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  المقدمة

د خيارات ريع الذي يشهده العالم اليوم تتأّآ التحوالت االقتصادية والتطور العلمي والتكنولوجي الّسفي ظّل
 .الوطنيةية في إستراتيجية التنمية لى تكوين العنصر البشري وإعطائه األولوتونس في مجال الترآيز ع

بمقتضيات اإلسهام في أساسا التحديات المتعلقة جملة من في مرحلته الحيوية الحالية التعليم العالي اجه يوو
 ،هن الغدبناء مجتمع المعرفة في اقتصاد معولم، وضرورات اإلعداد األفضل للحياة المهنية والتكوين لم

نحت جملة متكاملة طلب آسب هذه الرهانات توي .واستباق النسق المتسارع للتطورات التكنولوجية والعلمية
 ةّياإلصالحالحلول نبع تو . العالي اإلطار المالئم لتطوير قطاع التعليملتأمين وتوظيفهامن آليات التجديد 

وخصوصيات الجامعات  ،قطاعالهدها لتي شالتطورات اواقع من  المعتمدة ومشاريع التجديد المبتكرة
ذلك بالتجارب آل  في التونسية في تفاعلها مع محيطها االقتصادي واالجتماعي والثقافي مع االستئناس

  .األآثر تقدماالناجحة في البلدان 
ي  القانون التوجيهبإصدارإطاره التشريعي شهده التعليم العالي يالذي اآتسب الجهد اإلصالحي العميق وقد 

 الخطوطيرسم  الذي 2008 فيفري 25 في  المؤرخ2008 لسنة 19وهو القانون عدد الجديد للتعليم العالي 
 الثقة المتنامية في منظومة التعليم العالي لدى الطلبة وأوليائهم، تعزيز للقطاع بهدفالعامة االستراتيجية 

  .لوطنية ودعمها تجاه الجهات األجنبية تأآيد مصداقية الشهادات او ، انتظارات المشغلين والمجتمعوتلبية
  : التالية التوجهات االستراتيجية والمبادئ العامةعلى خاصة أآد القانون التوجيهي للتعليم العالي 

الطالب هو محور منظومة التعليم العالي وله الحق في تلقي الدروس ومتابعتها بانتظام والتأطير من  -
اإلعالم حول مسالك التكوين ومساراته وبرامجه واآلفاق قبل المدرسين واإلسهام في نحت مساره و

  .المهنية التي يؤهل لممارستها
الجودة عنصر أساسي في منظومة التعليم العالي والبحث وهي تشمل مجاالت التكوين والبحث  -

 وأرسى للغرض آليات االعتماد والتقييم اإلجباري الذي .والتصرف البيداغوجي واإلداري والمالي
ؤسسات الجامعية ومسالك التكوين والبرامج واألداء العلمي والبيداغوجي للمدرسين يشمل الم

  .وعقود التكوين
 والبحث لتضطلع بدورها الحيوي في مجال دفع تطوير مهام الجامعات ومؤسسات التعليم العالي -

ات وقد أصبحت التشغيلية وإحداث المؤسس. تشغيلية الخريجين والمساهمة في التطوير التكنولوجي
المجددة وبعث المشاريع من قبل الخريجين من المهام األساسية التي يتعين على الجامعات تأمينها 

  .واإلعداد لها
تمكين الجامعات من توسيع تفتحها على المحيط االقتصادي واالجتماعي، وتجذير دورها آشريك  -

لجامعية نحو تحقيق في العمل التنموي بتأآيد الالمرآزية الجامعية ودعمها وتوجيه الخارطة ا
  .انتشار مؤسسات التعليم العالي في آافة أرجاء البالد

اعتماد نظام اإلجازة بلمحافظة على القيمة العلمية للشهادات التونسية وما تعبر عنه من آفاءات ا -
  ) أمد(والماجستير والدآتوراه 

ي والتكوين بالتداول  مبتكرة للتكوين تدعم التشغيلية منها بالخصوص التكوين التطبيقتطوير صيغ -
وهي آليات تؤمن للطلبة فرص اآتساب الكفاءات العلمية والمهارات . والتدريب الميداني للطلبة

التكنولوجية المقررة ضمن برامج التكوين باالحتكاك المباشر مع أهل المهنة ومعايشة واقع 
  . المؤسسة االقتصادية

أربع سنوات آأسلوب متطور لتعزيز استقاللية  مبدأ التعاقد بين الجامعات والدولة لمدة اعتماد -
. الجامعات وضمان مساهمتها الفعلية في تنفيذ مخططات التنمية الوطنية وتحقيق معايير الجودة

وتحدد هذه العقود األهداف وتضبط التزامات الطرفين في مجال التمويل وتعبئة الموارد الذاتية 
  .لالحقةوتوفير األسس الموضوعية للتقييم والمساءلة ا

تمكين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث من المزيد من المرونة في التصرف بفتح  -
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تخضع إلى لتكنولوجية العلمية والصبغة الدارية إلى اإلصبغة ال القانوني من ها شكلتطويرمكانية إ
  . التشريع التجاري

تقديم خدمات بمقابل في إطار عقود ل للجامعات والترخيصمجانية التعليم العالي العمومي تأآيد مبدإ  -
   .شراآة مع محيط اإلنتاج

واإلصالح في  والتجديد التطويرالمحاور االستراتيجية الكبرى التي توجه جهود هذه الوثيقة بتقديم وستعنى 
 في ارتباطها باألولويات التنموية الوطنية آما تم 2017-2008خالل الفترة والبحث قطاع التعليم العالي 

  . في البرنامج االنتخابي لتونس الغد وفي مخططات التنمية وفي النصوص التشريعية ذات الصلةضبطها
 في إطار  للجامعات ولألقطاب الجامعية في الجهاتالجهوي االنتشار بدعمساسا أ وتتعلق هذه المحاور

جديد والت، ودعم الجودة ثقافة المؤسسات، الخريجين ونشرتعزيز تشغيلية تكريس الالمرآزية، و
، وتطوير تكوين المكونين آإحدى دعائم بناء اقتصاد المعرفةواستهداف القطاعات الواعدة، وداغوجي يالب

  .الحياة الجامعية
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 دعم االنتشار الجهوي للجامعات ولألقطاب الجامعية -1
 في إطار تكريس الالمرآزية

ويهدف هذا  . التنمية واإلشعاععامال من عواملواألقطاب الجامعية في الجهات  انتشار الجامعات يشكل
التقارب الجغرافي بين مؤسسات دعم مزيد تقريب خدمات التعليم العالي من طالبي التكوين والتوجه إلى 

 الحجم لتخفيف ة بعث جامعات متوسطيرمي إلىآما  . واعتماد مبدإ تعدد التخصصاتالجامعة الواحدة
اإلدارة  واإلشراف باعتماد الالمرآزية في  مرونة التسيير وتحقيقالعبء على الجامعات الكبرى

  .والتصرف
ة عالوة على شبكة المعاهد العليا للدراسات  جامع13عدد الجامعات التونسية بلغ  وآنتيجة لهذه السياسة

تعمل الوزارة على توفير الفضاءات الالزمة لقبول الطلبة و .التكنولوجية المنتشرة في آل جهات الجمهورية
حيث شهد النسيج المؤسساتي إثراء خاصا بإحداث عدة تعليم العالي في أحسن الظروف الوافدين على ال

   .جامعية جديدةمؤسسات وأقطاب 

  التطور الكمي للتعليم العاليمواآبة  -1-1
 سنة خالل 24-19العمرية  للفئة  %36.2بلغت نسبة االلتحاق بالتعليم العالي  : تطور عدد الطلبة-1-1-1

 مقابل ،2007/2008خالل السنة الجامعية   طالبا350828وبلغ عدد الطلبة . 2007/2008السنة الجامعية 
  .2007/2008بالنسبة إلى سنة  % 71.3  آما بلغت نسبة النجاح العامة.2005-2004 طالبا سنة 324034

ب رارا في نسى أن تشهد المنظومة الجامعية استقعلوينتظر أن يواصل تزايد عدد الطلبة نسقه التصاعدي 
ية وغيرها من العوامل واعتبارا للمعطيات الديموغراف. 2012-2011تزايد أعداد الطلبة في أفق سنة 

فإن وبناء على تطور المردود الداخلي لمنظومة التكوين الجامعي نسب االلتحاق بالتعليم العالي  المؤثرة في
  .2016/2017أعداد الطلبة ستشهد تراجعا بداية من سنة 

  

االنتشار يجب أن يواآب هذا التطور مع الترآيز على  توسيع الخارطة الجامعية نسقفإن  وبالتوازي
 في الجهات وترشيد سياسة إحداث المؤسسات الجديدة بالترآيز على الجهات الداخلية التدريجي للجامعات

  .القائمة المتوفرة في المؤسسات اإلمكانياتواستغالل 
عرف عدد خريجي التعليم العالي تطورا ملموسا من سنة إلى :  تطور عدد خريجي التعليم العالي-1-1-2

 على سوق ا مباشراوسيكون لهذا التطور انعكاس. 2008سنة خريجا  60951 العدد بلغ هذاأخرى، حيث 
الشغل سواء من الناحية الكمية من حيث تطور عدد طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي، أو من 

يث دخول اختصاصات جديدة سوق الشغل والمتمثلة أساسا في شهادات المراحل الناحية النوعية من ح
على تقريب التكوين من واستباقا لهذه التحديات الجديدة تعمل الوزارة ". أمد"القصيرة وشهادات نظام 

  .حاجيات سوق الشغل لتسهيل اندماج الخريجين

   للحاجة من اإلطارات تطور الجموع الطالبية حسب االختصاصات الكبرى استجابة-1-2
التي قامت بها  2025 المتعلقة بالحاجيات من اإلطارات إلى حدود سنة اإلستراتيجيةأبرزت الدراسة 

 جموعهم وتوزيعالعالي  الطلبة الواردين على التعليم أفواجتدريجيا على توجيه ضرورة العمل الوزارة 
 .وية الوطنيةعلى االختصاصات الكبرى ذات األولوية خدمة لألهداف التنم

