
   
  

 

 

 

 

 
 

 

 جملس اجلامعات أهم قرارات

 2020 أكتوبر 30املنعقد بتاريخ 
 

حتت إشراف   ، عن بعد  ، جملس اجلامعات  (09h00)على الساعة التاسعة صباحا    2020  أكتوبر   30  اجلمعةيوم    التأم
املديرين العامني وعدد من  السادة  ومبشاركة والسيد رئيس الديوان التعليم العايل والبحث العلمي ةوزير  ة السيد

والسيد املدير العام للرتبية البدنية والتكوين   املستشارين ابلديوان ورئيس مؤسسة البحث والتعليم العايل الفالحي
 .واإلدماج املهين والبحث بوزارة الشباب والرايضة

ور مشرية إىل أنه تبعا للوضع الصحي احلرج ابلبالد يف ظل ارتفاع افتتحت السيدة الوزيرة اجللسة مرحبة ابحلض
جلسة برائسة السيد رئيس احلكومة. خلصت   2020أكتوبر    28نسق العدوى بفريوس كوروان، انعقدت يوم األربعاء  

السيدة الوزيرة اهم القرارات احلكومية وخاصة منها املتعلقة بقطاع التعليم العايل وطلبت من احلضور التداول 
 والنقاش يف خصوص اإلجراءات املستوجبة يف الغرض وتبعا لذلك تقرر ما يلي: 

I) خبصوص اجلانب البيداغوجي 

أكتوبر  31والسبت  30يومي اجلمعة وذلك مبختلف املؤسسات اجلامعية  املندمجالتعلم  إمكانية مواصلة -
الفرتة املمتدة من يوم االثنني    ملدة أسبوعني أي طوال  (%100بنسبة  )التدريس عن بعد    إىل  واالنتقال،  2020

بداية من يوم  املندمجالعودة إىل التدريس مع التأكيد على  2020نوفمرب  14نوفمرب إىل غاية يوم السبت  2
 ، 2020نوفمرب  16االثنني 

متكني الطلبة الذين ليس إبمكاهنم النفاذ إىل مضامني الدروس املتوفرة عن بعد، من استعمال القاعات اجملهزة  -
بعد، حبواسيب مرتبطة بشبكة االنرتانت املتوفرة ابملؤسسات اجلامعية حىت يتمكنوا من متابعة الدروس عن 

 مع اعتماد املرونة لتمكني طلبة من مؤسسات أخرى من استعمال هذه القاعات وذلك يف حدود اإلمكان،



 

 

2 

متكني طلبة كليات الطب وطب األسنان والصيدلة واملدرسة الوطنية للطب البيطري من مواصلة الرتبصات  -
 مع ضرورة االلتزام ابلربوتوكول الصحي،

شها اجلامعة )جائحة كوفيد( قرر اجمللس الرتخيص استثنائيا للطلبة املسجلني نظرا للظروف االستثنائية اليت تعي -
، من الشهادة الوطنية لإلجازة يف نظام "أمد" والذين  2020- 2019ابلسنوات األوىل، بعنوان السنة اجلامعية 

ى أن عل  2021-2020استوفوا حقهم يف التسجيل، وذلك بتمكينهم من تسجيل رابع بعنوان السنة اجلامعية 
يقع دراسة ملفاهتم من قبل جلنة حتدث ابلوزارة للغرض، كما أقر اجمللس مراجعة النصوص القانونية ذات 

 الصلة. 

وإعالم الطلبة ابلروزانمة   2020نوفمرب    14إىل    2أتجيل كافة فروض املراقبة املربجمة خالل الفرتة املمتدة من   -
 اعتماد التقييم عن بعد. كما أكد اجمللس على عدم إمكانية اجلديدة،  

II) وأطروحات الدكتوراه  خبصوص مناقشة مشاريع التخرج 

الصادر عن الوزارة واملتعلق ابلرتخيص للطلبة املعنيني مبناقشة مشاريع   2020ماي    20اعتماد املقرر املؤرخ يف   -
وأطروحات الدكتوراه ابملؤسسات اجلامعية واالقتصار على احلضور احلصري  (PFE et Mastère)التخرج 

