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 تمهيد

السيد وزير التعليم العايل املضمنة ملنشور   2016فيفري 25 بتاريخ 2625ملراسلة السيد رئيس جامعة سوسة  عدد  تبعا
  مؤسسات التعليم العايلحول حتويل صبغة اجلامعات و  2016فيفري  22بتاريخ  15/16و البحث العلمي عدد

 ىابدحيث اجمللس العلمي  على شروعو البحث إىل مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية و تكنولوجية .مت عرض امل 
يف ىذا التمشي و بالتايل مت تكوين جلنة يف الغرض إلعداد ملف حتويل صبغة الكلية . زمراطلإل هاستعداد  

و ىو يتكون من املراحل  زمين جدولو حددت  2016افريل  12جلنة التخطيط و التقييم  بتاريخ  جتماعإمت عقد لذا 
 التالية: 

 مرحلة حتضريية    -                                         

 مرحلة اإلذماز -                                         

مرحلة التحليل و حترير التقرير النهائي. -  

على إعداد املعطيات اخلاصة بكل مؤشر. عملوناملوظفني و اإلطارات بالكلية الذين سي ضبط قائمة اللجنة ب قامت كما  

اللجنة للمصادقة على دليل التقييم  . اجتمعت  2016فريل أ  26و يف يوم  

مؤشر.مت الشروع يف مرحلة التحرير األويل بعد مجع املعطيات اخلاصة بكل  2016ماي  10و يف يوم   

يوم التحسيسي و اإلخباري  حول عملية حتويل الصيغة القانونية اليت نظمتو جامعة سوسة ال فعالياتكما حضرت اللجنة 
الغرض يف التوصيات الواردة  االعتباربعني  األخذ. على إثره دتت مراجعة حمتوى التقرير األويل و  2016ماي  19بتاريخ 

.ملختلف مراحل التقييم الذايت    

كل من:  عملية التقييم الداخلي للكلية و قد شارك يف   

األستاذ علي املطرياوي : عميد الكلية    

األستاذة الفة بوعالق  : نائب العميد    

                                                                                              األستاذة املربزة نبيهة بوعافية

                                                                                               سامة بن رجبأ :الدكتور

املوهلي                                                                                                  ثابت :الدكتور  
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امحد خذر :الدكتور  

يد منري بن فضل : كاتب عام الكليةالس  

كاتب مؤسسة   متصرف مستشار :السيد توفيق ظاىري  

 السيد فرج الوساليت: متصرف

 السيد حسام بوحرب : مهندس اول

 السيد وجيو قاسم : تقين

عالميةإالسيد سامي دالل : تقين   

 السيدة ماجدة جرار: ملحق للتعليم العايل

العايل السيد مظهر مطري : ملحق للتعليم  
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 تقديم كليةالطب وتوجهاتها االستراتيجية 1

بتددددداريخ  83-74مبقتضدددددى األمدددددر الصدددددادر بالرائدددددد الر دددددي حتدددددت عددددددد  1974احددددددثت كليدددددة الطدددددب بسوسدددددة سدددددنة 
و ذلدددددس مبناسدددددبة اإلحتفدددددال ب لفيدددددة  1984و  يدددددت كليدددددة الطدددددب ابدددددن اجلددددد ار بسوسدددددة سدددددنة  1974ديسدددددمرب  11

اجلدددددددد ار و ىددددددددي اول مؤسسددددددددة جامعيددددددددة بالوسددددددددط حيددددددددث مت إحددددددددداث جامعددددددددة الوسددددددددط سددددددددنة  الطبيددددددددب العددددددددر  إبددددددددن
 .2004 اليت حتولت إىل جامعة سوسة سنة 1986

و منددددددذ إحددددددداثها تعهدددددددت الكليددددددة بتدددددددوفري خدددددددمات متميدددددد ة و متنوعددددددة يف ميددددددددان الصددددددحة مددددددع تعلدددددديم حدددددددديث ذو 
 جودة عالية 

 للمواطن.حاجيات الصحية لو اشغال حبث متطورة تستجيب ل

ان تتخدددددذ توجددددو الطدددددب اجلمدددداعي متفتحدددددة بددددذلس علدددددى حميطهددددا حيدددددث عملددددت علدددددى تكددددوين اطبدددددا   اختددددارتو قددددد 
 عام هلم مهارات خصوصية يف ميدان الوقاية باإلضافة إىل العالج.الطب يف جمال ال

 عملددددددت وىدددددي بددددددذلس كانددددددت خمتلفددددددة عددددددن بقيددددددة كليددددددات الطددددددب التونسددددددية القدديددددددة و ا دي ددددددة و منددددددذ بدددددددايتها األوىل
 اتفاقيددددداتالكليددددة علددددى نسددددل عالقددددات مدددددع كليددددات عريقددددة هلددددا نفددددس التوجدددددو يف ا دددديط العدددداملي و باخلصددددو  إقامددددة 

 شراكة و تعاون مع كليات طب فرنسية و مشال امريكية )كندا(.

طالدددددب متحصددددددل علدددددى الشدددددهادة الوطنيددددددة لددددددكتور يف الطددددددب الددددديت ختددددددول  3712ختدددددرج مدددددن الكليددددددة مندددددذ إحددددددداثها 
 والنجددددداح يف منددددداظرة  الطدددددب العدددددام او التخصدددددن يف الطدددددب بعدددددد النجددددداح يف منددددداظرة اإلقامدددددة يف الطدددددب دمارسدددددةهلدددددم 

 .ختم اإلختصا 

عددددددرب إحددددددداث شددددددهادات ماجسددددددتري مهددددددين يف الطددددددب  ارجييهددددددخلو ىددددددي باإلضددددددافة لددددددذلس تتعهددددددد بددددددالتكوين املسددددددتمر 
شددددددددهادة  و جمموعددددددددة مددددددددن  شددددددددهادة الدراسددددددددات التكميليددددددددة يف الطددددددددب  14إىل  4يف بضددددددددع سددددددددنوات مددددددددن  تتطددددددددور 

مركدددددددددد ين لتحقيددددددددددق جددددددددددودة التعلدددددددددديم العددددددددددايل احددددددددددد ا لددددددددددو اختصددددددددددا  إحددددددددددداث و  13وصددددددددددل عددددددددددددىا حاليددددددددددا إىل 
 بيداغوجي و اآلخر يف ا اكات الطبية. 

 مددددددرس حاليدددددا نصدددددفهم مدددددن صدددددنف 451سدددددني دتيددددد ت الكليدددددة بدددددالتطور السدددددريع لعددددددد املدر  التددددد طريوعلدددددى مسدددددتوى 
باملاجسدددددتري املهدددددين و الدراسدددددات  مرسدددددم 402 و طالدددددب 1641حيدددددث بلددددد  )أ( كمدددددا تطدددددور عددددددد الطلبدددددة املدددددر ني 

 التكميلية .
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 فرحددددددات حشدددددداد و مستشددددددفيات جامعيددددددة متطددددددورة ) سددددددهلول 03تددددددؤمن الكليددددددة القبصددددددات التطبيقيددددددة لطلبتهددددددا يف  
مدددددن مراكددددد  الصدددددحة األساسدددددية عددددددة مستشدددددفيات جهويدددددة و عددددددد  ( باإلضدددددافة إىل بدددددالقريوان / إبدددددن اجلددددد ار بسوسدددددة

 متوزعة على الواليات األربعة جلهة الوسط و الساحل و جمموعة من املصحات و العيادات اخلاصة.

سددددددددنة منددددددددذ إحددددددددداثها عرفددددددددت الكليددددددددة نقلددددددددة نوعيددددددددة علددددددددى مسددددددددتوى التجديددددددددد البيددددددددداغوجي و البحددددددددث  40خددددددددالل 
خمددددددددابر( باإلضددددددددافة إىل حتقيددددددددق جددددددددودة عاليددددددددة للتكددددددددوين الطددددددددي  6وحدددددددددة حبددددددددث و 40 ) إحددددددددداث العلمددددددددي الطددددددددي

 األكادديي بإحداث مراك  متخصصة يف ذلس )مرك  التطوير البيداغوجي و مرك  ا اكات الطبية(.