استكشاف  يقوم : التشغيلية وبناء مجتمع المعرفةفرضيات تقوم على متحرآة تطوير  منهجية -1-2-1
  علىالطويل خّريجي التعليم العالي على مدى من الكفاءات والمؤّهالت منالمستقبلية الحاجيات الوطنية 

الحاجيات التكوين في عالقتها بوض  الوضع الحالي لعر من تحليلتنطلقمنهجية تطوير مرنة ومتحرآة 
 واستشراف أوجه تطورها على ضوء التفاعالت من الناحيتين النوعّية والكّميةلالقتصاد الحقيقية 

  .االقتصادية واالجتماعية المتوقعة
  :ما يلي  ض التكوينوعرفي عالقته ب سوق الشغل لمالمح تحليل الوضع الّراهن ويستنتج من

ل الخريجين بالنسبة إلى السنوات األخيرة حيث تطّورت نسبة احتدام الضغط على سوق تشغي -
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 آما 2005سنة % 35 إلى 1999سنة % 18الخريجين من مطالب الشغل غير المستوفاة من 
ازدادت صعوبات االندماج و.  الوطنيتجاوزت نسبة الخريجين غير المشّغلة ألّول مّرة المعّدل

االقتصاد والتصرف والحقوق وبعض الشعب تصاصات خّريجي اخالمهني خصوصا بالنسبة إلى 
 .القصيرة في النظام القديم

طلب داخلي للتكوين يعطي أولوّية آبرى للّتجربة المهنية في مقابل طلب خارجي ضعيف التنّوع ال  -
 .يمّكن من امتصاص ضغوط السوق الداخلية

نقاط ضعف التكوين تشخيص الباعثين لالترآيز على نقص التكوين المهني والمعرفة التطبيقية في  -
 .لدى خّريجي التعليم العالي

 .اقتصار التجارب السابقة لمهننة المنظومة الجامعية على إدماج أنشطة موجودة سلفا -
 .ضرورة توخي مقاربة مجّددة لمحتوى التكوين تناغما مع اآلفاق االقتصادية الواعدة -
ت أّن غم أّن عّدة استبيانات بّينلطالب راآفاق وغيابها عن " بعث المشاريع"ضرورة تجاوز هامشية  -

 .بعض االختصاصات معنية ببعث المشاريعمن الشهادات بالنسبة إلى  % 60
محتوى التكوين إلى التعديالت إخضاع ضرورة تطوير المعلومة المقّدمة للمنتفع من الّتكوين و -

 . المناسبة لتحسين توظيف الكفاءات
متحرآة مرنة وضرورة اعتماد منهجية مرونته، تتأآد واعتبارا لخصوصيات االقتصاد التونسي ودرجة 

 بمواآبة مختلف فرضيات تفاعالت الديناميكية االقتصادية لتكوين الجامعيللتطوير المنظومة الوطنية 
والتأثير فيها وعدم االقتصار على تحمل تبعاتها بناء على مؤشرات الفعالية والتربوية على المدى البعيد 

 وجودة ، وتطور جودة التكوين، والفعالية واالندماج في االقتصاد العالمي،ةية الداخلياالقتصادية واالجتماع
  .البحث األآاديمي والتطبيقي وتشريك المحيط

يتمّيز بمعّدل نمو أسرع بالنسبة إلى بين سيناريو أول استغالل سيناريو وسيط على هذه المنهجية تقوم و
، العليااعات الصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة  قطعلىثوابت التشغيل وبتموقع أآثر ترآيزا 

 وذوي االختصاصات صحاب الشهاداتتشغيلية أوسع ألبوسيناريو ثان يعنى بمجتمع المعرفة ويتمّيز 
  .الدولية وذلك ضمن إطار إقليمي أآثر تشجيعا مع تخّصص أآثر في الخدمات ذات القيمة المضافة العليا

ة آثارا إيجابية ومباشرة على تنمية التشغيل وتحسين نسبه، وتطوير الحصص وينتظر أن تكون لهذه المقارب
وتطوير حصص الشعب القطاعية في التشغيل، والرفع من نسب التأطير في قطاعي الصناعة والخدمات، 

  .القصيرة في التشغيل ودعم حصص االختصاصات العلمية
التطوير المعتمدة لتقييم سيناريوهات تؤآد  : إلى الكفاءات والمؤّهالتالمستقبلية الحاجيات  -1-2-2

 :الخطوط المنهجية التالية لتوجيه جموع الطلبة  على ضرورة مراعاةالحاجيات من اإلطارات 
 أقّل اتنتهج مسارل 2011الضغوط على سوق تشغيل حاملي الشهائد العليا إلى حدود سنة تواصل ت -

جة غير معلنة إلى الكفاءات بسبب النمّو تعقب هذه المرحلة فترة حا. 2016ضغطا إلى غاية سنة 
 . االقتصادي والترآيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العليا

نسبة ثلث الطلبة المسجلين في الجامعات التونسية وتمثل تمّثل نسبة الطلبة في الشعب القصيرة  -
 أّن حاجيات لى عالدراسة وتؤّآد . في مطلع العشرية الحاليةالثلثينالشعب الطويلة الطلبة في 

االقتصاد هي أقرب إلى نسبة عكسّية بين الشعب القصيرة والشعب الطويلة مّما يعطي أهّمية 
 .للتكوين في الشعب القصيرة

مزيد الراهن من خالل توازن تعديل ال  ضرورةتتأآد ،أخذا بعين االعتبار للتصنيف الدولي للشعب -
والترفيه والسياحة على حساب اختصاصات االختصاصات التكنولوجية والفالحية والنقل دعم 

 .اآلداب واإلنسانيات والفنون واالقتصاد والتصّرف والمناهج الكّمية
 للتعمق في األبعاد  الكّميةمقارنّية للوضع الّراهن صبغتهاتجاوز المنهجية الالتشديد على ضرورة  -

  .النوعية ومضامين الكفاءات المستهدفة
 .محتوى التكوينالدورية لمراجعة الولمتواصل اتجديد الطابع الحيوي للتأآيد  -
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-  

   ونشر ثقافة المؤسسات دعم التشغيلية-2
 وزارة التعليم وتعمل.  األولويات االستراتيجية لقطاع التعليم العاليأولويةيمثل دعم تشغيلية الخريجين 

االختصاصات العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا على تكريس هذه األولوية من خالل الترآيز على 
الواعدة وعلى الشعب القصيرة الممهننة وتوظيف جملة من اآلليات المتنوعة لتحسين فرص حاملي 

يدعم اإلصالح الهيكلي والبيداغوجي و .ةالشهادات العليا في الحصول على شغل أو بعث مشاريعهم الخاص
   :التاليةجراءات اإلل وذلك خاصة بفضفي هذا المجال سياسة الوزارة " أمد"المتعلق باعتماد نظام 

  .إرساء ثالثة مستويات واضحة لالندماج المهني للخريجين هي اإلجازة والماجستير والدآتوراه -
  . والبحثية األساسيةالشهادات التطبيقية والثلث اآلخر في الشهاداتاستيعاب ثلثي الطلبة في  -
سير اندماج الخريجين في سوق تدعيم التكوين الخاص بالتعلمات األفقية المشترآة التي من شأنها تي -

 بالمائة من 25الشغل والمتعلقة خاصة باللغات األجنبية واإلعالمية وثقافة المؤسسة والتي تمثل 
 .أرصدة الوحدات اإلجبارية لكل إجازة

تدعيم التكوين التطبيقي وفرص اآتساب المهارات العملية خاصة في إطار التربصات التي تمثل  -
 . آل إجازة تطبيقية منعلى األقل رصيدا 30

 .توضيح المؤهالت والكفايات المكتسبة من قبل الخريجين والتعريف بها في ملحق الشهادة -
 المهنيين وممثلي مختلف القطاعات االقتصادية في عضوية آافة اللجان الوطنية المكلفة تشريك -

 .وخاصة منها اللجنة الوطنية لإلجازة التطبيقية" أمد"بإرساء نظام 
 .وشهادات الماجستير المهنيلتطبيقية مشترك بين الجامعيين وأهل المهنة لإلجازات االبناء ال -

   نشر ثقافة المؤسسات-2-1
أحد المحاور األساسية الستراتيجية التعليم وحفز روح المبادرة يمثل نشر ثقافة المؤسسات وبعث المشاريع 

ما، وفي إحداث المؤسسات في ويهدف إلى دعم مساهمة الجامعة في إحداث المؤسسات عمو. العالي
 ال تكون الجامعة مواآبة فحسب القتصاد يتحول، والغاية من ذلك هي أن .القطاعات المجددة بالخصوص

إعداد األجيال القادمة من الخريجين وفي وإنما مساهمة في تحديد االتجاهات الواعدة لهذا االقتصاد 
التحضير القتصاد في  ال يوفرها االقتصاد القديم، ولقطاعات جديدة ذات تنافسية أعلى ولفرص جديدة للعمل

  .يقوم على المعرفة
   :محاور متعددة منها بالعمل على مستويات و  ترسيخ ثقافة المؤسسات ونشرهاويتم

حول ثقافة المؤسسة من خالل تنظيم أيام إعالمية ودورات  هاوتنويعتكثيف األنشطة التحسيسية  -
 آل تنفذهالمؤسسات الصناعية وذلك ضمن برنامج سنوي تكوينية وتربصات ولقاءات بأصحاب 

  . الجامعات مع الحرص على طابع االستمرارية فيه
إدراج ثقافة المؤسسة آوحدة تعليمية إجبارية يتابعها جميع الطلبة المسجلين في إجازات منظومة  -

تحسين  آافة االختصاصات والشعب وبمختلف مؤسسات التعليم العالي مع الحرص على في" أمد"
  .حيث البرامج والتأطيرجودتها من 

