
        
        

        إستراتيجية جامعة قفصةإستراتيجية جامعة قفصةإستراتيجية جامعة قفصةإستراتيجية جامعة قفصة

        

        ::::التكوين والحياة الطالبيةالتكوين والحياة الطالبيةالتكوين والحياة الطالبيةالتكوين والحياة الطالبية

        برامج تكوين متميزة ومتنوعة

 احلرص على متثيل جامعة قفصة يف اللجان القطاعية وجلان صياغة الربامج بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي �

  على عمليات تقييم دورية بناءا الربامجلتعديل وتطوير القطاعية توجيه التوصيات الالزمة إىل اللجان  �

  ما ميّيز منظومة أمد من مرونة بني الشعب واملسارات واملؤسسات يف إطارالطلبة  تسهيل عملية انتقال �

  وتشريك الطلبة يف تصورها واجنازها وتنظيمها حث املؤسسات على تكثيف اللقاءات واحملاضرات �

 احتياجات سوق الشغل من ناحية وخصوصيات اجلهة من ناحية أخرى مبا يتماشى و  دعم األقسام املوجودة وتشجيع بعث أقسام أخرى �

        احلرص على بعث مؤسسات جامعية يف جماالت الدراسات اهلندسية والطب وعلوم الصحة والتمريض �

        مبدع وخالق ،إطار تدريس كفؤ

 احلرص على متثيل جامعة قفصة يف جلان انتداب وترقية إطار التدريس �

  حديثا من دروس تكوين جيدة متكني إطار التدريس املنتدب �

 )ختفيض حجم ساعات التدريس، منح حبث، إخل(دعم األساتذة والباحثني املعنيني مبناظرات االنتداب أو الرتقية  �

  وطرق التدريس احلديثة حث إطار التدريس على املشاركة يف دورات تدريبية يف اإلعالمية  �

  يف التدريس عن بعد حث إطار التدريس على املشاركة يف دورات تدريبية   �

  حث إطار التدريس على املشاركة يف دورات اإلشهاد �

  لقاءات دورية مع إطار التدريس ملناقشتهم مشاغلهم �

 خربات عالية حسب مقاييس واضحة يدعم استقبال أساتذة زائرين ذو  �

 %90توسيع انتداب األساتذة الباحثني لضمان نسبة تأطري جامعي ال تقل عن  �

        ب املدرسني املتعاقدين والعرضينيترشيد عملية انتدا �

        طلبة متميزون

 احلرص على قبول طلبة ذوي معدالت عالية يف الباكالوريا �

  توفري فرص منح بالداخل أو اخلارج �

  توفري ورشات ونواد موازية داعمة للتكوين النظامي �

  حث الطلبة على املشاركة يف دورات اإلشهاد �

  ورياضيةتوفري أنشطة ونواد تثقيفية  �

  اإلبداع الثقايف الطاليب وحتفيز روح املبادرةدعم  �



 توفري فضاءات ترفيه داخل املؤسسات اجلامعية �

 معاجلة مشاكل التنقل واإلقامة بالنسبة للطلبة �

        مناهج تدريس عصرية ومالئمة

 جتنبا للطرق التلقينية التقليديةحث إطار التدريس على تطوير مناهج تدريس موادهم  �

 ة والفنية الضرورية لتعصري طرق التدريس باجلامعة توفري اإلمكانيات التقني �

 تشجيع مناهج التدريس عن بعد �

        بصاتمزيد االنفتاح على احمليط يف تأمني الدروس وذلك بتشريك املهنيني واخلرباء غري اجلامعيني يف تأمني بعض الدروس التطبيقية وتأطري الرت  �

        محامل بيداغوجية متوفرة ومتطورة

 اجات املؤسساتحباغوجية مبا يفي توفري احملامل البيد �

  دعوة املؤسسات إىل التنسيق وتبادل احملامل البيداغوجية حسب احلاجيات وبطريقة منظمة �

  حث إطار التدريس على استعمال الوسائط التوضيحية املتعددة �

  حث املؤسسات على تطوير مكتباا والقيام باملقتنيات الالزمة �

  اإلعالمية وتعهدها بالصيانةحث املؤسسات على توفري خمابر  �

 حث املؤسسات على تطوير مواقعها وحتيينها  �

        تنظيم عملية استغالل وتبادل املوارد البيداغوجية بني املؤسسات اجلامعية  �

        فضاءات تدريس مالئمة

 التعجيل ببناء مقرات املؤسسات اجلامعية يف أقرب اآلجال �

 دروس تحسني الظروف املادية لتأمني اللتدريس مبا يلزم الفضاءات  جتهيزحث املؤسسات على  �

