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 ـددــ4/0202عــ ستشــــارةإ
  و عملة أعوان إطارات و تكوينتتعلق ب

 للجنوبديوان اخلدمات اجلامعية 
 

 :موضوع االستشارة:1الفصل 
 : احملاور التالية يف 0202سنة  بعنوانتكوينية لفائدة أعوانه  اتستشارة لتنفيذ دور إ إجراء للجنوبيعتزم ديوان اخلدمات اجلامعية 

 حمور الدورة التكوينية ر/ع
 إدارة املشاريع 1

 مبادئ التنظيم وتوظيف االعوان 0

 احلوكمة وإدارة التغيري 3

 احلوكمة الرشيدة وسبل ترسيخها يف املنظومة اإلدارية التونسية 4

 التصرف يف املغازة 5

 االستقبال وتطوير االرشاد اإلداريحتسني  6

 النفاذ إىل املعلومة 7
 

 .ميكن املشاركة يف حمور واحد أو أكثرو 
 

 :شروط املشاركة :2الفصل 
مجيع الضماانت والكفاءات  االيت تتوفر فيهأن يشارك يف هذه اإلستشارة هياكل التكوين املرخص هلا وفق التشريع والرتاتيب اجلاري هبا العمل و ميكن 

 .طبقا لشروط هذا الكرّاس معلى اإليفاء ابلتزاماهت
  

 :كيفية تقدمي العروض :3الفصل 
 : ىــوحيتوي الظرف اخلارجي عل. ترسل العروض يف ظرف خارجي مغلق حيتوي على الواثئق اإلدارية وعلى ظرف داخلي حيتوي على العرض املايل

 :الواثئق اإلدارية -1
  تم على الصفحة اخأخرية منهاخلكراس الشروط حيمل أتشرية العارض على مجيع الصفحات إضافة إىل التاريخ واإلمضاء و . 

 شهادة اخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي. 

 أو نسخة مطابقة لألصل منها اجلاري به العملصاحلة وفقا للتشريع اجلبائية  شهادة يف الوضعية. 

  الوطين للمؤسساتسجل المضمون  من. 
  الّتكوين يف ممارسة املهنة أو وصل إيداع حيمل رقم الّتسجيليكل خيص وزارة اإلشراف املعنّية هلنسخة من تر  . 
  زمة للمعطيات املذكورةمصحوبة ابملؤيدات اللّ  ـدد20امللحق عـمنوذج من الّسرية الّذاتية للمكّون، معّمرة بدقّة حسب. 

  ابلّنسبة للمكّون املقرتح مع وجوب إضافة شهادة معادلة  ختصاصاالو تثبت املستوى الّتعليمي نسخ مطابقة لألصل من الشهادات اجلامعّية
لة املطبوعة آبال تقبل النسخ املطابقة لألصل )  أو أجنبية خاصّ  هادة مسّلمة من مؤّسسة تعليم عالابلّنسبة للمكّون املتحّصل على ش

 .(السكاانر

  ممضى وجواب من طرف املكون ومؤشر عليه من قبل مكتب التكوينويكون  ددـ21ـمللحق عابالربانمج املفصل للتكوين كما هو مبني. 
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 (8طبقا للملحق عدد )موزعني حسب احملاور التكوينية املشارك فيها  قائمة امسية يف املكونني 
  هو  اكم املطلوب دورات تكوينية يف احملور أّمناملكون   أنّ بنّي التكوين ت   هيكلشهادة ممضاة من  أوواثئق تثبت اخلربة املطلوبة للمكّون املقرتح

 .ددـ21ـمللحق عابمبني ابلربانمج املفصل للتكوين 
  ددـ23ـامللحق عحسب  للجنوبالتزام العارض بعدم تعويض أّي مكّون دون موافقة مسبقة من إدارة ديوان اخلدمات اجلامعية . 

 .جيب أن تكون الواثئق اإلدارية سارية املفعول يوم فتح العروضو 

 :يف الظرف اخلارجي حيتوي على درج  جيب تضمينه يف ظرف منفصل ومغلق ي   :العرض املايل :الظرف الداخلي -0
 .ـدد24ـامللحق عحسب  لتزاماإل -1

وجيب أن  اثبتة و هنائية و غري قابلة للمراجعةو تعترب األمثان  ـدد25امللحق عـحسب  جدول اخأسعار ابعتبار مجيع اخأداءات -0
 .تكون األسعار الفردية حبساب املتكّون الواحد