دعم التكوين التطبيقي لدعم تشغيلية الخريجين وتنمية ثقافة المؤسسة وروح المبادرة واإلبداع لدى  -
وينجز الطالب فترة التكوين التطبيقي في إحدى المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة . الطلبة

  .بص أو تكوين بالتداولتحت إشراف مزدوج جامعي ومهني في شكل تر
وتوظيفها في بعث في الدراسات الهندسية تطوير منظومة التربصات ومشاريع ختم الدراسة  -

  .المؤسسات
  .في آل جامعة" إحداث المؤسسات"إنشاء ماجستير مهني في  -
همة فاعلة من إعداد المحامل البيداغوجية الخاصة بثقافة المؤسسة وتأهيل المدرسين للغرض بمسا -

  .ة االفتراضيةالجامع
  ربط المؤسسات الجامعية ببنوك المعلومات المتخصصة في المجال االقتصادي -
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لدى آل جامعة وتعميمه تدريجيا على المعاهد العليا للدراسات " فضاء المؤسسة"إحداث  -
   .التكنولوجية

  في التكوين والبحث دعم الشراآة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي-2-2
 حد أهم األساليب المبتكرة لتحقيق األولويات االستراتيجيةألمحيط االقتصادي الداخلي  الشراآة مع اتمثل

ويتم  .الغرف التجارية والهيئات المهنيةإبرام اتفاقيات مع نقابات األعراف وتجسد ذلك في يو .للقطاع
تونسي  على توسيع نطاق اتفاقيات الشراآة وتعميمها على القطاعات غير التابعة لالتحاد الالحرص

 على المستوى المحلي والجهوي بين الجامعات ت التقليدية وتكثيف االتفاقياتللصناعة والتجارة والصناعا
ومؤسسات التعليم العالي من جهة والمؤسسات اإلنتاجية وغيرها من الهيئات آالغرف التجارية من جهة 

  .أخرى
ر المنظومة الوطنية للتقييم إلى جانب  الشراآة آأحد مؤشرات التقييم للمؤسسة الجامعية في إطاوتعتمد

  .، والتشغيليةةمعايير التجديد البيداغوجي، واإلنتاج العلمي، والمردودي
 والتطويرالمنظومة الوطنية للبحث  لبحث والتطوير فإن التوجه المرآزي يهدف إلى جعلاأما على مستوى 

  .صة من أولوّيات القطاعمؤسسة الخاجعل الشراآة مع الوفي خدمة المؤّسسة وإحداث القيمة 

   التطبيقيةللشهاداتآليات البناء المشترك  تطوير -2-3
إلى تحقيق مالءمة أآبر بين مسالك التكوين والماجستير المهني يهدف البناء المشترك لإلجازات التطبيقية 

 والمتابعة  بإشراك المهنيين في مختلف مراحل التصور والتنفيذت الفعلية لسوق الشغلالجامعي واالحتياجا
 الحصول على شغل بفضل التزام األطراف  لخريجيها فرصأوفر تضمن بنسبحتى  تلك الشهاداتل

  : على احترام المعايير التالية والماجستير المهني ويقوم البناء المشترك لإلجازات التطبيقية .المهنية
 والتي و ماجستير مهني أشراآة هيكلية دائمة تتجسد في لجنة البناء المشترك لكل إجازة تطبيقية -

 اثنان أحدهما من إطار التدريس، والثاني من أهل المهنة، والتي تضم في يترأسها مشرفان
عضويتها عددا من المدرسين الجامعيين وممثلين عن االتحاد التونسي للصناعة والتجارة 

  .اص في االختصة والمؤسسات االقتصادية والخبراءوالمراآز الفنيوالصناعات التقليدية 
 .اعتماد دليل مرجعي للمهن والكفاءات -
  .تبني دليل حول جودة التربصات -
 .إعداد دليل مرجعي لبرامج التكوين -
 .تأمين تناسق التكوين على المستويات المحلية والجهوية والوطنية -
 .)جامعيين ومهنيين(تأمين التكوين باعتماد فريق بيداغوجي مختلط  -
 .لمهني للخريجينتقييم التكوين ومتابعة االندماج ا -

  المراصد الجامعية تطوير  -2-4
تعنى المراصد الجامعية بالدراسات واإلحصاء، وبمتابعة الخريجين وتوفير معطيات آمية ونوعية عن 
عالقة التكوين بسوق الشغل جهويا ووطنيا ولعب دور حلقة الربط بين الجامعة ومحيطها االقتصادي 

جامعة بمقتضى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تم إحداث مرصد بكل قد و. واالجتماعي
آما تم إدراجها ضمن الهيكل التنظيمي القار للجمعات بمقتضى  .2008 أفريل 3مؤرخ في الوالتكنولوجيا 
 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم 2008 أوت 4 المؤرخ في 2008 لسنة 2716األمر عدد 

  .االعالي والبحث وقواعد سيره
وتدعى المراصد المحدثة إلى مساندة جهود الجامعة في تعزيز تشغيلية الخريجين ونشر ثقافة المؤسسة لدى 

ت الواعدة وحول وضعيات الخريجين االطلبة من خالل توفير المعلومة المحينة حول المهن والقطاع
  . المستقبليةواحتياجات المشغلين وتقييمهم لكفاءات ومهارت الطلبة المنتدبين وانتظاراتهم
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   والبحث دعم الجودة في التعليم العالي-3

غير أن الحاجة كل اإلصالحات التي شهدها قطاع التعليم العالي المحرك الرئيس لهو  الجودة  استهدافإن
وقد  . في السنوات األخيرة آإحدى تبعات التطور الكمي السريع الذي عرفه القطاعتتأآدإلى دعم الجودة 
بأن الجودة عنصر أساسي في منظومة التعليم العالي والبحث وهي تشمل ليم العالي للتعجديد أقر القانون ال

  .مجاالت التكوين والبحث والتصرف البيداغوجي واإلداري والمالي
ترآيز آليات التقييم بالعمل على مسايرة المعايير الدولية في التكوين، ووسيتم العمل على دعم الجودة 

 الذي يشمل اعتماد التعاقد وترآيز تطوير االستشراف والبرمجة والتسييرودة، وواالعتماد وضمان الج
  .منظومة التصرف حسب األهداف وتطوير أنظمة المعلومات الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي

 والبحث مسايرة المعايير الدولية في التكوينل تكثيف التعاون الدولي -3-1
ينطلق من تثمين المكتسبات المنجزة واالعتزاز بالخصوصيات ليم العالي إن دعم الجودة في منظومة التع

، وتكثيف التعاون  والبحثواألهداف التنموية الوطنية، مع العمل على مسايرة المعايير الدولية في التكوين
  .الدولي ومزيد التفتح على االتحاد األوروبي وسائر األنظمة المتطورة للتعليم العالي بالعالم

 يندرج ضمن اخيار) أمد(  منظومة اإلجازة والماجستير والدآتوراه انخراط تونس فيذا اإلطار يشكلوفي ه
الجهود التي ما انفكت الدولة تبذلها لتطوير منظومة التكوين الجامعي انسجاما مع المعايير المتداولة في 

   .هداف االستراتيجية الوطنيةألأآثر الدول تقدما، وخدمة ل
التكوين الجامعي حسب ثالثة مستويات متمايزة ومترابطة منظومة نقلة نوعية تعيد بناء " دأم"نظام ويمثل 
الماجستير التي تختم شهادة و ،آالورياابال  سنوات بعد3  مستوى التي تختم تكوينا في شهادة اإلجازةوهي

  سنوات بعد8 مستوى الدآتوراه التي تختم تكوينا فيشهادة ، وآالورياابال  سنوات بعد5  مستوىتكوينا في
  .آالورياابال

 وييسر معادلة ، نظام تكوين مرن وقابل للمقارنة مع األنظمة المتداولة دوليابأنه" أمد" نظام ويتميز
ويثمن الشهادات الوطنية، ويوفر حرآية أآبر للطلبة للتنقل بين شعب التعليم العالي في تونس وفي الخارج، 

 من نحت مساره هويمكندة القابلة لالآتساب النهائي والتحويل، مكتسبات الطالب من خالل نظام األرص
 .باختيار وحدات تعليمية في مجاالت وتخصصات متعددة

دعم ، تتوجه جهود الوزارة إلى مزيد "أمد"مسايرة المعايير الدولية في التكوين باعتماد نظام وعالوة على 
مجاالت التعاون مع مختلف وتنمية  ،اآة راسخةالتفتح على االتحاد األوروبي الذي تربطنا به تقاليد شر

تكثيف مشاريع التعاون ويكون ذلك بالعمل على  .بالعالموالبحث سائر األنظمة المتطورة للتعليم العالي 
  :الدولي وتطوير اتفاقيات الشراآة في المجاالت ذات األولوية الوطنية مثل 

  ،ظيراتها في الدول المتقدمة مع نات التعليم العالي والبحثستوأمة الجامعات ومؤس -
والشهادات المشترآة بين الجامعات التونسية ونظيراتها في الترفيع في عدد الشهادات المزدوجة  -

  ،الدول المتقدمة
 والرفع من عدد األطروحات تحت تطوير اإلشراف المزدوج في مستويات الماجستير والدآتوراه -

 .اإلشراف المزدوج
آفاءة في تكوين فرق بحث ذات و، لبحث ليي الفضاء األوروبالعمل على مزيد إدماج تونس ف -

 لتونس، ولها انعكاسات اجتماعية واقتصادية ت عالمي خاّصة في المجاالت التي تمثل تحّديامستوى
  .هاّمة بالنسبة إلى المجتمع التونسي

ث والتجديد لبحللتكوين وا تموقع المنظومة الوطنية المساهمة في تأمين اليقظة التكنولوجية لتحسين -
وتعزيز الشراآة مع المنظومات  المستجدات العلمية والتكنولوجية  أهّم من خالل مواآبةعالميا

 .المتقدمة
في برامج البحث العالمية مع الجامعات  تعزيز اندراج هياآل المنظومة الوطنية للبحث والتطوير -

