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: معطياث حول حامعت جووس اإلاىار

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

ازخطاضاث علمُت والعلىم ألاؾاؾُت والعلىم الؿبُت والعلىم الخلىُت والعلىم البُىلىحُت والفالخُت والعلىم 

. الاحخماعُت

أما هُيلها الخىظُمي فلض جيّىن مً مجلـ حامعت وعئِـ وهائب أو هائبين للغئِـ، وهخابت عامت حشخمل 

.   على ئصاعجين فغعُخين جدخىي ول منهما على أعبع مطالح

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

ً وجأؾير 2700   . ؾالبا24728 مضعؾا ٌشغفىن على جيٍى

ت وئعاصة هُيلت الجامعاث أضبدذؾُاؾت وفي ئؾاع   جدمل هظه الدؿمُت "حامعت جىوـ اإلاىاع" الالمغهٍؼ

.  واإلاخعلم بخغُير حؿمُت الجامعاث2000 هىفمبر 27 اإلاإعر في 2000 لؿىت 2826بملخض ى ألامغ عضص 

وعلىم وجلىُاث حامعت مخعضصة الازخطاضاث جػم العلىم ألاؾاؾُت  حامعت جىوـ اإلاىاع حعخبرو

ت، الاكخطاصًت ووالعلىم ؤلاوؿاهُت اإلاهىضؽ،  ُّ ت والؿُاؾ ُّ َعضُّ مً .والعلىم الؿبُت وشبه الؿبُتواللاهىه
ُ
 وح

. مإؾؿاتهاأهم ألاكؿاب الجامعُت في جىوـ هظغا لعغاكت 

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

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

اء والطبيعياث، وكليت الطب،والتصرف .  وكليت العلوم للرياضياث والفيًز

اإلادرست الوطىيت  وهي : في ئزخطاص الهىضؾتهما ألاعغق في جىوـ، الاولى مضعؾخين هما جػّم 

. اإلادرست العليا لعلوم وجلىياث الصحت وهي :والثاهُت في ئزخطاص الّصحت ،للمهىدسين

اإلاعهد التحضيري للدراساث الهىدسيت باإلاىار واإلاعهد العالي  هي  علُا معاهضؾبعتهظلً جػم و 

 واإلاعهد العالي ، واإلاعهد العالي للعلوم البيولوحيت التطبيليت، واإلاعهد العالي لإلعالميت،للعلوم ؤلاوساهيت

  . ومعهد بوركيبت للغاث الحيت،واإلاعهد العالي لعلوم التمريضللتكىولوحياث الطبيت، 

 .معهد باستور ومعهد البحوث البيطريت :مإؾؿتي بدث هماوحشخمل حامعت جىوـ اإلاىاع على 

ً علمُين هماهما  اغُاث والخىمُت وهغس ي الُىوؿيى لحلىق اإلاإلف :جُػمُّ مىبًر  هغس ي الُىوؿيى للٍغ

الرياضياث وؤلاعالميت وعلوم : "خلىق اإلاجاِوعة، ئغافت ئلى زمـ مضاعؽ صهخىعاه في ئزخطاضاثللو

البحث والتحليل "و" علوم وجلىياث اإلاهىدس"و" علوم وجكىولوحيا ألاحياء وعلوم ألارض"و" وجلىياث اإلاواد

، ئغافت ئلى مضعؾت ؾاصؾت في ؾىع "العلوم اللاهوهيت والسياسيت"و"العلمي في الاكتصاد والتصرف

باإلاعهض العالي للعلىم ؤلاوؿاهُت " التفكير والبحث في آلاداب واللغاث وؤلاوساهياث"ؤلاخضار في ازخطاص 

  .بخىوـ
 

 التىظيم الهيكلي لجامعت جووس اإلاىار

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

 9 اإلاإعر في 2011 لؿىت 683 باألمغ عضص وئجمامهالخعلُم العالي والبدث وكىاعض ؾيرها الظي جم جىلُده 

 الخىظُم الهُىلي للجامعاث التي ٌشغف على حؿُيرها مجلـ الجامعت وعئِـ الجامعت وهائبين 2011حىان 

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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 ً غ الخىىىلىجي والشغاهت مع ، اإلانهيوؤلاصماجله، ألاٌو ميلف بالبرامج والخيٍى  والثاوي بالبدث العلمي وبالخؿٍى

. اإلادُـ

شخمل الخىظُم الهُىلي للجامعت على   إدارة اإلاصالح  التي حشغف على ئصاعجين هما الكتابت العامتَو

 مطلحت 16 ئصاعاث فغعُت حشغف على 7جػمان اإلاشتركت و إدارة الشؤون ألاكادًميت والشراكت العلميت 