 حث املؤسسات على  تعهد فضاءات التدريس بالصيانة الالزمة �

  والبحث حث املؤسسات على توفري فضاءات كافية للمراجعة �

        ::::البحث العلميالبحث العلميالبحث العلميالبحث العلميمجال  مجال  مجال  مجال  

        مخابر ووحدات بحث فاعلة وذات جدوى

 .ما يتعلق بالعدد األدىن ألساتذة الصنف أة النظر يف املقاييس املعتمدة لتأهيل وحدات البحث وخاصة يف دإعا �

 )حمدودية عدد األساتذة من الصنف أ(وضع خطة القرتاح وحدات جديدة مع مراعاة خصوصية اجلهة  �

 االعتناء بفضاءات وحدات البحث بكلية العلوم  �

 حث املؤسسات على توفري أجنحة خاصة بالبحث العلمي تضم خمابر ووحدات البحث �

 )هاتف، فاكس وأنرتنات(بكات االتصال ربط وحدات البحث بش �

 وقياس مدى تفاعلها مع قطاعات الصناعة واخلدماتللوحدات إنشاء قاعدة بيانات للبحث والتطوير عن طريق رصد خمرجات البحث والتطوير  �

        دعم الشراكة والتعاون مع وحدات وخمابر البحث الوطنية والدولية     �

 مشاريع بحث بّناءة 
 يف أكرب عدد ممكن من العروض اخلاصة مبشاريع البحث متعددة األطراف املشاركة �

 تشجيع مشاريع البحث التطبيقية واالنفتاح على احمليط االقتصادي �

  رصد مشاريع البحث الدولية والوطنية وحث إطار التدريس على املشاركة فيها �

        ندوات وملتقيات علمية دوريّة

 وية للتعريف بأنشطتها وتقدمي نتائج حبوثهاحث وحدات البحث على تنظيم ملتقيات سن �



 )إخل..التمويل، اإلقامات، (حث املؤسسات على تنظيم الندوات وامللتقيات العلمية وتسهيل اإلجراءات الالزمة لذلك  �

 تنظيم ملتقى علمي دوري حتت إشراف جامعة قفصة وبالتنسيق مع احمليط االجتماعي واالقتصادي يعىن بإشكاليات اجلهة �

  خطة تضبط تنقل األساتذة من اجلامعات األخرى لتقدمي احملاضراتوضع  �

        المنح والشراءات

 إعادة النظر يف املنح املسندة للطلبة الباحثني  �

 إعادة النظر يف املنح املسندة لدعم امللتقيات العلمية �

 حث الباحثني على املشاركة يف عروض منح البحث �

    تسهيل الشراءات بالنسبة لوحدات البحث �

        ::::إدارة تشاركية وتسيير ديموقراطي للمؤسساتإدارة تشاركية وتسيير ديموقراطي للمؤسساتإدارة تشاركية وتسيير ديموقراطي للمؤسساتإدارة تشاركية وتسيير ديموقراطي للمؤسسات: : : : مجال اإلدارة والتسييرمجال اإلدارة والتسييرمجال اإلدارة والتسييرمجال اإلدارة والتسيير

  .ومؤسساا اهليكلة اإلدارية للجامعةإمتام  �

 .فتح مناظرات خاصة بالوظائف الشاغرة باجلامعة ومؤسساا �

  .رتب وأصناف األعوان والفنيني واإلداريني والعملةيف خمتلف تدعيم االنتدابات  �

        :لمهنيةاتهم راة قد.لتنمي المستمر لفائدة الموارد البشريةدعم التكوين والتكوين 

  .حسب ااالتلتكوين ا حتديد احلاجيات من �

ات لمناظراحظوظهم في  عمدللك والفنيني والعملة كل حسب جمال اختصاصه وذ اإلداريني وتكوين مستمر لفائدةن تكويدورات برمجة  �

 .خليةالدا

  .رؤساء املؤسسات اجلامعية والكتاب العامنيلفائدة داري واملايل تنظيم دورات تكوين يف جمال التصرف اإل �

        دعم العمل االجتماعي والثقافي والرياضي وتوفير اإلعتمادات الضرورية ضمن ميزانية المؤسسات

  إحداث نواد رياضية وثقافية لفائدة اإلطار اإلداري والفين والعملة باجلامعة ومؤسساا �

 .لضرورية للقيام مبهامها االجتماعية والثقافية املوجهة لألعواندعم الودادية باإلعتمادات ا �

