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 وبرنامج االتحاد األوروبي  

 

 تحسين الحوكمة

 في نظام التعليم العالي في تونس:

 الجامعاتنحو استقاللية 

 وآليات جديدة لضمان الجودة

 

 االستقاللية، الحوكمة وضمان الجودة 

   .في الجامعات التونسيّة 
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 الكتاب

 ة منوبة(ري )جامعنادية عم

 دربالة )جامعة منوبة(ريم بو

 )جامعة منوبة( يدرحيعماد 

 (بانتيون ـ السربون 1إريك فالي )جامعة باريس  

 

 المساهمون

 )جامعة تونس االفتراضيّة( شير علوشب

 خليل عمنوشي )جامعة منوبة(

 (1كلير جانيت )جامعة باريس 

 أونيماد(ـ ـ يّةجامعات المتوّسطالسيلفيا ماركيون )اتحاد 

 الريفي )جامعة منوبة(هشام 

 

 الشراكة 

جامعة منوبة وبدعم من اتحاد جامعات بالتعاون مع بانتيون السربون  1جامعة باريس  نّسقتهالذي  تقريرلا هذا

 كل شركاء المشروع.مل ش قد  المتوّسط:"اونيماد"

    
 

 /http://www.sagesseproject.eu :الموقع اإللكتروني

+ التابع  إراسموس، بتمويل مشترك من برنامج تحسين الحوكمة في نظام التعليم العالي في تونسل SAGESSEع يهدف مشرو

ليات الحوكمة والتمويل القائمة آو، إلى تحديث نظام التعليم العالي في تونس من خالل تعزيز نظام ضمان الجودة  لالتحاد األوروبي

   على النتائج. 

 

س إراسمو ترك من شويل متمب  

االتحاد األوروبي  رنامجبو  

 

 

وال يمكن تحميل المفوضية    .يعكس آراء المؤلفين فقط بل ، للمحتوى تأييدا ال يشكل دعم المفوضية األوروبية إلنتاج هذا المنشور 

 المسؤولية عن أي استخدام للمعلومات التي يحتويها.  
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 االستقاللية، الحوكمة وضمان الجودة عنوان الوثيقة:
 .ةالراهن لحالةا -لتونسيّةت افي الجامعا 
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هرس الف  

رات اختصقائمة اال  

 قائمة الجداول

 قائمة الرسوم البيانية

شكالقائمة األ  

التمهيد: منهجية العمل       

 مرجعية الالمقارنة وتعريفات امعات وحوكمتها: الاستقاللية الج .1
 تعريفات االستقاللية الجامعية  .1.1

 روبا.     الحوكمة واالستقاللية في جامعات أو2.1

 معطيات عامة .1.2.1

 مثال البريطاني.  ال2.2.1

 الفرنسي واإليطالي و ثال اإلسبانيالم.  3.2.1

 ونس: معطيات عامةالتعليم العالي والبحث العلمي في ت .2
 ية  ونسالت ةتاريخ تأسيس الجامع .1.2

 أنشأته الدولة للدولة  الجامعة الوطنية: ما والدة  .1.1.2

 تونسية وطرق حوكمتهاح الجامعة الالمسار إص .2.1.2

 في تونسرقام المفاتيح للتعليم العالي .     األ2.2          

 زلة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العمومية في تونس. من1.2.2                     

 عليم العالي في منظومة الت. منزلة الطلبة والمدرسين 2.2.2 

 نس. منزلة البحث العلمي في نظام التعليم العالي في تو3.2.2 

 الحوكمة في التعليم العالي التونسيهياكل  . 3.2

. هيكل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس 1.3.2                       

 عليم العالي في منظومة الت لمدرسين منزلة الطلبة وا  .2.3.2   

 حوكمة الجامعات التونسية. هيكل 3.3.2   

 والمعاهد والمدارس  ليم العالي: الكلياتمؤسسات التع تنظيم.  4.3.2   

 ( 2018-2008) حسنةوالممارسات ال 2008: تفعيل قانون جامعات التونسية واستقالليتها. حوكمة ال3

 مسار بطيء وعسير : 2008. تفعيل قانون  1.3        

     عاليمنهج ضمان الجودة في هياكل التعليم ال طبيق ت. 1.1.3 

 معات والمؤسسات . التقييم الداخلي للجا2.1.3

 : وضعية المراصد شراتوضع مؤ. 3.1.3

 اقديةالتع نحو إعادة تعريف العالقات بين الوزارة والجامعات: وضع. 4.1.3

 ولوجية غة علمية وتكنعمومية ذات صبنتقال إلى مؤسسة . اال5.1.3
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 : شل. عوامل الف2.3

 عاتية الجامبة الستقاللمتضارالمفاهيم ال. 1.2.3 

 مضبوطة . مسؤوليات محدودة وغير 2.2.3       

 مناسب ير . نظام معلومات غ3.2.3       

 ان الجودة سات حسنة في مجال ضمب ملموسة وممارتجار. 3.3

 . برنامج دعم الجودة1.3.3      

 اريع األوروبيةشلم. ا2.3.3 

 ورة غير متكافئة منا ش، هوامالستنتاجات: استقاللية محدودةاالتأليف و

 االستقاللية األكاديمية للجامعات التونسية  .1

 االستقاللية التنظيمية للجامعات التونسية  .2
 لية المالية للجامعات التونسية  االستقال .3

 ة االستقاللية في مجال الموارد البشرية للجامعات التونسي .4

 على سبيل الخاتمة  .5
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مختصرات:قائمة ال  

اءات مصادقة على الكفمركز المسيرة المهنية وال:    4 C 

AMUE وكالة تعاون الجامعات والمؤسسات : 

ATOS :  اإلداريين والفنيين والعملة وأعوان المصالحاألعوان 

BEPP :  الي والبحث العلميدى وزارة التعليم العلمكتب الدراسات للتخطيط والبرمجة 

CDMT  :لمتوسط إطار اإلنفاق على المدى ا 

CITE  : الترتيب الدولي لنمط التعليم 

DGET سات التكنولوجية : اإلدارة العامة للدرا 

EES  مؤسسات التعليم العالي : 

EESR ؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي: م 

EPST جيةكنولو : المؤسسات العلمية ذات الصبغة لعلمية والت 

EUA  : رابطة الجامعات األوروبية 

GBO  حسب األهداف  نيةالميزا : التصرف في 

HCERES تعليماألعلى للتقييم والبحث العلمي وال  مجلس: ال 

IEAQA وضمان الجودة واالعتماد : الهيئة الوطنية للتقييم 

ISET  المعهد العالي للدراسات التكنولوجية : 

MESRST : في تونسبحث العلمي ارة التعليم العالي والوز 

OCDE ميةنعاون االقتصادي والت: منظمة الت 

PAQ  برنامج دعم الجودة : 

PromESsE برنامج تحديث التعليم العالي ودعم التوظيف : 

UVT  الجامعية االفتراضية بتونس : 

SG اتب العام: الك 
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 قائمة الجداول 

 2017حث في تونس في مؤسسات التعليم العالي وهياكل البعدد  : 1عدد الجدول 

 ونسفي تكل جامعة  حسب (ت، المدارس والمعاهد يا الكل) المؤسسات: تطور عدد 2 جدول عدد ال

 لجامعيين والطلبة في تونس تطور عدد المدرسين ا: 3ل عدد دوالج

 2017عب التعليم العالي في تونس ش: توزيع 4الجدول عدد 

 2017في تونس سنة  نشورات المدرسين والباحثين البان: م5الجدول عدد 

 ة التونسية وتواريخها التي أجريت في الجامع: عدد التقييمات الداخلية 6الجدول عدد 

 : عدد التقييمات الخارجية التي أجريت في الجامعة التونسية وتواريخها7 الجدول عدد 

 قائمة الرسوم البيانية

 سعة في تونحسب كل جام: عدد األقسام 1عدد الرسم البياني 

 ةحسب كل جامع: عدد المدرسين 2ي عدد البيانالرسم 

 الطلبة حسب كل جامعة  : عدد 3الرسم البياني عدد 

 العالي  شطة داخل مؤسسات التعليمالجودة النالجان : عدد 4الرسم البياني عدد 

 شريك لجان الجودة في اتخاذ القرار : ت5الرسم البياني عدد 

البالد إلى الخارج( إلى حدود سنة   الذين غادروا المدرسينبالتعليم العالي ) رسين الملحقين: عدد المد 6الرسم البياني عدد 

2018 

 دليل اإلجراءات في الجامعات التونسية : وجود 7الرسم البياني عدد 

 ألعوان اإلداريين في الجامعات التونسية: وجود بطاقات حضور مفصلة ل 8الرسم البياني عدد 

 2018إلى    2008تي تم تنفيذها في الجامعات والمؤسسات من  ودة الج ضمان الجشاريع برامعدد م:  9الرسم البياني عدد  

 شكال قائمة األ

 التقييم والحوكمة: تنظيم هياكل  1شكل عدد ال

 سالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتون :2عدد شكل ال

 : الهيكل التنظيمي للجامعة3دد  ع شكلال 

 لة للمراصدموك: المهام ال4عدد  شكلال

 اصد لمصادر خلل المر السببي   : التحليل5عدد شكل ال

 في الجامعة مات : نظام المعلو6عدد  شكلال
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 المقدمة: منهجية العمل

 

يمثل هذا التقرير أول كتيب عن القسط األول من األعمال المندرجة في مشروع 'حكمة'. وهو ثمرة    
والمم الحوكمة  حول وضع  آراء  وتبادل  الجامعات اتشخيص  مستوى  على  الحوكمة  مجال  في  رسات 

 التونسية واألوروبية. 

ما الذي تحقق في مجال استقاللية  و عبارة عن إجابة عن سؤال بسيط:  والعمل المنجز في هذا التقرير ه 
إن محاولة اإلجابة عن هذا السؤال أمر غير هيّن وذلك لصعوبة موضوع    الجامعات التونسية وحوكمتها؟

ة مجال التحليل. وهو ما دعانا إلى تبني خطة منهجية توّظف أساليب مختلفة لجمع  يالبحث وخصوص 
مقاربة ثالثية األركان تجمع بين المحادثات الفردية، والمحادثات الجماعية، والمالحظة    انات نعتمد فيهابي

الشك المقاربة  المنهجية من تجاوز  بيانات توثيقية وستمكننا هده  إلى جمع  البسيطة لالمباشرة إضافة  ية 
 ليكون النظر الى واقع الحوكمة الجامعية أعمق من خالل زوايا تكميلية متعددة.

ع ديسمبر  بدأنا  بين  الممتدة  الفترة  في  وتأويل    2018وأفريل    2017ملنا  وتحليل  جمع  عملية  بإنجاز 

القانونية   للنصوص  للتعليم وتأليف  ا  المنظمة  ولتقارير حول حوكمة  العلمي،  والبحث  جامعات  لالعالي 
لتقويم الذاتي، نجزتها الجامعات التونسية، ولمرجعيات التقويم، واواستقالليتها، وللخطط والتقارير التي أ

العالي والبحث العلمي في تونس، ولوثائق صادرة عن  العلمية والمقاالت المتعلقة بالتعليم  وللدراسات 
 الهيئات الوطنية والعالمية، ولمقاالت )انظر البيبلوغرافيا(

في إنجاز عمل ميداني من خالل محادثات واجتماعات لتبادل اآلراء    2018ثم شرعنا منذ بداية مارس  

في وزارة التعليم   2018مختلف الفاعلين. فأنجزنا خصوصا سلسلة من المحادثات في شهر أفريل    مع

الميزانية حسب   يالعالي والبحث العلمي بتونس )إدارة العالقات الدولية، خلية الحوكمة، خلية التصرف ف
المحادثات الفردية األولى  األهداف(، وفي الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد. وقد مكنتنا هذه  

، وقد كان االستبيان األول، ذو الصبغة   2018من بلورة استبيانين ثم إرسالهما إلى كافة الشركاء في ماي  

الملحق )انظر  الجامع1العامة  إلى  الموّجه   ، تشكيل صورة ا(  على  مساعدتنا  إلى  يهدف  التونسية،  ت 

ثم   تونس،  في  الجامعية  المنظومة  عن  ومحينة  خصوصية واضحة  أكثر  ثان  باستبيان  أردفناه 
السلطة 2)انظرالملحق بالحوكمة وباالستقاللية وبممارسة  العامين ومتصال  الكتاب  إلى  ( وكان موجها 

الق العالي وفي الجامعات  روبضمان الجودة وبالتقييم وبكيفية اتخاذ  التعليم  ار إلخ، وذلك في مؤسسات 
ن وظائفهم، وقد نُقِّّح هذا االستبيان فيما بين جوان وسبتمبر  التونسية حيث يمارس أولئك الكتّاب العاّمو 

، وقد قّدم عديد المشاركين، وخصوصا الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، جملة من المقترحات  2018

 ستبيان. لتطوير هذا اال

جويلية   12األول لمشروع حكمة في    يطقدمت نسخة أولية عن هذا التقرير ونوقشت أثناء االجتماع الوس

بانتيون السوربون. وتم أثناء هذا االجتماع تنظيم ثالثة فرق مختصة   1، وذلك في جامعة باريس  2018

عات ونوابهم من جهة أخرى متجمع الكتاب العامين والمسؤولين اإلداريين من جهة، وبين رؤساء الجا
: عملية وإدراكية، تهدف إلى جمع  مقاربتين(. وكانت فرق العمل هذه التي تعمل بحسب 3)انظر الملحق

انتظارات المشاركين وآرائهم، وتقويم تجاربهم وتمثالتهم عن النظام الجامعي الحالي، وفهم الطريقة التي  
ة واالستقاللية إلخ. وقد شكل عدد من المالحظات  مبواسطتها يكّونون تصورهم للواقع في مجال الحوك

ات المتعلقة بآفاق مستقبل الحوكمة في الجامعات التونسية في  إغناء لهذا التقرير. وسيتم إدراج المعطي
كتيب ثان مستقل عن هذا الكتيب. أما المعطيات المتعلقة بالوضع الراهن عن نظم المعلومات المستخدمة 

جويلية فقد تم إدراجها ضمن هذا    12لتي جمعها وقدمها السيد بشير علوش يوم  افي الجامعات التونسية و 

 التقرير.  
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، 2019خضع هذا التقرير في صيغته النهائية لجملة من التعديالت واالضافات في شهري جانفي وفيفري  

بالجانب    قلهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد )تصويبات تتعل قام بها عدد من المؤسسات: ا
العامين(؛ وزارة التعليم    الستبيان المخصص للكتابالوقائعي آخذة بعين االعتبار مدى إسهامها في إعداد ا

العالي ومكتب الدراسات للتخطيط والبرمجة )إصالحات تتعلق بالجانبين الوقائعي واإلحصائي(؛ خلية 
ه في وزارة التعليم العالي )تعليقات وإض  فات تتعلق بالتصرف في الميزانية حسب االتصرف المالي الموجَّ

يد الجامعي )إضافة تتعلق بما قامت به الوزارة مؤخرا  األهداف ونظام المعلومات(؛ االدارة العامة للتجد
من إجراءات في مجال التكوين األساسي والتكوين المستمر(؛ جامعة قابس )إضافات تتصل بإحصائيات  

 مراجعة معمقة وتعديالت وتعليقات على مجمل هذا التقرير(. )تخص الجامعة(؛ جامعة تونس االفتراضية  

التقرير على ثال تضم ثمانية أقسام تنتهي بخاتمة تأليفية عامة. ويستند إلى عدة   ثة أجزاءويتوزع هذا 
رسوم توضيحية )ترسيمات ورسوم بيانية(، ومالحق، وإحصائيات، ودراسات موضعية، ومقتطفات من 

بني بشكل مستقل ليُسّهل عملية القراءة. ولئن لم يأت هذا التقرير على كل منصوص قانونية. وكل قسم  
بشك بموضوع  الميادين  تتعلق  أساسية  تساؤالت  عن  متنوعا  مشهدا  قّدم  أنه  في  الفضل  فله  معمق،  ل 

التونسية. الجامعات  في  للجامعات  الحوكمة  الدوليين  للشركاء  فهم  مفاتيح  نفسه  الوقت  في  يقدم  وهو 
جامعية صورة واضحة، ولكنها خالية من التباكي عن مواطن القوة والضعف في الحوكمة الو التونسية،  

 نسبة إلى الفاعلين في هذه المنظومة.بال

يقدم القسم األول مقاربة نظرية أولية. وهو يسائل مفهومي "الحوكمة" و"االستقاللية" بصفتهما مفهومين 
لين في مسار  متعددي المعاني ومركَّبين التاريخ، وحاويين لجملة العمليات التي ُوضعت لتمّكن   ومتَحّوِّ

المهام بمختلف  القيام  من  الجامعات   الجامعة  حققته  ما  آخر  عن  مقارنيّة  صورة  وتقّدم  بها،  المنوطة 
 األوروبية من تطورات في مجالي الحوكمة واالستقاللية.

معطي خالل  من  التونسي  العالي  التعليم  لوصف  فمخصص  الثاني  القسم  خارطة اأما  وعبر  مرقّمة  ت 
 وكمة.تفصيلية تخص األجهزة التي يعتمدها في مجال الح

اعتم حين  التونسية في  الجامعات  في  والحوكمة  االستقاللية  عن  "واقعية"  أكثر  مقاربة  الثالث  القسم  د 
( األخيرة  العشر  السنوات  الصلة 2018ـ2008وتحوالتهما خالل  وثيقة  مفاهيم  يتمحور حول  وهو   .)

واإلنجاز،  باإلدارة والتقييم،  الجودة،  مسار  وهي  األساس الجامعية،  والنظام  العالئقية،  ي، والحوكمة 
، ويسعى هذا القسم إلى فهم األسباب التي 2008والمسؤولية، ونظام المعلومات إلخ، التي أدرجها قانون  

م الثالث يحدد جملة س. وعلى هذا النحو، فإن هذا القذي يفتقر إلى الصرامةأدت إلى إقرار هذا القانون ال
الممارسا التي  من  األسباب  يبيّن  كما  النموذجية  والتجارب  الجيدة  في  ت  ناجعة  إلى شلل حوكمة  أدت 

 الجامعة التونسية. 

وختاما، تقّدم الخالصة التأليفية النهائيّة صورة عن مختلِّف أوجه االستقاللية في الجامعات التونسيّة في 
2018. 

خصوص إلى السيدة ألفة قاسم والسيد سليم شورة  لتّوّجه بالشكر على وجه الاويوّد واضعو هذا التقرير  
لهم أن يطلعوا على المعلومات الصادرة عن وزارة التعليم العالي؛ والسيد منير بن عاشور   اللذْين أتاحا

وفريق الهيئة الوطنية لضمان الجودة وكذلك كل الزمالء الذين أسهموا في هذا المشروع وأجابوا عن 
مكنهم  ستبيانات. ويعبرون عن شكرهم الخاص للسيد بشير علوش عن جامعة تونس االفتراضيّة الذي  الا

من إحدى صيغ مقاله غير المنشور وعنوانه "منجزات التعليم العالي التونسي وتطوره خالل العشريتين  
نهم للتقرير األولي  ااألخيرتين. هل ضحينا بالجودة في مقابل الضغط الكمي"، كما يعبّر المؤلفون عن امتن

المتعلّق ب نظام المعلومات في الجامعات  الذي تم تحريره في إطار القسط الرابع من مشروع "حكمة" 
 التونسية.    
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 استقاللية الجامعات وحوكمتها:

 المرجعيةالمقارنة و اتالتعريف
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستقاللية الجامعية    اتتعريف .1.1

الجامعاال"  طلح مص  دمتخسا   النموذج   حديد تمن أجل    ،على وجه الخصوص  ،ة"يستقاللية 

النحو   للجامعة   الجديد تم   على  له الترو  الذي  أوروبا   يج    بولونيا  مدينة  شروع م  حسب  في 

يعيدون  على دراية بأنهم    شرون لهذا المشروعمباالكان    ،هذا المصطلح  توظيفهم وب  .اإليطالية

فياستخدام مصطلح   بقيم    التاريخ   ضارب  ونعنييالجامع  المجالفي    راسخةومرتبط   ،  

جديدا    ابعد  منح في الحقيقةبولونيا    دينة شروع ممغير أن    .التفكير والتدريس حرية  أساسا  

 .  ساتيمؤس منوال كيان إداري مبني على  إلى للجامعة انتقاال  باعتباره" االستقالليةلمفهوم "

 البعيد.  ىمداستقاللية "على ال" لفظ معانيفي ث حنتغاضى عن الب ن أ  بداية نا لذا ال يمكن
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لية  االستقالطالما اتخذت االستقاللية الجامعية بعدين أو وجهين:  ل  دعنا نقدم الفرق األول:

ا   خارجيةال تكون  أن  محملجامع)وهو  مة  والدينية  ية  السياسية  القوى  ضغوطات  ن 

قار( تمويل  داخليةتقساحتما وجود    تبعيستوهذا    واالقتصادية وذلك عبر  قدرة    اللية  أي 

  في صلب   تعتبر ئ التي  تحديد القيم والمباد  يتيح لهم أعضاء الجامعة على التنظيم الذاتي الذي  

 الجامعة.  ماهم

  12  بين القرنين  امعاتلجل  العصر األول   كانوقد  )  جامعي في أوروبا   هيكلأول    سستأ

نم  (18و شراكات    وذج وفق  أو  والمتعمتنوعة  شراكة  المعلمين  ستقاللية  اال)   مينلبين 

تحت  البقاء  مع  ،  عن السلطة السياسية  معزلعملهم الخاصة ب  وضع قواعد  تيح لهميداخلية(  ال

الكنيسة  وصاي تمة  دونيسا"ل  نحالتي  رت و  ،(اإلجازة )  شندي"تسيا  تهي    مزاولةب  سمحبة 

  مجموعةتعني  التي  و  ،الحريات الجامعية  والدةفكانت  (:  الخارجية)االستقاللية    ،ريسالتد

لعالم اإلسالمي  ا  يعرفلم  هذه األثناء،    وفي .  (  2012تيازات القانونية )شارل وفرجرمن االم

المعنى  " بهذا  للكلمة، الدقجامعات"  تدريس    هديل  نتكا  بل   يق  عمها  تد  هورةشممراكز 

لنظام شراكة أو امتيازات بل    وغير خاضعة ،  ف(ا وق)نظام األ  العامة  همات الخيريةالمسا

 ( . 2013ي له توافق العلماء االجتماعي )مبدأ اإلجماع()فالعدّ يُ  حر تنافس نموذج ل

الخصوص،  على وجه  19القرن  صوال إلى و 18القرن   من بداية الدول القومية مع تطور

تحت    لتصبح  . الفاعلة  األمة  قوىى  إحد  جامعةاعتبرت القام العصر الثاني للجامعات حيث  

  .موميةع  تتمويال  تأضحد  ق   ها،تكن جميع  ، إن لمهاتتمويال  غالبية  أنأي  ،  إشراف الدولة

  وضع   في ضوء هذه التحوالت،و  .ون على الجامعة إلى موظفي دولة شرف الم  لتحو  ،لكذك

شترط  يالذي  و  ، العلمي  حرية البحث  على   قوم ي  الجامعية )همبولت(  ياتلحرل  جديدتعريف  

وع إلى  الرجببل  اهتمامه    محاورل  أثناء تحديدهة  خارجي  قوىإلى    أاّل يخضعالجامعي    على

  امكانأضحت  د مكان لنقل المعرفة بل  مجرّ نها  تعرف على أفلم تعد الجامعة    الحقيقة الكونية.

االستقاللية الجامعية  فأصبحت   .ككلّ اإلنسانية والمجموعة  ، مةتقدم األتحقيق لو اتلالكتشاف

النحو هذا  وفرجر  علميةوبيداغوجية    ، على  )شارل  التصور    (. 2012باألساس  هذا  إن 

الذي  ،  وطنيةوحكومية  عة  ماجل للتقدم، هو  ال  اعتمدته باعتبارها أساسا  إبان    ونسيةتالدولة 

 . (2004)سينو استقاللها

وع االقتصادية  األزمة  التعليم  إن  الجد  طفرة و العاليولمة  المعرفة  رافق  اقتصاد  الذي  يد 

الرقمية العالي منذ سنة    قلبت  عوامل،  الثورة  التعليم    نةديم  شروعم  وكان  .1990مشهد 

في سوق    ية أداة لدمج جامعات أوروب  ، تقارب أوروبية  ديناميكية   هعلى أن  طرحالذي    ،اولونيب

في هذا    ، على النحو الذي تم تصورهاتقالليةساال  تتجلى  .(2017جامعية معولمة )موسالن  

  داري لتطوير مواردها الخاصةلى أن تدير شأنها حسب منوال إقدرة الجامعات ع  في  ،السياق

فيخأ  بينما الدول  ا  التخلي   ذت  في  اتها  لتزامعن  استقاللية  نفسه  الوقت  في  فهي  جزئيا، 

الميالتصرف   في  ذاتية  استراتيجيات  تطوير  على  القدرة  واألوفي  التنظيمي  كاديمي  دان 

وعن  تطوير التقييم الداخلي والخارجي  . إن هذه االستقاللية ال يمكن فصلها عن  العلميو

تتب ال  فهي  االعتماد،  ول  ع آليات  بعينه  تنظيميا  بين مجلس  تقوم  كنها  نموذجا  الفصل  على 

 . ين المجلس العلمي )منبثقا عن هيئة الجامعة(اإلدارة )كواجهة خارجية( وب
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  جامعاتد الاتحاسنحتفظ هنا بالتعريف الذي أدرجه    ف الجامعة إداريا،إعادة تعري  إطار  وفي

ا  ير هذالضرورية لتطوستقاللية  الليميز أربعة أشكال  في إعالن لشبونة والذي    األوروبّية

 الجامعي الجديد. كل الش

األكاديمية - التوجيه    :االستقاللية  في  القرار  اتخاذ  على  التكويالقدرة  ن  ومضمون 

 ا والبحوث المنجزة في الجامعة  والبيداغوجي

  للجامعة  الداخليوالتنظيم  يرة  دالقدرة على تحديد الهيئات الم  االستقاللية التنظيمية: -

 ي واللوائح( ن األساسو)القان

 ( الرسوم القدرة على خلق موارد ذاتية )ضبط  أساسا ملشت  الية:االستقاللية الم -

بط االنتدابات والترقيات والمسيرة المهنية  على ض  القدرة   : استقاللية الموارد البشرية  -

 الجامعة   موظفيل

 

 جامعات أوروبا  ستقاللية في الحوكمة واال .2.1

 

، بينت  تاريخية تقدم ذكرها  من تطورات  شهدتهما  في أوروبا و  ة الجامعيةؤسسإن عراقة الم

أوحد   في هذا    اختالفات كبيرةوجود  نالحظ  إذ    .الجامعية  اتللمؤسسأنه ال يوجد نموذج 

شروع مدينة  م  طبق د  لق  وبين الجامعات.  داخل البلد الواحد   وحتى   ،اأوروببلدان  بين  المجال  

القوة األمر الذي أفضى إلى نتائج    متفاوتة ية  سبوجود دوافع سيافة وختلبولونيا في ظروف م 

   متباينة.

 

 

 معطيات عامة  .1.2.1

 "ستقالليةا"ل ل  متابعة   آليةن  منذ عشرات السنيبصفة منتظمة  اتحاد الجامعات األوروبية    نشري

 ها أبعاد  لية فياالستقال  باتباع  ,(http://www.university-autonomy.eu) الجامعات األوروبيةفي  

ثالثين  ما يناهز    تضبط وفق التي  ووالمالية والموارد البشرية  والتنظيمية    ديمية ااألك  :األربعة

 مؤشرا: 

قدرتها على تحديد العدد الجملي    حسبدرجة االستقاللية األكاديمية في الجامعة  قدر  ت -

ومحتوى    خصص تجاالت الم  ضبط   على قدرتها  و  ، الطلبة  نتقاءلمقاعد الدراسة وعلى ا

 الجودة.  ان مض إدارة  لغة التعلم أو راختياعلى التكوين وبرامج 

من قبيل القدرة على اتخاذ قرار يخص    ية باعتماد معاييرلية التنظيمتقيم االستقال -

، والحرية في  صرفهم  رين أو للجامعة، والقدرة على تعيين المسيّ  التنظيم الداخلي 

لى  إ دة الخدمة وكذلك الشأن بالنسبة وم ، تعيينء هذا الضبط المعايير الكامنة ورا

، والقدرة أيضا على  تسييرلهيئات ايات من خارج الجامعة في مشاركة الشخص

 . مؤسسات إنشاء هياكل أكاديمية أو كيانات قانونية من قبيل ال
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ونوعيته،  مومي التمويل الع  مدةيتم تقييم االستقاللية المالية حسب المعايير التالية:  -

كذلك  ية، ود احتياطات مالاض األموال وامتالك المباني، وإيجلى اقتراالقدرة ع

 التمدرس. رسوم مستويات تحديد 

  درجة  وفق مقارنة الجامعات ببعضها تتم ، إدارة الموارد البشرية فيما يخصأما  -

ة اتخاذ القرار بشأن إجراءات االنتداب، ونظام الفصل من الخدمة وتطور  ريح

                   . األجور سلمو المسيرة المهنية

تمكن من عقد مقارنة بين  و مهمةشبكة تحليلية   يلهاوتحلأوروبّا  جامعات اتحادتوفر دراسة 

إلى   ا من البلدان تشيريم عال متباينة جدا ومع ذلك فمن المهم مالحظة أن عددأنظمة تعل

لى طبيعة تمويل  ذي طرأ عتغيير الاالختالفات الكثيرة بين القانون وممارسة االستقاللية. ال

معة توصيفا جديدا  ل، أعطى للعالقة بين الدولة والجاالتموي االدولة للجامعات وطرق هذ

 هوي. وساهم في بعض األحيان في تعميق الالمساواة على المستوى الج

   لبريطانيالمثال ا 2.2.1

ى  ومستهو بريطانيا العظمى ف اتحاد جامعات أوروبّاحد أفضل التالميذ حسب ترتيب أ

مة التعاون والتطوير  لدى منظا أيض ف بهرمعتفي نظام التعليم العالي الرفيع الستقاللية ا

عال، مؤسسة تعليم   166يضم هذا البلد المشهود له عالميا بجودة البحث  ي، واالقتصاد

ويكتسي نموذج   من أفضل عشرة تصنيفات عالمية،اضرة بشكل دائم ضثالث منها ح

   .تنظيميةلتجاوز الضوابط ا على كبيرة وقدرة روبا صفة مميزة جدا في أو ، هذاة االستقاللي

فانتداب   ،  ها غير تابعة للقطاع العام البريطانيباستقاللية قانونية أي أن لجامعاتتتمتع ا

واألساتذة الباحثون ال يتمتعون   ،عن الدولةة تامة اللياستقفي   الموظفين والطلبة يتم 

ة عكان الجامالطلبة المراد قبولهم ، بإم وللجامعات الحرية في اختيار موّظفين،بصفة ال

ل الطرد فإنه ال توجد  كل حرية، في حاتحديد األجور بو االكاديميينفيها داب موظأيضا انت

المستوى المحلي أو    إجمالي عدد الطلبة علىلوائح خاصة ماعدا لوائح قوانين العمل، أما 

بتخصيص  ة فيما يتعلقولكن هذه المؤسسات تتصف بالمرون  ،د بسقفحدّ مُ فَ األوروبي 

امعات والتنظيم في الج إلدارة راسة، إن افي بعض مناهج الد  ة لقبول طلبشغورات 

مستوحى من نموذج تسيير المؤسسات الخاصة ويتحمل مجلس اإلدارة   البريطانية

األعضاء المصغر  عدد   جميع أشكال سير العمل في الجامعة، لمسؤولية النهائية عن ا

عة هدفهم تعزيز  عضوا هم غالبا شخصيات من خارج الجام 25 حتى  12من يضم والذي 

ويشرف على سير   (ارشمست  )نائبَ  الرئيسَ المجلس أعضاء  دعو حس العملي والفاعلية. يال

عنى بما هو أكاديمي  ية. أما اللجنة األكاديمية فتُ راتيجاالستالعمل ويحدد توجهات الجامعة 

 .ةة إدارة المؤسسوضع تحت مسؤولييو ،وال دور لها إال التوجيه

اراته بالنسبة  حدد أولوياته وانتظعليم العالي وتهات الكبرى للتوجّ تشرف الحكومة على الت

ض بدورها  ة تفرجهوي التمويالت المخصصة لوكاالتإلى القطاع بأكمله وذلك في مقابل  

، ويتوقف توزيع التمويالت التي تقدمها تلك الوكاالت على  1بعض الشروط على الجامعات
 

المائة في أنجلترا  ب 50ال وبالمائة في منطقة بالد الغ 68بنسبة انخفض التمويل العام للتعليم العالي  2016ل  2010. من عام 1  

- https://eua.eu/101-projects/586-public-fundingobservatory   

https://eua.eu/101-projects/586-public-fundingobservatory
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من سنة إلى     ل المبلغ  ديل جامعة، ويمكن تع د الطلبة الذين يتم تمويلهم سنويا في ك عد

  الف عند قبول الطلبة ، اعتماداتها أو تجاوزتها جملة  اء لم تأت الجامعة علىأخرى سو

العتماداتها المالية، نتحدث هنا عن  فيما يتعلق بالمساعدات الداخلية عة بأية قيود الجام تلزم

 ل. ذاك التمويا جاوز كل كتلة، وللجامعة أيضا االحتفاظ بكل متمويل في ش

ولها الحرية في أن تقترض  لى الترفيع في االعتمادات تتمتع الجامعات بقدرات هائلة ع

في المائة من دخل المؤسسة  4ال ات المالية السنوية دون امتزاالل المال كلما كانت قيمة

 مع احترام السقف الذي حددتهالدراسة  فةالجملي، ويمكن للجامعات أن تحدد معلوم كل

 9000مرات ليصل إلى   ثثالالذي تضاعف في السنوات األخيرة السلطات العامة و

مكنها إدارة ممتلكاتها بحيث ي المبانيجنيها استرلينيا، وتعود إلى الجامعات أيضا ملكية 