 :وجخىػع هما ًلي

 :الخالُتفغعُت اٌ حشغف على ؤلاصاعاث إدارة اإلاصالح اإلاشتركت 

: ؤلادارة الفرعيت للشؤون اللاهوهيت وألارشيف واليشر -1

مصلحت الشؤون اللاهوهيت والنزاعاث  -

 مصلحت اليشر والتوثيم وألارشيف -

: ؤلادارة الفرعيت للبىاءاث والتجهيز -2

مصلحت الكتابت اللارة للجىت الصفلاث  -

مصلحت الدراساث الفىيت ومتابعت اإلاباوي  -

مصلحت اإلاعداث والتجهيزاث  -

: ؤلادارة الفرعيت للموارد البشريت -3

مصلحت أهظمت التصرف ؤلاعالمي في شؤون اإلاوظفين  -

 التدريس وؤلاطار ؤلاداري والفني والعملت إطارمصلحت  -

: الاستشراف وؤلاعالميت ؤلادارة الفرعيت للدراساث و -4

مصلحت ؤلاعالميت  -

 مصلحت الدراساث والاستشراف -

: ؤلادارة الفرعيت للشؤون اإلااليت -5

مصلحت اإلاحاسبت وؤلاشراف على ميزاهيت الجامعت  -

مصلحت ميزاهيت الجامعت  -

 :الخالُخينفغعُخين اٌ صاعجينؤلا على حشغفوهي  إدارة الشؤون ألاكادًميت والشراكت العلميت 

ؤلادارة الفرعيت للبحث العلمي والتعاون الدولي والتلييم الجامعي   -1

مصلحت البحث العلمي والتلييم الجامعي  -

مصلحت التعاون الدولي  -

: ؤلادارة الفرعيت للشؤون البيداغوحيت والحياة الجامعيت -2

مصلحت العالكاث مع اإلاحيط وؤلادماج اإلانهي  -

مصلحت الشؤون الطالبيت  -

 .مصلحت البرامج والامتحاهاث واإلاىاظراث الجامعيت -
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 :الىفاذ إلى الوثائم ؤلاداريت بجامعت جووس اإلاىار
ت في ئؾاع جىَغـ الحم ليل شخظ ؾبُعي أو معىىي في الحطٌى  ًىضعج مبضأ الىفاط ئلى الىزائم ؤلاصاٍع

 . علي اإلاعلىمت

ت التي جيخجها  و حهضف خم الىفاط ئلى جىَغـ مبضأ الشفافُت وجىخُض ئحغاءاث الاؾالع على الىزائم ؤلاصاٍع

سها أو شياها أو وعاؤها  . أو جخدطل عليها الهُاول العمىمُت مهما وان جاٍع

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

غ الظي ًخػمً خىضلت إلاا جم اهجاػه بجامعت جىوـ اإلاىاع  بالحم في الىفاط ئلى اإلاعلىمت ًىضعج هظا الخلٍغ

 . 2019 ومإؾؿاتها زالٌ ؾىت

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

  و اإلاخعلم بالحم في الىفاط ئلى اإلاعلىمت2016 ماعؽ 24 اإلاإعر في 2016 لؿىت 22اللاهىن ألاؾاس ي عضص  -

  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

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

ت للهُاول العمىمُت2011   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  -            مخعلم بخىَغـ الشفافُت والحىهمت 2012 ماعؽ 27 بخاٍع

 الغشُضة وملاومت الفؿاص

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

ل 26اإلاإعر في   2011 أفٍغ

 و اإلاخعلم بدىظُم الجامعاث و مإؾؿاث الخعلُم العالي 2008 أوث 04 اإلاإعر في 2716ألامغ عضص  -

اللاهىن  و2011 حىان 09 اإلاإعر في 683والبدث العلمي و كىاعض ؾيرها هما جم جىلُده و ئجمامه باألمغ عضص 

لُت 27 اإلاإعر في 2004 لؿىت 63ألاؾاس ي عضص   اإلاخعلم بدماًت اإلاعؿُاث الصخطُت 2004 حٍى

 اإلاخػمً لىظام جطيُف الىزائم اإلاشترهت بين الىػاعاث 2001 صٌؿمبر 29كغاع الىػٍغ ألاٌو اإلاإعر في  -

 واإلاإؾؿاث العمىمُت

 اإلاخػمً 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

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

ل 26اإلاإعر في   ،2011 أفٍغ
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 :إحراءاث العمل بالىصوص اإلاىظمت لحم الىفاذ إلى اإلاعلومت  -2
 واإلاخعلم 2016 ماعؽ 24 اإلاإعر في 2016 لؿىت 22 مً اللاهىن ألاؾاس ي عضص 32عمال بأخيام الفطل 

بالحم في الىفاط ئلى اإلاعلىمت وجدضًضا في الباب الؿاصؽ مىه الظي ًىّظ على حعُين ميلف بالىفاط ئلى اإلاعلىمت 

