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  ةـ�سوس الطبة ـ�لي 
 
 

املؤرخ  1974لسنة  83القانون عدد بمقت�ىى  �� ما ي�� ال�لية دثت �لية الطب �سوسةأح

ق باملصادقة ع�� املرسوم عدد و  1974د�سم��  11�� 
ّ
 1974أوت  25املؤرخ ��  1974لسنة  7املتعل

 . واملتعلق بإحداث �لية الطب �سوسة و�لية الطب بصفاقس
  
واملتعلق بالتعليم  2008فيفري  25املؤرخ ��  2008لسنة  19لقانون عدد ح�ام األ  اوفقو 

عّد �لية الطب �سوسة مؤّسسة عمومية ذات صبغة إدار�ة تتمّتع بال�خصية القانونية  ،العا��
ُ
�

للوزارة إ�� اشراف القطا��  ال�ليةتخضع و . واستقالل املا�� وت�حق م��اني��ا ترتيبيا بم��انية الدولة

فة بالتعليم العا�� والبحث العل�يامل�
ّ
إ�� اشراف اداري واملا�� والعل�ي والبيداغو�� �جامعة و  ل

 .سوسة
 
 و 

ّ
املؤرخ  2008لسنة  2716عدد  ح�ام امر ل�لية، وفقا أل إ�� ا لةو املو�الرئيسية ل املهام تتمث

العمل  قواعد س�� لو املتعلق بتنظيم ا�جامعات ومؤسسات التعليم العا�� والبحث و  2008أوت  4�� 

 والتطو�ر العل�ي البحثو  �عد ع  والت�و�  الت�و�  �� ،شرافاملعتمدة م  قبل وزارة ا بال�لية 

 .املساهمة �� تنمية القطاع الص�� بالبالدو  التكنولو��
 
 وأشغاال  سّ��ةم أشغاالو  نظر�ة ادروس لد��ا املرسم�ن للطلبةالطب �سوسة  �لية �سديو 

املؤرخ  1995 لسنة 2601 عدد امر ح�اما أل وفق خارجية وداخلية تر�صاتتنظيم  إضافة إ��تطبيقية 

ق با 1995د�سم��  25�� 
ّ
 الشهادة ع�� التحصيل وشروط الدراسة لنظام العام اطار ضبطملتعل

شهادة وع�� املاجست��  شهادةل ع�� ل�حصو  ادروس ال�لية تؤم كما . الطب �� لدكتور  الوطنية

 .وا�خاص العمومي القطاع�ن طباءوجهة أل امليلية الدراسات التكم
 

 1.615بلغ عدد الطلبة امل�جل�ن بالدراسات الطبية ، 2014-2013وخالل السنة ا�جامعية 

 
ً
و�لغ عدد . طالبا �شهادة الدراسات التكميلية 86طالبا �شهادة املاجست�� امل�ي و 625 إضافة إ��طالبا

  438املدرس�ن 
ً
 حوا�� 2014�� سنة ل�لية ا�لغت م��انية و . ن و ن جامعيو ائياستشف م��م 390مدرسا

املتحصل�ن ع�� الشهادة  عدد و�لغ .تتعلق بم��انية العنوان اول د .أ 711 د تصرفا وتجه��ا م��ا.أ 3.454

              �� طالبا  176و 2013�� سنة طالبا  181و 2012�� سنة طالبا  161الوطنية لدكتور �� الطب

�سب النجاح خالل سنوات الدراسات الطبية ا�خمس قد تراوحت خالل الثالث  علما بأّن  2014سنة 

بالنسبة إ��  %94و %84لسنة او�� و��ن بالنسبة إ�� ا % 84و %75سنوات ا�جامعية اخ��ة ب�ن 

 . لسنة ا�خامسةا
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قم  مدى وتمثلت أهداف الرقابة �� التأكد 
ّ
��ا ع�� الوجه ال�لية �� أداء املهام املو�لة إل توف

�  الط�ي ا�جاري ��ا العمل �شأن الت�و  واملعاي�� وانظمةاملطلوب وم  ال��امها بالقوان�ن وال��اتيب 

ال�لية  �شاط وقد تولت الدائرة النظر �� محاور أساسية م  .ون ال�ليةوالبحث العل�ي وإدارة شؤ 

حماية و ون الطلبة ؤ إدارة ش�و ل�ي البحث الع�و دعم جود��ا �نظام الدراسات الطبية و تطو�ر �علقت ب

 .2014جانفي إ��و  2009وذلك خالل الف��ة م  سنة  ،ممتل�ات ال�لية
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 أبرز املالحظات
 

طار العام �علقت ع�� وجه ا�خصوص باإل مالحظات خلصت أعمال الرقابة إ�� الوقوف ع�� 

وقد تّم . رة شؤون الطلبةو�تطو�ر ودعم جودة الت�و�  والبحث العل�ي و�إدالنظام الدراسات الطبية 

 .تالف��ا العمل ع�� يتعّ�ن ع�� ال�لّية النقائص الوقوف ع�� جملة م 
 

 اطار العام لنظام الدراسات الطبية -

 

 نتيجة ماشهدته منظومة الدراسات الطبية ع�� الصعيد الدو�� وخاصة  التطور الذي فرغم

هاد الدو�� للتعليم الط�ي تم إقرار  بموجب املعاي�� الدولية الصادرة ع  اتح
ّ
لم يتم �عد اتخاذ  فإن

عدم اع��اف الدو��  عنه�افة التداب�� املطلو�ة �� اتجا  الذي رسمته تلك املعاي�� مما قد ي��تب 

�سوسة و�قية �ليات الطب م  قبل �لية الطب  2023بحلول سنة �شهادة دكتور �� الطب املمنوحة 

 الواجبيحدد املراحل وا�خطوات  مت�امل وضع برنامج عملب سراعا ويستد�� هذا الوضع  .التو�سية

 .إتباعها الستكمال متطلبات اعتماد الدو�� ل�ليات الطب التو�سية
 

 مخططات التدريس -
 

ال�لية ع�� �غطية مختلف مراحل الدراسات الطبية بمخططات التدريس ال�ي لم تحرص 

م  �� تقديم الدروس وذلك ع�� الرغم واجب اتباعها طرق البيداغوجية التتضم  تحديد اهداف وال

م  الدروس املتعلقة  الم �غط تلك املخططات سوى جزءو . املعاي�� الدولية معالتم�ىي  ا��جام هذا

 .بالدراسات اساسية امل��مج تأمي��ا خالل املرحلة او�� م  الدراسات الطبية
 

 تنظيم ال��بصات -
 

حيث لم يتم �غطية جميع ضعيفا بة أثناء القيام بال��بصات نظام تأط�� ومتا�عة الطل ظّل 

تر�صات �عض الطلبة رغم تجاوز عدد غيابا��م  ع�� ال�لية صادقتعمال املتا�عة، وقد أال��بصات ب

 .ال��بصات العدد املسموح بههذ  ع  
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 التطو�ر البيداغو�� والتصرف �� التدر�بمشروع  -

 

اهداف الرامية إ�� تطو�ر الدراسات  أحدحث العل�ي يمثل دعم جودة التعليم الط�ي والب

ال�لية لم  غ�� أّن  .الطبية وتحس�ن جودة التعليم والت�و�  و�عز�ز إشعاع مخرجات التعليم العا�� الط�ي

مشروع التطو�ر البيداغو�� والتصرف �� التدر�ب و�شاط  م تتوّصل إ�� تحقيق النتائج املرتقبة 

 �شاط وحدات البحث عدم تطو�ر باملستوى املطلوب وذلك فضال ع   �ا�وحدات البحث املتوفرة لد

 . امحدود إنتاجها العل�ي ال�ي بقي
 

 ترسيم حام�� الشااة  الوطنية ل�ي  سام للحةة بالسنة او�� طب -

 

دراسة الطلبات املتعلقة بت�جيل الطلبة املتحصل�ن ع��  العتمادها عندمعاي��  لم يتّم وضع

اجازة التطبيقية �� علوم وتقنيات الةحة بالسنة او�� طب، امر الذي ترتب عنه الشهادة الوطنية ل

مماثلة دون تقديم م��رات ��جيل طلبة آخر�  �� وضعيات �� ح�ن تم رفض  ة�عض الطلب ��جيل

 .  �افية
 

 قبول الطلبة الوافدين من جامعات أخرى  -

 

يات الطب اخر  الطلبةقبول نقلة �عض تّم أيضا 
ّ
ى إ�� �لية الطب �سوسة دون أن م  �ل

رة 
ّ
ما م  شأنه أن �سمح وهو يتم استصدار مقّرر م  وز�ر التعليم العا�� يضبط عدد البقاع املتوف

��ذا سنو�ا املؤسسات ا�جامعية  أمام الضغوطات ال�ي �شهدها خاصة بقبول طلبة دون غ��هم

يتم  وا�حة معاي�� ات الطب وغياب � التحاق ب�ليعدد الطلبة الراغب�ن � ارتفاعنتيجة ا�خصوص 

 .نقلة الطلبةع�� أساسها 
 

 إعداة و�شر أطروحات الدكتوراه �� الطب -

 

إدارة ال�لية باإلجراءات املعتمدة �شأن املصادقة ع�� مواضيع اطروحات لم تل��م 

جودة  ��يؤثر سلبا م  شأنه أن ا ال يضم  ا�حياد والتقييم املوضو�� للعمل البح�ي و ومناقش��ا، مّم 

