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: معطياث حول حامعت جووس اإلاىاز

وواهذ حشغف على " حامعت العلىم والخلىُاث والطب "1989ؾىت ؾمُذ الجامعت عىض ئخضاثها 

عضة ازخصاصاث علمُت والعلىم ألاؾاؾُت والعلىم الطبُت والعلىم الخلىُت والعلىم البُىلىحُت 

. والفالخُت والعلىم الاحخماعُت

ائب أو هائبين للغئِـ، وهخابت عامت  أما هُيلها الخىظُمي فلض جيّىن مً مجلـ حامعت وعئِـ وه

.   حشخمل على ئصاعجين فغعُخين جدخىي ول منهما على أعبع مصالح

 ولم ًخجاوػ عضص 1998 و1997 مغاهؼ بدث زالٌ ؾىتي 4 مإؾؿت حامعُت و25م ضوواهذ ث

أطير 2700مضعؾيها  ً وج   . طالبا24728 مضعؾا ٌشغفىن على جيٍى

ت وئعاصة هُيلت الجامعاث أصبدذؾُاؾت وفي ئطاع   جدمل هظه "حامعت جىوـ اإلاىاع" الالمغهٍؼ

 واإلاخعلم بخغُير حؿمُت 2000 هىفمبر 27 اإلاإعر في 2000 لؿىت 2826الدؿمُت بملخض ى ألامغ عضص 

. الجامعاث

وعلىم وجلىُاث حامعت مخعضصة الازخصاصاث جظم العلىم ألاؾاؾُت  حامعت جىوـ اإلاىاع حعخبرو

ت، الاكخصاصًت ووالعلىم ؤلاوؿاهُت اإلاهىضؽ،  ُّ ت والؿُاؾ ُّ َعضُّ .والعلىم الطبُت وشبه الطبُتواللاهىه
ُ
 وح

. مإؾؿاتهامً أهم ألاكطاب الجامعُت في جىوـ هظغا لعغاكت 

ىا علمُا لحىالي وهي جىفغ  مإؾؿت حامعُت 15 مضّعؽ في 3267 طالب جدذ ئشغاف 34455 جيٍى

 مً أعغق اليلُاث الخىوؿُت هي
ً
 وكليت العلوم ،كليت الحلوق والعلوم السياسيت: جظم أعبعت

اء والطبيعياث، وكليت الطب،الاكخصادًت والخصسف .  وكليت العلوم للسياطياث والفيًز

اإلادزست الوطىيت  وهي : في ئزخصاص الهىضؾتهما ألاعغق في جىوـ، الاولى مضعؾخين هما جظّم

. اإلادزست العليا لعلوم وجلىياث الصحت وهي :والثاهُت في ئزخصاص الّصحت ،للمهىدسين

اإلاعهد الخحظيري للدزاساث الهىدسيت باإلاىاز واإلاعهد  هي  علُا معاهضؾبعتهظلً جظم و 

 ، واإلاعهد العالي للعلوم البيولوحيت الخطبيليت، واإلاعهد العالي لإلعالميت،العالي للعلوم ؤلاوساهيت

 ومعهد بوزكيبت للغاث ،واإلاعهد العالي لعلوم الخمسيعللخكىولوحياث الطبيت، واإلاعهد العالي 

  .الحيت

 .معهد باسخوز ومعهد البحور البيطسيت :مإؾؿتي بدث هماوحشخمل حامعت جىوـ اإلاىاع على 

ً علمُين هماهما  اطُاث والخىمُت وهغس ي الُىوؿيى لحلىق :جُظمُّ مىبًر  هغس ي الُىوؿيى للٍغ

السياطياث وؤلاعالميت : "خلىق اإلاجاِوعة، ئطافت ئلى زمـ مضاعؽ صهخىعاه في ئزخصاصاثللاإلاإلف و

" علوم وجلىياث اإلاهىدس"و" علوم وجكىولوحيا ألاحياء وعلوم ألازض"و" وعلوم وجلىياث اإلاواد

، ئطافت ئلى "العلوم اللاهوهيت والسياسيت"و"البحث والخحليل العلمي في الاكخصاد والخصسف"و

" الخفكير والبحث في آلاداب واللغاث وؤلاوساهياث"مضعؾت ؾاصؾت في طىع ؤلاخضار في ازخصاص 

  .باإلاعهض العالي للعلىم ؤلاوؿاهُت بخىوـ

 71مسبر بدث و 72 هُيل بدث منها 143وفي مجاٌ البدث العلمي حشغف حامعت جىوـ اإلاىاع على

ُمـ عضص هُاول البدث في جىوـوخضة بدث 
ُ
ض عً هما. وهى ما ًمثل أهثر مً ز  73 جىفغ ما ًٍؼ
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بلغ عضص الطلبت اإلاسجلين في اإلاغخلت حامعي جأهُل  19صهخىعاه و 25 ومنهيماحؿخير بدث وماحؿخير  ٍو

 . طالب9800الثالثت أهثر مً 

ت اجفاكُت41  الجامعتالخعاون الضولي فلض أبغمذ أما في مجاٌ   اجفاكُت زصىصُت 17و  ئطاٍع

  اجفاكُت ئشغاف مؼصوج على أطغوخاث الضهخىعاه203ئعؾاء شهاصاث مؼصوحت و (2)اجفاكُتي ئطافت ئلى 

ت مً حامعاثمع  ُّ  . اللاعاث مسخلفأحىب
 

 الخىظيم الهيكلي لجامعت جووس اإلاىاز

 واإلاخعلم بدىظُم الجامعاث 2008 أوث 4 اإلاإعر في 2008 لؿىت 2716طبط ألامغ عضص 

 لؿىت 683 باألمغ عضص وئجمامهومإؾؿاث الخعلُم العالي والبدث وكىاعض ؾيرها الظي جم جىلُده 