مكتــب الضـبل التــابع لــديوان اخلــدمات  مقابــل وصــل إيـداع لــدىســّلم مباشـرة تربيــد مضــمون الوصـول أو الربيــد الســريع أو العــن طريـق  ضو رسـل العــر تو 
وتكتـب  ،8543 صـفاق ، 4501. ب.ص،  5.0طريـق املاـار كلـ  ، للجنـوبديوان اخلدمات اجلامعّية : إىل العنوان التايل للجنوباجلامعية 

 أعـوان تتعلـق بتنفيـذ دورات تكوينيـة لفائـدة 1/0505 عدد إستشارة حفتي   ال" على الظرف اخلـارجي ابإلضـافة إىل العنوان املذكور أعاله عبـارة
 "الراجعة له ابلنظراملؤسسات  وللجنوب  اجلامعية اخلدمات ديوان

خــتم مكتـب الضـبل ابإلدارة العامـة لـديوان اخلــدمات اجلامعيـة للجنـوب هـو الــذي ) 0504جـانفي  05 ربعـا الا ميـو  العـروضوحـّدد خخـر أجـل لقبــول 
 .للّشروط املطلوبة ةطابقغري امل أو قصى العروض الواردة أو املسّلمة بعد آخر أجل لتقدمي العروضوت  . (أيخذ بعني اإلعتبار

 :صالحية العروض :5 الفصل
 .بداية من اليوم املوايل للتّاريخ اخأقصى احملّدد لقبول العروض يوما( 90)تسعني لزما به ملّدة صبح كّل مشارك مبجرد تقدمي عرضه م  ي  

 :العروض تقيي : 6الفصل 
 .يتّ  تقيي  العروض لكّل حمور على حدة

أو  استكماهلااملطلوبة إىل اإلدارية املشاركني الذين مل يقدموا كل الواثئق  كتابيا، وتدعو  العروض الظروف و تقييم فتح اللجنة اخلاصة ابإلستشارةتتوىّل و 
  استكماليف صورة عدم  و جدول اخأسعار، و لتزاماالستثىن من هذا اإلجراء د، وي  دّ يف أجل م   تسويتها

 
 إقصاءحددة فإنه يقع الواثئق يف اآلجال امل

  طبيعة حسب ذلك و احملور أو العرض
 
 .املنقوصة الوثيقة أو عطىامل

 :على مرحلتني العروض تقييمجنة اللّ تتوىل  ثّ 

 .االقتضاءوتصحيح اخأخطاء احلسابية واملادية عند  تصاعدايترتيبا ترتيب العروض املالية تتوىل اللجنة  :مرحلة أوىليف  -

الشروط  يف صورة مطابقة عرضه لكراس قبولهاخأقل مثنا وتقرتح  املايل العرض صاحب للهيكل التكويين احملور تقييمجنة لّ لاتتوىل  : مرحلة اثنيةيف  -
 :التايل ومجعها املبّينة ابجلدول اخأربعة للمعايري وفقا النقاط إبسناد وذلك مور لكل الفين العرض دراسة جدول على ابالعتماد

 املعيار العدد املسند

للمكّون الشهادة العلمية  

طانق 4 أو فين سامي أستاذية أو إجازة   

طانق 5  ماجستري 
طانق 6  دكتوراه 
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لمكّونالعامة ل ربةاخل  

طانق 5 سنوات 9إىل  5من    

طانق 6 سنوات 9أكثر من    

املنجزة من طرف املكّون يف اجملال عدد الدورات التكوينية  

طانق 6 دورات 5إىل  3من    

طانق 7 دورات 7إىل  6من    

طانق 8 دورات 7أكثر من    

 برانمج الدورة
نقطة 02  ختطيل مفصل حملتوى الدورة التكوينية 

 

 العرض نقاط جمموع يف فأكثر نقطة 32 على حبصوله وذلك التكوين هليكل التكويين احملور لقبول الفنية الشروط توفر حني إىل أعماهلا اللجنة تواصل
 .التصاعدي املايل الرتتيب ابعتبار الفين
نفس املنهجية ابلنسبة للعروض الفنية املنافسة حسب ترتيبها املايل  اعتماد أن العرض الفين املعين غري مطابق لكراس الشروط يتم تبنّي ما إذا صورة  ويف

 .التصاعدي
تحصل على العدد اخأكرب من النقاط يفوعند التساوي يف العروض املالية بني عارضني أو أكثر 

 
التقييم الفين و يف صورة التساوي  يتّم اختيار املرتشح امل

 .أخرى طلب كتابيا من املرتشحني املعنيني أن يقدموا عروضا ماليةي  يف النقاط 

 :تبليغ إسناد االستشارة: 7لفصل ا
 .مرفقا بطلب تزّودّرر يف الغرض و يكون يبّلغ إسناد االستشارة إىل العارض الذي وقع اختيار عرضه لتنفيذ الّدورة الّتكوينّية عن طريق مكتوب حي  

