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  2009 ديسمبر 24: تونس في 
  

  والبحث العلمي والتكنولوجيامن وزير التعليم العالي 
  إلـى

  .السيدة والسادة رؤساء الجامعات
  .السيد المدير العام للدراسات التكنولوجية

  .السيدات والسادة عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث
  

  .2010/2011بالنسبة إلى العودة الجامعية " أمد"م إحداث المسالك وتجديدها في إطار نظا: الموضوع 
   :المصاحيب 

 ".أمد"استمارة تتعلق بمطلب تأهيل مسلك في إطار نظام  -
 .استمارة بطاقة وصفية لوحدة تعليمية -
 .منجزة في إطار البناء المشتركأو شهادة ماجستير مهني استمارة مطلب تأهيل إلسناد إجازة تطبيقية  -
 .اد عالمة البناء المشتركورقة حول معايير إسن -

  
 اإلجازة على مستوى شهادتي" أمد"عتماد نظام اإلصالح المتعلق باالمنجزة في إطار  لمكتسباتلدعما 

، تدعى آافة مؤسسات 2010/2011سعيا إلى تأمين أوفر ظروف النجاح للعودة الجامعية  و،والماجستير
تجدديها إلى االلتزام  الراغبة في وأنها ن التي تؤّمالتعليم العالي والبحث الراغبة في إثراء عروض التكوي

  .  واحترام اإلجراءات واآلجال المبينة أدناه،بالتوصيات
  نسبة الثلثينبعد تطبيقية بالنسبة إلى المؤسسات التي لم تستوف الجازات اإلإحداث  -1

تلف مؤسسات التعليم على مخ" أمد" نظام ضمناعتبارا الآتمال عملية تعميم شهادات اإلجازة المندرجة 
النظر في المشاريع وعمال على توفير االستقرار الضروري لعروض التكوين، فإن  ،العالي والبحث

 سيقتصر على مشاريع اإلجازات التطبيقية المندرجة 2011-2010العودة الجامعية المقترحة بالنسبة إلى 
 2008 سبتمبر 22 المؤرخ في 2008 لسنة 3123عدد  من األمر 11الفصل في إطار تنفيذ مقتضيات 

والمتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لإلجازة في نظام 
توفير عروض تكوين تتيح توجيه ثلثي الطلبة على األقل نحو المسالك التطبيقية والخاصة ب "أمد"

  .الممهننة والثلث اآلخر نحو المسالك األساسية
 22 المؤرخ في 2008 لسنة 3123عدد  من األمر 24لمقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل تنفيذا و

، تدعى المؤسسات التي تم تأهيلها في الدفعة األولى من اإلجازة إلى المشار إليه أعاله 2008سبتمبر 
ور البرامج ويشمل التقرير المذآ .تجديد تأهيلها للمسالك المعنية بهدف لق بتقييم أولّيإعداد تقرير يتع

ة  والمعطيات األولّي، والشراآة،لة والنتائج المسّج،فة والطرق والوسائل البيداغوجية الموّظ،المعتمدة
  .حول تشغيلية الخريجين

  
  

  96/2009منشور عدد 
 صادر عن الديوان
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حسب صيغة البناء المشترك بين الجامعيين وشهادات الماجستير المهني اإلجازات التطبيقية تطوير  -2
  والمهنيين

أو شهادات ماجستير مهني  والبحث الراغبة في تطوير إجازات تطبيقية تدعى مؤسسات التعليم العالي
مع التزام لغرض حسب صيغة البناء المشترك بين الجامعيين والمهنيين إلى تقديم ملفات ترشح في ا

  . المصاحبةالوثائق آما هي مبينة في ، واحترام المعايير األساسية إلسناد عالمته،كمنهجية البناء المشتر
  :  على ما يلييجدر التأآيدو

 تصور التخصصات الخاضعة للبناء المشترك بداية من السنة الثالثة من اإلجازة التطبيقية يتم -
مما ييسر الشراآة مع المهنيين، ويتيح التزاما ) 2م(وبداية من السنة الثانية من الماجستير المهني 

 . على صعيد التكوين والتربصات والتشغيلهمأآبر من
 أو اللجنة الوطنية مباشرة على نظر اللجنة الوطنية لإلجازة التطبيقيةالمشاريع المقترحة تعرض  -

 .للماجستير المهني
تتكفل الوزارة بتوفير خدمات المساعدة الفنية للمؤسسات التي ترغب في االنخراط في البناء  -

 .والماجستير المهنيالمشترك لإلجازات التطبيقية 
   والثلثين مع احترام نسبة الثلثرلماجستيا اتشهادإحداث  -3

ي انطلقت دفعته األولى خالل السنة ذ الالماجستير استكمال عملية اإلصالح على مستوى سعيا إلى
إحداث مسالك في إطار ، تدعى آافة مؤسسات التعليم العالي والبحث الراغبة في 2010-2009الجامعية 

  :ما يلي إلى تقديم مشاريعها مع االلتزام بالدفعة الثانية 
 األولوية في التأهيل إلى المؤسسات الجامعية التي تؤمن شهادات ماجستير في النظام تعطى -

  ".أمد"الثانية من إجازات نظام  وأ األولى ةالقديم والتي انخرطت في الدفع
إلى شهادات الماجستير  الطلبة على توفير عروض تكوين تمكن من توجيه ثلثييتم الحرص  -

  .إلى شهادات ماجستير البحث اقيوثلثهم الب المهني
  امةالروزن -4

على نظر اللجان في اآلجال عرض مشاريع اإلحداثات الجديدة  سعيا إلى تمكين مصالح الوزارة من
المرغوب منكم توخي التمشي ف، تأهيلقصد المجلس الجامعات وعلى المختصة الوطنية القطاعية 

  :الموالي
 عمليات الدرس والتشاور داخل األقسام الشروع فيوتشكيل خاليا العمل : ولىاألمرحلة ال -

 مستعينين في ذلك باالستمارات ،والمجالس العلمية إلعداد مشاريع الشهادات المزمع اقتراحها
 .2010 جانفي 30المصاحبة، وإحالتها إلى الجامعة المعنية في أجل أقصاه يوم 

 الهياآلقترح إحداثها من قبل دراسة المشاريع المتكاملة للشهادات الم: ثانية المرحلة ال -
ومجلس الجامعة المعنية وإحالتها إلى مصالح اإلدارة العامة المختصة البيداغوجية والعلمية 

 .2010 فيفري 8للتجديد الجامعي في أجل أقصاه يوم 
ونظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية، فإني أعول عليكم لتطبيق مقتضيات هذا المنشور بعنايتكم 

 تعزيز مكتسبات مشروع إصالح يتسنىودة وااللتزام بالتوصيات واآلجال الواردة فيه حتى المعه
  .منظومة التعليم العالي

وزير التعـليم العالي والبحث العلمي  
  والتكنولوجيا

  

 األزهر بوعوني
  