 الخىظُم الهُىلي للجامعاث التي ٌشغف على حؿُيرها مجلـ الجامعت 2011 حىان 9 اإلاإعر في 2011

 ً ائبين له، ألاٌو ميلف بالبرامج والخيٍى  والثاوي بالبدث العلمي ، اإلانهيوؤلاصماجوعئِـ الجامعت وه

غ الخىىىلىجي والشغاهت مع اإلادُط الخطٍى . وب

شخمل الخىظُم الهُىلي للجامعت على   إدازة  التي حشغف على ئصاعجين هما الكخابت العامتَو

 ئصاعاث فغعُت حشغف على 7جظمان اإلاصالح اإلاشتركت و إدازة الشؤون ألاكادًميت والشساكت العلميت 

خىػع هما ًلي16  : مصلحت وج

 :الخالُتفغعُت اٌ حشغف على ؤلاصاعاث إدازة اإلاصالح اإلاشتركت

: ؤلادازة الفسعيت للشؤون اللاهوهيت وألازشيف واليشس -1

مصلحت الشؤون اللاهوهيت والنزاعاث  -

 مصلحت اليشس والخوزيم وألازشيف -

: ؤلادازة الفسعيت للبىاءاث والخجهيز -2

مصلحت الكخابت اللازة للجىت الصفلاث  -

مصلحت الدزاساث الفىيت ومخابعت اإلاباوي  -

مصلحت اإلاعداث والخجهيزاث  -

: ؤلادازة الفسعيت للموازد البشسيت -3

مصلحت ؤهظمت الخصسف ؤلاعالمي في شؤون اإلاوظفين  -

 الخدزيس وؤلاطاز ؤلادازي والفني والعملت إطازمصلحت  -

: الاسدشساف وؤلاعالميت ؤلادازة الفسعيت للدزاساث و -4

مصلحت ؤلاعالميت  -

 مصلحت الدزاساث والاسدشساف -

: ؤلادازة الفسعيت للشؤون اإلااليت -5

مصلحت اإلاحاسبت وؤلاشساف على ميزاهيت الجامعت  -

مصلحت ميزاهيت الجامعت  -

http://www.utm.rnu.tn/documents/presentation/conseil2011ar.pdf
http://www.utm.rnu.tn/documents/presentation/conseil2011ar.pdf
http://www.utm.rnu.tn/documents/presentation/conseil2011ar.pdf
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 :الخالُخينفغعُخين اٌ صاعجينؤلا على حشغفوهي  إدازة الشؤون ألاكادًميت والشساكت العلميت

ؤلادازة الفسعيت للبحث العلمي والخعاون الدولي والخلييم الجامعي   -1

مصلحت البحث العلمي والخلييم الجامعي  -

مصلحت الخعاون الدولي  -

: ؤلادازة الفسعيت للشؤون البيداغوحيت والحياة الجامعيت -2

مصلحت العالكاث مع اإلاحيط وؤلادماج اإلانهي  -

مصلحت الشؤون الطالبيت  -

 .مصلحت البرامج والامخحاهاث واإلاىاظساث الجامعيت -

 

 :الىفاذ إلى الوزائم ؤلادازيت بجامعت جووس اإلاىاز
ـ الحم ليل شخص طبُعي أو معىىي في  ت في ئطاع جىَغ ًىضعج مبضأ الىفاط ئلى الىزائم ؤلاصاٍع

ـ مبضأ الشفافُت وجىخُض ئحغاءاث الاطالع على . الحصٌى علي اإلاعلىمت و حهضف خم الىفاط ئلى جىَغ

سها أو شياها أو وعاؤها ت التي جيخجها أو جخدصل عليها الهُاول العمىمُت مهما وان جاٍع  . الىزائم ؤلاصاٍع

 2016 ماعؽ 24 اإلاإعر في 2016 لؿىت 22 مً اللاهىن عضص 34و بىاء على أخيام الفصل عضص 

غ الظي ًخظمً خىصلت إلاا جم اهجاػه بجامعت  واإلاخعلم بالحم في الىفاط ئلى اإلاعلىمت ًىضعج هظا الخلٍغ

 .2018جىوـ اإلاىاع ومإؾؿاتها زالٌ ؾىت 

: ؤلاطاز اللاهووي للحم في الىفاذ إلى اإلاعلومت بالجامعت ومؤسساتها -1
ت بعضص مً الىصىص اللاهىهُت هظهغ منها  :جم جىظُم عملُت الىفاط ئلى الىزائم ؤلاصاٍع

 و اإلاخعلم بالحم في الىفاط ئلى 2016 ماعؽ 24 اإلاإعر في 2016 لؿىت 22اللاهىن ألاؾاس ي عضص  -

 اإلاعلىمت

  خٌى الحم في الىفاط ئلى اإلاعلىمت2018 ماي 18 اإلاإعر في 19ميشىع عئِـ الحيىمت عضص  -

ت للهُاول العمىمُت2011 ماي 26 اإلاإعر في 41اإلاغؾىم عضص  -   واإلاخعلم بالىفاط ئلى الىزائم ؤلاصاٍع

 26 اإلاإعر في 41 واإلاخعلم بدىلُذ وئجمام اإلاغؾىم 2011 حىان 11 اإلاإعر في 54اإلاغؾىم عضص  -

ت للهُاول العمىمُت2011ماي    واإلاخعلم بالىفاط ئلى الىزائم ؤلاصاٍع

ش 25ميشىع عئِـ الحيىمت عضص  - ت  الم 2012 ماي 05 بخاٍع حعلم بالىفاط ئلى الىزائم ؤلاصاٍع