 :التنظي  املادي: 8الفصل 
ع وزّ ت   صباحا تتضمن دروس نظرية و ورشات تطبيقية (32:8)انطلقا من الثامنة والنصف  يف اليوم( 6)ساعات  ستتدوم حّصة الّتكوين الواحدة  *

 .تتخللها اسرتاحة قهوة ساعات( 3)حصتني تدوم كل واحدة ثلث على 
 .عون 66طار جمموعات و تتكون كل جمموعة من تنشيط حماور التكوين يف إ يت ّ  و
 :بتوفري للجنوبيلتزم ديوان اخلدمات اجلامعية * 

 .بصفاق  أو إبحدى والايت اجلنوب التونسيوينية الفضاء لتنشيل الدورة التك -
 .(Vidéoprojecteurs بيضاء، سبورة حاسوب،) التكوين سري حلسن اللزمة البيداغوجية و اللوجستية الوسائل -
 .االسرتاحة مكّوانت فرتة -

 :الّتكوينّية الّدورةتقيي  : 20الفصل 
طبقا لألمنوذج الوارد  تعمري البطاقات التقييمّيةاملشاركني عن جودة اخلدمات والطرق البيداغوجية املعتمدة يف التكوين من خلل  رضاحتّدد درجة  *

 .ــدد7ابمللحق عــ
لألهداف املرصودة ومدى  وجواب املنهجية املتبعة وتلخيص للمحتوى التكويين ومدى بلوغه ممضاة من طرفه تتضمن تقييمية خاصة ابملكونبطاقة  *

 . جتانس اجملموعة وظروف التكوين واقرتاحاته
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هيكل التكوين ابجناز كافة احملاور التكوينية املكلف بتأمينها واحرتام التوزيع الزمين املطلوب حملتوى يلتزم  :الربامج املفّصلة للّتكوين: 62 الفصل
 مبثابة لوحة الّتحّكم يف سري الّتكوينهي و  وهو وثيقة تتضّمن اخلطّة التنفيذيّة للّدورة التكوينّية ــدد6ابمللحق عــاملدرجة و ( تطبيقي ونظري ) التكوين 

(bordtableau de ).ابللغة العربيةالتكوين بتأمني الدورات التكوينية  ما يلتزم مكتبك. 
 :التزامات مكتب الّتكوين: 66الفصل 

 :يلتزم مكتب الّتكوين عند إعلمه إبسناده مور التكوين بـ
 .كّل مور تكويين  انعقادأايم على اخأقل من اتريخ  33نسخة من الدرس التكويين قبل ب مد إدارة ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب -

اسم املكّون ممضاة من قبل املشاركني ومتضّمنة وجواب  للجنوبإرسال قائمة احلضور يوميّا عن طريق الفاكس إىل إدارة ديوان اخلدمات اجلامعية  -
 .ــدد6امللحق عــحسب  ئهوإمضا

( 03)علم إدارة الديوان بذلك ومبربراته قبل موعد انطلق الّدورة بثلثة أاّيم التكوين يف صورة عجزه عن إجناز دورة تكوينية أن ي   هيكلكما يتعنّي على  -
 .على اخأقل

، ويتعني عليه اختاذ كافة التدابري اللزمة حىت ال يتعطل نني إمسيا للغرضاملكّونني املعيّ الّتكوين مسؤوال عن حسن إجناز اخلدمات من قبل  هيكلعترب ي   -
 .حسن سري اإلجناز

ن خأسباب قاهرة جيب إعلم اإلدارة كتابيا يف حالة تغيري املكوّ  و، تكوين تغيري املكّون بدون إعلم مسبق وبدون موافقة إدارة الديوانال هيكلنع على مي   -
خربات تضاهي أو و  ص املقرتح للتعويض مؤّهلت علميةيف صورة املوافقة ينبغي أن تتوفر يف الشخ و، أايم على اخأقل قبل انطلق الدورة التكوينية 04

التكوين يف إطار الّدورة الّتكوينّية املعنّية  هيكلإلدارة الديوان إيقاف العمل مع  قأّما يف حالة التعّذر فيح ،تفوق اخلربات املتوفرة يف املكّون اخأصلي
 .حبّجة تعويض اخأشخاص املعيّننيدون أن يطالب أبّي تعويضات، كما ال حيق له أن يطالب مبقادير مالية إضافّية أو أي تغيري يف الشروط 