  .األجنبية وفي إطار الشبكات المختصة
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 .الكبرى المشترآة متعّددة االختصاصات والمؤّسساتتشجيع التعاون حول المشاريع  -

 ةالتقييم واالعتماد وضمان الجودإرساء آليات  -3-2
التي تم التنصيص عليها في القانون الجديد للتعليم تتولى الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد 

  .السهر على تأمين آليات التقييم وضمان الجودة واالعتمادالعالي 
ك التكوين وبرامجه في يتمثل تقييم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومسال :  التقييم-3-2-1

اء األآاديمي والمؤسساتي استنادا إلى معايير الجودة المعتمدة بهدف تحديد اإلجراءات المناسبة تدقيق األد
قييم على أساس معايير وأساليب تويتم ال .لإلرتقاء بمستوى أداء المؤسسة والنهوض به بفاعلية وآفاءة

وإجراءات موضوعية تضمن الشفافية واإلنصاف تتولى الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد 
  .نشرها إلعالم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وإطارات التدريس والطلبة واإلطارات اإلدارية

األداء العلمي والبيداغوجي للمدرسين وإنتاجهم العلمي وتثمينه رامج وبويشمل التقييم مسالك التكوين وال
 للمتخرجين ومدارس الدآتوراه اإلبداعيةوالنتائج المسجلة على مستوى التعلم والتشغيلية والقدرات 

التكوين بواسطة البحث العلمي والشراآة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الوطنية واألجنبية ومع و
  .قتصادية واالجتماعية والتصرف البيداغوجي واإلداري والمالي وعقود التكوين والبحثالمؤسسات اال

ويكون التقييم داخليا وتقوم به مؤسسات التعليم العالي والبحث وخارجيا وتقوم به فرق من الخبراء تحت 
  .إشراف الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد

دة التعليم العالي والبحث العلمي في مطابقة للمعاير المحددة من قبل تتمثل جو :  ضمان الجودة-3-2-2
  :الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد خاصة على مستوى 

   في اآتساب العلوم والمهارات،اإلتقان -
 آفاءة األداء المهني للخريجين، -
 فاعلية البحث العلمي والتجديد التكنولوجي، -
 .متطلبات سوق الشغلمدى تالؤم التكوين مع  -

ويتمثل ضمان الجودة في استجابة المؤسسة للشروط الالزمة التي تتيح تحقيق الجودة والمحافظة عليها 
 ويستند إلى مؤشرات تعتمد بيانات حول المواصفات المذآورة يمكن قياسها موضوعيا .بصفة مستمرة

  .تحددها الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد
يتمثل االعتماد في اإلقرار من قبل الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد  :  االعتماد-3-2-3

بطلب من مؤسسة التعليم العالي والبحث الراغبة في ذلك بأن المؤسسة قد استوفت المعايير المستوجبة 
  . لضمان الجودة

ويمكن سحب االعتماد في األثناء من . مسالك سنوات إما للمؤسسة أو للبرامج أو لل4ويسند االعتماد لمدة 
  .الل بمعايير الجودةان الجودة واالعتماد في صورة اإلخقبل الهيئة الوطنية للتقييم وضم

بل الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد بقدرة هياآل ل اعتماد المؤسسة في اإلقرار من قويتمث
 ويشمل اعتماد .لخدمات األآاديمية واإلدارية وفقا لمعايير الجودةالمؤسسة ومواردها البشرية على إسداء ا

 البرامج والطرق البيداغوجية والبحثية المطبقة بها ومدى تناسبها مع مستوى الشهادات الممنوحة المؤسسة
  .والكفاءات والمهارات المنتظرة من الخريجين

ية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد بمطابقة أما اعتماد البرامج فيتمثل في اإلقرار من قبل الهيئة الوطن
وتناسبها مع الكفاءات والمهارات  البرامج والطرق البيداغوجية والبحثية المطبقة بالمؤسسة لمعايير الجودة

  .المنتظرة من الخريجين
ب ويمكن لمؤسسات التعليم العالي والبحث المتميزة والتي تتوفر فيها معايير ضمان الجودة أن تتحصل بطل

وفي هذه الحال فإنها تلتزم بمعايير الجودة في التدريس والبحث . منها على االعتماد من الهيئة المعنية
  .العلمي والتصرف البيداغوجي واإلداري والمالي

ويخول الحصول على االعتماد للمؤسسة المعنية باألمر االنتفاع باعتمادات إضافية تمكنها من مجابهة 
  .تطبيق معايير الجودةااللتزامات الناتجة عن 
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   التطوير على مستوى االستشراف والبرمجة والتسيير -3-3
الجديد للتعليم أقر القانون  :  التعاقد بين الوزارة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث-3-3-1

الجامعات مبدأ التعاقد بين الجامعات والدولة لمدة أربع سنوات آأسلوب متطور لتعزيز استقاللية العالي 
 هذه العقودحدد تو. وضمان مساهمتها الفعلية في تنفيذ مخططات التنمية الوطنية وتحقيق معايير الجودة

 في مجال التمويل وتعبئة الموارد الذاتية وتوفير األسس الموضوعية األطرافضبط التزامات تاألهداف و
  .للتقييم والمساءلة الالحقة

ة التعاقدية في دعم استقاللية الجامعات سعيا إلى إطالق حرية الهدف األساسي من هذه العالقويكمن 
 والتفتح على المحيطين االقتصادي المبادرة الجامعية في مجاالت التكوين والبحث والتجديد التكنولوجي

واالجتماعي وطنيا ودوليا قصد تمكينها من تقديم تصورات ومقترحات مبتكرة تساعد على إسداء تكوين 
 على الالحقةوفي المقابل يتم إرساء نظام جديد للمساءلة . لخريجين ويضمن قدراتهم التنافسيةيدعم تشغيلية ا

  .أساس مؤشرات أداء ونتائج قابلة للتقييس من قبل الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد
ل على تحقيق ويتيح التعاقد مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث حرية المبادرة قصد العم

األهداف المرسومة للقطاع في إطار األولويات الوطنية في مجاالت التكوين الحضوري والتكوين عن بعد 
والتكوين المستمر والتكوين بالتداول والتكوين حسب الطلب وتوفير فرص التعلم مدى الحياة، مع القيام 

ديد التكنولوجي والعمل على توظيف بالبحث العلمي وتطويره وتنظيمه ودعم جودته والمساهمة في التج
نتائج البحوث في مجاالت التكوين والتنمية والسعي إلى التحكم في التكنولوجيا الحديثة ومالءمتها مع 

 مع مراعاة متطلبات الجودة في مجاالت التكوين والبحث والتصرف البيداغوجي المعطيات الوطنية
  .واإلداري والمالي

معات ومؤسسات التعليم العالي والبحث البرامج والمشاريع وسائر االلتزامات عقود التعاقد مع الجاوتضبط 
عتمادات التي يمكن وضعها على ذمتها من طرف الدولة والموارد  تتعهد بها وآذلك اإلمكانيات واالالتي
توازن ك فإن التعاقد يضمن للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث اللوبذ. لذاتية التي تتعهد بتعبئتهاا

 .تها من جهة وما تحتاجه من إمكانيات مادية ومؤسسية من جهة أخرىادن التزاماتها وتعهالضروري بي
على التمشي المنهجي عليم العالي والبحث اعتماد التعاقد بين الوزارة والجامعات ومؤسسات الت ويرتكز
  :التالي 
م آل جامعة بتقييم داخلي لوضعيتها عند االنطالق ووضعية تقو: تقييم الوضعية عند االنطالق -

المؤسسات الراجعة إليها بالنظر وبقياس جودة آدائها الحالي وتقديم تقرير التقييم الداخلي الخاص 
  .بها

 يحدد األهداف المنشودة والنتائج المنتظرة ويضبط مؤشرات اآلداء وهو: إعداد مشروع المؤسسة -
 وآفاق الوطنية آما تم تحديدها في البرنامج االنتخابي ومخطط التنميةفي تطابق مع األولويات 

 .2007/2016العشرية 
وهو وثيقة مالية تقديرية :  ولكل مؤسسة  إطار المصاريف على المدى المتوسط لكل جامعةدإعدا -

في  مشروع المؤسسة واألهداف التي يتضمنها إدراجتم فيها زمنيا تغطي ثالث سنوات، ي متدرجة
 .  برامج وأنشطة ترصد لها االعتمادات الضروريةةصيغ

ينجز من طرف خبراء متخصصين طبقا لدليل منهجي يعد للغرض ويشمل : تقييم مشروع المؤسسة -
 .جوانب التكوين والبحث والتصرف

وهو إجراء يجسم االتفاق بين الدولة والجامعة حول األهداف والنتائج  :التفاوض حول مشروع العقد  -
 سنوات، في توافق مع األهداف الوطنية في مجاالت التكوين والبحث 4قيقها خالل المنتظر تح
 .2009ومن المنتظر أن يقع إبرام العقود في جوان . والتصرف

أقر قانون  : جامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحثللاعتماد الصبغة العلمية والتكنولوجية  -3-3-2
حدثا يهدف إلى مزيد دعم مرونة التصرف في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي توجها استراتيجيا مست

 الجامعات والمؤسسات التي تستجيب اإلجراء ويخول هذا. التعليم العالي والبحث وتعزيز استقالليتها
  . التحول إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجيةإمكانيةلشروط محددة 

 والبحث التي تتخذ الصبغة العلمية والتكنولوجية إلى التشريع وتخضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
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التجاري على أن يخضع أعوانها إلى النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 
ذات الصبغة اإلدارية، وأن تخضع صفقاتها إلى النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة على المؤسسات 

  .سي صبغة إداريةالتي ال تكت
في تكوين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومن شأن هذا التوجه أن يساهم في دعم دور 

  .هة أخرى من جوفي مزيد تعبئة الموارد الذاتيةمن جهة  اإلطارات والقيادات العلمية
ات ومؤسسات  المتعلق بتنظيم الجامع2008 أوت 4 المؤرخ في 2008 لسنة 2716األمر عدد وقد جاء 