ش 16ميشىع عئِـ الحيىمت عضص  - ـ الشفافُت والحىهمت 2012 ماعؽ 27 بخاٍع            مخعلم بخىَغ

 الغشُضة وملاومت الفؿاص

 و اإلاخعلم بالخعلُم العالي هما جم جىلُده باإلاغؾىم 2008 فُفغي 25 اإلاإعر في 19اللاهىن عضص  -

ل 26 اإلاإعر في 31عضص   2011 أفٍغ
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 و اإلاخعلم بدىظُم الجامعاث و مإؾؿاث الخعلُم العالي 2008 أوث 04 اإلاإعر في 2716ألامغ عضص  -

 و 2011 حىان 09 اإلاإعر في 683والبدث العلمي و كىاعض ؾيرها هما جم جىلُده و ئجمامه باألمغ عضص 

لُت 28 اإلاإعر في 827ألامغ الحيىمي عضص     2017 حٍى

لُت 27 اإلاإعر في 2004 لؿىت 63اللاهىن ألاؾاس ي عضص  -  اإلاخعلم بدماًت اإلاعطُاث 2004 حٍى

الصخصُت 

 اإلاخظمً لىظام جصيُف الىزائم اإلاشترهت بين 2001 صٌؿمبر 29كغاع الىػٍغ ألاٌو اإلاإعر في  -

 الىػاعاث واإلاإؾؿاث العمىمُت

 اإلاخظمً لجضاٌو مضص اؾدبلاء الىزائم اإلاشترهت بين 2000 أهخىبغ 03كغاع الىػٍغ ألاٌو اإلاإعر في  -

 الىػاعاث و اإلاإؾؿاث العمىمُت

  اإلاخعلم باألعشُف1988 أوث 2 اإلاإعر في 1988 لؿىت 95اللاهىن عضص  -

ت1994 فُفغي 24 اإلاإعر في 1994 لؿىت 36اللاهىن عضص  - .  اإلاخعلم باإلالىُت ألاصبُت والفىٍغ

 و اإلاخعلم بالخعلُم العالي هما جم جىلُده باإلاغؾىم 2008 فُفغي 25 اإلاإعر في 19اللاهىن عضص  -

ل 26 اإلاإعر في 31عضص   ،2011 أفٍغ
 

 :إحساءاث العمل بالىصوص اإلاىظمت لحم الىفاذ إلى اإلاعلومت  -2

 2016 ماعؽ 24 اإلاإعر في 2016 لؿىت 22 مً اللاهىن ألاؾاس ي عضص 32عمال بأخيام الفصل 

واإلاخعلم بالحم في الىفاط ئلى اإلاعلىمت وجدضًضا في الباب الؿاصؽ مىه الظي ًىّص على حعُين ميلف 

ائبت لها بمىحب ملغع صاصع في  بالىفاط ئلى اإلاعلىمت جم على مؿخىي الجامعت حعُين ميلفت بالىفاط وه

ش   .(أهظغ اإلالحم) 2018 حىان 28الغغض بخاٍع

ائبا له على  م ًظّم ميلفا بالىفاط وه ً فٍغ هما خغصذ الجامعت بالخيؿُم مع مإؾؿاتها على جيٍى

ً في الغغض لفائضتهم وطلً ًىمي  ىظُم صوعة جيٍى أهظغ ) 2017 ماي 3 و2مؿخىي ول مإؾؿت وج

  (اإلالحم

: وكض أصعحذ الجامعت زاهت طمً مىكع الىاب الخاص بها على العىىان الخالي

http://www.utm.rnu.tn/utm/fr/universite--acces-a-l-information جدخىي على عضًض اإلاعطُاث 

التي جبّؿط عملُت الىفاط ئلى اإلاعلىمت منها الىصىص اللاهىهُت اإلاىظمت وأؾماء اإلايلفين بالىفاط وهىابهم 

 (أهظغ اإلالحم )(...في الجامعت ومإؾؿاتها  وطغق الاجصاٌ بهم وهمىطج مطلب الىفاط ومطلب الخظلم 

 :إحساءاث الىفاذ إلى اإلاعلومت  -3

ت بالجامعت على اإلاغاخل الخالُت   :حشمل ئحغاءاث الىفاط ئلى الىزائم ؤلاصاٍع

 ًخم ئصعاج حمُع بُاهاث طالب اإلاعلىمت طمً اإلاطلب الىخابي للىفاط ئلى :الخلّدم بمطلب الىفاذ- 

مىً الحصٌى علُه مً الخاهت اإلاسصصت في مىكع  ُلت ئصاٍعت وفم الىمىطج اإلاعخمض في الغغض ٍو وز

 : الجامعت مً زالٌ الغابط

http://www.utm.rnu.tn/utm/documents/acces-information/ai-2018-demande-acces.pdf 

http://www.utm.rnu.tn/utm/fr/universite--acces-a-l-information
http://www.utm.rnu.tn/utm/documents/acces-information/ai-2018-demande-acces.pdf
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ض الالىترون: إًداع مطلب الىفاذ-   للميلفين بالىفاط يًمىً لطالب اإلاعلىمت ئخالت مطلبه عبر البًر

ض مظمىن الىصٌى م مىخب الظبط أو عبر البًر  .أو هىابهم هما ًمىً له ئًضاع مطلبه مباشغة عً طٍغ

ًخم حسجُل مطالب الىفاط الىاعصة على اإلايلفين بالىفاط في سجل زاّص  :دزاست مطالب الىفاذ- 

 . هما ًخم صعاؾت اإلاطالب وجدضًض الجهت اإلاىخجت أو اإلاخدصلت على اإلاعلىمت. لدؿهُل مخابعتها

 في خاٌ جىفغ اإلاعلىمت اإلاطلىبت لضي مصالح الجامعت ًخم ئجاختها :ؤلاحابت على مطالب الىفاذ- 

