهيز مؤسسات التعليم العالي_ 

           V -4220036500موارد القروض الخارجية الموظفة

98002200برنامج دعم الجودة_ 

1000017400بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي_ 

2240016900تجهيز مؤسسات التعليم العالي_ 

           VI -11701170التمويل العمومي

10701070مدينة العلوم_ 

100100قصر العلوم_ 

179440117040مجموع نفقات التنمية

881288818888المجموع العام

تبويب نفقات ميزانية برنامج التعليم العالي
النفقات

2012م محين .ق



دفعتعهد

            I -3001430014:تأجير

2595325953تأجير األعوان القارين وغير القارين بمؤسسات البحث العلمي_ 

185185منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

38763876منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير االدارية_ 

            II -32603260وسائل المصالح

550550منح تسيير المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

27102710منح تسيير المؤسسات العمومية ذات الصبغة غيراالدارية_ 

            III -12661266التدخالت

680680التدخالت في ميدان البحث العلمي_ 

33التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة_ 

313313المساهمات في المنظمات العالمية_ 

8383منح لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية بعنوان التدخالت_ 

187187منح لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة غيراالدارية بعنوان التدخالت_ 

3454034540مجموع نفقات التصرف

           IV -4824364210االستثمارات المباشرة

80006000البرامج اإلعالمية_ 

100008900البحث العلمي الجامعي_ 

2724347160البحوث العلمية العامة_ 

30002150النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا_ 

           V -10952542التمويل العمومي

10952492المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية_ 

50الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتثمين_ 

          VI -24009150موارد القروض الخارجية الموظفة

24009000البحوث العلمية العامة_ 

150النهوض بالبحوث التنموية والتكنولوجيا_ 

5173875902مجموع نفقات التنمية

86278110442المجموع العام

تبويب نفقات ميزانية برنامج البحث العلمي
النفقات

2012م محين .ق



دفعتعهد

            I -5010650106:تأجير

4852848528تأجير األعوان القارين وغير القارين بمؤسسات الخدمات الجامعية_ 

404404منح لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية بعنوان التأجير_ 

11741174تأجير األعوان العاملين بالخارج_ 

            II -3290032900وسائل المصالح

280280نفقات تسيير المصالح الخارجية_ 

3262032620منح  المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية بعنوان التسير_ 

            III -135812135812التدخالت

124900124900التحويالت_ 

9595التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة_ 

3535تدخالت المصالح بالخارج_ 

1078210782منح المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية بعنوان التدخل_ 

218818218818مجموع نفقات التصرف

           IV -3152024180االستثمارات المباشرة

1822010880بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية_ 

910011300تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية_ 

42002000تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية_ 

           V -28803920موارد القروض الخارجية الموظفة

28803720بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية_ 

200تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية_ 

            VI -01000التمويل العمومي

1000منح استثمار في ميدان السكن الجامعي الخاص_ 

3440029100مجموع نفقات التنمية

253218247918المجموع العام

تبويب نفقات ميزانية برنامج الخدمات الجامعية

النفقات
2012م محين .ق



دفعتعهد

            I -2774327743:تأجير

410410المنح المخولة للسلط العمومية_ 

2728727287تأجير األعوان القارين وغير القارين باإلدارة المركزية_ 

4646منح المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية بعنوان التأجير_ 

            II -56855685وسائل المصالح

48554855نفقات تسيير المصالح العمومية_ 

830830منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

            III -472472التدخالت

6060المساهمات في المنظمات العالمية_ 

385385التدخالت في الميدان االجتماعي_ 

2727منح بعنوان التدخالت لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

3390033900مجموع نفقات التصرف

           IV -2115525180االستثمارات المباشرة

900420دراسات عامة_ 

2000700شراء أراضي_ 

57009200بنايات إدارية_ 

21052150تجهيزات إدارية_ 

10002510البرامج اإلعالمية_ 

57506500مركز الخوارزمي للحساب اآللي_ 

37003700نفقات مختلفة_ 

           V -4040540موارد القروض الخارجية الموظفة

4000500دراسات عامة_ 

4040تجهيزات إدارية_ 

2519525720مجموع نفقات التنمية

5909559620المجموع العام

تبويب نفقات ميزانية برنامج القيادة والمساندة 
النفقات

2012م محين .ق



دفعتعهد

            I -593721593721:تأجير

565415565415تأجير األعوان القارين وغير القارين بمؤسسات التعليم العالي_ 

2471424714منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

35923592منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير االدارية_ 

            II -4037940379وسائل المصالح

3845938459منح تسيير المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

19201920منح تسيير المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير االدارية_ 

            III -67866786التدخالت

6060المساهمات في المنظمات العالمية_ 

64316431منح لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية بعنوان التدخالت_ 

295295منح لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير االدارية بعنوان التدخالت_ 

640886640886مجموع نفقات التصرف

           IV -5660542333االستثمارات المباشرة

0479برنامج دعم الجودة_ 

2305523254بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي_ 

3355018600تجهيز مؤسسات التعليم العالي_ 

           V -1810032969موارد القروض الخارجية الموظفة

01798برنامج دعم الجودة_ 

325027980بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي_ 

148503191تجهيز مؤسسات التعليم العالي_ 

           VI -11001100التمويل العمومي

850850مدينة العلوم_ 

250250قصر العلوم_ 

7580576402مجموع نفقات التنمية

716691717288المجموع العام

تبويب نفقات ميزانية برنامج التعليم العالي

النفقات
2011 انجازات 



دفعتعهد

            I -2310923109:تأجير

1820418204تأجير األعوان القارين وغير القارين بمؤسسات البحث العلمي_ 

19721972منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

29332933منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير االدارية_ 

            II -32963296وسائل المصالح

26212621منح تسيير المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

675675منح تسيير المؤسسات العمومية ذات الصبغة غيراالدارية_ 

            III -986986التدخالت

453453التدخالت في ميدان البحث العلمي_ 

11التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة_ 

297297المساهمات في المنظمات العالمية_ 

187187منح لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية بعنوان التدخالت_ 

4848منح لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة غيراالدارية بعنوان التدخالت_ 

2739127391مجموع نفقات التصرف

           IV -3057556791االستثمارات المباشرة

47007794البرامج اإلعالمية_ 

8008657البحث العلمي الجامعي_ 

2352538748البحوث العلمية العامة_ 

15501592النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا_ 

           V -17213236التمويل العمومي

12772812المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية_ 

444424الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتثمين_ 

          VI -86367757موارد القروض الخارجية الموظفة

73866900البحوث العلمية العامة_ 

1250857النهوض بالبحوث التنموية والتكنولوجيا_ 

4093267784مجموع نفقات التنمية

6832395175المجموع العام

تبويب نفقات ميزانية برنامج البحث العلمي
النفقات

2011 انجازات 



دفعتعهد

            I -4588145881:تأجير

4421044210تأجير األعوان القارين وغير القارين بمؤسسات الخدمات الجامعية_ 

402402منح لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية بعنوان التأجير_ 

12691269تأجير األعوان العاملين بالخارج_ 

            II -3372733727وسائل المصالح

180180نفقات تسيير المصالح الخارجية_ 

3354733547منح  المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية بعنوان التسير_ 

            III -111768111768التدخالت

100889100889التحويالت_ 

3434التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة_ 

3535تدخالت المصالح بالخارج_ 

1081010810منح المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية بعنوان التدخل_ 

191376191376مجموع نفقات التصرف

           IV -479010925االستثمارات المباشرة

18008022بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية_ 

29902903تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية_ 

           V -20249214موارد القروض الخارجية الموظفة

12649214بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية_ 

7600تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية_ 

            VI -2000409التمويل العمومي

2000409منح استثمار في ميدان السكن الجامعي الخاص_ 

881420548مجموع نفقات التنمية

200190211924المجموع العام

تبويب نفقات ميزانية برنامج الخدمات الجامعية

النفقات
2011 انجازات 



دفعتعهد

            I -2748227482:تأجير

200200المنح المخولة للسلط العمومية_ 

2718927189تأجير األعوان القارين وغير القارين باإلدارة المركزية_ 

9393منح المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية بعنوان التأجير_ 