  .ومؤآدا لها  لهذه التوجهاتمكرسا، التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها
 شروط تحويل الجامعات ومؤسسات 2008 نوفمبر 21 المؤرخ في 2008 لسنة 3581وضبط األمر عدد 

التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية 
  :جية، وربط هذا اإلجراء بتوفر مؤشرات موضوعية أبرزها وتكنولو

 جودة التصرف البيداغوجي -
 جودة التصرف العلمي -
 جودة التصرف اإلداري والمالي -
 جودة المردود الداخلي -
 التفتح على المحيط االقتصادي واالجتماعي -
 .أو بحث/التوقيع على عقد تكوين و -

وزارة التعليم العالي خطت  : لى المدى المتوسطالتصرف حسب األهداف وإطار المصاريف ع -3-3-3
خطوات مهمة لعل أهمها إرساء نظام التصرف حسب األهداف سياق والبحث العلمي والتكنولوجيا في 

اعتماد إطار المصاريف على المدى المتوسط الذي يمثل أحد أدوات اإلدارة الرشيدة في التخطيط 
وهو أداة مقارنة تربط بين برمجة . ة على اتخاذ القرارواالستشراف والتصرف المالي ووسيلة للمساعد

ويسمح إطار المصاريف بتمتين الترابط .  سنوات5 و 3المصاريف وحشد الموارد على فترة تتراوح بين 
ويشكل بذلك أداة ضرورية لتقييم مدى نجاعة . بين توزيع الموارد وأهداف السياسة القطاعية المعتمدة

يمكن توفيرها على المدى ستراتيجيا المتبعة مقارنة بالموارد المالية التي المصاريف المرسمة في اال
  .المتوسط

يتجه العمل في هذا اإلطار على تطوير  : تطوير اإلعالم العلمي والمكتبات واألرصدة الوثائقية -3-3-4
 المؤسسات ومكتبات المرتبطة بها المكتبات الفرعية المتخصصةوالمكتبات الجامعية متعددة االختصاصات 

  .لضمان تناسق خدمات االقتناء واالستعمال واإلعارة والصيانةالجامعية 

تمكينهم من بهدف  أمام الطلبة اوفتحهللمكتبات آما يجدر الحرص على إثراء الرصيد المكتبي والوثائقي 
  . للطلباتوسرعة آجال االستجابةوالمعطيات أوسع الخدمات وأجودها من حيث توفر الوثائق 

أحسن توظيف وتعميم استخدامها في مختلف " البيروني"العمل في هذا المجال على توظيف منظومة ويتم 
  .الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث

تطوير أساليب التصرف المكتبي من لاسات االقتناء واإلعارة والصيانة وترشيد سيعناية خاصة لوتبذل 
ن قواعد البيانات االلكترونية واحترام الدورية السنوية حيث مسك السجالت المرقمة حول الرصيد وتحيي

  .لعمليات الجرد
تجه إلى مزيد توفير المعلومة العلمية وجعلها أآثر مرونة تد وجهالأما على مستوى اإلعالم العلمي فإن 

إشعاعها في المحيطين وسهولة، وإلى مزيد التعريف بنتائج عمل هياآل البحث والتطوير الوطنية ودعم 
  .داخلي والخارجي في ارتباط وثيق مع األولويات الوطنيةال

فضاء  مة معلومات مفتوحة تشتمل على أنظ المتقّدمة وترآيز ات التشبيكتكنولوجيويتم العمل على تطوير 
إعالمي افتراضي يتوّفر على قواعد معطيات حول الهياآل والموارد البشرية، واآلليات والحوافز، 

لدراسات التقنية واالستراتيجية والبحوث والنتائج، وبراءات االختراع، والبرامج والمشاريع، وا
 .ظاهرات، وآذلك التجارب النموذجيةوالت

تعصير التجهيزات العلمية وترشيد أما على مستوى البحث والتطوير التكنولوجي فيجدر العمل على مزيد 
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  .وجيةاالقتناءات وتحسين التوزيع الجغرافي لمنظومات التجهيزات التكنول

  يراضوإرساء منظومة التعليم االفت اإلعالمية في التكوين والتسييرتطوير  -3-4
ويقتضي  .اإلعالمية في التكوين والتسيير بدعم اعتماد على بعد هام يتعلق تطوير القطاع استراتيجية تقوم

ضاعفة أوجه مو ، وإدماجه في المنظومات الوطنيةالخاصة بالقطاعأنظمة المعلومات هذا التوجه تطوير 
 ، وإرساء منظومة التعليم االفتراضي، في التكوين والبحث والتسييراستخدام التكنولوجيات الحديثة لالتصال

 ويسرا أوفر في الوصول إليها لتدفق المعلوماتوتعزيز اإلدارة اإللكترونية بما يسهم في تحقيق مرونة أآبر 
  .وتوظيفها

ضع وو التطبيقات اإلعالمية المندمجة الخاصة بالتعليم العالي، إنجاز عدد من العمل على ويشمل هذا الجهد
. ومستعملي المرفق العام للتعليم العالي والبحث والمهتمين بهلفائدة الطلبة على اإلنترنات عدد من الخدمات 

  :ومن ذلك
موقع وحيد لجميع الطلبة تطبيقة موحدة وطنيا والتسجيل اإلداري عن بعد من خالل  -

ن في اآلن نفسه من توفير خدمات التسجيل وإصدار النتائج يمّكالذي   www.inscription.tnهو
  .النهائية لالمتحانات

توجيه الناجحين الجدد في البكالوريا إلى المؤسسات الجامعية بصفة تفاعلية من خالل موقع  -
www.orientation.tn .  

) INESS" (إيناس"التسجيل البيداغوجي والتصرف في شهادات النظام القديم من خالل تطبيقة  -
  ".سليمة"وتطويرها تدريجيا لتنصهر في منظومة 

توفر جملة من التي ) SALIMA" (سليمة"تطبيقة باعتماد " أمد"التصرف في مكونات نظام  -
 جداول األوقات والفضاءات وبالتسجيل البيداغوجي وبالتصرف الخدمات المرتبطة بالتصرف في

وهي بذلك  .في المسالك ومتابعة مسارات الطلبة وإدارة االمتحانات وإصدار الشهادات ومالحقها
 مواآبة أوجه التجديد التي تضمنها نظام على مؤسسات التعليم العالي والبحث تساند تمثل أداة عمل

  .المنظومة في مختلف أبعادهاهذه رة  في إداتيسر مهمتهاو" أمد"
هدف إلى تأهيل المكتبات الجامعية منظومة البيروني التي ت باعتمادالتصرف في المكتبات الجامعية  -

من خالل اعتماد اإلعالمية في استغالل المخزون الوثائقي سواء من داخل المكتبة المعنية أو عن 
 وبعث شبكة تسمح باالتصال بالمكتبات عن بعد نبية،بعد وتسهيل النفاذ إلى الموارد الوثائقية األج

وتيسر ترابطها وتفاعلها وتتيح تبادل الخدمات بينها مع ربطها بالشبكة الوطنية الجامعية، وتجميع 
 .األدلة عبر القطاعات لبعث مكتبة جامعية افتراضية

االت الصحة الطالب من خدمات إضافية غير جامعية في مجوتمكين دمج آل الخدمات المذآورة  -
والنقل والترفيه في إطار التوجه الوطني لتطوير اإلدارة اإللكترونية من خالل إنجاز المنظومة 

  .(SINUS)المعلوماتية الوطنية الجامعية 
ليم العالي تعدعم دور جامعة تونس االفتراضية في تفاعالها مع مختلف الجامعات ومؤسسات ال -

  .متكاملة للتعليم االفتراضيإلرساء منظومة وأقسام التعليم عن بعد 
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التجديد البيداغوجي واستهداف القطاعات والمسالك  -4
  الواعدة

  ")أمد("نظام اإلجازة والماجستير والدآتوراه تعميم  -4-1
ألنظمة التكوين في التعليم العالي تساير المعايير المعتمدة في أنظمة التعليم جديدة هيكلة " أمد"يشكل نظام 

  .تقدماالعالي األآثر 
وإدراج وتحسين جودتها إلى الرفع من نوعية عروض التكوين الجامعي وتهدف هذه الهيكلة الجديدة 

الذي يسمح بإسناد أرصدة قابلة لالآتساب النهائي وللتحويل  مسارات تكوينية جديدة تعتمد نظام األرصدة
، والنظام السداسي والوحدات إلى آل مكونات برنامج دراسي معين باعتبار حجم العمل الموآل إلى الطالب

التعليمية، وملحق الشهادة وهو وثيقة تضاف إلى شهادة التخرج وتحتوي على معلومات حول الطالب 
  .والمؤسسة ومستوى الشهادة ومحتواها والنتائج المتحّصل عليها والمسار التكويني للطالب

  ويتم تنفيذ. الجامعيةسساتمؤالوتقوم منهجية اإلصالح على اعتماد تمش واقعي يراعي خصوصيات 
على مستوى الشهادات وعلى مستوى انخراط المؤسسات المعنية في الدفعات  بصفة تدريجية الصالح
نسق تصاعدي ينطلق من في  الهياآل الجامعية آما يقوم التمشي المعتمد على إشراك . بكل شهادةةالخاص
، فاللجنة الوطنية القطاعية المختصة، فاللجنة مؤسسة التعليم العالي، فالجامعةالمجلس العلمي لالقسم، ف

حسب طبيعة ماجستير البحث أو ير المهني للماجستاللجنة الوطنية أو األساسية أو الوطنية لإلجازة التطبيقية 
  .ة لإلشراف وتأهيل مجلس الجامعاتالشهادة، ووصوال إلى اللجنة الوطني

في موفى السنة الجامعية " أمد"نتقال نهائيا إلى نظام  ويتم اال على مستوى الشهادات الثالثوينجز اإلصالح
 وأن يتم الشروع في 2009-2008 على أن يتم االنتهاء من مستوى اإلجازة في سنة 2012 – 2011