عددددددد كبدددددري مدددددن املدرسددددديني املكدددددونيني و شدددددركا   خدددددرين يف  إزمدددددراطحفددددد  علدددددى  سدددددقاتيجيإمسدددددار تفكدددددري  بانتهددددداجو 
التكدددددددوين حدددددددول رتيدددددددة مسدددددددتقبلية لتطدددددددوير  دا  املؤسسدددددددة كدددددددي تسدددددددتجيب للمواصدددددددفات العامليدددددددة يف التكدددددددوين الطدددددددي 

للطبيدددددددب و  االجتماعيدددددددةاساسدددددددها املسدددددددؤولية  االسدددددددقاتيجيةوىدددددددي عمليدددددددة تتمحدددددددور حدددددددول جمموعدددددددة مدددددددن التوجهدددددددات 
 مخس مراحل: تتضمن

 ضريية مرحلة حت

 ا يط الداخلي و اخلارجي معاينة مرحلة 

 اهليكلية للمؤسسة القدراتمرحلة تقييم 

 االسقاتيجيةمرحلة حتديد التوجهات 

 املتفق عليها. االسقاتيجيةمرحلة إعداد خمطط عملي لتحقيق اىداف التوجهات 

وفدددددق مبددددددا التشددددداركية  العمليدددددةذه وذلدددددس بتشدددددريس مجيدددددع الكفدددددا ات العلميدددددة و األطدددددراف الفاعلدددددة و املتدخلدددددة يف ىددددد
الشددددددفافة و امللت مددددددة بدددددد خالق املهنددددددة مددددددن اجددددددل بلددددددو  مسددددددتوى اجلددددددودة العاليددددددة للكليددددددة يف ادا  مهامهددددددا عددددددن طريددددددق 

طبيددددددددب  و تكدددددددوينالبحدددددددث و التكدددددددوين يف جمدددددددال العدددددددالج الصدددددددحي حيددددددددث يصدددددددب  اهلددددددددف األساسدددددددي للمؤسسدددددددة 
ل اإلشددددكاليات الصدددددحية املطروحددددة وواعيدددددا مبسدددددؤوليتو يتمتددددع مبهدددددارات عاليددددة و بفكدددددر نقدددددي إبدددددداعي قدددددادر علددددى حددددد

 االسددددددقاتيجيةترتكدددددد  علددددددى التوجهددددددات و األىددددددداف  الدددددديت  للمؤسسددددددةسددددددامية املهمددددددة ال ىدددددديو  االجتماعيددددددةاملهنيددددددة و 
 التالية:

 ختباراإل: توفري خدمات ذات جودة عالية على مستوى التكوين و البحث و  axe1)(التوجه األول

: إعددددددددددداد مشدددددددددروع إصددددددددددالح بيددددددددددداغوجي لنظدددددددددام الدراسددددددددددات الطبيدددددددددة مسددددددددددتجيبا للمواصددددددددددفات  1اهلددددددددددف  -      
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 .العاملية يف الغرض

 .: تطوير مناىل التكوين األساسي و التكوين التكميلي و التكوين املستمر  2اهلدف  -      

 حبث تستجيب للحاجيات الصحية ا قيقية للمجموعة الوطنية. تطوير إسقاتيجية : 3اهلدف  -      

 عوان الدعم املنتمني للكلية .أتطوير القدرات املعرفية للمكونيني و  :(axe2)التوجه الثاني 

دتكدددددن كدددددل يف ميددددددان إختصاصدددددو مدددددن تطدددددوير مهاراتدددددو يف إ ددددداه حتسدددددني اخلددددددمات   ليدددددة:وضدددددع 4اهلددددددف  -        
 و القفيع من جودة اآلدا  .املسداة 

وضدددددع  ليدددددة لتشدددددريس الطلبدددددة يف ىدددددذا املسدددددار و ت مدددددني تبدددددادل اخلدددددربات بيدددددنهم يف شددددد  : (axe3)التوجهههههه الثالههههه  
 اجملاالت 

جددددددل حتقيددددددق أ: دتكددددددني الطالددددددب مددددددن الولددددددوج إىل خمتلددددددف الوسددددددائل و املعينددددددات التعلميددددددة مددددددن  5اهلدددددددف  -        
 التعلم الذايت و التكوين الشخصي املستمر. أمبد

: تنميدددددددددة الشدددددددددعور باإلنتمدددددددددا  للمؤسسدددددددددة عنددددددددد الطالدددددددددب و حتسدددددددددني جدددددددددودة ا يددددددددداة اجلامعيدددددددددة  6اهلدددددددددف  -        
 داخل الكلية )تكوين ت قيف رياضة و ترفيو(.

 قيادة إسقاتيجية للمؤسسة . :  (axe4)التوجه الرابع 

 ادة خالقة و ملت مة و منخرطة يف مسار تطوير املؤسسة.: إحداث ىياكل قي 7اهلدف  -      

بندددددددددا  شدددددددددبكة  مدددددددددن العالقدددددددددات و الشدددددددددراكات علدددددددددى مسدددددددددتوى الدددددددددوطين و الددددددددددويل  :(axe5)التوجهههههههههه ال ههههههههها   
 ملساعدة املؤسسة على حتقيق أىداف مسارىا .

م يددددددددد  :تشددددددددجيع عالقددددددددات الشددددددددراكة مددددددددن اجددددددددل املسدددددددداعدة و تبددددددددادل اخلددددددددربات و التجددددددددارب و 8اهلدددددددددف  -       
 التعريف باملؤسسة و إشعاعها.

علددددددى املسددددددتوى  اعتمادىدددددداالكليددددددة يف مشددددددروع سيفضددددددي إىل  ازمددددددراطو  خددددددر املسددددددتجدات و لدددددديس األخددددددري ىددددددو      
 ة اليت دتنحها.األكاددييصلوحية عاملية للشهائد العلمية  كتسابإو العاملي 
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( لكددددددي تصددددددب  مسددددددتجيبة للمعددددددايري متحاندددددداتإذلددددددس بإصددددددالح منظومددددددة التكددددددوين الطددددددي )دراسددددددات و  انطلددددددقوقدددددد 
 العاملية

القدرة على حل  اكتسابباإلضافة إىل الفكر النقدي و اإلبداعي و  االجتماعية ها دتتع املتخرج باملسؤولية أو  
 اإلشكاليات الصحية للمواطن على املستوى الفردي و العائلي و اجملتمعي.

 ساسية وىي:أالكلية يف عملية تقييم داخلي تناولت مخس جماالت  انطلقتو بالتوازي مع ذلس 

 جودة التصرف البيداغوجي- 1                

 جودة التصرف العلمي- 2                

 جودة التصرف اإلداري و املايل - 3
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 قتضيات  شروع تحويل صبغة الكلية إلى  ؤسسة عمو ية ذات صبغة علمية  -2 
 وتكنولوجية

 .التقييم الداخلي

Iجال جودة التصرف البيداغوجي  . 

I.1- وانتظام أعمالها وجودة أدائها كليةتركيز المصالح البيداغوجية بال: 

 : CDP ركز التطوير البيداغوجي -

للتعلددددديم العدددددايل املمدددددول مدددددن البندددددس العددددداملي يف  2008سدددددنة  1إنطلقدددددت الكليدددددة مندددددذ فوزىدددددا مبشدددددروع دعدددددم اجلدددددودة 
و بعددددددددث شدددددددهادة دراسددددددددات تكميليددددددددة يف البيدددددددداغوجيا الطبيددددددددة سددددددددنة  CDPإحدددددددداث مركدددددددد  التطدددددددوير البيددددددددداغوجي 

مدددددددددرس إستشددددددددفائي جددددددددامعي وىددددددددي عبددددددددارة عددددددددن مرحلددددددددة تكددددددددوين مكددددددددونني  15بدفعددددددددة اوىل تتكددددددددون مددددددددن  2010
حيددددددث تولددددددت ىددددددذه اجملموعددددددة تكددددددوين املدرسددددددني اجلدددددددد و قددددددد  دددددداوز عددددددددىم اليددددددوم املائددددددة متكددددددون   تددددددوىل املركدددددد  

حدددددددددثت لدددددددددذلس جلندددددددددة ألدددددددددى مسددددددددتوى مجيدددددددددع مؤسسددددددددات جامعدددددددددة سوسدددددددددة  و عمليددددددددة تكدددددددددوين املدرسددددددددني اجلددددددددددد ع
 وحدات :  4سها مدير املرك  و تتكون من جمموع أبيداغوجية يق 

و ىدددددددي تسدددددددهر علدددددددى إعدددددددداد بدددددددرامل و ملتقيدددددددات التكدددددددوين) انظدددددددر روزنامدددددددة ملتقيدددددددات التكدددددددوين  وحهههههههدة التكهههههههوي :
( وعلدددددددى إخضدددددددداع بدددددددرامل و معيندددددددات التكدددددددوين املكتوبددددددددة و الرقميدددددددة لعمليدددددددة املراجعددددددددة و 2015البيدددددددداغوجي لسدددددددنة

 التدقيق و املصادقة قبل طبعها و توزيعها على الطلبة.

