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العلمي، وقد تجسد هذا  والبحث العالي للتعليم الوطنية المنظومة ويرتط الوزارة إلى استراتيجية تهدف

والذي تضمن  المخطط االستراتيجي إلصالح التعليم العالي والبحث العلميمشروع التوجه من خالل 

 :جملة من األهداف االستراتيجية يمكن حوصلتها في النقاط التالية 

 جينتحسين جودة التكوين الجامعي والتشغيلية للخري 

 تشجيع البحث والتجديد 

 ارساء الحوكمة الرشيدة وترشيد التصرف في الموارد 

 مراجعة الخارطة الجامعية لضمان توازن أفضل بين الجهات 

 تشجيع التكوين البيداغوجي للمدرسين 

     بالطلبة واإلحاطة الجامعية الخدمات تطوير. 

I.  2017خالل تقديم عام ألهم جوانب نشاط الوزارة : 

 في النقاط التالية: 2017صلة أهم أنشطة الوزارة المسجلة خالل سنة يمكن حو

 العلمي تفعيل إصالح منظومة التعليم العالي والبحث 

  إحداث لجنة وطنية لتفعيل إصالح التعليم العالي والبحث العلمي و لجان وطنية محورية

 انطالقا من المحاور الخمس لمخطط اإلصالح:

)يضم لجنة مكلفة بالجودة واالعتماد ولجنة ثانية  معي والتشغيليةالمحور األول: التكوين الجا •

 مكلفة باالنفتاح على المحيط والتشغيلية(

)يضم لجنة مكلفة بالهيكلة والحوكمة ولجنة ثانية مكلفة  المحور الثاني: البحث والتجديد •

 بالتثمين والعولمة (

معة ولجنة ثانية مكلفة بحوكمة )يضم لجنة مكلفة باستقاللية الجا المحور الثالث: الحوكمة •

 اإلدارة(

)يضم لجنة مكلفة بالخارطة الجامعية واندماجها في  المحور الرابع: الخارطة الجامعية •

 محيطها ولجنة ثانية مكلفة بالحياة الجامعية(

)يضم لجنة مكلفة باألستاذ: نظام أساسي،  المحور الخامس: التكوين البيداغوجي للمدرسين •

 جنة ثانية مكلفة بطرق التكوين الحديثة(.تكوين وتقييم ول
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  خبيرا صلب اللجان المحدثة  250اجتماعا رسميا ومشاركة حوالي  150انعقاد أكثر من

 تقارير للجان االصالح تضمنت المقترحات المقدمة خالل عمل هذه اللجان. 10وإصدار 

  2017ديسمبر  03و 02تنظيم مؤتمر تفعيل إصالح منظومة التعليم العالي والبحث يومي 

مؤتمرا ممثلين بذلك جميع األطراف الفاعلة بالجامعة التونسية ومحيطها  1200بمشاركة ما يقارب 

التكوين  :مجاالت استراتيجية 4توجها محوريا تم توزيعها على  40الداخلي والدولي تّم خالله تحديد 

 .والبيداغوجيا، البحث والتجديد، الخدمات الجامعية والحوكمة الشاملة

 :في مجال التكوين ودعم تشغيلية خريجي الجامعة 

  4"مواصلة تركيز مراكز المهن واشهاد الكفاءاتC" :لدعم تشغيلية خريجي الجامعة 

تهدف مراكز المهن وإشهاد الكفاءات إلى المساهمة في دعم التشغيلية وتنمية الكفاءات وإشهادها 

لعالي من خالل أنشطة اإلعالم والتوجيه والتكوين وتطوير ثقافة المبادرة لدى الطلبة وخريجي التعليم ا

  التي يؤمنها.

 يعتبر المركز حلقة وصل بين طالبي الشغل واحتياجات المشغلين للكفاءات ويكلف بما يلي : 

ـ مساعدة طالبي الشغل أو التربصات من طلبة التعليم العالي وخريجيه على إيجاد شغل والمحافظة 

تتعلق بالبحث عن العمل وتطوير الكفاءات والمهارات غير التقنية في عليه من خالل تنظيم أنشطة 

 التواصل والعمل الجماعي والمبادرة.

ـ تمكين المشغلين من التعرف على عروض التكوين وعلى طالبي الشغل والتربصات والتواصل معهم 

توفير السير والتفاعل مع المدرسين الجامعيين بهدف تحسين إعداد الطلبة لسوق الشغل من خالل 

الذاتية، ورصد فرص التربص أو التكوين بالتداول وتنظيم تظاهرات تجمع المشغلين وطالبي الشغل 

 كورشات المسارات المهنية والندوات المهنية وزيارات التشغيل في المؤسسات الجامعية.

هنية والتكوين المستمر ـ تيسير استفادة المشغلين من البرامج التي تؤمنها الجامعة والمتعلقة بالترقية الم

 وتطوير المهارات.

ـ تكوين الطالب في الكفاءات األفقية بهدف تكوين شخصيته وتنمية كفاءاته وتدريبه على روح المبادرة 

 وإكسابه معارف ومهارات ضمن البرامج التعليمية من أجل دعم التشغيلية.

 ختيار مسارهم التكويني والمهني.ـ مساندة طلبة المستقبل من تالميذ التعليم الثانوي على حسن ا

 ـ توفير فرص التدريب والتكوين المستمر لفائدة قدماء خريجي مؤسسات التعليم العالي والبحث.

ـ التنسيق مع الهيئات والمنظمات والجمعيات التي تؤمن خدمات إشهاد الكفاءات وتنظيم حلقات 

 ضية لإلشهاد في مختلف المجاالت.فالتكوين الم
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 ال مراكز اإلشهاد وتنشيط أعمالها.ـ إيواء أشغ

جامعة. كما شارك في  11مركزا صلب  82مركزا ليصل العدد الجملي  48، تم احداث 2017خالل 

شركة خاصة باإلضافة إلى  250شريك اقتصادي دولي ووطني و 20مختلف أنشطة المراكز أكثر من 

 ة الطلبة.مستشار وخبير لدورات تكوينية واشهادية لفائد 200تأمين حوالي 

 3000طالب بدورات تكوينية في المهارات األفقية والمبادرة،  12000تم تسجيل انتفاع أكثر من 

طالب بتكوين تحضيري للقاء  2000طالب باالشهاد في اللغات وتكنولوجيا المعلومات واالتصال، 

 ندوة. 5000"يوم للمهن" و 8000مهني. كما تم تنظيم 

 لجامعي بالرجيش، مقر المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية مقر تدشين قرية اللغات بالمركب ا

والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  (المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات

 ومقر جامعة القيروان. - والية المهدية -بالمركب الجامعي بالرجيش 

 في مجال التعاون الدولي،

  التّوقيع على جملة من وّول للمجلس االعلى للتعاون التونسي الفرنسي األ االجتماعانعقاد

بمجاالت التنمية والمالية وبعث المؤسسات  االتفاقياتمليون . وتتعلّق مجمل  92.3بقيمة  االتفاقيات

وتمويل البرامج الخاصة بإحياء اإلستثمار والتمويل الصغير وتحديث المستغالت الفالحية والطاقات 

 والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي. المتجدّدة

  ،اتفاقيات تعاون إطارية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين تونس ودول الجزائر

البحث  المغرب والسعودية في  مجال حركية الطلبة والطلبة الباحثين والطاقم األكاديمي واإلداري،

 والتجديد و معادلة الشهادات العلمية.

 عاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم مذكرة ت

المؤسسات الجامعية على محيطها  انفتاح، والثقافة )إيسيسكو( في مجاالت الحوكمة الرشيدة

تنظيم  تطوير البحث العلمي في مختلف مجاالت المعرفة و ،االبتكارتشجيع مبادرات   ،الخارجي

 تكوينية وورشات العمل.الدورات ال

 في مجال البحث العلمي: 

 األيام الوطنية لتثمين البحث: 

بالتعاون مع االتحاد التونسي للصناعة  2017ديسمبر  14و 13تنظيم األيام الوطنية لتثمين البحث أيام 

ونيّة والتجارة والصناعات التقليدية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الجامعية للفرنكوف

 .لوكالة األلمانية للتعاون الدوليبمشاركة ا
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 االستشـارة الوطنية لتحديد أولويات البحـث العلمي: 

واختتمت فـي مـاي  2016ات البحث العلمي فـي نوفمبر د أولويـارة الوطنية لتحديشانطلقــت االست

م ورشـتين يتنظ ، باإلضافة الىالخط،وتضمنت عدة محطات منها تنظيم استشارة واسعة على  2017

ت جهويـة ضمـت مـا يناهـز على ورشا 3و يلمناقشـة منهجيـة تحديـد االولويات تالهـا مؤتمر وطنـ

( مشـارك عـن كل المتدخليـن، مـن باحثيـن ومسـؤولين وممثلين عن الوزارات وعلى 2000لفـي )األ

 .مؤسسات المحيط االقتصادي واالجتماعـي ومنظمات المجتمع المدني

 تم ضبط األولويات الوطنية في مجال البحث العلمي كما يلي :وقد 

 :ويشمل حوكمة التصرف في الموارد المائية والطاقة المتجددة  األمن المائي والطاقي والغذائي

واالقتصاد في الطاقة والتغيرات المناخية وتثمين الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومقاومة اآلفات 

 ط الساحلي والتصحر واالنجراف. الضارة وتآكل الشري

 ويشمل الهوية والمواطنة والمشروع  :المشروع المجتمعي والتعليم والثقافة والشباب

المجتمعي ومنظومة التربية والتكوين والجودة والمقاربات البيداغوجية الحديثة والثقافة والفنون 

 واإلعالم والترفيه وجودة الحياة والشباب وقضاياه.

  وتشمل تطوير التالقيح والبدائل الحيوية واألدوية والمستلزمات الطبية  :صحة المواطن

وحوكمة المنظومة الصحية واقتصاد الصحة واالنتقال الديمغرافي والرفاه واألمراض المزمنة 

 والمستجدة واألوبئة وجودة العالج والصحة الرقمية والعالج عن بعد.

 الرقمي والمدن الذكية وانترنات األشياء ويشمل  االقتصاد  :االنتقال الرقمي والصناعي

وسالمة الشبكات وأنظمة المعلومات وحماية ومراقبة الحدود والبني التحتية والنانوتكنولوجيا والمواد 

 والتجديد الصناعي.

 ويشمل الالمركزية السياسية واالقتصادية والحوكمة المحلية  :الحوكمة والالمركزية

التنمية والتهيئة الترابية وتثمين التراث والمخزون الحضاري والديمقراطية التشاركية ومنوال 

 والتاريخي للجهات وحوكمة المؤسسات العمومية والخاصة وجودة الخدمات والسياسات العامة

 ويشمل قطاع فالحي وصناعي مستدام ومحافظ على  :االقتصاد الدائري والتنمية المستدامة

األرضية النادرة ومقاومة التلوث وآثاره ومعالجة وتثمين  البيئة وتثمين الموارد المنجمية والعناصر

 النفايات الصناعية والمنزلية.

 في مجال الخدمات الجامعية: 

  في مجال اإلحاطة الصحية، تم تدشين اول مركز طبي متعدد االختصاصات بالمركب
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اصات من بينها الجامعي بالمنار. ويوفّر المركز خدمات صحيّة مجانية لفائدة الطلبة في عدّة اختص

الطّب العام وطّب العيون وطّب األسنان والطّب النّفسي. وقد تم دعم المركز باإلمكانيّات البشريّة 

 .الالّزمة بما يمّكنه من تأمين عيادات كامل أيّام األسبوع والماديّة

  مبيتا على ملك  70مواصلة االعتماد على آلية المناولة في السكن الجامعي عبر استغالل

 واص في الواليات التي تشكو ضعفا في طاقة استيعاب الطلبة.الخ

  في مجال االطعام الجامعي تم تدشين المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة والمطعم

الجامعي برجيش بالمهدية. كما شرعت أربع مطاعم  بكل من قليبية ورادس والمكنين وابن الجزار 

يّة لتجنب االكتظاظ وتيسير عملية االستفادة من األكلة بصفاقس في االعتماد على البطاقة الذك

 الجامعية.

  في المجال الثقافي، تم ابرام اتفاقيات شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وادارتي

ايام قرطاج السينمائية وايام قرطاج المسرحية . وتحتوي هذه اإلتفاقيات على عدة امتيازات لفائدة 

شارة دخول مجاني وتمكين الطلبة من  300تذكرة و 10000اقتناء وتوزيع  الطلبة، اهمها

تفاضلية وتشريك عشرات الطلبة من ذوي االختصاص في تنظيم المهرجان في شكل  تسعيرة

 تربصات تطبيقية وتنظيم حلقات تكوين في مجال السينما والتنشيط المسرحي. 

 30و 29يومي  ا للدراسات التكنولوجية،تنظيم المهرجان الثقافي و الرياضي للمعاهد العلي 

 .بجربة 2017أفريل 

 ،في مجال الحوكمة وتطوير اإلدارة 

  انتخاب المسؤولين الجدد على رأس مؤسسات التعليم العالي  2017تم خالل شهر جويلية

والبحث وقامت الوزارة بتأمين دورات تكوينية وورشات عمل لفائدتهم خالل شهري نوفمبر وديسمبر 

 بالتصرف اإلداري والمالي واللوجستي.كل نشاط للوزارة خاصة فيما يتعلق ي ف 2017

  تنظيم جلسات عمل تنسيقية بين الوزارة ووزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة

التربية ووزارة العدل حول المواضيع ذات الطابع المشترك خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الجامعية 

 ج والشهادات الجامعية ذات الصلة بالوزارات المذكورة. ذات االشراف المزدو

 تهدف  الوطنية لمكافحة الفساد ابرام اتفاقية عمل في مجال مكافحة الفساد بين الوزارة والهيئة

دعم التعاون والتشاور والتنسيق وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وبناءا على مخرجات  الى 

تعزيز انفتاح الهياكل الراجعة بالنظر الى الوزارة على أنشطة  مكافحة الفساد،االستراتيجية الوطنية ل

الهيئة ومساعدتها في التقصي في خصوص الملفات المتعهد بها من قبلها والتي تهم قطاع التعليم 
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إرساء التعاون في اعداد  إعداد برنامج تكوين ثنائي في مجال مكافحة الفساد، العالي والبحث العلمي، 

نفيذ برامج التوعية والتحسيس في مجال مكافحة الفساد في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على وت

التنسيق بين الطرفين لتحديد نماذج النزاهة من ضمن و المستوى الوطني و الجهوي والمحلي

 .المؤسسات الخاضعة لسلطة الوزارة وتنفيذ برنامج التأهيل المتعلق بها

 
 

II. 2017وزارة لسنة تنفيذ ميزانية ال: 

المرصودة  االعتماداتبينما بلغت  د.أ 1.431.661 ما قدره 2017بلغت نفقات الوزارة سنة 

مقارنة  تحسنا ملحوظابة نسهذه ال شهدتوبذلك  .%99.5 لتبلغ نسبة االنجاز د.أ 1.438.849

 .(2015سنة %97و 2016سنة %96)بالسنوات الفارطة 

 قارنة بالتقديرات:تنفيذ ميزانية الوزارة م :1جدول 

 )اع الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة 

 د1000الوحدة 

 

 

 

 اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات 2017 إنجازات 2017 تقديرات

 النسبة الفارق إع الدفع إع الدفع

 %100 202 5 598 302 1 800 307 1 العنوان األول: نفقات التصرف
 %100 056 3 941 027 1 997 030 1 التأجير العمومي
 %99 862 322 86 184 87  وسائل المصالح
 %99 284 1 335 188 619 189 التدخل العمومي

 %98 986 1 063 129 049 131 العنوان الثاني: نفقات التنمية 
 %99 789 1 541 127 330 129 المباشرة االستثمارات

 %103 957 2- 837 114 880 111 على الموارد العامة للميزانية
على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة

17 450 12 704 4 746 73% 
 %89 197 522 1 719 1 التمويل العمومي

 %89 197 522 1 719 1 على المواد العامة للميزانية
على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة

    0   
 %99,50 188 7 661 431 1 849 438 1 المجموع 

 لذّاتية للمؤسسات.الموارد ا اعتباردون  *
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 2017مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية سنة 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )إع الدفع(

 

التسيير  بالنسبة لنفقات، في حين بلغت %100بلغت نسبة استهالك االعتمادات المرصودة للتأجير 

مقارنة بالسنة  وبذلك تسجل نسب االنجاز لنفقات التصرف عموما تحسنا ملحوظا %99التدخل و

 الفارطة.

مقارنة بالسنة  نسبة استهالك االعتماداتالتراجع الطفيف لأما بالنسبة لنفقات التنمية، فيمكن تفسير 

حيث شهدت هذه  الممولة على القروض الخارجية الموظفةنسق انجاز المشاريع  بانخفاضالفارطة 

 .(2016سنة  %93مقابل  2017سنة  %73) 2016النسبة تراجعا مقارنة بسنة 

شهدت نسبة حيث ، 2017-2011خالل الفترة أعلى نسب االستهالك  2017عموما، سجلت سنة 

انجاز العنوان األول تحسنا ملحوظا مقابل تراجع طفيف مسجل على مستوى استهالك اعتمادات 

 العنوان الثاني مقارنة بالسنة الفارطة.

ول والثاني ومجموع ميزانية الوزارة للفترة ويبين الرسم التالي تطور نسب االنجاز للعنوان األ

2011-2017. 

 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

 نفقات التنمية التدخل العمومي المصالح العمومية التأجير العمومي

1030997 

87184 

189619 

131049 

1027941 

86322 

188335 
129063 

   2017ق م 

 2017انجازات 
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 2017-2011الفترة خالل  نسبة االنجاز تطور

 

 2جدول 

 تنفيذ ميزانية الوزارة مقارنة بالتقديرات:

 )اع الدفع( التوزيع حسب البرامج

 د1000الوحدة 

  

  

  

 تقديرات

2017 

 إع  الدفع

 إنجازات

2017 

 إع  الدفع

 نة بالتّقديراتاإلنجازات مقار

 النسبة الفارق

 %101 852 5- 780 990 928 984 : التعليم العالي1البرنامج 

 %91 144 8 318 83 462 91 : البحث العلمي2البرنامج 

 %101 299 3- 437 322 138 319 : الخدمات الجامعية3البرنامج 

 %81 194 8 127 35 321 43 : القيادة والمساندة4البرنامج 

 %99.5 188 7 661 431 1 849 438 1 جموعالم

 الموارد الذّاتية للمؤسسات. اعتباردون  *

2011201220132014201520162017

%99%96%97%93%91%96%96 مجموع الميزانية

نفقات التنمية: العنوان الثاني   87%66%55%84%93%102%98%

نفقات التصرف: العنوان األول  98%103%99%94%98%95%100%

96% 96% 91% 93% 97% 96% 99% 

98% 103% 99% 94% 98% 95% 100% 

87% 

66% 

55% 

84% 

93% 
102% 98% 
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 2017مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية سنة 

 )إع الدفع( التوزيع حسب البرامج

 

 

 

حسب البرامج يمكن سياقة المالحظات  2017بين تقديرات وانجازات المسجلة بالتدقيق في الفوارق 

 : التالية

ا التعليم العالي والخدمات برنامجوسجل  ،%101 %81راوحت نسب االنجاز حسب البرامج بين ت

في مقابل تراجعها بالنسبة لبرنامجي البحث العلمي تحسنا كبيرا على مستوى نسبة االنجاز  الجامعية

 :كما يبينه الجدول التاليوالقيادة والمساندة 

 البرنامج
 نسبة االنجاز

2015سنة   

جازنسبة االن  

2016سنة   

 نسبة االنجاز

2017سنة   

الفارق بين 

2017و 2016  

 %4+ %101 %97 %98 : التعليم العالي1البرنامج 

 %2- %91 %93 %92 : البحث العلمي2البرنامج 

 %6+ %101 %95 %98 : الخدمات الجامعية3البرنامج 

 %16- %81 %97 %77 : القيادة والمساندة4البرنامج 

 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

التعليم : 1البرنامج 
 العالي

البحث : 2البرنامج 
 العلمي

الخدمات : 3البرنامج 
 الجامعية

القيادة : 4البرنامج 
 والمساندة

984 928 

91 462 

319 138 

43 321 

990 780 

83 318 

322 437 

35 127 

 2017تقديرات 

 2017إنجازات 
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إلى ضعف نسق لمسجل في نسبة استهالك اعتمادات برنامج البحث العلمي أساسا ويعود التراجع ا

انجاز مشاريع التجهيز الخاصة بمراكز البحث العلمي خاصة الممولة من قبل الوكالة اليابانية للتعاون 

 والبنك األوروبي لالستثمار. الدولي

عدم الشروع في انجاز األنشطة  لىإخاصة  أما بالنسبة لبرنامج القيادة والمساندة، فيعود التراجع

( والمتعلقة PROMESSEالمبرمجة في إطار برنامج تطوير التعليم العالي من أجل التشغيلية )

بتطوير التصرف في هياكل ومؤسسات التعليم العالي. وكذلك عدم تنفيذ للعقود المبرمجة بين مركز 

بتراسل  خاصةالكة اتصاالت تونس والحساب الخوارزمي وكل من الوكالة التونسية لالنترنات وشر

المعطيات نظرا لطول اجراءات ابرام الصفقات إلى جانب تعطل بعض الدراسات المتعلقة ببناء 

 .وتوسعة بعض المؤسسات الجامعية
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 السيد ماهر القصاب، المدير العام للتعليم العالي:رئيس البرنامج

 .2017منذ أكتوبر 

 

I. جازات الخاصة ببرنامج "التعليم العالي":.تقديم عام لإلن 

 تطور عدد الطلبـــة في السنوات األخيرة .1

التعليم العالي والبحث انخفاضا متواصال في السنوات المسجلين بمؤسسات  العدد الجملي للطلبةشهد 

خالل  طالبا 250900مقابل  2018 -2017خالل السنة الجامعية  طالبا 241084 األخيرة، حيث بلغ 

طالبا ما يمثل انخفاضا بنسبة        9816أي بتراجع يقدر بـــ( 2017 -2016) الجامعية الفارطةنة الس

 من مجموع الطلبة. % 3.9

مؤسسة تحت إشراف وزارة التعليم  173 مؤسسة تعليم عالي ، منها 204ويتوزع هذا العدد على 

مؤسسة تحت إشراف  31و طالبا 224271تضم  )باعتبار الجامعة االفتراضية(العالي والبحث العلمي

 طالبا. 16813ووزارات أخرى تضم  مزدوج بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

286394 273693 
245824 234015 224271 

19389 
18598 

17993 
16885 

16813 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

 تطور عدد الطلبة

 عدد الطلبة المسجلين تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد الطلبة المسجلين تحت اإلشراف المزدوج
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خالل السنة  انخفاضاعرف عدد الطلبة الجدد، المسجلين بالسنة األولى من التعليم العالي، وقد  

لسنــــة الجامعية طالبا خالل ا 57503طالبا مقابل  54007، حيث بلغ 2018-2017الجامعية 

 %( -6.1طالبا، ما يمثل تراجعا بنسبة )  3496بـأي بانخفاض يقدر  2016-2017

 

 توزيع الطلبة المسجلين حسب الجامعات .2

، فقد بلغت نسبة الطلبة 2018-2017تضم جامعة صفاقس العدد األكبر من الطلبة خالل السنة 

فقط  %1من مجموع الطلبة مقابل  % 13.11مؤسسات التعليم العالي التابعة لها 19ــالمسجلين ب

 مؤسسة تعليم عالي. 33م ضبجامعة قرطاج التي ت % 12.9بجامعة الزيتونة و

 

2014/2013 
2014/2015 

2015/2016 
2017/2016 

2018/2017 

71961 67728 

49033 

57586 54007 

 تطور عدد الطلبة الجدد

الجامعة 
 اإلفتراضية

0% 

 جامعة الزيتونة
1% 

جامعة 
 القيروان

3% 

 جامعة قفصة
3% 

 جامعة جندوبة
5% 

 جامعة قابس
6% 

 جامعة منوبة
7% 

 جامعة تونس
7% 

 جامعة المنستير
8% 

 جامعة سوسة
10% 

المعاهد العليا للدراسات 
 التكنولوجية

11% 

 جامعة تونس المنار
13% 

 جامعة  قرطاج
13% 

 جامعة صفاقس
13% 
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 تطور عدد الطلبة المسجلين حسب الجامعات

 

 تطور عدد خريجي التعليم العالي .3

في نهاية السنة الجامعية  57923طالبا مقابل  54511تخرج  2017-2016سجلت السنة الجامعية 

 قد بلغت نسبة النجاح العامة في األقسام النهائيةو %6بحوالي أي بانخفاض يقدر  2015-2016

 .خالل السنة الفارطة 80.2%مقابل   80.7%

 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2015/2014 2014/2013 الجامعة

 2400 2475 2418 443 2 408 2 جامعة الزيتونة

 17308 17962 18935 400 20 287 23 جامعة تونس

 30678 31426 33331 229 36 842 37 جامعة تونس المنار

 31188 32088 34590 998 38 888 40 جامعة قرطاج

 16460 17503 18746 875 20 624 22 جامعة منوبة

 11097 10531 10238 327 11 464 12 جامعة جندوبة

 25378 26822 28772 707 32 876 32 جامعة سوسة

 18876 19973 21278 656 23 773 24 جامعة المنستير

 7421 8216 9044 435 10 064 11 جامعة القيروان

 31615 32986 34213 377 37 193 39 جامعة صفاقس

 13784 14472 15513 139 18 460 19 جامعة قابس

 7493 7978 8416 345 9 094 10 جامعة قفصة

اإلدارة العامة 

 لتكنولوجيةللدراسات ا
28 298 29 971 27745 27709 26531 

 855 759 578 389 512 الجامعة االفتراضية

 084 241 900 250 817 263 291 292 783 305 المجموع
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 إطار التدريس .4

مدرسا من بينهم  22343، 2018-2017بلغ العدد الجملي إلطار التدريس خالل السنة الجامعية 

 متعاقدا. 2110من بينهم ، 2017-2016لجامعية مدرسا خالل السنة ا 22846متعاقدا، مقابل  1832

 

هذا وقد شهد عدد المدرسين الجامعين من صنف "أ" )أستاذ تعليم عالي وأستاذ محاضر( وعدد 

المدرسين الجامعيين في رتبة أستاذ مساعد ارتفاعا في السنوات الجامعية الثالث االخيرة مقارنة بعدد 

 ي يعرف تراجعا متواصال.المدرسين الجامعيين في رتبة مساعد الذ

61741 61296 

58748 
57923 

54511 

2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 

 تطور عدد الخريجين

22831 22561 22648 22846 22343 

19544 19899 20478 20736 20511 

3286 2662 2170 2110 1832 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2017/2016 2018/2017 

 تطور عدد المدرسين 

 مجموع المتعاقدين مجموع المدرسين القارين مجموع المدرسين كامل الوقت
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 تطور اطار التدريس في السنوات الجامعية الثالث االخيرة حسب الرتب

 الجامعية السنة  

 الرتبة

2015/2016 2017/2016 2017/2018 

 المجموع
منهم 

 متعاقدون
 المجموع

منهم 

 متعاقدون
 المجموع

منهم 

 متعاقدون

 0 1481 0 1411 0 1370 أستاذ تعليم عالي

 0 1092 0 1120 0 1023 اضرأستاذ مح

 0 6447 0 6409 0 6317 أستاذ مساعد

 0 3465 1099 4809 1191 4996 مساعد

متعاقد حامل لشهادة 

 الدكتوراه
    535 535 

متعاقد مسجل بشهادة 

 الدكتوراه
    484 484 

 0 3064 0 3142 0 2998 اطار الطب الجامعي

 0 2831 0 2719 0 2689 اطار تعليم ثانوي

 0 1934 65 1998 176 2110 إطار تكنولوجي

 

رتب 

 أخرى

 639 836 741 1033 547 889 المجموع

منهم 

 عسكريين
5 0 9 0 3 0 

منهم 

 فالحين
121 5 89 3 91 0 

 174 174 206 206 257 257 األجانب

 1832 22343     المجموع

 

خطة أي  2017، 2016عنوان دورة بلغ عدد الخطط المفتوحة النتداب وترقية المدرسين الباحثين ب

ويمثل عدد الخطط االنتداب والترقية في رتبة أستاذ  .2015مقارنة بسنة  % 31.3بنسبة  بتراجع

من العدد الجملي للخطط المفتوحة في حين بلغ عدد الخطط المفتوحة في رتبة  % 52.9مساعد حوالي 

 .% 30.9أستاذ محاضر من العدد الجملي للخطط 

في رتبة  51مدرس باحث منهم  1170 فقد بلغ 2016تعلق بعدد المنتدبين بعنوان دورة أما في ما ي

في رتبة أستاذ مساعد في حين بلغ عدد المدرسين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ  288ومساعد 

 مدرس باحث تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ تعليم عالي. 160مدرس مقابل  212محاضر 
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 2016نتداب وترقية المدرسين الباحثين بعنوان دورة إحصائيات إجمالية ال

عدد الخطط  الرتبة

 المفتوحة

عدد 

 المترشحين

نسبة تسديد  عدد المنتدبين

 (%الخطط )

 96.23% 51 162 53 مساعد

  88.89%  288 1865 324 أستاذ مساعد

  61.86% 459 687 742 أستاذ مساعد )ترقية(

أستاذ محاضر)عن 

 طريق األشغال(
499 325 207 %41.48 

أستاذ محاضر)عن 

 طريق الدرس(
125 20 5 %4 

 58.39% 160 214 274 أستاذ تعليم عال

 58.00% 1170 3273 2017 المجموع
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 التعليم العالي الخاص .5

طالبا  31304 مقابلطالبا  32236 2018-2017 ة الجامعيةـعدد الطلبة المسجلين خالل السن بلغ

كما شهدت السنة الجامعية  .%3بنسبة ضئيال تطورا د لك يسجل هذا العدخالل السنة الفارطة، وبذ

 76للمؤسسات  ليبلغ بذلك العدد الجملي عاليللتعليم ال ات خاصةمؤسس 06إحداث  2017-2018

 .مؤسسة

 

 

 (1تطور عدد الطلبة األجانب )

السنة 

 الجامعية
2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2017/2018 

طلبة عدد ال

 األجانب
4631 4668 4238 4273 4327 

مجموع طلبة 

التعليم العالي 

 الخاص

26019 30334 30669 31304 32236 

 مصدر المعطيات : إدارة التعليم العالي الخاص والمعادالت (1)

 

4631 4668 4238 4273 4327 

26019 

30334 30669 31304 32236 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2017/2018 

 (1)عدد الطلبة بمؤسسات التعليم العالي الخاص 

 مجموع طلبة التعليم العالي الخاص عدد الطلبة األجانب
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II.  2017نتائج القدرة على األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة: 

 : 2017تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  .1

 تجاوزت، حيث 2017خالل سنة  كبيرا تحسناسجلت نسبة انجاز ميزانية برنامج التعليم العالي 

. وشهدت نفقات العنوان األول نسبة انجاز %97السنة الفارطة في حين لم تتجاوز خالل  %100الــ

مقابل  %111في حين تحسن نسق االنجاز بالنسبة العتمادات التنمية ليبلغ  %100 تقدر بـ

. ويعود هذا التحسن أساسا إلى تصاعد نسق تنفيذ المشاريع المبرمجة لبناء وتهيئة 2016سنة 102%

 مؤسسات التعليم العالي والبحث.

