
برنامج 
"Edunet 10"

EDUNET 10

لى الحلول توفير خدمات الربط الى املستعملين للنفاذ العادل إ
التكنولوجية والخدمات الرقمية واملحتويات 

التعلمية  /التعليمية

الجمهورية التونسية



توطئة

2

عبرعملهاأساليبتطويرعلىوالحرصالرقميالتحول فياالنخراطفيالتربيةوزارةمنسعيا

مللتعليمالراميةالرقميةللخدماتالنفاذ
ّ
تّم الفرصتكافؤمبدأتحقيقمعبعدعنوالتعل

.2020أوت25بتاريخاالتصالتكنولوجياتوزارةمعتفاهممذكرةإمضاء

:إلىاملذكرةهذهوتهدف

oية،التربو املؤسساتلجميعالعاليالتدفقذاتبتقنيةالربطوتعميمتأهيل

oالرقمية،الداخليةبالشبكاتالتربويةاملؤسساتوتجهيزتهيئة

oاألنترناتبخدماتالتربويةاملؤسساتتزويد.



"10ايدونات"تعريف برنامج

3

والخدماتولوجيةالتكنالحلول إلىالعادلللنفاذاملستعملينالىالربطخدماتتوفيرإلىالبرنامجهذايرمي
.والتعلميةالتعليميةواملحتوياتالرقمية

:كالتاليمشاريعثالثمنالبرنامجهذايتكون 
املشروع

:لصالحFHIPالرقمية الهرتزيةالربط باعتماد شبكة االلياف الضوئية والوصالت أو 

املدارس االبتدائية الكبيرة واملتواجدة في مناطق حضرية وشبه حضرية-

واملعاهد  املدارس اإلعدادية-

3307: العدد الجملي

1م 

:إرساء شبكات داخلية لفائدة

مؤسسة تربوية 2000حوالي :املدارس اإلعدادية املدارس االبتدائية الكبيرة واملتواجدة في مناطق في مناطق حضرية وشبه حضرية-

مؤسسة تربوية590: ( FHIPالرقمية الهرتزيةهذه املؤسسات يتوفر لديها الربط حاليا عبر شبكة االلياف البصرية أو الوصالت )املعاهد -
2م

:  مدرسة ابتدائية2117ربط املدارس االبتدائية املتواجدة في مناطق ريفية واملدارس الصغيرة املتواجدة في مناطق الشبه حضرية بسعة ربط ذات تدفق عالي 

" 3G/4G"الربط بتقنية : املدارس باملناطق النائية واملدرجة ضمن مشروع تغطية املناطق البيضاء-

للتدفق العالي  " VSAT"وبتقنية " 3G/4G"بتقنية : تحسين جودة الربط بالشبكات ذات التدفق العالي:  بقية املدارس -
3م 



FHIPالرقمية الهرتزيةأو FOالربط باعتماد شبكة االلياف الضوئية والوصالت انطالق مشروع 
التدفقعاليةاإلنترناتبشبكةالتربويةاملؤسساتربط-

.والتعلميةالتعليميةواملحتوياتالرقميةوالخدماتالتكنولوجيةالحلول إلىالعادلالنفاذ-

أهداف املشروع

مؤسسة تربوية3307

تلميذ 297 506 1

وعاملنتفعون من املشر 

التونسيةبالبالدالجهاتكل- الجهات املعنية

التعميرولإلنشاءالدوليالبنك–للتنميةاالفريقيالبنك- مصدر التمويل

المندوبية الجهوية 

للتربية
مدرسة ابتدائية اعدادي معهد عدد المؤسسات

القيروان 153 42 2 197

المنستير 122 42 1 165

تطاوين 46 23 - 69

توزر 34 16 - 50

تونس  182 80 - 262

سوسة 141 47 1 189

سيدي بوزيد 97 37 1 135

قابس 85 37 1 123

قبلي 56 23 - 79

قفصة 90 29 3 122

مدنين 132 45 - 177

منوبة 75 27 1 103

العدد الجملي 1213 448 10 1671

المندوبية الجهوية 

للتربية
مدرسة ابتدائية اعدادي معهد

عدد 

المؤسسات

أريانة 85 24 - 109

سليانة 47 22 1 70

الكاف 46 24 - 70

نابل 170 53 - 223

زغوان 43 20 - 63

بن عروس 132 39 - 171

المهدية 132 38 1 171

بنزرت 117 36 - 153

جندوبة 89 30 - 119

باجة 66 30 - 96

صفاقس  206 54 2 262

القصرين 99 29 1 129

العدد الجملي 1232 399 5 1636

ية البنك االفريقي للتنم

ميرالبنك الدولي لإلنشاء و التع
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