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 ةــللمهم امـــالتقـديم العـ
 

 

I.   والمهمة القطاع استراتيجيةتقديم : 

التي تم إدراجها ضمن المخطط  العامة التوجهات حولاألهداف االستراتيجية للوزارة  تتمحور

مؤتمر  ومخرجاتالخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي  6161-6102التنموي للفترة 

 :التالية ستراتيجية االمجاالت العلى  والموزعةتفعيل إصالح منظومة التعليم العالي والبحث 

 التكوين والبيداغوجيا والتشغيلية: 

الي والبحث العلمي المستقبلية للمنظومة الجامعية ضمن الرؤية تندرج رؤية وزارة التعليم الع

الوطنية في أبعادها المتعلقة بتحسين تشغيلية خريجي التعليم العالي وتيسير إدماجهم المهني 

وترسيخ ثقافة المبادرة وريادة األعمال لديهم وذلك عبر دعم جودة التكوين في الجامعة التونسية 

تطلّبات المحيط االقتصادي واالجتماعي ضمانا لحسن اندماج خريجيها والعمل على مالءمته مع م

 .  في سوق الشغل خاصة من اإلناث التي بلغت نسبة بطالتهن ارتفاعا ملحوظا مقارنـة بالذكور

وقد أفرز مؤتمر تفعيل إصالح منظومة التعليم العالي والبحث عددا من التوجهات المحورية من 

شأنها ترسيخ الرؤية االستراتيجية للوزارة شملت اإلصالح الشامل للمنظومة الجامعية، تطوير 

هن منظومة البناء المشترك، تأهيل المسارات االشهادية بمقاربة المهارات والمهن، دعم مراكز الم

واشهاد الكفاءات، اعتماد آليات بيداغوجية مجّددة، تشجيع التكوين المستمر وارساء منظومة تكوين 

 .المكونين، هذا باإلضافة إلى ارساء منظومة ضمان الجودة واالعتماد

 البحث العلمي والتجديد: 

دعامة ترمي استراتيجية الوزارة في مجال البحث العلمي إلى جعل منظومة البحث والتجديد 

القتصاد يتميز بمضامين معرفية وتكنولوجية لها انعكاس مباشر على التنمية االقتصادية 

واالجتماعية وعلى التنمية المستدامة بصفة عامة مما يحتم توجيه األبحاث العلمية نحو أبحاث 

 تطبيقية في المجاالت ذات األولوية الوطنية  توضع في خدمة المخططات التنموية كما تمكن من

خلق فرص شغل لفائدة حاملي الشهادات العليا وخاصة شهادة الدكتوراه عن طريق بعث مشاريع 

 .مجددة تكون نواة إلحداث مؤسسات ناشئة
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ترمي االستراتيجية إلى تحقيق التميز العلمي في كل مجاالت البحث  ،إلى جانب البحث التنموي

 .كل البحث التونسية على الصعيد الدوليالعلمي، بما في ذلك البحث األكاديمي، وكدلك إشعاع هيا

 الحياة الطالبية والخدمات الجامعية: 

 :تتمثل االستراتيجية أساسا  في

توفير خدمات متكاملة بمؤّسسات عبر تحسين ظروف إقامة الطلبة و الجامعي تطوير السكن -

 .اإليواء الجامعي

شهاد المطاعم الجامعية ودعمها عبر توخي التمشي التدريجي ال اإلطعام الجامعيتحسين منظومة  -

 .بالموارد اللوجستية والبشرية المختصة

للطالب من خالل تطوير طرق التدخل الوقائي  الضرورية اإلحاطة الصحية والنفسية توفير -

والتحسيسي بصفة منتظمة، العناية بالطلبة الجدد لمعالجة صعوبات التأقلم والتواصل مع المحيط 

 .الضرورية الت االستعجاليةالجديد، فضال عن التدخ

والرياضية، لما لها من أهمية وتأثير على  الثقافيةتحسين اإلقبال على تعاطي مختلف األنشطة  -

وذلك عبر تطوير الفضاءات المخصصة لهذه األنشطة ، دعم التأطير في  نفسي للطالبالالبعد 

 .مختلف مجاالت التنشيط وتكثيف التعاون مع كافة األطراف المتدخلة

 القيادة والمساندة: 

إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة بمختلف الهياكل المكونة للقطاع تعمل الوزارة في هذا المجال على 

نزاهة والشفافية والمساءلة وتوفير فرص جديدة للتصرف في الموارد تجذيرا ألسس التشارك وال

 .المتاحة

إعادة النظر في توزيع الصالحيات والمسؤوليات بين الهياكل المركزية والجامعات والمؤسسات  - 

على المحيط اإلقتصادي ه مما يساهم في انفتاح للقطاعمراجعة المنظومة التشريعية  عبر

 .واإلجتماعي

حسن التصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة وتطوير البنية التحتية تأمين  -

 .في التجهيزات العلميةالمالي و للمؤسسات الجامعية وتحسين منظومة التصرف

فاق أمام منظوري وضع استراتيجية قطاعية شاملة لتنمية الموارد البشرية مما يساهم في فتح اآل -

والتقليص من . لبحث العلمي ويعزز توجه الوزارة في التحكم في كتلة األجورقطاع التعليم العالي ا

 .الحاجة إلى اإلنتدابات الخارجية
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واإلنفتاح على المحيط من  رتطوير المنظومة المعلوماتية مما يساعد على المتابعة واتخاذ القرا -

  .جهة وضمان جودة مختلف الخدمات الجامعية للمستعملين

، وبصفة عامة بين كافة فنات المجتمعاة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وحرصا على مراع

سيتم العمل على دعم تواجد المرأة على رأس مختلف الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة واالنطالق 

في اعداد مجموعة من الدراسات حول متابعة خريجي التعليم العالي من اإلناث وفي مجال المبادرة 

 .لمؤسساتالخاصة وبعث ا

II.  برامج المهمةتقديم : 

برنامجا فرعيا  66برنامج وأربع  6161لسنة  التعليم العالي والبحث العلميتتضمن مهمة 

 .فاعل عمومي 01ويساهم في تحقيقها  أدائهامؤشرا لقيس  73هدفا و 01نشاطا و 26و

 الفرعية والبرامج البرامج حسب المهمة هيكلة :1عدد  بياني رسم
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III.  المهمةأهداف ومؤشرات أداء : 

 6102تم خالل سنة  مؤتمر تفعيل إصالح منظومة التعليم العالي والبحث، اعتمادا على مخرجات

تحيين إطار األداء للبرامج األربعة بمشاركة جميع المتدخلين في شكل ورشات عمل شملت كل 

وشارك فيها الجامعات ودواوين الخدمات الجامعية ومراكز البحث والمؤسسات الراجعة لها بالنظر 

 .إطار ممثل عن هذه الهياكل 211أكثر من 

 المهمة أهداف ومؤشرات أداءحوصلة  :1 جدول

 المؤشرات األهداف البرامج

برنامج 
التعليم 
 العالي

 

 :1.1الهدف 
اعداد الطلبة 

لالندماج في سوق 
 الشغل

نسبة تطور عدد الطلبة المسجلين  بالشهادات ذات البناء  :1.1.1المؤشر
 .المشترك
 .نسبة الطلبة المتحصلين على اإلشهاد :1.1.1المؤشر
 .المشاركين في دورات تكوينيةعدد الطلبة  :1.1.1المؤشر

: 1.1الهدف 
تحسين جودة 

 التكوين الجامعي

 .معدل السنوات المقضاة  للحصول على شهادة اإلجازة: 1.1.1المؤشر
نسبة األساتذة واألساتذة المحاضرين من جملة األساتذة : 1.1.1المؤشر
 الباحثين
 .تكوينيةعدد المدرسين المتمتعين بدورات : 1.1.1المؤشر 
المنخرطة في مسار المعتمدة و عدد المؤسسات الجامعية  :1.1.1المؤشر 
 .االعتماد

:  1.1الهدف 
تعزيز الحوكمة 
وانفتاح الجامعة 

 على المحيط

 .نسبة تطور عدد الطلبة األجانب :1.1.1المؤشر 

 .عدد المتكونين في إطار التكوين المستمر : 1.1.1المؤشر 

 .المبرمة عدد اتفاقيات الشراكةتطور  : 1.1.1 المؤشر

برنامج 
البحث 
 العلمي

 

: 1.1الهدف 
تطوير اإلنتاج 

العلمي وتحسين 
 .جودته

 عدد المقاالت العلمية بالمجالت المفهرسة  :1.1.1المؤشر 
نسبة المقاالت العلمية المنشورة بالمجالت المحكمة من  :1.1.1المؤشر 
 (Q2و Q1) 2و 1الصنف 
 في مجال البحث العلمي ترتيب الجامعات التونسية :1.1.1المؤشر 

: 1.1الهدف 
تثمين نتائج البحث 

 .التكنولوجيا ونقل
 

 عدد براءات االختراع الوطنية والدولية والمستنبطات النباتية: 1.1.1المؤشر 
 .عدد االتفاقيات المبرمة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي: 2.2.2المؤشر 
عدد المؤسسات الناشئة المنبثقة عن برامج ومشاريع البحث :  2.2.2المؤشر 
 .والتجديد

: 1.1الهدف 
تطوير التعاون 

عدد المشاريع المقبولة في إطار برامج التعاون الدولي  :1.1.1المؤشر 
 التنافسية
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من  التنافسية التعاون الدولي برامج نسبة الموارد المتأتية :1.1.1المؤشر  .الدولي 
 اعتمادات البحث

: 1.1الهدف  
تحسين حوكمة 

المنظومة الوطنية 
 للبحث والتجديد

 عدد المؤسسات التي أرست نظام تصرف في الجودة :1.1.1المؤشر 

برنامج 
الخدمات 
 الجامعية

 

 :1.3الهــدف 
تطوير منظومة 

 .السكن الجامعي

 .نسبة االستجابة لمطالب السكن الجامعي :1.1.1المؤشر
 نسبة الغرف التي تأوي فعليا طالبا أو طالبين :1.1.1المؤشر
نسبة مؤسسات السكن الجامعي التي توفر خدمات متكاملة  :1.1.1المؤش
 للطلبة

: 2.2الهــدف 
تطوير منظومة 

 .االطعام الجامعي

عدد المطاعم الجامعية المؤهلة لالنخراط في المسار :1.1.1المؤشر 
 .اإلشهادي
 نسبة األعوان المختصين في الطبخ :1.1.1المؤشر 

: 2.2الهــدف 
تحسين اإلحاطة 
الصحية والنفسية 

 للطالب

نسبة المؤسسات المنتفعة بزيارات منتظمة لألخصائيين  :1.1.1المؤشر
 .يينانالنفس

 مؤسسات السكن الجامعي المنتفعة بالتغطية الصحيةنسبة : 1.1.1المؤشر
 نسبة انتفاع الطلبة باإلحاطة النفسية :1.1.1المؤشر

: 3.2الهدف 
تطوير األنشطة 

 الثقافية والرياضية

نسبة انخراط الطلبة بالنوادي الثقافية و الرياضية داخل :1.1.1المؤشر
 .المبيتات
نسبة تأطير الطلبة بالنوادي الثقافية والرياضية داخل  :1.1.1المؤشر 
 .المبيتات

برنامج 
القيادة 

 والمساندة
 

 1.1الهدف 
فاعلية ونجاعة 
برنامج القيادة 

 والمساندة

 نسبة الخدمات المسداة عن بعد: 1.1.4المؤشر
 (هاتف-ماء-كهرباء) نسبة تطور اعتمادات  الطاقة  :1.1.1المؤشر

 كم 111معدل استهالك وقود سيارات المصلحة في كل : 3.1.4المؤشر

 1.1الهدف 
التحكم في كتلة 

 األجور

 نسبة انجاز مخطط التكوين : 1.1.1المؤشر

 تطور اعتمادات الساعات اإلضافية بالنسبة لكتلة األجور :1.1.1المؤشر

 1.1الهدف 
تحسين التصرف 
في االعتمادات 

والفضاءات 
 والتجهيزات

معدل المدة المقضاة إلنجاز الصفقات العمومية الخاصة  :1.3.4المؤشر 
 بالتجهيزات

 .نسبة انجاز اإلقتناءات من التجهيزات العلمية :1.1.1المؤشر 

 نسبة مؤسسات التعليم العالي التي تعمل في فضاءات قارة :1.1.1المؤشر 
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IV. المتوسطوبرمجة نفقات المهمة على المدى  ميزانيةال: 

بعنوان نفقات التصرف والتنمية لوزارة التعليم العالي  6161االعتمادات المقترحة لسنة تندرج 

والمخطط االستراتيجي لتفعيل  6161-6102والبحث العلمي ضمن توجهات المخطط التنموي 

 6161إصالح التعليم العالي وفي اطار تجسيم األهداف المضبوطة بالمشروع السنوي لألداء لسنة 

ينه على مستوى األهداف ومؤشرات قيس األداء ليتناغم مع استراتيجية الوزارة والذي تم تحي

للسنوات القادمة وتوجهها نحو تدعيم منظومة التصرف حسب األهداف بربط االعتمادات المقترحة 

باألهداف الرئيسية واألهداف الفرعية المضبوطة لكل برنامج مع إرساء ثقافة المساءلة باعتماد 

 .مكن من تقييم جميع الهياكل الراجعة لها بالنظرمؤشرات أداء ت

تنفيذ مخرجات برنامج إصالح التعليم العالي والبحث العلمي  مواصلة 6161وسيتم خالل سنة 

المنبثقة عن المؤتمر الوطني لتفعيل إصالح التعليم العالي والبحث العلمي والذي يرتكز على خمسة 

ية خريجي الجامعات، البحث والتجديد، الحوكمة جودة التكوين وتشغيل: محاور أساسية وهي 

علما وأنه تم الشروع . والتصرف في الموارد، الخارطة الجامعية، إطار التدريس والبيداغوجيا

في جملة من االصالحات التي ليس لها انعكاسا ماليا أو التي تمت إعادة  6102و 2018 خالل سنة

 .توظيف اعتمادات في شأنها

 :  2020تقديم ميزانية الوزارة لسنة  (1

م د مقابل  0326.220 ـب 6161قدرت ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 

وتتوزع على  % 2.70م د تمثل نسبة  072.313أي بزيادة قدرها  6102م د سنة  0212.221

 :النحو التالي

 
 بحساب األلف دينار

 نفقات التأجير  البيان
نفقات 

 التسيير

نفقات 

 التدخل 

نفقات 

 اإلستثمار 
 المجموع

 0021702 26261 01170 72771 0131172 برنامج التعليم العالي

 072720 31011 2612 1213 21122 برنامج البحث العلمي

 112131 62211 662272 72221 001232 برنامج الخدمات الجامعية

 22213 02221 271 2226 71022 برنامج القيادة والمساندة

 1020891 101111 009910 90629 1001111 وع ـــــالمجم

 دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية *
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 : 1رسم بياني عدد 

 ةحسب البرامج وطبيعة النفق 0101توزيع ميزانية المهمة لسنة  

 

حسب طبيعة النفقة على النحو  تم توزيع االعتمادات المبرمجة لمهمة التعليم العالي والبحث العلمي

 :التالي

 :نفقات التأجير -1

أي بنسبة زيادة قدرها  6102م د سنة 0026.222مقابل  6161م د سنة  0631.111قدرت بـ 

وذلك لتغطية الزيادة في األجور الخاصة بسلك التدريس والبحث والمهندسين إلى جانب  % 2.61

 الترقيات والتعديالت حسب الحاجة

 :التسييرنفقات  -0

م د سنة  066.211مقابل ( م د موارد ذاتية 72.132منها )  6161م د سنة  063.322قدرت بـ 

م د  0.2تخصص منها   %1.71أي بنسبة زيادة قدرها ( م د موارد ذاتية 71.121منها )  6102

لمنحة العودة المدرسية إلى جانب تغطية انعكاس ارتفاع األسعار خاصة على مصاريف التغذية 

 والطاقة بالمطاعم والمبيتات الجامعية

 :نفقات التدخالت -3

 .% - 1.00أي بنقص بنسبة  6102م د سنة 250.172 مقابل  6161م د سنة  612.216قدرت بـ 
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 :نفقات االستثمار -0

د  م 62631أي بزيادة قدرها  6102م د سنة  011.371مقابل  6161م د سنة  031.111قدرت بـ 

  %.03.12ي بنسبة أ

 :المشاريع والبرامج التالية لتمويلالمقترحة  الزيادةوستخصص 

 :ر البنية التحتية وتحسين ظروف التكوين يتطو - أ

 بناء وتوسعة مؤسسات التعليم العالي للحد من االكتظاظ والتخفيض  مواصلة انجاز مشاريع

من عدد المقرات المؤقتة التي ال تستجيب في أغلب األحيان لمتطلبات التكوين، وقد تم اقتراح رصد 

 .م د لهذا الغرض 01.223اعتمادات قدرها 

 لتدريس والبحث مواصلة تجهيز مؤسسات التعليم العالي والبحث بالمعدات الالزمة لتأمين ا

من تجهيزات دراسية واعالمية وخاصة علمية وقد تم للغرض  رصد اعتمادات جملية قدرها 

 .م د02.271

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

جامعات في م د علما وأنه سيتم تحويل أغلبها إلى جزء ال 06.321رصد اعتمادات جملية قدرها 

 .اطار دعم الالمركزية

 : تطوير اإلنتاج العلمي وتحسين جودته وذلك من خالل  - ب

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

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

محيط االقتصادي واالجتماعي واعتماد معايير موضوعية لذلك إلى جانب مساندة هياكل في ال

 .م د  للغرض 60وقد تم تخصيص اعتمادات جملية قدرها . البحث للحصول على االعتماد

 :تثمين نتائج البحث واالنفتاح على المحيط  - ت

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

بمجال التثمين كمعاهد الدراسات التكنولوجية ومدارس الهندسة إلى جانب احداث مشاريع تثمين 

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

. فسية على أساس طلبات ترشحات يتم تقييمها واختيار احسنها من قبل لجان علمية مختصةالتنا

 .م د 6.161ويقترح الترفيع في االعتمادات المخصصة لتثمين البحث العلمي لتبلغ 
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  دعم البحوث اإليالفية باعتبارها تمكن من تجميع هياكل بحث مختلفة مع النسيج االقتصادي

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

 .م د2

 :دعم التعاون الدولي  - ث

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

الصين وكوريا وغيرها، واالنفتاح على الدول االفريقية في اطار نقل المعرفة والمساندة الفنية ، 

 .م د للغرض 2.0إلى جانب تدعيم التعاون مع الشركاء التقليديين، ويقترح رصد اعتمادات قدرها 

 :سين ظروف البحث العلمي بتوفير الوسائل اللوجستيكية الالزمة تح - ج

  مواصلة دعم المؤسسات ومراكز البحث بالتجهيزات العلمية الالزمة خاصة في اطار

م د مع الحرص على ترشيد  3القرض البنك االوروبي لالستثمار، وذلك برصد اعتمادات تناهز 

 .الوطني وعلى دورية صيانتهااستعمالها من قبل جميع الباحثين على الصعيد 

  م د لالشتراكات االلكترونية في 06نشر االعالم العلمي عبر رصد اعتمادات قدرها

 .الدوريات العلمية

حوكمة منظومة البحث والتجديد لضمان أكثر نجاعة وتنسيق بين هياكل البحث  - ح

 :وبرامجه 

  منظومة تصرف في الجودة  العلمي وتركيزوذلك بدراسة إحداث هيئة وطنية للبحث

تغطية تكلفة هذه  البحث وسيتمبمراكز البحث واالنطالق في مسارات االعتماد والتصنيف لمخابر 

 البرامج عن طريق قرض البنك الدولي 

 :الجامعيتطوير السكن   - خ

 تمت برمجة بناء وتوسعة  وقد: الترفيع في طاقة االستيعاب وتحسين ظروف االيواء

م د، وسيمكن  61.021سسات الخدمات الجامعية باعتمادات جملية قدرها وتهيئات لعدد من مؤ

ذلك، عالوة على االستجابة األلية لطلبات السكن لمستحقيها، من رفع نسبة االستجابة لطلبات السكن 

 االستثنائي

 :تطوير ألنشطة الثقافية والرياضية   - د

  في اطار دعم األنشطة الثقافية والرياضية تم تخصيص اعتمادات بنفقات االستثمارات
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م د لتهيئة المالعب الرياضية إلى  6.2أد لتهيئة المراكز الثقافية واعتمادات قدرها  711قدرها 

 .م د لألنشطة الطالبية وتطوير الخدمات الجامعية 2جانب تخصيص اعتمادات قدرها 

 :ةالقيادة والمساند  - ذ

لدعم ومساندة البرامج  6161م د بعنوان سنة  22213تم اقتراح تخصيص اعتمادات جملية قدرها  

األخرى ولتطوير آليات وأساليب التصرف وارساء مبادئ الحوكمة والشفافية وقد تم في هذا االطار 

م د لتطوير التصرف في هياكل ومؤسسات التعليم  3.261اقتراح تخصيص اعتمادات قدرها 

 .ف في مؤسسات التعليم العاليم د لتركيز منظومات اعالمية مندمجة للتصر 0العالي و

 :0100-0101للفترة  للمهمة تقديم إطار النفقات متوسط المدى (0

أخذا بعين االعتبار الضغوطات  6166-6161إطار النفقات متوسط المدى للفترة تم اعداد مشروع 

 2المالية والحاجيات المتأكدة للوزارة والتوجهات المضبوطة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 

علما وأن السقف  6161المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة  6102مارس  62بتاريخ 

ة خاصة بالنسبة لنفقات االستثمار ال يمكن من تغطية النفقات المتأكد من قبل وزارة الماليةالمحدد 

وسيحول دون استكمال مشاريع وبرامج الوزارة المبرمجة وخاصة منها المشاريع المتواصلة وذلك 

 :باعتبار المعطيات اآلتي ذكرها 

 إذ أصبحت  6102 وجود عجز هيكلي على مستوى اعتمادات الدفع استمر منذ سنة

أشهر تقريبا من السنة المالية مما انجر عنه  3أو  2اعتمادات الدفع المرصودة ال تغطي سوى 

تعطل عديد المشاريع نتيجة عجز الوزارة عن خالص المقاولين والمزودين فضال عن مطالبة 

 . هؤالء بفوائض التأخير مما يشكل عبئا إضافيا على ميزانية الوزارة

 اإلصالحي للتعليم العالي والبحث العلمي مما يتطلب اعتمادات لتفعيل  مواصلة المسار

مشروع اإلصالح خاصة على مستوى تحسين جودة التكوين والنهوض بالبحث العلمي وتوجيه 

 .برامجه نحو التنمية االقتصادية واالجتماعية وكذلك تحسين الخدمات الموجهة للطلبة

  كبير لحوكمة القطاع وترشيد التصرف وتعبئة علما وأن الوزارة بصدد القيام بمجهود

الموارد الذاتية بما من شأنه التخفيض من الكلفة التي يقتضيها برنامج اإلصالح على المالية 

 .العمومية

  تقدم انجاز المشاريع المتواصلة المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيز خاصة بناء وتهيئة

حيث انطلقت أشغال جزء كبير منها بعد استيفاء  مؤسسات التعليم العالي والخدمات الجامعية

 .الدراسات الفنية والمعمارية مما يرفع من نسق استهالك االعتمادات
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  ارتفاع كلفة بعض المشاريع نتيجة ارتفاع سعر الصرف والذي يمس قطاع التعليم العالي

الى اقتناء والبحث العلمي بصفة خاصة نظرا للطابع الدولي ألنشطة البحث العلمي وللحاجة 

 .تجهيزات علمية متطورة من الخارج

 :3جدول عدد 

 (0100 - 0101) مهمةللتقديرات إطار النفقات متوسط المدى 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة

 
 

     
 بحساب األلف دينار

 البيان
 انجازات

0116   

 انجازات

0110   

 انجازات

0112   

 0119ق م 
 تقديرات

0101 

 تقديرات

0101 

 تقديرات 

تبويب  0100

 قديم

تبويب 

 جديد

ات ـــــنفق

 أجير ــــالت
1021170 1027941 1051980 1162958 1162958 1270000 1411000 1631000 

ات ـــــنفق

 رــــالتسيي
86182 86322 82869 88024 88024 92689 106227 119400 

ات ــــــنفق

 ل ــــالتدخ
162624 189857 215133 244902 250172 249902 279434 309931 

ات ــــــنفق

 ارـاإلستثم
149217 127542 137206 150000 144730 170000 299533 274095 

 وعـالمجم

دون اعتبار 

الموارد 

الذاتية 

للمؤسسات 

 العمومية

1419193 1431662 1487188 1645884 1645884 1782591 2096194 2334426 

 وعـالمجم

اعتبار ب

الموارد 

الذاتية 

للمؤسسات 

 العمومية

1455340 1468492 1521513 1680364 1621360 1817670 2137916 2380318 
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 :3جدول عدد 

 (0100 - 0101) مهمةللتقديرات إطار النفقات متوسط المدى 

 البرامجالتوزيع حسب 

 
 

     

 بحساب األلف دينار

 البيان
 انجازات

0116   

 انجازات

0110   

 انجازات

0112   

 0119ق م 
 تقديرات

0101 

 تقديرات

0101 

 تقديرات 

تبويب  0100

 قديم

تبويب 

 جديد

برنامج 

التعليم 

 العالي

0102311 0102121 0176122 0011307 0011307 0617116 0722122 0226213 

برنامج 

البحث 

 العلمي

22202 27232 011172 072221 072221 010662 612627 603706 

برنامج 

الخدمات 

 الجامعية

 
710271 

 
777673 721132 722072 722072 102622 122222 201227 

برنامج 

القيادة 

 والمساندة

 
12126 
 

72623 71201 16262 16262 23013 21212 22233 

 2380318 2137916 1817670 1680364 1680364 1521513 1468492 1455340  وعـالمجم
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 التعليم العاليبرنامج 
 

 

 ، المدير العام للتعليم العاليعبد المجيد بنعماره السيد :رئيس البرنامج

 

I-  وإستراتيجيتهتقديم البرنامج: 

 خارطة برنامج التعليم العالي:  1رسم بياني عدد 

 

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

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

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

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

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

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

 والبحث العالي التعليم منظومة تلك المنبثقة عن مؤتمر تفعيل إصالحالعالي والبحث العلمي و

 (.6162-6102)العلمي للعشرية القادمة 

 :وترتكز أولويات البرنامج حول المحاور االستراتيجية التالية

 نفتاح على المحيطالتشغيلية واال: 

 ضمنوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المستقبلية للمنظومة الجامعية تندرج استراتيجية  

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

دعم جودة التكوين في الجامعة التونسية هذا ما يدفعها للحرص عل  ،المهني لخريجيها

على مالءمة هذا التكوين األكاديمي مع متطلّبات المحيط االقتصادي واالجتماعي  والعمل

حيث بلغت نسبة الطالبات  خاصة من اإلناث ها في سوق الشغليج خريجضمانا لحسن اندما

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

 . بالنسبة للذكور ٪03.6 مقابل٪  72.2بالذكور لتبلغ 

اجية وبين شراكة مؤسساتية بين الجامعة والمؤسسات اإلنت ويتطلب هذا التمشي إرساء

القطاعين العام والخاص في تفاعل موصول مع متطلبات المحيط وترابط ناجع بين مختلف 

 الوزارةتسعى ستكريس هذه األولويات ول. مستويات التكوين والتدريب لبناء مجتمع المعرفة

التي من شأنها أن ترّسخ الترابط الضروري بين الجامعة  التالية إلى توظيف اآلليات

 :والمشّغل

 التكوين بالتداول، 

 التكوين المستمر، 

 تطوير منظومة البناء المشترك لمسالك التكوين، 

  كز المهن و اشهاد الكفاءاتامردعم، 

 تأهيل المسارات اإلشهادية بمقاربة المهارات والمهن، 

 إجبارية القيام بالتربّصات والعمل على تثمين المهارات، 

 اعتماد آليات بيداغوجية مجّددة. 
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 التكوين دعم جودة: 

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

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

 .لدى الخريجينالطلبة وترسيخ ثقافة المبادرة وريادة األعمال  مكتسبات ومهارات

االيام الوطنية لتفعيل اصالح التعليم العالي خالل  تم ه الرؤية االستراتيجية، هذولتحقيق 

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

 :على غرار (6162-6102)القادمة 

 التكوين وعروض منظومات إصالح. 

 ارساء منظومة ضمان الجودة واالعتماد. 

 والبحث العالي التعليم مؤسسات تشبيك. 

 الشهادات تأهيل منظومات تطوير. 

 الجامعي التوجيه منظومة تطوير. 

II-  أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج: 

 :تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج (1

 :مؤشرات لقيس أداء برنامج التعليم العالي، تتوزع كالتالي  عشرتم ضبط ثالثة أهداف و

 قائمة أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :  5جدول

 :1.1الهدف 

اعداد الطلبة 

لالندماج في 

 سوق الشغل

 نسبة تطور عدد الطلبة المسجلين بالشهادات ذات البناء المشترك :1.1.1المؤشر

 .نسبة الطلبة المتحصلين على اإلشهاد :0.1.1المؤشر

 .تكوينيةعدد الطلبة المشاركين في دورات  :3.1.1المؤشر

: 0.1الهدف 

تحسين جودة 

التكوين 

 الجامعي

 .معدل السنوات المقضاة  للحصول على شهادة اإلجازة: 1.0.1المؤشر

 نسبة األساتذة واألساتذة المحاضرين من جملة األساتذة الباحثين: 0.0.1المؤشر

 .عدد المدرسين المتمتعين بدورات تكوينية: 3.0.1المؤشر 

المنخرطة في مسار المعتمدة وعدد المؤسسات الجامعية : : 0.0.1المؤشر 

 .االعتماد
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:  3.1الهدف 

تعزيز الحوكمة 

وانفتاح الجامعة 

 على المحيط

 .الطلبة األجانبعدد نسبة تطور  :1.3.1المؤشر 

 .عدد المتكونين في إطار التكوين المستمر: 0.3.1مؤشر 

 .المبرمةعدد اتفاقيات الشراكة تطور  : 3.3.1المؤشر 

 إعداد الطلبة لالندماج في سوق الشغل : 1.1الهدف

هذا الهدف في إعداد الطلبة وفقا لحاجيات المجتمع وسوق الشغل وتوفير يتمثل  :تقديم الهدف -

 .لتيسير اإلدماج المهني للخريجيناألرضية المالئمة 

تعزيز تدخالتها  الوزارة على تحرصس من اإلناث لخريجينونظرا لالرتفاع المسجل في عدد ا

 .ات خالل مسيرتهن الدراسيةلباالطلفائدة 

 .برنامج اصالح التعليم العالي والبحث العلمي : مرجع الهدف -

تم ضبط المؤشرات بالتنسيق مع البرامج الفرعية و قد تم اعتماد  : مبررات اعتماد المؤشرات -

المسجلين بالشهادات ذات البناء عدد الطلبة )من جهة بالمهنيين المؤشرات التي لها عالقة 

نسبة الطلبة )والتي لها عالقة بتوفير أكثر الفرص للمتخرجين لالندماج في سوق الشغل  ( المشترك

 .(عدد الطلبة المشاركين في دورات تكوينية المتحصلين على اإلشهاد و

يص مؤشرين تم تخصوبقية فئات المجتمع،  ذكوروال ناثمراعاة تكافؤ الفرص بين اإل روفي إطا

 .إعداد الطالبات لالندماج في سوق الشغلحول 

 اتالمؤشر
 التقديرات م .ق اإلنجازات

0116 0110 0112 2019 0101 0101 0100 

نسبة تطور :  1.1.1المؤشر

عدد الطلبة المسجلين 

بالشهادات ذات البناء 

 المشترك

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

الطلبة نسبة : 0.1.1المؤشر

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

عدد الطلبة : 3.1.1المؤشر

المشاركين في دورات 

 تكوينية

- 20062 25473 45000 63000 96000 115000 
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 وكافة فئات المجتمع بدون تمييز المؤشرات المتعلقة بضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال

 اتالمؤشر
 التقديرات م .ق اإلنجازات

0116 0110 0112 2019 0101 0101 0100 

نسبة الطالبات المتحصالت 

على االشهاد من مجموع 

 الطلبة

    21 % 21 % 21 % 

نسبة الطالبات المشاركات في 

دورات تكوينية من مجموع 

 الطلبة

    21 % 21 % 21 % 

 تحسين جودة التكوين الجامعي:0.1الهدف 

الهدف في الرفع من جودة التكوين الجامعي وتحسين مردوديته لما في  يتمثل هذا :الهدف تقديم -

 . ذلك من انعكاسات إيجابية على تنمية كفاءة الطالب ومهاراته وتحسين إدماجه في سوق الشغل

 .برنامج اصالح التعليم العالي والبحث العلمي : مرجع الهدف - 

( الجامعات)تم ضبط المؤشرات بالتنسيق مع البرامج الفرعية  : مبررات اعتماد المؤشرات -

ألساتذة واألساتذة المحاضرين على جودة نسبة ا تطور درسين وملتكوين ال شراونظرا النعكاس المب

باإلضافة إلى االنعكاسات اإليجابية النخراط المؤسسة في منظومة االعتماد على  التكوين الجامعي

 .جودة التكوين

 المؤشرات
 التقديرات م,ق اإلنجازات

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

معدل  :1.0.1المؤشر

السنوات المقضاة  للحصول 

 على شهادة اإلجازة

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

نسبة األساتذة : 0.0.1المؤشر 

واألساتذة المحاضرين من 

 جملة األساتذة الباحثين

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

% 
20,5% 

عدد  :3.0.1المؤشر 

المدرسين المتمتعين بدورات 

 تكوينية

- 300 1500 5000 7000 10000 11000 
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عدد  :0.0.1المؤشر 

المعتمدة المؤسسات الجامعية 

المنخرطة في مسار و

 .االعتماد

 

عدد المؤسسات الجامعية 

المتحصلة على االعتماد على 

 .الصعيد الدولي

 62 02 3 2 7 ـ ـ

المؤسسات التي خضعت عدد 

لعمليات تقييم في إطار مسار 

 االعتماد

7 14 15 19 23 27 30 

 تعزيز الحوكمة وانفتاح الجامعة على المحيط:  3.1الهدف 

الهدف في تعزيز الحوكمة قصد ترشيد التصرف في موارد المؤسسات  يتمثل هذا :تقديم الهدف -

الجامعية من جهة وتعزيز انفتاح الجامعة على المحيط من جهة أخرى لما في ذلك من انعكاسات 

 .إيجابية على تنمية الموارد الذاتية للمؤسسات

 .برنامج اصالح التعليم العالي والبحث العلمي : مرجع الهدف -

( الجامعات)تم ضبط المؤشرات بالتنسيق مع البرامج الفرعية  : اعتماد المؤشراتمبررات  -

 .الستراتيجية الوزارة المتجهة نحو توفير أكثر موارد ذاتية للمؤسسات الجامعيةاعتمادا و

 المؤشرات
 التقديرات م .ق اإلنجازات

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

نسبة تطور  :1.3.1المؤشر 

 .الطلبة األجانبعدد 
- - - 38% 81% 70% 12,36% 

عدد المتكونين  :0.3.1المؤشر 

 في إطار التكوين المستمر
- - - 10000 15000 20000 25000 

عدد تطور  : 3.3.1المؤشر 

 اتفاقيات الشراكة المبرمة
- 200 250 300 310 320 330 
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 :التعليم العالي برنامج ةتقديم أنشط  (0

 :بيان األنشطة والتدخالت لبرنامج التعليم العالي:  6جدول عدد 

 المؤشرات الهدف

 تقديرات

 المؤشرات

لسنة 

2020 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات

االعتمادات 

 لألنشطة

 2020لسنة 

: 1.1الهدف

إعداد الطلبة 

لالندماج في 

 سوق الشغل

نسبة تطور   :1.1.1المؤشر

عدد الطلبة المسجلين 

بالشهادات ذات البناء 

 المشترك

10% 

تعميم مراكز المهن وإشهاد الكفاءات على كافة الجامعات  -

 .العالي والبحثومؤسسات التعليم 

تشبيك مراكز المهن وإشهاد الكفاءات على المستوى الوطني  -

 .والدولي

انجاز استبيان لمراجعة قائمة االختصاصات ذات التشغيلية  -

 .العالية وتحيينها

 .إبرام اتفاقيات شراكة بين اللجان القطاعية والجامعات المهنية -

 .لعاليةتأهيل شهادات جديدة في االختصاصات ذات التشغيلية ا -

وبرامجه في مختلف المسالك مع  التكوينمالئمة مناهج  -

 الحاجيات الفعلية للمحيط االقتصادي واالجتماعي

 .تأهيل شهادات جديدة ذات البناء المشترك -

القيام بجرد لحاجيات المؤسسات االقتصادية من المهارات  -

 ،(مراصد القطاعات)وحاجيات التكوين 

تعزيز دور الهياكل البيداغوجية بالمؤسسات الجامعية واللجان  -

الوطنية القطاعية المكلفة بالتأهيل وتجديد التأهيل ودعمها حتى 

 2721  التجديد الجامعي والتشغيلية: 7 نشاط

نسبة الطلبة  :0.1.1المؤشر

 المتحصلين على اإلشهاد
26,8% 

عدد الطلبة  :3.1.1المؤشر

المشاركين في دورات 

 تكوينية

63000 
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تتمكن من األخذ بعين االعتبار درجة التالؤم بين عروض 

 التكوين والمتغيرات الوطنية والدولية،

تفعيل المراصد الجامعية والمهنية والتنسيق مع المرصد  -

 الوطني للتشغيل والمهارات،

 تحديد المهن ذات القيمة المضافة العالية، -

تحفيز المدرسين والمهنيين على المشاركة في بعث شهادات  -

 .في إطار البناء المشترك

 .إحداث خلية للنهوض بالبناء المشترك على مستوى الجامعة -

مأسسة الشراكة بين الجامعة والمؤسسة على المستويات  -

 .والجهوية والمحليةالوطنية 

منصات قارة، تبادل بين ) انجاز منظومة إعالمية حول المهن -

 (.الفاعلين المعنيين

 .اعتماد أدلة مرجعية حول المهن والكفاءات -

 :0.1الهدف 

تحسين جودة 

التكوين 

 الجامعي

 

معدل  :1.0.1المؤشر

السنوات المقضاة  للحصول 

 على شهادة اإلجازة

3,44 

 :تطوير البعد الميداني للتدريس عبر -

 .برمجة القرية اللغوية لفائدة الطلبة -

 .تسهيل عملية اندماج الطلبة الجدد -

تفعيل لجان الجودة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي  -

 .ودعمها باإلمكانيات المادية والبشرية

نحو مزيد ' أمد'مراجعة منظومة التقييم واالمتحانات في نظام  -

من المرونة وبهدف تحسين جدوى عملية التقييم وجعلها معيار 

المدى تلقي واكتساب المعلومات وقدرة الطالب على توظيفها 

 .ستغاللها وذلك وفقا للمعايير الدوليةوا

 التصرف في الموارد البشرية: 0 نشاط

 الموارد اللوجيستية: 6نشاط 

 التجديد الجامعي والتشغيلية: 7 نشاط

البنية التحتية لمؤسسات التعليم : Jنشاط 

 العالي

 التقييم واالعتماد وضمان الجودة: 1 نشاط

  :12إلى نشاط  8من نشاط 

 :التدريس والتكوين بـ

0120 

0121 

  

6211 

 

332 

 

 

 

نسبة : 0.0.1المؤشر 

األساتذة واألساتذة 

المحاضرين من جملة 

 األساتذة الباحثين

19,5% 

عدد  :3.0.1المؤشر 

المدرسين المتمتعين بدورات 
7000 
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 إرساء منظومة للمرافقة البيداغوجية للطالب، - تكوينية

 مراجعة منظومة التوجيه الجامعي وتحسينها، -

تطوير المعابر بين االختصاصات وتحويل المكتسبات وذلك  -

 .بإدخال مزيد من المرونة والحركة بالنسبة للطلبة

 جامعة الزيتونة .2

 جامعة تونس .2

 جامعة تونس المنار .3

 جامعة قرطاج .2

 جامعة منوبة .2

 جامعة سوسة .01

 جامعة المنستير .00

 جامعة القيروان .06

 جامعة جندوبة .07

 جامعة صفاقس .01

 جامعة قابس .02

 جامعة قفصة .02

 الجامعة االفتراضية .03

 المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية .02

00621 

27222 

002212 

022210 

33112 

21612 

22612 

12223 

10211 

021221 

32212 

17062 

6130 

011222 

عدد  :0.0.1المؤشر 

المؤسسات الجامعية المعتمدة 

والمنخرطة في مسار 

 .االعتماد

عدد المؤسسات الجامعية  -

االعتماد المتحصلة على 

 .على الصعيد الدولي

عدد المؤسسات التي  -

خضعت لعمليات تقييم في 

 إطار مسار االعتماد

 

 

 

 

 

 

7 
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: 3.1الهدف 

تعزيز 

الحوكمة 

وانفتاح 

الجامعة على 

 المحيط

نسبة تطور  :1.3.1المؤشر 

 .عدد الطلبة األجانب
81% 

 .وضع استراتيجية الستقطاب الطلبة األجانب -

 .الستقطاب الطلبة األجانب احداث وكالة -

 .مراجعة النصوص المنظمة للتكوين المستمر بالجامعات -

 

  التجديد الجامعي والتشغيلية: 7 نشاط

عدد  :0.3.1المؤشر 

المتكونين في إطار التكوين 

 المستمر

15000 

عدد تطور  : 3.3.1المؤشر 

 اتفاقيات الشراكة المبرمة
310 
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I- نـفـقـات البرنامج: 

 : ميزانية البرنامج .1

 أد 0126021أد مقابل  0021702في حدود  6161ضبطت نفقات برنامج التعليم العالي  لسنة 

 :وتتوزع كما يلي % 9,07أي بزيادة قدرها  6102سنة 

 :التي تم ضبطها حسب طبيعة النفقة على النحو التالي  البرنامج اعتماداتوتتوزع 

 :7جدول عدد 

 * التوزيع حسب طبيعة النفقة:  تطور اعتمادات برنامج التعليم العالي

     
 بحساب األلف دينار

 البيان
8102 

 انجازات 

 8181 ق م  8102

 تقديرات
 النسبة الفارق

 تبويب جديد تبويب قديم

 %9,37 075 92 438 074 1 363 982 363 982 689 905 نفقات التأجير 

 %1,79 693 330 39 637 38 637 38 982 37 نفقات التسيير

 %1,45 201 031 14 830 13 13280 06203 نفقات التدخل 

 %10,92 170 5 520 52 47350 900 47 26702 نفقات اإلستثمار 

 %9,07 139 98 319 180 1 180 082 1 180 082 1 1112213 المجموع 

 دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية *

 : 2رسم بياني 

 حسب طبيعة النفقة 0101سنة لتوزيع مشروع ميزانية البرنامج 

 
 

 نفقات التأجير 
91% 

 نفقات التسيير
3% 

 نفقات التدخل 
1% 

 نفقات اإلستثمار 
5% 
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 حسب البرامج الفرعية واألنشطة النفقة مآل حسبالبرنامج ميزانية  :8جدول عدد 

 2020 2019 االنشطة البرنامج الفرعي 
 9191-9102 التطور نسبة

 النسبة الفارق

قيادة التكوين :0البرنامج الفرعي 

 الجامعي

التصرف في الموارد :0نشاط 

البشرية إلطار التدريس الجامعي و 

 التكنولوجيين
639,667 0121 451,333 70,56% 

الموارد اليشرية :9نشاط 

 واللوجستية
3702,667 0121 -2611,667 -70,53% 

  9211 9211  التحتيةالبنية  :Jنشاط  

  
التجديد الجامعي : 3نشاط 

 والتشغيلية
1489,667 9390 7900,333 530,34% 

  
التقييم واالعتماد وضمان : 4نشاط 

 الجودة
741 778 37 4,99% 

 8675,999 33762,999 15249 6573,001 مجموع البرامج المركزية واألنشطة

التكوين : 8البرنامج الفرعي 

 في جامعة الزيتونةوالبيداغوجيا 
التدريس و التكوين :  5نشاط 

 بجامعة الزيتونة
10602 11260 658 6,21% 

التكوين : 3البرنامج الفرعي 

 والبيداغوجيا في جامعة تونس
التدريس و التكوين :  6نشاط 

 بجامعة تونس
86064 93669 7605 8,84% 

التكوين : 4البرنامج الفرعي 

 المناروالبيداغوجيا في جامعة تونس 
التدريس و التكوين :  7نشاط 

 بجامعة تونس المنار
111722 118645 6823 6,11% 

التكوين : 5البرنامج الفرعي 

 والبيداغوجيا في جامعة قرطاج
التدريس و التكوين :  8نشاط 

 بجامعة قرطاج
147602 159941 12339 8,36% 

التكوين : 6البرنامج الفرعي 

 والبيداغوجيا في جامعة منوبة
التدريس و التكوين :  2نشاط 

 بجامعة منوبة
69793 77045 7252 10,39% 

التكوين : 7البرنامج الفرعي 

 والبيداغوجيا في جامعة سوسة
التدريس و التكوين :  01نشاط 

 بجامعة سوسة
88571 94945 5574 6,29% 

التكوين : 2البرنامج الفرعي 

 والبيداغوجيا في جامعة المنستير
التدريس و التكوين :  00نشاط 

 بجامعة المنستير
81897 88246 6349 7,75% 

التكوين : 2البرنامج الفرعي 

 والبيداغوجيا في جامعة  القيروان
التدريس و التكوين :  09نشاط 

 بجامعة القيروان
48971 42867 946 1,93% 

التكوين : 01البرنامج الفرعي 

 والبيداغوجيا في جامعة  جندوبة
و تكوين بجامعة  تدريس:03نشاط  

 جندوبة
36634 41604 4970 13,57% 

التكوين : 00البرنامج الفرعي 

 والبيداغوجيا في جامعة  صفاقس
التدريس و التكوين :  04نشاط 

 بجامعة صفاقس
146941 160994 14053 9,56% 

التكوين : 08البرنامج الفرعي 

 والبيداغوجيا في جامعة  قابس
 التدريس و التكوين:  05نشاط 

 بجامعة قابس
70841 79609 8768 12,38% 

التكوين : 03البرنامج الفرعي 

 والبيداغوجيا في جامعة  قفصة
التدريس و التكوين : 06نشاط 

 بجامعة قفصة
39728 43126 3398 8,55% 

التكوين : 05البرنامج الفرعي 

والبيداغوجيا في المعاهد العليا 

 للدراسات التكنولوجية

التكوين  التدريس و:  08نشاط 

بالمعاهد العليا للدراسات 

 التكنولوجية
129981 041682 10858 8,35% 

 الفاعلون العموميون
التدريس و التكوين :  07نشاط 

 بالجامعة اإلفتراضية بتونس
6260 6130 -130 -2,08% 

 89463 144719 1165070 1075607 مجموع البرامج الفرعية واألنشطة

 %9,07 98139 1180319 1082180   مجموع البرنامج
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 :0100-0101للفترة  للبرنامج إطار النفقات متوسط المدى .0

 :9جدول عدد 

 تقديرات إطار النفقات متوسط المدى

 (0100 - 0101) التعليم العالي لبرنامج

 التوزيع حسب طبيعة النفقة

 
 

     

 بحساب األلف دينار

 البيان
انجازات 

0116 

انجازات

0110   

انجازات

0112   

 0119ق م 
تقديرات

0101 

تقديرات

0101 

تقديرات 

تبويب  0100

 قديم

تبويب 

 جديد

ات ـــــنفق

 أجير ــــالت
877 527 884 277 905 689 982 363 982 363 1 074 438 1 194 438 1 374 438 

ات ـــــنفق

 رــــالتسيي
38 411 39 169 37 982 38 637 38 637 39 330 45 353 49 888 

ات ــــــنفق

 ل ــــالتدخ
9 225 11 510 09807 13280 13 830 14 031 15 917 17 909 

ات ــــــنفق

 ارـاإلستثم
62750 53689 59305 47 900 47350 52 520 85 512 80 320 

 وعـالمجم
دون اعتبار 

الموارد 

الذاتية 

للمؤسسات 

 العمومية

 

994 914 222 682 0112213 1 082 180 1 082 180 1 180 319 1 341 220 1 522 555 

 1880800 1362028 1013100 1110013 1110013 1131100 1110119 1119001 وعـالمجم
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 البحث العلمي برنـامج
 

 

 للبحث العلمي ةالسيدة سامية الشرفي قدور، المديرة العام : رئيسة البرنامج

 

I- تقديم البرنامج واستراتيجيته: 

 البحث العلميخارطة برنامج :  0رسم بياني عدد 

 
 

. كل أنشطة البحث العلمي األكاديمي والبحث العلمي المرتبط بالتنمية العلمييشمل برنامج البحث 

ويهدف توجه الوزارة في هذا المجال إلى جعـل منظومة البحث والتجديد دعامة القتصاد جديد 

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

 .كول لها واالرتقاء بها إلى مستوى المقاييس العالميةومزيد تفعيل الدور المو
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على ضوء مخرجات مشروع إصالح التعليم العالي والبحث العلمي ،تم تحيين استراتيجية البرنامج 

 :التي ترمي إلى

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

اإلنتاج مما يتطلب تطوير وتحسين األساليب المعتمدة في مجال البحث والتنمية والتجديد للتمكن من 

بنحو يجعل البحث العلمي في  لى المستوى االقتصادي واالجتماعيتحقيق االنعكاس المطلوب ع

 .خدمة التحديات االقتصادية واالجتماعية

 .تحقيق التميز العلمي واالشعاع على الصعيد الدولي -

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

ات المؤسسات االقتصادية مما يساعد على خلق قيمة مضافة وللرفع من القدرة التنافسية للمؤسس

 .وبالتالي قدرتها التشغيلية وكذلك بإحداث مشاريع مجددة تكون نواة لمؤسسات ناشئة

 :ولتحقيق ذلك ستعمل الوزارة على

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

 . ديوالتجد بين مختلف الفاعلين والتشجيع على خلق فضاءات مالءمة لإلبداع

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

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

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

القائمة بين الهياكل وتحديد دور الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي كهيكل للتقريب بين 

 ..مجال البحث العلمي والمنظومة االقتصادية واالجتماعية

  خلق منظومة تشّجع على المنافسة بين الهياكل  بهدفتصنيف هياكل البحث ومدارس الدكتوراه

أو /من خالل إقرار آليات اإلشهاد وها وتعزيز تميز( مخابر البحث، مدارس الدكتوراه)

 . (labellisation)التصنيف 

  التّمركز العلمي على الّصعيد وتحفيز التّميّز العلمي  بهدف :تكريس البعد الدولي لبرامج البحث

تشجيع المبادرة على بعث المشاريع المجّددة وخلق شبكات ومجمعات شراكة بالّدولي 

(consortium) . 