أطروحدددددات و مدددددذكرات البحدددددث و ت مدددددني   املنشدددددورات العلميدددددة و  و ىدددددي تتدددددوىل مراجعدددددة و مراقبدددددة وحهههههدة البحههههه :
 ة)صدددددياغة دليددددل طالدددددب دكتدددددورا اةمتابعددددة خمتلدددددف امللتقيددددات و األيدددددام الدراسدددددية و تتعدددداون يف ذلدددددس مدددددع جلنددددة الددددددكتور 

ىيلهدددددددا( جلندددددددة  يف الطدددددددب( و جلدددددددان املاجسدددددددتري )إعدددددددداد جدددددددذاذات التقيددددددديم ملختلدددددددف الشدددددددهادات يف نطددددددداق إعدددددددادة ت
جديددددددددد يف علدددددددوم الصدددددددحة( و إعدددددددداد كددددددددراس  ةرحلدددددددة ال ال دددددددة  )إعدددددددداد مطلددددددددب ت ىيدددددددل ملدرسدددددددة دكتدددددددورادراسدددددددات امل

 شروط  إلحداث شهادة دراسة تكميلية.
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دوى و العمددددددل علددددددى تطويرىددددددا رمددددددو م يددددددد اجلدددددداإلمتحانددددددات إىل دراسددددددة  خمتلددددددف إخضدددددداع حمتددددددوى  وحههههههدة التقيههههههيم:
مددددن العدالددددة و الشدددددفافية وقددددد احددددددثت ىددددذه الوحددددددة تنسدددديقية اإلمتحانددددات الددددديت تتددددوىل إعدددددداد روزنامددددة اإلمتحاندددددات 

بتشدددددددريس   وضدددددددمان حسدددددددن سدددددددريىا و طباعتهدددددددا و حفظهدددددددا و إصدددددددالحها كمدددددددا تتدددددددوىل عمليدددددددة مراقبدددددددة اإلمتحاندددددددات
 املدرسيني و اإلداريني.

و طلبددددددة  سددددداتذة أذمددددددة املكدددددونني مدددددن  علدددددى   وىدددددي تضدددددع  : (TIC)إلعال يهههههة و التواصههههههل وحهههههدة التقنيهههههات ا
لإلسدددددددتلناس بالتقنيدددددددات التعلميدددددددة ا دي دددددددة و بدددددددرامل و تقنيدددددددات الدددددددتعلم الدددددددذايت و كدددددددذلس  ة  خمدددددددابر إعالميدددددددة جمهددددددد 4

و  em-premuimو اإلطدددددددددددددددالع علدددددددددددددددى املنشدددددددددددددددورات الرقميدددددددددددددددة (c2i)  التعلددددددددددددددديم عدددددددددددددددن البعدددددددددددددددد و اإلشدددددددددددددددهاد
cnudst . 

  2015جدول روزنامة التكوين البيداغوجي: توزيع حصن التكوين حسب املستويات لسنة 

 ( compte rendu du CDP 2015)انظر 

 : CESIME ركز المحاكاة الطبية  -

 CESIMEو املتم ل يف إحداث مرك  ا اكات الطبية  2012سنة  2بعد فوز الكلية مبشروع دعم اجلودة  
عملية تكوين املكونني الذين سيشرفون على تربصات الطلبة اخلارجني من اطبا  و من إطارات شبو طبية  إنطلقت

 و ذلس يف جماالت 

     Simulation procéduraleا اكاة اإلجرائية 

  simulation cliniqueا اكاة السريرية    

 شغال تطبيقةأباستعمال تقنيات متطورة و إحداث مخس وحدات للمحاكاة تتكون كل وحدة من قاعة 

  اكات خمتلف التقنيات العالجية ذات جودة عالية جمه ة مبجسمات  débriefingو قاعة   régieو قاعة

 و التشخيصية.

 مي يتفتحها على حميطها يف اجملال التعلو ستساىم ىذه املراك  مستقبال يف تدعيم املوارد الذاتية للكلية و 

 و العالجي.
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 لجان  راجعة  حتوى التكوي  الطبي: -

)انظددددر تفصددددديلو لقددددد دتددددت عمليددددة مراجعددددة حمتددددوى بددددرامل التكددددوين الطدددددي بكليددددة الطددددب بسوسددددة وفددددق ثالثددددة مراحددددل 
 :يف الوثائق املصاحبة(

 اهلدف منها حتفي  املكونني و حتديد املرجعية اإلطارية هلذه العملية   رحلة اولى  رحلة تحسيسية:

مرحلدددددددة تعميدددددددق التفكدددددددري حدددددددول مسدددددددتقبل الدراسدددددددات الطبيدددددددة و املهدددددددارات املطلدددددددوب حتقيقهدددددددا عندددددددد : رحلهههههههة  انيهههههههة 
اخلصدددددددائن ,ىدددددددداف بدددددددرامل التكدددددددوين أطبيددددددب املسدددددددتقبل و ذلدددددددس بتحديدددددددد األساسددددددديات العامدددددددة لدددددددربامل التكدددددددوين )

 . (الدروسو تقييم  الت طريحتديد طرق ,هلذه الرباملالبنيوية 

عمددددددال اللجددددددان حددددددول اهليكليددددددة اجلديدددددددة للددددددربامل و طددددددرق التدددددد طري و التقيدددددديم و أتقددددددد  ملخددددددن :  رحلههههههة نهائيههههههة
 األنشطة البيداغوجية املوازية 

مبدددددا يعدددددادل  2016و 2015و2014جملدددددس علمدددددي خدددددالل السدددددنوات  34انعقدددددد انعقهههههاد  جلههههه  الكليهههههة: -
 جملس علمي كل شهر بإست نا  شهر اوت .

 اجتماعددددددددات 3جلنددددددددة ماجسددددددددتري يف السددددددددنوات ال الثددددددددة األخددددددددرية مبعدددددددددل  84انعقدددددددددت  لجههههههههان الماجسههههههههتير: -
ساسددددددا يف إجتمدددددداع حددددددول ضددددددبط شدددددروط اختيددددددار املقشددددددحني ملتابعددددددة الدراسددددددة يف أبالنسدددددبة لكددددددل جلنددددددة وىددددددي تتم دددددل 

حدددددول روزنامدددددة سدددددري و توزيدددددع الددددددروس وإجتمددددداع حدددددول تنظددددديم اإلمتحاندددددات النهائيدددددة )إختيدددددار  املاجسدددددتري و إجتمددددداع
 املواضيع و طباعتها ومداوالت نتائل اإلمتحانات(.

كمددددا تقددددوم ىدددددذه اللجددددان بتقيدددديم املدددددردود الددددداخلي للشددددهادة و ذلدددددس مبراجعددددة ا تددددوى و تعديلدددددو بعددددد القيددددام بعمليدددددة 
 .)انظر التقرير النهائي جلذاذات التقييم(. ذاذة املعدة يف الغرضتقييمية ملردودية الشهادة حسب اجل
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I.2-توفر نسبة تأطير بيداغوجي كافية. 