 

 مقارنة بالتقديرات 2017تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  :3جدول عدد

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )إع الدفع(

 د1000الوحدة 

  

  

تقديرات 

2017 

انجازات 

2017 
اإلنجازات مقارنة 

 بالتّقديرات

 إع الدفع

 الدفع

 الدفع إع

 الدفع

 النسبة الفارق

 %100 238- 947 934 709 934 نـفقات التصرف 
 %100 269- 277 884 008 884 التأجير العمومي 
 %100 183 169 39 352 39 وسائل المصالح 

 %101 152- 501 11 349 11        التدخل العمومي          
 %111 614 5- 833 55 219 50 نـفقات التنمية 

 %111 676 5- 606 55 930 49 اإلستثمارات المباشرة  
 %115 827 6- 207 51 380 44 على الموارد العامة للميزانية 

 %79 1151 399 4 550 5 على موارد القروض الخارجية الموظفة 
 %78 62 227 289 التمويل العمومي 

 %78 62 227 289 العامة للميزانية على الموارد  
         على موارد القروض الخارجية الموظفة                

 %101 5852- 780 990 928 984 مجموع الميزانية
 دون اعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات. *
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 2017مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج التعليم العالي سنة 

 ب طبيعة النفقة )إع الدفع(التوزيع حس

 

 مقارنة بالتقديرات 2017تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  :4جدول عدد 

 )إع الدفع( التوزيع حسب البرامج الفرعية 

 نسبة اإلنجاز الفارق 2017انجازات  2017ق م  البرامج الفرعية

 %98,57 128 807 8 935 8 جامعة الزيتونة
 %98,31 316 1 516 76 832 77 جامعة تونس

 %100,32 318- 443 100 125 100 جامعة تونس المنار
 %97,34 538 3 435 129 973 132 جامعة قرطاج
 %97,66 477 1 669 61 146 63 جامعة منوبة
 %99,75 196 234 77 430 77 جامعة سوسة

 %104,47 420 3- 933 79 513 76 جامعة المنستير
 %109,28 288 4- 486 50 198 46 جامعة القيروان
 %98,05 634 890 31 524 32 جامعة جندوبة

 %100,78 021 1- 537 131 516 130 جامعة صفاقس
 %105,41 407 3- 379 66 972 62 جامعة قابس
 %97,00 067 1 470 34 537 35 جامعة قفصة

 %93,76 359 390 5 749 5 الجامعة اإلفتراضية
 %102,13 443 2- 271 117 828 114 وجيةالمعاهد العليا للدراسات التكنول

 %92,32 540 492 6 032 7 مدينة العلوم
 %91,83 105 180 1 285 1 قصر العلوم

الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة 

 واإلعتماد

683 772 -89 113,03% 
 %102,12 226- 876 10 650 10 برامج أخرى للتعليم العالي

 %100,59 852 5- 780 990 928 984 المجموع العام
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شهدت نسب استهالك ميزانيات البرامج الفرعية عموما تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنة الفارطة، حيث 

باإلضافة إلى اإلدارة العامة  وصفاقس ، القيروان، قابسالمنستير ات تونس المنار،جامع حققت

تحقيق جامعتين فقط  2016 بينما سجلت سنة %100الــ تجاوزتنسب انجاز  للدراسات التكنولوجية

للسنة الثانية على التوالي الجامعة االفتراضية  سجلتفي حين لهذه النسبة )المنستير وصفاقس(. 

سنة   %85رغم التحسن المسجل مقارنة بالسنة الفارطة )  %94 تتجاوز لم  حيثانجاز  ةنسبأضعف 

 (.2016سنة  %80و 2017نة س %92مدينة العلوم وقصر العلوم )حوالي إلى جانب كل من  (2016

 

 2017مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرامج الفرعية سنة 

 

8 935 

77 832 

100 125 

132 973 

63 146 

77 430 

76 513 

46 198 

32 524 

130 516 

62 972 

35 537 

5 749 

114 828 
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683 

10 650 

8 807 
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100 443 

129 435 

61 669 
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79 933 

50 486 

31 890 

131 537 

66 379 

34 470 

5 390 

117 271 

6 492 

1 180 

772 

10 876 
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 الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و اإلعتماد

 برامج أخرى للتعليم العالي

   2017ق م 

 2017انجازات 
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 2017نتائج القدرة على األداء لسنة  .2

 إعداد الطلبة لالندماج في سوق الشغل :1.1الهدف 

 .الطلبة مجموع من الواعدة االختصاصات في المسجلين الطلبة نسبة  :1.1.1المؤشر

في العمل على تعزيز طاقة  2018-2017ودات الوزارة خالل السنة الجامعية تواصلت مجه

 التعمير والملتيميديا وهندسة االعالمية االستيعاب  في االختصاصات الواعدة مثل الصحة وعلوم

المماثلة غير أّن عدد الطلبة المسجلين شهد تراجعا طفيفا والذي  والتقنيات الهندسة وشعب والبناءات

 للتراجع المتواصل في العدد الجملي للطلبة المسجلين بالتعليم العالي. يعود خاصة

 

98,57% 
98,31% 

100,32% 
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97,66% 

99,75% 

104,47% 

109,28% 
98,05% 

100,78% 

105,41% 
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 برامج أخرى للتعليم العالي

حسب البرامج الفرعية 2017نسبة تنفيذ الميزانية لسنة   
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 المؤشر
وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016 

تقديرات 

2017 

انجازات 

2017 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2017  

طاقة اإلستيعاب في 

 اإلختصاصات الواعدة
 107569 116374 عدد

97.6% 

110687 102386 

95.9% 
 241084 250030 250900 265017 عدد طاقة اإلستيعاب الجملية

نسبة الطلبة المسجلين في 

االختصاصات الواعدة من 

 مجموع الطلبة

 %42.47 %44,27 %42.87 %43.91 نسبة

 

 

 

 نسبة تطور عدد الطلبة المسجلين بالشهادات ذات البناء المشترك )االجازات(  :2.1.1المؤشر

-2017عدد الطلبة المسجلين بالشهادات ذات البناء المشترك تراجعا خالل السنة الجامعية  عرف

-2016مقارنة بالسنة الجامعية  - % 20.43طالبا وبنسبة تراجع تقدر بــــــ  331حيث بلغ  2018

ويعود هذا االنخفاض إلى الوضع العام في سوق الشغل وعزوف المؤسسات االقتصادية على  2017

إلى  باإلضافة خراط في هذا النوع من الشهادات لتفادي االنتدابات في ضل ما تشهده من صعوباتاالن

 عدم توفير التحفيزات الالزمة للمؤسسات الجامعية واالقتصادية إلنجاح التجربة.

134047 128625 
115832 107569 102386 

305783 
292291 

263817 
250900 241084 

2013 2014 2015 2016 2017 

 نسبة الطلبة المسجلين في االختصاصات الواعدة من مجموع الطلبة

 طاقة اإلستيعاب الجملية طاقة اإلستيعاب في اإلختصاصات الواعدة
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 المؤشر
وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016 

تقديرات 

2017 

انجازات 

2017 

ة نسب

اإلنجاز 

لسنة 

2017  

عدد الطلبة المسجلين 

بالشهادات ذات البناء 

 المشترك

 416 452 عدد

75.4% 

460 331 

72% 
تطور عدد الطلبة نسبة 

المسجلين بالشهادات ذات 

 البناء المشترك

 %20.4- %10.6 %9.2 %12.2 عدد

 

 

 

 تحسين التأطير بمؤسسات التعليم العالي والبحث : 2.1الهدف 

 نسبة تأطير الطلبة :1.2.1شرالمؤ

طالبا  23.4اذ بلغت حوالي  ،2018-2017ة الجامعية ـــخالل السنشهدت نسبة التأطير تحسنا نسبيا 

برتبة أستاذ  طالبا بالنسبة لكل مدرس قار 24.4مقابل  فأكثر برتبة أستاذ مساعد بالنسبة لكل مدرس قار

يعود هذا االرتفاع إلى التراجع الذي شهده عدد و .2017-2016خالل السنة الجـامعية  فأكثر مساعد

الطلبة النظاميين في السنوات األخيرة وذلك بالتوازي مع ارتفاع في عدد المدرسين الجامعيين القارين 

برتبة أستاذ مساعد فأكثر. هذا وقد قامت الوزارة، في السنوات األخيرة، بفتح أغلب خطط االنتداب في 

 .رتبة أستاذ مساعد

462 
359 381 

416 
331 

2013 2014 2015 2016 2017 

 عدد الطلبة المسجلين بالشهادات ذات البناء المشترك
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 المؤشر
وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016 

تقديرات 

2017 

انجازات 

2017 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2017  

عدد الطلبة 
1

 216145 - عدد 

- 

216121 208850 

108.55% 

 عدد المدرسين الجامعين

القارين برتبة أستاذ 

 فأكثر مساعد

 عدد

- 

8846 8346 8920 

بة لكل عدد الطلبة بالنس

مدرس قار برتبة أستاذ 

فأكثر )نسبة  مساعد

 التأطير(

 نسبة

- 

24.4 25,9 23.4 

 

 

هذا وقد عرفت نسبة التأطير بجميع الجامعات تحسنا ملحوظا خالل السنوات األخير، إال أنه بقيت 

فوارق بين نسب الـتأطير بين الجهات والجامعات من جهة، وبين االختصاصات من جهة أخرى. هذا 

ما جعلنا نغير في طريقة احتساب المؤشر باعتماد عدد المدرسين الباحثين القارين من رتبة أستاذ 

 مساعد فأكثر إلعطاء المؤشر أكثر مقروئية وفاعلية.

                                                 
 ال يشمل طلبة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية  1

7602 7942 8622 8846 8920 

266328 253400 
228577 216145 208850 

2013 2014 2015 2016 2017 

 نسبة تأطير الطلبة

 عدد المدرسين الجامعين
 القارين برتبة أستاذ مساعد

 فأكثر

 عدد الطلبة النظاميين
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 عدد الطلبة بالنسبة لكل مدرس جامعي قار برتبة أستاذ مساعد فأكثر حسب الجامعات

 2018-2017خالل السنة الجامعية  

الطلبة  مجموع الجامعة

 النظاميين

مجموع المدرسين الباحثين 

 برتبة أستاذ مساعد فأكثر

 نسبة التأطير

 22 106 2374 جامعة الزيتونة

 22 782 16861 جامعة تونس

 24 1262 29880 جامعة تونس المنار

 18 1719 30531 جامعة  قرطاج

 25 654 16193 جامعة منوبة

 58 188 10858 جامعة جندوبة

 31 800 24471 ةجامعة سوس

 26 701 18265 جامعة المنستير

 23 305 7164 جامعة القيروان

 20 1517 30923 جامعة صفاقس

 22 596 13222 جامعة قابس

 25 290 7253 جامعة قفصة

   0 855 الجامعة اإلفتراضية

 23,4 8920 208850 المجموع
 

 

22 22 24 
18 

25 

58 

31 
26 23 

20 22 25 

عدد الطلبة بالنسبة لكل مدرس جامعي قار برتبة أستاذ مساعد فأكثر 
 2018-2017حسب الجامعة خالل السنة الجامعية 
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 نسبة التأطير البيداغوجي  :2.2.1المؤشر

من العدد الجملي للمدرسين الجامعيين خالل  %19.2رسين الجامعيين من صنف "أ" بلغ عدد المد

مقارنة بالسنة الجامعية  %1.26يقدر بـهذه النسبة ارتفاعا وقد سجلت   2018-2017السنة الجامعية 

لتحسن خاصة إلى التطور المتواصل في عدد الخطط المفتوحة للترقية ا ويعود هذا .2016-2017

 ة أستاذ محاضر.خاصة في رتب

 المؤشر
وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016 

تقديرات 

2017 

انجازات 

2017 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2017  

عدد األساتذة الجامعيين 

 صنف "أ"
 2531 2628 عدد

100.5% 

2707 2563 

105.5% 

عدد األساتذة الجامعيين 

 صنف "أ" و"ب"
 13373 14914 13749 14400 عدد

عدد األساتذة الجامعيين 

صنف "أ" بالنسبة إلى 

عدد األساتذة الجامعيين 

 "أ" و"ب"

 %19.2 %18,2 %18.4 %18.3 نسبة

 

 

2257 2314 2393 2531 2563 

14287 13713 13706 13749 13373 

2013 2014 2015 2016 2017 

 نسبة التأطير البيداغوجي

 "ب"و" أ"عدد األساتذة الجامعيين صنف  "أ"عدد األساتذة الجامعيين صنف 
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 تحسين جودة التكوين الجامعي : 3.1الهدف 

 معدل السنوات المقضاة للحصول على شهادة اإلجازة :1.3.1المؤشر 

ى الشهادة الوطنية لإلجازة بالمؤسسات الجامعية خالل السنة شهد عدد السنوات المقضاة للحصول عل

 3.67في حين بلغ  3.61طفيفا مقارنة بالسنة الجامعية السابقة حيث بلغ  تحسنا 2017-2016الجامعية 

 .2016-2015خالل السنة الجامعية 

انعكاس  ويعود هذا التحسن إلى العديد من العوامل، منها تحسن نسب تأطير الطلبة وما لذلك من

 إيجابي على جودة التكوين باإلضافة إلى تحسن ظروف التدريس من فضاءات ومعدات.  

 

 المؤشر
وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016 

تقديرات 

2017 

انجازات 

2017 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2017  

معدل السنوات المقضاة 

للحصول على شهادة 

 اإلجازة

 %99 3.61 3,58 %97.27 3.67 3.57 عدد

 

 

 نسبة الرسوب بالسنة األولى من اإلجازة :2.3.1المؤشر 

بالمؤسسات الجامعية خالل السنة الجامعية  نسبة الرسوب بالسنة األولى من اإلجازةشهد مؤشر 

خالل  %43.1في حين بلغ  %41.6مقارنة بالسنة الجامعية السابقة حيث بلغ  تحسنا 2016-2017

 .2016-2015الجامعية السنة 

3,7 3,7 

3,65 

3,67 

3,61 

2013 2014 2015 2016 2017 

 معدل السنوات المقضاة للحصول على شهادة االجازة
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ويعود هذا التطور إلى تحسن جودة التكوين وترشيد منظومة التوجيه  باإلضافة إلى تحسن ظروف 

 التدريس من فضاءات ومعدات.  

 المؤشر
وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016 

تقديرات 

2017 

انجازات 

2017 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2017  

لطلبة الراسبون اعدد 

 بالسنة األولى
 27525 - عدد

- 

28478 26498 

101.4% 
الطلبة المسجلون عدد 

 بالسنة األولى
 63638 61565 63803 - عدد

نسبة الرسوب بالسنة 

 األولى من اإلجازة
 %41.6 %42.2 %43.1 - نسبة

 

 

 

38972 39677 39078 
27525 26498 

83905 82972 82050 

63803 63638 

2013 2014 2015 2016 2017 

 نسبة الرسوب بالسنة األولى من االجازة

 عدد الطلبة المسجلين بالسنة األولى عدد الطلبة الراسبين بالسنة االولى
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 رةنسبة مؤسسات التعليم العالي التي تعمل في فضاءات قا :3.3.1المؤشر 

 المؤشر
وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016 

تقديرات 

2017 

انجازات 

2017 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2017  

عدد مؤسسات التعليم 

العالي التي تعمل في 

 فضاءات قارة

 141 - عدد

- 

145 144 

99.28% 
العدد الجملي لمؤسسات 

 التعليم العالي
 174 174 174 - عدد

نسبة مؤسسات التعليم 

العالي التي تعمل في 

 فضاءات قارة

 %82.7 %83,3 % 81 - نسبة

لم يشهد هذا المؤشر تطورا ملحوظا في السنوات األخيرة نظرا الرتباطه باالعتمادات التي ترصد 

ة سنويا بميزانية العنوان الثاني )ميزانية التنمية( هذا وسيقع التخلي على هذا المؤشر في المرحل

 القادمة.

 

138 141 144 

174 174 174 

2015 2016 2017 

 نسبة مؤسسات التعليم العالي التي تعمل في فضاءات قارة

 .العدد الجملي لمؤسسات التعليم العالي عدد مؤسسات التعليم العالي التي تعمل في فضاءات قارة
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III. التوجهات المستقبلية لتحسين األداء 

 أهم اإلشكاليات والنقائص المتعلقة بتنفيذ البرنامج : .3.1

عدم التالؤم بين مؤهالت حاملي شهادة الباكالوريا تدني مستوى مدخالت الجامعة و -

 واالختصاصات التي يتم توجيههم إليها،

 غياب مقاييس الجودة في التكوين والتأطير، -

لكفاءات األفقية للطلبة )اللغات االجنبية وخاصة منها اإلنقليزية، واإلعالمية وغيرها نقص في ا -

من تكنولوجيات المعلومات واالتصال...( وغياب مناهج وبرامج وبيداغوجيا مالئمة للتربية 

 على ثقافة المبادرة،

لة على تباين في مستوى جودة التكوين بين الجامعات وبين الشعب نظرا لالختالفات المسج -

وتوفر هياكل البحث )مخابر، وحدات بحث...(  مستوى العديد من العوامل منها نسبة التأطير

 ونوعية المحيط االجتماعي واالقتصادي المتوفر،

  تأهيل شهادات ومسالك دون األخذ بعين االعتبار لحاجيات سوق الشغل والمؤسسات

 صاصات ذات التشغيلية المتدنية،االقتصادية مما أدى إلى ارتفاع عدد الخريجين في االخت

  تعدد األنظمة األساسية إلطار التدريس بالمؤسسات الجامعية وعدم تجانسها )المدرسون

 الباحثون والتكنولوجيون والمبرزون والسلك المشترك،

 ،غياب برامج لتكوين المكونين في البيداغوجيا الجامعية 

توازن بين الجهات وتشتت الخارطة غياب توطين الجامعات في محيطها الجهوي واختالل ال -

 الجامعية،

التحوالت السياسية واالجتماعية للبالد وتأثيرها السلبي على النسيج االقتصادي بما في ذلك  -

 قدرة المؤسسات االقتصادية على تشغيل حاملي الشهادات العليا،

 والتربصغياب شراكة دائمة وفعلية بين الجامعة والمحيط االقتصادي على مستوى التكوين  -

الصعوبات المالية والضغط المتزايد على الميزانية وانعكاساته على تحسين ظروف التدريس   -

 )انتدابات، بنايات وتجهيزات جديدة، صيانة....(.

 التدابير واألنشطة التي يتعين القيام بها لتدارك االختالالت في تنفيذ البرنامج .3.1

 2017ديسمبر  03و 02يم العالي والبحث يومي مؤتمر تفعيل إصالح منظومة التعل تبعا لتنظيم

مؤتمرا ممثلين بذلك جميع األطراف الفاعلة بالجامعة التونسية ومحيطها  1200بمشاركة ما يقارب 
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مجاالت استراتيجية.  4توجها محوريا تم توزيعها على  40الداخلي والدولي تّم اإلجماع على اعتماد 

 :  توجها استراتيجيا وهي 11مة شملت مجاالت للتكوين والحوك 2وقد تم تخصيص 

 *التكوين والبيداغوجيا

 إصالح شامل لمنظومة"إمد"، -1

 مراجعة منظومة التكوين الهندسي، -2

 مراجعة الدراسات الطبية وشبه الطبية، -3

 تجديد منظومة التوجيه الجامعي، -4

 إصالح هيكلي لمنظومة التعليم العالي الخاص، -5

 ت واالختصاص،تشبيك المؤسسات الجامعية حسب المجاال -6

 إرساء منظومة تكوين المكونين، -7

 مراجعة النظام األساسي والتأهيل الجامعي إلطار التدريس والبحث، -8

 إصالح لجان االنتداب والترقية واللجان القطاعية، -9

 تطوير مراكز المهن وإشهاد الكفاءات وهيكلتها. -11

 *الحوكمة الشاملة

 إحداث أقطاب وأقاليم جامعية، -1

 التميز االيجابي عن طريق الحوكمة االيجابية،تفعيل مبدأ  -2

مراجعة الهياكل التنظيمية للوزارة والجامعات والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث مع إحداث  -3

 أقطاب وظائف جديدة استجابة للمهام المستحدثة،

 تعميم الصبغة العلمية والتكنولوجية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث، -4

 داث مجالس إدارة أو  مجالس مؤسسة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث،إح -5

 إلحاق المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تحت إشراف الجامعات،-6

 إرساء منظومة الوساطة وشبكة جامعية لفض النزاعات، -7

( وتنويع مصادر Fondation universitaireمآسسة انفتاح المؤسسات الجامعية على المحيط ) -8

 التمويل الذاتي للمؤسسات الجامعية العمومية،
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 :تفعيل مخرجات مؤتمر إصالح التعليم العالي والبحث العلمي 

 إصالح منظومة "أمد" ومراجعة التكوين الهندسي والدراسات الطبية وشبه الطبية: .1

 رصدتها ظيمية التيوالتن والتشريعية البيداغوجية االخالالت تجاوز إلى االصالح مشروع يهدف

وتقييما وذلك بالنسبة إلى  تكوينا الجامعي التكوين مستوى أثرت على التقييم والتشخيص والتي عملية

 مختلف الشهادات ومراحل التكوين واالختصاصات بالتعليم العالي.

مال وفي هذا اإلطار تم إحداث لجان مشتركة بين وزارة التعليم العالي وعدد من الوزارات لتنسيق أع

على غرار اللجنة المشتركة لتنسيق أنشطة الحوكمة  اإلشراف المزدوج على مؤسسات التعليم العالي

والتكوين والبحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث في مجال الصحة ولجنة تنسيق المسائل المشتركة 

لرياضة والتربية في مجال التكوين وأنشطة البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي والبحث في مجال ا

 البدنية،

 تهدف مراجعة نظام "أمد" في إطار إصالح التعليم العالي والبحث  نظام "أمد" : إصالح

العلمي إلى مزيد تكريس المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام والتي تتمثل خاصة في الحركيـــة 

بين االجازة  و وجوبية التربصات ومرونة أنظمة التقييم واالمتحانات وإحداث المعابر

 األساسية والتطبيقية وماجستير البحث والماجستير المهني وذلك من خالل االجراءات التالية :

 توحيد اإلجازة األساسية واإلجازة التطبيقية، -

 إرساء معايير بين شهادتي ماجستير البحث والماجستير المهني، -

 حسب امكانيتين : 4إحداث شهادة باكالوريا +  -

 األولى ماجستير على مستوى السنة 

 إضافة سنة لإلجازة 

 إجبارية برمجة التربصات في كل المسارات االشهادية،  -

 تأهيل المسارات االشهادية بمقاربة المهارات والمهن، -

 إدراج الوحدات االختيارية للطالب في المسارات االشهادية، -

للحياة  تدقيق تخصص الطلبة في السداسي الثالث عوضا عن السداسي الخامس إلعدادهم -

 المهنية بصورة أنجع،

 مراجعة نظام التقييم المستمر مع التخفيف في عدد االختبارات الكتابية، -

تمكين المؤسسات من اختيار أنظمة التقييم واالمتحانات المتالئمة مع االختصاص ونوعية  -

 المواد،
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 تمكين طلبة اإلجازة التطبيقية من التسجيل في الماجستير المهني على األقل، -

 ضيح عدد التسجيالت المسموح بها بكل سنة من سنوات الدراسة،تو -

 تنظيم اإلسعاف وتحديد الشروط والمعايير المنطبقة ضمن النص اإلطاري، -

 الدراسات الهندسية  : 

 على العمل أنه يقتضي إال العالي التعليم في الممهننة االمتياز مسالك أبرز من الهندسي التكوين يعد

 تعزيز على يجدر العمل كما .ودوليا وطنيا االعتماد نحو واالتجاه الدولية معاييرال باحترام جودته دعم

 الممهننة مع المسالك المعابر وفتح الميدانيين المهندسين من المزيد لتكوين الممهنن التطبيقي بعده

 األخرى وفي إطار إصالح التعليم العالي والبحث العلمي تسعى الوزارة إلى :

للتكوين الهندسي من أهم مهامها اليقظة االستراتيجية وتأهيل مؤسسات إحداث لجنة وطنية  -

التعليم العالي إلسناد الشهادة الوطنية لمهندس وتعديل عروض التكوين وتقييم نجاعة البرامج في 

التكوين الهندسي وهو ما يتطلب تعديل النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بالتكوين الهندسي 

 دريس ومنظومة المناظرات للمراحل التحضيريةوإصالح برامج الت

 سنوات دراسة" قبل نهاية الدراسات الهندسية... 3إحداث شهادة وسيطة "الباكالوريا مع  -

 وشبه الطبية :  الدراسات الطبية 

لقد شهد قطاع التكوين في االختصاصات الطبية وشبه الطبية تقدما ملحوظا على المستوى الوطني 

 الدولي.وكذلك على المستوى 

فالتكوين في هذا المجال يعد ذو جودة عالية مما أثار االهتمام المتزايد للطلبة التونسيين وكذلك 

 األجانب بما يتجاوز على نحو واسع طاقة االستيعاب.

ومن جهة أخرى، مكن الشروع، منذ بضع سنوات، في إصالح الدراسات الطبية من مقاربة التكوين 

التي يجب رفعها خاصة  المعايير الدولية، إال أنه تبقى بعض التحدياتفي االختصاصات الطبية إلى 

منها اعتماد كليات الطب وجودة التكوين في الشعب شبه الطبية. إضافة إلى أن الترفيع في نسبة 

 التأطير وتوحيد شروط االلتحاق بهذه الشعب يتطلب مزيد التفكير.

التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة وفي هذا الصدد تم إحداث لجنة مشتركة بين وزارة 

تعني بإصالح منظومة التكوين في االختصاصات الطبية وشبه الطبية ومراجعة النصوص القانونية 

 لتفادي النقائص وذلك خاصة في المجاالت التالية :

 نظام الدراسات للحصول على شهادة الدكتوراه في طب العائلة والصيدلة وطب األسنان، -

 م األساسي للمتربصين الداخليين والمقيمين في الطب،النظا -
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 اشكاليات التكوين بالخارج ومعادلة الشهادات األجنبية في االختصاصات الطبية، -

التكوين بالمدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة ومعاهد علوم التمريض )التكوين بماجستير  -

 غياب المجالس العلمية ( –البحث والدكتورا 

 ن في االختصاصات الشبه طبية بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي،جودة التكوي -

 تأهيل وإعادة تأهيل الشهادات في االختصاصات الشبه طبية، -

 تكوين المكونين في االختصاصات شبه الطبية، -

 مرافقة المؤسسات الجامعية في المجال الطبي للحصول على االعتماد، -

 الصحة. البحث العلمي والمنشورات العلمية في مجال -

 النظام األساسي للمدرسين : .2

تعمل الوزارة في إطار اإلصالح وبالتشاور مع جميع األطراف المعنية على مراجعة األنظمة 

األساسية الخاصة باألساتذة والباحثين الجامعيين وذلك بهدف دعم جودة التعليم العالي والبحث العلمي 

عمل في إطار نظام أساسي متجانس يشجع على من خالل توفير إطار تدريس وبحث ذو كفاءة عالية ي

تطوير البحث والتميز ويسمح له بالتدرج في مساره المهني. وتكون هذه المراجعة من خالل تجاوز 

نقائص األنظمة الحالية التي تتميز بتعدد األنظمة وعدم تجانسها )المدرسون الباحثون والتكنولوجيين 

إطار التدريس الحالي يضم نسبة هامة من المدرسين غير والمبرزون والسلك المشترك ...( كما أن 

المتحصلين على شهادة الدكتوراه باإلضافة إلى تعطل المسار المهني للمدرسين الذي يتوقف في رتبة 

 أستاذ تعليم عالي.