   من أجل تحقيق التقارب إلحاق مراكز البحث بالجامعات على المستوى العلمي والبيداغوجي

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

والتجديد، أصبح من الضروري إلحاق مراكز البحوث بالجامعات على المستويين العلمي 
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تنسيق أكبر  لألنشطة البحثية واشعاع الجامعات التونسية على والبيداغوجي وذلك لضمان 

 .الصعيد الدولي

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

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

 .خدمات والتصرف في الطلبات عن بعدالبشرية إلدارة التخصيص الموارد 

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

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

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

 .العلمي

 عبر تثمين البحث والتجديد: 

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

باالنفتاح على المحيط االقتصادي واالجتماعي بهدف خلق مناخ مالئم للتثمين والتجديد ونقل 

 .ومراكز البحوث  التكنولوجيا  داخل الجامعات

 نقل التكنولوجيا من أجل إعداد برنامج تكوين في مجال المهن الجديدة المرتبطة بتثمين البحث و

ات تثمين البحث ونقل قدرات ومهارات اإلداريين مّما سيساهم في تحسين خدمتطوير 

 .التكنولوجيا

 يدإدماج هياكل تثمين البحث ونقل والتكنولوجيا بالفضاءات المخصصة للتجد. 

  تجميع كّل من مراكز المهن وإشهاد الكفاءات(Centres 4 C)  والمكاتب الجامعيّة لنقل

وحاضنات مشاريع أو محاضن المؤسسات بالفضاء المخصص للتجديد  (BUTT)التكنولوجيا 

 .بالجامعة

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

ضامين التكنولوجية الرفيعة بما يساهم في تطوير االقتصاد الوطني  ويحقق قيمة مضافة الم

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

من التعّرف على المحاور ذات الصلة قصد تطويرها وفقا لحاجيات الجهة وأولوياتها 

 .يةاالجتماعية واالقتصاد

  إحداث عّدة آليات للتّمويل التنافسي  :إحداث برامج واليات لتمويل مختلف مراحل التجديد

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



30 

 

 .النضج التكنولوجي للمشاريع

    حوكمتهااستكمال مختلف مكّونات األقطاب التكنولوجية وتحسين. 

 وضع آليات تضمن التشجيع على عبر  تعزيز األخالقيات العلمية والسلوكيات والملكية الفكرية

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

 .األساسية المرتبطة باالستقامة العلمية مع الحرص على حماية الملكية الفكرية

II- أهداف ومؤشرات قيس األداء تقديم 

 :تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج .1

 يلخص الجدول التالي األهداف التي تعكس التوجهات الكبرى في مجال البحث العلمي

 قائمة أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :  5جدول

 المؤشرات  األهداف

: 1.0الهدف 

تطوير اإلنتاج 

العلمي وتحسين 

 .جودته

 عدد المقاالت العلمية بالمجالت المفهرسة: 0.0.6المؤشر 

نسبة المقاالت العلمية المنشورة بالمجالت المحكمة من : 6.0.6المؤشر 

 (Q2و Q1) 6و 0الصنف 

 البحث العلميفي مجال  ترتيب الجامعات التونسية: 7.0.6المؤشر 

تثمين : 0.0الهدف 

نتائج البحث ونقل 

 .التكنولوجيا

والمستنبطات  عدد مطالب براءات االختراع الوطنية والدولية: 0.6.6المؤشر 

 النباتية

 عدد االتفاقيات المبرمة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي: 6.6.6المؤشر 

عدد المؤسسات الناشئة المنبثقة عن برامج ومشاريع البحث : 7.6.6المؤشر 

 .والتجديد

: 3.0الهدف 

تطوير التعاون 

 .الدولي

عدد المشاريع المقبولة في إطار برامج التعاون الدولي : 0.7.6المؤشر 

 التنافسية

 نسبة الموارد المتأتية من التعاون الدولي من اعتمادات البحث: 6.7.6المؤشر 

: 0.0الهدف  

تحسين حوكمة 

المنظومة الوطنية 

 للبحث والتجديد

 الجودةعدد المؤسسات التي أرست نظام تصرف في : 0.1.6المؤشر 
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 .تطوير اإلنتاج العلمي وتحسين جودته: 1.0الهدف 

يتمثل الهدف في تشجيع المنشورات العلمية باعتبارها من أهم مخرجات أنشطة  :تقديم الهدف -

البحث إذ تمكن من نشر النتائج المقدمة إليها من قبل فرق البحث والتي يتم اعتمادها لتطوير 

البحوث وتثمينها باعتبار صيغتها المجددة ويتم قياس جودة المنشورات من خالل االقتباسات 

(citations)اعتماد المنشورات العلمية وجودتها كمعيار أساسي في تمويل هياكل البحث  وقد تم

 .ولتحفيز الباحثين

برنامج إصالح التعليم العالي من أجل دعم الخماسية للبحث العلمي و االستراتيجية :مرجع الهدف -

 .التشغيلية

يعتبر عدد المقاالت العلمية بالمجالت المفهرسة من أهم المؤشرات  : مبررات اعتماد المؤشرات -

المعتمدة دوليا لقيس أداء منظومات البحث العلمي باعتبار أن المنشورات العلمية هي النتاج المباشر 

 .ألنشطة البحث وبالتالي تمكن من تقييم المردودية العلمية للمنظومة

‘ للمجالت التي يتم نشرها بها (facteur d'impact)ويتم تصنيف المقاالت حسب عامل التأثير 

للمقاالت العلمية التونسية مؤشرا لقياس جودة المنشورات  (les citations)االقتباساتيعتبر عدد و

العلمية فكلما كان المقال العلمي المنشور ذو جودة زادت عدد االقتباسات أي اعتماد نتائجه في 

 .لقياس جودة المنشورات العلمية بحوث الحقة وهر مؤشر معتمد دوليا

 المؤشر
 م.ق االنجازات

2019 

 التقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

عدد المقاالت : 0.0.6المؤشر 

 العلمية بالمجالت المفهرسة
7056 7400 7647 8200 8000 8200 8300 

نسبة المقاالت : 6.0.6المؤشر 

العلمية المنشورة بالمجالت 

 Q1) 6و 0المحكمة من الصنف 

 (Q2و

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

ترتيب الجامعات التونسية: 7.0.6المؤشر   

الجامعات المرتبة ضمن  عدد

 األولى 211الـ
0 0 0 0 1 2 2 

عدد الجامعات المرتبة ضمن 

 األولى 0111الـ
0 0 2 2 3 4 4 
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 .التكنولوجياتثمين نتائج البحث ونقل : 0.0الهدف 

يمثل تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا رافدا أساسيا للتنمية االقتصادية  :تقديم الهدف-

وإعتبارا لقيمة نتائج البحث . واالجتماعية وذلك عبر توظيف نتائج البحث في منظومة اإلنتاج

هة ثانية، توّجب وانعكاساتها على المضمون التكنولوجي للمنتجات من جهة ولكلفتها المالية من ج

 .العمل على حمايتها بواسطة براءات اختراع وذلك قبل نشرها

كما يرتكز تثمين البحث على تركيز . ويتطلب هذا التمّشي نشر ثقافة الملكية الفكرية لدى الباحثين 

شبكة األقطاب التكنولوجية لتكون قاطرة للتنمية االقتصادية وذلك عبر توطيد الشراكة بين 

 . القتصادية ومراكز البحث ومؤسسات التعليم العالي والبحثالمؤسسات ا

برنامج إصالح التعليم العالي من أجل  الخماسية للبحث العلمي و االستراتيجية: مرجع الهدف -

 .دعم التشغيلية

تمكن المؤشرات المعتمدة من قياس مدى نجاعة أنشطة البحث وتقدم : مبررات اعتماد المؤشرات -

 .النسيج االقتصادي واالجتماعيانعكاسها على 

 

عدد الجامعات المرتبة ضمن 

 األولى 0211الـ
4 4 4 6 5 6 7 

عدد الجامعات المرتبة ضمن 

 األولى 6211الـ
6 8 8 9 8 9 9 

 المؤشر
 م.ق االنجازات

0119 

 التقديرات

0116 0110 0112 0101 0101 0100 

 :0.6.6المؤشر

عدد مطالب 

براءات االختراع 

 الوطنية والدولية

والمستنبطات 

 )*(النباتية 

 

براءات 

االختراع 

 الوطنيّة

86 68 86 91 91 111 111 

براءات 

االختراع 

 الدّولية

5 3 1 0 0 2 9 

والمستنبطات 

 النباتية
3 0 0 0 7 2 9 
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 تطوير التعاون الدولي : 3.0الهدف 

يتمثل الهدف في دعم برامج ومشاريع البحث المشتركة مع هياكل وفرق بحث  :تقديم الهدف-

أجنبية مما يمكن من تطوير القدرات البحثية والعلمية للباحثين التونسيين بفضل االحتكاك بتجارب 

وخبرات أجنبية ومن االشعاع على الصعيد الدولي والحصول على تمويالت هامة يوفرها التعاون 

 .الدولي

برنامج اصالح التعليم العالي والبحث الخماسية للبحث العلمي و االستراتيجية :الهدفمرجع  -

 .العلمي

المؤشرات من قياس أداء الباحثين وتميزهم العلمي من خالل  تمكن :مبررات اعتماد المؤشرات -

قدرتهم على المشاركة في طلبات العروض لمشاريع البحث مع شركاء أجانب وحصول المشاريع 

 .ركة على مصادقة اللجان العلمية الدولية والحصول على التمويالت الالزمةالمشا

 

عدد االتفاقيات : 6.6.6المؤشر 

االقتصادي المبرمة مع المحيط 

 واالجتماعي

00 03 165 185 195 210 220 

عدد المؤسسات  : 7.6.6المؤشر 

الناشئة المنبثقة عن برامج 

 ومشاريع البحث والتجديد

 15 12 09 07 مؤشر جديد

 المؤشر
 م.ق االنجازات

2019 

 التقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

: 0.7.6المؤشر 

عدد المشاريع 

المقبولة في إطار 

برامج التعاون 

 الدولي التنافسية

  70 33 38 43 48 
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 .ألف أورو 221.062ماليين أوروا وبريما بــ   3تقدر بـ  6102لسنة  6161مشاريع أفق *

 تحسين حوكمة المنظومة الوطنية للبحث والتجديد: 0.0الهدف 

 :تفعيل دور آليات التنسيق والحوكمة من خالل يتمثل هذا الهدف في :تقديم الهدف-

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

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

 .تفعيل قراراتهامستقلة وشفافة وتكون لها القدرة على 

  مراجعة األطر القانونية والترتيبية للمنظومة بهدف تحسين أداءها ومردوديتها ومالئمتهما

مع مقتضيات تثمين نتائج البحث والتجديد والشراكة الفاعلة بين القطاعين العمومي 

 .والخاص

 ــوضع آليات لضمان الجودة وتوحيد نظام التقييم واالعتماد واإلشهاد وذلك خاصة ب  : 

 والتجديد وضمان  تركيز وكالة وطنية للتقييم والجودة موحدة لتقييم أنشطة التكوين والبحث

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

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

 الحال،

 طني لتوصيف وضع نظام و(Labellisation )،مخابر البحث ووحدات البحث 

  إرساء بوابة وطنية للبحث والتجديد لتحسين مقروئية البحوث ودعم التنسيق والشراكة بين

 .كافة المتدخلين في المنظومة

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

تراتيجية الخماسية للبحث العلمي وبرنامج اصالح التعليم العالي والبحث االس: مرجع الهدف -

 العلمي

 .المؤشرات من تقييم جودة التصرف في مراكز البحث تمكن :مبررات اعتماد المؤشرات -

 

: 6.7.6المؤشر 

الموارد نسبة 

المتأتية من 

التعاون الدولي من 

 اعتمادات البحث

  23.28% 25,31% 27,35% 29,01% 31.05% 
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افة ـــوك الــاء والرجـــؤ الفرص بين النســــة بضمان تكافـــداف والمؤشرات المتعلقـــاأله

 زـــئات المجتمع بدون تمييــــف

 .دعم دور المرأة في تسيير هياكل البحث العلمي: الهدف

تمثيلية المرأة في مواقع القرار  مدى تقييممن  التالية المؤشرات تمكن :اعتماد المؤشراتمبررات 

 .في منظومة البحث العلمي

 المؤشر
 م.ق االنجازات

0119 

 التقديرات

2016 2017 2018 0101 0101 0100 

عدد المؤسسات : 0.1.6المؤشر 

التي أرست نظام تصرف في 

 الجودة

0 6 3 5 5 7 10 

 المؤشر
 م.ق االنجازات

0119 

 التقديرات

2016 2017 2018 0101 0101 0100 

نسبة النساء رئيسات مخابر 

 بحث
  0372 

% 
 

61 

% 
66 % 62 % 

نسبة النساء رئيسات وحدات 

 بحث 
  6273 

% 
 

71 

% 
71 % 76 % 
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 تعلقة ببرنامج البحث العلميألنشطة الما .0

 :البحث العلميبيان األنشطة والتدخالت لبرنامج :  6جدول عدد 

 المؤشرات الهدف

 تقديرات

 المؤشرات

 2020لسنة 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات

 االعتمادات لألنشطة

 2020لسنة 

: 0.6الهدف 

تطوير اإلنتاج 

العلمي 

وتحسين 

 .جودته

عدد : 0.0.6المؤشر 

المقاالت العلمية 

 بالمجالت المفهرسة 

8000 

اعتبار معيار االنتاج العلمي في تحديد التمويالت الخاصة بكل مخبر -

 .من التمويل %21بنسبة وذلك 

لتعليم ت اسسابمؤ 6107ثة سنة المحدلبحث ات احدإعادة هيكلة و-

طني، لوع الدفازارة اجعة بالنظر لوالروالمؤسسات البحث الي والعا

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة شؤون الشباب 

هيكلة هذه دة عاإتتم المتوقع أن من و( . ة بحثحدو 23 (والرياضة 

 .6102جديد سنة مخبر بحث  21اث حدر إطاات في إلوحدا

إحداث مخابر بحث جديدة منبثقة عن تقييم نهائي وتجديد لوحدات -

وحدة  72)بمختلف المؤسسات والوزارات  6101البحث المحدثة سنة 

مخابر جديدة  13فمن المتوقع تحويل عدد من هذه الوحدات إلى ( بحث

 ا لألهداف والتوجهات المرسومة في المجالطبق 6102بعنوان سنة 

مخابر جيل جديد من اث حدمواصلة البرنامج الوطني المتعلّق بإ-

ة عدالوت العالقة بالقطاعاذات الصناعية ت ااـسسالمؤبي لتنموالبحث ا

بمحيطها االقتصادي لعلمي البحث امنظومة عالقة تطوير في اطار

مخابر بحث  5اث دإحـ الى أولي نموذجيةمرحلة ، في امجـنف البريهدو

ت ذات األولويات اعاـلقطا يفصناعية ت اــمؤسس 5صلب ي ومـتن

 .الوطنيّة

اعداد وإدارة وتمويل برامج :  نشاط

 البحث الوطنية

التوثيق العلمي واالشتراكات : نشاط

 االلكترونية

 تقييم أنشطة البحث:  نشاط

اعداد وادارة وتمويل هياكل :  نشاط

 البحث

تنفيذ برامج البحث العلمي  :  نشاط

 انفي مجال الحضارات واألدي

تنفيذ برامج البحث العلمي  : نشاط

 في المجال االقتصادي واالجتماعي

2126 

 

07221 

 

723 

62232 

 

0662 

 

 

0223 

 

1120 

 

3723 

 

 

نسبة : 6.0.6المؤشر 

المقاالت العلمية 

المنشورة بالمجالت 

 0المحكمة من الصنف 

 (Q2و Q1) 6و
45% 

ترتيب : 7.0.6المؤشر 

 الجامعات التونسية

عدد الجامعات المرتبة 

 األولى 211ضمن الـ

عدد الجامعات المرتبة 

 األولى 0111ضمن الـ

 1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

تنفيذ برامج البحث العلمي :  نشاط

 مجال علوم المواد في

تنفيذ برامج البحث العلمي :  نشاط

في مجال البيوتكنولوجيا ببرج 

 السدرية

تنفيذ برامج البحث العلمي : نشاط
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عدد الجامعات المرتبة 

 األولى 0211ضمن الـ

عدد الجامعات المرتبة 

 األولى 6211ضمن الـ

 

5 

 

 

8 

إصدار طلب عروض استثنائي قصد إحداث مخابر بحث في مجاالت -

ا على ــتشجيع. تكنولوجيا المعلومات واالتصال والطاقات المتجددة

تطلبات ت ذات األولويات الوطنيّة واستجابة لمالختصاصاا يفلبحث ا

وحاجيات مختلف القطاعات من البحث والتطوير ومن المنتظر أن 

 .مخبر بحث 02يفرز طلب العروض المذكور عن إحداث 

 وحدات مختصة 7وحدة بحث و 02مخبر بحث و 072تجديد -

بعث مشاريع بحث لفائدة الباحثين الشبان لتشجيع المشاريع المجددة -

 وارد البشرية ولهياكل البحثخاصة بالجهات الداخلية التي تفتقد للم

 .إحداث قاعدة بيانات للتصرف في التجهيزات العلمية الثقيلة-

تفعيل مدارس الدكتوراه المحدثة وتدعيم مردوديتها بمراجعة االمر -

والقرار المنظم لها مع تمكينها من التمويالت الالزمة للعمل في أحسن 

 .الظروف وإلنجاز برامجها في المواعيد المحددة

 .إحداث مدارس دكتوراه جديدة بعدد من المؤسسات-

 في مجال الطاقة 

تنفيذ برامج البحث العلمي :  نشاط

 في مجال المياه

تنفيذ برامج البحث العلمي :  نشاط

 في مجال البيوتكنولوجيا بصفاقس

رامج البحث العلمي تنفيذ ب:  نشاط

في مجال التحليل الفيزيائي 

 والكيميائي

تنفيذ برامج البحث العلمي :  نشاط

في مجال الميكرو إلكترونيك 

 والنانوتكنولوجيا

تنفيذ برامج البحث العلمي :  نشاط

 في مجال الرقميات

تنفيذ برامج البحث العلمي :  نشاط

في مجال العلوم والتكنولوجيا 

 النووية

داد وادارة وتمويل برامج اع:  نشاط

 وأنشطة البحث الوطنية

2312 

 

3106 

 

3722 

 

2033 

 

 

7033 

 

6212 

 

 

2126 

 

2126 

: 6.6الهدف 

تثمين نتائج 

البحث ونقل 

 .التكنولوجيا

عدد : .6.61المؤشر 

مطالب براءات 

االختراع الوطنية 

والمستنبطات  والدولية

 النباتية 

 

 

90 

 

7 

 .تطوير ثقافة الملكية الفكرية عبر دورات تكوينية-

إصدار طلب ترشحات لتمويل مشاريع بحوث تنموية في القطاعات -

 .ذات األولوية

التوجه نحو إحداث مجّمعات بحث بالتنسيق مع مختلف الوزارات -

 . المعنيّة

قيادة أنشطة تثمين نتائج : نشاط

 البحث ونقل التكنولوجيا

تركيز االقطاب التكنولوجية  :نشاط

 وفضاءات التجديد

اعداد وادارة وتمويل برامج :  نشاط

6222 

 

2212 

 

2732  
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عدد مطالب براءات  -

 االختراع الوطنية 

عدد مطالب براءات  -

  االختراع الدولية

عدد مطالب براءات  -

االختراع 

 المستنبطات النباتية 

 

7 

تحفيز هياكل البحث على مزيد االهتمام بالبحوث التنمويّة عبر -

 االرتقاء بعدد االتفاقيات المبرمة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي 

 إرساء مشاريع بحث تعاونية لدعم االبتكار باألقطاب التكنولوجية،-

تكنولوجيا بمؤّسسات تكوين المهندسين التجديد ونقل لإحداث وحداتان ل-

هياكل ) 6102اهد العليا للّدراسات التّكنولوجيّة ابتداء من سنة وبالمع

وساطة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث وقطاع االنتاج من خالل 

المساهمة في تقديم حلول تكنولوجية مجددة ومبتكرة لفائدة المؤسسات 

 ،(االقتصادية

 وأنشطة البحث الوطنية

 النهوض بالبحث العلمي:  نشاط

نشر الثقافة العلمية بمدينة :  نشاط

 العلوم

نشر الثقافة العلمية بقصر :  نشاط

 العلوم

 نشر الثقافة العلمية: نشاط

 

0020 

2230 

 

0226 

 

200 

عدد : 6.6.6المؤشر 

االتفاقيات المبرمة مع 

المحيط االقتصادي 

 واالجتماعي

195 

عدد  : 7.6.6المؤشر 

المؤسسات الناشئة 

المنبثقة عن برامج 

ومشاريع البحث 

 والتجديد

9 

: 7.6الهدف 

تطوير التعاون 

الدولي والتفتح 

على المحيط 

عدد : 0.7.6المؤشر 

المشاريع المقبولة في 

إطار برامج التعاون 

 الدولي التنافسية

38 

دعم التفتح على تجارب حديثة وذلك بإصدار طلبات عروض مع -

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

 تشبيك فرق البحث التونسية مع نظيراتها األجنبية عبر تنظيم-

 .التظاهرات العلمية

اعداد وادارة وتمويل برامج  : نشاط

 وأنشطة التعاون العلمي الدولي

02212 
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االقتصادي 

 واالجتماعي 
نسبة : 6.7.6المؤشر 

الموارد المتأتية من 

التعاون الدولي من 

 اعتمادات البحث

27,35% 

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

 .الفرق البحثية التونسية من االمتيازات التي يمنحها االتحاد األوروبي

: 1.6الهدف  

تحسين حوكمة 

المنظومة 

الوطنية للبحث 

 والتجديد

 

عدد : 0.1.6المؤشر 

المؤسسات التي أرست 

نظام تصرف في 

 الجودة

5 

احداث هيئة عليا لحوكمة البحث والتجديد تتضمن في تركيبتها ممثلين -

على إعداد وتطبيق استراتيجية لكل المتدخلين في المنظومة، تسهر 

وطنية للبحث والتجديد وتعمل بطريقة مستقلة وشفافة وتكون لها القدرة 

 .على تفعيل قراراتها

مراجعة األطر القانونية والترتيبية للمنظومة بهدف تحسين أداءها -

ومردوديتها ومالئمتهما مع مقتضيات تثمين نتائج البحث والتجديد 

 .القطاعين العمومي والخاصوالشراكة الفاعلة بين 

وضع آليات لضمان الجودة وتوحيد نظام التقييم واالعتماد واإلشهاد -

 :  وذلك خاصة بــ

تركيز وكالة وطنية للتقييم والجودة موحدة لتقييم أنشطة التكوين -

والتجديد وضمان جودتها في القطاعين العام والخاص، تعمل  والبحث

 لحيادية،بصفة مستقلة لضمان الشفافية وا

إرساء منظومة التصرف في الجودة لمراكز ومعاهد البحث وإعادة -

 هيكلتها إن اقتضى الحال،

مخابر البحث ( Labellisation)وضع نظام وطني لتوصيف -

 ووحدات البحث،

إرساء بوابة وطنية للبحث والتجديد لتحسين مقروئية البحوث ودعم  -

 .المنظومةالتنسيق والشراكة بين كافة المتدخلين في 

قيادة أنشطة تثمين نتائج :  نشاط

 البحث ونقل التكنولوجيا

6222 
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III- نـفـقـات البرنامج: 

 : ميزانية البرنامج .1

أد سنة  072122أد مقابل  072720في حدود  6161ضبطت نفقات برنامج البحث العلمي لسنة 

 :وتتوزع كما يلي % 3,17أي بزيادة قدرها  6102

 :7جدول عدد 

 * التوزيع حسب طبيعة النفقة: تطور اعتمادات برنامج البحث العلمي

     
 بحساب األلف دينار

 البيان
8102 

 انجازات 

 ق م  8102
8181 

 تقديرات
 النسبة الفارق

 تبويب جديد تبويب قديم

 %7,45- 386 4- 499 54 885 58 885 58 611 39 نفقات التأجير 

 %8,39 352 547 4 195 4 195 4 295 3 نفقات التسيير

 %2,97- 190- 205 6 395 6 0232 0102 نفقات التدخل 

 %12,97 510 8 100 74 590 65 31701 22022 نفقات اإلستثمار 

 %3,17 286 4 351 139 065 135 065 135 801 103 المجموع 

 الموارد الذاتية للمؤسسات العموميةدون اعتبار  *

 : 2رسم بياني 

 حسب طبيعة النفقة 0101سنة لتوزيع مشروع ميزانية البرنامج 

 
 

 نفقات التأجير 
39% 

 نفقات التسيير
 نفقات التدخل  3%

5% 

 نفقات اإلستثمار 
53% 
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 حسب البرامج الفرعية واألنشطة النفقة مآل حسبميزانية  :8جدول عدد 

 2020 2019 2018 االنشطة البرنامج الفرعي 

-9102نسبة التطور 

9191 

 النسبة الفارق

هياكل :0البرنامج الفرعي 

 العلمي وبرامج البحث

 تقييم أنشطة البحث العلمي:1 نشاط
 

411 397 -14 -3,41% 

وتمويل هياكل  إعداد وإدارة  :9نشاط 

   البحث
26461,5 27109 647,5 2,45% 

  

إعداد وإدارة وتمويل برامج :  3نشاط 

  البحث الوطنية
9126,5 8376 -750,5 -8,22% 

إعداد وإدارة وتمويل برامج :  4نشاط 

 التعاون العلمي الدولي
  13281,5 05442 2167,5 16,25% 

  
العلمي في  تنفيذ برامج البحث:5نشاط 

  المجال االقتصادي واالجتماعي
1629 1967 338 20,75% 

  
العلمي في  تنفيذ برامج البحث:6نشاط 

  المجال الحضارات واألديان
1265 1229 -36 -2,85% 

 الفاعلون العموميون
تنفيذ برامج البحث العلمي في :7 نشاط

  مجال علوم المواد
4586 4091 -495 -10,79% 

 الفاعلون العموميون
تنفيذ برامج البحث العلمي في :8نشاط 

  مجال البيوتكنولوجيا برج السدرية
6626 7387 761 11,49% 

 الفاعلون العموميون
العلمي في  تنفيذ برامج البحث:2نشاط 

  مجال الطاقة
6718 6706 -12 -0,18% 

 الفاعلون العموميون
البحث العلمي في  تنفيذ برامج:01نشاط 

  مجال المياه
7968 7012 -956 -12,00% 

 الفاعلون العموميون
تنفيذ برامج البحث العلمي :00نشاط  

  في مجال البيوتكنولوجيا صفاقس
6698 7396 698 10,42% 

 العموميونالفاعلون 
البحث العلمي في  تنفيذ برامج:09نشاط 

  مجال التحليل الفيزيائي والكيميائي
6482 6177 -305 -4,71% 

 الفاعلون العموميون
البحث العلمي في  تنفيذ برامج:03نشاط 

  مجال الميكروالكترونيك
2544 3177 633 24,88% 

 الفاعلون العموميون
في البحث العلمي  تنفيذ برامج:04نشاط 

  مجال الرقميات
2244 2546 302 13,46% 

 الفاعلون العموميون
البحث في مجال العلوم  :  05نشاط 

  والتكنولوجيا النووية
5096 5452 356 6,99% 

: 8البرنامج الفرعي 

المساندة والنهوض بأنشطة 

 البحث

قيادة أنشطة تثمين نتائج : 06نشاط 

 البحث ونقل التكنولوجيا
  6141,5 2596 -3545,5 -57,73% 

  

تركيز األقطاب التكنولوجية :نشاط

  وفضاءات التجديد
4050 8605 4555 112,47% 

 نشر الثقافة العلمية: نشاط
 

733 611 -122 -16,64% 

التوثيق العلمي واالشتراكات : 07نشاط 

  اإللكترونية
13520 13654 134 0,99% 

   العلمي النهوض بالبحث : 08نشاط  الفاعلون العموميون
 

1161 1181 20 1,72% 

 الفاعلون العموميون
نشر الثقافة العلمية في مدينة : 02نشاط 

  العلوم
6349 6571 222 3,50% 

 الفاعلون العموميون
نشر الثقافة العلمية في قصر : 91نشاط 

  العلوم
1974 1662 -312 -15,81% 

 مجموع البرامج الفرعية 
 

135065 139351 35069 4286 

 %3,17 4286 139351 135065     مجموع البرنامج
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 :0100-0101للفترة  للبرنامج إطار النفقات متوسط المدى .0

 (8188 - 8181)تقديرات إطار النفقات متوسط المدى  :9جدول عدد 

 برنامج البحث العلمي

 التوزيع حسب طبيعة النفقة

 
 

     
 بحساب األلف دينار

 البيان
انجازات 

0116 

انجازات

0110   

انجازات

0112   

 0119ق م 
تقديرات

0101 

تقديرات

0101 

تقديرات 

0100 

 ويب قديمتب
تبويب 

 جديد

 499 75 499 63 499 54 885 58 885 58 611 39 369 37 134 37 نفقات التأجير 

 548 6 456 5 547 4 195 4 195 4 295 3 021 3 021 3 نفقات التسيير

 215 14 926 10 205 6 395 6 0675 0406 0062 0957 نفقات التدخل 

 020 119 526 127 100 74 590 65 71301 52028 40534 46613 نفقات اإلستثمار 

دون المجموع 

اعتبار الموارد 

الذاتية 

للمؤسسات 

 العمومية

88 005 23123 103 581 135 065 135 065 139 351 207 408 215 282 

 010310 019083 101006 136891 136891 110162 23683 22801 المجموع 
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 برنــامج الخدمات الجامعية
 

 

 المدير العام للشؤون الطالبية ،السيد المنجي النعيمي: رئيس البرنامج 

 

 

I- تقديم البرنامج واستراتيجيته: 

 الخدمات الجامعيةخارطة برنامج :  3رسم بياني عدد 

 

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

، وانطالقا من المحاور المضمنة بمشروع 6161-6102التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 

سا  إصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير الحياة الطالبية، وتتمثل االستراتيجية أسا

في تطوير السكن واإلطعام الجامعيين وتوفير الرعاية الصحية واإلحاطة النفسية بالطلبة ووضع 
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وللغرض سيتم انجاز  .اإلمكانيات الالزمة لتحفيزهم على ممارسة األنشطة الثقافية والرياضية

 :المشاريع واألنشطة التالية

  السكن الجامعي: 

مواصلة برمجة تهيئة وتوسعة وإصالح العديد من المبيتات واألحياء الجامعية واستحثاث  -

 .شغال بالعديد منها حتى تكون جاهزة كليا لالستغالل خالل السنة الجامعية القادمةلأل

تهيئة غرف وفضاءات صحية بمختلف المبيتات واألحياء الجامعية لفائدة ذوي االحتياجات  -

 .الخصوصية

ي تعميم تجهيز المبيتات واألحياء الجامعية بنظام حماية ومراقبة عن طريق الكاميرات الشروع ف -

 .وتجهيز مداخلها بحواجز ألكترونية

 ها الحاجة إلى السكن العمومي إلىالعمل على بناء مبيتات جامعية بالجهات التي ترتفع في -

 .وسوسة وقابس درجات قصوى على غرار الكاف  وجندوبة وسليانة وزغوان وصفاقس ونابل

الرفــع من غـــرف السكن الفرديــة والـــزوجية في اتّجـــاه اإللــغاء النهائي لالعـتماد على  -

 .السرير الثالث بالغرفة الواحدة

االستعانة ببعض المبيتات الخاصة واستغاللها في إطار المناولة لتلبية أكثر عدد ممكن من  -

جودة السكن والخدمات المرتبطة به وسهولة  مطالب السكن العمومي مع الحرص على ضمان

 .التنقل بين مركز اإليواء ومؤسسات التعليم العالي

إنجاز كل اإلجراءات والتدخالت الضرورية لتوفير خدمات متكاملة للطلبة بمؤّسسات اإليواء  -

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

لوبتين لتحسين ظروف اإلقامة، ومن ذلك نذكر قاعات العالج المجهزة، وغرف االستحمام المط

 .  وخدمات لألنترانت بسعة تدفق عالية

الرفع من نسبة االستجابة لمطالب السكن الجامعي باعتماد مزيد من المرونة في تحديد الشروط  -

ماعية الحادة، في اتجاه العمل على المستوجبة للتمتع بالسكن مع مراعاة العديد من الحاالت االجت

 .تمكين كل طلبة  السنوات الثالث األولى من السكن

 . الطالب من التسجيل وخالص معلوم السكن عن بعد موحدة تمّكنتركيز منظومة معلوماتية  -

 اإلطعام الجامعي: 

 المعّدات والتجهيزات الحديثة والمتطّورة لمواكبة الجامعية منمواصلة تمكين المطاعم  -

 .في كلفتها األكلة والتّحكمالحاجيات المؤّكدة حرصا على جودة 

 .تهيئة فضاءات صحية بالمطاعم  خاصة بذوي االحتياجات الخصوصية -
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مواصلة تأهيل المطاعم الجامعية لالنخراط في المسار اإلشهاد في مجال اإلطعام والسالمة  -

الغذائية، والشروع في تحسين بنيتها  ، بالتعاون مع المركز الفني للصناعات  iso 22000الغذائية 

والرفع من أدائها تكثيف التّكوين الميداني لألعوان الساهرين على سيرها التحتية والخدماتية و

 .لضمان استجابتها للمعايير المعمول بها للحصول على اإلشهاد

عم معالجة الكثافة المرتفعة لعدد المنتفعين باألكلة ببعض الجهات بالنظر لعدد المطا -

المتوفرة ولعدد الطلبة المسجلين وما يطرحه من اشكاالت االكتظاظ وصعوبة توزيع األكلة، وذلك 

بمزيد التنسيق مع مديري مؤسسات التعليم العالي لوضع روزنامات تدريس تراعي مواعيد 

 .وظروف توزيع األكلة بالمطاعم

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

التكوينية لفائدة أعوان الطبخ وفنيي الصحة الغذائية، قصد تحسين جودة األكلة وضمان شروط 

 .السالمة الغذائية

األكلة الجامعية وذلك بعد نجاح  اإللكتروني لتوزيعمواصلة التعميم التدريجي للنظام  -

 .التجربة ببعض المطاعم

الذكية على جميع مؤسسات الخدمات الجامعية لتسديد العمل على تعميم استعمال البطاقة  -

 .معلوم األكلة الجامعية والحجز عن بعد، للتقليص من ظاهرة االكتظاظ

  األنشطة الثقافية والرياضية 

استحثاث استكمال األشغال بالعديد من المراكز الثقافية والمركبات الرياضية الجامعية،  -

 .المشاريع الجديدة بعد االنتهاء من الدراسات الفنية والدفع في اتجاه انطالق أشغال بعض 

الرفع من القدرة الوظيفية للمراكز الثقافية والرياضية الجامعية بتخصيص االعتمادات  -

 .  الضرورية للتعهد والصيانة وتدعيم تجهيزاتها الضرورية لتعاطي مختلف األنشطة

تأجير المنشطين الثقافيين المتعلق ب 0221لسنة  60011العمل على تنقيح األمر عدد  -

والرياضيين بالمؤسسات الجامعية قصد الرفع من معاليم تأجير حصص التنشيط الثقافي وتحفيز 

 .  المنشطين على التعاقد مع مؤسساتنا الجامعية

تخصيص اعتمادات إضافية لتأجير المنشطين الثقافيين والرياضيين ، بحثا عن جودة  -

 .على مختلف األنشطة الثقافية والرياضية التأطير والرفع من نسب اإلقبال

مواصلة التنسيق من مصالح مؤسسات التعليم العالي لضبط روزنامات تدريس  تضمن  -

 .تفرغ  الطلبة لتعاطي األنشطة الثقافية والرياضية
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 ،وعين من أصحاب االختصاص والمواهبمواصلة التعويل على الطلبة المؤطرين والمتط -

ثقافية والرياضية لمواجهة النقص الحاصل في عدد المؤطرين القارين لتنشيط مختلف النوادي ال

 . والمتعاقدين

تفعيل اتفاقيات تعاون بين المؤسسات الجامعية ونظيراتها بمختلف الهياكل الثقـــافية  -

والرياضيــــة وإرساء شراكة مع دور الثقافة والشباب تُشجع على االستغالل المشترك للفضاءات 

 .قافيةالرياضية والث

ابرام اتفاقيات شراكة مع مختلف الجامعات الرياضية الوطنية لتوسيع حجم المشاركة في  -

 .التظاهرات الرياضية وايجاد حلول إضافية لمواجهة النقص في مجال التأطير الرياضي

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

 .الالزمة لتشريك الطلبة في مختلف المسابقات وتخصيص االعتمادات

 التغطية الصحية واإلحاطة النفسية. 

تمكين الطلبة حث مؤسسات السكن الجامعي على التعاقد مع أطباء الصحة العمومية ل -

 .المقيمين من العالج وخاصة في الحاالت االستعجالية والطارئة

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

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

 . الحوادث المدرسية

 .تعزيز آليات اإلصغاء الوقائي والتواصل االجتماعي  -

 تنظيم دورات تكوينية لفائدة األخصائيين النفسانيين -

II- برنامج الخدمات الجامعية  أهداف و مؤشرات قيس أداء 

 تقديم أهداف و مؤشرات قيس أداء البرنامج .1

 المؤشرات األهداف

: 1.3الهــدف 

تطوير منظومة 

 .السكن الجامعي

 .نسبة االستجابة لمطالب السكن الجامعي: 0.0.7المؤشر

 نسبة غرف السكن الفردي والزوجي: 6.0.7المؤشر

الجامعي التي توفر خدمات متكاملة نسبة مؤسسات السكن : 3.1.3المؤشر

 للطلبة
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: 6.7الهــدف 

تطوير منظومة 

 .االطعام الجامعي

 .عدد المطاعم الجامعية المنخرطة في المسار االشهادي: 1.2.3المؤشر

 . نسبة األعوان المختصين في الطبخ بالمطاعم الجامعية: 2.2.3المؤشر

: 7.7الهــدف 

تحسين اإلحاطة 

الصحية والنفسية 

 للطالب

نسبة المؤسسات المنتفعة بزيارات منتظمة لألخصائيين : 0.7.7المؤشر

 . النفسيين

 نسبة المؤسسات المنتفعة بالتغطية الصحية لفائدة الطلبة : 6.7.7المؤشر 

 .نسبة انتفاع الطلبة باإلحاطة النفسية:  7.7.7المؤشر 

تطوير : 1.7الهدف 

األنشطة الثقافية 

 والرياضية

 . نسبة انخراط الطلبة بالنوادي: 0.1.7المؤشر

 .نسبة تأطير الطلبة بالنوادي: 6.1.7المؤشر 

 .تطوير منظومة السكن الجامعي: 1.3الهــدف 

يرتكز هذا الهدف أساسا على تحسين جودة االيواء الجامعي واالستجابة المثلى :  تقديم الهدف -

س األداء المحددة لمتابعة أهم لطلبات السكن الجامعي العمومي وتطويره وفقا لمؤشرات قي

 .زاتانجاال

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

لمشاريع التهيئة والتوسعة حتى تشمل مجمل مؤسسات االيواء لتدعيم طاقة استيعابها  المتواصل

وتطوير وظيفية كل مؤسسة حتى توفر الخدمات الالزمة لرفاهة السكن من جهة، وكذلك لخلق بيئة 

مناسبة لمتابعة الدراسة في أحسن الظروف النفسية والصحية والترفيهية  بما تتيحه من فضاءات 

رياضية للقيام بدورها الجوهري في صقل مواهب الطالب وتطوير مردوده الّدراسي، إلى ثقافية و

جانب العمل على حماية  جميع المؤسسات بتجهيزها بنظام مراقبة عن طريق الكاميراوات وتجهيز 

 . مداخلها أيضا بحواجز ألكترونية

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

ممكن من مطالب السكن المقدمة مع تمكين الطالب من االطالع المسبق على شروط التمتع بالسكن 

الجامعي وتمكينه من عملية التسجيل عن بعد، تفاديا لكل عملية تأخير في دراسة الملفات والرد 

 .على المطالب

لعمومي، تعتمد المبيتات الجامعية أساسا ولتوفير الظروف المريحة والصحية للمنتفعين بالسكن ا

على غرف فردية وزوجية في اتجاه اإللغاء النهائي للسرير الثالث بجميع الغرف المعدة لإليواء 
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وضمان توفير المرافق الضرورية كقاعات التمريض ووحدات االستحمام والتدفـئة واألنترنات 

الخاّصة لفائدة ذوي االحتياجات  والحرص على تهيئة العديد من الغرف والفضاءات الصحية

 . الخصوصية

 حرص دواوينت وبقية فئات المجتمع، ذكوروال ناثمراعاة تكافؤ الفرص بين اإل رإطاوفي 

الخدمات الجامعية على ضمان تمكين الطالبات من امتياز السكن االستثنائي إلى جانب مراعاة 

في  (l’indice de parité)حيث بلغ مؤشر التكافؤ  ذوي الحاالت االجتماعية الحادة الطلبة من

 : 5/4 السكن العموميمجال 

 النسبة المائوية 2019/2018السنة الجامعية 

  المقيمون
 81,43 72771 إناث

 18,57 2222 ذكور

 الوزارة استراتيجة: مرجع الهدف -

تم ضبط المؤشرات اعتمادا على أنشطة دواوين الخدمات الجامعية  :مبررات اعتماد المؤشرات -

 . والمؤسسات الراجعة لها بالنظر

 المؤشر
 التقديرات م.ق االنجازات

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

نسبة : 0.0.7المؤشر

االستجابة لمطالب السكن 

 .الجامعي

23762

% 

20722

% 

72,56 

% 

84,70 

% 
22 % 85,3 %88,03 

نسبة الغرف : 6.0.7المؤشر

التي تأوي فعليا طالبا أو 

 طالبين

33717

% 

31732

% 

76,55 

% 

78,10 

% 

78,22 

% 

78,85 

% 
%79,08 

نسبة مؤسسات  :7.0.7المؤش

السكن الجامعي التي توفر 

 خدمات متكاملة للطلبة

71711

% 

39,56

% 

40,66 

% 

42,86 

% 

48,38 

% 

51,61 

% 
54,73% 

 .منظــومـة االطعـــام الجــامعيتطـــوير : 0.3الهــدف 

يتمثل الهدف في توفير جملة من االجراءات واالنجازات لتطوير منظومة  :تقديـــــم الهدف

 :اإلطعام وأهمها



49 
 

التكثيف الدوري ألشغال التهيئة والصيانة لمجمل المطاعم الجامعية ومّدها بالمرافق   -

 .والتجهيزات الحديثة

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

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

 .لتجنب االكتظاظ

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

ات التكوين والترشيد الصحّي، والحرص على االعتماد على مختصين في الطبخ إلعداد عن عملي

األكالت وضمان سالمتها وتوازنها الغذائي، من الكفاءات المتحصلة على شهادات أو من األعوان 

 .الذين شاركوا في دورات تكوينية داخلية  في هذا المجال

 .استراتيجية الـوزارة: مرجع الهدف -

تم ضبط المؤشرات بالتنسيق مع البرامج الفرعية وذلك اعتمادا على  :ت اعتماد المؤشراتمبررا -

 .أنشطة دواوين الخدمات الجامعية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر

 المؤشر

 التقديرات م.ق االنجازات

2016 2017 0112 2019 2020 2021 2022 

عدد المطاعم : 0.6.7المؤشر 

الجامعية المؤهلة لالنخراط في 

 .المسار اإلشهادي

1 06 01 02 02 03 66 

نسبة األعوان المختصين في 

 .الطبخ بالمطاعم الجامعية
-- -- 26,15

% 

25,70

% 

29,16

% 

30,17

% 

30,33

% 

 تحسين اإلحاطة الصحية والنفسية للطالب: 3.3الهــدف 

يتمثل الهدف في تحسين اإلحاطة الصحية والنفسية للطالب من خالل تطوير طرق  :تقديم الهدف -

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

الوافدين الجدد على الجامعة لمعالجة صعوبات التأقلم والتواصل مع المحيط الجديد، فضال عن 

 .عجالية، في بعض الحاالتالتدخالت االست

لألخصائيين النفسانيين في األسبوع على األقل ،  ةبزيار تمتيع أغلب المؤسساتوتتجه العناية إلى 

لتقديم حصص إنصات وارشاد ، فردية وجماعية في المجال التواصلي ضمن جهد وقائي استباقي 

يسهل عملية اندماج الطالب في المحيط الجامعي ويكيّف سلوكه وفق قواعد التعايش الجماعي 

 .وقبول اآلخر
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هت الدعوة إلى كل مؤسسات اإليواء للتعاقد مع أطباء أما في مجال التغطية الصحية فقد توجّ 

للصحة العمومية لتأمين خدمات العالج الصحي وخاصة االسعافات االستعجالية للطلبة المقيمين 

 .فضال عن تواصل العناية بتجهيز محالت التمريض التابعة لكل مؤسسة

 .استراتيجة الـوزارة: مرجع الهدف -

تم ضبط المؤشرات بالتنسيق مع البرامج الفرعية وذلك اعتمادا على  :مبررات اعتماد المؤشرات -

 .أنشطة دواوين الخدمات الجامعية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر

 المؤشر

 التقديرات م.ق االنجازات

2016 2017 0112 2019 2020 2021 2022 

نسبة : 0.7.7المؤشر

المؤسسات المنتفعة 

بزيارات منتظمة 

 .النفسيينلألخصائيين 

  
25,77 

% 

32,97 

% 

70,96 

% 

78,43 

% 

76,84 

% 

نسبة : 6.7.7المؤشر

مؤسسات السكن 

الجامعي المنتفعة 

 بالتغطية الصحية

21722% 12723% %34,06 
38,46 

% 

39,78 

% 

52,68 

% 

57,89  

% 

نسبة : 7.7.7المؤشر

انتفاع الطلبة باإلحاطة 

 النفسية

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

 : الثقافية والرياضيةتطوير األنشطة : 0.3الهدف 

يرمي هذا الهدف إلى تحسين فرص اإلقبال على تعاطي مختلف األنشطة الفنية  :تقديم الهدف -

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

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

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

 .للفضاءات والتجهيزات المالئمة للغرض

لمختلف مجاالت التنشيط  ويرتبط تحقيق النتائج المرتبطة بهذا الهدف إلى تدعيم الجانب التأطيري

الثقافي والرياضي وما يستدعيه من ضرورة ملحة  للرفع من عدد المؤطرين والمكونين في مختلف 

 . النوادي الثقافية والرياضية المتنوعة،  لتحسين نسب التأطير بما  يسمح باستيعاب كل المنخرطين
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ثقافي الجهوي والوطني  عبر كما أنه من الضروري حث المؤسسات على االنفتاح على المحيط ال

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

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

نقص في التغطية على مستوى الجامعية  من إثراء برامجها الثقافية وتحقيق إشعاعها ومواجهة  ال

 .المؤطرين 

 وبقية فئات المجتمع، تحرص دواوين ذكوروال ناثمراعاة تكافؤ الفرص بين اإل رإطاوفي 

قيمات وحفزهن على تعاطي النشاط ممزيد استقطاب أكبر عدد ممكن من الالخدمات الجامعية على 

