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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 واإلتستشرافالفرعية للدراتسات  اإلدارةاإلدارة الفرعية 

 واإلعالمية

 الدراتسات واالتستشرافمصلحة 

 

الفرعية للدراتسات  اإلدارة الفرعية اإلدارة

 واإلتستشراف
 مصلحة الدراتسات واالتستشراف

 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

رئيس مصلحة الدراتسات  مهندس أّول، وفيق السالمي السيد:

 واإلتستشراف

 اآلنسة:هدى مصباحي مهندس أول في اإلحصاء

 نـوع اإلجـراء :

 إحصائيات الطلبة متابعة -1

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحـل

1 

مراسااالة المؤسساااات لماااد الجامعاااة باإلحصاااائيات األولياااة لعااادد الطلباااة 

فاي بداياة السانة الجامعياة)في انتظاار فاتح ادراج البياناات علااى  المساجلين
 موقع اإلستبيان عن بعد(

 واإلستشراف مصلحة الدراسات -

 المعنية المؤسسات -
  

2 
   كتابة مصلحة الدراسات واإلستشراف - تلقي الردود من المؤسسات حول اإلحصائيات األولية للطلبة المسجلين.

3 
   .مهندس أول في اإلحصاء - ولية في جدول بيانيتلخيص اإلحصائيات األ

4 
   كتابة مصلحة الدراسات واإلستشراف - حفظ ملف ردود المؤسسات 

5 
 .واإلستشراف مصلحة الدراسات - .  BEPPمتابعة منظومة اإلستبيان عن بعد  -

 .مهندس أول في اإلحصاء -
  

6 
صااة بهااا فاااي مراساالة المؤسسااات إلدراج اإلحصااائيات الساانوية الخا -

 منظومة اإلستبيان.

 .واإلستشراف رئيس مصلحة الدراسات -

 .المعنية المؤسسات -
  

7 
تذكير المؤسسات باتمام ادراج البيانات في حالة عادم ادراجهاا او عادم   -

 اكتمالها.
 .واإلستشراف رئيس مصلحة الدراسات -
 .المعنية المؤسسات -

  

8 

 : حسبالقيروان بط عدد الطلبة المسجلين بجامعة ض -

 ،المؤسسة الجامعية 

  ،نااوع الشاااهادة) اجاااازة تطبيقياااة، اجاااازة اساساااية، ماجساااتير
 دكتوراه(،

 ،اال تصاص 

 ،مجال الدراسة 

 النوع االجتماعي، 

  الدراسة، مستو 

 
 .مهندس أول في اإلحصاء -
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 نظامي أو استثنائي(،نوع التسجيل( 

 ،جدد و راسبون و منقطعون 

 
 
 
 

يانااااااات عاااااان طريااااااق الب

المدرجاااااااة فاااااااي موقاااااااع 
 اإلستبيان عن بعد.

 

9 

 الموجهين بكالوريا جدد حسب: ضبط عدد الطلبة -

 ،نوع البكالوريا 

 ،الشهادة 

 ،اإل تصاص 

 ،النوع اإلجتماعي 

 .المؤسسة الموجه اليها 

 
 .مهندس أول في اإلحصاء -

 

10 

 نتائج اإلمتحانات:ضبط اإلحصائيات الخاصة ب -

  النجاد في الدورة الرئيسية،عدد الناجحين و نسبة 

 ،عدد الناجحين و نسبة النجاد في دورة التدارك 

 .عدد الناجحين و نسبة النجاد العامة 
 :حسب

 ،مجال الدراسة 
 ،الشهادة 
 ،اإل تصاص 

 ،النوع اإلجتماعي 
 ،المؤسسة الجامعية 

 

 .مهندس أول في اإلحصاء - 
 

11 

 اإلطار األكاديمي حسب:ضبط عدد  -

 ،الرتبة 

 الصنف، 

 ،نوع التعاقد 

 ،النوع اإلجتماعي 
 احتسا  نسبة التأطير البيداغوجي. -

  مهندس أول في اإلحصاء. -

12 

 اإلداريين و التقنيين و العملة حسب:ضبط عدد  -

 ،الصنف 

 ،الرتبة 

 ،الصنف اإلجتماعي 

 
 مهندس أول في اإلحصاء. -

 