 ومن أهم محاور هذا اإلصالح النقاط التالية:

مدرسين التكنولوجيين / توحيد سلك مختلف المدرسين الجامعيين )المدرسين الباحثين/ال -

 المدرسين المبرزين( مع خصوصية على مستوى رتب كل صنف،

 ضبط الرتب والرتب الفرعية للمدرسين، -

 التدرج في الرتب والمسار المهني للمدرسين الجامعيين، -

 شروط االنتداب والترقية، -

 مراجعة نظام التأهيل الجامعي، -

 ة،تنظيم لجان االنتداب والترقية واللجان القطاعي -

 ضبط المهام األساسية : التدريس والبحث والتأطير، -

 تنظيم المشاركة في برامج التكوين المستمر ونظام تأجيرها، -
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 بحثية، –استثنائية  –مراجعة نظام العطل وتحديد طبيعتها : عادية  -

 التكوين البيداغوجي للمدرسين، -

 المنح واالمتيازات، -

 مراجعة نظام التأديب. -

 التكوين المستمر: .3

ل التكوين المستمر إحدى المهام المركزية لمنظومة التعليم العالي باعتباره امتدادا منطقيا للتكوين يمث

القاعدي الذي يمثل مهمتها األساسية وهو ما يطرح بجديّة ضرورة تطوير التكوين المستمر في التعليم 

، واالرتقاء به في العالي والوقوف على النقائص واالختالالت التي تعيق سيره وتحول دون نجاعته

إطار منظومة متناسقة تحدد الحاجيات وتضبط اآلليات والموارد الضرورية وتحدد األطراف المتدّخلة 

 في الميدان.

ويهدف تنظيم التكوين المستمر في التعليم العالي خاصة إلى دعم وتطوير المعارف والمهارات 

ى تعزيز التشغيلية وتيسير االندماج المهني والكفاءات لدى الراغبين في مواصلة التكوين باإلضافة إل

للمتكونين وخلق فرص لتطوير مساراتهم المهنية ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية إضافة إلى 

تنمية الموارد المالية الذاتية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وتعزيز استقالليتها المالية من 

  حيطين االقتصادي واالجتماعي بما يمكن من تطوير وسائل العمل داخلياخالل دعم انفتاحها على الم

بما ينعكس إيجابيا على جودة التكوين والبحث العلمي ويعزز إشعاع الجامعة على محيطها وريادتها 

للتنمية في جهتها من خالل توطيد الشراكة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي وتقريب المؤسسات 

 جامعة.االقتصادية من ال

 وفي هذا الصدد تعمل الوزارة حاليا على سن نص قانوني يهدف خاصة إلى :

 تنظيم أشكال التكوين المستمّر بصيغتيه الحضوريّة وعن بعد، -

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

 استخالصها،

 لمتدّخلة في التكوين،ضبط تأجير الكفاءات الجامعيّة والمهنيّة ا -

تشجيع وتطوير الّشراكة مع المؤّسسات والمنظمات والجمعيّات والهياكل والجامعات المهنيّة  -

 في مجال التّكوين المستمر

 .ضبط كيفية توزيع عائدات التكوين المستمر -
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 السيد عبد المجيد عمارة، المدير العام للبحث العلمي :رئيس البرنامج

 

 

I. البحث العلمي نامجتقديم عام لبر: 

شرعت ، الحالية تتماشى مع تحديات المرحلةالتعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق نقلة نوعية لقطاع 

مشروع إصالح في اتخاذ التدابير الضرورية لإلنطاق في تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 : ق األهداف االستراتيجية التاليةمنظومة البحث والتجديد ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى تحقي

  ،إرساء شراكة فاعلة بين قطاعات التكوين والبحث واإلنتاج وبين القطاع العام والقطاع الخاّص 

 ،توجيه برامج ومشاريع التعاون الدولي نحو أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 ،تثمين نتائج البحث تلبية لحاجيات االقتصاد الوطني 

   تنقل وتفرغ الباحثين والصناعيين في االتجاهين لالرتقاء بالتجديد ونقل التكنولوجيا.تشجيع 

 :2020-2016ترّكز الجهود على تحقيق التوجهات االستراتيجية التالية خالل الفترة كما ت

  العمل على االرتقاء بنفقات البحث والتجديد مع التركيز على النهوض بمساهمة المؤسسات

والتجديد والعمل على الرفع من  ية والقطاع الخاص في تمويل البحثوالمنشآت العموم

 االعتمادات المتأتية من التعاون الدولي،

 مة البحث والتجديد بمساهمة كل األطراف المتدخلة،كإرساء نظام وطني لحو 

  توجيه البحث نحو أولويات وطنية تحدّد بالشراكة مع مختلف الفاعلين في قطاعات التنمية قصد

 فرص التثمين والتجديد.دعم 

 للتنمية حول المحاور التالية: 2020-2016وبناء على ما سبق تم اعداد المخطط الخماسي 

 مة البحث والتجديد،وكالمساهمة في إرساء نظام وطني لح 

 ،النهوض بمنظومة تثمين البحث ونقل التكنولوجيا 

 ،دعم البنية التحتية للبحث والتجديد 

 دولي في دعم منظومة البحث والتجديدتعزيز مساهمة التعاون ال. 
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 :من خالل  تم بالخصوص 2017شهدت المنظومة الوطنية للبحث والتجديد تطورا خالل سنة  وقد

  مواصلة إرساء مبدأ التعاقد لتحديد برامج ومشاريع البحث قصد تفادي االزدواجيـة وإحكام

 التوظيف األمثل للموارد.التنسيق والتكامل بين الهياكل الناشطة في نفس المجال وضمان 

  من خالل آليات الشراكة في مجاالت ذات أولوية وطنية مشاريع بحوث تنموية مواصلة إنجاز

 .العلمية كتثمين نتائج البحث العلمي وبرامج البحوث اإليالفية

  دعم فرص التعاون بين مراكز البحث ومؤسسات التعليم والبحث من جهة والمؤسسات

 االقتصادية.

 اكة العلمية على المستوى الدولي من خالل مضاعفة مجاالت التعاون الدولي ومزيد دعم الشر

تنويعها بالتشجيع على إرساء شراكات علمية ناجعة بين فرق البحث التونسية ونظيراتها في 

 الدول المتطورة. 

 دعم االعالم العلمي عبر مواصلة االشتراك بالمجالت االلكترونية وقواعد البيانات العلمية 

 ومن بين المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف هذا البرنامج نجد: 

 ،اإلدارة العامة للبحث العلمي 

 ،اإلدارة العامة لتثمين البحث 

 ،الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي 

 ،مراكز البحث العلمي 

 .الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي 

 الفرعية التالية: ع برنامج البحث العلمي إلى البرامجويتفر

  ،البحث العلمي الجامعي 

 ،مراكز ومعاهد البحث 

 ،الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث 

 .برامج أخرى للبحث العلمي 

II. :تقديم عام لإلنجازات االستراتيجية الخاصة بالبرنامج 

فع من في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير المنظومة الوطنية للبحث العلمي قصد الر

مواصلة إنجاز مجموعة من اإلصالحات الهيكلية  2017فاعليتها ودعم نجاعتها، شهدت سنة 

 يلي: ماوالتنظيمية تمثلت خاصة في
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  سنــوات( وذلك قصد  6إعادة هيكلة وحدات البحث التي أتمت فترة نشاطها القصوى )مواصلة

ذلك لدعم المؤسسات تحويلها إلى مخابر بحث على أن يقتصر إحداث الوحدات سواء كان 

الفتية وخاصة منها الداخلية أو في االختصاصات العلمية النادرة. ويهدف هذا اإلجراء إلى 

توحيد الجهود وتفادي التشتت عبر التشجيع بصفة خاصة على إحداث مخابر البحث من خالل 

 تجميع الوحدات بما يمكن من إرساء هياكل بحثية بكتل فاعلة وبالنجاعة المطلوبة. 

  إيالء عناية خاصة بالجانب النوعي لهياكل البحث من خالل تحقيق مجموعة من األهداف

تتعلـــــــق خاصة بالتميز العلمي والجودة ومزيد التفتح على المحيط االقتصادي واالجتماعي 

 والتوجه نحو التجديد.

 ر اإلشارة مواصلة هيكلة مراكز البحث العلمي من خالل إبرام عقود برامج جديدة. ومما تجد

ستجابة لحاجيات االقتصاد لالإليه أنه يتم العمل على توجيه البحوث بمراكز البحث العلمي 

 والمجتمع من البحث والتطوير ودعم أنشطة التثمين والتجديد.

  منصات تكنولوجية » في شكلهيكلتها  من خاللتجهيزات العلمية الثقيلة الترشيد استعمال

plateformes technologiques» ، وضعها على ذمة جميع الباحثين العاملين سواء مع

في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص، كما تم تمكينها من دعم مالي سنوي إضافي لتغطية 

والصيانة والقتناء المستهلكات والمعدات الصغيرة والوثائق العلمية  االستغاللمصاريف 

 على أحسن وجه. التجهيزاتالضرورية الستغالل 

  الفضاءات والبنى التحتية الضرورية من خالل مواصلة تركيز األقطاب التكنولوجية خلق

 وتوفير مناخ مالئم لنقل ونشر الخبرة التكنولوجية وتثمين نتائج البحث. 

  توجيه منظومة البحث العلمي نحو األولويات الوطنية من خالل مواصلة دعم مشاريع البحث

 براءات االختراع على المستوى المحلي والدولي.وثمين نتائج البحث وتمويل  التنموية

 واآلسيوية واألوروبية دعم وتعزيز برامج التعاون الثّنائي مع البلدان العربية و االفريقية  

 وشبكات متعددة األطراف و االختصاصات التي تمثل قاطرة للمرور إلى برامج واألمريكية 

 .على غرار البرامج األوروبية 

 ل مشاريع البحث والتطوير من أجل إرساء شراكات علمية ناجعة بين فرق التركيز على تموي

التي  ونظيراتها في الدول المتقدمة ومكونات النسيج االقتصادي واالجتماعي البحث التونسية

 .واالجتماعية االقتصاديةنقل التكنولوجيا وعلى خدمة التنمية تهدف إلى 

 بحثية المتخصصة في ميادين ذات أولوية وطنية. دعم المخابر الدولية المشتركة والمجمعات ال 
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  الباحثين على االستفادة من الفرص ومساندة  األوروبي وتشجيع االتحاددعم الشراكة مع 

 ,H2020, PRIMA,WaterJPI) التنافسية  التي تتيحها البرامج األوروبية والتمويالت 

ERANETMed, ARIMNET2) . 

  من خالل تعزيز مشاركتنا في البرامج الممّولة من قبله دعم الشراكة مع االتحاد األوروبي

" 2020وتشجيع الباحثين قصد االستفادة من الفرص التي يتيحها برنامج البحث والتجديد "أفق 

امضاء اتفاقية خاصة بعد  لدعم البحوث واالبتكار لما يوفّره من فرص للتمويل والتكوين

موجبه تونس بلد شريك في البرنامج االطاري اطارية بين تونس واالتحاد األوروبي أصبحت ب

 .2020أفق األوروبي للبحث والتجديد 

 البحث العلمي الجامعي: .1

 مدارس الدكتوراه . أ

تعمل الوزارة على تمكينها من التمويالت  )37(حرصا على تفعيل مدارس الدكتوراه البالغ عددها 

واعيد المحددة، وذلك باعتماد الالزمة سنويا للعمل في أحسن الظروف وإلنجاز برامجها في الم

مجموعة من المقاييس الموضوعية أهمها اإلنتاج االشهادي وعدد الطلبة المرسمين مع إيالء أهمية الى 

 االعتمادات المسندة بعنوان السنوات السابقة التي لم يتم صرفها. 

مرشح لالرتفاع وهو عدد الطلبة المرسمين واإلنتاج العلمي  شهدت مدارس الدكتوراه تطورا فيوقد 

يتطلب الترفيع في دعم مدارس الدكتوراه حتى تتمكن من القيام بدورها  خالل السنوات المقبلة مما

تمكينهم من تكوين إضافي يساعدهم على انجاز أطروحاتهم والمتمثل خاصة في تكوين طلبة الدكتوراه 

  في أحسن الظروف وكذلك على االندماج في سوق الشغل الحقا.

 .2017 عنوان سنةوذلك بفائدة مدارس الدكتوراه لأ.د  1616 تمويالت بقيمة وقد أسندت
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 وفي ما يلي جدول حول مؤشرات مدارس الدكتوراه منذ إحداثها:

 السنة

 اإلنتاج اإلشهادي بالدكتوراه عدد الطلبة المرسمين بالدكتوراه

 الدكتوراه

الدكتوراه ذات 

اإلشراف 

 المزدوج

 الدكتوراه المجموع

توراه ذات الدك

اإلشراف 

 المزدوج

 المجموع

2008 9 067 1 007 10 074 575 151 726 

2009 10 622 1 010 11 632 624 107 731 

2010 8 520 997 9 517 598 121 719 

2011 9 079 1 052 10 131 646 72 718 

2012 9 122 1 060 10 182 711 56 767 

2013  12 000 1 250 13 250 760 150 910 

2014 12000 836 12 836 811 133 944 

2015 13 230 1 169 14 399 838 102 940 

2016 14 692 916 15 608 1 181 220 1 401 

2017 15 500 900 16 400 1 750 250 2 000 

هالمصدر: تقارير مدارس الدكتورا  

 

 

10 074 

11 632 

9 517 
10 131 10 182 

13 250 12 836 

14 399 

15 608 
16 400 

7
2

6
 

7
3

1
 

7
1

9
 

7
1

8
 

7
6

7
 

9
1

0
 

9
4

4
 

9
4

0
 

1
4

0
1

 

2
 0

0
0

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 تطور اإلنتاج اإلشهادي وعدد طلبة الدكتوراه 

 عدد شهادات الكتوراه عدد الطلبة



 

  

43 

 

 دعم التجهيزات العلمية . ب

وهي مسّخرة لالستعمال الوطني  1993 )الثقيلة( منذ سنةاألساسية  انطلقت عملية اقتناء التجهيزات العلمية

والجهوي وذلك لتدعيم هياكل البحث والتكوين االشهادي عن طريق البحث من ناحية، ولحسن استغاللها وتفادي 

االستعماالت المزدوجة والتبذير من ناحية أخرى وقد تم إدماج هذه التجهيزات األساسية في هياكل أطلقت عليها 

(". كما اتجهت النية إلى إحداث مجمعات لوحدات U.S.C.Rوحدات الخدمات المشتركة للبحث )تسمية "

 الخدمات المشتركة لغاية تشبيك التكنولوجيات والقدرات المتاحة ووضعها تحت اإلشراف المباشر للجامعة.

ـنينها من ناحية والعمل حاليا، خضعت هذه التجربة إلى عملية تقييم واسعة النطاق في مرحلة أولى بهدف مزيد تـق

 على تعصير وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي في مرحلة ثانية.

لمواصلة تمويل انشطة وحدات الخدمات  ألف دينار 52447,رصد اعتمادات تقدر بـ  2015تم خالل سنة 

كة بمختلف وحدة خدمات مشتر 61المشتركة للبحث المركزة بمؤسسات التعليم العالي والبحث والمقدرة بـ 

المنار   تونس ( مّجمعات وحدات خدمات مشتركة تحت إشراف كل من جامعة03الجامعات التونسية وثالثة )

 .صفاقس وقفصة و

وذلك لتغطية مصاريف الصيانة  وتخصص هذه اإلعتمادات كمصاريف صيانة للتجهيزات العلمية الثقيلة

 ية والتربصات والتكوين كما هو مبين بالجدول الموالي:والخدمات العرضية والقتناء المستهلكات والوثائق العلم

 المجموع )بالدينار( مصاريف أخرى والخدمات العرضية مصاريف الصيانة عدد  

 1 210 000 767 500 442 500 32 *1 قسم

 1 237 500 616 000 *** 621 500 32 **2 قسم

 2 447 500 500 383 1 1 000 064 64 المجموع

 الخدمات المشتركة للبحث التي تتمتع بعقود صيانة فردية ) *( يضم وحدات

) **( يضم وحدات الخدمات المشتركة للبحث التي تتمتع بعقود صيانة مجمعة يتولى متابعتها المعهد الوطني 

 للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي بسيدي ثابت

  لفيزيائي الكيميائي.أ.د لفائدة المعهد الوطني للبحث والتحليل ا 400 )***( بما فيهم

 

فقد تلقت اإلدارة العامة  2017 و 2016تي و نظرا لعدم توفير اعتمادات لهذه الوحدات المشتركة للبحث لسن

العديد من المراسالت للتدخل لدعم الوحدات التي لم تتوفر لديها األعتمادات الضرورية للصيانة و اقتناء 

بقرابة  التوصل إلى حل وقتي لتوفيرإعتمادات 2017ة. وقد تم سنة المستهلكات لتشغيل المعدات العلمية الثقيل

 التالي: لبعض الوحدات بعدد من المؤسسات حسب الجدول ألف دينار  239
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مؤّسسةال  الوحدة 

 RMN كليّة العلوم بتونس

 RMN كليّة العلوم بالمنستير

 Cymomètre en flux كليّة العلوم ببنزرت

 V-Twin  كليّة الطب بالمنستير

 Spectromètre Raman كليّة العلوم بصفاقس

 RMN المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس 

 

 PNES  Lien:www.pnes.tnإعداد منظومة رقمية للتصرف في التجهيزات العلمية الثقيلة . ت

ات العلمية الثقيلة الراجعة بالنظر لمؤسسات حول التجهز بياناتفي إطار سعي اإلدارة العامة إلعداد قاعدة  

التعليم العالي والبحث العلمي وتطبيقا لمخرجات منظومة إصالح التعليم العالي والبحث العلمي وسعيا لتحسين 

الموارد والمداخيل الذاتية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز العالقات مع المحيط اإلجتماعي 

وصيانة التجهيزات وتحسين تموقع التجهيزات العلمية على الصعيد  استغاللان حسن ولضم واالقتصادي

ّضم جميع المعدات العلمية الراجعة لمنصة إليكترونية جامعة   الوطني، أحدثت اإلدارة العامة للبحث العلمي

    .بالنظر لهياكل البحث لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لفائدة ممثلي الجامعات ومراكز البحث حول طريقة  2017 خالل شهر جوان يةدورة تكوينو تم تنظيم   

بالمعدات العلمية المتوفرة بالمؤسسات الراجعة إليهم بالنظر  بالمعطيات الخاّصة هاتأثيثومنظومة الالتّصرف في 

تعلق المنظومة والتنسيق مع مصالح الوزارة في ما ي استعمالتكوين عدد من األعوان بمؤسساتهم في و

 .من طرف جميع المتدخلين استعمالهاتعميم  حتى يتسنى وتحيين المعلومات باالستعمال

  اعداد ملف المنصات التكنولوجية . ث

في إطار تصّور متكامل للبنية التّحتيّة للبحثث العلمثي مثن حيثث التّجهيثزات العلميّثة الثّقيلثة والفضثاءات المالئمثة  

على بعث لجنة تثمّ  2015ملت اإلدارة العاّمة للبحث العلمي خالل سنة عبر تركيز منّصات تكنولوجيّة للبحث، ع

تكوينها للغرض لدراسة توّجه الثوزارة إلنجثاز منّصثات تكنولوجيّثة للبحثث العلمثي وضثّمت هثذه اللّجنثة مثديرين 

جيّثة، عاّمين لمراكز بحث ومسؤولين بثاإلدارة المركزيثة. و نظثرا للعثدد المتزايثد لمطالثب إنشثاء منّصثات تكنولو

وعدم وجود إطثار قثانوني واضثح لتركيثز مثثل هثذه الهياكثل ضثمن المنظومثة الوطنيّثة للبحثث العلمثي، إعتمثدت 

 اإلدارة العامة للبحث العلمي تركيز منّصات بحث باإلعتماد على صبغة مجمع وحدات خدمات مشتركة للبحث.

http://www.pnes.tn/
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 مشاريع البحوث التنموية .2

التمويل التعليم العالي والبحث العلمي، يمثل  تجسيما لمخرجات مؤتمر تفعيل إصالح منظومة

للبحث التنموي أحد التوجهات األساسية لخلق ديناميكية جديدة في منظومة البحث العلمي  التنـافسي

هدفها التميز العلمي على المستوى الوطني والدولي وتحفيز الكفاءات العلمية على االنخراط واإلسهام 

 في هذا التمشي.

ضبط األولويات الوطنية للبحث العلمي في إطار تمشي تشاركي،  2017لتوجه، تم سنة وتفعيال لهذا ا

إلنجاز مشاريع بحث تنموية في  طلبات عروض تنافسيةوربط التمويل بهذه األولويات عبر إصدار 

 وشملت طلبات العروض البرامج التالية: عالقة مباشرة باألولويات المحددة

آلية موجهة لتمويل مشاريع بحث وتطوير وطنية استجابة وهي  مشاريع البحوث التنموية: -

مشاريع البحوث اإليالفية لحاجيات ومتطلبات الوسط االقتصادي واالجتماعي وتشمل 

 2009مارس  02المؤرخ في  2009لسنة  644طبقا لمقتضيات األمر عدد  ومجمعـات البحث

 طرق سيرها.والمتعلق بتنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث و

موجهة أساسا إلى  2017لية جديدة تم إرسائها سنة يمثل آ برنامج تشجيع الباحثين الشبان: -

الباحثين الشبان في بداية مسارهم المهني وخاصة منهم بالمؤسسات الداخلية لحثهم على 

االبتكار والتميز العلمي ولتشجيعهم على توجيه طاقاتهم نحو األولويات الوطنية والجهوية 

 االنخراط في طلبات العروض الوطنية والدولية. و

 .2017ونستعرض في هذا التقرير أهم اإلنجازات خالل سنة 

 مشاريع البحوث التنموية . أ

مواصلة تمويل مشاريع البحوث اإليالفية المتواصلة كالقوارص والبحوث  2017وقد تم خالل سنة 

إطار األولويات الوطنية للبحث العلمي السريرية ومقاومة اإلرهاب كما تم إصدار طلب ترشحات في 

مليون دينار وتم  4.5مشروعا للتمويل بكلفة جملية تقدر بـــ  12وتم قبول  2017خالل شهر أكتوبر 

 .2018في اإلنجاز خالل شهر جانفي  االنطالق

منشور في الغرض  اعدادر موحد لمجمعات البحث قصد ولبلورة تص اجتماعاتكما تم تنظيم عدة 

 .2018طلب ترشحات خالل شهر جوان وإصدار 

 ونستعرض في ما يلي أهم البرامج التي تم تمويلها في إطار مشاريع البحوث اإليالفية.
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 . برنامج القوراص :1أ.

بما  البحث االيالفي في مجال القوارص  مشروعيإسناد القسط الرابع واألخير ل 2017سنة  خالل تم

 2017ديسمبر  18متابعة نصف مرحلية للمشروعين بتاريخ الانجاز  كما تم ألف دينار. 260قيمته 

. وبالنظر إلى أهمية النتائج األولوية بحضور رؤساء الفرق والشركاء االقتصاديين واالجتماعيين

تنظيم ندوة  2018لمحققة وانعكاسها المباشر واإليجابي المنتظر على القطاع، سيتم في أواخر سنة 

خلة في قطاع القوارص لعرض النتائج والنظر في اآلليات المتاحة وطنية تجمع كافة األطراف المتد

 لمواصلة هذه البحوث وتطبيقها من قبل المهنة.

 . برنامج البحوث السريرية :2أ.

( في حين انطلق المشروع 2019-2016للفترة ) 2016تم االنطالق في إنجاز ثالثة منها خالل سنة 

شركاء من  7فريق بحث و 29جز هذه المشاريع من قبل (. تن2020-2017للفترة ) 2017الرابع سنة 

مليون دينار. كما تم إسناد أقساط مالية ألربعة  24الوسط االقتصادي واالجتماعي بكلفة جملية تقدر بــ

 مليون دينار. 21بما قيمته  2017مشاريع بعنوان سنة 

تماعات دورية مع لجان قيادة .  كما تمت برمجة اج2017تم انجاز المتابعة السنوية للمشاريع لسنة 

 المشاريع في إطار متابعة تقدم اإلنجاز وتذليل الصعوبات المعترضة. 

 . برنامج مقاومة اإلرهاب :3أ.

-2016( مشاريع بحوث إيالفية في مجال مقاومة اإلرهاب للفترة )04تمت الموافقة على إنجاز )

دي واالجتماعي بكلفة جملية تقدر شركاء من الوسط االقتصا 10فريق بحث و 29( بمشاركة 2019

 2017( لهذه المشاريع خالل سنة 2016مليون دينار. كما تم صرف القسط األول )بعنوان سنة  52بــ

ألف دينار  790بما قيمته  2018ألف دينار كما سيتم صرف القسط الثاني خال سنة  800والمقدر بـــ 

 . 2017كما تم إنجاز المتابعة السنوية للمشاريع لسنة 

 . برنامج األولويات البحثية الوطنية :4أ.

-2018سنوات ) 3إصدار طلب ترشحات لتمويل مشاريع بحث إيالفية لمدة  2017تم في أكتوبر 

( 06( يغطي جميع األولويات البحثية الوطنية التي تم تحديدها في المجال والمتعلقة بست )2020

والطاقي والغذائي، المشروع المجتمعي، التعليم األمن المائي تحديات وطنية كبرى وهــــــــي: 

والثقافة والشباب، صحة المواطـن، االنتقال الرقمي والصناعي، الحوكمة والالمركزية، االقتصاد 

 الدائري والتنمية .
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مشروعا تم عرضهم على أنظار الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي للتقييم،  122تم تلقي 

مليون دينار سيتم تمويلهم  3.480مشروعا بكلفة جملية  11مصادقة على تمويل والذي أفضى إلى ال

 . كما تم تكليف الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي للتصرف في المشاريع.2018على ميزانية 

 برنامج تشجيع الباحثين الشبان  . ب

ية الشابة في بداية مسارهم وهي آلية لتمويل أنشطة البحث والتجديد موجهة أساسا إلى الكفاءات الجامع

المهني لحثهم على االبتكار والتميز العلمي ولتشجيعهم على توجيه طاقاتهم نحو األولويات الوطنية 

 والجهوية.

، وهو آلية تنافسية جديدة 2017تم إطالق النسخة األولى من برنامج المدرسين الباحثين الشبان سنة 

ديد وهي موجهة أساسا إلى الكفاءات الجامعية الشابة في تضاف إلى آليات تمويل أنشطة البحث والتج

بداية مسارهم المهني لحثهم على االبتكار والتميز العلمي ولتشجيعهم على توجيه طاقاتهم نحو 

 األولويات الوطنية والجهوية.

يهدف البرنامج إلى النهوض بقدرة المدرسين الباحثين الشبان على صياغة مشاريع بحث مجددة 

ارتها وبالتالي تعزيز قدراتهم على المشاركة واالستفادة من التمويل المسند لها مع تخصيص وحسن إد

حيزا من الموارد لفائدة الجامعيين الشبان في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية وحوكمة القطاع العام 

 والالمركزية باإلضافة إلى باقي االختصاصات المتماشية مع األولويات الوطنية.

قتصر شروط المشاركة على أن يكون المترشح أستاذ مساعد للتعليم العالي مباشرا )أو رتبة معادلة ت

 سنة عند تقديم مشروعه البحثي. 42له( ولم يتجاوز 

بناء على ذلك، تم إصدار طلب ترشحات في الغرض لفائدة المدرسين الباحثين الشبان وتلقت الوزارة 

من قبل لجنة من الخبراء حسب الميادين العلمية ووفق معايير  مشروعا تم عرضهم على التقييم 235

تتمحور حول األهمية العلمية والتنموية للمشروع والمنهجية المقترحة وكفاءة المترشح وقدرته على 

 اإلنجاز.

 هياكل البحث: .3

 مخابر البحث - أ

بر البحث والمتعلق بضبط تنظيم مخا 2009مارس  2المؤرخ في  644من األمر عدد  3 طبقا للفصل

ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها، تعتبر مخابر البحث الهياكل األساسية إلنجاز 

أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في كل ميادين العلوم والتكنولوجيا وذلك في إطار 

 األولويات الوطنية والبرامج الوطنية التي تحددها الجهات ذات النظر.
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 بر:تطور عدد المخا 

مخبر يغطي كافة االختصاصات العلمية، ويبن الجدول التالي  329 ،2017بلغ عدد مخابر البحث سنة 

 الت التالية: ا( حسب المج2017-2014تطور عدد مخابر البحث خالل الفترة )

(2017-2014تطور عدد مخابر البحث حسب ميدان البحث لسنوات )  

 2017 2016 2015 2014 الميدان

 23 23 21 21 نسانية واالجتماعيةالعلوم اإل

 32 31 27 28 العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف

 97 97 82 83 العلوم الصحيحة

 143 134 127 121 علوم الحياة والبيوتكنولوجيا

 34 29 24 24 علوم وتقنيات المهندس

 329 314 281 277 المجموع

 

 كما يلي: تتوزع نسبة مخابر البحث حسب وزارات اإلشراف
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 كما تتوزع مخابر البحث حسب ميادين البحث كما يلي :

 

 وحدات البحث - ب

تتولى وحدات البحث القيام بمهام التكوين واليقظة العلمية وكذلك التكنولوجية عند االقتضاء ويمكن أن 

ي سير تساهم في إنجاز برامج البحث اإليالفي. وتتكون وحدة البحث من فريق من الباحثين يساهمون ف

أنشطة البحث حول مواضيع ذات عالقة باألولويات الوطنية، وهي هياكل بحث وقتية تحدث لمدة 

 سنوات. 6زمنية محددة أقصاها 

  :وحدة بحث في كافة  304، 2017بلغ عدد وحدات البحث في سنة تطور عدد الوحدات

( 2017-2014ترة )االختصاصات العلمية ويبن الجدول التالي تطور عدد وحدات البحث خالل الف

 حسب المجالت التالية:

(2017-2014تطور عدد وحدات البحث حسب ميدان البحث لسنوات )  

 2017 2016 2015 2014 الميدان

 46 52 41 41 العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 35 38 38 38 العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف

 45 77 74 72 العلوم الصحيحة

 154 131 129 126 البيوتكنولوجياعلوم الحياة و

 24 29 27 27 علوم وتقنيات المهندس

 304 327 309 304 المجموع
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 البحث حسب وزارات اإلشراف كما يلي:وحدات تتوزع نسبة 

 

 

 كما تتوزع وحدات البحث حسب ميادين البحث كما يلي :
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  مخابر ووحدات البحث :تطور تمويل 

 2015 2016 2017 

 329 320 281 رعدد المخاب

 304 313 309 عدد الوحدات

 633 633 590 مجموع هياكل البحث

 14000 23000 25700 )أ.د(ع( ـــــــف)دلمفتوحة انية الميزا

 11561 21900 21900 الميزانية المنجزة )أ.د(

 

غم ر 2017 سنة لخال دةصورالم نيةاللميز الملحوظع ــجترالا لجدولت ابيانال يستنتج من خال

 ارتفاع مقابل األخيرة السنوات خالل البحث وحدات عدد تراجع يضاأ يستنتج كما. لهياكلد اعدع تفاار

 مقابل البحث وحدات عدد تقليص في الوزارة قبل من المتبّع التمّشي يدعم ما وهو البحث مخابر عدد

 .المخابر إحداث على التشجيع
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 2017 سنة بعنوان البحث هياكل تمويل معدل في الكبير تقهقرلا لجدولت ابيانال يستنتج من خال

وذلك مقارنة بالمعدل المسجل خالل السنوات السابقة رافقه ارتفاع في عدد هياكل البحث من جهة 

 أخرى. 