 2016-2015إحصائيات المدرسي  القاري  بالكلية:

 صنف ب صنف أ الصنف

رتب 
الرتبة وما  اجملموع اخرى

 يعادهلا

أستاذ 
استشفائي 
 جامعي

ستاذ أ
حماضر 

استشفائي  
 جامعي

أستاذ 
 جامعي

ستاذ أ
 حماضر

مساعد 
ستشفائي  إ

 جامعي

أستاذ 
 مساعد مساعد

 451 6 7 2 219 2 4 93 118 العدد
 6 228 217 اجملموع
 %100 %1.3 %50.51 %48.11 النسبة
مددددددن  %48بيددددددداغوجي كافيددددددة و متميدددددد ة حيددددددث تصددددددل نسددددددبة املدرسددددددني مددددددن صددددددنف )أ( إىل ال تدددددداطريالنسددددددبة  تعتددددددرب

جممددددددوع إطددددددار التدددددددريس و ىددددددو نتدددددداج السياسددددددة املعتمدددددددة مددددددن الكليددددددة يف فددددددت  اخلطددددددط اجلديدددددددة يف خمتلددددددف الرتددددددب 
 اإلستشفائية اجلامعية و تشجيع و ت طري املقشحني لذلس )انظر حماضر اجملالس العلمية اجملتمعة للغرض(.

I.3-   نسبة تأ ي  ساعات التدري     قبل المدرسي  القاري 

 2016-2015 الجا عية للسنة القاري  المدرسي  قبل المؤ نة    التدري  عددساعات

 (2016-2015*انظر   طط الدراسات ال اص بالسنة الجا عية ) املاجستري تدريس ساعات احتساب دون* 

 اجملموع السنة اخلامسة رابعةالالسنة  السنة ال ال ة  انيةالالسنة  وىلاالالسنة  
 1934 294 308 368 498 466 نظرية
 4420 876 1074 585 777 1108 مسرية
 1036 32 0 168 326 510 تطبيقية
 13496 4480 4480 3780 756 - تربن
 20886 5682 5862 4901 2357 2084 اجملموع
.%60وىي تفوق  % 94=20886/22060النسبة :  

 

 



ذات صبغة علمٍة و تكنولوجٍةسوسة إلى مؤسسة عمومٍة بمشروع تحوٌل كلٍة الطب   
 

11 
 

I.4–كليةاالند اج المهني ل ريجي ال 

وىدددددذه األرقدددددام امكدددددن ا صدددددول عليهدددددا مدددددن بندددددس معلومدددددات  %68و  %60نسدددددبة اإلنددددددماج املهدددددين تراوحدددددت بدددددني 
 عمادة األطبا  اجلهوية مكتب التشغيل بسوسة و نتائل مناظرات اإلقامة و التخصن يف الطب.

I.5– بنى تحتية  علو اتية 

 http://www.medecinesousse.orgموقع الكلية   : -

األفقيدددددددة )األنقلي يدددددددة و اإلعالميدددددددة( كمدددددددا تشدددددددمل املاجسدددددددتري منصدددددددة الكقونيدددددددة خاصدددددددة بكليدددددددة الطدددددددب للوحددددددددات  -
 إختصا  مناىل البحث العلمي  و املاجستري إختصا  التصوير العصي الطي و التشخين 

Ent.uvt.rnu.tn 

منصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة إلكقونيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة خاصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة بالتحضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددري ملندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداظرة اإلقامددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة يف  -
 www.medecinesousse.org/foadالطب

 www.inscription.tn:    موقع التسجيل عن بعد-

 /https://goo.gl/formsمنصة للتسجيل األويل لطلبة املاجستري و الشهادات التكميلية:-

ZFFY2HWZd5agC95i2 

I.6 –فتراضي التعليم اإل. 

 direction)النسددددبة ضددددعيفة و قابلددددة للتحسددددن نظددددرا لقيددددام الكليددددة بإحددددداث إدارة تقنيددددات اإلعددددالم والتواصددددل
des TIC) 

 (MOODLE - C2I)  االفقاضياليت تتوىل تنظيم ملتقيات تكوين حول تقنيات التعليم 

I.7–مكتبي الرصيد ال 

   8320:ةباملكتبعدد العناوين 

 عنوانا . 320:   2016-2015مقتنيات الكلية خالل الفقة املقاوحة بني علما و أن

http://www.medecinesousse.org/foad
http://www.inscription.tn/
https://goo.gl/forms/ZFFY2HWZd5agC95i2
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 عنوانا. 34اما املتداولة حاليا باملكتبة فهي  1978عنوان منذ سنة  298 : عدد اجملالت العلمية

 يف: االشقاكاتاجملالت الرقمية :تتم ل ىذه االشقاكات يف 

EM –Premuim 

HINARI 

CNUDST 

و تتدددددوىل الكليددددددة حاليددددددا إعدددددداد برنددددددامل ميلددددددة للمكتبدددددة لتحسددددددني ادائهددددددا و مردوديتهدددددا و خاصددددددة بالنسددددددبة لوضددددددع     
التقنيددددددات ا دي ددددددة  سددددددتعمالإبقددددددل مددددددا ديكددددددن مددددددن ا ددددددواج   الوثددددددائق املكتبيددددددة املتددددددوفرة مباشددددددرة علددددددى ذمددددددة الطلبددددددة ب

 للوثائق املكتوبة مع تسهيل الولوج للوثائق الرقمية املتم لة يف قاعدة بيانات حمينة

I.8–توزيع  هام إطار التدري  حسب الرتب 

 )*( 6201-5201 الجا عية الرتب السنة حسب التدري  إطار  هام توزيع
 املاجستري تدريس ساعات احتساب دون*

 2016-2015 اجلامعية للسنة الرتب حسب التدريس إطار مهام توزيع

 نوعية الدروس
عدد ساعات 

التدري  السنوية 
 الجملية

ساعات تدري  المدرسي   عدد
 القاري 

ساعات تدري    عدد
المدرسي  القاري  صنف 

 أ

ساعات   عدد
تدري  
المدرسي  
 القاري  صنف

 ب

ساعات تدري   عدد
أساتذة التعليم الثانوي 
 والسلك المشترك

ساعات  عدد
تدري  
المدرسي  
 المتعاقدي 

ساعات  عدد
تدري  
المدرسي  
 العرضيي 

 0 4 0 259 1675 1934 1938 نظرية

 0 18 693 3046 681 4420 4438 مسرية

 0 0 0 742 294 1036 1036 تطبيقية

 1152 0 0 10017 3339 13356 14508 )تربن(مندجمة

 1152 22 693 14064 5989 20746 21920 اجملموع

 بالكلية و عدد ساعات التدريس املطلوبة اسبوعيا:انظر جدول إحصائيات املدرسني 
 ساعة 244ستاذ استشفائي جامعي أ
 ساعة 285استشفائي جامعي  ستاذ مربزأ

 ساعة 1140مساعد استشفائي جامعي 
 ساعة 70سلس مشقك 



ذات صبغة علمٍة و تكنولوجٍةسوسة إلى مؤسسة عمومٍة بمشروع تحوٌل كلٍة الطب   
 

13 
 

 ساعة/اسبوع 1739اجملموع 
 . 2009مارس  28املؤرخ يف  2009لسنة  772طبقا ملقتضيات األمر عدد و ذلس 

 
 نسبة ساعات التدري  المؤ نة    طرف المدرسي  القاري   قارنة بساعات التدري  الجملية

 نوعية الدروس
نسبة ساعات 
تدريس املدرسني 

 القارين 

نسبة ساعات 
تدريس املدرسني 
 القارين صنف أ 

نسبة  ساعات تدريس 
املدرسني القارين صنف 

 ب

نسبة ساعات  
تدريس أساتذة 
التعليم ال انوي 
 والسلس املشقك 

نسبة ساعات 
تدريس 
املدرسني 
 املتعاقدين 

نسبة 
ساعات 
تدريس 
املدرسني 
 العرضيني 

نسبة تدريس 
العرضيني صنف أ 
مقارنة بساعات 
تدريس املدرسني 

 العرضيني
 0 0 0.2 0 13.4 86.4 99.8 نظرية 

 0 0 0.4 15.6 68.6 15.4 99.6 مسرية 

 0 0 0 0 71.6 28.4 100 تطبيقية

 0 8 0 0 69 23 92 مندجمة

94.64* اجملموع         
 

 %94.64=20746/21920ىذه النسبة:  احتساب*كيفية 

 ساعات التدريس اليت يؤمنها املدرسون صنف )أ( لفائدة  : احتسابمالحظة  ذلس دون 

 ساعة( 2524طلبة املاجستري ) -                                                      

 املقيمني يف الطب    -

 الطلبة املقشحني ملناظرة اإلقامة يف الطب  -                   

 امللتقيات البيداغوجية  -
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I.9– تشريك المهنيي  في التدري. 