لصاخب اإلاطلب مباشغة على عين اإلايان أو هخابُا وطلً وفم آلاحاٌ التي جدضصها الىصىص اإلاىظمت 

 .للىفاط خؿب هىع اإلاعلىمت اإلاطلىبت

جخم ئخالت مطلب  (لم جيخجها ولم جخدصل عليها)أما في خاٌ عضم جىفغها لضي مصالح الجامعت 

خم ئعالم صاخب اإلاطلب هخابُا بهظا ؤلاحغاء  . الىفاط ئلى اإلاإؾؿت اإلاعىُت لالزخصاص ٍو
 

 (اليشس الاسدباقي )الجامعت  بمبادزة مً اإلاعلومت وشس -4
 

 اإلاخعلم 2016 ماعؽ 24 اإلاإعر في 22عمال بما حاء في الفصل الؿاصؽ مً اللاهىن ألاؾاس ي عضص 

ـ مبضأ الحىهمت والشفافُت 2011بالحم في الىفاط ئلى اإلاعلىمت ؾعذ الجامعت مىظ ؾىت   ئلى جىَغ

 ً غ ألاوشطت وعغوض الخيٍى  وطلً بيشغ مداطغ الجلؿاث واإلالغعاث والبالغاث والبُاهاث وجلاٍع
 www.utm.rnu.tn: مطالب الىفاذ الوازدة على الجامعت -5

 : أعبعت مطالب جمذ ؤلاحابت عليها في آلاحا2018ٌوعصث على الهُيل اإلايلف بالىفاط زالٌ ؾىت 
 

صفت 

 طالب الىفاذ

طسيلت 

 جلدًم اإلاطلب

آحا الوزائم اإلاطلوبت

 ل السد

محخوى ؤلاحابت على 

 اإلاطلب

عبر مىخب  شخص طبُعي

 الظبط

حضاٌو أوكاث جثبذ كُام صاخب 

 اإلاطلب بؿاعاث ئطافُت

جمذ ئخالت اإلاطلب ئلى  أًام5

 اإلاإؾؿت اإلاعىُت لالزخصاص

عبر مىخب  شخص طبُعي

 الظبط

وسخت مً مدظغ حلؿت اإلاجلـ 

 العلمي للمإؾؿت التي ًيخمي ئليها

جمذ ئخالت اإلاطلب ئلى  ًىم واخض

 اإلاإؾؿت اإلاعىُت لالزخصاص

عبر مىخب  شخص طبُعي

 الظبط

وسخت بسط الُض مً مدظغ حلؿت 

اإلاجلـ العلمي للمإؾؿت التي ًيخمي 

 ئليها

هفـ 

 الُىم

جمذ ئخالت اإلاطلب ئلى 

 اإلاإؾؿت اإلاعىُت لالزخصاص

عبر مىخب  شخص طبُعي

 الظبط

وسخ مً مدظغ حلؿت لجىت الخأهُل 

 لجىت حلؿت مدظغالجامعي ومً 

غومً  والخأهُل ألاطغوخاث  كبٌى جلٍغ

 حامعي جأهُل ملف

جمذ ئخالت اإلاطلب ئلى   أًام5

اإلاإؾؿت اإلاعىُت لالزخصاص 

وئعالم صاخب اإلاطلب بهظا 

 ؤلاحغاء
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 :مطالب الىفاذ الوازدة على مؤسساث الجامعت  -6

  www.fdspt.rnu.tn :كليت الحلوق و العلوم السياسيت بخووس  -

جّم حعُين ميلف بالىفاط و هائب له لضعاؾت مطالب الىفاط وؤلاحابت عليها وكض جللذ اليلُت في الغغض 

 : عضصا مً اإلاطالب جخمثل في ما ًلي2018-2017زالٌ الؿىت الجامعُت 

ش -  ش اهتهاء ألاشغاٌ باليلُت واإلايزاهُت اإلاغصىصة لعملُت 2017 ؾبخمبر 18مطلب بخاٍع  خٌى جاٍع

الترمُم وطغق الحىهمت الغشُضة في ئهفاكها بالخضكُم وأؾباب جأزغ اهتهاء ألاشغاٌ جلضم به ممثل عً 

  .الاجداص العام الخىوس ي للطلبت بيلُت الحلىق و العلىم الؿُاؾُت بخىوـ

ش -   2017 و2016-2015 خٌى ميزاهُت اليلُت للؿىىاث الجامعُت 2017 ؾبخمبر 18مطلب بخاٍع

ش الصغف بالشهغ وألاؾبىع والُىم والؿاعت  وطغق الحىهمت الغشُضة في ئهفاكها بالخضكُم خؿب جىاٍع

  .جلضم به ممثل عً الاجداص العام الخىوس ي للطلبت بيلُت الحلىق و العلىم الؿُاؾُت بخىوـ

ش -   خٌى معاًير ئؾىاص أعضاص خصص الضعوؽ اإلاؿيرة ومعاًير جلُُم 2017 ؾبخمبر 18مطلب بخاٍع

وئصالح الامخداهاث في الضوعجين الغئِؿُت واإلاغاكبت وأؾباب عضم جسصُص خصص لخعلُم اإلاىهجُت 

اللاهىهُت على غغاع بلُت ولُاث اللاهىن بالبالص الخىوؿُت جلضم به ممثل عً الاجداص العام الخىوس ي 

  .للطلبت بيلُت الحلىق و العلىم الؿُاؾُت بخىوـ

ش -   خٌى ملفاث كبٌى عضص مً الطلبت الفلؿطُيُين جلضم به ممثل عً 2018 حاهفي 4مطلب بخاٍع