 .الثقافي والرياضي وباقي األنشطة الصحية واالجتماعية 

، ارتفاع عدد 6102، على ضوء اإلحصائيات المنجزة في نهاية جوان التاليجدول لاويبرز 

، وهي نتائج جد ايجابية تُؤشر نيالمنخرطمجموع ( 2/7)  يالمنخرطات إلى حدود أكثر من ثلث

 .المقيمات 0/6بالتطور خالل السنوات الثالث القادمة إلى حدود 

 المائويةالنسبة  2019/2018السنة الجامعية 

 المنخرطون بالنشاط الثقافي
 %69,87 07671 إناث

  2312 ذكور

 المؤطرون الثقافيون
 %57,90 160 إناث

  712 ذكور

 .استراتيجية الوزارة:  مرجع الهدف -

تم ضبط المؤشرات بالتنسيق مع البرامج الفرعية وذلك اعتمادا على  : مبررات اعتماد المؤشرات -

 .أنشطة دواوين الخدمات الجامعية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر

 انخراط  الطالبات بالنوادي الثقافية والرياضية داخل المبيتاتنسبة جديد يتمثل في  مؤشرتم ادراج 

بالحضور النسوي داخل المؤسسات الجامعية  هتمامااليتنزل استحداث هذا المؤشر في مجال و

العمل على مزيد استقطاب أكبر  سيتمبوجه عام والمؤسسة الثقافية بوجه خاص، ومن هذا المنطلق 

قيمات وحفزهن على تعاطي النشاط الثقافي والرياضي وباقي األنشطة الصحية معدد ممكن من ال

،  6102على ضوء اإلحصائيات المنجزة في نهاية جوان  ويبرز جدول المؤشرات،.واالجتماعية 

مجموع الطالبات المقيمات باألحياء ( 0/7) ارتفاع عدد المنخرطات إلى حدود أكثر من ثلث 

والمبيتات الجامعية، وهي نتائج جد ايجابية تُؤشر بالتطور خالل السنوات الثالث القادمة إلى حدود 

 .المقيمات  0/6
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 المؤشر
 التقديرات م.ق االنجازات

2016 2017 0112 2019 2020 2021 2022 

نسبة انخراط : 0.1.7المؤشر

الطلبة بالنوادي الثقافية 

 .والرياضية داخل المبيتات

-- 
76717

% 

57,92

% 
10 % 

34,98 

% 

36,27 

% 

36,63 

% 

نسبة تأطير : 6.1.7المؤشر 

الطلبة بالنوادي الثقافية 

 .والرياضية داخل المبيتات

-- 0/70 0/16 0/02 0/62 0/67 0/60 

افة ـــوك الــاء والرجـــؤ الفرص بين النســــة بضمان تكافـــداف والمؤشرات المتعلقـــاأله

 زـــئات المجتمع بدون تمييــــف

 .الطالباتلفائدة  الثقافية والرياضيةتطوير األنشطة : الهدف

األنشطة المرأة في  مشاركةتقييم مدى من  التالية المؤشرات تمكن :مبررات اعتماد المؤشرات

 .الثقافية والرياضية

 وبقية فئات المجتمع ذكوروال ناثتكافؤ الفرص بين اإل بمراعاة ةالخاص اتالمؤشر

 بالنوادي الثقافية والرياضية داخل المبيتات انخراط الطالباتنسبة 

 

39330 
46639 48306 50327 

13230 
16500 17500 18500 

2019 2020 2021 2022 

 عدد الطالبات المنخرطات  بالنوادي الثقافية  العدد الجملي للطالبات المقيمات بالمبيتات

 المؤشر
ق م  االنجازات

0119 

 التقديرات

2016 2017 2018 0101 0101 0100 

 انخراط الطالباتنسبة 

بالنوادي الثقافية 

 والرياضية داخل المبيتات

-- -- -- 33,63% %35,37 %36,22 %36,75 
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 :األنشطة المتعلقة ببرنامج الخدمات الجامعية .0

 :الخدمات الجامعيةبيان األنشطة والتدخالت لبرنامج :  6جدول عدد 

 المؤشرات الهدف

 تقديرات

 المؤشرات

 2020لسنة 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات

 االعتمادات لألنشطة

 2020لسنة 

: 1.3الهــدف 

تطوير منظومة 

 .السكن الجامعي

نسبة االستجابة لمطالب : 0.0.7المؤشر

 .السكن الجامعي
22 % 

تحسين ظروف السكن لفائدة الطلبة عبر  -

 الجامعيةواألحياء لمبيتات ا تحسين حوكمة

تعزيز طاقة االستيعاب بالمبيتات الجامعية  -

 عبر الكراء والمناولة

 

الخدمات الجامعية  :3نشاط 

 بالشمال

الخدمات الجامعية  :0نشاط 

 بالوسط

الخدمات الجامعية  :8نشاط 

 بالجنوب

 دار تونس بباريس : 0نشاط 

22222 

 

12122 

 

12172 

 

0731 

نسبة الغرف التي تأوي : 6.0.7المؤشر

 فعليا طالبا أو طالبين
77,41 % 

نسبة مؤسسات السكن : 7.0.7المؤش

 الجامعي التي توفر خدمات متكاملة للطلبة
48,38 % 

: 6.7الهــدف 

تطوير منظومة 

االطعام 

 .الجامعي

عدد المطاعم الجامعية : 0.6.7المؤشر 

 .المؤهلة لالنخراط في المسار اإلشهادي
02 

 اشهاد المطاعم الجامعية -

 العمل على ترشيد الموارد -

الخدمات الجامعية  :3نشاط 

 بالشمال

الخدمات الجامعية  :0نشاط 

 بالوسط

الخدمات الجامعية  :8نشاط 

 بالجنوب

22222 

 

12122 

 

12172 
نسبة األعوان المختصين : 6.6.7المؤشر 

 في الطبخ
29,16% 

: 7.7الهــدف 

تحسين اإلحاطة 

نسبة المؤسسات المنتفعة : 0.7.7المؤشر

 .بزيارات منتظمة لألخصائيين النفسيين
70,96 % 

 إبرام اتفاقيات مع أخصائيين نفسانيين  -

 إمضاء اتفاقيات طبية جديدة -
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 والنفسية الصحية

 للطالب

نسبة مؤسسات السكن : 6.7.7المؤشر

 الجامعي المنتفعة بالتغطية الصحية
35,48 % 

الترتيبية المنظمة مراجعة النصوص  -

لالتفاقيات الطبية بمشاركة جميع المتدخلين في 

 .منظومة التغطية الصحية للطلبة

 تفعيل مراكز الصحة الجامعية -

نسبة انتفاع الطلبة : 7.7.7المؤشر

 باإلحاطة النفسية
28,30% 

: 1.7الهدف 

تطوير األنشطة 

الثقافية 

 والرياضية

نسبة انخراط الطلبة : 0.1.7المؤشر

بالنوادي الثقافية و الرياضية داخل 

 .المبيتات

34,98 % 

دعم األنشطة الطالبية وتطوير الخدمات  -

 الجامعية 

دعم النشاط الثقافي والرياضي بالمبيتات  -

 واألحياء الجامعية

تنظيم األيام الوطنية والجهوية للتوجيه  -

واإلعالم الجامعيين للتعريف بمختلف الخدمات 

الجامعية بوجه عام  والتنشيط  الثقافي بوجه 

 .  خاص

إمضاء اتفاقيات تعاون إطارية مع كل من  -

 .وزارتي الشباب والرياضة ووزارة الثقافة

تنظيم تظاهرات مشتركة بين مختلف  -

لجامعية ذات صبغة مؤسسات الخدمات ا

 . تنافسية

تنظيم تظاهرات دولية واقليمية في مجاالت  -

 .متنوعة كالشعر والفنون التشكيلية 

دعم انشطة الجمعيات الطالبية والمراكز  -

 .الثقافية

قيادة الخدمات : 0نشاط 

 الجامعية بتونس والخارج

 

الخدمات الجامعية  :3نشاط  

 بالشمال

الخدمات الجامعية  :0نشاط 

 بالوسط

الخدمات الجامعية  :8نشاط 

 بالجنوب

 

 

 

 

662210 

 

 

86965 

 

46059 

 

12172 

نسبة تأطير الطلبة : 6.1.7المؤشر 

بالنوادي الثقافية والرياضية داخل 

 .المبيتات

0/62 
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III- نـفـقـات البرنامج: 

 : ميزانية البرنامج .1

أد  722227أد مقابل  112131في حدود  6161ضبطت نفقات برنامج الخدمات الجامعية لسنة 

 :وتتوزع كما يلي %5,2أي بزيادة قدرها  6102سنة 

 :7جدول عدد 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة: الخدمات الجامعيةتطور اعتمادات برنامج 

     
 بحساب األلف دينار

 البيان
 انجازات

8102   

 8102ق م 
 تقديرات

8181 
 النسبة الفارق

 تبويب جديد تبويب قديم

 %12,73 522 12 878 110 356 98 356 98 764 85 نفقات التأجير 

 %4,29 640 1 860 39 220 38 220 38 375 35 نفقات التسيير

 %0,12- 281- 836 228 117 229 117 229 864 194 نفقات التدخل 

 %30,54 200 6 500 26 300 20 300 20 039 24 نفقات اإلستثمار 

 %5,20 081 20 074 406 993 385 993 385 042 340 المجموع 

 

  دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية *

 : 2رسم بياني 

 حسب طبيعة النفقة 0101سنة لتوزيع مشروع ميزانية البرنامج 

 
 

 نفقات التأجير 
27% 

 نفقات التسيير
10% 

 نفقات التدخل 
56% 

 نفقات اإلستثمار 
7% 
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 حسب البرامج الفرعية واألنشطة النفقة مآل حسبالبرنامج ميزانية  :8جدول عدد 

 2020 2019 2018 االنشطة البرنامج الفرعي 

-9102نسبة التطور 

9191 

 النسبة الفارق

قيادة :0البرنامج الفرعي 

الخدمات الجامعية بتونس 

 وبالخارج

قيادة الخدمات الجامعية : 0نشاط 

والتصرف في المنح والقروض 

 الجامعية
 

226799 226641 -158 -0,07% 

 مجموع البرامج المركزية واألنشطة
 

226799 226641 226641 -158 

 الفاعلون العموميون
اإلقامة واألنشطة الطالبية :9نشاط 

  بباريس
800 1370 570 71,25% 

ديوان :8البرنامج الفرعي 

 الخدمات الجامعية للشمال
 الخدمات الجامعية بالشمال:3نشاط 

 
76384 86965 10581 13,85% 

ديوان :3البرنامج الفرعي 

 الخدمات الجامعية للوسط
الخدمات الجامعية :  4نشاط 

  بالوسط
42794 46059 3265 7,63% 

ديوان :4البرنامج الفرعي 

 الخدمات الجامعية للجنوب
 الخدمات الجامعية بالجنوب:5نشاط 

 
39216 45039 5823 14,85% 

 مجموع البرامج الفرعية واألنشطة
 

158394 190621 179433 21039 

 %5,20 20081 406074 385993     مجموع البرنامج

 
 :0100-0101للفترة  للبرنامج إطار النفقات متوسط المدى .3

 (0100 - 0101)تقديرات إطار النفقات متوسط المدى  :9جدول عدد 

 برنامج الخدمات الجامعية

 التوزيع حسب طبيعة النفقة

 
 

     

 دينار بحساب األلف

 البيان
انجازات

0116   

انجازات

0110   

انجازات

0112   

تقديرات 0119ق م 

0101 

تقديرات

0101 

تقديرات 

 تبويب جديد ب قديمتبوي 0100

 878 134 878 116 878 110 356 98 356 98 764 85 715 84 005 84 نفقات التأجير 

 715 52 839 45 860 39 220 38 220 38 375 35 907 38 184 39 نفقات التسيير

 892 276 720 251 836 228 117 229 117 229 864 194 031 175 909 150 نفقات التدخل 

ات ـــــــنفق

 ار ــاإلستثم
17 592 91178 24 039 20 300 20 300 26 500 42 860 36 900 

دون المجموع 

اعتبار الموارد 

الذاتية 

للمؤسسات 

 العمومية

290 231 381 730 340 042 385 993 385 993 406 074 457 297 501 384 

 المجموع 
 

306130 

 

380381 300399 396138 396138 016088 069869 810223 
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 برنـامج القيادة و المساندة
 

 

 السيد مكرم ادريس، المدير العام للمصالح المشتركة: رئيس البرنامج

 

 

I - تقديم البرنامج واستراتيجيته: 

 قيادة والمساندةالخارطة برنامج :  3رسم بياني عدد 

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

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

عى هذا والبحث العلمي مما يساعدها على تطوير قدراتها وتوظيفها بأنجع السبل الممكنة حيث يس

البرنامج إلى تقديم الدعم اللوجستي والفني والبشري لمختلف البرامج األخرى ودعم قدرات 
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التصرف اإلداري والمالي لدى اإلدارة المركزية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث 

 :وتتمثل أهم األهداف االستراتيجية لهذا البرنامج في 

دي للوزارة من خالل القيام بعمليات المتابعة والتقييم تركيز الجانب اإلستشرافي والقيا -

 .والتخطيط لضمان التنسيق بين مختلف البرامج و عدم إهدار الموارد والطاقات

تحسين التصرف في الموارد البشرية وتأهيل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث  -

عبر تنظيم دورات تكوينية في من خالل تطوير القدرات المهنية لألعوان   لتطوير أنشطتها

مختلف المجاالت التي يتطلبها التصرف اإلداري الحديث قصد تمكين اإلطارات واألعوان من 

 .مواكبة المستجدات اإلدارية والعمل على تطوير اإلدارة 

سسات التعليم العالي والبحث من تطوير نظم المعلومات واالتصال بين الوزارة والجامعات ومؤ -

 .و العمل على رقمنة خدمات الوزارةجهة والوزارة والمواطن من جهة أخرى 

تطوير الجوانب اللوجستية للوزارة من خالل تحسين التصرف في أسطول سيارات الوزارة 

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

ألجور من خالل تحسين التصرف في الساعات اإلضافية وتطوير العمل على التحكم في كتلة ا-

 .كفاءات األعوان اإلداريين والفنيين والعملة لتقليص الحاجة إلى اإلنتدابات الخارجية

تحسين ظروف الدراسة بالمؤسسات الجامعية وتوفير التجهيزات العلمية  عبر تمكين الطلبة من  -

تستجيب لكل المواصفات البيداغوجية واحترام آجال تنفيذ  الدراسة في فضاءات قارة تتبع الوزارة

 .الصفقات العمومية لضمان اقتناء التجهيزات العلمية المبرمجة سنويا وفقا لرزنامة مضبوطة

تحسين التصرف في الموارد المالية للوزارة  من خالل احكام تنفيذ ومتابعة الميزانية وتحسين -

 .  نسبة استهالك اإلعتمادات

 :ل أهداف هذا البرنامج في وتتمث

   فاعلية ونجاعة برنامج القيادة والمساندة. 

 التحكم في كتلة األجور. 

 والتجهيزات  تحسين التصرف في اإلعتمادات والبنايات 

 :هيكلة البرنامج

 :ينقسم برنامج القيادة والمساندة إلى

 القيادة والمساندة: برنامج فرعي وحيد. 
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 5 مركز الحساب / اإلدارة العامة للبنايات والتجهيز / المساندة  /القيادة : وحدات عملياتية

 .مركز النشر الجامعي/ الخوارزمي 

II - أهداف و مؤشرات قيس أداء برنامج القيادة والمساندة : 

 :تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج - 1

األهداف التي تم ضبطها لهذا البرنامج تندرج في إطار التوجهات الوطنية لتحسين التصرف  إن

 :في موارد الدولة و وضمان جودة الخدمات اإلدارية وذلك بالتركيز على المحاور التالية

فاعلية : 1.4الهدف 

ونجاعة برنامج 

 القيادة والمساندة  

 .نسبة الخدمات المسداة عن بعد: 1.1.4المؤشر

 (هاتف-ماء-كهرباء) نسبة تطور إعتمادات  الطاقة : 2.1.4المؤشر

 كم 011معدل استهالك وقود سيارات المصلحة في كل : 3.1.4المؤشر

التحكم : 2.4الهدف 

 .في كتلة األجور

 نسبة انجاز مخطط التكوين:  0.6.1المؤشر

 الساعات اإلضافية بالنسبة لكتلة األجور تطور إعتمادات :6.6.1المؤشر

تحسين  :3.4الهدف 

التصرف في 

 اإلعتمادات والبنايات

  

معدل المدة المقضاة إلنجاز الصفقات العمومية الخاصة : 1.3.4المؤشر 

 بالتجهيزات

 نسبة إنجاز االقتناءات من التجهيزات العلمية: 6.7.1المؤشر 

التعليم العالي التي تعمل في فضاءات نسبة مؤسسات : 7.7.1المؤشر 

 قارة

 فاعلية ونجاعة برنامج القيادة والمساندة  :  1.0الهدف عدد 

يندرج هذا الهدف في إطار توجهات الوزارة في تحسين التصرف في مواردها  :تقديم الهدف

 .خاصة في ترشيد استهالك الطاقة واالستعمال األمثل لوسائل النقل التابعة للوزارة المادية

وتطوير منظومتها المعلوماتية وذلك من خالل توفير الوسائل المادية لتسيير الشبكة الوطنية 

تها والعمل على ربط المؤسسات الجامعية بالشبكة الوطنية الجامعية الجامعية وضمان سالم

 والرفع من عدد الخدمات المسداة عن بعد 

 المخطط االستراتيجي للوزارة : مرجع الهدف. 

 تم اختيار المؤشرات الخاصة بهذا الهدف بناء على :مبررات اختيار مؤشرات قيس األداء

 :التوجهات التالية
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 شيد استهالك الطاقة واالستعمال األمثل لوسائل النقل التابعة للوزارة التوجه الوطني في تر

 من خالل  تقليص نسبة استهالك الوقود الخاصة بسيارات المصلحة الراجعة بالنظر لإلدارة

–ماء )سنويا باإلضافة إلى العمل على تقليص استهالك الطاقة سنويا  1.6المركزية بنسبة 

 .% 6بنسبة ( هاتف -كهرباء

  توفير الوسائل المادية لتطوير المنظومة المعلوماتية للوزارة حتى يتسنى استغالل

التطبيقات اإلعالمية بأحسن السبل وتيسير الخدمات اإلدارية المسداة لفائدة المتعاملين مع الوزارة 

 .خاصة الطلبة مع تسهيل النفاذ إلى المعلومة

 تسيير الشبكة الوطنية الجامعية وضمان سالمتها. 

 إيواء مواقع الواب ومواقع الخدمات عن بعد. 

  تأهيل مركز الحساب الخوارزمي بتوفير التجهيزات الالزمة وتوسيع شبكة تراسل

 .المعطيات

  الرفع من عدد الخدمات المسداة عن بعد وتعزيز المجهود الوطني لتركيز اإلدارة

) ة المطلوبة د لم يكن بالسرعاإللكترونية ذلك أن النسق الحالي إلدراج الخدمات اإلدارية عن بع

 .(معدل خدمتين سنويا

 :قائمة األهداف والمؤشرات

 م.ق االنجازات 

6102 

 التقديرات

6102 6103 6102 6161 6160 6166 

نسبة : 1.1.4المؤشر

الخدمات المسداة عن 

 .بعد

33.3

% 

35.6 

% 

37.9 

% 

40.2 

% 

42.5 

% 

44.8 

% 

47.1 

% 

نسبة : 2.1.4المؤشر

 إعتمادات  الطاقةتطور 

 (هاتف-ماء-كهرباء)  

- - 60 % 0.7 % 
11.3  

% 

0.21 -  

% 

0.23 - 

% 

معدل  :3.1.4المؤشر

استهالك وقود سيارات 

 011المصلحة في كل 

 كم

ل  2.2

/011 

 كم

ل  2.61

/011 

 كم

ل  2.70

/011 

 كم

ل  3.27

/011 

 كم

ل  3.20

/011 

 كم

ل  3.01

/011 

 كم

ل  2.71

/011 

 كم
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 : التحكم في كتلة األجور:  0.0الهدف 

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

 .األجور مقارنة باإلعتمادات المخصصة للتنمية 

 المخطط االستراتيجي للوزارة :مرجع الهدف. 

 الهدف بناء على تم اختيار المؤشرات الخاصة بهذا :مبررات اختيار مؤشرات قيس األداء

 :التوجهات التالية

 .التقليص من اإلعتمادات المخصصة للساعات اإلضافية مقارنة بكتلة األجور   -

تطوير قدرات األعوان المباشرين من إدارين وفنيين وعملة نظرا للتوجه العام للدولة في غلق   -

ومتنوعة المجاالت تستجيب باب االنتدابات الخارجية بالتالي وجب تنظيم دورات تكوينية متعددة 

إلى حاجيات اإلدارة كذلك انخراط الوزارة ضمن السياسة العامة للدولة في مجال العناية بالعنصر 

البشري بإعتبار أن تحسين جودة الخدمات اإلدارية رهين مستوى اإلمكانيات البشرية الموضوعة 

تعمل الوزارة على إعداد مخطط على ذمة اإلدارة وقدرتها على التعامل مع الحرفاء وغيرهم لذا 

سنوي للتكوين بالتنسيق مع الجامعات ودواوين الخدمات الجامعية ومراكز البحث  والسهر على 

%  59.78تنفيذ هذا المخطط حيث أن نسبة التنفيذ لم تبلغ المستوى المأمول ذلك أنها بلغت حوالي 

وذلك من خالل %    32حوالي  6166على أن يتم تطوير هذه النسبة لتبلغ سنة   6102سنة 

 .حسن إعداد وتنفيذ مخطط السنوي للتكوين

 :قائمة األهداف والمؤشرات

 م.ق االنجازات 

0119 

 التقديرات

6102 6103 6102 6161 6160 6166 

: 0.6.1المؤشر

نسبة انجاز مخطط 

 التكوين

53.96% 54% 59.78% 64% 68% 72% 75% 

 :6.6.1المؤشر

 اعتماداتتطور 

الساعات اإلضافية 

بالنسبة لكتلة 

 األجور

3.04% 7.27% 1.30% 7.33% 7.22% 
7.66 

% 
 %6.22  
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 :تحسين التصرف في اإلعتمادات والبنايات:  3.0الهدف 

يندرج هذا الهدف في إطار التوجهات الرامية إلى تطوير التصرف في اإلعتمادات  :تقديم الهدف

المالية للوزارة وممتلكاتها وحسن تنفيذ الميزانية من حيث اإلعداد واإلنجاز وذلك من خالل 

ومية وتجديد التجهيزات العلمية للمؤسسات الجامعية تحسين التصرف في روزنامة الصفقات العم

 .ومراكز البحث

 المخطط االستراتيجي للوزارة : مرجع الهدف. 

 تم اختيار المؤشرات الخاصة بهذا الهدف بناء على :مبررات اختيار مؤشرات قيس األداء

 :التوجهات التالية

توفير اإلطار المالئم للدراسة الجامعية من خالل تمكين المؤسسات الجامعية من فضاءات قارة  -

 .تحترم الشروط البيداغوجية الضرورية 

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

 . العمومية الصعوبات التي تعرفها مختلف مراحل تنفيذ الصفقات

العمل على تدقيق التقديرات المالية للتجهيزات العلمية التي ينجر عنها رفض بعض العروض -

 .المطابقة لتجاوزها بكثير هذه التقديرات

مزيد تدقيق الخاصيات الفنية والتقديرات المالية للتجهيزات وتقليص المدة المستغرقة للتقييم  -

آجال معقولة ألهميتها البيداغوجية وضمان مناخ ايجابي بهدف اقتناء التجهيزات العلمية في 

 .للبحث والتدريس

 :قائمة األهداف والمؤشرات

 م.ق االنجازات 

0101 

 التقديرات

6103 6102 6102 6160 6166 6167 

معدل : 1.3.4المؤشر 

المدة المقضاة إلنجاز 

الصفقات العمومية 

 الخاصة بالتجهيزات 

16 

 شهرا

16  

 شهرا

11 

 شهرا

13 

 شهرا

12 

 شهرا

11 

 شهرا
 أشهر 10

نسبة : 6.7.1المؤشر 

إنجاز االقتناءات من 

 التجهيزات العلمية

%39  %48  %62  %70  %70 %75 %80 
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نسبة :  7.7.1 المؤشر

مؤسسات التعليم العالي 

التي تعمل في فضاءات 

 قارة

20.2

% 

26.32

% 

21.12

% 

22.12

% 

22.32

% 

22.22 

% 
22.1% 

 

 الــاء والرجـــؤ الفرص بين النســــة بضمان تكافـــداف والمؤشرات المتعلقـــاأله

 زـــئات المجتمع بدون تمييــــافة فـــوك

 .الوزارةدعم دور المرأة في تسيير هياكل : الهدف -

تقييم مدى تمثيلية المرأة في مواقع القرار من  التالي مكن المؤشري :المؤشرات اعتمادمبررات  -

تعمل الوزارة على الرفع من عدد اإلناث في مستوى المسؤوليات العليا بالوزارة حيث  بالوزارة

الملحوظ في عدد خريجي التعليم العالي من اإلناث علما وأن عدد اإلناث  وذلك تزامنا مع اإلرتفاع

ذكور خالفا لعدد رؤساء  2اناث مقابل  3من المديرين العامين باإلدارة المركزية يعتبر جيد 

 .إناث  71ذكور مقابل  020ذكور ومديري المؤسسات الجامعية  00إناث مقابل  6الجامعات 

 :علىباإلضافة إلى هذه األهداف يعمل برنامج القيادة والمساندة 

 .تطوير آليات اإلشراف والتخطيط والدراسات -

 .اإلشراف على إعداد ميزانية الوزارة -

 .المتعلقة بعمل الوزارةتأمين الجوانب القانونية والتشريعية والترتيبية  -

 .توفير المعطيات اإلحصائية لباقي البرامج لتنفيذ استراتيجيتها -

 .تطوير السياسة اإلتصالية للوزاة -

 .تحسين منظومة الشراءات بالوزارة -

 .تحسين البنية التحتية لمختلف المؤسسات الراجعة للوزارة -

 المؤشر
 م.ق االنجازات

0119 

 التقديرات

2016 2017 2018 0101 0101 0100 

اإلناث في مستوى نسبة  -

 المسؤوليات العليا بالوزارة
   66 % 63% 76 % 72 % 
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 : دة والمساندةاألنشطة المتعلقة ببرنامج القيا .0

 : القيادة والمساندةبيان األنشطة والتدخالت لبرنامج :  6جدول عدد 

 المؤشرات الهدف

 تقديرات

 المؤشرات

لسنة 

2020 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات

االعتمادات 

 لألنشطة

 2020لسنة 

 1.0الهدف 

فاعلية 

ونجاعة 

برنامج 

القيادة 

 والمساندة

المسداة نسبة الخدمات : 1.1.4المؤشر

 عن بعد
42.5 % 

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

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

 الربط عند الحاجة

تأهيل و تدعيم الموارد البشرية المختصة في تطوير برمجيات الواب  -

 الخطوإضافة خدمتين على 

 تركيز منظومة اعالمية لتطوير التصرف في هياكل التعليم العالي -

قيادة : 1نشاط 

 األنشطة المركزية

نظام  :0نشاط 

 المعلومات

06206 

 

02372 

 

 

 

نسبة تطور إعتمادات  : 2.1.4المؤشر

 (هاتف-ماء-كهرباء) الطاقة 
11.3  % 

لفائدة مؤسسات برمجة دورات تحسيسية حول ترشيد استهالك الطاقة  -

 .التعليم العالي والخدمات الجامعية ومراكز البحث

 .دعم المجهودات المتعلقة بترشيد استهالك الطاقة -

التسيير : 7 نشاط

الخدمات اللوجيستية 

 والبنايات

 والتجهيزات

 

02271 

معدل استهالك وقود : 3.1.4المؤشر

 كم 011سيارات المصلحة في كل 

ل  3.20

 كم 011/

 حوكمة حضيرة السياراتتطوير 
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 0.0الهدف 

التحكم في 

 كتلة األجور

نسبة انجاز مخطط :  0.6.1المؤشر

 التكوين
68% 

 تنظيم مناظرات داخلية للترقيات  -

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

في مجال لمختلف االختصاصات ومختلف أصناف األعوان وسيتم التكوين 

التقنيات التصرف اإلداري الحديث، تقنيات االتصال وإدارة األزمات، 

الحوكمة، التصرف في أنظمة المعلومات ، أخالقيات الموظف، التصرف 

 :في المشاريع موزعة كاآلتي

 ملتقيات التكوين إدارة مركزية -

 تربصات التكوين إدارة مركزية - -

 التكوين المستمر إدارة مركزية - -

 التكوين في اإلعالمية إدارة مركزية  - -

 التكوين في التصرف حسب األهداف إدارة مركزية - -

 التكوين للجامعات ودواوين الخدمات الجامعية ومراكز البحث  -

 سياسة: 0نشاط 

 الموارد البشرية

 

3261 

 

 

 

 

 

 

تطور اعتمادات : 6.6.1المؤشر

 الساعات اإلضافية بالنسبة لكتلة األجور
7.22% 

 تركيز آليات متابعة للساعات اإلضافية بمؤسسات التعليم العالي والبحث - -

ضبط معايير دقيقة وشفافة لتوزيع الساعات اإلضافية ومنح التحفيز  - -

 .والتأطير

التسيير  :3نشاط 

 الخدمات اللوجيستية

والبنايات 

 والتجهيزات

02271 

 3.0الهدف 

تحسين 

التصرف في 

 االعتمادات

معدل المدة المقضاة : .0.7.1المؤشر

إلنجاز الصفقات العمومية  الخاصة 

 .بالتجهيزات

 شهرا 12

العمل على الضغط على آجال انجاز الصفقات بإعادة تنظيم الهياكل  -

 .المعنية وخاصة على مستوى الكتابة القارة للصفقات 

 .التوجه نحو الالمركزية في اقتناء التجهيزات -

 للمتصرفين في الصفقات العموميةبرمجة دورات تكوينية  -

اعداد قائمات نموذجية للتجهيزات الضرورية لمؤسسات التعليم العالي  -

 .ومخابر البحث اعتمادا على البرامج البيداغوجية والبحثية

 .تركيز منظومة تصرف في التجهيزات -

نسبة انجاز اإلقتناءات : 6.7.1المؤشر 

 .من التجهيزات العلمية
%70 

نسبة مؤسسات التعليم :  7.7.1المؤشر 

 العالي التي تعمل في فضاءات قارة
22.32% 
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I. نـفـقـات البرنامج: 

 : ميزانية البرنامج .1

أد سنة  16212أد مقابل  22213في حدود  6161ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 

 :وتتوزع كما يلي %33,3أي بزيادة قدرها  6102

 :7جدول عدد 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة: تطور اعتمادات برنامج القيادة والمساندة 

      
 بحساب األلف دينار

 البيان
 انجازات

0112   

 0119ق م 
 تقديرات

0101 
تبويب  النسبة الفارق

 قديم

تبويب 

 جديد

 %29,25 831 6 185 30 354 23 354 23 916 20 نفقات التأجير 

 %28,40 980 1 952 8 972 6 972 6 072 6 نفقات التسيير

 %0,00 0 830 830 830 217 نفقات التدخل 

 %46,91 390 5 880 16 490 11 490 11 867 6 نفقات اإلستثمار 

 %33,30 201 14 847 56 646 42 646 42 880 34 المجموع 

  دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية *

 : 2رسم بياني 

 حسب طبيعة النفقة 0101سنة لتوزيع مشروع ميزانية البرنامج 

 

 نفقات التأجير 
53% 

 نفقات التسيير
16% 

 نفقات التدخل 
1% 

 نفقات اإلستثمار 
30% 
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 حسب البرامج الفرعية واألنشطة النفقة مآل حسبالبرنامج ميزانية  :8جدول عدد 

 2020 2019 2018 االنشطة البرنامج الفرعي 

-9102نسبة التطور 

9191 

 النسبة الفارق

الفرعي  البرنامج

 القيادة والمساندة:0
 قيادة األنشطة المركزية: 0نشاط 

 
6651 12912 6261 94,14% 

  
 سياسة الموارد البشرية: 9نشاط 

 
5931 7520 1589 26,79% 

التسيير ،الخدمات اللوجستية : 3نشاط 

  والبنايات والتجهيزات
16306 18630 2324 14,25% 

 نظام المعلومات: 4نشاط   
 

12886 16735 3849 29,87% 

 النشر الجامعي: 5نشاط   
 

872 1050 178 20,41% 

 14201 20650 56847 42646   مجموع البرامج الفرعية 

 %33,30 14201 56847 42646     مجموع البرنامج

 

 
 :0100-0101للفترة  للبرنامج إطار النفقات متوسط المدى .0

 (8188 - 8181)المدى تقديرات إطار النفقات متوسط  :9جدول عدد 

 برنامج القيادة والمساندة

 التوزيع حسب طبيعة النفقة

 
 

     
 بحساب األلف دينار

 البيان
انجازات

8106   
انجازات 

8107 
انجازات 

8102 

 8102ق م 
 تقديرات

8181 
 تقديرات

8180 
تقديرات 

ب تبوي 8188

 قديم
تبويب 

 جديد

 185 46 185 36 185 30 354 23 354 23 916 20 580 21 504 22 نفقات التأجير 

 249 10 579 9 952 8 972 6 972 6 035 6 225 5 566 5 نفقات التسيير

 915 872 830 830 830 643 634 673 نفقات التدخل 

 855 37 635 43 880 16 490 11 490 11 863 6 6104 549 16  االستثمارنفقات 

دون المجموع 

اعتبار الموارد 

الذاتية للمؤسسات 

 العمومية

45 292 33453 34 577 42 646 42 646 56 847 90 270 95 204 

 98800 91619 80100 00906 00906 30200 33623 08090 المجموع 
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 المــالحــــق
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 بطاقات المؤشر

 التعليم العاليلبرنامج 
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 1.1.1بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء 

  

 

 1.1.1 :المؤشر رمز

 .الطلبة المسجلين بالشهادات ذات البناء المشترك نسبة تطور عدد: تسمية المؤشر

 2019جويلية : تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 التعليم العالي:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 الجامعات: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .اعداد الطلبة لالندماج في سوق الشغل: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

إجازة )تطور عدد الطلبة المسجلين سنويا بالشهادات ذات البناء المشترك : تعريف المؤشر .0

 .بين الجامعة والمهنيين( وماجستير

 مؤشر أنشطة :نوع المؤشر .8

 (الطالب)من وجهة نظر المستخدم  : المؤشرطبيعة  .6

 المؤسسة/الجامعة: التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

عدد الطلبة المسجلين بالشهادات ذات البناء المشترك للسنة الحالية  :طريقة احتساب المؤشر .1

عدد الطلبة المسجلين بالسنة (/0-س)عدد الطلبة المسجلين بالسنة الفارطة  -( إجازة وماجستير)

 .(0-س)الفارطة 

 نسبة مئوية :وحدة المؤشر .0

ت البناء المشترك عدد الطلبة المسجلين بالشهادات ذا: المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 .وعدد الشهادات ذات البناء المشترك

 : ...(استمارة، تقرير، استبيان)طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .0

 استبيان عن بعد يتم تعميره من طرف مؤسسات التعليم العالي

 .مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة: مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 .2022طالبا مسجال في حدود سنة  1531: القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 اإلدارة العامة للتعليم العالي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر  

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 المؤشر
 توقعات م .ق اإلنجازات

0116 0110 0112 0119 0101 0101 0100 

عدد الطلبة المسجلين  

بالشهادات ذات البناء 

 المشترك

752 656 920 1150 1265 1392 1531 

نسبة تطور عدد 

المسجلين الطلبة 

ذات البناء  بالشهادات

 المشترك

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

 رسم بياني

 

 

 : النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشرتحليل وتعليق  .0

والذي  6103بعد التراجع الذي شهدته نسبة الطلبة المسجلين بالشهادات ذات البناء المشترك سنة  

يعود إلى تعطل نسق تأهيل شهادات إجازة ذات بناء مشترك والتركيز على فتح الشهادات في 

شهدت سنة . وما انجر عنه من بطء في نسق اإلحداث الماجستير باإلضافة إلى تجديد هياكل التقييم

عودة في نسق تطور المؤشر، وهذا راجع إلى تأهيل عدد هام من شهادات ذات بناء مشترك  6102

 (.شهادة جديدة 72)خاصة في الماجستير 

وستسعى الوزارة إلى مزيد تطوير هذا المؤشر من خالل التركيز على تطوير عروض التكوين 

إطار البناء المشترك وتوفير اإلمكانيات المادية واللوجستية الكفيلة بإنجاحها ودعم المنجزة في 

752 
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 عدد الطلبة المسجلين  بالشهادات ذات البناء المشترك
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 .والمرافقة للطلبة لتشجيعهم على التسجيل في هذا النوع من التكوين أنشطة التحسيس

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة .6

 تأهيل شهادات جديدة في إطار البناء المشترك، -

المدرسين والمهنيين على المشاركة في بعث شهادات في إطار البناء المشترك وذلك بإحداث تحفيز  -

 منحة لتأجير جهود حاملي مشاريع مسالك التكوين المنجزة في هذا اإلطار،

 احداث خلية للنهوض بالبناء المشترك على مستوى الجامعة، -

 ة والجهوية والمحلية،مأسسة الشراكة بين الجامعة والمؤسسة على المستويات الوطني -

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .7

 غياب التقييم الميداني للتجربة -

 صعوبة تأهيل شهادات بناء مشترك في اختصاصات ذات تشغيلية ظريفة  -

 .شراكة دائمة مع المؤسسات االقتصادية صعوبة إرساء -

نخراط في هذا النوع من عدم تحمس المؤسسات االقتصادية واالجتماعية في الوقت الراهن لال -

 .برامج التكوين

 صعوبة تغيير الخارطة الجامعية في الوقت الراهن لما في ذلك من انعكاسات جهوية ووطنية، -
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 0.1.1بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء 

 

 

 1.0.1 المؤشر رمز

 .نسبة الطلبة المتحصلين على اإلشهاد: تسمية المؤشر

 2019جويلية : تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 التعليم العالي:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 الجامعات: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .اعداد الطلبة لالندماج في سوق الشغل: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

المهن وإشهاد نسبة الطلبة المتحصلين على اإلشهاد في إطار مراكز : تعريف المؤشر .0

 .الكفاءات مقارنة بعدد الطلبة المسجلين في األقسام النهائية

 مؤشر أنشطة :نوع المؤشر .8

 (الطالب)من وجهة نظر المستخدم  : طبيعة المؤشر .6

 المؤسسة/الجامعة: التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

عدد الطلبة المتحصلين على اإلشهاد في إطار مراكز المهن وإشهاد  :طريقة احتساب المؤشر .1

 .(مهندس+ماجستير+ إجازة )عدد الطلبة المسجلين في األقسام النهائية / الكفاءات 

 نسبة مئوية :وحدة المؤشر .0

عدد الطلبة المتحصلين على اإلشهاد في إطار مراكز : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 (.مهندس+ماجستير+ إجازة)المهن وإشهاد الكفاءات وعدد الطلبة المسجلين في األقسام النهائية 

 : ...(استمارة، تقرير، استبيان)طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .0

 عن بعد يتم تعميره من طرف مؤسسات التعليم العالي ومعطيات مركزية استبيان

مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة :  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 مراكز المهن وإشهاد الكفاءات/ والديوان

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 6166طالب في سنة  66111: القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 اإلدارة العامة للتعليم العالي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر  

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 المؤشر
 توقعات م .ق اإلنجازات

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

عدد الطلبة 

المتحصلين على 

 اإلشهاد

- 3143 5000 15000 17000 20000 22000 

عدد الطلبة المسجلين 

 بالسنوات النهائية
- 62809 56756 55009 63330 65100 67075 

نسبة الطلبة  

المتحصلين على 

 اإلشهاد

- 271% 8,8% 27,3% 26,8% 30,7% 32,8% 

 رسم بياني

 

 : تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .6

المتحصلين على اإلشهاد حاليا ضعيفا مقارنة بالمأمول، إال أن هذا العدد سيشهد عدد الطلبة يعتبر 

 .6102ارتفاعا ملحوظا بداية من سنة 

ويرجع هذا االرتفاع المرتقب في السنوات المقبلة إلى تسارع بعث مراكز المهن واشهاد الكفاءات 

 61.111وزارة ألكثر من وما تلعبه من دور مركزي في هذا الجانب، باإلضافة إلى اقتناء ال

(vouchers ) سيتم توزيعها عن طريق مراكز ...في اللغات واالعالمية والتكنولوجيات الحديثة ،

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

3143 5000 
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62809 
56756 55009 
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 نسبة الطلبة المتحصلين على اإلشهاد

 عدد الطلبة المسجلين بالسنوات النهائية عدد الطلبة المتحصلين على اإلشهاد
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 .المهن واشهاد الكفاءات

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة .7

 تعميم مراكز المهن وإشهاد الكفاءات على جميع المؤسسات الجامعية، -

 ت التكوينية اإلشهادية وخاصة منها الموجهة لطلبة األقسام النهائية،التكثيف من الدورا -

تحسيس الطلبة ألهمية اإلشهاد وما يمكنه من تحسين في القدرات والمهارات، لما في ذلك من  -

 انعكاس إيجابي على فتح اآلفاق في سوق الشغل،

إلشهاد في عدد من تشجيع المؤسسات الجامعية لعقد اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المانحة ل -

 . االختصاصات

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .1

 .نقص في الموارد المالية الموجهة للتكوين عامة والتكوين اإلشهادي خاصة -

وجود فوارق كبيرة في عدد الطلبة المتحصلين على االشهاد بين الجهات والمؤسسات  -

 .واالختصاصات
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 3.1.1قيس أداء بطـاقة مـؤشــــر 

 

 

 1.3.1 المؤشر رمز

 .عدد الطلبة المشاركين في دورات تكوينية: تسمية المؤشر

 6102جويلية : تاريخ تحيين المؤشر

 

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 التعليم العالي:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 الجامعات: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .اعداد الطلبة لالندماج في سوق الشغل: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

عدد الطلبة المشاركين في دورات تكوينية في إطار مراكز المهن وإشهاد : تعريف المؤشر .0

 .الكفاءات

 مؤشر أنشطة :نوع المؤشر   .8

 (الطالب)من وجهة نظر المستخدم  : طبيعة المؤشر .6

 المؤسسة/الجامعة: التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

عدد الطلبة المشاركين في دورات تكوينية في إطار مراكز المهن  :طريقة احتساب المؤشر .1

 .وإشهاد الكفاءات

 عدد :وحدة المؤشر .0

عدد الطلبة المشاركين في دورات تكوينية في إطار : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 مراكز المهن وإشهاد الكفاءات

 : ...(استمارة، تقرير، استبيان)طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .0

 معطيات مركزية

 مراكز المهن وإشهاد الكفاءات/ الديوان  :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 .6166مشارك في سنة  002111: القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 اإلدارة العامة للتعليم العالي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر  

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 المؤشر
 م .ق اإلنجازات

0119 

 توقعات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

عدد الطلبة 

المشاركين في 

 الدورات التكوينية

- 20062 25473 45000 63000 96000 115000 

 

 رسم بياني

 

 : تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .6

يشهد عدد الطلبة المشاركين في الدوارات التكوينية ارتفاعا متواصال في السنوات األخيرة، ومن 

تعميم مراكز المهن وإشهاد المتوقع أن يواصل العدد في االرتفاع في السنوات القادمة خاصة مع 

 .الكفاءات

و ستسعى الوزارة إلى مواصلة تحسين هذا المؤشر لما في ذلك من تأثير مباشر على تنمية مهارات 

 .الطالب وتعزيز فرص االنتداب في سوق الشغل

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة .7

 المؤسسات الجامعية،تعميم مراكز المهن وإشهاد الكفاءات على جميع  -

 التكثيف من الدورات التكوينية الموجهة للطلبة، -

 تكوين المكونين والزيادة في عددهم في جميع االختصاصات، -

20062 
25473 

45000 

63000 

96000 

115000 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 عدد الطلبة المشاركين في الدورات التكوينية
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 التنويع في مجاالت التكوين ومالءمتها مع مقتضيات سوق الشغل -

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .1

 .غط المسلط على الميزانية صعوبة توفير اعتمادات إضافية للتكوين  في ضل الض -

 غياب التقييم العلمي للمتكونين وللدورات التكوينية ومدى جدواها الفعلي، -

 ضعف تشريك المهنيين في الدورات التكوينية -
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 1.0.1بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء 

 

 1.0.1: المؤشر رمز

 للحصول على شهادة اإلجازة معدل السنوات المقضاة: تسمية المؤشر

    6102جويلية : تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 .التعليم العالي:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 .المؤسسات/الجامعات : البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تحسين جودة التكوين الجامعي: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

ويمثل هذا المؤشر . معدل السنوات المقضاة للحصول على شهادة اإلجازة: المؤشرتعريف  .0

 .متابعة لعدد السنوات التي يقضيها الطالب من أول تسجيل باإلجازة إلى حدود التخرج

 .مؤشر أنشطة: نوع المؤشر .8

 (.الطالب)من وجهة نظر المستخدم : طبيعة المؤشر .6

 .المؤسسة/الجامعة: التفريعات .0

II-  الفنية للمؤشرالتفاصيل 

عدد المتخرجين في / المدة المقضاة للحصول على اإلجازةمجموع : طريقة احتساب المؤشر .1

 (.cohorteمتابعة عينة )شهادة اإلجازة 

 .عدد: وحدة المؤشر .0

للحصول على اإلجازة وعدد  المدة المقضاةمجموع : المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

متابعة عينة ) قائمات إسمية في المتخرجين سنوياالمتخرجين في شهادة اإلجازة مصحوبا ب

cohorte.) 