ش   حىان 28جم على مؿخىي الجامعت حعُين ميلفت بالىفاط وهائبت لها بمىحب ملغع ضاصع في الغغع بخاٍع

2018. 
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م ًػّم ميلفا بالىفاط وهائبا له على مؿخىي  ً فٍغ هما خغضذ الجامعت بالخيؿُم مع مإؾؿاتها على جيٍى

 : ول مإؾؿت

 
 

 
 

ً خٌى الىفاط ئلى اإلاعلىمت لفائضة اإلايلفين بالىفاط في الجامعت  هما عملذ الجامعت على جىظُم صوعة جيٍى

 . باإلاضعؾت الىؾىُت للمهىضؾين بخىوـ2019 ماعؽ 8 و 7ومإؾؿاتها وطلً ًىمي 
 

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

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

جبّؿـ عملُت الىفاط ئلى اإلاعلىمت منها الىطىص اللاهىهُت اإلاىظمت وأؾماء اإلايلفين بالىفاط وهىابهم في الجامعت 

غ الىفاط  (...ومإؾؿاتها  وؾغق الاجطاٌ بهم وهمىطج مؿلب الىفاط ومؿلب الخظلم  ئغافت ئلى وشغ جلٍغ

 . في الخاهت اإلاسططت لظل2018ً-2017الخاص بالجامعت ومإؾؿاتها لؿىت 

 

http://www.utm.rnu.tn/utm/fr/universite--acces-a-l-information
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 :إحراءاث الىفاذ إلى اإلاعلومت  -3
ت بالجامعت على اإلاغاخل الخالُت   :حشمل ئحغاءاث الىفاط ئلى الىزائم ؤلاصاٍع

 : التلّدم بمطلب الىفاذ- 

ت وفم الىمىطج اإلاعخمض في  ًخم ئصعاج حمُع بُاهاث ؾالب اإلاعلىمت غمً اإلاؿلب الىخابي للىفاط ئلى وزُلت ئصاٍع

مىً الحطٌى علُه مً الخاهت اإلاسططت في مىكع الجامعت مً زالٌ الغابـ  : الغغع ٍو

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

 : إًداع مطلب الىفاذ- 

ض الالىترون  للميلفين بالىفاط أو هىابهم هما ًمىً له ئًضاع يًمىً لؿالب اإلاعلىمت ئخالت مؿلبه عبر البًر

 ٌ ض مػمىن الىضى م مىخب الػبـ أو عبر البًر  .مؿلبه مباشغة عً ؾٍغ

 :دراست مطالب الىفاذ- 

ًخم ئًضاع مؿالب الىفاط في مىخب الػبـ بالجامعت وعىض وضىلها ئلى اإلايلف بالىفاط ًخم حسجُلها في  

ض . سجل زاّص لدؿهُل مخابعتها وجلُُمها هما جغص على اإلايلف بالىفاط في الجامعت مؿالب هفاط عبر البًر

 . الالىترووي وفي ولخا الحالخين جخم صعاؾت اإلاؿالب وجدضًض الجهت اإلاىخجت أو اإلاخدطلت على اإلاعلىمت

 : ؤلاحابت على مطالب الىفاذ- 

في خاٌ جىفغ اإلاعلىمت اإلاؿلىبت لضي مطالح الجامعت ًخم ئجاختها لطاخب اإلاؿلب مباشغة على عين اإلايان 

م الهاجف والخيؿُم معه لدؿلم ملفه وطلً وفم آلاحاٌ التي جدضصها  أو هخابُا هما ًخم ئعالمه عً ؾٍغ

 .الىطىص اإلاىظمت للىفاط وخؿب هىع اإلاعلىمت اإلاؿلىبت

جخم ئخالت مؿلب الىفاط ئلى  (لم جيخجها ولم جخدطل عليها)أما في خاٌ عضم جىفغها لضي مطالح الجامعت 

خم ئعالم ضاخب اإلاؿلب هخابُا بهظا ؤلاحغاء  . اإلاإؾؿت اإلاعىُت لالزخطاص ٍو
 

 (اليشر الاستباقي )الجامعت  بمبادرة مً اإلاعلومت وشر -4
 

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

 ئلى جىَغـ مبضأ الحىهمت والشفافُت وطلً 2011بالحم في الىفاط ئلى اإلاعلىمت ؾعذ الجامعت مىظ ؾىت 

 :باعخماص اليشغ الخللائي للمعلىماث الخالُت

 ؤلاؾاع اللاهىوي اإلاىظم ليشاؽ الجامعت- 

 جىظُمها الهُىلي وأؾماء اإلاشغفين علُه- 

ض الالىترووي ومىكع  )معؿُاث خٌى ؾغق الاجطاٌ بالجامعت وملغها الفغعي -  الهاجف الفاهـ والبًر