 :لتعاون الدولي الثنائي ومتعدد األطرافا .4

التكنولوجي تعمل الوزارة على دعم وتطوير برامج التعاون الثّنائي في إطار اتفاقيات التعاون العلمي و

مصر(، وبلدان المنطقة  -المغرب -مع الشركاء التقليديين من البلدان المغاربية والعربية )الجزائر

األورومتوّسطية )فرنسا والبرتغال وألمانيا وتركيا( مع البحث عن شركاء جدد من البلدان اإلفريقية 

 ون مع الواليات المتحدة األمريكية. )كوريا الجنوبية والهند وإيران( والتعا واآلسيوية)جنوب إفريقيا( 

وقد ساهمت برامج التعاون الثنائي التي انطلقت منذ أواخر السبعينيات في دعم التفتح على تجارب 

حديثة وتشبيك فرق البحث التونسية مع نظيراتها األجنبية في إطار برامج تعاون متعددة األطراف 

األوروبي النضمام تونس كبلد شريك  االتحادمع وكان لهذا النجاح الدور المحوري في المفاوضات 

والذي يمكن المنظومة  2015ديسمبر  01في  2020األوروبي للبحث والتجديد أفق  االتحادلبرنامج 

الوطنية للبحث من المشاركة الفعالة في إدراج األولويات الوطنية ضمن طلبات تمويل البرنامج 

 .االمتيازاتلمساواة في المشتركة المستندة أساسا على ا واالستفادة

 من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية المذكورة تّم إنجاز ما يلي:

 دعم التعاون مع االتحاد األوروبي: - أ

في إطار السعي إلى دعم التعاون مع االتحاد األوروبي في مجال البحث والتجديد تّم توقيع اتفاقية 

وبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل بين بمقر المفّوضية األور 2015ديسمبر  01شراكة بتاريخ 

 2020الجانبين التونسي واألوروبي، وتمّكن هذه االتفاقية من انضمام تونس لبرنامج أفق 

وبالتالي تمّكن الباحثين والمبتكرين  ،2016جانفي  1األوروبي لدعم البحوث واالبتكار بداية من 

امج واألنشطة التابعة للبرنامج ومؤسسات البحث التونسية من نفس ظروف المشاركة في البر

دولة أخرى مشتركة في  13األوروبي و االتحادالمذكور مثل نظرائهم من الدول األعضاء في 

منظومة البحث والتجديد ببالدنا، كما مستوى النجاعة على  ا منمزيد يضمنالبرنامج. وهو ما 

رة على االستفادة من والمتوسطة الفرصة لتكون قاد للمؤسسات الصغرىسيتيح هذا البرنامج 

 زيادة الدعم لتطوير أفكار جديدة وتقديم منتجات علمية وخدمات متطورة إلى السوق.
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 انجاز مشاريع بحث مشتركة: - ب

برامج التعاون الثنائي إطار تمويل مشاريع بحث جديدة وأخرى متواصلة في  2017تم خالل سنة 

ألف  2103.4712جملية قدرت بـ  مشروع بميزانية 145تم تمويل  حيث والمتعدد األطراف.

 .دينار تونسي

 حجم االعتمادات )أ.د.( عدد المشاريع البرنامج

 1418,700 119 التعاون الثنائي

 574,771 22 التعاون متعدد األطراف

 110,000 4 المخابر الدولية ومجمعات البحث

 2103,471 145 المجموع

 

 

 

 مشاريع التعاون الثنائي: 1ب.

وقد تم في إطارها سنة  واالفريقية واألوروبية واآلسيويةالتعاون الثّنائي البلدان العربية  برامجتشمل 

 مقترح مثلما هو مبين بالجدول التالي: 556مشروع جديد من جملة  105قبول  2017
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 نسبة المشاريع المقبولة من المشاريع المقترحة

 نسبة القبول عدد المشاريع المقبولة عدد المشاريع المقترحة البلد

 %17 25 150 المغرب

 %29 10 34 جنوب إفريقيا

 %5 2 43 تركيا

 %14 22 153 فرنسا

 %56 23 41 ألمانيا

 %15 19 129 الهند

 %8 4 49 كوريا الجنوبية

 %18 105 556 المجموع

 

 كما تتوزع هذه المشاريع حسب القطاعات كما يلي :

 

 

 

Série1;  العلوم االنسانية

3; واالجتماعية  

Série1; 18; علوم الصحة  

Série1; 5; العلوم الحيوية  

Série1;   الفالحة

والبيوتكنولجيا واألمن 
20; الغذائي  

Série1;  الجيولوجيا والبيئة

والتغيير المناخي 
10; الموارد المائية /والماء  

Série1; الطاقات المتجددة ;

17 

Série1;  تثمين الموارد

3; الطبيعية  

Série1;  تكنولوجيا

;  المعلومات واالتصاالت
14 

Série1;  الكيمياء والفيزياء

 ;4  

Série1;  الرياضيات

1; والتفاعالت  

Série1; 4; علوم المواد  

Série1; 6; علوم المهندس  
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في إطار  برامج التعاون الثنائي وتنزيل  جديد ومتواصل روعمش 119تمويل  2017سنة  فعليا تموقد 

 ألف دينار تونسي. 1418.7إعتمادات جملية بقيمة 

  2017سنة الممولة في إطار التعاون الثنائي  المسندة للمشاريعاالعتمادات 

 حجم االعتمادات )أ.د.( عدد المشاريع البرنامج

 175 25 التعاون التونسي المغربي

التونسي الفرنسي  التعاون  PHC-UTIQUE 69 657,7 

التعاون التونسي الفرنسي  PICS 02  16 

 100 4 التعاون التونسي األلماني

 10 1 التعاون التونسي التركي

 200 4 التعاون التونسي الجنوب كوري

 260 16 التعاون التونسي الهندي

 1418,7 119 المجموع
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 لشراكة المتعددة األطراف :مشاريع بحث في إطار برامج ا 2ب.

 يمكن التعاون المتعدد األطراف من تشبيك فرق البحث التونسية مع نظيراتها في الدول المتقدمة وتفتح

توفير  هياكل ومؤسسات البحث التونسية على المحيط االورومتوسطي وذلك عبر آليات تمويل مشتركة مع

  م بأنشطة بحثية ذات مستوى رفيع.التجهيزات واألساليب المتطورة التي تمكن من القيا

  تمويل المشاريع التالية والتي تتوزع كما يلي : 2017وقد تم خالل سنة 

 2017الممولة في إطار التعاون المتعدد األطراف سنة  المسندة للمشاريعاالعتمادات 

 عدد المشاريع البرنامج
حجم االعتمادات 

 )أ.د.(

-PHCسي المغاربي برنامج التعاون متعدد األطراف الفرن

Maghreb 
10 115 

 ERANET Med 10 370,771برنامج اإلتحاد األوروبي 

 ARIMNET2 2 89برنامج اإلتحاد األوروبي 

 574,771 22 المجموع

 

 المخابر الدولية المشتركة ومجمعات البحث 3ب.

الجتماعي وتبادل في إطار تفتح مراكز البحث على نظيراتها الكبرى األجنبية والمحيط االقتصادي وا

الخبرات والمعارف تدعم الوزارة بعث المخابر الدولية المشتركة والمجمعات البحثية التي تضم فرق 

وهياكل بحث من دول مختلفة للقيام ببحوث لمدة محددة في مجال علمي دقيق بدعم مالي مشترك من 

 الهياكل المشاركة.

 ( مخابر البحث الدوليةLIA:) 

كونها تضم فرق وهياكل بحث من دول مختلفة أوروبية ومغاربية للقيام ببحوث لمدة تتميز هذه المخابر ب

 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 04

 مؤسسة البحث التونسية المشروع مخبر البحث الدولي

LIRA-T 
Laboratoire Internationale de 

Recherche Analytique-Tunisie 

المعهد الوطني للبحوث 

 يزيائي الكيميائوالتحليل الفي
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 ( المجمعات الدولية للبحثGRDI :) 

 04هي مجموعة مخابر تابعة لعدة دول تتولى انجاز برامج بحث مشتركة وبتمويالت مشتركة لمدة 

 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

 مؤسسة البحث التونسية المشروع مجمع البحث الدولي

GE2MI 
Groupement Euro-Maghrébin de 

Mathématiques et leurs Interactions 

Tunisie-France-Algérie-

Maroc-Portugal 

 

 ( المخابر الدولية المشتركةLMI:) 

( IRDهي مجموعة مخابر دولية تتولى انجاز برامج بحث مشتركة مع معهد البحث من أجل التنمية )

 سنوات. 05باألساس وذلك لمدة 

 تونسيةمؤسسة البحث ال المشروع مخبر البحث الدولي

COSYSMED 
Contaminants et Ecosystèmes 

Marins sud Méditerranées 

مركز البيوتكنولوجيا 

 اقسفبص

NAILA 
Gestion des ressources en eau dans 

les milieux ruraux tunisiens 

المعهد الوطني للهندسة 

 ي المياه الغاباتفية فالري

 

بالنسبة لسنة  للمخابر الدولية المشتركة ومجمعات البحث االعتمادات المسندة والمرصودةوقد توزعت 

 كما يلي : 2017

 حجم االعتمادات )أ.د.( عدد المشاريع (2017إنجازات ) البرنامج

GDRI "Groupement Euro-Maghrébin de 

Mathématiques et leurs Interactions" 
01 15 

LIRA-T:" Laboratoire Internationale de 

Recherche Analytique-Tunisie " 
01 40 

LMI “COSYSMED” 01 35 

LMI “NAILA” 01 20 

 110 04 المجموع
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   تقييم مقترحات مشاريع البحث الدولية 4ب.

تخضع مقترحات مشاريع البحث الواردة على إدارة البرامج والشراكة العلمية في إطار طلبات العروض 

حسب ميادين البحث المطلوبة حيث تتوصل اإلدارة سنويا بحوالي السنوية إلى تقييم من قبل أساتذة خبراء 

)كحّل مبدئي( وذلك  2012مقترح مشروع بحثي، وقد تم إعتماد طريقة التعاقد مع الخبراء منذ سنة  700

 تقييمات على األقل. 3دينارا عن كل مقترح مشروع يتم تقييمه مع إخضاع كل مقترح إلى  30على أساس 

 لعملية تقييم مشاريع البحث العلمي الدوليالتكلفة الجملية 

 

 التظاهرات العلمية والدعم المادي: 5ب.

يا تعمل في إطار تطوير التعاون بين تونس والبلدان الشريكة في مجال البحث العلمي والتكنولوج

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  على توفير الدعم المادي لفائدة الطلبة الباحثون المسجلون بشهادة 

الدكتوراه أو بالسنة الثانية ماجستير بحث والباحثون القاّرون والمدرسون الباحثون للمشاركة في 

بتربصات بالخارج لمساعدتهم على  التظاهرات العلمية )مؤتمرات وندوات علمية(  أو تنظيمها والقيام

 على أهم المستجدات. واالطالعتبادل الخبرات 

الصادر عن وزير  2016فيفري  24يخضع  إسناد الدعم المادي للبحث العلمي للمقرر المؤرخ في 

التعليم العالي والبحث العلمي والذي يتعلق بضبط شروط وطرق اسناد منحة البحث المخصصة 

 تعلقة بالمهمات والتربصات العلمية بالخارج ومقاديرها. لتغطية النفقات الم

إحداث لجنة فنية مختصة في النظر في تقييم وشروط إسناد منحة الدعم المادي  2017وقد تم سنة  

الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث  2017نوفمبر 27للبحث العلمي بمقتضى مقرر مؤرخ في 

  :العلمي. وتكلف اللّجنة بـــــــــ

  وضع معايير دراسة ملفات الدعم المادي لتوزيع عادل ومتوازن بين الجامعات ومؤسسات

  البحث العلمي وإلضفاء أكثر شفافية؛

  دراسة الملفات وتقييم الجدوى من المشاركة في التظاهرة والتربصات العلمية بالخارج أو

  الهدف من تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية؛

  

 حجم االعتمادات )أ.د. ( عدد جذاذات التقييم السنة

2017 945 28.350 

 10.530 351 2018أفريل  إلى حدود 
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 لمشاركة في تظاهرات علمية أو  إجراء تربصات بالخارجادات المسندة  لاالعتم

 حجم  االعتمادات )أ.د.( عدد المطالب  الممولة

28 43,18516 

 

 2017ملخص لالعتمادات المسندة بعنوان سنة  . ج

 2017جدول ملخص لالعتمادات المسندة بعنوان سنة 

 2017 السنة

 1418,700 برامج التعاون الثنائي

 574,771 رامج التعاون متعدد األطرافب

 110,000 المخابر الدولية وجمعات البحث

 28.350 عقود تقييم المشاريع

 43,185 التظاهرات العلمية والدعم المادي

 2175,006 مجموع االعتمادات )أ.د.(

 

 تثمين نتائج البحث والتفتح على المحيط .5

عملية البحث والتطوير ودليال على التزام هياكل البحث  يمثل تثمين نتائج البحث مرحلة أساسية لتفعيل

باالنصهار في البرامج الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ذات األولوية. وفي هذا اإلطار تتولى 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشجيع تثمين نتائج البحث بتمويل المشاريع المجددة المقترحة من 

 عمومية للبحث. ويهدف برنامج تثمين البحث إلى:قبل الهياكل ال

 استغالل نتائج البحث في منظومة اإلنتاج والخدمات،  -

 ،%10تشريك المؤسسات االقتصادية المستفيدة من عملية التثمين في تمويل المشروع بنسبة   -

 توطيد الشراكة بين هياكل البحث والمؤسسات االقتصادية ودعم البحوث التنموية،  -

 تطوير النماذج التكنولوجية،إنجاز و -

 تحسين أساليب نظم اإلنتاج لخدمة المؤسسات االقتصادية، -

 حماية نتائج البحث قبل نشرها والعمل على نشر ثقافة الملكية الفكرية لدى الباحثين،  -

 تشجيع بعث المشاريع المجددة صلب األقطاب التكنولوجية وبمحاضن المؤسسات،  -

جية لتكون قاطرة للتنمية عبر تثمين نتائج البحث والشراكة بين تركيز شبكة األقطاب التكنولو -
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 المؤسسات االقتصادية ومراكز البحث ومؤسسات التعليم العالي والبحث،

تشجيع الباحثين للتنقل والتفرغ لبعث مؤسسات مجددة أو مساعدة المؤسسات االقتصادية   -

 على البحث والتطوير. الموجودة

 مشاريع تثمين نتائج البحث: . أ

 357,245 ( مشاريع تثمين نتائج بحث باعتمادات جمليّة تقدر بـ06تمت المصادقة على تمويل ستة )

ألف دينار تصرف على ثالثة أقساط. وقد تم خالص القسط األّول للمشاريع الثالثة على ميزانية سنة 

 ألف دينار.  222,737بتقديرات تساوي  2016

 براءات االختراع: . ب

مطلب براءة اختراع بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية  57اع إيد 2017تم خالل سنة 

دينار. كما سيتم تسديد األتاوى السنوية للمطالب التي تم تسجيلها خالل سنة  9496بكلفة تقدر بــ 

 دينار. 2618براءة إختراع وذلك بكلفة تقدر بــ 44والمقدرة بــ 2016

 مطالب براءات االختراع : وفي ما يلي جدول مفصل لعمليات إيداع

 2018 2017 2016 2015 سنة إيداع مطالب براءات االختراع

عدد مطالب براءات اإلختراع المودعة بالمعهد الوطني 

 للمواصفات والملكية الصناعية

56 44 57 77 

 

 االعالم العلمي: االشتراكات بالموارد االلكترونية المفهرسة  . ت

د.ت. للتعاقد مع ناشري الدوريات االلكترونية  20.000.000ب ، طل2017تم ضمن مشروع ميزانية 

 المفهرسة وقواعد البيانات العلمية

 كاعتمادات تعهد  2017د.ت. في قانون المالية لسنة  11.700.000تم رصد  -

 د.ت. لالشتراكات بالموارد االلكترونية المفهرسة   10.706.087تم صرف   -

2017 2016 2015 2014 2012 2011   

 عدد الناشرين 21 21 11 12 11 12

 .د.االعتمادات م 6 8 12 10 14 11.7
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التخلي عن مجموعة  2017تجدر االشارة انه رغم االحتفاظ بعدد الناشرين تم خالل سنة 

ScienceDirect   للناشر Elsevierهمية تمادات ورغم أنظرا لعدم توفر االع ScienceDirect 

 والعالمي.بالنسبة للبحث العلمي التونسي 

 

Source:  Web of Science (Clarivate Analytics – ex-Thomson Reuters) 

 

Source: Scopus (Elsevier) 
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III.  2017نتائج القدرة على األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة: 

 تقديم تنفيذ الميزانية: .1

مقارنة بالسنة الماضية فيفا ط تراجعا 2017شهدت نسبة االنجاز لميزانية برنامج البحث العلمي لسنة 

تراجع نسق استهالك اعتمادات . ويعود ذلك أساسا إلى 2016سنة  %93مقابل  %91حيث بلغت 

 (.2017سنة  %85السنة الماضية إلى % 90الثاني )من العنوان 

 

 :3جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات : 2017نفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 الدفع(التوزيع حسب طبيعة النفقة )إع 

 د1000الوحدة 

  

  

 تقديرات

2017 

 إع الدفع

 إنجازات

2017 

 إع الدفع

 اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات

 النسبة الفارق

 %98 973 41559 42532 نـفقات التصرف

 %99 562 37369 37931 التأجير العمومي

 %100 0 3021 3021 وسائل المصالح

 %74 411 1169 1580 التدخل العمومي

 %85 7171 41759 48930 فقات التنميةنـ

 %85 7036 40464 47500 اإلستثمارات المباشرة

 %94 2455 36745 39200 على الموارد العامة للميزانية
على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة
8300 3719 4581 45% 

 %91 135 1295 1430 التمويل العمومي

 %91 135 1295 1430 على الموارد العامة للميزانية
على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة
0   0   

 %91,10 8144 83318 91462 مجموع الميزانية

 الموارد الذّاتية للمؤسسات. اعتباردون  *
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 2017مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج البحث العلمي سنة  :رسم بياني

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )إع الدفع(

 

 مقارنة بالتقديرات 2017تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  :4 ددجدول ع

)إع الدفع(التوزيع حسب البرامج الفرعية   

 نسبة اإلنجاز الفارق 2017انجازات   2017ق م  البرامج الفرعية

 %121,70 993- 570 5 577 4 المركز الوطني للبحوث في علوم المواد

 %89,34 739 192 6 931 6 مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية

 %95,14 286 599 5 885 5 مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة

 %89,36 724 079 6 803 6 مركز بحوث وتكنولوجيات المياه

 %101,48 76- 206 5 130 5 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي 

 الكيميائي
5 460 5 077 383 92,98% 

 %90,98 0 044 4 445 4 المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية

 %100,72 89- 488 12 399 12 المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني

 االقتصاديةمركز الدراسات والبحوث 

 واالجتماعية
1 440 1 487 -47 103,24% 

 %88,26 125 941 066 1 الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

مركز البحوث والدراسات في حوار 

 الحضارات واألديان المقارنة بسوسة
1 103 984 119 89,19% 

مركز البحث في الميكروإلكترونيك 

 والنانوتكنولوجيا بسوسة
2 826 1 351 1 475 47,82% 

 %54,08 125 1 324 1 449 2 مركز البحث في الرقميات بصفاقس

 %38,34 175 108 283 ة البحث العلميالهيئة الوطنية لتقييم أنشط

 %88,77 399 3 867 26 265 30 برامج أخرى للبحث العلمي

 %0,00 400 0 400 البحث العلمي الجامعي 

 %91,10 144 8 318 83 462 91 المجموع العام
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 مقارنة بالتقديرات 2017تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  :رسم بياني

 )إع الدفعة التوزيع حسب البرامج الفرعي

 

 %100حيث تجاوزت نسبة االستهالك الـ  ةامج الفرعيالبر يبين الجدول تباين نسب االنجاز حسب

الهيئة بالنسبة ألربع مراكز بحث في حين تشهد معظم المراكز نسبة استهالك أقل من ذلك لعل أبرزها 

اجراءات إعادة تسمية نظرا لتعطل  %40بنسبة ال تتجاوز  الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي 

أعضاء الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث مما لم يمكن من اجراء التقييم النهائي لهياكل البحث 

مركز كما تم تسجيل نسب استهالك ضعيفة بالنسبة ل .2018في االبان وتم تأجيله إلى سنة 

البحث  مركزلو %(47.82)نسبة االنجاز  البحث في الميكروإلكترونيك والنانوتكنولوجيا بسوسة

( ويرجع هذا إلى طول اجراءات الصفقات العمومية %54.08)نسبة االنجاز  في الرقميات بصفاقس

 المتعلقة باقتناء التجهيزات العلمية لفائدة هذين المركزين.

 كما يالحظ عدم صرف االعتمادات المرسمة للبرنامج الفرعي "البحث العلمي الجامعي"

4 577 

6 931 

5 885 

6 803 

5 130 

5 460 

4 445 

12 399 

1 440 

1 066 

1 103 

2 826 

2 449 
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30 265 
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 مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة

 مركز بحوث وتكنولوجيات المياه

 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

 المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي

 المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية

 المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني

 مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادية واإلجتماعية

 الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث 

 …مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات 

 …مركز البحث في الميكروإلكترونيك والنانوتكنولوجيا 

 …مركز البحث في اإلعالمية والميلتيميديا والمعالجة 

 الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي

 برامج أخرى للبحث العلمي

 البحث العلمي الجامعي 

   2017ق م 

 2017انجازات 
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 حسب البرامج الفرعية 2017لسنة نسبة تنفيذ الميزانية 

 

 :تقديم لنتائج القدرة على األداء وتحليلها .2

 الترفيع من اإلنتاج العلمي وتحسين جودته. : 1.2الهدف 

 
وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016 

تقديرات 

2017 

إنجازات 

2017 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2017 

. : عدد 1.1.2المؤشر 

المنشورات في المجالت 

العلمية المفهرسة لكل 

 مدرس باحث

 %107.7 0.7 0.65 %93 0.65 0.70 عدد

. : عدد 2.1.2المؤشر 

المنشورات المشتركة 

(Copublication)  في

المجالت العلمية المفهرسة 

 لكل مدرس باحث.

 %102.7 0.31 0.30 %99 0.297 0.30 عدد

121,70% 

89,34% 

95,14% 

89,36% 

101,48% 

92,98% 

90,98% 

100,72% 
103,24% 

88,26% 

89,19% 

47,82% 

54,08% 

38,34% 

88,77% 
0,00% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

المركز الوطني للبحوث في 
 علوم المواد

مركز البيوتكنولوجيا ببرج 
 السدرية

مركز بحوث وتكنولوجيات 
 الطاقة

مركز بحوث وتكنولوجيات 
 المياه

مركز البيوتكنولوجيا 
 بصفاقس

المعهد الوطني للبحث 
 والتحليل الفيزيائي الكيميائي

المركز الوطني للعلوم 
 والتكنولوجيا النووية

المركز الوطني الجامعي 
 للتوثيق العلمي والتقني

مركز الدراسات والبحوث 
 اإلقتصادية واإلجتماعية

الوكالة الوطنية للنهوض 
 بالبحث 

مركز البحوث والدراسات 
 …في حوار الحضارات 

مركز البحث في 
 …الميكروإلكترونيك 

مركز البحث في اإلعالمية 
 …والميلتيميديا والمعالجة 

الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة 
 البحث العلمي

 برامج أخرى للبحث العلمي

 البحث العلمي الجامعي 
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 لبحث في المجالت العلمية المفهرسة إنتاج المنشورات للمخابر ووحدات ا -

يعد اإلنتاج العلمي من أهم المؤشرات لتحديد نجاعة منظومة البحث وتنمية المعارف ومقياسا لضبط 

نسبة تطور البحث العلمي والتجديد التكنولوجي، وهو يتمثل خاصة في النشريات العلمية بالمجالت 

 االت ماجستير. المفهرسة وما تم إنجازه من أطروحات دكتوراه ورس

وتعتمد المراصد العالمية لتقييم مختلف األنظمة الوطنية للبحث العلمي على مؤشر عدد النشريات 

العلمية بالمجالت المفهرسة لكل مليون ساكن أو لكل ألف باحث. وتمكنت منظومة البحث العلمي من 

فة ملحوظة عدد ، حيث تطور بص1998تحسين هذا المؤشر منذ إحداث المخابر والوحدات سنة 

 2017نشرية علمية بالمجالت المفهرسة سنة  8732النشريات العلمية للمدرسين الباحثين ليبلغ حوالي 

(Scopus .) 

 

Source: Scopus (Elsevier) 

 

من مجموع اإلنتاج  % 48يمثل اإلنتاج العلمي التونسي  «Web of Science»وحسب بوابة العلوم 

لمفهرسة. وتحتل تونس المرتبة الثالثة في منطقة إفريقيا والعالم العربي العلمي المغاربي بالمجالت ا

 للنشر العلمي بالمجالت المفهرسة.
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 : دعم نقل وتثمين نتائج البحث.2الهدف 

  

 

وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016 

تقديرات 

2017 

إنجازات 

2017 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2017 

عدد براءات  . :1.2.2ر المؤش

االختراع المسجلة من قبل 

مؤسسات التعليم العالي 

 والبحث وهياكل البحث.

 %84 57 68 %107.7 56 52 عدد

: عدد اتفاقيات 2 2.2المؤشر 

الشراكة بين هياكل البحث 

 والمؤسسات االقتصادية.

 %81 73 90 %83 83 100 عدد

: عدد المشاريع 3 2.2المؤشر 

ار برامج المحدثة في إط

ومشاريع تثمين البحث 

 والتجديد ونقل التكنولوجيا.

 %83 10 12 %30 3 10 عدد

 عدد البراءات المسجلة  -

مطلب براءة اختراع قصد تسجيلها بالمعهد الوطني للمواصفات  57قبول  2017تم خالل سنة 

 . 2018مطلب سنة  77والملكية الصناعية مع اإلشارة أنه من المنتظر تسجيل 
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 اقيات الشراكة بين هياكل البحث والمؤسسات االقتصادية.اتف -

بوابة لتفتح قطاع البحث العلمي وخاصة مكوناته من مخابر ووحدات بحث  االتفاقياتتعتبر هذه 

ومراكز بحث على المحيط االقتصادي واالجتماعي واستجابة للحاجيات القطاعية في هذا المجال. 