يتدددددوزع ىدددددؤال  املهنيدددددني إىل أطبدددددا  و مهندسدددددني و تقنيدددددني و إطدددددارات شدددددبو طبيدددددة و مددددددر  اشدددددغال تطبيقيدددددة . و 
إطدددددددار  2يتددددددددخلون علدددددددى مسدددددددتوى الدددددددقبن التطبيقدددددددي يف املدددددددرحلتني األوىل و ال انيدددددددة طدددددددب و ذلدددددددس مبعددددددددل طبيدددددددب و 

 شبو طي مع كل فريق تربن و تتوزع الفرق كما يبينو اجلدول املوايل.

 املتدخلون لكل فريق عدد الفرق املستوى
 إطار شبو طي 18 اوىل طب
 إطار شبو طي مع طبيب إستشفائي جامعي 9 ثانية طب
 طبيب إستشفائي جامعي 8 ثال ة طب
 طبيب إستشفائي جامعي 7 رابعة طب
 طبيب إستشفائي جامعي 9 خامسة طب

ختصاصدددددددات التاليدددددددة طدددددددب االسدددددددتعجايل طدددددددب صدددددددناف التقنيدددددددني املتددددددددخلني يف التكدددددددوين فهدددددددم دي لدددددددون اإلأامدددددددا 
األطفددددددال  املعاجلددددددة مبيدددددداه البحدددددددر اإلسددددددعاف الطددددددي و ا اكددددددات و اإلعالميدددددددة. و ذلددددددس خاصددددددة يف مسددددددتوى املاجسدددددددتري 

 املهين و الشهادات التكميلية للدراسات الطبية.

I.10 والرياضية والثقافيةجودة اإلحاطة بالطلبة على المستويات البيداغوجية والعلمية واإلدارية 

 

 6201-5201 الجا عية للسنة األنشطة توزيع

 اجملموع  عدد املشاركني   عدد املنشطني  النشاط

 38 37 1 نادي البيلة

 85 82 3 و القفيهي نادي التنشيط ال قايف

 110 106 4 التشرحيي نادي الرسم

 42 41 1 نادي الرياضة

 275 266 9 اجملموع العام

 



ذات صبغة علمٍة و تكنولوجٍةسوسة إلى مؤسسة عمومٍة بمشروع تحوٌل كلٍة الطب   
 

15 
 

 االمتحاناتعلى املستوى البيداغوجي و اإلداري فإنو يتم تشريس الطلبة و دم ليهم يف عملية إصالح نظام الدراسات و 
.و كذلس تشجيع الطلبة على املسا ة يف االمتحاناتالطبية و كذلس إعداد الروزنامة اجلامعية وروزنامة خمتلف دورات 

حيث مت تنظيم محالت حتسيسية و عمليات ت قيف صحي يف الوسط املدرسي تناولت  و اجلمعيايت االجتماعيالعمل 
 املواضيع التالية:

اإلدمان.التدخني و املخدرات و  - 

 -األمراض املنقولة جنسيا.

 -السمنة و العادات الغذائية السيلة 

الوراثية امل منة )السكري و ضغط الدم( و تعاطي الرياضةاألمراض  - 

 -التربع باألعضا 
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IIجال جودة التصرف العلمي  . 

II.1–وحدات بح  توفر   ابر بح  و 

 

 2015قائمة   ابر البح  لسنة 

 

N° Code Etablissement Dénomination du Laboratoire Responsable  du LAB 

1 LR 12 ES 02 Faculté de Médecine de 
Sousse 

Biophysique métabolique et 
toxicologie professionnelle et 

environnement appliquée )سعد السقام )إحالة على التقاعد 
البيوفي يا  االستقالبية وعلم السموم املهين والبيلي 

 التطبيقي

2 LR 12 ES 03 
Faculté de Médecine de 

Sousse 

Qualité des soins et management 
des services de santé maternelle Ali Mtiraoui 

 جودة اخلدمات يف رعاية صحة األم

3 LR 12 ES 04 
Faculté de Médecine de 

Sousse 

Epidémiologie des maladies 
mentales, dépistage et prise en 

charge précoce Béchir Bel Haj ALI 
علم األوبلة لالضطرابات النفسية الفحن والرعاية 

 املبكرة

4 LR14ES05 Faculté de Médecine de 
Sousse 

Interactions du système cardio-
pulmonaire 

Abdallah Mahdhaoui 
 التفاعالت بني جهاز القلب واجلهاز التنفسي
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 وحدات ال د ات المشتركة للبح  بكلية الطب

 املشرف التسميدددة المؤسســة

« Système d’exploration fonctionnelle pour les efforts » 

 
 زىري طبقة

 
 

« Analyseur de radioactivité en flux continu couple à un 
système de chromatographie liquide haute 

performance » 
 سعد السقام

« Microscope confocal ultra-microtome » املنصف املكين 

« Microscope électronique à transmission » املنصف املكين 

« Analyseur d’acides aminés » خليفة ليمام 

« Recherche en Génétique » علي سعدد 

 

 

 .2015منها سنة  8وحدة حبث مت إعادة ت ىيل  40و يبل  عددىا  وحدات البحث:  
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II.2–نشطة البح  العلميأ 

 الملتقٌات العلمٌة التً تم تنظٌمها: 

 2015 2014 2013 السنة
 10 8 7 امللتقيات العلمية

Journée médicale du centre- 

Journée d’éducation sanitaire en carcinologie- 

Clinicalskills workshops- 

Journée de psycho traumatologie- 

Université magrébine de sante publique- 

Journée de la médecine de famille - 

Congres de carcinologie- 

Congres d’anesthésie réanimation - 

Forum méditerranéen de gériatrie- 

Journée maghrébine d’hygiène et de sécurité de soins- 

Symposium international sur la prévention des maladies cardiovasculaire- 

Conférence maghrébine de psychiatrie- 

Congrès national de carcinologie et de radiothérapie- 

Journée de médecine de travail de centre 
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II.3   :الماجستير 

 

 عدد طلبة الماجستير خالل السنوات الجا عية الثالث األخيرة

 

 اجملموع
ماجستري ثانية ماجستري األوىل   

 الشهادة
 املسجلون املسجلون

 علم األمراض الوراثية 17 13 30
 الكشف على األمراض العصبية باألشعة و التصوير الطي 64 55 119
 امراض القلب اخللقية و امراض القلب عند األطفال 25 14 39
 حفظ الصحة اإلستشفائي 42 19 61
 املعاجلة السلوكية و اإلستعراقية 34 34 68
 التهوية غري الغازية من املستشفى إىل املن ل 28 27 55
 تسيري املؤسسات الصحية و جودة العالج 57 20 77
 علم اجلنس السريري 28 18 46
 طب العائلة 44 36 80
 امراض اجللد البيلية و املهنية 40 18 58
 الطب اإلستعجايل 32 25 57
 اإلعالمية الطبية 31 13 44
 املعاجلة امل لية 28 22 50

 اجملموع 470 314 784
 

 

II.4   اةالدكتور : 

املنجددددددددددد ة يف إطدددددددددددار وحددددددددددددات البحدددددددددددث التابعدددددددددددة للكليدددددددددددة خدددددددددددالل السدددددددددددنوات الددددددددددد الث  ةعددددددددددددد اطروحدددددددددددات الددددددددددددكتورا-
 51األخرية:
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اإلنتاج العلمي    5. II 

 منشىرات المقاالت فً المجالت المفهزسةحسب المؤسسة منذ فٍفزي 6111 إلى غاٌة 12 اوت 6102