ن يف تلك الّدورة وأن تطالب بتعويضه، وعلى ر وضع حد لتدخل املكوّ قرّ دة أن ت  نجز بكيفية جيّ ميكن إلدارة الديوان إذا تبني هلا أن الّتكوين ال ي   -
 . التكوين االستجابة للطلب دون أي اعرتاض هيكل

، إىل جانب توفري (« bloc note « format A4)قلم جاف، كّنش  حتتوي على .(simili cuir) نوع مفظة منالتكوين بتوفري  هيكليلتزم  -
 .د إبسنادهم شهادات تكوين يف آخر يوم تكويينتعهّ  و ورقي لفائدة املتكونني، كما يمتوى التكوين على ممل إلكرتوين

 .التكوين مصاريف تنقل و إقامة املكّونني هيكليتحّمل  -

 .الّتكوين ابحرتام الرّتاتيب اجلاري هبا العمل يف جمال تشغيل املكّونني وخاّصة فيما يتعّلق بتوفري الرّتاخيص اإلداريّة ذات الّصلة هيكليلتزم  -

 :التغيري يف حج  اخلدمات: 60الفصل 
راس الشروط وذلك حسب احلاجيات املتأكدة للتكوين كن إلدارة الديوان الّتغيري يف عدد أفراد اجملموعات املزمع تكوينها املبينة ابجلداول التابعة لكمي  

الّتكوين يف هذه احلالة االعرتاض على ذلك أو املطالبة مبراجعة اخأمثان أو بتعويضات مقابل التغيريات يف عدد  يكلال ميكن هل و 0202خالل سنة 
 .% 20 نسبة أو النقصان الزايدة حجم يتجاوز مامل املشاركني
 : الصكيفية اخل:  61 الفصل
 اجلبـائي تتضمن املعّرف حسب عدد األعوان احلاضرين فعليا واملسجلني بقائمات احلضور فاتورة يف أربعة نظائريقدم هيكل التكوين  -

 (10)أجل ال يتجاوز عشرة إىل إدارة ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب يف  (R.I.P) الربيدي أو.( R.I.B) البنكي اجلاري احلسـاب ورقم
ونسخة من اهلوية البنكية  التزّود، إذن من ابخأصل وجواب حتمل إمضاء وختم هيكل التكوين ومصحوبة أايم من إجناز الّدورات الّتكوينّية

خاصة  بطاقة تقييميةونسخة  ــدد7ابمللحق عــالوارد ية املتعلقة بقياس درجة رضا املشاركني طبقا لألمنوذج املصاحب بطاقات التقييموال
لألهداف املرصودة ومدى جتانس اجملموعة  وجواب املنهجية املتبعة وتلخيص للمحتوى التكويين ومدى بلوغه ابملكون ممضاة من طرفه تتضمن

 .متكّوننيمن شهادات املشاركة املسّلمة لل ونسخ وظروف التكوين واقرتاحاته
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 اجلاري احلساب يف بريدي حتويل طريق عن إدارية صرف أوامر بواسطة اخللص بعملّية للجنوب اجلامعية اخلدمات ديوان ماسب يقوم -

 .الشروط اتّمة الفواتري تسليم اتريخ من يوما( 33) ثلثنييف أجل أقصاه وذلك  االستشارة لصاحب
 : املناولة:  64 الفصل

 .االستعانة به لنفس الغرض أو تكوين اثن هيكلالتكوين مناولة اخأنشطة التكوينية جزئيّا أو كليّا بواسطة  يكلال ميكن هل
 :خجال التنفيذ: 65الفصل 

جداول زمنّية على اخأقّل عند إبلغه بتنفيذ االستشارة، كما يلتزم أيضا  بتنفيذ الّدورة الّتكوينّية يف اآلجال اليت ( 03)بتقدمي ثلثة  التكوين هيكليلتزم 
لزمة إببلغه إىل من بني الّتواريخ املقرتحة، وإن اقتضى اخأمر تعديل يف الّتواريخ فإن إدارة الديوان م   للجنوبختتارها إدارة ديوان اخلدمات اجلامعية 

 .ةأايم من انطلق الدورة املعنيّ ( 03)التكوين قبل ثلثة  هيكل

 :القانونية املراجع:66الفصل 
 :لـ عةضتبقى احلاالت اليت مل يتعّرض إليها هذا الكرّاس خا

 احملاسبة العمومّية جمّلة. 
 لّتشريع والرتاتيب الّتونسّية اجلاري هبا العملا. 
 