  .2009إصالح الماجستير بداية من سبتمبر 

   استهداف القطاعات والمسالك الواعدة-4-2
عدة وذات التشغيلية العالية ومضاعفة عدد الطلبة فيها تطوير مسالك التكوين في القطاعات الوا -4-2-1
تكنولوجيا المعلومات واالتصال، واإللكترونيك، والدراسات  قطاعاتوذلك بتطوير مسالك التكوين في : 

 .نيات التطبيقية، والفنون والحرف، واإلنساالتكنولوجية
مهندسين تطورا هاما خالل السنوات شهد تكوين ال: ه تعزيز المسار التكويني للمهندسين وتنويع -4-2-2

انطالقا مما تم رصده من تطور  و. مهندسا3769 تخرج ما يناهز 2007/2008 سجلت سنة داألخير وق
 االختصاصات الهندسية والتكنولوجية، واعتمادا على والمتمحور أساسا حولنوعي في الطلب االقتصادي 

عمال على دعم نسب التأطير في  وهن واإلطارات، المعلى مستوىما تم استشرافه من حاجيات مستقبلية 
تعزيز المسار التكويني للمهندسين المؤسسات االقتصادية لتحسين مقدرتها التنافسية، سيتم العمل على 

 :من خالل ذلك ه وتطوير الدراسات التكنولوجية ووتنويع
لمسالك المؤدية إلى ودعم اتوسيع طاقة التكوين بالمعاهد العليا التحضيرية للدراسات الهندسية  -

 .حصيل على الشهادة الوطنية لمهندسالت
تمكين حاملي األستاذيات العلمية والتكنولوجية من دخول مدارس المهندسين حسب شروط  -

  .ومقاييس محددة
 واإلحصاء وهندسة ت الواعدة آاإلعالمية واالتصالالترآيز على تنويع التخصصات ودعم المجاال -

 . البرمجيات
 عدد والرفع من) هندسة وتقنيات مماثلة(عدد الطلبة في شعب تكوين المهندسين تطوير مؤشر  -

  .لمقاربة المعدالت المعتمدة في الدول األآثر تقدماالخريجين 
 ويقتضي ذلك أن يوجه إصالح شهادات الماجستير :تعزيز التكوين بالماجستير المهني وتنويعه  -4-2-3

اآلليات المناهج البيداغوجية و وأن يتم وضعالواعدة مجاالت ال  استهدافوأن يوظف في" أمد"المهني في 
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 .من اآتساب تقنيات جديدة تساعد على تطوير القدرات المهنية لخريجي التعليم العاليالطالب  تمكن التي
إحداث "بعث ماجستير مهني واحد على األقل في  دعم التوجه المتعلق بآما يندرج في هذا اإلطار

 .عةبكل جام" المؤسسات
 تشكل مدارس الدآتوراه هياآل علمية وتكنولوجية تهدف إلى تكوين :تفعيل مدارس الدآتوراه  -4-2-4

 وتنمية روح المبادرة وثقافة االقتصاديطلبة دراسات الدآتوراه عن طريق البحث وبالشراآة مع المحيط 
 المؤرخ في 2007 لسنة 1417 بمقتضى األمر عدد هوقد أحدثت مدارس الدآتورا. المؤسسة لدى الباحثين

وتم تنظيمها وضبط ترآيبة الهيئات العلمية والبيداغوجية التابعة لها وآذلك طرق سيرها . 2007 جوان 18
 .2007 نوفمبر 13بمقتضى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي المؤرخ في 

   تكريس المبادئ البيداغوجية المرنة والمجددة-4-3
بتكثيف التعاقد مع خبراء غير جامعيين : ريك الكفاءات المهنية في أنشطة التدريس والتأطيرتش -4-3-1

وخبراء في التكنولوجيات الحديثة وحرفيين ومدربين، واالستعانة بالمهنيين عبر تشريكهم في مختلف 
طير التربصات أطوار العملية التعليمية وخاصة على مستوى تدقيق المحتوى والنظر في البرامج وتنظيم وتأ

مشاريع وبعث ال تصور ودعمهم فيوإلقاء المحاضرات والمساعدة على دعم تشغيلية المتخرجين 
 .المؤسسات

 : من خالل تعديل المسارات وفتح اآلفاق واالقتضاءتمكين الطالب من تغيير مسلك دراسته عند  -4-3-2
ة من االلتحاق بالمدارس الوطنية تمكين المتفوقين من خريجي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجي -

  للمهندسين أو التسجيل بالمرحلة الثانية من األستاذيات 
تمكين المتحصلين على الشهادة الوطنية للمرحلة األولى من التسجيل بالسداسي الثالث من إحدى  -

  .شعب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية
 10من تغيير مسالك تكوينهم في حدود " أمد"ات تمكين الطلبة المسجلين بالسنوات األولى من إجاز -

  .بالمائة بين اإلجازات التطبيقية واألساسية
من تغيير مسالك تكوينهم في " أمد "الماجستير فيتمكين الطلبة المسجلين بالسنوات األولى من  -

  .الماجستير المهني وماجستير البحث بالمائة بين 10حدود 
  تيارية في برامج الدراسة لإلجازات والماجستيرتمكين الطالب من وحدات تعليمية اخ -
  .إيجاد معابر بين التخصصات المتقاربة داخل المؤسسة الواحدة أو من مؤسسة إلى أخرى -

آرافد لفتح آفاق التعلم وتدعيم منظومة التعليم االفتراضي  التكوين عن بعد تطوير -4-4
 مدى الحياة
 وتدعيم منظومة غير الحضوريتطوير التكوين لتكنولوجيا على والبحث العلمي واالتعليم العالي تعمل وزارة 

  .  ومكمل للتعليم العالي الحضوريالتعليم االفتراضي آرافد لفتح آفاق التعلم مدى الحياة
مع بقية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العضوي والوظيفي في تكاملها  جامعة تونس االفتراضية وتضطلع
  .في هذا المحور اإلصالحي المرآزي لدورابوالبحث 
 المتعلق بضبط مهام جامعة تونس 2008 جويلية 10 المؤرخ في 2006 لسنة 1936 األمر عدد وقد دعم

جامعة تونس  ، هذا الدور وأآده بتحديد أهدافاالفتراضية ونظام التكوين بها وعالقتها بالجامعات األخرى
  :في ما يلياالفتراضية 

  حضوري بصورة تدريجية قصد جعله تكوينا إشهاديا وتأهيليا،تأمين وتعميم التكوين غير ال -
  إدماج نسبة من الدروس غير الحضورية ضمن التكوين الحضوري، -
 توحيد المبادرات المتعبقة بالتكنولوجيات التربوية، -
تيسير نشر ثقافة التكوين المستمر والتعلم مدى الحياة في محيط قائم على العلوم والتجديد وذلك  -

 التقنيات الحديثة لإلعالم واالتصال، باستعمال
دعم تساوي الحظوظ في مجال التعليم العالي وتفادي اإلقصاء والعمل على أن يشمل هذا التكوين  -

 أآبر عدد من الجمهور المستهدف خارج دائرة الطلبة النظاميين،
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ع البحث المتواصل للتعرف على الحاجيات المتجددة للتكوين وتطوير العالقات الجامعة م -
 .المؤسسات العمومية والخاصة

  .العمل على تنمية الشراآة الجامعية في بعديها الوطني والدولي وآفاق تشريك القطاع الخاص -
  : تقنية وأخرىطار بمهام بيداغوجية وتضطلع جامعة تونس االفتراضية في هذا اإل

، وتأمين تكوين ين للطلبة النظاميالمهام البيداغوجية في تأمين تكوين غير حضوري مندمجتتمثل  -
وتكوين ، وإنتاج المحتوى البيداغوجي الرقمي المجدد،  للطلبة غير النظاميينغير حضوري شامل

  .ذة والمكونين والتقنيين والمتصرفيناألسات
المهام التقنية في إيواء المحتوى البيداغوجي الرقمي لمجابهة حاجيات التعليم غير وتتمثل  -

وإحداث وتطوير مواقع ين غير الحضوري والتصرف فيها، الحضوري، وإدارة منظومات التكو
لواب المتعلقة ببرامج التكوين والتطبيقات الخاصة بالجامعة والقيام بإثراء تطبيقات أخرى حسب ا

الحاجة، والسهر على تأمين حسن سير نظام السالمة المعلوماتية التي تربط بين منظومة التكوين 
اإلشراف على عمل مراآز التعليم عن بعد ومراآز التحاور غير ، وعن بعد ومراآز التعليم عن بعد

  .الحضوري وخابر اإلنتاج الرقمي ومتابعتها وإسداء المختلفة في مجال التكوين غير الحضوري
 بتوسيع دائرة المنخرطين في منظومة التكوين عن بعد 2002 سنة هانذ انطالقم المعنيةجامعة الاهتمت وقد 

 األولوية ءالبمختلف انتماءاتهم القطاعية مع إييين وآذلك موظفين ومهنيين من طلبة ومدرسين جامع
 إلى تنسيق مختلف األنشطة المتعلقة بالتكوين االفتراضي مع باقي الجامعات، ةهذا باإلضاف. للتكوين األفقي

 في إطار منظومة متكاملة توحد جهود وإمكانيات جميع األطراف ليكون هذا النوع من التكوين مكمال
  :عّدة مجاالت نذآر منها في تّم تحقيق جملة من اإلنجازاتوقد  .ورافدا مهما للتعليم العالي الحضوري

 ندوات تحسيسية ومحاضرات لفائدة أآثر من تنظيم تم :تكوين المكّونين والّتقنيين واإلداريين -4-4-1
أستاذ و  1900فائدة أآثر من  للمكّونين لتم تأمين تكوين من مختلف الجامعات، آما  ومسؤول مدّرس2000
 وذلك في مجاالت التعلم عن بعد والبيداغوجيا الرقمية، وتصميم المحتويات البيداغوجية دارّي و إتقني