 

 المإسسة المنشورات
 المستشفى الجامعً فرحات حشاد 959
 المستشفى الجامعً سهلول 723
 كلٌة الطب سوسة 227
 المستشفى الجامعً  إبن الجزار القٌروان 55
 المركز الجهوي لنقل الدم بسوسة 81
 المجموع 8533

 

للتوثيق العلمي اخلا  بكلية الطب بسوسة الذي يديرىاألستاذ حسن  اليقظةبفضل مرك  ىذه املعطيات  ا صول علىمت 
(وقع امل)أنظر  االختصا غنام رئيس وحدة البحث ذات   

www.epidemiologie-sousse.org 

II.6 : ناقشة رسائل الماجستير   

                       يتم سنويا  بالكلية مناقشة: 

 (%40النسبة   95املذكرات املناقشة  253مذكرات ختم دراسات املاجستري املهين )املسجلني  -

 12و عددىا  رسائل ماجستري البحث  املنج ة  يف إطار وحدات البحث -
II.7  اة ناقشة اطروحات الدكتور  : 

 :اطروحات لنيل شهادة دكتور يف الطب يتم سنويا بالكلية مناقشة  

 حيث مت مناقشة   

 2015 2014 2013 السنة
 151 144 176 عدد األطروحات

 

 للطلبة املسجلني. %75و %65وذلس بنسبة تقاوح بني       
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املنجدددددد ة يف إطددددددار وحدددددددات البحددددددث التابعددددددة للكليددددددة خددددددالل السددددددنوات الدددددد الث  ةعدددددددد اطروحددددددات الدددددددكتوراامددددددا 
 البيوتكنولوجيا. دولة اغلبها يف إختصا  ةاطروحة دكتورا 51فعددىا  األخرية

II.8 : فهرس األطروحات و رسائل الماجستير بالكلية 

ختم دراسات املاجستري املهين يف الطب  رسائلألطروحات شهادة دكتور يف الطب و لقد مت إذماز  فهرس رقمي 
 باملكتبة و ىو مرتبط بشبكة فهارس كليات الطب التونسية يتم حتيينو سنويا عند إختتام السنة اجلامعية.

II.9.اإلن راط ضم  الشبكات العلمية الوطنية و الدولية 

 ال      الزمراط يف الشبكات العلمية الوطنية ا 
 ال        االزمراط يف الشبكات العلمية الدولية 
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IIIجال جودة التصرف اإلداري والمالي  . 

III.1– مصالح اإلدارية والماليةللالموارد البشرية 

 اإلدارية المصالح لتأ ي  الكافية البشرية الموارد توفر

 2016سنة 

 اجملموع عملة تقنيني إداريني الصنف

 101 46 25 30 العدد 

 بالكلية عدداإلطارات (A1+A2)  =26 
 وىددددددددددددي تفددددددددددددوق نسددددددددددددبة املعيددددددددددددار  %25.74=(جمموعاملواردالبشددددددددددددرية/عدددددددددددددداإلطارات) مؤشددددددددددددر

 الوطين.
 النقن املسجل حسب الرتبة 

 نقن يف تقنيي املخابر  -                     

 4التنظيدددددددددددددددددف    6ا راسدددددددددددددددددة    2السدددددددددددددددددياقة   6نقدددددددددددددددددن يف العملدددددددددددددددددة )الصددددددددددددددددديانة     -         
 (6 اخلدمات
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III.2-.إستهالك إعتمادات الميزانية 

 

 

 اإلبان في النفقات وإنجاز صرفها نسق وانتظام بالميزانية لمرسمةا الصرف اعتمادات استهالك نسبة

 السنة
 (8الفواضل السابقة )

 )د.ت(

 (2اعتمادات السنة )
 )د.ت(

  جموع اعتمادات 

 2+8=7الصرف 

 اعتمادات وقع 

 (4استهالكها )
 % 4/7نسبة االستهالك 

2013 3464:5,95: 846:44,496 96;347,:34 947349,958 ;6.35%  

2014 65;;:,498 8746;8,344 8;66;6,3;: 79;6;7,634 :5.66%  

2015 336;;:,9:8 887438,7:6 999437,594 886469,5;3 :7.68%  

 

 

 

 بها التعهد نسق وانتظام التعهد اعتمادات استهالك نسبة

 السنة
 (8الفواضل السابقة )

 )د.ت(

 (2اعتمادات السنة )
 )د.ت(

 جموع اعتمادات 
 2+8=7التعهد 

 اعتمادات وقع 

 (4التعهد بها )
 % 4/7نسبة االستهالك 

2013 3464:5,95: 846:44,496 96;347,:34 :39;;3,454 34;.4%  

2014 65;;:,498 8746;8,344 8;66;6,3;: 869347,863 ;5.3:%  

2015 336;;:,9:8 887438,7:6 999437,594 765137, 827 %98.47 
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 اإلعتمادات السنوية   إستهالك نسبة   

 
 4437 4436 4435 السنة     

%6.35; نسبة اإلستهالك  :5.66%  :7.68%  

 إذماز النفقات يف اإلبان      نعم    -     

 شهر   11متوسط مدة اإلذماز          -     

 

III.3– القدرة على حس  التصرف 

 وجود تقارير تدقيق صادرة ع   صالح اإلدارة المركزية و الهيئات الم تصة.

. و قدددددددد عدددددددني اجمللدددددددس العلمدددددددي 2015 التقريدددددددر األويل و التقريدددددددر النهدددددددائي لددددددددائرة ا اسدددددددبات لسدددددددنة -
جلندددددة  اوكلدددددت هلدددددا مهمدددددة متابعدددددة التوصددددديات املدددددذكورة يف  التقريدددددر األويل   2015سدددددبتمرب  08بتددددداريخ 

 لدائرة ا اسبات  لتدارك املالحظات املضمنة للتقرير و قد اعدت تقرير يف الغرض.

 )اعده جلان التقييم الداخلي( 2005تقرير التقييم الداخلي  -

 CIDMEF2005 تقرير التقييم اخلارجي -

 2010افريل 27و  26تقرير زيارة املتابعة 

III.4–كلية شروع لدعم جودة التصرف بال 

 .2010أنظر تفصيلو يف وثيقة مشروع املؤسسة املنج ة خالل سنة 
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III.5  :نظام التصرف حسب األهداف 

 2017مددددددن إعددددددداد مي انيدددددددة  يف إطددددددار اإلعددددددداد لتطبيددددددق نظددددددام التصددددددرف حسدددددددب األىددددددداف إنطالقددددددا
 3407حيدددددث سدددددتكون مبوبدددددة حسدددددب الدددددربامل وفدددددق التبويدددددب اجلديدددددد للمي انيدددددة الدددددوارد بددددداألمر عددددددد  

 .قامت الكلية مبا يلي:2012ديسمرب  31املؤرخ يف  2012لسنة 

 19املشددددددداركة يف دورة تكوينيدددددددة لفائددددددددة اعدددددددوان جامعدددددددة سوسدددددددة و مؤسسددددددداما و ذلدددددددس يدددددددوم -        
 . 2016افريل  20و

املشددددداركة يف األيدددددام الدراسدددددية اخلاصدددددة بالتصدددددرف يف املي انيدددددة حسدددددب األىدددددداف الددددديت نظمتهدددددا  -       
 . 2013اجلامعية بتاريخ جويلية  املؤسساتاجلمعية التونسية ملتصريف 

 

III.6–ارجيالداخلي وال التقييم  

 إعتماد تقارير التقييم الداخلي    نعم -   

 انظر التقرير( (    2005التقييم الداخلي  تقرير  -   

 اخلضوع لعملية  تقييم خارجي    نعم -    

 انظر التقرير( (CIDMEFمن طرف فريق  2005سنة  -    

  انظر التقرير( (من طرف فريق املتابعة 2010سنة  -    

 انظر التقرير( (من طرف فريق دائرة ا اسبات 2015-2014سنة -    
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III.7– تحقيق تقدم في التغطية بواسطة الموارد الذاتية لنفقات التصرف باستثناء  صاريف التأجير
خالل السنواتالثال ة السابقة لتقديم  لف الترشح للتحول إلى  ؤسسة عمو ية ذات صبغة علمية 