ض  وهظلً اإلاعؿُاث الخاضت بمإؾؿاتها (...الىاب والعىىان وضىضوق البًر

 اإلاعلىماث اإلاخعللت ببرامج الجامعت وبأوشؿتها اإلاسخلفت

الاؾم والللب والغجبت والخؿت الىظُفُت  )كائمت اؾمُت في اإلايلفين بالىفاط ئلى اإلاعلىمت جخػمً بُاهاتهم- 

ض الالىترووي اإلانهي والهاجف والفاهـ  والبًر

منها )كائمت الىزائم اإلاخىفغة لضي الجامعت واإلاغجبؿت بالخضماث التي حؿضحها لدؿهُل اإلاشاعهت فيها  - 

ً وغيرها  (اإلاىاظغاث واإلاىذ وعغوع الخيٍى

http://www.utm.rnu.tn/utm/documents/acces-information/ai-2018-demande-acces.pdf
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 الطفلاث العمىمُت اإلابرمجت واإلاطاصق عليها - 

غ ألاوشؿت والخلُُم الظاحي للجامعت-   جلاٍع

 الاجفاكُاث الضولُت التي جبرمها الجامعت مع مسخلف هظيراتها في الخاعج- 

 اإلاعؿُاث ؤلاخطائُت - 

اإلاؿخجضاث طاث العالكت باألوشؿت اإلاسخلفت التي جىظمها الجامعت واالحخماعاث والىضواث واإلالخلُاث - 

 وألازباع وغيرها 

 مداغغ حلؿاث مجلـ الجامعت ومداغغ حلؿاث الىخاب العامين وممثلي الؿلبت وغيرها - 

 :هما جم جسطُظ زاهت للىفاط ئلى اإلاعلىمت جدخىي على حمُع اإلاعؿُاث التي غبؿتها الىطىص اإلاىظمت
  

 

 



10 
 

ولإلشاعة فان مىكع واب الجامعت ًخم جدُِىه بطفت أهُت وهى ما ًجعل وؿبت اإلاؿخسضمين عالُت مثلما 

 :جبِىه الطىعة الخالُت

 

 
 Outil analytic  UTM-Google: اإلاصدر
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 www.utm.rnu.tn: مطالب الىفاذ الواردة على الجامعت -5
 :مؿالب جمذ ؤلاحابت عليها في آلاحاٌ (9) حؿعت2019- 2018وعصث على الهُيل اإلايلف بالىفاط زالٌ ؾىت 

 

 
 

 

 

ؿالبي اإلاعلىمت
طُت ل

صخ
ث ال

ؿُا
ً جبعا لحماًت اإلاع

عصة في هظه الخاهت وطل الاؾماء الىا
ب 

حج
 جم 
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 :متابعت إلالف الىفاذ إلى اإلاعلومت في مؤسساث الجامعت -6

  www.fdspt.rnu.tn :كليت الحلوق و العلوم السياسيت بتووس  -
عملذ اليلُت على حعُين ميلف بالىفاط و هائب له لضعاؾت اإلاؿالب وؤلاحابت عليها وفلا لآلحاٌ اإلادضصة 

 لظلً هما ؾعذ الى اصعاج اإلاعؿُاث التي ًدخاحها اإلاىخمىن الى اليلُت في مىكع الىاب الخاص بها 

 www.fmt.rnu.tn      : بخىوـ الؿبولُت  -
جّم حعُين ميلف بالىفاط و هائب له لضعاؾت مؿالب الىفاط وؤلاحابت عليها وحعمل اليلُت على ئصعاج زاهت 

للىفاط ئلى اإلاعلىمت بمىكعها الالىترووي وعلى ئجاخت اإلاعؿُاث اإلاىضعحت في ئؾاع اليشغ الاؾدباقي للمعلىمت الظي 

ت  . ًخػمً البالغاث واإلاعؿُاث البُضاغىحُت وؤلاصاٍع

  www.fsegt.rnu.tn : بتووسالعلوم الاكتصادًت والتصرفكليت - 
جّم حعُين ميلف بالىفاط و هائب له لضعاؾت مؿالب الىفاط وؤلاحابت عليها وكض عملذ اليلُت على جطيُف 

 :الىزائم التي جمىذ للؿالب آلُا أو بؿلب مىه وهي

 شهاصة جغؾُم و بؿاكت ؾالب: الىزائم التي ًخدطل عليها الؿالب بعض الترؾُم - 

ذ بيخائج الامخداهاث-  بؿاكت أعضاص، شهاصة هجاح، شهاصة : الىزائم التي ًخدطل عليها الؿالب بعض الخطٍغ

 ؤلاحاػة، شهاصة اإلااحؿخير و شهاصة الضهخىعاه

بؿاكت أعضاص،شهاصة هجاح، شهاصة : هظائغ الىزائم التي ًخدطل عليها الؿالب بعض غُاع الىزُلت ألاضلُت- 