  كل متزايدشطور بتُ الجامعات موارد تمويل جديدة فإنها  حققدون أية موانع. وحتى ت

البحث والتدريس، من قبيل جمع في تها األساسية أنشطمن جملة  تكميلية النشطة األ

 ؤسساتالمقبل  من الممولين األساتذة المدعوين قبول لمساعدات والعطايا والهبات وا

     .مخصصة للمهن والتكوين المستمرومن عقود التدريس ال اّصةلخا

مائة بال 38و ،من الصناديق العامة ،بالمائة 29  نم ميزانية الجامعة اليوم معّدل تكون يو

 . تمويل أخرىمصادر من  بالمائة 33وم التي يدفعها الطلبة من الرسو

  

 واإليطالي والفرنسي  ،المثال االسباني .3.2.1

يعية مهمة في معظم البلدان األوروبية وهي تشريعات  ضي بتطورات تشرتسم العقد الماا

لبلدان  ات. وتعلقت اإلصالحات بصفة خاصة وحسب اغالبا ما اتصلت باستقاللية الجامع

ية تحديد أساليب وبحرّ  ،رةمجلس اإلدا  تعزيز سلطاتبية المالية والتصرف وباالستقالل

 .ديد إجراءات انتخاب رؤساء الجامعاتحتوالدخول للتعليم العالي وإنشاء المؤسسات 

اتحاد  ا لالستقاللية حسب سا وإيطاليا من بين أقل البلدان منحنوتظل كل من اسبانيا وفر 

  16فة في المرتبة ة( نجد إيطاليا مصندولة )أو جه 29في مقارنة بين ف اوبّ رجامعات أو

رف إلى حد  شإلى اآلن ت إذ مازالت الدولة 24واسبانيا في المرتبة 20نسا في المرتبة  وفر

 . استقاللية المؤسسة بحدة فتتقلص ، كبير على التعليم

تعيين   يتعلق بشروط ا مبهامش قرار ضئيل وذلك فيوال تحتفظ الجامعات إال  -

، ففي فرنسا مثال القانون هو  رينو مدة خدمتهم وبشروط طرد المسيفين أالموظ

س  ن قبل أعضاء مجلرئيس الجامعة م الذي يحدد هذه الشروط: فيتم انتخاب

ويجب أن  الجامعة باألغلبية المطلقة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 

  د سن الثامنةفي منصبة بع بقاءلوال يمكنه ا معةامدرسي الج ن الرئيس من يكو

في  إضافة الحق   2018توقع التشريعات الجارية لسنة والستين. ومع ذلك فت

في إطار استراتيجيات إعادة الدمج. وتتمتع  تية أساسية ومؤسساانين  اختبارات قو

هي  نينها األساسية التي ا قواإياه هالجامعات في ايطاليا بقدر من االستقاللية منحت

   .رللقانون والدستو ستجابةحدود اال  يفطالما أنها  بطهاة في ضحرّ 
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أّما في انتداب الموظفين.  نفس الطريقة لة هي عمَ لل القياسي نتدابالـوتظل طريقة ا -

حتى وإن كان االنتداب يتم من قبل لجنة اختيار على مستوى كل جامعة  ففي فرنسا 

مار لبحث واالستثي التدريس واالنتظارات المؤسسة فتجيب ستشروط كفاءة  حسب 

رهين الحصول على  يظّل احثين المتعاقدين انتداب المدرسين الب فإنّ لجماعي، ا

شبكة تطور الراتب  أما  امعات،المجلس الوطني للجإياه ه  حنممؤهل وطني ي

 طها الدولة. بفتض

لمائة( وإن كانت  با  80من  )أكثر كل كبيرشوتظل نسبة التمويل العام طاغية ب -

إلى   ية )مثال فرنسا( تفضي يا( أو الوطن)مثال اسبان جهويةطبيعة اإلعانات ال

إيطاليا نظاما   أدخلت 2010. ومنذ من مؤسسة إلى أخرىأساليب عمل تختلف 

األداء بين الجامعات العامة قصد الحصول على تمويالت حسن يا قائما على تنافس

 . امحول نحو نظام إداري عوهذا التغيير يؤكد الت، عامة

  مدينة   مشروع ومالية فإن  من وجهة نظر مؤسساتية قاللية منقوصا ستاال منحلئن ظل 

تحول  سنة األخيرة إلى التسريع في ال ةرشبولوني كان يهدف أساسا طيلة الخمس ع

 بسير ضمان الجودة. مارسات جديدة ذات صلة اإلداري للجامعات مع نشر م

يون سربون،  بانت 1باريس لونة وجامعة سيينا وجامعة إن المقارنة بين جامعة برش

ة في هذا المجال. ففي الحاالت الثالث  يدمفهي مقارنة  ،"ساجاس"ء في مشروع لشركاا

طة إدارية ألربع  خبحددة على المدى المتوسط لتوجهات االستراتيجية للجامعة م نجد أن ا

  1ات في جامعة باريس سنوات في برشلونة ولثالث سنوات في سيينا وعقد ألربع سنو

هيئة  تنفيذية   وضع بين يدي أن ت اتيجية تميل إلى والقرارات االستر ون بانتيون السرب

  ن السربون ( بانتيو 1ري في سيينا وفي باريس )مجلس حكومي في برشلونة، مجلس إدا 

مع سلطة رقابية محدودة بالنسبة إلى الهيئات الممثلة للموظفين والطلبة )مجلس مستشارين 

بانتيون   1ريسجلس أكاديمي في باوم أكاديمي للجامعات في برشلونة وسيينا

ي مزدوج داخلي  مسار تقييمة وعقد األربع سنوات إلى الخطط المديروتستند هذه  السربون

التقييم الجهوية في برشلونة ونجد إلى التقييم الخارجي نجد وكالة وخارجي )بالنسبة 

ى للتقييم والبحث  علجامعي والبحث لسيينا ونجد المجلس األالوكالة الوطنية لتقييم النظام ال

بانتيون   1بالنسبة إلى باريس ا رباعي السنوات الذي يتولى تقييم والتعليم العالي

 . سربون(ال

تم في   ضمان الجودة.تطوير،داخلية لدرجة تنفيذ الهياكل ال يتجلى الفرق األساسي في

ات خدموال مستوى الشهائد، والبحث، والمدرسين، برشلونة إنشاء وكالة جودة داخلية لتقييم  

ليس لجامعة السوربون باريس   ها متاحة للعموم. ومات المتعلقة باالعتماد فإنالمعلأما  العامة

نا من قبل أعضاء المجلس  مّ كوين والبحث مؤَ برامج الت ويظل تقييم ، وكالة تقييم داخلية  1

ة  ، فنجد من ناحية مرصدا للحياتعددة م، يتم تجميع المعلومات بواسطة هيئات األكاديمي

وعن دخول الطالب الحياة  تقصائية منتظمة عن الشهادات ثا اسي بحوجرلطالبية يُ ا

ة للخدمات األولى مكلفة بتيسير  نجد من ناحية ثانية خليتين لدى االدارة العامو ،المهنية

  أما، (ت، إعداد العقودإنتاج المؤشرات، جمع البيانا ، بين أنظمة المعلوماتسيق القيادة )التن
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أو    ةولي تكوين األ الفرص   في القيادة  لوحاتنفيذ )ت ميزانية اللمراقبة صصة  فمخ الثانية

، والتعاون  الجمليةالتكلفة  قيمة  و التكوين عن تكلفةالدراسات إنجاز  والمستمر، 

في سيينا إنشاء قسم مخصص  2013سنة منذ تم والمشروع وتقرير األداء(.  لتطوير

ان الجودة في  ذ ضمتنفيإجراءات  نسيقج وتلضمان الجودة. وهو مسؤول عن التروي 

 الجامعة.

ــ من حيث العالقة بين   هيعنييمكن أن المثال الفرنسي أيضا من التفكير فيما  نويمكّ 

موذج تسيير  من مثال تسييرها كمؤسسات دولة إلى نالوزارة ــ انتقال الجامعات الجامعة و

التفكير  ي مسألة تكمن فعال فريعية والتنظيمية، فإن التّشلتطورات الإداري. وباإلضافة إلى ا

اآلمر. إن قدرة التنظيم   م ال دورز والمنظّ فّ دور المحتقوم بأن طالبة بلما شراكة ال فيبجدية 

  ،"ألمةا رمز قوة"في البلدان التي يهيمن فيها نموذج الجامعات  الجماعي للجامعات الذاتي

مجال دمه لما يق ني تناسق وطت التصرف واإلبقاء على بين تطوير قدرا ضرورية للتوفيق

مثيرة لالهتمام في هذا   خياراتكالة الجامعات الفرنسية نموذج و تيح ويتعليم العالي، ال

    . الميدان
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  "الدولة للدولة "ما أنشأتهالجامعة التونسية،  2.1
 

 ةثلحديية االتونس ةوالدة الجامع 1.1.2

 

أكبر  إلى   لقرن التاسع عشر(ا  من التعبير و )  التونسي فكرة "التعليم العالي"ب نعودأن   يمكن

وتمتا في عهدي  ، (734ونس العاصمة سنة تأسست بت)ونة الزيت لجامعة ة هيكلإعادتي  

، وبين العهدين تشكلت  1876و  1875 ومحمد الصادق باي في1843ة أحمد باي سن

ن الزيتونة جامعة حقيقية على طراز حديث تضم  ها أن تجعل م فدن هكا  1862 سنةلجنة 

ى شاكلة الجامعات  والتخصصات العلمية علة دينيالالتخصصات  فيها س تدركليات 

سة إلى درجة أنها إبان (.وقد تطورت هذه المؤس1994وروبية آنذاك )ن.سريب األ

ك.بندانة )يدة داخل تونس  دع في جهاتا فروعأنشأت لنفسها الحرب العالمية الثانية 

  مدنية منذة الشخصيتتمتع بال موميةالزيتونة كمؤسسة ع وأقيمت ( وخارجها.2004

1948  . 

من   نشألم ت 1960مارس  31لحديثة التي أنشئت بموجب مرسوم الجامعة الوطنية ا نإ

ونة  تياألول الز ببل من نواة لجملة مؤسسات موزعة قطبين. يضم القطفراغ مؤسساتي 

بمرسوم من الباي   ئنشمعهد باستور الذي أُ ومختلف فروعها. ويتكون القطب الثاني من 

(، ومن مركز تونس  1911ات واآلداب العربية )، ومن المعهد األعلى للغ1893سنة 

ته سلطات روالذي اعتب الدراسات العليا بتونس ، ومعهد  (1922ة ) يت القانونللدراسا

  شئوأن ( 1994ا الفرنسية")ك. بندانا يثة بشرق افريقيدحامعة ة لجا و"أول ناالحتالل 

  ،1956ت سنة شئنــ ومن دار المعلمين العليا التي أُ  1945رة أكتوبر بمرسوم باي في غ

سنة   بحتوالتي أص 1898  سنة تأسست التي  ،تونس االستعمارية للزراعة ومن مدرسة 

 . إلخ  ،بتونسعلوم الفالحية المعهد الوطني لل 1959

بتعليم   1896عام  وهي مؤسسة تميزت منذ إنشائها ةالخلدوني دجبين هذين القطبين ن 

ها ارياختبهج تعليم تعادل تلك التي أقرتها إدارة الحماية. ومنفتح وحديث يضمن منا

ثانية ـــ كمركز الدراسات  وإنشائها مؤسسات عديدة بعد الحرب العالمية ال تحديث مناهجها

والمعهد العربي للفلسفة سنة   ،1946سنة  قوالمعهد العربي للحقو 1945اإلسالمية سنة ،

نس الشعبية "من التعريف  و مى "جامعة تـــ تمكنت الخلدونية التي أصبحت تس 1946

 ات أقدم منها )مصر، العراق، سوريا(. جامعلدى بها عَ بشُ 

  بالدحدثا هاما بالنسبة إلى  ،جامعة تونسيةإقامة   1960سنة الدولة المستقلة إعالن ل مثّ 

اإلعالن لم يثر  هذا ، غير أن ية الفرنسيةعاما من الحما 75د عبا استقالله حصلت على 

اإلداري، وعالقاته بالسلط  ات هيكله ، واختيارههدافأ، وتهآنذاك االهتمام الالزم حول مهمّ 

ظ فعال غياب الحوار  قراءة صحف تلك الفترة نالح، وبأساليب حوكمتها. وعند المحلية

ولم يكن المبحث الجامعي يظهر في أخبار  "  : اليديمية عاكل مؤسسة أإنشاء أوحول 
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تلف   الصحافة إال من خالل أطر موقّرة إلى حد العبادة فكانت نبرة الصحافة الرسمية 

ليمان  بالصمت عديد األسئلة التي تطرحها هذه الجامعة الجديدة ")م. بن س

  ام كل شيء لبحررة هي ق"والجامعة الحديثة في تونس كما في دول كثيرة مت(1993

 . ( 2010الدولة للدولة " )سينو  تنشؤه

 

 مسار إصالح الجامعة التونسية وطرق حوكمتها  2.1.2

  1968فيفري  03في  33ـ68: المرسوم عدد 1968ــ 1958إصالح  1.2.1.2

   1960مارس   31ل   98ـ 60معّدال المرسوم عدد 

 1958حتى  1954من ث  بحأعمال  جريتأ  1960الجامعة التونسية سنة اء شبل إنق

يبدو أن الحاجة إلى  وية. ت العامة أو في المجالت والصحف التونساضرا المح يء فاوس

أعلن أول  و. لى الجميعأمر فرض نفسه ع  ،تغيير في المضمون وإصالح في الهياكل 

بالمعهد   1958جوان  25ي خطاب ألقاه يومرئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة ف

ليم التونسي  ألمر بإعطاء التععلق افقد ت ح.الص الخطوط الكبرى لهذا اإلعن  الصادقي 

ى  يجب أن يكون هذا التعليم منفتحا عل طابعه الوطني، وبتوحيده، وجعله تعليما ديمقراطيا.

تطورات العلمية والتقنية.  ارجي وواعيا بالتحوالت االجتماعية واالقتصادية وبالالعالم الخ

في قالب المواطنة  اد األفر دمج  ىء دولة وطنية قادرة علفكان التحدي آنذاك هو بنا

المتهمة بأنها أّدت إلى "االنحالل" وإلى   الباليةالتقاليد   عن طريق إصالح  "الجمهورية"

 . (2004تخلف )ك. بن كحلة.ماية وإلى الانتصاب الح

الذي عّدل  1968فيفري  03ل  33ـ86فإن المرسوم عدد الجامعة ل بهيكفيما يتعلق 

مهام رئيس الجامعة  على  تشرف نعلى أينص  98ـ60 عدد 1960مارس   31مرسوم 

ية يترأسها الرئيس نفسه وتتألّف من نائب رئيس ومن رؤساء المؤسسات ومن  لجنة جامع

ين هذا  تعييتم لن في الواقع   . لكنخبين ومن ممثّلَْين اثنين للطلبة، إلخي أساتذة منتممثل

. باإلضافة إلى  ظيفة الو هذى هلوالرئيس بل نائب الرئيس ذي الدور الثانوي هو الذي سيت

كل  طالما أن   ،متعون بأية استقاللية خاصةذلك فإن العمداء ومديري المؤسسات ال يت

صية مدنية موحدة تسمى جامعة تونس وعلى صلة  شخبتتمتع  لي مؤسسات التعليم العا

 . اإلدارة العامةمباشرة ب

 1969في جان 24المؤّرخ في  3ـ 69القانون عدد  1969إصالح عام  2.2.1.2

 بتنظيم التعليم العالي   قلمتعلّ وا

، صفة كونهما كيانا كامالمنصب رئيس الجامعة عن و الجامعة، عن هذا القانون ينزع

العالي الشخصية المدنية واالستقاللية المالية ويصلها رأسا   فيمنح مؤسسات التعليم

 . زارةبالو
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ء  لمدراا بحصية، وومنذ ذلك الحين يتراّس مجلس الجامعة كاتب دولة للتربية القومي 

ممثلو األساتذة والطلبة المنتخبين كما  عمداء منتخبين. وفي المجالس العلمية يحضر وال

 يحضر ممثلو أولياء الطلبة. 

مؤسسات التعليم  وجرعة من الديمقراطية التمثيلية في تسيير  ،استقاللية يدخل هذا القانون 

ميزانية   عدا.  ايمال اريادإيا ويداغوجحصلت الكليات على استقاللية شبه تامة بفالعالي "

قائمة" )ن.  كانت تضبطها الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والحكومة الفقد الكليات 

 (. 2017دجوي 

الءم  أن تتعلى  تحثة جديد ة ديقعظهور مقاالت كثيرة  حظ من خاللومع ذلك، نال

  روطلشا  عب( وت)نظام التخطيطشكل وثيق مع احتياجات االقتصاد الوطني ب الجامعة

الذي حضره أعضاء من  وقتراح الذي تمت المصادقة عليه إثر اجتماع مجلس الجامعة الا

ربط  ل"، فقد حان الوقت 1968في جويلية  (ي الدستوريالحزب االشتراكالحزب الحاكم ) 

جات الحقيقية  اى االحتياد بحيث يصبح تعليمنا قائما علتطور الجامعة بتطور االقتص

ت التوجيه، مضاعفة المراحل  ا اء اختبارشإن أيضاالمرسومة  ابير التد ةرسان تشمل ت" .للبالد

والمدرسين في  فية للطلبة ات تدريب صيدور إحداث تصل حتى القصيرة في التعليم العالي

 صلب وحدات تعاونية أو مؤسسات عامة.

  1986أوت  9بتاريخ  80ـ86القانون رقم  1986سنة ح إصال 3.2.1.2

    .ة والمتعلق بالجامع

 1969في جانفي   أن ألغي نون تأسيس الجامعة باعتبارها كيانا قانونيا، بعد  اا القد هذيعي

المديرين.  و خاب العمداء لغي مبدأ انتبالجامعة وي ،والمعاهدلحق الكليات والمدارس يُ ل

تسند خطة نائب الرئيس في  ف والبحث العلمي مجلس الجامعة  ويترأّس وزير التعليم العالي

 .معةاجليس ا المجلس الى رئ

بداية مرحلة حاسمة في اختيار الالمركزية/الجهوية للجامعة التونسية.   نون اا القهذ كان

نس لشمال البالد وجامعة  ثالث جامعات، جامعة توفي  هيكال م ،لعالي فعالفأصبح التعليم ا

وتتولى هذه الجامعات رعاية المؤسسات  امعة صفاقس للجنوب.المنستير للوسط وج

ومع ذلك،   ات الثالثة. ت الجامعية الموجودة في الجهلخدماوين اواود  ةبحثيالجامعية وال

  الصالحيات بأنكل  ومن ،من كل سلطة ّردها جلئن أعاد هذا القانون إنشاء الجامعة فقد  

مثل هذا القانون   ى ذلك فقدوعالوة عل صندوق بريد".  "كونها  جعل دورها منحصرا في

سات الجامعية عبر نظام للمؤسا بقاسنحت ستقاللية التي م علن لخنق االبداية مسار مُ 

النظام  في مواجهة برؤساء المؤسسات المنتخبين من قبل زمالئهم المستقلين أساسي خاص 

 الحاكم.

فقرر   النطاق من قبل جل المدرسين ومنظمتهم النقابية،  ةفعل واسع ة دذلك رفقامت تبعا ل

توصل  تم ال و اءدمالع ة لمسألة انتخابورضخت السلط .األساتذة مقاطعة العمداء المعينين 

على تعيين    إلى حل وسط يتمثل في إجراء انتخابات داخلية في الكليات، ثم يصادق الوزير

 . العمداء  ريثما يتم إصدار قانون جديد يعيد انتخاب العمداء الذين اختارهم زمالؤهم 
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   1989جويلية  28بتاريخ  70ـ 89القانون عدد : 1989إصالح  4.2.1.2

، استقاللية  2000جويلية  17بتاريخ  67ون عدد نح بقالمنقاو ل،هذا القانون الُمعدَّ قّر أ

تعزيز  ، وأقر مبدأ تعدد االختصاصات في الجامعة ل ئهاووسع في أداء رؤسا ،الجامعات

الهيكلي   مخططهه  ل هيكالرها واعتباب. وألول مرة يتم شكيل الجامعة عَ التواصل بين الش  

متمتعة بالوضع القانوني   ةؤسسة العاممبت صفة الالداخلي الخاص؛ فاكتس ؤه وبنا فوهموو

المدني، وباالستقاللية المالية، محققة االشراف العلمي والبيداغوجي في المؤسسات  

 .بالنظر  الراجعة إليها

مجلس الجامعة وتكون   ةئهي يتان، األولى ان إضافئترها رئيس ُمعَيَّن هيوللجامعة التي يسيّ 

  اإلطارعن  ول مرة ممثلين منتخبين أل هافنجد في : ة واسعةيّ تمثيل تيحوت  بالتداولقراراتها 

تتكون  اإلداري والتقني والعمالي والخدمات. أما الهيئة الثانية فهي لجنة علمية بيداغوجية 

لتي تكون  الجامعة وانظر إلى ترجع بالومؤسسات ابه ومن مديري  من رئيس الجامعة ونوّ 

 آراؤها ومقترحاتها ذات طبيعة استشارية.   

تضم مؤسسات  موميةجامعة ع 13م إنشاء ت  2000السنة  ىحت  1986ن موابتداء 

بالد، وذلك  تضمن دخوال أفضل للتعليم العالي في جميع أنحاء الكليات ومدارس ، متنوعة

 2000نوات ، فكانت السالبالد  اء جامعات في الجهات الداخلية وفي جنوب شبفضل إن

 حامل 86000 ب أكثر من  2010عام  إذ تم بلوغ مستوى قياسي:  تعبئة كبيرة سنوات 

 2008و  2006إصالحات  أدخلت وأخيرا  .(1997سنة  16000شهادة )في مقابل 

  ماجستير. جازة. ة ال سيما مع اعتماد نظام )إتغييرات عميقة في هيكلة الجامعات التونسي

ا  للجامعات التونسية. وهكذ  حوكمة جديدة وإرساءلتعاقد واالستقاللية دئ اومبا ،(دكتوراه

الوريث المباشر للتحوالت واإلصالحات التي أُدخلت في   العالي هيالتعليم  ؤسسةفإن م

 . 2000السنوات 

 

 س  األرقام المفاتيح للتعليم العالي في تون 2.2

  1.481:ب   تخصيص ميزانية العلمي في تونسستوجب سير نظام التعليم العالي والبحث ا
بالمائة  11سبة زيادة بن 9120لسنة ية . ويتوقع قانون المال2018  سنة   مليار دينار

بالمائة من الميزانية العامة للدولة التونسية   4.06وهو ما سيمثل  (2018مقارنة بعام )
 .  2019في 

قسام األ)و  ها تكون منالتي ت ؤسسات التعليم العالي صائية الحديثة عن عدد م يل اإلحالتحال 
  ستوى، وم تدريسلا اء هيئةعضعدد الطلبة، وأو عدد وحدات البحث، و (، تخصصات)ال

 . زارة التعليم العاليإضاءات عن أنشطة و كلّها تقّدم   الخ( نشاط التخرج،

 العالي بتونس يم تعلفي الؤسسات التعليم مكانة الجامعات وم  1.2.2

القطاع  بالمائة تعود إلى  73.91سة تعليمية، منهامؤس 276 تونس ب التعليم العالي نجد في
ؤسسة  م 204 ال بين   خاصة من يم عالؤسسات تعلم اائة منهملاب 26 (؛ 1العام )الجدول

)تحت  معاهد عالية للدراسات التكنولوجية  بالمائة منها 12.25عامة نجد  تعليم عال
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جامعة في البالد.   13ببطة اإلدارة العاّمة للدراسات التكنولوجية، أّما البقيّة فمرت رافإش
هيئة بحثية   668 بفضل ال ك العام، وذلع في القطايتم إجراء البحوث في تونس حصريا 

 . مراكز بحث مخابر ووحدات بحث( )معاهد،

 ومي التعليم العالي العم 

 عات الجام 13

 الي والبحث مؤسسات التعليم الع 204

 (دارة العاّمة للدراسات التكنولوجيّة)اإلللدراسات التكنولوجية  ةد العاليهاالمعمنها  25

 كة ارتعليم عال في إطار شمنها مؤسسات  31

 ها مؤسسات تعليم عال تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  نم 148

 التعليم العالي الخاص   

 خاصة مؤسسات  72

 حث البل اكهي 

 مؤسسات ومراكز بحث  38

 مخابر بحث  329

 وحدات بحث   301

 2018ـ 2017ة في : عدد مؤسسات التعليم العالي وهياكل البحث التونسي1الجدول رقم 

 

(،  2الجدول) 2014/2015جامعية  بداية من السنة ال العالي ؤسسات التعليم م عدد تقر سا

 2012/2013ت جامعية وهي في مؤسساثمان  ، وآخر المؤسسات التي تم إنشاؤها

بسيدي بوزيد   كلّية العلوم والتقنية بالقيروان،  المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية

  هندسية المعهد التحضيري للدراسات القليبية وب وجيةالتكنولدراسات لل الي د العالمعهو

المدرسة ببرج السدرية و ة، والمدرسة الوطنيّة للعلوم التكنولوجية المتطّورروانلقيبا

  ببرج السدرية المدرسة الوطنيّة للعلوم التكنولوجيّة المتطّورة و بقفصة الوطنيّة للمهندسين

  . لتكنولوجيا بالقيرواناو تطبيقيّة لعلوم الوالمعهد العالي ل

  

  الجامعة  2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014

 1 جامعة جندوبة  13 13 13 13 13

 2 جامعة القيروان  9 9 11 11 12

 3 جامعة الزيتونة 2 2 2 2 3
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 4 جامعة المنستير  16 16 16 16 16

 5 جامعة سوسة  16 17 17 17 17

 6 تونس المنارعة جام 15 15 15 15 15

 7 جامعة قفصة  9 9 9 9 10

 8 يةجامعة تونس االفتراض 1 1 1 1 1

 9 جامعة صفاقس  19 19 19 19 19

 10 جامعة قابس  15 15 15 15 15

 11 جامعة منوبة  13 13 13 13 13

 12 جامعة قرطاج  31 31 31 31 33

 13 جامعة تونس  14 15 15 15 15

اجعة  يم العالي الر التعل مؤسسات 169 171 174 174 179

 بالنظر إلى الجامعات
 

المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية   24 24 25 25 25

العامة   ةاإلدارالراجعة بالنظر إلى  

 للدراسات التكنولوجية 

 

  ع المجمو 193 195 199 199 204

 .نسمعة في تواجكل حسب  ، معاهد(، مدارسكليات) تطور عدد المؤسسات :2الجدول رقم 

 2015، ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلميط والبرمجةالمصدر مكتب الدراسات للتخطي

       

مؤسسة   19) فإن جامعات مثل صفاقسنشهد نضجا في نظام التعليم العالي العام،  عموما،

  وجندوبة(  لمؤسسة تعليم عا 15) وقابس  (مؤسسة تعليم عال 16) والمنستير  عال( متعلي

عليم  مؤسسة ت  15) والمنار ( مؤسسة تعليم عال 13)ومنوبة ( مؤسسة تعليم عال 13)

باستثناء جامعة  2010منذ   (يعالالتعليم ال اتمؤسس)ي عدد قد شهدت استقرارا ف ،(لعا

(  ؤسسات تعليم عال)م 2ة، وقرطاج ديدج( تعليم عال ات ؤسس)م 3القيروان التي شهدت 

كل عام فإن تطور  ش. وب2010( منذ دةليم واحؤسسة تع)م أما بقية الجامعات فقد أدمجت

من   والبحث العلميزارة التعليم العالي إشراف و  جامعة التي هي تحت 13هياكل ال 

 2013( فيما بين ؤسسات تعليم عال)م8قد توقف إثر إنشاء  ،حيث الوحدات التعليمية

 . 2015و

دا إلى إجابات تناواس. أقسامتشمل عدة  يمكن للمؤسسات )كليات، ومعاهد، ومدارس( أن 

فإن   ( 13إجابات من 10)   عن دراسة استقصائية أجريت مع األمناء العامين للجامعات

قسما في اختصاصات مختلفة موزعة على جملة   65إلى  3الجامعات تدير من  

ا بالنظر. وحسب الرسم البياني الموجود أدناه  عة إليهج( الراؤسسات التعليم العالي)م

، فإن جامعة صفاقس تدير أكبر  ساس الردود الواردةمصمم على أ( وال1اني )الرسم البي
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مكتب الّدراسات للتخطيط   حسب تقرير مختلفا،تخصصا  18م )التي تهم عدد من األقسا

  المنار  (صاتخص  15)سة و ( ستخصصا 13) ، تليها جامعة المنستير (2016والبرمجة 

ات التي لم توفرها البيان  استكمالجل صا(. ومن أتخص 12( ومنوبة )صاتخص 15)

ر مكتب الّدراسات  تقري، فإن االطالع على الجامعات فيما يتعلق بعدد األقسام التي تديرها

تعمل على تحقيق تنويع كبير في  يبين لنا أن بعض الجامعات  2016  للتخطيط والبرمجة 

صا  تخص 17 صا مختلفا، وقرطاج ب تخص 16روض التدريب مثل جامعات قابس ب  ع

ا  صا مختلفا، وذلك بمقارنة جامعتين أكثر تخصصا، وهمتخص 12س ب  تلفا، وتونمخ

  في الشؤون التجارية)جامعة تونس االفتراضية  اآلداب أساسا( ووتعنى ب)  جامعة الزيتونة

 . وعلوم اإلعالمية(

ت  فإن مجاال ، (الترتيب الّدولي لنوعية التعليمم )لي لنوعية التعليو حسب التصنيف الد

مكتب الدراسات للتخطيط   :)المصدر 2016التي جلبت الطلبة في  21ال الدراسة

طالبا أي   44752) صلةمتال وية: الهندسة والتقنيات (، هي حسب األول2016 والبرمجة

طالبا أي   44752 )واإلدارية  ؤون التجاريةشال،  الطلبة( إجماليبالمائة من  15.56

طالبا أي  38606) الوسائط عددوت عالميةعلوم اإل، (اإلجماليبالمائة من  15.1

بالمائة من اإلجمالي(،   11.7با أي طال 34716بالمائة من اإلجمالي(، اآلداب )13

 بالمائة من اإلجمالي(.   6062طالبا أي   28358والصحة )

 

 

 2017عدد األقسام حسب كل جامعة في تونس سنة  : 1الرسم البياني رقم 

:  9جامعة تونس االفتراضية، : 8قفصة،  : ج.7. المنار، : ج6. سوسة، : ج5: ج. المنستير، 4الزيتونة،   : ج.3وان، : ج. القير2: جامعة جندوبة، 1المفتاح: 

 : ج. تونس13: ج. قرطاج، 12: ج. قابس، 11: ج. منوبة، 10، صفاقس، ج

 لبة والمدرسين من منظومة التعليم العالي  لط ا ةنزلم 2.2.2

وهما   2010ذ بدايات بالطلب منين يتصالن  عالي بعاملض في التعليم الو رتبط تنوع العري

(، وتزايد نسبة  2011أقل من  2017بالمائة في  23.82)بنسبة عدد الطالب انخفاض 

   .(3 انظر الجدول)بالمائة(   75.42الطلبة المسجلين في القطاع الخاص )
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 المعطيات العددية  2011-2012 2017-2016 2017-2018 التطور 

الجمهورية  عدد سكان  304,0 11 304,0 11 582,00 11 2.45%+

 التونسية 
 عدد الطلبة  392 357 204 282 261 272 23.82%-

 المؤسسات العمومية  339619 250900 084 241 29.01%-

 المؤسسات الخاصة  773 17 304 31 177 31 75.42%+

 ألفارقةعدد الطلبة ا 932 4 962 5 647 5 25,67%+

 في عدد المجازين ) 139 72 57 801 64 200 59 17,9-

التعليم العمومي    923 )تقديرية(  

 والخاص( 

 ن المجموعنسبة النساء م 61,00% 65,00% 68,00% 

 نسبة التمدرس 28,1% 31,3% 34% 

الهيئة  موظفي  عدد  410 22 846 22 22343 0.30%-

 التعليمية
 عدد المدرسين الباحثين 816 10 650 12 12485 15.43%+

 عدد خبراء التكنولوجيا   1998 1934 0.032-

   نسوالمجازين في تو   لبة والط  نيدد المدرسين الجامعيتطور ع  :3 عدد الجدول  

 

فهي تكشف في الوقت نفسه تراجع عدد المجازين   ات أكثر من قراءة.تستدعي هذه البيان

در وتج بالمائة(  -23.82وتراجع عدد الطلبة ) ( 2011ة إلى ببالمائة بالنس -17.9)

عدد  بإلى أن عدد المدّرسين قد شهد انخفاضا لكن دون مقارنة تُذكر قياسا أيضا  إلشارةا

استقرار توزيع عدد المدرسين على  إلىيؤدي هذا األمر  .بالمائة( -0.30)الطلبة 

 ( 2)الرسم البياني رقم   2000الجامعات على النحو الذي تم به خالل السنوات 

 

 جامعة حسب كل مدرسين ال   عدد : 2م بياني رقالرسم ال

:  9جامعة تونس االفتراضية، : 8قفصة،  : ج.7. المنار، : ج6. سوسة، : ج5: ج. المنستير، 4الزيتونة،   : ج.3: ج. القيروان، 2: جامعة جندوبة، 1المفتاح: 

 : ج. تونس13: ج. قرطاج، 12: ج. قابس، 11: ج. منوبة، 10، صفاقس، ج
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عات التي تتمتع بأكبر فإن الجام(، 1لملحق ول )انظر اوفقا للردود على االستطالع األ

كتب الّدراسات  رقام )ممواجهة أ  معة صفاقس وجامعة قرطاج.عدد مدرسين هي جا

  اقسوصف سا(مدرّ  3349)ر  تظهر أن جامعة المنا ،2016( سنة للتخطيط والبرمجة

ين، إذ  مدّرسا( هي أكثر الجامعات توظيفا للمدّرس 3126)  مدّرسا( وقرطاج 3128)

كتب الّدراسات عام )مائة من مدّرسي القطاع البالم  42.40امعات الثالث ل هذه الجتشغّ 

اإلدارة العاّمة للّدراسات  ارة إلى أن )شوتجدر اإل  (.2016، رمجةتخطيط والبلل

خطيط  اسات للتكتب الدرمدّرسا )م 2479تدير شأن  ( من جانبهاالتكنولوجيّة

 وجيا.تكنولهد الى معا( وتتدخل على مستو 2016،والبرمجة

طلبة  الجامعات التي تضم أكبر عدد من ال وتؤّكد دراسة أرقام الطلبة هذا االتجاه بما أن 

