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178 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

اإلدارة الفرعية للشؤون 

 البيداغوجية و الحياة الجامعية



179 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 ت المتعلقة بسيراإلجراءا

 الشؤون الطالبيةمصلحة 



180 
 

 

 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 ون األكاديمية والشراكة العلميةادارة الشؤ

 االدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية

 مصلحة الشؤون الطالبية

 

 شؤون الطالبيةمصلحة ال

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 
 من قبل:

مسعاوي)متصرف مستشار(رئيس مصلحة الشؤون  بلقاتسم

         الطالبية.

 ليلى غرتسالوي)ملحق تعليم عالي(

 نـوع اإلجـراء :

 تنظيم األيام اإلعالمية للتوجيه الجامعي -1

 

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

1 

 االجتماع التنسيقي حول التوجيه الجامعي :-
قصاد تعياين ممثال  رة العاماة للشاؤون الطالبياةمراسلة من االداتلقي -

 الجامعة مع تحديد تاريخ االيام الجهوية للتوجيه الجامعي.
ياتم عقااد اجتمااع علااى مساتو  رئاسااة الجامعاة لغايااة تحدياد مكااان  -

 وتاريخ اجراء االيام الجهوية للتوجيه الجامعي.
الم يااتم توجيااه مراساالة الااى االدارة العامااة للشااؤون الطالبيااة لسعاا-

بتااريخ ومكاان االياام الجهوياة للتوجيااه وياتم تنزيال التااريخ والمكااان 

 بدليل التوجيه الجامعي الجديد.
ياتم عقاد اجتماااع ا بااري بمدينااة العلاوم بحضااور ممثلاي الجامعااات -

ومستشاااري التوجيااه وممثاال وزارة الاادفاع وممثاال وزارة التكااوين 
لتوجياه الجاامعي المهناي ويساتعرض اهام المساتجدات المتعلقاة بادليل ا

 الجديد.

 جامعة القيروان . -
 االدارة العامة للشؤون الطالبية.-

 المؤسسات. -
 

مراساااالة صاااااادرة عااااان االدارة العاماااااة -
 للشؤون الطالبية.

ياتم عقااد االجتماااع عااادة -
فاي منتصاف شاهر جااوان 

 من كل سنة.

2 

 للتوجيه الجامعي. المشاركة في األيام الوطنية -
تحادد فيهاا تااريخ  دارة العاماة للشاؤون الطالبياةتلقاي مراسالة مان اال-

 ومكان األيام الوطنية للتوجيه الجامعي.
 توجيه مراسلة للمؤسسات قصد اعداد مطويات تعريفية بالمؤسسة.-
بعااد أ ااذ راي رئاسااة الجامعااة يااتم اعااالم االدارة العامااة للشاااؤون -

 الطالبية بالمشاركة في االيام االعالمية.
 عداد الفتة تعريفية )قماش أو بالستيك(.تقوم المصلحة بإ-
 التنقل الى تونس مصحوبا بالمطويات والة العرض.-

 
 

 جامعة القيروان . -
 المؤسسات. -

 االدارة العامة للشؤون الطالبية.-

 
 

 . مذكرة اإلدارة العامة للشؤون الطالبية -

)عاااااادة  عاااااادة يوماااااان -
بمديناااة العلااااوم أو قصاااار 

 المعارض بالكرم(



181 
 

3 

 

 .وبسيدي بوزيد بالقصرينبالقيروان،  ةم إعالميايأنظيم ت -
توجيه مراسلة الى المؤسسات الجامعية المعنية بااليام الجهوية  -

 للتوجيه قصد تهيئة الفضاء الالزم.
توجيه مراسلة الى المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان والقصرين -

رسي وسيدي بوزيد قصد اقتراد مستشارين في التوجيه المد
 والجامعي للمشاركة في االيام االعالمية.

توجيه مراسلة الى االدارة الجهوية للبريد بالقيروان والقصرين -

 وسيدي بوزيد قصد المشاركة.
توجيه مراسلة الى ادارة الطب المدرسي والجامعي بالقيروان -

 والقصرين وسيدي بوزيد قصد المشاركة.
خدمات الجامعية بالقيروان توجيه مراسلة الى االدارة الجهوية لل-

 قصد المشاركة .