  .الاجداص العام الخىوس ي للطلبت بيلُت الحلىق و العلىم الؿُاؾُت بخىوـ

ش -   خٌى الحصٌى على وسخت مً الترزُص اإلامىىح لعىن ئصاعي 2018 حاهفي 04مطلب بخاٍع

لللُام بيشاط آزغ بملابل جلضم به ممثل عً الاجداص العام الخىوس ي للطلبت بيلُت الحلىق و العلىم 

  .الؿُاؾُت بخىوـ

ش -    لإلحاػة 2018 للحصٌى على مداطغ ئصالح امخداهاث صوعة حاهفي 2018 حاهفي 19مطلب بخاٍع

و اإلااحؿخير جلضم به عئِـ اإلاىظمت الىطىُت إلايافدت الفؿاص وواجب عام الاجداص العام الخىوس ي 

 . للطلبت بيلُت الحلىق و العلىم الؿُاؾُت

وكض عملذ اليلُت على جمىين طالبي الىفاط مً وسخ وعكُت للمعلىمت اإلاطلىبت وفم ما حاء في 

بعا لآلحاٌ اإلادضصة في الىصىص اللاهىهُت  .مطالب الىفاط وج

  هظا و كض جمذ ؤلاحابت على هظه اإلاطالب خؿب التراجِب الجاعي بها العمل
 www.fmt.rnu.tn      : بخووس الطب كليت -

جّم حعُين ميلف بالىفاط و هائب له لضعاؾت مطالب الىفاط وؤلاحابت عليها ولم جخلم ئصاعة اليلُت 

 .مطالب هفاط ئلى اإلاعلىمت زالٌ الؿىت اإلاىلظُت

 وحعمل اليلُت على ئصعاج زاهت للىفاط ئلى اإلاعلىمت بمىكعها الالىترووي وعلى ئجاخت اإلاعطُاث 

ت  . اإلاىضعحت في ئطاع اليشغ الاؾدباقي للمعلىمت الظي ًخظمً البالغاث واإلاعطُاث البُضاغىحُت وؤلاصاٍع

 

http://www.fdspt.rnu.tn/
http://www.fmt.rnu.tn/
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  www.fsegt.rnu.tn : بخووسالعلوم الاكخصادًت والخصسفكليت - 
جّم حعُين ميلف بالىفاط و هائب له لضعاؾت مطالب الىفاط وؤلاحابت عليها ولم جخلم ئصاعة اليلُت 

 .مطالب في الغغض زالٌ الؿىت اإلاىلظُت

 :وكض عملذ اليلُت على جصيُف الىزائم التي جمىذ للطالب آلُا أو بطلب مىه وهي

 شهاصة جغؾُم و بطاكت طالب: الىزائم التي ًخدصل عليها الطالب بعض الترؾُم - 

ذ بيخائج الامخداهاث-  بطاكت أعضاص، شهاصة هجاح، : الىزائم التي ًخدصل عليها الطالب بعض الخصٍغ

 شهاصة ؤلاحاػة، شهاصة اإلااحؿخير و شهاصة الضهخىعاه

بطاكت أعضاص،شهاصة هجاح، : هظائغ الىزائم التي ًخدصل عليها الطالب بعض طُاع الىزُلت ألاصلُت- 

شهاصة اإلااحؿخير، شهاصة الضهخىعاه، الشهاصة الىطىُت لإلحاػة الخطبُلُت وؤلاحاػة ألاؾاؾُت، شهاصة 

 .الضعاؾاث اإلاعملت

ؤلاحابت على طلب الخثبذ في العضص اإلاؿىض ئلُه في : الىزائم التي ًدصل عليها الطالب بطلب مىه- 

م اؾخماعة ئًضاع مطلب)أي ماصة  ، شهاصة خظىع، شهاصة ؾيرة حامعُت، شهاصة في الغجبت (عً طٍغ

 .وشهاصة مغاصعة

وفي ئطاع اليشغ الاؾدباقي عملذ اليلُت على ئجاخت اإلاعطُاث اإلاخعللت بجضاٌو أوكاث مسخلف 

الازخصاصاث، كائمت الخأطير باليؿبت  للماحؿخير، ئعالم الطلبت باإلاىاص مىطىع الخثمين، كائمت 

الخىحُه باليؿبت للؿىت الثاهُت، هخائج الامخداهاث، ئعالم بمىاكشت أطغوخت أو مظهغة بدث، ئعالم 

باًضاع مظهغة بدث، ئعالم بغوػهامت الامخداهاث، ئعالم فخذ مىاظغاث التركُت باليؿبت للمىظفين 

 ... والخلىُين والعملت، ؤلاعالن بيخائج مىاظغاث التركُت

 www.enit.rnu.tn : اإلادزست الوطىيت للمهىدسين بخووس -
ت جم بُاجها هما ًلي  :وعصث على مصالح هظه اإلاإؾؿت حملت مً مطالب الىفاط ئلى الىزائم ؤلاصاٍع

  
 

 طبيعت الوزائم اإلاخوفسة

 باإلاؤسست
 الوزائم اإلاطلوبتهوعيت 

هويت طالب 

 الىفاذ
 ؤلاحابتطسق  مأل اإلاطلب

الوزائم التي ًخم الحصول عليها 

بصفت آليت إزس الدسجيل ؤو حال 

 ما ًخم الخصسيح بالىخائج

 مباشغة ئجاخت الىزُلت طبُعي هشف أعضاص

 مباشغة ئجاخت الىزُلت طبُعي شهاصة هجاح

 مباشغة ئجاخت الىزُلت طبُعي شهاصة مهىضؽ

 مباشغة ئجاخت الىزُلت طبُعي شهاصة ماحؿخير

 مباشغة ئجاخت الىزُلت طبُعي شهاصة الضعاؾاث اإلاعملت

 مباشغة ئجاخت الىزُلت طبُعي شهاصة الضهخىعاه

  ال ًمكً ؤن حسلم هره الوزائم إال ألصحابها ؤو عً طسيم جوكيل مً اإلاعني باألمس:مالحظت