 تأهيل  وتم. وإخراجها بتقنيات الملتميديا واستغالل منظومات التعلم عن بعد والمرافقة البيداغوجية عن بعد
 .ة الكفاءة في اإلعالمية واالنترناتفي إطار تعميم تدريس شهاد مكّونا 101

المحتوى البيداغوجي  تجديد االستثمار في مجال تم العمل على : البيداغوجي الّرقمي اإلنتاج-4-4-2
  إنتاج المحتويات البيداغوجّية الّرقمية والمضامين الّتفاعلّية واتجهت الجهود نحوأساليب الّتدريس ومناهجهو

وقد بلغ عـدد الوحدات المنجزة في . هاوإخراج  التكوين غير الحضوريوتطوير تطبيقات لتصميم وحدات
 . في طور اإلنجاز والتجويدأخرى وحدة تكوين رقمية، إضافة إلى عّدة وحدات 413مخابر اإلنتاج الّرقمي 

مجّددة في مجال التعّلم غير  تطوير مسارات تكوينوقد تم  : بعث مسارات تكوين غير حضورية-4-4-3
 صيغ تدريس مرنة تشمل الموظفين دلشامل ووسعت أبواب التسجيل في هذه الشعب باعتماالحضوري ا

  : ومن ذلك . والمهنيين الذين يرغبون في مواصلة مسارهم الجامعي أو تغييره أو تنويعه
  2003التي انطلقت منذ فيفري " التصّرف في المؤسسات"شعبة تقني سامي في  -
  2005 التي انطلقت منذ سبتمبر "إدارة وإتصال"شعبة تقني سامي في  -
  .2005التي انطلقت منذ نوفمبر " العلوم اإلستشرافية المطّبقة"الماجستير المهني في  -
 .2006الذي انطلق منذ " شهادة اإلعالمية واألنترنات"تكوين تأهيلي في  -
راآة بالش)  L3 e-miage( "األساليب اإلعالمية المطّبقة في التصّرف في المؤسسات"اإلجازة في  -

  .2006التي انطلقت منذ في جانفي : مع جامعة فرنسية 
بالتعاون مع "  راديولوجيا األعصاب والتصوير الطبي العصبي التشخيصي"الماجستير المهني في  -

 .2007التي انطلقت منذ : آلية الطب بسوسة
  :  من خالل دعم التكوين غير الحضوري المندمج  -4-4-4

 تتواصل الجهود الستكمال حيث": C2i"دة اإلعالمّية و األنترنات شهاالتكوين األفقي في تعميم  -
التعميم التدريجي لهذا التكوين و ذلك من خالل تأمين دورات تكوينّية لفائدة المنّسقين و الفرق 
البيداغوجّية وتنظيم أّيام  تكوينيــّة و دورات تأهيل لفائدة الطلبة والمكّونين وقد بلغ عدد الطلبة 
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  .2008 طالبا سنة 65.088المعنيين 
اعتماد مقاربات جديدة في ب أنجز محتوى هذه الوحدة وقد": ثقافة المؤّسسة"تعميم التكوين األفقي في -

نظومة التعّلم عن بعد على ذّمة وضع على الخّط بمواألنشطة التعّلمّية التفاعلّية  وواإلخراجالتصميم 
  . طالبا 9476لين  وبلغ عدد المسّج2008في سبتمبر " أمد"طلبة إجازات 

 دروس رقمية دعم التكوين الحضوري بالجامعات وبالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بوضع -
على الخط لفائدة الطلبة النظاميين لمساندتهم في تكوينهم الجامعي ولنشر الثقافة الرقمية و فتح آفاق 

ويتمتع الطلبة . 2008با سنة  طال7717وقد بلغ عدد المنتفعين من هذا التكوين  .جديدة أمامهم
النظاميون بتسجيل آلي بموقع الجامعة، يتيح لهم الدخول إلى منظومة التعّلم عن بعد واستغالل 

  .الموارد البيداغوجية الرقمية
 جامعة تونس االفتراضية  طورت:تطوير البنية التحتية التكنولوجية ألنشطة التعلم االفتراضي -4-4-5

 والتفاعل بين االتصالتتماشى مع خصوصيات التكوين غير الحضوري القائم على بنية تحتية تكنولوجية 
 132،  2008وتعد المنظومة في سنة . المكونين والطلبة باستغالل شبكة األنترنات ذات التدفق العالي

 مخبرا لإلنتاج الرقمي عالوة عن استوديو 13 مرآزا للتحاور عن بعد و 14مرآزا للتعلم عن بعد و 
  .ير والترآيب وقاعة للتكوين وقاعة موزعاتللتصو

 إلى تطوير هذه المعطيات والمؤشرات إلرساء منظومة متكاملة للتعليم عن بعد تفتح الوزارةوستسعى 
المجال أمام جميع التونسيين المؤّهلين للتعليم العالي، دون تهميش أو إقصاء، بما في ذلك ذوي الحاجات 

  .م في إطار تكريس مبدأ التعّلم مدى الحياة وثقافة التكوين المستمّرالخصوصية أو المنقطعين عن التعّل
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   تكوين المكونين آإحدى دعائم بناء اقتصاد المعرفة -5
يعد دعم الموارد البشرية بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث وخاصة فيما يتعلق بتكوين المكونين إن 

ار التدريس في الجامعات هو إحدى دعائم بناء اقتصاد باعتبار أن إطمن األهداف المرآزية للوزارة 
  .المعرفة

ويتواصل تطور عدد المكونين بالتعليم العالي بصورة موازية لتطور عدد الطلبة لتأمين الظروف المالئمة 
 في حدود 2005-2004فقد آان عدد المدرسين بمختلف مؤسسات التعليم العالي سنة . للتكوين والتأطير

وقد بلغ عدد . ن جميع الرتب واألصناف وباعتبار األطباء االستشفائيين الجامعيين مدرسا م16671
وهو عدد في تطـور مواز لتطور .  مدرسا18608 حوالي 2008-2007المكونين في مفتتح السنة الجامعية 

  . طالبا لكل مدرس18أما نسبة التأطير فتعادل ).  طالب إضافي9464حوالي (عدد الطلبة 
  .  مدرس سنويا1200ات اإلضافية من المدرسين في مختلف المعاهد العليا والكليات بحوالي وتقدر الحاجي

 ألف مدرس جامعي قار في 25 وتوفير حوالي المنشودةوضمانا لجودة التكوين وعمال على بلوغ األهداف 
  .  المواليةين على مستوى المحاورنتطوير تكوين المكو القطاعية إلى اإلستراتيجية، تتجه 2011أفق سنة 

  التكوين بالبحثتنمية إطار التدريس عن طريق  -5-1
تسعى الوزارة إلى تنمية إطار التدريس عن طريق تنويع شهادات الماجستير والدآتوراه، وتوفير الظروف 

  . المادية والتجهيزات المالئمة
  ويتوزع هؤالء الطلبة.2007/2008في سنة  طالبا 25141وقد بلغ عدد الطلبة المسجلين بالمرحلة الثالثة 

 تطور عدد وفي نفس الوقت،.  في شهادة الدآتوراه طالب5378 طالب في شهادة الماجستير و19763على 
آما  .2007  أطروحة سنة1574 إلى 2004 أطروحة سنة 530األطروحات ذات اإلشراف المزدوج من 
 406 منحة تعاون دولي و18طنية و منحة و418  في السنة نفسهابلغ عدد المنح الوطنية للدراسة بالخارج

  . منحة تداول في مستوى المرحلة الثالثة924 وتم رصد ،قروض
  : ويقتضي دعم تكوين المكونين عن طريق البحث العمل على

  . الترفيع في عدد طلبة الماجستير والدآتوراه وتنويع مسالك التكوين بها -
 .جال المحددة في اآلواألطروحاتمزيد الحرص على إنجاز مذآرات البحث  -
 .مزيد دعم التكوين البيداغوجي في دراسات الماجستير والدآتوراه -
 .الترفيع في عدد مدارس الدآتوراه خاصة بالنسبة إلى االختصاصات ذات األولوية  -
العمل على مزيد تحسين ظروف التأطير بما في ذلك مزيد إحداث وحدات البحث والمخابر وترشيد  -

ة في المؤسسات لغايات جماعية وتمكين الجامعات من السهر على استعمال التجهيزات المتوفر
بلوغ هذا الهدف تعميما للفائدة مع تيسير إجراءات صرف االعتمادات الموضوعة على ذمة مخابر 

 .البحث ووحداته
السعي إلى مزيد إثراء المكتبات بالمراجع العلمية ودعم اإلعالم العلمي واالشتراآات في الدوريات  -

نية وقواعد البيانات الرقمية مع ضمان تقاسمها بما يساعد الطلبة على التكوين والباحثين االلكترو
 .على إنجاز أطروحاتهم

 .التشجيع على بعث بعض التجارب النموذجية للتكوين بالتداول -
 .إيالء المزيد من العناية لإلشراف المزدوج على رسائل البحث وأطروحات الدآتوراه -
تية من حيث الربط والتدفق واألنظمة المعلوماتية والتطبيقية ذات الطابع دعم الشبكات المعلوما -

 .العلمي أو في مجال اإلدارة والتصرف ودعم الرقمنة إنتاجا واستغالال

  الجامعات الداخلية سياسة االنتدابات ودعم -5-2
صاصات ذات تسعى الوزارة إلى توجيه سياسة االنتدابات لدعم نسب التأطير وسد الحاجيات في االخت

  . األولوية ودعم الجامعات الداخلية والفتية
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 % 25وتوزع أآثر من .  من المدرسين في الجامعات الداخلية1210 انتداب وترقية 2007وقد تم في سنة 
وتم تشجيع المدرسين الجامعيين على مساندة هذه المؤسسات . من هؤالء المنتدبين على الجامعات الفتية