 

 ..............................يف  صفاق 

 

 

      ..............................يف  .…………… 
  إطلعت عليه و وافقت

 هيكل التكوين

 (االس  واللقب والصفة واإلمضا  واخلت )
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 ــدد1عــ لحقامل

 الربانمج املفصل للتكوين
 إدارة املشاريع: ــدد 1احملور عـ

 يومان : مدة التكوين

  جمموعتنيمشارك موزعني على  88 : عدد املشاركني

  2أ و1أ إطارت صنف: الفئة املستهدفة 
والدراسة املالية للمشروع واعداد مؤشرات النجاح  اجلدوىفيما يتعلق بدراسة  اريعأبساسيات ختطيل وإدارة املشمن اإلملام املشاركني  متكني :أهداف الدورة التكوينية

 :وذلك من خلل من عدمه
 . ماهي إدارة وختطيل املشروع -
 . حتديد وتعريف وتوصيف املشروع -
 . فشلهدور مدير املشروع ىف جناحه أو  املشاريع،عوامل النجاح والفشل ىف إدارة  النجاح، معايري :املشاريعجناح إدارة  -
  .املشاريعالتنظيم الشبكى  -
 . PERT & CPM تقييم ومراجعة املشروع -
 . ختطيل املشروع واملوارد املالية -
 تقييمالتابعة و امل ،ؤشراتامل ات،لياآل: املشروع متابعة تنفيذ -
 الدارة املشروعMS Project استخدام -

تقدمي عام 
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

 :املخاط التفصيلي

 

البيداغوجية املنهجية  احملتوى 
 املعتمدة

 التوزيع الزمين
 تابيقي نظري

 .........................  اليوم األول
 ........................ 
 ......................... 
 ......................... 
 ......................... 

 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................ 

  

 .........................  اليوم الثاين
 ........................ 
 ......................... 
 ......................... 
 ......................... 

 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 

  

 ( وجويب)إمضا  املكون خت  مكتب التكوين                                                                                                
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 ــدد1عــ لحقامل

 الربانمج املفصل للتكوين
 االعوانمبادئ التنظي  وتوظيف : ــدد 2احملور عـ

 يومان : مدة التكوين

 جمموعتني مشارك موزعني على  88 : عدد املشاركني

  2أ و 1أ إطارات صنف: الفئة املستهدفة 
 متكني املشاركني من معرفة اخأساليب امللئمة يف توظيف اخأعوان وآليات تقييم أداء اخأعوان وذلك من خلل :هداف الدورة التكوينيةأ

 (اخأنظمة اخأساسية اخلاصة والعامة،اهلياكل التنظيمية)والرتتييب لتنظيم االعوان االطار القانوين  -
  (نتائج التقييم،اختاذ القرارات اللزمة آليات التقييم، حتليل: ،تقييم مردود العونوإجراءاتهاالنتداب مراحله )توظيف اخأعوان -
 خأعواناختاذ القرارات وحل اإلشكاليات اإلدارية املتعلقة بتوظيف ا -

 ....................................................................................................................................... : تقدمي عام
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 :املخاط التفصيلي

 

 
 

 

املنهجية البيداغوجية  احملتوى 
 املعتمدة

 التوزيع الزمين
 تابيقي نظري

 .........................  اليوم األول
 ........................ 
 ......................... 
 ......................... 
 ......................... 

 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 

  

 .........................  اليوم الثاين
 ........................ 
 ......................... 
 ......................... 

 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 

  

 
 

 ( وجويب)إمضا  املكون خت  مكتب التكوين                                                                                         
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 ــدد1عــ لحقامل

 الربانمج املفصل للتكوين
 وإدارة التغيري وكمةاحل: ــدد 8احملور عـ

 يومان : مدة التكوين

 جمموعات( 38)ثالث مشارك موزعني على  45 : عدد املشاركني

 " 2أ"و " 1أ":اإلطارات من الصنف : الفئة املستهدفة 
  :هداف الدورة التكوينيةأ

 (مفهوم احلوكمة، مفهوم إدارة التغيري) االطار املفاهيمي-
 دوافع التغيري-
 مراحل التغيري -
 جماالت التغيري -
 اسرتاتيجيات التغيري -
 مقاومة إدارة التغيري -
 احلوكمة وعوامل جناح إدارة التغيري -

 : تقدمي عام
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 :املخاط التفصيلي
 

املنهجية البيداغوجية  احملتوى 
 املعتمدة

 التوزيع الزمين
 تابيقي نظري

 .........................  اليوم األول
 ........................ 
 ......................... 
 ......................... 
 ......................... 