  توفري اإلعتمادات الضرورية ضمن ميزانية املؤسسات املخصصة للنشاط الرياضي والثقايف املوجهة لألعوان �

        .تعميم استغالل اإلدارة اإللكترونية من خالل تعزيز البرمجيات والمنظومات المعلوماتية المستغلة

  .مردودية العمل اإلداري من خالل تعميم استعمال الربجميات واملنظومات اإلعالميةالرفع من  �

 .لتأمني جانب السالمة املعلوماتيةمهمة  بقطاع التعليم العايل مع اختاذ إجراءاتاملستخدمة املنظومات والربجميات تطوير  �

  .اإللكرتونيةاإلدارة  في مجال تنظيم دورات تكوينية للموظفني �

        ::::شراكة وتبادل للخبراتشراكة وتبادل للخبراتشراكة وتبادل للخبراتشراكة وتبادل للخبرات: : : : واإلقتصاديواإلقتصاديواإلقتصاديواإلقتصادي    االجتماعياالجتماعياالجتماعياالجتماعي    والمحيطوالمحيطوالمحيطوالمحيط    الجامعةالجامعةالجامعةالجامعة

        الجهوي والوطني المحيط مع الشراكة

 توسيع الشراكة بني املؤسسات داخل جامعة قفصة �

 )لقاءات دورية للتشاور(توسيع التشاور بني اهلياكل التسيريية والعلمية والنقابية داخل اجلامعة  �

  واالجتماعية االقتصادية املؤسسات مع سابقا املمضاة الشراكة اتفاقيات وتطوير مراجعة �

 فضاء التجارية، الغرف األعراف، نقابة وتوزر قفصة بوالييت الناشطة املؤسسات مع األطراف متعددة أو ثنائية جديدة اتفاقيات إنشاء إىل السعي �

 إىل بالنظر الراجعة املؤسسات لتشمل اإلتفاقيات توسيع إمكانية حبث مع) إخل السياحية، الوحدات يازاكي، الكيميائي، امع قفصة، فسفاط املبادرة،

 )القصرين قابس، بوزيد، سيدي قبلي،( ااورة الواليات

 والتجارة الصناعةو  والتعليم الرتبية اتمندوبياجلماعات احمللية، : وتوزر قفصة بوالييت الدولة وهياكل اجلهوية اإلدارات مع تعاون اتفاقيات إمضاء �

 إخل ،والتنمية اجلهوية الفالحةو 



 التنمية جماالت يف الناشطة املدنية اجلمعيات: معها التعاون سبل وحبث إعالم ووسائل ومنظمات مجعيات من املدين اتمع مع الشراكة دعم �

 إخل قفصة، إذاعة الرياضية، اجلمعيات وغريها، اإلنسان وحقوق واملسرح والرتفيه

 إمضاء يف اجلامعية املؤسسات استقاللية ودعم اإلجراءات تسهيل خالل من والتكوين والرتبصات اخلربات تبادل: جماالت يف التعاون آفاق فتح �

 االتفاقيات

 املشرتك البناء صيغة وفق املهين واملاجستري اإلجازات دعم �

 واإلجناز التصور( مراحلها كل يف احمليط وتشريك ا والتعريف والبحثية العلمية األنشطة تكثيف خالل من حميطها يف اجلامعة إشعاع دعم �

 )واملتابعة

 اخلربات وتبادل التعاون جمايل يف املتاحة باإلمكانيات والتعريف احمليط مع االتصال عملية تتوىل قفصة جامعة صلب خلية إنشاء �

 التدريس إطار وتشريك بعدها وما الطالبية باحلياة املتعلقة واإلحصائيات والدراسات اخلدمات من املزيد تقدمي اجتاه يف قفصة جامعة مرصد دعم �

 ذلك يف

 )مثال االختيارية الشهائد( معهم التعاون وكيفية والتأطري التدريس يف واملهنيني اخلرباء تشريك عملية ترشيد �

        الدولي المحيط مع الشراكة

 واهلياكل األجنبيةاجلامعات واملؤسسات  مع سابقا املمضاة الشراكة اتفاقيات وتطوير مراجعة �

 .اجلامعات األجنبية الشبيهة مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات اجلامعة مع األطراف ومتعددة ثنائية جديدةشراكة جامعية  اتفاقيات إبرام �

 التبادل والزيارات والقيام بأنشطة علمية وبيداغوجية مشرتكة مع اجلامعات األجنبية دعم �

 Co diplomation  دوجة وفق نظام أمدالسعي إىل إحداث شهائد علمية مز  �
 