متابعة  :...(استمارة، تقرير، استبيان)طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .0

 .cohorteعينة 

 .مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 .الثالثي الثاني: تاريخ توفّر المؤشر .6

التخفيض في معدل السنوات المقضاة للحصول على شهادة  :القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 .6166سنة مقضاة في حدود سنة  7.6اإلجازة ليصل إلى 

 .اإلدارة العامة للتعليم العالي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر  

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 المؤشر
 توقعات م .ق اإلنجازات

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

معدل السنوات المقضاة 

للحصول على شهادة 

 اإلجازة

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

 رسم بياني

 

 : النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشرتحليل وتعليق  .6

 ويعود هذا. شهدت السنة األخيرة استقرارا في معدل السنوات المقضاة للحصول على شهادة اإلجازة

االستقرار إلى ما شهدته السنة األخيرة من اضطرابات على مستوى الرزنامة الجامعية الراجعة 

 .انعكاس سلبي على تطور المؤشر للتحركات الطالبية والنقابية وما لذلك من

سنة مقضاة للحصول  7.6وستعمل الوزارة على تحسين المؤشر والتقليص منه ليصل إلى مستوى   

 .6166على شهادة اإلجازة في حدود سنة 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة .7

لمرونة وبهدف تحسين نحو مزيد من ا' أمد'مراجعة منظومة التقييم واالمتحانات في نظام  -

جدوى عملية التقييم وجعلها معيار المدى تلقي واكتساب المعلومات وقدرة الطالب على توظيفها 

 واستغاللها وذلك وفقا للمعايير الدولية

 إرساء منظومة للمرافقة البيداغوجية للطالب، -

 لجودة،تحسين ظروف التدريس ونسبة التأطير بالمؤسسات الجامعية مما يمكن من تحسين ا -

3,67 
3,61 3,61 

3,45 3,44 

3,32 

3,2 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 معدل السنوات المقضاة للحصول على شهادة اإلجازة
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 مراجعة منظومة التوجيه الجامعي وتحسينها، -

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

 .والحركة بالنسبة للطلبة

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .1

 .صعوبة الحصول على المعطيات األساسية من قبل المصالح المعنية -      

 .نقص في المدرسين الجامعيين في اختصاصات معينة -      

 الراجعة للتحركات الطالبية والنقابية تزايد وتيرة االضطرابات في الرزنامة الجامعية -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 0.0.1بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء 

 

 

 0.0.1 المؤشر رمز

 المحاضرين من جملة األساتذة الباحثيننسبة األساتذة واألساتذة : تسمية المؤشر

 6102جويلية  :تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 .التعليم العالي:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 .الجامعات: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تحسين جودة التكوين الجامعي :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

ويمثل  .نسبة األساتذة واألساتذة المحاضرين من جملة األساتذة الباحثين: تعريف المؤشر .0

 والملحقين دون األجانب( أستاذ تعليم عالي وأستاذ محاضر)المؤشر عدد المدرسين الباحثين 

 .والملحقين  دون األجانب بالمقارنة مع عدد المدرسين الباحثين كامل الوقت

 تم تحيين طريقة االحتساب : مالحظة

 .مؤشر أنشطة: نوع المؤشر .8

 (.الطالب واألستاذ)من وجهة نظر المستخدم  : طبيعة المؤشر .6

 .المؤسسة/الجامعة: التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

/  والملحقين  األساتذة واألساتذة المحاضرين دون األجانبعدد  :طريقة احتساب المؤشر .1

 . والملحقين  كامل الوقت دون األجانب عدد المدرسين الباحثين

 .نسبة مئوية: وحدة المؤشر .0

 .المدرسين الباحثين كامل الوقت دون األجانب عدد: المؤشر األساسية الحتسابالمعطيات  .3

  : ...(استمارة، تقرير، استبيان)طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .0

 .ت التعليم العالياستبيان عن بعد يتم تعميره من طرف مؤسسا

 مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة: مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 .الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 .6166في سنة  %61.2 : القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 .اإلدارة العامة للتعليم العالي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر  

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 *المؤشر
 توقعات م .ق اإلنجازات

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

األساتذة عدد 

 واألساتذة المحاضرين
- - 2605 2887 2680 2720 2761 

 13467 13334 13202 14944 12942 - - عدد األساتذة الباحثين

نسبة األساتذة 

واألساتذة المحاضرين 

من جملة األساتذة 

 الباحثين

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

 

تم تغيير طريقة احتساب المؤشر من طرف مكتب الدراسات بهدف تحسين جدوى المؤشر : مالحظة*

والتخطيط والبرمجة وذلك بحذف عدد المدرسين الملحقين من العدد الجملي للمدرسين الباحثين في جميع 

 .الرتب

تطور عدد األساتذة واألساتذة المحاضرين بالمقارنة مع العدد الجملي لألساتذة : رسم بياني

 الباحثين

 

 : تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .6

تحسنا تدريجيا في السنوات  نسبة األساتذة واألساتذة المحاضرين من جملة األساتذة الباحثينشهدت 

2605 2887 2680 2720 2761 

12942 

14944 

13202 13334 13467 

2018 2019 2020 2021 2022 

 عدد األساتذة واألساتذة المحاضرين

 عدد األساتذة الباحثين
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وهذا يعود إلى الترفيع في عدد الخطط المفتوحة لفائدة إطار التدريس للترقية إلى الصنف  األخيرة

من جهة وإلى زيادة عدد المترشحين للترقية " ب"وتراجع في عدد االنتدابات في الصنف " أ"

 .مقارنة بالسنوات الفارطة" أ"للصنف 

التركيز على رتبة أستاذ مساعد  دأبت في الفترة األخيرة على  وتجدر اإلشارة إلى أن الوزارة

في خطط االنتداب الجديدة، مّما أتاح للمدرسين الفرصة للترقية ( متحصل على شهادة الدكتوراه)

 .في فترة أقصر، وهذا ما ساهم في تحسن المؤشر" أ"للصنف 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة .7

 " أ"مزيد فتح خطط ترقية في الصنف  -

غالبية الخطط الجديدة في رتبة أستاذ مساعد وتفادي فتح خطط انتداب جديدة في رتبة فتح  -

 .مساعد

دعم هياكل البحث، النقل )توفير األرضية المالئمة للمدرسين لمواصلة دراساتهم وأبحاثهم  -

 .....(.الجامعية، الشراكة مع الجامعات وهياكل البحث األجنبية

 جيعهم على البحثاحداث منحة خاصة للمدرسين قصد تش -

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .1

اآلجال نظرا الرتباط النتائج بلجان االنتداب  األساسية فيصعوبة الحصول على المعطيات  -

 .والترقية

 .صعوبة تقدير الهدف المنشود نظرا الرتباط النتائج بلجان االنتداب والترقية -

 .مما يعيق مواصلة المدرسين أبحاثهمنقص هياكل البحث خاصة بالجامعات الداخلية  -
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 3.0.1بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء 

 

 3.0.1: المؤشر رمز

 .عدد المدرسين المتمتعين بدورات تكوينية: تسمية المؤشر

 6102جويلية : تاريخ تحيين المؤشر

 

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 التعليم العالي :البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 الجامعات: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تحسين جودة التكوين الجامعي :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

عدد المدرسين المتمتعين بدورات تكوينية في إطار مراكز المهن وإشهاد : تعريف المؤشر .0

 .الكفاءات

 مؤشر أنشطة: نوع المؤشر .8

 (الطالب)من وجهة نظر المستخدم  : طبيعة المؤشر .6

 المؤسسة/الجامعة : التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

عدد المدرسين المتمتعين بدورات تكوينية في إطار مراكز المهن : طريقة احتساب المؤشر .1

 :وإشهاد الكفاءات مع األخذ بعين االعتبار

 :العدد الجملي للمدرسين القارين يشمل

واألساتذة العسكريين والفالحيين ( القارين)الجامعيوإطار الطب ( القارين)المدرسين الباحثين  -

 دون احتساب األطباء واألجانب( القارين)صنف أ وب 

 أساتذة السلك المشترك والتعليم الثانوي الملحقين  -

 (القارين)التكنولوجيين  -

 نسبة: وحدة المؤشر .0

 .وينيةعدد المدرسين المشاركين في دورات تك: المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 : ...(استمارة، تقرير، استبيان)طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .0

 معطيات مركزية

 مراكز المهن وإشهاد الكفاءات/ الديوان  :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8



86 

 

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 6166منتفع في سنة  00111: القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 اإلدارة العامة للتعليم العالي :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2

III- قراءة في نتائج المؤشر  

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 المؤشر
 م7ق اإلنجازات

0119 

 توقعات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

عدد المدرسين المشاركين 

 في دورات تكوينية
-  300 1500 5000 7000 10000 11000 

 رسم بياني

 

 : تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .0

يشهد عدد المدرسين المشاركين في الدوارات التكوينية ارتفاعا متواصال في السنوات األخيرة، وهذا 

مركزي في هذا الجانب ومن يعود إلى تسارع بعث مراكز المهن واشهاد الكفاءات وما تلعبه من دور 

المتوقع أن يواصل العدد في االرتفاع في السنوات القادمة لما في ذلك من تـأثير على تنمية قدرات 

 .المدرس وكفاءته

 . هذا وستسعى الوزارة على تحسين المؤشر لعالقته المباشرة بتحسين جودة تكوين الطلبة

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة .7

 التكثيف من الدورات التكوينية الموجهة للمدرسين، -

 التنويع في مجاالت التكوين ومالءمتها مع حاجيات المؤسسة، -

1500 

5000 

7000 

10000 
11000 

2018 2019 2020 2021 2022 

 عدد المدرسين المشاركين في دورات تكوينية
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تعميم مراكز المهن وإشهاد الكفاءات على جميع المؤسسات الجامعية، وفتح المجال للمدرسين  -

 لالنتفاع بخدمات التكوين التي توفرها،

 كوين،الترفيع في االعتمادات الموجهة للت -

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .1

 .صعوبة توفير اعتمادات إضافية للتكوين  في ضل الضغط المسلط على الميزانية  -

 غياب التقييم والمتابعة للمتكونين وللدورات التكوينية ومدى جدواها الفعلي، -

 تباين في فرص التكوين بين االختصاصات والرتب -
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 0.0.1مـؤشــــر قيس أداء  بطـاقة

 

 0.0.1 :المؤشر رمز

 .عدد المؤسسات الجامعية المعتمدة والمنخرطة في مسار االعتماد: تسمية المؤشر

 6102جويلية : تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 التعليم العالي:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 الجامعات: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تحسين جودة التكوين الجامعي: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

المتحصلة على اعتماد دولي وعدد المؤسسات  عدد المؤسسات الجامعية: تعريف المؤشر .0

 .التي بادرت باالنخراط في منظومة االعتماد كليا أو جزئيا

 ةمؤشر أنشط :نوع المؤشر .8

 (الطالب)من وجهة نظر المستخدم  : طبيعة المؤشر .6

 المؤسسة/الجامعة: التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 :يتفرع هذا المؤشر إلى مؤشرين :طريقة احتساب المؤشر .1

 عدد المؤسسات الجامعية المعتمدة على الصعيد الدولي. 

 عدد المؤسسات التي خضعت لعمليات تقييم في إطار مسار االعتماد 

 عدد :وحدة المؤشر .0

عدد المؤسسات الجامعية المنخرطة في منظومة : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 .عدد المؤسسات التي خضعت لعمليات تقييم في إطار مسار االعتمادو  االعتماد

 معطيات مركزية :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .0

وحدة التصرف اإلدارة العامة للتعليم العالي و: مؤشرمصدر المعطيات األساسية الحتساب ال .8

 حسب األهداف إلنجاز مشروع إصالح التعليم العالي

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 مسار االعتماد على الصعيد الدوليمؤسسة منخرطة في  62: القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 6166مؤسسة جامعية إلى حدود سنة  71والقيام بعملية تقييم لـ  6166في سنة 

 اإلدارة العامة للتعليم العالي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر  

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 المؤشر
 م7ق اإلنجازات

0119 

 توقعات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

عدد 

المؤسسات 

الجامعية 

المعتمدة 

والمنخرطة 

في مسار 

 .االعتماد

عدد المؤسسات 

الجامعية المعتمدة 

 *على الصعيد الدولي

 25 19 7 5 3 ـ ـ

عدد المؤسسات التي 

خضعت لعمليات 

تقييم في إطار مسار 

 *االعتماد

3 01 02 19 23 27 30 

 معطيات بصدد التحيين*

 رسم بياني

 

 

 : تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .0

يعتبر هذا المؤشر من أهم العناصر التي لها صلة مباشرة بجودة التكوين الجامعي خاصة وأنه البوابة 

 .الوحيد للمؤسسات الجامعية للحصول على تقييم يحترم المعايير الدولية

3 
5 

7 

19 

25 

2018 2019 2020 2021 2022 

 عدد المؤسسات الجامعية المعتمدة على الصعيد الدولي

7 

14 15 
19 

23 
27 

30 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 عدد المؤسسات التي خضعت لعمليات تقييم في إطار مسار االعتماد
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العالي، تم التأكيد على أهمية هذا المؤشر، وسيقع العمل على دعم وفي إطار إصالح منظومة التعليم 

 .المؤسسات الجامعية لالنخراط كليا أو جزئيا في منظومة االعتماد

وسيشهد عدد المؤسسات المنخرطة في االعتماد تطورا في السنوات المقبلة خاصة بما يوفره  

 .ا االطارمن تمويل في هذ( PromESsE)مشروع إصالح التعليم العالي 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة .3

تشجيع المؤسسات الجامعية على االنخراط في منظومة االعتماد سواء كان للمؤسسة بأكملها أو  -

 لعدد من مسارات التكوين

مؤسسة في العلوم الهندسية والتصرف قصد  02مؤسسات في علوم الصحة و 12تمويل  -

وذلك إلى ( PromESsE)مشروع إصالح التعليم العالي عتماد عن طريق انخراطها في منظومة اال

  6160حدود سنة 

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .0

 عدم امكانية تمويل العديد من المؤسسات في نفس الوقت، -

 غياب التأطير والتكوين واالحاطة بالمؤسسات الجامعية في ما يخص االعتماد، -

 .ين المؤسسات في ما يخص األهمية المسداة لالعتمادتباين بين االختصاصات وب -
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 1.3.1بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء 

 

 

 1.3.1 المؤشر رمز

 .الطلبة األجانب نسبة تطور عدد: تسمية المؤشر

 6102 جويلية: تاريخ تحيين المؤشر

 

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 العاليالتعليم :البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 الجامعات: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تعزيز الحوكمة وانفتاح الجامعة على المحيط: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

 .تطور عدد الطلبة األجانب المسجلين سنويا بمؤسسات التعليم العالي العمومي: تعريف المؤشر .0

 مؤشر أنشطة :نوع المؤشر .8

 (الطالب)من وجهة نظر المستخدم  : طبيعة المؤشر .6

 المؤسسة/الجامعة: التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

عدد الطلبة األجانب المسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومي للسنة  :طريقة احتساب المؤشر .1

(/ 0-س)عدد الطلبة األجانب المسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومي بالسنة الفارطة  -الحالية 

 .(0-س)عدد الطلبة األجانب المسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومي بالسنة الفارطة 

 مئويةنسبة  :وحدة المؤشر .0

عدد الطلبة األجانب المسجلين سنويا بمؤسسات التعليم : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 .العالي العمومي

معطيات  : ...(استمارة، تقرير، استبيان)طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .0

 مركزية

 للتعاون الدولياإلدارة العامة : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 6167من العدد الجملي للطلبة في حدود سنة  %01بلوغ نسبة  :القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 اإلدارة العامة للتعليم العالي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر  

 : بالمؤشروالتقديرات الخاصة ( االنجازات)سلسلة النتائج  .6

 م.ق اإلنجازات المؤشر

0119 

 توقعات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

عدد الطلبة 

 األجانب
-   -  - 5800 10500 17800 20000 

نسبة تطور عدد 

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

 رسم بياني

 

 : تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .7

شهد هذا المؤشر تطورا طفيفا في السنوات األخيرة ولم يحافظ على تطور منتظم، ويعود ذلك إلى 

 .غياب استراتيجية واضحة في هذا المجال

وفي إطار إصالح منظومة التعليم العالي وانفتاح الجامعة على المحيط، تم التأكيد على أهمية هذا 

 . اتية للمؤسسةالمؤشر وما يمكن أن يقدمه من دعم للموارد الذ

وفي هذا اإلطار تم وضع تصور شامل الستقطاب الطلبة األجانب والترفيع في عددهم بالمؤسسات 

 .الجامعية العمومية

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة .1

مراجعة النصوص التشريعية و مالءمتها مع مقتضيات التصور الجديد النفتاح الجامعة على  -

 المحيط،
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التعريف بالمقتضيات الجديدة للنصوص التشريعية التي ستمنح للمؤسسة امكانيات جديدة في ما  -

 يخص تنمية مواردها الذاتية المتأتية من تسجيل الطلبة األجانب،

تشجيع المؤسسات الجامعية على التعريف بنفسها وببرامج تكوينها قصد استقطاب أكبر عدد  -

 ممكن من الطلبة األجانب، 

كالة وطنية لإلعالم والخدمات الموجهة للطلبة األجانب سيعهد لها مسؤولية استقطاب احداث و -

 الطلبة األجانب والترويج لتونس كوجهة تعليمية عالمية،

انطالق تنفيذ المشروع التونسي الفرنسي المتمثل في احداث الجامعة التونسية إلفريقيا والبحر  -

 .طلبة األجانباألبيض المتوسط التي ستعمل على استقطاب ال

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .2

 صعوبة تحديد التوقعات السنوية، -

 ،(المؤسسات الخاصة)غياب التجربة والخبرة في ميدان يشهد تنافسا شرسا دوليا ومحليا  -

البطء في االجراءات المتعلقة بإصدار النصوص القانونية وبإحداث الوكالة الوطنية لإلعالم  -

 .جهة للطلبة األجانبوالخدمات المو
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 0.3.1بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء 

 

 

 0.3.1 المؤشر رمز

 .عدد المتكونين في إطار التكوين المستمر: تسمية المؤشر

 6102جويلية : تاريخ تحيين المؤشر

 

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 التعليم العالي:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 الجامعات: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تعزيز الحوكمة وانفتاح الجامعة على المحيط: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

عدد المتكونين في إطار التكوين المستمر المنظم من قبل مؤسسات التعليم : تعريف المؤشر .0

 .العالي

 مؤشر أنشطة :نوع المؤشر .8

 (المهنيين والطالبة المتخرجين)ر المستخدم من وجهة نظ : طبيعة المؤشر .6

 المؤسسة/الجامعة: التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 عدد المتكونين سنويا في إطار التكوين المستمر :طريقة احتساب المؤشر .1

 عدد :وحدة المؤشر .0

 .عدد المتكونين سنويا في إطار التكوين المستمر: المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 : ...(استمارة، تقرير، استبيان)طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .0

 معطيات مركزية

 الديوان: مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 .الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 . 6166متكون في سنة  62111: القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 .اإلدارة العامة للتعليم العالي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر  

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 م7ق اإلنجازات المؤشر

0119 

 توقعات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

عدد المتكونين في 

اطار التكوين 

 المستمر

 -  - -  10000 15000 20000 25000 

 بيانيرسم 

 

 

 : تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .6

شهد عدد المتكونين في إطار التكوين المستمر تذبذبا في السنوات األخيرة ولم يحافظ على استقراره، 

ويعود هذا لغياب استراتيجية واضحة في هذا المجال ولعزوف المؤسسات الجامعية لتقديم هذا النوع 

التكوين  في ضل النصوص القانونية الحالية وما تمثله من عائق أمام مجهودات المؤسسات في من 

 .تنمية مواردها الذاتية

هذا وسيقع العمل على تالفي هذا االشكال بمراجعة النصوص القانونية المنظمة للميدان إلعطاء 

 .ن التكوين المستمرالمؤسسات الجامعية أكثر قدرة ومرونة في استغالل الموارد المتأتية م

وستقوم الوزارة بمجهود أكبر لتحسين هذا المؤشر بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية ومراكز المهن 

 واشهاد الكفاءات 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة .7

 :ستعمل الوزارة حاليا على سن نص قانوني يهدف خاصة إلى  
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 غتيه الحضوريّة وعن بعد،تنظيم أشكال التكوين المستمّر بصي -

تحديد مّدة هذا التكوين ومعاليم التسجيل في دروس وحلقات التكوين المستمّر وصيغ  -

 استخالصها،

 ضبط تأجير الكفاءات الجامعيّة والمهنيّة المتدّخلة في التكوين، -

تشجيع وتطوير الّشراكة مع المؤّسسات والمنظمات والجمعيّات والهياكل والجامعات المهنيّة  -

 في مجال التّكوين المستمر

 .ضبط كيفية توزيع عائدات التكوين المستمر -

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .1

 صعوبة التقديرات على المدى المتوسط والبعيد، -

 .غياب التحفيزات الضرورية للمؤسسة وللمكونين -

تباين في قدرات المؤسسات الجامعية على استقطاب المتكونين خاصة في بعض  -

 االختصاصات
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 3.3.1بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء 

 

 

 3.3.1 المؤشر رمز

 .عدد اتفاقيات الشراكة المبرمةتطور : تسمية المؤشر

 6102جويلية : تاريخ تحيين المؤشر

 

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 التعليم العالي:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 الجامعات: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تعزيز الحوكمة وانفتاح الجامعة على المحيط: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة من قبل مؤسسات التعليم العالي عن تطور : تعريف المؤشر .0

 .طريق مراكز المهن وإشهاد الكفاءات

 مؤشر أنشطة :نوع المؤشر .8

 (األستاذ/الطالب)من وجهة نظر المستخدم  : طبيعة المؤشر .6

 المؤسسة/الجامعة: التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة سنويا من قبل مؤسسات تطور  :طريقة احتساب المؤشر .1

 .التعليم العالي عن طريق مراكز المهن وإشهاد الكفاءات

 عدد :وحدة المؤشر .0

 .عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة سنويا: األساسية الحتساب المؤشرالمعطيات  .3

 : ...(استمارة، تقرير، استبيان)طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .0

 .معطيات مركزية

 .مراكز المهن وإشهاد الكفاءات/الديوان  :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 .  6166اتفاقية في سنة  771عدد االتفاقيات ليصل تطوير  :القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 .اإلدارة العامة للتعليم العالي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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III- قراءة في نتائج المؤشر  

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 م7ق اإلنجازات المؤشر

0119 

 توقعات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

عدد اتفاقيات 

 الشراكة المبرمة
- 200 250 300 310 320 330 

 يرسم بيان

 

 : تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .0

الشراكة المبرمة ارتفاع متواصال، ويتزامن هذا التطور مع تزايد فتح  يشهد مؤشر عدد اتفاقييات

مراكز المهن واشهاد الكفاءات التي تسعى من خالل نشاطها إلى تعزيز انفتاح المؤسسات الجامعية 

 .على محيطها الخارجي

ة أو وتكتسي هذه االتفاقيات أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسة خاصة في مجال تنمية مواردها الذاتي

 .مساعدة الطلبة على إيجاد تربصات ميدانية مالئمة لطبيعة التكوين بالمؤسسة

كما تساهم هذه االتفاقيات في تعزيز انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي والتعريف بها وببرامج 

التكوين الذي تقدمه، لهذا ستسعى الوزارة إلى تشجيع المؤسسات الجامعية لتطوير عدد ونوعية 

 .ات الشراكة المبرمةاتفاقي

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة .7

 مواصلة فتح مراكز المهن وإشهاد الكفاءات وتعميمها على جميع المؤسسات الجامعية، -

 مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالموارد الذاتية المتأتية من التفتح على المحيط، -

200 

250 

300 310 320 330 
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 عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة



99 

 

 ومدى جدواها تقييم لالتفاقية المبرمة في السابق -

 .تشريك المهنيين في التكوين والتأطير في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي -

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .1

 غياب التقييم لالتفاقية المبرمة في السابق ومدى جدواها، -

 ،(حسب االختصاصات وحسب الجهات)اختالف في قيمة المؤشر وأهميته بين المؤسسات  -

 .وبة التقديرات على المدى المتوسط والبعيدصع -
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 1.1.0 بطاقة المؤشر 

 

 

 0.0.6 :رمز المؤشر 

 عدد المقاالت العلمية بالمجالت المفهرسة:  تسمية المؤشر

  .2019جويلية  :تاريخ تحيين المؤشر

I- العامة للمؤشر الخصائص : 

  العلمي البحث : البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر. 1

  .األخرى العلمي البحث برامج : البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر. 2

 جودته وتحسين العلمي اإلنتاج تطوير  : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر. 3

 هذا المؤشر فكرة واضحة عن تطور عدد المنشورات في المجالت يعطي: تعريف المؤشر. 4

 العلمية علي المستوي الوطني

 مؤشر نتائج : نوع المؤشر. 5 

 مؤشر قيس النجاعة العلميّة : طبيعة المؤشر. 6

 مخابر ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث : التفريعات.7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر : 

 المنشورات عدد : احتساب المؤشرطريقة . 1

 عدد: وحدة المؤشر . 2

 المنشورات عدد: المعطيات األساسية الحتساب المؤشر . 3

 :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .7

 لمخابر ووحدات البحث تقارير أنشطة البحث -

  : مواقع واب -

Web of Science - Clarivate 

 Scopus SJR Scientific Journal Rankings 

 إحصائيات ذات مصادر إدارية ومعلوماتية  : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 5

 بداية من الثالثي األول من السنة الموالية:  تاريخ توفر المؤشر. 6

 . 2021سنة 8400 :القيمة المستهدفة للمؤشر . 7

  للبحث العلمياإلدارة العامة :  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 :والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 :تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .6

من المنتظر ان يشهد هذا المؤشر تحسنا خالل السنوات القادمة ويعود ذلك الى تطور عدد 

خاصة في ظل التوجه الرامي الى إعادة هيكلة مخابر المجالت العلمية المفهرسة  المنشورات في

مدارس الدكتوراه ودعم برامج التعاون  ودعم الترفيع في ميزانية البحث العلمي ووحدات البحث و

 .الدولي

 :رسم بياني لتطور المؤشر .7

 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .0

 .المفهرسةالتحفيز على دعم المنشورات العلمية   -

 .تحسين المعدل السنوي لعدد النشريات العلميّة للباحث الواحد القار -

 .إحداث منحة تحفيز على اإلنتاج العلمي -

 :المتعلقة بالمؤشر( Limites)تحديد أهم النقائص .2

 بين قواعدالتدقيق في احتساب المنشورات المفهرسة الراجعة بالنظر للمنظومة نظرا لوجود تباين 

 .المعطيات
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 عدد المقاالت العلمية بالمجالت المفهرسة: 1.1.2المؤشر 

 المؤشر
 م.ق االنجازات
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 التقديرات
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عدد المقاالت : 0.0.6المؤشر 
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 2.1.2بطاقة المؤشر 

 

 6.0.6  :رمز المؤشر 

 (Q2و Q1) 6و 0نسبة المقاالت العلمية المنشورة بالمجالت المحكمة من الصنف  : تسمية المؤشر

 2019جويلية  :تاريخ تحيين المؤشر

I-  الخصائص العامة للمؤشر : 

  العلمي البحث : البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر. 1

  .األخرى العلمي البحث برامج : يرجع إليه المؤشر البرنامج الفرعي الذي. 2

 جودته وتحسين العلمي اإلنتاج تطوير  : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر. 3

 يعطي هذا المؤشر فكرة واضحة عن تطور جودة المنشورات في المجالت: تعريف المؤشر. 4

 (Q2و Q1) 6و 0العلمية المحكمة من الصنف 

 مؤشر نتائج : نوع المؤشر. 5 

 مؤشر جودة  : طبيعة المؤشر. 6

 مخابر ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث : التفريعات.7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر : 

 /(Q2و Q1) 6و 0بالمجالت المحكمة من الصنف  المنشورات عدد  : طريقة احتساب المؤشر. 1

 الجملي المنشورات عدد

 .نسبة: وحدة المؤشر . 2

 : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر . 3

 (Q2و Q1) 6و 0بالمجالت المحكمة من الصنف  المنشورات عدد  -

 الجملي المنشورات عدد -

 :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .1

 لمخابر ووحدات البحث تقارير أنشطة البحث -

 Web of Science – Clarivate  : موقع واب -

 إحصائيات ذات مصادر إدارية ومعلوماتية  : األساسية الحتساب المؤشرمصدر المعطيات . 5

 بداية من الثالثي األول من السنة الموالية : تاريخ توفر المؤشر. 6

 . 2021سنة %65  :القيمة المستهدفة للمؤشر . 7

  اإلدارة العامة للبحث العلمي:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 :والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 :تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .6

يشهد و من المنتظر ان  العالمي ىالمستو ىعل يعتمد هذا المؤشر لقياس جودة المنشورات العلمية

المحكمة  المجالت العلمية تحسنا خالل السنوات القادمة ويعود ذلك الى تطور عدد المنشورات في

خاصة في ظل التوجه الرامي الى اعتماد  من قبل الباحثين التونسيين (Q2و Q1) 6و 0من الصنف 

 .مخابر ووحدات البحث ميزانيات احتساب و هذا المؤشر في احتساب منح البحث الموجهة لهم

 :رسم بياني لتطور المؤشر .7

 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .0

 .التحفيز على دعم جودة المنشورات العلمية -     

 دعم  هياكل البحث -

 إحداث منحة التشجيع على اإلنتاج العلمي -

 :المتعلقة بالمؤشر( Limites)تحديد أهم النقائص .2

الراجعة بالنظر للمنظومة نظرا لتباين المعطيات حسب قواعد التدقيق في احتساب المنشورات 

 المعطيات المعتمدة

59,50% 61% 

43% 

63% 

45% 46% 47% 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

نسبة المقاالت العلمية المنشورة بالمجالت المحكمة من الصنف : 2.1.2المؤشر 
 (Q2و Q1) 2و 1

 المؤشر
 م.ق االنجازات

2019 

 التقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

نسبة المقاالت : 6.0.6المؤشر 

العلمية المنشورة بالمجالت المحكمة 

 (Q2و Q1) 6و 0من الصنف 

59,5% 61% 43% 63% 45% 46% 47% 
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 3.1.2بطاقة المؤشر 

 

 

 7.0.6  :رمز المؤشر 

 ترتيب الجامعات التونسية في مجال البحث العلمي: :  تسمية المؤشر

 2019جويلية  :تاريخ تحيين المؤشر

 

I- الخصائص العامة للمؤشر : 

  العلمي البحث : إليه المؤشرالبرنامج الذي يرجع . 1

  .األخرى العلمي البحث برامج : البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر. 2

 جودته وتحسين العلمي اإلنتاج تطوير : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر. 3

هذا المؤشر بمتابعة تطور ترتيب الجامعات التونسية في مجال البحث  يتعلق : تعريف المؤشر. 4

 العلمي 

 مؤشر نتائج : نوع المؤشر. 5 

 مؤشر جودة  : طبيعة المؤشر. 6

  الجامعات : التفريعات.7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر : 

 عدة مؤشرات فرعية اعتماد : طريقة احتساب المؤشر. 1

 رتبة: وحدة المؤشر . 2

 University Ranking by  حسب منهجية: المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 3

Academic Performance (URAP) :  و التي تعتمد المؤشرات الفرعية التالية : 

 المؤشر الهدف المصدر

InCites 

 مقاالت اإلنتاج العلمي الحالي

 (Citation)استشهاد  تأثير البحوث

 مجموع المقاالت اإلنتاجية العلمية

 األثر الكلي للمقاالت جودة البحوث

 األثر الكلي لالقتباس جودة البحوث

 التعاون الدولي المشاريع المقبولة دوليا
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 : مواقع واب :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 0

University Ranking by Academic Performance - 

InCites - 

 إحصائيات ذات مصادر إدارية ومعلوماتية  : المعطيات األساسية الحتساب المؤشرمصدر . 5

 بداية من الثالثي األول من السنة الموالية:  تاريخ توفر المؤشر. 6

 :القيمة المستهدفة للمؤشر . 7

 ترتيب الجامعات التونسية   2022 سنة

 األولى 211عدد الجامعات المرتبة ضمن الـ 2

 األولى 0111الجامعات المرتبة ضمن الـعدد  4

 األولى 0211عدد الجامعات المرتبة ضمن الـ 7

 األولى 6211عدد الجامعات المرتبة ضمن الـ 9

 اإلدارة العامة للبحث العلمي :  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2

 

III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 :بالمؤشروالتقديرات الخاصة ( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 

 

 المؤشر
 م.ق االنجازات

2019 

 التقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

ترتيب الجامعات التونسية: 7.0.6المؤشر   

 211عدد الجامعات المرتبة ضمن الـ

 األولى
0 0 0 0 1 2 2 

 0111عدد الجامعات المرتبة ضمن الـ

 األولى
0 0 2 2 3 4 4 

 0211عدد الجامعات المرتبة ضمن الـ

 األولى
4 4 4 6 5 6 7 

 6211عدد الجامعات المرتبة ضمن الـ

 األولى
6 8 8 9 8 9 9 
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 :حليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشرت .6

العالم  يهدف هذا المؤشر إلي تحسين ترتيب الجامعات التونسية ضمن نظام تصنيف الجامعات في

التي تعكس جودة وكمية المنشورات العلمية الخاصة  استنادا إلى مؤشرات األداء األكاديمية البحثي

 .بهم

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .3

 .جودة وعدد المنشورات العلمية الخاصة بهم تحسين ترتيب الجامعات التونسية عبر الرفع من -

 إلحاق مراكز البحث بالجامعات -

 العمل على تحسين تموقع وإشعاع الجامعات التونسية -

 :مؤشرالمتعلقة بال( Limites)تحديد أهم النقائص .1

 مما يجعلها ال تحتسب لصالح الجامعة عدم ذكر ارتباط الباحث بجامعته في المقاالت -

 .لى تسميات مختلفة للمؤسسات والجامعات مما يؤثر على عدد المقاالت المحتسبةعالتنصيص  -
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 1.0.0بطاقة المؤشر 

 

 

  1.0.0 :رمز المؤشر

 والمستنبطات النباتية االختراع الوطنية والدوليةعدد مطالب براءات : تسمية المؤشر

  2019سبتمبر  :تاريخ تحيين المؤشر

 

I- الخصائص العامة للمؤشر : 

  العلمي البحث : البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر. 1

 برامج البحث العلمي األخرى : البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر. 2

 تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر. 3

يتعلق المؤشر باحتساب عدد مطالب براءات االختراع المودعة على النطاق : تعريف المؤشر. 4

الوطني والدولي وذلك لتشجيع المؤسسات العمومية المعنية بأنشطة البحث على تثمين مخرجات 

 .البحث وحمايتها وطنيا ودوليا

 مؤشر قيس النتائج : نوع المؤشر. 5 

 مؤشر جودة ونجاعة  : طبيعة المؤشر. 6

حسب مؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث                :  التفريعات.7

 والمؤسسات العمومية المعنية بأنشطة البحث والسنة

 

II- التفاصيل الفنية للمؤشر : 

  :طريقة احتساب المؤشر. 1

االختراع المودعة بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وبإحدى  عدد مطالب براءات-

المكاتب الدولية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والواردة من المؤسسات العمومية المعنية بأنشطة 

 البحث

بحث عدد مطالب حماية المستنبطات النباتية المودعة من قبل المؤسسات العمومية للتعليم العالي وال-

العلمي والمؤسسات العمومية للبحث والمؤسسات العمومية المعنية بأنشطة البحث في المجال 

الفالحي  لدى اإلدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخالت الفالحية بوزارة الفالحة والموارد 

باتية واسناد الهيكل اإلداري المكلف بتسلم مطالب حماية المستنبطات الن)المائية والصيد البحري 



109 

 

 (.شهادة استنباط نباتي

تم اعتماد عدد المطالب في احتساب المؤشر اعتبارا إلى أن شهادات البراءة ال يمكن  :مالحظة 

شهرا على إيداعها  02تسليمها من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية إال بعد مرور 

جال تفوق السنتين، وعليه ال يمكن احتساب المؤشر وكذلك الشأن بالنسبة  للمستنبطات النباتية في آ

بالنسبة للسنة المعنية  إذا ما تم اعتماد عدد البراءات المسجلة أو عدد شهادات مستنبطات نباتية 

المسلمة علما وأنه بالرجوع إلى السنوات السابقة فإن الفارق بين المطالب المودعة والبراءات 

 .المسجلة ضعيف جدا

 عدد:  وحدة المؤشر. 2

مطالب تسجيل براءات االختراع المودعة لدى المعهد : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر . 3

الوطني للمواصفات والملكية الصناعية الواردة على كل من مصالح اإلدارة العامة لتثمين البحث أو 

 .المودعة مباشرة  من قبل المؤسسات العمومية المعنية بأنشطة البحث

 (PCT)براءات االختراع على الصعيد الدولي وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات  مطالب تسجيل

 .حسب احصائيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية

مطالب حماية المستنبطات النباتية المودعة من قبل المؤسسات العمومية المعنية بأنشطة البحث لدى 

الت الفالحية بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد اإلدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخ

 .البحري

احتساب عدد مطالب براءات االختراع : طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر.0

الواردة على مصالح اإلدارة العامة لتثمين البحث وكذلك التي تم إيداعها مباشرة بالمعهد الوطني 

 .الصناعية من قبل المؤسسات العمومية المعنية بأنشطة البحث للمواصفات والملكية 

احتساب عدد مطالب براءات االختراع المطلوب حمايتها دوليا والمودعة من قبل المعهد الوطني 

للمواصفات والملكية الصناعية أو مباشرة بإحدى المكاتب الدولية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 

 .العمومية المعنية بأنشطة البحثوالصادرة عن المؤسسات 

احتساب عدد مطالب حماية  المستنبطات النباتية المودعة لدى اإلدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة 

المدخالت الفالحية بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري والمنشورة بالرائد الرسمي 

 .للجمهورية التونسية

 :  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 5

 .المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية : مطالب براءات االختراعات على الصعيد الوطني

تقارير النشاط لمخابر البحث : مطالب براءات االختراع المطلوب حمايتها على الصعيد الدولي
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 .حصائيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية الواردة على اإلدارة العامة للبحث العلمي وا

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية واإلدارة العامة للصحة : مطالب حماية المستنبطات النباتية

   .النباتية ومراقبة المدخالت الفالحية بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

 . السنة المواليةالثالثي الثاني من :  تاريخ توفر المؤشر. 6

 :القيمة المستهدفة للمؤشر . 7

مطلب براءة اختراع سنويا على الصعيد الوطني من قبل مؤسسات التعليم  061تسجيل معّدل  -

 العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث والمؤسسات العمومية المعنية بأنشطة البحث 

 عيد الدوليمطالب حماية براءة اختراع على الص 06تسجيل معدل  -

 مطالب حماية مستنبط نباتي 01تسجيل معدل  -

 .العامة لتثمين البحث اإلدارة:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8

 

III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 :والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

معطيات ال تتضمن عدد مطالب البراءات التي يكون فيها المخترع طرف عمومي تونسي دون أن )*(  

يكون مودعا  وكذلك مطالب براءات االختراع المطلوب حمايتها ببلدان غير ممضية على معاهدة التعاون 

 .(PCT)بشان البراءات  

 تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .6

براءات االختراع النابعة عن المؤسسات العمومية للتعليم العالي ن المتابعة السنوية لمطالب تسجيل إ

 المؤشر
 م.ق االنجازات

0119 

 التقديرات

0116 0110 0112 0101 0101 0100 

 :0.6.6المؤشر

عدد مطالب براءات 

االختراع الوطنية 

 والدولية

والمستنبطات 

 )*(النباتية 

 

براءات 

االختراع 

 الوطنيّة

86 68 86 91 91 111 111 

براءات 

االختراع 

 الدّولية

5 3 1 0 0 2 9 

المستنبطات 

 النباتية
3 0 0 0 7 2 9 
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والمؤسسات العمومية للبحث  والمؤسسات العمومية المعنية بأنشطة البحث سواء على والبحث 

الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي وكذلك لمطالب حماية المستنبطات النباتية تظهر أن منظومة 

عوضا عن اإلنتاج العلمي والتكنولوجي ( مقاالت علمية)البحث تبقى موجهة لإلنتاج المعرفي 

يتجلى تفضيل اإلنتاج المعرفي على اإلنتاج حيث ( وبراءات اختراع ونقل التكنولوجيا مقاالت علمية)

العلمي والتكنولوجي من خالل الترتيب المشرف لتونس في مجال نشر المقاالت العلمية على الساحة 

في حين أن ترتيب تونس في مجال براءات ( مرتبة أولى باعتبار التنسيب بعدد السكان)اإلفريقية 

 . 6102وفق مؤشر االبتكار العالمي لسنة على الساحة العالمية  22ختراع هو اال

غير أنه من المتوقّع أن يتطّور عدد مطالب براءات االختراع بصفة نوعية في حال تّمت مراجعة 

التشريعات الحالية التي ال تحفّز الباحث على اإلقبال على تسجيل أبحاثه وحمايتها واستغاللها 

 .صناعيا

 بياني لتطور المؤشررسم  .7

 عدد مطالب براءات االختراع الوطنية 

 

 عدد مطالب براءات االختراع الدولية

 

 

 

56 
65 

56 

90 90 
100 110 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

5 

3 

7 7 
8 

9 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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 عدد مطالب براءات االختراع المستنبطات النباتية 

 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .0

من الباحثين على حماية نتائج   تطوير وتثمين الملكية الفكرية وبهدف تحفيز أكبر عدد ممكنسعيا ل

بحوثهم عن طريق براءات االختراع  لما لهذه األخيرة من إيجابيات تكفل لهم حق استئثاري في 

استغالل نتائج بحوثهم واالستفادة منها ماليا، برمجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عّدة 

المتدخلين في مجال تثمين البحث ونقل أنشطة في شكل دورات تكوينية  وورشات عمل لفائدة جميع 

بالتعاون مع المعهد الوطني ( طلبة الدكتوراه، أساتذة باحثين، مهندسين وإطارات إدارية)التكنولوجيا 

للمواصفات والملكية الصناعية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية  وكذلك في إطار التعاون الدولي، 

انية للتعاون الدولي، و في إطار مشروع إصالح التعليم العالي مع جنوب إفريقيا و مع الوكالة الياب

 :من أجل التشغيلية وذلك في مجال 

 تحرير براءات االختراع، -

 استراتيجيات وتقنيات البحث عن المعلومة في مجال براءات االختراع، -

 المستنبطات النباتية وحمايتها  -

 يشكلون مرجعا في ميدان حماية الملكية الفكرية، إدارة الملكية الفكرية وتكوين خبراء معتمدين -

 إجراءات تسجيل براءات االختراع على الصعيد الدولي، -

 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة -

تكون على مستوى جهوي لفائدة " formation en cascade" تنظيم دورات تكوينية متدرجة  -

كرية لنشر ثقافة الملكية الفكرية لدى أكبر عدد مختلف المتدخلين في مجال تثمين وإدارة الملكية الف

 .ممكن من الباحثين

ومن المأمول أن يتطور هذا المؤشر بعد القيام بهذه األنشطة الرامية إلى تعزيز ثقافة الملكية  

 .الفكرية

3 
4 4 

7 7 
8 

9 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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 :المتعلقة بالمؤشر( Limites)تحديد أهم النقائص .2

يعكس ما تختزنه منظومة البحث العلمي  إن ضعف عدد مطالب براءات االختراع المودعة حاليا ال

 :ويرجع هذا التباين بين الواقع والقدرات الكامنة إلى. من قدرات على التطوير التكنولوجي

 ،ضعف ثقافة الملكية الفكرية لدى الباحثين 

  عدم اعتماد براءة االختراع في معايير التقييم لالرتقاء في المسار المهني على خالف

 المقاالت العلمية

  6110لسنة  6321حيث حدد األمر عدد . ضعف حصة الباحثين من عائدات االختراع 

والمتعلق بضبط مقاييس وطرق تقاسم عائدات استغالل براءات  6110نوفمبر  2المؤرخ في 

االختراع أو االكتشاف الراجعة إلى المؤسسة أو المنشأة العمومية وإلى العون العمومي الباحث الذي 

اكتشافا، النسبة التي يتمتع بها الباحثون المخترعون من عائدات استغالل البراءة  ينجز اختراعا أو

 بعد طرح كل المصاريف وتكاليف انجاز البحوث، 50%و 62بين 

لذا، وسعيا لتحفيز الباحثين وتشجيعهم على تثمين أبحاثهم اقتصاديا وحمايتها عن طريق براءات 

 :اختراع من أجل تسويقها، يقترح

 ى توفير إطار فني وإداري متمكن لمساعدة الباحث في تحرير براءة اختراعه العمل عل

 وتكوين ملف اإليداع،

  مراجعة أحكام األمر المذكور أعاله وذلك بالترفيع في نسبة العائدات التي يحصل عليها

 الباحث من براءات االختراع ومراجعة قاعدة احتسابها،

 في المسار المهني للباحث المخترع، اعتماد براءة االختراع كمعايير لالرتقاء 

  ،إقرار حوافز ضريبية لفائدة الباحث المخترع 

 ،إقرار منحة خصوصية لفائدة الباحث المخترع 

  مساعدة الباحث على تسويق نتائج بحوثه المحميّة عن طريق براءة االختراع ونقلها لهياكل

 .اإلنتاج
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  0.0.0المــؤشر   بطاقة

 

 

 2.2.2 :رمز المؤشر

 .عدد االتفاقيات الشراكة بين هياكل البحث العمومية  والمؤسسات االقتصادية:تسمية المؤشر

 2019جوان   :تاريخ تحيين المؤشر

 

I- لخصائص العامة للمؤشر: 

  العلمي البحث : البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر. 1

 .برامج البحث العلمي األخرى : البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر. 2

 .تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر. 3

احتساب عدد إتفاقيات الشراكة بين هياكل البحث العمومية  والمؤسسات  : تعريف المؤشر. 4

 االقتصادية خالل السنة المرجع

 مؤشر قيس نشاط  : نوع المؤشر. 5

 مؤشر نجاعة وفاعلية  : طبيعة المؤشر. 6

 (.مخابر ووحدات البحث، مراكز البحث)هياكل البحث :  التفريعات.7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر: 

 االتفاقيات المبرمة مع المحيط االقتصادي سنويا : طريقة إحتساب المؤشر. 1

 عدد : وحدة المؤشر . 2

 مع المحيط االقتصادي سنويااالتفاقيات المبرمة : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر . 3

 .تقارير النشاط السنوية للمخابر والوحدات :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 4

 إحصائيات ذات مصدر إداري مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 5

 .السداسي الثاني من السنة الموالية : تاريخ توفر المؤشر. 6

 .6160سنة  021: للمؤشر  القيمة المستهدفة. 7

 .اإلدارة العامة للتثمين البحث : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 :والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 

 :تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .0

في إطار االنفتاح على المحيط االجتماعي واالقتصادي، تشّجع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

على إبرام العقود أو االتفاقيات بين المؤسسات الجامعيّة والمؤسسات االقتصادية، والتي يتم 

 الحرص ويتم . بمقتضاها مساهمة المؤسسة االقتصادية ماليّا في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة

 المستوى على االتفاقيات وتكثيف كل القطاعات على وتعميمها الشراكة اتفاقيات نطاق توسيع على

 من وغيرها اإلنتاجية والمؤسسات جهة من العالي التعليم الجامعات ومؤسسات بين والجهوي المحلي

 خدمة جديد فيوالت للبحث الوطنية المنظومة جهة أخرى من أجل جعل من التجارية والغرف الهيئات

ومن المنتظر أن .  األولويّات من الخاصة المؤسسة مع الشراكة وجعل القيمة وإحداث المؤّسسة

 . يتطور عدد االتفاقيات من سنة إلى أخرى

 : رسم بياني لتطور المؤشر .3

 تطور عدد االتفاقيات المبرمة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي

 

2016 
2017 

2018 
2019 

2020 
2021 

2022 

72 73 

165 
185 195 210 220 

 المؤشر
 م.ق االنجازات

0119 

 التقديرات

0116 0110 0112 0101 0101 0100 

عدد االتفاقيات : 6.6.6المؤشر 

المبرمة مع المحيط االقتصادي 

 واالجتماعي

00 03 165 185 195 210 220 
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 :القيمة المنشودة للمؤشرأهم األنشطة المبرمجة لتحقيق  .0

لتحفيز الشراكة بين هياكل البحث والمؤسسات االقتصادية  ستواصل الوزارة  اإلعالن عن طلب 

القطاع الخاص في تمويل  ترشحات جديدة  لتمويل مشاريع البحث والتجديد  والتي بمقتضاها يساهم

لتجديد والمنظومة اإلنتاجية بين منظومة البحث وا ولمزيد تجذير الصلة. أنشطة  البحث والتثمين

األيـام ستواصل الوزارة تنظيم  والنسيج الصناعيتعزيز الشراكة بين هياكل البحث لالقتصاد و

والتي تمثل فرصة لجمع الباحثين وأصحاب المؤسسات االقتصادية ليتمكنوا الوطنية لتثمين البحث  

 .ى إنجاز مشاريع مشتركةخاللها من التواصل وتبادل المعلومات وإقامة عالقات تؤدي إل

 :المتعلقة بالمؤشر ( Limites)تحديد أهم النقائص. 5

  لم تعد النصوص القانونيّة لالنفتاح على المحيط االجتماعي واالقتصادي معاصرة وأصبح

خالص األطراف المتداخلة من أهّم يشكّل عنصر  ص،لخصواجه وعلى و. تطبيقها أكثر صعوبة

وفي انتظار هذه .  لهقيقة دجعة امراء جرإيستحق يّة لهذه النّصوص والذي لرئيسنقاط الضعف ا

المراجعة، يجري إعداد دليل اإلجراءات لتوضيح و تحديد مختلف اإلجراءات اإلدارية والمالية 

 .جهودهم وذلك بكّل موضوعيّة  في سياق العقودبحيث يمكن خالص مختلف المتداخلين على وقتهم و

  غياب الحوافز الضريبيّة لتطوير الشراكة األكاديميّة واالقتصادية ولتشجيع المؤسسات

وفي هذا اإلطار، يقترح اعتماد . االقتصادية للمساهمة واالنخراط  في تمويل أنشطة البحث والتطوير

تطوير الشراكة  مع هياكل البحث وتشجيعها على حافز ضريبي جديد للمؤسسات االقتصادية وذلك  ل

 .المساهمة في أنشطة البحث والتطوير واستحثاث نقل التكنولوجيا
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 3.0.0المؤشر  

 

 

 3 0 0 :رمز المؤشر

 .عدد المؤسسات الناشئة المنبثقة عن برامج ومشاريع البحث والتجديد: تسمية المؤشر

 6102سبتمبر :تاريخ تحيين المؤشر

 

I- الخصائص العامة للمؤشر: 

  العلمي البحث : البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر. 1

 .برامج البحث العلمي األخرى : البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر. 2

 .تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر. 3

 المنبثقة عن برامج  ومشاريع البحث والتجديد عدد المؤسسات الناشئةاحتساب : تعريف المؤشر. 4

 خالل سنة المرجع

 . مؤشر نتائج : نوع المؤشر. 5

 . مؤشر جودة  ونجاعة : طبيعة المؤشر. 6

 .المؤسسات العمومية للبحث:  التفريعات.7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر: 

 ومشاريع البحث والتجديدعدد المؤسسات الناشئة المنبثقة عن برامج  : طريقة إحتساب المؤشر. 1

 .خالل سنة المرجع

 عدد: وحدة المؤشر . 2

 التي تم إحداثها خالل سنة المرجععدد المؤسسات الناشئة : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 3

 .التقارير السنوية :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 4

 إحصائيات ذات مصدر إداري : المؤشرمصدر المعطيات األساسية الحتساب . 5

 السداسي الثاني من السنة الموالية : تاريخ توفر المؤشر. 6

 .6160مؤسسة سنة  61: القيمة المستهدفة للمؤشر . 7

 اإلدارة العامة لتثمين البحث:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 :والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 

 .مؤشرجديد :تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .0

 .6160مؤسسة خالل سنة  61من المتوقع أن يبلغ هذا المؤشر 

 :رسم بياني لتطور المؤشر .3

 المؤسسات الناشئة المنبثقة عن برامج ومشاريع البحث والتجديدتطور عدد 

 

 :أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .0

في إطار تعزيز تثمين نتائج البحوث واستحثاث نقل التكنولوجيا وبهدف الرفع من نسق إحداث 

ث العلمي مجموعة من البرامج المؤسسات الناشئة والمجّددة، أحدثت وزارة  التعليم العالي والبح

واآلليات التنافسية المتكاملة لتمويل أنشطة البحث والتجديد لتغطي بذلك جميع مراحل النضج 

التكنولوجي للمشاريع، وخاصة المشاريع المبتكرة والمجّددة التي بلغت المستوى السادس من سلم 

ستهدف القطاعات الواعدة  ذات  كما هو مبين بالرسم المصاحب، التي ت( TRL)النضج التكنولوجي 

 .المضمون التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية

-PAQ Postحيث أطلقت الوزارة برنامج دعم الجودة ما بعد مشاريع ومذكرات ختم الّدراسات 

2018 
2019 

2020 
2021 

2022 

7 
9 

12 
15 

 المؤشر
 م.ق االنجازات

0119 

 التقديرات

0116 0110 0112 0101 0101 0100 

عدد المؤسسات  : 7.6.6شر المؤ

الناشئة المنبثقة عن برامج 

 ومشاريع البحث والتجديد

 15 12 09 07 مؤشر جديد
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PFE/MFE   الذي  يدعم المشاريع في المستويات األولى من نضجها التكنولوجي، أّما برنامج دعم

. فهو يدعم المشاريع ما بين المستوى الرابع و السادس PAQ Collaboraالجودة التشاركي 

وبهدف االنتقال من المستوى السادس إلى المستوى الثامن من النضج التكنولوجي للمشروع،  لقد تّم 

-PAQ-PAS (Préرنامج دعم الجودة لالفراق العلمي والمساعدة على االنطالق إحداث  ب

amorçage et essaimage Scientifique). 