            II -58185818وسائل المصالح

53045304نفقات تسيير المصالح العمومية_ 

514514منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

            III -309309التدخالت

292292التدخالت في الميدان االجتماعي_ 

1717منح بعنوان التدخالت لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية_ 

3360933609مجموع نفقات التصرف

           IV -6713531919االستثمارات المباشرة

056دراسات عامة_ 

15001156شراء أراضي_ 

118003960بنايات إدارية_ 

1587842تجهيزات إدارية_ 

50222237البرامج اإلعالمية_ 

2090810885تهيئة مؤسسات التعليم العالي_ 

165187321تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية_ 

65002272مركز الخوارزمي للحساب اآللي_ 

33003190نفقات مختلفة_ 

           V -1090موارد القروض الخارجية الموظفة

1090تجهيزات إدارية_ 

6724431919مجموع نفقات التنمية

10085365528المجموع العام

تبويب نفقات ميزانية برنامج القيادة والمساندة 

النفقات
2011 انجازات 



بالزيادةبالنقصبالزيادةبالنقصبالزيادةبالنقص

175 319 2381 937217 101 8491 208 1751 674144 064 4061 108 7361 67079 028 1نفقات التصّرف

516 045 6351 881197 168847 960946 208126 261819 755856 50664 791التأجير العمومي

516 045 8811 168847 208946 261819 506856 791على الموارد العامة للميزانية

588 80898 7806 34391 66794 6765 28188 60490 6774 85وسائل المصالح

588 78098 34391 67694 28188 67790 85على الموارد العامة للميزانية

670 50239 1683 78136 16837 98236 16818635 36على الموارد الذاتية للمؤسسات

071 794175 27712 338162 548168 79011 864156 377161 48710 151التدخل العمومي

071 277175 338162 790168 864156 487161 151على الموارد العامة للميزانية

على الموارد الذاتية للمؤسسات

759 709281 76233 956247 194266 76219 668247 165230 76216 247نفقات التنمية

759 709276 05033 456243 406262 05019 885243 165226 05016 243االستثمارات المباشرة

759 940196 456192 940187 895192 940163 192على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 

الموظفة
50 11062 99050 11075 00050 11080 000

000 7122885 5004 7122124 7834 7129293 4التمويل العمومي

000 7125 5004 7124 2834 7123 4على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 

الموظفة
05005000000

934 600 2351 6990251 349 8051 475 5811 436212163 312 0741 339 7361 09479 43217 276 1مجموع منحة الدولة

مجموع الميزانية باعتبار الموارد 

الذاتية
1 312 60017 28079 7361 375 0561 348 6040163 5811 513 5861 385 8670254 7371 640 604

الخط المرجعي(CDMT)م .م.ن.إ
التعديالت

(CDMT)م .م.ن.إ

إطار النفقات الجملي للوزارة على المدى المتوسط
201320142015

الخط المرجعي
التعديالت

الخط المرجعي(CDMT)م .م.ن.إ
التعديالت



بالزيادةبالنقصبالزيادةبالنقصبالزيادةبالنقص

409 497952 912170 974781 504864 470109 719755 796785 92355 729نفقات التصّرف

288 574894 714166 310727 204809 106106 408703 079732 32953 679التأجير العمومي

288 714894 310727 106809 408703 329732 679على الموارد العامة للميزانية

280 11948 1613 20145 56746 6342 21243 05444 1582 42وسائل المصالح

280 16148 20145 63446 21243 15844 42على الموارد العامة للميزانية

345 62027 7252 04324 31826 7251 80324 7257824 24على الموارد الذاتية للمؤسسات

841 0369 4639 7319 0998 4356649 8التدخل العمومي

841 0369 4639 7319 0998 4359 8على الموارد العامة للميزانية

على الموارد الذاتية للمؤسسات

878 838144 04027 796117 756121 0404 750117 290108 0408 117نفقات التنمية

878 008142 87027 296115 426120 8704 250115 620107 8708 115االستثمارات المباشرة

878 37093 09679 37076 65079 37064 79على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 

الموظفة
36 50042 60036 50044 20036 50049 000

000 1708302 5001 1703301 5001 1703301 1التمويل العمومي

000 1702 5001 1701 5001 1701 1على الموارد العامة للميزانية

287 097 5311 9520197 770898 527986 5100113 469872 126894 62056 9638 846مجموع منحة الدولة

مجموع الميزانية باعتبار الموارد 

الذاتية
871 6888 62056 204919 272897 2350114 8451 012 813923 6770200 1511 124 632

التعديالت

(CDMT)م .م.ن.إ

التعديالت

الخط المرجعي(CDMT)م .م.ن.إ

التعديالت

الخط المرجعي(CDMT)م .م.ن.إ

إطار نفقات برنامج التعليم العالي على المدى المتوسط

التعليم العالــي: 1البرنامج 

201320142015

الخط المرجعي



بالزيادةبالنقصبالزيادةبالنقصبالزيادةبالنقص

053 57344 4805 14338 96440 1792 59237 92267036 35نفقات التصّرف

873 43538 4385 18033 87335 3072 83632 21562131 31التأجير العمومي

873 43838 18033 30735 83632 21531 31على الموارد العامة للميزانية

811 6321793 6473 5091383 4903 3901003 3وسائل المصالح

811 6323 6473 5093 4903 3903 3على الموارد العامة للميزانية

48330453483847548316499على الموارد الذاتية للمؤسسات

369 4101 3161 363471 2661 317511 1التدخل العمومي

369 4101 3161 3631 2661 3171 1على الموارد العامة للميزانية

على الموارد الذاتية للمؤسسات

281 62174 9021 96075 05881 9026 93875 70568 9026 75نفقات التنمية

281 07971 3602 86073 50077 3604 65573 70566 3606 73االستثمارات المباشرة

281 21060 86064 21065 49564 21055 64على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 

الموظفة
9 15011 1609 15012 0009 15011 000

000 5424583 1002 5584 5421 2832 5422592 2التمويل العمومي

000 5423 5002 5422 7832 5421 2على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 

الموظفة
_500_1600__

334 072118 0796 3822 103114 069122 081479 530113 015721105 8247 111مجموع منحة الدولة

مجموع الميزانية باعتبار الموارد 

الذاتية
112 3077 045721105 983113 564559 069122 578114 8652 0796 088118 833

الخط المرجعي

التعديالت

الخط المرجعي(CDMT)م .م.ن.إ

التعديالت

(CDMT)م .م.ن.إ

إطار نفقات برنامج البحث العلمي على المدى المتوسط

البحث العلمي: 2البرنامج 

201320142015

الخط المرجعي

التعديالت

(CDMT)م .م.ن.إ



بالزيادةبالنقصبالزيادةبالنقصبالزيادةبالنقص

161 382277 77933 132243 596262 53626 087235 516248 57120 227نفقات التصّرف

999 17773 82218 96755 03366 93413 60453 49460 1108 52التأجير العمومي

999 82273 96755 93466 60453 11060 52على الموارد العامة للميزانية

900 24739 6533 18236 76838 4142 53835 32236 2162 34وسائل المصالح

900 65339 18236 41438 53835 21636 34على الموارد العامة للميزانية

671 74093111 11510 74037511 58610 74015410 10على الموارد الذاتية للمؤسسات

262 305163 983151 188156 945146 701150 2449 141التدخل العمومي

262 305163 983151 188156 945146 244150 141على الموارد العامة للميزانية

على الموارد الذاتية للمؤسسات

600 80038 80020 20017 40039 80021 66017 86030 80012 17نفقات التنمية

600 80038 80021 20016 40039 80022 66016 86030 80013 16االستثمارات المباشرة

100 88020 90012 88022 29012 88023 12على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 

الموظفة
3 9207 3703 92016 3003 92018 500

0000 0001 00001 0001 00001 0001 1التمويل العمومي

0000 00001 00001 1على الموارد العامة للميزانية

761 224315 00043 5791 332261 201301 00038 3361 747253 376278 00034 3711 245مجموع منحة الدولة