طالبا وجامعة المنار  34950طالبا وجامعة قرطاج  34213جامعة صفاقس  هي 

بالمائة من مجموع  38.71لثالث  ( فتمثل الجامعات ا2016)م د ت ب، طالبا  33331

 (. 3)الرسم البياني  اع العام.لبة في القطالط

 

 عدد الطلبة حسب كل جامعة  : 3الرسم البياني رقم 

:  9جامعة تونس االفتراضية، : 8قفصة،  : ج.7. المنار، : ج6. سوسة، : ج5: ج. المنستير، 4الزيتونة،   : ج.3: ج. القيروان، 2: جامعة جندوبة، 1المفتاح: 

 ونس: ج. ت13، : ج. قرطاج 12: ج. قابس، 11: ج. منوبة، 10، صفاقس، ج

فإن الطالب في   ( 2ر الرسم البياني )انظ لتخصصاتلق باض المتعوع العرإضافة إلى تنو

ومن    مجموعة متنوعة من مسارات التعلم. نظام التعليم العالي التونسي يجد نفسه أمام 

ي  بالمائة. أما التنوع ف 63تمثل اإلجازات التطبيقية  2017/2018ة في إجاز 702 جملة

،  ستيرادة ماج شه 692 رظام الجامعي التونسي يوفّ أهمية بما أن الن  ر فهو أكثر الماجستي

 (4)انظر الجدول مهنيّة المائة منها، ب 55

 2018/ 2017ي في تونس توزيع مسارات التعليم العال :4 عددالجدول 

  مسارات عدد ال

  القطاع العمومي 

 اإلجازات 
 

702 
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 261 اإلجازات األساسية  

 441 بيقية ات التطجازاإل

 692 الماجستير 

 384 مهنيماجستير 

 308 حثبماجستير 

  القطاع الخاص

  اإلجازات األساسية 

  اإلجازات التطبيقية

 

 

  :منزلة البحث في نظام التعليم العالي بتونس 3.2.2

 ( سكوبس اناتبي قاعد)نشورات العلمية عدد الم  746 7

 ( وحدات البحثيةلاخابر والمفي )عدد المدرسين الباحثين  628 11

 ماجستير، دكتوراه()عدد الطلبة الباحثين  742 13

 2017لمنشورات العلمية والمدرسين والطلبة الباحثين في تونس سنة عدد ا :5عدد الجدول 

 

 618ثين المنخرطين في نجد أن األساتذة الباح 5و 3ن رقم بالرجوع إلى الجدولي 

رسين. أما بالنسبة إلى  لك المدلمائة من سبا 52ثلون ( يم1ؤسسة بحثية )انظرالجدولم

بالمائة من مجموع الطلبة  5( الباحثين، فإنهم يمثّلون لدكتوراهاوطلبة )الماجستير  

   .2017المسّجلين في 

 

 عالي بتونس  هيئات الحوكمة في التعليم ال 3.2

 نس العالي والبحث في توهيكل وزارة التعليم  1.3.2

ر األحكاُم القانونية الوحداتِّ  ، تدي ذات أولويةبموضوعات  لوزارة مصالح وخاليا تعتنيل

والوظائف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بموجب مرسوم عدد التنظيميةَ 

وزارة التعليم العالي هيكلة ب والمتعلق. 2008أوت   11المؤرخ في  2876ــ 2008

  (،2580ـ ص 67عدد نسيةالرائد الرسمي للجمهوريّة التومي والتكنولوجيا )لعلوالبحث ا
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المتعلق بتنقيح المرسوم   2010أفريل  5بتاريخ   615ــ  2010وبموجب مرسوم عدد

وزارة التعليم العالي   بهيكلة والمتعلق  2008أوت  11يخ بتار 2876ــ2008عدد 

 (  940ــ ص  ونسيّةللجمهوريّة التالرائد الرسمي مي وبالتكنولوجيا )وبالبحث العل

 ( 1ل عدد ظر الشكلوزارة )انالهيكل التنظيمي ل

 

 

 

 لعالي والبحث العلمي التونسي   لتعليم الوزارة ا  الهيكل التنظيمي  :1الشكل عدد 
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م العالي والبحث  التعليارة زوت جنبا إلى جنب لتحسين الحوكمة في  يئايعمل نوعان من اله

ية دور اتخاذ  تلعب الثانسا في حين ، تختص الهيئة األولى بمجال التقييم أساالعلمي بتونس

 ر، وقد يكون تنفيذيا أو استشاريا.  القرا

  وضمان الجودة واالعتماد  الهيئة الوطنية للتقييم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيئات التقييم والحوكمة تنظيم :2 الشكل عدد

م  ة التعلياروز (، 2018) سمأللفة قا حكمة/يوم إطالق مشروع ساجاس ،كاسيونكوميني مجلةالمصدر: 

 والبحث العلمي بتونس  العالي

 

 هي اآلتية: هيئات الحوكمة المتخذة للقرار 

ويتألف من  ، ويرأسه وزير التعليم العالي. 2010شئ سنة الذي أُنمجلس الجامعات 

ى الوزير. ويمكن لرئيس مجلس  رؤساء الجامعات والمديرين العامين في اإلدارة العامة لد

 ه مفيدا. ورَ حضن ارتأى و كلَّ من يدعالجامعات أ

هي لجنة استشارية تساعد الوزير على وضع مخططات مشاريع  لجنة الوزارة العليا  

وين. وتتألف اللجنة من المسؤولين  وعلى التنظيم والتك ،وعلى التنسيق العام الوزارة، 

 إلدارة العامة(. األَُول في مختلف هياكل الوزارة )ا

مديرين والمسؤولين األَُول في  ين، الاملعمديرين اة إلى الإلضافيضم اجتماع اإلدارة با

إلى المسائل المسجلة في جدول  الوزارة وكل الشخصيات التي يُقيُّم حضورها مفيدا بالنسبة 

عقد هذا االجتماع بطلب من الوزير. ويبحث االجتماع بشكل دوري وضعية  ويُ  األعمال.

 .  مة إليهاُمقدّ تقدم أعمال الوزارة والملفات الكبرى ال

 هيئة الوطنيةال

وضمان  للتقييم

 الجودة واالعتماد

 مجالس الجامعات

لجنة العليا ال

لوزارة التعليم 

 العالي 

 مجلس الجامعة

جالس العلميةالم  

اجتماعات 

 المديرين

 الهيئة الوطنية

شطة لتقييم أن

 البحث العلمي

 

 

 

هيئات 

 التقييم

 

 

 

هيئات 

 الحوكمة
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، ويتمثل دورها في التكوين، واالعتناء 2017أنشئت سنة المركزية  لحوكمةخلية ا 

 التونسية.  بقضايا الحوكمة في الجامعة

 

 وقد أنشئت أيضا خاليا مختصة:  

 وضع الموازنة المالية حسب األهداف،  األهداف ومهمتها، حسبوحدة التصرف  ▪

  في تسيير  المقاربة  ه لعمل بهذا بدأ (. المتوسط  ىالمد نفاق علىضمن )إطار اإل

بتاريخ   615ـ 2010وأصبحت إلزامية بالمرسوم  .2008الميزانية سنة 

)مدير   تزويد هذه الوحدة جزئيا بالموارد البشرية  .وعلى الرغم من 5/4/2010

يزانية  ة المإلدار ومساعدان فحسب( فإنها تلعب دورا حويا جدا في وضع تصور

 وتنفيذها حسب األهداف. 

مشروع إصالح التعليم العالي من   أجل تنفيذ األهداف منصرف حسب لتة اوحد ▪

رسوم حكومي عدد  أجل دعم إمكانية توظيف أصحاب شهائد التعليم العالي )م

 (.   2016ت أو25بتاريخ  1100ـ 2016

برنامج "أفق  وحدة التصرف حسب األهداف من أجل متابعة برنامج دعم وتنفيذ  ▪

 . (2016ية جويل  22يخ بتار 955ـ  2016")مرسوم حكومي عدد  2020

  

 هيكل حوكمة الجامعات التونسية   2.3.2

سنوات.  لمدة ثالث  2011المنتخب منذ  الرئيسلمسؤول المباشر في الجامعة هو ا

ي مؤسسات،  الذي يتألف من نائبي رئيس منتخبين، مجلس الجامعةويرأس   ومن مديرِّ

  لة والمصالحعميّين والن والتقناريّياألعوان اإلد مثلين عن ثالثة ممثلي طلبة، ومن مومن 

 وثالث ممثلين من الميدان االجتماعي واالقتصادي والثقافي. 

 

 ه المتعلقة: يتخذ مجلس الجامعة قرارات

 لمسائل ذات الطابع البيداغوجي والعلمي. با -

وين والبحث  ين العلمية والبيداغوجية والتكتحديد برامج الجامعة في الميادب -

 ات.لجامعوالتعاون فيما بين ا

ووضع الطرق المالئمة لتحسين المردود العلمي   الجامعيةالحياة  يمبتنظ -

 امعة. والبيداغوجي للمؤسسات التي ترجع بالنظر للج

 المصادقة على الميزانية. ب -

قبل الوزير المكلف   لت إليه من قبل رئيسه أو من األخرى التي أحي سئلةكل األب -

 . بالتعليم العالي
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وذلك بعد موافقة الوزير  ( 2018/2019)منذ  ة ذية تنفيا صفهلرارات مجلس الجامعة ق

موضوع    تمثلأالّ ، على ط الوزارةببعد انقضاء شهر من تاريخ وصولها إلى مكتب ضأو 

   .اعتراض

فإّن صالحياته لم يتم التصريح بها في نصوص، لذلك   ،كاتب عام الجامعةأما بالنسبة إلى 

    :يميتانن تنظدارتاافه إت إشر تح وله .بتفويض من )رئيس الجامعة(فإنه يتصرف 

 ، وتضم خمس إدارات فرعية:  ــ إدارة الخدمات العامة 1

 : ؤون المالية، وتشملاإلدارة الفرعية للش       

 ــ مصلحة ميزانية الجامعة               

 ــ مصلحة الحسابات واالشراف على ميزانيات المؤسسات              

 : ملتشلبشرية و لموارد اعية لاإلدارة الفر       

 ــ مصلحة المدرسين واإلداريين والتقنيين والعملة              

 جيا المعلومات وشؤون العملة  دارة تكنولومصلحة نظم إــ              

       

   : وتشمل ية للتنقيب وتكنولوجيا المعلوماتعر اإلدارة الف  

 ــ مصلحة الدراسات والتنقيب                

 المعلومات  تكنولوجيا ــ مصلحة               

        للبناءات والتجهيز وتشمل: اإلدارة الفرعية 

 التقنية ومتابعة البناءات،  الدراسات ــ مصلحة              

 يانة   لمعّدات والتجهيزات والصــ مصلحة ا             

 ــ مصلحة الكتابة القارة للجنة العقود              

 األرشيف والنشر، وتشمل:  قانونية وللشؤون ال ةالفرعي ارةداإل

 ــ مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات               

 ــ مصلحة النشر والتوثيق واألرشيف                

   ية. اديمية والشراكة العلمــ إدارة الشؤون األك2

   مثل:  علميالبحث الالي ووزارة التعليم العإدارات عامة في  وهي الطرف المباشر لستّ 

  لتقييم البحوث،  العاّمةاإلدارة  للبحث العلمي، اإلدارة العاّمة، للتعليم العالي اإلدارة العامة 

للتعاون   اإلدارة العاّمةطالبية، للشؤون ال اإلدارة العاّمةللتجديد الجامعي،  اإلدارة العاّمة 

   :الدولي، وتضم إدارتين فرعيتين 
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 مصالح: وتشمل ثالث  ،امعيةالج ةية والحياالبيداغوجؤون اإلدارة الفرعية للش

 والمناظرات الجامعية  ــ مصلحة البرامج واالمتحانات              

   ــ مصلحة الشؤون الطالبية               

 واإلدماج المهني   ة العالقات مع البيئة ــ مصلح              

 مصلحتين: مل جامعي، وتشالتقييم الي واإلدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدول

 ــ مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي               

 ون الدَولي  ــ مصلحة التعا             

 

يتوقع إنشاء مرصد في   03/4/2008بتاريخ  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار

ع يتوق 4/8/2008بتاريخ  2716ـ 2008(. كذلك مرسوم 3.1.3كل جامعة )انظر

ـ   2016عدد حسب المرسوم الحكومي  (.1.1.3ة جودة الجامعة )انظر نتركيز لج

س اإلدارة للمؤسسات يتم إنشاؤها وإلحاقها بمجل فإن وحدة حوكمة يجب كذلك أن  1158

   العامة.
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 لهيكل التنظيمي للجامعة ا :3 الشكل

 

 

 

 

 

من جهة    ترض أن يكون يف  لذيعة وااملحالي للجالتنظيمي ا  كل وتجدر اإلشارة إلى أن الهي

من جهة    آلية تنظيمية،، وهاّوناتعن الروابط الوظيفية والتراتبية لمكتخطيطيا  تمثيال    أولى

 :  نقائص متصفا بثالثبشكل مناسب، يجد نفسه  امهاتسمح للجامعة بضمان مه ثانية

راتيجية ها االستامن تنجز مهللجامعة بأ  ميفي المقام األول، ال يسمح هذا الهيكل التنظي -

تالال نجد في المستوى األول اخ  إذ   مستويين:  نشهده فيتاج  . وهذا استنعلى النحو المرجو

شراكة  ة الخدمات العامة من ناحية، وإدارة الشؤون األكاديمية والمن الداخل بين إدار 

في    ة،مصلح  ةعشر  ىحدإ ، فتشمل األولى خمس إدارات فرعية وية ثانيةالعلمية من ناح

فيدل هذا الوضع ضمنيا    لثانية سوى إدارتين فرعيتين وخمس مصالح،في اوفر  ال يت  حين

ولكن غير    ،من دعم لوجستي ومالي  الجامعة )إزاء مؤسساتها(  على أن المشرع يمّكن

مهمات الجامعة االستراتيجية تعتمد على  في أن    الثاني فيكمنما المستوى  أ  .تيجيااستر

في  إّما غير   ة وحوكمة،قياديات  آل ت   الوقع،   موجودة  أنها    تشتغل  كي   صعوبة  عانيأو 
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المهني و لإلدماج  ف)مراصد، مركز  المهارات،  لجنة  تطوير  الجودة،  ضاء مؤسسات، 

 اإلدماج، هيكل التقويم الداخلي إلخ(. لجنة متابعة 

بين    فيمااظ عليها  قة وال الحفهذا التخطيط الهيكلي ترسيخ العال  ، ال يتيحثانيلقام اي المف -

طته نصوص القوانين في تنظيم سير عملها  بعلى النحو الذي ضا  تهسامعة ومؤسالجا

فإن المؤسسات الجامعية تفتقر إلى تخطيطات هيكلية، ولكنها    وتحديد مهامها. وفي الواقع 

،  عالوة على وظائفها الكالسيكية )خدمات: تدريس  ن مهامهاعلى تأميمنذ عقود  مجبرة  

للعالقات الدولية أو للجودة  كل مخصصة  غياب هيا  لية(، في ظوموارد مالية  موارد بشر 

 والتقييم. 

الت - التخطيط  وبمقارنة  الثالث  المقام  للجامفي  التنظيمي  بالتخطيط  للوزارة  عة نظيمي 

الوزارة، منقوصة    وفيرة فيمة  ه والحوكوالتوجي  نالحظ أن هياكل وهيئات االستشراف

 .في الجامعة

     

 لمدارس والمعاهد  ات واالكليمعي: ي الجاعالال ات التعليمتنظيم مؤسس 3.3.2

 

عامة ذات   ةمؤسس أو  وقد تكون إدارة ذات طابع عام  تتمتع كل مؤسسة بكيانها القانوني.

(. 5.1.3)انظر علمي وتكنولوجي.طابع   

  91ــ 2008فقانون  مؤسسات التعليم العالي يم سيرو إداري لتنظسند قانوني أال يوجد 

طة ودور: بسل يعترف فحسب  

(: المدير أو العميد هو  2011من مجالسهم العلمية )منذ المنتخب  المدير العميد أو ــ        

ته الخاصة. لكل مؤسسة كاتب عام يظل دوره محددا بشكل ضبابي  المتصرف في ميزاني

ية. نصوص القانون في ال  

ستشاري  ، فإن دوره ا19ـ  2008للمؤسسة: حسب قانون  لمجلس العلمياــ        

  جالام، وممثلي المدرسين، وممثلي الطلبة، وممثلي الماألقسؤساء من ر يتكون . وساباألس

ا للمصادقة على  (. ويتدخل المجلس أساس19ـ  2008االجتماعي واالقتصادي )قانون 

، هار وسي م الدروسعملها وكذلك لتنظير عها، وسيميزانية المؤسسة، ومتابعة مشرو

رامج البحث. وبين والتدريب وبرامج التكو  

ال تملك مخططات هيكلية قانونية، غير أنه  ى أن المؤسسات الجامعية إل ة  ن اإلشاروال بد م

يقّسم األدوار   أن  أداء جيد للخدمات،من أجل   األول عن المؤسسة،يظل بإمكان المسؤول 

. مؤسسات التعليم العاليدين إلى  اإلطارات واألعوان الُموفَ ت ويحدد مسؤوليا  
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3.  

 

 قالليتها ونسية واستحوكمة الجامعات الت

 حسنة تنفيذ اإلصالحات والممارسات ال

 ( 2018ــ  2008)
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دون    ،ضمان الجودةمة ولحوكا ال يمكن فهم وضعية الجامعات في الوقت الراهن من حيث    

  ها تلخص في كونتوقد    .2000إلى اإلصالحات التي أدخلت عليها في السنوات    الرجوع

ريف حوكمة جديدة للجامعات التونسية قد تم  قاللية وتعمبدأ االستبما أن  صالحا طموحا  إ

بق بشكل صريح  الجامعات ،  2008انون  إقرارهما  هيكلة  عمق  في  تغييرات  حمل  الذي 

قد تم تنفيذها بشكل كامل ألسباب    2008. ولكن أحكام قليلة كانت منتظرة سنة  سيةالتون

صالحات في المؤسسات يذ اإلكلفين بتنفية الفاعلين المم جاهزإن عد  حليلها.تعددة يجب تم

تفسيرات  أنها أسباب هذا الفشل. سنقّدم هنا    الجامعية، ونقص الدعم، غالبا ما كانت تقدَّم على

أيضا على غياب رأخرى، مسلطين   التونسيةؤية مشتركة  الضوء  الجامعة  ،  عن مستقبل 

أن يكون  يجب  جتمع وعما  جامعة تجاه المدور الل  معادية  أو حتى  لمختلفةوعلى التصورات ا

، وفي سياق  2011ية في هذه التوترات التي تحررت في سياق الثورة التونس . هيكلهاعليه 

ضعف الفضاءات لبناء  ستيعابها بصعوبة، وذلك بسبب  االنتقال السياسي الذي أعقبها، تم ا

ات تتالءم مع احتياجيرا لا وتسيتنظيم،  ناء المشتركتوافق، وصعوبات وضع فضاءات للب

 ت.  الجامعا

       

 سير ع: مسار بطيء و2008تنفيذ قانون  1.3

، إنشاء عالقات جديدة بين  األولىفي  المرتبة    2008الذي نص عليه قانون  لمسار  اوضع  

تعاقدية    مةالحكو وضع  طريق  عن  والجامعات  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  ووزارة 

. إّن تطوير  مؤسسات(للجامعات، ا)الوزارة، ا ستويات  الم  جميعيجية على  باالستراتة  مرتبط

أن   ينبغي  المؤسسات  آلياستقاللية  تنفيذ  الجودة،ة  خطل  ، يتم عبر  تسيير    لياتآلو  ضمان 

بهذه الخطة، مّكن   االلتزام .مثل التصرف المالي باألهداف جديدةجديدة، ولممارسات مالية 

عمومية  ة  إدارية إلى مؤسس  عموميةت  كمؤسساوضعها    استبدال   من   الجامعات والمؤسسات

هو تمكين    ،هذا التحول الهيكلياألساسي من    وكان الهدف  صبغة علمية وتكنولوجية  ذات

  ة الميزانية المسبقة وتبني مبدأ لية المالية عن طريق إلغاء رقابستقالالابعض جامعات من ال

نون لتقييم  ا القا ي رسمهوات التلف الخط مخت  هنا  ترحالمحاسبة التجارية. ويتناول التحليل الُمق

 .  الحقيقيذها تنفي

 

   عالي تنفيذ منهج ضمان الجودة في هياكل التعليم ال 1.1.3

   القانوني طاراإل 1.1.1.3

النصي قانون    ولي روح  أساس2008في  دورا  نظ،  في سير  الجودة  لضمان  التعليم  يا  ام 

  انون تعريفاقدم هذا الق(. وي55، و 54،  52، ،51،  50،  22،  5:  فصل)ال  العالي التونسي،

قادجول العالي  التعليم  الئما  ة  )ال تجديد  على  المهني  تطوير  و  (50  فصلواإلدماج  تقديم  تم 

(  22  لصف )ال  في الجامعةتتم على نطاق واسع  جديدة  أنها مهمة  الجودة بشكل صريح، على  
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الي المذكور  25  فصل ضع  القانون  قروض  أعاله    من  شكل  في  للمؤسسة  تكميلية  مكافأة 

من  الُمعتَمَدة"   ا  التيستلزمات  الماجهة  ومتمكنها  عليها  بايفرضها  معايير    حتراملتزامها 

تكون   والتي  وتُ الجودة،  بمرسوم.  محددة  القروضشروطها  تلك  ت  ضاف  التي  تلك  م  إلى 

   توظيفها لدعم الجودة".

، فقد فُرض إنشاء عن المشهد الجامعي التونسي  اكن غريبي الجودة لم    مفهوم ر بأن  كما نذكّ 

  03ل  32عدد   نشورب الموذلك بموج  لعاليتعليم اسسات المؤات وة في الجامعلجان جود

عدد2006أوت   القانون  عدد  والُمبَيَّ   2008فيفري  25ل    19ـ    2008.أما  بمرسوم  ن 

  مؤسسة تعليم عالد جعل إرساء لجنة جودة في كل  فق  2008أوت    04ل  2716ـ2008

  ة. الجامع  من رئيسوبأمر  للمؤسسات  ة  أمرا إجباريا، مبنيا على اقتراح من المجالس العلمي

، لجنة الجودة للجامعة التي يرجعون  مؤسسات التعليم العالي  يل اللجان فيشكل رؤساء ك

  ن الجودة حجر الزاوية لتركيز من المرسوم(. يعتبر تركيز لجا  18  فصل )الإليها بالنظر  

رها المشرع  . ويعتب2008على النحو الذي أصدره في شأنها قانون  مسار ضمان الجودة  

    .( 55ـ  52 فصل تكوين )الاعتماد الشرط 

 

 

 بالتعليم العالي  والمتعلق 2008فيفري   25ل  19ـ  2008دون عد القان
التكوين،  5  فصل ال مجاالت  في  العالي  التعليم  جودة  تمثل  والتسيير    ــ  والبحث، 

 جزءا أساسيا من نظام التعليم العالي والبحث.  البيداغوجي، واإلداري، والمالي، 
التحسين المستامعة عهر الجتســ    22  فصلال العلمي،  التكويمر لنوعية  لى  ن، والبحث 

وجي، واإلداري، والمالي، وعلى ضمان الجودة داخل المؤسسات التي  والتسيير البيداغ
 بالنظر. ترجع إليها 

 تشكيلها وإجراءات عملها محددة بمرسوم.يتم إنشاء لجنة جودة في كل جامعة حيث يكون  
ق مع المعايير  التطابي على مدى  الي والبحث العلميم العالتعل  ــ تقوم جودة  50  فصلال

 من هذا القانون، ال سيما على مستوى: 42 فصللمعنية في الالتي حددتها الهيئة ا
 ف والمهارات العمليةار نقل المعنوعية ــ 

 الشهائد  ــ المهارات المهنية ألصحاب 
 تكنولوجي ــ فعالية البحث العلمي والتجديد ال

 شغل سوق الع احتياجات ق التكوين مــ مدى تطاب
ى المؤسسات في تهيئة الشروط الضرورية  إلضمان الجودة بالنسبة  تمثل  يــ    51  فصلال

 ء عليها بشكل متواصل. التي تُمّكن من تحقيق الجودة واإلبقا
رة في  ى معطيات تتناسب مع المعايير المذكوقائمة عل  يستند ضمان الجودة إلى مؤشرات 

من   42  فصلار إليها في الئة المش من الهيها والتي تم ضبطالقانون،  من هذا   50 فصلال
 التي يمكن تحديد كّمها موضوعيا.القانون و

في  شهادة من قبل الهيئة الُمشار إليها    ــ يتمثل االعتماد في الحصول على  52  فصل ال
التعلي  42  فصلال بناء على طلب من مؤسسة  القانون،  التي    ممن هذا  العالي والبحث، 
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فت معايير ضمان الجودة كما وضعتها الهيئة  استوسسة  المؤ  ن أطلبت االعتماد، لتثبت  
 . من هذا القانون 50 فصلمع ال المذكورة، وبشكل متطابق

ألربع سنوات، سواء للمؤسسة أو للبرامج أو لمسارات  مّدة ال تتجاوز ايُمنح االعتماد ل
 التعلم.  

ل  الخاالعتماد لقانون، أن تسحب هذا ا من 42 فصل إليها في ال رويجوز للهيئة المشا 
 ا الهيئة. التي حددتهالمّدة المحددة، في حال إخالل بمعايير الجودة، وذلك وفقا للوائح 

ى شهادة من الهيئة المكلفة بضمان  المؤسسة في الحصول علــ يتمثل اعتماد  53 فصلال
األكاديمية   ، لضمان الخدماتلبشريةاالجودة، وبقدرة هياكل المؤسسة وبمواردها 

. يشمل  من هذا القانون 50 فصلالجودة المنصوص عليها في ال ييرمعاوفقا ل دارية،واإل
جية وعلمية، كما يشمل مدى  يطبَّق فيها من برامج ومناهج بيداغو  لمؤسسة، ما اعتماد ا

 . رجينلمتخامن توقّعَة مستوى الشهائد الممنوحة وللمهارات والقدرات الم مالءمتها ل
مدى  هيئة المكلفة بضمان الجودة، وفي لة تقدمها امثل في شهادالبرامج فيتأما اعتماد 

وجية، والبحثية في المؤسسة، مع معايير الجودة  البيداغتطابق البرامج والمناهج 
ومالءمتها للمهارات والقدرات من هذا القانون   50 فصل لمنصوص عليها في الا

 المتوقعة من المتخرجين.  
تستجيب لمعايير ضمان تي متميزة والالي والبحث التعليم العمؤسسات الــ  54 فصلال

منها الحصول على   يمكنها وبطلب ،القانون من هذا 50 فصل نص عليه اليكما الجودة 
ضمان الجودة واالعتماد. في هذه الحالة تلتزم  بل الهيئة الوطنية للتقييم، ولاالعتماد من ق

لبحث  م واتعليالت الفي مجامشار إليها آنفا معايير الجودة الحترام المؤسسات المذكورة با
 العلمي والتسيير البيداغوجي واإلداري والمالي. 

الحصول على قروض الحصول على االعتماد، يخّول للمؤسسات المعنية ــ  55 لفصال
  ، تمكنها من مواجهة الضغوطات التي يفرضها التزامها باحترام معايير الجودةإضافية

 .  دة لدعم الجو  التي خصصت ضاف هذه القروض إلى تلك وتُ   التي تحدد بمرسوم. 
في هذا   عتماد المنصوص عليهيتم إنشاء نظام التقييم وضمان الجودة واالــ  57 فصلال

 عّدى خمس سنوات من تاريخ صدوره. ترة ال تت في غضون ف  القانون
الدوري   بتفويض قانوني للتقييم   ى الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد،ظحتَ 

 )اإلجازة، والماجستير، والهندسة(.  كوينمسارات التمن أجل اعتماد 
 

، المتعلق بتنظيم الجامعات 2008أوت  4خ بتاري 2716ــ2008المرسوم عدد
   ات التعليم العالي والبحث وبقواعد سير عملها.وبمؤسس

 لجنة جودة الجامعة: 
 من  22 فصلقا ألحكام الفونشئت ، التي أُ الجامعة ــ تتألف لجنة جودة 18 فصلال

 لق بالجامعات، من  لمتعون االقان
 ــ نائب رئيس الجامعة: رئيس لجنة  

 ن بالنظر للجامعة والراجعيوالبحث،  سسات التعليم العالي  الجودة في مؤ ــ رؤساء لجان
مكلف  لوزير العي، معيَّنين بأمر من اــ ثالثة ممثلين عن المجال االقتصادي واالجتما

 س الجامعة. عالي، وباقتراح من رئيلاتعليم بال
ها للنظر  ــ تجتمع لجنة الجودة مرة كل شهرين على األقل، بدعوة من رئيس 19 فصلال

 نون المتعلق بالتعليم العالي. القا من 22 فصلفي المسائل التي حددها ال
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، ثحي والب يم العالات التعللتي أحالتها عليها مؤسستتناول اللجنة في مداوالتها المسائل ا
صوات وتقّدم المشاريع مرفقة باآلراء إلى  ألبأغلبية ا تبسط رأيهاوالمتصلة بالجامعة و
 تعليم العالي.  الوزير المكلف بال

 :  لجنة جودة المؤسسة 
ــ يتّم إنشاء لجنة جودة في كل مؤسسة تعليم عال وبحث. يتم تحديد تكوينها   41 لصفال

 سسة. العلمي للمؤ ارة المجلسامعة واستشرئيس الجقرار من وإجراءات عملها ب
 

 

 جهد المبذول لتنفيذ مسار الجودة ال 2.1.1.3

يمكن الحديث عن   . تساوم غير بشكل  2008ون م تفعيل النظام المنصوص عليه في قانت

فترة سانحة لتطوير لجان الجودة المرتبطة بموجة إطالق مشاريع دعم الجودة الممولة من  

دعم الجودة في القدرة   نامجو)بر ،ليم(الجودة في التعدعم  امجبرن)،  يةالتنافس الصناديق

   .2009و 2006بين  على التسيير 

رسميا   هاتمكن بعضولئن جان جودة. نشئ كلّها وبشكل رسمي لؤسسات لم تُ ومع ذلك فالم

انت ت التي ك قليلة هي المؤسسا، فهابعث فرق داخلية ُمكلّفة بتنفيذ مسار الجودة في من

 ة. عملي

الصعيد الوطني، وبين مختلف  وظا علىان ليس ملح اوت في إنشاء اللجالتف وهذا 

ة ارتباطا وثيقا رتبط اعتماد لجنة الجودوي  .ة نفسهاداخل الجامع حتى الجامعات فحسب، بل 

في جملتها محتشمة، ضعيفة في التزامها وذلك للغموض الذي  سسة، التي ظلت ؤالمبرغبة 

 دة. جان الجوموكلة لللمهام اليحيط با

وال   ،األدوار وال التمثيللم تحدد   فالنصوص القانونية، 2008 ة منذمستمرالوضعية وهذه 

ه ينبغي أن نشير إلى  . غير أنه اللجانالممنوحة لهذ عتمادات اال ،فة أقلبصو ،نطاق النفوذ

لتقييم  ل  يةالوطن الهيئةالذي تّم تحريره من قبل  تقييم المؤسسات والجامعات معيار أنّ 

 : سند إليه المهام التاليةه( يوصي بأن تُ ناأدود و موج كما ه) دلجودة واالعتماوضمان ا

األنشطة السنوية   تقارير  ضمان التتبع أو إدارته؛ إدارة تها؛ييم المؤسسة أو إدارضمان تق

 عن مختلف هياكل التدريب والبحث. 

نون  ا قانّص عليهير التي ت أخرى غ مسار الجودة قد مّر عبر قنوا  تأسيس  وإجماال، إن

برغبة  بمشاريع أوروبية، أو  ، أودعم الجودة امجبرنتنفيذ   )وذلك عبر 2008

 مؤسساتية(. 



41 
 

 

 شطة في مؤسسات التعليم العالي ات الجودة الناهيئعدد  :4ياني الرسم الب

 ( 2018جويلية - : جوان1االستبيان رقم )

:  8قفصة،  : ج.7نار، . الم: ج6 . سوسة،: ج 5نستير، الم : ج. 4الزيتونة،  : ج. 3: ج. القيروان، 2: جامعة جندوبة، 1المفتاح: 

 : ج. تونس 13: ج. قرطاج، 12: ج. قابس، 11: ج. منوبة، 10، صفاقس، : ج9جامعة تونس االفتراضية، 

 

 

)انظر   في االستجواب الثانيطريق اإلجابات المضمنة  ويتعزز هذا االستنتاج عن

ين،  العام كتابب الصّرح أغلمحدودا. ويوبالفعل يظل عدد اللجان النشيطة   (.2الملحق

غياب اإلمكانيات ي غياب اإلرادة و/أو االمتيازات الواضحة، ولكن أيضا ها غير مفعلة فأن

 ها التي تضمن تسيير

بالمائة في اتخاذ  34.6سات والجامعات، إال بنسبة وال تتدخل لجان الجودة في المؤس

ر  ير يظهكما يشلية العملقرارات في اتخاذ ابالمائة  23.1القرارات االستراتيجية، وبنسبة 

 في التخطيط البياني الموجود أدناه.  

