
      

 تهيةالم بعض المعطيات على مشاريع الخدمات الجامعية

اء مراكز ثقافية وفضاءات رياضية جديدة بالمركبات الجامعية الكبرى وتعزيز المراكز المتواجدة  .1 ب
 تعاون وشراكة فاعلة مع محيطها الخارجيوتشجيع الفضاءات الثقافية وحثها على تحقيق 

 

امعي وم منذ سنة  مليون  8رصد اعتمادات تفوق  2019وإى حدود  2016تعهدت الوزارة بتكثيف اأنشطة الثقافية والرياضية مع تنويعها بالوسط ا
جال الفضاءات الرياضية والثقافية، ّم القيام  بالرجوع إى اأهداف امضبوطة وي .2020مليون دينار ميزانية  4دينار للغرض وم طلب مبلغ 

 :2019إى سنة   2016باإجازات التالية خال الفرة من سنة  

 

 :طول إجراءات استراد العشب اإصطناعي(  15ملعب رياضي وم إجاز   39، م برجة 2019و 2016بن  ماعب رياضية(
امعية بكل من منوبة ونابل والكاف  وسوسة وامنستر وجندوبة والقروان وسيدي بوزيد وقابس وصفاقس و تطاوين بامركبات ا

 2020وجربة. والبقية إما ي مرحلة الدراسات أو اأشغال والتاريخ امتوّقع لإنتهاء من اإجاز: 

 

 :مركز    ثقاي  1مركبات رياضية مرجة وم إجاز  4)برج السدرية( من  1م إجاز  المركبات الرياضية والمراكز الثقافية
ملعبا رياضيا ي إطار مشروع  19مع برجة إجاز  .2021)بصفاقس(. والتاريخ امتوّقع لإنتهاء من اإجاز: الثاثية اأوى لسنة 

 .2020ميزانية 

 

تهية بين  .2  2019-2016مشاريع الخدمات الجامعية الم

 مكونات المشروع بيان المشروع

 
 طاقة اإستيعاب

 الجملية

كلفة المشروع 
 (.د.)أ

 تاريخ اإستام

 الوقتي لأشغال 
 نسبة تقدم

 اأشغال 

 واية تونس

 2المبيت الجامعي باردو 

ناح " " )قسط Bهيئة ا
 (2عدد

سرير 600  %100 2018جوان  335 

 المبيت الجامعي الزهور
سرير 300 (2عددهيئة )قسط   %100 2018أفريل  738 

 واية أريانة
 المطعم الجامعي بسيدي ثابت

 %100 2016أفريل  3248 مقعد 500 بناء مقر

ز   7المبيت الجامعي بلقيس بالم
 هيئة )القسط الرابع(

 سرير 117
 %100 2018سبتمر  2055 سرير 400

 بأريانة 1934مارس  2المبيت الجامعي 
مشروع امام اشغال هيئة 

 (B&H)القسط الثاي 
 سرير وإدارة 60

 %100 2018أوت  2245 سرير 300

ز  مشروع هيئة )القسط  7المبيت الجامعي شوقي بالم
 اأول(

 %100 2017أوت  1962 سرير 1000



      

 مكونات المشروع بيان المشروع

 
 طاقة اإستيعاب

 الجملية

كلفة المشروع 
 (.د.)أ

 اإستامتاريخ 

 الوقتي لأشغال 
 نسبة تقدم

 اأشغال 

 واية بن عروس

امعي حمام الشط ي ا  ا
 هيئة )القسط الثالث(

 %100 2018أفريل  1085 سرير 1000 سرير 500

امعي امروج ي ا هيئة )القسط الثالث  ا
bloc l )350 سرير 

 %100 2018مارس  749 سرير 900

امعي بامروج  %100 2019فيفري  670 سرير 1000 هيئة )القسط الثالث( امبيت ا

امعي بامروج  %100 2018جانفي 1765 سرير 1000 هيئة )القسط الرابع( امبيت ا

وبة  واية م
امعي ابن زهر منوبة  %100 2019نوفمر  1172 سرير 800 هيئة )القسط الثاي( امبيت ا

 واية نابل

 السدريةالمركب الرياضي ببرج 
 %100 2017فيفري  2800 - بناء مقر

 %100 2019ديسمر 11130 سرير 504 بناء مقر المبيت الجامعي ببرج السدرية

ابل  %100 2017جانفي  1149 سرير 1500 هيئة أدواش المبيت الجامعي ب

زرت  واية ب

 الحي الجامعي بماطر
 هيئة )امبيت(

C D 
 %100 2019سبتمر  660 سرير 500

دوبة  واية ج
دوبة   الحي الجامعي بباريجيا بج

 (1)قسط 

هيئة الشبكات الفنية 
 )القسط اأول(

سرير 700  %100 2018أكتوبر  816 

دوبة سرير 1000 أشغال هيئة الحي الجامعي محمود المسعدي بج  %100 2018جويلية  381 

 واية سوسة

 المبيت الجامعي سهلول بسوسة
 %100 2018ماي  115 1  الثالث(هيئة )قسط 

ارجي( المبيت الجامعي رياض الورد بسوسة 2018ماي  51  هيئة )السور ا  100% 

 %100 2018أكتوبر  845  هيئة )قسط ثاي( المبيت الجامعي الغزالي بسوسة



      

 
ار 47.629 :2019و 2016بين  تهيةالمللمشاريع  ةالجملي كلفةال  ألف دي

 

 

 مكونات المشروع بيان المشروع

 
 طاقة اإستيعاب

 الجملية

كلفة المشروع 
 (.د.)أ

 اإستامتاريخ 

 الوقتي لأشغال 
 نسبة تقدم

 اأشغال 

 واية القيروان
امعي  "اأغالبة" دار اأمان  امطعم ا

 بالقروان

مقعد 500 بناء مقر  %100 2018سبنمر  3360 

امعي  ي ا امعي صرة بالقروان )ا امطعم ا
 برقادة(

مقعد 500 بناء مقر  %100 2018فيفري  3232 

 بوزيدواية سيدي 

امعي بسيدي بوزيد  %100 2017أوت   2685 مقعد 500 بناء مقر امطعم ا

 واية صفاقس
 الحي الجامعي ابن الجزار بصفاقس

 صيانة الشبكات الفنية 

 ) قسط ثاي(
 %100 2017فيفري  750 

وب  %100 2017نوفمر  543  توسعة ديوان الخدمات الجامعية للج

شيط  الثقافي والرياضي المركز الجامعي للت
 بصفاقس

 %100 2019جوان  813  بناء مقر

 واية قابس

 اادارة الجهوية للخدمات الجامعية بقابس
 %100 2017نوفمر  487  بناء مقر

 واية المهدية

سرير 600 هيئة شبكات فنية المبيت الجامعي بالمهدية  %100 2017مارس  788 



      

 صور لبعض المشاريع

 

 

 

 

 

 

 

  

 المبيت الجامعي ببرج السدرية 



      

 

 المركب الرياضي ببرج السدرية

 



      

ا بسوسة  الملعب الرياضي بالحي الجامعي ابن سي
ار( 120)الكلفة  2018مارس   ألف دي

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018مارس  -تهيئة المبيت الجامعي لدار المعلمين العليا بتونس   

 



      

 



      

 



      

 

 المطعم الجامعي رجيش بالمهدية

ار( 2657الكلفة : –مقعد  500)  ألف دي
 

 

 

 

 

 

 