 وتكولوجية

 التاجير  صاريف بإستثناء التصرف لنفقات الذاتية الموارد بواسطة التغطية في تقدم تحقيق

 

 نفقات التصرف المداخيل الذاتية السنة
تغطية الموارد الذاتية لنفقات 

 التصرف
2013 

 
316822.074 705107.736 %66.;5 

 

2014 
350496.122 579495.412 %84.6: 

 

2015 
336016.584 664047.391 %74.84 

 

 التاجير بإستثناء صاريف التصرف لنفقات التعاون الدولي و إعتمادات الذاتية الموارد بواسطة التغطية في تقدم تحقيق

 السنة

 داخيل   تلفة دون 
 (8التعاون الدولي )
 )د.ت(

اعتمادات التعاون الدولي 
 (2الموجودة بالجا عة)

 )د.ت(

 جموع الموارد 
 2+8=7الذاتية 

 (4نفقات التصرف )
تغطية الموارد الذاتية 

 4/7=5لنفقات التصرف 

2013 538:44.496 ;373.5;9 547;95.693 947349.958 68.45 %  

2014 5746;8.344 35873.5;9 586396.73; 79;6;7.634 84.:6 %  

2015 558438.7:6 9;3:.393 565;56.977 886469.5;3 73.9; %  

 

 .حسن نسبة تغطية باملقارنة مع بقية املؤسسات املنتمية إىل جامعة سوسة أوىي 
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IV  المردود الداخلي جال جودة 

IV.1– للطالب الواحد. تكوي  التكلفة 

 بالدينار التونسي في كلية الطبالواحد طالب عدل تكلفة تكوي  ال

. 

جري إطار  اجلامعي+ت ستشفائياإلجري إطار التدريس  =العنوان األول +ت كلفة تكوي  الطالب للسنة المطلوبة
 الفين و العملة/عدد الطلبةجري اإلطار اإلداري و  التدريس اجلامعي + ت

 

 السنة
مصارٌف 

 التصرف

مصارٌف 

 التدخل

جٍرإطار أت

التدرٌس 
إ.ج

*  

جٍر إطار أت

 التدرٌس

جٍر اإلطار أت

اإلداري و 
 الفنً و العملة

 المجموع
عدد 

 الطلبة
 الكلفة

4435 630845.041 42500.593 34344744 5:5458 ;476;3 36336356 3764 ;387.445 

4436 7649;6 5:944 35:44544 554:97 ::8454 377;:944 3843 ;965.4;; 

4437 838339 67;54 3747;444 5;4756 ;46446 39459;:8 3863 34746.783 

 

 حسب العنوان األول لكلية الطب.  عدل تكلفة تكوي  المت رج الواحد

 

 املتخرجني =العنوان األول /عدد الطلبة كلفة تكوي  المت رج للسنة المطلوبة

 4435 2014 4437 

 3;886469.5 7.634;6;79 947349.958 العنوان األول
 373 366 398 المت رجي 

 5.886;65 64;.5:37 5;6448.4 الكلفة
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VI.2-النسبة اإلجمالية للنجاح 

 نسبة النجاح للسنوات الجا عية الثالث األخيرة  

 
 النسبة الناجحون الحاضرون المسجلون السنة الجا عية

3102-3102 0321 0320 0012 33.32% 
3102-3102 0322 0322 0130 31.02% 
3102-3101 0322 0322 0141 32.2% 

 

مدددددع العلدددددم و اندددددو بدددددالرجوع إىل مكتدددددب الدراسدددددات    %86.6و بدددددذلس يكدددددون معددددددل نسدددددبة النجددددداح 
و التخطددددديط و الربجمددددددة بدددددوزارة التعلدددددديم العدددددايل و البحددددددث العلمدددددي قدددددددرت النسدددددبة اإلمجاليددددددة للنجدددددداح يف 

 .دون إعتبار خرجيي املاجستري %63.75اإلختصاصات العلمية الكربى ب 

 ةنسبة نجاح طلبة الماجستير خالل السنوات الجا عية الثالث األخير 

 السنة األوىل  السنة ثانية النسبة
 الشهادة

 الناجحون الناجحون

 علم األمراض الوراثية 02 03 20%
 الكشف على األمراض العصبية باألشعة و التصوير الطي 22 21 23%
 امراض القلب اخللقية و امراض القلب عند األطفال 01 02 21%
 حفظ الصحة اإلستشفائي 34 19 22%
 املعاجلة السلوكية و اإلستعراقية 34 34 011%
 التهوية غري الغازية من املستشفى إىل املن ل 28 03 12%
 تسيري املؤسسات الصحية و جودة العالج 22 02 13%
 علم اجلنس السريري 03 18 22%
 طب العائلة 22 31 24%
 امراض اجللد البيلية و املهنية 33 02 22%
 الطب اإلستعجايل 03 00 22%
 اإلعالمية الطبية 30 3 31%
 املعاجلة امل لية 33 31 20%
 اجملموع 222 323 22%
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VI.3– تطور المردود الداخلي 

 التطور المردود الداخلي للسنوات الثال ة السابقة لطلب التحويل–

 نسبة التطور السنوي 3102 3102 3102 
 %2.03 4393.664 3815.940 4006.293 )د.ت(تطور تكلفة التكوين
 - %02.02 -%2.22 - نسبة التطور
 %1.0 %31.02 %33.32 %32.24 نسبة النجاح

 

Taux de croissance=((VF-VI)/VI)*100 

Taux de croissance annuel Moyen =  

 

VI.4–دكتور في الطب حصول على شهادةلل كليةالطب عدل المّدة التي يقضيها الطالب ب 

 20الكليددددددة ان معدددددددل السددددددن عنددددددد دخددددددول بإعتبددددددار متخددددددرج ) 186عينددددددة مددددددن اجريددددددت الدراسددددددة علددددددى 
 سنة(

سنة 
 32 31 32 32 32 33 30 31 24 23 22 21 22 22 22 23 الوالدة

السن 
عند 
 التخرج

21 24 23 22 21 22 22 22 23 20 21 34 33 32 31 32 

 1 3 4 33 22 22 21 31 2 2 2 3 0 0 1 0 العدد

 سنة. 30مبعدل  32و 28من املتخرجني يبلغون من العمر بني  %80-       اإلستنتاجات:

 سنوات 7سنوات عوضا عن  10معدل سنوات الدراسة للتخرج=-                    

  يف الطب ةلذ لس احدثت بالكلية عملية ترسيم من اجل إعداد اطروحة الدكتورا

(inscription en instance de thèse) 

 

√
  

  

 
- -1 



ذات صبغة علمٍة و تكنولوجٍةسوسة إلى مؤسسة عمومٍة بمشروع تحوٌل كلٍة الطب   
 

30 
 

v على المحيط االقتصادي واالجتماعي.  جال تفتح الكلية 

V.1–عقود الشراكة المبر ة نافذة المفعول 

 التكوي  والتربص–

 : عدد اتفاقيات الشراكة 
مددددددع  إتفاقيددددددات 4إتفاقيددددددات مددددددع املستشددددددفيات اجلامعيددددددة باجلهددددددة و  3 إبددددددرامالتكددددددوين والددددددقبن:  -   

 املستشفيات الصحية و مراك  الصحة األساسية التابعني ألربعة دوائر صحية

 التكوين املستمر: -

 .شهادة تكميلية يف الطب  12و أطبا  اإلختصا  بإحداث  العامني تكوين األطبا    -    

ة تكدددددوين بيدددددداغوجي للمدرسدددددني اجلددددددد بإشدددددراف مركددددد  التطدددددوير البيدددددداغوجي بالكليدددددة و بالشدددددراك -    
 مع جامعة سوسة.