 .البحوث
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 إعار  الكتب واملراجع املتوفر  باملكتبة وجرةها -
 

 أنظمة و لم �سع إدارة ال�لية إ�� وضع 
ّ
  م  إح�ام التصرف �� الكتب واملراجع إجراءات تمك

 
ّ
املكتبة ومطابقة نتائجه مع البيانات املضمنة بدفاتر ا�جرد  جرد محتو�ات ال يتّم رة باملكتبة حيث املتوف

كما لم تحرص ال�لية ع�� اس��جاع الكتب . ومعا�ج��ا �� الوقت املناسب الفوارق   م  تحديد بما يمك

كتب ومراجع إعارة فقد تم ع�� سبيل املثال  .للطلبة واملدرس�ن �� املواعيد املحددة املعارةواملراجع 

 وتّم سنوات ة عدإ�� �عض عمليات اعارة ترجع  لم يتولوا إرجاعها رغم أّن مدرسا  127إ�� مختلفة 

 .مدرس�ن غادروا ال�ليةلفائدة البعض م��ا 
 

 إةار  املخزون -

 

التجه��ات إ��  تّم �سليم ضعف أنظمة الرقابة الداخلية ع�� ممتل�ات ال�لية حيثجل ُ� 

  وأأ�خاص 
ّ
ر أية بيانات حول ا�جهة املستلمة جهات مختلفة م  داخل ال�لية وخارجها دون توف

 .عند اقتضاءواس��جاعها  التجه��اتمما ال �ساعد ع�� متا�عة تلك  وتوار�خ خروجها م  املخزن 
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I -  مخططات التدريسالدراسات الطبية و اطار العام لنظام 
 

�علقت  عديد التطوراتخالل العشر سنوات اخ��ة الط�ي  العا�� شهدت منظومة التعليم

مخططات التدريس استخدام القة بالدراسات الطبية و�ذات العالدولية ع�� وجه ا�خصوص باملعاي�� 

 .اساليب البيداغوجية وتطو�ر  �وسيلة لتوحيد
 

 لدراسات الطبيةا عام لنظامطار الا  -أ 
 

تم ضبط اطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل ع�� الشهادة الوطنية لدكتور �� 

           487يحه وإتمامه خاصة باألمر عدد الذي تم تنق 1995لسنة  2601الطب بموجب امر عدد 

الذي نص ع�� أن �شتمل الدراسات الطبية لنيل الشهادة  2010 لسنة 1586مر عدد وا  2008لسنة 

 .مرحلة ثانية تدوم خمس سنواتع�� الوطنية لدكتور �� الطب ع�� مرحلة أو�� تدوم سنت�ن و 
 

وذلك  �ي م  �غي��ات ع�� الصعيد الدو��ما شهدته منظومة التعليم العا�� الط وتماشيا مع

واملعاي�� الدولية املتعلقة بالتعليم الط�ي الصادرة  1997أفر�ل 11الصادرة ��  تفاقية لشبونةبموجب ا

عملت ال�لية خالل السنوات اخ��ة ع�� تطو�ر ، 2003ع  اتحاد الدو�� للتعليم الط�ي منذ سنة 

�ملعاي�� الدولية ال�ي نصت ع�� أن اي رسمته تجا  الذنظام الدراسات الطبية �� ا
ّ
�ليات الطب  تتو�

 .ذلك الطرق البيداغوجية املستعملةبالنماذج ال�ي يمك  اعتمادها لوضع مخطط التعليم وكالتعر�ف 
 

ب��امج تدريس العلوم "وثيقة تتعلق  عرضهاهذا التم�ىي م  خالل ال�لية اعتمدت  وقد

ع يتجم هاوتم م  خالل 2010 ةجو�لي 22�ي لل�لية املنعقد بتار�خ ع�� أنظار املجلس العل" اساسية

 �� وثيقةال��نامج الدرايىي للعلوم اساسية للمرحلة او�� م  الشهادة الوطنية لدكتور �� الطب 

 .تتضم  اهداف البيداغوجية املنتظرة م  الدروس ومحاور تقديمها وحجم ساعات التدريس
 
 2011نوفم��  17 املؤرخ �� 2011لسنة  4132إصدار امر عدد  تّم  ،تكريسا لهذا التم�ىيو 

ق بضبط اطار العام لنظام الدراسات الطّبية املؤّهلة ملمارسة طّب العائلة والتخّصص �� 
ّ
واملتعل

ع�� أن �شتمل الدراسات الطبية ع�� ثالث مراحل عوضا ع  مرحلت�ن  3 هفصل�� نص  الذي الطّب 

ثما�ي سنوات وتدوم وال�ي تدوم طب املؤهلة ملمارسة طب العائلة الكتور �� لنيل الشهادة الوطنية لد

 .حسب اختصاص إ�� إحدى عشر سنة عشرةب متخصص م  الدراسة لنيل الشهادة الوطنية لطبي

لدراسات الطبية بقرار مش��ك م  وز�ر التعليم العا�� ل باملراحل الثالثةضبط أنظمة الت�و�  وت

أح�اما انتقالية  سالف الذكر 2011لسنة  4132كما تضم  امر عدد . الةحة والبحث العل�ي ووز�ر 
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ع�� الطلبة املرسم�ن بالسنوات الثانية   تطبيق ال��اتيب املعمول ��ا قبل صدور  بمواصلةتتعلق 

 .تخرجهم ح�نوالثالثة والرا�عة وا�خامسة وذلك إ�� 
 
املؤرخ ��  2011لسنة  4132عدد  امر  صدور ع�� سنوات أر�ع حوا�� ع�� الرغم م  مرور و 

 فإ 2011نوفم��  17
ّ
 2014-2013بداية السنة ا�جامعية �� ح�ى  �� العمل بأح�امه يتّم الشروعلم ه ن

امر بالنظام الذي حدد   2014-2013و 2013-2012 ت�نا�جامعيت�ن خالل السنتواصل العمل حيث 

ع��اف الدو�� �شهادة ا  أمامعائقا مثل ي وم  شأن ذلك أن، املذ�ور أعال  1995لسنة  2601عدد 

 2023سنة  أجل أقصا �� إذا لم تتحصل  التو�سيةالطب �ليات املمنوحة م  قبل دكتور �� الطب 

جميع �ليات الطب بالدول الناطقة بالنسبة إ��  2003  �� سنة م إقرار الذي ت اعتماد الدو�� ع��

 .باللغة الفر�سية
 
برنامج عمل يحدد املراحل وا�خطوات ال�ي  ضبط وتنفيذ �� اسراعهذا الوضع  يستد��و 

 4132لألمر عدد  صدار القرارات التطبيقيةباست ابدءً  الستكمال متطلبات اعتماد الدو��تباعها إيجب 

�سوسة الطب  ةح�ى يتس�ى ل�ليوذلك  املحددة للدروس باملراحل الثالث للدراسات الطبية 2011لسنة 

 .2023بحلول سنة  تو�سية تأم�ن تخرج د�اترة �� الطب مع��ف ��م دولياالبقية �ليات الطب لو 
 
للعلوم اساسية  ةامج الدراسيتجر�ة تجميع ال�� سراع �� �عميم ا ل�لية كما يتع�ن ع�� ا 

ووضع واعتماد  ع�� دروس املرحلة الثانيةللمرحلة او�� م  الشهادة الوطنية لدكتور �� الطب 

الط�ي والطرق البيداغوجية ال�ي سيتم استعمالها لتقديم الدروس بما يضم   مخطط مت�امل للتعليم

 .ا�خاصة بالدراسات الطبية �جم مع املعاي�� الدوليةينتأم�ن ت�و�  مت�امل 
 

 و��خاا توثيق الدروسو  دريسمخططات التوضع  -ب 
 

ال�ي  يةالطرق البيداغوجهداف و ا تحديد تتضم  تكم  أهمية مخططات التدريس �� �و��ا 

تنسيق ب�ن املدرس�ن الم   ابما يضم  مز�دالطبية تباعها ل�ل مرحلة م  مراحل الدراسات اسيتم 

 غ�� أّن  .وتفادي التكرار والتداخل ب�ن الدروس املخصصة ل�ل مرحلة م  مراحل الدراسات الطبية

الت إ�� عدم �حا�� �عض اقلة التنسيق ب�ن املدرس�ن أدى و تدريس مكتملة ومعتمدة غياب مخططات 

  ،تأم�ن �عض الدروس
ّ
  12تأم�ن ه لم يتم حيث لوحظ أن

ً
  درسا

ً
 �� اختصاص التشر�ح املر�ىي نظر�ا

�� اختالف ما لوحظ م  �سبب لفائدة طلبة املرحلة الثانية وذلك  2013-2012خالل السنة ا�جامعية 

 .والتقيي�ي للمعارف التدري�ىي�ن املدرس�ن ع�� املستو� وجهة نظر
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العل�ي  هاجلسم�ا م  قبل وضع مخططات للدروس تمت املصادقة عل�بت ال�لية ول�ن قام

 
ّ
غط سوى جزء م  الدروس املتعلقة بالدراسات اساسية امل��مج تأمي��ا �لم  تلك املخططات أّن  إال

ا�حية والف��ياء ا�حية  ءخالل املرحلة او�� م  الدراسات الطبية و�� اختصاصات التشر�ح والكيميا

طاتولوجيا وعلم الوراثة �� ح�ن لم والبي
ّ
اختصاصات علم ��خيص امراض وعلم  �غط هذ  املخط