اإلااحؿخير، شهاصة الضهخىعاه، الشهاصة الىؾىُت لإلحاػة الخؿبُلُت وؤلاحاػة ألاؾاؾُت، شهاصة الضعاؾاث 

 .اإلاعملت

ؤلاحابت على ؾلب الخثبذ في العضص اإلاؿىض ئلُه في أي ماصة : الىزائم التي ًدطل عليها الؿالب بؿلب مىه- 

م اؾخماعة ئًضاع مؿلب)  .، شهاصة خػىع، شهاصة ؾيرة حامعُت، شهاصة في الغجبت وشهاصة مغاصعة(عً ؾٍغ

وفي ئؾاع اليشغ الاؾدباقي عملذ اليلُت على ئجاخت اإلاعؿُاث اإلاخعللت بجضاٌو أوكاث مسخلف 

الازخطاضاث، كائمت الخأؾير باليؿبت  للماحؿخير، ئعالم الؿلبت باإلاىاص مىغىع الخثمين، كائمت الخىحُه 

باليؿبت للؿىت الثاهُت، هخائج الامخداهاث، ئعالم بمىاكشت أؾغوخت 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 : اإلادرست الوطىيت للمهىدسين بتووس -
 جّم حعُين ميلف بالىفاط و هائب له لضعاؾت مؿالب الىفاط وؤلاحابت عليها هما حعملذ اإلاضعؾت الىؾىُت

جأحُل  وآحاٌ الترؾُم بالغاث ؤلاعالن عًللمهىضؾين على وشغ معؿُاث مخعضصة على مىكعها الالىترووي منها 

حضاٌو الامخداهاث وعػهامت  و جظهير بؿضاص معلىم اللؿـ الثاوي للترؾُم واٌجمضًض آحاٌ الترؾُم والترؾُم

عالن  هما ًخم ؤلاالىظام الضازلي للمضعؾت ووعة الخضاعنص الضوعة الغئِؿُت وامخداهاثهخائج  وأوكاث الؿلبت

  ...عالن عً جىظُم هضواث أو جظاهغاث علمُتوؤلاعغوع التربظ وعً مسخلف مىذ البدث و الضعاؾت 
 .هما جخىلى ئصاعة اإلاإؾؿت حعلُم البالغاث اإلاظوىعة أعاله وغيرها في زاهت مسططت للغغع في ملغها

http://www.fdspt.rnu.tn/
http://www.fmt.rnu.tn/
http://www.fsegt.rnu.tn/
http://www.enit.rnu.tn/
http://www.enit.rnu.tn/
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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 واإلاؿبىعاث الخاضت  الىزائم ؤلاصاٍع

. بالىفاط

 www.istmt.rnu.tn : اإلاعهد العالي للتكىولوحياث الطبيت بتووس- 
جّم حعُين ميلف بالىفاط و هائب له لضعاؾت مؿالب الىفاط وؤلاحابت عليها هما حعمل اإلاإؾؿت على اعضاص 

 (في ؾىع الخدُين)اإلاعؿُاث الخاضت باليشغ أالؾدباقي على مىكع الىاب الخاص بها 

 www.isi.rnu.tn : اإلاعهد العالي لإلعالميت - 
 هما عملذ ئصاعة اإلاعهض العالي لإلعالمُت على ئجاخت اإلاعؿُاث اإلاخعللت جّم حعُين ميلف بالىفاط و هائب له

هشىفاث أعضاص : باليشغ الاؾدباقي على مىكعها الالىترووي وعلى ضفدت الخىاضل الاحخماعي و جخمثل فُما ًلي

اث، ؤلاخطائُاث و اإلاؿالً الخعلُمُت الخاضت باإلاعهض، بُاهاث اإلاخسغحين  اإلاىاص الخعلُمُت لجمُع اإلاؿخٍى

 الاؾدشاعاث اإلاالُت و غيرها، ؤلاعالهاث والبالغاث (بما ًخماش ي مع خماًت اإلاعؿُاث الصخطُت  )الجضص

 ...اإلاسخلفت، معللاث ألاوشؿت اإلاسخلفت

                                                                                                                                 www.iblv.rnu.tn: معهد بوركيبت للغاث الحيت- 
جم حعُين ميلف بالىفاط وهائب له لضعاؾت مؿالب الىفاط الىاعصة على هظه اإلاإؾؿت وكض اعخمضث ئصاعة 

ومىكع واب الجامعت  (في ؾىع الخدُين)اإلاعهض ئحغاءاث لليشغ الاؾدباقي للمعلىمت عبر مىكعها الالىترووي 

 .وهظلً عبر الصحف الُىمُت وألاؾبىعُت

وجخىلى ئصاعة اإلاعهض وشغ اإلاعؿُاث والبالغاث اإلاخعللت ببرامج الخضَعـ ووزائم الدسجُل وآحاٌ الدسجُل 