الرتباطه بالهيكلة العامة لمنظومة البحث العلمي والتي ال يتجاوز ويعتبر هذا العدد دون المأمول نظرا 

% والتي تعتبر المصدر األساسي لهذا النوع من االتفاقيات 10عدد الهياكل في مجال الهندسة الـ 

بالتوازي مع مساهمة مراكز البحث والتي من أهم مهامها البحوث التنموية ذات البعد التطبيقي في 

 % من هياكل البحث.10واالجتماعي والتي تضم كذلك أقل من المجال االقتصادي 

 .وضع نظام تصرف في جودة البحث والتجديد: 3الهدف 

 
وحدة 

 القيس 

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016   

تقديرات 

2017 

إنجازات 

2017 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2017 

  : 1 3.2المؤشر  

عدد المؤسسات 

حث العمومية للب

التي أرست نظام 

 إدارة الجودة

 %200 2 1 %0 0 0 عدد

 

باعتمادات مبرمجة على استثمارات خارجية  2017تم االنطالق في تفعيل هذا النشاط خالل سنة 

)قرض البنك الدولي( من خالل إعداد الوثائق المرجعية الالزمة للتنفيذ. وفي هذا اإلطار تحصل خالل 

نولوجيا بصفاقس والمعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي كل من مركز البيوتك 2017سنة 

 . ISO 9001والكيميائي على االشهد في نظم إدارة الجودة 

 

IV. التوجهات المستقبلية لتحسين األداء 

 أهم اإلشكاليات والنقائص المتعلقة بتنفيذ البرنامج: .1

  مكوناتها ،عدم فاعلية الهيكلة الحالية للبحث العلمي وغياب التنسيق بين جميع 
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  عدم تحيين اإلطار القانوني لمنظومة البحث العلمي وغياب النصوص التطبيقية قلل من نجاعة

 القرارات المتخذة لدفع المنظومة لالستجابة لألولويات الوطنية للبحث العلمي ،

  غياب منظومة إعالمية فاعلة تمكن الباحث واإلدارة من التواصل والحصول على المعلومة

اآلنية لتسريع نسق إنجاز برامج ومشاريع البحث المبرمجة والمتابعة الدقيقة لها الصحيحة و

 حتى يسهل تصويبها وتقييمها ،

 ، هيمنة البحث األكاديمي على البحث التنموي 

 ،افتقار منظومة البحث إلى موارد بشرية مختصة في التثمين ونقل التكنولوجيا 

 تصادي واالجتماعي بآليات تمويل مشاريع البحث عدم اإللمام من قبل الباحثين والمحيط االق

 التنموي كتثمين نتائج البحث والبحوث االئتالفية ،

  .تشتت آليات الربط بين منظومة البحث العلمي والنسيج الصناعي مما قلل من نجاعتها 

 

 التدابير واألنشطة التي يتعين القيام بها لتدارك االختالالت في تنفيذ البرنامج: .2

  لحوكمة منظومة البحث العلمي بمراجعة تنظيمها والنصوص القانونية لتفعيلها ،وضع تصور 

  وضع مقاييس تمويل جديدة لهيكل ومشاريع البحث العلمي قصد تحسين مردوديتها العلمية

على المستوى الدولي )نشر عدد أدنى من المقاالت العلمية بالمجالت المفهرسة( وتوجيهها 

 نحو األولويات الوطنية ذات البعد التنموي ،

 خاصة من إعداد أطروحاتهم  وضع برنامج لتمكين طلبة الدكتوراه في االختصاصات الهندسية

في إطار شراكة بين هياكل البحث والمؤسسات االقتصادية بتمويل مشترك بين الوزارة 

 والمؤّسسة االقتصادية الحاضنة ،

  تعزيز القدرات التسويقية لمراكز البحث والجامعات لتثمين نتائج البحث وتفعيل الشراكة مع

 المؤسسات االقتصادية ،

مكاتب التثمين بالجامعات من قبل الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي استحثاث نسق تركيز 

 وتوفير الموارد البشرية المختصة في مجال التسويق وفي المجاالت الضرورية األخرى.
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 رئيس البرنامج : السيد المنجي النعيمي، المدير العام للشؤون الطالبية

 

I. :التقديم العام للبرنامج 

 الخدمات الجامعية إلى أربع برامج فرعية:ينقسم برنامج 

 البرنامج الفرعي لديون الخدمات الجامعية للشمال 

 البرنامج الفرعي لديون الخدمات الجامعية للوسط 

 البرنامج الفرعي لديون الخدمات الجامعية للجنوب 

 ت برنامج فرعي لخدمات أخرى تشرف عليها مباشرة اإلدارة العامة للشؤون الطالبية والبعثا

الجامعية بالخارج ويعتني أساسا بالمنح والقروض والسكن الجامعي بالخارج ، كما يشرف على 

 دعم األنشطة الثقافية والرياضية والخدمات الصحية واإلحاطة النفسية في الوسط الجامعي عموما.

II. 2017االستراتيجية الخاصة بالبرنامج لسنة  تقديم اإلنجازات : 

خدمات الجامعية بالتعاون مع كل األطراف المعنية بهذا المجال، سواء من تتواصل العناية ببرنامج ال

المركزية أو القائمين باإلشراف المباشر على مختلف قطاعات الخدمات الجامعية من  اإلدارةإطارات 

 سكن وإطعام ومنح وقروض وتغطية صحية ونفسية وكذلك األنشطة الثقافية والرياضية.

للبرنامج، سواء من خالل عديد اللقاءات من التعرض لإلنجازات الحاصلة وقد أمكن  للفريق الموسع 

بكل مؤسسات الخدمات الجامعية والوقوف على مجمل العراقيل والصعوبات ومن ثمة البحث 

 المشترك عن آليات تذليلها وتبصر الحلول الالزمة لتجاوزها.     

يمكن  2017 -2016ل السنة الجامعية وبالعودة إلى أهّم إنجازات برنامج الخدمات الجامعية خال

 عرضها كما ما يلي: 

 المنح والقروض الجامعيــــــة: .1

 المنح الجامعيــة بتونـــس: - أ

حوالي    2017 -2016بلغ عدد الطلبة المتحصلين على المنحة الجامعية خالل السنة الجامعية 

 ات  كما يلي : طالب، يتوزعون حسب دواوين الخدمات الجامعية وحسب االختصاص  91827
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 الديــــــــــــوان

  مرحلة ثالثة مرحلة أولى وثانية

 أجانب تونسيون أجانب تونسيون المجموع

 40965 106 10617 425 29817 ديوان الخدمات الجامعية للشمال

 23556 01 3988 238 19329 ديوان الخدمات الجامعية للوسط

 27306 - 5793 179 21334 ديوان الخدمات الجامعية للجنوب

 91827 107 20398 842 70480 المجموع

أما بالنسبة لعدد المنتفعين بمنح جامعية من أبناء مدرسي وموظفي وزارة التربية والتعليم العالي 

مستفيدا مسجال بذلك ارتفاعا  4145والبحث العلمي ، من طلبة اإلجازة والماجستير، فقد بلغ حوالي 

 منحة. 1154مقدار مقارنة بالسنة الماضية ي

 المنــح الجامعية بالخــارج - ب

دينار لفائدة المنح الجامعية  بالخارج ، حيث بلغت مع  انتهاء  مليون 30.3خصصت الوزارة حوالي  

منحة خصوصية ) كامل الوقت( لفائدة طلبة  777منحة, منها  2234(،  2017-2016السنة الجامعية )

 لماجستير والدكتوراه، الدراسات التحضيرية والهندسة وطلبة ا

منحة كان النصيب األكبر منها لفائدة  1437أما الجزء المتبقي فقد تّم إسناده كمنح تداول أي ما يعادل 

 الطلبة المسجلين بفرنسا ثم اسبانيا  وايطاليا . 

 قد سجل 2017والجدير بالمالحظة أن عدد المنح الوطنية المسندة للطلبة المسجلين بالخارج خالل سنة 

 منحة. 266ارتفاعا هاّما مقارنة بالسنة الماضية بفارق 

 القروض الجامعية بتونس: - ت

خالل  قرضا 1732بالنسبة للقروض الجامعية المسندة للطلبة المزاولين دراستهم بتونس، فقد بلغت  

قرضا ، وتتوزع  219، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية بـ 2017-2016السنة الجامعية 

 سب دواوين الخدمات الجامعية كما يلي:القروض ح

 عدد القروض الديوان

 791 ديوان الخدمات الجامعية للشمال

 565 ديوان الخدمات الجامعية للوسط

 376 ديوان الخدمات الجامعية للجنوب

 1732 المجموع
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إال أن  كما تمتع العديد من الطلبة بقروض أخرى، تم اسنادها من قبل مختلف الصناديق االجتماعية،

قرضا، بالنظر إلى األزمة المالية التي تشكوها هذه  573عددها تراجع مقارنة بالسنة الماضية بقيمة 

قرضا تتوزع حسب الصناديق كما  1875حوالي  2017الصناديق ، حيث بلغ عددها إلى غاية جوان 

 يلي: 

 

 الصندوق

 عدد القروض المسندة

2015-2016 2016-2017 

 824 1158 لتقاعد والحيطة االجتماعيةالصندوق الوطني ل

 1051 1290 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 1875 2448 المجموع

 القروض الجامعية بالخارج: - ث

بلغت قيمة القروض الجامعية المسندة للطلبة المسجلين بالخارج رغم تراجع عددها حوالي 

في كل المستويات الدراسية ،بما قدره  ( 2017-2016دينار مع انتهاء السنة الجامعية ) 1.078.200

 قرضا، كان النصيب األوفر منها لطلبة الدراسات الطبية والصيدالنية والعلوم األساسية.  460

والمالحظ أن أكثر من نصف عدد هذه القروض أسند حسب الترتيب  للطلبة المسجلين بالمعاهد العليا 

 اليا وكندا.بكل من فرنسا وألمانيا وروسيا ثم أوكرانيا وايط

 المساعدات االجتماعية: - ج

الى  2017-2016بالنسبة للمساعدات االجتماعية، ارتفع عدد المستفيدين مع نهاية السنة الجامعية 

دينار خالل السنة الجامعية الماضية ، وتتوزع  693400دينارا ، مقابل  720.320طالبا بقيمة  3022

 هذه المساعدات حسب الدواوين كما يلي:

 

 

 انالديو

2015- 2016  2016-2017 

 عدد المساعدات

 المسندة

قيمة 

 المساعدات

 عدد المساعدات

 المسندة

قيمة 

 المساعدات

 210400 1052 250000 1025 ديوان الخدمات الجامعية للشمال

 262200 874 331900 662 ديوان الخدمات الجامعية للوسط

 247750 1096 211500 846 ديوان الخدمات الجامعية للجنوب

 720350 3022 693400 2533 المجموع
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 الّسكـــن الجامـعي العـــمومي: .2

 2016/2017بلغ عدد الطلبة المستفيدين من السكن الجامعي العمومي خالل السنة الجامعية 

طالبا، يتوزعون على مؤسسات اإليواء بدواوين الخدمات الجامعية الثالث، للشمال  57418حوالي

 .% 24,4قا ارتفاعا في نسبة اإليواء ناهزت والوسط والجنوب، محق

التراجع الملحوظ خالل السنوات األخيرة لعدد الطلبة المسجلين بمختلف مؤسسات التعليم العالي  مع 

لتصل إلى حوالي ربع المسجلين، هذا االرتفاع يبّرره حرص  ملحوظا تحسنانسبة اإليواء  شهدت

يد التمتع بالسكن على امتداد سنوات التخّرج فضال عن الوزارة على تمكين الطالبات من امتياز تجد

( مجموع المتمتعين باإلقامة أهمية كبرى لمعالجة  1/3ايالء السكن االستثنائي والمقدر بثلث ) 

 الوضعيات االجتماعية الحرجة للعديد من الطلبة.

ا على ملك الخواص مبيتا إضافي 70وهو ما يدفع الوزارة إلى التعويل على آلية المناولة واستغالل 

 مقيما، وتغطية كل احتياجات السكن. 8503الستيعاب حوالي 

 الديوان

  المنــاولة المبيتات العمومية 

العدد 

الجملي 

 للمقيمين

 

الطلبة 

المسجلين 

 بالجهة

نسبة 

 اإليواء
عدد 

 األحياء

عدد 

 تاالمبيت

عدد الطلبة 

 المقيمين

عدد 

 المبيتات

عدد 

 المقيمين

ديوان خ ج 

 لشمالل
19 31 26502 13 1349 27851 117330 

23,7 

% 

 12 11407 12 12 دخ ج للوسط
2181 13588 58386 23,3 

% 

دخ ج 

 للجنوب
12 10 11006 47 

4973 15979 59164 
27 % 

 70 48915 53 43 المجموع 
8503 57418 234880 24,4 

% 

ى متباينة حسب الجهات كما يبينه الجدول والمالحظ، أن نسبة اإليواء مقارنة بعدد الطلبة المسجلين تبق 

 التالي:
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 ديوان الخدمات الجامعية للشمال 

 الواليــة
  المنــاولة المبيتات العمومية

العدد 

الجملي 

 للمقيمين

 

الطلبة 

المسجلين 

 بالجهة

نسبة 

عدد  اإليواء

 األحياء

عدد 

 المبيتات

عدد الطلبة 

 المقيمين

عدد 

 المبيتات

عدد 

 23 8078 1857 - - 1857 04 01 ريانةأ المقيمين

  92,4 3641 3365 - - 3365 02 04 بن عروس

 15,1 59037 8915 - - 8915 15 07 تونس

  16 14527 2326 - - 2326 03 - منوبة 

 29 9887 2869 248 02 2621 02 02 نابل

 59,7 1400 836 64 01 772 01 - زغوان

 33,4 7758 2747 216 01 2531 02 01 بنزرت

 32,4 2145 695 103 01 592 - 01 باجة

 35,2 5660 1995 378 03 1608 01 01 جندوبة

 45,7 3509 1605 331 03 1274 01 01 الكاف

 38 1608 641 - - 641 - 01 سليانة

 23,7 117330 27851 1349 13 26502 31 19 المجموع 

 

 ديوان الخدمات الجامعية للوسط

 الواليــة

 المنــاولة مومية المبيتات الع
 

العدد 

الجملي 

 للمقيمين

 

الطلبة 

المسجلين 

 بالجهة

نسبة 

عدد  اإليواء

 األحياء

عدد 

 المبيتات

عدد الطلبة 

 المقيمين

عدد 

 المبيتات

عدد 

 المقيمين

سيدي 

 بوزيد
01 - 546 - 

- 546 1223 
44,6 

 39 6119 2389 1031 05 1358 02 - المهدية 

 16,2 26346 4271 950 06 3321 03 04 سوسة

 24,6 15560 3821 200 01 3621 04 03 المنستير 

 27,4 7666 2104 - - 2104 02 03 القيروان

 31 1472 457 - - 457 01 01 القصرين

 23,3 58386 13588 1181 12 11407 12 12 المجموع
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 ديوان الخدمات الجامعية للجنوب:

 الواليــة

  المنــاولة المبيتات العمومية

العدد 

الجملي 

 للمقيمين

 

الطلبة 

المسجلين 

 بالجهة

نسبة 

عدد  اإليواء

 األحياء

عدد 

 المبيتات

عدد 

الطلبة 

 المقيمين

عدد 

 المبيتات

عدد 

 المقيمين

 30,4 13743 4173 2636 19 1537 02 02 قابس 

 45,5 703 320 - - 320 - 01 توزر

 35,9 8088 2905 1537 19 1368 02 - قفصة

 21,2 33179 7033 492 07 6541 05 05 صفاقس

 27,9 201 56 - - 56 - 01 تطاوين

 26,5 294 78 - - 78 - 01 قبلي 

 47,8 2956 1414 308 02 1106 01 02 مدنين

 27 59164 15979 4973 47 11006 10 12 المجموع 

 السكن العمومي بالمناولة:

بار دورها الهام في تجاوز عجز مؤسسات االيواء يشكل االعتماد على آلية المناولة، أهمية كبرى باعت

االستنجاد بـ  2017 -2016السكن حيث تّم خالل السنة الجامعية  طلباتالعمومية على استيعاب كل 

 من مجموع المقيمين.  % 15مقيما أي ما يعادل  8503مبيتا على ملك الخواص استوعبت  70

لى هذه اآللية من ديوان إلى آخر حيث نجد ديوان ويبرز الجدول التالي مدى تفاوت نسب االعتماد ع

ثم  % 8,7ديوان الوسط بنسبة  هيلي % 31الخدمات الجامعية للجنوب في المرتبة األولى بنسبة تفوق 

 . % 4,84ديوان الشمال بـ 

 الديوان

 السكن بالمنــاولة
العدد الجملي 

 للمقيمين

 نسبة االيواء

 عبر المناولة
عدد 

 المبيتات

 قيمينعدد الم

 عبر المناولة

 % 4,8 27851 1349 13 ديوان خ ج للشمال

 % 8,7 13588 2181 12 دخ ج للوسط

 % 31,1 15979 4973 47 دخ ج للجنوب

 % 15 57418 8503 70 المجموع 
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غير أن عجز المبيتات العمومية على استيعاب كل طلبات السكن واللجوء إلى آلية المناولة يبلغ ذروته 

 ض الجهات :خاصة ببع

 الجهات
العدد الجملي  المنــاولة

 للمقيمين

 نسبة االيواء

 عبر المناولة عدد المقيمين عدد المبيتات عبر المناولة

 % 63 4173 2636 19 قابس

 % 53 2905 1537 19 قفصة

 % 43 2389 1031 05 المهدية 

 % 22 4271 950 06 سوسة 

 

غرفـــــة  27.760مد السكن الجامعي العمومي حاليا على و في إطار تحسين جودة اإليواء ، اعت

مثلت منها الغرف الفردية والزوجيّة نسبــة  تتوزع بين المبيتات العمومية ومبيتات المناولة، وقد،

 . غرفة 20.760أي ما يعادل   % 74,78

 

 النسبة الغرف الفردية والزوجية مجموع الغرف الديوان

 % 73,23 8882 12129 د.خ. الجامعية للشمال

 % 73,43 5570 7585 د.خ. الجامعية للوسط

 % 78,4 6308 8046 د.خ. الجامعية للجنوب

 % 74,78 20760 27760 المجموع

 

وفي نفس االتجاه ،شرعت معظم المبيتات واألحياء الجامعية، في تأهيل فضاءاتها  منذ السنة الفارطة 

هيزات المالئمة التي تستجيب لشروط الخدمات ، بحثا عن توفير الفضاءات والتج 2016-2017

) وحدات  المتكاملة من الناحية الصحية والترفيهية والثقافية وفقا لمعايير الجودة المتعارف عليها

حيث بلغت عدد المؤسسات  ،استحمام ، وحدات طبخ ، فضاء أنترنات ، قاعات عالج مجهزة ....( 

 من مجموع مؤسسات اإليواء. % 39,5ادل تقريبا مؤسسة أي ما يع 36المستجيبة لهذه الشروط 

ومواصلة لتحسين شروط اإلقامة، تواصل دواوين الخدمات الجامعية الثالث ، خالل السنة الجامعية 

 تنفيذ اإلجراءات التالية: 2016/2017
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تم تــــوفير األعداد الكافية من المرافق المشتركة على غرار األدواش والمغاسل والفضاءات  -

ة واقتناء تجهيزات جديدة على غرار الحشايا والطاوالت والكراسي والخزائن ، فضال عن الصحي

 أشغال الطالء وتزيين الساحات والعناية بالمناطق الخضراء ببعض المبيتات واألحياء الجامعية. 

الشروع  في إعادة االستغالل الكامل لبعض المبيتات واألحياء الجامعية ، بعد استكمال أشغال  -

 هيئة وهي :الت

 ديوان الخدمات الجامعية المبيت/ الحي الجامعي 

 ديوان الخدمات الجامعية للشمال   المبيت الجامعي شوقي بالمنزه السابع 01

 المبيت ج محمود المسعدي بجندوبة 02

 المبيت ج محمود بالالريجيا  بجندوبة 03

 امعية للوسطديوان الخدمات الج الحي الجامعي ابن الجزار بالقيروان 

 

وفي نفس اإلطار، تتواصل األشغال ببعض الفضاءات المعدة للسكن داخل المبيتات واألحياء  الجامعية 

 قصد إعادة تأهيلها، وهي مبينة بالجدول التالي :

 إســم الحي أو المبيت

اإلعتمادات 

المرصودة بحساب 

 الدينار

 الوضعية الحالية للمشروع

المبيت الجامعي العمران 

 2على األ

هناك إشكال في الملف المرجعي وبالتالي لم تنطلق  1.000.000

 األشغال بعد. 

المبيت الجامعي للبساتين 

 بمنوبـــة

 من القسط الثالث.  % 90تقدم األشغال بنسبة  1000.000

من القسط الثاني من % 70تقدم األشغال بنسبة  350.000 2الحي الجامعي باردو 

 المشروع.. 

وهو في  % 80تطور نسبة التقدم في األشغال إلى  900.000 معي المروجالحي الجا

طور المرحلة األخيرة ومن المنتظر أن يتم االستالم 

، بعد 2019-2018قبل انطالق السنة الجامعية 

 استكمال تهيئة المطعم.

في طور االستالم ومن المنتظر أن يدخل طور  1000.000 3المبيت الجامعي المروج 

 ،2019-2018ل مع انطالق السنة الجامعية االستغال
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انتهاء األشغال في انتظار رفع التحفظات ومن  1.000.000 الحي الجامعي حمام الشط

المنتظر أن يدخل طور االستغالل مع انطالق السنة 

 .2019-2018الجامعية 

المبيت الجامعي العمران 

 3األعلى 

السغالل مع انتهت األشغال وبالتالي أصبح جاهزا ل 630.000

 .2019-2018انطالق السنة الجامعية 

في طور االستالم النهائي وهو جاهز لالستغالل مع  1.000.000 المبيت الجامعي بنابل

 .2019-2018انطالق السنة الجامعية 

انتهاء القسط الثالث من األشغال ، والشروع في  1.200.000 المبيت الجامعي سهلول

القسط الرابع واألخير اعالن طلب العروض النطالق 

 من المشروع . 

المبيت الجامعي العمران 

 1األعلى 

 بصدد إعداد الدراسات 1.000.000

 بصدد إعداد الملف المرجعي. 1.000.000 المبيت الجامعي الياسمين

المبيت الجامعي ابن زهر 

 بمنوبة

 .  % 30تقدم األشغال بنسبة  1000.000

 

 اإلطــــعام الجامـــعي:  - 03

مطعما ، بعد توقف النشاط بأربع مطاعم  73، 2016/2017لغ عدد المطاعم الجامعية خالل سنة ب

أكلة في اليوم، حيث تصدّرت  72342بجهات تونس وأريانة ونابل ، وّزعت خالل هذه السنة، معدّل 

اقس أكلة يوميا، تليها والية صف 10910فيها المطاعم التابعة لوالية تونس المرتبة األولى بمعدل 

 أكلة في اليوم .  8728أكلة يوميا  ثم قابس  بمعدل  10575

مقارنة بعدد الطلبة المسجلين والمقيمين  ارتفاع نسبة المستفيدين من األكلة الجامعيةوتطرح ظاهرة 

بكل والية وعدد المطاعم المتوفرة بها، مشاكل عديدة ، خاصة منها االكتظاظ وصعوبة توزيع األكلة 

 . % 52,8، والقيروان % 63,5وقابس إلى % 111,6في بن عروس حيث تصل ذروتها 
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 توزيع المطاعم الجامعية واألكالت الموزعة يوميا حسب الوالية

عدد المطاعم  الوالية

 الجامعية 

عدد األكالت 

 الموزعة يوميا

العدد الجملي 

 للمسجلين بكل والية

نسبة المستفيدين 

 9,3 8078 753 01 أريانة باألكلة الجامعية

 56,5 1472 833 02 القصرين 

 52,8 7666 4053 03 القيروان 

 31,3 3509 1098 02 الكاف

 41,6 15560 6481 05 المنستير 

 30,5 6119 1871 01 المهدية

 30,6 2145 658 01 باجة 

 111,6 3641 4064 06 بن عروس

 40,2 7758 3119 03 بنزرت

 72,1 201 145 01 تطاوين 

 61,3 703 431 01 توزر 

 18,5 59037 10914 12 تونس

 25,6 5660 1451 02 جندوبة

 38,8 1400 544 01 زغوان

 32,7 1608 527 01 سليانة

 17,3 26346 4568 05 سوسة

 55,1 1223 674 01 سيدي بوزيد 

 31,8 33179 10577 09 صفاقس

 63,5 13743 8728 04 قابس

 55,1 294 162 01 قبلي 

 27,8 8088 2248 02 قفصة

 65,9 2956 1949 03 مدنين

 21,7 14527 3165 02 منوبة

 34,2 9887 3388 04 نابل

 30,8 234880 72342 73 المجموع
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ومواصلة لتجسيم األهداف المتعلقة بتطوير قطاع اإلطعام الجامعي واصلت دواوين الخدمات الجامعية 

مطعما، بالتعاون والتنسيق  12إلشهادي وعددها عملية تأهيل المطاعم الجامعية المنخرطة في المسار ا

مع مركز مختّص في اإلشهاد وهو "المركز الفني للصناعات الغذائية" التابع لوزارة الصناعة ، حيث 

انطلقت عملية التأهيل بتشخيص واقع المطاعم ثم وضع برنامج مرحلي للقيام بكل أشغال التهيئة 

ألعوان وكذلك الفضاءات الوظيفيّة لإلطعام فضال عن عملية والصيانة والسالمة والوقاية التي تهم ا

 تخزين المواد الغذائية وتوزيع األكالت وفقا لمقاييس وشروط اإلشهاد المعمول بها دوليا.

كما شرعت أربع مطاعم  بكل من قليبية ورادس والمكنين وابن الجزار بصفاقس في االعتماد على  

 يسير عملية االستفادة من األكلة الجامعية.البطاقة الذكيّة لتجنب االكتظاظ وت

مزيد الترفيع في عدد األعوان المتخّصصين ب،  2017-2016وتتواصل العناية خالل السنة الجامعية 

في الطبخ والمتحصلين على شهادات تكوين باالعتماد على دورات تكوينية داخلية في مختلف مجاالت 

 .% 32عون الطبخ ، أي بنسبة تناهز   4201عون من مجموع  453الطبخ، حيث بلغ عددهم 

 

 أعوان الطبخ
ديوان الخدمات 

 الجامعية للشمال

ديوان الخدمات 

 الجامعية للوسط

ديوان الخدمات 

 الجامعية للجنوب
 المجموع

 1420 299 705 416 صين في الطبختاألعوان المخ

 453 152 125 176 المجموع

جامعية ، انتهت األشغال ببعض المطاعم الجامعية التابعة ومتابعة لوضعية مشاريع تهيئة المطاعم ال

مع انطالق السنة الجامعية ظر أن تدخل طور االستغالل  تلديوان الخدمات الجامعية للشمال ومن المن

وهي كل من المطعم الجامعي بقرطاج والمطعم الجامعي بن زيدون بمنوبة ، بينما   2018-2019

 الجامعي بحي المنارة بقابس التابع لديوان الخدمات الجامعية للجنوب.انطلقت األشغال حديثا بالمطعم 

 اإلحاطة النفسية والتغطية الصحية: .3

أخصائيا بدواوين الخدمات  19أخصائي نفساني منهم  60في مجال اإلحاطة النفسية، تسّخر الوزارة 

د مفتتح كل سنة وفق برنامج سنوي يضبط عن -2016/2017الجامعية، قاموا خالل السنة الجامعية 

زيارة  لتأمين حصص لإلصغاء العالجي والتحسيسي والتدخالت االستعجالية  66بحوالي  -جامعية

لمساعدة الطلبة على تجاوز بعض الصعوبات الصحية والنفسية واالجتماعية، خاصة منهم الطلبة 

لتواصل مع اآلخر الوافدين الجدد على الجامعة الذين يشكون صعوبات التأقلم مع المحيط الجديد وا

 بمؤسسات اإلقامة. 
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حصة  12548خلية ،من القيام بما يقارب  69وقد تمكنت خاليا اإلنصات والصحة الوقائية وعددهم 

فردية وجماعية، لفائدة الطلبة المقيمين، فضال عن المداخالت والبحوث الميدانية والزيارات الليلية 

لوكي واإلحاطة بالطالب الجديد، وغالبا يتم ذلك التي أنجزت خاصة في مجال التواصل والعالج الس

 بالتعاون مع الديوان الوطني لألسرة والعموان البشري.

ا للصحة عمومية طبيبا خاصّ  54أما في المجال الصحي ، فقد تعاقدت مؤسسات السكن الجامعي مع  

ن هذه االتفاقيات قد قصد تمكين الطلبة المقيمين من التمتع بالعالج خاصة في الحاالت الطارئة. إال أ

مؤسسة إيواء عن ايجاد أطباء مستعدّين للتنقل  42شهدت تراجعا مقارنة بالسنة الماضية بعد عجز 

 .%  56,25للمبيتات أو العمل ليال بعياداتهم الخاصة، حيث بقيت نسبة التغطية في حدود 

لتظاهرات الترشيدية كما تعزز النشاط الوقائي التحسيسي في المجال الصحي ببرمجة العديد من ا

واألعمال الفنية الموجهة بالتعاون مع منظمات وطنية على غرار الهالل األحمر ، إدارة الطب 

المدرسي والجامعي والمندوبيات الجهوية للتربية واألسرة ، بهدف التصدي إلى آفة المخدرات 

اية بمجال الصحة الجنسية واألمراض المزمنة والخطيرة، وتنمية المهارات الحياتية لدى الطالب والعن

 واإلنجابية. 

 الديوان

 عدد

مؤسسات 

 اإليواء

عدد االتفاقيات المبرمة 

بين المؤسسات وطبيب 

 خاص

 خاليا االنصات عدد

 والصحة الوقائية

عدد زيارات 

 األخصائي النفسي

 38 36 30 50 ديوان خ ج للشمال

 20 14 16 24 ديوان خ ج للوسط

 08 19 08 22 ديوان خ ج للجنوب

 66 69 54 96 المجمــوع

 النشـــاط الثــقافي الجامـــعي: .4

 

 الديوان

 مجموع

الطلبة المنخرطين 

 بالنوادي

نسبة 

 االنخراط

 بالنوادي

عـــدد   

 المؤطرين

 نسبة التأطير

 ) مؤطر/عدد من منخرطين(

 31/ 01 393 % 43,9 12325 ديوان خ ج للشمال

 01/30 92 % 22,29 2772 ديوان خ ج للوسط

 33/ 01 108 % 32,91 3524 ديوان خ ج للجنوب

 31/ 01     593 % 32,43 18621 المجمـــــوع
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تعد نسبة االنخراط بمختلف األندية الثقافية والرياضية هامة للغاية رغم أنها ال تشكل سوى ثلث عدد 

ي تفتقد في معظمها الي تات المناولة والتـالمقيمين وذلك إذا اعتبرنا العدد الكبير من المقيمين بمبي

األنشطة الثقافية والرياضية باإلضافة إلى تعطل العديد من الفضاءات بالمبيتات  لتعاطيفضاءات 

العمومية كليا أو جزئيا نتيجة أشغال التهيئة والصيانة، وهو ما يدفع إلى التفكير بأكثر عمق في ايجاد 

ي ممارستها على فضاءات وتجهيزات نوع من األنشطة وتعاطي بعض الرياضات التي ال تعتمد ف

 ضرورية تقنيا وفنيا.