مجموع الميزانية باعتبار الموارد 

الذاتية
256 1111 15434 376289 333264 0761 00038 576312 447272 3191 00044 155327 432

إطار نفقات برنامج الخدمات الجامعية على المدى المتوسط

الخدمات الجامعية : 3البرنامج 

201320142015

الخط المرجعي

التعديالت

الخط المرجعي(CDMT)م .م.ن.إ

التعديالت

الخط المرجعي(CDMT)م .م.ن.إ

التعديالت

(CDMT)م .م.ن.إ



بالزيادةبالنقصبالزيادةبالنقصبالزيادةبالنقص

552 78545 7677 60037 11041 4905 00836 75238 2562 35نفقات التصّرف

356 44838 9087 71130 84834 8634 41329 56031 8532 28التأجير العمومي

356 90838 71130 86334 41329 85331 28على الموارد العامة للميزانية

597 3342636 3136 1191946 0416 9121296 5وسائل المصالح

597 3346 3136 1196 0416 9126 5على الموارد العامة للميزانية

220801402208014022080140على الموارد الذاتية للمؤسسات

491635545086857652673599التدخل العمومي

491554508576526599على الموارد العامة للميزانية

على الموارد الذاتية للمؤسسات

000 72024 7201 00025 72024 7201 32025 40022 7203 25نفقات التنمية

000 72024 7201 00025 72024 7201 32025 40022 7203 25االستثمارات المباشرة

500 18022 50025 18021 46025 18020 25على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 

الموظفة
5401 8605402 5005401 500

0000000التمويل العمومي

000000على الموارد العامة للميزانية

552 78569 7207 4871 60063 11065 7205 2101 32862 75260 4002 9763 60مجموع منحة الدولة

مجموع الميزانية باعتبار الموارد 

الذاتية
61 1963 4802 75260 46862 4301 8005 11065 74063 7071 8007 78569 692

إطار نفقات برنامج القيادة والمساندة على المدى المتوسط

التعديالت

(CDMT)م .م.ن.إ

التعديالت

الخط المرجعي(CDMT)م .م.ن.إ

التعديالت

الخط المرجعي(CDMT)م .م.ن.إ

اإلدارة العامة: 4البرنامج  

201320142015

الخط المرجعي



بحساب الدينار

000 018 00090 554 000783 536 693نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136

000 907 0001 165 00029 258 27منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير حسب البرامج01137

000 000935 930 0004 995 3منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير حسب البرامج01138

000 000226 400 0001 174 1تأجير األعوان العاملين بالخارج حسب البرامج01139

000 086 00093 049 000819 963 725جملة القسم األول 

000 000476 221 0004 745 3نفقات وسائل المصالح حسب البرامج02236

02237
منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغالل التجهيزات 

000 493 0007 445 00079 952 71العمومية  حسب البرامج

02238
منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغالل التجهيزات 

000 882 0001 035 2العمومية  حسب البرامج
-153 000

000 17-000 000263 280نفقات تسيير المصالح بالخارج حسب البرامج02239

000 799 0007 811 00085 012 78جملة القسم الثاني 

000 960 00013 865 000139 905 125نفقات التدخل العمومي حسب البرامج03336

000 047 0002 584 00020 537 18منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخل حسب البرامج03337

000 000111 000464 353منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخل حسب البرامج03338

000 15-000 00020 35تدخالت المصالح بالخارج حسب البرامج03339

000 103 00016 933 000160 830 144جملة القسم الثالث 

000 988 000116 793 065 0001 805 948الجملة العامـة

المصالح المركزية: التعليم العالي 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمــي 

بيـان األقسام الفصل

2013نفقات التصرف لسنة 
التوزيع حسب الفصول واألقسام 

الفـــــــــــارق 2013تقديرات 2012ق م 



بحساب الدينار

000 367 00076 765 000698 398 622نفقات التأجير العمومي حسب البرامج01136

000 905 0001 713 00028 808 26منحة بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 01137

000 000935 930 0004 995 3منحة بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 01138
000 207 00079 408 000732 201 653جملة القسم األول

000 828 0003 330 00042 502 38منحة بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 02237

000 153-000 882 0001 035 2منحة بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 02238

000 675 0003 212 00044 537 40جملة القسم الثاني 
0000 00030 30نفقات التدخل العمومي حسب البرامج03336

000 000877 605 0008 728 7منحة بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة حسب البرامج03337

000 000111 000464 353منحة بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة حسب البرامج03338

000 000988 099 0009 111 8جملة القسم الثالث 

000 870 00083 719 000785 849 701الجملة العامـة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمــي 
2013نفقات التصرف لسنة 

التوزيع حسب الفصول واألقسام 

الفـــــــــــارقبيـان األقسامالفصل

برنامج التعليم العالي

2013تقديرات 2012ق م 



بحساب الدينار
2013تقديرات 2012ق م 

000 272 00010 800 00058 528 48نفقات التأجير العمومي حسب البرامج01136

0000 000404 404منحة للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير حسب البرامج01137

000 000226 400 0001 174 1تأجير األعوان العاملين بالخارج حسب البرامج01139

000 498 00010 604 00060 106 50جملة القسم األول

000 655 0003 275 00036 620 32منحة للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير حسب البرامج02237

000 17-000 000263 280نفقات تسيير المصالح بالخارج حسب البرامج02239

000 638 0003 538 00036 900 32جملة القسم الثاني 

000 000 00014 995 000138 995 124نفقات التدخل العمومي حسب البرامج03336

000 148 0001 930 00011 782 10منحة للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخل حسب البرامج03337

000 15-000 00020 35تدخالت المصالح بالخارج حسب البرامج00339

000 133 00015 945 000150 812 135جملة القسم الثالث 

000 269 00029 087 000248 818 218الجملة العامـة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمــي 
2013نفقات التصرف لسنة 

التوزيع حسب الفصول واألقسام 

الفـــــــــــارقبيـان األقسامالفصل

برنامج الخدمات الجامعية 

3



بحساب الدينار
تقديراتق م

20122013
000 637 0001 676 00032 039 31نفقات التأجير العمومي حسب البرامج01136

01137
منحة بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة 

العمومية حسب البرامج
185 00099 000-86 000

منحة بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غيرالخاضعة لمجلة المحاسبة 01138
العمومية حسب البرامج

3 876 0004 437 000561 000

000 112 0002 212 00037 100 35جملة القسم األول 

000 130-000 000980 110 1نفقاتوسائل المصالح حسب البرامج02236

02237
منحة بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة 

العمومية حسب البرامج
550 000470 000-80 000

02238
منحة بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الغير خاضعة لمجلة المحاسبة 

العمومية حسب البرامج
2 710 0003 020 000310 000

000 000100 470 0004 370 4جملة القسم الثاني 
000 00049 000610 561نفقات التدخل العمومي حسب البرامج03336

03337
منحة بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة 

العمومية حسب البرامج
83 00080 000-3 000

03338
منحة بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الغير خاضعة لمجلة المحاسبة 

العمومية حسب البرامج
187 000241 00054 000

000 000100 000931 831جملة القسم الثالث 

000 312 0002 613 00042 301 40الجملة العامـة

الفـــــــــــارقبيـان األقسامالفصل

وزارة التعليم العالي والبحث العلمــي 
قسم البحث العلمي : التعليم العالي 

2013نفقات التصرف لسنة 
التوزيع حسب الفصول واألقسام



بحساب الدينار
تقديرات ق م

20122013
000 347 0001 300 00027 953 25نفقات التأجير العمومي حسب البرامج01136

منحة بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 01137
حسب البرامج

185 00099 000-86 000

منحة بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غيرخاضعة لمجلة المحاسبة 01138
العمومية حسب البرامج

3 876 0004 437 000561 000

000 822 0001 836 00031 014 30جملة القسم األول 

000 80-000 000470 550نفقات وسائل المصالح حسب البرامج02236

02237
منحة بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة 

العمومية حسب البرامج
2 710 0003 020 000310 000

000 000230 490 0003 260 3جملة القسم الثاني 
000 51-000 000945 996نفقات التدخل العمومي حسب البرامج03336

03337
منحة بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة 

العمومية حسب البرامج
83 00080 000-3 000

03338
منحة بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الغير خاضعة لمجلة المحاسبة 