 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 

  

 .........................  اليوم الثاين
 ........................ 
 ......................... 
 ......................... 

 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 

  

 
 ( وجويب)إمضا  املكون خت  مكتب التكوين                                                                                         
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 ــدد1عــ لحقامل

 املفصل للتكوينالربانمج 
 احلوكمة الرشيدة وسبل ترسيخها يف املنظومة اإلدارية التونسية: ــدد 5احملور عـ

 يومان : مدة التكوين

 جمموعات( 38)ثالث مشارك موزعني على  45 : عدد املشاركني

 "ج"و" ب"و" 8أ": الفئة املستهدفة 
  :هداف الدورة التكوينيةأ

 الرشيدة  مفهوم احلوكمة -
 احلوكمة الرشيدة مبادئ -
 آليات ترسيخ مبادئ احلوكمة الرشيدة يف املنظومة اإلدارية التونسية -

 ....................................................................................................................................... : تقدمي عام
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 :املخاط التفصيلي

 

املنهجية البيداغوجية  احملتوى 
 املعتمدة

 التوزيع الزمين
 تابيقي نظري

 .........................  اليوم األول
 ........................ 
 ......................... 
 ......................... 
 ......................... 

 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 

  

 .........................  اليوم الثاين
 ........................ 
 ......................... 
 ......................... 

 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 

  

 
 ( وجويب)إمضا  املكون خت  مكتب التكوين                                                                                         
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 ــدد1عــ لحقامل

 الربانمج املفصل للتكوين
 املغازةالتصرف يف : ــدد 4احملور عـ

 أايم 38 : مدة التكوين

 (صفاق ،قبلي)جمموعتني مشارك موزعني على  88 : عدد املشاركني

 "عملة" :الفئة املستهدفة 
  :هداف الدورة التكوينيةأ

 االملام جبميع الواثئق والدفاتر الواجب مسكها -
 .عمليات اجلرد، الصيانة،أتمني املخزون: عناصر التصرف يف املغازة -

 ....................................................................................................................................... : تقدمي عام
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 :املخاط التفصيلي

 

املنهجية البيداغوجية  احملتوى 
 املعتمدة

 التوزيع الزمين
 تابيقي نظري

 .........................  اليوم األول
 ........................ 
 ......................... 
 ......................... 
 ......................... 

 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 

  

 .........................  اليوم الثاين
 ........................ 
 ......................... 
 ......................... 

 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 

  

 .........................  اليوم الثالث
 ........................ 
 ......................... 
 ......................... 

 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 

  

 
 ( وجويب)إمضا  املكون خت  مكتب التكوين                                                                                         
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 ــدد1عــ لحقامل

 الربانمج املفصل للتكوين
 حتسني االستقبال وتاوير االرشاد االداري: ــدد 6احملور عـ

 يومان : مدة التكوين

 (صفاق ،قبلي)جمموعتني مشارك موزعني على  88 : املشاركنيعدد 

 "عملة" "ج"و" ب"و" 8أ" :الفئة املستهدفة 
  :هداف الدورة التكوينيةأ

   ماكتساب مبادئ االستقبال الناجع للزائرين واالستجابة النتظاراهت -
 املزمع زايرهتااستخدام أفضل التقنيات جلعل االستقبال يعكس الصورة املأمولة واملرغوبة عن اإلدارة  -

 ....................................................................................................................................... : تقدمي عام
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 :املخاط التفصيلي

 

املنهجية البيداغوجية  احملتوى 
 املعتمدة

 التوزيع الزمين
 تابيقي نظري

 .........................  اليوم األول
 ........................ 
 ......................... 
 ......................... 
 ......................... 

 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 

  

 .........................  اليوم الثاين
 ........................ 
 ......................... 
 ......................... 

 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 

  

 
 ( وجويب)إمضا  املكون خت  مكتب التكوين                                                                                         
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 ــدد1عــ لحقامل

 الربانمج املفصل للتكوين
 املعلومة النفاذ إىل: ــدد 7احملور عـ

 يومان : مدة التكوين

 (صفاق ،قبلي)جمموعتني مشارك موزعني على  88 : عدد املشاركني

 "ج"،"ب"،"8أ"،"2أ"،"1أ: "الفئة املستهدفة 
  :هداف الدورة التكوينيةأ

   (االطار التشريعي والرتتييب)تعريف النفاذ اىل املعلومة بتونس  -
 مهام املكلف ابحلق للنفاذ اىل املعلومة -
 إجراءات النفاذ اىل املعلومة -

 ....................................................................................................................................... : تقدمي عام
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 :املخاط التفصيلي

 

املنهجية البيداغوجية  احملتوى 
 املعتمدة

 التوزيع الزمين
 تابيقي نظري

 .........................  اليوم األول
 ........................ 
 ......................... 
 ......................... 
 ......................... 