تتوزع األنشطة الثقافية  والعلمية والرياضية على مختلف مؤسسات الخدمات الجامعية ومؤسسات و

مركزا ثقافيا بمختلف األقطاب الجامعية بالشمال والوسط  17التعليم العالي ويدعمها في ذلك 

 والجنوب.

ثقافية متعددة االختصاصات، ودورها في استقطاب العدد األكبر من ورغم أهمية عدد المراكز ال

المنخرطين واحتضان الكم المتنوع من النوادي الفنية واألدبية والعلمية ، إال أن أغلب المراكز الحالية  

ال يستجيب كليا ، كما هو مطلوب ، لمتطلبات العمل الثقافي في انتظار استكمال الجهد لتغيير مقرات 

 واالستغناء عن صيغ الكراء المرتبطة بالبعض اآلخر.بعضها 

ويؤمن قطاع النشاط الثقافي تظاهرات قارة منها ما هو ومحلي وجهوي ومنها ما هو وطني ودولي ، 

وتبقي المهرجانات الثقافية والرياضية التي تنتظم في نهاية كل سنة بدواوين الخدمات الجامعية 

ل التنافس والتتويج النهائي ألنشطة النوادي الثقافية والجمعيات والجامعات أهم التظاهرات التي تختز

 .الرياضية على امتداد سنة جامعية كاملة

ورغم الصعوبات المرتبطة بهذا القطاع إال أن  انفتاح المؤسسات الجامعية على المحيط الثقافي 

امعات رياضية أخرى، الوطني عبر عقد اتفاقيات شراكة فيما بينها أو مع هياكل ثقافية وشبابية وج

أكسب هذا القطاع الكثير من الثراء والتنوع خاصة على مستوى عدد المشاركين من المؤسسات 

والطلبة أو من خالل  الكم الهائل من التظاهرات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية الدورية على 

 من خالل هذا الجدول: المستوى المحلي و الجهوي واالقليمي والدولي، ولعل أبرزها نورده
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 مجال التظاهرة الجانب المشرف التظاهرة

 ثقافي متنوع جامعة المنستير المهرجان الثقافي لإلبداعات الطالبية

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي ابن  أيام األبداع الثقافي والرياضي

 أبي ضياف بمنوبة 

 ثقافي ، رياضي

عدو المهرجان الوطني الطالبي لل

 الريفي 

 رياضي ديوان الخدمات الجامعية للشمال

المركز الثقافي للفنون الدرامية واألنشطة الثقافية  ملتقى الشعراء الطلبة العرب 

 بتونس

 ثقافي 

 ثقافي متنوع جامعة القيروان ملتقى الطلبة المبدعين بالقصرين

قافي والرياضي المركز الجامعي للتنشيط الث الملتقى الوطني للشعراء الطلبة 

 بقابس

 ثقافي متنوع

الملتقى الوطني للبحوث السمعية 

 البصرية 

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي 

 بنابل

 علمي 

المركز الثقافي للفنون الدرامية واألنشطة الثقافية  الملتقى الدولي للطلبة الفلكيين

 بتونس

 علمية

المهرجان الدولي الجامعي 

 للمونودراما 

لمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي ا

 بسيدي بوزيد

 

 فني

 ثقافي متنوع ديوان الخدمات الجامعية للجنوب تظاهرة "الحباة ألوان "

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي  لأللعاب الشاطئية  12الدورة 

 بصفاقس

 رياضي

المسابقة الوطنية للمسرح الطالبي 

 بالكاف

 ت الجامعية للشمالديوان الخدما

 جامعة جندوبة

 فني

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي  مهرجان الصورة بالوسط الطالبي

 بصفاقس

 ثقافي -علمي

لمهرجان المسرح  12الدورة 

 الجامعي العربي 

 فني المركز الثقافي الجامعي بالمنستير

المهرجان الدولي للمسرح الجامعي 

 بالدار البيضاء

الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي  المركز

 بسيدي بوزيد

 فني
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III.  2017نتائج القدرة على األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة: 

 تقديم تنفيذ ميزانية برنامج الخدمات الجامعية: (1

لتبلغ  2017خالل سنة  تحسنا ملحوظانسبة االنجاز بالنسبة لميزانية برنامج الخدمات الجامعية  شهدت

لنفقات وقد تم تسجيل ارتفاعا هاما على مستوى نسب االنجاز  .2016خالل سنة % 95بل مقا% 101

مقارنة بسنة   %25بـ  )زيادة تقدر %125لنفقات التنمية حيث بلغت ( و%6التصرف )زيادة بــ 

2016.) 

 مقارنة بالتقديرات 2017تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  :3جدول عدد 

 )إع الدفع(التوزيع حسب طبيعة النفقة 

   د1000الوحدة 

  

 تقديرات

2017 

 الدفع إع

 إنجازات

2017 

 الدفع إع

 اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات

 النسبة الفارق

 %100 1385 298653 300038 نـفقات التصرف 
 %99 512 84715 85227 التأجير العمومي 
 %100 34 38907 38941 وسائل المصالح 

 %100 839 175031 175870          التدخل العمومي        
 %125 4684- 23784 19100 نـفقات التنمية 

 %125 4684- 23784 19100 اإلستثمارات المباشرة  
 %131 5106- 21606 16500 على الموارد العامة للميزانية 

على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة 
2600 2178 422 84% 

   0 0 0  التمويل العمومي
   0     على الموارد العامة للميزانية  

على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة                
    0   

 %101,03 3299- 322437 319138 مجموع الميزانية
 دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات. *

 

للتأجير ودة نسق استهالك االعتمادات المرص التحسن الكبير فيمن خالل الجدول أعاله يالحظ 

في مختلف  %100حيث ناهزت النسبة الــ مقارنة بالسنة الماضية ووسائل المصالح والتدخل العمومي
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تية من أالمت العنوان الثاني نسبة استهالك اعتمادات التطور اإليجابي في وتجدر االشارة الى .النفقات

 .%29السنة الفارطة لم تتجاوز في حين  %84بلغت القروض الخارجية حيث 

 

 2017مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج الخدمات الجامعية سنة 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )إع الدفع(

 

 :4 جدول عدد

 2017مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج الخدمات الجامعية لسنة 

 التوزيع حسب البرامج الفرعية )إع الدفع(

 نسبة اإلنجاز الفارق 2017انجازات   2017ق م  البرامج الفرعية

 %97,52 814 1 362 71 176 73 ديوان الخدمات الجامعية للشمال
 %103,74 453 1- 312 40 859 38 ديوان الخدمات الجامعية للوسط

 %96,26 398 1 999 35 397 37 ديوان الخدمات الجامعية للجنوب
 %102,98 058 5- 764 174 706 169 برامج أخرى للخدمات الجامعية 

 %101,03 299 3- 437 322 138 319 المجموع العام
 دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات. *
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 2017سنة  البرامج الفرعيةمقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية 

 

 لم تتجاوزفي حين  %100أعلى نسبة انجاز حيث تجاوزت  لوسطلالخدمات الجامعية حقق ديوان 

للشمال والجنوب. كما سجلت نسبة االنجاز للبرنامج الفرعي ديوان الخدمات الجامعية النسبة لب  97%

 .%103تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنة الفارطة لتبلغ  "برامج أخرى للخدمات الجامعية الرابع "

 تقديــم لنتائج القدرة على األداء وتحليلها. (2

ريبا والتي تتلخص في تحسين الخدمات المسداة لفائدة لقد حافظ البرنامج على نفس األهداف تق  

 الطالب من طرف دواوين الخدمات الجامعية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر.

 : تطوير منظومة السكـن الجامعي.1.3الهــدف 

 مؤشر قيس األداء
وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

انجازات 

2016 

نسبة 

 االنجاز

2016 

تقديرات 

2017 

انجازات 

2017 

نسبة 

 االنجاز

2017 

عدد مطالب السكن الموافق 

 عليها
 عدد

   
59098 60328 

98,93 

% 
 73704 71435   عدد عدد مطالب السكن المقدمة

نسبة االستجابة لمطالب السكن 

 الجامعي

نسبة 

 مئوية

   82.73 

% 

81.85 

% 

73 176 

38 859 

37 397 

169 706 

71 362 

40 312 

35 999 

174 764 

040 00080 000120 000160 000200 000

 ديوان الخدمات الجامعية للشمال

 ديوان الخدمات الجامعية للوسط

 ديوان الخدمات الجامعية للجنوب

  برامج أخرى للخدمات الجامعية

   2017ق م 

 2017انجازات 



 

  

87 

 

السكن الجامعي نظرا ألهمية هذه يهدف المؤشر إلى الترفيع من نسبة المنتفعين ب :1.1.3تحليل المؤشر 

الخدمة والتي تمكن الطالب من مباشرة الدروس في آجال انطالقها وتجنبه عناء البحث عن سكن خارج 

، وقد أدرك هذا المؤشر تقريبا االنجازات المنتظرة وذلك لوضوح إجراءات التمتع اإلطار الجامعي

لمطالب الطلبة الوافدين الجدد أو مطالب بخدمة السكن عن وسرعة معالجة المطالب سواء بالنسبة 

 التجديد والسكن االستثنائي.

مناسبة وهي والجدير بالمالحظة أن جميع المطالب المتمتعة بأحقية السكن قد تم قبولها في آجالها ال

( العدد الجملي للمقيمين ، فيما تمتع الثلث المتبقي باإلسعاف بالسكن االستثنائي  2/3مقدرة بثلثي ) 

بالنسبة لطالبات السنة الثالثة والحاالت االجتماعية التي تستدعي المساعدة فضال عن تمكين  خاصة

الطلبة المؤطرين الناشطين بالنوادي الثقافية والرياضية من هذا االمتياز ضمانا إلثراء  وديمومة 

 .االنتاجات الثقافية الطالبية في مختلف مجاالتها

 مؤشر قيس األداء
وحدة 

 القيس

ات تقدير

2016 

انجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

2016 

تقديرات 

2017 

انجازات 

2017 

نسبة 

 االنجاز

2017 

الغرف المعدة للسكن عدد 

الفردي والزوجي بمؤسسات 

 السكن الجامعي

   عدد

 

19500 20760 

 

95,87 

% 
لغرف بمؤسسات العدد الجملي ل

 السكن الجامعي

 25000   عدد

 

27760 

 

دي نسبة غرف السكن الفر

 والزوجي

نسبة 

 مئوية
  

78  

% 

74,78 

% 

 

 :2.1.3تحليل المؤشر 

يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الهامة لقيس جودة السكن الجامعي وتعتبر النتائج التي تحققت خالل 

، مقبولة عموما بالعودة إلى االزدياد المّطرد لمطالب السكن والمعالجات  2017-2016السنة الجامعية 

التي رافقت دراسة الملفات والتي استجابت ألقصى عدد ممكن من طالبي السكن االستثنائي  االجتماعية

خاصة بالنسبة للطالبات، فضال عن أزمة السكن الخانقة ببعض الجهات على غرار الكاف وسليانة 
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وجندوبة وزغوان وصعوبة ايجاد مبيتات مالئمة على ملك الخوص الستغاللها في إطار المناولة ، 

 ما  اضطّر إدارة هذه المبيتات إلى االعتماد على غرف تأوي أكثر من طالبين.وهو 
 

 مؤشر قيس األداء
وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

انجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

2016 

تقديرات 

2017 

انجازات 

2017 

نسبة 

 االنجاز

2017 

عدد مؤسسات السكن الجامعي 

 التي توفر خدمات متكاملة للطلبة
 32 30 عدد

107.8 

% 

32 36 

111,34 

% 

العدد الجملي لمؤسسات السكن 

 الجامعي
 96 95 94 95 عدد

: نسبة مؤسسات 3.1.3المؤشر

السكن الجامعي التي توفر 

 خدمات متكاملة للطلبة.

نسبة 

 مئوية

31.58 

% 

34.04 

% 

33.68 

% 

37,5 

% 

 :3.1.3تحليل المؤشر 

لبة تطورا إيجابيا تجاوز التقديرات المنتظرة ويعود شهد عدد المؤسسات التي توفر خدمات متكاملة للط

ذلك إلى جملة االصالحات واالجراءات التي اتخذت لتدعيم المرافق المشتركة بمؤسسات السكن، على 

غرار الفضاءات الصحية والمغاسل واألدواش فضال عن التجديد المتواصل للتجهيزات الضرورية 

ساعدت أشغال التهيئة التي شملت العديد من األحياء والمبيتات كما كالخزائن والطاوالت والحشايا ....

على االلتزام بالمقاييس المحددة بهذا المؤشر ، في انتظار أن يتعزز أكثر بعد استكمال أشغال التهيئة 

 التي ال تزال متواصلة ببعض المراكز االيواء الجامعي.

 : تطوير منظومة االطعام الجامعي. 2.3الهــدف 

 

 س األداءمؤشر قي

 

وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

انجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

2016 

تقديرات 

2017 

انجازات 

2017 

نسبة 

 االنجاز

2017 

عدد المطاعم  1.2.3المؤشر 

الجامعية المؤهلة لالنخراط في 

 المسار االشهادي.

 عدد
 

 
 14 12 

85,7 

% 
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  :1.2.3تحليل المؤشر 

المؤشر حجم التقديرات المنتظرة ويرجع ذلك أساسا إلى مستوى لم تدرك االنجازات المتحققة بهذا 

جاهزية مطاعمنا الجامعية العمومية لالنخراط مباشرة بالمسار اإلشهادي والذي يستدعي شروطا 

تأهيلية تتعلق ضرورة بتعديل فضاءات اإلطعام وتأمين الوقاية والسالمة الضروريين لألعوان والطلبة 

مج تكويني لجميع أعوان الطبخ واألعوان اإلداريين والتمّكن السليم من آليات والمواد وكذلك تبني برنا

 وتقنيات إعداد األكلة وتوزيعها وحفظها.

 رغم بطء نسق تملّك  –مطعما(  12وتعتبر الخطوة التي قطعتها المطاعم  المرتبطة حاليا باإلشهاد ) 

،  المركز الفنّي للصناعات الغذائيةقد مع خطوة واعدة بعد التعا –جميع شروط  اإلشهاد المشار إليها 

التابع لوزارة الصناعة لإلشراف على جميع مراحل التأهيل ضمن برنامج مرحلي انطلق فعليا 

 .بالتنسيق مع إطارات وأعوان المطاعم المذكورة 

 مؤشر قيس األداء
وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

انجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

2016 

تقديرات 

2017 

ات انجاز

2017 

نسبة 

 االنجاز

2017 

عدد األعوان المختصين في 

 الطبخ
 390  عدد

 

404 453 

79,63 

% 

العدد الجملي ألعوان الطبخ 

 بالمطاعم الجامعية.
 1420 1023 1008  عدد

نسبة األعوان  2.2.3المؤشر 

المختصين في الطبخ 

 بالمطاعم الجامعية.

نسبة 

 مئوية
 38,69 

40,06 

% 

31,9 

% 

 

  :2.2.3ل المؤشر تحلي

رغم التطور الهام لعدد األعوان المختّصين في الطبخ وتلقّي العديد منهم لدورات تكوينية داخلية ، إال 

أن االزدياد الملحوظ لعدد أعوان الطبخ جعلت اإلنجازات دون مستوى التقديرات والنتائج المرتقبة 

 لهذا المؤشر.

زات بهذا المؤّشر تطورا ايجابيا انعكاسا لدورات التكوين ومن المنتظر مستقبال ، أن يشهد نسق اإلنجا

 المتواصلة والمسترسلة في مجال الطبخ والتي تؤمنها سنويا دواوين الخدمات الجامعية .
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 : تحسين اإلحاطة الصحية والنفسية للطالب. 3.3الهــــدف 

 :1.3.3تحليل المؤشر 

 نسبة المؤسسات المنتفعة بزيارات أسبوعية منتظمة لألخصائيين بقيتفي مجال اإلحاطة النفسية 

كثافة األنشطة التحسيسية والوقائية المقدمة للطالب سواء عبر الحصص الفردية أو محدودة رغم 

معدّل )إلى العدد المحدود لألخصائيين ذلك  ويعود .لطلبة الجددلالتدخالت الموجهة  وخاصة، الجماعية

، فضال عن الصعوبات  (مقيم بالنسبة لمؤسسات السكن الجامعي  3000من ألكثر أخصائي وحيد 

التي تعترض سلك األخصائيين عند ممارستهم للنشاط ، خاّصة  خالل الحصص الليلية وصعوبة تفرغ 

 .لبة ذوي احتياجات التدخل العالجي خالل فترة الدوام الدراسيالط

 مؤشر قيس األداء

 

وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

انجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

2016 

تقديرات 

2017 

انجازات 

2017 

نسبة 

 االنجاز

2017 

عدد المؤسسات التي تتمتع 

بزيارتين لألخصائيين النفسيين 

 أسبوعيا

 14 15 عدد

98,6 

% 

17 15 

87,26 

% 

العدد الجملي لمؤسسات السكن 

 الجامعي
 96 95 94 99 عدد

: نسبة المؤسسات 1.3.3المؤشر

المنتفعة بزيارات منتظمة 

 ن النفسانيين.لألخصائيي

نسبة 

 مئوية
%15,1 

14,9 

% 

% 

17.9 

15,62 

% 

 مؤشر قيس األداء

 

وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

انجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

2016 

تقديرات 

2017 

انجازات 

2017 

نسبة 

 االنجاز

2017 

المبرمة بين  االتفاقياتعدد 

 مؤسسات السكن الجامعي وأطباء 
 61 64 عدد

100

% 

71 45 

62,71 

% 

العدد الجملي لمؤسسات السكن 

 الجامعي
 96 95 94 99 عدد

:نسبة مؤسسات 2.3.3المؤشر 

السكن الجامعي المنتفعة بالتغطية 

 الصحية لفائدة الطلبة 

نسبة 

 مئوية

64,6 

% 

64.9 

% 

74.74

% 

46,87 

% 
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 :2.3.3تحليل المؤشر 

لمؤسسات المنتفعة بالتغطية الصحية تراجعت النتائج المسجلة بهذا المؤشر، الخاص بتطوير نسبة ا

عبر التعاقد مع أطباء خواص للصحة العمومية، وذلك بعد تدخل عمادة األطباء لرفض التعامل مع 

مؤسسات السكن الجامعي فضال عن اإلخالالت المتواصلة  التي رافقت تنفيذ بنود العقود واالتفاقيات 

صل معهم خالل الفترات الليلية لتقديم االسعافات مع العديد من األطباء والتي تأكدت خاصة في التوا

 االستعجالية لبعض الطلبة. 

 .تطوير األنشطة الثقافية والرياضية: 4.3الهدف 

 مؤشر قيس األداء

 

وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

انجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

2016 

تقديرات 

2017 

انجازات 

2017 

نسبة 

 االنجاز

2017 

عدد الطلبة المنخرطين 

 النوادي داخل المبيتاتب
 22680 26950 عدد

84.15 

% 

19800 18621 

80,67 

% 

عدد الطلبة المقيمين 

 بالمبيتات
 57418 49300 48915 49000 عدد

: نسبة 1.4.3المؤشر

 انخراط الطلبة بالنوادي.

نسبة 

 مئوية
55 % 

46.3 

% 

40,2 

% 

32,43 

% 

 

  :1.4.3تحليل المؤشر 

 ويعود ذلك أساسا إلى جملة من األسباب، أهمها:سّجل هذا المؤشر تراجعا 

  ( مبيتا  70محدودية األنشطة الثقافية والرياضية بالمبيتات الخاصة المستغلّة في إطار المناولة

 مقيما وافتقادها للفضاءات المالئمة لممارسة مختلف األنشطة. 8503/ 

 لعديد من المبيتات الجامعية عدم توفر العديد من الفضاءات الثقافية والرياضية المالئمة با

 خاصة بعد كثافة أشغال التهيئة الجزئية التي شملت معظمها.

 .تواصل اشكالية الزمن المدرسي خاصة بالتخصصات العلمية والتقنية 

  صعوبة التعاقد مع مؤطرين مختّصين وقاّرين لتدني معاليم التأجير لحصص التنشيط الثقافي

 انتدابات جديدة بهذا السلك.والرياضي، وعدم امكانية التمتع ب
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 مؤشر قيس األداء

 

وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

انجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

2016 

تقديرات 

2017 

انجازات 

2017 

نسبة 

 االنجاز

2017 

عدد المنشطين بالنوادي داخل 

 المبيتات
 434 450 عدد

 

115.4  

% 

450 593 

140,10 

% 

عدد الطلبة المنخرطين 

 بالنوادي 
 18621 19800 22680 26950 عدد

: نسبة تأطير  2.4.3المؤشر 

داخل الطلبة بالنوادي 

 .المبيتات

نسبـة 

 مئوية
60/1 1/52 1/44 1/31 

 

  :2.4.3تحليل المؤشر 

رغم تواصل وجود عراقيل ترتيبية تتعلق بتأجير المنشطين وذلك شهد هذا المؤشر تحّسنا ملحوظا 

وذلك للتراجع المسجل في نسبة المنخرطين بالنشاط  افي والرياضيفي مجال التنشيط الثق المختصين

الثقافي من جهة والتعويل  المكثف على مؤطرين متطوعين من الطلبة من ذوي التخصصات الفنية 

والرياضية من جهة أخرى ، وفق عقود  تمكنهم من السكن االستثنائي المجاني ، وهم ما ساهم بالفعل 

 وتغطية العجز الحاصل في عدد المؤطرين.في معالجة أزمة التأطير 

على جودة غير أن تطور هذا المؤشر وفقا آللية التعاقد مع مؤطرين طلبة يمكن أن ينعكس سلبا 

 .صعوبة تنفيذ البرامج الثقافية المحددة عند انطالق السنة الجامعية يطرح إشكالية التفرغ والتأطير و

 

IV. التوجهات المستقبلية لتحسين األداء: 

 اإلشكاليات والنقائص المتعلقة بتنفيذ البرنامج: أهم .1

 في بعض الجهات الجامعية مواصلة االعتماد على غرف مخصصة إلقامة أكثر من ثالث طلبة -

صعوبة إيجاد مبيتات خاصة تستوفي شروط السكن الضرورية ببعض الجهات ، يمكن استغاللها  -

 في إطار المناولة .

لمستغلة في إطار المناولة أمام غياب برامج إلحداث مبيتات االرتفاع الملحوظ لعدد المبيتات ا -

 عمومية جديدة.
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الكثافة المرتفعة لعدد المنتفعين باألكلة ببعض الجهات بالنظر لعدد المطاعم المتوفرة والعدد الطلبة  -

 المسجلين وما يطرحه من اشكاالت االكتظاظ وصعوبة توزيع األكلة.

الطبخ والصيانة  خاصة أمام انشغال العديد منهم بالمشاركة غياب االنتدابات الضرورية ألعوان  -

في دورات تكوينية فرضها البحث عن جودة اإلطعام وااللتزام بشروط االنخراط بالمسار 

 اإلشهادي .

 ضعف االعتمادات المخصصة للتكوين خاصة في مجال الطبخ والسالمة الغذائية.  -

افيين والرياضيين وصعوبة التعاقد معهم لمحدودية غياب االنتدابات الالزمة لسلك المنشطين الثق -

على منشطين غير قارين من الطلبة المتطوعين اشكالية التعويل  معاليم التأجير وهو ما يطرح

 المطلوبة . ضمان جودتها يهدد استمرارية المشاريع الثقافية وو

ه غيابها بالمبيتات ، وشبشطة الثقافية والرياضية الجامعيةناألضعف البنية التحتية الخاصة ب -

 المستغلة بآلية المناولة.

 الوضعية الوظيفية لبعض المراكز الثقافية الجامعية المستغلة في إطار الكراء . -

إشكالية التعاقد مع أطباء خواص للصحة العمومية لتأمين التغطية الصحية الالزمة للطلبة  -

 ة المقيمين.ومواجهة بعض الحاالت الصحية الطارئة والمستعجلة لبعض الطلب

 غياب الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية النفسية والصحية.  -

 

 التدابير واألنشطة التي يتعين القيام بها لتدارك االختالالت في تنفيذ البرنامج: .2

  : السكن الجامعي 

ء الترفيع في االعتمادات المرصودة للقيام بعمليات التجديد والصيانة لفائدة المبيتات واألحيا -

 الجامعية.

مــــزيد الرفـــع من غـــرف السكن الفرديــة والـــزوجية في اتّجـــاه اإللــغاء النهائي  -

 لالعـتماد على السرير الثالث بالغرفة الواحدة.

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

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

ألنترانت االمطلوبتين لتحسين ظروف اإلقامة، ومن ذلك نذكر قاعات العالج المجهزة ، وخدمات 

 بسعة تدفق عالية فضال عن خدمات االستحمام.  
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د الشروط الرفع من نسبة االستجابة لمطالب السكن الجامعي باعتماد مزبد من المرونة في تحدي -

 المستوجبة للتمتع بالسكن.

الحاجة المتأكدة لبناء مبيتات جامعية جديدة خاصة بالجهات ذات الكثافة الطالبية والتي يصعب  -

 فيها إيجاد مبيتات خاصة مناسبة يمكن استغالله في إطار المناولة .

 :اإلطعام الجامعي 

 .المسار اإلشهادي لالنخراط في المؤهلة المطاعم الجامعية توسيع دائرةمواصلة  -

 توزيع األكلة. اتوصعوب كثرة االكتظاظمعالجة التنسيق مع مديري مؤسسات التعليم العالي ل -

تنظيم دورات مواصلة ألعوان المختصين في مجال الطبخ باإلضافة إلى لتوفير العدد الالزم  -

 المة الغذائية.تكوينيّة لفائدة فنيي الصحة الغذائية، قصد تحسين جودة األكلة وضمان شروط الس

البطاقة الذكية لتسديد معلوم األكلة الجامعية والحجز، للتقليص من  تعميم تجربة االعتماد على -

 .ظاهرة االكتظاظ

  األنشطة الثقافية والرياضية 

العمل على تحسين نسبة إقبال الطلبة وانخراطهم باألنشطة الثقافية والرياضية عبر مراجعة الزمن  -

 للنشاط بمختلف النوادي. ت الجامعية حتى يتفرغ الطلبةؤسساالمدرسي ببعض الم

تعاون بين المؤسسات الجامعية ونظيراتها بمختلف الهياكل الثقـــافية وإرساء التفعيل اتفاقيات  -

 شراكة مع دور الثقافة والشباب تُشجع على االستغالل المشترك للفضاءات الرياضية والثقافية.

جامعات الرياضية الوطنية تسمح  بتوسيع دائرة المنخرطين في عقد اتفاقيات شراكة مع مختلف ال -

النشاط الرياضي واالستفادة من مختلف التظاهرات والدورات الرياضية ) هناك اتفاقيات شراكة 

وتعاون بصدد االنجاز بين كل من الجامعة التونسية للتاكواندو والجامعة التونسية ألنشطة الغوص 

 واالنقاذ المائي.(

 باألحياء والمبيتات الجامعية . ءات الثقافية والرياضيةهيئة وتأهيل الفضاتمواصلة  -

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

 االعتمادات الالزمة لتشريك الطلبة في مختلف المسابقات.

العتمادات الضرورية للتعهد والصيانة وتدعيم مزيد العناية بالمراكز الثقافية الجامعية بتوفير ا -

 .ضرورية للنشاط الثقافي والرياضيتجهيزاتها ال
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 .التغطية الصحية واإلحاطة النفسية 

تمكين الطلبة دعوة باقي مؤسسات السكن الجامعي إلى التعاقد مع أطباء الصحة العمومية ل -

  ة.المقيمين من العالج وخاصة في الحاالت االستعجالية والطارئ

وتفعيل اتفاقيات  ، في مجال الرعاية النفسية والصحيةتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص   -

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

 الحوادث المدرسية. 

 تكثيف اإلصغاء الوقائي والتواصل االجتماعي.  -

 ئدة األخصائيين النفسانيين.تنظيم دورات تكوينية لفا  -
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 ، المدير العام للمصالح المشتركةمكرم إدريسالسيد  : رئيس البرنامج

 

 

 

I. التقديم العام للبرنامج : 

في إعداد ميزانيتها  العملياتية يعمل برنامج القيادة والمساندة على تقديم  الدعم التقني لمختلف البرامج

باإلضافة إلى إسداء خدمات أخرى عامة تتمثل في توفير الوسائل المادية  هدافهاوتحقيق أوتنفيذها 

 .والبشرية لمختلف البرامج األخرى مما يساعدها على تطوير قدراتها وتوظيفها بأنجع السبل الممكنة

 على: يعمل يضطلع هذا البرنامج بتأمين تسعة وظائف دعم أفقية حيث وفي هذا اإلطار

 بما  للوزارة بالنظر على مختلف المصالح الراجعة ابعة والتقييم واإلشرافتأمين عمليات المت

 .في ذلك المخططات الوزارية

 .دعم مختلف المصالح اإلدارية والفنية وتنسيق أعمالها ومتابعة تدخالتها وحسن أدائها 

 .اإلشراف على المخططات الوزارية 

 وتسيير كافة الشؤون المالية. إعداد ميزانية الوزارة 

 حسين التصرف في الموارد البشرية من خالل الرفع في نسبة التأطير وإعداد المخطط ت

الوزاري للتكوين لتوسيع قاعدة المستفيدين من التكوين وتنويع مجاالتها لتشمل كل األصناف 

 اإلدارية من إطارات وأعوان تنفيذ وعملة.

 وزارة بالتعاون مع مختلف إعداد وصياغة النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بنشاط ال

 المصالح المعنية.

  واقتناء اإلدارية العقارات ترشيد التصرف في البنايات والتجهيزات من خالل بناء وتهيئة

 وصيانة التجهيزات ووسائل النقل.