مؤسسات التعليم  معات ولسير الجا الرئيسيين متابعين ، الوحسب إشارات األمناء العامين

برنامج  في مشاريع تلخص في المشاركة ت ،الجودة  من حيثبة المؤسسات تجر فإنّ ، العالي

أّما  (.  ئيستقصا الابحث للاستجابت ي الت المؤسساتبالمائة من  73.1  وتمثل)دعم الجودة  

 داخلفإنه يصعب الحديث عن الجودة في المائة من الذين استُْجوبوا،  50بالنسبة إلى 

بالمائة من المؤسسات فحسب،   3.8. ّددةف محأهداو إمكانيات،غياب ؤسسات في الم

  ن إنّ يقولو 42.3ن ذلك فإ فضال عن  .جودة من أجل برامج تكوين  ضمان  ةاتصلت بهيئ

 . راتالدَّوَ داخلية ترمي إلى تقييم جودة برامج التكوين دون تأمين جودة  يات م أليهلد
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 شريك لجان الجودة في اتخاذ القرارات ت  :5الرسم البياني 

 

   والمؤسسات  لجامعاتتقييم ا 2.1.3

 

 أولى تجارب التقييم  1.3.1.3

 

مارسات نت م آنذاك، كا التعليم العاليوبتشجيع من الدالي الجازي وزير   1998منذ سنة 

وقد  في التعليم العالي التونسي وهندسته الجديدة القائمة على الجودة. أساسيا عنصرا  التقييم

ئل التقييم الداخلي  تزامن مع إنجاز دالبدأ العمل بالتقييم الذاتي منذ التاريخ المذكور بال

 1998سنة  األول  لدليال  أُنجز قييم، من قبل الهيئة الوطنية للت مؤسسات التعليم العاليل

جوان    4في  26)منشور عدد   2004ي في جوان ز الثان( وأنج13/98)منشور عدد 

  52 ر عدد)منشو   ، وأفضل إعدادا.وكان أكثر تفصيال 2005ثم الدليل الثالث سنة  (2004

 .2005ية جويل 13ل 

  – 2004ل فترة جرت المحاوالت األولى لتنفيذ التقييمات الذاتية الداخلية خال

من المشاركة في  تفاوتة تنفيذ مبدرجات و 2004مؤسسة في   76تمكنت  .وهكذا2006

منها أنجزت تقارير مفّصلة. أربع مؤسسات فقط خضعت لتقييم   36عمليات تقييم داخلية. 

 م.  يأمنتها الهيئة الوطنية للتقيثناء تجربة نموذج خارجي، أ

  

 مؤسساتوال ي للجامعاتيم داخلي وخارج على وجود مسار تقي 2008يصادق قانون 

 (. 48-44 لفص)ال  ،لتكوينودورات ا

 

 ة؟عتياديملية واالقرارات العاتخاذ ال في ان هيئات الجودة التدخلبإمكهل -

 جوابا 26

 نعم 

 ال 

 لفسب المح

 ئيإحصا رسوى دو اآلن ليس لهم

 عملي رغي

 تدخل محدود

 تثبيتال طورفي 

 شطةلجان الجودة غير نا
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 المتعلق بالتعليم العالي. 2008فيفري  25بتاريخ  19-2008قانون عدد 

  

وبرامجها، في مراجعة  ات ودورات التكوينيتمثل تقييم الجامعات والمؤسس 44 فصلال

بير  التدا  اتخاذ بهدف بقا ة محددة مسمقاييس جودي على أساس اتدائها األكاديمي والمؤسسأ

 .  ميتها بفاعلية وكفاءةوتن  لمؤسسةأداء االمالئمة لتحسين  

ـ يتّم التقييم على أساس معايير وأساليب وإجراءات موضوعية تضمن الشفافية   45الفصل 

ة نشرها إلعالم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث  نصاف تتولى الهيئواإل

   اريةاإلدطارات  س والطلبة واإلوإطارات التدري

ة الوثائق ذات العالقة بأعمالها واالستماع على كاف الطالع خاصة اتتضمن أعمال التقييم 

ن  م 29إليها بالفصل  إلى رئيس الجامعة والعميد أو المدير ورئيس لجنة الجودة المشار 

والمؤسسات هذا القانون وإلى إطارات التدريس بالجامعات وكذلك الطلبة والمتصرفين  

 . غّلةالمش

الي والبحث وخارجيا ؤسسات التعليم العم به ما وتقوـ يكون التقييم داخلي 47صل الف 

 ن. قانومن هذا ال 42وتقوم به فرق من الخبراء تحت إشراف الهيئة المشار إليها بالفصل 

  هياكل المعنية المحدثة للغرض لدى الجامعة أو المؤسسة المعنيةتتولّى ال ـ 48الفصل 

يل ألوضاع المؤسسة لى تحلحتوي عي، وتعد تقارير سنوية تداخلم الالتقييباألمر إجراء 

وظروف سيرها. كما تقوم بوضع الخطط الالزمة واقتراح اإلجراءات الضرورية لتطوير  

 مستواه أدائها والرفع من

 

فإنّه   (،48ينص على استكمال التقييم الداخلي السنوي )الفصل  2008قانون ورغم أن 

، 2006  – 2004 ألولىموجة انادا إلى تجارب الاقد، واستبهدف التع شيء كان  قبل كل

. بيد أن هذه  2009حققت أغلب الجامعات التونسية ومؤسساتها، تقييمات ذاتية في 

 أسفله( التعاقد )انظر  بسبب تأجيل سياسة التجربة لم يتم اعتمادها

 

 

 

 

 

 

 

 المتعلق بالتعليم العالي. 2008فيفري  25بتاريخ  19-2008قانون عدد 

  

، في مراجعة وبرامجها لجامعات والمؤسسات ودورات التكوينيتمثل تقييم ا 44 فصلال

اذ  تخمقاييس جودة محددة مسبقا بهدف اي على أساس اتسسكاديمي والمؤها األدائأ

 .  ميتها بفاعلية وكفاءةأداء المؤسسة وتنحسين المالئمة لتالتدابير 

من  ـ يتّم التقييم على أساس معايير وأساليب وإجراءات موضوعية تض 45الفصل 

الي  التعليم الع مؤسساتعالم الجامعات وة نشرها إلالشفافية واإلنصاف تتولى الهيئ

   دارية اإلوالبحث وإطارات التدريس والطلبة واإلطارات 

ة الوثائق ذات العالقة بأعمالها واالستماع خاصة االطالع على كافقييم تتضمن أعمال الت

ن  م 29الجودة المشار إليها بالفصل   إلى رئيس الجامعة والعميد أو المدير ورئيس لجنة 

وكذلك الطلبة والمتصرفين والمؤسسات  يس بالجامعاتالتدر انون وإلى إطاراتهذا الق

 . المشغّلة

الي والبحث وخارجيا ا وتقوم به مؤسسات التعليم العداخليـ يكون التقييم  47لفصل ا 

 ن. من هذا القانو 42صل وتقوم به فرق من الخبراء تحت إشراف الهيئة المشار إليها بالف

لجامعة أو المؤسسة المعنية  للغرض لدى ا لمحدثةهياكل المعنية التتولّى ا  ـ 48الفصل 

حتوي على تحليل ألوضاع المؤسسة وية تالداخلي، وتعد تقارير سنم  باألمر إجراء التقيي

وظروف سيرها. كما تقوم بوضع الخطط الالزمة واقتراح اإلجراءات الضرورية 

 دائها والرفع من مستواه لتطوير أ
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 جودة واالعتماد ضمان التقييم ولل إنشاء الهيئة الوطني 2.2.1.3

 

   . شاء هيئة وطنية للتقييمعلى إن كذلك  2008قانون  صن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ن  عال( منذ إ 1719)المرسوم  2012نة س إالّ تم ذلك لم يف، كثيرا هذه الهيئة أخر بعثت

.  يينالجامع حذرا ونقدا من حيث استقالليتها، حسبؤها أثار إنشاوقد ، 2008قانون 

وزارة التعليم العالي  باشر لالم شراف موضوعة تحت اإل)كما حو  ماخص وباعتبارها

من قبل  لها استغال ، ممكن أكاديمية  بوحدة تفقد شبيهة كانت منذ البداية ( والبحث العلمي 

   ضغط.وسيلة إلى  وتتحّولاألكاديمي تدخل في الشأن السلطة السياسية لت

 

 

 

 

 

 

 

 

 علق بالتعليم العاليفيفري، والمت 25بتاريخ  19-2008قانون عدد 

االعتماد آليات أساسية لتحقيق األهداف  ـ يمثل التقييم وضمان الجودة و 41الفصل  

   والبحث العلميالتعليم العالي  لمرسومة لقطاع  ا

الي تسمى  القانونية واالستقالل المة تع بالشخصيية تتم مؤسسة عمومإحداث ـ  42الفصل 

واالعتماد" وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية ة للتقييم وضمان الجودة ني"الهيئة الوط

 ي.  بالتعليم العال  الوزارة المكلفة

التقييم  السهر على  ،الجودة واالعتمادلتقييم وضمان ـ تتولى الهيئة الوطنية ل 43الفصل 

  تعليم العالي الاالعتماد بجودة ووضمان ال

 . ب التي تحددها الهيئة تم تكوينها طبقا للتراتي ي عمليات التقييم لجان خبراء تُنجز
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وطنية للتقييم  لا الهيئة لضبط مكونات 2012سبتمبر   14 1719 -2012المرسوم 

 ق عملهائاالعتماد، وطردة ووضمان الجو
عتماد ـ يضبط هذا األمر تركيبة الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالاألول الفصل 

   وطرق تسييرها
  ضمان الجودة واالعتماد منوطنية للتقييم وتتركب الهيئة الـ  2الفصل 

 ـ مجلس الهيئة، 
 ـ قسمين فنيين، 

 ة قارابة ـ كت
   في  ةالهيئمهمة مجلس ـ تتمثل   7لفصل 

 ـ إرساء نظام جودة ودليل إجراءات خاص بها،
دماتها ومصداقيتها ووضع  ـ السهر في جميع مراحل عمل الهيئة على تحسين جودة خ

ذمة التقييم الخارجي من قبل نظيراتها في نطاق مبدأ المعاملة على وأساليبها أنشطتها 
 بالمثل،

التي حددها الوزير المكلف بالتعليم   لوياتافق واألووييم واالعتماد يت قامج للتـ وضع برن 
 مؤسسات التعليم العالي والبحث، العالي وطلب اعتماد 

 ر التقييم وطلبات االعتماد،على تقاري ـ المصادقة
 

 

عضوا من بينهم ثمانية  13رئيس، ومجلس متكون من  سلطة حتت ضعت وُ بعد أن  و

واالجتماعي، ومختص في  ي ادط االقتصمن المحيء ل، وأربعة أعضاأساتذة تعليم عا

في الوقت الراهن  هيئة الوطنيّة للتقييم وضمان الجودة واالعتماد ل ، توزعت االحوكمة

موظفا قارا في   15 ارة، أييّين: قسم للمؤسسات وقسم للتكوين تدعمه كتابة قنفقسمين 

ات ييماء التق ّوعي أثنتطتقّدموا بشكل  مختصا في التقييم،  160الجملة. فكونت شبكة من 

 . واالعتمادوضمان الجودة هيئة الوطنيّة للتقييم التي نظمتها ال

 

تدخلت الهيئة أساسا، لمؤسسات، فقد ال ينص القانون صراحة على إجراء تقييم منتظم ل 

صنف   نتقال إلى ترغب في اال رة لتقييم الجامعات والمؤسسات التيبطلب من الوزا

 ةوجيوالتكنول ة العلمي غة صبذات اللعاّمة مؤسسة اال

جامعة   ةنولوجيوتك ةعلميصبغة عامة ذات  سة مؤس  إلى النتقالل مؤهلة ــ سبع جامعات

  ،(2016)أوت  سوسة ،(2016يلية فاقس )جوجامعة ص  ،(2015)   تونس االفتراضية

  (،2017جانفي  المنار  تونس، (2016القيروان )سبتمبر  ،(2016سبتمبر)المنستير 

   ؛(2017س )جويلية ابق

المدرسة  : )جية ولووتكنة علمي صبغةمؤسسة عامة ذات إلى تقال لالن مؤهلة  ؤسسةم 15

،  ي للتربية والتكوين المستمر( المعهد العال2016جويلية  العليا للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للعلوم  ؛ 2016سوسة أوت د الوطني للمهندسين ب؛ المعه2016جويلية 
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؛ المعهد  2016سبتمبر  سوسةبية الطب لك؛ 2016 وت أ سةقية والتكنولوجية بسوالتطبي

؛ المدرس الوطنية للمهندسين  2016بحمام سوسة أكتوبر  لوم والتكنولوجياالعالي للع

؛ 2017ة بقليبيا مارس كنولوجي؛ المعهد العالي للدراسات الت2016منستير نوفمبر بال

 . 2018كلية الطب بصفاقس جانفي 

، فإن  ةوالتكنولوجي   ةالعلمي صبغة ال لعامة ذات المؤسسة ا لىإ قييمات لالنتقالل التفي حا

مؤسسة  ن من الشروط التنظيمية التي ضبطها القانون لالنتقال إلى ي يتكو ييم القياسالتق

 . نولوجي كعامة ذات طابع علمي وت

  رت تقييم ستّ أج قد هيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتمادإن الإلى ذلك فباإلضافة 

 لغرض االعتماد  ( 2016ن دورات مدارس مهندسين )يو( وتك2016) إجازات

 

جودة  هيئة الوطنية للتقييم وضمان الول تلخيصي لمهمات التقييم التي أجرتها الدج

 : (2018ــ   2015) واالعتماد

 2018 2017 2016 2015 السنة  /نمط التقييم 

 
مؤسسات التعليم  تقييم 

العلمي   عالي والبحث ال
 تقييم خارجي( )

 3  ( ومي العم طاعلق)ا
 

2*( ) 2 

 )*(  1 )*(  1   )القطاع الخاص( 

 
التقييم من أجل االنتقال 
إلى مؤسسة عمومية ذات  

 علمية وتكنولوجية صبغة

  2 4 1 الجامعات

ات التعليم  مؤسس
 والبحث العلمي العالي

 8 6 1 

 
تقييم البرامج ومسارات  

 التكوين 

  طاعالقاإلجازات )
 العمومي( 

 9 8 4 

قطاع  ات )الجازاإل
 لخاص(ا

 4 4  

 8 23 28 1 المجموع

60 

 

  هندسين تم إجراؤها من باعتبارهم مالحظين في مهمات اعتماد أربعة مدارس للم هيئة الوطنية للتقييم)*( مشاركة عدد من خبراء ال 

ليا  مدرسة العلا /  2017أفريل  12و 11؛ يومي لتكنولوجياللهندسة وا لخاّصةالمدرسة العليا ا )وهي:   لجنة اعتماد المهندسين

معهد الدراسات / 2017ماي  19و  18و 17: أيام المدرسة الوطنيّة للمهندسين بتونس/2017ماي 16: في ت لالتصاال

 (  2018جوان  05و04يومي  الخاص بتونسللتكنولوجيات المزدوجة 
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    نسيةات والمؤسسات التوصعوبات تنفيذ التقييم في الجامع 3.2.1.3

لجامعات التي تعاونت  جيد في المؤسسات وا استقبالاء بان الخبرلج  ،عامحظيت بشكل   

ازالت تحول دون سير عملية التقييم  غير أن صعوبات عديدة م معها على نطاق واسع.

 كل جيد، نخص بالذكر منها: بش

  ان مختّصين،مادية صعبة، بأعوتشتغل منذ إنشائها في ظروف  لهيئة الوطنية للتقييمــ أن ا

الراغبة في االنتقال إلى  احتياجات المؤسسات بة إلى بالنسسواء   اف ك رغي لكن بعدد

سبة  لنباسع، ، أو على نطاق أوةوالتكنولوجي ةيالعلم صبغةمؤسسة العامة ذات ال تصنيف ال 

اجات ومازالت احتي للجامعات والمؤسسات التونسية.ر كرما سيتطلبه إنشاء تقييم متإلى 

تستند إجراءات التقييم  لية. ير الدوالمعاي براء درجةخحتى نبلغ ببراعة ال ،رةبي ك التدريب

  مساحات متاحة عبر االنترنيت؛)  إلى معيار ُدولي هيئة الوطنية للتقييمالتي وضعتها ال

  )أو إعادة التعريف(   الدوري، لكن غياب الوضوح بين التعريفبراء( معاهد خ

جدواه.  منه من  جزء كبير  مسار فيها، يُفرغ التقييموبين  أو مؤسسة الستراتيجيات جامعة 

أهدافها والحفاظ  ط بضقدرة جامعة أو مؤسسة على  حديديهدف التقييم باألساس إلى ت

 . يهاعل

يا وكالة مستقلة، بل تظل هيئة إدارية. التقييمات التي لم  الح هيئة الوطنية للتقييمال يستل 

  مخصصة ليااح، هي في هذا الميدانلية الدو  ممارساتف التنشر ولم تُبّث، على خال

وال يزال دورها األعم في نشر ثقافة ضمان الجودة، محدودا  وزارة ال غير. خدام الالست

الجامعات   والتكوين لفائدة سي، والحال أّن العمل التحسيانياتمكاإل نقصبسبب 

  .اتللجامعات والمؤسسوالمؤسسات يمثل مرحلة ضرورية حتى قبل إنشاء تقييم متكرر 

أمرا ال غنى عنه للزيادة في مصداقية  ة ذاتية يبدو ي ستقاللنحو ا  للتقييم ة يهيئة الوطنال انتقال

ستراتيجية  لتمتع باتستطيع اتكتسبها هيئة وهي التي ال  نأيمكن  ية مصداقيةولكن أالهيئة: 

وطنية  وكالة هيئة إلى  إعالن التحول من استقاللية عندما تقيّم استراتيجيات الجامعة؟ إنّ 

، أمر البّد أن يراعي األولويات  ي والبحث العلميم العال لتعليفي ميدان ا للتقييم واالعتماد

 التالية: 

امين، محدودية التواصل  األمناء العستقصائية التي اُجريت مع ــ كشفت أيضا الدراسة اال

 ه المنظمة. نهم ال يعرفون هذبالمائة من األمناء العامين أجابوا أ  26.9الهيئة،  حول أنشطة 

نت أن التجربة في جملتها كا 2018جويلية جوان و بين  يالذي أجر ع يظهر االستطال

ن  دفعة أولى م ين الجامعات. على العموم تقييم الداخلي والخارجي بمفككة في ميدان ال

  مشروع قاده )تقييمات داخلية للمؤسسات(.  2009ــ2008في  الداخلية أُجريَت التقييمات

، قاد بعض  المغرب(ب ات، مكتمعلجاالذاتي ل مي )التقي  2015في للجامعات تقييم الذاتي ال

ق الجامعات إلى إجراء تقييم ذاتي  علمية  ت صبغة  طنية ذامؤسسة و. فاالنتقال إلى ُمعمَّ

باإلضافة إلى ذلك ومن حيث التقييم الخارجي فإن    . لتقييمات الذاتيةهذه ا إجراء كذلك  يعني

 ت والمؤسسات. كل الجامعا تتدخل في  لم نية الوطهيئة ال
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 ةامعالج العدد  

2012 1 1 

ية )الوكالة الجامع 2015
 للفرنكوفونية ( 

1 2 

 0 3 

ة  عوجام 2009مؤسسة في  16ال 

 2013في 

2 4 

 5 5 تواريخ غير مضبوطة 

2014 1 6 

 1 7 

2014 1 8 

 9 لالستبدال غير قابل  

 10 1 2008المؤسسات العشرة في 

 11 بدال غير قابل لالست 

 12 بدال غير قابل لالست 

 13 ل لالستبداغير قابل  

معات التونسية  تية الداخلية التي أجريت في الجاعدد التقييمات الذا :6الجدول رقم 

   وتواريخها  

 

ستير  ( والمن2008ات صفاقس )منذجامع دَّتربة التقييم الذاتي، عُ لما كانت األولى في تج

رق أربعة  فاتقييمين ب كانت قد أجرتر عة المنستيحتى أن جام (، رائدة. 2009نذ)م

  كثّفجامعة صفاقس فقد وسعت بشكل م كل مؤسساتها التعليمية الجامعية. أما سنوات في

ع  شرعت جامعة منوبة وجمي  سسة. مؤ 19شر مؤسسات من جملة الذاتية إلى ع اتقييماته

  ها كانت قدمؤسسات من  )خمس  2009تي سنة ها الذال تقييم في أوّ  13مؤسساتها ال

ولكن    عة سوسة خمسة تقييماتجامرت ج(. وأ2006و  2005اتيا بين أجرت تقييما ذ

 لمعنية. يد المؤسسات ادون تحد

امعة تونس  شرعت جامعات جندوبة، والقيروان، والمنار، وقفصة، وج 2012منذ 

 ة.  جراء أولى تقييماتها الذاتياالفتراضية، في إ

   .واريخهات وتفي الجامعاية التي أجريت تية الخارجييمات الذا: عدد التق7رقم  الجدول
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 الجامعة العدد  التواريخ 

  0 1 

 0 2 

 0 3 
 )الهيئة الوطنية  2016و 2014:جامعة

 (ودعم الجودة واالعتمادللتقييم  
 2016و 2009مدرسة المهندسين(: ) المؤسسة

  4 4 

 
   

 نسيةالمؤتمر الدولي لعمداء كلية الطب الناطقة بالفر 2011
 5 6  مان الجودة واالعتماد. وضم ة للتقيية الوطنيالهيئ 2016و

2017/2014 2 6 

 2 7 

 8 1 الجامعية للفرنكوفونيّةكالة الو 2015

 9 قابل لالستبدال  غير 

 10 5 (206ـ2005) لتقييم خارجي مؤسسات خضعت  05)

 11 غير قابل لالستبدال   

 12 غير قابل لالستبدال   

 13 غير قابل لالستبدال   

 

التقييمات وتيرة ، وقويت 2008ع جامعة صفاقس في تجربة التقييم الخارجي م أتبد

،  . ومنذ هذا التاريخ، خضعت للتقييمات جامعات كثيرة كالمنستير2014بداية من 

 راضية. وسوسة، والمنار، وجامعة تونس االفت

  30.8، أن منزلة التقييم الخارجي مازالت منقوصة. وبالفعل، فإّن  2بيان يؤكد االست

مج  خارجي لبراراء تقييم في إج تهممؤسساالعامين يؤكدون شروع  بالمائة فقط من األمناء

المؤسسة إلى صنف ، ومن أجل االنتقال التدريب ومسارات التكوين. في نفس اإلطار

بالمائة من األمناء العامين أعلنوا أن    38.5، فإّن ةوالتكنولوجي ةالعلميصبغة  العاّمة ذات ال 

 مؤسساتال فقط من  بالمائة 19.2ي. و رج، أوهي بصدد إجراء تقييم خامؤسساتهم أجرت

 من برامج التدريب والتكوين.   ، أكثر االعتماد الّدولي لبرنامج أوى علالحصول    سعت إلى

 

   دالمراصوضعية إنشاء المؤشرات:   3.1.3
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لمؤشرات متابعة. ينص قانون  فترض إنشاء مسار ضمان الجودة تصورا واستخداما ي

لبة  الط ما يخصوتحليلها، ونشرها فيء مراصد لتعميم االحصائيات على إنشا 2008

اق المهنية(، والمدّرسين في )التخصصات والترقيات(.  رص واآلففي )الف  ينلمتخرجوا

   كبيرة.أّدى إلى صعوبات تخدام هذه األليات الجديدة، ولكن اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهاّم الموكلة إلى المراصد  :4الشكل 

 .2014فمبر ره مكتب )صوريو( نو شنصد، الذي عن المرا 2مرحلة المصدر: تقرير ال

 

 اصد  للمر انونينظام القال 1.3.1.3

،  مة بين عروض التكوينحتى يتم تعزيز المالء 2008أفريل   3تّم إنشاء المراصد بقرار  

 وسوق الشغل في تونس.  

 

 

 2008 أفريل  3قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 
 ا. سييرهطرق تكذلك التها وا ومشمو بتهبالجامعات وضبط تركييتعلق بإحداث المراصد 

 
عة.  ـ يحدث على مستوى كل جامعة مرصد يخضع لسلطة رئيس الجام 2الفصل 

ءات الجامعة المعنية أو بإحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث ويكون مقره بفضا
  الراجعة إليها بالنظر 

القرار  على أخذ  طة اإلشرافلجامعة وسلهو هيكل يساعد ا  ـ المرصد 3الفصل 
   متابعةلوا

شروع م دعم إعداد

 المؤسسة

رصدالم  

تأهيللف الم  

جمتابعة اإلدما  

 االعتماد

تحاليل اقتصادية 

 محلية

يانات تجميع الب

 الداخلية

توفير المعطيات 

واصلللت  

 النفاذ إلى قاعدة البيانات

 متابعة المنهج
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 :  المهام التاليةصة برصد خاالم يكلف
لبة المتخرجين  طلبة المزاولين والطـ تجميع وتحليل ونشر اإلحصائيات المتعلقة بال

 واألساتذة ومجاالت ومؤسسات التكوين، 
 ـ إبداء الرأي في استراتيجية الجامعة ونتائجها،

  تحقيقإلى  هادفةيعها المشارامعة ولدعم استراتيجية الجتوفير المعلومات المالئمة  ـ
 الءمة بين التكوين والتشغيل، الم

 الجامعة،دماج المهني لخريجي ـ القيام بالدراسات المتعلقة باإل
ـ الحرص على متابعة المسارات الجامعية وتحليل أسباب اإلخفاق واالنقطاع داخل 

   يةعنلمنظر إلى الجامعة ا البحث الراجعة بال العالي ليم  مؤسسات التع
لي والبحث العلمي والتكنولوجيا رئيس المرصد من  م العاالتعليزير ين ويعـ  4 الفصل

رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو رتبة  على األقل الذين لهم  لجامعيينبين المدرسين ا
ابلة  ( سنوات ق3لك لمدة ثالث )ذو معادلة لها بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المعنية،

 حدة للتجديد مرة وا
   عة وخلية تقنية ومتاب   توجيه لجنةعلى المرصد ويشتمل 
إطار  لجامعة المعنية وفي ـ يكلف رئيس المرصد، تحت سلطة رئيس ا 5الفصل 

 رصدالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، بتأمين حسن سير الم
مرصد إلى  أنشطة الية كل ستة أشهر تقريرا عن ـ يرفع رئيس الجامعة المعن 6الفصل 

   ولوجيا.والتكنلعلمي حث اوالبالعالي  ير التعليم وز
 

 

 سير المراصد: التنفيذ الالمتكافئ. 2.3.1.3

مهمة المرصد. فاإلمكانيات وجد هيكل مكلف بشكل واضح ب ات لم يكن ي ي أغلب الجامعف

  . الضطالع بمهاّم المراصدتكن موّظفة في األصل ل  لم الجامعاتوالموارد المتوفرة في 

انيات تتعلق بالفضاءات  إمك، وضحةة واظيمياتيب تنالهيكل، تر يتطلب تنفيذ مثل هذا 

التشخيص ذا االستنتاج إلى ة. وينظّم هوآليات تعويض، كلّها لم تكن حاضر ومهارات،

والذي نُشر   ، لمراصدا الذي شمله تقرير مكتب )شركة التنظيم ومراجعة الحسابات( عن

 (5الشكل  ) 2014في 
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 صادر اختالل المراصدبي لمبالس تحليللا: 5الشكل 

 2014نوفمبر بار المحاسبة شركة مراجعة اخت نشرته :عن المراصد  2المصدر: تقرير المرحلة 

 

في نقص نظام معلومات متكامل قادر على إيجاد المعلومة   المعوقات أهم  يكمن أحد

ي أن  نلثاتقرير اضح من الاريع. وفعال يتالنوع من المش ز هذاإلنجاة والمعطيات المطلوب

  42.3، و مات واالستشرافبالمائة فقط من المؤسسات، لديها هيكل للمعلو  38.5نسبة 

ات صعبة النفاذ معطي

 توفرة مغير و أ

د غير مرضسير المراص  

 غير مؤسسي محيط

 مالئم

غياب 

األفق 

 المهني

داخل هيكل وضع المرصد 

ة التنظيمي غير مالئمالجامع  

قاعدة بيانات 

قاعدة بيانات  جزئية

رتبة تراكميام  

مصالح 

أخرى 

في  مطلوبة

بعض 

األحضان 

لدعم اشتغال 

 المرصد

المرصد 

مطلوب في 

 مناسبات

ةدحدم  

عدم 

تفعيل 

الهيكلة 

 المنتظرة

عدم إمكانية 

تعبئة 

الحاجة إلى  األعوان

 دصتغال المرشا

ر مطلوب أمر غي

 في الجامعة

ال قاعدة بيانات 

 فاذ إليهان النيمك

من  اقانطال

  لجماعةا
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علومات وتحليلها واستغاللها ا تجميع المسسات لديها هيكل يخول لهؤمائة من المبال

ئجه على  ل نتاالستغال ،المتكام ة وممعل امَ بأي حال من األحوال نظ ال يعتبرونشرها، فهو 

 لوطني. الصعيد ا

التي نفذت مشاريع مماثلة، لم تتمكن من الحفاظ عليها، الفتقارها إلى فضاءات   معاتاالج

المرصد، تّم تعيين مهندسين  . عند إطالق مبادرة إنشاء ية مختصة، وموارد بشرمخصصة

فارق  اظ بهم بسبب االحتف درة علىمختصين في االحصائيات، لكن الجامعات لم تكن قا

كما أن   ين في القطاع الخاص وبين أجور القطاع العام.فموظؤالء البالنسبة لهاألجور 

  حاّل مغريا. صد، لم يكن يبدو بالمر اء دارية لالعتنتكليف أساتذة جامعيين بخطة إ خيار

اقعيا لمرصد و عند إنشائها بدا محدودا جدا. فاالمراصد   باإلضافة إلى ذلك فإن أثر هذه

 من المؤسسات. 23.1 لية فقط لقرارات االستراتيجاذ اتدّخل في اتخي

أمر  شرافية الحاجة إلى الدراسات االسته غير خاف أّن إنف وضع الجنيني،ورغم هذه ال

. وإنه لمن الضروري تحديد االحتياجات  كبار المسؤولين في الجامعةه بشدة شعر بي

    يجية دقيقة. يارات استراتلوضع خ الجامعةاالجتماعية واالقتصادية وقدرات 

 

  ية وضعية التعاقدال ارات والجامعات: عالقات بين الوزلاف  دة تعرينحو إعا 4.1.3

  

لعالقات بين الجامعات والمؤسسات دقيق ل تعريفعلى إعادة  2008سنة ينص قانون 

ري  مل تحضيبعد أن أدت تجربة التعاقد إلى ع .والحكومة ووزارات التعليم العالي والمالية

 راجعت. ما ت  نجدها سرعان عام.

 

 ى التخلي  إل مبدئيلتزام الالا  عاقد منتجربة الت 1.4.1.3

 

كوين والبحث بين  التفي على وضع عقود أداء كل أربع سنوات  2008ينص قانون سنة 

 لجامعة والمؤسسات.الوزارة وا

ت  ـ تكون أنشطة التكوين والبحث والتطوير التكنولوجي في الجامعا 13الفصل 
وات بين الدولة  ن سبع مدة أرتكوين وبحث تبرم لعقود معية موضوع سات الجاوالمؤس

من جهة  قتضاء الا  باألمر عند  الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعنيممثلة في 
وتحدد نماذج العقود المذكورة   . والجامعات والمؤسسات الجامعية من جهة أخرى

 عالي. تعليم الكلّف بالبموجب مرسوم صادر عن الوزير الم
توجيهات   اجعة إليها بالنظر في إطار رلت المؤسساـ تعمل الجامعات وا 22 الفصل

لنوعية الواردة بمخططات  واة سلطة اإلشراف على تجسيم األهداف القطاعية الكمي
الوزارة المكلفة بالتعليم العالي عقود   االقتصادية واالجتماعية. وتُبَرم للغرض معالتنمية 
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ى قرار من  ضتبمق لعقودذج هذه ااحدد نمتو نية. ألولويات الوطراعي اوبحث تين تكو
 المكلّف بالتعليم العالي. ر الوزي

 ة أربع سنوات وتخضع إلى تقييم دوري. دّ مــ تدوم عقود التكوين والبحث  23الفصل 
على   . كما تنصتنّص هذه العقود على التزامات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي

 ا  يرهتية التي تتعهد بتوفارد الذّاالمو
والبحث قروضا تتكون من جزء ثابت  التعليم العالي المكلّفة ب  زارةالود سنــ تُ  24الفصل 

د الطلبة وبرامج التكوين، وجزء متحّول يرتبط وعد  ةالقار يراعي خاصة النفقات
التكوين   بتجسيم االلتزامات التعاقدية وتقّدم تنفيذ البرامج المنصوص عليها بعقود

ميزانيات الجامعات   يف ويا دة سنموارد والقروض المحدال يضبط توزيعوالبحث. و
عقود التكوين   ات الراجعة إليها بالنظر حسب تحقيق األهداف المرسومة فيوالمؤسس
   والبحث.  

 

كان الهدف األصلي من منظومة التعاقد هو إنشاء نظام جديد يحكم العالقات بين المؤسسة  

وات  ع سناألرب مي. وعلى أساس عقودالعلالي والبحث عليم العزارة الت والجامعة وو

  جمأن تضع على ذّمة الجامعات القروض الالزمة لتنفيذ البرا الُممضاة كان على الوزارة

وإلى مشاريع إطار اإلنفاق على المدى المتوسط  وذلك بالرجوع إلى توقعات  والمشاريع

 المؤسسات والجامعات المعترف بها. 