وعالوة على ذلك تتولى وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي تمويل  برنامج تثمين نتائج البحث  

(VRR ) مراكز البحث، ) هياكل البحثالذي يمّول المشاريع المبتكرة والمجّددة المقترحة من طرف

بالشراكة مع  المؤسسات االقتصادية وذلك بهدف تفعيل الجانب التطبيقي من ( مخابر ووحدات البحث

البحث العلمي وجعله في متناول المؤسسات االقتصادية، حيث  تفضي هذه المشاريع  في النهاية إما 

وير النماذج الصناعية أو بعث الشركات إلى  تطوير منتوجات أو نماذج إنتاج جديدة  أو إنجاز وتط

وتجدر اإلشارة إلى أن عملية تمويل مشاريع تثمين البحث تقع بعد تقييمها إيجابيا . الناشئة والمجّددة

من طرف خبراء مستقلين،  و تتم على امتداد فترة أقصاها ثالث سنوات اعتمادا على اتفاقية بين 

 .طرق وشروط إسناد التمويل الوزارة وهيكل البحث وصاحب المشروع تضبط

 

 

واعتبارا للقيمة المضافة العالية التي توفها منظومة البحث والتجديد والتي من شأنها الرفع من 

مردودية النشاط االقتصادي واإلسهام بصفة فّعالة في دفع التنمية وديمومة المؤسسة االقتصادية 

ة االقتصادية ستواصل الوزارة إصدار  طلب ومعاضدة جهود الدولة لتطوير القدرة التنافسية للمؤسس

لتمويل المشاريع المجددة والتي تنسجم مع  6160و 6161و  6102ترشحات جديدة بعنوان سنوات 

 .األولويات الوطنية
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 :المتعلقة بالمؤشر ( Limites)تحديد أهم النقائص .8

المجددة  فرص ربح ضائعة يمثل النقص في اإلحاطة والدعم الالزمين لمشاريع تثمين نتائج البحوث 

للجامعة، للباحثين وخاصة لالقتصاد الوطني، حيث كان باإلمكان االستفادة من مخرجات البحث ذات 

المضامين المعرفية والتكنولوجية رفيعة المستوى وذات القيمة المضافة العالية وتوظيفها في خدمة 

دف  توفير البيئة المالئمة  إلحداث التنمية وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية  وبه

 :المؤسسات المجّددة والمؤسسات الناشئة والمنبثقة عن برامج ومشاريع البحث والتجديد يقترح 

إحداث هياكل مساندة تكنولوجية على غرار مركز الموارد : على المستوى التكنولوجي -

 . التكنولوجية ووحدات تثمين تكنولوجية

ات وبرامج لتمويل المشاريع المبتكرة المتأتية  من محاضن وضع آلي: على مستوى الدعم -

 .المؤسسات وهياكل  تسريع نقل التكنولوجيا

 .دعم الباحثين  بمنحهم الحوافز التشجيعية والتقديرية والمعنوية -

إضفاء مزيد من المرونة  مراجعة تسيير محاضن المؤسسات في إتجاه: على مستوى الحوكمة -

والنجاعة على أدائها وتعصير الخدمات التي تقدمها للباعثين أصحاب المشاريع المجّددة ومتابعتها 

 .في مرحلة ما بعد اإلحداث

توفير اآلليات الالزمة الحتضان ورعاية الباعثين أصحاب المشاريع المجّددة و تطوير  -

 .(Post-création)ث خدمات المرافقة وخاصة خدمات ما بعد اإلحدا
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 1.3.0بطاقة المؤشر 

 

 0.7.6 :رمز المؤشر 

 عدد المشاريع المقبولة في إطار برامج التعاون الدولي التنافسية:  تسمية المؤشر

  .6102جوان  :تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر : 

 برنامج البحث العلمي : البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر. 1

 برامج البحث العلمي األخرى  : البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر. 2

 تطوير التعاون الدولي  : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر. 3

يتمثل المؤشر في احتساب عدد المشاريع المقبولة في إطار التعاون الدولي مما :  تعريف المؤشر. 4

 يعطي فكرة على مدى تفتح منظومة البحث والتجديد على المحيط وعلى جودتها 

 مؤشر نشاط : نوع المؤشر. 5 

 جودة ونجاعة : طبيعة المؤشر. 6

 .الجامعات والمؤسسات:  التفريعات.7

II- رالتفاصيل الفنية للمؤش : 

 عدد المشاريع المقبولة في إطار برامج التعاون الدولي التنافسية  : طريقة احتساب المؤشر. 1

 المندرجة ضمن البرنامج االطاري للبحث والتجديد الممول من االتحاد األوروبي

 عدد: وحدة المؤشر . 2

 : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر . 3

 االتفاقيات المبرمة لتنفيذ المشاريع  -

 :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 0

 تقرير حول المشاريع المقبولة في إطار برامج التعاون الدولي التنافسية

 شرمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤ. 5

حاد األوروبي تحت عنوان وحدة التصرف حسب األهداف لمتابعة انجاز مشروع تنفيذ برنامج االت

 برنامج إطاري للبحث والتجديد 

 .الثالثي األول:   تاريخ توفر المؤشر. 6  

 6160سنة  17:القيمة المستهدفة للمؤشر . 7
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وحدة التصرف حسب األهداف لمتابعة انجاز مشروع تنفيذ : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8

 .6161إطاري للبحث والتجديد أفق برنامج االتحاد األوروبي تحت عنوان برنامج 

III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 ( : االنجازات والتقديرات الخاصة بالمؤشر)سلسلة النتائج  .1

 بريما  2و 6161أفق  62*  

 :تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .0

من المنتظر ان يشهد هذا المؤشر تحسنا خالل السنوات القادمة تبعا للدور االعالمي والتنسيقي 

تقوم به  وحدة التصرف حسب األهداف لمتابعة انجاز مشروع تنفيذ برنامج االتحاد  يالذوالتكويني 

 .6161األوروبي تحت عنوان برنامج إطاري للبحث والتجديد أفق 

 :رسم بياني لتطور المؤشر .3

 عدد المشاريع المقبولة في إطار برامج التعاون الدولي التنافسية

 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .0

تسمية نقاط اتصال مؤسساتية تتولى التعريف بالبرنامج اإلطاري للبحث والتجديد وتشبيك جميع  -

 المتدخلين 

 أعضاء في لجان البرامج االستراتيجيةاعتماد مستشارين علميين لتمثيل تونس بصفة  -

31 33 
38 

43 
48 

2018 2019 2020 2021 2022 

 المؤشر
 م.ق االنجازات

2019 

 التقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

عدد المشاريع : 0.7.6مؤشر ال

المقبولة في إطار برامج التعاون 

 الدولي التنافسية

  70* 33 38 43 48 
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 إحداث خاليا وتكوين فرق للتصرف في المشاريع -

 تنظيم أيام إعالمية وطنية للتعريف ببرامج التعاون الدولي وحث الباحثين على المشاركة  -

 تقديم المساندة الفنية للباحثين إلعداد المشاريع عبر شبكة نقاط االتصال الوطنية  -

 يعمتابعة انجاز المشار -

 مراجعة النصوص القانونية في اتجاه تبسيط اجراءات تنفيذ المشاريع   -

 :المتعلقة بالمؤشر( Limites)تحديد أهم النقائص .8

االقتصار على مشاريع البحث المقبولة بالبرنامج االطار للبحث والتجديد مع االتحاد  -

 .األوروبي دون سواها
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 0.3.0بطاقة المؤشر 

 

 6.7.6 :رمز المؤشر 

 نسبة الموارد المتأتية من مشاريع التعاون الدولي التنافسية من اعتمادات البحث :  تسمية المؤشر

  6102جوان  :تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر : 

 برنامج البحث العلمي : البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر. 1

 برامج البحث العلمي األخرى  : المؤشرالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه . 2

 تطوير التعاون الدولي  : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر. 3

يتمثل المؤشر في تحديد نسبة مساهمة مشاريع التعاون الدولي في تمويل البحث :  تعريف المؤشر. 4

 (6161أفق  برامج البحث اإلطارية على غرار)العلمي ويتعلق األمر بمشاريع التعاون التنافسية 

 مؤشر نشاط : نوع المؤشر. 5 

 مؤشر نجاعة وفاعلية : طبيعة المؤشر. 6

 حسب الجامعات والمؤسسات:  التفريعات.7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر : 

  : طريقة احتساب المؤشر. 1

   مجموع االعتمادات المتأتية من مشاريع التعاون الدولي -

 البحث العلميمجموع االعتمادات المخصصة ألنشطة  -

 نسبة: وحدة المؤشر . 2

 : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر . 3

 عدد المشاريع المقبولة في طلبات العروض واالعتمادات المخصصة لها خالل السنة  -

 .الميزانية المخصصة ألنشطة البحث العلمي بالوزارة -

 :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 0

 المشاريع المقبولة سنويا واالعتمادات المخصصة لهاتقرير حول  -

وحدة التصرف حسب األهداف لمتابعة انجاز :  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 5

 6161مشروع دعم تنفيذ برنامج االتحاد األوروبي تحت عنوان برنامج إطاري للبحث والتجديد أفق 

 الثالثي األول :  تاريخ توفر المؤشر. 6

 6160في  %62: القيمة المستهدفة للمؤشر  .7
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وحدة التصرف حسب األهداف لمتابعة انجاز مشروع دعم :  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8

 .6161تنفيذ برنامج االتحاد األوروبي تحت عنوان برنامج إطاري للبحث والتجديد أفق 

III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج . 1

  : تحليل وتعليق على النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر -6

به وحدة ينتظر أن يشهد المؤشر تحسنا ملحوظا تبعا للدور االعالمي والتنسيقي والتكويني الذي تقوم 

التصرف حسب األهداف لمتابعة انجاز مشروع تنفيذ برنامج االتحاد األوروبي تحت عنوان برنامج 

 .6161إطاري للبحث والتجديد أفق 

 نسبة الموارد المتأتية من التعاون الدولي من اعتمادات البحث : رسم بياني لتطور المؤشر -3

 

23,28% 

25,31% 

27,35% 

29,01% 

31,05% 

2018 2019 2020 2021 2022 

 المؤشر
 م.ق االنجازات

2019 

 التقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

االعتمادات المتأتية 

من مشاريع التعاون 

 الدولي التنافسية

  00362 01612 02113 02222  

الميزانية المرصودة 

لهياكل وبرامج 

 البحث العلمي

  21721 22711 21111 21111  

: 6.7.6المؤشر 

نسبة الموارد 

المتأتية من التعاون 

الدولي من 

 اعتمادات البحث

  23.28% 25,31% 27,35% 29,01% 31.05% 
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 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر -0

تسمية نقاط اتصال مؤسستية تتولى التعريف بالبرنامج اإلطاري للبحث والتجديد وتشبيك جميع  -

 المتدخلين 

 اعتماد مستشارين علميين لتمثيل تونس بصفة أعضاء في لجان البرامج االستراتيجية -

 المشاريعإحداث خاليا وتكوين فرق للتصرف في  -

 تنظيم أيام إعالمية وطنية للتعريف ببرامج التعاون الدولي وحث الباحثين على المشاركة  -

 تقديم المساندة الفنية للباحثين إلعداد المشاريع عبر شبكة نقاط االتصال الوطنية  -

 متابعة انجاز المشاريع -

 .مراجعة النصوص القانونية في اتجاه تبسيط اجراءات تنفيذ المشاريع -

 :المتعلقة بالمؤشر( Limites)تحديد أهم النقائص  

ال يأخذ المؤشر بعين االعتبار جميع الموارد المتأتية من التعاون الدولي ويقتصر على  -

المندرجة ضمن البرامج االطارية للبحث والتجديد الممولة من ( طلبات العروض)المشاريع التنافسية 

 .وارد في الوضعية الحاليةاالتحاد االوروبي وذلك لصعوبة حصر جميع الم

اآلجال المتعلقة بقبول المشاريع والتعاقد في شأنها وتمويلها تتجاوز غالبا السنة، لذا تم اعتبار  -

 .سنة التحويل الفعلي للتمويالت في احتساب المؤشر 
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 1.4.2بطاقة المؤشر 

 

 

 2.4.1  :رمز المؤشر 

 نظام تصرف في الجودة عدد المؤسسات التي أرست:  تسمية المؤشر

 2019جويلية  :تاريخ تحيين المؤشر

 

I-  الخصائص العامة للمؤشر : 

  العلمي البحث : البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر. 1

  .األخرى العلمي البحث برامج : البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر. 2

 تحسين حوكمة المنظومة الوطنية للبحث والتجديد : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر. 3

مؤسسات التعليم  يعطي هذا المؤشر فكرة واضحة عن نسبة مراكز البحث و : تعريف المؤشر. 4

 إدارة الجودة في مجال البحث والتجديد العالي والبحث التي أرست منظومة

 مؤشر قيس النتائج : نوع المؤشر. 5 

 مؤشر نجاعة  : طبيعة المؤشر. 6

 مراكز البحث   : التفريعات.7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر : 

إدارة الجودة في مجال البحث  منظومة مراكز البحث التي أرست عدد : طريقة احتساب المؤشر. 1

 والتجديد

 عدد: وحدة المؤشر . 2

  تقارير نشاط مراكز البحث :المعطيات األساسية الحتساب المؤشر . 3

 تجميع المعطيات من مراكز البحث  : تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشرطريقة . 4

 إحصائيات ذات مصادر إدارية ومعلوماتية  : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 5

 من السنة الموالية بداية من الثالثي الثاني:  تاريخ توفر المؤشر. 6

  6160سنة  تكون قد أرست نظام تصرف في الجودة مؤسسات10  :القيمة المستهدفة للمؤشر . 7

  اإلدارة العامة للبحث العلمي:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 :والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 

 :تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .6

سيقع إرساء منظومة إدارة الجودة  6162 - 6102في إطار اصالح منظومة البحث والتجديد للفترة 

ثم تصاعديا خالل السنوات الالحقة ولتشمل كل المراكز  6103 مراكز البحث بداية من سنة بمختلف

ارساء نظام الجودة في مجال البحث والتجديد  6103علما وأنه تم خالل سنة . 6162 في مطلع سنة

بصفاقس، ومن المنتظر دخول مجموعة جديدة من مراكز البحث في هذه  بمركز البيوتكنولوجيا

لبحث والتحليل الفيزيائي والكيميائي ومراكز البحث ببرج الوطني ل المنظومة على غرار المركز

 .السدرية

 :رسم بياني لتطور المؤشر .7

 تطور عدد المؤسسات التي أرست نظام تصرف في الجودة

 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .0

 :تفعيل دور آليات التنسيق والحوكمة من خالل 

احداث هيئة عليا لحوكمة البحث والتجديد تتضمن في تركيبتها ممثلين لكل المتدخلين في  -

0 

2 
3 

5 5 

7 

10 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 المؤشر
 م.ق االنجازات

0119 

 التقديرات

2016 2017 2018 0101 0101 0100 

عدد : 0.1.6المؤشر 

المؤسسات التي أرست نظام 

 تصرف في الجودة

0 6 3 5 5 7 10 
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تسهر على إعداد وتطبيق استراتيجية وطنية للبحث والتجديد وتعمل بطريقة مستقلة  المنظومة،

 .القدرة على تفعيل قراراتها وشفافة وتكون لها

 دف تحسين أداءها ومردوديتها ومالئمتهما معمراجعة األطر القانونية والترتيبية للمنظومة به -

 .مقتضيات تثمين نتائج البحث والتجديد والشراكة الفاعلة بين القطاعين العمومي والخاص

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

 تكوين والبحث والتجديد وضمان جودتهاتركيز وكالة وطنية للتقييم والجودة موحدة لتقييم أنشطة ال -

 في القطاعين العام والخاص، تعمل بصفة مستقلة لضمان الشفافية والحيادية،

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

 مخابر البحث ووحدات البحث، ) Labellisation (وضع نظام وطني لتوصيف  -

 إرساء بوابة وطنية للبحث والتجديد لتحسين مقروئية البحوث ودعم التنسيق والشراكة بين كافة -

 .المتدخلين في المنظومة

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

 

 :المتعلقة بالمؤشر( Limites)تحديد أهم النقائص .2

 مجال الجودةالنقص في التكوين في  -

 .مدى تفعيل المنظومة داخل المؤسسات البحثية -
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 2.4.2بطاقة المؤشر 

 

 

 2.4.2  :رمز المؤشر 

 .على رأس هياكل البحثنسبة النساء :  تسمية المؤشر

 2019جويلية  :تاريخ تحيين المؤشر

 

I-  الخصائص العامة للمؤشر : 

  العلمي البحث : المؤشرالبرنامج الذي يرجع إليه . 1

  : البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر. 2

  دعم دور المرأة في تسيير هياكل البحث العلمي : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر. 3

تقييم مدى تمثيلية المرأة في مواقع القرار في من  التالية المؤشرات تمكن : تعريف المؤشر. 4

 .منظومة البحث العلمي

 مؤشر قيس النتائج : نوع المؤشر. 5 

 مؤشر نجاعة  : طبيعة المؤشر. 6

 مخابر بحث /وحدات بحث  : التفريعات.7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر : 

  : طريقة احتساب المؤشر. 1

 عدد رؤساء الوحدات /النساء رئيسات وحدات بحثعدد 

 عدد مخابر البحث/ عدد النساء رئيسات مخابر بحث

 نسبة: وحدة المؤشر . 2

  تقارير نشاط مراكز البحث :المعطيات األساسية الحتساب المؤشر . 3

 تجميع المعطيات من مراكز البحث  : طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 4

 إحصائيات ذات مصادر إدارية ومعلوماتية  : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 5

 من السنة الموالية بداية من الثالثي الثاني:  تاريخ توفر المؤشر. 6

   :القيمة المستهدفة للمؤشر . 7

  اإلدارة العامة للبحث العلمي:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 :والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 نسبة النساء رئيسات وحدات بحث

 نسبة النساء رئيسات مخابر بحث

 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .0

لرئاسة هياكل البحث تصور واعداد برنامج تكوين ومساندة للباحثات لتشجيعهم على الترشح 

 .ولتمكينهم من مؤهالت القيادة واالدارة والتسيير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤشر
 م.ق االنجازات

0119 

 التقديرات

2016 2017 2018 0101 0101 0100 

النساء رئيسات وحدات عدد 

 بحث
  22  62 62 

 

61 

 

 32 26 21  601   عدد رؤساء الوحدات 

نسبة النساء رئيسات وحدات 

 بحث 
  25,7 

% 
 

71 

% 
71 % 76 % 

 المؤشر
 م.ق االنجازات

0119 

 التقديرات

2016 2017 2018 0101 0101 0100 

 002 22 23  22   عدد النساء رئيسات مخابر بحث

 116 172 172  726   عدد مخابر البحث 

نسبة النساء رئيسات مخابر 

 بحث
  0372 

% 
 

61 

% 
66 % 62 % 
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 بطاقات مؤشرات

 برنامج الخدمات الجامعية
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1.1.3بطـاقة مـؤشــــر   

 

 

 1.1.3: المؤشر رمز

 نسبة االستجابة لمطالب السكن الجامعي: تسمية المؤشر

 2019جوان : تاريخ تحيين المؤشر

 

I- العامة للمؤشر الخصائص 

 الخدمات الجامعية:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 دواوين الخدمات الجامعية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تطوير منظومة السكن الجامعي: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

بالسكن الجامعي خاصة من يهدف المؤشر إلى الترفيع من نسبة المنتفعين : المؤشر تعريف .0

ذوي الحاالت االستثنائية نظرا ألهمية هذه الخدمة والتي تمكن الطالب من مباشرة الدروس في آجال 

 .انطالقها وتجنبه عناء البحث عن سكن خارج اإلطار الجامعي

 مؤشر نجاعة الخدمات: نوع المؤشر .8

 (الطلبة)من وجهة نظر المنتفع : طبيعة المؤشر .6

 دواوين الخدمات الجامعية : التفريعات .0

II-  للمؤشر الفنيةالتفاصيل 

 عدد مطالب السكن المقدمة/ عدد مطالب السكن الموافق عليها :طريقة احتساب المؤشر .1

 نسبة: وحدة المؤشر .0

عدد مطالب السكن الموافق عليها وعدد مطالب : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 .السكن المقدمة

التطبيقة عن بعد الخاصة بمعالجة : األساسية الحتساب المؤشرطريقة تجميع المعطيات  .0

 (ج.موقع واب دواوين خ) مطالب السكن الجامعي

 . دواوين الخدمات الجامعية :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 6160سنة  %86,23: القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبية: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج  .1

 المؤشر
 التقديرات م.ق االنجازات

0116 2017 0112 0119 2020 2021 2022 

عدد مطالب السكن الموافق 

 عليها
12202 21762 22321 20602 26223 27312 65895 

 74948 74681 31121 36632 76843 37311 36222 عدد مطالب السكن المقدمة

نسبة االستجابة لمطالب 

 السكن الجامعي
67,29% 81,85% 72,56% 84,70% 22 % %85,3 %88,03 

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .0

االستجابة لمطالب السكن الجامعي نتيجة الرتفاع عدد المطالب المقدمة لالنتفاع  تراجع مؤشر

بالسكن العمومي االستثنائي لدى شريحة واسعة من الطلبة ممن فقدوا أحقية التمتع بهذه الخدمة 

 .متزايدا  على التمتع بالسكن إقباال وضغطاخاصة ببعض المبيتات بالجهات التي تشكوا 

عطى ال يحجب  تزايد عدد المتحصلين على السكن بصفة استثنائية بالرجوع إلى غير أن هذا الم 

ثمانون بالمائة من حجم المنتفعين وفقا  أوضاعهم االجتماعية خاصة الطلبة اإلناث الذين يشكلون

للتوجه العام  الذي يمنح الطالبات أولوية  إسناد السكن االستثنائي وامتياز السكن خالل الثالث 

فضال عن مواصلة تجديد التمتع بتجديد االنتفاع بالسكن للعديد من  اعتبارا . لجامعيةسنوات با

لمساهماتهم المتميزة في التنشيط والتأطير الثقافي داخل المبيتات ، وكذلك لحرص إدارة المبيتات 

 . على ضمان استمرارية المشاريع الثقافية والرياضية 

ار سعي اإلدارة إلى اعتماد مزيد  من المرونة في معالجة ومن المرتقب أن تتطور هذه النسبة باعتب

 .الملفات االجتماعية متى تطورت طاقة االستيعاب بعد استكمال أشغال التهيئة ببعض المبيتات

 رسم بياني .3

 تطور نسبة االستجابة لمطالب السكن الجامعي

 

67,29% 

81,85% 
72,56% 

84,70% 85% 85,30% 88,03% 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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 :أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .0

  من المرتقب أن تتطور طاقة االستيعاب بعد استكمال أشغال التهيئة ببعض أجنحة اإلقامة باألحياء

 . والمبيتات  الجامعية  التي بقيت خالل السنوات الفارطة غير مستغلة بفعل األشغال

مواصلة تمكين الطلبة المتطوعين القائمين على أنشطة النوادي الثقافية من االنتفاع بالسكن  -

 . معي االستثنائي، وتعميم استفادة طالبات السنة الثالثة من الدراسة الجامعية من هذا اإلمتيازالجا

، في اتجاه الترفيع في مدد االنتفاع بالسكن 6102جانفي  02مراجعة القرار المؤرخ في  -

 .الجامعي للطلبة الذكور واإلناث

امعية التي تعتمد آلية برمجة إحداث مبيتات جامعية عمومية جديدة خاصة باألقطاب الج -

 .المناولة الستيعاب كل طلبات السكن

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .8

الحاجة الدورية المتأكدة للتخلي عن بعض أجنحة السكن بالمبيتات واألحياء الجامعية إلعادة   -

 .تأهيلها وتحسين وظيفيتها ، خاصة األجنحة المتهــّرمة 

 .االضطرار إلى االستغناء عن بعض األجنحة  بمبيتات  المناولة  -

استمرار  إدخال العديد من التحسينات والتغييرات على غرف اإليواء وبعض الفضاءات األخرى   -

بهدف جعل مؤسسات االيواء تقدم خدمات متكاملة، وما تتطلبه هذه التغييرات من إخالء لبعض 

 .الفضاءات

لقة بالبناءات والتوسيع ببعض المبيتات الجامعية وبطء األشغال في البعض طول اإلجراءات المتع  -

 اآلخر

مواصلة التعويل على مبيتات المناولة بجهات الشمال الغربي وخاصة باألقطاب الجامعية بالجنوب  -

مبيتا وهو ما يطرح العديد من  36آالف مقيم يتوزعون على حوالي  2التي تحتضن حوالي 

ة بصعوبة ايجاد المبيتات المستجيبة لشروط الجودة والسالمة فضال عن افتقار االشكاالت المتعلق

 .العديد منها للفضاءات الثقافية والرياضية
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 0.1.3بطـاقة مـؤشــــر 

 

 

 0.1.3: المؤشر رمز

 نسبة غرف السكن الفردي والزوجي: تسمية المؤشر

 2019جوان : تاريخ تحيين المؤشر

 

I-  للمؤشرالخصائص العامة 

 الخدمات الجامعية:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 دواوين الخدمات الجامعية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تطوير منظومة السكن الجامعي: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

يوضح هذا المؤشر مدى تطور عدد غرف اإليواء الجامعي المعدة لطالب : تعريف المؤشر .0

 .طالبينأو 

 مؤشر جودة الخدمات: نوع المؤشر .8

 (الطلبة)من وجهة نظر المنتفع  :طبيعة المؤشر .6

 دواوين الخدمات الجامعية :التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

الغرف المعدة للسكن الفردي والزوجي بمؤسسات السكن عدد  :طريقة احتساب المؤشر .1

 .بمؤسسات السكن الجامعي لغرفالعدد الجملي  ل/  الجامعي

 نسبة: وحدة المؤشر .0

والعدد الغرف المعدة للسكن الفردي والزوجي عدد : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 .الجملي للغرف

االستبيان الخاص بالخدمات الجامعية :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .0

 معيةالذي يتم تعميره من المبيتات واألحياء الجا

 . دواوين الخدمات الجامعية :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 .%78,25: القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 .اإلدارة العامة للشؤون الطالبية: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج  .1

 المؤشر

 التقديرات م.ق االنجازات

0116 0110 2018 0119 0101 0101 0100 

الغرف المعدة للسكن الفردي عدد 

والزوجي بمؤسسات السكن 

 الجامعي

02276 02173 17219 02271 20400 20660 21590 

لغرف بمؤسسات العدد الجملي ل

 السكن الجامعي
61121 67062 22494 23854 26080 26200 27300 

نسبة غرف السكن الفردي 

 والزوجي
77,40% 00,99% %76,55 %78,1 %78,22 %78,85 %80,79 

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .10

غرف  7/1يشهد هذا المؤشر تطورا مستمرا من سنة إلى أخرى ، خاصة إذا علمنا أنه أكثر من 

هي فردية أو زوجية رغم ارتفاع عدد المقيمين واالزدياد المطرد لعدد طالبي التمتع االيواء اليوم 

بالسكن العمومي وهو ما يفسر إصرار كل القائمين على برنامج الخدمات الجامعية على إلغاء 

  .السرير الثالث بكل غرف االيواء

التي أحدثت بمعظم المبيتات ولتأكيد هذا الحرص، فقد كـّرست كل أشغال التهيئة واإلصالح والبناء 

 .واألحياء مراعاة هذا التوجه فضال عن تكريسه في اختيار مبيتات المناولة 

مقارنة بالعدد الجملي  الغرف المعدة للسكن الفردي والزوجيتطور عدد :  رسم بياني .13

 للغرف

 

18632 18037 17219 
18630 

20400 20660 21590 

24064 23128 22494 
23854 

26080 26200 
27300 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 العدد الجملي للغرف بمؤسسات السكن الجامعي عدد الغرف المعدة للسكن الفردي والزوجي بمؤسسات السكن الجامعي
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 :أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .10

الضرورية على األمثلة الهندسية لغرف اإليواء خاصة بأجنحة  إدخال التعديالتمواصلة  -

 .السكن التي هي بصدد التأهيل واإلصالح

البحث عن مبيتات خاصة مالئمة يمكن استغاللها عبر آلية المناولة تتوفر بها غرف فردية  -

 وزوجية  

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .18

امه في تحسين جودة السكن الجامعي بوجه عام، إن أهميّة هذا المؤشر تدخل في إطار إسه -

ولكن السير التدريجي نحو االعتماد على الغرف الفردية والزوجية يتطلب إعادة تهيئة لمعظم 

فضاءات السكن، قد يؤثر سلبا على نسبة االستجابة لمطالب السكن ويدفع إلى مزيد االلتجاء إلى 

 .افيةاالعتماد على المناولة وكراء مبيتات خاصة  إض

 .التكلفة المرتفعة التي ستخصص إلدخال بعض التعديالت على األمثلة الهندسية للغرف -

تعطل جزء كبير من األنشطة الثقافية والرياضية نتيجة لفقدان الفضاءات الُمعّدة لها بفعل  -

 .األشغال المستمّرة
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 3.1.3بطـاقة مـؤشــــر 

 

 3.1.3: المؤشر رمز

 .نسبة مؤسسات السكن الجامعي التي توفر خدمات متكاملة للطلبة: تسمية المؤشر

 2019جوان : تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 الخدمات الجامعية:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 دواوين الخدمات الجامعية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تطوير منظومة السكن الجامعي: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

نسبة مؤسسات السكن الجامعي التي توفر خدمات متكاملة للطلبة لتحسين : تعريف المؤشر .0

 .ظروف اإلقامة داخل المبيتات العمومية

 مؤشر جودة خدمات: نوع المؤشر .8

 (الطلبة)من وجهة نظر المنتفع : طبيعة المؤشر .6

 الديوان :التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

عدد مؤسسات السكن الجامعي التي توفر خمسة خدمات للطلبة  :طريقة احتساب المؤشر .1

، حوض 2/طلبة، دورة مياه 01/وحدة استحمام :على األقل من جملة الخدمات التالية 

العدد الجملي (/قاعة مجهزة للعالج +وحدة طبخ+ فضاء انترنات مجهز+  خدمات مشرب+2/غسل

 .لمؤسسات السكن الجامعي

 نسبة: وحدة المؤشر .0

عدد مؤسسات السكن الجامعي التي توفر خمسة : المؤشر األساسية الحتسابالمعطيات  .3

 .العدد الجملي لمؤسسات السكن الجامعي النشطةو  خدمات متكاملة للطلبة

االستبيان الخاص بالخدمات الجامعية :المؤشرطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب  .0

 الذي يتم تعميره من  قبل المبيتات واألحياء الجامعية

دواوين الخدمات الجامعية ومكتب الدراسات  :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 والتخطيط والبرمجة

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 6160سنة  %21.2: القيمة المستهدفة للمؤشر .0
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 اإلدارة العامة للشؤون الطالبية: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2

III- قراءة في نتائج المؤشر 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج  .1

 المؤشر

 التقديرات م.ق االنجازات

0116 0110 2018 0119 0101 0101 0100 

عدد مؤسسات السكن 

الجامعي التي توفر 

 متكاملة للطلبةخدمات 

 72 37 72 45 48 52 

العدد الجملي لمؤسسات 

 .السكن الجامعي
 20 91 20 93 93 95 

نسبة مؤسسات السكن 

الجامعي التي توفر 

 .خدمات متكاملة للطلبة

 39,56% 40,66 % 42,86% 48,38% 51,61% 54,73% 

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشــــــر .0

يشهد هذا المؤشر  تطورا  تدريجيا  رغم بطئه، نتيجة لصعوبة تحقيق جملة المعايير المحددة لضمان 

الجودة العالية للخدمات المقدمة من طرف جميع مؤسسات االيواء وكلفتها المرتفعة وطول الُمدد 

 الضرورية إلنجاز جميع االصالحات والتعديالت المتنوعة ومن المرتقب أن تتعمم الخدمات

المتكاملة بالمعايير المضبوطة على أكثر من نصف مؤسسات االيواء بعد تأهيلها مع حلول سنة 

6166  . 

 تطور نسبة مؤسسات السكن الجامعي  التي توفر خدمات متكاملة للطالب: رسم بياني .3

 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .0

على األمثلة الهندسية بغية الرفع من عدد وحدات مواصلة القيام بالتعديالت الضرورية  -

39,56% 40,66% 42,86% 
48,38% 

51,61% 
54,73% 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 
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 .االستحمام وأحواض الغسيل ودورات المياه، 

مواصلة تعزيز فضاءات اإلعالمية وقاعات العالج بمراكز اإليواء الجامعي باللوازم   -

 . الضرورية

 . تهيئة وتجهيز وحدات الطبخ والمشارب ببعض المبيتات  -

 .بمبيتات المناولةالحرص على توفر الخدمات المحددة  -

 . تهيئة غرف وفضاءات صحية بمختلف المبيتات لفائدة ذوي اإلحتياجات الخصوصيّة  -

 .تجهيز مداخل المبيتات العمومية بنظام حماية ومراقبة عن طريق الكاميرات  -

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .8

 .لجامعيةطول اإلجراءات المتعلقة بتهيئة  وتجهيز المبيتات  واألحياء ا -

عدم توفر الفضاءات المالئمة لبعض المبيتات الجامعية الحتضان بعض المرافق مثل المشرب   -

 .وفضاءات االنترنات

 .التأثير السلبي على طاقة االستيعاب بكل مؤسسة إيواء بفعل أشغال التهيئة -
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 1.2.3بطـاقة مـؤشــــر 

 

 

 1.2.3 :المؤشر رمز

 .عدد المطاعم الجامعية المؤهلة لالنخراط في المسار اإلشهادي: تسمية المؤشر

 2019جوان : تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 الخدمات الجامعية:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 دواوين الخدمات الجامعية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .منظومة االطعام الجامعيتطوير : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

عدد المطاعم الجامعية المؤهلة يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تطور : تعريف المؤشر .0

ويشمل االشهاد مختلف أنشطة المطاعم على غرار السالمة الغذائية . لالنخراط في المسار االشهاد

 .وجودة االستقبال وارساء منظومة التصرف في الجودة

 خدمات مؤشر جودة: نوع المؤشر .8

 (الطلبة)من وجهة نظر المنتفع : طبيعة المؤشر .6

 .المطاعم الجامعية/الديوان: التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

عدد المطاعم الجامعية المنخرطة في المسار االشهادي في مجال  :طريقة احتساب المؤشر .1

 .في السالمة الغذائية لفائدة الطلبة

 .نسبة: وحدة المؤشر .0

عدد المطاعم الجامعية المنخرطة في المسار : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 .االشهادي

تقرير تقييمي لوضعية المطاعم  :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .0

 .المرشحة للحصول على االشهاد من طرف الجهة المسؤولة على عملية االشهاد

 الجهة المسؤولة على عملية االشهاد :ب المؤشرمصدر المعطيات األساسية الحتسا  .8

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 6160سنة  61: القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبية: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج  .1

 المؤشر

 التقديرات م.ق االنجازات

2016 2017 0112 0119 0101 0101 0100 

عدد المطاعم 

الجامعية المؤهلة 

لالنخراط في 

 .المسار االشهادي

 06 14 16 15 17 22 

 

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .0

تعّد النتائج المتحققة جّد ايجابية ، بالعودة إلى شروط  االنخراط في المسار االشهادي، واالجراءات 

العملية المتعلقة به والمطلوب تنفيذها سواء على مستوى هندسة بناءات المطاعم أو الشروط الصحية 

لصناعات الغذائية التابع والسالمة الغذائية بنشاط اإلطعام التي تم ضبطها بالتعاون مع المركز الفني ل

 .لوزارة الصناعة

وقد أمكن مؤخرا لكل من المطعم الجمعي بقليبية والمطعم الجامعي بالمروج من الحصول على 

االشهاد ، وهي نتيجة تتحقق ألول مرة في انتظار االستكمال التدريجي لباقي المطاعم التي خطت 

 .خطوات ملموسة في هذا االتجاه

 رسم بياني .3
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 .عدد المطاعم الجامعية المؤهلة لالنخراط في المسار االشهادي
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 :نشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشرأهم األ .0

  مواصلة تهيئة وصيانة وتوسعة العديد من المطاعم الجامعية، ودراسة مشاريع إحداث مطاعم

 .تضمين المقاييس المتعلقة باالشهاد بالبرنامج الوظيفي لكل مشروعأخرى مع 

 ة األكلة وحفظها وتوزيعها وفق مواصلة اقتناء التجهيزات واآلالت الالزمة لنشاط اإلطعام وسالم

 . الشروط المضبوطة بمعايير اإلشهاد

   66111سالمة األكلة حسب مواصفات ربط كل المطاعم الجامعية بنظام ISO . 

 التعميم التدريجي للنظام االلكتروني لالستفادة من األكلة الجامعية.  

 يات الطبخ والتغذية  والسالمة مواصلة برمجة دورات تكوينية لفائدة أعوان المطاعم في مجال تقن

 .الغذائية

 تهيئة فضاءات صحية خاصة بذوي االحتياجات الخصوصية بالمطاعم الجامعية . 

  

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .8

صعوبة االستجابة لجميع الشروط والمواصفات التي يضبطها االشهاد لتأهيل جميع المطاعم  -

 .الجامعي

الضرورية لتمويل االنتدابات والتكوين والقيام باألشغال المناسبة التي تفرضها عدم توفر الموارد  -

 .عمليات التأهيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

 2.2.3بطـاقة مـؤشــــر 

 

 

 2.2.3 :المؤشر رمز

 . نسبة األعوان المختصين في الطبخ بالمطاعم الجامعية: تسمية المؤشر

 2019جوان : تاريخ تحيين المؤشر

I-  للمؤشرالخصائص العامة 

 الخدمات الجامعية:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 دواوين الخدمات الجامعية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تطوير منظومة االطعام الجامعي: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

نسبة األعوان المختصين في الطبخ من يهدف هذا المؤشر إلى معرفة : تعريف المؤشر .0

 .أعوان الطبخ بالمطاعم الجامعية مجموع

 مؤشر جودة خدمات: نوع المؤشر .8

 (الطلبة)من وجهة نظر المنتفع : طبيعة المؤشر .6

 .المطاعم الجامعية/الديوان: التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

العدد الجملي ألعوان الطبخ / عدد األعوان المختصين في الطبخ :طريقة احتساب المؤشر .1

 .بالمطاعم الجامعية

 .نسبة: وحدة المؤشر .0

عدد األعوان المختصين في الطبخ والعدد الجملي : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 .ألعوان الطبخ بالمطاعم الجامعية

تبيان الخاص بالخدمات الجامعية االس :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .0

 .الذي يتم تعميره من المبيتات واألحياء الجامعية

دواوين الخدمات الجامعية ومكتب الدراسات  :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .8

 والتخطيط والبرمجة

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 .6160سنة  %21 :القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبية: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج  .1

 المؤشر

 التقديرات م.ق االنجازات

0116 0110 2018 0119 0101 0101 2022 

عدد األعوان المختصين 

 في الطبخ
-- -- 425 112 436 458 478 

العدد الجملي ألعوان 

 .الطبخ بالمطاعم الجامعية
-- -- 1625 1580 1495 1518 1576 

نسبة األعوان المختصين 

في الطبخ بالمطاعم 

 .الجامعية

-- -- 26,15% 25,70% 29,16% 30,17% 30,33% 

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .0

لدوره في تحسين جودة األكلة، إال أن النتائج المتحققة إلى حّد  يكتسي هذا المؤشر كثيرا من األهمية

اليوم ماتزال دون المأمول رغم عدد الدورات التكوينية السنوية المنجزة لفائدة العديد منهم، حيث أن 

مجموع أعوان الطبخ بالمطاعم  الجامعية ، في  0/1عدد األعوان المتخصصين ما يزال في حدود 

الموارد الضرورية لتعميم الدورات والتربصات التكوينية على جميع األعوان، انتظار أن تتوفّر 

وايجاد الحلول الالزمة لمواجهة النقص الحاصل في عدد األعوان بمعظم المطاعم  بعد إحالة العديد 

 .منهم على التقاعد دون تعويضهم بانتدابات جديدة

 الجملي ألعوان الطبخ رسم بياني تطور عدد المختصين في الطبخ مقارنة بالعدد .3

 

425 406 436 458 478 

1625 1580 
1495 1518 1576 

2018 2019 2020 2021 2022 

 .العدد الجملي ألعوان الطبخ بالمطاعم الجامعية عدد األعوان المختصين في الطبخ
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 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .0

 .مواصلة  القيام بدورات تكوينية مسترسلة لفائدة أعوان الطيخ   -

 .العمل على انتداب أعوان مختصين جدد -

 

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .8

أمام الضغط المرتفع الذي تشهده العديد صعوبة تـفرغ أعوان الطبخ للقيام بدورات تكوينية  -

 .من المطاعم

 .ضعف االنتدابات المرتقبة لهذا السلك -

 .غياب سلك خاص بالطباخين يميزهم عن بقية العملة ويحفزهم لتقديم مستوى الجودة المنتظر -
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 1.3.3بطـاقة مـؤشــــر 

 

 

 1.3.3  :المؤشر رمز

 .المؤسسات المنتفعة بزيارات منتظمة لألخصائيين النفسانييننسبة : تسمية المؤشر

 2019جوان : تاريخ تحيين المؤشر

 

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 الخدمات الجامعية:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 دواوين الخدمات الجامعية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تحسين اإلحاطة االجتماعية والنفسية للطالب :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

نسبة المؤسسات المنتفعة بزيارات منتظمة لألخصائيين النفسانيين أي : تعريف المؤشر .0

بزيارة واحدة على األقل أسبوعيا، وتهدف هذه الزيارات إلى توفير إحاطة نفسية للطلبة على عين 

 .المكان

 مؤشر خدمات: نوع المؤشر  .8

 (الطلبة)من وجهة نظر المستخدم  : طبيعة المؤشر .6

 األحياء و المبيتات الجامعية/الديوان: التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

عدد المؤسسات التي تتمتع بزيارة واحدة على األقل لألخصائيين : طريقة احتساب المؤشر .1

 .العدد الجملي لمؤسسات الخدمات الجامعية/ نفسانيين أسبوعيا

 نسبة: وحدة المؤشر .0

عدد زيارات األخصائيين النفسيين أسبوعيا والعدد : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 .الجملي لمؤسسات الخدمات الجامعية

إستمارة، تقرير، )طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .0

 اء الجامعيةاالستبيان الخاص بالخدمات الجامعية الذي يتم تعميره من المبيتات واألحي: ...(إستبيان

دواوين الخدمات الجامعية ومكتب الدراسات  :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 والتخطيط والبرمجة

 الثالثي الثاني : تاريخ توفر المؤشر .6
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 6160سنة  %11: القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبية: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2

III-  المؤشرقراءة في نتائج 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج  .1

 المؤشر

 التقديرات م.ق االنجازات

0116 0110 2008 0119 0101 0101 0100 

عدد المؤسسات التي تتمتع 

بزيارة واحدة على األقل 

لألخصائيين النفسانيين 

 أسبوعيا

-- 02 25 71 66 73 73 

العدد الجملي لمؤسسات 

 الجامعيالسكن 
-- 22 91 20 93 93 95 

نسبة المؤسسات المنتفعة 

بزيارات منتظمة لألخصائيين 

 . النفسيين

-- 15,62% 25,77 % 32,97% 70,96% %78,43 %76,84 

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .0

سجل هذا المؤشر تطورا ايجابيا ولكنه  بطيئا ويعود ذلك باألساس إلى العدد المحدود من األخصائيين 

وصعوبة الظروف المرتبطة بنشاطهم النفسانيين المتوفر على ذّمة مؤسسات الخدمات الجامعية 

ل تفّرغ والمتعلقة بصعوبات التنقل بين المؤسسات خاصة في الفترات الليلية والبرمجة و كذلك مشك

ومن المنتظر أن يرتفع نسق تطّور هذا المؤشر متى حرصت كل  .الطلبة على امتداد األسبوع 

المؤسسات على ضبط برمجة سنوية للعديد من األنشطة خاصة التحسيسية والتوعوية  والتنسيق في 

 . ذلك بين كل  من مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الخدمات الجامعية 

 لألخصائيين النفسيين أسبوعيا ةالمؤسسات التي تتمتع بزيار نسبة تطور : رسم بياني .3

 

0 

15,62% 

25,77% 
32,97% 

70,96% 
78,43% 76,84% 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .0

 .انتداب أخصائيين نفسانيين جدد -

تحسين ظروف العمل وذلك بتوفير وسائل النقل : تحسين الوضعية المهنية لألخصائيين النفسانيين -

 .المبيتات خاصة  في الفترات الليلية وفي الحاالت االستعجاليةلتأمين زيارة 

 .تحيـــيـد األخـّصائي النفـساني عن العـمل اإلداري -

 .اعتماد روزنامة مضبوطة ودقيقة تضمن نجاعة أفضل وتغطية أشمل في تدخالت اإلخصائيين  -

األنشطة والخدمات األخرى من  بالمؤسسة وباقياألخّصائي  ينظم نشاطضمان تنسيق أكثر فاعلية  -

 .ورياضية وأنشطة ثقافيةإطعام 

  

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .8

اشكاليات التنسيق بين المؤسسات الجامعية لتنظيم عمل األخصائيين النفسانيين وغياب  -

 .برنامج لضبط حاجيات كل مؤسسة

 .العمومية صعوبة التعويل والتعاقد مع أخصائيين تابعين لوزارة الصحة -
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 2.3.3بطـاقة مـؤشــــر 

 

 

 2.3.3 :المؤشر مزر

 نسبة مؤسسات السكن الجامعي المنتفعة بالتغطية الصحية: تسمية المؤشر

 2019جوان : تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 الخدمات الجامعية:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 دواوين الخدمات الجامعية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تحسين اإلحاطة االجتماعية والنفسية للطالب :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

نسبة مؤسسات السكن الجامعي المنتفعة يهدف هذا المؤشر إلى احتساب : تعريف المؤشر .0

المبرمة بين مؤسسات السكن الجامعي وأطباء  عدد اإلتفاقياتبالتغطية الصحية وذلك عبر احتساب 

 .الصحة

 مؤشر أنشطة: نوع المؤشر .8

 (الطلبة)من وجهة نظر المنتفع  : طبيعة المؤشر .6

 األحياء و المبيتات الجامعية/الديوان: التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

المبرمة بين مؤسسات السكن الجامعي وأطباء  عدد اإلتفاقيات: طريقة احتساب المؤشر .1

 العدد الجملي لمؤسسات السكن الجامعي/ الصحة

 نسبة: وحدة المؤشر .0

عدد اإلتفاقيات المبرمة بين مؤسسات السكن : المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