اعداد الفتات اشهارية )من القماش أو البالستيك (وتعليقها باألماكن 
 الفتات بكل والية(. 5الفتة بمعدل  15العامة )عادة 

تتولى مصلحة الشؤون الطالبية اعداد مطويات  اصة بها الى -
 جامعية .جانب المطويات التي تم اعدادها من قبل المؤسسات ال

 جامعة القيروان . -
 المؤسسات. - 

 جامعة القيروان . -
 البلدية. -

 االدارة الجهوية للخدمات الجامعية .-
 االدارة الجهوية للصحة .-
 المندوبية الجهوية للتربية.-

 االدارة الجهوية للبريد.-

 .بكل مركز  يوم واحد -
  طلب أثمان.  -
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 يم  العالي والبحث العلميوزارة التعل

 جامعة القيروان

 ادارة الشؤون األكاديمية والشراكة العلمية

 االدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية

 مصلحة الشؤون الطالبية

 

 شؤون الطالبيةمصلحة ال

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل:

تسم مسعاوي)متصرف مستشار(رئيس مصلحة الشؤون بلقا

 الطالبية.        

 ليلى غرتسالوي)ملحق تعليم عالي(
 نـوع اإلجـراء :

 شؤون الطلبة واالمتحانات متابعة -2

 

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

1 

حانااااات الطلبة)السداسااااي األول والسداسااااي متابعااااة روزنامااااة امت -
 الثاني(.

تلقااي مراساالة ماان االدارة العامااة للشااؤون الطالبيااة أو ماان الااديوان -
 تتضمن جدوال.

 توجيه مراسلة الى المؤسسات الجامعية لتعمير الجدول.-
بعاد تلقاي اجابااة المؤسساات الجامعيااة ياتم توجياه جاادول تاأليفي الااى -

 . ظ بنسخةمع االحتفاالوزارة لسعالم 

 

 جامعة القيروان . -
 المؤسسات. -

 الوزارة.-

تحيل االدارة العامة للشؤون الطالبية مراسلة 
 مرفقة بجدول.

تصدر المراسلة عادة  الل 
شاااااهر ديسااااامبر بالنسااااابة 
للسداساااااي االول و ااااااالل 
شهر ماي بالنسبة للسداسي 

 الثاني.

2 

 الوطني للعلم.متابعة جوائز سيادة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم  -

تلقي مراسالة مان االدارة العاماة للشاؤون الطالبياة تتضامن الشاروط -
 مشفوعة باستمارة مع قائمة اال تصاصات.

 احالة مراسلة الى المؤسسات الجامعية.-

توجياااه االساااتمارات الاااى الاااوزارة قصاااد ا تياااار الطلباااة المزماااع -
 تكريمهم.

ياة لغاياة تحدياد قائماة تلقي مراسلة من االدارة العاماة للشاؤون الطالب-
اسمية في رؤساء المؤسسات والكتا  العامين الاراغبين فاي حضاور 

 فعاليات اليوم الوطني للعلم.

 
بعااد التنساايق مااع رؤساااء المؤسسااات يااتم ضاابط قائمااة اساامية فااي -

 االشخاص الراغبين في الحضور ويتم احالة القائمة الى الوزارة.
ن الطالبياة تحاادد فيهاا مكااان تلقاي مراسالة ماان االدارة العاماة للشااؤو-

 وتاريخ اليوم الوطني للعلم.

 جامعة القيروان . -

 المؤسسات. -
 الوزارة.-

تحيل االدارة العامة للشؤون الطالبية استمارة 
 مرفقة بقائمة اال تصاصات الكبر .

تصدر المراسلة عادة  الل 
النصف الثاني من شهر 

 جوان من كل سنة.
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3 

 رمين بمناسبة اليوم الجهوي للعلم.ضبط أسماء الطلبة المك -
توجيه مراسلة مشفوعة بجدول الى المؤسسات الجامعية قصد -

موافاة الجامعة بقائمة اسمية للمتحصلين على أعلى معدل من بين 
 الناجحين في الدورة الرئيسية فقط.