  للوزارة وتعزيز استعمال تكنولوجيات المعلومات وتوفير اإلطار  المعلوماتيتطوير النظام

مع ضمان حسن استعمال وصيانة البرامج  االتصالل تكنولوجيات البشري المختص في مجا
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 المعلوماتية بالوزارة.

  التعريف ببرامج الوزارة وتوفير الخدمات اإلدارية وتقريبها من المواطن من خالل رقمنة

 نسبة هامة من الخدمات المسداة.

 استهالك الطاقة  التصّرف في أسطول سيارات الوزارة وكذلك تأمين األنشطة المتعلقة بترشيد

  وغيرها من األنشطة المتعلقة بالخدمات اللوجستية .

 : ينقسم برنامج القيادة والمساندة إلى ثالث برامج فرعية

 اإلدارة المركزية 

 مركز الحساب الخوارزمي 

 .مركز النشر الجامعي 

II. تقديم عام لإلنجازات الخاصة بالبرنامج : 

ر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خالل التنسيق بين يعمل برنامج القيادة والمساندة على تطوي

مختلف البرامج قصد تطويرها وانصهارها في منظومة متكاملة ومتجانسة تضمن تحقيق األهداف 

الوطنية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من خالل توفير الوسائل المادية والبشرية لحسن 

 .تها مما يساعدها على تطوير قدراتها وتوظيفها بأنجع السبل الممكنةتنفيذ مختلف البرامج ومتابع

يسعى إلى التنسيق بين  مساندةونظرا للطبيعة األفقية لبرنامج القيادة والمساندة فهو أساسا برنامج 

ج األخرى حيث أن تعددها واستقالليتها قد يكون سببا في خلق ازدواج وظيفي وتداخل اممختلف البر

مما يساهم في إهدار الموارد والطاقات كما يعمل برنامج القيادة والمساندة على تطوير في األنشطة 

 .الجوانب اللوجستية والفنية والبشرية التي تساهم في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث

 تم ضبط ثالثة أهداف لهذا البرنامج وهي:

 تحسين التصرف في الموارد  -

 تطوير المنظومة المعلوماتية -

 تحسين التصرف في البنايات والتجهيزات. -

وفيما يلي أهم االنجازات واألنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج 

 وعالقتها بالمصاريف التي تم تنفيذها:
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 :حسين التصرف في المواردت .1

 :دعم تأطير األعوان - أ

وتعزيز  رةات الحقيقية للوزايللحاج تهاالئمموفي إطار مزيد إحكام التصرف في الموارد البشرية  

عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على  ،العمومية بالكفاءات لتطوير عمل اإلدارة المؤسسات

حيث  2وأ 1تطوير مؤشر التأطير وذلك بالعمل على الترفيع في عدد األعوان من الصنفين الفرعيين أ

سنة  %25.28ليبلغ  مؤشر التأطير تطورا وقد سجل 2016سنة  4673مقابل  2017سنة  5140بلغ 

تبعا لمقتضيات النظام 2التي شملت الصنف الفرعي أ  االستثنائيةإلى الترقيات ذلك يرجع و 2017

سنة  2417األساسي لسلك التعليم العالي والبحث العلمي حيث بلغ عدد األعوان من هذا الصنف 

 .2016سنة  2074مقابل  2017

 ان:تكوين األعو - ب

العامة  االستراتيجيةالعامة للتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن  االستراتيجيةتندرج  

بالعنصر البشري باعتبار أن تحسين جودة الخدمات  االعتناءللدولة في مجال التكوين من حيث 

على ذمة اإلدارة  اإلدارية التي تقدم للمواطنين تبقى رهينة مستوى اإلمكانيات البشرية الموضوعة

وقدرتها على التعامل مع المتغيرات وعلى هذا األساس بات من أولويات الوزارة تطوير القدرات 

بالنسبة للوزارة  المالية الهامة المرصودة للتكوين االعتماداتالفنية ألعوانها وتأهيلهم وهو ما تبينه 

حيث بلغت نسبة استهالك  2017ة ألف دينار سن 505.814بـ  والتي قدرت والمؤسسات التابعة لها

حوالي مليون دينار  2016من جملة االعتمادات المرصودة، مقابل سنة  %45.5االعتمادات حوالي 

من االعتمادات المخصصة للتكوين علما وأّن  %62كلفة جملية للتكوين ونسبة استهالك قدرت بــ 

ألف دينار  171حوالي  2017الل سنة ميزانية التكوين الخاصة بمصالح اإلدارة المركزية قد بلغت خ

 . %70.75وقد قدرت نسبة اإلنجاز الفعلي للميزانية  حوالي 

والمؤسسات  في توسيع قاعدة المستفيدين من التكوين حيث تولت الوزارة االعتماداتساهمت هذه وقد 

موزعة  دورة تكوينية في اختصاصات متعددة 292حوالي تنظيم 2017خالل سنة  الراجعة لها بالنظر

عون من مصالح اإلدارة المركزية  1089من بينها عونا  4878حوالي شملت  مجال تكويني 24على 

 .2016سنة  %30.33مقابل  2017سنة   24%، وقد بلغ مؤشر التكوين 2016سنة  744مقابل 
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 ترشيد استهالك الطاقة واالستعمال األمثل لوسائل النقل: - ت

ت الوزارة على تقليص نسبة استهالك الوقود الخاصة بسيارات في إطار ترشيد استهالك الطاقة عمل

مقابل  2017سنة  8.24%المصلحة الراجعة بالنظر لمستودع السيارات التابع لإلدارة المركزية ليبلغ 

كم( وبلغت الكمية  628 873) 2017حيث قدرت المسافة المقطوعة سنة  2016سنة  %9.6

 لتر(. 71960ن أي ما يعادل ) قصاصة بنزي 3598المستهلكة من الوقود 

 تطوير المنظومة المعلوماتية:  .2

 تعزيز الخدمات المسداة عن بعد:  - أ

في إطار تقريب خدماتها من المواطن تسعى وزارة التعليم العالي إلى الترفيع في خدماتها المسداة عن 

خط منذ سنة خدمة موضوعة على ال 29زيادة خدمتين على الخط تضاف إلى  2017بعد وقد تم سنة 

 تتمثل في : 2016

 الدليل التفاعلي على الخط بموقع التوجيه الجامعيخدمة  -

 التسجيل في قاعدة بيانات الدكاترة الشبان بموقع شهائد الدكتوراهخدمة  -

 معلومات:التوسيع استعمال تكنولوجيات  - ب

ن على حساب الترفيع في نسبة األعوان المرتبطين بشبكة االنترنات الحاصلي 2017تم خالل سنة 

اشتراكا جديدا لفائدة األعوان اإلداريين من بين  490الكتروني على الشبكة الوطنية الجامعية وذلك بــ 

) أساتذة وباحثين ..( وقد بلغ العدد الجملي للمشتركين على  2017اشتراكا جديدا بعنوان سنة  1172

 .2017إلى حدود ديسمبر  12781الشبكة الوطنية الجامعية 

 ين التصرف في البناءات والتجهيزاتتحس. 3

 التصرف في البناءات: - أ

 م د.  12.4مؤسسة جامعية بكلفة جملية قدرها  14تهيئة وتهذيب  2017تم خالل سنة 

 موزعة على النحو التالي:

 10  م د 8.400جامعية بكلفة الخدمات لل اتمؤسس. 

 04  م د 4تعليم عالي بكلفة قدرها  اتمؤسس 

 :ت التصرف في التجهيزا  - ب

 ملفا:76 تم إعداد وانجاز  2017خالل سنة 
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 11  كراس شروط 

  ملفات ختم نهائي  02تقرير تقييم عروض و 19ملفا أمام لجان الصفقات منها  23تقديم

 ملفات تغيير مواصفات فنية. 02لصفقات و

  مليون دينار. 5,12صفقة بمبلغ جملي  42خالص 

مختلف المؤسسات واألطراف ماعا وورشة عمل مع اجت 30وفي إطار متابعة مختلف الملفات تم عقد 

وتتمثل االجتماعات في متابعة انجاز اقتناءات المعدات والتجهيزات لفائدة مختلف مؤسسات . المعنية

التعليم العالي والبحث العلمي الممولة على الموارد العامة للبالد التونسية والتمويالت الخارجية من 

 تقييم العروض ، متابعة  انجاز وخالص الصفقات.إعداد كراسات الشروط، تقارير 

ورشات عمل فنية لمساعدة المؤسسات المعنية على إعداد الملفات المتعلقة بذلك من إعداد  انعقدتكما 

 كراسات الشروط اإلدارية والفنية وتقييم العروض ومتابعة الصفقات. 

تلف المؤسسات ومراكز البحث هذه االجتماعات والورشات بحضور المعنيين بالملفات من مخ كانتو

 واإلدارات المعنية.

 

 

III.  2017نتائج القدرة على األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة: 

 :البرنامجتقديم تنفيذ ميزانية  .1

 بتراجع هامأي  %81نسبة استهالك االعتمادات لبرنامج القيادة والمساندة بلغت ، 2017خالل سنة 

 تراجعالى  اويرجع هذا أساس. %97 هذه النسبة ي بلغت فيهاالت 2016مقارنة بسنة  %16يقدر بـ 

ة بمقابل تسجيل نس %60تجاوز الـ ت لم حيثنفقات التنمية )االستثمارات المباشرة( نسبة االنجاز ل

شهد نسق استهالك اعتمادات العنوان األول استقرارا بنسبة تقدر بـ . في حين 2016سنة  111%

90%. 

 ختلف نسب االنجاز المسجلة لبرنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة.وتبين الجداول التالية م
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 مقارنة بالتقديرات 2017تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  :3جدول عدد

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )إع الدفع(

   د1000الوحدة 

  

تقديرات

2017  

 إع.الدفع

إنجازات 

2017 

 إع.الدفع

اإلنجازات مقارنة 

 النسبة الفارق ديراتبالتّق

 %90 3082 27439 30521 نـفقات التصرف 

 %91 2251 21580 23831 التأجير العمومي 

 %89 645 5225 5870 وسائل المصالح 

 %77 186 634 820 التدخل العمومي          

 %60 5112 7688 12800 نـفقات التنمية 

 %60 5112 7688 12800 االستثمارات المباشرة 

 %45 6520 5280 11800 على الموارد العامة للميزانية 

 %241 1408- 2408 1000 على موارد القروض الخارجية الموظفة 

   0   0 التمويل العمومي

   0     على الموارد العامة للميزانية 

   0     على موارد القروض الخارجية الموظفة                

 %81,08 8194 35127 43321 مجموع الميزانية

 الموارد الذّاتية للمؤسسات. اعتباردون  *

 

الستثمارات المباشرة على الموارد العامة يالحظ ضعف نسبة االستهالك لالعتمادات المتأتية من ا

 .%241لقروض الخارجية التي  بلغت خالفا ل  % 45للميزانية التي بلغت نسبة االنجاز 

ض في نسبة االنجاز لنفقات التنمية يعود باألساس إلى تراجع كما تجدر اإلشارة إلى أّن اإلنخفا

إستهالك اإلعتمادات بالنسبة للبرنامج الفرعي مركز الحساب الخوارزمي حيث قدرت اإلعتمادات 

مقابل   %3.08أد ، أي بنسبة إنجاز تقدر بــ 200أد تّم صرف  6500بـــ  2017المرصودة سنة 

 7200اإلعتمادات المرصودة  2016حيث بلغت سنة  % 35.25قدرت بــــ  2016نسبة إنجاز سنة 

أد، ويرجع هذا أساسا إلى تأخر إبرام العقود بين مركز الحساب  2538أد واإلعتمادات المصروفة بــ 

الخوارزمي والشركة الوطنية لإلتصاالت بتونس والوكالة التونسية لألنترنات الذّي تّم أواخر سنة 

2017. 
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 2017سنة  القيادة والمساندةت وإنجازات ميزانية برنامج مقارنة بين تقديرا

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )إع الدفع(

 

 مقارنة بالتقديرات 2017 تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  :4جدول عدد

)إع الدفع( التوزيع حسب البرامج الفرعية  

 ة اإلنجازبسن الفارق 2017انجازات  2017ق م  البرامج الفرعية

 %89,41 490 3 482 29 972 32 المصالح المركزية  )تعليم عالي(
 %212,93 694 1- 194 3 500 1 علمي( المركزية )بحثالمصالح 

 %22,10 340 6 798 1 138 8 مركز الحساب الخوارزمي
 %91,84 58 653 711 مركز النشر الجامعي

 %81,09 194 8 127 35 321 43 المجموع العام
 الموارد الذّاتية للمؤسسات. راعتبادون  *

 2017سنة  البرامج الفرعيةمقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية 

 

0
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 نفقات التنمية التدخل العمومي المصالح العمومية التأجير العمومي
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820 

12800 

21580 
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1 500 
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 2017نتائج القدرة على األداء لسنة  .2

 يمكن استنتاج مايلي: 2017من خالل تحليل مؤشرات القدرة على األداء التي تم تحديدها خالل سنة 

 التصرف في الموارد  تحسين: 1.4الهدف 

 نسبة تأطير األعوان االداريين والفنيين والعملة 1.1.4ر: المؤش

 المؤشر

وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016 

تقديرات 

2017 

إنجازات 

2017 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2017 

عدد األعوان المنتمين 

  فما فوق 2إلى الصنف أ
3695 4673 

135  % 

5045 5140 

95.8 % 

العدد الجملي لألعوان 

اإلداريين والفنيين 

 والعملة
 

20831 19557 19114 20330 

نسبة تأطير األعوان 

االداريين والفنيين 

 والعملة
 

17.73 

% 

23.89

% 
26.39% 25.28% 

 

 تحليل نتائج المؤشر

ر التي بلغت بالنسبة للمؤشر األول المتعلق بتحسين نسبة التأطير نالحظ وجود تطور في نسبة المؤش

وهذا التطور يرجع أساسا إلى الترقيات التي شهدتها  2016سنة  %23مقابل 2017سنة  25.28%

خاصة مع الترقيات االستثنائية طبقا لمقتضيات األمر  2إلى الصنف الفرعي أ 3األصناف الفرعية أ

اص بالسلك المتعلق بضبط النظام األساسي الخ 2014أكتوبر  30المؤرخ في  2014لسنة  426عدد 

 اإلداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
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 األعوان المكونين بالنسبة للعدد الجملي لألعوان االداريين والفنيين والعملة نسبة 2.1.4المؤشر: 

 المؤشر
وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016 

تقديرات 

2017 

إنجازات 

2017 

نسبة اإلنجاز 

 2017لسنة 

 5933 5500 عدد عدد األعوان المتكونين

115 % 

6500 4878 

70.6 % 

العدد الجملي لألعوان 

اإلداريين والفنيين 

 والعملة

 20330 19114 19557 20831 عدد

األعوان المكونين  نسبة

بالنسبة للعدد الجملي 

لألعوان اإلداريين 

 والفنيين والعملة

 %24 %  34 %30 %26 نسبة

 

 تحليل نتائج المؤشر

في إطار السعي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التكوين تولت الوزارة والمؤسسات الراجعة لها 

 4878دورة تكوينية في اختصاصات متعددة انتفع منها  292تنظيم حوالي  2017بالنظر خالل سنة 

إلى  2020رتفع بعنوان سنة ومن المتوقع أن ي %24حوالي  2017عونا وقد بلغ مؤشر التكوين   سنة 

حيث تراجع عدد  2016. هذا ونالحظ تراجع ملحوظ في هذه المعطيات االحصائية مقارنة بسنة 38%

وذلك نتيجة عدم انجاز برنامج  2017سنة  4878إلى  2016سنة  5942المستفيدين من التكوين من 

ة مراقب المصاريف العمومية التكوين بالنسبة لجامعات قرطاج وسوسة والقيروان نظرا لعدم مصادق

على االستشارات التي تم اعدادها في الغرض.والمعلوم أن عدد المستفيدين من التكوين بالنسبة لإلدارة 

 .2017سنة  1089إلى  2016سنة  744المركزية قد سجل تطورا واضحا حيث ارتفع من 

مليون دينار وقد بلغت نسبة  قدرت بحوالي 2016والجدير بالذكر أّن الكلفة الجملية للتكوين لسنة 

 505.814حوالي  2017في حين بلغت سنة   %62استهالك االعتمادات المخصصة للتكوين حوالي 

 أ.د. 1182والتي كانت في حدود  من جملة االعتمادات المرصودة  %45.5ألف دينار أي ما يساوي 
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ألف  171حوالي  2017الل سنة هذا وقد بلغت ميزانية التكوين الخاصة بمصالح اإلدارة المركزية خ 

 %70.75.دينار أي بنسبة انجاز فعلي يقدر بــ 

ويرجع عدم استهالك كامل االعتمادات لسببين أساسيين، األول وجود عروض غير مثمرة عند فرز 

خاصة وأن بعض المحاور  2017طلب العروض المخصص لتنفيذ مخطط التكوين بعنوان سنة 

قيقة والسبب الثاني مرده أن بعض الجامعات ومراكز البحث و دواوين التكوينية تتطلب شروط فنية د

الخدمات الجامعية لم تتوصل إلى تنفيذ كامل مخطط التكوين الخاص بها ويرجع ذلك التأخير الحاصل 

عند المصادقة على مخططات التكوين من طرف رئاسة الحكومة والتي تتم عادة في شهر أفريل مما 

 في تنفيذ مخططات التكوين . يعطل االنطالق الفعلي

 وقد تمثلت أهم المجاالت التكوينية  في :هذا  

 اإلعالمية واإلعالمية المتخصصة 

 األرشيف 

  الحوكمة 

 التصرف اإلداري الحديث 

 اللغات الحية 

 اإلسعافات األولية 

 الصحة والسالمة المهنية 

 التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية 

 اإلستقبال واإلرشاد 

 المغازة 

 لجودةا 

 الصفقات 

 اللحام 

 التغذية وحفظ الصحة 

 صيانة السيارات 

 الموارد البشرية 

 علم النفس 

 اإلتصال والتواصل 
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 المالية العمومية 

 الصيانة 

 التصرف حسب األهداف 

 الشؤون القانونية 

 الطبخ 

 الطاقة 

 :على كما ستعمل الوزارة

الجامعات ومراكز البحث إلى  وةمع دعمواصلة الترفيع في االعتمادات المالية المخصصة للتكوين   -

 تنفيذ كامل مخططات التكوين الخاصة بها وذلك لتوسيع قاعدة المشاركين في الدورات التكوينية .

مواصلة تعزيز التكوين الداخلي من خالل تشجيع المكونين المنتمين للوزارة لتأمين دورات تكوينية  -

 داخلية خاصة على المستوى الجهوي.

عوان المشاركين في الدورات التكوينية وتمكينهم من المشاركة في أكثر من دورة تحسين نسبة األ -

تكوينية في السنة وتنوع مجاالت التكوين خاصة في مجاالت الحوكمة، التصرف المالي واإلداري 

 والتكنولوجيات الحديثة والتصرف في المشاريع بالنسبة لإلطارات.

 ة في مجاالت الصيانة.تخصيص دورات تكوينية للتقنيين والعمل -

 كم: 100: معدّل استهالك وقود سيارات المصلحة في كل  3.1.4المؤشر: 

 المؤشر
وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016 

تقديرات 

2017 

إنجازات 

2017 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2017 

الكمية المستهلكة الخاصة 

بسيارات المصلحة التابعة 

 ع الوزارةلمستود

 عدد

استهالك 

9.6/

 كم100

- 

 

استهالك 

9.4/ 

 كم100

71960 

114.07 

% 
 873628 - - - عدد المسافة المقطوعة في السنة

معدل استهالك وقود 

سيارات المصلحة في كل 

 كم 100

 % 8.24 %9.4 - % 9.6 نسبة
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 تحليل نتائج المؤشر

لوسائل النقل، تّم تقليص نسبة استهالك الوقود  في إطار ترشيد استهالك الطاقة  واالستعمال األمثل

حيث بلغ معدل االستهالك  % 1.36الخاصة بسيارات المصلحة التابعة لمستودع الوزارة بنسبة 

 .2016سنة  %9.6مقابل  2017سنة  8.24%

 تطور المنظومة المعلوماتية 2.4الهدف 

 نسبة الخدمات المسداة عن بعد 1.2.4المؤشر: 

 المؤشر
وحدة 

 قيسال

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016 

تقديرات 

2017 

إنجازات 

2017 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2017 

عدد الخدمات المسداة 

 عن بعد بالوزارة
 29 29 عدد

100 % 

31 31 

100 

 % 

العدد الجملي للخدمات 

 المسداة بالوزارة
 87 87 87 87 عدد

نسبة الخدمات المسداة 

 لوزارةعن بعد با
 %33 % 33 نسبة

35.63 

% 

35.63

% 

 

 تحليل المؤشر:

يهدف مؤشر نسبة الخدمات  المسداة عن بعد بالوزارة إلى  بلورة الجهود التي تبذلها الوزارة   -

لتقريب خدماتها من المواطن وذلك من خالل العمل على رقمنة مختلف خدماتها. وتتمثل استراتيجية 

ا ال يقل عن خدمتين جديدتين عن الخط  حيث تولت إلى حدود سنة الوزارة في أ ن تضع  سنويا م

إضافة :  2017خدمة مسداة، وقد تم بعنوان سنة  87خدمة على الخط  من بين  29وضع  2016

خدمة الدليل التفاعلي على الخط بموقع التوجيه الجامعي و خدمة التسجيل في قاعدة بيانات الدكاترة 

 اه.الشبان بموقع شهائد الدكتور

 خدمة وهي التالية: 31في  2017هذا وتتمثل الخدمات المسداة عن بعد بالوزارة إلى حدود سنة 

 التوجيه الجامعي عن بعد لحاملي  البكالوريا التونسية  -

 إعادة التوجيه الجامعي لحاملي  البكالوريا التونسية -
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 التوجيه الجامعي عن بعد لحاملي  البكالوريا األجنبية -

 لجدد و الطلبة الناجحين في مناظرة إعادة التوجيه  الجامعيترسيم الطلبة ا -

 ترسيم الطلبة بالمرحلتين األولى و الثانية -

 ترسم الطلبة بالدكتوراه -

 الترسيم بالجامعة االفتراضية -

 السكن الجامعي الخاص بالطلبة الجدد -

 تجديد السكن الجامعي -

 السكن الجامعي الخاص بالطلبة القدامى -

 بة الجددالمنح الوطنية للطل -

 تجديد المنح الوطنية -

 المنح الوطنية للطلبة القدامى غير الممنوحين المنح الوطنية للطلبة القدامى غير الممنوحين -

 المنح الوطنية و القروض الجامعية للدراسة بتونس)مرحلة ثالثة( -

 المنح الوطنية للدراسة بالخارج ) المرحلة األولى و الثانية( -

 اسة بالخارج) المرحلة األولى و الثانية(تجديد المنح الوطنية للدر -

 المنح الوطنية للدراسات العليا المسندة للتالميذ و الطلبة أبناء العائالت التونسية المقيمة بالخارج -

 المنح الوطنية للدراسة بالخرج ) المرحلة الثالثة( -

 تجديد المنح الوطنية للدراسة بالخارج) المرحلة الثالثة( -

 سة بالخارج)منح التداول(المنح الوطنية للدرا -

 منح التربص بالخرج بالنسبة الى المقيمين في الطب و طب األسنان و الصيدلة -

 إعادة التوجيه الجامعي عن طريق المناظرة -

الدخول عن طريق المناظرات  الخصوصية  الى السنة األولى أو السنة الثانية بمؤسسات تكوين  -

 المهندسين 

ك المعلومات المحلية و األجنبية و االطالع على الوثائق األولية إجراء البحوث على قواعد و بنو -

 مع إمكانية النسخ و إعادة النسخ بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي و التقني

إجراء البحوث على قواعد و بنوك المعلومات المحلية و األجنبية و االطالع على الوثائق األولية  -

 سخ بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي و التقنيمع إمكانية النسخ و إعادة الن

 توجيه المترشحين للدراسة بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية و التقنية بالمرسى -
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 مراحل تكوين المهندسين بفرنسا و ألمانيا. -

 خدمة الترشح للمناظرات الخارجية لالنتداب باإلدارة المركزية والجامعات.  -

اء الجتياز المناظرات الخارجية لالنتداب بالنسبة لمترشحي اإلدارة خدمة استخراج االستدع -

 المركزية.

 خدمة الدليل التفاعلي على الخط بموقع التوجيه الجامعي -

 خدمة التسجيل في قاعدة بيانات الدكاترة الشبان بموقع شهائد الدكتوراه -

ة إدراج خدمتين عن بعد على مواصل 2020-2018وستعمل الوزارة خالل الفترة المتراوحة بين  هذا

سنويا على األقل للترفيع من نسبة الخدمات المسداة عن بعد وهذا النسق يعتبر ضعيفا نسبيا لكنه راجع 

 أساسا إلى تشعب دليل اإلجراءات الخاص بكل خدمة مما يحد من سهولة إدراج هذه الخدمات عن بعد.

 :نترنات مالئمةنسبة المؤسسات التي تتمتع بسرعة تدفق با 2.2.4المؤشر: 

 المؤشر
وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016 

تقديرات 

2017 

إنجازات 

2017 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2017 

العدد الجملي لمؤسسات 

 التعليم العالي
 174 174 عدد

88.9% 

174 174 

60.81 

% 

العدد الجملي للمؤسسات 

التي تتمتع بسرعة تدفق 

 انترنات مالئمةب

 90 148 70 80 عدد

نسبة المؤسسات التي 

تتمتع بسرعة تدفق 

 بانترنات مالئمة

 % 40 % 45 نسبة
85.05 

% 
51.72% 

 

 تحليل المؤشر:

عمال األنترنات على مستوى كل بتأهيل شبكة االتصال وبتطور استسعة الربط باألنترنات ترتبط 

مؤسسة وذلك سواء ألهداف تعليمية أو إدارية أو بحثية. وتحسين هذا المؤشر يعتبر عامال أساسيا 

لتلبية حاجيات مستعملي الشبكة المعلوماتية من طلبة وأساتذة وباحثين  ومن النفاذ  سواء  للواب أو   
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يعمل حسن ربط المؤسسات بشبكة األنترنات على لقواعد البيانات العالمية أو شبكات البحث  كما 

تطوير استعمال هذه التكنولوجيا  في  التكوين الجامعي،  وقد بادرت الوزارة  عبر مركز الحساب 

الخوارزمي في مرحلة أولى إلى تحسين البنية التحتية عبر ضمان ربط جميع المؤسسات  الجامعية 

ميغابيت في الثانية  ثم واصلت في  10بسعة ربط ذات التكوينية بالشبكة عبر األلياف البصرية و 

ميغابيت في الثانية كما تم الشروع  100و  20مرحلة ثانية  بربط المؤسسات بسعة تدفق تتراوح بين 

دواوين الخدمات الجامعية مغابيت على مؤسسات الخدمات و 20في تنفيذ تعميم سرعة تدفق تصل إلى 

ة ونظرا أن سرعة التدفق المستوجبة لكي تقدم المؤسسة و ذلك حسب حجم و اختصاص كل مؤسس

الجامعية خدماتها بصفة طبيعية تختلف من مؤسسة إلى أخرى ذلك أن بعض المؤسسات ال تتطلب 

اعتماد مؤشر نسبة المؤسسات  2017خدماتها سرعة تدفق عالية لذا ستتولى الوزارة انطالقا من سنة 

 بنشاطها.    التي تتمتع بسرعة تدفق مالئمة للقيام

 تحسين التصرف في البنايات والتجهيزات 3.4الهدف 

 : نسبة انجاز عمليات التهيئة المبرمجة بالمؤسسات الجامعية1.3.4الهدف 

 المؤشر

وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016 

تقديرات 

2017 

إنجازات 

2017 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2017 

تهيئة عدد عمليات ال

 المبرمجة
 - - عدد

- 

93 93 

51.8 

% 

عدد عمليات التهيئة المتوقع 

 إنهاؤها
 14 27 - - عدد

 نسبة إنجاز عمليات التهيئة
 15.05% %29.03 - - نسبة

 

 تحليل المؤشر:

 م د.  12.4مؤسسة جامعية بكلفة جملية قدرها  14تهيئة وتهذيب  2017تم خالل سنة 

 موزعة على النحو التالي:

 م د. 8.400مؤسسة خدمات جامعية بكلفة  10 -
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 م د 4مؤسسة تعليم عالي بكلفة قدرها  04 -

 معدل المدة المقضاة إلنجاز الصفقات العمومية. 2.3.4المؤشر 

 المؤشر
وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

 2016لسنة 

تقديرات 

2017 

إنجازات 

2017 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2017 

المدة المقضاة  معدل

إلنجاز الصفقات 

 العمومية

 75% 16 12 80% 16 20 الشهر

 

 تحليل نتائج المؤشر

تتمثل المدة المقضاة إلنجاز الصفقات العمومية في المدة المقضاة بين تاريخ اإلعالن عن المنافسة إلى 

 وض.تاريخ الحصول على الرأي النهائي للجنة الصفقات ذات النظر على نتائج تقييم العر

  .2017-2016-2015تم احتساب هذا المؤشر لمدة ثالث سنوات 

طلب عروض التي تم الحصول فيها على الرأي النهائي للجنة الصفقات  29شمل احتساب المؤشر 

 ذات النظر على نتائج تقييم العروض خالل هذه السنوات.