العمومية حسب البرامج
187 000241 00054 000

0000 266 0001 266 1جملة القسم الثالث 

000 052 0002 592 00036 540 34الجملة العامـة

الفـــــــــــارقبيـان األقسامالفصل

وزارة التعليم العالي والبحث العلمــي 
برنامج البحث العلمي 

2013نفقات التصرف لسنة 
التوزيع حسب الفصول واألقسام 



بحساب الدينار
تقديرات ق م

20122013

000 668 0003 365 00031 697 27نفقات التأجير العمومي حسب البرامج01136

منحة بعنوان التأجير لمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 01137
حسب البرامج

46 00048 0002 000

000 670 0003 413 00031 743 27جملة القسم األول 

000 000346 201 0005 855 4نفقات وسائل المصالح حسب البرامج02236

منحة بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 02237
حسب البرامج

830 000840 00010 000

000 000356 041 0006 685 5جملة القسم الثاني 

000 00060 000505 445نفقات التدخل العمومي حسب البرامج03336

منحة بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 03337
حسب البرامج

27 00049 00022 000

000 00082 000554 472جملة القسم الثالث 

000 108 0004 008 00038 900 33الجملة العامـة

الفـــــــــــارقبيـان األقسامالفصل

وزارة التعليم العالي والبحث العلمــي 
برنامج القيادة والمساندة

2013نفقات التصرف لسنة 
التوزيع حسب الفصول واألقسام



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م

المشاريع المتواصـلة 
برامج إعالمية06.605

500(2012القسط التاسع )الشبكة املوحدة للبحث العلمي03
300(القسط الثالث والرابع)الشبكة املوحدة للبحث العلمي07
100الشبكة املوحدة للبحث العلمي القسط اخلامس09

06.60500009000جملة الفصل 
البحوث العلمية العامة06.618

600 1(بناء حمضنة املؤسسات)القطب التكنولوجي بربج السدرية08
100جتهيز املعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي والكيميائي14
400القسط الرابع_ إقتناء جتهيزات علمية كربى16
000 4هتيئة األقطاب التكنولوجية والتنموية23
300هتيئة وتوسعة مركزحبوث وتكنولوجيا الطاقة26
300القسط الثاين_ هتيئة القطب التكنولوجي بربج السدرية30
جتهيز مركز البحث يف االعالمية وامللتميديا واملعاجلة الرقمية 38

القسط األول-بصفاقص
5002 000

000 8002جتهيز مركز البحث يف امليكروإلكرتونيك والنانوتكنولوجيا39
800تثمني نتائج البحث وتسجيل براءات االخرتاع41

دفـع

 2013ميزانية التنمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 
برنامج البحث العلمي

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعفقـرةفصل
2013تقديرات 

تعهـد



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
دفـع

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعفقـرةفصل
2013تقديرات 

تعهـد

100القسط اخلامس_ إقتناء جتهيزات علمية كربى56
200القسط الثالث_ هتيئة القطب التكنولوجي بربج السدرية59
200بناء مقر املركز الوطين للبحوث يف علوم املواد66
القطب )بناء مركز البحث يف علوم و تكنولوجيا النسيج77

(التكنولوجي باملنستري
100100

200200800جتهيز خمابر مركز حبوث وتكنولوجيا املياه بربج السدرية79

000 8002501جتهيز خمابر مركز حبوث وتكنولوجيات االطاقة بربج السدرية80
000 2502501جتهيز خمابر مركز البيوتكنولوجيا بربج السدرية81
200800(بناء فضاءات مشرتكة)القطب التكنولوجي بربج السدرية90
500 2القسط السابع:اقتناء جتهيزات علمية كربى96
800بناء مقر مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية97

تأثيث وجتهيز مكتبة مركز الدراسات والبحوث يف حوار 101
احلضارات واألديان املقارنة

20

50مركز الدراسات والبحوث يف حوار احلضارات واألديان املقارنة102
29529525100تأثيث وجتهيز املصاحل املشرتكة بربج السدرية104

200جتهيز املركز الوطين للبحوث يف علوم املواد بربج السدرية108



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
دفـع

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعفقـرةفصل
2013تقديرات 

تعهـد

تأثيث وجتهيز قاعة حماضرات وندوات مبركز البحوث 111
والدراسات يف حوار احلضارات واألديان

40

135صيانة التجهيزات العلمية113
135700القسط التاسع_إقتناء جتهيزات علمية كربى115

200جتهيز خمابر املركز الوطين للبيوتكنولوجيا بصفاقس119
500 8002 20102برنامج- الربنامج الوطين للبحث العلمي120

500 0009 201115برنامج- الربنامج الوطين للبحث العلمي123
100100100املصاحل املشرتكة بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت124
56056040160جتهيز حمضنة املؤسسات بسيدي ثابت126
000 00010 00010 201210برنامج- الربنامج الوطين للبحث العلمي127

200احداث قاعدة تكنولوجية مبركز حبوث وتكنولوجيات الطاقة130

200فضاء تكنولوجي مبركز حبوث وتكنولوجيات املياه بربج السدرية131
160 44511 10534 9002 10085527 06.61810جملة الفصل 

النهوض بالبحوث التنموية والتكنولوجيا06.619
300دعم الثقافة العلمية03
300 1دعم التعاون الدويل04
150تقييم أنشطة البحث العلمي06

7500 06.61900001جملة الفصل



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
دفـع

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعفقـرةفصل
2013تقديرات 

تعهـد

160 09511 10537 9002 10085527 10جملة المشاريع المتواصلة

المشاريع الجديدة
برامج إعالمية06.605

000 4505 4508 8الشبكة املوحدة للبحث العلميج
0000 45005 45008 06.6058جملة الفصل 

البحوث العلمية العامة06.618
200500 2005 5(االقسط الثاين)بناء مركز البحث يف علوم النسيجج

000 0005 00026 201326برنامج-الربنامج الوطين للبحث العلميج
5000 20005 200031 06.61831جملة الفصل 

النهوض بالبحوث التنموية والتكنولوجيا06.619
000 5002 5002 2دعم التعاون العلميج

0000 50002 50002 06.6192جملة الفصل 

5000 150012 150042 42جملة المشاريع الجديدة

160 59511 10549 0502 25085570 52الجملة العامة



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م

المشاريع المتواصـلة 
دراسات عامة06.600

75دراسات متعلقة بإحداث أقطاب تكنولوجية01
50إعتمادات الدراسات02
40160إستشارة ومساعدة فنية03

06.6000000165160جملة الفصل 
بناءات إدارية06.603

200هتيئات خمتلفة02
50إعتمادات الدراسات06

50هتيئة مقر مركز الدراسات والبحوث يف حوار احلضارات واألديان07
50بناء مكاتب حتويل التكنولوجيا08

06.60300003500جملة الفصل
تجهيزات إدارية06.604

400اقتناء وسائل نقل01

70جتهيز مقر املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين11

 2013ميزانية التنمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 
(بحث العلمي)برنامج القيادة والمساندة 

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعفقـرةفصل
2013تقديرات 

دفـعتعهـد



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعفقـرةفصل
2013تقديرات 

دفـعتعهـد

13

جتهيز مركز البحوث والدراسات يف حوار احلضارات واألديان 
25املقارنة

20جتهيز املركز الوطين للبحوث يف علوم املواد بربج السدرية14

30جتهيز مقرمركز حبوث وتكنولوجيا املياه بربج السدرية16

50جتهيز مركز حبوث وتكنولوجيا الطاقة بربج السدرية17
10جتهيز مقر مركز البيوتكنولوجيا بربج السدرية18

20جتهيز املعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي والكيميائي20
30جتهيز مقر مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس21