وزائم ًخم جوفيرها للمعىيين 

باألمس على إزس جلدًم مطلب 

 عادي

 مباشغة ئجاخت الىزُلت طبُعي شهاصة خظىع

 مباشغة ئجاخت الىزُلت طبُعي شهاصة عمل

 الفاهـب /مباشغة ئجاخت الىزُلت معىىي شهاصة ئفاصة

http://www.fsegt.rnu.tn/
http://www.enit.rnu.tn/
http://www.enit.rnu.tn/
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 طبيعت الوزائم اإلاخوفسة

 باإلاؤسست
 الوزائم اإلاطلوبتهوعيت 

هويت طالب 

 الىفاذ
 ؤلاحابتطسق  مأل اإلاطلب

وزائم ًخم الحصول عليها على 

س سبب  إزس مطلب و بعد جبًر

 اإلاطلب و إزباث طياع الوزيلت

 مباشغة ئجاخت الىزُلت طبُعي هظير لىشف أعضاص

 مباشغة ئجاخت الىزُلت طبُعي هظير لشهاصة هجاح

 مباشغة ئجاخت الىزُلت طبُعي هظير لشهاصة مهىضؽ

 مباشغة ئجاخت الىزُلت طبُعي هظير لشهاصة ماحؿخير

 مباشغة ئجاخت الىزُلت طبُعي هظير لشهاصة الضعاؾاث اإلاعملت

 مباشغة ئجاخت الىزُلت طبُعي هظير لشهاصة الضهخىعاه

: جديحها اإلاؤسست عبر موكعها الالكتروويالوزائم التي 
بالغاث ؤلاعالن جظع اإلاضعؾت الىطىُت للمهىضؾين على مىكعها الالىترووي معطُاث مخعضصة منها 

جظهير بؿضاص معلىم اللؿط الثاوي  واٌجمضًض آحاٌ الترؾُم وجأحُل الترؾُم وآحاٌ الترؾُم عً

 وعة الخضاعنص الضوعة الغئِؿُت وامخداهاثهخائج  وحضاٌو أوكاث الطلبتالامخداهاث وعػهامت  و للترؾُم

عغوض التربص وعالن عً مسخلف مىذ البدث و الضعاؾت  هما ًخم ؤلاالىظام الضازلي للمضعؾتو

  ...عالن عً جىظُم هضواث أو جظاهغاث علمُتوؤلا

هما جخىلى ئصاعة اإلاإؾؿت حعلُم البالغاث اإلاظوىعة أعاله وغيرها في زاهت مسصصت للغغض في 

 .ملغها
ت كامذ اإلاضعؾت باصعاج عهً في مىكع الىاب الخاص بها بعىىان الىفاط ئلى  وجفعُال للشفافُت ؤلاصاٍع

ت ًدخىي على معلىماث عامت خٌى اإلايلف بالىفاط باإلاضعؾت و هائبه واإلاطبىعاث الخاصت  الىزائم ؤلاصاٍع

. بالىفاط

 www.istmt.rnu.tn  :اإلاعهد العالي للخكىولوحياث الطبيت بخووس- 
جّم حعُين ميلف بالىفاط و هائب له لضعاؾت مطالب الىفاط وؤلاحابت عليها ولم جخلم ئصاعة اإلاعهض 

 .مطالب في الغغض زالٌ الؿىت اإلاىلظُت

 www.isi.rnu.tn : اإلاعهد العالي لإلعالميت - 
عملذ ئصاعة اإلاعهض العالي لإلعالمُت على ئجاخت اإلاعطُاث اإلاخعللت باليشغ الاؾدباقي على مىكعها 

هشىفاث أعضاص اإلاىاص الخعلُمُت لجمُع : الالىترووي وعلى صفدت الخىاصل الاحخماعي و جخمثل فُما ًلي

اث، ؤلاخصائُاث و اإلاؿالً الخعلُمُت الخاصت باإلاعهض، بُاهاث اإلاخسغحين الجضص بما ًخماش ي مع  )اإلاؿخٍى

 الاؾدشاعاث اإلاالُت و غيرها، ؤلاعالهاث والبالغاث اإلاسخلفت، معللاث (خماًت اإلاعطُاث الصخصُت 

 ...ألاوشطت اإلاسخلفت

                                                                                                                                 www.iblv.rnu.tn: معهد بوزكيبت للغاث الحيت- 
ائبت لها لضعاؾت مطالب الىفاط الىاعصة على هظه اإلاإؾؿت  . جم حعُين ميلفت بالىفاط وه

وكض اعخمضث ئصاعة اإلاعهض ئحغاءاث لليشغ الاؾدباقي للمعلىمت عبر مىكعها الالىترووي ومىكع واب 

 .الجامعت وهظلً عبر الصحف الُىمُت وألاؾبىعُت
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ائم الدسجُل وآحاٌ  ـ ووز خىلى ئصاعة اإلاعهض وشغ اإلاعطُاث والبالغاث اإلاخعللت ببرامج الخضَع وج

الدسجُل والىظام الضازلي للمعهض والىصىص اللاهىهُت والترجُبُت اإلاىظمت للمعهض ومهامه و هُيلخه 

ً ملغاث فغوعه  .وعىىان ملغه الغئِس ي و عىاٍو

 ...هما جخىلى وشغ الاؾدشاعاث اإلاالُت وطلباث العغوض وغيرها

ت منها ئحغاءاث  عمل اإلاعهض على جفعُل مىكعه الالىترووي وئصعاج عضص مً الىزائم ؤلاصاٍع َو

