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األھداف :  
تشجیع رواد األعمال في صفوف الخریجین الشباب  . 

أنشطة البرنامج : 
توجد ستة عناصر تشكل سلسلة القیمة للمسابقة . 

بدء تنفیذ البرنامج  : 
 2010-2009تم إطالق البرنامج بشكل تجریبي في تونس خالل السنة الدراسیة  . 

 أبرز المؤسسات، الشركاء الرئیسیین 
 وزارة التكوین المھني والتشغیل 
 وزارة الصناعة والتكنولوجیا 
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

التمویل  : 
 وزارة التكوین المھني والتشغیل 

الموقع اإللكتروني للبرنامج : www.cnentrepreunariat.mes.rnu.tn 

 
 



 نطاق تغطیة منافع البرنامج 
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 كم عدد األشخاص المستفیدین من البرنامج؟ السنة

(%)الرجال  (%)النساء    

2010 %33 
 

%67 

2011 %37 
 

%63 
 

2012 %35 
 

%65 
 



 أھداف البرنامج 
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النجاح وجني األعمال ممارسة بدء” العلمیة األطروحة مسابقة تشكل“ 
 الجامعات طلبة لدى المؤسسیة الثقافة تحسین إلى یھدف متكامالً  مشروعاً 

 المدى على البطالة مصیدة في الخریجین وقوع وتجنب القصیر المدى على
   .الطویل

ذلك في بما( أعمال مشروع حول علمیة أطروحة كتابة المشروع یتضمن 
 على فیھا الفائزون یحصل مسابقة في للمشاركة وتقدیمھا )أعمال خطة

 المال رأس في مساھمة شكل على نقدیة جائزة من تتألف مالیة جائزة
   .التأسیسي

 
 
 

 

 
 



 وصف البرنامج 
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   :البرنامج أنشطة
الجوائز التوجیھ، التدریب، االختیار، الوعي، مستوى رفع   

المستھدفة الفئة:  
الثالث المستوى( البكالوریوس مرحلة من الثاني الفصل في الطلبة كافة(   

االستھداف أسلوب:   
العشوائي االختیار( العشوائیة(   

 االختیار معاییر:   
الصلة ذو الدراسي العام نھایة في المتوقعة الجامعیة الدرجة على الحصول   
المختارة المرخصة البرامج أحد في التسجیل   
التالیة اإللكتروني الموقع على المسابقة في التسجیل: //www.cnentrepreunariat.mes.rnu.tn/ 

 
 
 



 تابع  –وصف البرنامج 
 األطراف المعنیة والشركاء الرئیسییین وأدوارھم 
زیادة مستوى الوعي واختیار : وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 الطلبة 
تدریب الطلبة على إعداد : الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل

 خطط األعمال، توفیر التوجیھ واإلرشاد، إعالن النتائج، توزیع الجوائز 
توفیر التوجیھ واإلرشاد للطلبة : دلیل مراكز األعمال 
المشاركة في تمویل المشاریع : بنك تمویل المؤسسات 
حزمة المنافع... 
 إن وجدت(الشروط  :( 
 السنة الدراسیة 



 تابع  –وصف البرنامج 
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األخرى الخاصة/العامة المؤسسات مع التنسیق:  
والخاصة العامة الشركات والتشغیل المھني التكوین وزارة تدعو البرنامج، ھذا تنفیذ بغرض 

   .الجوائز لرعایة
الصغیرة المشاریع تمویل وبنك المؤسسات تمویل بنك مع بالتعاون للفائزین الجوائز تقدیم 

   والمتوسطة

والصرف والعقود األسواق:   
للتشغیل الوطنیة الوكالة قبل من الجائزة مبلغ إلى باإلضافة والتوجیھ التدریب رسوم تحمل یتم 