 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 

  

 .........................  اليوم الثاين
 ........................ 
 ......................... 
 ......................... 

 ................. 
 ................. 
 ................. 
 ................. 

  

 
 ( وجويب)إمضا  املكون خت  مكتب التكوين                                                                                         
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 ــدد2عــ لحقامل
 

 منوذج من الّسرية الّذاتّية للمكّون

 :*الّتعريف -1
 .......................................................................................................................................................................... :اإلس 

 .......................................................................................................................................................................... :الّلقب

 .......................................: صادرة يف اتريخ ...................................:بااقة الّتعريف الوطنّية رق  ............................... :اجلنسّية

 ..................................................................................................................................................... :املؤّسسة املشغّلة حالّيا

 

 *:الّشهائد اجلامعّية املتحّصل عليها -2

 املؤسسة اجلامعية نوع الّدراسات سنة احلصول عليها العلمية الشهادة
اتريخ معادلة الّشهائد اجلامعّية 
األجنبّية أو املتحّصل عليها من 
 *مؤسسات تعلي  عايل خاّصة

....................................  ..............................  ..............................  ..............................  ....................................  

....................................  .............................. .............................. .............................. ....................................  

....................................  .............................. .............................. .............................. ....................................  

....................................  .............................. .............................. .............................. ....................................  

....................................  .............................. .............................. .............................. ....................................  

....................................  .............................. .............................. .............................. ....................................  

 

 *:شهائد تكوينّية أخرى متحّصل عليها -3
 نوع الّدراسات مؤسسة التكوين سنة احلصول عليها الشهادة احملرز عليها

............................................... ...................................... ...................................... ...................................... 

............................................... ...................................... ...................................... ...................................... 

............................................... ...................................... ...................................... ...................................... 

............................................... ...................................... ...................................... ...................................... 

............................................... ...................................... ...................................... ...................................... 

............................................... ...................................... ...................................... ...................................... 

............................................... ...................................... ...................................... ...................................... 
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 .القا من الوظيفة املشغولة حالّياعكسّيا، اناترتيب املهام اخلاّصة ابلوظائف املشغولة ترتيبا زمنّيا : *اخلربة املهنّية للمكّون املقرتح-4

 الوظائف املشغولة املؤّسسة املشّغلة الفرتة

.................................................. .................................................. ................................................ 

................................................ ................................................. ................................................ 

.................................................. ................................................. ................................................ 

.................................................. ................................................. ................................................ 

.................................................. ................................................. ................................................ 

 

 :**الّتكوين املنجز يف االختصاصات املالوبة ابلربانمج املفّصل للّتكوين -5

 املؤّسسة املنتفعة ابلّتكوين املؤّسسة املكّونة الفرتة

.................................................. ................................................. ................................................ 

.................................................. ................................................. ................................................ 

.................................................. ................................................. ................................................ 

.................................................. ................................................. ................................................ 

.................................................. ................................................. ................................................ 

 

 .تقبل شهادات جامعّية أجنبّية أو مسّلمة من مؤّسسات تعلي  عايل خاّصة بدون معادلة ال* 

 .جيب إرفاق املؤيّدات الاّلزمة للمعايات املذكورة: مالحظة** 

 :                 حنن املمضني أسفله نشهد بصّحة البياانت أعاله :لتزامإ

 إمضا  املكّون                                        و خت  هيكل الّتكوين                    أتشرية          
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 ــدد3عــ لحقامل

 لتزام بعدم تعويض مكّوننيإ

 

 ،.......................( ..........................................................................1)إيّن املمضي أسفله 

 ، ........................................................................................................... (2)الصفة 

 ، ............................................................................................. (3) الّتكوين هيكلوكيل 

 ،..........................: بتاريخ ...............الّصادرة بـ.... .................: و صاحب بطاقة الّتعريف الوطنّية رقم

ل ا ألتزم خلألتزم ابحرتام الرّتاتيب اجلاري هبا العمل يف جمال تشغيل املكّونني و خاّصة فيما يتعّلق بتوفري الرّتاخيص اإلداريّة ذات الّصلة كم

. موافقة هذا اخأخريو  عدم تعويض مكّونني دون إعلم مسبقب للجنوبديوان اخلدمات اجلامعية تكوينّية لفائدة الدورة الأتمني 

 . إلغاء دورة الّتكوين املعنّيةوكّل إخلل هبذا االلتزام يعّرضين إىل

 