الحصٌى على الشهائض العلمُت ومطبىعاث مطالب العطل وشهائض العمل واؾخماعة اإلاعطُاث 

 الصخصُت وؤلاعالم بمباشغة العمل وؤلاعالم باإلاغاصعة

ئطافت ئلى الؿعي ئلى وشغ اإلاعطُاث الخفصُلُت للميزاهُت وطغق جىػَع هفلاث اإلايزاهُت وعلىص 

ل أزار و معضاث  ...الصُاهت والاجفاكُاث وأطون التزوص الضازلي وأطون جدٍى

ىظُم الغصُض الىزائلي الجاعي  هما حعمل ئصاعة اإلاعهض على ئخيام الخصغف في ألاعشُف وج

 .والىؾُط الخاص بيل مصلحت و طبط ما ًضعج مىه في خم الىفاط ئلى اإلاعلىمت

   www.ipeiem.rnu.tn : اإلاعهد الخحظيري للدزاساث الهىدسيت باإلاىاز  -
عملذ ئصاعة اإلاعهض على جدُين مىكعها الالىترووي باطافت عضًض اإلاعطُاث التي جىضعج في ئطاع 

اليشغ ؤلاؾدباقي وهي حشمل أهم الىصىص اللاهىهُت والترجُبُت اإلاىظمت للمعهض وكائمت اإلايلفين بالىفاط 

ت  ت الخاصت بالخضماث التي حؿضحها مسخلف اإلاصالح ؤلاصاٍع ُاهاتهم وعضص مً الىزائم ؤلاصاٍع مصلحت  )وب

 ملفاث كابلت للخدمُل، مصلحت 2عضص :  ملفاث كابلت للخدمُل، مصلحت اإلاالُت 8عضص : شإون الطلبت

ت  ئطافت ئلى ئعضاص .  ملفاث كابلت للخدمُل4عضص :  ملفاث كابلت للخدمُل، اإلاىخبت 2عضص : اإلاىاعص البشٍغ

ت ًبين ئحغاءاث جلضًم اإلاطالب وآحاٌ  صلُل ئحغاءاث مبؿط زاص باإلاعهض لفائضة طالبي الىزائم ؤلاصاٍع

 .صعاؾتها و الغص عليها

ت ًبين ئحغاءاث جلضًم  ئعضاص صلُل ئحغاءاث مبؿط زاص باإلاعهض لفائضة طالبي الىزائم ؤلاصاٍع

 اإلاطالب و آحاٌ صعاؾتها و الغص عليها
 www.issht.rnu.tn: اإلاعهد بخووس العالي للعلوم ؤلاوساهيت- 

 اإلاخعلم بالحم 2016 ماعؽ 24 اإلاإعر في 2016 لؿىت 22جطبُلا إلالخظُاث اللاهىن ألاؾاس ي عضص 

الضوعة وجمىُنهما مً اإلاشاعهت في في الىفاط ئلى اإلاعلىمت جم حعُين ميلفت بالىفاط ئلى اإلاعلىمت و هائبت لها 

يُت التي هظمتها  شاعهذ اإلايلفت  هما "الىفاط ئلى اإلاعلىمت" خٌى 2017 ماي 03 و02حامعت ًىمي اٌالخيٍى

 خٌى مىطىع 2018 فُفغي 13بالىفاط في فعالُاث الُىم الضعاس ي اإلالخئم باإلاضعؾت الىطىُت لإلصاعة ًىم 

 " اإلاعلومت كأليت ؤساسيت إلاكافحت الفسادىالحم في الىفاذ إل"

التي جىضعج في ئطاع اليشغ كائمت في اإلاعلىماث  و هماطج الىزائم الخاصت بالىفاططبط وكض جم

ض الىظغ،   مىكع الىاب ليشغ جدُينمع الخأهُض على طغوعة الاؾدباقي وجلضًمها ئلى ئصاعة اإلاعهض إلاٍؼ

 .  جىظم عملُت الىفاط اإلاعطُاث التي

ض الخدؿِـ بهظه اإلاؿألت  جم جىظُم وعشت ئعالمُت خٌى مىطىع الىفاط ئلى اإلاعلىمت في ئطاع وإلاٍؼ

ش  ًىم الجىصةفعالُاث جظاهغة  .2016 هىفمبر 10 باإلاعهض العالي للعلىم ؤلاوؿاهُت بخىوـ اإلاىخظمت بخاٍع

http://www.ipeiem.rnu.tn/
http://www.issht.rnu.tn/
http://www.issht.rnu.tn/
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ولإلشاعة، فان اإلاإؾؿخين الخالُخين حعمالن خالُا على جىظُم عملُت الىفاط ئلى اإلاعلىمت بعض حعُين 

 :اإلايلفين بالىفاط وهىابهم ئطافت ئلى جدُين مىاكعها الالىتروهُت ووشغ اإلاعطُاث الاؾدباكُت فيها

اء والطبيعياث بخووس-      www.fst.rnu.tn:  كليت العلوم للسياطياث والفيًز

 www.issbat.rnu.tn: اإلاعهد العالي للعلوم البيولوحيت الخطبيليت بخووس  -

 :وهىان عضص مً اإلاإؾؿاث البدثُت طاث ؤلاشغاف اإلاؼصوج لم حعخمض بعض هظه ؤلاحغاءاث وهي

 www.esstst.tn: اإلادزست العليا لعلوم وجلىياث الصحت بخووس  -

 www.issit.tn: اإلاعهد العالي لعلوم الخمسيع بخووس  -

  www.pasteur.tn : معهد باسخوز -

 www.irvt.agrinet.tn: معهد البحور البيطسيت بخووس  -

غ كصض ئعضاص  وؾخعمل الجامعت خاٌ جىفغ اإلاعطُاث الخاصت بيل اإلاإؾؿاث على جدُين هظا الخلٍغ