 .سعافشعة وعلم النفس وا امراض ال�لينيكية والتصو�ر باأل 
 

ق م��ا بالعلوم اساسية ا بخصوص توثيق الدروس أّم 
ّ
 تلك الدروس ووضعوخاّصة ما يتعل

        بتار�خ�� جلسته  لل�لية غم م  تأكيد املجلس العل�يفقد لوحظ أنه ع�� الر  ،�� ش�ل ��خ ورقية 

 فإ جراء��ذا ا د ع�� ضرورة التقيّ  2010 جو�لية 22 
ّ
سنة � ال�ع�� سبيل املثال بالنسبة إ م يتّم له ن

سوى ما و�اعتبار طلبة السنوات ا�خمس او�� م  الدراسات الطبية توثيق  2013-2012ا�جامعية 

درسا نظر�ا  18وتوزيع  كما لم تقم ال�لية بن�خ .ال�ي تم تقديمهاالدروس  م  مجموع%  57يناهز 

ق
ّ
اختصاصات التشر�ح ��ّم القسط اك�� م��ا م  الدراسات الطبية  او�� والثانية املرحلةب تتعل

 .املر�ىي
 

فقد وافق املجلس العل�ي ،الك��ونيةع�� محامل وفيما يتعلق برقمنة الدروس ووضعها 

ع�� مشروع إحداث شبكة معلوماتية داخلية  2011نوفم��  10بتار�خ  ةلسته املنعقدلل�لية �� ج

الدور�ات العلمية وترك�� و طالع ع�� جداول اوقات وال��امج التعليمية لتمك�ن الطلبة واملدرس�ن م  ا 

طالع ووضعها ع�� ذمة الطلبة بما �ساعدهم ع�� ت��يلها وا بالدروس املنسوخة  ةخاصقاعدة بيانات 

  .عل��ا �ش�ل مسبق قبل حضور الدرس بال�لية
ّ
باملتا�عة الالزمة حيث لم  ظيحهذا املشروع لم  أّن  إال

 .�سع ال�لية إ�� جمع ما توفر م  مراجع ووضعها بقاعدة بيانات الشبكة املعلوماتية
 

 املحدة  ل�ل مرحلة من مراحل الدراسات الطبية التدريسساعات أم�ن ت -ج 
 

 1996أكتو�ر  11 ��املش��ك لوز�ري الةحة العمومية والتعليم العا�� املؤرخ حّدد القرار 

ق بضبط نظام الدراسات وامتحانات كما تم تنقيحه 
ّ
 2005أكتو�ر  11�� بالقرار الصادر واملتعل

ا�خمس او�� م  الدراسات لسنوات �ل سنة م  ابالنسبة إ�� جما�� لساعات التدريس ا ا�حجم 

 .الطبية
 
حصر عدد ساعات التدريس املنجزة لفائدة الطلبة م  مختلف مستو�ات م  خالل �ن تبو 

يقل ع   التدريسم  ساعات  اعددال�لية أّمنت  أّن  2013-2012سنة ا�جامعية لبالنسبة إ�� ا ةالدراس

م   % 6,5بحوا��  وذلك لدراسات الطبيةا�خمس لسنوات الب�ل سنة م   ةا�حدود الدنيا املطلو�

 .املطلوب تأمي��ا التدريسدد ساعات إجما�� ع
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أساليب مستوى  تطور ا�حاصل ��للاخذ �ع�ن اعتبار �عدم  النقصبررت ال�لية هذا  وقد

م ال�ي أصبحت �عتمد باإلضافة إ�� اساليب القديمة املتمثلة 
ّ
الدروس النظر�ة والدروس �� التعل

 ال�خصيةواشغال ) Stage Appliqué(طبيقي ال��ّبص الت أسلو�ي) TP-TD-Cours(التطبيقية واملس��ة 

تحديد ساعات التدريس الفعلية احتساب ال يتم عند يث ح )Travail personnel contrôlé(املراقبة 

اتخاذ التداب�� الالزمة لوضع نظام يتع�ن ع�� إدارة ال�لية  ولذا. و��ناسلي  الساعات املتعلقة ��ذعدد 

 .الطبيةاعتبار جميع اساليب املتبعة �� تأم�ن الدراسات متا�عة لساعات العمل املنجزة ب
 

 ،معاي�� الدوليةللتحس�ن أساليب تقديم الدروس وفقا حرص ال�لية ع�� تم �� إطار ول�ن 

 ،و�عو�ضها بدروس مس��ة موجهة ملجموعات صغ��ة م  الطلبة التقليص م  حجم الدروس النظر�ة

 
ّ
  أّن  إال

ّ
 . لم �ساعد ع�� التوسع �� تطبيق هذا اسلوبلك لذر القاعات الالزمة عدم توف

 

 نظيم ال��بصاتت -ة 
 

وز�ري الةحة العمومية والتعليم العا�� املش��ك لقرار الم   9و 5 �نعمال بمقتضيات الفصل

ب��بصات ��يا�ل �حية وأقسام طلبة املرحلة او�� ينتفع ،سابق الذكر 1996أكتو�ر  11املؤرخ �� 

راجعة بالنظر إ�� ال�لية تحت مسؤولية رسساء اقسام املعنية �� الطب ا�جما�� استشفائية جامعية 

 .واملعا�جة التمر�ضية وعلم ��خيص امراض باإلضافة إ�� تر�ص صيفي سنوي يدوم شهر ونصف

الطب " مجاالم��ا  مجاال 11وتوزع تر�صات املرحلة الثانية ع�� سنوات الدراسة الثالثة و�شتمل ع�� 

 ".ختصاصات ا�جراحيةا�جراحة وا "و" صات الطبيةواختصا
 

م ع�� إدارة ال�لية وضع حتّ تي ،أهمية ال��بصات �� ت�و�  طلبة الدراسات الطبيةإ��  ونظرا

 
ّ
كراس ال�لية مسك ت ،�� هذا اطارو .القيام بال��بصات ��ا م  تأط�� ومتا�عة الطالب أثناءنظام يمك

� ،ال��بص
ّ
تضمينه جميع ذلك باملتدخلة متا�عة س�� ال��بصات التطبيقية و م  خالله اطراف  تتو�

 بيّ أعمال الرقابة  غ�� أّن  .تر�صف��ة �ل البيانات الالزمة لتقييم الطالب �� آخر 
ّ
مسك ه لم يتم نت أن

 . كراسا �ان يف��ض ع�� ال�لية مسكها 30تر�ص م  أصل  كراس 19سوى 
 

أكتو�ر  11مومية والتعليم العا�� املؤرخ �� م  قرار وز�ري الةحة الع 11الفصل كما ينص 

غيابات ال الطالب عددو�� حالة تجاوز  �� ال��بصات إجباري ا�حضور " ع�� أّن املذ�ور أعال   1996

ات�ح  ،وخالفا لذلك ."�عت�� ال��بص غ�� مصادق عليه و�ج�� الطالب ع�� إتمام ف��ة تدارك ااملسموح ��

            ا�جامعية��بص�ن باملؤسسات الةحية خالل السنة عند مقارنة قائمات ��جيل حضور امل

عل��ا  اطالبا مصادق 18الرئيسية أّن ال�لية قد اعت��ت ترّ�صات  ��اومحاضر نتائج دور  2012-2013

 ال�لية ضم  ردها بأّن  أفادتول�ن  .ع  ال��بصات العدد املسموح به بالرغم م  تجاوز عدد غيابا��م



915 
 

ا قد تم تةحيحها م  خالل تنظيم حصص تدارك وم  خالل �عديل �عض اخطاء ا�حاالت املشار إل��

 �� ��جيل ا�حضور،  إالواردة بجداول ا�حضور �سبب سهو أو خط
ّ
  إال

ّ
ن أثناء القيام بأعمال يتب�ّ لم  هأن

 .كما لم تدل ال�لية ضم  ردها بما يفيد ذلك.تداركالما يفيد قيام الطلبة املعني�ن بف��ة الفحص 
 

II -  التطو�ر البيداغو�� والتصرف �� التدر�بمشروع 
 

خالل  وزارة التعليم العا�� تأقرّ  ،الت�و� �جودة  ودعما العا�� التعليم تطو�ر برنامج إطار ��

 والبحث العا�� التعليم مؤسسات مشاريع تنافسية ��دف إ�� تمك�ن آلية لتمو�ل 2009-2006 الف��ة

 ،طار�� هذا ا و .والتدر�ب الت�و�  جودة لتحس�ناصة ب�ل م��ا تطو�ر�ة خمشاريع تنفيذ  م  العل�ي

ي ظحالذي " التطو�ر البيداغو�� والتصرف �� التدر�ب"اق��حت �لية الطب �سوسة تنفيذ مشروع 

�� ب�ن الطرف�ن بموجب اتفاقية امل��مة وتم  .د.أ 600 بمبلغبموافقة الوزارة ورصدت له م��انية 

 .�لية باإلشراف ع�� تنفيذ املشروعد الت�ليف عمي، 2007نوفم�� 
 

 شروعامل تن�يذ -أ 
 

 
ّ
م  الوقوف عند �عض دعم جودة التعليم العا�� مشروع  تنفيذت أعمال الرقابة ع�� نمك

 
ّ
م   ي تمت املصادقة عليهذاملشروع ال ناتقت ع�� وجه ا�خصوص �عدم ال��ام بم�وّ اخالالت �عل

رغم التمديد املطلوب  ع�� النحو  هناتيذ �عض م�وّ وعدم تنفالعل�ي قبل وزارة التعليم العا�� والبحث 