 .العدد الجملي لمؤسسات السكن الجامعيالجامعي وأطباء الصحة و

تقارير دواوين الخدمات الجامعي :ألساسية الحتساب المؤشرطريقة تجميع المعطيات ا .0

 (مراسالت موجهة إلى رئيس البرنامج)

 دواوين الخدمات الجامعية  :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 .6160سنة  %21: القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبية: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج  .1

 

 التقديرات م.ق االنجازات

2016 0110 2018 0119 0101 0101 0100 

عدد االتفاقيات المبرمة بين 

مؤسسات السكن الجامعي 

 وأطباء الصحة

-- 12 

 

70 

 

72 37 49 55 

العدد الجملي لمؤسسات 

 السكن الجامعي
-- 22 20 20 93 93 95 

نسبة مؤسسات السكن 

الجامعي المنتفعة بالتغطية 

 الصحية

-- 46,87% 
34,06 

% 
38,46% %39,78 %52,68 57,89% 

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .0

رغم إقبال العديد من مؤسسات الخدمات الجامعية على إبرام اتفاقيات مع أطباء الصحة بهدف تحسين 

نسبة التغطية الصحية لفائدة الطلبة، وضمان التدخل االستعجالي خاصة لفائدة الطلبة المقيمين 

عن ايجاد  بعد عجز أغلب مؤسسات اإليواءبالمبيتات الجامعية غير أن هذا المؤشر  قد شهد  تراجعا 

بعد تدخل عمادة األطباء وخاصة   أطباء مستعّدين للتنقل للمبيتات أو العمل ليال بعياداتهم الخاصة

لرفض التعامل مع مؤسسات السكن الجامعي فضال عن االختالالت المتواصلة  التي رافقت تنفيذ 

صل معهم خالل الفترات بنود العقود واالتفاقيات مع العديد من األطباء والتي تأكدت خاصة في التوا

 .الليلية لتقديم االسعافات االستعجالية لبعض الطلبة

 رسم بياني  .3

 

46,87% 

34,06% 
38,46% 39,78% 

52,68% 
57,89% 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 تطور نسبة مؤسسات السكن الجامعي المنتفعة بالتغطية الصحية
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 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .0

مراجعة النصوص الترتيبية المنظمة لالتفاقيات الطبية بمشاركة جميع المتدخلين في منظومة  -

 .التغطية الصحية للطلبة

عمادة األطباء قصد المساعدة على تحفيز األطباء الخواص على التعاون مع التواصل مع  -

األحياء والمبيتات الجامعية خاصة لتقديم الخدمات االستعجالية خاصة للطلبة المقيمين من ذوي 

 .األمراض المزمنة

إشراك منظمات وطنية على غرار تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية لتحمل جزء من  -

 .المؤشر ، خاصة فيما يتعلق بالتدخل العالجي االستعجالي و االسعاف أعباء هذا

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر - 0

صعوبة الحصول على الخدمات المطلوبة المضبوطة في االتفاقيات المبرمة مع أطباء  -

 .الصحة العمومية خاصة في الفترات الليلية 

لة للطلبة أمام صعوبات التنقل إلى المؤسسات صعوبة تقديم االسعافات الضرورية والمستعج -

 .الصحية المتخصصة

 .غياب بنك معطيات حول الحاالت الصحية للطلبة المقيمين خاصة ذوي األمراض المزمنة  -
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 3.3.3بطـاقة مـؤشــــر  

 

 

 3.3.3 :المؤشر رمز

 نسبة انتفاع الطلبة باإلحاطة النفسية: تسمية المؤشر

 2019جوان : تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 الخدمات الجامعية:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 .دواوين الخدمات الجامعية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تحسين اإلحاطة االجتماعية والنفسية للطالب :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

قياس نسبة الطلبة المنتفعين بدورات يهدف هذا المؤشر إلى احتساب : تعريف المؤشر .0

انصات وحصص إحاطة نفسية داخل مؤسسات اإليواء الجامعي المقدمة من طرف اخصائيين 

 .نفسيين

 مؤشر أنشطة: نوع المؤشر .8

 (الطلبة)من وجهة نظر المنتفع  : طبيعة المؤشر .6

 الجامعيةاألحياء و المبيتات /الديوان: التفريعات .0

 

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

العدد / عدد الطلبة المنتفعين بدورات انصات جماعية وفردية: طريقة احتساب المؤشر .1

 الجملي للطلبة المقيمين بمؤسسات السكن الجامعي

 نسبة: وحدة المؤشر .0

عدد الطلبة المنتفعين بدورات انصات جماعية : المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

 .وفردية

 تقارير دواوين الخدمات الجامعي :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .0

 دواوين الخدمات الجامعية  :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 : القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 البيةاإلدارة العامة للشؤون الط: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج  .1

 

 التقديرات م.ق االنجازات

6102 6103 2018 6102 6161 6160 6166 

عدد الطلبة المنتفعين 

بدورات انصات جماعية 

 وفردية

-- 06212 12755 07111 02211 02011 17000 

العدد الجملي للطلبة 

المقيمين بمؤسسات 

 السكن الجامعي

-- 

 

23102 

 

46904 13621 56192 56831 58520 

نسبة انتفاع الطلبة 

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

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .0

تقوم دواوين  الخدمات الجامعية ، سنويا، وفي إطار دورها التحسيسي والوقائي في مجال العناية 

بالصحة النفسية للطالب بوضع برنامج عمل يتوّزع على كامل مؤسسات االيواء والمراكز الثقافية 

 .الجامعية وذلك بالتعاون مع األخصائييين النفسانيين 

موعة من دورات اإلنصات الفردية والجماعية إلى جانب أنشطة ويتمثل برنامج العمل من خالل مج

التدخالت العالجية واالستعجالية التي يقوم بها األخصائيين بطلب من مديري المؤسسات أو بمبادرة 

تلقائية  من الطلبة الذين يعربون عن  حاجاتهم المتأكدة للتدخل العالجي والتمتع بمجموعة من 

 .حصص األصغاء حسب وضعياتهم

وفي نفس الوقت، يتم إنجاز عديد المحاضرات والورشات التوعوية ذات الطابع الوقائي تهدف إلى 

 .الحفاظ على التوازن النفسي للطالب والنأي به عن مختلف األمراض السلوكية 

وقد أمكن لهذا الجهاز الصحي تحقيق اإلفادة لما يزيد عن ربع عدد المقيمين ، إال أن المجهودات 

المبذولة تبقى دائما دون التطلعات المنتظرة بالنظر إلى االزدياد المطرد لعدد المقيمين القيّمة 

بالمبيتات ومحدودية عدد األخصائيين وغياب االنتدابات والظروف الصعبة التي ترافق قيامهم 

 . بمهامهم
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  :رسم بياني .3

 :نسبة انتفاع الطلبة باإلحاطة النفسيةتطور 

 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .0

 .العمل على انتداب أخصائيين نفسانيين جدد -

تحسين ظروف العمل وذلك بتوفير وسائل النقل : تحسين الوضعية المهنية لألخصائيين النفسانيين -

 ..لتأمين زيارة المبيتات النائية

 .ل اإلداريتحيـــيـد األخـّصائي النفـساني عن العـم -

التركيز على بعث نوادي للصحة النفسية لمساعدة األخصائيين النفسانيين على القيام بأنشطتهم  -

داخل المؤسسات والقيام بعملية الربط بين الطلبة ذوي الحاجات للتدخل النفسي واألخصائيين وكذلك 

 . جي المبكر لهالرصد الحاالت المرضية السلوكية لبعض الطلبة وتسهيل عملية التدخل العال

ضمان تنسيق أكثر فاعلية بين نشاط األخّصائي النفسي وإدارة الطب المدرسي والجامعي وكل  -

 . العالقة بهذا المجال  العمومية ذاتالمتدخلين من باقي الهياكل 

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .6

المطرد لعدد المقيمين والحاجة  انعدام  االنتداب  الضرورية  في هذا السلط، أمام اإلرتفاع -

الملحة  لتكثيف األنشطة الوقائية والتوعوية وأنشطة اإلرشاد لتقويم العديد من الحاالت السلوكية 

 .داخل المبيتات والتصّدي لها بصفة مبكرة 

اشكاليات التنسيق بين المؤسسات الجامعية  وعمل األخصائيين النفسانيين  لتنفيذ البرا مج  -

 . لك بين األخصائيين ومختلف الهياكل الصحية األخرى ذات الشأنالمحددة وكذ

 .صعوبة ايجاد صيغ للتعويل على أخصائيين تابعين لوزارة الصحة العمومية لسد ّالحاجيات -

 

21,85% 

27,19% 27,51% 28,30% 28,32% 29,04% 
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 1.4.3بطـاقة مـؤشــــر 

 

 1.0.3 : المؤشر رمز

 .المبيتاتنسبة انخراط الطلبة بالنوادي الثقافية والرياضية داخل : تسمية المؤشر

 2019جوان : تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 الخدمات الجامعية:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 دواوين الخدمات الجامعية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تطوير األنشطة الثقافية والرياضية: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

عدد الطلبة المقيمين والمنخرطين بالنوادي الثقافية تمثل هذه النسبة : تعريف المؤشر .0

 .والرياضية داخل المبيتات واألحياء الجامعية من مجموع الطلبة المقيمين

 مؤشر منتج: نوع المؤشر .8

 (الطلبة)من وجهة نظر المنتفع  : طبيعة المؤشر .6

 المبيتات واألحياء الجامعية/الديوان: التفريعات .0

II-  الفنية للمؤشرالتفاصيل 

عدد الطلبة المنخرطين في النوادي الثقافية والرياضية داخل  :طريقة احتساب المؤشر .1

 .عدد الطلبة المقيمين داخل المبيتات واألحياء الجامعية/المبيتات واألحياء الجامعية

 نسبة: وحدة المؤشر .0

والجمعيات عدد الطلبة المنخرطين في النوادي : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

الثقافية والرياضية داخل المبيتات واألحياء الجامعية وعدد الطلبة المقيمين داخل المبيتات واألحياء 

 الجامعية

االستبيان الخاص بالخدمات الجامعية :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .0

 الذي يتم تعميره من المبيتات واألحياء الجامعية

دواوين الخدمات الجامعية ومكتب الدراسات  :ساسية الحتساب المؤشرمصدر المعطيات األ .8

 والتخطيط والبرمجة

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 6160سنة  %12: القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبية: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

 والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج  .1

 المؤشر
 التقديرات م.ق االنجازات

0116 0110 0112 0119 0101 0101 0100 

عدد الطلبة المنخرطين 

 بالنوادي داخل المبيتات
22680 02260 63031 19372 02222 61202 60172 

عدد الطلبة المقيمين 

 بالمبيتات
48915 

 

23102 

 

12211 13621 22026 22270 22261 

نسبة انخراط الطلبة 

بالنوادي الثقافية 

 والرياضية داخل المبيتات

%46,3 

 

32,43 

% 

%57,92 01 % 34,98% 
36,27 

% 
%36,63 

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .0

بين ،انبنى على خلط  6102يجدر اإلشارة إلى أن االرتفاع الملحوظ لعدد المنخرطين خالل السنة 

مفهوم المنخرط والممارس فعليا للنشاط الثقافي وبين المنتفع به، ومن هنا تم التدخل لرفع هذا اللبس 

وتوضيح المعنيين بعملية اإلحصاء وتدقيق المؤشرات الخاصة بنسبة المنخرطين بمؤسسات 

 .الخدمات الجامعية

قبلة بالعودة إلى تحسن ظروف وفي المقابل ، سوف يشهد هذا المؤشر تطورا حثيثا خالل السنوات الم

التنشيط بعد استكمال األشغال بالعديد من المبيتات فضال عن االنتهاء من اإلصالحات التي شملت 

عديد الفضاءات الرياضية والشروع في استغالل المركب الرياضي الضخم متعدد االختصاصات  

طالب إمكانية االنخراط في مما يعطي لكل  6161-6102ببرج السدرية مع مفتتح السنة الجامعية 

 .المجالين الثقافي والرياضي في نفس الوقت

من المنخرطين بمختلف األنشطة، هم من الطالبات أي بحوالي  % 22والجدير بالمالحظة أن حوالي 

العدد الجملي للناشطين بمختلف األندية الثقافية ، الفنية والعلمية واالجتماعية والبيئية  6/7أكثر من 

ة، وهو مؤشر ايجابي يشهد تناميا يعكس أهمية الحضور النسوي بالمؤسسة الثقافية والرياضي

الجامعية، سواء باالنخراط أو التأطير على المستوى العدد الجملي من الطالبات المقيمات بمختلف 

 .األحياء والمبيتات الجامعية
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 :رسم بياني تطور عدد الطلبة المنخرطين بالنوادي داخل المبيتات .3

 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .0

  الرفع من االعتمادات المسندة لتمويل األنشطة الثقافية والرياضية والرحالت الترفيهية خاصة

بعد تعديل األمر المتعلق بتأجير المنشطين المتعاقدين بهذا القطاع مع مختلف مؤسسات الخدمات 

 .الجامعية 

 ال المتواصلة بالعديد من المبيتات واألحياء الجامعية وخاصة منها استحثاث إنهاء األشغ

 .بالفضاءات الثقافية والرياضية

  مواصلة توفير التجهيزات الضرورية لممارسة االنشطة الثقافية والرياضية داخل المبيتات

 .واألحياء الجامعية

  من االعتمادات مواصلة تأهيل المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي وتمكينها

والتجهيزات الضرورية والحديثة لمواصلة قيامها بدور الريادي في استقطاب الكفاءات والمواهب 

 .في مختلف التخصصات الثقافية  والعلمية والرياضية

  االعتماد على أنشطة ثقافية ورياضية ال تعتمد كثيرا على لوازم وتجهيزات معقدة وال

 .تستدعي توفر فضاءات شاسعة

 ر آليات اإلعالم لتحفيز الطلبة على تعاطي مختلف األنشطة الثقافية والرياضية ، خاصة تطوي

 .اآلليات الموجهة للطبة الجدد الوافدين على الجامعة

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .8

   تواصل األشغال بالعديد من المبيتات واألحياء الجامعية وصعوبة ضمان الفضاءات المالئمة في

ظل الحرص على توفير المرافق والخدمات األخرى التي تكتسي مؤشرات قيس بدورها أحد أهم 

22680 
18621 

27170 

19372 19658 20618 21438 

48915 

57418 

46904 47250 

56192 56831 58520 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 عدد الطلبة المقيمين بالمبيتات عدد الطلبة المنخرطين بالنوادي داخل المبيتات
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 .األداء المتعلقة بتطوير السكن الجامعي 

 ات المستغلة في إطار المناولةصعوبة تعاطي األنشطة الثقافية والرياضية بمعظم المبيت. 

   صعوبة توفير وسائل النقل الضرورية لنقل طلبة النوادي للقيام بأنشطة خارج مؤسسات إقامتهم

 .فضال عن ضعف االستفادة من الرحالت الترفيهية والثقافية الجامعية
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 1.4.3بطـاقة مـؤشــــر 

 

 

 1.0.3 : المؤشر رمز

 .الثقافية والرياضية داخل المبيتات الطالبات بالنوادينسبة انخراط : تسمية المؤشر

 2019جوان : تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 الخدمات الجامعية:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 دواوين الخدمات الجامعية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تطوير األنشطة الثقافية والرياضية: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

عدد الطالبات المنخرطات بالنوادي الثقافية والرياضية تمثل هذه النسبة : تعريف المؤشر .0

 .داخل المبيتات واألحياء الجامعية من مجموع الطالبات المقيمات

 مؤشر منتج: نوع المؤشر .8

 (الطالبات)نتفع من وجهة نظر الم : طبيعة المؤشر .6

 المبيتات واألحياء الجامعية/الديوان: التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

عدد الطالبات المنخرطات في النوادي الثقافية والرياضية داخل  :طريقة احتساب المؤشر .1

 .عدد الطالبات المقيمات داخل المبيتات واألحياء الجامعية/المبيتات واألحياء الجامعية

 نسبة: وحدة المؤشر .0

عدد الطالبات المنخرطات في النوادي والجمعيات : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 الثقافية والرياضية وعدد الطالبات المقيمات داخل المبيتات واألحياء الجامعية

االستبيان الخاص بالخدمات الجامعية :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .0

 م تعميره من المبيتات واألحياء الجامعيةالذي يت

دواوين الخدمات الجامعية ومكتب الدراسات  :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 والتخطيط والبرمجة

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 6166سنة  % 36,75: القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 .للشؤون الطالبية اإلدارة العامة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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I- قراءة في نتائج المؤشر 

 والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج  .1

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .0

إن أهمية استحداث هذا المؤشر يتنزل في مجال اهتمامنا بالحضور النسوي داخل المؤسسات 

العمل على مزيد  سيتمالجامعية بوجه عام والمؤسسة الثقافية بوجه خاص ، ومن هذا المنطلق 

قيمات وحفزهن على تعاطي النشاط الثقافي والرياضي وباقي ماستقطاب أكبر عدد ممكن من ال

ويبرز جدول المؤشرات، على ضوء اإلحصائيات المنجزة في نهاية .األنشطة الصحية واالجتماعية 

مجموع الطالبات المقيمات ( 0/7) ، ارتفاع عدد المنخرطات إلى حدود أكثر من ثلث  6102جوان 

نتائج جد ايجابية تُؤشر بالتطور خالل السنوات الثالث القادمة إلى باألحياء والمبيتات الجامعية، وهي 

 .المقيمات  0/6حدود 

 :رسم بياني .3

 

33,63% 35,37% 36,22% 36,75% 

2019 2020 2021 2022 

 نسبة انخراط  الطالبات بالنوادي الثقافية والرياضية داخل المبيتات

 المؤشر

 االنجازات
 0119ق م 

 التقديرات

2016 2017 2018 0101 0101 0100 

عدد الطالبات المنخرطات  

 بالنوادي الثقافية 
-- -- -- 07671 16500 17500 18500 

للطالبات العدد الجملي 

 المقيمات بالمبيتات
-- -- -- 72771 46639 48306 50327 

 انخراط الطالباتنسبة 

بالنوادي الثقافية والرياضية 

 داخل المبيتات

-- -- -- 33,63% %35,37 %36,22 %36,75 
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 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .0

  تعزيز عدد المؤطرات والمنشطات بمختلف األحياء والمبيتات الجامعية لما له من دور

بعد  ةخاص. والرياضيةايجابي الستقطاب الطالبات وحفزهن على تعاطي مختلف األنشطة الثقافية 

 .تحيين القرار المتعلق بتأجير المنشطين الثقافيين والرياضيين

 بناد للصحة والصحة اإلنجابية على وجه  الحرص على إفراد كل مبيت أو حي جامعي

 .الخصوص لما يمثله مثل هذه النوادي من أهمية لصحة الطالبات وثقافتهن في مجال الصحة النسائية

  التكثيف من النوادي الرياضية المالئمة والمحبذة للطالبات على غرار الجمباز والرقص

 .يرة أو تجهيزات معقدةااليقاعي وغيرها من الرياضات التي ال تتطلب فضاءات كب

  التكثيف من البرامج اإلعالمية بالمؤسسات الجامعية الموجه للطالبات الوافدات الجدد على

 . لنشاط الثقافي والرياضيايعهن على االنخراط بجالجامعة وتش

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .8

  دد المنشطين والمؤطرين بالمبيتاتقلة ع. 

    تواصل األشغال بالعديد من المبيتات واألحياء الجامعية وصعوبة ضمان الفضاءات المالئمة

 .للنشاط الثقافي والرياضي

   محدودية األنشطة الترفيهية على غرار الرحالت. 

  عزوف العديد من الطالبات على ممارسة األنشطة الثقافية والرياضية خارج فضاءات المبيت

 .الجامعي
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 2.4.3بطـاقة مـؤشــــر 

 

 

 0.0.3 : المؤشر رمز

 .نسبة تأطير الطلبة بالنوادي الثقافية والرياضية داخل المبيتات: تسمية المؤشر

 2019جوان : تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 الخدمات الجامعية:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 دواوين الخدمات الجامعية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تطوير األنشطة الثقافية والرياضية:الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

نسبة التأطير الثقافي والرياضي عدد الطلبة المنخرطين في النوادي تمثل : تعريف المؤشر .0

 .داخل األحياء والمبيتات الجامعية والجمعيات الثقافية والرياضية بالنسبة لعدد المنشطين

 مؤشر منتج: نوع المؤشر .8

 (الطلبة)من وجهة نظر المستخدم  : طبيعة المؤشر .6

 األحياء والمبيتات الجامعية/الديوان: التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

عدد / عدد المنخرطين في النوادي والجمعيات الثقافية والرياضية  :طريقة احتساب المؤشر .1

 .المنشطين داخل المبيتات واألحياء الجامعية

 نسبة: وحدة المؤشر .0

عدد المنخرطين في النوادي والجمعيات الثقافية : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 .والرياضية وعدد المنشطين داخل المبيتات واألحياء الجامعية

االستبيان الخاص بالخدمات الجامعية :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .0

 الذي يتم تعميره من المبيتات واألحياء الجامعية

دواوين الخدمات الجامعية ومكتب الدراسات  :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 والتخطيط والبرمجة

 الثالثي الثاني : تاريخ توفّر المؤشر .6

 : القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبية: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج  .1

 المؤشر
 التقديرات م.ق االنجازات

0116 0110 2018 0119 0101 0101 0100 

داخل عدد المنشطين بالنوادي 

 المبيتات
450 593 276 0111 787 877 997 

عدد الطلبة المنخرطين بالنوادي 

 داخل المبيتات
26950 02260 27170 19372 02222 61202 60172 

نسبة تأطير الطلبة بالنوادي الثقافية 

 والرياضية داخل المبيتات
60/1 0/70 0/16 0/02 25/1 23/1 21/1 

 :اإلنجازات الخاصة بالمؤشرتحليل النتائج وتقديرات  .0

تعتبر نسبة التأطير مرضية عموما إذا اعتبرنا غياب االنتدابات الخاصة بالمنشطين الثقافيين 

واالكتفاء بالمتعاقدين والمتطوعين من الطلبة ذوي المواهب واالختصاص لتنشيط العديد من النوادي 

ظم لتأجير الثقافية والرياضية ، وسوف تشهد  هذه النسبة تحسنا مطردا خاصة بعد تنقيح األمر المن

المنشطين الثقافيين والرياضيين بعد الرفع من معاليم حصص التنشيط وبالتالي سوف نضمن 

-6102استقطاب وتحفيز هذا السلك على التعاقد مع مؤسساتنا الجامعية انطالقا من السنة الجامعية 

6161 . 

من العدد الجملي للمنشطين  %  60حوالي  هذا، وتحوز المنشطات خالل السنة الجامعية الحالية،

 .بمختلف المجاالت الثقافية والرياضية

 : رسم بياني تطور عدد المنشطين مقارنة بعدد الطلبة المنخرطين بالنوادي .3

 

450 593 632 1000 787 877 997 

26950 

18621 

27170 

19372 19658 20618 21438 

-2500 

2500 

7500 

12500 

17500 

22500 

27500 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 عدد الطلبة المنخرطين بالنوادي داخل المبيتات عدد المنشطين بالنوادي داخل المبيتات
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 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .0

 ذوي  تشجيع مؤسسات الخدمات الجامعية على التعاقد مع منشطين ثقافيين ورياضيين من

المتعلق بتأجير  0221لسنة  60011االختصاص والتجربة خاصة  خاصة بعد تنقيح األـمر عدد 

 المنشطين الثقافيين والرياضين  بالمؤسسات الجامعية

   إمضاء اتفاقيات مع بعض الهياكل المختصة باألنشطة الثقافية والرياضية، تسمح بتسخير

 .كز التنشيط واإليواء الجامعيينالمنشطين التابعين لهذه الهياكل للعمل بمرا

  مواصلة التعويل على الطلبة المتطوعين، أصحاب المواهب لسد الشغور و مزيد تحسين

 نسبة التأطير 

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .8

تنوع الوضعيات اإلدارية للمنشطين ين منشطين قارين ومتعاقدين وعرضيين وطلبة متطوعين   -

مما يمس بمصداقية المؤشر ذلك أن  المتطوعين والمنشطين العرضيين ال يمكن اعتبارهم  قارين 

وبالتالي ال يمكن التعويل عليهم إلزاميا وبصفة مستمرة ومسترسلة تضمن استمرارية المشاريع 

 . قافية الث

التعامل االضطراري مع إداريين من غير المختصين في بعض المؤسسات للقيام بعمليات التأطير  -

 . .الثقافي مما يؤثر على جودة االنتاج الثقافي الجامعي

الحاجة لتجديد أسطول النقل الجامعي بما يسمح بتنظيم المزيد من الرحالت والتظاهرات الثقافية  -

 سات لتأمين نسب استفادة أرفع من مختلف األنشطة والمباريات الرياضيةالمشتركة بين المؤس
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 بطاقات المؤشر

 القيادة والمساندةلبرنامج 
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 1.1.0بطــاقة المــؤشر

 

 

 1.1.0: رمز المؤشر

 نسبة الخدمات المسداة عن بعد بالوزارة : تسمية المؤشر

 . 6102جويلية : تاريخ تحيين المؤشر

 

I- الخصائص العامة للمؤشر : 

 .القيادة والمساندة: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر. 1

 .اإلدارة المركزية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر. 0

 .نجاعة برنامج القيادة والمساندةتطوير فاعلية : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر. 3

عدد الخدمات المسداة عن بعد بالوزارة بالنسبة للعدد الجملي للخدمات المقدمة  :تعريف المؤشر. 0

 .من طرف الوزارة والمحددة بالرائد الرسمي

 .مؤشر نشاط: نوع المؤشر. 8

 .مؤشر نجاعة: طبيعة المؤشر. 6

 .الوزارة: التفريعات. 0

II-  للمؤشرالتفاصيل الفنية : 

العدد الجملي للخدمات المقدمة / عدد الخدمات المسداة عن بعد بالوزارة  :طريقة احتساب المؤشر. 1

 .من طرف الوزارة والمحددة بالرائد الرسمي

 .نسبة: المؤشر وحدة. 0

 .التطبيقات اإلعالمية :المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 3

 .تجميع المعطيات من إدارة اإلعالمية: تساب المؤشر طريقة تجميع المعطيات األساسية الح. 0

 .إدارة اإلعالمية: مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 8

 .الثالثي األول من السنة: تاريخ توفر المؤشر. 6

 .مضاعفة عدد الخدمات المسداة عن بعد: القيمة المستهدفة للمؤشر.0

 .إدارة اإلعالمية :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 2
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج . 1

 المؤشر

 التقديرات م.ق االنجازات

0116 0110 0112 0119 0101 0101 0100 

عدد الخدمات المسداة 

 عن بعد بالوزارة
29 31 33 35 37 39 41 

العدد الجملي للخدمات 

 بالوزارةالمسداة 
87 87 87 87 87 87 87 

نسبة الخدمات المسداة 

 عن بعد
33.3% 35.6 % 

37.9 

% 

40.2 

% 

42.5 

% 

44.8 

% 
47.1 % 

 : تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 6

يهدف مؤشر نسبة الخدمات  المسداة عن بعد بالوزارة إلى  بلورة الجهود التي تبذلها الوزارة  

 وتتمثل استراتيجية. لتقريب خدماتها من المواطن وذلك من خالل العمل على رقمنة مختلف خدماتها

نة الوزارة في أن تضع  سنويا ما ال يقل عن خدمتين جديدتين عن الخط  حيث تولت إلى حدود س

وضع خدمتين على الخط تخص توجيه  6102حيث تم سنة خدمة على الخط   77وضع  6102

المتفوقين للدراسة بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى و توجيه المتفوقين 

إضافة خدمة الترشح للمناظرات الخارجية فقد تم  6102لمدارس الهندسة بفرنسا و ألمانيا أما سنة 

تداب باإلدارة المركزية والجامعات وخدمة استخراج اإلستدعاءإلجتياز المناظرات الخارجية لإلن

فقد تم إضافة خدمة الدليل التفاعلي على  6103لإلنتداب بالنسبة لمترشحي اإلدارة المركزية أما سنة 

شهائد الخط بموقع التوجيه الجامعي و خدمة التسجيل في قاعدة بيانات الدكاترة الشبان بموقع 

إضافة خدمة اإلطالع على بوابة المسالك البيداغوجية للمؤسسات  6102الدكتوراه كما تم سنة 

 .الجامعية وخدمة بطاقة استخراج بطاقة طالب 

 : 6102في سنة 

إضافة خدمة الحصول على كلمة العبورعن بعد للطلبة المعنيين  بالتوجيه الجامعي من خالل   -

 .الموقع

البحث في المعدات الثقيلة المتوفرة و القيام بعملية الحجز عن بعد عبر الموقع الخاّص بهياكل  خدمة-

 .البحث
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يعتبر هذا النسق ضعيف  نظرا ألهمية تقريب الخدمات من المواطن خاصة وأن الشريحة هذا و

 .الكبرى من المتعاملين مع الوزارة هم من الطلبة واألساتذة الجامعيين

 رسم بياني. 3

 

 

 :أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة.0

على مواصلة إدراج خدمتين عن بعد  2022-2019ستعمل الوزارة خالل الفترة المتراوحة بين 

سنويا على األقل للترفيع من نسبة الخدمات المسداة عن بعد وهذا النسق يعتبر ضعيف نسبيا لكنه 

راجع أساسا إلى تشعب دليل اإلجراءات الخاص بكل خدمة مما يحد من سهولة إدراج هذه الخدمات 

 .عن بعد

طوير برمجيات الواب الذي يعتبر واحد من أهم تأهيل و تدعيم الموارد البشرية المختصة في ت-

 .العوامل التى ستمكن من المزيد من النجاعة في تحقيق القيمة المنشودة

 

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 2

مراجعة دليل اإلجراءات الخاصة بكل خدمة مقدمة من الوزارة و العمل على تبسيطها والتخفيف -

 .عد ممكنا و في أحسن اآلجالمنها لجعل  توفيرها عن ب

 

 

 

 

87 87 87 87 87 87 87 

33,3% 35,6% 37,9% 40,2% 42,5% 44,8% 47,1% 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 نسبة الخدمات المسداة عن بعد

 نسبة الخدمات المسداة عن بعد العدد الجملي للخدمات المسداة بالوزارة
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 0.1.0بطــاقة المــؤشر

 

 

 0.1.0: رمز المؤشر

 (هاتف-ماء-كهرباء) نسبة تطور إعتمادات الطاقة والهاتف :  تسمية المؤشر

 6102جويلية : تاريخ تحيين المؤشر

 

I-  العامة للمؤشرالخصائص : 

 .القيادة والمساندة: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر. 1

  .اإلدارة المركزية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر. 2

 .فاعلية ونجاعة برنامج القيادة والمساندة : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر. 3

 .تطوراإلعتمادات المستهلكة سنويا في مجال الطاقة والهاتف باإلدارة المركزية: تعريف المؤشر. 4

 مؤشر قيس النتائج: نوع المؤشر. 5

 مؤشر نجاعة:طبيعة المؤشر. 6

 الوزارة: التفريعات. 7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر : 

  :طريقة احتساب المؤشر1.

اإلعتمادات المالية المستهلكة للطاقة للسنة  -المالية المستهلكة للطاقة للسنة الحالية  اإلعتمادات

 011( *0-س) اإلعتمادات المالية المستهلكة للطاقة للسنة الفارطة / (0-س)الفارطة 

 نسبة :وحدة المؤشر. 2

 .تجميع المعطيات من إدارة الدعم والخدمات  :المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 3

 .إحصائيات ذات مصدر إداري:  طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 4

 .إدارة الدعم والخدمات : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 5

 .الثالثي األول من السنة: تاريخ توفر المؤشر. 6

 .6166سنة %  - 2: القيمة المستهدفة للمؤشر.7

 .إدارة الدعم والخدمات :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج8.
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج . 1

 المؤشر

 التقديرات م.ق االنجازات

0116 0110 0112 0119 0101 0101 0100 

اإلعتمادات المالية 

 المستهلكة للطاقة
- 112 210 212 607 597 587 

نسبة تطور إعتمادات 

 الطاقة والهاتف
- 

 
21% % 0.7 %11.3 % 1.64- -1.67% 

 

 : تحليل النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر. 0

 %   6 –المالية المستهلكة للطاقة  انخفاض حيث سيحقق انخفاض ب  يشهد مؤشر نسبة اإلعتمادات

 .6166سنة 

 رسم بياني3. 

 

 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر.1

 .المشاركة في دورات تكوينية حول ترشيد استهالك الطاقة  -

 .المشاركة في الحمالت التحسيسية حول ترشيد استهالك الطاقة -

 المرشدة للطاقةاستعمال الفوانيس -

 .استخدام الطاقة الشمسية في اإلنارة الخارجية-

541 545 

607 
597 

587 

500 

520 

540 

560 

580 

600 

620 

2018 2019 2020 2021 2022 

 تطور اإلعتمادات المالية المستهلكة للطاقة  
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 .صيانة دورية للحنفيات -

 .تركيب حنفيات خاصة لترشيد استهالك الماء -

 .للتصرف في الخطوط الهاتفية wintaxاستعمال برمجيات خاصة منظومة  -

 : تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 8

 .مؤشر يخص اإلستهالك باإلدارة المركزية-

اإلرتفاع المتواصل لتسعيرة الكهرباء والماء والهاتف يحد من بيان اإلنعكاس المالي لترشيد  -

 .استهالك الطاقة
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 3.1.0بطــاقة المــؤشر

 

 

 3.1.0: رمز المؤشر

 كم 011كل معدل استهالك وقود سيارات المصلحة في : تسمية المؤشر

 6102جويلية : تاريخ تحيين المؤشر

 

I- العامة للمؤشرالخصائص : 

 .القيادة والمساندة: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر. 1

 .اإلدارة المركزية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر. 0

 .تحسين التصرف في الموارد: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر. 3

معدل استهالك وقود سيارات المصلحة بالنسبة لعدد الكيلومترات المقطوعة : تعريف المؤشر. 0

 لسيارات المصلحة

 .مؤشر قيس نتائج: نوع المؤشر. 8

 .فاعلية مؤشر: المؤشر طبيعة. 6

 .اإلدارة المركزية: التفريعات. 0

 

II- الفنية للمؤشر التفاصيل : 

 . 011( *عدد الكيلومترات المقطوعة/كمية الوقود المستهلكة) :طريقة احتساب المؤشر. 1

 .نسبة: وحدةالمؤشر. 0

 كمية الوقود المستهلك وعدد الكيلومترات المقطوعة :المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 3

 .مصدر إداري: طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 0

 .إدارة الدعم والخدمات: ب المؤشرمصدر المعطيات األساسية الحتسا. 8

 .نهاية كل سنة: تاريخ توفر المؤشر. 6

 .سنويا % 0.2ترشيد استهالك الوقود بنسبة : القيمة المستهدفة للمؤشر.0

 مدير الدعم والخدمات :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج.2
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 : الخاصة بالمؤشروالتقديرات ( االنجازات)سلسلة النتائج . 1

 المؤشر

 

 التقديرات م.ق االنجازات

6102 6103 6102 6102 6161 6160 6166 

الكمية المستهلكة 

الخاصة بسيارات 

 المصلحة

22711 30221 21621 21111 12111 12111 11111 

المسافة المقطوعة 

 في السنة
222716 237262 226222 271111 

27111

1 
271111 271111 

استهالك معدل 

وقود سيارات 

المصلحة في كل 

 كم 011

2.2 % 2.61 % 8.31% 7.93 % 7.61 % 7.14 % 6.34 % 

 

من المنتظر العمل على تقليص نسبة : تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 6

لإلدارة استهالك الوقود الخاصة بسيارات المصلحة الراجعة بالنظر لمستودع السيارات التابع 

 .سنويا 1.6المركزية بنسبة 

 :رسم بياني. 3
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 كم 100معدل استهالك وقود سيارات المصلحة في كل 
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تم تسجيل انخفاض في استهالك الوقود في  : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة. 0

وفي إطار مزيد الضغط على استهالك الوقود % 2.70حيث بلغت نسبة االستهالك بـ  6102سنة 

 :سيتم

لمزيد مراقبة استعمال سيارات   agiliscarteاإللكترونيةاستعمال بطاقة االستخالص مواصلة -

 . المصلحة والتحكم في استهالكها

وقد تم إعداد برنامج تكوين سنوي لفائدة جميع السواق بهدف الرسكلة وتنمية القدرات  تكوين السواق 

اق على المهارية للمستفيدين وسيساهم هذا اإلجراء في تحسين جودة الخدمات المسداة من طرف السو

 .ذمة اإلدارة المركزية

 أشهر 2إجراء تشخيص لسيارات المصلحة كل 

سيتم برمجة زيارات فنية كل ستة أشهر لفائدة جميع سيارات المصلحة بهدف المتابعة الدورية 

 . لحالتها وتعزيز الوقاية المسبقة من العطب والمشاكل الفنية

 .العمل على تجديد اسطول سيارات المصلحة بالوزارة

سنوات  2نظرا لتقادم أسطول سيارات المصلحة بالوزارة حيث بلغ معدل عمر السيارات ما يقارب 

نسبة ) سيارات سنويا  01سيتم العمل على تجديد هذا األسطول باقتناء سيارات جديدة سنويا بمعدل 

 .خيول 2بقوة جبائية  ال تتجاوز ( كل سنة%  62

روف العمل وضمان نجاعة أكبر في التصرف في وسائل العمل على اقتناء سيارات مكيفة لتسهيل ظ

النقل نظرا للنسق المرتفع الستعمال سيارات المصلحة خاصة في المناظرات الوطنية على غرار 

المناظرة الوطنية للمهندسين والتنقالت الدورية الخاصة باإلدارة العامة للبنايات والتجهيز نشاط السيد 

 . الوزير ومختلف اإلدارات العامة

مع شركة إلصالح السيارات التابعة للوزارة مجهزة بأحدث  6102هذا وقد تّم التعاقد منذ سنة 

 .التقنيات وذلك لضمان الصيانة الدورية للسيارات والتشخيص الفني

 

هذا المؤشر يهم فقط سيارات المصلحة التابعة لإلدارة : تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 8

 .مستقبال العمل على تعميمه ليشمل كامل أسطول سيارات المصلحة التابعة للوزارةالمركزية وسيتم 
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 1.0.0 بطــاقة المــؤشر

 

 

 1.0.0: رمز المؤشر

 نسبة انجاز مخطط التكوين: تسمية المؤشر

 6102جويلية :  تاريخ تحيين المؤشر

 

I-  للمؤشر العامةالخصائص : 

 القيادة والمساندة: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر. 1

 اإلدارة المركزية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر. 0

 .التحكم في كتلة األجور : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر. 3

نسبة الدورات التكوينية المنجزة بالنسبة للعدد الجملي للدورات التكوينية : تعريف المؤشر. 0

 .المبرمجة

 مؤشر نشاط: نوع المؤشر. 8

 مؤشر نجاعة:طبيعة المؤشر. 6

 الوزارة: التفريعات. 0

II- الفنية للمؤشر التفاصيل : 

العدد الجملي للدورات التكوينية / عدد الدورات التكوينية المنجزة : طريقة احتساب المؤشر. 1

 المبرمجة

 نسبة: وحدة المؤشر. 0

 .الموارد البشريةتجميع المعطيات من إدارة   :المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 3

 إحصائيات ذات مصدر إداري :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر . 0

 .إدارة الموارد البشرية : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 8

 .الثالثي األول من السنة: تاريخ توفر المؤشر. 6

 .6166سنة  % 32 :القيمة المستهدفة للمؤشر.3

 .إدارة الموارد البشرية:عن المؤشر بالبرنامج المسؤول.2
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .1

 المؤشر

 التقديرات م.ق االنجازات

2016 2017 2018 2019 2020 2021 0100 

عدد الدورات التكوينية 

 المبرمجة بمخطط التكوين
580 653 649 694 720 760 800 

عدد الدورات التكوينية 

 المنجزة
313 353 388 444 490 547 600 

 نسبة انجاز مخطط التكوين
53.96

% 
21% 

59.78

% 
64% 68% 72% 75% 

  

 : تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .6

إطار السعي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التكوين تولت الوزارة والمؤسسات الراجعة لها  في

مبرمجة أي بنسبة تنفيذ  649دورة تكوينية من بين  722 تنظيم حوالي 2018بالنظر خالل سنة 

عون من مصالح  0122عونا من بينها  5511في اختصاصات متعددة انتفع بها  %59.78حوالي 

 .6102دورة خالل سنة  111ومن المنتظر أن تبلغ  .لمركزية اإلدارة ا

 633حوالي  2018كما بلغت الكلفة الجملية للتكوين بالنسبة للوزارة والمؤسسات التابعة لها لسنة 

من جملة االعتمادات المرصودة، علما وأن ميزانية التكوين  %53.6ألف دينار أي ما يساوي 

ألف دينار وقد بلغت نسبة  171حوالي  6102الخاصة بمصالح اإلدارة المركزية قد بلغت خالل سنة 

وما يالحظ أن نسبة استهالك اإلعتمادات المخصصة للتكوين  %21االنجاز الفعلي للميزانية حوالي 

ومركز  من ذلك أن جامعة منوبة وديوان الخدمات الجامعية للشمالتختلف بين الهياكل اإلدارية 

بحوث وتكنولوجيات الطاقة والمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني ومركز الدراسات 

والبحوث االقتصادية واالجتماعية ومركز البحث في الرقميات بصفاقس تجاوزت نسبة اإلستهالك 

على غرار جامعة تونس االفتراضية   %61ل أخرى حدود في حين لم تتجاوز هياك   % 21

ومركز الحساب الخوازمي وهذا التباين يؤثر بصفة  وسوسة ومركز بحوث وتكنولوجيات المياه

علما وأن جامعة تونس والمركز الوطني . مباشرة على تطور مؤشر نسبة انجاز مخطط التكوين

 .ة لم ينجزا أي دورة تكوينيةة بسوسنللبحوث في حوار الحضارات واألديان المقار
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 :أهم محاور التكوين فيما يلي هذا وتتمثل

 بالنسبة لإلطارات  -

 االرشيف -

 االعالمية واالعالمية المتخصصة -

 الصفقات العمومية -

 التصرف في الميزانية حسب االهداف -

 الصحة والسالمة المهنية -

 (العربيةالفرنسية، األنقليزية، التحرير اإلداري باللغة )اللغات الحية  -

 السياقة وصيانة السيارات -

 الحوكمة -

 التصرف في الموارد البشرية -

 المالية العمومية -

 الرقابة والتدقيق الداخلي -

 نظم الجودة -

 التصرف اإلداري الحديث -

 التقنيات الحديثة في مجال الهندسة المدنية -

 حفظ الصحة -

 التخطيط االستراتيجي -

 الرعاية النفسية للطلبة -

 بالنسبة للعملة  -

 الصحة والسالمة المهنية -

 ...(الكهربائية، الطباعة، التكييف والتبريد)صيانة المعدات  -

 الطبخ -

 حفظ الصحة -

 البستنة -

 االستقبال واالرشاد -
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 رسم بياني .3

 

 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة. 1

 .صلب اإلدارة المركزية إدارة تعنى بالتكوين إحداثالتفكير في  -

هيكل  إلحداثضرورة تعديل الهيكل التنظيمي الخاص بالجامعات ومراكز البحث العلمي  -

 .يعنى بالتكوين

تقديم مقترحات إلى مصالح اإلدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة قصد  -

المصادقة على مخطط التكوين خالل شهر جانفي على أقصى تقدير وذلك حتى نتمكن من نشر طلب 

 .لعروض خالل الثالثية االولى من السنة وبالتالي تنفيذ الدورات التكوينية على امتداد السنةا

عقد اجتماعات دورية مع الجامعات ودواوين الخدمات الجامعية ومراكز البحث العلمي قصد  -

تحديد السلبيات المتعلقة بمجال التكوين والوقوف على الصعوبات التي تعترض هذه الهياكل وضبط 

 .جياتهم في التكوينحا

التي من الخاصة بطلب العروض الخاصة بالتكوين ضرورة مراجعة النصوص القانونية  -

 .وأكثر مرونة شأنها أن تعتمد مقاييس أكثر موازنة بين الجودة والكلفة

 évaluation à)يعتبر غير كاف وسيتم مستقبال القيام بتقييم بعدي  الحيني التقييم -

froid) توجيه استمارات إلى الرئيس المباشر لمعرفة مدى استفادة العون من وذلك من خالل

 .الدورات التكوينية لتحديد السلبيات والعمل على تجاوزها

احداث تطبيقة خاصة بالتكوين تتضمن جميع المعطيات االحصائية الضرورية وأسماء  -

 .المنتفعين بالتكوين موزعين حسب مركز العمل والصنف والجنس

0,5396 0,54 
0,5978 

0,64 0,68 0,72 0,75 
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 نسبة انجاز مخطط التكوين
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تمادات المخصصة للتكوين لبعض الهياكل حتى تتمكن من انجاز مخطط مضاعفة االع -

 .التكوين الخاص بها

مزيد تشريك األعوان التابعين لمراكز البحث العلمي ضمن الدورات التكوينية المنظمة من  -

 .قبل مصالح اإلدارة المركزية نظرا لمحدودية ميزانية هذه الهياكل

ن اإلطارات التابعين للوزارة من تنشيط دورات تشجيع التكوين الداخلي من خالل تمكي -

تكوينية في المجاالت الخصوصية كمجال االعالمية والتصرف في الميزانية حسب االهداف 

 ...والصفقات العمومية
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 0.0.0 بطــاقة المــؤشر

 

 

 0.0.0: رمز المؤشر

 . تطور اعتمادات الساعات اإلضافية بالنسبة لكتلة األجور: تسمية المؤشر

 . 6102جويلية : تاريخ تحيين المؤشر

 

I- الخصائص العامة للمؤشر : 

 .القيادة والمساندة: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر. 1

 .اإلدارة المركزية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليهالمؤشر. 0

 .التحكم في كتلة األجور : المؤشرالهدف الذي يرجع إليه . . 3

 .هذا المؤشر يهم اإلعتمادات المرصودة للساعات اإلضافية بالنسبة لكتلة األجور: تعريف المؤشر. 0

 .مؤشر نشاط: نوع المؤشر. 8

 مؤشر نجاعة: طبيعة النشاط.6

 الوزارة: التفريعات. 0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر : 

 كتلة األجور / اإلعتمادات المرصودة للساعات اإلضافية  :طريقة احتساب المؤشر. 1

 .نسبة: وحدةالمؤشر. 2

 وكتلة األجور  اإلعتمادات المرصودة للساعات اإلضافية:المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 3

 . معطيات ذات مصدر إداري:  طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر.0

 .اإلدارة العامة للمصالح المشتركة : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر مصدر. 8

 .الثالثي األول من السنة: تاريخ توفر المؤشر. 6

التقليص من نسبة اإلعتمادات المرصودة للساعات اإلضافية بالنسبة : القيمة المستهدفة للمؤشر.0

 .%2.88حوالي  6166لكتلة األجور لتبلغ سنة 

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة :البرنامج المسؤول عن.2
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج . 1

 المؤشر

 

 التقديرات م.ق االنجازات

0116 0110 0112 0119 0101 0101 0100 

كتلة األجور 

 (د.م)
940.344 960.814 970.135 1.162.918 1.230.889 1.411.220 1.557.608 

 اعتمادات

الساعات 

 (د.م)اإلضافية  

28.604 37.823 45.707 42.055 45.461 45.000 45.000 

نسبة تطور 

 اعتمادات

الساعات 

اإلضافية بالنسبة 

 لكتلة األجور

3.04% 3.93% 4.71% 3.77% 3.55% 3.22 % 2.88 % 

 

 :بالمؤشر تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة .0

اإلرتفاع المتواصل في الساعات اإلضافية يرجع إلى سوء توزيع ساعات التدريس ونقص في سلك 

 .التدريس في بعض اإلختصاصات مما يحتم اإللتجاء إلى الساعات اإلضافية

 رسم بياني .0

 

3,04% 
3,93% 

4,71% 
3,77% 3,55% 3,22% 2,88% 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 نسبة تطور اعتمادات الساعات اإلضافية بالنسبة لكتلة األجور
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 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة 1

 . الضغط على الساعات اإلضافية من خالل حسن توزيع ساعات التدريس -

 (الساعات اإلضافية الخاصة بإطار التدريس)  -

 .وضع منظومة إعالمية لمتابعة الساعات اإلضافية -

الساعات اإلضافية ) مزيد مراقبة الساعات اإلضافية من خالل إسنادها لمستحقيها فقط  -

 (. لإلطار اإلداري

 :قائص المتعلقة بالمؤشرتحديد أهم الن 8

 .لسلطة التقديرية لألساتذةلساعات التدريس تخضع  -

توفر فيها إطار التدريس في بعض اإلختصاصات مما يحتم اللجوء يبعض المؤسسات الجامعية  ال  -

 إلى الساعات اإلضافية
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 1.3.0 المــؤشر

 

 

 1.3.0: رمز المؤشر

 .المقضاة إلنجاز الصفقات العمومية الخاصة باقتناء التجهيزاتمعدل المدة : تسمية المؤشر

 .6102جويلية : تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر : 

 .القيادة والمساندة: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 .اإلدارة المركزية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تحسين التصرف في اإلعتمادات والبنايات : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

معدل المدة المقضاة إلنجاز الصفقات العمومية بالنسبة للعدد الجملي للصفقات : تعريف المؤشر .0

 .إتمام اجراءات الدعوة للمنافسة القتناء التجهيزات:العمومية 

 .مؤشر نشاط: نوع المؤشر .8

 .مؤشر نجاعة: طبيعة المؤشر .6

 الوزارة: التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر : 

العدد الجملي / المقضاة إلنجاز الصفقات العمومية المدة الجملية :طريقة احتساب المؤشر .1

 .خالل الثالث السنوات األخيرةللصفقات العمومية 

 .معدل :وحدة المؤشر .0

إلنجاز الصفقات العمومية والعدد  المقضاة المدة الجملية :المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 . خالل الثالث السنوات األخيرةالجملي للصفقات العمومية المنجزة 

تجميع المعطيات من اإلدارة العامة  :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .0

 .للبنايات والتجهيزات

 .اإلدارة العامة للبنايات والتجهيزات : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 .الثالثي األول من السنة: تاريخ توفر المؤشر .6

أشهر سنة  01التقليص في آجال إنجاز الصفقات العمومية إلى  :القيمة المستهدفة للمؤشر .0

6166. 