 2007 سبتمبر 11 المؤرخ في 2007 لسنة 2318 إضافية إثر صدور األمر عدد بالقيام بساعات تدريس
المتعلق بضبط المقدار اليومي لمنحة التنقل الخاصة بالمدرسين الباحثين المدعوين للتدريس ببعض 

  . الجامعات الداخلية وشروط إسنادها
 :وسيتم العمل على تأآيد هذا التمشي من خالل 

 االختصاصات المستحدثة آاإلعالمية والملتميديا واللغات المطبقة سد النقص من المكونين في -
واختصاص السياحة والصيد البحري وتربية األحياء المائية وهندسة المعدات الفالحية وتكنولوجيا 

  .البيئة والمواصالت والرياضيات التطبيقية وغيرها 
 " .أ"دعم الجامعات الفتية بمدرسين باحثين من صنف  -
المدارس العليا لعلوم وتقنيات آقارون سسات التي ال يوجد بها مدرسون جامعيون  تمكين المؤ -

  .الصحة من إطار تكوين جامعي قار
مزيد االستعانة بالكفاءات التونسية داخل البالد في إطار عقود مجزية وتكثيف التمديد في فترة  -

األساتذة المحاضرين الذين يقومون المباشرة إثر بلوغ سن التقاعد بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي و
 .فعال بتأطير البحوث

 .مزيد االستعانة بالخبرات التونسية في الخارج من مدرسين وباحثين ومختصين -
مزيد االستعانة بالخبرات األجنبية ودعم اتفاقيات الشراآة بين المؤسسات الجامعية التونسية  -

 .ونظيراتها األجنبية
 .تميزين في مجال التأطيرمزيد االستعانة باألساتذة الم -
تحقيق التكامل داخل الجامعات الفتية وتمكينها من تأمين تكوين في آافة االختصاصات قصد تسهيل  -

 .استقطاب الكفاءات إليها

  التكوين البيداغوجي للمدرسين تكثيف -5-3
 الوزارة يشكل التكوين البيداغوجي للمدرسين جهدا مستمرا تؤمنه الجامعات آل في ما يخصها وتدعمه

  . بدورات مكثفة وموجهة في المحاور المستحدثة
  : وتنويعه من خالل تكثيف التكوين البيداغوجي للمدرسينويتجه العمل على 

 من رتبة أستاذ لفائدة المدرسين الجد للتكوين البيداغوجي ندوات على المستوى الوطني تنظيم -
   .مساعد ومساعد

للمنتدبين الجدد أو في  آل جامعة أو مجموعة جامعات على مستوىتنظيم حلقات تكوين بيداغوجي  -
   .إطار دراسات الماجستير

تكوين أفقي في منهجيات التدريس واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال للتدريس وآيفية تأمين  -
  . وصي حسب المواد أو عائالت المواد تكوين خصتأمين. إعداد الدروس والتقييم

 . أساتذة تونسيين من ذوي التجربة والكفاءة أو من قبل أساتذة زائرينتأمين هذا التكوين من قبل -
 والمتعلق 2008 نوفمبر 25  فيوقد شرعت الوزارة في تكريس هذا التمشي حيث نص القرار المؤرخ

ضرورة أن يخضع المنتدبون الجدد من داغوجي على يد في التكوين البدبضبط مشارآة المدرسين الج
تابعين للجامعات الذين لهم رتبة أستاذ مساعد ومساعد، وآذلك من المدرسين المدرسين الباحثين ال

التكنولوجيين الذين لهم رتبة محاضر تكنولوجي أو تكنولوجي إلى تربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة 
  .واحدة

 أو  اإلقليميوويشتمل هذا التربص على حلقات التكوين البيداغوجي التي تنظم على المستوى المرآزي أ
  .الجهوي أو في إطار الجامعة المعنية

والمواظبة على حضورها من العوامل األساسية  واعتبر القرار المشارآة في حلقات التكوين البيداغوجي
 آما يؤخذ بعين  وتؤخذ بعين االعتبار عند النظر في ملف الترسيم من طرف الهيئات المعنية.لتقييم التربص

  .جاز أطروحة الدآتوراهاالعتبار التقدم الفعلي في إن
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   الجامعية الحياةتطوير  -6
 الذي تعتمده الوزارة في ، والتوجه العاميستدعي التطور الكمي ألعداد الطلبة المسجلين في التعليم العالي

 والتميز، بذل جهود إضافية التفوقالظروف المحفزة على لتمكين الطلبة من الحياة الجامعية جودة تحسين 
  .النوعيو الكمي يينعلى المستو ةات الجامعي الخدملتطوير

  تطوير الخدمات الجامعية ودعم جودتها -6-1
يستدعي تطوير الحياة الجامعية وتحسين جودتها العمل على مزيد تحسين ظروف السكن الجامعي، وتطوير 

  . على مستوى المنح والقروضاإلنفاقالتغذية الجامعية وترشيد سياسة 
  : ن الجامعي العمل على يقتضي تحسين ظروف السك

   بناء وتجهيز فضاءات سكنية باألقطاب الجامعية المستحدثة مواصلة -
تحفيز القطاع الخاص قصد تحمل جزء من أعباء الخدمات الجامعية وذلك بالتوازي مع تحقيق  -

 .نسبة اإليواء المرتقبة
، ليص ظاهرة االآتظاظ تقمزيد العمل علىويقتضي تحقيق الهدف المتعلق بتطوير التغذية الجامعية 

بالتناسب مع تزايد عدد عدد األآالت الموزعة يوميا و عدد المقاعد بمختلف المطاعم الجامعية تطويرو
على قيمة التسعيرة الرمزية التي يدفعها قدر اإلمكان المحافظة  و،طالبي هذا النوع من الخدمات الجامعية

ى ضمان سالمة األآلة والحفاظ على قيمتها الغذائية  فضال على الحرص عل،يةالطالب مقابل الوجبة الغذائ
   :من خاللوذلك 
  .ترآيز منظومة تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة -
تكثيف التكوين الميداني لألعوان الساهرين على سير المطاعم في مختلف مجاالت حفظ الصحة  -

 .وسالمة التغذية
لتجهيزات الحديثة والمتطورة لمواآبة الحاجيات مواصلة تأهيل المطاعم المتواجدة بالمعدات وا -

 .المؤآدة لتجويد نوعية الخدمات والتحكم في آلفتها
 إسناد المنح والقروض أما على مستوى ترشيد سياسة المنح والقروض الجامعية فيجدر التأآيد على أن

. دنى المهني للولي األالجامعية يخضع إلى مقياس الدخل السنوي لعائلة الطالب والرجوع أساسا إلى األجر
 والتطور الملحوظ للمستوى ،من جهةالمعمول به حاليا فاق على نفس المقدار األقصى ن فإن اإلوتبعا لذلك

أن تصبح المنحة من مآل أبناء العائالت ب يؤآدان التوجه المتعلقالعام للدخل في البالد من جهة أخرى، 
  .المعوزة دون سواهم

  اإلحاطة النفسية للطالب دعم التغطية الصحية و-6-2
  :لتحقيق األهداف التاليةعاون مع وزارة الصحة العمومية التدفع وويكون ذلك بتثمين المكتسبات الحالية 

 عدد الفحوص الطبية التي تشمل آافة طلبة تدعيمبتوسيع التغطية الصحية والوقائية للطالب  -
بة المرحلة الثالثة وجميع الطلبة األجانب السنوات األولى والنهائية من التعليم العالي إلى جانب طل

مع متابعة ومعالجة حاالت القصور المالحظة أثناء هذه الفحوص وتوفير الوسائل الضرورية 
  للتغلب عليها وتيسير إدماج الطلبة في محيطهم الجامعي، 

صحّية مواصلة تنفيذ السياسة الصحية المعتمدة والمتمثلة في ضمان العالج المجاني بالمؤسسات ال -
  .  سنة28العمومية لكافة الطلبة دون 

الحرص على توفير اإلرشاد واإلحاطة النفسية للطالب وذلك بدعم مكاتب اإلصغاء وتعميمها  -
تدريجيا بجل المؤسسات الجامعية من ناحية وتكثيف حصص اإلصغاء الوقائي والتواصل الجماعي 

  . من جهة ثانية

   بالوسط الجامعيوتنويعها ة ثقافية والرياضياألنشطة ال تكثيف -6-3
يعد الفعل الثقافي الطالبي رافدا من روافد بناء مجتمع متأصل في حضارته وتاريخه ومتفتح على روح 
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  :يجدر العمل على وتكريسا لهذا التوجه  .العصر
التطور المتواصل للمنح المرصودة لمعاضدة المؤسسات الجامعية على دعم نواديها واستقطاب  -

  .ن للطلبة ضمن أنشطتهاأآبر عدد ممك
 .مواصلة اقتناء التجهيزات الفنّية والتنشيطية مع العمل على ترشيد توظيفها داخل فضاءات التنشيط -
نشر الثقافة الرقمية عبر إرساء برامج ترمي إلى تشجيع المؤسسات على توفير المعدات الضرورية  -

اصة وتتمتع اليوم أغلب المؤسسات ومساعدة المؤطرين على تنظيم حلقات تكوينية لفائدة الطلبة خ
 .الجامعية بشبكات إعالمية داخلية

دعم اإلطار البشري التنشيطي في مختلف المجاالت الثقافية وذلك بانتداب منسقا ثقافيا باإلضافة إلى  -
 .ارتفاع عدد المنشطين

يد اتصالها تفعيل دور المراآز الثقافية الجامعية بهدف تنويع أنماط التنشيط الموجهة للطلبة ومز -
بالمحيط الثقافي الوطني وتطوير نسبة عدد الطلبة المنخرطين والمستفيدين بأنشطتها، آما تسعى 

زيز المراآز الوزارة إلى العمل على إحداث مراآز ثقافية جديدة بالمرآبات الجامعية الكبرى لتع
اآة فاعلة مع محيطها تشجيع الفضاءات الثقافية وحّثها على تحقيق تعاون وشرالثمانية المتواجدة و

  .الخارجي
  