طالبا لتكريمهم )طالبان عن كل  24تتولى الجامعة ا تيار -
 مؤسسة(.

الوالية )القيروان فقط( تتضمن تحديدا ليوم تلقي مراسلة من -

 التكريم.
اعداد الفتة اشهارية بمناسبة اليوم الجهوي للعلم لتعليقها ببهو -

 الوالية.
تتولى مصلحة الشؤون الطالبية اصدار طلب أثمان  الل شهر -

 معجم عربي فرنسي. 24لوحة رقمية وعدد  24أفريل القتناء عدد

 بية اعداد الجوائز.تتولى مصلحة الشؤون الطال-
 يتولى رئيس الجامعة اعداد كلمة االفتتاد.-

 جامعة القيروان. -
 المؤسسات. -

 الوالية.-

تصدر المراسلة عادة  الل  
 شهر جوان من كل سنة.
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 ادارة الشؤون األكاديمية والشراكة العلمية

 لشؤون البيداغوجية والحياة الجامعيةاالدارة الفرعية ل

 مصلحة الشؤون الطالبية

 

 

 شؤون الطالبيةمصلحة ال

 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل:

بلقاتسم مسعاوي)متصرف مستشار(رئيس مصلحة الشؤون 

 الطالبية.        

 ليلى غرتسالوي)ملحق تعليم عالي(

 اإلجـراء : نـوع

 التوجيه الجامعي )دورة مارس(مناظرة إعادة  -3

 

 األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحـل
المراجع والنصوص القانونية 

 المعتمدة
 المالحظات

1 

تلقاي مراساالة مان االدارة العامااة للشااؤون الطالبياة لموافاتهااا بنتااائج -
 دورة اعادة التوجيه الفارطة.

من قبال مصالحة الشاؤون الطالبياة واحالتاه الاى االدارة اعداد جدول -
 العامة للشؤون الطالبية.

 االدارة العامة للشؤون الطالبية.-
 الجامعة.-

ماااذكرة صااااادرة عاااان االدارة العامااااة 
 للشؤون الطالبية.

 الل النصف األول من -
شاااهر ديسااامبر مااان كاااال 

 سنة.

2 

حاول عقاد اجتمااع تلقي مراسلة من االدارة العامة للشاؤون الطالبياة -

تنساايقي لمناقشاااة مشاااروع منااااظرة اعاااادة التوجياااه الجاااامعي دورة 
 مارس وضبط روزنامة اال تبارات .

 االدارة العامة للشؤون الطالبية.-

 الجامعة.-

ماااذكرة صاااادرة عااان االدارة العاماااة -

 للشؤون الطالبية.

 الل النصف الثاني من -

شاااهر ديسااامبر مااان كاااال 
 سنة.

3 

سساااات ت الالزماااة حسااب الشاااعب المتاااوفرة بمؤاعااداد اال تباااارا -
  ر دليل توجيه جامعي .جامعة القيروان والمطابقة آل

 مصلحة شؤون الطلبة. -
 أساتذة جامعيين . -

أساتذة تابعين للمندوبية الجهوية للتربية -
 بالقيروان.

 متفقدي التعليم الثانوي.-

مقرر صادر عن رئاسة الجامعة يحادد 
اال تبااااارات القائمااااة االساااامية وعاااادد 

 والتأجير.

تقتاابس اال تبااارات مااان -
بااارامج الباكالورياااا علاااى 

أن تقدم اال تبارات  االل 
النصاف الثاااني ماان شااهر 

 جانفي من كل سنة..

4 

 ضبط عدد البقاع المفتوحة للتناظر . -
ياتم تحدياد نسابة البقااع المفتوحاة للتنااظر  االل االجتمااع التنساايقي -

الاى المؤسساات الجامعياة لتحدياد عادد وبناء عليه ياتم توجياه مراسالة 
 البقاع المفتوحة للتناظر

 

 مصلحة شؤون الطلبة. -
 مؤسسات جامعة القيروان. -

اثار االجتماااع التنساايقي صاالب االدارة 
العامااة للشاااؤون الطالبيااة ياااتم االتفااااق 

علااااى النساااابة المعتماااادة لتحديااااد عاااادد 
 البقاع والشروط.