 للمرتّشح وأعضاء جلنة املناقشة، مع ضرورة التقّيد ابلربوتوكول الصّحي، 

الرتخيص استثنائيا ملناقشة مذكرات ختم الدروس واملاجستري، عن بعد، ابلنسبة إىل الطلبة العالقني ابخلارج  -
من املؤسسة املتواجد هبا الطالب حاليا ابخلارج واليت تؤّمن املناقشة عن بعد مع  مع ضرورة توفري مراقب 

املؤسسة اجلامعية التونسية املعنية، كما ميكن عند االقتضاء اجراء املناقشة عن بعد ابلسفارات والبعثات  
 اون الدويل. الديبلوماسية والبعثات اجلامعية التونسية ابخلارج بعد التنسيق مع اإلدارة العامة للتع

أما ابلنسبة لطلبة الدكتوراه واملدرسني املوجودين حاليا ابخلارج واملعنيني مبناقشة أطروحات الدكتوراه والتأهيل 
 اجلامعي، اقر اجمللس ارجاء مناقشاهتم إىل حد توفر إمكانية حضورهم وذلك يف حدود اآلجال القانونية. 

- III )2023- 2020للمدة النيابية  غوجية اجلامعيةانتخاابت هياكل التسيري واهلياكل البيدا 

، مبختلف املؤسسات اجلامعية واجلامعات، 2023-2020مواصلة إجراء انتخاابت هياكل التسيري للمدة النيابية   -
 . 2020اوت  24املؤرخ يف  29وذلك حسب الروزانمة احملددة ابملنشور عدد 
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للمرتشحني النتخاابت هياكل التسيري واهلياكل البيداغوجية  الرتخيص يف تقدمي الربانمج االنتخايب عن بعد  -
 وذلك للحّد من التجّمعات ابملؤسسات اجلامعية. 

ابلنسبة للرتشح لعضوية هياكل التسيري واهلياكل البيداغوجية ميكن للذين تعذر تنقلهم بسبب وجودهم ابحلجر  -
( إىل Adresse Mail Professionnelle)الصحي الوجويب ارسال ترشحهم عرب بريدهم االلكرتوين الرمسي 

السيد مدير/عميد املؤسسة مع ضرورة اعالم السيد رئيس اجلامعة عرب بريده االلكرتوين الرمسي كما ميكن 
 للمرتشح، طبقا للقانون، توكيل أحد زمالءه للقيام إبيداع ترشحه مع ضرورة االدالء بتفويض قانوين يف الغرض. 

أكتوبر  29أنه طبقا ملقتضيات البالغ الصادر عن رائسة احلكومة بتاريخ  أعلمت السيدة الوزيرة احلضور -
بني   واليت تضمنت إمكانية التنقل بني الوالايت لضرورة العمل، أنه إبمكان املدرسني اجلامعيني التنقل 2020

نظام الوالايت، من/ وإىل مقر إقامتهم إىل مقر عملهم، ابعتبار ضرورة العمل وذلك دون اللجوء إىل 
 الرتاخيص، هذا وقد مت االتصال ابلسلطات مرجع النظر لالختاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض. 

IV) متفرقات 

 استمرار العمل ابملبيتات واملطاعم اجلامعية للطلبة املقيمني الذين يرغبون يف البقاء ملتابعة الدروس عن بعد،  -

مدرسا وذلك يف  1043الفرتاضية حاليا واليت تشمل متويل الوزارة دورات التكوين اليت تؤمنها جامعة تونس ا -
 تقنيات التعلم عن بعد.

، يشمل COVID-19انطالق مشروع دعم اجلودة واالبتكار يف جمال التعلم عن بعد جملاهبة جائحة كوران  -
اجلامعات وكافة مؤسسات التعليم العايل، مبا يف ذلك املؤسسات اخلاضعة لإلشراف املزدوج، وذلك بتمويل 

 مليون دينار، ويهدف هذا املشروع لدعم البنية التحتية الرقمية ابملؤسسات اجلامعية.  28اهز ين

قبل فريق تقين ابلوزارة ومركز احلساب  ن( مbornes wifi Professionnellesإثر اعداد كراس الشروط ) -
اخلوارزمي، وبعد توزيع امليزانية املخصصة على اجلامعات حسب عدد الطلبة واملؤسسات اجلامعية، متت دعوة 

علما أنه مت التنسيق مع  وذلك لرتكيزها يف أقرب اآلجال.  bornes wifi lesاجلامعات يف التسريع ابقتناء 
  . قصد اعتماد إجراءات مبسطة وسريعة وميةهيئة مراقبة املصاريف العم
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