 اإلدارة العامة للبنايات والتجهيز :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III-  المؤشر نتائجقراءة في : 

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلة النتائج سل.  .1

 المؤشر

 التقديرات م.ق االنجازات

0116 0110 0112 0119 0101 0101 0100 

معدل المدة المقضاة إلنجاز 

الصفقات العمومية الخاصة 

 باقتناء التجهيزات

16 

 شهرا

16  

 شهرا

11 

 شهرا

13 

 شهرا

12 

 شهرا

11 

 شهرا

10 

 أشهر

 رسم بياني .0

 

 

التقليص السنوي في آجال إنجاز الصفقات  :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .3

 .العمومية من خالل العمل على احترام الروزنامة المبرمجة

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة .0

  تنظيم أيام دراسية وورشات عمل لفائدة مختلف المتدخلين موجهة في كيفية إعداد كراسات

الشروط الفنية وتقارير تقييم العروض وكيفية التحكم في اإلجراءات المتعلقة باالقتناءات والعمل على 

 .مزيد تنظيم الهياكل المعنية بإنجاز الصفقات العمومية

 ن من توفير المعلومات لتحديد المؤشرات بصفة دقيقة إعداد بنك معطيات للتجهيزات يمك

 . والمساهمة في نجاعة االقتناءات ومتابعتها

10 
11 

12 
13 

11 

16 16 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

معدل المدة المقضاة النجاز الصفقات العمومية الخاصة باقتناء 
 (بحساب الشهر)التجهيزات 
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  تبويب ميزانية العنوان الثاني الخاصة بموارد الخزينة العامة وبالتمويالت الخارجية بميزانيات

لمصالحها  الجامعات ومراكز ومعاهد البحث العلمي ودواوين الخدمات الجامعية مباشرة حتى يتسنى

 التعهد بالملفات المعنية بصفة كلية وذلك لتقليص اآلجال

 تركيز منظومة تصرف في التجهيزات العلمية ورقمنة الملفات واإلجراءات 

  إعداد قائمات نموذجية للتجهيزات المتعلقة بمختلف المخابر والفضاءات اعتمادا على البرامج

خدمات الجامعية يقع اعتمادها كمرجع لتحديد البيداغوجية وبرامج البحث العلمي ومتطلبات ال

يمكن للجان الوطنية والقطاعية بالنسبة للبرامج البيداغوجية مثال القيام بذلك على . الحاجيات

 . المستوى الوطني وذلك استئناسا بتجربة شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في هذا المجال

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .8

  عدم توفر بنك معطيات بخصوص االقتناءات يمكن من سهولة وسرعة الحصول على

 .المعلومات المتعلقة بالمؤشر

  يتعلق المؤشر بالملفات التي تحت إشراف اإلدارة المركزية للوزارة مباشرة وال يهم ملفات

  .االقتناءات لدى باقي المؤسسات وذلك لعدم توفر المعطيات المتعلقة بكل الشراءات

 ال يوجد برنامج تقديري سنوي مفصل من طرف المؤسسات المعنية : بالنسبة لتقديرات المؤشر

 .لحاجياتها من التجهيزات مما يساهم في صعوبة ضبط التقديرات المتعلقة بالمؤشر
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 0.3.0 بطــاقة المــؤشر

 

 

 0.3.0: رمز المؤشر

 من التجهيزات نسبة انجاز االقتناءات: تسمية المؤشر

 .6102جويلية : تاريخ تحيين المؤشر

 

I- العامة للمؤشر الخصائص : 

 .القيادة والمساندة: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 .اإلدارة المركزية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .0

 .تحسين التصرف في اإلعتمادات والبنايات  : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

التي نسبة انجاز االقتناءات من التجهيزات بالنسبة للعدد الجملي للتجهيزات : المؤشرتعريف  .0

 .خالل الثالث سنوات األخيرةبرمج اقتناؤها 

 .مؤشر نشاط: نوع المؤشر .8

 .مؤشر نجاعة:طبيعة المؤشر .6

 الوزارة: التفريعات .0

II- الفنية للمؤشر التفاصيل : 

عدد التجهيزات التي برمج اقتناؤها خالل  /عدد التجهيزات المقتناة :طريقة احتساب المؤشر .1

 .الثالث السنوات األخيرة

 .نسبة:المؤشر وحدة .0

التجهيزات التي برمج  عدد التجهيزات المقتناة وعدد :المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 . اقتناؤها خالل الثالث السنوات األخيرة

تجميع المعطيات من اإلدارة العامة  :طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .0

 .للبنايات والتجهيزات

 .اإلدارة العامة للبنايات والتجهيزات : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. .8

 .الثالثي األول من السنة: تاريخ توفر المؤشر .6

 .6166سنة  %21الترفيع في نسبة اقتناء التجهيزات إلى  :القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 .اإلدارة العامة للبنايات والتجهيز :ول عن المؤشر بالبرنامجالمسؤ .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .1

 المؤشر

 

 التقديرات م.ق االنجازات

0116 0110 0112 0119 0101 0101 0100 

نسبة انجاز االقتناءات من 

 التجهيزات العلمية
%39  %48  %62  %70  %70 %75 %80 

 رسم بياني .0

 

تطور في نسبة االقتناءات من التجهيزات : تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .3

 .العلمية حسب اآلجال المبرمجة

 :أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة .0

 الغير المثمرة بالقيام بدورات تكوينية موجهة بخصوص كيفية  تفادي االقتناءات  العمل على

تدقيق الحاجيات والتقديرات المالية لها وذلك بالمالئمة بين ما هو متوفر في األسواق الوطنية 

 . والعالمية والتقليص في آجال اجراءات االقتناءات لتفادي تخلي المزودين عن عروضهم

 ن توفير المعلومات لتحديد المؤشرات بصفة دقيقة إعداد بنك معطيات للتجهيزات يمكن م

 . والمساهمة في نجاعة االقتناءات ومتابعتها

 تركيز منظومة تصرف في التجهيزات العلمية ورقمنة الملفات واإلجراءات 

80% 
75% 

70% 70% 
62% 

48% 
39% 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

 نسبة انجاز االقتناءات من التجهيزات 
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  إعداد قائمات نموذجية للتجهيزات المتعلقة بمختلف المخابر والفضاءات اعتمادا على البرامج

البحث العلمي ومتطلبات الخدمات الجامعية يقع اعتمادها كمرجع لتحديد البيداغوجية وبرامج 

يمكن للجان الوطنية والقطاعية بالنسبة للبرامج البيداغوجية مثال القيام بذلك على . الحاجيات

 . المستوى الوطني وذلك استئناسا بتجربة شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في هذا المجال

 عتبار بخصوصية تجهيزات البحث التي تتطلب دقة تمكنها من ابرز النتائج البحث األخذ باال

يمكن إفرادها بإجراءات استثنائية بخصوص الصفقات العمومية كاعتماد : بالكيفية العالمية المطلوبة

 التفاوض المباشر حال لذلك

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .8

 اءات يمكن من سهولة وسرعة الحصول على عدم توفر بنك معطيات بخصوص االقتن

 .المعلومات المتعلقة بالمؤشر

  يتعلق المؤشر بالملفات التي تحت إشراف اإلدارة المركزية للوزارة مباشرة وال يهم ملفات

 . االقتناءات لدى باقي المؤسسات وذلك لعدم توفر المعطيات المتعلقة بكل الشراءات

 برنامج تقديري سنوي مفصل من طرف المؤسسات المعنية  ال يوجد: بالنسبة لتقديرات المؤشر

 .لحاجياتها من التجهيزات مما يساهم في صعوبة ضبط التقديرات المتعلقة بالمؤشر
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 3.3.0بطـاقة مـؤشــــر 

 

 3.3.0: رمز المؤشر

 . نسبة مؤسسات التعليم العالي التي تعمل في فضاءات قارة: تسمية المؤشر

 2019جويلية : المؤشر تاريخ تحيين

 

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 .القيادة والمساندة: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 .اإلدارة المركزية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليها لمؤشر .0

 .والبنايات  االعتماداتتحسين التصرف في  : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

نسبة مؤسسات التعليم العالي التي تعمل في فضاءات قارة بالنسبة للعدد  : تعريف المؤشر  .0

 .الجملي لمؤسسات التعليم العالي

 .مؤشر نشاط: نوع المؤشر .8

 .مؤشر نجاعة:طبيعة المؤشر .6

 الوزارة: التفريعات .0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر  

العدد /قارة عدد مؤسسات التعليم العالي التي تعمل في فضاءات  :طريقة احتساب المؤشر .1

 .الجملي لمؤسسات التعليم العالي

 .نسبة: وحدة المؤشر .0

عدد مؤسسات التعليم العالي التي تعمل في فضاءات  :المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 . قارة والعدد الجملي للمؤسسات

تجميع المعطيات من اإلدارة العامة :  طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .0

 .ايات والتجهيزاتللبن

 .اإلدارة العامة للبنايات والتجهيزات : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .8

 .الثالثي األول من السنة: تاريخ توفر المؤشر .6

الترفيع في نسبة مؤسسات التعليم العالي التي تعمل في فضاءات : القيمة المستهدفة للمؤشر .0

 .قارة 

 .اإلدارة العامة للبنايات والتجهيز: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر  

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .0

 المؤشر
 توقعات م .ق اإلنجازات

2016 0110 0112 0119 2001 0101 0100 

عدد مؤسسات التعليم 

العالي التي تعمل في 

 فضاءات قارة

142 144 147 148 020 022 022 

العدد الجملي 

لمؤسسات التعليم 

 العالي

174 174 174 174 174 174 174 

نسبة مؤسسات التعليم 

العالي التي تعمل في 

 فضاءات قارة

20.2% 26.32% 21.12% 22.12% 22.32% 22.22 % 22.1% 

 

 رسم بياني .0

 

 : تحليل وتعليق النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .7

من مجموع  6102سنة  %21.12التعليم العالي التي تعمل في فضاءات قارة  بلغت نسبة مؤسسات 

مؤسسات التعليم العالي وستعمل الوزارة على الترفيع في هذه النسبة تدريجيا في الفترة القادمة وذلك 

 :بـ 

174 174 174 174 174 174 174 

142 144 147 148 151 156 
166 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 عدد مؤسسات التعليم العالي التي تعمل في فضاءات قارة العدد الجملي لمؤسسات التعليم العالي
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مواصلة بناء وتهيئة المقرات بالنسبة للمؤسسات المتواجدة في مقرات وقتية وبالتالي تحسين  -

العمل داخل المؤسسات وتطوير الحياة الجامعية وجودة التكوين بالنسبة إلى الطالب حيث ظروف 

مقر دائم لترتفع نسبة  منظومات الصناعية بقابس منتمكين المعهد العالي لل 6102سيتم سنة 

 . %85.06المؤسسات القارة إلى  

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة .1

 :لمقرات التي تم الشروع فيها خالل السنوات األخيرة، وهي كاالتياتمام انجاز بعض ا

  6102سنة: 

o المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس 

اتمام انجاز المشاريع التي مازالت بصدد الدراسات األولية أو الدراسات الفنية فيما يتعلق بالفضاءات 

 المسوغة حاليا،

 : 6161أهمها سنة  -

o المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت . 

o المعهد العالي للموسيقى بصفاقس 

o بتوزرات اإلنسانيدراسات التطبيقية في المعهد العالي لل 

 :6160سنة  -

o المعهد العالي للموسيقى بتونس 

o المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة 

o المعهد العالي للمهن والحرف بقفصة 

o بسيدي بوزيد المعهد العالي للمهن والحرف 

o معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة 

 :2162سنة  -

o معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة 

o المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة 

o المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة 

o المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة. 

o المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 

o المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس 

o المعهد العالي لإلعالمية والملتيميديا بقابس 
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o المعهد العالي لإلعالمية بأريانة 

o القيروان  المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ب 

o معهد بورقيبة للغات الحية 

ئمة توفير مخزون عقاري لمؤسسات جامعية في فضاءات مسوغة حاليا ومكتظة وغير مال -

 .لمتطلبات التكوين

 

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .2

 عدم انتهاء األشغال ببعض المشاريع حسب الرزنامة المضبوطة، -

 .تأخر في خالص المقاوالت -

 .عزوف بعض المقاوالت عن المشاركة في طلبات العروض -

 .عجز أو تقاعص المقاوالت في تنفيذ المشاريع -

خاصة بالنسبة للمشاريع الجهوية والراجعة خاصة لنقص  طول إجراءات تعيين المصممين -

 اإلطارات الفنية ببعض اإلدارات الجهوية للتجهيز

 . غياب برنامج وآليات واضحة لمتابعة استغالل الفضاءات وصيانتها -
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 0.1.0بطــاقة المــؤشر

 

 1.1.0: رمز المؤشر

 المسؤوليات العليا بالوزارة رأسعلى  النساءنسبة  : تسمية المؤشر

 . 6102جويلية : تاريخ تحيين المؤشر

 

I- الخصائص العامة للمؤشر : 

 .القيادة والمساندة: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر. 1

 .اإلدارة المركزية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر. 0

 .برنامج القيادة والمساندةتطوير فاعلية نجاعة : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر. 3

عدد اإلناث من رؤساء الجامعات والعمداء ومديري المؤسسات الجامعية  :تعريف المؤشر. 0

  للمسؤوليات العليا بالوزارةوالمديرين العامين باإلدارة المركزية بالنسبة للعدد الجملي 

 .مؤشر نشاط: نوع المؤشر. 8 

 .مؤشر نجاعة: طبيعة المؤشر. 6

 .الوزارة: التفريعات. 0

II- التفاصيل الفنية للمؤشر : 

عدد اإلناث من رؤساء الجامعات والعمداء ومديري المؤسسات  :طريقة احتساب المؤشر .1

العدد الجملي لرؤساء الجامعات والعمداء / الجامعية والمديرين العامين باإلدارة المركزية 

 . 0ومديري المؤسسات الجامعية والمديرين العامين باإلدارة المركزية 

 .نسبة: وحدةالمؤشر .6

 .معطيات إدارية :المؤشرالمعطيات األساسية الحتساب . 3

تجميع المعطيات من إدارة الموارد : طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر . 0

 .البشرية

 .إدارة الموارد البشرية: مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 8

 .الثالثي األول من السنة: تاريخ توفر المؤشر. 6

في حدود  % 72فيع في عدد اإلناث من المسؤوليات العليا لتبلغ   التر: القيمة المستهدفة للمؤشر.0

 .6166سنة 

 .الديوان :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 2
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( االنجازات)سلسلة النتائج  .1

 المؤشر

 التقديرات م.ق االنجازات

0116 0110 0112 0119 0101 0101 0100 

عدد اإلناث من رؤساء الجامعات 

والعمداء ومديري المؤسسات 

الجامعية والمديرين العامين 

 باإلدارة المركزية

- - - 13 23 23 32 

العدد الجملي لرؤساء الجامعات 

والعمداء ومديري المؤسسات 

الجامعية والمديرين العامين 

 باإلدارة المركزية

- - - 612 612 612 612 

 على رأس النساءنسبة 

 المسؤوليات العليا بالوزارة
- - - 66 % 63% 76 % 72 % 

 : تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .6

تعمل الوزارة على الرفع من عدد اإلناث في مستوى المسؤوليات العليا بالوزارة وذلك تزامنا مع 

الملحوظ في عدد خريجي التعليم العالي من اإلناث علما وأن عدد اإلناث من المديرين  اإلرتفاع

إناث  6ذكور خالفا لعدد رؤساء الجامعات  2اناث مقابل  3العامين باإلدارة المركزية يعتبر جيد 

 .إناث  71ذكور مقابل  020ذكور ومديري المؤسسات الجامعية  00مقابل 

 رسم بياني. 3
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 :نشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودةأهم األ.0

 .تشجيع اإلناث على الترشح لنيل المسؤوليات العليا بالوزارة -

.احترام  خصوصيات المرأة ومراعاة الجانب األسري -  

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 2

 . باستثناء المديرين العامين باإلدارة المركزية يتم فيها التعيين لالنتخابأغلب هذه المناصب تخضع  -
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 الفــاعلين العموميين 
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 مركز البيوتكنوجيا بصفاقس: 1بطـاقة عدد 

 

 البحث العلمي: البرنامج 

I- التعريف 

إجراء الدراسات والبحوث في مختلف مجاالت البيوتكنولوجيا وتطويرها : النشاط الرئيسي .1

لخدمة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وخاصة في ميادين الفالحة والصناعة والطاقة والبيئة 

 .والصحة

 :ترتيب الفاعل العمومي .0

 .   0227نوفمبر  11بتاريخ  0173/0227األمر عدد   : مرجع اإلحداث .3

 . 6112لسنة  102أمر عدد  : اإلداري والماليمرجع التنظيم  .0

  : (0112-0118عقد البرنامج ) 0118ماي  00:تاريخ إمضاء أخر عقد برنامج .8

II- إطار األداء  

تندرج ضمن اإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والمتمثلة في تسخير  :اإلستراتيجية العامة .1

وتعزيز جودة برامج التعليم العالي وتحفيز جميع الكفاءات لخدمة التنمية الوطنية في كل أبعادها 

 :التمييز العلمي وتتضمن اإلستراتيجية محورين

 :البحث والتجديد

األمن الغذائي والمائي وذلك من خالل تثمين التنوع البيولوجي ومقاومة الملوحة والجفاف وآلفات -

 .الضارة 

 ض السرطان خاصةصحة المواطن وذلك من خالل تطوير البدائل الحيوية لمعالجة مر-

 .التنمية المستدامة وذلك من خالل تثمين النفايات الصناعية والمنزلية والمحافظة على المحيط

 :التكوين ونقل التكنولوجيا

 .تأطير رساالت الدكتوراه، الماجستير ومشاريع ختم الدروس: التكوين 

 .الصناعينقل التكنولوجيا وذلك من خالل براءات اإلختراع والتفتح على المحيط 

 

 : تحديد المساهمة في أهداف البرنامج .0

يساهم المركز في تحقيق أهداف البرنامج مساهمة مباشرة من خالل إمضاء عقد برنامج للرباعية 

6102-6166. 
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  :أهم األولويات واألهداف .3

 أهداف البرنامج أهداف المؤسسة

تدعيم إشعاع المركز من خالل الترفيع في عدد 

المقاالت العلمية بالمجالت المفهرسة، براءات 

 اإلختراع

 تطوير اإلنتاج العلمي وتحسين جودته

التفتح على المحيط اإلقتصادي  تدعيم الشراكة بين الصناعيين والمركز

 واالجتماعي

تدعيم الوحدات المختصة بنقل التكنولوجيا وتثمين 

 البحث نتائج

 تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا

 تركيز منظومة مندمجة للجودة

Iso 9001.iso45001.iso14001.iso17025 

 تعزيز منظومة حوكمة البحث العلمي

  :األنشطةمؤشرات قيس األداء وأهم  .0

 األنشطة المؤشرات األهداف

تدعيم اشعاع المركز من خالل 

الترفيع من عدد المقاالت 

العلمية بالمجالت المفهرسة ، 

 ....براءات اإلختراع

عدد المقاالت العلمية -

 بالمجالت المفهرسة

 عدد براءات اإلختراع-

تحفيز الباحثين من خالل ارساء -

 مناخ عمل مالئم ومشجع

تعزيز منظومة الصيانة الوقائية -

 ميةللتجهيزات العل

تسريع إجراءات الشراءات -

 العمومية

تدعيم الشراكة بين الصناعيين 

 والمركز

عدد االتفاقيات المبرمة 

 بين الصناعيين والمركز

تدعيم البحوث الموجهة 

 للصناعيين

تدعيم الوحدات المختصة بنقل 

التكنولوجيا وتثمين نتائج 

 البحث

 عدد المنصات التكنولوجية

 عدد الوحدات المختصة

 ير اإلعتمادات الالزمةتوف

 تركيز منظومة مندمجة للجودة

Iso9001.iso45001.iso14

001 

.iso17025 

عدد الشهائد المتحصل 

 عليها من طرف المركز 

 عدد التحاليل المعتمدة

تكوين أعوان المركز في مجال 

 الجودة 

توفير اإلعتمادات الالزمة 

 للمعدات
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 توقعات اإلنجاز المؤشر

0101 0101 0100 

 061 071 072 عدد المقاالت العلمية بالمجالت المفهرسة

 عدد براءات اإلختراع الوطنية

 عدد براءات اإلختراع الدولية

01 

0 

01 

0 

01 

6 

عدد اإلتفاقيات المبرمة بين الصناعيين والمركز 

 وطنيا

عدد اإلتفاقيات المبرمة بين الصناعيين والمركز 

 دوليا

00 

6 

06 

6 

07 

6 

 7 6 0 التكنولوجيةعدد المنصات 

 7 6 0 عدد الشهائد المتحصل عليها من طرف المركز

 2 2 2 عدد التحاليل المعتمدة

 : اإلجراءات المصاحبة. 0

 المصادقة على الهيكل التنظيمي للمركز -

 تركيز وحدات مختصة -

 تدعيم الموارد البشرية بالمركز -

III- الميزانية: 

 .بالدينار 6161تقديرات ميزانية 

  

 تجهيز تدخل+تصرف+تأجير مصدر المورد الموردنوع 

الموارد العامة  منحة الدولة

 للميزانية

2723.111 

= 

1361.111 

+ 

261.111 

+ 

17.111 

262.111 

0111.111 

اإلتفاقيات المبرمة  موارد ذاتية

 مع الصناعيين

71.111  -

اتفاقيات وشراكات  موارد أخرى

 علمية

611.111 011.111 
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 مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة: 2بطـاقة عدد 

 

 البحث العلمي: البرنامج 

 

I- التعريف 

 تثمين البحث: النشاط الرئيسي  .0

 : ترتيب الفاعل العمومي .6

 .   6112فيفري  02بتاريخ  772/6112األمر عدد   : مرجع اإلحداث .7

 . 02/16/6101المؤرخ في   6101لسنة  7121أمر عدد  : مرجع التنظيم اإلداري والمالي .1

  (6102-6102عقد البرنامج ) 6102أكتوبر  62:تاريخ إمضاء أخر عقد برنامج .2

 

II- إطار األداء  

  :اإلستراتيجية العامة 0

 .انجاز برنامج البحث الموكولة لهياكل البحث بالمركز -

المساهمة في تطوير البحث والتكنولوجيات في ميدان تكنولوجيات الطاقة وخاصة منها  -

 .والمستديمة والنظيفة والنجاعة في استعمالها واستبدالهاالطاقات المتجددة 

 .تطويق الطرق والتكنولوجيات الهادفة إلى ترشيد استهالك الطاقة في كل القطاعات -

 .إرساء ودعم الشراكة الدولية في مجال بحوث وتكنولوجيات الطاقة -

 .المساهمة في تكوين وتأطيرالطلبة الباحثين في مرحلة دراسات الدكتوراه  -

 . التشجيع على إحداث المؤسسات المجددة خاصة في إطار األقطاب التكنولوجية -

 .مساهمة مباشرة : تحديد المساهمة في أهداف البرنامج -6

  :أهم األولويات واألهداف .7

 .التعريف على نطاق وطني ودولي باإلمكانيات العلمية والتكنولوجية للمركز -

إدراج مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة كمؤسسة حكومية تعنى بالدراسات اإلستاتيجية  -

 .والتكنولوجية للدولة في مجاالت الطاقة المجددة

العمل على سن برامج تكوين مستمر لطاقم مركز البحوث وتكنولوجيات الطاقة في مجاالت  -

 .اقة المجددةالطاقة المجددة وكيفية إعداد دراسات المشاريع المتصلة بالط
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العمل على توجيه طاقم مركز البحوث وتكنولوجيات الطاقة للعمل على مشاريع بحثية ذات  -

 .صلة كبيرة باستراتيجيات الدولة في مجاالت الطاقة المتجددة

العمل على تعزيز الشراكة بين طاقم مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة والنسيج الصناعي  -

 واإلقتصادي

نتاج العلمي من نشريات في مجالت علمية إلى براءات يمكن تسويقها العمل على تغيير اإل -

 للنسيج الصناعي

العمل على تكوين طاقم مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة على التخصص في صياغة  -

 .المشاريع العلمية

 :  مؤشرات قيس األداء وأهم األنشطة .1

 نمو عدد البراءات سنويا للمركز -

 وجيات الطاقة عن طريق المشاريع وتقديم الخدماتنمو مداخيل مركز بحوث وتكنول -

 نمو عدد المشاريع الوطنية والدولية ذات صلة باألولويات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة -

نمو عدد الطلبة للدتواره والماجستير المؤطرين بمركز وتكنولوجيات الطاقة في مجال الطاقة  -

 .المتجددة

 : اإلجراءات المصاحبة  .2

 المعامالت اإلدارية بين المخابر واإلدارة العامة لمركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة رقمنة -

 .تركيز حاسوب آلي للقيام بعمليات البرمجة في مجال الطاقة المتجددة -

إعادة صياغة الموقع افلكتروني لمركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة وذلك لتعزيز إشعاع  -

 .اقين الوطني والدوليمركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة على النط

 القيام بصيانة البنايات من المخابر بصفة دورية -

اإلنطالق في تنفيذ مشروع النفق الهوائي الذي يتكون من العديد من المخابر ذات معايير  -

 دولية

 .إصالح المعدات العلمية والوحدات التجريبية التابعة للمشاريع العلمية -
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III-  الميزانية: 

 

 .بالدينار 6161المركز لسنة تقديرات ميزانية 

 6161تقديرات  البيان

 01 111.111 منحة الدولة بعنوان التأجير

 222 236 .220 منحة الدولة بعنوان التسيير

 36 111.111 منحة الدولة بعنوان التدخل

 220 220.236 الجملة

 

 6161تقديرات  البيان

 دفع تعهد

 أد 0311 أد 0311 تجديد بناية مخبر النفق:0مشروع  -

 أد 611 أد 611 عقود صيانة التجهيزات العلمية الثقيلة: 6مشروع -

 أد 0217 أد 0217 (تجهيزات علمية)تجهيز مخابر المركز :7مشروع 

 أد 31 أد 31 بناء قاعة أرشيف متكاملة: 1مشروع 

 أد 011 أد 011 تجهيزات إعالمية: 2مشروع 

 أد 011 أد 011 اقتناء أثاث مكاتب: 2مشروع 

عقود صيانة تجهيزات التبريد والتدفئة : 3مشروع 

المركزية وصيانة الشبكة الكهربائية بما ذلك المحول 

 المركزي

 أد 021 أد 021

 أد 111 أد 111 عقود صيانة للتجهيزات العلمية الثقيلة: 2مشروع 

 أد 211 أد 211 تهيئة مخبر التجارب ومخبر تحلية المياه: 2مشروع 

تهيئة المساحات الخضراء وبناء فضاء : 01مشروع 

 استراحة لفائدة أعوان المركز

 أد 021 أد 021

 أد 8003 أد 8003 
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 المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي: 3بطـاقة عدد 

 

 البحث العلمي: البرنامج 

I- التعريف 

والقياسات في ميدان البحوث القيام والنهوض بكل أنشطة البحث والتجارب : النشاط الرئيسي .0

 .والتحاليل الفيزيائية الكيميائية

 : ترتيب الفاعل العمومي .6

 .   0222جانفي  16بتاريخ   22/1القانون عدد   : مرجع اإلحداث .7

  6112فيفري  00المؤرخ في   6112لسنة  102أمر عدد  : مرجع التنظيم اإلداري والمالي .1

  (6102-6102عقد البرنامج ) 6102 :تاريخ إمضاء أخر عقد برنامج .2

II-  إطار األداء  

  :اإلستراتيجية العامة. 0

جعل منظومة البحث والتجديد في ميدان العلوم التحليلية دعامة القتصاد جديد يتميز بمضامين 

معرفية وتكنولوجية حسب استراتيجية ترتكز على تحسين أداء هذه المنظومة وتفعيل الدور الموكول 

 .بها إلى مستوى المقايس العالميةلها واإلرتقاء 

جعل برنامج البحث العلمي قاطرة فعلية للتنمية وذاك عبر توظيف نتائج البحث في منظومة  -

اإلنتاج والنقل التكنولوجي مما يتطلب تطوير وتحسين األساليب المعتمدة في مجال البحث العلمي 

 .المطلوب على المستوى اإلقتصادي واالجتماعي والتنمية والتجديد للتمكن من تحقيق اإلنعكاس

 .مساهمة مباشرة : تحديد المساهمة في أهداف البرنامج .6

  :أهم األولويات واألهداف .7

مزيد تطوير البحث العلمي والتقني في ميدان التحليل الفيزيائي والكيمائي وإدماجه في  -

 .الميدان اإلقتصادي واإلجتماعي

والتجارب والقياسات في ميدان البحوث التنموية والتحاليل النهوض بكل أنشطة البحث  -

 .الفيزيائية الكيميائية

تثمين نتائج البحث والعمل على استغاللها من طرف المؤسسات االقتصادية عبر إبرام  -

 اتفاقيات
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تشجيع الشراكة في ميدان البحث العلمي وتطوير التكنولوجيات مع مؤسسات التعليم العالي  -

نطاق التعاون الدولي عبر -مع المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة وفي والبحث وكذلك 

 .مشاريع بحث متعددة األطراف

تكوين الطلبة في مرحلة الدكتوراه وذلك في نطاق برنامج المعهد وإدماجهم على مستوى  -

 محاضن المؤسسات بالقطب

 تنظيم تظاهرات علمية -

 :  مؤشرات قيس األداء وأهم األنشطة .1

 دعم البحث العلمي: 1.0الهدف 

  

0112 

 م.ق

0119 

 التقديرات

0101 0101 0100 

رات في عدد المنشو:0.0.6المؤشر 

 المجالت العلمية المفهرسة
12 31 31 21 21 

عدد رساالت الدكتوراه : 6.0.6المؤشر

 والماجستير التي تمت مناقشتها
03 02 61 60 62 

عدد مخابر البحث : 7.0.6المؤشر 

 البحثووحدات 
1 1 1 1 1 

 توجيه البحث نحو األولويات الوطنية:  0.0الهدف 

  

0112 

 م.ق

0119 

 التقديرات

0101 0101 0100 

عدد مشاريع التنمية :0.6.6المؤشر 

 المرتبطة بالتنمية
1 2 2 3 2 

عدد االتفاقيات المبرمة : 6.6.6المؤشر

 مع المحيط االجتماعي واالقتصادي
72 01 02 62 71 

 .دعم نقل وتثمين نتائج البحث 3.0الهدف 

  

0112 

 م.ق

0119 

 التقديرات

0101 0101 0100 

عدد البراءات المسجلة :0.7.6المؤشر 

 على المستوى الوطني والدولي
0 1 0 6 7 
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عدد الماريع المتواجدة : 6.7.6المؤشر

بمحاضن المؤسسات بمراكز البحث 

 واألقطاب التكنولوجية

1 0 6 7 1 

عدد المشاريع المتأتية : 7.7.6المؤشر 

من تثمين نتائج البحث ومن تفرغ وتنقل 

 الباحثين

1 1 0 6 7 

 : اإلجراءات المصاحبة .2

 :يعاني المعهد من نقص في الموارد البشرية-

مكان  العدد الرتبة

 التعيين

 المبررات

 نقص في هذه اإلختصاصات المعهد  ملحق تعليم عالي اختصاص محاسبة 

خاصة بعد ادراج صرف 

 المرتبات بالمعهد

 المعهد  متصرف اختصاص موارد بشرية

 المعهد  متصرف اختصاص مالية

 نقص في هذه اإلختصاصات المعهد  متصرف اختصاص تسويق

 المعهد  عامل اختصاص بناء

 المعهد  عامالت نظافة

 المعهد  حارس ليلي

 

III- الميزانية: 

 (بالدينار) 0101تقديرات ميزانية المركز لسنة 

 6161تقديرات  6102م .ق 6102انجازات  البيان

 1.211.111 2.111.111 1 منحة الدولة بعنوان التأجير

 222.211.111 636.111.111 603.211.111 منحة الدولة بعنوان التسيير

 21.111.111 22.111.111 22.111.111 منحة الدولة بعنوان التدخل

 621.111.111 621.111.111 732.111.323 الموارد الذاتية

 1.111.011.111 820.111.111 602.601.020 الجملة
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 الموارد

 الفارق 6161تقديرات  6102م .ق 6102انجازات  

منحة الدولة 

 بعنوان التسيير

603.211.111 636.111.111 222.211.111 161.211 

 1 621.111.111 621.111.111 713.111.111 الموارد الذاتية

فواضل ميزانيات 

 سابقة

62.11.323 1.111 1 1 

 000.811 906.811.111 800.111.111 893.601.020 الجملة

 

خالل سنة  % 22هذا وتجدر اإلشارة ان نسبة تغطيةالموارد الذاتية لنفقات التسيير بلغت نسبة 

6102 

 اإلعتمادات البيان

 2.670.212 ميزانيات سابقةفواضل 

 1 6102فواضل ميزانية 

 222.627.772 6102الموارد الذاتية المنجزة 

 293.800.920 الجملة

 جدول تفصيلي للموارد الذاتية

 المبلغ مصدر الموارد

 التحليل والخبرات

 التكوين

 مداخيل متأتية من اإلدخار

 معلوم كراء مشرب المعهد

 العمومية مداخيل كراس سروط الصققات

 استرجاع مبلغ األدا على القيمة المضافة المقدمة

372.226.262 

33.121.262 

07.121.232 

0.111.111 

6.201.111 

20.012.212 

 228.093.338 المجموع

 

 

 



209 

 

اإلعتمادات  البيان

 المتبقية

 0101تقدرات  0119م .ق 0112انجازات 

 دفع تعهد دفع تعهد دفع تعهد

 اإلستثمارات -1

  البحوث العلمية العامة:المباشرة

 مشاريع متواصلة

   32.222.222  22.711.116  32.222.222 تجهيزات ادارية

     273.323.010  1 تجهيز مخابر

برنامج اعتماد 

 مخابر

062.111    062.111   

 اإلستثمار في ميدان البحث: التمويل العمومي -0

 مشاريع متواصلة

صيانة التجهيزات 

 العلمية الكبرى

061.262.322 602.11 022.111 711.111 611.111  011.111 

   21.111  21.111 011.111 21.111 تجهيزات إعالمية

   71.111 71.111   1 اقتناء مكيفات

اقتناء تجهيزات 

 علمية

012.200.022 0.311.111 322.111 221.111 0.072.111  121.111 

  - -  021.111 021.111 22.712.731 اعتماد مخابر بحث

   011.111  011.111 611.111 12.223.761 مخبر الميترلوجا

 21.111  31.111 021.111   1 تهيئات مختلفة

 

 0101مشاريع جديدة تم اقتراحها في مشروع ميزانية 

صيانة التجهيزات العلمية 

 الكبرى

     211.111 611.111 

 6.111.111 1.211.111      اقتناء تجهيزات علمية

 21.111 21.111      تجهيزات اداري

 011.111 611.111      الميترولوجيا الكيميائية

 011.111 011.111      اقتناء وسائل نقل

 21.111 21.111      فضاء الشراكة والتسويق

 21.111 21.111      مستلزمات الصحة

 0.211.111 0.211.111      تهيئة وحدة الرسكلة

 011.111 011.111      تهيئة فضاء اإلستقبال

 0011.111.111 0.011.111      الجملة
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 مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية: 0بطـاقة عدد 

 

 برنامج البحث العلمي 

I- التعريـــف  

 :النشاط الرئيسي. 0

 انجاز برامج البحث التنموي في اطار عقود أهداف في قطاع المياه - 

 المساهمة في تطوير البحث العلمي و التكنولوجي في قطاع المياه  -

القيام بكل البحوث و التجارب و االختبارات التي يمكن أن تطلبها الوزارات والهيئات الوطنية  -

 . ي إطار اتفاقيات يتم إبرامها للغرضوالمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة وذلك ف

 . إنجاز برامج البحوث العلمية و التطوير -

 .    المساهمة في تطوير العلوم و التكنولوجيات في قطاع المياه -

 .        تكوين و تأطير الطلبة في مراحل الهندسة، الماجستير و الدكتوراه -

 .تثمين نتائج البحث في قطاع المياه -

 .          تأمين اليقظة التكنولوجية في قطاع المياه -

 : ترتيب الفاعل العمومي – 0

لسنة  773أحدث مركز بحوث و تكنولوجيات المياه بمقتضى األمر عدد : مرجع اإلحداث – 7

 .   و هو مؤسسة ذات صبغة إدارية  6112فيفري   02المؤرخ في  6112

تم تحويل مركز بحوث و تكنولوجيات المياه  إلى مؤسسة : مرجع التنظيم اإلداري و المالي – 1

 60المؤرخ في  6101لسنة   7121عمومية ذات صبغة  علمية و تكنولوجية بمقتضى األمر عدد 

  6101ديسمبر 

عقد البرنامج  :تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و الفاعل العمومي – 2

و البحث العلمي من جهة ومركز بحوث و تكنولوجيات المياه ببرج المبرم بين وزارة التعليم العلي 

 .6102أكتوبر  62السدرية من جهة أخرى بتاريخ 

II- األداء إطـــــار : 

  :االستراتيجية العامة – 1

توظيف نتائج البحث خاصة في مجال معالجة وتحلية المياه و التكلس وكذلك التشخيص و التقييم  -

كما يعمل المركز على تطوير تقنيات . وتطهير المياه المستعملة عبر  إدخال تقنيات مبتكرة وجديدة

ملة قصد إعادة األكسدة المتقدمة لمعالجة المياه المستعملة  وتثمين المواد العضوية في المياه المستع
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استخدامها، إضافة إلى السبر الجيوفيزيائي لمخازن المياه السطحية و العميقة و دراسة التأثيرات 

 . المناخية على الموارد المائية

البحث، وخلق مناخ مالئم للتثمين و التجديد و نقل التكنولوجيا خاصة في مجال المياه وذلك  تثمين -

 .باالنفتاح على المحيط االقتصادي و االجتماعي

يساهم مركز بحوث و تكنولوجيات المياه ببرج السدرية  :تحديد المساهمة في أهداف البرنامج – 3

دفع وتطوير البحوث العلمية في مجاالت المياه بصفة مباشرة في دفع محركات التنمية وذلك ب

 .المتعددة و السعي إلى تثمين كل نتائج البحوث في المجاالت ذات الصلة

أهم األهداف الخاصة بمركز بحوث و تكنولوجيات المياه ببرج  :أهم األولويات و األهداف – 0

 :السدرية تتمثل في 

 الترفيع من اإلنتاج العلمي و تحسين جودته. 

  دعم نقل و تثمين نتائج البحث و ذلك بالمساهمة في تطوير حلول مجدده لالشكاليات التي

 .يمكن أن تحدث في قطاع المياه

 يلخص الجدول التالي األهداف التي تعكس التوجهات : مؤشرات قيس األداء وأهم األنشطة

 :المياه ببرج السدريةالكبرى و االهداف في مجال البحث العلمي بالنسبة لمكرز بحوث وتكنولوجيات 

 األهداف مؤشرات قيس أداء الهدف

 عدد المنشورات العلمية – 0

 عدد المنشورات العلمية المشتركة مع باحثين أجانب  – 6

 عدد األطروحات المنجزه و المرتبطة بالتجديد و التفتح على المحيط  – 7

مخرجات أنشطة يمثل الهدف في تشجيع المنشورات العلمية باعتبارها من أهم 

البحث إذ تمكن من نشر النتائج المتحصل عليها من قبل فرق البحث و التي يتم 

 .اعتمادها لتطوير البحوث و تثمينها

كما يعتبر عدد المقاالت العلمية بالمجاالت المفهرسة من أهم المؤشرات المعتمدة 

ية هي النتاج دوليا لقيس أداء منظومات البحث العلمي باعتبار أن المنشورات العلم

 .المباشر ألنشطة البحث و بالتالي تمكن من تقييم المردودية العلمية

  

 

 

الترفيع من 

اإلنتاج 

العلمي و 

تحسين 

 جودته

 

 .عدد براءات االختراع المسجلة من قبل هياكل البحث – 0

 .عدد اتفاقات الشراكة بين هياكل البحث و المؤسسات االقتصادية – 6

 .المشاريع المتأتية من تثمين نتائج البحث ومن تفرغ و تنقل الباحثين عدد – 7

دعم نقل و 

تثمين نتائج 

 البحث
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يمثل تثمين نتائج البحث و نقل التكنولوجيا رافدا أساسيا للتنمية االقتصادية و 

واعتبارا لقيمة نتائج . االجتماعية وذلك عبر توظيف نتائج البحث في منظومة االنتاج

وجي للمنتجات من جهة و لكلفتها المالية البحث وانعكاساتها على المضمون التكنول

. من جهة ثانية، توجب العمل على حمايتها بواسطة براءات اختراع وذلك قبل نشرها

كما يرتكز برنامج . ويتطلب هذا التمشي نشر ثقافة الملكية الفكرية لدى الباحثين

على تثمين البحث على توطيد الشراكة بين المؤسسات االقتصادية و مراكز البحث و

 .العمل على االستغالل الفعلي لنتائج البحث ليكون فعال قاطرة للتنمية االقتصادية

 .األنشطة  التي تساهم مباشرة في تحقيق األهداف المذكورة   

 األنشطة

 

 تقديرات

6161 

 المؤشر

 
 الهدف

تحفيز الباحثين على االنتاج بإحداث  -

 .البحث العلميمنحة تشجيع على 

دعم االشتراكات االلكترونية بالمجالت  -

 .العلمية المفهرسة

اعتبار معيار االنتاج العلمي في تحديد  -

 التمويالت الخاصة بكل مخبر 

الترفيع من   عدد المنشورات العلمية - 0 072

 اإلنتاج

العلمي  

وتحسين 

 جودته

 

85% 

عدد المنشورات العلمية  - 6

 باحثين أجانبالمشتركة مع 

 

61 

عدد األطروحات المنجزة  - 7

المرتبطة بالتجديد و التفتح 

 على المحيط

مواصلة تمويل تسجيل براءات  -

 .االختراع

تطوير ثقافة الملكية الفكرية عبر  -

 .دورات تكوينية

تحفيز هياكل البحث على مزيد االهتمام  -

بالبحوث التنموية عبر االرتقاء بعدد 

المبرمة مع المحيط االقتصادي االتفاقات 

 .و االجتماعي

 

6 

عدد براءات االختراع  -0 

 المسجلة من قبل هياكل البحث

دعم نقل و 

تثمين نتائج 

  البحث

07 

عدد اتفاقات الشراكة بين  - 6

 هياكل البحث و المؤسسات

 . االقتصادية

 

6 

المشاريع المتأتية من  عدد - 7

تثمين نتائج البحث ومن تفرغ 

 و تنقل الباحثين
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III- الميزانيــــــــــة 

جدول تأليفي ألهم الموارد والنفقات ومصدرها الخاصة بمركز بحوث و تكنولوجيات المياه بالنسبة 

 6161للسنة المالية 

 بحساب الدينار 

 البيان 6161تقديرات  مصدر التمويل

 ميزانية التصرف 000 660 

منحة الساعات االضافية و العمل  000 10 منحة الدولة

 الليلي

 موارد ذاتية

(15 000) 

  منحة الدولة

(569 000) 

 وسائل المصالح 000 584

 التدخل العمومي 000 66 منحة الدولة

 ميزانية التنمية 000 310 1 

 االستثمارات المباشرة 000 680 الموارد العامة للمزانية

 التمويل العمومي 000 630 الموارد العامة للمزانية

 المجموع 000 970 1 

 .تعتبر هذه الميزانية ضعيفة جدا لتطوير المركز نحو أالمتياز و لتحقيق أهدافه
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 مركز البحث في الرقميات بصفاقس: 8بطاقة عدد 

 

 البحث العلمي: البرنامج 

I- التعريف  

 البحث العلمي :النشاط الرئيسي. 1

 برنامج فرعي :ترتيب الفاعل العمومي. 0

كما تم تنقيحه  6106جويلية  63المؤرخ في  6106لسنة  0602األمر عدد  :مرجع اإلحداث. 3

  .6102ديسمبر  11المؤرخ في  6102لسنة  6002باألمر الحكومي عدد 

 6112فيفري  00في  المؤرخ 6112لسنة  102األمر عدد :مرجع التنظيم اإلداري و المالي. 0

 المتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث وطرق تسييرها

عقد (: إذا وجد)تاريخ إمضاء أخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و الفاعل العمومي . 8

 .6102-6102البرنامج 

II- إطاراألداء: 

حديد مالمح اإلستراتيجية العامة للفاعل يتم من خالل هذه الفقرة ت :اإلستراتيجية العامة .0

 .العمومي بما يتوافق مع إستراتيجية البرنامج الذي تنضوي ضمنه

يعمل الفاعل العمومي في إطار البرنامج الفرعي على تحقيق األهداف الخاصة ببرنامج البحث 

 : العلمي عبر تحقيق أهداف هذا البرنامج وذلك ب

عتمدة على التجديد في مجال الرقميات وذلك عبر تعزيز دعم وتطوير البحوث التطبيقية الم -

انتداب الباحثين المتميزين في االختصاصات المطلوبة، وإحداث مخبر بحث والتركيز على أنشطة 

البحث في المجاالت المجددة وذات القيمة المضافة كذلك الشأن بالنسبة لتكوين الباحثين المرسمين 

متعلقة ببعث المشاريع واالنصهار في المنظومة االقتصادية وأخيرا بمرحلة الدكتوراه على اآلليات ال

 . العمل على الحصول على اإلشهاد بالنسبة لمخابر البحث

التحكم في التكنولوجيات الدقيقة لتأمين خدمات لفائدة المحيط وذلك عبر تكوين الباحثين في  -

التحكم في الطاقة، الحوكمة تكنولوجيات الصحة، التصرف و)  الميادين التكنولوجية الدقيقة 

 ....(. االلكترونية 

بناء شراكة دائمة مع المؤسسات الناشطة في مجال الرقميات وذلك عبر البحث على  -

المؤسسات الراغبة في تطوير أنشطة البحث والتجديد وإمضاء االتفاقيات معها والحضور الفعال في 

 .التظاهرات العلمية ذات العالقة بمجال الرقميات
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السعي إلى انخراط المركز في مجمعات بحث في مجاالت التكنولوجيات الرقمية عبر بعث  -

 . مجمع في مجال تكنولوجيات الصحة وبعث مشاريع مشتركة مع الهياكل االقتصادية واالجتماعية

وضع محيط اقتصادي للتجديد ونقل التكنولوجيا وذلك عبر إحداث وحدة مختصة في مجال  -

 .وتثمين نتائج البحث باإلضافة إلى تكوين مختصين في مجال تسويق نتائج البحثنقل التكنولوجيا 

إدماج المركز في شبكات مراكز دولية متميزة عبر إبرام اتفاقيات شراكة مع مراكز بحث  -

 . دولية

 .إحداث مخابر بحث دولية بالشراكة مع المراكز الدولية المتميزة -

 . 6161العروض الدولية وال سيما أفق المساهمة في مشاريع بحث في إطار طلبات  -

المساهمة في تركيز إدارية حديثة تستجيب لحاجيات جميع المتدخلين عبر تركيز منظومة  -

للتصرف في الجودة وتشجيع تكوين األعوان باإلضافة إلى تركيز تطبيقات التصرف اإلداري 

 .كزوالمالي وتطوير نظام معلومات مالئم مع تدعيم الموارد الذاتية للمر

 مساهمة مباشرة  :تحديد المساهمة في أهداف البرنامج. 0

تحديد أهم األهداف الخاصة بالفاعل العمومي و التي تتوافق كليا : أهم األولويات و األهداف. 3