يجار  االجتمااع  ااالل  -
شااهر  النصاف الثاااني ماان

ديساااامبر ماااان كاااال ساااانة 
 بالمائة(. 15)نسبة 
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5 

تلقااي مراساالة ماان االدارة العامااة للشااؤون الطالبيااة تتضاامن بااال  -
 مناظرة اعادة التوجيه والمنشور المنظم للمناظرة.

   

6 

 

 اعداد بال   اص بمناظرة اعادة التوجيه دورة مارس. -
مؤسساات توجيه نساخة مان الابال  الخااص بجامعاة القياروان الاى ال-

 الجامعية الراجعة بالنظر للجامعة

 

 مصلحة شؤون الطلبة. -
 

 

المؤرخ  2011لسنة  64منشور عدد -
والمتعلاااق بتنظااايم  09/12/2011فاااي 

 مناظرة اعادة التوجيه الجامعي .
 
 

 
 

 
 
 

 
الصادر عان  2004/58منشور عدد  -

اإلدارة العامة للشؤون الطالبية بتااريخ 
 .2004ديسمبر  17
 

 

 

اعااداد الاابال  علااى يااتم  -
ضوء البال  الصادر عن 

االدارة العاماااااة للشاااااؤون 
الطالبية ويتضمن الوثاائق 

 الالزمة والشروط.

7 

 تحيين التطبيقة االلكترونية الخاصة باستمارة الترشح . -
 االستمارة االلكترونية.تفعيل -

 

 مصلحة شؤون الطلبة. -
 

يتم التحيين بداية من شهر -
 جانفي من كل سنة .

8 

تنزيل البال  على موقع الجامعة )مع التعليق ببهو الجامعة  -
 ومختلف المؤسسات الجامعية والصحف اليومية( .

 مصلحة شؤون الطلبة. -
 مؤسسات جامعة القيروان.  -

 الطلبة. -
 

يتم التنزيل والنشر بداياة -
جاااانفي مااان  15ماان ياااوم 

 كل سنة .

9 

 مصلحة شؤون الطلبة. - قبول المطالب وتسجيلها في سجل  اص. -
 

يتم تسجيل جميع  -
المطالب الواردة و 

تصنيفها حسب الشعب و 

 المؤسسات.

10 

 دراسة الملفات والتثبت من مد  مالئمتها للشروط . -

 توجيه مراسلة الى الطلبة غير المستجيبين للشروط .-
 

 مصلحة شؤون الطلبة. -

 

اقصاء المطالب غير  

 مستوفية الشروط.

11 

يل روزنامة اال تبارات علاى موقاع الجامعاة )فاي صاورة كاان تنز -

 عدد المطالب الواردة يفوق عدد البقاع(
ال يتم التنزيال فاي صاورة كاان عادد البقااع المفتوحاة للتنااظر يفاوق -

 عدد المطالب الواردة ( ويتم االعالن عن القبول االلي.

 مصلحة شؤون الطلبة. -

 مؤسسات جامعة القيروان. -
 

المؤرخ  2011لسنة  64عدد منشور -

والمتعلاااق بتنظااايم  09/12/2011فاااي 
 مناظرة اعادة التوجيه الجامعي .

 

مارس من  09قبل يوم -

 كل سنة.

12 

 توجيه استدعاء الطلبة المستوفين للشروط . -
)في صاورة كاان عادد المطالاب الاواردة يفاوق عادد إلجراء المناظرة 

 البقاع(.
 

 
 
 

 مصلحة شؤون الطلبة. -
 ؤسسات جامعة القيروان.م -

 الطلبة. -

المااؤرخ  2011لساانة  64منشاور عاادد  -
والمتعلاااااق بتنظااااايم  09/12/2011فاااااي 

 . مناظرة اعادة التوجيه الجامعي

 

يتم اعالم المؤسسات  -
الجامعية لتهيئة القاعات 
الالزمة وتثبيت االعوان 

 القائمين على عملية

 المراقبة المراقبة.
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13 
 مصلحة شؤون الطلبة. - يين إلصالد اال تبارات .دعوة األساتذة المعن-

 األساتذة. -

يتم االصالد  الل شهر - 

 أفريل من كل سنة .