التجه��ات والوسائل البيداغوجية ال�ي �عض استخدام عدم ذلك إضافة إ�� و  تنفيذ املشروعآجال �� 

 .نتاجها �� إطار املشروعإتم 
 

  فقد
ّ
ت تحميل�ح أّن ال�لية ات

ّ
  تول

ّ
مليات �ا ع  ع�املشروع عمليات غ�� م��مجة مقابل تخل

 قد و . الوزارة طلب موافقةتقديم ما يفيد  وذلك دون  ،ت�لف��اخفيض �� م��مجة أو الت
ّ
 قت هذ �عل

د بإعداد استبيان وكراس شروط حول ممارسات التقييم واقتناء .أ 72ال�ي بلغت قيم��ا  التعديالت

�خارج أل�خاص وتمو�ل مهمات استطالعية با وتنظيم منتديات واقتناء أثاث م�اتب إعالمية ةمنظوم

خدمات املساندة  وقامت ال�لية بالتخ�� ع  عمليات مدرجة بال��نامج م  بي��ا.غ�� معني�ن بال��نامج

 .الفنية والت�و�  واقتناء مراجع للبحث و��يئة مركز التطو�ر البيداغو��
 

عمليات ذات العالقة باملسائل املشروع �س��دف تطو�ر الت�و�  وال وع�� الرغم م  أّن 

 البي
ّ
  داغوجية، إال

ّ
اعتمادات املخصصة لعمليات الت�و�  واملسائل البيداغوجية واقتناء  ه لوحظ أّن أن

 
ّ
وذلك نتيجة عدم  % 39و % 19و%  56ع�� التوا�� �� حدود  املراجع العلمية لم يتم اس��الكها إال

 .تنفيذ �عض العمليات امل��مجة ��ذا ا�خصوص
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رغم و  ،نواتمدة تنفيذ املشروع بثالث سحددت مة اتفاقية امل��  ع�� الرغم م  أّن و 

            التمديد �� تلك املدة �سنة ونصف بطلب م  ال�لية واتفاق ع�� ختم املشروع �� أجل أقصا 

  2013جوان  30
ّ
  إال

ّ
 .ه لم يتم ح�ى ذلك التار�خ ان��اء م  تنفيذ جميع م�ونات املشروعأن

 

�ات ال�ي تم اقتناسها �� إطار املشروع فقد بينت املعاينات ا فيما يتعلق باستخدام التجه�ّم أ

م  التجه��ات اعالمية والسمعية  وجود العديد 2014جانفي��  قام ��ا فر�ق الرقابةامليدانية ال�ي 

اتفاقية امل��مة  وع�� الرغم م  أّن . 2009رغم اقتناء البعض م��ا منذ سنة  غ�� املستخدمةالبصر�ة 

ورة أن يقوم مدير املشروع بمسك �جل خاص بمتا�عة استعمال التجه��ات قد نصت ع�� ضر 

واملعدات واملراجع الوثائقية املقتناة �� إطار املشروع ح�ى يتس�ى لل�لية تقييم مستوى استخدامها 

 تومدى ا�ع�اس ذلك ع�� جودة ال
ّ
  عليم، إال

ّ
 .ه لم يتب�ن مسك ال�جل املذ�ور أن

 

 املنتظر  من املشروع تحقيق النتائجتقييم مدى  -ب 

 

 هداف والنتائج املنتظرة م ا  ،ملف طلب املوافقة ع�� املشروعبنت الوثيقة املرفقة تضّم 

 : املحققة، وقد غطت تلك املؤشرات ا�شطة التاليةالنتائج اداء و  قيسومؤشرات ومعاي��  املشروع
 

لتقييم املتعلق �شاط تقييم التدر�ب والتعليم وتدعيم املمارسات املعتمدة �� ا -

 ؛ بالدراسات الطبية

 ؛ �شاط التطو�ر والت�و�  البيداغو�� �جملة املدرس�ن -

 .�شاط خدمات الدعم البيداغو�� املوجهة للمدرس�ن والطلبة -
 
واملهمات  العمل وامللتقيات البيداغوجية ات�� هذا اطار تنظيم العديد م  ورشتّم ل�ن و 

هاقتناء ال��مجيات واجهزة الالزمة لعملية التقييم، تّم  كمااستطالعية حول عمليات التقييم 
ّ
لم  فإن

بتقييم النتائج ال�ي تم تحقيقها �جنة قيادة املشروع  ما يفيد قيام 2014 جانفي إ�� غاية شهرن يتب�ّ 

و�عزى هذ  الوضعية إ�� عدم القيام بالدراسات الالزمة . ومدى ا�ع�اسا��ا ع�� تحس�ن جودة التعليم

�� توف�� مستلزمات التقييم واقتناء  الشروعوضع من�جية التقييم قبل عدم احتياجات و لتحديد 

 ساهمكما . لعمليات التقييم وظلت بالتا�� غ�� مستخدمة م��اءمالال�ي تب�ن فيما �عد عدم و التجه��ات 

تصاصات واخاالختبارات وامتحانات ال�لينيكية وال��بصات املنجزة علق بقاعدة بيانات تت غياب

 .القيام بتلك اعمال �� عدمال�ي تم تدريسها خالل ف��ة تنفيذ املشروع الطبية 
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  ،هاال�لية ضم  ردّ  ول�ن أفادت
ّ
 الوضع فإّن  2014سبتم��  24غلق املشروع ��  ه قد تّم بأن

ع�� وا�ع�اسات ذلك املشروع تحقيق أهداف جراءات الالزمة لتقييم مدى ضرورة اتخاذ ا �ستد�� 

 .التعليم والتدر�ب بال�لية جودة
 

III -  البحث العلمي�شاط 
 

واملتعلق بضبط تنظيم مخابر  1997ماي  19املؤرخ ��  1997لسنة  939 �� إطار امر عدد

النصوص ب إتمامهه أو ينقحت تّم  كما ،البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق �سي��ها

الطب �لية ع�� مستوى  تّم  2009مارس  2املؤرخ ��  2009لسنة  644 امر عددم��ا الالحقة وخاصة 

 . وحدات خدمات مش��كة للبحث وثمانوحدة بحث عل�ي  41وحدة بحث م��ا  49إحداث �سوسة 
 

 و 
ّ
، م  الوقوف 2012منذ إحدا��ا وح�ى مو�� سنة �شاط تلك الوحدات اطالع ع��   مك

 ع�� م
ّ
 .هيلهاوتأ نتاجها العل�يوإادات اس��الك اعتم نسقبقت ع�� وجه ا�خصوص الحظات �عل

 

 يموحدات البحث العلس�الال  اعتماةات املرصوة  لا -أ 
 

          خالل الف��ةلوحدات البحث م��انية الدولة  م بلغت قيمة اعتمادات املرصودة 

    �حوا� 2012د ��ا واملصروفة ح�ى ��اية سنة د و�لغت قيمة املبالغ املتعهّ .م 4,8 حوا�� 1999-2012

 41وحدات م  ضم   8 �شاط أّن ن وتب�ّ . املرصودة اتم  قيمة اعتماد%  71د أي ما يمثل .م 3,5

 وحدة بحث عل�ي 
ّ
تراوحت تلك النسبة حيث  ،عتمادات املرصودة لهابضعف �سبة اس��الك ا  سما�

 %. 43و%  5ب�ن 
 

فقد  .�سبيا ةلف��ات طو�لو اخرى كما لوحظ عدم رصد اعتمادات للعديد م  الوحدات 

ال�ي لم ترصد عدد الوحدات  ارتفاعالبيانات املتوفرة ��ذا ا�خصوص طالع ع�� م  خالل ا  تبّ�ن

وحدات لم  5 م��ا وحدة 12إ��  2011ليصل �� سنة  2011-2005   طيلة الف��ةاعتمادات  لفائد��ا

 .منذ ست سنوات اعتماداتترصد لها 
 

 أّن  �شاط وحدات البحث العل�يامعة سوسة حول م  جتفيد التقار�ر املتحصل عل��ا و 

راجع باألساس إ�� ضعف �شاط تلك الوحدات وعدم ��جيلها  لفائد��ا عدم تخصيص اعتمادات

     بوزارة ى أدّ  وهو ما وجب اتفاقيات امل��مة �� الغرضفق عليه بملنتائج علمية حسبما هو متّ 

ة البحث املتعلقة بموضوع ر بإيقاف �شاط وحداتخاذ قراإ�� التعليم العا�� والبحث العل�ي 

"Navigation 3D et chirurgie virtuelle " بموضوعووحدة البحث املتعلقة                                             

"Les hydrocéphalie congénitales". 
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 ّن فإ عملةغ�� املست اعتماداتوتراكم م  تزايد عدد الوحدات غ�� النشطة وع�� الرغم 

وزارة التعليم دارة العامة للبحث العل�ي با املصا�ح املختصة بال�لية لم تتخذ إجراءات بالتنسيق مع 

املستعملة واق��اح إعادة توظيفها بل لوحظ �� عتمادات غ�� والبحث العل�ي �حصر قيمة ا عا�� ال

اطها �� أغراض غ�� ال�ي يقاف �شإاعتمادات املخصصة لوحدات تم  با���عض ا�حاالت استخدام 

 .خصصت م  أجلها
 

وال�ي متا�عة مقتنيات وحدات البحث العل�ي م  تجه��ات علمية وإعالمية ا فيما يتعلق بأّم 