 تكوين تكميلي يف ا اكاة الطبية بإشراف مرك  ا اكاة الطبية بالكلية. -    

 عقود الشراكة يف جماالت اخرى: -   

يف إ ددددداه حتقيدددددق اجلدددددودة يف جمدددددال التكدددددوين الطدددددي قامدددددت كليدددددة الطدددددب بسوسدددددة بتطدددددوير شدددددراكة دوليدددددة 
 :ليابانية م و إفريقية( و كذلس فرنسية و متمي ة مع كليات طب فرنكوفونية )كندية 

Facultéde Médecine,Universitéde Montréal Canada 

Facultéde Médecine,Université Laval Québec 

Faculté de Médecine,Universitéde Tsubkuba Japon 

Université Senghor Alexandrie,Egypt. 

Le Groupe International Francophone sur la Responsabilitésocialedes Facultésde 
Médecine(32 Facultés) 
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World federation of medical education (WFME)_association of medical education in the 
eastern medical region (AMEEMR) 

Alliance des Ligues Francophone Africaine et Méditerranéen de Lutte Contre le 
Cancer(ALIAM) qui Comporte (72 Associations). 

 

v.2–.اإلد اج المهني ل ريجي الكلية 

 تطور نسبة اإلدماج املهين خلرجيي الكلية خالل ال الثة سنوات األخرية    

 2015 2014 2013 السنة

معدل اإلدماج 
 املهين للخرجيني

60% 65% 68% 

 

كليددددة الطددددب بسوسددددة دتكنددددا مددددن ا صددددول علددددى النسددددب إىل حددددني إحددددداث مرصددددد حملددددي ملتابعددددة خرجيددددي  
و املكتددددددب اجلهددددددوي للتشددددددغيل بسوسددددددة  و التاليددددددة بفضددددددل بنددددددس معلومددددددات كددددددل مددددددن عمددددددادة األطبددددددا  بسوسددددددة

نتدددددائل منددددداظرات اإلقامدددددة و التخصدددددن يف الطدددددب ملختلدددددف السدددددنوات و املعلومدددددات الددددديت دتكندددددت الكليدددددة مدددددن 
 مبرور اربعني سنة على إحداث الكلية. مجعها مبناسبة اإلحتفال
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 خالصة عا ة :

و ىي  79.4بنسبة  مؤشر 34مؤشر على جمموع  27إىل مقتضيات  استجابتنستنل من ىذا التقرير ان الكلية 
 نسبة قابلة للتحسن إذا عملت على حتقيق التوصيات التالية:

و التكوين الذايت.                                                         تدعيم التعليم اإلفقاضي-  

تدعيم املوارد البشرية للمؤسسة.       -  

تدعيم املوارد املالية الذاتية للمؤسسة.-  

 .تطوير جمال التفت  على ا يط اإلقتصادي و اإلجتماعي -
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 جماالت و مؤشرات حتويل الكلّية إىل مؤسسة ذات صبغة علمّية و تكنولوجية

 :444نوفمرب  43املؤرخ يف  :444لسنة  57:3مؤشرات التقييم الداخلي حسب األمر عدد 

  
 جودة التصرف البيداغوجي

 (61الػصل ) 
 جودة التصرف العلمي

 (61)الػصل 
 جودة التصرف اإلداري و املالي

 (61)الػصل 

 جودة املردود الداخلي

(61) الػصل   

التػتح على احمليط  االقتصادي و 

(02االجتماعي   ) الػصل  

تركٌز المصالح البٌداغوجٌة  -
و انتظام أعمالها و جودة 

 نعم      ال   أدائها .
)نسبة نسبة تؤطٌر كافٌة   -

 %20المدّرسٌن صنف أ ٌفوق 
 من مجموع المدّرسٌن(

 نعم               ال  
نسبة تؤمٌن ساعات التدرٌس    -

من طرف المدرسٌن القاّرٌن  
 نعم       ال  %60تساوي 

نسبة مرضٌة لالندماج  
المهنً للخرٌجٌٌن. )تفوق 

 ( نعم          ال05%
 

توضٌف التعلٌم التقدم فً    -
 االفتراضً. نعم        ال

 
 توفٌر رصٌد مكتبً هام.  -

 نعم           ال     
توازن توزٌع مهام إطار   -

 التدرٌس حسب الرتب.

توفر مخابر و وحدات بحث و  -
مشاركتها فً برامج البحث االٌالفً   

 و مدارس الدكتوراه. نعم          ال
توفر حجم هام من أنشطة البحث  -

ٌّة.  العلمً بما فً ذلك الملتقٌات العلم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     نعم                ال                                                                                                               

توفر عدد هام من  طلبة الماجستٌر و  -
 الدكتوراه. نعم            ال

توفر اإلنتاج العلمً و المنشورات   -
 المصنفة. نعم            ال

مذكرات الماجستٌر   و رسائل  نسبة -
الدكتوراه مقارنة بعدد الطلبة المسجلٌن 

ٌّة. تفوق    %05فً المرحلة النهائ
 نعم           ال     

 
توفر فهرس مركزي لألطروحات و  -

رسائل الماجستٌر على مستوى 
 المإسسة

 ) المكتبة(. نعم          ال 
 

 توفر عدد من براءات االختراع . -

ٌّة االزمة  - توفر الموارد البشر
لتؤمٌن حسن سٌر المصالح 

ٌّة و حسن أدائها.   اإلدارٌة و المال
 نعم                 ال

 
انتظام استهالك االعتمادات      -

النفقات المرسمة و انجاز 
ٌّا فً إبانها. ٌّة سنو  بالمٌزان

 نعم           ال       
ثبوت القدرة على حسن  -

التصرف و تدارك المآخذ 
ٌّة  الواردة بتقارٌر الهٌئات المال

 المختّصة.  نعم          ال
 
 

انجاز مشروع دعم الجودة  -
 بالمإسسة. نعم             ال

 
حسب تطبٌق نظام التصّرف  -

 األهداف. نعم          ال
 

معّدل تكلفة تكوٌن  -
المتخّرج الواحد  ٌساوي 

أو ٌفوق معّدل التكلفة 
المسّجل على المستوى 

 الوطنً.
 نعم          ال   

للنجاح تفّوق النسبة العاّمة  -
على النسبة المسّجلة على 

 المستوى الوطنً.
 نعم          ال       

التطور االٌجابً للمردود  -
الداخلً للسنوات الثالث 

 األخٌرة.
 نعم          ال   

 
معّدل المّدة التً ٌقضٌها  -

الطالب بالمإسسة 
للحصول على الشهادة. 
 أقل من عشرة سنوات.

 نعم            ال   

توفر عقود التكوٌن و  -
 الترّبص  و التكوٌن المستمّر 

 نعم           ال   
توفر البحث العلمً و  -

 التطوٌر التكنولوجً
 

 نعم           ال    
 

توفر مداخٌل متؤتٌة من  -
ٌّة  توظٌف التجهٌزات العلم

لفائدة ا لقطاع العام و 
 الخاص.

نعم           ال   
  
 

متؤّتٌة من توفر اعتمادات  -
 الشراكة مع المحٌط.

 نعم           ال       
 
توفر عدد من  الشهادات   -

الممنوحة فً إطار األشراف 

x 
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 نعم            ال   

مدى  تشرٌك المهنٌٌن فً  -
 التدرٌس ) التكوٌن(.

 نعم              ال  
توظٌف تطبٌقات و  -

ٌّة معلوماتٌة  تإمن  برماج
حسن السٌر البٌداغوجً  و 

 التصرف العلمً.
 نعم              ال      

 

 

 نعم            ال   

 
انخراط المإسسة فً الشبكات  -

ٌّة. ٌّة و الدول ٌّة الوطن  العلم
 نعم              ال     

إعداد تقرٌر التقٌٌم الداخلً  -

ٌّة  للمإسسة  و خضوعها لعمل
 تقٌٌم خارجً.

 
 نعم            ال    

 المزدوج.

 نعم          ال   
توفر عدد  من الشهادات   -

 التً تّم إشراك المهنٌٌن فٌها.
 نعم          ال    

درجة االندماج المهنً  -
لخّرجً المإسسة تفوق 

05% 
 نعم           ال    

 المحّققة المجموع المحّققة المجموع المحّققة المجموع المحّققة المجموع المحّققة المجموع

 90 مؤشرات 7 94 مؤشرات 4 90 مؤشرات 0 90 مؤشرات 8 99 مؤشرات 9

 