14 

تنزيال النتاائج علاى الموقاع االلكتروناي للجامعاة )المطالاب المقبولاة  -

 والمطالب المرفوضة(.

 مصلحة شؤون الطلبة. -

 مؤسسات جامعة القيروان. -
 

 

صادر عان ال 2004/58منشور عدد  -
اإلدارة العامة للشؤون الطالبية بتااريخ 

 .2004ديسمبر  17

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

قبول أو رفض المطالب -

مع تعليل سبب الرفض.
     

15 

توجياه اعاالم باالقبول للطلباة النااجحين نهائياا ودعاوتهم الساتخراج  -

 التر يص في الترسيم.

 مصلحة شؤون الطلبة. -

 الطلبة  -
 

ل تصدر النتائج  ال -

النصف الثاني من شهر 
ماي من كل سنة و يتم 

سحب التر يص عن بعد 
 من طرف الطالب .

16 

توجياااه قائماااة الطلباااة المقباااولين نهائياااا الاااى الاااوزارة والجامعاااات  -

واالدارة العامااااة للدراساااااات التكنولوجيااااة والمؤسساااااات الجامعياااااة 
الراجعااااة بااااالنظر لجامعااااة القيااااروان واالدارة الجهويااااة للخاااادمات 

 امعية بالقيروان .الج

 مصلحة شؤون الطلبة. -

الوزارة /الجامعات/المؤسسات -
الجامعية/االدارة الجهوية للخدمات الجامعية 

بالقيروان/ واالدارة العامة للدراسات 
 التكنولوجية . 

 

 

إلعالم المعنيين باألمر  - 

لغاية تمكين المعنيين 
باألمر من الحصول على 

شهادة مغارة والدفتر 
 .الصحي
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 ادارة الشؤون األكاديمية والشراكة العلمية

 االدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية

 مصلحة الشؤون الطالبية

 

 شؤون الطالبيةمصلحة ال

 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل:

 بلقاتسم مسعاوي)متصرف مستشار(رئيس مصلحة الشؤون الطالبية.        

 ليلى غرتسالوي)ملحق تعليم عالي(

 نـوع اإلجـراء: 

 )مناظرة بالملفات دورة جويلية(  -4

التوجيببببه، النقببببل الجامعيببببة، عببببودة للدراتسبببببة إعببببادة 

،التسببجيل فببي شببهادة ثانيببة ،تعببديل مسببار، المسببتوفين 

سبببجيل بالمرحلبببة التحضبببيرية ومواصبببلة حقهبببم فبببي الت

الدراتسبة لحبباملي شببهادة مبن المعاهببد العليببا للدراتسببات 

 التكنولوجية .

 

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

1 

 ؤون الطلبة.مصلحة ش - تحيين التطبيقة االلكترونية الخاصة باستمارة الترشح . -

 

 اااالل النصاااف الثااااني  - 

ماان شااهر جااوان ماان كاال 
 سنة.

2 

 مصلحة شؤون الطلبة. - اعداد البالغات الخاصة بدورة جويلية. -
 

 اااالل النصاااف الثااااني  - 
ماان شااهر جااوان ماان كاال 

 سنة.

3 

 تنزيل البال  على موقع الجامعة )مع التعليق ببهو الجامعة( . -

 لمؤسسات الجامعية.توجيه نسخة من البالغات الى ا-
 االستمارة االلكترونية.تفعيل -

 مصلحة شؤون الطلبة. -

 المؤسسات الجامعية. -

 

مذكرة اإلدارة العامة للشؤون الطالبية  -
 الصادرة في الغرض

بدايااة ماان غاارة جويليااة  -

 من كل سنة.
 

 
 
 

إحالاااااة المطالاااااب الاااااى  -
 المؤسسات الجامعية.

4 
)حسب المؤسسة ونوع قبول ودراسة وتصنيف المطالب  - 

 المطلب( 
 مصلحة شؤون الطلبة. -
 

5 

 اقصاء المطلب غير مستوفية الشروط.   -
 
 

 مصلحة شؤون الطلبة. -
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6 
 مصلحة شؤون الطلبة. - احالة المطالب مستوفية الشروط الى المؤسسات الجامعية. -

 المؤسسة الجامعية. -

7 

وتنزيل النتائج على موقع قبول المطالب من المؤسسات الجامعية  -
 الجامعة )المقبولين والمرفوضين(.