يةفقد  د.م 1,9حوا��  2012 � مو��بلغت قيم��ا �
ّ
ة تلك لم تضع إجراءات عملية ملتا�ع لوحظ أن ال�ل

  املمتل�ات لتلكإجراء جرد دوري  �تتو� ال حيث   املقتنيات
ّ
ر الظروف للتحقق م  وجودها وم  توف

 .املناسبة �حماي��ا م  التلف وسوء استخدام
 

 لوحدات البحث نتاج العلميا  -ب 
 

 
ّ
وحدات البحث �� �شر مقاالت علمية أو م�خصات البحوث لل انتاج العل�ي يتمث

، وذلك �اع بالداخل أو با�خارجوالدراسات وإصدار مؤلفات ومراجع بيداغوجية و��جيل براءات اخ�

 .تنظيم تظاهرات علميةإضافة إ�� 
 

م ��جل وحدات لال�عض  أّن ، نتاج العل�ي لوحدات البحثحول ا البيانات املتوفرة  فيدتو 

توفق عديد عدم ، وذلك إضافة إ�� ضعيفاخرى ا وحدات �عض ال إنتاجوأّن  يذكر نتاج عل�يإأي 

 .بر ووحدات بحث وطنية أو أجنبيةخابمر�ط صلة �عاون  ��حدات الو 
 

إ��  وأعلمية القاالت امل وأبحوث �عض الوع�� الرغم م  توصل �عض الوحدات إ�� إنتاج 

  م تلك النتائج لم فإّن  ��جيل ثالث براءات اخ��اع، 
ّ
وقد  .تحقيق مداخيل مالية لفائدة ال�لية تمك

 .والتسو�ق اهمّية الالزمةعل�ي ال�شر نتائج البحث موضوع إيالء بررت ال�لية ذلك �عدم 
 

باعتبار ولم �ساعد غياب مخابر البحث ب�لية الطب �سوسة ع�� �عز�ز �شاط انتاج العل�ي 

هيا�ل أساسية إلنجاز أ�شطة البحث العل�ي والتطو�ر التكنولو�� �� ميادي  �عّد مخابر البحث  أّن 

  �لية الطب �سوسة ال  لوحظ أّن إذ . العلوم والتكنولوجيا
ّ
ع�� مخابر بحث �� ح�ن  2012ر إ�� غاية تتوف

ر لدى �لية الطب 
ّ
ية الطب ببيتوف

ّ
ية الطب  صفاقستو�س خمسة مخابر ومخ��ي  ب�ل م  �ل

ّ
و�ل

 .املنست��ب
 

  أّن لوحظ  ،م  جهة أخرى و 
ّ

ع�� ال يتوفران م  جامعة سوسة و�لية الطب �سوسة  كال

نتج��ا وحدات البحث ال�ي ألمية وم�خصات البحوث املقاالت الع حول  نةمكتملة ومحيّ قاعدة بيانات 



919 
 

مساهم��ا  ومدىب�لية الطب �سوسة ع�� تقييم أداء وحدات البحث  ولم �ساعد هذ  الوضعية .العل�ي

م  خالل تحديد �عض املؤشرات املعمول ��ا �� هذا املجال ع�� غرار  �� تطو�ر البحث العل�ي، وذلك

ملفهرسة وعدد املنشورات الصادرة ع  �ل وحدة بحث وعدد عدد املنشورات املدرجة بالنشر�ات ا

 . �ل باحث� �إاملنشورات بالنسبة 
 

جملة م  املعطيات حول   تضّم  دليل بإعداد 2009ل�ن قامت جامعة سوسة �� سنة و 

 فإّن  جنبيةا ؤسسات عدد م  املمع  تعاون المجاالت و وحدات البحث العل�ي وأهم املنشورات العلمية 

       تم تحي�ن الدليل املذ�ور بالنتائج امل�جلة خالليحيث لم  بالعناية الالزمة ظيحود لم هذا املجه

 . 2013-2009الف��ة 
 

وع�� الرغم م  أهمية أعمال املتا�عة �� التحقق م  حس  س�� عمل وحدات البحث 

 
ّ
متا�عة تنفيذ  ع�� ام تحرصفإّن ال�لية وا�جامعة لقها �� بلو  اهداف املنتظرة م  �شاطها وتوف

اتخاذ ع�� و�التا�� العقود امل��مة ب�ن وزارة التعليم العا�� والبحث العل�ي وال�لية ووحدات البحث 

 .جراءات التةحيحية �� الوقت املناسب و�لما اقتضت ا�حاجة ذلكا 
 

�ح و 
ّ
نتائج البحث العل�ي لوحدات لحصر  م مقارنة بما قامت به �ليات الطب اخرى ات

، أّن �لية الطب سائل النشر املتاحةو  ع��ا�خاص ��ا و " الواب"تا�عة لها و�شرها ع�� موقع البحث ال

إ�� العمل ع�� مدعوة ال�لية  وتبقى، "واب"هذا املنوال رغم توفرها ع�� موقع �سوسة لم تن�ج ع�� 

 .�اا�خاص �" الواب"إدراجها بموقع املنشورات باملجالت والنشر�ات املفهرسة أو املصّنفة و حصر جميع 
 

�ا ستس�� مستقبال إ�� مواكبة املجهودات ال�ي تبذلها ال�ليات بأ�ّ  وقد أفادت ال�لية �� ردها

اخرى �شأن حصر نتائج البحث العل�ي لوحدات البحث التا�عة لها والعمل ع�� مز�د التعر�ف ��ا م  

ملز�د  وذلك لنشر املتاحةخالل املوقع الك��و�ي لل�لية وم  خالل �شر املقاالت بمختلف وسائل ا

 .بال�لية البحث العل�ينتائج تثم�ن 
 



920 
 

 هيل وحدات البحث العلميأت -ج 
 

التعليم العا�� والبحث ة وزار قامت  ،سالف الذكر 2009لسنة  644عدد تطبيقا ألح�ام امر 

ئمة ��دف إ�� تأهيل وحدات البحث القا برنامجوضع بالةحة العمومية زارة و بالتنسيق مع العل�ي 

ح�ام تنسيقها وتثمي��ا تجميع جهود البحث العل�ي وإقبل صدور امر املذ�ور أعال ، وذلك �غية 

 .إ�� نظام مخابر�ا رتقاء �ا و
 

ع  وز�ري التعليم العا�� والبحث  2010در �� أكتو�ر اطار بموجب املنشور الص�� هذا ا وتّم 

بحث املختصة �� مجال الةحة واملحدثة ب�ليات بتأهيل وحدات الاملتعلق و العل�ي والةحة العمومية 

رزنامة وضع إجراءات التأهيل و سنان و�املؤسسات العمومية للةحة، تحديد الطب والصيدلة وطب ا 

 .2010د�سم��  31لدى ال�لية املعنية �� أجل أقصا   تضبط آجال إيداع ملفات طلب التأهيل
 

  ��ذا ا�خصوص أعمال الرقابة و�ّينت
ّ
 14سوى تقديم  2013سبتم��  إ�� غاية ه لم يتمأن

رتقاء ال ابطلبات بقية ال�علقت و قائمة  بحثوحدات لب م��ا بإعادة تأهيل اطم 9�علقت مطلب تأهيل 

وزارة التعليم  ووافقت .% 35�لية أي بنسبة للا�عة وحدة بحث ت 41م  جملة  ، وذلكنظام مخابرل

 3وإحداث  فقطوحدات  5ع�� تأهيل  2013فري مكتو��ا املؤرخ �� في ضم العا�� والبحث العل�ي 

يمثل ما  أيوحدات  8جراءات تأهيلها قد بلغ عدد الوحدات ال�ي استكملت إ � فإّن ، و�التا�مخابر

 .  إجما�� الوحدات التا�عة لل�ليةم%  20�سبة 
 

وحدات بقية جراءات الالزمة �شأن تأهيل ضرورة اسراع �� اتخاذ ا يستد�� هذا التأخ�� و 

 واصلت رغمتلك الوحدات  وأّن خاصة املتوفرة لد��ا،  ح�ى يتس�ى ترشيد استخدام اعتماداتالبحث 

 .لد��ااس��الك اعتمادات املتبقية إعادة تأهيلها عدم 
 

IV - وحماية ممتل�ات ال�لية ون الطلبةؤ إةار  ش 
 

قبول ةحة و م حام�� الشهادات الوطنية لف�ي سامي لليترس نقائص ع�� مستوى  ��جيلتّم 

إدارة أطروحات  وع�� مستوى طبية أخرى سواء �انت وطنية أو أجنبية  �لياتالوافدي  م  الطلبة 

 .كما �ّجلت نقائص أخرى تخّص حماية ممتل�ات ال�لية.الدكتورا  �� الطب
 

 ترسيم حام�� الشااة  الوطنية ل�ي  سام للحةة بالسنة او�� طب -أ 
 

واملتعلق  2000أكتو�ر  17املؤرخ ��  2000لسنة  2391م  امر عدد  18ينّص الفصل 

بضبط اطار العام لنظام الدراسة وشروط ا�حصول ع�� الشهادة الوطنية لفّ�ي سام للةحة ع�� 
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إم�انية ال��خيص �حام�� الشهادة الوطنية لفّ�ي سام للةحة �� ال��سيم بالسنة او�� ب�لية طب أو 

روط وطرق ال��سيم بقرار مش��ك م  وز�ري التعليم العا�� ع�� أن تضبط ش طب أسنان أو صيدلة