والىظام الضازلي للمعهض والىطىص اللاهىهُت والترجُبُت اإلاىظمت للمعهض ومهامه و هُيلخه وعىىان ملغه 

ً ملغاث فغوعه  .الغئِس ي و عىاٍو

ت منها ئحغاءاث الحطٌى  هما جخىلى وشغ الاؾدشاعاث اإلاالُت وؾلباث العغوع وعضص مً الىزائم ؤلاصاٍع

على الشهائض العلمُت ومؿبىعاث مؿالب العؿل وشهائض العمل واؾخماعة اإلاعؿُاث الصخطُت وؤلاعالم 

بمباشغة العمل وؤلاعالم باإلاغاصعة ئغافت ئلى الؿعي ئلى وشغ اإلاعؿُاث الخفطُلُت للميزاهُت وؾغق جىػَع 

ل أزار و معضاث  ...هفلاث اإلايزاهُت وعلىص الطُاهت والاجفاكُاث وأطون التزوص الضازلي وأطون جدٍى

وحعمل ئصاعة اإلاعهض على ئخيام الخطغف في ألاعشُف وجىظُم الغضُض الىزائلي الجاعي والىؾُـ الخاص 

 .بيل مطلحت و غبـ ما ًضعج مىه في خم الىفاط ئلى اإلاعلىمت

   www.ipeiem.rnu.tn : اإلاعهد التحضيري للدراساث الهىدسيت باإلاىار  -
جم حعُين ميلف بالىفاط وهائب له لضعاؾت مؿالب الىفاط الىاعصة على هظه اإلاإؾؿت وعملذ ئصاعة اإلاعهض 

على جدُين مىكعها الالىترووي باغافت عضًض اإلاعؿُاث التي جىضعج في ئؾاع اليشغ ؤلاؾدباقي وهي حشمل 

ت  الىطىص اللاهىهُت والترجُبُت اإلاىظمت للمعهض وكائمت اإلايلفين بالىفاط وبُاهاتهم وعضص مً الىزائم ؤلاصاٍع

ت هما عملذ على ئعضاص صلُل ئحغاءاث مبؿـ زاص  الخاضت بالخضماث التي حؿضحها مسخلف اإلاطالح ؤلاصاٍع

ت ًبين ئحغاءاث جلضًم اإلاؿالب وآحاٌ صعاؾتها و الغص عليها ئغافت . باإلاعهض لفائضة ؾالبي الىفاط الىزائم ؤلاصاٍع

http://www.ipeiem.rnu.tn/
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ت ًبين ئحغاءاث جلضًم اإلاؿالب  ئلى ئعضاص صلُل ئحغاءاث مبؿـ زاص باإلاعهض لفائضة ؾالبي الىزائم ؤلاصاٍع

 وآحاٌ صعاؾتها و الغص عليها
 www.issht.rnu.tn: اإلاعهد بتووس العالي للعلوم ؤلاوساهيت- 

كائمت في  و هماطج الىزائم الخاضت بالىفاطهما جم غبـجم حعُين ميلف بالىفاط ئلى اإلاعلىمت و هائب له 

 الخاص باإلاعهض مىكع الىاب جدُين التي جىضعج في ئؾاع اليشغ الاؾدباقي وطلً في اهخظاعاإلاعلىماث 

ولإلشاعة، فان اإلاإؾؿخين الخالُخين حعمالن خالُا على جىظُم عملُت الىفاط ئلى اإلاعلىمت بعض حعُين 

 :اإلايلفين بالىفاط وهىابهم ئغافت ئلى جدُين مىاكعها الالىتروهُت ووشغ اإلاعؿُاث الاؾدباكُت فيها

اء والطبيعياث بتووس-      www.fst.rnu.tn:  كليت العلوم للرياضياث والفيًز
كائمت في  و هماطج الىزائم الخاضت بالىفاطهما جم غبـجم حعُين ميلف بالىفاط ئلى اإلاعلىمت و هائب له 

 الخاص باليلُت مىكع الىاب جدُين التي جىضعج في ئؾاع اليشغ الاؾدباقي وطلً في اهخظاعاإلاعلىماث 

 www.issbat.rnu.tn: اإلاعهد العالي للعلوم البيولوحيت التطبيليت بتووس  -

كائمت في  و هماطج الىزائم الخاضت بالىفاطهما جم غبـجم حعُين ميلف بالىفاط ئلى اإلاعلىمت و هائب له 

 الخاص باإلاعهض مىكع الىاب جدُين التي جىضعج في ئؾاع اليشغ الاؾدباقي وطلً في اهخظاعاإلاعلىماث 

 www.irvt.agrinet.tn: معهد البحوث البيطريت بتووس   -

كائمت في  و هماطج الىزائم الخاضت بالىفاطهما جم غبـجم حعُين ميلف بالىفاط ئلى اإلاعلىمت و هائب له 