 مصلحة شؤون الطلبة. -
 المؤسسة الجامعية. -

 الطلبة.-

يتم االعالن علاى النتاائج -
/ 01/09بداياااة ماااان يااااوم 

 من كل سنة .

8 

 مصلحة شؤون الطلبة. - توجيه قائمة الطلبة المقبولين الى المؤسسات )جدول(.-
 ة.المؤسسة الجامعي -

 الطلبة.-

ياااتم اعاااالم المؤسسااااات - 
بالنتااااائج لغايااااة التنزياااال 

 على موقع 
Inscription.tn 
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 ادارة الشؤون األكاديمية والشراكة العلمية

 االدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية

 الشؤون الطالبية مصلحة

 

 شؤون الطالبيةمصلحة ال

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 
 من قبل:

 بلقاتسم مسعاوي)متصرف مستشار(رئيس مصلحة الشؤون الطالبية.        

 ليلى غرتسالوي)ملحق تعليم عالي(

  نـوع اإلجـراء:

 .انتخابات الطلبة -5

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية مفصل لمراحل اإلجراءوصف  المراحـل

1 

 انتخا  ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية . -

 تلقي المنشور المنظم لالنتخابات من الوزارة وجدول االنتخابات.-
توجياااااه نساااااخة ماااااان المنشاااااور، مراساااااالة تتعلاااااق باااااااجراءات  -

مشاركة،محضر جلسة،بطاقة ترشح،وصل االنتخابات،جدول نسبة ال

 استالم بطاقة ترشح.
 تلقي قائمة المترشحين من قبل المؤسسات الجامعية.-

 ارسال قائمة المترشحين الى الوزارة قبل اجراء االنتخابات.-
بعاد نهاياة عملياة الفارز ترسال المؤسساات الجامعياة محضار جلساة -

 وجدول نسبة المشاركة الى رئاسة الجامعة.

ى مصاالحة الشااؤون الطالبيااة اعاداد جاادول االنتخابااات واحالتااه تتاول-
 الى الوزارة.

 مصلحة شؤون الطلبة. -

 المؤسسات . -
 الطلبة . -

 اااالل األسااابوع األول  - منشور وزاري. -

مان شاهر ناوفمبر مان كال 
 سنة .
تجاااااااار  االنتخاباااااااااات -

 بالمؤسسات الجامعية

2 

 انتخا  ممثلي الطلبة بمجلس الجامعة . -
 المنشور المنظم لالنتخابات من الوزارة وجدول االنتخابات. تلقي-
توجيه نسخة مان المنشاور، مراسالة تتعلاق بااجراءات االنتخاباات،  -

 بطاقة ترشح،وصل استالم بطاقة ترشح.
 تلقي قائمة المترشحين من قبل المؤسسات الجامعية.-

تقوم مصلحة الشؤون الطالبياة باعاداد بطاقاة تصاويت ،تهيئاة مكاان -
 اجراء االنتخابات، اعداد قائمة المقترعين.

 القيام بعملية الفرز واعالن التنائج.-

 توجيه محضر جلسة مع جدول االنتخابات الى الوزارة.-
 

 

 مصلحة شؤون الطلبة. -
 المؤسسات . -
 الطلبة . -

 االل االسابوع اال ياار  - منشور وزاري.-
مان شاهر ناوفمبر مان كال 

 سنة .

ر تجار  االنتخاباات بمقاا-
 الجامعة
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 ادارة الشؤون األكاديمية والشراكة العلمية

 االدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية

 مصلحة الشؤون الطالبية

 

 

 شؤون الطالبيةمصلحة ال

 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017ي جانفي محيّن ف
 من قبل:

 بلقاتسم مسعاوي)متصرف مستشار(رئيس مصلحة الشؤون الطالبية.        