المؤسسة العمومية و ما يقابلها من /ذكر أهداف المنشأة) أوجزئيا مع أهداف و أولويات البرنامج 

 (.أهداف البرنامج

 مخبر جديد إحداث  -

 من إطار التدريس صنف أ   % 71بلوغ نسبة  -

 اتفاقيات جديدة مع مكونات المحيط االقتصادي  12إبرام  -

 مشاريع تنافسية ضمن المشاريع الوطنية  17الحصول على  -

 اإلنخراط في مجال الجودة ضمن تركيز منظومة السالمة المعلوماتية  -

أهم ) أهم األنشطة المعهودة للفاعل العمومي تقديم  :مؤشرات قيس األداء وأهم األنشطة. 0

ذكر )و التي تساهم مباشرة في تحقيق القيم المنشودة للمؤشرات ...(االستثمارات و المشاريع الكبرى

المؤشرات الخاصة به بالتوافق مع مؤشرات البرنامج مع ذكر النسب المتوقع تحقيقها وفق الجدول 

 (.الزمني الخاص بالمؤشرات

 الت العلمية في المجالت العلمية المفهرسة عدد المقا -

 عدد أطروحات الدكتوراه التي تمت مناقشتها  -

 نسبة إطار البحث والتدريس من صنف أ  -
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 عدد االتفاقيات المبرمة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي  -

 تركيز برنامج دعم الجودة بالمركز  -

دقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل مساندة مالية، المصا) :اإلجراءات المصاحبة. 8

 ...(بالموارد البشرية الضرورية

يتم تحقيق األهداف المشار إليها أعاله عبر تدعيم ميزانية العنوانين األول والثاني للمركز وتدعيم 

واإلسراع بإصدار األمر التنظيمي لمركز البحث في  االنتدابات خاصة في مجال الباحثين والتقنيين 

 الرقميات بصفاقس 

III- الميزانية: 

 :0101تقديم عام لتقديرات ميزانية الفاعل العمومي للسنة المالية 

 Ressources et sources de)تقديم جدول تأليفي يتضمن أهم الموارد و مصدرها 

financements) المبرمجة للسنة المالية ( األعباء) بما في ذلك تقديرات منحة الدولة و أهم النفقات

 :مع تبويبها على مستويين 6161

 ميزانية التصرف -

 (.بالنظر إلى خصوصية كل مؤسسة) التجهيز / ميزانية االستثمار أو  -

 المشاريع الجديدة  -1

 بحساب االلف دينار

 اعتمادات الدفع  اعتمادات التعهد  التكلفة المشروع

 221 221 221 بناء مساكن للزائرين 

 011 011 011 تعهد وتوسعة المدرج بالمركز  

 66 66 66 إنجاز الفتة خارجية للمركز

 13.1 13.1 13.1 تعهد وصيانة أرصفة المركز 

 72 72 72 تركيز قاعة للتنشيط الرياضي لفائدة أعوان المركز

إنجاز عقود صيانة للتجهيزات الكهربائية وتجهيزات 

 التكييف المركزي
23 23 23 

 06 06 06 تركيز منظومة سقي للمساحات الخضراء 

اقتناء منصات تكنولوجية في مجال انترنات األشياء 

 والتصرف الذكي في الطاقة 
202 202 202 

 1019.0 1019.0 1019.0 المجموع 
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 :المشاريع المتواصلة  -6

 : االستثمارات المباشرة - أ

  على الموارد العامة للميزانية: 

 اعتمادات الدفع اعتمادات التعهد التكلفة المشروع

م.ع.م  م.خ.ق.م  المسندة إلى  

0110غاية   

المسندة 

0112خالل   

م . ق

0119 

تقديرات 

0101 

المصروفة   ما بعد

إلى غاية 

0110 

المسندة 

0112خالل   

م . ق

0119 

تقديرات 

0101 

 ما بعد

اقتناء : 11 -1171 -12211

 وسائل نقل لفائدة المركز

71  71 - - - -  - - - 71 

بناء مركز : 12202-1171-20

 البحث في الرقميات 

1262 2170 1262 - - - - 6223 - - 0061 0223 

تجهيز : 12202-1172-20

 –مركز البحث في الرقميات 

 القسط األول 

1611 7721 211 - - - 7721 23 011 031 137 7721 

تجهيز مقر : 12211-1162-11

 –مركز البحث في الرقميات 

 تجهيزات إدارية 

662  662 - - - - - - - 662 1 

بناء مأوى : 13211-1211-20

مركز البحث في  –للسيارات 

 الرقميات بصفاقس 

62  62 - - - - - - - - 62 

تسييج :  13211-1210-20

مركز البحث في الرقميات 

23  - 23 - - - - 76 - 62 1 
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 بصفاقس 

تكييف :  13211-1210-20

المحالت التقنية بمركز البحث في 

 الرقميات بصفاقس

02  - 02 - - - - 02 - - 1 

توسعة : 20 -166ج-13211

مركز البحث  –مأوى السيارات 

 في الرقميات بصفاقس 

21 - - - 21 - - - - 21 - 1 

اقتناء : 20 -167ج-13211

مركز البحث  –تجهيزات علمية 

 في الرقميات بصفاقس 

011 - - - 011 - - - - 011 - 1 

تعهد : 20 -161ج-13211

وصيانة المبنى والشبكة 

مركز البحث في  –الكهربائية 

 الرقميات بصفاقس 

021 - - - 021 - - - - 021 - 1 

  على القروض الخارجية الموظفة: 

 اعتمادات الدفع اعتمادات التعهد التكلفة المشروع

م.خ.ق.م  المسندة إلى غاية  

0110 

المسندة 

خالل 

0112 

م . ق

0119 

تقديرات 

0101 

المصروفة  ما بعد

إلى غاية  

0110 

المسندة 

خالل 

0112 

م . ق

0119 

تقديرات 

0101 

 ما بعد

بناء مركز البحث في : 12202-1171-20

 الرقميات 

2170 2170 - - - - 2272 - - - 022 

 - 6672 761 211 710 - - - - 7721 7721تجهيز مركز البحث : 02202-1172-20
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القسط األول  –في الرقميات   

  0101جدول إجمالي في نفقات التنمية بالنسبة للمشاريع الجديدة بعنوان سنة 

   0101تقديرات   0119قانون المالية  التكلفة المشروع

 اعتمادات الدفع اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع اعتمادات التعهد

م.ع.م م.خ.ق.م  م.ع.م  م.خ.ق.م  م.ع.م  م.خ.ق.م  م.ع.م  م.خ.ق.م  م.ع.م  م.خ.ق.م   

 - - - - - - - - - - االستثمارات المباشرة  -0

  المشاريع الجديدة - - - - - - - - - - 

 - 1019.0  1019.0 - - - - - 1019.0 التمويل العمومي  -6

  1019.0  1019.0 - - - - - 1019.0 المشاريع الجديدة - 

 - 221  221 - - - - - 221 بناء مساكن للزائرين 

 - 011  011 - - - - - 011 تعهد وتوسعة المدرج بالمركز  

 - 66  66 - - - - - 66 إنجاز الفتة خارجية للمركز

 - 13.1  13.1 - - - - - 13.1 تعهد وصيانة أرصفة المركز 

 - 72 - 72 - - - - - 72 تركيز قاعة للتنشيط الرياضي لفائدة أعوان المركز

إنجاز عقود صيانة للتجهيزات الكهربائية 

 وتجهيزات التكييف المركزي
23 

- - - - - 
23 

- 
23 

- 

 - 06  06 - - - - - 06 تركيز منظومة سقي للمساحات الخضراء 

انترنات اقتناء منصات تكنولوجية في مجال 

 األشياء والتصرف الذكي في الطاقة 
202 

- - - - - 
202 

 
202 

- 

 - 1019.0 1 1019.0 1 1 1 1 1 1019.0 المجموع 
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 البيانات
م .ق  الفارق  الفارق  تقديــرات 

% 0119 0101 0119-0101  

التصرفنفقات  -أ     612700    

التأجير العمومي   06111  22111 60111 10.7 

      على الموارد العامة للميزانية

     األعوان القاّرون

   65000  األعوان المتعاقدون

وسائل المصالح   021111 061111 121111 60.0 

   111111 621111 على الموارد العامة للميزانية

للمؤسسة على الموارد الذاتية  71111 21111   

     على موارد أخرى 

التدخل العمومي   01111 20011 60011 332.8 

   23311 61111 على الموارد العامة للميزانية

        على الموارد الذاتية للمؤسسة

        على موارد أخرى 

نفقات التنمية -ب     5881400    

   0120111  االستثمارات المباشرة 

   0217111 031111 على الموارد العامة للميزانية

   6672111 761111 على القروض الخارجية الموظفة 

      على موارد أخرى

   1099011  التمويل العمومي 

   0302111 711111 على الموارد العامة للميزانية

   -  على القروض الخارجية الموظفة 

     على موارد أخرى

(  6102مخابر البحث قسط )دعم البحث الجامعي القاعدي   21111 80000 -  

   6494100   المجمــــوع
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 قصر العلوم بالمنستير: 6بطـاقة عدد 

 

 البحث العلمي: البرنامج 

I-  التعريف 

بعث حركية فكرية وثقافية وعلمية تشمل جميع أصناف المواطنين بما يدعم : النشاط الرئيسي .0

 .الفكري والثقافي والعلمي الذي تشهده البالد كما نص على ذلك قانون اإلحداثالنشاط 

 :ترتيب الفاعل العمومي .6

 .   6113جوان  11المؤرخ في  6113لسنة  72القانون عدد   : مرجع اإلحداث .7

  6112سبتمبر  2المؤرخ في  6112لسنة  7117أمر عدد  : مرجع التنظيم اإلداري والمالي .1

 :عقد برنامج تاريخ إمضاء أخر .2

 

II- إطار األداء  

  :اإلستراتيجية العامة -0

يعتبر قصر العلوم بالمنستير دعامة أساسية لبناء مجتمع المعرفة لك من خالل نشر الثقافة العلمية 

لدى جميع أصناف المواطنين وخاصة لدى الشباب مما يساهم في إشاعة الثقافة العلمية لدى العموم 

 .روح المبادرةويقظ تطلعات المواطنين الفكرية وينمي ملكة اإلبتكار واإلبداع لديهم ويشجعهم على 

 وتتبلور هذه التوجهات في تنمية المعرفة ونشرها،

 دعم جهود األنشطة العلمية وتطويرها،

 .مزيد تفتح قصر العلوم بالمنستير على المحيط

 :وتتركز هذه المحاور اإلستراتيجية على عدد من األهداف الفرعية التي تتمثل فيما يلي

 األهداف الفرعية المحاور اإلستراتيجية

المساهمة في  -0

 تنمية المعرفة ونشرها

نشر المعرفة وتحسيس العموم وتعويدهم على التعامل مع الطرق  -

 العلمية واالكتشافات

 تأمين تكوين تكميلي على المستوين المدرسي والجامعي -

 إشاعة ثقافة المؤسسة لدى العموم والتشجيع على روح المبادرة -

المساهمة في تأمين تكوين عن بعد بالتنسيق مع جامعة تونس  -

 اإلفتراضية
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دعم جودة  -6

األنشطة العلمية 

 وتطويره

 تطوير األنشطة العلمية وتنويعها -

 تحسين جودة األنشطة العلمية والخدمات -

 الترفيع في عدد الزائرين لقصر العلوم -

 تحسين نسبة رضاء الزائرين -

تفتح قصر  -7

ى العلوم بالمنستير عل

 المحيط

تدعيم التعاون العلمي والثقافي مع المؤسسات الجامعية  -

 واإلقتصادية والجاماعت والنوادي العلمية على المستوى الوطني

تدعيم التعاون العلمي والثقافي مع المؤسسات المماثلة لقصر العلوم  -

 .والمنظمات العلمية على المستوى الدولي

 

 :تحديد المساهمة في أهداف البرنامج -0

 :يساهم قصر العلوم في تحقيق أهداف برنامج التعليم العالي وذلك من خالل-

 اإلحاطة العلمية المبكرة بالتالميذ من خالل فتح فضاءات المؤسسة لممارسة أنشطة علمية متنوعة-

االختصاصات إضافة إلى إقامة التظاهرات والمسابقات مما يعزز  ةنوادي علمية ثقافية متعدد) 

 .(خريجي الجامعات مستقبالوينمي مهارات 

المساهمة في دعم تشغيلية التعليم العالي وفي تحسين جودة التكوين وذلك عبر تأمين تكوين إشهادي -

أو إعدادي لفائدة الطلبة في عديد المجاالت العلمية وخاصة في مجالي اإلعالمية وتعليم اللغة 

 .األنقليزية

ية وينمي ملكة االبتكار واإلبداع لديهم ويشجعهم على كما يساهم في إيقاظ تطلعات المواطنين الفكر

روح المبادرة وذلك من خالل إشاعة الثقافة العلمية وثقافة المؤسسة لدى الطلبة وتشجيعهم على 

 .إحداث المؤسسات المجددة واستحثاث خريجي التعليم العالي على إقامة مشاريع خاصة بهم

مؤسسات الجامعية ومكونات النسيج االقتصادي كما يعمل على إحداث حلقات للتواصل بين ال

واالجتماعي ويسعى إلى المساهمة في تأمين التعلم والتكوين عن بعد وإلى ابتكار أنماط جديدة 

 .للتكوين موجهة لفائدة الطلبة وذلك بالتنسيق مع جامعة تونس االفتراضية

 :أهم األولويات واألهداف -3

 :ا حددها قانون اإلحداث في تتمثل األهداف الرئيسية لقصر العلوم كم

المساهمة في تنمية المعرفة ونشرها قصد تمكين كافة المواطنين من اإلستفادة من تقدم  -

 العلوم،
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 تحسيس العموم وتعويدهم على التعامل مع الطرق واإلكتشافات العلمية، -

 إيقاظ تطلعات المواطنين الفكرية واستقطاب الشباب المتعلم، -

وثقافة المؤسسة لدى العموم وتنمية ملكة اإلبداع والتشجيع على إشاعة الثقافة العلمية  -

 المبادرة،

 المساهمة في تأمين التعلم والتكوين عن بعد وذلك بالتنسيق مع جامعة تونس اإلفتراضية، -

التشجيع على إحداث المؤسسات المجددة واستحثاث الخرجين من حاملي الشهادات العليا  -

 .على إقامة مشايع خاصة بهم

 .اث حلقات للتواصل بين المؤسسات الجامعية ومكونات النسيج االقتصادي والتجاريإحد -

 :  مؤشرات قيس األداء وأهم األنشطة .1

 األنشطة المؤشرات األهداف

 0.0: الهدف

المساهمة في 

تنمية 

المعرفة 

 ونشرها

نسبة تطور عدد  0.0.0المؤشر

المنتفعين بالمحضرات والملتقيات 

 العلمية

عدد المنتفعين في -المنتفعين في السنة الحالية عدد)

عدد المنتفعين في السنة ( /)السنة الماضية

 (الماضية

نسبة تطور عدد  6.0.0المؤشر

 المنتفعين من فضاء الملتميديا

عدد المنتفعين في -عدد المنتفعين في السنة الحالية)

عدد المنتفعين في السنة ( /)السنة الماضية

 (الماضية

نسبة تطو عدد  7.0.0المؤشر 

المنتفعين من المعارض العلمية 

 القارة

عدد المنتفعين في -عدد المنتفعين في السنة الحالية)

عدد المنتفعين في السنة ( /)السنة الماضية

 (الماضية

نسبة تطور عدد  1.0.0المؤشر 

 المنتفعين من العلوم المتنقلة

عدد المنتفعين في -المنتفعين في السنة الحالية عدد)

عدد المنتفعين في السنة ( /)السنة الماضية

 (الماضية

 6.0: الهدف

دعم جودة 

األنشطة 

العلمية 

 وتطويرها

نسبة تطور عدد  0.6.0المؤشر 

 األنشطة العلمية

عدد -عدد األنشطة العلمية في السنة الحالية)

عدد ( /)ةاألنشطة العلمية في السنة الماضي

 (األنشطة في السنة الماضية

نسبة تطور عدد  6.6.0: المؤشر

 الزائرين

عدد الزائرين في -عدد الزئرين في السنة الحالية)

عدد الزائرين في السنة ( /)السنة الماضية

 (الماضية
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 7.0الهدف

تفتح قصر 

العلوم 

بالمنستير 

 على المحيط

نسبة تطور عدد  0.1.0المؤشر 

والتعاون العلمي عقود الشراكة 

 المبرمة على المستوى الوطني

عدد عقود -عدد عقود الشراكة في السنة الحالية)

عدد عقود الشراكة ( /)الشراكة في السنة الماضية

 (في السنة الماضية

نسبة تطور عدد  6.1.0المؤشر 

التظاهرات المزدوجة مع المؤسسات 

والجامعية والجمعيات  اإلقتصادية

القطاع العام ) والنوادي العلمية     

 (والخاص

عدد -عدد التظاهرات المزدوجة في السنة الحالية)

عدد ( /)التظاهرات المزدوجة في السنة الماضية

 التظاهرات المزدوجة في السنة الماضية

نسبة تطور عقود   7.1.0 المؤشر

الشراكة والتعاون العلمي المبرمة 

 على المستوى الدولي

عدد عقود الشراكة المبرمة على المستوى الدولي )

عدد عقود الشراكة المبرمة على -في السنة الحالية 

عدد عقود ( /)المستوى الدولي في السنة الماضية

الشراكة المبرمة على المستوى الدولي المزدوجة 

 السنة الماضية في
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قانون  التقديرات

المالية 

0119 

  اإلنجازات

نسبة 

 التطور
6166 

نسبة 

 التطور
6160 

نسبة 

 التطور
6161 

نسبة 

 التطور

نسبة 

 التطور
 6103 نسبة التطور 6102

نسبة 

 التطور
6102 6102 

 

0.00

% 
14000 0.00% 14000 3.7% 14000 -0.30% 13500 13.02% 13540 8.15% 11980 -32.60% 00111 02732 

نسبة تطور عدد المنتفعين 

 بالمحضرات والملتقيات العلمية

المؤشر

0.0.0 

 0.0الهدف 

المساهمة في 

تنمية المعرفة 

 ونشرها

0.00

% 
5500 0.00% 5500 0.00% 5500 0.8% 5500 5.88% 5546 -17.08 5238 19.32 % 2703 2621 

نسبة تطور عدد المنتفعين من  

 فضاء الملتميديا

المؤشر

6.0.0 

25.00

% 
5000 33.3% 4000 0.00% 3000 5.7% 3000 198.7% 2338 -43.25% 950 -43.37% 0231 6222 

نسبة تطو عدد المنتفعين من  

 المعارض العلمية القارة

المؤشر

7.0.0 

0.00

% 
13000 4.00% 13000 0.00% 12500 2.4% 12500 2.36% 12201 -22.70% 11920 80.6% 02161 2221 

نسبة تطور عدد المنتفعين من 

 العلوم المتنقلة

المؤشر

1.0.0 

5.26

% 
200 5.5% 190 5.88% 180 1.9% 170 -9.8% 168 -5.58% 168 -11.26% 023 666 

انسبة تطور عدد األنشطة 

 العلمية

المؤشر

0.6.0 

 6.0 الهدف

دعم جودة 

األنشطة 

العلمية 

 وتطويرها

2.7% 38000 5.7% 37000 0.00% 35000 0.4% 35000 1.7% 34861 -18.18% 34264 19.48% 10232 72121 

المؤشر نسبة تطور عدد الزائرين

6.6.0 

5.2% 20 5.6% 19 5.88% 18 0.00% 17 6.2% 17 -15.79% 16 18.75% 02 02 

نسبة تطور عدد عقود الشراكة 

 والتعاون العلمي المبرمة على

 المستوى الوطني

المؤشر

0.7.0 

  7.0الهدف

تفتح قصر 

العلوم 

بالمنستير 

 على المحيط

6.6% 32 0.00% 30 0.00% 30 3.4% 30 11.5% 29 -13.33% 26 -44.44% 71 21 

نسبة تطور عدد التظاهرات  

المزدوجة مع المؤسسات 

والجامعية  اإلقتصادية

) والجمعيات والنوادي العلمية

(القطاع العام والخاص  

المؤشر

6.7.0 

0.00

% 
6 

20.00

% 
6 0.00% 5 25% 5 0.00% 4 -50.00% 4 14.29% 2 3 

نسبة تطور   7.1.0المؤشر 

عقود الشراكة والتعاون العلمي 

 المبرمة على المستوى الدولي

المؤشر

7.7.0 
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III- الميزانية: 

 

  هذا الجدول دون اعتبار الموارد الذاتية )**(  

0101تقديرات   م.ق   

0119 

(1)  

0112انجازات   

إع  دفع   

د1111الوحدة   

النسبة   %   

(0)- (1( /)1)  

 المبلغ 

(0)- (1)  

 ا ع التعهد ا ع الدفع

 نفقات التصرف 1000.000 1880 1201 1201 026 18.40%

 التأجير العمومي 989.118 1111 1011 1011 111 10.00%

 وسائل المصال 002.130 018 801 801 188 37.35%

 التدخل العمومي 80 39 61 61 01 53.85%

 نفقات التنمية 161.086 001 1061 1903 1883 369.76%

- 

- 

 اإلستثمارات المباشرة 1 1 1 1 

على الموارد العامة  1 1 1 1 - -

 للميزانية

على موارد القروض  1 1 1 1 - -

 الخارجية الموظفة

 التمويل العمومي 161.086 001 1061 1903 1883 369.76%

على الموارد العامة  161.086 001 1061 1903 - -

 للميزانية

على موارد القروض  1 1 1 1 - -

 الخارجية الموظفة

 مجموع الميزانية 1010.813 1900 3611 3213 1239 93.16%
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 قصر العلوم بالمنستير( 0100-0101)النفقات متوسط المدى إطار 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة

 

 

 

 

 

 

انجازات  البيان

6103 

انجازات 

6102 

 تقديرات 6102م .ق

6161 6160 6166 

 نفقات التصرف

 على موارد الميزانية

 0111 0711 0601 0011 222.002 222.122 نفقات التأجير

 221 211 231 102 602.216 612.227 نفقات التسيير

 31 22 21 72 23.111 12.211 نفقات التدخالت

 على الموارد الذاتية للمؤسسة

 21 21 21 21 1.111 1.111 نفقات التأجير

     21.222 66.213 نفقات التسيير

     1.111 1.111 نفقات التدخالت

 نفقات التنمية

 على موارد الميزانية

    - -  اإلستثمارات المباشرة

   6027 161 021.622 617.237 العموميالتمويل 

على الموارد الذاتية 

 للمؤسسة

1.111 1.111 1 1 1 1 

الميزانية بدون اعتبار 

الموارد الذاتية 

 للمؤسسة

1089.001 1393.113 1900.111 0133.111 1968.111 0101.111 

الميزانية باعتبار 

الموارد الذاتية 

 للمؤسسة

1021.962 1000.610 0100.111 0193.111 0108.111 0121.111 
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 المركز الوطني للبحوث في علوم المواد :7عدد  بطـاقة

 

 البحث العلمي: البرنامج 

 

I  التعريف 

 تطوير البحوث في علوم المواد: النشاط الرئيسي  .0

 : ترتيب الفاعل العمومي .6

 .   6112جانفي  12بتاريخ  0222/6112األمر عدد   : مرجع اإلحداث .7

  : مرجع التنظيم اإلداري والمالي .1

 :تاريخ إمضاء أخر عقد برنامج .2

 

II   إطار األداء  

  :االستراتيجية العامة 0

 .انجاز برنامج البحث الموكولة لهياكل البحث بالمركز -

نتائج هذه البحوث لفائدة المساهمة في تطوير البحث في علوم المواد والعمل على توجيه  -

 .النشاط االقتصادي

 .تثمين المواد وادماجها في استعماالت متعددة -

 .وضع وتحسين اساليب نتائج المواد -

 .تأمين اليقظة العلمية والتكنولوجية -

 . تنظيم التظاهرات العلمية -

 ارساء الشراكة الدولية في مجال علوم المواد -

 .مساهمة مباشرة : تحديد المساهمة في أهداف البرنامج 0

  :أهم األولويات واألهداف 3

 .تطوير البحوث في مجال المواد -

 .التعريف على نطاق وطني ودولي باإلمكانيات العلمية والتكنولوجية للمركز -

إدراج المركز كمؤسسة عمومية تعنى بالدراسات اإلستراتيجية والتكنولوجية للدولة في  -

 .مجاالت علوم المواد

 .راكة بين المركز والنسيج الصناعي واإلقتصاديالعمل على تعزيز الش -
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 .العمل على تكوين الطلبة وتأطيرهم في علوم المواد  -

 :  مؤشرات قيس األداء وأهم األنشطة 0

 

 : اإلجراءات المصاحبة 8

 

 III   الميزانية: 

 

 9102ق م  البيان القسم
مقترحات 

 النسبة الفارق 9191

    3 335 000 3 485 000 150 000 4,50% 

 التأجير

 %1,95-  000 13 - 000 655 000 668 األجر األساسي والتدرج

 000 106 2 000 991 1 المنح الخصوصية القارة
 115 
000  5,78% 

 %21,74-  000 5 - 000 18 000 23 المنح المرتبطة بالوظيفة
    000 2 - 0 000 2 المنح الخصوصية المتغيرة

 %12,99-  000 20 - 000 134 000 154 منح اإلنتـــاج
 %0,00  000 0  000 8 000 8 منح الساعات اإلضافية والعمل الليلي

 %0,00  000 0  000 6 000 6 المنح العائلية
أألعوان  -المساهمات المحمولة على المشغل

 القارين
483 000 558 000  75 000  

15,53% 
   000 0      اعوان يشغلون خطط وقتية

   000 0      المتعاقدون والعاملون بالحصة األعوان
أألعوان الغير  -المساهمات المحمولة على المشغل

 قارين
     0 000  

 

 %0,00 0 000 8 000 8 منحة الدولة بعنوان التاجير

 %0,00  000 0  000 8 000 8 المركز الوطني للبحوث في علوم المواد

 التسيير
 %47,22  000 85  000 265 000 180 منحة الدولة بعنوان التسير

 %47,22  000 85  000 265 000 180 المركز الوطني للبحوث في علوم المواد

التدخال
 ت

 منحة الدولة بعنوان التدخالت
163000 333000 170000 

104,29
% 

 %0,00 0 33000 33000 المركز الوطني للبحوث في علوم المواد

   170000 300000 130000 تمويل عمومي  

 %10,99 000 405 000 091 4 000 686 3 المجموع
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 مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية: 2بطـاقة عدد 

 

 البحث العلمي: البرنامج 

 

I- التعريف 

وتطويرها  إجراء الدراسات والبحوث في مختلف مجاالت البيوتكنولوجيا: النشاط الرئيسي .1

لخدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية وخاصة في ميادين الفالحة والصناعة والطاقة والبيئة 

 .والصحة

 :ترتيب الفاعل العمومي .0

 .6112فيفري  02بتاريخ  772/6112األمر عدد   : مرجع اإلحداث .3

  : مرجع التنظيم اإلداري والمالي .0

  :تاريخ إمضاء أخر عقد برنامج .8

II- إطار األداء  

تندرج ضمن اإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والمتمثلة في  :االستراتيجية العامة .1

تسخير جميع الكفاءات لخدمة التنمية الوطنية في كل أبعادها وتعزيز جودة برامج التعليم العالي 

 وتحفيز التمييز 

وحة والجفاف وآلفات األمن الغذائي والمائي وذلك من خالل تثمين التنوع البيولوجي ومقاومة المل -

 .الضارة 

 صحة المواطن وذلك من خالل تطوير البدائل الحيوية لمعالجة مرض السرطان خاصة -

 .التنمية المستدامة وذلك من خالل تثمين النفايات الصناعية والمنزلية والمحافظة على المحيط

 .ناعينقل التكنولوجيا وذلك من خالل براءات اإلختراع والتفتح على المحيط الص

 مساهمة مباشرة: تحديد المساهمة في أهداف البرنامج .0

  :أهم األولويات واألهداف .3

 تطوير اإلنتاج العلمي وتحسين جودته -

 التفتح على المحيط اإلقتصادي واإلجتماعي -

 تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا -

 تعزيز منظومة حوكمة البحث العلمي -
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III- الميزانية: 

 

 النسبة الفارق 9191مقترحات  9102 ق م البيان القسم

    5 959 000 6 651 000 692 000 11,61% 

 التأجير

 %0,33- 000 4 - 000 202 1 000 206 1 األجر األساسي والتدرج

 %13,74 000 494 000 089 4 000 595 3 المنح الخصوصية القارة

 %36,00 000 9 000 34 000 25 المنح المرتبطة بالوظيفة

 المنح الخصوصية المتغيرة
 

0 0 000 

 %1,60- 000 4 - 000 246 000 250 منح اإلنتـــاج 

 %0,00 000 0 000 6 000 6 منح الساعات اإلضافية والعمل الليلي

 %9,09 000 1 000 12 000 11 المنح العائلية

 %22,63 000 196 000 062 1 000 866 أألعوان القارين -المساهمات المحمولة على المشغل

 اعوان يشغلون خطط وقتية
  

0 000 #DIV/0! 

 األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة
  

0 000 #DIV/0! 

 أألعوان الغير قارين -المساهمات المحمولة على المشغل
  

0 000 #DIV/0! 

 %0,00 0 000 5 000 5 منحة الدولة بعنوان التاجير

 %0,00 000 0 000 5 000 5 السدريةمركز البيوتكنولوجيا ببرج 

 التسيير
 %9,47 000 39 000 451 000 412 منحة الدولة بعنوان التسير

 %9,47 000 39 000 451 000 412 مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية

 التدخالت
 %12,00 30000 280000 250000 التدخالت

 %0,00 0 50000 50000 مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية

 30000 230000 200000 تمويل عمومي  
 %11,49 000 761 000 387 7 000 626 6 المجموع 
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 مركز البحوث في الميكروالكترونيك والنانوتكنولوجيا ببرج السدرية: 9بطـاقة عدد 

 

 البحث العلمي: البرنامج 

 

 I التعريف 

 إجراء الدراسات والبحوث في الميكرو إلكترونيك والنانوتكنولوجيا: النشاط الرئيسي  .0

 :ترتيب الفاعل العمومي .6

  : مرجع التنظيم اإلداري والمالي  : مرجع اإلحداث .3

 : تاريخ إمضاء أخر عقد برنامج .0

 

 II إطار األداء  

 

تندرج ضمن اإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في المساهمة في تطوير  :االستراتيجية العامة. 1

 .البحث العلمي واكتساب التكنولوجيات ونشرها في ميدان األلكترونيك والنانوتكنولوجيا

 مساهمة مباشرة: تحديد المساهمة في أهداف البرنامج. 0

  :أهم األولويات واألهداف. 3

 .والتكنولوجية والقيام بدراسات استشرافية في الميدانتأمين اليقظة العلمية  -

 تقديم الخبرة العلمية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي -

 .دعم أنشطة التكوين والبحث في اطار شبكات ومجمعات بحث في ميدان اختصاصه -

 .تعزيز منظومة حوكمة البحث العلمي -

 .م خاصة الماجستير والدكتوراهالمساهمة في تكوين الطلبة وتأطيره -

 .تنظيم التظاهرات العلمية والتكنولوجية في مجال اختصاصه -
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 مدينــة للعلــوم:  11بطـاقة عدد 

 

 البحث العلمي: البرنامج 

I - التعريــــف 

نشر الثقافة العلمية بكامل تراب الجمهورية وبين مختلف فئات المجتمع  :النشاط الرئيسي.1

 .وخاّصة في صفوف الناشئة

 أ: ترتيب المنشأة. 0

والمتعلق بإحداث مدينة  0226ديسمبر  13المؤرخ في  26-002القانون عدد : مرجع اإلحداث.3

 .العلوم

والمتعلق  6111فيفري  61خ في المؤر 6111-117أمر عدد : مرجع التنظيم اإلداري والمالي.0

 .بالتنظيم اإلداري والمالي وطرق تسيير مدينة العلوم بتونس

 .ال يوجد: المؤسسة/تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة.8

II -إطار القدرة على األداء: 

-6102خالل الفترة الممتدة من تهدف مدينة العلوم إلى تنفيذ استراتيجية : اإلستراتيجية العامة .1

 :إلى المساهمة في دفع نسق التنمية في تونس من خالل 6161

 فضاءات علمية وأنشطة مبتكرة -

 مدينة محوكمة ذكية ومرقمنة -

 مدينة تكرس ثقافة القرب واالمحورية -

 مدينة تطور شراكاتها وطنيا ودوليا -

 :تحديد المساهمة في أهداف البرنامج.6

 :تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا: 0.0الهدف مساهمة في تحقيق 

 .نشر الثقافة العلمية: عبر الهدف الفرعي

 :أهم األولويات واألهداف.3

 المساهمة في تنمية المعرفة ونشرها. 

 تحسيس العموم وتعويدهم على التعامل مع الطرق واإلكتشافات العلمية. 

 ودعم استعداد الشبان نحو العلوم ايقاظ تطلعات المواطنين الفكرية. 

 التعريف بتاريخ تونس وحاضرها ومستقبلها في الميدان العلمي. 
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 :مؤشرات قيس األداء وأهم األنشطة. 1

 :المؤشرات

 .تطوير الشراكات على المستوى الوطني والدولي -

 تطور عدد المعرض المتنقلة -

 .عدد الفضاءات العلمية الجديدة -

 تطوير عدد الفضاءات العلمية  -

 :األنشطة. 8

 تنظيم المحاضرات ذات المواضيع المتنوعة والورشات واأليام التنشيطية  -

علم الفلك، الفيزياء، )تنظيم الحلقات التكوينية والدروس الصيفية في عديد المجاالت العلمية  -

 ...(الكيمياء

 تنظيم التظاهرات العلمية -

 .المفتوحة للعموم (التعليميّة، التربوية والتثقيفية)احتضان المعارض  -

. وتساهم هذه األنشطة في نشر الثقافة العلمية بين مختلف فئات المجتمع وخاّصة في صفوف الناشئة

وهذا له مساهمة غير مباشرة في اعطاء الطالب تكوينا تكميليا ا في المجاالت العلمية ويساعده على 

 .اثراء رصيده المعرفي

 :اإلجراءات المصاحبة.2

 .تطوير الجوانب اللوجستية-

 انتداب موارد بشرية -

 .مراجعة الجوانب الهيكلية والتسييرية-

III   الميزانية: 

 

 النسبة الفارق 9191مقترحات  9102ق م  البيان البيان
منحة الدولة بعنوان 

 التاجير
 %5,77 000 332 000 087 6 000 755 5 منحة الدولة بعنوان التاجير

 %5,77 000 332 000 087 6 000 755 5 مدينة العلوم بتونس مدينة العلوم بتونس

منحة الدولة بعنوان 

 التسير
 %7,30- 000 30 - 000 381 000 411 منحة الدولة بعنوان التسير

 %7,30- 000 30 - 000 381 000 411 مدينة العلوم بتونس مدينة العلوم بتونس

منحة الدولة بعنوان 

 التدخالت
 %0,00 0 103000 103000 منحة الدولة بعنوان التدخالت

 %0,00 0 103000 103000 مدينة العلوم بتونس مدينة العلوم بتونس

 %4,82 000 302 000 571 6 000 269 6 المجموع
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 المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية: 11بطـاقة عدد 

 

 البحث العلمي : البرنامج 

 

I.  التعريـــف 

 :النشاط الرئيسي .1

تتمثل مهمة المركز في القيام بالدراسات والبحوث النووية ذات الطابع السلمي في مختلف 

المجاالت كذلك السعي إلى التحكم في التكنولوجيا النووية ذات التطبيقات السلمية وتطويرها 

 .والبيئة والطب وتوظيفها لخدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية والصناعة والطاقة

 :ويقوم المركز خاصة باألعمال التالية

  إجراء الدراسات وإنجاز المشاريع وبرامج البحوث النظرية والتطبيقية في ميدان العلوم

 والتكنولوجيا النووية ذات التطبيقات السلمية،

 ،تجميع المعلومات التي تهم العلوم والبحوث والتكنولوجيا النووية ومعالجتها 

  خدمات في ميدان اختصاصه لفائدة المؤسسات الجامعية والمؤسسات العمومية والخاصة بما إسداء

 في ذلك التكوين والتدريب،

 ،السهر على ضمان متطلبات األمان النووي والوقاية من اإلشعاعات 

  وبصورة عامة القيام بكل النشاطات الرامية إلى تطوير العلوم النووية والنهوض بمختلف تطبيقاتها

 .لتحكم في التكنولوجيا النووية لألغراض السلميةوا

 :ترتيب المؤسسة .0

 .مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية المدنية وباالستقالل المالي

 :مرجع االحداث .3

والمتعلق بإحداث المركز  0227نوفمبر  66المؤرخ في  0227لسنة  002القانون عدد 

 ويةالوطني للعلوم والتكنولوجيا النو

 :مرجع التنظيم االداري والمالي .0

يتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي  0221أوت  02مؤرخ في  0221لسنة  0313أمر عدد 

 للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية

تم اعداد آخر عقد برنامج  :تاريخ امضاء آخر عقد برنامج او اهداف بين الوزارة والمركز .2

 .6102إلى  6102الفترة الممتدة من وهو يخص  6101للمركز سنة 
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II. اطار االداء 

 :االستراتيجية العامة .1

بالنظر إلى المهام الموكلة إليه فإن المركز مدعو للعمل على معاضدة المجهود التنموي بالبالد وذلك 

بالنهوض باالستعماالت السلمية للطاقة النووية حتى تشمل كافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية 

 .لألولويات الوطنية لقطاع البحث العلمي والتكنولوجياطبقا 

 :تحديد المساهمة في اهداف البرنامج .0

 مساهمة مباشرة وغير مباشسرة

 :أهم األولويات واألهداف .3

  تطوير اإلنتاج العلمي وتحسين جودته: 1.3الهدف. 

  تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا: 0.3الهدف. 

  الدوليتطوير التعاون : 3.3الهدف. 

   تحسين حوكمة منظومة البحث والتجديد: 0.3الهدف. 

 :مؤشرات قيس األداء وأهم األنشطة .0

 المؤشر الهدف

تطوير : 0.7الهدف 

اإلنتاج العلمي وتحسين 

 .جودته

 عدد المقاالت العلمية بالمجالت المفهرسة: 0.0.7المؤشر 

المحكمة من نسبة المقاالت العلمية المنشورة بالمجالت : 6.0.7المؤشر 

 (Q2و Q1) 6و 0الصنف 

تثمين نتائج : 6.7الهدف 

 .البحث ونقل التكنولوجيا

 عدد براءات االختراع الوطنية والدولية: 0.6.7المؤشر 

 عدد االتفاقيات المبرمة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي: 6.6.7المؤشر 

 البحث والتجديدعدد المؤسسات المنتفعة من خدمات ونتائج : 7.6.7المؤشر 

تطوير : 7.7الهدف 

 التعاون الدولي

عدد المشاريع المقبولة في إطار برامج التعاون الدولي : 0.7.7المؤشر 

 التنافسية

نسبة الموارد المتأتية من التعاون الدولي التنافسية من : 6.7.7المؤشر 

 اعتمادات البحث

تحسين : 1.7الهدف  

حوكمة منظومة البحث 

 والتجديد

 عدد الهياكل التي أرست نظام تصرف في الجودة: 0.1.7المؤشر 
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 :االجراءات المصاحبة .8

 التشريعات ونظم الممارسة: 

إن الهدف االساسي من التشريعات والقوانين واألنظمة الخاصة هو تنمية ودعم أنشطة البحث 

العلمي والتكنولوجي بصفة عامة واألنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية بصفة خاصة حتى 

اسات ويعتمد تطبيق السي. تتمكن الهياكل المعنية بذلك من ممارسة مسؤولياتها واالضطالع بمهامها

وفي .الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية بقدر كبير على الظروف التي تهيئها التشريعات

 :هذا اإلطار يقترح

العمل على إنشاء هياكل وطنية تضع النظم والقواعد التي تحكم جميع الممارسات التي تتضمن  -

من الطاقة النووية وجوانبها اشعاعات مؤينة أو مصادر مشعة أو نووية وذلك بغية االستفادة 

 االيجابية في شتى المجاالت مع خفض المخاطر الناجمة عنها الى الحد المقبول،

وضع المعايير والمتطلبات الخاصة بجميع الممارسات التي تتضمن التعرض لإلشعاع وتحديد -

 المسؤولية تنفيذا لجميع القياسات النووية،

اضافة الى . شعاعات أو المواد المشعة على كافة المستوياتنشر ثقافة األمان بين العاملين باإل -

 .توفير جميع المعدات والتجهيزات الفنية والخبرات البشرية الالزمة للحماية واألمان

 تطوير الموارد البشرية: 

يستدعي نمو المركز وتطويره تدعيم الموارد البشرية ووضع برامج في مجال التكوين 

وينبغي أن يشمل هذا . كتلة حرجة في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية المواردالبشريةإلنشاء

التكوين كل الجهات الفاعلة سواء على مستوى مراكز البحث، او على مستوى المستفيدين ويتعين 

ان يكون المسائل المرتبطة بمهام التنسيق، والتخطيط، والبرمجة، والتقييم، من محاور هذا التكوين، 

 .يولى اهتمام خاص الى وظيفة فعالية استخدام التكنولوجيا النووية كما يتعين أن

 :وفي هذا االطار يقترح

 وضع سياسة ومنهجية متكاملة لتكوين الموارد البشرية على جميع المستويات، -

 وضع خطة النتداب القدرات البشرية الوطنية وتطويرها، -

 .النوويةتيسير انشاء هياكل البحث في مجال العلوم والتكنولوجيا  -

 

 تطوير البنية األساسية بالمركز ودعمها بتوفير المنشآت والتجهيزات الالزمة: 

 استكمال بنايات مخابر البحث في علوم الطاقة والمواد ووحدة التصرف في المواد المشعة، -

 اعادة شحن وحدة المعالجة باألشعة، -
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 .اعادة تأهيل المعجل اإللكتروني وتشغيله بصفة منتظمة -

 لتنظيمية للمركزالمسائل ا: 

 المصادقة على مشروع الهيكل التنظيمي والنصوص الملحقة به، -

 المصادقة على مشروع تحيين النظام االساسي الخاص بأعوان المركز، -

III. الميزانية 

الكمية والنوعية  6102، تم تقييم انجازات سنة 6161في إطار إعداد مشروع ميزانية المركز لسنة 

وذلك على مستوى الموارد  6102والنفقات التي تم التعهد بها في الثالثية األولى من سنة التصرف 

زانية ، وفي هذا اإلطار يقترح أن تكون مي6102والنفقات وبيان انعكاساتها على ميزانية سنة 

أ د على  2221العنوان األول في حدو 6161المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية لسنة 

مسـتوى التعـهد والدفـع أما في خصوص العنوان الثاني يقترح ان يتم تنفيذ برامج المركز 

 . ومشاريعه الجديدة في اطار اعادة توظيف االعتمادات التي لم يتم استهالكها

 :ماد الجملي المقترح كما يليويوزع االعت

 بحساب األلف دينار

 البيان
قانون المالية 

0119 

تقديرات 

0101 

 الفارق

 بالنسبة بالحجم

 % 2.07 122 2131 2102 نفقات التصرف على الموارد العامة للميزانية

 - - 061 061 نفقات التصرف على الموارد الذاتية

 % 2.90 082 8890 8136 المجموع

أعوان قارون ( 16)أي بزيادة عدد   %0.06وينتظر أن يتطور عدد األعوان داخل المركز بنسبة 

 .برتبة تقني

 :العنوان االول

 2221بــــــــ  6161ضبطت نفقات التصرف للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية لسنة 

وتتوزع  % 2.26بنسبة أي  6102الف دينار مقارنة بسنة  122ألف دينار أي بزيادة قدرها 

 :كما يلي 6161االعتمادات المقترحة لسنة 

 

 

 

 بحساب األلف دينار
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 0119قانون المالية  0112انجازات سنة  بيان النفقات
تقديرات 

0101 
 نسبة التطور الفارق

 0821 0033 نفقات التأجير
(1)

 8110 000 9.06 % 

 % 0.90 00 811 026 801.8 نفقات وسائل المصالح

 % 2.72 61 111 732 221 منحة الدولة    

 - - 001 001 03.2 موارد ذاتية

 % 10.09 11 21 01 88.0 نفقات التدخل العمومي

 %16.60 01 31 21 22.1 منحة الدولة   

 - - 01 01 - موارد ذاتية

 % 2.90 082 8890 8136 0801.9 الجملــة

 الجامعية والزيادة في اطار المفاوضات االجتماعيةدون اعتبار منحة العودة  (1)

 :وتندرج هذه الميزانية في إطار تجسيم التوجهات العامة للمركز وخاصة منها

 تطوير الموارد البشرية اإلدارية والتقنية داخل المركز -

 النهوض بعمليات إسداء الخدمات -

 نشر ثقافة التكنولوجيا النووية -

 :نفقات التأجير .1

أي  6102ألف دينار سنة 1221ألف دينار مقابل  2111بــــ  6161حددت نفقات التأجير لسنة 

وقد ضبطت هذه التقديرات استنادا على قانون ( % 2.62بنسبة )ألف دينار  161بزيادة تقدر بــ 

، والحاجيات الجديدة من 2، ملحق عدد (موزعين حسب الرتبة واالختصاص)اإلطار بالمركز 

 : ، وتتمثل هذه الزيادة في2لبشرية ملحق عدد الموارد ا

  (القسطين الثاني والثالث)الزيادة في االجور 

 ،التدرج في سلم األجور     

  6161الترقيات الجديدة بعنوان سنة،   

  6161االنتدابات الجديدة بعنوان سنة. 

برتبة تقني وذلك أعوان قارون ( 16)انتداب عدد  6161وتجدر اإلشارة إلى أن المركز يعتزم سنة 

 .بهدف تدعيم الموارد البشرية بالمركز وإنجاز برامج عمله المستقبلية

 .6161و 6102ويبين الجدول التالي تطور الموارد البشرية داخل المركز بين سنتي 
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 األعوان
قانون 

 0119اإلطار
 الملحقون المباشرون

 المستقيلون

 والمغادرون

الخطط المرخص 

فيها ولم تنجز 

 المناظرات

 النسبة التطور 0101

األعوان 

 اإلداريون
71 60 00 

أدمجا  16

 بالوزارة
- 71 - - 

األعوان 

 الفنيون
31 26 00 

نجحوا في  12

مناظرة مدرس 

 6 36 - بالتعليم العالي 
6.22 

% 
قدما  16

 استقالتهما

المدرسين  سلك

 الباحثين
11 70 2 

أدمج بمعهد  10

 باستور
- 11 - - 

 العملة

71 

باحتساب )

حارس 

 (متعاقد

70 

باحتساب )

حارس 

 (متعاقد

- - 17 71 - - 

 10 121 13 11 31 138 102 الجملة 
1.10 

% 

 :نفقات وسائل المصالح .0

أد سنة  122أد مقابل  201في حدود  6161تم ضبط نفقات الوسائل بالنسبة للمركز لسنة 

. أ 111)أد متأتية من زيادة في منحة الدولة بعنوان تسيير المصالح  61أي بزيادة تقدر بـ  6102

هذا وأنه بعد أن يتم التزود بالتجهيزات العلمية وصيانة المعجل االلكتروني والمشّعع قاما (. د

وستتقلص منحة  6161ستتضاعف الموارد الذاتية في السنوات المقبلة بداية من سنة التصرف 

 .الدولة بعنوان التسيير

 :نفقات التدخل العمومي .3

ستنفق هذه االعتمادات في الميدان االجتماعي عبر المساهمة في دعم أنشطة ودادية أعوان 

الجمعيات العلمية وتدعيم التبادل  وموظفي المركز وفي تنظيم تظاهرات وندوات علمية ودعم

 .العلمي والتقني مع الخارج

 .6102آالف دينار مقارنة بسنة  01ألف دينار أي بزيادة  21هذا وتقدر أن تكون االعتمادات بـ 
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 العنوان الثاني

تشهد أنشطة المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية في السنوات األخيرة اهتمام 

ولتلبية احتياجات . االقتصادية، خاصة في ميادين التحاليل واالختبارات والتكوينالمؤسسات 

المحيط وتوفير مجاالت جديدة لالقتصاد الوطني، يقترح المركز اقتناء تجهيزات علمية وتقنية، 

 .وتهيئة الفضاءات الخارجية والبنايات

ي افرزت نتائجها على توفر وفي اطار تصفية القوائم المالية للمركز منذ تاريخ احداثه والت

اعتمادات لم يتم استهالكها بالعنوان الثاني لميزانية المركز تم االتفاق على عدم برمجة اعتمادات 

على ان يتم تنفيذ برامج المركز ومشاريعه الجديدة في اطار اعادة توظيف هذه  6161جديدة  لسنة 

 .اإلعتمادات
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