06.60400006550جملة الفصل 
برامج إعالمية06.605

40جتهيزات ومعدات إعالمية18
06.6050000400جملة الفصل 

210160 00001جملة المشاريع المتواصلة

المشاريع الجديدة
بناءات إدارية06.603

150150100هتيئات خمتلفة02
06.603150015001000جملة الفصل 

تجهيزات إدارية06.604



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعفقـرةفصل
2013تقديرات 

دفـعتعهـد

293922939215050اقتناء وسائل النقل01

10010050جتهيز مقر الوزارة03
505020جتهيز مقر مركز البيوتكنولوجيا بربج السدرية18

06.604443924439222050جملة الفصل 
برامج إعالمية06.605

10010080جتهيزات ومعدات إعالمية18
06.60510001000800جملة الفصل 

693926939240050جملة المشاريع الجديدة

610210 69392693921الجملة العامة



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م

المشاريع المتواصـلة 
100100123المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية07.708

23اقتناء وسائل النقل
100100100بناء وحدة التصرف يف املصادر املشعة

07.708100010001230جملة الفصل 

100010001230جملة المشاريع المتواصلة

المشاريع الجديدة
700700400المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية07.804

200200200تركيز ساعة ذرية
500500200اقتناء جتهيزات علمية

101010الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد
101010اقتناء جتهيزات مسعية بصرية وعلمية

950950400المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيمائي
800800300اقتناء جتهيزات علمية لفائدة خمابر البحث

150150100القيام بدراسات واقتناء جتهيزات  لتأهيل خمابر املعهد

 2013ميزانية التنمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 
(برنامج البحث العلمي)التمويل العمومي 

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعفقـرةفصل
2013تقديرات 

دفـعتعهـد



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعفقـرةفصل
2013تقديرات 

دفـعتعهـد

650500500 2502 6502 2502 2مركز البحوث في علوم المواد
650500500 2502 6502 2502 2اقتناء جتهيزات علمية لفائدة خمابر البحث

500300 5002 2مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس
500300 5002 2اقتناء جتهيزات علمية لفائدة خمابر البحث

13513550السدرية ببرج البيوتكنولوجيا مركز
13513550هتيئة بيوت زراعية

660500 6501 5452 6506 5452 07.8046جملة الفصل 

660500 6501 5452 6506 5452 6جملة المشاريع الجديدة

783500 6501 6452 6506 6452 6الجملة العامة



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
المشاريع المتواصـلة 

دراسات عامة06.600
50دراسات خمتلفة01

06.6000000500جملة الفصل 
شراء أراضي06.601

500إقتناء أراضي01

06.60100005000جملة الفصل 
بناءات إدارية06.603

700 1إعتمادات الدراسات01
100هتيئات مبقر الوزارة06
200دراسات لفائدة املعاهد العليا للدراسات التكنولوجية07
200100800 2002 2بناء مقر جامعة جندوبة11
500500200بناء مقر جامعة قابس12
955100700 9551 1بناء مقر جامعة قفصة13

95535050 9551 1بناء مقر جامعة القريوان14
100بناء مقر أرشيف بالوزارة15
955700100 9551 1بناء مقر جامعة املنستري16

 2013ميزانية التنمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 
(التعليم العالي)برنامج القيادة والمساندة 

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعفقـرةفصل
2013تقديرات 

دفـعتعهـد



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعفقـرةفصل
2013تقديرات 

دفـعتعهـد

100بناء مقر اجلامعة االفرتاضية17
100توسيع مقر جامعة منوبة18

650 7501 0653 0655008 06.6035008جملة الفصل 
تجهيزات إدارية06.604

300إقتناء وسائل النقل01
100إقتناء جتهيزات خمتلفة لإلدارة املركزية04

06.60400004000جملة الفصل 
البرامج اإلعالمية06.605

100املخطط املديري لإلعالمية بالوزارة04
sinus300 النظام املعلومايت للتعليم العايل 06

250السالمة املعلوماتية08
100إقتناء معدات إعالمية لإلدارة املركزية10

06.60500007500جملة الفصل 

مصاريف اإلعالنات واإلشهار06.607
50مصاريف اإلعالنات واإلشهار01

06.6070000500جملة الفصل 
نفقات مختلفة06.608

100مصاريف التأمني العشري للبنايات07

06.60800001000جملة الفصل 



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعفقـرةفصل
2013تقديرات 

دفـعتعهـد

تجهيز مؤسسات التعليم العالي06.777
500إقتناء جتهيزات ملنظومة أنرتنات13
400جتهيزات ملركز احلساب اخلوارزمي49

06.77700009000جملة الفصل 
البحث العلمي06.782

700 1تراسل املعطيات ملركز احلساب اخلوارزمي14
7000 06.78200001جملة الفصل 

650 2001 0658 0655008 5008جملة المشاريع المتواصلة
المشاريع الجديدة

بناءات إدارية06.603
200 5001 5003 3اعتمادات الدراسات01
400400150هتيئات مبقر الوزارة06
200200100توسيع مقر جامعة تونس املنار1ج
250250100بناء مقر اإلدارة اجلهوية للخدمات اجلامعية بقابس4ج
250250100بناء مقر اإلدارة اجلهوية للخدمات اجلامعية بقفصة5ج
700700150هتئة فرع مقر الوزارة بنهج الساحل6ج
300300100هتيئة مستودع للسيارات براس الطابية7ج

9000 60001 60005 06.6035جملة الفصل 
تجهيزات إدارية06.604



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعفقـرةفصل
2013تقديرات 

دفـعتعهـد

200 6001 6001 1إقتناء وسائل النقل01

150150100إقتناء جتهيزات خمتلفة لإلدارة املركزية04
3000 75001 75001 06.6041جملة الفصل 

نفقات مختلفة06.608
300300200مصاريف التأمني العشري للبنايات07
000 0003 0003 3معاليم اإلجيار املايل09

2000 30003 30003 06.6083جملة الفصل 
تجهيز مؤسسات التعليم العالي06.777

505050إقتناء جتهيزات ملنظومة أنرتنات13
500500200جتهيزات ملركز احلساب اخلوارزمي49

06.777550055002500جملة الفصل 
البحث العلمي06.782

000 0004 0006 6تراسل املعطيات ملركز احلساب اخلوارزمي14
0000 00004 00006 06.7826جملة الفصل 

6500 200010 200017 17جملة المشاريع الجديدة

650 8501 06518 7008 06517 7008 17الجملة العامة



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م

المشاريع المتواصلــة
500 0002 4012 23124 15دعم الجودة في التعليم العالي066080800

15 23124 401002 0002 500
المشاريع المتواصلــة

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي06775
592100 6املدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس 0511
391100 9كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس0911
833400 6املدرسة القومية لعلوم اإلعالمية 1011
348400 7املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية بنابل 1721
752300 15املدرسة الوطنية للمهندسني بقابس3181
600500 84230 21املعهد الوطين للعلوم التطبيقية والتكنولوجية ومبيته3211
120100 19كلية احلقوق بصفاقس ومبيتها3661
143200 36810 8كلية العلوم بقفصة5671
515300 3معهد الدراسات التطبيقية والتكنولوجيا مباطر6323

820300 1املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية باملنستري6652

بحساب األلف دينار 

دفـعتعهـدبيـان المشاريـع

06608جملة المشاريع المتواصلة الفصل 

الكلفـة

برنامج التعليم العالـي
 2013ميزانية التنمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 

2013تقديرات 
ت ج فقرة فصل



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
100800800 2504 7كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بسوسة067758451

804200 3املعهد العايل للغات بقابس8981
850200 1املعهد العايل للعلوم اإلنسانية بتونس9011
050400350200200 00011 6املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بقليبيا 9221
522300 0005 3املعهد العايل لفنون امللتيميديا مبنوبة9514
450400 12410 9املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد9643

800 0008001 10010 3املعهد العايل لإلعالمية واإلتصاالت بربج السدرية10221
000 9806002001 5756 3املعهد العايل للفنون واحلرف بقابس10881
800 4005001 1007 2املعهد العايل للتجارة واحملاسبة ببنزرت 10923
200300 3املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات باملهدية11153
000300 5املعهد العايل للموسيقى بصفاقس11361
693200 5املعهد العايل للغات املطبقة واإلعالمية بباجة11631
800400 6املعهد العايل للبيوتكنولوجيا بصفاقس12061
650200 6املعهد العايل للعلوم وتكنولوجيات البيئة بربج السدرية 12121
170200500 0009 6املعهد العايل للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت12212
000500300400 5008 7املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة12351
000400 3املدرسة العليا للسمعي البصري والسنما بقمرت12511
800 9506001 7007 3املعهد العايل لإللكرتونيك وتقنيات اإلتصال صفاقس12761
300 9503001 7306 1املعهد العايل للتصرف الصناعي بصفاقس12861
800400 4املعهد العايل للموسيقى والفنون الدرامية بالكاف13033
600 0001 9املعهد العايل للدراسات التجارية بصفاقس13161
350250200300200 5005 6املعهد العايل للدراسات التكنولوجية مبدنني13682
200200300 4004 1املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية ببنزرت13823