 ليلى غرتسالوي)ملحق تعليم عالي(

 :نـوع اإلجـراء
 مناظرة مكافأة أفضل مخططات األعمال . -6

 

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

1 

متابعاااة تساااجيل الطلباااة فاااي منااااظرة مكافااااة أفضااال مخططاااات  -
 االعمال. 

تلقاااي مراسااالة مااان االدارة العاماااة للتجدياااد الجاااامعي لعقاااد اجتمااااع -
 تنسيقي لبح االشكاليات المطروحة في الدورات السابقة.

 مصلحة شؤون الطلبة. -
 االدارة العامة للتجديد الجامعي. .-

 

لسنة  01ترك عدد منشور وزاري مش -
 .2015جانفي  28المؤرخ في   2015

يصاادر المنشااور  ااالل  -
األسابوع األول مان شااهر 

 جانفي من كل سنة .
اجتماااع تنسااايقي صااالب -

الااوزارة  ااالل األساابوع 

اال ير مان شاهر ديسامبر 
 من كل سنة.

2 

تنظاااايم اجتمااااااع بالطلباااااة المعنيااااين بالمشااااااركة فاااااي المنااااااظرة  -
 بالمؤسسات الجامعية .

بعد التنسيق مع فضاء المبادرة بالقيروان والقصرين وسيدي بوزياد -

يتم توجيه مراسلة الى المؤسسات الجامعية لتنظيم اجتمااع ماع الطلباة 
 المعنيين بالمناظرة

 مصلحة شؤون الطلبة. -
 المؤسسات . -
فضاء المبادرة بالقصرين والقيروان -

 وسيدي بوزيد.
 الطلبة-

 
 
 

 
 

 
لسنة  01ك عدد منشور وزاري مشتر -

 .2015جانفي  28المؤرخ في   2015

 
 

 ااالل شااهر جااانفي ماان -
 كل سنة .

3 

اجتماااع تنساايقي مااع رؤساااء فضاااء المبااادرة لبحااث ساابل انجاااد  -
 الدورات التكوينية وضبط اجالها .

 لب الجامعة ويتم تحرير محضر جلسة.يتم عقد االجتماع ص-

 مصلحة شؤون الطلبة. -
فضاء المبادرة بالقصرين والقيروان -

 وسيدي بوزيد .

 

 الل شهر جانفي من كل 
 سنة .
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4 

توجيه قائمة المسجلين في المناظرة الاى فضااء المباادرة باالقيروان  -
 والقصرين وسيدي بوزيد .

 ونية.تستخرج القائمة من التطبيقية االلكتر-

 مصلحة شؤون الطلبة. -
فضاء المبادرة بالقصرين والقيروان -

 وسيدي بوزيد .
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
لسنة  01منشور وزاري مشترك عدد  -

 .2015جانفي  28المؤرخ في   2015

 ااااالل النصااااف االول  -
مان شااهر فيفاري ماان كاال 

 سنة .

5 

تنزيال البياناات علاى الموقااع االلكتروناي الموحاد للمنااظرة )الطلبااة  -

الذين أتموا الادورة التكوينياة والطلباة المتخلاين عان المشااركة( وذلاك 
 وء مراسلة صادرة عن فضاء المبادرة.على ض

 مصلحة شؤون الطلبة. -

فضاء المبادرة بالقصرين والقيروان -
 وسيدي بوزيد .

 

 اااالل النصاااف الثااااني  -

ماان شاااهر ماااي مااان كااال 
 سنة .

6 

توجياه مراسالة للمؤسساات لادعوة الطلباة المشااركين والاذين اتمااوا  -
 العمال .نسخة من مخطط ا 02الدورة التكوينية لتقديم عدد 

 تلقي مشاريع مخططات االعمال من قبل المؤسسات الجامعية.-

 مصلحة شؤون الطلبة. -
 .المؤسسات -

 .الطلبة -

 ااااالل النصااااف االول  -
ماان شااهر جااوان ماان كاال 

 سنة .