    المستقل والعمل
یقدمھ الذي واإلرشاد التوجیھ رسوم دعم :األعمال مراكز دلیل 

الرصد:  
توجیھیة لجنة قبل من المشروع على اإلشراف یتم   



 التحديات الرئیسیة 
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   :یلي فیما البرنامج تنفیذ تواجھ التي التحدیات أبرز تتمثل
المؤسسات ومدراء المدرسین لدى الوعي قلة   
المحددة الفترات في للتدریب الطلبة توفر عدم   
المتخصصین المدربین قلة  

التحدیات ھذه على التغلب وسائل:   
المشرفین لدى الوعي مستوى لرفع عمل ورش عقد  
الطلبة وضع مع تتناسب بحیث التنظیمیة العملیة تصمیم 
المدربین من بدالً  میسرین باستخدام المستقل والعمل للتشغیل الوطنیة الوكالة تقوم 



 النتائج واالستنتاجات 
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البرنامج تقییم:   
للتشغیل الوطني والمرصد الدولي البنك قبل من مشارك بشكل واحدةً  مرةً  البرنامج ھذا تقییم تم 

   .والمھارات

البرنامج نجاح مدى لقیاس المستخدمة المؤشرات أبرز:   
للخریجین التشغیل مؤشرات على الریادي المسار أثر.   
الطلبة سلوك في والتغیر األعمال، حول والشبكات المعلومات على البرنامج أثر.  

   :التالي النحو على للبرنامج عزوھا یمكن التي واالستنتاجات النتائج أبرز تتمثل•
 تمثلت أول ثالثة افتراضات في أن التدخل سیزید من معدل التشغیل الذاتي، وتشجیع ثقافة األعمال

 .  ، وتحسین معدل تشغیل الخریجین)بما في ذلك المھارات واالتجاھات(الریادیة 
 

 



 النتائج واالستنتاجات 
التقییم نتائج استعراض:   

ساھم البرنامج في زیادة مستوى التشغیل الذاتي 
ساھم البرنامج بشكل فعال في زیادة المعرفة باألعمال لدى الخریجین وتغییر سلوكھم 
 أظھر البرنامج اتجاھات إیجابیة حول ریادة األعمال من قبل النساء 
 أظھر التقییم أن مسار األعمال الریادیة ال یزید من فرص الخریجین في الحصول على وظائف

 مدفوعة األجر 
 ساھم البرنامج في تعزیز شبكات المشاركین 

البرنامج أثر تقییم وسائل 
المستھدفة الفئة على البرنامج أثر لتحدید تقییم إعداد تم  
البرنامج من المستفیدین غیر مع البرنامج من المستفیدین وضع البرنامج، تنفیذ بعد مقارنة، في التقییم فكرة تمثلت   
البرنامج انتھاء وبعد خالل مجموعتین، على المسح إجراء تم   
البدایة عند المجموعتین تشابھ التقویم ضمن   



 
 
 
 
 
الدروس المستفادة واألولويات  

 المستقبلیة
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والمدرسین الطلبة بین البرنامج بدایة في مكثقة معلومات حملة إطالق 
التخرج بعد ما لمرحلة رصد نظام إعداد   
الخاص القطاع في والموجھین المدرسین على أكبر بشكل التركیز   
انتھائھ قبل البرنامج من الطلبة بعض انسحاب أسباب تقییم   
القروض إلى الوصول مشكلة حل   
تزوید العالي التعلیم قطاع یستطیع بحیث إصالحات بإطالق القرار متخذي قیام المفضل من 

 التخرج عقب األعمال لممارسة الضروریة بالمھارات الطلبة

 



 
ھل يمكن تقديم المشورة والنصح 

 للدول األخرى؟ 
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المجاالت ھذه في أفكارھا صیاغة على الدول لمساعدة الموارد أفضل   
المرشحین لتثقیف جید اتصاالت نظام إقامة   
أیضاً  البكالوریوس ومستوى الھندسي القسم من طلبة شمول خالل من البرنامج تطویر 

المجاالت ھذه في أفكارھا صیاغة على الدول لمساعدة الموارد أفضل   
الدولي البنك دعم   
التونسیة التجربة   
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