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 األرشيف التصرف يف الواثئق مصلحة نشاط تقرير 
2017/2018 

 
I. واحلفظ التحويل : 

من خمتلف مصاحل جامعة صفاقس بلغ حجمها   حتويال  31 األرشيفو  مصلحة التصرف يف الواثئقإستقبلت 
 تتوزع كاآليت:. دفرتا 117و حافظة   1699 اإلمجايل

 
 حجم الواثئق  عدد التحويالت  السنة 
 دفرت  117حافظة و 754 11 2017
2018 20 945 

 حمالت احلفظ:  ➢
 حمل حفظ األرشيف يف مقر جامعة صفاقس:  •

 24عدد اخلزائن:  ✓
 120عدد الرفوف:  ✓

 حمل حفظ الكائن بكلية الطب: •
 80عدد اخلزائن:  ✓
 400عدد الرفوف:  ✓

  وآخر للتحويالت سجل  إعتماد  مع  تعاقيب ترتيب نظام على اإلختيار  وقع: والرتفيف الرتتيب ➢
 .احلفظ فضاءات يف  األمثل التحّكم  من التعاقيب   الرتتيب نظام ميّكن.  اإلتالف لعمليات 

II.  اإلاتحة: اإلّطالع و 
عرب تعمري    يف أقصر اآلجال )يوم واحد(   اإلاتحةو  األرشيف على اإلستجابة لطلبات اإلّطالع  مصلحة رص  حت

 إستمارة يف الغرض. 

 عدد طلبات اإلطالع  السنة 
2017 11 
2018 04 
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III.  اإلتالف: الفرز و 
بعد احلصول على   (مرت خطي 155)حافظة  1550األرشيف إبتالف و  مصلحة التصرف يف الواثئققامت 

 األرشيف الوطين.  من مؤسسةيف الغرض  شريةأت

التاريخ األدىن   رقم اإلتالف 
 واألقصى 

 حجم الرصيد )ابملرت اخلطي( أتشرية األرشيف الوطين 

 97.1 12/07/2017 بتاريخ 1215 عدد 1997/2014 01/2017

 34.3 26/01/2018بتاريخ  155عدد  2005/2016 01/2018

 23.6 24/05/2018بتاريخ  1029 عدد 2001/2016 02/2018

 
 جداول اإلتالف اخلاصة ابملؤسسات:   •

حلقة وصل بني وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واملؤسسات    األرشيفو  متّثل مصلحة التصرف يف الواثئق
 الراجعة ابلنظر جلامعة صفاقس من خالل: 

واملساعدة على تطبيق قواعد احلفظ الواردة   اإلتالف املقنن للواثئق اإلدارية إشرافها على  ✓
 جمال  نظرا للنقص يف أعداد املختصني يف جبداول مدد إستبقاء الواثئق املشرتكة واخلصوصية 

 .التصرف يف الواثئق واألرشيف
املسامهة يف حتيني أدوات التصرف يف الواثئق واألرشيف اخلاصة ابجلامعة وابملؤسسات   ✓

 الراجعة هلا ابلنظر.  
اتالف الواثئق جلملة  ات  مراسالت خاّصة بعملي  8عدد  األرشيف  و   مصلحة التصرف يف الواثئقردت على  و  

وقد قمنا ابلتثّبت من صّحة جداول اإلتالف الواردة   الراجعة ابلنظر جلامعة صفاقسّية من املؤّسسات اجلامع
علينا وذلك ابلرجوع جلداول مدد استبقاء الواثئق وإرساهلا ملصاحل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي قصد  

 التأشري عليها. 
 