 . ع�� اق��اح املجلس العل�ي للمؤسسة املعنية و�عد مداولة مجلس ا�جامعة والةحة العمومية بناءً 
ّ
 إال

 .ذلك القرار لم يتم إصدار  أّن 
 

 2012-2011و 2011-2010خالل السنوات ا�جامعية الطب �سوسة �لية تلقت  وقد

�عض املطالب للت�جيل بالسنة او�� طب لطلبة متحصل�ن ع�� الشهادة الوطنية  2013-2012و

 . لاجازة التطبيقية �� علوم وتقنيات الةحة
ّ
عدم وجود معاي�� معتمدة يتم ع�� لونتيجة  هغ�� أن

ت قبول ال�لية  فإّن  ،أساسها دراسة تلك الطلبات
ّ
طلبات أخرى  ت�عض الطلبات �� ح�ن رفض تول

 . تقديم م��رات �افيةمماثلة دون 
 

ع�� رأي �جنة متخصصة تم  اقد تم بناءطلبات ال قبول تلك فادت إدارة ال�لية بأّن أول�ن 

اتخاذ عدم  جراء معمول به منذ التسعينات، فإّن هذا ا    قبل املجلس العل�ي و�أّن �عيي��ا للغرض م

تلك  خصوصم  قبل ال�لية ب القرارات املتخذةفقد القرار املش��ك املذ�ور أعال  م  شأنه أن ي

 .الطلبات مشروعي��ا
 

 قبول الطلبة الوافدين من جامعات أخرى  -ب 
 

واملتعلق  1995د�سم��  25املؤرخ ��  1995لسنة  2601م  امر عدد  14ينص الفصل 

بضبط اطار العام لنظام الدراسة وشروط التحّصل ع�� الشهادة الوطنية لدكتور �� الطب كما تّم 

ه  2005ماي  5املؤرخ ��  2005لسنة  1457باألمر عدد  تنقيحه
ّ
رة ع�� أن

ّ
يمك  و�� حدود البقاع املتوف

للطلبة الذي  �ستجيبون لشروط النجاح �� دراسات املرحلة او�� أو دراسات السنوات املوالية 

رة بمقرر م
ّ
  وز�ر انتقال أثناء الدراسة م  مؤسسة إ�� أخرى ع�� أن يضبط عدد البقاع املتوف

 .وتمنح النقلة بمقرر م  رئيس ا�جامعة املعنية. العا�� التعليم
 

م  خالل فحص ملّفات الطلبة الذي  تّم ��جيلهم بالسنة الثالثة م  �� هذا املجال تبّ�ن و 

  2014-2013و 2013-2012و 2012-2011الدراسات الطبية خالل السنوات ا�جامعية 
ّ
ه تّم قبول أن

ي 19 نقلة
ّ
دون و ات الطب اخرى إ�� �لية الطب �سوسة بناء ع�� موافقة رئيس ا�جامعة طالبا م  �ل

رةيتم أن 
ّ
وم  شأن التصّرف ع�� . استصدار مقّرر م  وز�ر التعليم العا�� يضبط عدد البقاع املتوف

اقتصار ع�� موافقة رئيس ا�جامعة كما تم . قبول طلبة معّين�ن دون غ��همأن �سمح ب هذا النحو

درسوا املرحلة او�� م  الدراسات الطبية ببلدان والذي  طالبا م  ذوي ا�جنسية التو�سية  18 لقبول 

 .أجنبية
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، ال يمنع انتقال أثناء �ور أعال املذ 1995لسنة  2601امر عدد  وع�� الرغم م  أّن 

ضوع هذا املو فإّن  الدراسة م  مؤسسة جامعية إ�� أخرى وم  قبول الطلبة الدارس�ن با�خارج، 

لطلبة الراغب�ن �� التحاق عدد ا ارتفاعض سنو�ا املؤسسات ا�جامعية لبعض الضغوطات نتيجة �عرّ 

و�تعّ�ن ��ذا ا�خصوص ع�� ال�لية  .غياب املعاي�� ال�ي يتم ع�� أساسها دراسة الطلبات��  ب�ليات الطب

جراءات الالزمة ذ ا اتخا، نقلة الطلبةع�� قرارات والشفافية إضفاء مز�د م  املشروعية و�غرض 

م   شروط نقلة الطلبةو الستصدار اداة القانونية ال�ي تحدد ضوابط بالتنسيق مع الوزارات املعنية 

 .�لية إ�� أخرى وقبول الطلبة الدارس�ن با�خارج
 

 الدكتوراه �� الطب أطروحاتو�شر إعداة  -ج 
 

�علقت بإجراءات حظات ال م إ�� الوقوف ع��ع�� إعداد اطروحات فضت أعمال الرقابة أ

 .وتأط�� الطلبة ومناقشة اطروحات و�شرهاواضيع املاختيار 

 

                               م  القرار املؤرخ �� 25ينص الفصل  ،ففيما يتعلق باختيار مواضيع البحث

 ��تتّم املصادقة عاملتعلق بضبط نظام الدراسات ب�لية الطب �سوسة ع�� أن  2005أكتو�ر  11

موضوع اطروحة م  قبل عميد ال�لية �عد استشارة �جنة اطروحة ال�ي ستقوم بمناقشة البحث 

وخالفا لذلك، لوحظ عدم ال��ام إدارة ال�لية �عرض مواضيع اطروحات ع�� ال�جنة  .نجاز إ�عد 

ل�ي قابلية املوضوع للبحث ومدى مساهمته �� إثراء البحث العللتثبت �ش�ل مسبق م   املذ�ورة

أو�لت هذ  الرقابة املسبقة ع�� املواضيع املق��حة بحيث ،وللوقاية م  حاالت التكرار وانتحال العل�ي

 .مختلفة ع  �جنة اطروحةب��ا يتركتم �شكيلها م  قبل عميد ال�لية لألطروحات إ�� هيئة 

 

كتورا  الد�عّد �سبة تأط�� الطلبة عند قيامهم بأعمال البحث �� إطار إعداد أطروحة و 

ن �� هذا املجال م  خالل �ّ وتب .مؤشرا هاما لقياس مدى إيالء العناية ال�افية لضمان جودة البحوث

ه أطروحةدير م م  طرف �ّل تأط��هم املسموح بللطلبة اق�ىى مقارنة العدد 
ّ
خالفا للمعاي��  أن

هذا املؤشر  ّن أى كحد أق�ى ل�ل مؤطرأطروحات  3وضعت املعمول ��ا لدى �ليات الطب اخرى وال�ي 

م  عدد اطروحات %  48حوا�� إ�� أطروحات ل�ل مؤطر، وذلك بالنسبة  6بلغ الطب �سوسة  �لية ��

سمح ملديري اطروحات �ال  وم  شأن هذ  الوضعية أن. 2012-2001 ال�ي تم إعدادها خالل الف��ة

 ودة البحوث خاصة وأّن ضم  جتال م  شأ��ا أيضا أن و  .�ّل طالببتوف�� الوقت ال�ا�� لتأط�� 

 .  بعة �شأن إعداد اطروحات تؤدي بالضرورة إ�� التصر�ح بنجاح اطروحةجراءات املتّ ا 
 

 أّم 
ّ
فع�� الرغم م  تخ�� إدارة ال�لية بداية م  سنة  ،ق بمناقشة اطروحاتا فيما يتعل

لة �� أن سابقاع�� اجراءات املعمول ��ا  2003
ّ
روحة رئاسة �جنة مناقشة يتو�� مدير اط واملتمث
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النظر ��  ّن فإ، عز�ز جود��اإلضفاء مز�د م  املصداقية ع�� أعمال البحث و� ، وذلكاطروحة

� مديري اطروحات �� تبينجراءات املتبعة حاليا ا 
ّ
 أّيام ع  تلك املهمة �عض ا�حاالت تخ�

ً
قليلة قبل  ا

ي أن.حة�جنة مناقشة اطرو كرسساء لو�عي��م مناقشة اطروحة 
ّ

ال يضم   وم  شأن مثل هذا التم�ى

 . ا�حياد والتقييم املوضو�� للعمل البح�ي
 

تحقيق تثم�ن العمل البح�ي  و ال�ي يمك  م  خاللها  العوامليعت�� �شر اطروحات م  و 

  ،اطروحاتال�ي تضمن��ا استفادة م  املادة العلمية 
ّ
�شر جال ملتول  إدارة ال�لية لم أّن  إال

سند أل�حا��ا مالحظة  قدعدد اطروحات م   % 22 فبالرغم م  أّن  .العناية ال�افيةات اطروح
ُ
أ

عدد فإّن  وهو أع�� تقدير يمك  ا�حصول عليه" نئة ال�جنة واق��اح جائزة اطروحةف جدا مع ��مشرّ "

لتقييم غ�� متناسقة مع مالحظة ا �عت�� و�� �سبة %  10لم تتجاوز  ها فعال اطروحات ال�ي تم �شر 

مراجعة معاي�� ع�� مستقبال �ا ستعمل فادت ال�لية �� ردها بأ�ّ أوقد . املسندة م  قبل �جنة اطروحة

 .والس�� إ�� �شرها بمختلف الوسائل املتاحة نتقاء القابلة للنشر م��اتصنيف اطروحات ال 
 