 .الخاص باإلاعهض مىكع الىاب جدُين التي جىضعج في ئؾاع اليشغ الاؾدباقي وطلً في اهخظاعاإلاعلىماث 

 :ولإلشاعة فان عضصا مً اإلاإؾؿاث طاث ؤلاشغاف اإلاؼصوج لم حعخمض بعض هظه ؤلاحغاءاث وهي

 www.esstst.tn: اإلادرست العليا لعلوم وجلىياث الصحت بتووس  -

 www.issit.tn: اإلاعهد العالي لعلوم التمريض بتووس  -

  www.pasteur.tn : معهد باستور  -
اكخىاء ؾبعت  والجضًغ باإلاالخظت أن الجامعت ؾعذ، بىاء على جلُُمها الضوعي إلاىاكع واب مإؾؿاتها على

 :  مىاكع حضًضة على ميزاهُتها الخاضت لفائضة اإلاإؾؿاث الخالُت

 ولُت الؿب بخىوـ  .1

 معهض بىعكُبت للغاث الحُت  .2

 اإلاعهض العالي للخىىىلىحُاث الؿبُت بخىوـ  .3

 اإلاعهض العالي للعلىم البُىلىحُت بخىوـ  .4

 اإلاضعؾت الىؾىُت للمهىضؾين بخىوـ  .5

 اإلاعهض العالي لعلىم الخمٍغؼ بخىوـ  .6

  اإلاعهض العالي للعلىم ؤلاوؿاهُت بخىوـ .7

http://www.issht.rnu.tn/
http://www.issht.rnu.tn/
http://www.fst.rnu.tn/
http://www.fst.rnu.tn/
http://www.issbat.rnu.tn/
http://www.issbat.rnu.tn/
http://www.irvt.agrinet.tn/index.php/fr/
http://www.irvt.agrinet.tn/index.php/fr/
http://www.esstst.tn/
http://www.esstst.tn/
http://www.issit.tn/
http://www.issit.tn/
http://www.pasteur.tn/
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ومً اإلاىخظغ أن جيىن هظه اإلاىاكع حاهؼة لالؾخسضام وجىفير اإلاعلىمت اإلادُىت للمؿخسضمين مع جهاًت 

 .2020شهغ فُفغي 

 :خطت العمل لتكريس حم الىفاذ إلى اإلاعلومت -7
  :التحسيس بأهميت جكريس حم الىفاذ إلى اإلاعلومت- 

ض جدؿِـ اإلاىخمين ئليها مً زالٌ الىطىص اللاهىهُت اإلاىظمت لحم الىفاط وؾغق  حعمل الجامعت على مٍؼ

م جىظُم جظاهغة في الغغع  ووشغ صلُل ؤلاحغاءاث  (ؾِخم ؤلاعالن عً مىعضها الخلا)جؿبُلها وطلً عً ؾٍغ

الخاضت بدم الىفاط ئلى اإلاعلىمت ئغافت ئلى جدُين الخاهت اإلاخعللت بالىفاط خاٌ حغير اإلاعؿُاث اإلاخعللت 

 .باإلايلفين بالىفاط

غها الؿىىي   خٌى خم الىفاط ئلى اإلاعلىمت على أعػاء 2018-2017هما عملذ الجامعت على عغع جلٍغ

ش  ض الخدؿِـ خٌى أهمُت هظا ؤلاحغاء2018 هىفمبر 2مجلـ الجامعت بخاٍع  .  إلاٍؼ

 :إعداد مخطط جكويني حول الىفاذ إلى اإلاعلومت- 

يُت لفائضة اإلايلفين بالىفاط وهىابهم ًىمي   خٌى 2019 ماعؽ 8 و 7خغضذ الجامعت على جىظُم صوعة جيٍى

يُت في الغغع  خم الىفاط ئلى اإلاعلىمت وؾغق جىَغـ هظا الحم هما حعمل الجامعت على جىظُم صوعة جيٍى

 .2020بعىىان ؾىت 

 :إعادة جىظيم ألارشيف- 

اث ألاعشُف الىؾُـ كطض ئعاصة جىظُمه وطلً في ئؾاع خملت  حعمل الجامعت خالُا على حغص حمُع مدخٍى

لىلل ألاعشُف ئلى فػاء حضًض جمذ تهُئخه الؾدُعاب العضص اإلاخىامي للحافظاث التي جيخجها مسخلف مطالح 

ت عىض الحاحت  .الجامعت وهى ما ؾِؿاعض على حؿهُل عملُت الىفاط ئلى الىزائم ؤلاصاٍع

هما حؿعى الجامعت ئلى عكمىت عضُضها الىزائلي وفي هظا ؤلاؾاع جم ئعضاص مظهغة لىُل شهاصة اإلااحؿخير 