الكلفـة
2013تقديرات 

دفـعتعهـد بيـان المشاريـع

بحساب األلف دينار 

ت ج فقرة فصل



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
000400 6املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقريوان0677513941

000 0006002 00016 3املدرسة الوطنية للمهندسني ببنزرت14223
250100تامعهد العايل للموسيقى: أكادميية الفنون ببئر الباي 14413
800 6009801 4005 1املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات بزغوان14522
000 6002 8501 80010 2املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بتطاوين14683
500500 10املعهد العايل للفنون واحلرف بسليانة14734
100300 5املعهد العايل للبيولوجيا التطبيقية مبدنني 14982
800100 1املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بالقصرين15442
000100 3معهد الدراسات العليا للتجارة بسوسة15651
000300 3املعهد العايل لإلعالمية باملهدية 15853
000400 5املعهد العايل لتكنولوجيا الطاقة بقفصة16071
000 0009001 5006 1املعهد العايل للفنون واحلرف بتطاوين16183
500 1004 80011 16املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين16242
100100 50011 14املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا مبنوبة16314
800 0001 9001 1001 80010 13املدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا املتقدمة بربج السدرية16521
000100 9املعهد العايل للبيولوجيا بباجة16631
810200 3املعهد العايل لإلعالمية بالكاف16733
000400 1املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات سبيطلة17642
000500 6القرية اللغوية باملهدية17753
000300 10املدرسة الوطنية للمهندسني بقفصة 17871
000300 8املعهد العايل للفنون واحلرف بقفصة 17971
000300 8املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة18071
000100 8املعهد العايل للمنظومات الصناعية بقابس18181
000200 0004 4املعهد العايل لإلعالمية مبدنني 18282

2013تقديرات 
دفـعتعهـد بيـان المشاريـعت جفقرةفصل

الكلفـة

بحساب األلف دينار 



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
000300 8املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالكاف0677518333

000600 8املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا باملهدية18453
700100املدرسة الوطنية للمهندسني بالقريوان18641
200100100املعهد العايل لتاريخ احلركة الوطنية بتونس18711
200300 6املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية بقفصة 18871
200400400 1املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات بتونس 18911
300100املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات بقفصة  19071
000500 8بناء مكاتب لألساتذة الباحثني19100
000 0001 3توسيع كلية احلقوق والعلوم السياسية  بتونس19211
500300 7املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات بتوزر00272 ج
000500 8كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد 00343 ج
000300 8املعهد العايل لعلوم وتقنيات املياه بقابس00481 ج

416 717208 6155 1507 83026 50018 700
المشاريع الجديـدة 

600600200كلية العلوم بتونس06775001111
300300100كلية العلوم ببنزرت001823
400300 4001 1كلية الطب باملنستري002552
000400 0002 2املدرسة الوطنية للمهندسني بصفاقس002961
300300100كلية الصيدلة وطب األسنان باملنستري002652
300300100املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية بصفاقس006761
400400100مركز النشر اجلامعي مبنوبة007814
800800200املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بسليانة008634
600600200املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية باملنار010111
800800200املعهد العايل للغات املطبقة واإلعالمية بباجة011631

الكلفـة بيـان المشاريـعت جفقرةفصل

06775جملـة المشاريع المتواصلة الفصل 

بحساب األلف دينار 
2013تقديرات 

دفـعتعهـد



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
800800200املعهد العايل للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت012212
500200 5001 1توسعة كلييت احلقوق والعلوم اإلقتصادية والتصرف بتونس013411
000100 0005 5املعهد العايل لإلعالمية باملهدية015853
000200 0001 1املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات بسبيطلة017642

600600150املعهد العايل ألصول الدين00111ج
300300100املعهد العايل للحضارة اإلسالمية00211ج
000100 0005 5املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات باملهدية 00453ج
000200 0009 9املعهد العايل للفنون واحلرف بسيدي بوزيد 00543ج

30 700030 70003 1500
447 417208 61535 8507 83029 65018 700

المشاريع المتواصلــة
تهيئة مؤسسات التعليم العالـي06776

900500 62هتيئة أراضي0400
100300 5كلية العلوم والرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس 1111
327200 4املدرسة الوطنية للمهندسني بتونس1311
440100 2املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات بقفصة  1571
850200 1كلية العلوم ببنزرت1723
572400 3املعهد العايل للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية بتونس1911
200200 1املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية بتونس 2011
800200 3املدرسة الوطنية للمهندسني بقابس2481
000800 3كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس2511
000200 1كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بتونس2611
900200 2املدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس3111
000200 2املعهد العايل للتكنولوجيات الطبية بتونس3311

06775جملة المشاريع الجديدة الفصل 
06775الجملة العامة الفصل 

بيـان المشاريـعت جفقرةفصل

بحساب األلف دينار 

الكلفـة
2013تقديرات 

دفـعتعهـد



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
700100 1املعهد العايل للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس067763411

100500 2كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبنوبة3614
200800 11صيانة وتعهد مؤسسات التعليم العايل 3700
550400 1كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقريوان3941
900100املعهد العايل للتنشيط الشبايب والثقايف ببئر الباي 5113
700300معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج5211
500200املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة5551
250100املدرسة التونسية للتقنيات5611
600200املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا مباطر5723
800800 2املعهد العايل للفنون واحلرف بسيدي بوزيد5942
200400200 1كلية العلوم بصفاقس6061
300100املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية بصفاقس6161
000400 2املعهد العايل للرتبية والتكوين املستمر 6211
800300كلية الطب بتونس00111 ج
15050هتيئة املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا مباطر00223 ج

120 839040008 0500
المشاريع الجديـدة 

تهيئة مؤسسات التعليم العالـي
400600 4002 2هتيئة أراضي067760400

800800200كلية الصيدلة وطب األسنان باملنستري0552
600600200كلية العلوم بتونس1111
400400100كلية طب األسنان باملنستري1252
400400100املدرسة الوطنية للمهندسني بتونس1311
800800200كلية العلوم ببنزرت1723

بيـان المشاريـعت جفقرةفصل

06776جملة المشاريع المتواصلة الفصل 

بحساب األلف دينار 

الكلفـة
2013تقديرات 

دفـعتعهـد



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م

800800200املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية بتونس2011
200200100املعهد العايل للفن املسرحي بتونس2111
500500200كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس2511
500400 5002 2كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بتونس2611
300300100املعهد العايل للبيولوجيا التطبيقية بتونس3411
000300 0001 1 صيانة و تعهد مؤسسات التعليم العايل3700
900900200كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقريوان3941
500500200كلية الطب بصفاقس4161
200200100كلية الطب باملنستري5052
300300100املدرسة التونسية للتقنيات5611
200300 2001 1املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا مباطر5723
600600200املعهد العايل لتكنولوجيا التصميم بالدندان5814
800800300املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بنابل00121ج
300300100املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بالقصرين00242ج
500500200املدرسة الوطنية للمهندسني باملنستري00352ج
500500100املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات بالكاف00433ج
150150100كلية احلقوق بصفاقس00561ج
600400 6001 1املعهد الوطين للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس00611ج
500500100املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية والتعمري00711ج

18 750018 75005 100

139 589019 150013 1500

06776جملة المشاريع الجديدة الفصل 

06776الجملة العامة الفصل 

بيـان المشاريـعت جفقرةفصل

بحساب األلف دينار 

الكلفـة
2013تقديرات 

دفـعتعهـد



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
المشاريع المتواصلــة

تجهيز مؤسسات التعليم العالـي 
000 3923 32820 63جتهيز املعاهد العليا للدراسات التكنولوجية 067770300

