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إطاربرنامج مجة امل العمليات عنوانالقطاعقائمة 2021برسم

املالحظات املنتظرة/داف النتائج العمليات

خالل املقدمة التوصيات تنفيذ مدى ع الوقوف
السنوات عنوان السابقة ش التفت مات م

سنة عنوان املنجزة تلك 2020السابقة،

التوصيات: 1العملية تنفيذ مدى عة متا
ش التفت مات م خالل من املقدمة احات ق و

سنة خالل املؤسسات2020املنجزة مستوى ع

ش تفت محل انت ال الوصاية تحت

ة الوزار نة ال ات لتوج ي امليدا التطبيق ضمان

للتقييم

ع:2العملية الوصاية تحت املؤسسات تقييم
والتوصيات ات للتوج الفع التطبيق مدى

طرف من املنجزة التقييم جلسات عن الناجمة

للتقييم ة الوزار نة ال

تامنغست،جامعة-

سمسيلت،جامعة- ت
ن- ع تجامعة ،تموش

انجامعة- غل

إ حديثا ا ترقي تم ال امعية ا املراكز مرافقة

جامعات
امعية:3العملية ا املراكز ترقية ومرافقة تقييم

ع جامعات)  4(ر إ

دمات ل الوط للديوان العامة ة املدير
امعية ا

دافھ أ وتحقيق القطاع سياسة تنفيذ مدى
امعية ا دمات ا مجال

أداء: 4العملية وتقييم سوكيفياتمراقبة
امعية ا دمات ل الوط للديوان العامة ة املدير
عمل برنامج لة امل العمليات مختلف لتنفيذ

وخارطة قالالقطاع ولطر وتو ال تطبيق إطار
الص



املالحظات املنتظرة/داف النتائج العمليات

دائمة شية( ومستمرةعملية ااملف بصف العامة
يئة ال لدى ة املحور نةو النقطة ال عضو

مخاطر لتقييم الوطنية نة ل يضالفرعية تب

ابو موال ر ل تمو

القانون ام أح من06/01تطبيق بالوقاية املتعلق

افحتھ وم الفساد

ات:5العملية باملمتل ح التصر ملف عة متا

القطاع لدى العليا الوظائف اب بأ اصة ا

املؤسسات عد عن التعليم عملية ز عز
معوقات واستخراج الوصاية تحت البيداغوجية

ديثة ا التعليم ي(وسائل و لك )التعليم

استعمال:6العملية مدى وتقييم عة متا
نمط ز عز تصال و عالم تكنولوجيات

الص ول وتو ال إطار عد عن التعليم
يوكيفياتاملعتمد املعلوما من ضمان

الوصاية تحت باملؤسسات

الوطنية نة ال عضو منالقطاع للوقاية

حياء افحتھو عصابة م

تحت للمؤسسات الداخ من منظومة تفعيل
ة مواج نجاعة أك ا عل ا وتكييف الوصاية

املخاطر

املعتمدة:7العملية ليات وتقييم مراقبة
ومدى الوصاية تحت املؤسسات وحماية ن تأم

والوقاية من مجال املعتمدة للمعاي ا مطابق

ن بقوان املتعلق العضوي القانون ام أح تطبيق

يماملالية املفا التحكم اتو غية املصط
انية امل سي ديدة ا نو ساسية تحس

وكمة اا لد

انية: 8العملية امل سي ل ديدة ا ة املقار ب تجر
سيق بالت الوصاية تحت املؤسسات مستوى ع

ة مدير ية(املاليةمع و ت )دورات



املالحظات املنتظرة/داف النتائج العمليات

العمومية الصفقات سي إجراءات التحكم

امعية ا دمات ا ات مدير مستوى ع

إبرام:9العملية حول تطبيقي دليل إعداد

دمات ا ات مدير لفائدة العمومية الصفقات

امعية ا

دارة1. سيو الكفاءة ال ع القدرة

امالتحكمو ملام2. ساسيةامل

امعية ا للمؤسسة
ة3. شرافيةالرؤ دافس التخطيطو ،

للمستقبل

رؤساء:10العملية تقييم شبكة تطبيق و إعداد

امعية ا املؤسسات

ين املس أداء ن وتحس وكمة ا ترشيد
مدراء:11العملية تقييم شبكة تطبيق و إعداد

امعية ا دمات ا

وكمةترشيد مناءا أداء ن العامون وتحس
مناء:12العملية تقييم شبكة تطبيق و إعداد

امعيةالعامون  ا للمؤسسات



املالحظات املنتظرة/داف النتائج العمليات

املؤسسات حوكمة جديدة تقاليد إرساء
امعية ا

امعية: 13العملية ا املؤسسات رؤساء مرافقة
دد ا مخططاتالسيما تنفيذ و إعداد

نادا اس امعية ا م مؤسسا ر ثائقللو تطو
ة الوزار دائرتنا قبل من مشروع(املعتمدة

امعيةاملؤسسة لضمان،ا الوط املرجع
السنوات املتعددة القطاع اتيجية اس ودة، ا

العل البحث ن، العالي ن و والت التعليم ،مجال
وكمة امعيةا اانفتاحوا محيط ع امعة )ا

امعية ا ياة ا السرقاتو أخلقة من الوقاية

او العلمية افح م

ميثاق:14العملية تطبيق مدى عة دابمتا

امعيةو ا خالقيات
صفحات( إيداعھ تم ل للمؤسساتالوابمثال

ساتذة و الطلبة ل امعية، نو ا املوظف
ن نودار الشؤوناملسؤول البيداغوجيةع

محتواهو والعلمية ع باطالع ل يا ال مختلف

م م دد ا )ا.......السيما

ومستمرة دائمة عملية ن وكمةتحس الطالبيةا ياة ا مجال
قراراتو معاينة:15العملية تنفيذ مدى عة متا

ياة ا ن تحس مجال ومة الطالبيةا

امعية ا املؤسسات س مطابقة ع رص ا
عية شر ال للنصوص الو املعنية التنظيمية

العا التعليم قطاع تحكم

العا:16العملية ن و الت مؤسسات تقييم

الوصاية تحت املؤسسات و اصة البيداغوجيةا