 يوما. 13920استغرقت هذه المدة  

وقد تم  2017مدة المقضاة إلنجاز الصفقات العمومية لسنة شهرا كتقديرات لمعدل ال 12تم تحديد 

 أشهر. 04شهرا أي بفارق سلبي  16انجاز 

 04يبقى هذا االنجاز بعيدا عن المدة التقديرية المستغرقة طبقا للتراتبب واإلجراءات والمقدرة بحوالي 

التي يحدد فيها مدة يوما لتقييم العروض )بالنسبة للمنافسة  60يوما إعالن المنافسة+  45أشهر: 

المنظم للصفقات العمومية(  2014لسنة  1039يوما طبقا لألمر عدد  120صلوحية العروض ب 

المنظم  2014لسنة  1039يوما للحصول على رأي لجنة الصفقات ذات النظر )طبقا لألمر عدد  20+

 للصفقات العمومية (.

واإلجراءات تعتبر غير واقعية باألخذ باالعتبار  مع العلم وأن المدة التقديرية المستغرقة طبقا للتراتيب

بأهمية طلبات العروض من ناحية عدد التجهيزات والمشاركين ويمكن التحسين في هذا المؤشر 
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خاصة في تقليص المدة المستغرقة للتقييم وعدد جلسات لجان الصفقات ذات النظر وخاصة الوزارية 

 منها: انظر اإلشكاليات والمقترحات.

جهاز علمي وبحث بمبلغ  417الموافقة على تقريري تقييم العروض القتناء  2017ت سنة وقد شهد

مليون دينار لفائدة المؤسسات الجامعية ومراكز البحث بالقطب التكنولوجي ببرج  31جملي يقدر ب

ت السدرية الممول من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي استغرقت فيهما انجاز اجراءات االقتناءا

 شهرا. 14المتعلقة بذلك 

 نسبة انجاز االقتناءات من التجهيزات العلمية. 3.3.4المؤشر 

 المؤشر
وحدة 

 القيس

تقديرات 

2016 

إنجازات 

2016 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2016 

تقديرات 

2017 

إنجازات 

2017 

نسبة 

اإلنجاز 

لسنة 

2017 

نسبة إنجاز 

االقتناءات من 

 التجهيزات العلمية

نسبة 

 مئوية
60% 39.14% %65.23 55% 48.14% %87.53 

 

 تحليل نتائج المؤشر

تتمثل االقتناءات المنجزة في عدد التجهيزات موضوع نتائج تقييم العروض والتي حصلت على الرأي 

 النهائي للجنة الصفقات ذات النظر.

طلب عروض  29، حيث شمل 2017-2016-2015تم احتساب هذا المؤشر لمدة ثالث سنوات 

التي تم الحصول فيها على الرأي النهائي للجنة الصفقات ذات النظر على نتائج تقييم  واستشارة

 جهاز. 1666العروض خالل هذه السنوات، وقد تم برمجة اقتناء 

جهازا وتم تحديد نسبة  802أدت نتائج تقييم العروض وآراء لجان الصفقات إلى الموافقة على اقتناء 

 .2017مجة كتقديرات من التجهيزات المبر % 55اقتناء 

من التقديرات، وتعتبر هذه  %87,53خالل الثالث السنوات المعنية أي بنسبة  %48,14كما تم انجاز 

 النسبة غير مرضية باعتبار أن كل جهاز يعتبر حاجيات متأكدة لبرامج التكوين والبحث.

 :ـويمكن أن ترجع النسبة المنجزة إلى ثالث أسباب متعلقة ب

 فنية التي إما ال تقدم فيها عروض أو تكون العروض فيها غير مطابقة.ضبط الخاصيات ال 
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  صعوبة ضبط التقديرات المالية للتجهيزات العلمية التي ينجر عنها رفض بعض العروض

 المطابقة لتجاوزها بكثير هذه التقديرات.

 ا طول المدة المستغرقة في تقييم العروض وجلسات لجان الوزارية للصفقات ذات النظر مم

 ينجر عنه إلغاء اقتناء بعض التجهيزات لعدم تمديد العارضين في عروضهم.

ويمكن التحسين في هذا المؤشر خاصة في مزيد تدقيق الخاصيات الفنية والتقديرات المالية للتجهيزات 

 وتقليص المدة المستغرقة للتقييم ولجلسات لجان الصفقات ذات النظر وخاصة الوزارية منها.

جهاز علمي وبحث بمبلغ  417الموافقة على تقريري تقييم العروض القتناء  2017 وقد شهدت سنة

مليون دينار لفائدة المؤسسات الجامعية ومراكز البحث بالقطب التكنولوجي ببرج  31جملي يقدر ب

 السدرية الممول من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

IV. :التوجهات المستقبلية لتحسين األداء 

 :شكاليات والنقائص المتعلقة بتنفيذ البرنامجأهم اإل .1

 بالنسبة للهدف األول: تحسين التصرف في الموارد البشرية

 تتمثل أهم اإلشكاليات في ما يلي:

خاصة مع التوجه العام للحكومة نحو الحد  2وأ 1ضعف اإلنتدابات من الصنفيين الفرعيين أ -

ما شهده التطور في هذا المؤشر يرجع فقط من االنتدابات في الوظيفة العمومية، علما وأّن و

 إلى الترقيات االستثنائية.

بالنسبة للتكوين لم يتسن تنفيذ كامل المحاور المدرجة بطلب العروض الخاص بتنفيذ المخطط  -

السنوي للتكوين وذلك لعدم استجابة مكاتب التكوين المشاركة في طلب العروض للشروط 

 ي.الفنية المدرجة بكراس الشروط الفن

 تأخير انجاز مخططات التكوين لبعض الجامعات ودواوين الخدمات الجامعية ومراكز البحث . -

سوء توزيع روزنامة التكوين حيث أن التأشير على مخطط التكوين من طرف رئاسة الحكومة  -

يكون في حدود شهر أفريل وهو ما يحول دون تنظيم الدورات التكوينية طيلة السنة باعتبار 

 الدعوة للمنافسة. طول إجراءات

ضعف تنفيذ البرامج التكوينية على مستوى بعض الجامعات ونقص في التكوين الداخلي مع  -

 محدودية الميزانيات المخصصة لتكوين األعوان صلب بعض مراكز البحث .
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 تطوير المنظومة المعلوماتية بالنسبة للهدف الثاني:

 تتمثل اإلشكاليات في :

توسيع قاعدة المؤسسات التي تتمتع بسرعة تدفق باألنترنات مالئمة عدم توفر البنية التحتية ل -

 حسب النسق المرسوم خاصة فيما يتعلق بشبكة االتصال.

تشعب أدلة اإلجراءات الخاصة بالخدمات المسداة من الوزارة مما يؤدي إلى صعوبة توفير  -

 الخدمة الخاصة بها على الخط.

 جة.نقص في الكفاءات المختصة في ميدان البرم -

النقص في الكفاءات في ميدان اإلعالمية و التصرف في الشبكات على مستوى المؤسسات  -

 الجامعية

 تحسين التصرف في البناءات والتجهيزات::بالنسبة للهدف الثالث 

 اإلشكاليات المتعلقة باقتناء التجهيزات العلمية:  - أ

 :اإلشكاليات العامة 

 قية القتناء التجهيزات رغم دورات التكوين التي نقص في التكوين المختص في اإلجراءات التطبي

دليل اجراءات موحد وتفسيري يحدد الوثائق، ل قامت بها إدارة التجهيزات والصفقات وإعدادها

 المناهج والنماذج لإلجراءات والعالقة بين المصالح المعنية،

 رة العامة للبنايات تعدد وكثرة الملفات المناطة بعهدة مصالح إدارة التجهيزات والصفقات باإلدا

 والتجهيز خاصة في عدم وجود العدد الكافي من الموارد البشرية لدراسة الملفات في اآلجال،

  الجامعات، المؤسسات ومراكز ومعاهد البحث العلمي عدم ايالء األهمية الالزمة من طرف

والتنظيمية من ناحية الموارد البشرية  ودواوين الخدمات الجامعية لملفات اقتناء التجهيزات

 واللوجستية الموضوعة على ذمة المصالح المعنية 

  مركزية االعتمادات أدى إلى عدم تعاطي  الجامعات، المؤسسات ومراكز ومعاهد البحث العلمي

 ودواوين الخدمات الجامعية مع ملفات اقتناء التجهيزات بالطريقة المطلوبة،

 فنية والعملية الروتينية لملفات االقتناءات )في انغماس اإلدارة المركزية في القيام باإلجراءات ال

حين أنها من مهام مصالح على مستوى المؤسسات( جعلها تبتعد على األهداف المطلوبة منها: من 

ضبط استراتيجيات وأهداف، تنسيق العمليات بين مختلف المؤسسات، توحيد اإلجراءات، إعداد 

متابعة مؤشرات النشاط واألهداف لحسن التعاطي بنك معلومات للمساعدة في اخذ القرار، إعداد و
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مع الملفات، إعداد منظومة معلوماتية وإعالمية على المستوى الوطني متعلقة بملف التجهيزات 

 بكل جوانبه من ضبط الحاجيات، االقتناء، االستغالل، الصيانة،.... 

 مي ودواوين الخدمات عدم التعهد المباشر من طرف مصالح الجامعات ومراكز ومعاهد البحث العل

الجامعية بالملفات والعمل على مطابقتها لإلجراءات القانونية والترتيبية مما أدى إلى كثرة تبادل 

 ،مصالح إدارة التجهيزات والصفقاتالمراسالت والوثائق بين هذه المصالح و

  كل المقاربة لدور المشتري العمومي )المصالح المركزية( كمسؤول على كل شيء ويتدخل في

شيء ويكون عضو في كل اللجان، في حين أن الحوكمة تقتضي الفصل بين اللجان وصاحب 

 القرار المطالب بإبداء الرأي بخصوص مختلف نتائج عمل اللجان.

 :صعوبات عند تحديد الحاجيات 

  عدم وجود مراجع موحدة لتحديد الحاجيات طبقا للبرامج البيداغوجية وبرامج البحث: لجان إعداد

ج البيداغوجية لم تأخذ بعين االعتبار إعداد جذاذات األشغال التطبيقية والتجهيزات والمعدات البرام

الخاصة بها، مؤسسات البحث ليس لها استراتيجية واضحة لقائمة التجهيزات المتعلقة ببرامج 

 البحث 

 صة من عدم إلمام معدي الحاجيات من التجهيزات والمعدات من المؤسسات بإجراءات االقتناء وخا

 لخاصيات الفنيةاناحية إعداد 

 العمل التطوعي إلعداد الحاجيات ينجر عنه التأخير في االنجاز وعدم إعطاء األهمية الالزمة لذلك 

  عدم تفرغ المعنيين بإعداد الخاصيات الفنية خاصة من األساتذة والباحثين: عدم االستمرارية في

 العمل 

 لحاجيات البيداغوجية ولبرامج البحث العلميعدم وجود رقابة على مطابقة التجهيزات ل 

  ،عدم وجود دراسة جدوى القتناء التجهيزات تتضمن الموازنة بين الحاجيات، األولويات

 االعتمادات والتكلفة 

  مبدأ المنافسةوصعوبة مالئمة خصوصية التجهيزات خاصة المتعلقة بالبحث العلمي. 

 :صعوبات عند النشر واإلعالن 

 المنافسة في صحف ضيقة االنتشار طبقا لقاعدة األقل ثمنا دون تحديد شروط  نشر اإلعالن على

 أخرى
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  صعوبة التعامل من الناحية العملية مع موقع المرصد الوطني للصفقات العمومية في نشر طلب

 400العروض خاصة حين تكون المنافسة تتضمن الكثير من الفصول فصول أو أقساط : أكثر من 

 .مثال

 لتقييم للعروضصعوبات عند ا 

  نقص في التكوين الفني لألعوان المكلفين بمتابعة عملية تقييم العروض 

  عدم الدراية الكافية أحيانا من لجان تقييم العروض بكيفية تقييم العروض وفقا للمنهجيات

 المضبوطة بكراسات الشروط وتراتيب الصفقات العمومية 

  من أهم عوامل التأخير في انجاز ملفات االقتناءاتالعملية التطوعية للجان التقييم وعدم التفرغ 

  عدم تفرغ أعضاء لجان التقييم وعدم استمرارية العمل: االعتماد على العمل الفردي حسب تفرغ

 كل طرف

 الصعوبات عند عرض ملفات تقييم العروض على اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات 

 التأخير في برمجة الملفات من اللجنة الوزارية 

 ( لكل وثائق المنافسة من قبل اللجنة الوزارية مما يستوجب جهد 07لب العديد من النسخ )ط

ووقت وتكلفة مستلزمات خاصة نسخ لعروض كل المزودين التي يكون األصل فيها لكل 

 عارض متكون من مئات الصفحات

 التأخير في التوصل برأي اللجنة الوزارية 

 ية التأجيل المتكرر لجلسات اللجنة الوزار 

 تعدد تأجيل النظر في بعض الملفات بإبداء مالحظات شكلية ليس لها تأثير على نتائج التقييم 

 تعدد تأجيل النظر للملف الواحد وبمالحظات مختلفة ومتعددة 

  القتناء اتدخل اللجنة في تحديد جدوى 

 تدخل اللجنة في المجاالت الفنية التي تتطلب االختصاص 

 اللجنة الوزارية للصفقات عدم وجود مراقبة على أعمال 

 صعوبات عند تنفيذ الصفقة 

 تعدد األطراف المتداخلة في إمضاء الصفقة 

 طول اجراءات إبرام الصفقة 

  التأخير في التأشير على الصفقات من مراقب المصاريف 
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  إبداء مالحظات من قبل مراقب المصاريف على تقرير تقييم العروض في مرحلة التأشير على

 إبداء الموافقة من اللجنة الوزارية عليهالصفقات وبعد 

  نقص في التكوين لألعوان المكلفين بمتابعة انجاز الصفقات داخل المؤسسات وخاصة في

 اجراءات االستالم الوقتي

 تعدد األطراف المطالبة بتعهد الفاتورة بعد االستالم الوقتي للتجهيزات والمعدات 

 :الصعوبات عند الختم النهائي للصفقة 

 ير في اجراءات االستالم النهائي من قبل المؤسساتالتأخ 

  بعض المالحظات تتعلق بمعطيات واقعية ولم يعد باإلمكان تغييرها إال بالتبرير أو تحميل

 المسؤولية

 .نفس مالحظات ملفات تقييم العروض بخصوص اللجنة الوزارية 

 اإلشكاليات بالنسبة لصيانة التجهيزات والمعدات - ب

 بر المكلفين بمتابعة استغالل التجهيزات داخل الفضاءات المعنية.نقص في أعوان المخا 

 .عدم توفر مختصين في مجال صيانة التجهيزات بالمؤسسات ونقص في تكوينهم 

  نقص في اإلعتمادات لفائدة المؤسسات للصيانة وتوفير قطع الغيار يؤدي إلى وجود تجهيزات

 معطلة تتطلب في بعض األحيان صيانة بسيطة

  التكوين في الصيانة للمعنيين بمتابعة استغالل التجهيزاتنقص في 

 نقص في اإلعتمادات لفائدة المؤسسات إلبرام عقود صيانة التجهيزات مع مؤسسات خاصة 

 اإلشكاليات فيما يتعلق بالبناءات: - ت

 :اإلشكاليات العامة 

 عدم انتهاء األشغال ببعض المشاريع حسب الرزنامة المضبوطة 

 واضحة لمتابعة استغالل الفضاءات وصيانتها. غياب برنامج وآليات 

 : بالنسبة لمرحلة ضبط الحاجيات 

  عدم التدقيق عند إعداد البرنامج الوظيفي والفني فيما يتعلق بالمواصفات الفنية )الفضاءات

 .كيزها مثل المخابر والورشات ...(الخصوصية  والتجهيزات المزمع تر
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 لمعمارية:بالنسبة لمرحلة الدراسات الفنية وا 

  طول آجال تعيين المصممين )المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين

ومكاتب المراقبة الفنية( نظرا إلجبارية اللجوء إلى مناظرة معمارية أو طلب ترشحات بالملفات 

 أ د. 800لتعيين المصممين عندما تتجاوز كلفة المشروع 

 :بالنسبة لمرحلة اإلنجاز 

 . تجاوز الكلفة التقديرية للمشروع لالعتمادات المرصودة 

 .وجود اشكاليات راجعة للمقاولين المكلفين باإلنجاز واخالالت فنية من قبل المقاولين 

  وجود اخالالت في غالب األحيان عند استغالل البنايات في ما يتعلق بجودة البناءات ومطابقتها

 للمواصفات الفنية.

 شروع والمقاوالت المكلفة بإنجازه مسؤولية العيوب التي تظهر بعد عدم تحمل مصممي الم

 االستالم النهائي لألشغال والتي ال تدخل في إطار التأمين العشري.

التدابير واألنشطة التي يتعين القيام بها عمال على تجاوز اإلشكاليات المتعلقة بتنفيذ البرنامج  .2

 وتحسين األداء مستقبال:

 ل: تحسين التصرف في الموارد البشريةبالنسبة للهدف األو

تجاوز النقص في الموارد البشرية المكلفة بمتابعة وتنفيذ مخططات التكوين بالجامعات ودواوين  -

الخدمات الجامعية ومراكز البحث العلمي وذلك من خالل تعيين إطار لمتابعة البرامج التكوينية 

 والتنسيق مع اإلدارة المركزية في هذا المجال.

يز اإلطار المختص الكافي لمتابعة ملف التكوين بالوزارة باعتبار أن هنالك مصلحة واحدة تعز -

 صلب إدارة الموارد البشرية تعنى بالتكوين.

تقديم مقترحات إلى مصالح اإلدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة قصد  -

نشر طلب  يتسنىقدير وذلك حتى المصادقة على مخطط التكوين خالل شهر جانفي على أقصى ت

 العروض خالل الثالثية االولى من السنة وبالتالي تنفيذ الدورات التكوينية على امتداد السنة.

عقد اجتماعات دورية مع الجامعات ودواوين الخدمات الجامعية ومراكز البحث العلمي قصد  -

لتي تعترض هذه الهياكل تحديد السلبيات المتعلقة بمجال التكوين والوقوف على الصعوبات ا

 وضبط حاجياتهم في التكوين.
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جهاز العرض  -ضرورة توفير التجهيزات اإلعالمية الالزمة لألنشطة التكوينية )حاسوب -

الحائطي( ووضعها على ذمة مصلحة التكوين وتحسين األداء العتمادها في الدورات التكوينية 

 المبرمجة داخل فضاءات الوزارة.

بالتكوين تتضمن جميع المعطيات االحصائية الضرورية وأسماء المنتفعين احداث تطبيقة خاصة  -

 بالتكوين موزعين حسب مركز العمل والصنف.

مضاعفة االعتمادات المخصصة للتكوين لبعض الهياكل حتى تتمكن من انجاز مخطط التكوين  -

 الخاص بها.

من تنشيط دورات تكوينية في تشجيع التكوين الداخلي من خالل تمكين اإلطارات التابعين للوزارة  -

المجاالت الخصوصية كمجال االعالمية والتصرف في الميزانية حسب االهداف والصفقات 

 العمومية...

رفع نسبة األعوان المشاركين في الدورات التكوينية )الترفيع في عدد المشاركين في الدورات  -

د المنتفعين بالتكوين سنويا إلى التكوينية بالنسبة للعدد الجملي لألعوان( بهدف بلوغ مؤشر عد

 .2020من العدد الجملي لألعوان خالل سنة  %40حدود 

 آلية التكوين عن بعد خاصة في مجاالت تكنولوجيات المعلومات واللغات. اعتمادمواصلة   -

حث الجامعات والدواوين الخدمات الجامعية ومراكز البحث على تنفيذ مخططاتهم السنوية  -

 للتكوين.

 لى التكوين اإلشهادي.التشجيع ع -

مزيد تدقيق كراسات الشروط الفنية عند إعداد طلب العروض الخاص بتنفيذ المخطط السنوي  -

 للتكوين.

تنفيذ الدورات التكوينية من خالل كراسات شروط موحدة بين اإلدارة المركزية والجامعات  -

ضافة إلى مزيد تدقيق ومراكز البحث وذلك بهدف توحيد الشروط الفنية للدورات التكوينية باإل

الحاجيات التكوينية لألعوان من خالل استمارات فردية تضبط الحاجيات الخصوصية لكل عون 

مع العمل على بعث قاعدة بيانات تخص كل األعوان المشاركين في الدورات التكوينية لتمكينهم 

 من المشاركة في دورات تكوينية سنوية في اختصاصات مختلفة.

 :تطوير المنظومة المعلوماتية لثاني:بالنسبة للهدف ا

تأهيل وتدعيم الموارد البشرية المختصة في تطوير برمجيات الواب الذي يعتبر واحد من أهم  -

 العوامل التي ستمكن من المزيد من النجاعة في تحقيق القيمة المنشودة.
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 ادماج خدمة مطلب معادالت الشهائد العلمية على الخط. -

 ة على الخط للقطاع الخاص.ادماج خدمة ترسيم الطلب -

العمل على وضع خطة متكاملة لتطوير المنظومة المعلوماتية بالوزارة و تطوير آليات تبادل  -

 المعطيات مع جميع المؤسسات الراجعة لها بالنظر.

العمل على تطوير و وضع منظومات تكميلية تعمل على تحليل المعلومة و تكون سندا أساسيا  -

 التخاذ القرار.

 قاعدة منظومة المتابعة لتراسل المعطيات بمركز الحساب الخوارزمي.تطوير  -

المتابعة الحينية لتدفق المعلومات على الشبكة وقياس مدى استعمال سعة الربط المتاحة لكل  -

 مؤسسة والتدخل لدى مزود االتصاالت للترفيع في سعة الربط عند الحاجة.

 :ات والتجهيزبالنسبة للهدف الثالث: تحسين التصرف في البناء

 القتناء التجهيزات العلمية تتمثل أهم المقترحات فيما يلي: بالنسبة - أ

  بالنسبة للتوجهات العامة 

تبويب ميزانية العنوان الثاني الخاصة بموارد الخزينة العامة وبالتمويالت الخارجية بميزانيات  -

رة حتى يتسنى الجامعات ومراكز ومعاهد البحث العلمي ودواوين الخدمات الجامعية مباش

 لمصالحها التعهد بالملفات المعنية بصفة كلية

لضمان مقاييس المواصفات والجودة في معالجة ملفات التجهيزات بمختلف مؤسسات التعليم  -

العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية، من الضروري أن يكون تعاطي مصالح إدارة 

والتاطير والتكوين لمختلف المصالح المعنية التجهيزات والصفقات مع هذه الملفات بالمرافقة 

بالجامعات ومراكز ومعاهد البحث العلمي ودواوين الخدمات الجامعية والعمل على توحيد 

اإلجراءات وتبسيطها وإعداد بنك معطيات على المستوى الوطني يمكن من حسن التصرف، 

عمال التي يمكن أن تضطلع بها المتابعة واستغالل وصيانة التجهيزات، عوضا على القيام بنفس األ

 مصالح المؤسسات المعنية.  

 التكثيف من الدورات التكوينية للمعنيين بالملفات التي تقوم بها إدارة التجهيزات والصفقات -

 تركيز منظومة تصرف في التجهيزات العلمية -

 رقمنة الملفات واإلجراءات وذلك بهدف: -

 جال، التقارير، اللجان، االجتماعات...متابعة انجاز ملفات اقتناء التجهيزات : اآل 

 متابعة استغالل التجهيزات: الوظيفة، نسبة االستغالل والصيانة 
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  متابعة أنشطة المصالح المعنية بالتجهيزات باستعمال شبكات إعالمية مع المؤسسات الجامعية

ومراكز ومعاهد البحث وذلك لحسن معالجة ودراسة الملفات وتوفير المعطيات الحينية 

 واإلحصائيات

  إعداد بنك معطيات ضمن شبكة إعالمية بين المؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث يتضمن

قائمات التجهيزات المتوفرة حسب توزيعها على: المؤسسات الجامعية ومراكز ومعاهد البحث، 

المخابر والفضاءات، البرامج البيداغوجية ومشاريع البحث، الخاصيات الفنية حسب نوعية 

 زات واألثمانالتجهي

 :بالنسبة لتحديد الحاجيات 

إعداد قائمات نموذجية للتجهيزات المتعلقة بمختلف المخابر والفضاءات اعتمادا على البرامج  -

البيداغوجية وبرامج البحث العلمي ومتطلبات الخدمات الجامعية يقع اعتمادها كمرجع لتحديد 

برامج البيداغوجية مثال القيام بذلك على الحاجيات. يمكن للجان الوطنية والقطاعية بالنسبة لل

 المستوى الوطني وذلك استئناسا بتجربة شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في هذا المجال. 

تجميع أعضاء إعداد الخاصيات الفنية لكل ملف في مكان واحد وبتفرغ كامل لمدة تحدد بانتهاء  -

 د طريقة تحفيزية لذلكالعملية وتضبط روزنامة حسب الملف مع إيجا

إحداث لجنة وطنية لتحديد الحاجيات والخاصيات الفنية لتجهيزات المطاعم والمبيتات على مستوى  -

دواوين الخدمات الجامعية مع االستفادة من االتفاقيات المبرمة حديثا مع بعض الوزارات على 

 غرار وزارة السياحة في هذا الخصوص

ز النتائج البحث االبحث التي تتطلب دقة تمكنها من ابر األخذ باالعتبار خصوصية تجهيزات -

بالكيفية العالمية المطلوبة: يمكن إفرادها بإجراءات استثنائية بخصوص الصفقات العمومية 

 كاعتماد التفاوض المباشر حال لذلك

نظرا لتشابه التجهيزات بين مختلف دواوين الخدمات الجامعية ولالستفادة وتجميع الكفاءات  -

ودة بالدواوين يقترح إحداث لجنة موحدة على مستوى الدواوين الثالث إلعداد الحاجيات الموج

 والخاصيات الفنية للتجهيزات المطلوبة.

 بالنسبة إلجراءات النشر واإلعالن عن المنافسة 

 اعتماد مقاييس في اختيار الصحف التي ينشر بها إعالن المنافسة وخاصة من ناحية االنتشار -

 ت وأجال نشر اإلعالن على المنافسةتقليص اجراءا  -
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مزيد العمل على مستوى موقع المرصد الوطني للصفقات العمومية لتسهيل عملية نشر طلبات  -

 .األقساط العروض خاصة حين تكون المنافسة تتضمن الكثير من الفصول أو

 :بالنسبة لتقييم العروض 

مل لمدة تحدد بانتهاء العملية تجميع أعضاء تقييم العروض لكل ملف في مكان واحد وبتفرغ كا -

 وتضبط روزنامة حسب الملف

 توفير كل المستلزمات والظروف المالئمة واللوجستية على ذمة كل فريق إلنجاح ذلك -

 إيجاد طريقة تحفيزية ألعضاء لجان تقييم العروض  -

 التكثيف من الدورات التكوينية للمعنيين بالتقييم -

 الوزارية لمراقبة الصفقات: بالنسبة لتقييم العروض من طرف اللجنة 

مزيد الحرص على اإلسراع في النظر في الملفات وإبداء الرأي من قبل اللجنة الوزارية للصفقات  -

مع التنصيص على كل المالحظات إن وجدت في الجلسة األولى ويمكن االستئناس باللجنة العليا 

 لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية

 لية يمكن تضمينها في شكل توصياتإذا كانت بالملف مالحظات شك -

 بالنسبة لتنفيذ الصفقة 

اإلسراع في اجراءات إبرام الصفقة وخاصة التي تم فيها إبداء الموافقة من قبل لجنة الصفقات  -

 المعنية بخصوص تقرير تقييم العروض

تطبيق إرجاع الحجز بعنوان الضمان آليا بعد انقضاء األربع أشهر )مع وجود ضمان( من  -

م النهائي والتي لم يتم إبداء رأي اللجنة الصفقات فيها تطبيقا لإلجراءات الترتيبية في االستال

 الغرض

 بالنسبة لصيانة التجهيزات والمعدات: - ب

 .توفير األعوان الكافيين المعنيين بمتابعة استغالل التجهيزات من ناحية العدد واالختصاص -

ئدة األعوان المعنيين بمتابعة استغالل إرساء منظومة تكوين دورية متواصلة في الصيانة لفا -

 التجهيزات

 تكوين مصلحة داخل كل مؤسسة تهتم بمتابعة حسن استغالل وصيانة المعدات -

تكوين مصلحة مركزية على مستوى الجامعة تهتم بالتنسيق بين المصالح المذكورة بالنسبة  -

 للمؤسسات الجامعية
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وخاصة مؤسسات دواوين الخدمات الجامعية  مزيد التنسيق بين المؤسسات ذات النشاط المتشابه -

 ومراكز ومعاهد البحث لالستفادة من عقود الصيانة المشتركة

 اقتناء منظومة إعالمية للغرض -

إرساء منظومة صيانة المعدات داخل المؤسسات باالستفادة من خبرات اإلطار البحثي، التدريسي  -

 والتقني وعقود الصيانة مع الشركات المختصة.

 لق بالبناءات فتتمثل أهم المقترحات في :فيما يتع - ت

 اتمام انجاز بعض المقرات التي تم الشروع فيها خالل السنتين األخيرتين. -

اتمام انجاز المشاريع التي مازالت بصدد الدراسات األولية أو الدراسات الفنية فيما يتعلق  -

 بالفضاءات المسوغة حاليا.

ءات مسوغة حاليا ومكتظة وغير مالئمة توفير مخزون عقاري لمؤسسات جامعية في فضا -

 لمتطلبات التكوين.

 تعيين لجان مختصة لضبط الحاجيات أو اللجوء إلى مكاتب دراسات مختصة. -

 إسناد مهمة القيادة إلى مكاتب مختصة. -

لمراجعة طرق الخالص ومواكبة التطورات في ميدان البناءات  1978لسنة  71تنقيح األمر عدد  -

 المدنية.

 ءات الفسخ واعادة اسناد الصفقة.تبسيط اجرا -

 ايجاد آليات لتحديد المسؤوليات والردع عند استالم البنايات واستغاللها. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