 

   م العاليالتعلي ومؤسساتجامعات من ال  الكبير زامالت 1.1.4.1.3

 

واسع النطاق من أجل التعاقد على المستوى التشريعي   ّم إنجاز عملت  208ذ سنة نم

)اإلطار المنطقي،  وتنظيم دورات في تقنيات الدعم   ق المرجعية،ثائالوإنشاء مع والتنفيذي 

تصميم مؤشرات  وفي  (الذاتي التقييموفي  التهديدات" الفُرص، الّضعف، القّوة،  :"تحليل

 . لى ذلكإ  امو ات،لمؤسسشاء اختلفة، وخطط إنم

ء شاإنبت وتتعلق  ألغلب الجامعات والمؤسسا تدريبية ولتحقيق هذه الغاية تم وضع خطة

تم إعداد هذه الدورات التدريبة   .. المنطقي وبناء المؤشرات الخ  واإلطاربرامج المؤسسات 

 ب. راء أجانعالي وخبوزارة التعليم المن قبل إطارات 

منهجي يتضّمن   تصّور بناء على  ،بع سنواتأر   لتي مدتهاالمؤسسات ا مشاريع أنجزت

طقيا ييّسر تحّول األهداف إلى  ارا من(، وإطم ذاتي )تشخيصا في شكل تقيي تقييما أَوليّا

معات أن تمضي نحو تقييم شامل لقدرات مؤسسات )التدريس  كان على الجا .أنشطة

بناء على   تانتحسيال الي إدخاسي والتفكير فوى األداء األستد مسلك لتحدي والبحث( وذ

ية ر االستراتيجإعداد مشروع لكل مؤسسة يحدد: المحاوهذا األساس. فنتج تبعا لذلك 

األنشطة  والتي يجب تحقيقها،  األهداف العامة والخاصة  و ع سنوات، لى مدى أرب للتنمية ع

المالية لألنشطة  القياس، والتكلفة ت امؤشروف،  التي يجب االعتناء بها لتحقيق األهدا

أّما الجامعات فقد وضعت من ناحيتها إطارا ماليا عن طريق   المشروع. ةلابير طي تدالو
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لألنشطة المزمع  تمكن من ضمان الجدوى المالية لمتوّسط دى االم نفاق على إطار اإل

فمّكن  . المؤسساتمشاريع  تحقيقها. لقد سبق المنهج التشاركي أحيانا، تحقيق العقود إلعداد

عالقة  دقة ال حول أساسا  دورتحقيق بداية حوار ي نم ر فاعلة وعّدة عناص من تحسيس ذلك

  ،تلخص تنفيذ العقد في ملئ شبكة حاالت فقدال في بعضوذلك  بين الهدف ـ والوسيلة. ومع 

في   إنجازها  سابقا وانبثقت عن الوزارة. وعلى الرغم من عدم أعّدت، دون سابق موافقة

 ن:  يجابي على مستوييال اثر األ 2009داء لسنة لعقود األ ها، فقد كانآجال

 ــ اكتساب الوعي المؤسسي بضرورة مساءلة المؤسسة   

 ذوي الموارد والمشاركة في أنشطة التنفيذ.   الشخصيات فاع كفاءة ارتــ 

عات جاملل  الئم ممع التمشي االستراتيجي ال تيسير التفاعلعلى وقد ساعدت هذه المرحلة 

 .ليم العاليومؤسسات التع

 التعاقد معوقات 2.1.4.1.3

بالمسؤولية  جعل االستقاللية مشروطةهذا التمشي الجديد في العالقة التعاقدية ي نإ

. فقد كانت هي أساس آلية التمويل الجديدة التي تميّز الدعم المتكرر )التمويل  والمساءلة

التي  يع سب المشارلتي تمنحها الدولة حالعالوة المتغيرة ا  ة ثانية،من ناحي األساسي( وهي

  فبعد صدور المرسوم عدد ولكن هذا النظام في التمويل لم ير النور:  .عةها الجامتقترح

المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث   2008أوت  4بتاريخ  2716

 ها أبدا. م يتم تعييناألداء ليرة حسب وقواعد عملها، فإّن حّصة التمويل المتغ

عقود األداء   2009مؤسساته. سنة و اتض الجامعمها بين بعبرابعض عقود فحسب تّم إ

ث، لم تُسفر عن تمويل مرتبط باألداء.  وحدة بح  900جامعة و 13وقيعها مع  التي تم ت

بل  ق وقع لك، وتبعا لذ 2010فالديناميكية المرتبطة بالتعاقدية، تّم االستغناء عنها منذ 

 األربع سنوات.  ئيا عن عقود التخلي نها ،2011

رق  من ف جمعهاالتي تم اإلداريين، و المسؤولين الصادرة عنتصريحات ال سبوح

ة يمكن تفسيره بجملة من العراقيل والفراغات التي  التخلي عن التعاقديلمراقبة، فإّن هذا ا

تُبّسط   ، ةاإلدارة العام من االتزام  عقود األداءتضمن ت مماتزال موجودة إلى يومنا هذا. ول

 . ابطة مع تحقيق أهداف األداءبطريقة مترإلمكانيات دخول إلى اال في أليات بشكل متدّرج

جامعة قصد تطوير المشروع هيكل داخل مؤسسات الالتخطيط بوضوح ألي  يتملم 

ة لهذا  هي اإلمكانيات البشرية المؤهل  (ينقص كان ينقص )ومازالفالذي ومتابعة العقد؛ 

بيانات  وال  د المعلومة تولير على قادبرى، ونظام معلومات متكامل، كالمشاريع اللنوع من ا

 صلة بها. المطلوبة لتنفيذ اإلجراءات المت 

لم يعكس بأي شكل من األشكال عقد أداء   دته الوزارة في األخيرلذي اعتمالعقد ا نموذج

اإلطار لتنمية   تي ُصممت من شأنه أن يدعم مشروع تطوير المؤسسة. فالمؤشرات ال

دد الطالب، التوجيه لمؤسسات )عالجامعة وارة ي أغلبها خارج سيطجستي كانت فاللو

والعملة،    عوان اإلداريين والتقنييند األ ، عدالمناظرات الوطنية الجامعي، عدد المدرسين،
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د  لين قالفاعوالمناظرات، ثلثها أساسي، وثلثاها تطبيقي إلزاميا( وإجماال نجد مجموعة من  

 ت.سسادى أغلب المؤمؤشرات األداء ل وا على عدم تطابقّصصن

سريعا، وتحولت  تمت من المفروض إجراؤها خالل إبرام العقود، ان ي كضات التالمفاو 

الحوار لم يكن ال رسميا وال مرئيا لدى كل الجهات  التّفاوض أو إلى إلزام، فنظام  فجأة

 الفاعلة مركزيا وجهويّا.

  توّسطالمإطار اإلنفاق على المدى ات( وسنو 4)  لمؤسسةشروع ا من بين مالز فارقيعد 

  تجاوزا سنوات( 3)ة المديرين والعمداء ورؤساء الجامعات خدمرة  ات( وفتسنو 3)

 .ايجياستراتإلدارة فعالة 

 

  وإطار اإلنفاق العام على المدى المتوسط  إدارة الميزانية حسب األهداف 2.4.1.3

في   تمويل العام. بدأ جزءا من إصالح ال 2008  في قانون وص عليه ان التعاقد المنص ك

قد  قانون الموازنة األساسي  يف"انية باألهداف لميزم "إدارة ا، فكان إدخال مفهو2004

نية تخصيص االعتمادات حسب البرامج والمهام. ولكن دون استبدال الوضع  ف إمكاأضا

قام األول   2004زانية منذ للمي  جان نه زمَ الت. بهذا الشكل ة في توزيع الميزانيكليا القديم 

   حقة.بة الئج مع مراقعلى النتا مراقبة سابقة وقام الثاني على الوسائل مع

 

ي يعدل الذ 2004مايو  13المؤرخ في   2004لسنة  42القانون العضوي عدد 
 ويكمل 

 ( 1) 1967ديسمبر   8المؤرخ  53-67قانون الميزانية العضوية رقم 
  

ام  قانون المالية رصد االعتمادات حسب األقس ىقتضميتم ب –يد(  )جد 11الفصل 
قات الحسابات الخاصة  نفقات التنمية ونفالتصرف وإلى نفقات واألبواب وذلك بالنسبة 

جملة االعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس  زينة، ويجمع باب الميزانية في الخ
  . إدارة

 مهمات و حسب برامجادات لية رصد االعتمكما يمكن بمقتضى قانون الما
  ات ليمن العم لعملية أو لمجموعة متناسقةوتشمل البرامج االعتمادات المخصصة 

  .ونتائج يمكن تقييمها ارة قصد تحقيق أهداف محددة إلى كل رئيس إد الموكلة
تحدد   وتشمل المهمات مجموعة من البرامج تساهم في تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية

  مر.قتضى أت والبرامج بمالمهّما
 

 

 افرة الميزانية حسب األهدإدا 1.2.4.1.3

 فها: هداأ
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مراقبة   وتطوير آليات اء( ؤشرات األداألداء )م إلصالح أساسا إلى رصد يهدف هذا ا

إجراءات تنفيذ الميزانية، كما يشمل إعداد إطار المصاريف على   زيزالتصّرف من أجل تع

شروع األداء  : مباألداء قةتعلالمتصرف، وتطوير الوثائق لل وإقامة حوار  ، المدى المتوسط

ات  تصنيفر ء على تغييويقوم اإلصالح قبل كل شي لسنوي. السنوي وتقرير األداء ا

 م أيضا. تحديث مراقبة اإلنفاق العاوعلى  ،الميزانية

 إدارة الميزانية حسب األهداف  المساهمات وحدود تنفيذ 

لكالسيكي  لمنطق ا لى ا سبة إوذلك بالنتنظيميا أساسيا يشّكل إدخال منطق البرامج تغييرا 

   : اب التاليةمليا لألسب. غير أّن تنفيذه كان محدودا عيالمهيمن في التنظيم اإلدار

وفقا لرسم بياني   2004نهجا تدّرجيّا منذ عام  هدافإدارة الميزانية باألمنهج  ــ اتبع تنفيذ

 رائد مسبق التصميم، ومرورا بمرحلة  

حتّى أّن نظام مراقبة الميزانية    منا هذا ى يوصل إلزالت تتوا وما 2013أت منذ تجريب بد

داء جديد هو  ابعة أود نظام متافة إلى وجحين، باإلضتجريبي، مازال يشتغل منذ ذلك الال

 . االختبار اآلن في مرحلة 

  فيبليغة أّدى إلى وجود ثغرات تقنية  ،غياب التنفيذ المسبق لنظم المعلومات المالئمة 

راءات وفي المتابعة والمراقبة اآللية لإلج ،لها يدوياوإدخامراقبة المعلومة وجمعها 

أمر غير   ، دةنفرالممعلومة ال)الحصول على  ةحة المعلوموفي الشكوك حول ص لكبرى،ا

إدارة الميزانية  ر عملية تطوير وثائق األداء التي يتم إعدادها سنويا في إطا إنّ  مضمون(.

، فتقترح  ات المعلوم قة بنظاماضيع المتعلالمو ا هي عملية تتناول مباشرةتهومتابع باألهداف

"ثغرات تقنية"   إّن ما يسّمىداء. قيادة واألبآليات ال  مستمرة بعقلية االرتقاء األمثلتحسينات 

حقيقة مستقلة تماما  الموجودة سابقا في كل الوزارات، هو استنتاج لت المعلوما   ظممتعلّقة بن

دة هو شرط ضروري  رة الجو، ونظام إدااخليةتنفيذ نظام المراقبة الدف  عن هذا اإلصالح.

 .اإلطار في نفس  هذه المشاريع إطالقك تم . لذلإدارة الميزانية باألهداف  لنجاح مسار

يساعد على  في وزارة التعليم العالي، لم لإلدارة الموارد البشرية  عدم اعتماد نظامإن ــ  

رنة  ل مفي على أشكاالوظيكما ال ينص النظام   لحجم. التبني السريع إلصالحات بهذا ا

  لةهداف المتصتحقيق األ  بإمكانهم أن يساهموا في ين كانوفعالة في تنقل الموظفين الذ

برامج مّمن هم مبدئيا  أو في رؤساءوظفين تالي فإّن أي تغيير في الم بالمشروع، وبال

ومع ذلك فإّن هذا   المهّمة. بون أمام الوزراء، سيؤّدي حتما إلى إيقافمسؤولون ومطال

تتم   الملفحث. وفعال فإن هذا  العالي والب إطار وزارة التعليم  إلى حّد بعيد زاوشكال يتجاإل

  ،يمّس كل أعوان الدولة ،ليةسة الحكومة بمنطق أكثر شمو مستوى رئا جته حاليا علىمعال

رية أخرى  مع إدخال وظائف إداالعمومية   وهدفه مراجعة القانون األساسي للوظيفة 

إثر  داء. باأل وإدخال ترقيات مرتبطة لفرعية(،والبرامج ا كالمسؤول عن البرامج)

(، نجد مجموعة من  2019جانفي  31)زانية الجديد الموافقة على قانون توجيه المي

المالية واإلدارية والموارد البشرية، هي اآلن بصدد   ة لتطبيقية المتعلقة باإلدارالنصوص ا

 ي. سيير اإلدارالنوع الجديد من التتفعيل هذا اإلعداد، ليتّم 
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  على المدى المتوّسط نفاقإطار اإل 2.2.4.1.3

 عوام  برمجة الموارد المتعددة األ إطار اإلنفاق على المدى المتوّسط: فهداأ

 

مصحوبا بآلية إضافية لقيادة    فإدارة الميزانية باألهدان االنتقال إلى من المقرر أن يكو  

لمدة ثالث سنوات  نية ارمجة الميزأداة لب دى المتوّسطاإلنفاق على الم إطار  الميزانية. إن

  .دادها سنويا تسمح بوضع إدارة الميزانية في مجال متعدد السنواتع ، يتم إقابلة للتجديد

أخرى دوام السياسات  ويضمن من ناحية ي الميزانية،، بتحسين التحكم فمن ناحيةيسمح 

 ة المالية.العامة وتوافقها مع إمكانيات الدول

 لمدى المتوّسطنفاق على ا إطار اإلوحدود تنفيذ المساهمات 

جّسد رغبة الدولة في اعتماد تقنيات الميزانية   على المدى المتوّسط   إطار اإلنفاق اعتماد 

نتائج أكثر من تبرير استعمال رقابية قائمة على تحقيق الصاعدية. فكانت المقاربة الالت

ن  مكّ يكون أداة تأن   المدى المتوّسط إطار اإلنفاق على على في البداية كان يجب  الوسائل.

، بما أنه يمثل المكّون تها الماليةا الجامعة وإمكانيايجمن ضمان التالؤم بين استراتي

بر الجهاز الذي على أساسه رض أن يعتوكان يُفت د األربع سنوات.األساسي في عقو

ق المتوسط  اإلنفا)لك فإن ممارسة . ومع ذتتفاوض الجامعات في الموارد التي تحتاجها

ماعات ال تناقش أثناء اجت  هشيء ممارسة موازية. كما أّن نتائجبحت قبل كل أص (المدى

 ية. األم، وال مع وزارة المال ، ال مع الوزارةالتفاوض السنوي في الميزانية

،  يضاف إلى هذا ما نالحظه من تقّطع في الجهد المبذول لتكوين األعوان. ونتيجة لذلك

  ة من قبلسيطرللم تعد خاضعة ل ط( مدى المتوسّ اإلنفاق على ال )في  فإّن أصناف التقنيات

برمجة   ب المتصرفين بسبب نقص في المستوى أو في التدريب. ومن حيث المبدإ فإنّ لغأ

توّسط( تنص على مرحلتين مرحلة أولى لتكوين  ق على المدى المكوين في )اإلنفاالت

اإلطارات  كوين أقران الثانية فتتمثل في تإطارات الجامعة، أّما المكّونين وال تهّم إاّل 

 .الموجودين في كل مؤسسة

ة سياسيالو  ،ةوجستيللامشاكل الي الواقع، فإّن تعميم هذه التجربة قد اصطدم بعديد فو

اإلنفاق ) كان ينظر إلى ف التي بدأت مع سياسة التعاقد.لتمويل اء سياسة ا، بسبب إنهأيضا

حليل ت)  تلف مكوناتهرمجة مالية محض، بمخ على أنه أداة ب (متوسط على المدى ال

صدى لدى رؤساء الجامعات ك لم يلق  للذ ة كل جامعة، إلخ( ساسياستشرافي، أثر مالي في 

 عليها.  د مكّون من تعاقدية متنازع، التي اعتبرت مجرّ 2000ات في نهاية السنو

بالمائة   61.5ن ذه التجربة المبتورة أه بيّنومن خالل نتائج البحث االستقصائي الثاني، ت

ألهداف، واغتنموا الفرصة  ا  سبت قد اختبروا تنفيذ الميزانية حمن المؤسسا  فحسب

 لوضع مؤشرات األداء التي تابعوها دوريا.
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 (  ةتكنولوجيالو ةعلميال صبغةاللعامة ذات نتقال إلى صفة )المؤسسة ااال 5.1.3

 اإلطار القانوني   1.5.1.3

لمرور إلى  مفصلة بما يكفي عن افي فصله العاشر على أحكام غير  2008 حتوي قانوني

ــ  2008ه األحكام في المرسوم التطبيقي عددهذ حمؤسسات ذات طابع علمي(. تم توضي )

ة  العلمي صبغةذات ال  . فالمرور إلى صنف المؤسسة2008نوفمبر  21بتاريخ  3581

 بة المسبقة لإلنفاق.  ي عن المراقالمرور لمحاسبة تجارية مع التخليسمح ب

  

   2008قانون
نولوجية  ة وتك ت مؤسسات عمومية ذات صبغة علميّ كون الجامعايمكن أن ت" 10لفصل ا

 . ة بمقتضى أمرإذا توفّرت فيها شروط تضبط بأمر. ويتّم تحويلها إلى هذه الصبغ
ما لم    والتكنولوجية إلى التشريع التجاريتتّخذ الصبغة العلميّة معات التي وتخضع الجا

   ".تتعارض أحكامه مع هذا القانون
 

 

 2008نوفمبر   21المؤرخ في  2008لسنة  3581المرسوم عدد 
ول ـ يمكن تحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث  لفصل األا 

مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية    ي إلىالعلم سات العمومية للبحثوالمؤس
هذا التحويل   ويتم .بهذا األمر وتكنولوجية إذا توفرت فيها مجموعة المؤشرات المبينة 

   تضى أمرقبم
العالي والبحث والمؤسسات العمومية   التعليم ـ تخضع الجامعات ومؤسسات 2فصل ال

صبغة علمية  ا إلى مؤسسات عمومية ذات  للبحث العلمي التي يتم تحويل صبغته
 .ب الشروط المبينة بهذا األمر إلى التشريع التجاريوتكنولوجية حس

لتابعة لها دروسا المؤسسات ا نالجامعات التي تؤممكن تحويل صبغة ـ ي 4الفصل 
عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية إذا توفرت فيها  سسات ؤحضورية إلى م

  ة بالمجاالت التاليةنة بهذا األمر والمتعلقمجموعة المؤشرات المبي
 ـ جودة التصرف البيداغوجي،

 ـ جودة التصرف العلمي،
 داري والمالي، ـ جودة التصرف اإل 

 خلي،ا جودة المردود الد  ـ
 ماعيتتح على المحيط االقتصادي واالجـ التف

سنة  ل 19من القانون عدد  13ـ التوقيع على عقد تكوين وبحث طبقا ألحكام الفصل 
 . أعاله المشار إليه  2008فيفري  25المؤرخ في   2008
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لت  جع ( علمية وتكنولوجيةمؤسسات عمومية ذات صبغة )الشروط المحددة للتحول إلى  

هي التي تحولت   بحوث فقطلحدودا. لهذا السبب فإن مراكز اة أولى مرحلتطبيقها في م

متعلقة بسهولة التحول  وألسباب متنوعة منها تلك ال.  2010ـ 2009إلى هذه الصفة في  

في تناول  يدعو إلى مرونة َما  2016، منشور فيفري من صفة إلى أخرى، فإنّ 

 االحتياجات.

ي للحصول على هذه  تمّش طوعفي  2014راضية سنة  شرعت جامعة تونس االفت

التقييم  و تّم اتخاذ عدة خطوات: وضع خّطة استراتيجية للمؤسسة،  م بذلك، ا، وللقيالصفة

 تمشي الجودة، ودليل اإلجراءات. تنفيذ ولخارجي،  الّداخلي وا

، سبع جامعات على األقل هي  2018ـ جويلية وفقا لالستطالع الذي أُجري في جوان 

نولوجية( في  ية والتكمالصبغة العلؤسسة العمومية ذات الم) فة صلى بصدد التحّول إ  اآلن

وأربع   قس( )سوسة، المنستير، وصفا ثالث جامعات مراحل متنوعة من اإلجراء.

األعلى للتربية  مؤسسات )المعهد الوطني للمهندسين بسوسة، كلية الطب بصفاقس، المعهد 

مازالت في   ية بسوسة(لتكنولوجوا لعلوم التطبيقيةالمعهد العالي ل ،والتكوين المستمر

ي يجعل تحول صفتهم إلى مؤسسة عامة ذات صبغة تكنولوجية، رسوم الذ مانتظار ال

وهي جامعة    2016ت قد حصلت على صفتها الجديدة منذ غرة جانفي . جامعة، كان رسميا

ي تغيير  موافقة مجلس الجامعات( لكن صدور المرسوم الذي يحتوتونس االفتراضية ) 

 . 2019في بداية صل إاّل م يالصفة ل

 دودها لصبغة وحامساهمات تغيير  2.5.1.3

ل اإلجراءات،  إن البطء في الحصول على الصبغة الجديدة، وتردد الجامعات في تفعي  

 أمران يفسَّران على مستويات عديدة: 

علمية  ــ الفراغ القانوني الذي يحيط حاليا بقواعد عمل المؤسسات العامة ذات الصبغة ال 

 صبغة. تغيير ال الذي ال يهتم إاّل بشروط 2008 جية، ومرسومكنولووالت

ربة أّول جامعة  ــ نقص المعلومة عن نتائج التجارب المتعلقة بالتحوالت السابقة. فتج

لم يتّم تقييمها بالشكل الذي يجعل التجربة تتحول إلى مؤسسة عامة ذات صبغة علمية 

 تيار. لى هذه االخدمة عخرى الُمقْ مفيدة بالنسبة إلى الجامعات األ

العاّمين فيما يتعلّق باحتياجات األعوان الذين   فاعلين ة لدى اليــ غياب النظرة االستباق

 ة.إلى نظام محاسبة تجاري  االنتقال  حثون علىي

ــ غياب التغيير في الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي من أجل إدخال 

اء شبغة العلمية والتكنولوجية، كإنسسة ذات الصالمؤ ة لحسن سير هياكل جديدة ضروري

 . داريةاإلقابة الرمثال أو مصلحة لمراجعة الحسابات ومؤسسة مجلس 

ق بين االنتقال إلى صفة المؤسسة العامة ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية  ــ غياب التنسي

ؤسسات بعض مت جديدة:  . وقد ظهرت حاالفي الجامعة وبين المؤسسات الراجعة إليها

ية دون أن يلحق هذا التحول غة علمة ذات صبميم العالي تحولت إلى مؤسسات عاالتعل



61 
 

ت كثيرة، طالما أّن نظامي تسيير مالي،  جامعتهم، والعكس صحيح. وهي مصادر لمشكال

دارية شديدة االختالف، عليها أن تتعايش مع بعضها وذلك دون تأطير قانوني. إن  وآليات إ

بعض  جربة حسب تد، يصعب تحقيقها لتأّكد فشل الة من التعقيالدرجة على هذه عملي

 . لمتدخلينا

 

     عوامل الشلل  2.3

، 2008في وضع مختلف كلّيا عن وضع  وجدت الجامعات التونسية نفسها 2011نذ م

التي قّدمها هذا   جديدةالفرص  وفضال عن الحين تحددت خطوط التغييرات الكبرى.  

 المجتمع ى كاديمية، وانفتاح الجامعات علالحريات األ عادة تأكيدما إلالسيالوضع الجديد 

 وجد هذا الوضع موانع هامة اجتماعية وسياسية واقتصادية.  وعلى العالم، 

بين عوامل التغيير هذه، نجد أّن انحدار المنحنى الديمغرافي للطالب في القطاع العام  من 

في  عدد الطالب التي بلغها  فزة وبالفعل، بعد الق هو العامل األهم.  2009منذ 

سنة  طالبا  346876 :هم صبح عددأ  طالبا، 360175  : ب 2008/2009

 272261عددهم إلى  . واستمّر منذ ذلك الحين في االنخفاض ليصل2009/2010

 . (بالمائة 24.41أي انخفاض بنسبة )، 2017/2018طالبا سنة 

يم العالي  ودة التعل جحسين كان يمكن اعتبار هذا التغيير مزية لوضع استراتيجية ت

 األمر، نذكر منها: اقت هذا علتونسي، ولكن وجدت عوامل أخرى ا

ة الجامعات، وفي تعيين األعوان  التخفيضات في الميزانية التي قلّصت في تمويل ميزانيــ 

 الجامعيين اإلداريين والتقنيين. 

ظر  لبالد )انخارج اوالغير مبرمجة لقسم من األعوان الجامعيين العتباطية الهجرة اــ 

 ؛ (6والرسم البياني عدد  3دد الجدول ع

من بين الجامعات األكثر   التفاوت الجهوي خاصة على مستوى نسبة التأطير. استمرار  ــ

    وصفاقس؛ررا من حيث عدد المدرسين الذين هاجروا نجد جامعات المنستير وسوسة تض

لمدى  على الرؤيا بية في اإلى ضباالذين أفضيا  ،م اليقين السياسي والمؤسساتياعدانــ 

 ات االستراتيجية الموّحدة والمشتركة. ذ القراراالمتوسط والبعيد، وفي اتخ

 

 

    



62 
 

 

 )المدرسين الذين هاجروا إلى الخارج( 2018سين الملحقين حتى عدد المدرّ  6الرسم البياني رقم 

 6جامعة سوسة ــ  5ر ــ معة المنستيجا 4ــ  يتونةجامعة الز 3جامعة القيروان ــ  2جندوبة ــ : جامعة 1 لوحة المفاتيح

جامعة  11وبة ــ  جامعة من 10جامعة صفاقس ــ  9ــ جامعة تونس االفتراضية  8جامعة قفصة ــ  7لمنار ــ اجامعة 

   جامعة قرطاج ــ جامعة تونس. 12قابس ــ 

 : دون إجابات 13، 12، 11، 8الحظ جيّدا:            

 

في  على ظاهرتين مميزتين  خاص،شّددت بشكل الضوء، و سلطت  2012ــ 2011فترة 

الجامعي التونسي، فكشفت أوال عن وجود رؤى متباينة جدا عن الجامعة  يط النظام حم

على صفة الحوكمة المختلة، نظرا لطرق توزيع  ة ومنزلتها في المجتمع، ثّم شّددت التونسي

أي  سسات نفسها اخل المؤحتى دالمسؤولين بين الوزارات والجامعات والمؤسسات، بل و

 ّمين. ن وكتاب عايمديربين رئيس جامعة وعميد و

 

 استقاللية الجامعات في  ضاربةالمفاهيم المت 1.2.3

، فقد شّجع في  تعريفا دقيقا  لم يعّرفه الستقاللية، لكن لا جديدا مفهوم  2008دخل قانون أ

طوير  ة قادرة على ت يالحقيقة على مفهوم لالستقاللية يشبه إنشاء جامعة ذات صبغة إدار

تقاللية التي اُْعتُبرت أداة لتعزيز  فإن االس 2011ولكن منذ اتيجيات وتنفيذها. االستر

رغبة في أن  الذلك، وبشكل خاص، مدفوعة ب الحريات الجامعية، وجدت نفسها رغم كل

 زل عن الضغوطات الخارجية، السياسية والّدينية.  تتطور بمع

 يات الجامعية عزيز للحرتنفيذ االستقاللية كت 1.1.2.3

 

/   31ـ 2013مرسوم ـ القانوني سؤولين )الممفهوم عند مراجعة طرق تعيين البرز هذا ال

ت، وانتخاب مديرين لمؤسسات ( عن طريق انتخاب رؤساء الجامعا2011. 04. 26
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فقط(. فتوسيع القاعدة االنتخابية يُقَّوي دور مجلس الجامعة عمداء الي )وليس التعليم العال

 قراراته. بع التنفيذي ليقوي الطاو

ون نمغيّرا القان2011فريل أ 26 تاريخب  31ــ  2011مرسوم القانون عدد ال
 عليم العالي.  تالمتعلّق بال 2008فيفري  25بتاريخ  19ـ 2008عدد
 

)جديد(: يدير كل جامعة رئيس جامعة ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي   15الفصل 
 .  عيينهانتخابه يتم تتعذر   ندأو الرتب المعادلة. وع

 .  ةقابلة للتجديد مرة واحد( سنوات 3)   ى رئيس الجامعة بأمر لمدة ثالثيسم
ة، حسب الحاجة، نائب واحد وعند  ع)فقرة أولى جديدة(: يساعد رئيس الجام 19الفصل 

 .  االقتضاء نائبان اثنان
 . احدة يد مرة و( سنوات قابلة للتجد3يسمى نائب رئيس الجامعة بأمر لمدة ثالث )

 . د العليا مديرون رس والمعاها يدير الكليات عمداء ويدير المد)جديد(:   25الفصل 
   ب العمداء والمديرون من قبل المدرسين القارين. ينتخ
 . ( سنوات قابلة للتجديد مرة وحدة 3مى العميد أو المدير بأمر لمدة ثالث ) يس

 مجلس الجامعة 
ن رئيسه  قّل بدعوة م على األل شهرين مّرة ك يجتمع مجلس الجامعةـ  12الفصل 

دول أعمال يقع إبالغه إلى كّل أعضاء المجلس وكذلك  سّجلة بجمليتداول في المسائل ال
ليم العالي قبل أسبوع على األقّل، ال يمكن للمجلس أن يتداول  تعإلى الوزير المكلّف بال

 بصفة قانونية إاّل بحضور نصف أعضائه على األقّل   
من   21ل المنصوص عليها بالفصل ة في المسائالجامع اول مجلسـ يتد 13الفصل 

ذات الصبغة  لمتعلّق بالتعليم العالي. ويتخذ قراراته بخصوص المسائل لقانون اا
جية والعلمية في حدود التراتيب المنظمة لقطاع التعليم العالي. يصدر مجلس  غوالبيدا

حُ تساوي يُ الجامعة قراته بأغلبية الحاضرين. وفي حالة ال رئيس. تصبح  صوت ال َرجَّ
عليها من قبل الوزير المكلّف بالتعليم العالي  الموافقة قرارات مجلس الجامعة نافذة بعد
أثناء تلك   لى مكتب الضبط للوزارة دون أن يصُدر إ أو بعد مرور شهر من وصولها 

 عتراض عليها.االمّدة 
مباشرة هياكلها  ول دون ـ عند حدوث ظروف استثنائية بالجامعة تحُ  14الفصل 

يع التدابير العاجلة التي يقتضيها لعالي جماتّخذ الوزير المكلّف بالتعليم  لمهاّمها، ي
 الجامعة. س الظرف بناء على تقرير يُرفع من قبل رئي

 

 

إّن تأثير هذه اآلليات المؤسساتية الجديدة، لم يمثّل إلى اآلن موضوع تقييم حقيقين السيما  

بالمائة فحسب من   23.07فإّن ائي الثاني لبحث االستقصوحسب ا في عالقته باألداء. 

ن يرون أن إدارة االنتخابات كان لها األثر اإليجابي في توزيع السلطة في  تاب العاّميكال

 ة الحوكمة.    يئه
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 قاشقيد الن ستراتيجية االستقالليةاال 2.1.2.3

ات الدائرة  ركزيا في النقاشم بعيدا عن هذه المقاييس، ظّل موضوع االستقاللية عنصرا 

:  حدى خمسة أهداف كبرىصالحه هي إعالي. فالخّطة االستراتيجية إلالتعليم ال حول

ذا الهدف إلى ثالثة أهداف  ه ، وينقسم ترويج الحوكمة الجيدة وتحسين إدارة الموارد

 فرعية: 

 الهدف الفرعي األول: الترويج للحوكمة الجيدة في جميع المستويات  

 ات التعليم العالي والبحث  امعات ومؤسساستقاللية الج إنشاءي الثاني: عالهدف الفر 

الثالث: اعتماد نظام إدارة يعزز األداء على المستويات الثالثة )الوزارة  دف الفرعي هال

 جامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث(. الو

عات وفي مؤسسات مغير أّن هذه الخّطة االستراتيجية ال توّضح حدود االستقاللية في الجا

ة ذات الصبغة  ؤسسة العامم وهيكل ال 2008إّن إطار قانون  . ومن هنا فالتعليم العالي 

لية " الموعودة في الالعلمية والتكنولوجية هما اللذان يلخصان حاليا مسار "االستق 

 الجامعات والمؤسسات. 

 

 مسؤوليات محدودة وغير محددة  2.2.3

البشرية   االمكانيات بارمفروض من أعلى، وعدم اعتفوقية مسار اإلصالح البدو أّن ي

االنسداد الذي يحيط بتنفيذ مسار الجودة. وقد   ّسرهو الذي يف لمالية واللوجستية المتوفّرة،وا

 .أجل البقاء في صراع منماعية وتشاركية، مازالت ج استوجب هذا األمر مسارات

صدرا  التونسي، تمثل بدورها م  والتي هي خاصية التعليم العاليمؤسسة  جامعة /  ثنائية 

. ونظرا لكونها لجان ثاال بارزامالجودة  لجانذلك يعتبر تركيز ل مسؤوليات. لتداخل ال

تنفيذها يتطلّب  لسها العلمية فإّن جاعيّنها رئيس الجامعة رغم أنّها تتعلّق بالمؤسسات وبم

مشتركة. ولكن  تعاونا سلسا بين المؤسسات والجامعات قائما على الوعي بالمسؤولية ال

ظهور  لتونسية، ب اندسة الحالية لحوكمة الجامعة ح في ظل اله لفُرص التي تسمنادرة هي ا

 هذا الوعي واستدامته.  

كذلك على المستوى الّداخلي مثلما  رح، تطواضح للمسؤولياتالتوزيع ال ه الحيرة فيهذ

بالنسبة إلى  ، عن بطاقات عمل مفصلة يبينه االستبيان األول. تّم استجواب الشركاء

ب  ، فإّن أغليوفي إطار تسهيل العمل اإلدار يل إجراءات. داريين، وعن دلاألعوان اإل

 ( 7)انظر الرسم البياني: المسؤولين يشيرون إلى إجراءات محددة بوضوح.
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 : وجود أدلة إجراءات 7رقم سم البياني لرا

 إجابة. : دون 4: في المراجعة،3، االنجاز بصدد : 2نعم،  :1:المفاتيح

ثارة  إ العاّمين تّمت مع الكتاب  2018في جويلية ة الذي نُّظم فريق المراقبعمل أثناء 

ي  ف ،التوزيع الواضح للمهام فيما بين الكتاب العامين والعميد/والمدير/والرئيسمسألة 

الكتّاب العاّمون واإلطارات اإلدارية على غياب نّص يحدد بدقّة   . وقد شددمناسبات عديدة

وجود  وقد أثارت شهاداتهم  .   ( 8بياني:انظر الرسم ال)  العاّمين ومسؤولياتهم.مهام الكتاب 

لسلطة الجامعة، إلى إقصائهم من كل  ط  المفرالهرمي  ى فيها التصور أدّ  ،ت كثيرةحاال

 ر االستراتيجي.رامسار للق

 

 بالمكاتب، مفّصلة لألعوان اإلداريين  وجود بطاقات حضور  8ياني رقم بالرسم ال

 ون إجابة. : د5بطاقات، : بعض 4إلنجاز،بصدد ا :3: نعم،2،ال 1ح:المفاتي

 

 الئم منظام معلومات غير  3.2.3

ة يما يتعلق بهندس في الجامعات والمؤسسات ف وجود عدم تالؤم نظم المعلومة الم إنّ  

المتميّز  فهذا النظام  التسيير والحوكمة، هو أيضا عامل أساسي في اختالل التسيير.