13 

 ضبط األنشطة في كل مؤسسة حسب: -

 ،عدد األنشطة 

 اط،نوع النش 

 ،عدد المنشطين 

 ،عدد المشاركين حسب النوع اإلجتماعي 

 .رتبة المنشيط 

 

عاااااان طريااااااق البيانااااااات   
المدرجاااااااة فاااااااي موقاااااااع 

 اإلستبيان عن بعد.
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 الفرعية للدراتسات واإلتستشراف اإلدارةاإلدارة الفرعية 

 واإلعالمية

 واالتستشرافالدراتسات مصلحة 

 

الفرعية للدراتسات  اإلدارة الفرعية اإلدارة

 واإلتستشراف
 مصلحة الدراتسات واالتستشراف

 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

رئيس مصلحة الدراتسات  مهندس أّول، وفيق السالمي السيد:

 واإلتستشراف

 ل في اإلحصاءاآلنسة:هدى مصباحي مهندس أو

 :نـوع اإلجـراء

 متابعة روزنامة امتحانات الطلبة -2

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحـل

1 
ورود مراساالة مااان الاااوزارة لمااادها برزناماااة اإلمتحاناااات الخاصاااة 

 بالمؤسسات الجامعية.

 الوزارة.-

 اإلستشراف.ات ومصلحة الدراس-
  

2 
مراسااالة المؤسساااات لمااادنا برزناماااة اإلمتحاناااات للسااانة الجامعياااة 

 الجارية.
 اإلستشراف.مصلحة الدراسات و-
 .المعنية المؤسسات -

  

3 
 اإلستشراف.مصلحة الدراسات و- تلقي ردود المؤسسات الجامعية.

 .المعنية المؤسسات -
  

4 
 اإلستشراف.مصلحة الدراسات و- الوزارة بالردود عبر الفاكس  ةموافا

 الوزارة.-
  

5 
 اإلستشراف.كتابة مصلحة الدراسات و- حفظ الملف.
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 الفرعية للدراتسات واإلتستشراف اإلدارةاإلدارة الفرعية 

 واإلعالمية

 الدراتسات واالتستشرافمصلحة 

 

الفرعية للدراتسات  اإلدارة الفرعية اإلدارة

 واإلتستشراف
 مصلحة الدراتسات واالتستشراف

 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

رئيس مصلحة الدراتسات  مهندس أّول، وفيق السالمي السيد:

 واإلتستشراف

 مصباحي مهندس أول في اإلحصاء ىاآلنسة: هد

 نـوع اإلجـراء :
 تابعة احصائيات  ريجي المؤسسات الجامعيةم-3

 وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحـل
 

 األطراف المعنية

المراجع والنصوص القانونية 

 المعتمدة
 المالحظات

1 
ورود مراسالة ماان الااوزارة لماادها بقائماة اساامية لخريجااي المؤسسااة  

 الجامعية على محمل ورقي و قرص ليزري.

 الوزارة.-

 اإلستشراف.ت ومصلحة الدراسا-
  

2 
 اإلستشراف.مصلحة الدراسات و- مراسلة المؤسسات إلرسال قائمة اسمية لخريجي المؤسسة. -

 .المعنية المؤسسات -
  

3 
 اإلستشراف.مصلحة الدراسات و- تلقي ردود المؤسسات الجامعية في محمل ورقي و قرص ليزر.

 .المعنية المؤسسات -
  

4 
ر نسااخ ماان المحماال الااورقي و القاارص الااوزارة بااالردود عباا ةموافااا

 الليزري. 

 اإلستشراف.حة الدراسات ومصل-

 الوزارة.-
  

5 

 : حسبضبط عدد المتخرجين  -

 ،المؤسسة الجامعية 

  ،ناوع الشاهادة) اجاازة تطبيقياة، اجاازة اساساية، ماجسااتير
 دكتوراه(،

 ،اال تصاص 

 ،مجال الدراسة 

 النوع االجتماعي، 
 .اال تصاصة و حسب احتسا  نسبة التخرج العام -

 مهندس أول في اإلحصاء.  -
 

 

 

6 
 اإلستشراف.كتابة مصلحة الدراسات و- حفظ ملف  ريجي المؤسسات الجامعية-

  
 

 