قاعدة  و��دف ت�و� و�� إطار الس�� إ�� استفادة م  العمل البح�ي  ،أخرى م  جهة و 

ح ملناقشة بيانات خاصة باألطروحات 
ّ

ية أن يقّدم الطالب امل���
ّ
تقت�ىي اجراءات املعمول ��ا بال�ل

 إ�� مكتبة ال�لية ت�ن��خت�ن الك��وني أطروحته
ّ
  ، إال

ّ
جراء ع�� الوجه امثل، هذا ا  لم يتم تفعيل هأن

نة ودون وضع قاعدة بيانات �� آم�� ظروف غ املكتبةنة بمخزّ  الك��ونية حيث بقيت هذ  اقراص

إدارة ال�لّية إجراءات داخلية تضم  حماية هذ  اقراص أن �عتمد  و�ستد�� هذ  الوضعية .�شأ��ا

 .تم وضع هذا اجراءم  أجلها ال�ي م  استخدام �� غ�� اغراض 
 

 واملراجع املتوفر  باملكتبة وجرةها الكتبإعار   -ة 
 

آالف أطروحة دكتورا ،  7ألف كتاب ومرجع عل�ي و 23حوا�� تحتوي مكتبة ال�لية ع�� 

 
ّ
  اطالع ع�� النظام الداخ�� ا�خاص بإعارة الكتب للطلبة وامل��بص�ن واملقيم�ن واملدرس�ن م  ومك

الوقوف ع�� �عض املالحظات �علقت �عدم إرجاع �عض الكتب واملراجع للمكتبة و�عدم إخضاع 

 .املكتبة ألعمال ا�جرد
 

ه قد تم إعارةتفيد و 
ّ
رة لدى مص�حة املكتبة، أن

ّ
أعدادا م  الكتب واملراجع  املعطيات املتوف

  رغم أّن وذلك مدرسا لم يتولوا إرجاعها  127 إ��
ّ
ق �عض عمليات اعارة ترجع لعدة سنوات و�عل

غ��ها، ولم تحرص  وأاستقالة  وأالتقاعد  وأا�حاق �سبب البعض م��ا بمدرس�ن غادروا ال�لية 

 . قبل مغادر��م إدارة ال�لية ع�� �سو�ة ال��اما��م تجا  املكتبة
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 أنظمة و كما لم �سع إدارة ال�لية إ�� وضع 
ّ
  م  إح�ام التصرف �� الكتب إجراءات تمك

�ش�ل دوري ومنتظم إخضاع املكتبة لعمليات ا�جرد  ال يتّم  ،م  ذلك. واملراجع املتوفرة باملكتبة

املضمنة بدفاتر ا�جرد وقوائم أطروحات الدكتورا  املتوفرة لد��ا بما  ومطابقة نتائجه مع البيانات

 
ّ
ول�ن أفادت مص�حة املكتبة بأّن آخر عملية . ومعا�ج��ا �� الوقت املناسب الفوارق ��ا م  تحديد يمك

إجراء املطابقات الالزمة  �شمل لمتلك العملية إّن  الفحص بّ�ن فإّن  2009جرد للمكتبة �عود إ�� سنة 

 .والبحث �� أسبا��ا الفوارق ديد وتحمسكها �� الغرض وقواعد البيانات املتوفرة  ال�جالت ال�ي يتّم مع 
 

 
ّ
إدارة ال�لية لم فإّن  ر �عض قواعد البيانات حول محتو�ات املكتبة،وع�� الرغم م  توف

انات قاعدة البي،و�ذكر �� هذا الصدد. تحرص ع�� تطو�ر واستغالل تلك القواعد �� عمليات ا�جرد

مرجعا علميا، وال�ي تم تطو�رها بالتنسيق مع منظمة  1.122أطروحة �� الطب و 6.905ال�ي تضم 

اليو�س�و وكذلك قاعدة البيانات املحدثة �� إطار املشروع الوط�ي لت�و�  فهرس موحد للرصيد 

 
ّ
  ه بالرغم م  أّن الوثائقي ا�جام��، حيث لوحظ أن

ّ
مك  إدراجها رة لد��ا وال�ي يعدد املراجع املتوف

  7.500بحوا��  2006بقاعدة البيانات املذ�ورة قد تم تحديد  �� سنة 
ّ
�ه، لم يتم إ�� مرجع فإن

ّ
 مو�

م  إجما�� عدد  %  74مرجعا أي ما يمثل حوا��  5.520سوى تخّص تخز�  بيانات  2013 جو�لية

 .املراجع املتوقع تخز���ا
 

 نو إةار  املخز  -هـ
 

صرف املواد وثائق عداد �إو ا�جرد دفاتر بقائص �علقت �شوب مسك حسابية املواد ن

لوحظ أن إدارة ال�لية ال تحرص دوما ع�� إدراج مقتنيا��ا م  فقد.والتجه��ات املتوفرة باملخازن 

د فق.ا�جرد ال�ي يتم مسكها �� الغرضعلمية بدفاتر الراجع املكتب و الثاث و اعالمية وا تجه��ات ال

 خروجع�� غرار تار�خ املتعلقة بحركة املخزون   العديد م  البيانات ضّم تت الالدفاتر  أّن هذ ن تب�ّ 

 .وا�جهة املستلمةمرجع وثيقة استالم و خروجها  وم��راتالتجه��ات واملواد 
 

جرد مع ما هو متوفر باملخزن ا�دفاتر عند مطابقة عينة م  التجه��ات امل�جلة بلوحظ و 

وجهات مختلفة م  داخل ال�لية وخارجها أليمها إ�� أ�خاص تّم �س ال�ي وجود العديد م  التجه��ات

، مما ال �ساعد ع�� متا�عة إدراج البيانات املتعلقة ��ا بال�جالت ال�ي يتم مسكها للغرض دون أن يتم

 .إل��ا اء ا�حاجةعها حال انتفااجهزة واس��جتلك 
 

بصفة دور�ة وتوف�� يقت�ىي ا�حفاظ ع�� املمتل�ات ضرورة ضبطها وجردها  ،م  جهة أخرى و 

 
ّ
  الشأنجهودات ال�ي بذل��ا ال�لية �� هذا امل أّن  ا�حماية املادية لها، إال

ّ
دقة  ��ا م  التعرف ب�ّل لم تمك

بأعمال �ش�ل منتظم ال�لية قيام عدم فقد لوحظ . سنادهاديد م  املوجودات وتحديد إع�� حجم الع
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سم ا ا�جرد السنوي ملمتل�ا��
ّ
الدقة  م�عد 2013و 2012ت به خالل سن�ي الذي قام ا�جرد كما ا�

ودون ف أقسام وإدارات ال�لية لالتجه��ات واملعدات املتوفرة بمختحصر اقتصر ع�� إذ  ،والشمولية

 ستشفىاملات حشاد و املستشفى ا�جام�� فرحلدى جهات خارجية مثل التجه��ات املوجودة  حصر

 .ال�ليةداخل اءات ا�جام�� سهلول و�بعض الفض
 

حة و�ام��ات مراقبة وآالت تصو�ر و��جيل  �� هذا املجال أّن ولوحظ 
ّ
أجهزة التلفاز املسط

ول امطابقة ا�جدلم تقم بإدارة ال�لية  أّن كما . لم �شملها عمليات ا�جرد وغ��هاثالجات و وأجهزة فيديو 

اءات جر والبحث �� أسبا��ا واتخاذ ا  الفوارق لتحديد للممتل�ات مع ا�جرد النظري ا�جرد الفع�� 

�لية لم يتم استخدامها منذ بمخازن المجموعة م  التجه��ات يضا وجود ولوحظ أ .الالزمة �� شأ��ا

 .2004و 1979�ا خالل الف��ة امل��اوحة ب�ن سن�ي اقتنا�
 

م  التلف وسوء لظروف املناسبة �حماي��ا اممتل�ات ال�لية م  توف�� تتطلبه واعتبارا ملا 

 
ّ
إح�ام مسك حسابية املواد وإدارة ب الكفيلةجراءات ال�لية اتخاذ ا إدارة  ه يتع�ن ع��استخدام، فإن

املتوفرة ��ذا  عالميةا إ�� طرق التصرف باستخدام املنظومات  ال�جوء م  شأنو  .املواد املخزنة

 . �� تال�� النقائص املشار إل��ا �� هذا املجالع أن �ساعد ا�خصوص
 

* 
 

*                  * 
 

املالحظات �علقت  عدد م ال الرقابة ع�� �لية الطب �سوسة إ�� الوقوف ع�� أفضت أعم

وذلك  ،أهمها باإلطار العام لنظام الدراسات ودعم جودة التعليم العا�� الط�ي و�شاط البحث العل�ي

 .و�التصرف اداري واملا�� لل�ليةاملتعلقة بإدارة شؤون الطلبة �عض ا�جوانب فضال ع  
 

ع�� الصعيد الدو�� وذلك  منظومة الدراسات الطبية م  تطور شهدته  فع�� الرغم مما

 بموجب املعاي�� الدولية الصادرة ع  اتحاد الدو�� للتعليم الط�ي خاصة 
ّ
ا�جهات املعنية  أّن  إال

 عنه عدممما قد ي��تب بالدولة لم تتخذ �افة التداب�� املطلو�ة �� اتجا  الذي رسمته املعاي�� الدولية 

��اف الدو�� �شهادة دكتور �� الطب املمنوحة م  قبل �لية الطب �سوسة و�قية �ليات الطب اع

 .2023بحلول سنة  التو�سية
 

إحدى الر�ائز الداعمة للمجهودات و�مثل دعم جودة التعليم العا�� الط�ي والبحث العل�ي 

�ز إشعاع مخرجات التعليم الرامية إ�� تطو�ر الدراسات الطبية وتحس�ن جودة التعليم والت�و�  و�عز 