7 

 اجتماع اللجنة الجهوية لعملية االنتقاء األولي للفائزين . -

والقصاارين  توجيااه دعااوة الااى رؤساااء فضاااء المبااادرة بااالقيروان-
وسيدي بوزيد لحضور اجتماع صلب الجامعية للقياام بعملياة االنتقااء 

 االولي.
مااان نساااخ المشااااريع الفاااائزة  2احالاااة محضااار الجلساااة ماااع عااادد -

 االدارة العامة للتجديد الجامعي.بالمراتب الثالثة االولى الى 

 مصلحة شؤون الطلبة. -

بالقصرين والقيروان  فضاء المبادرة-
 .دوسيدي بوزي

 

 ااااالل النصااااف االول  -

مان شاهر جويلياة مان كاال 
 سنة بمقر الجامعة.

8 

 متابعة تكريم الطلبة على المستو  الوطني )بأحد نزل العاصمة(. -
تلقاي مراساالة ماان االدارة العاماة للتجديااد الجااامعي تحادد فيهااا مكااان -

وتاااريخ حفاال التكااريم ويااتم اسااتدعاء الفااائزين علااى مسااتو  وطنااي 
 عات .وممثلي الجام

 مصلحة شؤون الطلبة. -
 االدارة العامة للتجديد الجامعي. -

 .الطلبة -

لسنة  01منشور وزاري مشترك عدد  -
 .2015جانفي  28المؤرخ في   2015

 الل النصف األول من -
شاااهر ديسااامبر مااان كاااال 

 سنة.
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 كاديمية والشراكة العلميةادارة الشؤون األ

 االدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية

 مصلحة الشؤون الطالبية

 

 شؤون الطالبيةمصلحة ال

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 
 من قبل:

   بلقاتسم مسعاوي)متصرف مستشار(رئيس مصلحة الشؤون الطالبية.      

 ليلى غرتسالوي)ملحق تعليم عالي(

 :نـوع اإلجـراء
 األنشطة الثقافية والرياضية للطلبة.-7 

 

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

1 

تنظيم مسابقات رياضية وثقافياة )بطلاب مان الجامعاة أو المشارفين  -

ة الرياضية بالمؤسسات يتم عقاد اجتمااع تنسايقي صالب على األنشط
العبين وكرة سالة وكارة  6الجامعة لغاية تنظيم مسابقة في كرة القدم 

يد بالمركب الرياضي برقادة على أن تتكفال الجامعاة باقتنااء البادالت 
الرياضااية والكااؤوس كمااا تااتم مراساالة  المندوبيااة الجهويااة للشاابا  

ة مااا يطلاق علاى الاادورة شاعار "اليااوم والرياضاة لتاوفير حكااام وعااد

الرياضااي المفتااود كمااا يااتم تساااخير حااافالت لتسااهيل تنقاال الفااارق 
الرياضااية ماان القصاارين وساايدي بوزيااد ويااتم تااامين وجبااة الغااداء 

 للطلبة المشاركين بالحي الجامعي برقادة .
 
توجيااه مراساالة الااى االدارة الجهويااة للخاادمات الجامعيااة بااالقيروان -

 كب الرياضي برقادة .لتهيئة المر
توجيااه مراساالة الااى المؤسسااات الجامعيااة ودعااوتهم للمشاااركة فااي -

 التظاهرة.
بعد حصر الفرق الراغبة فاي المشااركة تاتم دعاوة أسااتذة الرياضاة -

 بالمؤسسات الجامعية لوضع برنامج التظاهرة.

 مصلحة شؤون الطلبة. -

 المؤسسات . -
 الطلبة . -

عقاااب نهاياااة السداساااي  - لمؤسسات.باقتراد من الجامعة أو ا -

 االول.
 

2 

 بالنسبة لزيارة معرض تونس الدولي للكتا  -
تلقي مراسلة سواء مان وزارة الثقافاة أو وزارة التعلايم العاالي حاول -

 معرض تونس للكتا 
تتولى الجامعة اصدار مراسلة الى مؤسسات والية القيروان ال تياار 

رة المعارض وتتكفال الجامعاة عدد معين من الطلباة الاراغبين فاي زياا

 بتسخير الحافلة مع امكانية دعم الرحلة ماديا من قبل الجامعة.

 مصلحة شؤون الطلبة. -
 المؤسسات . -

 الطلبة . -

 يوم واحد- مذكرة من الوزارة-