500800 4جتهيز املعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بباجة 3431
150400 7253 4دعم التكوين البيداغوجي وإرساء نظام أمد3500
300300 2تشبيك املعاهد العليا للدراسات التكنولوجية3900
200800370300إقتناء معدات نسخ ومعدات مسعية بصرية4000
200800200إقتناء معدات إعالمية 4100
80050200500 1009 1جتهيز املعهد العايل لتكنولوجيات البيئة بربج السدرية4521
000 0001 4جتهيز املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد4643
000 5001 4002اقتناء معدات علمية وتقنية وخمابر للغات 4700
800100300 2004 1جتهيز املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة5051
800 3004003504001 0007 1جتهيز املعهد العايل لإلعالمية وتكنولوجيات اإلتصال بربج السدرية5121
800550750100600 3003جتهيز املدرسة الوطنية للعلوم وتكنولوجيات املتقدمة بربج السدرية5221
000 0001 4جتهيز املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بتطاوين5383
400100400 3501جتهيز املعهد العايل لإللكرتونيك وتقنيات اإلتصال بصفاقس5461
200750100300جتهيز املعهد العايل للتصرف الصناعي بصفاقس5561
200800100400100400جتهيز املعهد العايل للمحاسبة وإدارة املؤسسات ببنزرت5623
10080050200جتهيز املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية ببنزرت5723
500100300 7002جتهيز املعهد العايل للبيتكنولوجيا بسيدي ثابت5812
500 0003 15جتديد التجهيزات العلمية والتقنية بكليات العلوم ومدارس املهندسني00 001 ج
000800 3جتهيز املعاهد التحضريية للدراسات اهلندسية00200 ج

76 30390 0921 0501 9204 95013 400 06777جملة المشاريع المتواصلة الفصل 

بيـان المشاريـعت جفقرةفصل

بحساب األلف دينار 

الكلفـة
2013تقديرات 

دفـعتعهـد



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م

المشاريع الجديـدة 
تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

000400 0003 3جتهيز املعاهد العليا للدراسات التكنولوجية0300

200200100دعم التكوين البيداغوجي وإلرساء نظام أمد3500

500500 5002 2جتهيز املدرسة الوطنية للمهندسني ببنزرت00123 ج

10040010040050200هتيز املعهد العايل لإلعالمية وامللتيميديا صافقس00261 ج

3 3002 9003 3002 900550700

79 60392 9924 3504 8205 50014 100

06777جملة المشاريع الجديدة الفصل 

06777الجملة العامـة  الفصل 

بحساب األلف دينار 

بيـان المشاريـعت جفقرةفصل
2013تقديرات الكلفـة

دفـعتعهـد



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
المشاريع المتواصـلة 

بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية06778
900200 5املبيت اجلامعي بزغوان3222
050300 0801 2املطعم اجلامعي بالقصرين3742
100300 12املبيت اجلامعي بسليانة4134
45090709070 9791املطعم اجلامعي بقليبية4421
700250200600 3001 1املطعم اجلامعي بسيدي بوزيد 4843
800300 3املطعم اجلامعي بأريانة5012
500200 12هتيئة أراضي لفائدة املبيتات اجلامعية اخلاصة5400
800200املركز الثقايف اجلامعي بصفاقس5761
740180140100140 1804 4املبيت اجلامعي بقليبية6121
190710650400350 6604 3املبيت اجلامعي مبدنني6282
31055505050 1401 1املطعم اجلامعي مبدنني6382
500800 5املبيت اجلامعي البساتني باملنستري6452
500500 2املطعم اجلامعي برجيش املهدية 6553
550660500600 5002 1املطعم اجلامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس6661
400300500 5002 1املطعم اجلامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة6751
600300200 5001 1املطعم اجلامعي بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت6812

 2013ميزانية التنمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 
برنامج الخدمات الجامعية

بحساب األلف دينار 

2013تقديرات الكلفـةبيـان المشاريـعت جفقـرةفصل
دفـعتعهـد



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
114200600 5003 1املطعم اجلامعي بالقطب التكنولوجي بربج السدرية067786921

400230200 2701 7املبيت اجلامعي بسيدي بوزيد7143
80030 5701 5املبيت اجلامعي بتطاوين7283
12510 6602املطعم اجلامعي بتطاوين7383
750300 1املطعم اجلامعي بقابس7781
800200 2مطعم املركب اجلامعي اجلديد بالقريوان8041
100500 2احلي اجلامعي بسبيطلة8142
500400 2املطعم اجلامعي براس الطابية8211
000400 4بناء بناءات ترفيهية وثقافية للطلبة8300
220980100410100300بناء مركب رياضي بالقطب التكنولوجي برج السدرية8421

8600

بناء مراكز إقامة باملدن اجلامعية الداخلية لفائدة األساتذة 
000300 1الباحثني

500200 4املبيت اجلامعي بعني زغوان 8711
240960100200املركب اجلامعي بسيدي ثابت8812
240960100200املركب اجلامعي بسوسة8951
240960100200املركب الرياضي بصفاقس9061
000300 6املبيت اجلامعي اجلديد بالكاف 9133

101 52933 2891 1452 4907 9404 210 06778جملة المشاريع المتواصلة الفصل 

دفـع

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعت جفقرةفصل
2013تقديرات 

تعهـد



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
المشاريع الجديدة 

بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 06778
000400 0004 4املبيت اجلامعي بالقصرين3642
600400 6009 9املبيت اجلامعي بالقريوان00441 ج
600400 6009 9املبيت اجلامعي جبندوبة00532ج
600100 6001 1بناء مركز ثقايف جامعي باملهدية00753 ج
500300 5001 1توسعة مطعم احلي اجلامعي فطومة بورقيبة باملنستري00852 ج
000200 0003 3بناء مطعم احلي اجلامعي صربة بالقريوان00941 ج
600150 6001 1بناء مركز ثقايف جامعي بسيدي بوزيد01043 ج
600150 6001 1بناء مركز ثقايف جامعي بالقصرين01142 ج
600150 6001 1بناء مركز ثقايف جامعي بالكاف01333 ج
600150 6001 1بناء مركز ثقايف جامعي بباجة01431 ج
800200 8001 1توسعة مطعم املعهد العايل لتكنولوجيات الطاقة بقفصة01571 ج
600400 6009 9بناء مبيت جامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس01661 ج
500500150توسعة املطعم اجلامعي علي الشريف بصفاقس01761 ج
000300 0001 1املطعم اجلامعي بسيدي بوزيد01843 ج
600150 6001 1بناء مركز ثقايف جامعي بسليانة01934 ج

50 200050 20003 6000

151 72933 28951 3452 49011 5404 210

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعت جفقرةفصل
2013تقديرات 

دفـعتعهـد

06778جملة المشاريع الجديدة الفصل 

06778 الجملة العامة الفصل



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
المشاريع المتواصلـة 

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 06780
123300 9محاية املؤسسات اجلامعية ومراكز اإليواء0300
426200300 1احلي اجلامعي ميتوالفيل0511
150200 1احلي اجلامعي الغزايل بسوسة1251
000100 1 أوت باملنستري3املبيت اجلامعي 1652
590100املطعم اجلامعي املنار بصفاقس1761
050300 1املبيت اجلامعي الرياض بسوسة1851
400200 1احلي اجلامعي عقبة بن نافع بالقريوان2141
383200 1احلي اجلامعي بن عروس2713
650500 2احلي اجلامعي باملروج2813
150400 6احلي اجلامعي براس الطابية3311
250800400 1املطعم اجلامعي بالعمران األعلى3711
500200 2احلي اجلامعي بنزرت4023
600300 2املبيت اجلامعي بلقيس باملنزه السابع4812
700300 1املبيت اجلامعي باملروج5013
800400 3 مارس أريانة2احلي اجلامعي 5112
500200 2التشجيع على استعمال الطاقات املتجددة530
000100 1املبيت اجلامعي اإلمام املازري باملنستري5452

000500 8صيانة وتعهد مؤسسات اخلدمات اجلامعية 11700

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعت جفقرةفصل
2013تقديرات 

دفـعتعهـد



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
700200 1احلي اجلامعي حبمام الشط0678012713