�شاط وحدات البحث املتوفرة لدى و مشروع دعم جودة التعليم العا�� النظر ��  العا�� الط�ي، غ�� أّن 



926 
 

وحدات البحث �شاط عدم تحقيق املشروع للنتائج املرتقبة باملستوى املطلوب وضعف  أبرز ال�لية 

داري واملا�� بال�لية فقد ة والتصرف ا دارة شؤون الطلبإوفيما يتعلق ب. نتاجها العل�يإمحدودية و 

جراءات ال�ي حدد��ا ال��اتيب ا�جاري ��ا العمل �شأن اإل ال�لية بعدم ال��ام لوحظ �� �عض ا�حاالت 

 .املمتل�اتإدارة ��جيل الطلبة وتنظيم الدروس وال��بصات و 
 

��  راعاست املعنية بالدولة وم  �لية الطب �سوسة و�ستد�� هذ  الوضعية م  ا�جها

بحلول سنة  ضم اتخاذ اجراءات الالزمة لدعم جودة التعليم وتطو�ر  وال��وض بالبحث العل�ي بما ي

اعتبارا ملا تتطلبه ممتل�ات ال�لية م  توف�� و  .لدو�� �شهادة الدكتورا  �� الطباع��اف ا 2023

مدعوة إ�� العمل ع�� مز�د إدارة ال�لية  فإّن  حماي��ا م  التلف وسوء استخدامالظروف املناسبة �

ال�جوء إ�� طرق التصرف باستخدام م  شأن و  ية املواد وإدارة املواد املخزنة،إح�ام مسك حساب

 .�� تال�� النقائص املشار إل��ا �� هذا املجالأن �ساعد ععالمية املتوفرة ��ذا ا�خصوص املنظومات ا 
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 رّد كلّية الطب بسوسة
 

أليفي الذي تّم إعداده على ضوء أجوبتنا على المالحظات وبعد توّصلنا بالتقرير التّ 

 :األّولية التي سبق للغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات أن أمّدتنا بها فإّننا نفيدكم بما يلي 

 

عدم تغطية مخططات التدريس لمختلف مراحل الدراسات  -
 الطبّية

 

بكلّية الطب بسوسة  لقد تّم تمكين الفريق الّرقابي من مخّطط دراسات مفّصل خاصّ 

والّذي يتّم إعداده سنوّيا عند اختتام الّسنة الجامعية أّما األهداف البيداغوجية لمختلف عناصر 

الّتكوين فهي مطابقة لما جاء في نظام الّدراسات الخاّص بالكلّية وإن لم تكن مفّصلة لما فيه 

العتبار ما جاء بالتقرير الكفاية وكما يطلبه الفريق الّرقابي وذلك دون أن نأخذ بعين ا

 .الرقابي والذي يجيب على التساؤالت المطروحة

 

 ضعف نظام التأطير والمتابعة للتربصات -
 

حسب مّدة الترّبص لم  cota d’absencesإّن إعتماد مبدأ عدد الغيابات المسموح بها 

ين المهني  يكن الهدف المنشود منه زجرّيا بحتا بل قبل ذلك هو من أجل تحقيق أهداف التكو

(formatif)   وتمكين الّطالب من إكتساب المهارات الالّزمة ولذلك فإّننا نتعامل مع هذا المبدأ

بكثير من المرونة مثل تمكين الّطالب المتغّيب بعذر مقبول من فترة تدارك تتمّثل في مداومة 

إمتحان الّترّبص  ليلّية بقسم االستعجالي أو غيرها من أشكال الّتدارك لعدم حرمانه من إجراء

وبعد موافقة . رغم تجاوز العدد المسموح به من الغيابات وذلك في حدود اإلمكانّيات المتاحة

 .رئيس القسم المعني بالّترّبص وتحت إشراف إدارة الّكلية وبكامل العدل والّشفافّية

 

خلل إجرائي في تسجيل الطلبة المتحصلين على اإلجازة في  -
 علوم الصّحة
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عايير المعتمدة في دراسة الّطلبات المتعلّقة بااللتحاق بالّدراسات الطّبية إّن الم

بالّنسبة للطلبة المتحّصلين على اإلجازة في علوم وتقنّيات الصّحة هي خاضعة لتقرير لجنة 

فرز الترّشحات يعّينها العميد للغرض ويمكن اإلّطالع على تفاصيل هذه المعايير من خالل 

 .ملّية تصنيف لملفّات المترّشحينتقاريرها إثر كّل ع

خلل إجرائي في التحاق الطلبة للدراسة بالسنة األولى مرحلة  -
 ثانية في كليات أخرى

 
حول قبول الّطلبة من كلّيات أخرى وطنّية وأجنبية لمواصلة الّدراسة بالمرحلة 

ي بضبط عدد الثاّنية من الّدراسات الطّبية وضرورة استصدار مقّرر من وزير التعليم العال
 2014-2013البقاع المتوفّرة في كّل مؤّسسة فقد تّم تدارك ذلك انطالقا من الّسنة الجامعية 

 .من قبل المصالح المعنّية بالوزارة
 
 خلل في عملّية التصّرف في تداول الكتب والمراجع بالمكتبة -
 

ب استرجاع الكتب المعارة والمحافظة على رصيد المكتبة من المراجع أمر صع
التحقيق من الّناحية اإلجرائّية وال بّد من التفكير في آلية قانونية وواضحة من أجل ذلك 
كاالقتطاع من مرّتب المخالف بالّنسبة للمدّرسين أّما بالنسبة للّطلبة فإّننا نستعمل طريقة 

 .االستظهار بشهادة إبراء ذّمة من المكتبة قبل تسليم شهادة الّتخّرج
 
 ابة الّداخلية لممتلكات الكلّيةضعف عملّية الرق -
 

ضعف أنظمة الّرقابة على ممتلكات الكلّية من تجهيزات ومعّدات علمّية وضعّية 
 .قديمة ورثتها الكلّية وهي تعمل على تداركها بالوسائل المتاحة

 
 نقص في توثيق الدروس ووضعها على محامل رقمّية -
 

ة تعترضها صعوبات فّنية إّن رقمنة الّدروس ووضعها على محامل إلكترونيّ 
 .وماّدية تحول دون إنجاز المطلوب في آجال معقولة
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 خلل في تنظيم التربصات ومتابعتها -
 

إّن مالحظة الفريق الّرقابي تبدو منطقّية ذلك ألّن عملّية تدارك الّترّبص المتغّيب 
تنتهي قبل التصريح عنه تتّم بالّنسبة لبعض الطلبة مباشرة إثر انتهاء االمتحانات الكتابّية و

بالّنتائج وبالتالي فإّن نتيجة تدارك الّترّبص يتّم إنزالها بمحضر االمتحانات قبل المداوالت 
وال يمكن للفريق الّرقابي من مراقبة ذلك إالّ بالّرجوع إلى محاضر المصادقة على ترّبصات 

 .الّتدارك
إخالالت في تنفيذ مشروع دعم جودة التعليم العالي وغياب  -

 تقييم لمدى تحقيق النتائج المنتظرة
 

فإّننا نالحظ أّن  (PAQI)حول توفّق الكلّية في تنفيذ مشروع التطوير البيداغوجي 
من  % 13القيمة المالّية للعملّيات الّتي لم تتوفّق لجنة المشروع إلى تنفيذها لم تتجاوز 

بعض عناصر المشروع الميزاّنية المقّررة للمشروع وهو أمر مقبول نظرا لصعوبة تحقيق 
حيث تستوجب الخالص المسبق للمزّود وبالعملة الّصعبة وهي عملّية معقّدة من ) 12و 9(

 .الّناحية اإلجرائّية
 

نقص في عملية تقييم أداء وحدات البحث وكيفية استهالك  -
 االعتمادات المرصودة

 

ن أن تقف على إّن الّطريقة الحالّية المعتمدة في تقييم أداء وحدات البحث ال يمك
مدى مساهمتها في تطوير البحث العلمي وهو أمر ال بّد من مراجعته وتداركه ويمكن في 

أي مبدأ الّتمويل على أساس  PAQهذا المجال االستئناس بالّطريقة المّتبعة في مشروع الـ 
 ).إلخ...وحدة أو  مخبر (المشروع من حيث الجدوى وليس على أساس الهيكل 

 

 المخزون وتحديين دفتر الجرد خلل في إدارة -
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تعتزم الكلّية في هذا المجال استخدام المنظومة اإلعالمية المناسبة والمتوفّرة 
لحماية ممتلكات الكلّية من الّتلف وسوء االستخدام وتسهيل القيام بعملّية تحيين الجرد وتحديد 

 .الفروقات والبحث في أسبابها وإعداد المحاضر الالّزمة في الغرض
 
 خالصة األعمال الرقابّية بالكلّية -
 

إّن المالحظات الواردة بخالصة التقرير قّيمة وموضوعّية وجديرة بكّل االهتمام 
وعلى ضوئها ستعمل الكلّية بجميع مكّوناتها على تالفي الّنقائص المشار إليها في العديد من 

ي وتأهيل الّدراسات المجاالت وخاّصة منها تحقيق أهداف مشروع دعم جودة التعليم العال
الطّبية بالكلّية وتدعيم البحث العلمي والمحافظة على المعّدات والممتلكات والتجهيزات 

 .واالستغالل األمثل لها
 