خّطة  ل غياب ة لبنة في ظبُني لبن ينها،ات المتباينة دون أدنى تواصل ببتكديس التطبيق

لمنهج استباقي معياري يحدد ويُوثّق ويرتّب ويُحيّن نظاما  وضعت وفقا  ة رئيسية استراتيجي
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بالخدمات الجامعة كامل لى االستجابة لألهداف المرسومة، وعلى تزويد ع  اللمعلومة قادر

 التي تنتظرها. 

سمختلف عة نفسها تتعايش أنظمة معلوماتوفي هذه الجام خدماتية   ة الحتياجاتة مكرًّ

هذه األنظمة المتعددة للمعلومات المتباينة تأوي،  ن. من الفاعلي مخصوصة ولجهات محددة

   بشكل عام.خدمة ستوتنقل معلومات ليست م

حيث  في الواقع يتكّون نظام معلوماتنا في الجامعة من قوالب تطبيقات غير متجانسة من 

 ل. من حيث التواص ةالتكنولوجيات، وغير ُمدمج

  2015مشروعين أوروبيين سنة  جز في إطارنأُ  الذي  تشخيصالدا على عناصر اعتما   

الجامعات العامة التونسية، حققها   في وعلى مالحظة أوليّة عن نظام المعلومات  2017و

اقترحتها أربع   في إطار مشروع حكمة"، واعتمادا على ثالثة مشاريع البشير علوش

، 2018  ار مخطط ضمان جودة التسيير في لومات في إطلتنفيذ نظام معجامعات تونسية 

 أن نحقق النتائج التالية.  يمكن

 نظام يخدم أّوال سياسة الدولة اإلعالمية  1.3.2.3

إنشاء نظام معلومات وطني جامعي. ومع ذلك لم يقع حتى اليوم  نذ سنوات عن م سمعن

مات  نظام المعلوطية الوظيفية لالتغ التونسي. مات خاص بالتعليم العالي تطوير نظام معلو

 العتبار  اتضمنه تطبيقات تأخذ بعين 

  ـ جاالت مستقّل بعضها عن بعض في تسيير التعليم العالي: )إنصاف ـ راشد ـ أدبم

ت ن / توجيه. ت ن/ سليمة.ت ن   منقوالت ـ مخزون ـ سيجاك ـ إناس ـ بيروني ـ تسجيل.

 ( . ت ن. باست/

جامعات التونسية من نفس  استفادت ال أّوال، ( 4لشكل بيقات ثالثة )ا در هذه التطاصمو

ّورتها المنظمات العاّمة الوطنية المختصة على غرار المركز الوطني  قات التي طيالتطب

بطريقة أخرى هدف تحديث إدارة  في إطار حوسبة اإلدارة التونسية التي تخدم  يةعالملإل

  لصلة بوزارةالهياكل ذات ا تطبيقات أخرى على مستوىوقد تّم تطوير  . القطاع العام

كما تّم تنفيذ   وزارة أو مركز الحساب الخوارزمي.عامة في اللالتعليم العالي، كاإلدارات ا

 اريع المنتظمة. مشبعض التطبيقات في إطار ال
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 الجامعية في تونس اتنظام المعلوم :4 الشكل

 13صالح التعليم العالي في تونس، بيروت، إمن أجل ضع الراهن والتحديات معلومة: الوالن.رمضان، إدارة  المصدر:

 . 2015ماي  15و 

من   تهوصيان ات. ويتم تخطيط نظام المعلوممسيَّر بشكل مركزي اتستخدام نظام المعلوما

قبَل خدمات مختّصة، على المستوى الوطني أو على مستوى وزارة لتعليم العالي والبحث  

العديد من الهياكل الوطنية   ي. زره مرك دام اإلحصائي هو بدووحتى االستخي، العلم

قيقات وتحليل معطيات، ودراسات عن األنشطة موجودة، وتنجز بشكل مستقل، تح

هذه الهياكل المعهد الوطني لإلحصاء ومكتب الدراسات  ب المتصلة بالتعليم العالي. ونقصد

في   موجودةمي. أّما المراصد الوالبحث العللي للتخطيط واالستشراف بوزارة التعليم العا

 )انظر أعاله(  فلم تكن قّط في وضع استخدام.كل جامعة 

تصل  ة تصال داخلياإلجمال كان االتصال الخارجي متميّزا بالنسبة إلى تطوير شبكة ا وفي 

تطبيقة  أّما  بين مختلف المؤسسات كل جامعة، وتنّسق بينها في تبادل المعلومات والوثائق.

تمّكن من جمع المعطيات اإلحصائية في   ( التي للتخطيط واالستشراف  تب الدراسات)مك

المفترض أن تُدخل المؤسسات  مثال جيّد لهذه المحدودية. ومن  ها، فهيمركزيتالوزارة و

ئية مباشرة من قبَل موّظفيها والتحقق من صّحتها من ٌبَل مديريها، دون  صاالبيانات اإلح

راراتها فإّن الجامعة قاذها لسساتها وفي إطار اتخ تى تتابع مؤوح لجامعة.أي تدّخل من ا

 وتوجدها. وزارة تعتمد على اإلحصائيات التي تعالجها ال 

على  )خاّصة على تواترها  الالمركزية ال تساعد على التقليل في آجال تداول المعلومة، و 

  ، تعّددا فيمعةعن الجا. يولّد استقالل المؤسسات  تقارير المتابعة واإلبالغ( مستوى 

  ألمور المالية، وعازال مستداما يفصل بين المعطيات المتعلّقة اة في مصادر المعلومة خاصّ 

يا اليكشف تحليل طلبات المعلومة المتبادلة ح  بمستوى المؤسسة وبمستوى الجامعة.

هد الوطني المع 

  لإلحصاء 

،  ، راشددإنصاف، عاب

ونمخز  

الحكومة 

إللكترونية ا  

رة التعليم زاو

 العالي

 إيناس، سليمة، 

orientation.tn  جامعة ،

 تونس االفتراضية 

مكتب دراسات  

 التخطيط والبرمجة 

 مرصد بحث 

 ، فياتيدسمسم الح،مبس، اصيت الجامعات

اصدمر   

مركز المسيرة المهنية  

مصادقة على وال

شروع  + م اءاتالكف

cai 

مكتب نقل 

 التكنولوجيا 
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ير  بطريقة يدوية أو نصف آلية، أّن النظام الحالي، لم يُدرْج بطريقة هزيلة فحسب بل غ

تُفضي إلى نفس المعلومة عن الظاهرة   فة، الادر البيانات المختله أيضا. )مصق بموثو

 الواحدة(. 

  القرار.هم في دعم نظام ال يسا 2.3.2.3

ت اإلدارية، سواء على مستوى المنظمات قاّن اختيار مركزية التطبييمكن أن نضيف أ و

قد أفضى   بتونس العلمي  بحثالعالي وال وزارة التعليم الوطنية المختّصة أو على مستوى 

يراعي بعض   كبير المجاالت المقننة في التسيير ولكنه ال لظام معلومات يغّطي بشكإلى ن

 بإدارات أخرى.  الخصوصيات في الجامعات إذا ما قورنت 

قائم على حوسبة عمليات التسيير المعهودة في الجامعة   اتام المعلومنظوبما أّن 

 ةير العملية، والمعلوم وب بين معلومة التسي تمازج المطلالال يهيّئ ساتها، فإنّه ومؤس

الحرفية التي تستجيب إلى بعض الوظائف فهذه التطبيقات  المساعدة على اتخاذ القرار.

ة، إدارة موارد بشرية، دفوعات إدارة التمدرس  لي)إدارة ما الكالسيكية لمؤسسة جامعية

زانية  وحدات إدارة المي  اأمّ  ت قيادة.بإنجاز لوحاالمؤشرات وال إلخ(، ال تسمح ال ببناء 

ة العمليات المالية في  لميزانية، ومع التطوير، ومع متابعّور مماثل لصتالمتالئمة مع 

ا ليست في وضع استخدام على مستوى  ه، فإنّ الجامعات والمتطابقة مع التسيير المالي العام

لمساعدة  جات ااالحتيلى نقص في ازء كبير منه إالجامعات والمؤسسات. ويعود هذا في ج 

 لقرار.  على اتخاذ ا

ثل إدارة الصيانة متابعة  الحيوية لم يأت عليها نظام اإلعالم الحالي: م  بعض المجاالت

نقصا  إلخ.. وبشكل أعّم، فإننا نسّجل د وحّ برنامج بيداغوجي مقيادة ل مشاريع البحث، لوحة

كل مستوى  ب احتياجات القيادة حس في األدوات التي تساعد على أخذ عينات عن لوحات

سير  وعن معلومات عن المحيط صة لتجميعصسجلنا غياب تطبيقة مخ قرار، كما 

، وعن تقييم فوائد الجامعة ومؤسساتها: أي مدى ارتياح األطراف المشاركة،  التدريس

 البها، إلخ. مطو

عين  ب الخاّصة في الجامعات وفي المؤسسات الحاجات ، وأخذلتجاوز هذه النقائص 

 ، لبعض احتياجاتهاةأنظمة وتطبيقات خاصّ  ذه األخيرة من تطوير ، تمّكنت هراالعتبا

ا تظل تجارب متباينة  هولكن ّدعم، إلخ( إدارة الجداول، وال)إدارة الساعات اإلضافية، 

الرؤيا جية لنظم المعلومة، وقيقة، في غياب النظرة االستراتيد مرتبطة باحتياجات

مة التي يمكن أن  فة إلى التكاليف اله، باإلضاداتنظم من تعقيما في هذه اللالمحدودة 

 ها مشاريع تكنولوجيا المعلومات. دتولّ 

          محدودة جّدا  اديةومموارد بشرية  3.3.2.3

الجامعات والمؤسسات الجامعية،  ومات في علّن الهياكل التي يُنتظر أن تعتني بنظام المإ

لذي   إمكانيات النظام اتحّكم في كلّ ون، لم تُمّكن من الكما تصورتها الوزارة، وجّسدها القان

 فعل فإنبالذا االستنتاج. والذي أُْنجز مع الكتاب العاّمين يؤّكد ه بيان تتم تنفيذه. واالس
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المعلومة، وتحليلها، واستخدامها مع بجفقط من المؤسسات لها هيكل مكلّف بالمائة  42.3

 ستشراف. معلومة وااللمؤسسات لها هيكل للبالمائة فقط من ا 38.5وتوزيعها. وكذلك 

ة الممكنة  ، لم تُمّكن من دعم القدرات البشري اتم المعلومالتطوير نظة المركزية المقاربإّن 

إن المصالح   ية. ماتلوعلى مستوى هياكل الجامعة والمؤسسات التي تستخدم التطبيقات المع

.  الح ضعيفة االستخدامالتي يُفترض أن تطّور نظام المعلومات في الجامعات هي مص

التي   كانيات الماّدية واللوجستيةمن متأثّرة بغياب اإلجد هذه المصالح، تكووعندما تو

. فالهياكل المخصصة لتنمية نظام المعلومات في  في الجامعات تياجاتهاتتالءم مع اح

ي هياكل إّما لم يتم تمكينها من أشخاص ــ موارد، أو لم تشارك بشكل كاف  ، هاتالجامع

ناء نظام  غألمر لم يساعد على إرة الجامعات. وهذا ادامخصوصة إلفي تصميم األدوات ال

 وتعين على اتخاذ القرار في الجامعة.  ات التنسيقالمعلومات بمقاربة ذاتية تدعم احتياج

المحدودة بين الجامعات والمؤسسات  اإلمكانيات البشريةتت تشإذا أضفنا إلى هذا الوضع 

رة، حتّى لو  مطلوبة لتحديث اإلدا لتغييرات البح من الصعب إجراء االراجعة إليها، يص

فإّن التنسيق والتخطيط اللّذَْين    االت كثيرة،جامعات بأفضل نظام للمعلومة. وفي حلزودنا ا

لتوجيه والقيادة.  المساعدة والدعم ال ادور هما بامقيختزالن في مجّرد يُ أجرتهما الجامعة، 

 نظام معلومة جامعي.  فاعلية أيّ  يؤثر في شكال أساسيا ويعتبر هذا الوضع الراهن م

 في مجال ضمان الجودة.  حسنةلممارسات ال االتجارب الملموسة و 3.3

 

يه  علا نّص ى لو تعّرض اإلدماج المؤّسسي لمنهج الجودة في الجامعات التونسية كمحتّ  

قد مّر خالل  دة ضحة )انظر في األعلى(، فإّن نشر ثقافة الجوا، لتضييقات و2008قانون 

 يع األوروبية. رجودة وعبر عديد المشارة عبر برامج دعم الالعشر األخيالسنوات 

  شروع مدينةبدخول تونس في م، 2005ع في نشرها منذ اقترنت ثقافة الجودة التي ُشر  

لطلبة ومقروئية الشهائد التونسية. ثّم كان السؤال عن  ا تحسين تنقل بولونيا، وكان الهدف 

لتسعينات في  ي، مثلما حصل خالل اتعليم العالبعولمة ال كالت المرتبطة كيفية تجاوز المش

من أجل االنخراط في  ولى الدعوات األ إطالق اجهة االزدحام. لهذه األسباب تزامنوم

   2007ــ 2006في ( ازة )إ.م.دمع أولى تراخيص اإلج ةبرامج دعم الجود

 الجودة  تطويربرنامج  1.3.3

كز على أساس  لعالمي، يرتدعم الجودة الذي مّوله البنك ا ، كان برنامج 2007طلق في أُ 

يم  تقترحها الجامعات والمؤسسات طوعا، بهدف دعم جودة التعل مشاريع التي منطق ال

ّم تناول عّدة  فت الراجعة إليها.  والتكوين، وكذلك القدرة على إدارة الجامعات والمؤسسات

توظيف،  لل كبيرة المناهج ذات القابلية مثل تنفيذ المناهج الدراسية المبتكرة، والمواضيع 

 ذ ضمان الجودة. ي تصاصات وتنفراكات المتعددة االخوالش

 مساهمات برنامج دعم الجودة   .1.1.3.3
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، خالل تسع دعوات  مشروع100أن يمّولوا   امليون دينار 130أمكن ل ، 2007نذ م

الف  منها كان مخصصا للمؤسسات الصغرى. وتختلف المشاريع باخت حداقتراح، وا

    ( 9)الرسم البياني عدد  المؤسسات.

 

 2018ــ2008عمة للجودة التي تّم تنفيذها في الجامعات والمؤسسات اشاريع الدلمعدد ا  :9لبياني عدد الرسم ا 

:  7: جامعة منار؛ 6جامعة سوسة؛  :5: جامعة المنستير؛ 4 ة؛: جامعة الزيتون3: جامعة القيروان؛ 2: جامعة جندوبة؛ 1المفاتيح:

: 13: جامعة قرطاج؛12ة قابس؛عجام :11بة؛ : جامعة منو10؛ فاقس: جامعة ص 9 : جامعة تونس االفتراضية؛8جامعة قفصة؛ 

 جامعة تونس.

   . 2019ـ  2018: يتعلّق فقط بالفترة 4: دون إجابة؛ الجواب 14. 13 .12. 11. 9: الحظ جيّدا

 

 الممارسات الجيدة:  شّجع عددا من حسب إدارة البرنامج فإن مشروع دعم الجودة 

     مؤّهلة لهذا  ،ت والجامعاتبما أّن كّل المؤسسا ، ء التمويلــ تكافؤ الفرص إزا

اءات بفضل دليل العمليات، ودليل اإلجراءات عن  ــ شفافية المبادئ، والقواعد، واإلجر

إدارة برنامج دعم الجودة  العالمي، ومنظمة شفافية  نكحركة السوق حسب إجراءات الب

جنة  لالخارجيين، المقيّمين  ، للتقييملية الفنية تسيير، خلية برنامج دعم الجودة، الخال )لجنة

 الجودة( 

إجراءات )البنك الدولي   من أجل التحكم في ريب مراقبي النفقات، وموظفي المحاسبةتدــ 

 ن هذه اإلجراءات مع القانون اإلداري التونسي. م  نشاء والتعمير( وتكييف البعضلإل

طلبة  ومؤسسات، بل أحيانا ن، وأقسام، )مدّرسي فاعلين من جهات مختلفة إدراج ةإمكانيــ 

 التدريب على المشاريع وعلى التسيير.  دكتوراه( فيلبة طكذلك و

ما يعني  م  )اإلدارة باألهداف(  ـ اكتساب تجربة في إدارة تخصيص الميزانية في شكل كتلةـ

عامة، وتجميع المعطيات المتطورة عن  تحسين المساءلة بالنسبة إلى استخدام الموارد ال

 تي. داء المؤسسااأل
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 د. وحدالصعوبات وال .2.1.3.3

 رز الصعوبات التي واجهنا، نذكر: بن أ ن بيم

)في التمويل  لميزانية حتى تلك المتأتّية من الخدمات الخارجيةــ الصالبة في إدارة ا

 بسبب هيمنة سلطة مراقب المصاريف؛ ك الذاتي( وذل

لتزام بالغ، واالالتقييم الداخلي والخارجي، نتيجة غياب عادة اإل ــ ضعف ممارسة

 تقييم الذاتي، أو تقديم التقارير. لوا تسييرها،بمشاريع ممكن 

اإلفراط في المطالب  ع المحيط االجتماعي االقتصادي المتأرجح بين ــ صعوبات التفاعل م

 . ةوالالمباال

في الجامعات وفي مؤسسات التعليم  ــ نقص المهارات الالزمة لتسيير ضمان الجودة 

 العالي. 

 

تعليم العالي  ل روع تحديث اإطار مشن الجودة في برنامج ضما  تنويع .3.1.3.3

 : لدعم وضعية التوظيف

فاقيات تّم إبرامها بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس  زمة ثانية من االتح

اد لمشروع تطوير التعليم العالي من أجل  نشاء والتعمير في إطار اإلعدلدولي لإل ا والبنك

(. وحتى يتّم  2021ــ 2016ي )تحديث التعليم العالب الشهائد وتوظيف أصحاتحسين 

 ج:إنجاز هذه األمور، تّم إطالق عّدة برام 

 برنامج ضمان الجودة ـ جودة التعليم. تحسين جودة البرامج والتعليم. ـ 

 تحسين قدرات التسيير  ان الجودة ـ قدرات التسيير. برنامج ضمـ ـ

 الشبان  المتخرجين  ــ برنامج ضمان الجودة ـ دعم توظيف 

 دعم النظام الوطني للبحث واالبتكار ـ مان الجودةــ برنامج ض

 جودة ـ الخدمات الطالبيّة  ــ برنامج ضمان ال

 برنامج ضمان الجودة ـ الحوكمة وقدرات التسيير  

 ـ برنامج ضمان الجودة ـ ضمان الجودة  ـ

إبراز   البرنامج إلىا الجزء من يرمي هذ جودة التعليم( دعمـ جودة البرامج والتعليم )1   

ن أسفل إلى  حسب مقاربة "موتمويلها ادرة عن مؤسسات التعليم العالي صصيغ ابتكار 

ن أجل ال مركزية  م ودة التدريس والتعلّم، مع تعزيز قدرات التسييرأعلى " لتحسين ج

ية منح تمويل المشروع على أساس تنافسي باعتماد طريقة انتقائيُ متدّرجة للمؤسسات. 

بعينها في جودة التعليم  سسات مواطن ضعف ؤأن ترصد الميير واضح. ويُنتَظر ومنهج تس
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عية باستراتيجية تنفيذ واضحة تفضي إلى  ثم تقترح خّطة متماسكة وواقلدى مؤسساتها، 

 نوعية التعليم. والتحسينات المنتظرة من  ابط المباشر بين االستثمارات المطلوبةلرإظهار ا

عم المؤسساتي لتمويل  دّ مر بمنح الالتسيير( ويتعلّق األ)دعم قدرة  ـ قدرة التسيير2

 المشاريع التي ستسهم في: 

حث  لبتعزيز قدرات التسيير البيداغوجي واإلداري والمالي لمؤسسات التعليم وا ـ1         

 ة أو لدعمها لمرافقتها التدريجي نحو االستقاللي

 للتعليم العالي.    ارد المخصصة ـ تحقيق االستفادة القصوى من المو2        

عف في القدرة  الض يحدد نقاط قابال للتحقيقوازنا، ضع المؤسسات اقتراحا متت يُتوقّع أن و

 . ي بها للبرامج المسقطةصد للت،  على التسيير، ويقّدم جملة من االستثمارات واألنشطة

  قاللالنت هائية األعمال الدراسية النإجراءات تقييم  مساندةل ار التنافسيصندوق االبتك 

لجودة لما بعد مشروع ختم الدراسة ومذّكرة ختم ابرنامج دعم ، ) نحو المؤسسات

( من تكوين  2018، 2017، 2016المتخرجين الشبان )دفعات  ستهدفي (الدراسة

والمتخرجون  اذية التطبيقية. ماجستير المهني وماجستير البحث واالستالالمهندسين و

ن إلى أن  واركة، مدعوّ لبحث والمنظمات المشأو مراكز ا الشبان، ومؤّطروهم، واألقسام

ييم نتائج أعمال مشاريع ختم الدراسة أو  ركيا لتقيتنّظموا في شكل فرق تحمل مشروعا تشا

  ةمباشرعالقة تكشف عن  ،ة متناسقة وواقعية للتنفيذخطّ مذّكرة ختم الدراسة، وأن يقترحوا 

لتي حّددها  مشروع ومن األهداف انتظرة من الالتمويالت المطلوبة وتحقيق النتائج الم بين

 م الدراسة. مذكرة خترنامج دعم الجودة لما بعد مشروع ختم الدراسة وب

اح في إطار ترهذا الطلب من برنامج دعم الجودة هو الثاني من مجموعة طلبات اق

    لي لدعم التوظيف".تحديث التعليم العا مشروع"

 التشاركي )برنامج دعم الجودة( 

م الجودة وفي إطار مشروع تحديث  عات برنامج دآلي فسي باألساس حسببرنامج تنا وهو 

توظيف. هذا المشروع النموذج سيمّول مشاريع تشاركية في األقطاب التعليم العالي لدعم ال 

والموافقة عليها في هيكل  ي تم إنجازها  لتقييم واستخدام النتائج المبتكرة التة التكنولوجي

تصميم أو جهاز أو   نظام إنتاج حسينأو تطويرها أو تج الصناعية بحث )تنفيذ النماذ

كّونات: هياكل بحث مؤسسات التعليم العالي  البرنامج جميع الممنتوج. يستهدف هذا 

سسات  ، أو الشراكة الناشئة، أو المؤلمؤسساتا أو محاضن  ،مراكز فنّيةو ،والبحث

وكاالت  (، وكذلك، ة أو أجنبية الصغرى والمتوسطة والمؤسسات )وطنية أو خاّصة، تونسي 

ئتالف يحمل  ة أو في دوائرها، وتتوّحد في ار في األقطاب التكنولوجيمعيّات تتطوّ وج

   ا.مشروعا تشاركيا لتقييم نتائجها في البحث واالبتكار، واستخدامه

)برنامج دعم الجودةـ   كين يحمل مشروعَ ونقصد بكلمة ائتالف تأسيس فريق مشار 

تكنولوجي أو قطب   تمي إلى قطباألقّل ينكّونا على بالضرورة م    التشاركي( ويضّم  

 تنافسي.
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مخبر بحث ُمسّجل في   277: ويستهدف اكل البحثهي تصنيف برنامج دعم الجودة ـ 

ل و تعدي هوالهدف . ؤسسات الصحة العموميةم الجامعات وفي مراكز البحث وفي 

فة االمتياز،  إلبراز ثقا انخفاض مستوى رؤية المخابر وإقامة مباراة داخلية بينها 

ت مصنّفة قادرة على المشاركة في مشاريع البحث الكبرى،  ال على مختبرللحصوو

ع  م في إطار شراكة جديدة مميزة لتونس  2020مخابر أفق واالبتكار الّدولي خاّصة 

المالية لبرنامج دعم الجودة بعد تنفيذ البرنامج في  مادات وتصل االعت االتحاد األوروبي. 

موّحدة من أجل تصنيف   ومقاييس عية وضع دليل منهجي بمرجوهي: خطوات  ثالث 

ّم تصّور خّطة عمل مفّصلة لتنفيذ عملية التصنيف  المخابر وفقا للمعايير الدولية، ث

فيذ لمختلف  ل التنفي برنامج ضمان الجودة يتم تموية إثر طلب منافسوتسييرها، و

 لتصنيف اإلجراءات التي أعّدتها المخابر لبلوغ درجة ا

          "للدفع العلمي قتجهيز المسب امج ضمان الجودة والبرن"

دسين أو متحّصلين على الماجستير(، والباحثين الشبان  المتخرجين الشبان )مهن ويستهدف

ن، ومؤّطريهم. أّما الهياكل  المترشحيو. ، وما بعد الدكتوراههكتورالدالمسّجلين في رسالة ا

وتكشف عن   اة في تنفيذهخّطة متماسكة وواقعية القتراح  التي انخرطوا فيها فهي مدُعوّ 

المنتج  " إنشاء  نتائج المتوقعة التي تقود إلىمويل المطلوب وتنفيذ العالقة مباشرة بين الت

 وتطويره.   "الثاني

معارف والتكنولوجيات من األوساط  المقترح هذا إلى )ا( النهوض بتحويل الب  يهدف طل  

اشتغال  نحسلحرص على الى دعم االبتكار، وإ)اا( و  ني،الجامعية نحو الوسط المه

   . "المنتج الثاني"

وفي  )على قاعدة تنافسية  تجديدية  لصالح حاملي مشاريع  اعتماداتبوضع  ر يتعلّق األم

 هم( وثإطار تنمية نتائج بح 

وينبغي لهذه   الُمجّددة، وابتكار وظائف تحتاج مهارة. من أجل التجهيز المسبق لمؤسساتهم 

 لبحث.ي مؤسسات التعليم العالي وافتائج البحث تقييم نتُنّشط نظام ية أيضا أن اآلل

 كز التوظيف واعتماد المهارات. برنامج دعم الجودة مر .4.1.3.3

واعتماد  لجودة نذكر "مركز التوظيف ا ن بين اإلجراءات التي يدعمها برنامج ضمانم

، 2016أكتوبر   7العلمي في المهارات"، تّم إنشاؤه بأمر من وزير التعليم العالي والبحث 

ة من خالل  صالحياته. ولّما كانت مهّمته تحسين توظيف الطلبلمركز وافيه تركيبة وحدد 

ركز التوظيف  بمتعزيز العالقة بين الجامعة والمؤسسة، جعَل برنامج دعم الجودة "

حاجات  ارات" هدفَه التقريب بين المؤسسة والجامعة من خالل تلبية واعتماد المه

 فاءة الموارد البشرية. ملة، وكارة اليد العد فيما يتعلّق بمهاسات بشكل جيّ المؤس

"مركزا للتوظيف واعتماد المهارات" على مستوى الجامعات  30تّم إنشاء  2016منذ   

رات منّصات تطابق الكفاءات.  وعش طالبا، 4000ى اعتماد علوالمؤسسات، تساعد 
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من أجل  روض تّم إطالقها ع  اوطلب ،جازبصدد اإلنأربعة مشاريع برامج دعم الجودة 

 مراكز التوظيف واعتماد المهارات. فائدة ودة لدعم الج اريع برنامجمش

ظيف  توكل ملموس، فإّن مراكز التوظيف واعتماد المهارات تهدف إلى تعزيز قابلية الوبش

 ات واعتمادها قصد ترسيخ: من خالل تطوير المهار

  ؛لعالي ي التعليم اــ تطوير ثقافة المبادرة لدى الّطالب وخّريج

 ين وذلك بتدريب المكّونين؛  سارات المدرّ ــ تطوير مه

 ــ تطوير شبكات الشركاء؛

ذ القرار  خا يكشف التحقيق الثاني أّن مراكز التوظيف واعتماد المهارات ال تتدّخل في اتو

بالمائة من المؤسسات، ويدل هذا االستنتاج أّن    23.1عملي إال في االستراتيجي وال

 مثل:   لفة األنواعصعوبات مخت عاني بعضرب األولى تالتجا

الوقت مشاريع متنّوعة بحكم  عن مختلف المؤسسات لتقود في نفس تخفيف العبء ــ 

 ؛ سةتعايش هياكل عديدة ذات مهمات متشابهة في المؤس

االتفاقيات مع المجال االجتماعي بو ، كل واضح بإعداد المشروعــ غياب هياكل مكلفة بش

 العقود؛  ، وبمتابعةيواالقتصاد

  الوزارة وبمشاركة محدودة من الجامعات ومؤسسات التعليم لركزية من قبــ إدارة م

تستفيد  ثلة ال ماالعالي في تصميم األنشطة واالختيارات التي يتولّد عنها استنساخ مشاريع م

 لتعاون؛ من مفعول ا

 تطورة مع المجال االجتماعي واالقتصادي؛م ــ نقص الشبكات ال

  سيرلحسن   معات والمؤسسات التعليم العالياّولة من الجالية الُممَ نيات المنقص اإلمكا ــ

 كز؛ إجراءات المرا

 للوقت؛ ة ــ نقص اإلمكانيات البشرية الماهرة لتسيير األنشطة اللوجستية الُمهدر

ماتي متكامل قادر على تقديم المعلومة عن االحتياجات في التكوين  غياب نظام معلوــ 

 مهام المركز؛ ير تماد لحسن سواالع

  في إطار المشاريع التنافسية؛مّ يل محدود يتتمو

 ة مراكز التوظيف واعتماد المهارات؛الحوكمة في شبك إشكالية

 

 ةي بوروأل ا عيراشملا 3.3.3

يما يتعلّق  ف  )تمبوس، ثّم إرسموس+ كاباسيتي بلدنغ( روبي مشاريع كثيرةوّول االتحاد األم

توناد، ريزوم،   ،وت4أوماد، إتج)أسموس، أكي ــ   امجاد مثل البرواالعتمبالجودة والتقييم 

 ميداكار(. 
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تحسين رؤية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي    ه المشاريع،األساسية لهذهداف األكانت 

المجاالت المتصلة بالجودة. والتقييم واالعتماد درات المؤسسات في  ق التونسية وتحسين 

 القتصادي.   اجتماعي ـ والجامعة بالمجال اال هيكلة عالقةواإلعانة على   اتونظام المعلوم

الفرق التونسية، إذ مّكنت من إدخال   قاء بمهاراتأّما النتائج الرئيسية للمشاريع فهي االرت

س بأهمية ضمان الجودة والتقييم  ما مكنت من التحسيك ،جديدةل أساليب وآليات عم

نفتاح )التقييم الذاتي، اال ءات الجيدةوتطوير المخرجات: تقارير التشخيص دليل اإلجرا

عاون وإنجاز من أجل الت ، الخ( منّصاتاالقتصاديوعلى المجال االجتماعي ـ ظَّم نَالمُ 

:  المذكورة سابقا س القيود الهيكلية نف هياكل جديدة(. ومع ذلك فقد اصطدمت هذه المشاريع ب

 مثل

ا واستمرارها،  ها ومتابعتهغياب الهياكل المسؤولة بوضوح عن تطوير المشاريع وتنفيذ 

  ظام معلوماتبشرية المؤّهلة لهذا النوع من المشاريع الكبرى، ونقص نلإلمكانيات انقص ا

ع.  لمشاريالنوع من ا ذامتكامل قادر على تقديم المعلومة والمعطيات المطلوبة إلنجاز ه

دائما  ولكن هذه المشاريع التي تصورها ووضعها وطّورها شركاء أوروبيون ال تستجيب 

نسية. ورغم المكاسب الكثيرة، فيبدو أّن  ولمؤسسات الت حتياجات الجامعات واإلى ا

طيع اإلبقاء على هذه التجارب وإدراجه ضمن  سسات ال تستالجامعات والمؤ

 استراتيجياتها.

 

 

 

 

 يف واالستنتاج:أللتا

 مستخدمة تقاللية محدودة ومجاالت مناورة اس

 بشكل غير متساو 

  

تعريف   يظلّ اإلداري للجامعة،   فعادة التعريالتقرير الناتج عن إي سياق هذا ذّكر أنّه ففلنُ 

ته بعثة االتحاد األوروبي عند تعريف االستقاللية كما  اعتمدالذي  المستخدم هو االستقاللية

  )األكاديمية، لالستقالليةلذي ميز بين أربعة أشكال  ي إعالن لشبونة اف تم استخدامه

ضرورية لتطوير هذا   ي استقالليةوه  الموارد البشرية(والمتصلة ب ، والمالية،والتنظيّمية

    هذا التقرير بتأليف يعتني بكّل شكل منهاالتصور الجديد للجامعة. لذلك سنختم 
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 ات التونسية معاالستقاللية األكاديمية في الجا  .1

 

ى  محتو والتوجيه،  يخصّ ما االستقاللية األكاديمية هي القدرة على اتخاذ القرار في

 يت في الجامعة. روث التي اُج، والبحوالبيداغوجيا، التدريب

  2006)إجازة ماجستير دكتوراه( لسنة   (ظومة)إمدفيما يتعلّق بالتدريب فإّن إصالحات من

)طلب اعتماد التكوين الذي  لتونسية ية للجامعات اجزئقد أدخلت استقاللية بيداغوجية 

  2008نون االستقاللية أعاد قاعيين(. هذه يّة متكّونة من جاميجري في حضور لجنة قطاع

 يدها.كتأ

 "   .داء مهاّمها العلمية والبيداغوجيّةــ الجامعات مستقلّة في أ11: " الفصل 2008قانون 

ثرة ألّن تسجيل الطلبة األجانب ير مستخدمة بكة غولكن في الواقع، تظّل هذه االستقاللي

تمّكن من تسجيل  2018في أكتوبر إدخال إمكانية أخرىجزء من منظومة وطنية، رغم 

 دفع معاليم التسجيل الخصوصية. نب عن طريق االطلبة األج

ت  لّق بالبحث، فإّن صعوبتين رئيسيّتين ما زالتا تعوقان أداء سير المخابر ووحداأّم فيما يتع

لتي ال  ألولى في تخصيص الموارد المالية للمختبرات ومراكز البحث البحث. تتمثل اا

لقى تنفيذ هذه الميزانيات ي. وة مباشرةامعات بل إلى الوزارمؤسسات والجتعود إلى ال

، واألمر بمهّمة إلخ..( أّما  المشتريات العاّمة) الحسابات إكراهات في اإلجراءات وقواعد 

استراتيجيا ع تقريبا بأي نفوذ خاّص يساعدها على تطوير نّها ال تتمتّ فإ الجامعات التونسية

 جامعية متعلقة بالبحث. 