300100 1املبيت اجلامعي الزهور 12811
500100املطعم اجلامعي ابن شباط صفاقس13161
800200املبيت اجلامعي للطالبات مبنوبة13714
800200احلي اجلامعي ابن اجلزار بصفاقس13861
500200املبيت اجلامعي ابن منظور بقفصة 13971
800200املبيت اجلامعي ابن سرح قابس14081
400300 1احلي اجلامعي اليامسني بصفاقس14161
900200املبيت اجلامعي بقفصة14271
600200احلي اجلامعي مباطر14323
600200املبيت اجلامعي صربة بالقريوان14441
800200املبيت اجلامعي البساتني مبنوبة 14514
200200 1املبيت اجلامعي ابن اجلزار بصفاقس14661
400100هتيئة احلي اجلامعي مباطر14723

61 57201 00007 6000
المشاريع الجديدة

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية06780
2500500200المبيت الجامعي باردو 0911
3800800200المبيت الجامعي باردو 1511
500500200المبيت الجامعي ابن سينا بسوسة2451
3500500200المبيت الجامعي بالعمران األعلى 2911
800800200الحي الجامعي ببنزرت4023
600300 6001 1المبيت الجامعي بلقيس بالمنزه السابع4812

06780جملـة المشاريع المتواصلة الفصل 

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعت جفقرةفصل
2013تقديرات 

دفـعتعهـد



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م

000300 0002 2 المبيت الجامعي بالمروج067805013
000800 0002 2أشغال صيانة وتعهد لمؤسسات الخدمات الجامعية11700
600600200المبيت الجامعي الزهور12811
800800200المبيت الجامعي بالمهدية12953
800800200المبيت الجامعي سهلول بسوسة13451
800800200المبيت الجامعي للطالبات بمنوبة13714
800800200المبيت الجامعي ابن سرح بقابس14081
200400 2001 1الحي الجامعي بماطر14323
600600200المطعم الجامعي سقانص بالمنستير00152 ج
800800200الحي الجامعي ببالريجيا00223 ج
800800200المبيت الجامعي شوقي بالمنزه السابع00312 ج

15 900015 90004 4000
28 700028 70007 8000

المشاريع المتواصلة 
تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية06781

610100 19جتهيزات بعنوان اخلدمات اجلامعية0100
500200 4جتهيز لفائدة ديوان اخلدمات اجلامعية للوسط0800
000200 5جتهيزات لفائدة ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال0900
450200 4جتهيزات لفائدة ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب1000
260100جتهيز املطعم اجلامعي بسيدي بوزيد0943

33 56026000700100

06780جملـة المشاريع الجديدة الفصل 

دفـعتعهـد

بحساب األلف دينار 

2013تقديرات الكلفـةبيـان المشاريـعت جفقرةفصل

06781جملـة المشاريع المتواصلة الفصل 

06780الجملـة العامة الفصل 



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
المشاريع الجديدة

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية06781
000جتهيز قاعات لإلعالمية مبراكز اإليواء اجلامعية 0700

400400 4001 1جتهيزات لفائدة ديوان اخلدمات اجلامعية للوسط0800

400400 4001 1جتهيزات لفائدة ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال0900

400400 4001 1جتهيزات لفائدة ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب1000

4 20004 20001 2000

37 7602604 20001 900100

الكلفـةبيـان المشاريـع
2013تقديرات 

دفـعتعهـد

06781الجملة العامة الفصل

06781جملـة المشاريع الجديدة الفصل 

بحساب األلف دينار 

ت جفقرةفصل



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
المشاريع المتواصـلة 

تجهيز مؤسسات التعليم العالي06777

200جامعة تونس
100جتهيزات دراسية خمتلفة 35000
100دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 35100

400جامعة تونس المنار 
100جتهيزات دراسية خمتلفة 40000
300جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 40200

500جامعة قرطاج
100جتهيزات دراسية خمتلفة 45000
100دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 45100
300جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 45200

300جامعة منوبــة
100جتهيزات دراسية خمتلفة 50000
100دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 50100
100جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 50200

300جامعة سوسة
100دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 55100
200جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 55200

 2013ميزانية التنمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 
(الجامعات)برنامج التعليم العالي 

بحساب األلف دينار 

2013تقديرات الكلفـةبيـان المشاريـعت جفقـرةفصل
دفـعتعهـد



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
500جامعة صفاقس06777

100جتهيزات دراسية خمتلفة 60000
100دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 60100

300جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 60200

400جامعة جندوبة
100جتهيزات دراسية خمتلفة 65000
100دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 65200
200جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 65300

400جامعة قابـس
100جتهيزات دراسية خمتلفة 70000
100دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 70200
200جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 70300

400جامعة المنستير 
100دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 75100

300جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 75200

200جامعة القيروان

100دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 80100

100جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 80200

بحساب األلف دينار 

ت جفقرةفصل
2013تقديرات 

دفـعتعهـد الكلفـةبيـان المشاريـع



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
400جامعة قفصة06777

100جتهيزات دراسية خمتلفة 85000
100دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 85100
200جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 85200
100جامعة تونس اإلفتراضية82000
000 1تشبيك مؤسسات التعليم العايل90000
500السالمة املعلوماتية مبؤسسات التعليم العايل90100

5 600
المشاريع الجديدة

19001900900تجهيزات إدارية 06604
19001900900اقتناء وسائل نقل بيداغوجية 100ج 

395039502550تهيئة مؤسسات التعليم العالي06776
395039502550صيانة وتعهد مؤسسات التعليم العايل 100ج 

300 8001 8002 2جامعة تونس06777
800800400جتهيزات دراسية خمتلفة 35000
700700300دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 35100
300600 3001 1جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 35200

400750 4001 1جامعة تونس المنار
250250200جتهيزات دراسية خمتلفة 40000
250250150دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 40100
900900400جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 40200

06777 جملة  الفصل

بحساب األلف دينار 

الكلفـةبيـان المشاريـعت جفقرةفصل
2013تقديرات 

دفـعتعهـد





م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
100 7501 7502 2جامعة قرطاج

800800450جتهيزات دراسية خمتلفة 45000
650650250دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 45100
300400 3001 1جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 45200

650700 6501 1جامعة منوبـة 06777
800800300جتهيزات دراسية خمتلفة 50000
600600300دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 50100
250250100جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 50200

100 4501 4502 2جامعة سوسة
550550300جتهيزات دراسية خمتلفة 55000
400400200دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 55100
500600 5001 1جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 55200

500 7001 7004 4جامعة صفاقس
000400 0001 1جتهيزات دراسية خمتلفة 60000
800800300دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 60100
900800 9002 2جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 60200

350750 3501 1جامعة جندوبة 
400400300جتهيزات دراسية خمتلفة 65000
300300150دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 65200
650650300جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 65300

2013تقديرات الكلفـة
دفـعتعهـد

بحساب األلف دينار 

بيـان المشاريـعت جفقرةفصل



م ق خ مم ع م م ق خ م م ع م م ق خ مم ع م
350 7001 7003 3جامعة قابس 

650650300جتهيزات دراسية خمتلفة 70000
550550250دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 70200
500800 5002 2جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 70300

050 8001 8002 2جامعة المنستير 06777
600600300جتهيزات دراسية خمتلفة 75000
500500250دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 75100
700500 7001 1جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 75200

350850 3502 2جامعة القيروان 
700700300جتهيزات دراسية خمتلفة 80000
550550250دعم طاقة التكوين يف اإلعالمية 80100
100300 1001 1جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 80200

500500 5001 1جامعة تونس اإلفتراضية82000
700700 7001 1جامعة قفصة 

700700300جتهيزات دراسية خمتلفة 85000
000400 0001 1جتهيزات علمية ملؤسسات التعليم العايل 85200

29 150029 150011 6500

29 150029 150017 2500

2013تقديرات 
دفـعتعهـد

بحساب األلف دينار 

06777جملـة المشاريع الجديدة الفصل 

06777 الجملة العامة الفصل

الكلفـةبيـان المشاريـعت جفقرةفصل
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