 . جلُُم صوعي لعملُت الىفاط في حمُع مإؾؿاتها
 

 :  واإلالترحاثكييمالذ -7
حهضف خم الىفاط ئلى اإلاعلىمت أؾاؾا ئلى جغؾُش زلافت اإلاؿاءلت واإلاداؾبت التي مً شأجها أن جضعم 

شفافُت الخصغف في حؿُير الهُاول العمىمُت وحؿاعض على الخلُُم الظاحي آلصائها كصض ؤلاصالح 

 .والخغُير

ـ هظا الحم زاصت بعض الثىعة منها  اإلاغؾىم عضص وكض صضعث عضًض الىصىص الخىظُمُت لخىَغ

م بالىفاط 2011 ماي 26  اإلاإعر في2011 لؿىت 41
ّ
تلىزائم ئلى ا واإلاخعل  هما جم للهُاول العمىمُت ؤلاصاٍع

مما مّهض  2014 مً صؾخىع جىوـ لؿىت 32ئصعاحه طمً الحلىق الضؾخىعٍت  بملخض ى الفصل 

م بو 2016 ماعؽ 24 اإلاإعر في 2016 لؿىت 22 عضص  ألاؾاس يصضوع اللاهىنٌ
ّ
الىفاط ئلى الحم في اإلاخعل

ش 19 جاله اإلايشىع الخفؿيري لغئِـ الحيىمت عضص اإلاعلىمت   .2018 ماي 18 بخاٍع

ت أهمُت هظا الحم والحاحت ئلى  عىـ جخالي صضوع الىصىص اللاهىهُت واإلاىاشير الخفؿيًر  َو

ؿه هثلافت وهمماعؾت  .جىَغ

 :وكض الخظىا على مؿخىي جطبُم هظه الىصىص في الجامعت ومإؾؿاتها ما ًلي

  :هلائص على مسخوى اليشس الاسدباقي للمعلومت .1

وطلً هظغا ئلى عضم جدُين مىاكع الىاب الخاصت بعضص مً اإلاإؾؿاث وئصعاج زاهت مسصصت 

للىفاط ئلى اإلاعلىمت جدخىي على اإلاعطُاث التي حؿهل لطالبها ئحغاءاث الحصٌى عليها ئطافت ئلى الحاحت 

 .ئلى طبط هىعُت اإلاعطُاث التي جىضعج في ئطاع اليشغ الاؾدباقي ووطعها للعمىم

وحعمل الجامعت في هظا ؤلاطاع على جدُين مىاكع واب عضص مً مإؾؿاتها ئطافت ئلى جغهيز هظام 

اإلاعلىماث بالجامعت ومإؾؿاتها مما ؾِؿاهم في صعم ملغوئُت مجاالث الخصغف ؤلاصاعي واإلاالي 

  .والبُضاغىجي

http://www.fst.rnu.tn/
http://www.fst.rnu.tn/
http://www.issbat.rnu.tn/
http://www.issbat.rnu.tn/
http://www.esstst.tn/
http://www.esstst.tn/
http://www.issit.tn/
http://www.issit.tn/
http://www.pasteur.tn/
http://www.irvt.agrinet.tn/index.php/fr/
http://www.irvt.agrinet.tn/index.php/fr/
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فين بالىفاذعلى مسخوى  هلائص .2
ّ
  : وهوابهمجكويً اإلاكل

ض جىطُذ طبُعت  وفلا إلاا حاء في الىصىص الخىظُمُت جفعُل هظا الحّم كصض هىان خاحت ئلى مٍؼ

الاؾخثىاءاث التي ججعل مً هظا الحم غير مطلم ئهما زاطع لعضص مً الحاالث التي جمىع طالب 

مً ميشىع عئِـ الحيىمت  (2فلغة  )اإلاعلىمت مً الحصٌى عليها وهي التي جم طهغها في الىلطت الثالثت 

ش 19عضص   . 2018 ماي 18 بخاٍع

ً اإلايلفين ب  في مجاٌ ئحغاءاث الخصغف في مىخب الظبطئطافت ئلى الحاحت ئلى جدؿِـ وجيٍى

 .مطالب الىفاط الىاعصة عليهم

  :هلائص على مسخوى جىظيم ألازشيف .3

ٌشيى عضص مً اإلاإؾؿاث مً غُاب مسخص في الىزائم وألاعشُف مما ًإزغ على طغق الخىظُم 

ت وحؿعى الجامعت ئلى  جدُين طغق الخصغف في ألاعشُف مً زالٌ جغهيز  والخصغف في الىزائم ؤلاصاٍع

 بما ًِّؿغ خّم مىظىمت ألاعشُف الالىترووي هما ؾخعمل على حعمُم هظه الخجغبت على بلُت مإؾؿاتها

 .الىفاط ئلى اإلاعلىمت

  :هلائص على مسخوى ؤلاعالم والخحسيس .4

ض جغؾُش زلافت الحم في الىفاط وخؿً الخصغف في ئحغاءاجه مما ًإهض الحاحت ئلى  جىظُم كصض مٍؼ

 .في الغغض اثجظاهغ
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 اإلاعلومت بموكع واب الجامعت إلىالخاهت اإلاخصصت للىفاذ  : 1وزيلت عدد  -

ملسزاث  حعيين مكلفين بالىفاذ في الجامعت وعدد مً مؤسساتها  : 2وزيلت عدد  -

كائمت بياهاث اإلاكفين بالىفاذ في الجامعت ومؤسساتها  : 3وزيلت عدد  -

 اإلاعلومت إلىمطبوعت مطلب الىفاذ  : 4وزيلت عدد  -

مطبوعت مطلب الخظلم لدى زئيس الجامعت  : 5وزيلت عدد  -

 