 

 ة يامعة التونسية التنظيمية في الجاالستقالل .2

  

هيئات المسيِّّرة وعلى تنظيم الجامعة العيين تُعّرف االستقاللية التنظيمية بأنّها القدرة على ت

أعطت    2011التي جاء بها مرسوم  ةلديمقراطينكر أّن ا  ن)اللوائح والقوانين( وال  الّداخلي

.  تَخبينمناآلن لذين أصبحوا المؤسسات ا  شرعية إضافيّة لرؤساء الجامعات ولمديري

جامعة بالمنافسة كّرس مبادئ ديمقراطية ال 2017سبتمبر 120  منشور فعل فإن لوبا

القاعدة  توسيع و، رشحار السيرة الذاتية للمتدوالشفافية: إلزاما بصوغ برنامج وبإص 

قابة، مساءلة والر، وتحقيق النتخابية لدى الموظفين الّدائمين في التعليم العالي والبحثاال

 لحاالت المخصوصة. اب الثقة في مع إمكانية سح

ومشاركتهم  ل قائمة، كمسألة التمثيلية الطالبية ومع ذلك، فإّن بعض أوجه القصور ماتزا 

أخرى فإّن برامج رؤساء ، ومن جهة غير واضحةظل في عملية اتخاذ القرار التي ت

ا فتصطدم عند تنفيذه .بالتشاور هاالجامعات ومؤسسات التعليم العالي لم تتّم صياغت

   االنسداد.  وجهات النظر وبعدم مالءمة لإلمكانيات، قد تؤّدي إلى  في اتفباختال

 "   .لبيداغوجيّةأداء مهاّمها العلمية واــ الجامعات مستقلّة في 11: " الفصل 2008قانون 
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كمة:  لحويمكن في نفس الجامعة أن تتعايش ثالث مواصفات للمؤسسة في موضوع ا

)استخدام برنامج ضمان الجودة(؛    سسات التي تعهدت بإنشاء إجراء ضمان جودةالمؤ

نتفعة، شديدة االلتزام دون أن  مد الجهات الاتخاذ القرار حيث نجتمتع بمسار تمؤسسات 

لكن بمستوى  تخاذ القرار ال  قوي  جودة؛ ومؤسسات لديها مساريكون لها تمّش لتحقيق ال

 ود. موج غير  تشاوري ضعيف أو

 الستقاللية المالية للجامعات التونسيةا .3

(  لضبط المداخية ) ر الموارد الذاتية على توفيهذا البعد من االستقاللية يتعلّق بالقدرة خاصّ 

 باالستقاللية المالية للجامعات.  2008يقّر قانون 

  : الجامعات هي مؤسسات عاّمة ذات صبغة إداريّة. وتتمتّع هذه10، الفصل 2008ون قان

 بالشخصية القانونية واالستقاللية المالية.  سساتؤالم

 ها الجامعات( التي تشرف علي2ان اتية )العنووتسمح للجامعات ان تكون لها مواردها الذ

موس +(، هبات، مساهمات،  )ايراسنفسها والمتأتيّة من تمويل المشاريع األوروبيّة 

سجيل الطلبة وكذلك  ليم تمعا  عائدات التكوين المستمّر، من خالل عقد توفير الخدمة، 

   اء.معلوم عقود المشارب والكر

ات يعني  قمراقب النف كان تدّخل إذاارية، الصبغة اإلداّما في إطار المؤسسة العامة ذات  

فإّن اإلصالحات الجديدة تخطط للقدرة   ية الحفاظ على التصريح المسبق لاللتزامات الميزان

 أن يكون ثّمة دافع. دون   اداتعلى توفير خمسين في المائة من االعتم

خلق   في انيساهم ف( معا )أدب/إنصا المتعايشان تصّرف النظامي باإلضافة إلى ذلك، فإّن 

 قيلة جدا على الجامعات، دون ضمان الجدوى. ثثالن تكلفة االختالل ويم

أن يتّم التفاوض في حجم الميزانية مع الوزارة، أّما الجامعة فعليها أن تضمن  أخيرا ينبغي 

اللتزام به ضرورة، كما أن القرار  ال يتّم اين المؤسسات. غير أّن هذا اإلجراء عها بتوزي

 ي نهاية المطاف إلى الوزارة. فؤسسات يعود ق بالتوزيع بين المي فيما يتعلّ اإلدار

الجامعات  تهمّ  ف في المباني والعقارات، فإّن مرحلة من الالمركزيةأّما فيما يتعلّق بالتصرّ 

الجامعات. فقط قيدان رئيسيان ق بتجهيز المباني والكفاءة المنقولة إلى تتعلّ ا، وخّطيهتّم ت

التي لم تُصحب   الجديدة يئةهلمهّمة الت  ويضتفقائمين، مع ال  مازاال  داري من المجال اإل

   .  بين يدي الوزارةفيظّل المباني    إقامة أّما ضافية.اإلمكانيات اإلب

 يّة شرباالستقاللية في مجال الموارد ال .4

مهّم أعضاء الجامعة  االستقاللية يهّم قدرة الجامعات على تحديد االنتداب، وهذا البعد في 

 مكافآتهم.  و

 وطني وال يخضع الختيار الجامعات الحّر.  ين ضمن نظاميندرج انتداب المدرس

هي مؤسسات عاّمة ذات صبغة إداريّة. وتتمتّع  : الجامعات 10، الفصل 2008قانون 

 ستقاللية المالية. بالشخصية القانونية واال  سساتؤهذه الم
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انتداب األعوان اإلداريين والفنيّين وتنظيمهم، فقد لوحظت تطّورات على  وفيما يتعلّق ب

انتداب األعوان اإلداريّين  مناظرات تنظيم وى الوظيفي من حيث تسيير الجامعات ستوالم

، وكذلك الشروع  2017منذ   ال مركزيتهاما تّمت            ، كالمصالح والفنّيّين وعملة

 هيز كتب اإلجراءات. قات الحضور وتجفي التعريف ببطا

في   خّص بالذكر يرة. ونكث معوقات وصعوبات فيه  وُسّجلت ،ومع ذلك فقد توقّف العمل

ن  واريألعوان اإلدالبداية انتداب األعوان اإلداريين والفنّيين الذي يبقى إجراء وطنيا. فا

مراكز عمل باالتفاق   حداثلجامعات في إطار مفاوضات إللملة مخصصون ن والعووالفني

ه  دورداخل الجامعات مضبوط هو ب فئ. فتنظيم الوظان وزارة المالية ورئيس الحكومة بي

وكان التنظيم  صارم، وهو ما يمثّل عامل انسداد أمام تطّور الوظائف. بالقانون وبشكل 

، ومنذ ذلك الحين  2008غيّر في ت، ثّم 2002 لجامعات قد ُوضع سنةلمتّبع في االهرمي ا

 لم يشهد أي تغيير.  

 

      سبيل الخاتمة   على

 

حّددة أُوكلت إلية وفي  أهداف مو يرة كث مّر نظام التعليم العالي التونسي منذ إنشائه بمحّطات

لة قومية  في بناء دو المساهمة 1960سياقات مخصوصة. كان هدف التعليم العالي سنة 

 2000و 1989و 1986النّخب. وقد ذّكرت إصالحات  وذلك بتكوين ذات سيادة

 19ـ  2008ا الهدف من التعليم العالي حتّى أّن الفصل األّول من قانون بهذ 2008و

وتطوير المهارات،   ،يم العالي يهدف إلى ضمان التكوين الجامعيى أن:" التعل عل ينصّ 

لوجيا ووضعها في  وتطوير التكنة، وإثراء العلوم، وجتمع المعرفوالمساهمة في بناء م

 خدمة المجموعة الوطنية."  

التغيرات  ـأو استشرافا فعل ردَّ  ـاإلصالحات قد أخذت بعين االعتبار غير أّن هذه

لنظام التعليم العالي التونسي. وهكذا، وبعد إيالء العناية للتنوع في التكوين   جيةالخار

حو تحقيق التوسع )إقليميا وفي  نليم العالي ن مستقل، تطّور التعتجه بناء وطاستجابة لما يح

فتح آفاقا أخرى  .االلتزام بمسار العولمة 2002الذي بدأ في  العروض( لمواجهة التحشيد

أكثر جدوى   حركية الي التونسي، ال سيّما مستقبل أفضل للشهائد العلمية والعلنظام التعليم 

 للمتخّرجين. 

لتمثيلية أفضل في هيئات  ا، إمّ كثيرة ن ظهرت نصوص قانونيةهذا القانو ومنذ تعميم

وقد   يم، أو للتشجيع على االنتقال من صفة إلى أخرى.. الحوكمة، أو إلنشاء هيئات تقي

 بات عديدة قُّدمت في هذا التقرير. صعوتنفيذها كذلك باصطدم 

د ازدادت  ق 2018ة في وإجماال يكشف هذا التقرير أّن الحوكمة في الجامعات التونسي 

 ّن مجاالت المناورة مازالت موجودة ولكنها مستخدمة بشكلأيكشف أيضا  تقلصا. كما 

ة ديدإنشاء ثقافات ج. وبالفعل فإّن التجارب المتراكمة ساهمت حقا في غير متساو
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ومقاربات تسيير إداري أيضا. ولكن هذا التبني المتقّطع للممارسات التقنية، دون موارد  

خاص دون إرادة سياسية ورؤيا  لعتمدة، وبشكات فنيّة وإعالمية موال إمكاني بشرية،

ا  ، ال يمكن أن تكون إال عائقا أمام تطّور هذالتعليم العالي موّحدة ومتقاسمة عن حوكمة

      لي.التعليم العا

 

 

 

 

 

 

 اوالبيبليوغرافيالتوثيق 

 مراجع أكاديمية  - ة الجامعاتاستقاللي

مي. تحليل  لالتونسية في غربل البنك العاعة أزمة الجام (.2000ك. ) بن كحلة، -

،  الهجر واالندماجارات : مسمجازون مغاربيون من هنا وهناكزي. خطاب انتها

 . 178-154ص ص

الجامعة التونسية وخطاباتها، منورات بن   إصالح(. مسارات 1997يمان، م. )بن سل -

 فية. ثقاال-ماعيةوالتحوالت االجت سليمان والظاهري، اإلصالحات الجامعية

لوم  المغرب والعي الخمسينات. في تونس ف ةوالجامع  ةهادشال (.2004) ، ك. بندانة -

 . 67-61، ص ص،االجتماعية

شورات الجامعة  (، تاريخ الجامعات، باريس، من2012فرجر، ج )شارل، ش و -

 التونسية. 

 .العلوم السياسية مجلة(، السباق الكبير للجامعات، باريس،  2017، ش. )موسالن -

ايكس أون  /، باريسالمعاصرة وم والسلطة في تونس (، العل2014)سينو، ف.  -

 .2004، بروفانس، معهد البحوث والدراسات عن العالم اإلسالمي

. التعليم والوطنية، 1956-1875س: (، المعهد الصادقي بتون1994سريب، ن. ) -

 شورات المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي. باريس، من

  8حظر )من القرن وال يةس. الثقافات المدرعالمةال تذكسيارثوواأل ،(2012فالي، أ. ) -

ضواء الحكمة. مدارس القرون الوسطى بين المرق والمغرب،  (، أ13إلى القرن 

 .319-313، ، ص صونلسورباورات جامعة شريس، منبا

 في تونس والبحث العلمي  التعليم العالي  دراسات علمية عن

رب  غوالسلطات في الم التعليم العالياإلصالحات، .  الملكية  ، "نزعتيأحمد غوا -

 .90-65، صص، 2012، 131دول المتوسط، ". مجلة العالم اإلسالمي والعربي
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اريس،  والتعليم العالي في المغرب العربي، ب بولونيامدينة روع شأحمد غواتي، م -

 .2011آرماتان،

ل العقدين  خال وتطوره  التعليم العالي التونسيأداء "ي، وش وعبد الجليل العكاربير عل -

 ، مقال غير منشور. "لجودة في مواجهة الضغط الكمي؟االماضيين. هل ضحينا ب

 سياسي:وال اإلطار القانوني  

 . بالتعليم العاليوالمتعلق   2008فيفري  25بتاريخ  91- 2008قانون عدد  -

 .2025-2015يجي إلصالح التعليم العالي بين يط االستراتتخطال -

، القرارات  ي تونسفالتعليم العالي والبحث العلمي  إصالح فعيل تل ة الوطني الملتقيات -

 .2017، ديسمبر الرئيسية

 تقارير عن الحوكمة: 

مي/ المركز المتوسطي البنك العالالتغيير.   م لدع وسيلة المقارنة المرجعية للحوكمة -

 .2013دماج، جوان لإل

لتقييم  . سجل ا روباإستقاللية الجامعة في أوإنورا بينيتو بريفو وتوماس إسترمان،  -

2017. 

 تقييم الذاتي: لقييم وامرجعية الت

 . وضمان الجودة واالعتماد  الهيئة الوطنية للتقييم مرجعية تقييم المؤسسات، -

  ية الفرنكفونية، دليل التدقيق الداخلي في مؤسسات التعليم العالي،لجامعالوكالة ا -

   2013نوفمبر  1الصيغة رقم 

  2014ـ2013، مكتب المغرب تقييم الذاتيال  ، دليليةية الفرنكوفونالجامعالوكالة  -

قييم المجلس األعلى للت ،مرجعية التقييم الخارجي لمؤسسات التعليم العالي والبحث -

   2017والبحث والتعليم العالي 

 وثائق من إنتاج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات 

  والبحث العلمي بتونس  عليم العاليمكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة بوزارة الت  -

  -2010/2011ونسية التن الجامعات عطيات إحصائية عامة عم  (:2015)

2015/2016 . 

مكتب دراسات التخطيط والبرمجة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   -

 . 2016-2015ث : التعليم العالي والبح(2016)

 .2019-2016ستراتيجي جامعة تونس االفتراضية، التخطيط اال -

 .2015أوت  1ييم الذاتي، قالت رير ، تقمعة تونس االفتراضيةجا -

 .2015نوفمبر  9التقييم الخارجي، قرير ، تاعة تونس االفتراضيةمج -
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 مقاالت صحفية: 

  -2017،المدرسين   شفقدان المؤسسات استقالليتها وتهمي، نادية دجوي -
-etablissements-aghrebin.com/2017/10/26/pertedautonomiehttps://www.leconomistem

enseignants/-marginalisation 

اية ووهم االستقاللية"، مقال صادر  هيمنة الوصعماد الحيدري، "سياسة التعاقد:  -

 . 2012، ديسمبر 12في عددها  اجلة أكاديميفي م

وضمان الجودة واالعتماد: قانون يجسد  للتقييم الوطنية هيئةال تبعية ية عمري، "دنا -

، نوفمبر  11، عدد أكاديميا"، مقال نشر في مجلة  األكاديميعلى ي هيمنة السياس

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leconomistemaghrebin.com/2017/10/26/pertedautonomie-etablissements-marginalisation-enseignants/
https://www.leconomistemaghrebin.com/2017/10/26/pertedautonomie-etablissements-marginalisation-enseignants/
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 المالحق 
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 1 الملحق

 

 سية نبيانية للجامعات التو رقاتو:  1 االستبيان

 تذكير:  
عن مختلف الجامعات الشريكة  ئعيةاوقإلى جمع بيانات  ورقة البيانيةهذه التهدف 

نقطة االتصال للمشروع من قبل كل جامعة   / ومؤسساتها. تم إبالغها من قبل المنسق

 سؤاال.  62ضمن تت و(. 13تونسية )

  بعيني سيؤخذ ذفإن العام ال،  حصول على معلومات، وللحصائيةلبيانات اإلإلى ا بالنسبة 

بالنسبة   2016/2017و، نوالمدرسين والموظفي  ة بلطلل 2017/2018االعتبار سيكون 

 إلى الخريجين. 

 المفتاح )قائمة الجامعات(

 جامعة جندوبة  :1

 : جامعة القيروان 2

 ة : جامعة الزيتون3

 : جامعة المنستير 4

 جامعة سوسة  :5

 المنار عة : جام6

 جامعة قفصة : 7

 تراضية ف : جامعة تونس اال8

 : جامعة صفاقس 9

 بة : جامعة منو10

 جامعة قابس  :11

 : جامعة قرطاج 12

 : جامعة تونس. 13
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 كليات، مدارس، معاهد( لكل جامعةعدد المؤسسات )

 

 

 
 عدد األقسام حسب الجامعة 
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ب كل جامعةسعدد المدرسين ح  

  

 

 أ صنفال -ب كل جامعةسح عدد المدرسين
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 ب  صنفال -ب كل جامعةسعدد المدرسين ح

 

 

 
 

 المتعاقدون  -سين حسب كل جامعةعدد المدر
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 البيولوجيون، إلخ..( ، المبرزونأصناف أخرى )الملحقون، 

 

 
 عدد المدرسين الملحقين )في الخارج(

 
1.  73،07 % 
2. 15% 
3. 57،69% 
 )مركز أكاديمي(  100% .4
5. 73% 
6. 13.04% 
7. 17% 
 )معاهد مختصة(  %57  امعة( )ج 65.4% .8
9. 100% 

10. 40% 
 يات غير متاحة طمع .11
 معطيات غير متاحة  .12
 معطيات غير متاحة  .13

 
 د الجملي للمراكز الوظيفية العدمكنة مقارنة بز المراكنسبة الم
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 عدد الطلبة حسب كل جامعة

 

 
 عدد المجازين 
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يدين من منح التنقل المستفعدد الطلبة   

 

( بيقيةإلجازة التطعدد المجازين ) ا  

ير متاحة غ: معطيات 13و 9الجامعات   

تفاصيل: ال  

9                                             2018  

13                                            1170  
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-2015، 2015-2014جازة للسنوات الجامعية اإل الحصول علىنسبة متوسط 
2016 ،2016-2017 

 هااستخدام أو ال يمكن متاحةير غ : البيانات 13- 12-11-10-9-5- 4-3-2لجامعات ا

 التفاصيل: 

1 2014-2015  :53.65٪ ،2015 -2016 :67.02  ٪2016-2017 :69.03 

2 74،70  ٪ 

3 79،08  ٪ 

 ير متاحة بيانات غ 4

5 86،29  ٪ 

 ٪ 80.68: 2016-2015؛ 81.98٪: 2014-2015 6

7 70-65-73 

8 14/15  =46  ٪-  15/16  =57  ٪-  16/17  =52 ٪ 

9 66  ٪ 

10 60  ٪ 

 ير متاحة بيانات غ 11

 ير متاحة غ تبيانا 12

 ير متاحة بيانات غ 13
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سنوات لل جازةالمسجلين في اإلحصل عليها الطالب تالمعدالت التي متوسط 
 2017_2016/  2016_2015/  2015_2014 الدراسية

  أو ال يمكن متاحةغير : البيانات  13-12-11-10-9-6-5-4- 3-2-1الجامعات 
 هاتخداماس

 فاصيل: الت

 ير متاحة بيانات غ 1

2 11.5 

3 10.61٪ 

 ير متاحة بيانات غ 4

 ير متاحة بيانات غ 5

 ير متاحة بيانات غ 6

7 14-14-14 

8 14/15  =32.6  ٪-15  /16  =34 ٪-16   /17   =32.6٪ 

9 12.75 

 ير متاحة بيانات غ 10

 ير متاحة بيانات غ 11

 ير متاحة بيانات غ 12

 ير متاحة بيانات غ 13
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 ساسية( ة األاإلجاز ) شهائدالعدد 

حة : معطيات غير متا13و 9معات لجاا  

تفاصيل: لا  

9                                             4412  

13                                             0091  
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حة : معطيات غير متا13و 9الجامعات 

 

تفاصيل: لا  

 9                                              886  

712          13 

 

 
 حث( بشهائد )ماجستير عدد ال

     

تفاصيل: لا  

 9                                             649  

 435  13 

 

 الشهائد )ماجستير مهني(عدد 
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، 2016-2015، 2015-2014الماجستير للسنوات الجامعية  النجاح فيمتوسط 
2016-2017 

 

  مكنأو ال ي احةمتغير : البيانات  13-12-11-10-9-6-5-4- 3-2-1الجامعات 
 هاتخداماس

 التفاصيل: 

 ير متاحة غ بيانات .1

2. 54.90٪   

3. 77.88 ٪ 

 ير متاحة بيانات غ .4

5. 78.59 ٪ 

6. 2014-2015 :81.11٪، 2015-2016 :98.41 ٪ 

7. 65-70-68 

8. 14/15 =79 ٪  -  15/16=71٪  - 16/17 =82 ٪ 

9. 73٪ 

10. 75٪ 

 ير متاحة بيانات غ .11

 ير متاحة بيانات غ .12

 ير متاحة بيانات غ .13

 
 

 



83  

 
 

  لسنوات رالماجستي في المسجلونها الطالب حصل عليتتي المعدالت المتوسط 
2014_2015  /2015_2016  /2016_2017 

 

  أو ال يمكن متاحةغير : البيانات  13-12-11-10-9-6-5-4- 3-2-1الجامعات 
 هاتخداماس

 التفاصيل: 

 ير متاحة بيانات غ .1

2. 10.8 

3. 11.93 ٪ 

 ير متاحة بيانات غ .4

 ير متاحة بيانات غ .5

 ير متاحة بيانات غ .6

7. 11-12.5-12.75 

8. 14/15=67.5 ٪  - 15/16=66 ٪- 16/17=67.4 ٪ 

9. 13.25 

 ير متاحة بيانات غ .10

 ير متاحة بيانات غ .11

 ير متاحة بيانات غ .12

 ير متاحة بيانات غ .13
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 شهائد الهندسة عدد 

 
حة : معطيات غير متا9ة الجامع  

تفاصيل: لا  

 9                                             738  

 

 
 الطبفي  هعدد شهائد الدكتورا

حة : معطيات غير متا9ة امعالج  

يل: صتفالا  

 9                                             199  
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 ينتشهادحاملي عدد 

 

 
 الدكتوراه مجاالتعدد 
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 ة عدد الدكاتر

 متاحةغير : البيانات  13-12-10-8-4الجامعات 
 التفاصيل: 

1. 0 

2. 98 

3. 930 

 تكملة لل .4

  التصرفقتصاد واختصاص اال  في 2017-2016 سنةطالب دكتوراه ل 995 .5

أساسية   علوم 267علوم إنسانية  152علوم قانونية  64  فالحية وم لع 187

 19 علوم طبية 306وتقنية 

 3986: 2018-2017جامعية لمسجلين في السنة العدد طلبة الدكتوراه ا .6

7. 0 

 ير متاحة بيانات غ .8
9. 2909  : 

 799: علوم اقتصاد وتصرف وإعالمية 

 289ية: وعلوم إنسانون  آداب، فن

 691ت: كنولوجياعلوم وت

 381وم قانونية: لع

 749علوم أساسية: 

 ير متاحة بيانات غ .10
 (2010)ابتداء من  214 .11

 ير متاحة بيانات غ .12

 ير متاحة بيانات غ .13
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هارعدد مدارس الدكتو
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  /: 8: الجامعة ح ضيللتو ياناتب  :12الجامعة  ثالمؤهلة لتوجيه البحوعب شعدد ال
224ئد الشها
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 حث عدد وحدات الب

 
 
 
 

 

 
 
 

 : البيانات غير متوفرة 13-12-11الجامعات  .لمراكز البحثية الملحقةاعدد 
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 وفرةالبيانات غير مت 8. الجامعة عدد المخابر
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 لبحث بصدد اإلنجازعدد مشاريع ا
 متوفرة ـ البانات غير 13ـ12ـ8الجامعات 

 
 
 

 
 

 ع التعاون الدولي بصدد اإلنجاز يعدد مشار
 متوفرة انات غير ي: الب13ـ12الجامعات 
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 ينعدد االتفاقات مع الشركاء االجتماعيين االقتصادي
 فرة : بيانات غير متو13ـ12الجامعات 

 
 
 

 

 
 

 عدد االتفاقات مع الجامعات المحلية
 وفرةبيانات غير مت : 13ـ12ـ11ـ9الجامعات 
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 ات األجنبية عدد االتفاقات مع الجامع
 بيانات غير متوفرة  13ـ12الجامعات 
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 ين بالجامعةعدد موظف
 
 
 
 

 
 

 عدد الموظفين بالمؤسسات الملحقة
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 الجامعات والمؤسسات الملحقة( ) ييندارعدد الموظفين اإل
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 الملحقة(والمؤسسات  )الجامعةعدد التقنيين 

 

 
 

 
 

 جامعة والمؤسسات الملحقة( عدد العملة )ال
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 مجلس الجامعة أعضاء عدد
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 المعدل( جموعدد أعضاء المجلس العلمي في المؤسسات الملحقة )مع
 ت غير متوفرة : بيانا13ـ12ـ9الجامعات 

 
 

 

 
          

 دارية الناشطة في الجامعات واإل والبيداغوجية، اللجان والهيئات )العلمية،               
 

 .كن استخدامهارة أو ال يم: بيانات غير متوف13ـ12ـ11الجامعات                     
 
 

 لناشطة في الجامعات واإلدارية اداغوجية، والبي  ،قائمة اللجان والهيئات العلمية        
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1 13 

، طبية لجنة  ،شتركةإدارية م لجنة ، انتدابات، تعاقدات،ا برنامج اعتماد الجودةهمن 7 2
 صفقات.  لجنة ، حوكمة لجنةمركز التوظيف،  من لجنة

3 12 

أفق   هيئة، مكتب نقل التكنولوجياهيئة  ،بيداغوجية ئةهي جودة، هيئة منها  5  4
 ، راسموسإ هيئة، 20ـ20

 ير  تلجان ماجس 97و، هدكتورا انجل 21منها  118  5

6 13 

7 10 

 كوداف ، وواحد منها مجلس جامعة 2 8

9 5 

، ومجلس توجيه علمي وتجديد، مجلس توجيه بيداغوجي  منها مجلس مؤسسات 6 10
 هيئة شركاء، ة رقمنةئوهي حكماء، هيئة وتعليمي، 

 غير متوفرة   11

 غير متوفرة  12

     عير متوفرة  13
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  جويلية ـ تبيان جوانسسية )االناشطة حسب كل جامعة تونجان الجودة د لعد
2018) 

 : بيانات غير متوفرة13ـ   12ـ  4الجامعات 

 

     

 
 سية  المنجزة في الجامعات التون الذاتية الداخليةعدد التقييمات 

 واريخها  وت  ( 2018ـ  2008)
 

    

 

 1الجامعة  1 2012

2015 

 الوكالة الجامعية) 

 ( للفرنكوفونية

 2الجامعة  1

 3الجامعة  0 
 2009في  16المؤسسات ال

 2013والجامعة في 

   4الجامعة  2

 5الجامعة  5 غير مضبوطة  تواريخ 

   6الجامعة  1 2014
   7الجامعة  1 

   8الجامعة  1 2014
   9الجامعة  بال إجابة 
   10الجامعة  1 
   11الجامعة  بال إجابة   
 12الجامعة  بال إجابة   
 13الجامعة  بال إجابة 
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 1 ةالجامع 0 
   2الجامعة  0 
   3الجامعة  0 
  2016و  2014: معةالجا 

لتقييم الجودة  )الهيئة الوطنية  

مدرسة المهندسين(:   (واالعتماد

 2016و  2009

 

   4الجامعة  4

المؤتمر )2011
الدولي لعمداء 
كليات الطب 
الناطقة 
 بالفرنسية(

هيئة  )ال 2016
قييم  الوطنية للت

 الجودة
     عتماد واال

  5الجامعة  6

2014 

2017 
  6لجامعة ا 2

  7الجامعة  2 
)الوكالة   2015

الجامعية 
  للفرنكوفونية(

  8الجامعة  1

  9الجامعة  بال إجابة 
 10الجامعة  1 2008

 11الجامعة  إجابة   بال 

 12الجامعة  بال إجابة 
  13الجامعة  بال إجابة 

 

اهاريخوتو( 2018ـ 2008)  ةيييمات الخارجية المنجزة في الجامعات التونسعدد التق
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عدد مشاريع برنامج ضمان الجودة المنجز في الجامعات والمؤسسات  
 2018ـ2008

 
 التعليقات  

1 6 
 معاهد والمدارس لل  3، للجامعة  1منها   4 2
3 1 
 للمعاهد والمدارس  2 ، للجامعة  1منها   3 4
 في طور اإلنجاز   17 ، إنجازهاتم  17 5
6 11 
7 3 
8 1 
 وفر غير مت  9

 للمعاهد والمدارس  4، للجامعة  1نها  م  5 10
11 16 
   رف غير متو  12
       غير متوفر  13

 
 
 
 



96 

 

 
 

ى  في المؤسسات التابعة للجامعة علعدد مجاالت التكوين الجديدة التي تم افتتاحها 

 امتداد السنوات الثالث األخيرة

ات غير متوفرة  : بيان 13ـ   12ـ  11ـ   10ـ  4الجامعات   

ات  التعليق  

 1 21      

2  15  

3  6   

غير متوفرة    4  

دكتوراه  3، ماجستير 9، إجازات 4منها  16  5  

2017في  11و  2016في  10، 2015في  7: 28  6  

7   30  

8   2  

مهني في التربية والتعليم    : ماجستير1   9  

وفرة  تغير م   10  

رة غير متوف   11  

فرة  متو غير   12  

    ير متوفرة  غ    13
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 ؟ ( الوثيقة إرفاق)عمومي طيط بياني تخجامعة بتتمتع الهل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجود وثائق عمل مفصلة للموظفين اإلداريين

    ال
  

 ال

 متوفّر، غير

38% 

 نعم
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 وجود دليل إجراءات
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 2الملحق 

 مؤسساتبالجامعات واللعاّمين لى الكتاب ا : الحوكمة وتطوير الجودة، موّجه إ2االستبيان 

 ،عاتمن الكتّاب العاّمين للجام صلُنان من جمع معلومات ُمفّصلة تسيمكّ  . هويةال جهولهذا االستبيان م

ال فرق التركيز والبيانات  عمم أهذه المعلومات لتُتمّ  أتيها. وتَ ّراجعة إليومؤسسات التعليم العالي ال

ي  لعالار الجودة في التعليم اع الراهن للحوكمة ولمسقّة عن الوضالصورة األكثر د التصنيفيّة لتقديم

      سي.    التون

 

 )ة(في  أنت كاتب)ة( عام-1 

 ــ جامعة  

   :خرى ــ مؤسسة أ

 

 

     لرؤية، المهّمة، القيمة( )ا مهّمة واألهدافهيئة اتخاذ القرار: السلطة والوضوح في التحكم في ال

 

 ؟  ممهّمتك ونكيف تُعّرف-2 

 

 

 

        ام:مه . أ

 

 

)رئيس، نائب   تسييري  توىيتم على مس مجامعتك /  متعريف مهّمة مؤسستك -3

 ؟ *  مدير(عميد، نائب عميد، مدير، نائب رئيس،

 .ن اإلجابة بنعم أو بال أو تقديم إجابة أخرىيمك

 

 : نعم/ال

 جابة أخرى: إ
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  ؟قرارئة اتخاذ التتّم على مستوى هي  م/ جامعتك  متعريف مهّمة مؤسستك ــ4               

 علمي( س ال)مجلس الجامعة، المجل                   

 نعم / ال    

 إجابة أخرى:   

 

 

    ؟مجامعتك /م حاور مهّمة مؤسستكتحديد م  في مهل شاركت ــ5             

 نعم/ ال  

 إجابة أخرى

 

 

   ؟المهّمةلهذه  مّوركلها نفس تص مأّن األطراف المتداخلة معك ونإن نعم، هل تعتقد ــ6             

 : ال /  نعم

 : جابة أخرىإ

 

 

ب رئيس،  )رئيس، نائيتّم على مستوى تسييري م/جامعتك  مأهداف مؤسستكيد تحد ــ7              

 عميد،  

 نائب عميد، مدير، نائب مدير(؟                  

 م / ال: نع

 ة أخرى: جابإ
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 )مجلس الجامعة،توى هيئة اتخاذ القراريتّم على مس م/ جامعتك  متحديد أهداف مؤسستك ــ8  

 مجلس العلمي؟(ال                 

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 ؟ م/ جامعتك مي تحديد أهداف مؤسستكف مشاركتهل  ــ 9             

 نعم / ال: 

 أخرى: إجابة 

 

 

 ؟ مونيكومعا مركائكأّن هذه األهداف تّم فهمها وقبولها من قبل ش ونهل تعتقد ــ10            

 نعم / ال: 

   :رإن نعم، فسّ ـ 11            

          

 : فّسر ،إن ال ــ12             

 

 والتزاماتها معروضة ومعروفة؟  ممؤسستك /متكقيم جامعــ هل أّن 13           

 نعم /ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 ما هي هذه القيم وااللتزامات؟ ــ                   

 

 

 ؟مائكشرك  امات ُمعترف بها من قبلأّن هذه القيم وااللتزـ هل تعتقد ـ15            

 عم / ال: ن

 إجابة أخرى: 
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 للمبادئ األساسيّة في دمقرطة أخذ القرار ّم ممارستها،تتة كما ــ هل تستجيب التمثيليّ 16            

 في المؤسسة /الجامعة؟                 

 نعم / ال:  

 إجابة أخرى: 

 

 

 سة / الجامعة؟ة للمؤستيجياتخاذ القرارات االستراالشراكة في  اتّخل سلطــ هل تتد17            

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

          

            

 سة / الجامعة  ــ المؤسّ               

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 ؟سسة/الجامعةفي اتخاذ القرارات االستراتيجيّة للمؤهل يتدّخل مرصد الجامعة  ــ19             

 نعم / ال: 

 ى: إجابة أخر

 

 

 الجامعة؟هيئة اتخاذ القرار في اتخاذ القرارات االستراتيجية للمؤسسة/تتدّخل هل  ــ20             

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 

           ة والماليّة في اتخاذ القرارات االستراتيجية في اريّ ــ هل تتدخل المصالح اإلد21            

       عة؟المؤسسة/الجام
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 : نعم / ال