ش  جطىع لىظام جطغف " عىىاجها 2019 حىان 28اإلانهي في ئصاعة اإلاعلىماث والىزائم الغكمُت هىكشذ بخاٍع

وهي جدخىي على زؿت عمل لغكمىت ألاعشُف " الىترووي في ملفاث ألاؾاجظة واإلاىظفين بجامعت جىوـ اإلاىاع

 .  الجاعي وحؿهُل الىفاط ئلى الىزائم مع خماًت اإلاعؿُاث الصخطُت
 

: جلييم ملف الىفاذ في الجامعت ومؤسساتها -8
اث الخالُت  : ما ػالذ عضًض اإلاإؾؿاث اإلاىخمُت ئلى الجامعت حعِش ضعىباث على اإلاؿخٍى

  :على مستوى اليشر الاستباقي للمعلومت- 1

وطلً هظغا ئلى الحاحت ئلى جدُين مىاكع الىاب الخاضت بعضص مً اإلاإؾؿاث وئصعاج زاهت مسططت 

للىفاط ئلى اإلاعلىمت جدخىي على اإلاعؿُاث التي حؿهل لؿالبها ئحغاءاث الحطٌى عليها ئغافت ئلى الحاحت ئلى 

 .غبـ هىعُت اإلاعؿُاث التي جىضعج في ئؾاع اليشغ الاؾدباقي ووغعها للعمىم

وحعمل الجامعت في هظا ؤلاؾاع على جغهيز ؾبعت مىاكع واب حضًضة اكخىتها لفائضة مإؾؿاتها ئغافت ئلى 

ًدخىي على عضًض الخؿبُلاث التي حؿهل مخابعت اإلالفاث عً )جغهيز هظام اإلاعلىماث بالجامعت ومإؾؿاتها 

  .مما ؾِؿاهم في صعم ملغوئُت مجاالث الخطغف ؤلاصاعي واإلاالي والبُضاغىجي (بعض
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فين بالىفاذ وهوابهم -  2 
ّ
 :على مستوى جكويً اإلاكل

ً لفائضة اإلايلفين بالىفاط وهىابهم  يُت ًىمي  )عغم أن الجامعت حعمل على جىفير جيٍى  ماي 3 و2صوعة جيٍى

ً والخدؿِـ كطض (2019 ماعؽ 8و 7 وصوعة زاهُت ًىمي 2018 ض الخيٍى  جفعُل هظا ئال أن الحاحت ئلى مٍؼ

ماػالذ مؿغوخت زاضت في مجاٌ جىغُذ ؾبُعت الاؾخثىاءاث التي  وفلا إلاا حاء في الىطىص الخىظُمُتالحّم 

ججعل مً هظا الحم غير مؿلم ئهما زاغع لعضص مً الحاالث التي جمىع ؾالب اإلاعلىمت مً الحطٌى عليها 

ش 19مً ميشىع عئِـ الحيىمت عضص  (2فلغة  )وهي التي جم طهغها في الىلؿت الثالثت   . 2018 ماي 18 بخاٍع

 : على مستوى جىظيم ألارشيف- 3 

ٌشيى عضص مً اإلاإؾؿاث مً غُاب مسخظ في الىزائم وألاعشُف مما ًإزغ على ؾغق الخىظُم والخطغف 

ً لفائضة اإلايلفين باألعشُف  ت وحؿعى الجامعت ئلى  الخيؿُم مع مإؾؿاتها كطض جىفير جيٍى في الىزائم ؤلاصاٍع

وفي هظا ؤلاؾاع عملذ على الخيؿُم مع اإلاعهض العالي للخىىىلىحُاث الؿبُت بخىوـ كطض جيلُف عىن مً هظه 

 . اإلاإؾؿت للمشاعهت في خملت هلل وئعاصة جىظُم أعشُف الجامعت لالؾخفاصة مً هظه الخجغبت
 

 :اإلالترحاث – 9 

جىظُم جظاهغة جدذ ئشغاف هُئت الىفاط ئلى اإلاعلىمت أو وػاعة الخعلُم العالي والبدث العلمي لفائضة اإلاعىُين -  

ض الخدؿِـ بؿغق جؿبُم  ً ممثلي مسخلف اإلاطالح إلاٍؼ بملف الىفاط في ول حامعت على خضة وحشٍغ

 .   ؤلاحغاءاث وصعما لخىَغـ خم الىفاط

غ الىفاط وئبضاء اإلاالخظاث خٌى ما حاء فيها -    جلُُم جلاٍع

 ئعضاص صلُل خٌى اإلايلفين بالىفاط في حمُع الهُاول العمىمُت وبؿاكاث وضف وظُفي جىظم مهامهم - 

 . ئعضاص جؿبُلت أو فػاء افتراض ي ًػم اإلاعىُين بملف الىفاط لدؿهُل جباصٌ اإلاعلىماث والخبراث فُما بُنهم- 

  

 

 

 

 

 