 إجابة أخرى: 

 

 ة في اتخاذ القرارات االستراتيجيّة للمؤسسة/الجامعة؟ن الجودلجا ــ هل تتدّخل  22             

 ال: نعم / 

 ة أخرى: إجاب

 

 

 ة /الجامعة ؤسساتخاذ القرارات االستراتيجية للمفي   ــ                 

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 ية؟ اتيجذ القرارات االستراتخا ة فيعنيّ كة الجهات المعلى مشار مكما هو حكم  ــ24            

 

         

 للمؤسسة/الجامعة؟ هنةالراو العملية أقرارات في اتخاذ الــ هل تتدّخل سلطات الشراكة 25           

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 ؟هنةالعملية أو الرااإلداري في اتخاذ القرارات  جانبــ هل يتدّخل ال26            

 نعم / ال: 

 ابة أخرى:  إج

 

 

 ؟ و الراهنةأالعملية تدّخل هيئة اتخاذ القرار في القرارات ــ هل ت 27            

 ال:  نعم / 

 إجابة أخرى: 
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 ؟ عملية أو راهنةــ قرارات          

   ال:نعم / 

 إجابة أخرى: 

 

 العملية أو الراهنة القرارات هل تتدّخل لجان الجودة في اتخاذ ــ 29          

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 ؟العملية أو الراهنةلقرارات هل تتدّخل مراكز التوظيف واعتماد المهارات في اتخاذ اــ 30           

 نعم / ال: 

 إجابات أخرى: 

 

 ؟  العملية أو الراهنةمشاركة مختلف الجهات المعنيّة في اتخاذ القرارات   ونتقيّم  كيفــ 31           

 

 

 

 

 يم  المتّصل بانتخابات مسيّري الجامعات )المتعلّق بتنظ 827ـ2017قانون  أنّ  ونــ هل تعتقد32

 ر في تقسيم السلطةأثيهياكل التصرف في مؤسسات التعليم العالي( يمكن أن يكون له تتخابات ان

 ؟ممؤسستك/مكهيئات حوكمة جامعتداخل 

 

 

 ماليّة واألكاديميّة واإلداريّة.ال ميتكقاللدرجة است ونـ كيف تقّدرـ33                

 

 االستقاللية الماليّة:
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نايات والمنشآت  للب، مالكة مطلق الحّريةبأن تكون  م/جامعتك  مهل يمكن لمؤسستك ــ34            

 والتجهيزات؟

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 

 ّدراسة؟علوم الوى مأن تحدد بكّل حّرية مست  م/جامعتك  مكن لمؤسستكــ هل يم35           

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

       

أن تتصّرف بكّل حّرية في أصولها الخاّصة )شراء،   م/جامعتك  متكلمؤسسكن هل يمــ 36             

 راء(؟، كبيعا

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 

 و استثمارها؟الحّرية في األموال أ مطلق مامعتك / ج مــ هل لمؤسستك37            

 نعم / ال: 

 : بة أخرىإجا

 

 

 

 ميزانيتها لتبلُغ أهدافها؟ حّرة في أن تتصّرف ب  مجامعتك / مــ هل يمكن لمؤسستك38            

 نعم / ال: 

 إجابة أخالى: 
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 ، فما هي؟ هل أّن بعض الموارد الماليّة متوفّرة ولكن غير مستخدمة؟ إن نعمــ 39          

 

 

 

 ميّة االستقاللية األكادي

 

أن تحّدد بكل حّرية مجاالت اختصاصها إطار  م/ جامعتك  مسستكمكن لمؤهل ي ــ 40          

 ومضامين التكوين؟ )إن نعم، فّسر / إن ال، فّسر( لشهادات،ا

 

             

         

 طلبة للتسجيل؟ 

 نعم/ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 

 ريّة اللية اإلدااالستق

 

 

أو   همأو تطرد معهم أو تتعاقدأعوانا  دبتتنأن  متكجامع  /مــ هل بإمكان مؤسستك42            

 وظائفهم؟تتصّرف في 

 نعم / ال:  

 إجابة أخرى: 

 

 

 ؟  األجور بحّرية أن تحّدد م/ جامعتك  مسستكمؤ ــ هل بإمكان43          

 نعم / ال:  



107 

 

 رى:  إجابة أخ

 

 

 اتفاقيّات مع شركاء أجانب؟  ّمة، تا يّة بحرّ  أن تعقد مجامعتك /مسستكـ هل بإمكان مؤ44         

 نعم / ال:  

 إجابة أخرى: 

 

 

 اجتماعييناء  يّة اتفاقيات مع شركرّ مؤسستك / جامعتك أن تعقد بحُ هل بإمكان ـ 45         

    اقتصاديّين؟

 نعم / ال:  

 إجابة أخرى: 

 

      

 يميّين األكاد انهاأن تقيّم بحّريّة أعو م/ جامعتك ممكن لمؤسستكــ هل ي46           

 م / ال: عن

 إجابة أخرى:  

 

 

على الموارد وإدارتها:  في العمل الجماعي: درجة المشاركة للحصول   متداخلين الترابط بين الفاعلين ال 

 جيه اإلداري.  لتوا

 ؟م/ جامعتك  ممؤسستكاتيجيّة في  القرارات االسترــ من يشارك في اتخاذ 47        

 

 

 

 االستراتيجيّة؟  م وغاياتك محقيق أهدافكعمل لت خطط مــ هل لديك48        

 نعم / ال: 

 : إجابة أخرى
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 ؟م/ جامعتك متقييما ذاتيّا لحوكمة مؤسستك مهل أنجزتــ 49         

 : ال / نعم 

 إجابة أخرى: 

 

 تطوير الجودة 

 

 

 

  جودة التعليم العالي في"  19ــ2008من قانون  لفصل الخامســ كيف تفعّلون ا50          

 ؟ العالي."تكّون عنصرا أساسيّا في منظومة التعليم  ... جاالت،الم

  

 

              

 (؟2716ـ2008من مرسوم  41لفصل  وا  18)الفصل  ــ هل لديكم لجنة جودة51            

 / ال:   نعم

 إجابة أخرى: 

 

 

 تكم؟جامعكم / ن الجودة في مؤسست ل فعّلتم برنامجا لضماــ ه52           

 م /ال: نع

 إجابة أخرى:  

 

 

 سب األهداف؟زانيّة حهل ساهمتم في تنفيذ ميــ 53         

 نعم / ال: 
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 إجابة أخرى: 

 

 

 األداء تتابعونها بصفة دوريّة؟  راتــ هل وضعتم مؤش54          

 نعم / ال:  

 إجابة أخرى: 

 

 

 

 

 

 لمدى المتوّسط؟ ق على انفامؤسسة يندرج في إطار اإلفي مشروع  ـ هل شاركتم ـ55         

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 

 داخل مجالك؟ تنفيذ مرصد أو تشغيله  اركتم فيــ هل ش56          

 نعم / ال:  

 إجابة أخرى: 

 

 

 ؟ لجمع المعلومة وتحليلها واستخدامها ونشرها ــ هل لديك هيكل57          

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

       

 : واالستشرافمة للمعلو هيكلهل لديكم ــ 58         
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 نعم / ال: 

 إجابة أخرى:  

 

 

 حفظ المعلومة اإلداريّة والبيداغوجيّة والعلميّة وتوزيعها؟  تؤمنّون ــ هل59          

   ال نعم / 

 إجابة أخرى: 

 

 

 

 

 

 ؟ موّظفينال

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 

  الداخليةهات المعنيّة مع الج لها االت وإدارتها والترويجتؤّمنون تنظيم االتّص هلــ 61          

 والخارجيّة؟ 

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 

 

ودة واالعتماد )قانون الجــ هل تعرفون الهيئة المكلّفة باالعتناء بالتقييم وضمان  62            

 (1719ــ  2012رسوم)الم ،( 43، 42، 41الفصول . 19ــ 2008

 ال:  / نعم 

 إجابة أخرى: 
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 جامعتكم؟سستكم / ــ هل أجريتم تقييما خارجيّا للبرامج ومسارات التكوين في مؤ 63          

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

    

 

 ة  خارجيّا في إطار انتقال إلى مؤّسسة ذات صبغة علميّة وتكنولوجيّ  يماــ هل أجريتم تقي64          

 عتكم؟لمؤسستكم / جام               

 نعم / ال: 

 : أخرىإجابة 

 

 

 ــ تقييم ضمان الجودة واالعتماد؟ 65 

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 

أكتوبر   7رار ز)ق بالمرك للتوظيف واعتماد المهارات، أو ملحق لديكم مركز ــ هل66            

 (؟2016

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 

على   ،و أكثرار أول على شهادة لتفعيل مساتخذتم إجراءات للحص وأ ،هل حصلتمــ 67           

 نظام الجودة؟ مستوى

 نعم / ال: 

 رى: إجابة أخ
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لبرنامج أو مسار تكوين  وليــ هل حصلتم، أو اتخذتم خطوات للحصول على االعتماد الدّ 68          

 في مؤّسستكم؟ رأو أكث

 عم / ال: ن

 ابة أخرى: إج

 

 

 الجودة بطرق معتََمدة؟  ي تحسينرة فــ هل تتدّخل اإلدا69            

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 

 

 ة؟ طرق معتمد

 ال:  /  نعم

 إجابة أخرى: 

 

 

 ة بطرق ُمعتََمَدة؟جودــ هل يتدّخل الطلبة في تطوير ال71           

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 

 ة؟لجودالقتصاديّون في تحسين الشركاء االجتماعيّون اهل يتدّخل اــ 72            

 ال:  / نعم 

 إجابة أخرى: 
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 حسين الجودة؟جودة لت ــ هل استعنتم بهيكل ضمان73           

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى:  

 

 

 (نقاشات عشوائيّة، لجان، إلخ)استقصاءات، معايير أداء،  ت داخليّةيّاهل توجد آلــ 74          

 م؟انتظاجودة برامج التكوين، ب تهدف إلى تقييم                

 ال:  / نعم 

 إجابة أخرى: 

 

 

 

 

    ع بشكل منتظم بين آراء مختلف األشخاص المعنيّينمن الجم ـ هل توجد طرق تُمّكنـ75             

 يب رامج التّدر( فيما يتعلّق بكّل أصناف بلطلبة، المتخّرجين، المتعاونين، إلخ)ا                 

 ، والتأثيراتقّة، التصميم، التشغيل، النتائج قع، الدّ المو الوصف، الشروط العاّمة،)                 

 وارد، التنظيم، وإدارة الجودة(الم                  

 نعم / ال: 

 إجابة أخرى: 

 

 

 

 لتكوينــ هل شاركتم في أعمال تقييم الجامعات أو المؤسسات ومسارات ا76           

 ،(؟ 48 ،47، 45، 44، الفصول 19ـ 2008قانون                  

 نعم / ال: 



114 

 

 إجابة أخرى: 

 

 

 التقييمات لتطوير جودة برامج التكوين؟ تائج هذهــ إلى أي مدى تناقش ن 77          

 

 

 

 

  في مؤسستكم /   ى تستخدم نتائج التقييمات والبحوث لتطوير الحوكمةمد ـ إلى أيـ78           

 جامعتكم؟ 

 

 

 

          

               

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 : 3ملحق ال

 باريسب 12/07/2018ل  قوعات التدقيممجير تقر

 

 ــ الرؤساء ونّواب الرؤساء  لىاألومجموعة التدقيق 
 شقّة دي كنال القاعة الخضراء ـ 

 سوريوت   أنيالجلسة:  رئيسة
 المقررة: جهينة غريب

 ريك)ة(الش الجامعة االسم واللقب  الّصفة

 7 جامعة تونس  خالد كشير ب رئيس نائ

 7 جامعة تونس  كريشان سوسن  ئيس نائبة ر

 10 جامعة سوسة علي مطيراوي  رئيس 

 13 جامعة منوبة حّمد هشام الّريفي م نائب رئيس 

 13 جامعة منوبة جهينة غريب  رئيسة

 14 جامعة المنستير  حاتم مسكيني مّ عا كاتب

 17 صةجامعة قف رشاد بن يونس  رئيس 

 18 جندوبةجامعة  ن عبّاس شعبا رئيس  نائب

د المتعد ر التعاون مدي
 األطراف 

يم العالي وزارة التعل كمال كديس 
 والبحث العلمي 

20 

لتقييم الوطنيّة ل هيئةال منير بن عاشور  نائب مدير 
  وضمان الجودة 

 دواالعتما

21 

 

 اتخاذ القرار  

على   اتخاذ القرار وبالتدّرببياكل التي تسمح تحّول. فالهالسياق الحالي هو سياق توزيع أدوار في حالة 

 نا فصاعدا أن يتّم توظيفها. ، قد ُشّكلت، ويجب من هيمقراطيّةطة الدّ السل

فأهميّة  ديد استراتيجيّتها. وتح، في إدارة قدرتها على اتخاذ القرار وبهذا تكون الجامعة في مرحلة التعلّم

 دور مجلس الجامعة مطلوبة. 

 على:  فاق تّم االت

 كمركز ثقل في المنظومة، ـ مكانة الجامعةـ

 امعة.بالج تهمافي عالق  ، ن والبحثللتكوي من حيث أنّها الضامنةسات  المؤسّ  ــ مكانة
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نسبة إلى االعتماد مثال على  بالــ دور الوزارة الضروري دعما وتيسيرا وتنسيقا لسياسة الدولة )خاّصة 

 . المستوى الوطني(

 ممارسة السلطة 

الحكم فيها، من أجل  الفات وزمات والخعلى إدارة األالمؤسسات تدخل الجامعة في اليا يقتصر ح

 تناسق في اإلجراءات بين مختلف المؤسسات.تدريب وتوحيد في الوسائل والتنسيق في ال

 

 

 القدرة على توفير الموارد

  ن محدودة جّدا.سات إلى اآلسالمؤفي لموارد البشريّة والماليّة والمعلوماتيّة في الجامعات وت امازال

ة  االستقاللي لتحقيقجابيا إييبدو  ،كحّل أّول ية والتكنولوجيةة العلمذات الصبغواالنتقال نحو المؤسسة 

ى ضبط، لبلوغ  إل معتبرا كمرحلة ُوسطى نحو صفة جديدة في حاجة يظلّ  لكنو في إدارة الموارد، 

ات التحسيس  بار من خالل عمليبعين االعت  مرحلة التسيير اإلداري، مع الحرص على أخذ األخالق

 اق. قيع ميثفي شكل تووبالتزامات 

         تحسين الجودة 

نقص في إضفاء   لوحظ ، ولكن ُحّددتموجودة، المؤشرات   : المعايير س مسار الجودةأس ت ضعوُ  

ر تمثيليّة  كما أُجريت تجارب تقييميّة بشكل متقّطع، لكنّها تظّل غي منهجي. ال الطابع الرسمي والتنظيم

 ّدا.  ألنّها ُمجّزأة ج

 التقييم 

يطرح مسألة  هداف( يا يحدد األرنامجا انتخاب)انتخاَب رؤساء كل ثالث سنوات، وب  دم الجدي أّن النظاكر يُذْ 

أّما وفي إجراءات جمع هذه المعطيات.   ياتاألداء، ولكن مع ذلك فإّن الجامعات تعاني نقصا في المعط

 ي فمازال موجودا. لجانب الكمّ انقص في الوعي بأهميّة ال

نه االستراتيجي للتقييم، شأوتحسيسهم، بالحجم مكّونات الجامعة  كلعبئة ت إلى ّسةة الما تّم تحديد الحاج

االعتمادات على المستوى   بارشأن التقييم الذاتي وتطويره داخليا، واالنخراط في تمّش يأخذ بعين االعت

 الّدولي.  

  مطروحة.هي فكرة  ثراها مجموع المكّونات،البيانات التي أ هذهمن جمع   يمّكن  فكرة إنشاء مرصدإّن  

تحفيزيّة، ألّن الغاية لم تعد فرضها بشكل   الوقت نفسه قسريّة وكذلكيذها بإجراءات في ويجب أن يمّر تنف

        إدماج مجموع الفاعلين. على  صولمفروض من السلطات العليا بل الح

  

 لرؤساءاء ونّواب االرؤس ثانيةمجموعة التدقيق ال
 216 القاعة

 فيا ماركيون رئيسة الجلسة: سيل
 : عبد الواحد مكنيالمقّرر
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 رقم الشريك الجامعة للقب االسم وا الّصفة

 8 جامعة تونس المنار فتحي ساّلوتي  رئيس 

 9 جامعة قرطاج عماد الّزاير  عميد

 11 جامعة صفاقس عبد الواحد مكني  رئيس 

 12 معة قابسجا محرز رمضان  نائب رئيس 

تونس  جامعة  ز الّدين زقروبة ع نائب رئيس 
 ضيّة االفترا

15 

 16 ان جامعة القيرو كمال سعيد نائب رئيس 

 17 جامعة قفصة منصوري علي  أستاذ محاضر

 18 جامعة جندوبة جاكلين باشا نائبة رئيس 

 19 جامعة الزيتونة  وئام زاهي  ةكاتبة عامّ 

مديرة خلية الحوكمة 
يم العالي بوزارة التعل

    البحث العلمي و

عليم العالي وزارة الت ألفة قاسم
 العلمي والبحث 

20 

 

 اتخاذ القرار 

وظائف مختلف المنظمات الُمكلّفة باتخاذ القرارات االستراتيجية، ل مة دورا أساسيّا في تعطيلعبت األز

 وم نشهد تطّورا مستمّرا.   اليوها نحن 

دد فهم الذي يح  العالي والبحث العلمي، وزارة التعليممن مشموالت مازال اتخاذ القرارات االستراتيجية  

 ع تمويلها. يقور ذات األولويّة التي سبإعالم الجامعات بالمحا وذلك  لويّاتاألو

قوانين الوطنية ومنفّذة قرارات ال متزايدة، منتقصةسلطات ولكن شيئا فشيئا أصبحت الجامعات تتولى 

 مختلفة.  علمي بسرعاتوزارة التعليم العالي والبحث ال

ال يتحّدث إاّل   2008ا جّدا في حين أنّه في نّص قانون ا مهمّ دورا تنفيذيّ  س الجامعة مثال قد أّدىفمجل

 طة استشاريّة.سلعن 

وفي األخير أصبح التسيير اإلداري سلطة . واليوم حتى في المجالس العلميّة فإّن قرارات مهّمة تُتََّخذُ 

 ليوميّة. بالقرارات اموازية في كل ما يتعلّق 

لتقريريّة هي إذن  الوزارة. فممارسة السلطة ا إزاءسات للمؤسّ  غاية، كمحاورالجامعة دورا مهّما لل تلعب

    .يحتاج تناسقا بين السلطة العموديّة والسلطة األفقيّة  أوج النموّ ي ف مسار

 

 السلطة  رسة مما

  بالشأن العام، واداتعتماال منح  ثلالماليّة م سائلالمبالجامعات في الوقت الحالي وبشكل خاّص،  عتنيت

وبهذا يكون . هو أيضا من مشموالتها ت. كما أّن إدارة النزاعات واإلخالال تلتجهيزاالمشتريات وابو

 . الدور الذي تلعبه الجامعة هو اإلشراف والتوجيه
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اتذة  لّد في األسأحيانا أقدم من الجامعات، فتوتوى العالقة بالمؤسسات التي تكون مس ينشأ قلق على 

ساتذة  يم مناظرات قبول الطلبة، وبانتداب األضا بتنظالجامعات أي ميقا باالنتماء. وتطالبإحساسا ع

 ان اإلداريّين والتقنيّين والعملة. الباحثين واألعو

وذلك بمنح الجامعات قدرة على التقييم، بينما  سة السلطة مارلذلك يُستحسن إعادة التفكير في تنظيم م

    . لمنسق بدور ا القيامى الجامعات يكون عل

 فير المواردالقدرة على تو

التسيير اإلداري الجيّد. لذلك أصبح  ، يهدد أحيانا لبشريّةاالجامعات نقصا في الموارد الماليّة وتواجه  

ّدولية بكميّة أكبر، والوصول من ناحية أخرى إلى اآلليات  ال من ناحية أولى توفير التمويالتضروريّا 

 ذولة.بالجهود المب رافواالعت عادة الموارد مّكن من استالتي ت

ضغوط االجتماعيّة في إرساء داريّين، مع احترام الإذن تحفيز الموظفين األكاديميّين واإلمستحسن فمن ال

يضمن االرتقاء في السلم الوظيفي أو على في الذي صنيالجدارة على جميع المستويات: سواء الت .مبدإ

 .حقاقاكثر استلنسبة إلى الموظفين األة في األجر باوذلك بزياد المستوى المالي 

 الجودة  تحسين

، فقد تّم إنشاء هيئات  ات التي مازالت غير كافية، تم اعتماد بعض اآلليلخدمات الجامعيةلضمان جودة ا

فإنّه  ومن ناحية أخرى ّم اآلن أيضا قياس جودة التكوين بفضل التصنيف. تويالتقييم والتقييم الذاتي، 

أّم   ساعة،  48ون قادرة على الرّد في عالم تكمنّصات استء لمعلومات، كما يجب إنشاتقوية نظام ا ينبغي

 ن مضمونا. العتماد فينبغي أن يكوا

امنة للمتابعة، أن تُطبّق  الضمن األصوب إنشاء مراصد حتّى يتسنّى للمقاييس الموجودة من قبل، و

 متزايد.   عميكهم، فأمر يحتاج إلى دتشرر الطلبة وهم. أّما دومحقّقة بذلك استجابة الموظفين وتفاعل

   لتقييم ا

 استراتيجية تحّدد هدفا. تي، كما ال توجد فكرة ال يوجد نظام للتقييم وللتقييم الذا 

دف، أّما تقارير  موضعها بالنسبة إلى اله تخذ يحسن إدراج طرق دقيقة من قبيل تحرير لوحات قيادة ت

   عتبار. تأخذ التقييم بعين اال يعي فإنّها الرها بشكل طباألنشطة التي تّم تحري

 

 اريّونــ الكتاب العاّمون واألعوان اإلد  مجموعة التدقيق
 1القاعة 

 الجلسة: ايريك فاليرئيس 
 المقرر: وحيدة بو طبّة

 المشارك قم ر االسم واللقب  الجامعة الّصفة

نائب مدير مكلّف  
بالبحث العلمي  
والتعاون الدولي  

 ييم الجامعي والتق

 8 جامعة تونس  ضل عدنان بن ف
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 9 جامعة قرطاج و طبّة وحيدة ب عاّمة كاتبة

مدير عام مكلّف  
 قات الّدوليّة بالعال

 10 جامعة سوسة شيش لطيفة ك

مدير العالقات  
األكاديميّة والشراكة  

 العلميّة 

 11 جامعة صفاقس ة ثلجنجيب بو 

مدير المصالح  
 المشتركة 

 11 سجامعة صفاق منير غالي 

 12 جامعة قابس حوتةمحّمد  مدير نائب 

يرة الشؤون  مد
ة والتعاون  كاديميّ األ

 العلمي 

 13 نوبةجامعة م نادية عمري 

جامعة تونس   بشير علّوش  جياتكنولو ل علوم اأستاذ 
 االفتراضيّة 

15 

 16 جامعة القيروان  زولي حن مبروك مسؤول إداري أّول 

 رئيس المصلحة المالية
 مدير استشاري 

 19 ة الزيتونة جامع ى موقو من

مدير المصالح  
ركة بوزارة  المشت
عالي والبحث  عليم الالت

 العلمي 

لتعليم العالي وزارة ا  مكرم دريس 
 العلمي والبحث 

20 

نائب مدير التعاون  
 الجهوي والد ولي 

لي لعاالتعليم ا وزارة  حياة صوية 
 والبحث العلمي 

20 

نائب مدير التعاون  
 الجهوي والد ولي 

للتقييم  يئة الوطنية اله ر زيادي زهيّ 
وضمان الجودة  

 واالعتماد

21 

 

 القرار  اتخاذ 

شديد    حسب برنامج ــ   تخبوا في نفس الوقتحتّى لو أن الرؤساء انــ السياق هو سياق نظام يظل 

لى  لعالي والبحث العلمي االستراتيجيا. يعود اتخاذ القرار نظريّا إم ايث تحدد وزارة التعليالمركزيّة ح

يس  متع الجامعة باستقاللية في التنفيذ. ل. وتتاكثر منه تداوليّ دوره فيظهر استشاريّا أامعة، أّما  مجلس الج

 استخدامها في اإلطار الجديد.بقدر األجهزة واألدوات التي سيتّم لتغيير الصفة قيمة 

يت  في تصو الحقليّة األعوان اإلداريّين في مجلس الجامعة )وهو ما يذّكر بغياب  مثيالنقص في ت

(  التصويت لكاتب عام الجامعة في المجلس الحق في لرئيس، وبغياب اإلداريين عند انتخاب ااألعوان 

د على اتخاذ القرار، هي أمور تّمت كغياب نظام إعالمي مثال( التي تساع) آليات العملوالنقص في 

 بشكل واسع. ها إثارت

 : عقد الوفاق علىويُ 
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يسمح بالمساءلة   إلداريين وأدوارهم، بما ّظفين االعام والموــ ضرورة توضيح صالحيات الكاتب 

 البنية الهرميّة(  لى الوظائف الُمسندة )العمل كذلك على تمادا عاع

    اتخاذ القرار. في عن طريق تزايد مشاركة الموّظفين اإلداريين ضرورة التوازن في اتخاذ القرار ــ 

 جيع على تجميع الموارد. ــ ضرورة التش

      السلطةممارسة 

اّمة  سة العسّ ؤفي االنتقال إلى الم الوحيدةالميزة ل مديري المؤسسات. بفض 2011خب الرئيس منذ يُنت  

ر  يّة والتكنولوجيّة هي تقريبا حذف مراقبة النفقات، وهو ما يجعل الجامعة أكثذات الصبغة العلم

تدقيق دون انتظار  انيّات إمكلجامعة بيحّل مشكلة الحوكمة. يجب تجهيز استقاللية ماليّا، ولكن هذا ال ا

ي جامعة  التصحيحيّة الالزمة. ف تدابيرتُتَّخذ الوالبحث العلمي حتّى العالي  من وزارة التعليم  إيعاز

 مستقلّة، يجب دعم دور المجالس الجامعية وتعزيزه.  

 لمواردر االقدرة على توفي

اع بينهما. وال تختار  ئما إجموال يوجد دا، أن مدير المؤسسةشنامجه، وكذلك لرئيس الجامعة اليوم بر

إلطار القانوني  من الحياة الجامعية. البتها. تعاني الجامعة من غياب المرصد ا وال طلجامعة ال ُمدّرسيها

مرتبط   والتعطيل  ال صلة لها بالواقع وفي بعض األحيانتعطيل سبب الجيّد ولكن نصوص التطبيق هي 

 قيع. بغياب لجنة التو

     والتصحيحيّة. لداعمة تخاذ التدابير ا ال ،يّة في محلّهالنتائج االيجابلي يضع اهيكــ الحاجة إلى تقييم دائم و

تّم تحديدها خالل التقييمات السابقة، نظرا لغياب نظام  ممارسات الجيّدة التي ــ نقص في استدامة ال

 ع المعلومات. يلتجم

 الموظفين. ألة الشفافيّة في تقييم مس ــ

 ضمان الجودة 

   في اإلصالح بداهة غير متوقّع أمرريس، ين وبرامج التد المدّرس ييمــ غياب نظام تق

    هل من ولكن  2015وفُعّلت في   2008العتماد: أُْنشئت في  هيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واــ ال

 ؟م لتكوين الخبراءالزلوقت اله يعوزها اوأنّ  خاصة  ،خبرةمستوى هل من إمكانيّات و
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 فرق التدقيق  عند اجتماعلة المطروحة  األسئ

 

 

 أسئلة للرؤساء ونّواب الرؤساء 

 المواضيع:  )مقاربة واقعية(  :أسئلة ة(إدراكيّ  أسئلة: )مقاربة
ي يجب أن تلعبه  ما هو الّدور الذ ــ

كّل من الجامعات ومؤسسات التعليم  
ي والبحث  عالالعالي ووزارة التعليم ال

اتخاذ القرار العلمي في 
 تراتيجي؟ االس

ارة أن تلعبه وزن ــ أي دور يمك
وجود  التعليم العالي في حال  

أو في  جامعات  في ال استقالليّة
 مؤسسات التعليم العالي 

ات يّا، اتخاذ القراركيف يتّم عمل
  ؟االستراتيجيّة في جامعتكم

 اتخاذ القرار

الي  العكيف ترون دور وزارة التعليم 
والبحث العلمي لتعزيز قّوة قرار  

يم  عللجامعة إزاء مؤسسات التا
 العالي؟ 

ماهي الحاالت/ أو الظروف/ أو 
معة أن لى الجااألسباب التي يجب ع

تتدّخل فيها بالنسبة إلى سير  
 ت التعليم العالي؟مؤسسا

 ممارسة السلطة

انونيّة ــ ما عسى تكون التطّورات الق
عانتكم على إل  والعمليّة الضروريّة

 تحسين أداء جامعتكم؟
العالي  م ف يتسنّى لوزارة التعليــ كي
حث العلمي أن تُعينكم على والب

 م؟تحسين األداء في جامعتك

اهي الموارد التي تتمتّعون بها  ــ م
 راتيجيّة؟قيق أهدافكم االستحاليّا لتح

الحاليّة أن  ــ كيف يمكن للموارد 
تمّكنكم من تحقيق أهدافكم 

 تيجيّة؟ترااالس

 القدرة على توفير الموارد

ودة ج  حسب رأيكم ماهي معايير ــ
اتكم حسب جمهور الطلبة، استحقاق 

ين، قتصاديّ والشركاء االجتماعيين اال
 والقوى الوطنيّة؟  
ة تطّورات القانونيّ ــ ما عسى تكون ال

على  والعمليّة الضروريّة إلعانتكم
 تحسين جودة استحقاقاتكم؟ 

 ر جودة استحقاقاتكم؟ ايي ــ ما هي مع
قيق الرضا  ــ ما هي شروط تح

 ائكم؟   ركالمستقبلي لش 

 ين الجودة تحس

ــ كيف ترون تشريك مختلف  
مدرسين، معة )المكّونات الجا

 واإلداريين، والطلبة( في تقييمكم؟ 
خدام التقارير عن ــ كيف تنوون است

 األداء في جامعتكم؟تقييم 

م ــ ماهي الطرق المستخدمة لتقيي
 دائكم؟ أ

 لتقييما

المالئمة  ــ هل تجدون المؤشرات
 للتقييم؟

عتكم تقييما داخليّا أو  ا نفّذت جامإذــ 
خارجيّا، ماهي المقاييس 

 يجية التي تّم تمييزها؟ الستراتا
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األهّم  يس االستراتيجيّة ــ ماهي المقاي 
تي من خاللها في جامعتكم / وال

ترون أّن جامعتكم قادرة على أن  
كثر من تجارب الدول د أتستفي

 األخرى؟ 

 

 

 

 

 

 آخرين للجامعة ين وممثلين  مّ ئلة موّجهة للكتاب العاأس

 المواضيع   ة واقعيّة()مقارب األسئلة األسئلة )مقاربة إدراكيّة(
 

ة، ما هو في إطار جامعة مستقلّ 
لإلدارة في  ر الذي يجب أن يُسنَد الّدو 

 اتخاذ القرار االستراتيجي؟
 

راءات اتخاذ القرار  إج كيف تُنَفَّذ
 جامعة؟ االستراتيجي في ال

 اتخاذ القرار 

تلعبه  لذي يجب أن الّدور اهو  ام
بشكل خصوصي الجامعات، 

العالي، ووزارة لتعليم ومؤسسات ا
لتنفيذ   التعليم العالي والبحث العلمي

 ات االستراتيجيّة واليوميّة؟  القرار

ــ ماهي الصعوبات والعراقيل التي 
ذ القرارات العمليّة نفيتواجهكم لت
 ؟ والعاديّة

 فييف يتجّسد دور الجامعة ــ ك
 العالي؟ سات التعليم مراقبة مؤس

في   ــ ما هي الجهات التي تتدّخل
 ؟العاديّة اذ القرارات العملية أو اتخ
 

 ّسلطة  ممارسة ال

، ماهي إداري في الجامعة ممثلك 
التطورات القانونية العملية 

كم على اعدالضروريّة التي قد تس
 تطوير أدائكم؟ 

عمل لتحقيق   ــ هل لديكم خطط
 تراتيجيّة؟ساال أهدافكم 

ــ ماذا يمثّل بالنسبة إليكم أداء جيّد  
 لجامعتكم؟ 
ونها  عتمدأداء تتوجد مؤشرات ــ هل 

   بشكل دوري؟
 

 الموارد  درة على توفير الق

ما هي التطّورات القانونيّة والعمليّة 
لى م عالضروريّة التي قد تساعدك
 تحسين جودة خدماتكم؟  

 
 

الشفافيّة لصالح ّورون ــ كيف تط 
 ؟ وير التقييمتط

 ــ ما هي مقاييس جودة خدماتكم؟  
ي تعترضكم  قيل التــ ما هي العرا

 لتحسين جودة خدماتكم؟ 
 

،  18فصل )ال لجنة جودة ــ هل لديكم
 ــ 2008من مرسوم  41و 

 ؟(؟ وكيف يشتغل 2716

 تحسين الجودة 
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مؤشرات األداء التي يجب  هي ما 
 ةلتقييم الخدمات اإلداريّ االحتفاظ بها 
   في الجامعة

كيف تقيّمون )ُطُرقا، وأدوات(   ــ
 أداءكم؟

في تقييم جامعات أو    شاركتم هلــ 
 تكوينمؤسسات وفي مسارات 

الفصول   19ــ2008قانون )
 (؟48و 47و 45و 44

ــ هل اتّخذتم إجراءات للحصول على  
على أو اعتماد،  أو ة، شهادة مؤّسس
 برامج دوليّة؟ 

يّة التي  جهي المقاييس االستراتي ــ ما
 ى أساسها ُوضع التقييم؟عل

تّم بها التي تهــ ما هي مقاييس التقييم 
 جامعتكم أكثر/ من خاللها تعتقدون أنّ 

على مزيد االستفادة  جامعتكم قادرة
 من تجارب الّدول األخرى؟ 

 
  

 التقييم   
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