 ا ــاإلمضـ اخلت  و                                                                                                   

 

 

 

 

 

 --------------

 س  و الّلقباإل(  1)

 /............(وكيل/مسؤول عن الّتكوين / عام مدير) الّصفة (  2)

 اإلس  الكامل هليكل الّتكوين(  3)
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 ــدد5عــ لحقامل

 اإللتزام
 ...........................................................................................:(االسم و الّلقب)أسفله ( ة)إيّن املمضي 

 ...............................................................................................................    :(املهنة)بصفيت 
 .......................................................................................................    :(االسم االجتماعي)أّن 

 ............................................حتت عدد.........................................  :ابلّسجّل الّتجاري بتاريخ( ة)املرّسم
 .................................................................................................................. :املعرف اجلبائي

 ................................................................................:( R.I.P)دي او الربي( R.I.B)احلساب البنكي 
 ..............................................................................................................:واملوجود مقّرها بـ

 ....................................................:..............................................................الفاكس/اهلاتف
تكوينّية لفائدة أعوان ديوان  اتدور  جراءإباملتعّلقة  (كراس الشروط وامللحق) 4/0202عدد  الستشارةاباخلاّصة  اّطلعي على كّل الواثئقبعد 

 .ابلنظر له الراجعة املؤسسات وللجنوب اخلدمات اجلامعية 
 :احملاور التاليةالتكوينية يف احملور أو  الدورات ذه االستشارة يف حالة قبول عرضي لتنفيذكل الشروط الواردة يف هأتعّهد بتنفيذ  ألتزم و 

......................*.......................................................................................................... 

......................*.......................................................................................................... 

......................*.......................................................................................................... 

......................*.......................................................................................................... 
..................*.............................................................................................................. 

......................*.......................................................................................................... 
..............*.................................................................................................................. 

......................*.......................................................................................................... 
*................................................................................................................................ 
 :(داءاتخأابلدينار التونسي وابحتساب مجيع ا) املتعهد به قد حدد املبلغ اجلملي للستشارةو 

 ....................................................................................................................... :ابخأرقام 
 ................................................................................................................... :وبلسان القلم

ي أقرتحه هنائي ذال وأن السعر ،يوما بداية من اليوم املوايل للتّاريخ اخأقصى احملّدد لقبول العروض( 90)لتزم إببقاء عرضي صاحلا ملّدة تسعني كما أ
 .االستشارة  ذوغري قابل للمراجعة طيلة مدة تنفي

 ........................................ يف ...................حّرربـ                                                                  
 اطّلعت و وافقت                                                             
 ( ت اخلاإلمضا  و  ،الّصفةاالس ، اللقب،) العارض                                            
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 ــدد4عــ لحقامل

 األسعارجدول 

 حمور التكوين
عدد 

املشاركني 
(1) 

 عدد

 اجملموعات

 

عدد احلصص 
( عدد األايم)

لكّل جمموعة 
(0) 

السعر الفردي 
 للمتكون الواحد

 احلصة حبساب
 الواحدة
HT 

(3) 

 HTاملبلغ اجلملي 
(3x0x1) 

(TVA)  املبلغ اجلملي
TTC 

     50 50 83 إدارة املشاريع

     50 50 83 مبادئ التنظيم وتوظيف االعوان

     50 58 01 احلوكمة وإدارة التغيري

احلوكمة الرشيدة وسبل ترسيخها يف املنظومة 
 اإلدارية التونسية

01 58 50     

     58 50 83 التصرف يف املغازة

     50 50 83 حتسني االستقبال وتطوير االرشاد اإلداري

     50 50 83 النفاذ اىل املعلومة

  TTC اجلملي املبلغ

 

 ......................................................................................: ...................................((TTCاملبلغ اجلملي بلسان القل 

...................................................................................................................................................................... 
 .تكتب اخأسعار ابلدينار التونسي وتكون شاملة جلميع اآلداءات وهي غري قابلة للمراجعة -
  

 ...........................يف...............                                                                                                                                   

 (االس  واللقب واخلت  واإلمضا  والصفة) العارض                                                                                                                                
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 ــدد6عــ لحقامل

 املشـاركـيـن حضور منوذج لقـائمـة

 ................................................................................................ :يف الّدورة الّتكوينّية حول
 ................................................. إىل يوم ................................................. يوم مناملنعقدة 

 .......................................................................................................... :مكتب الّتكوين
 .................................................. رقم بطاقة الّتعريف الوطنّية ................................. :إسم املكّون

 ............................................................................................................. :مقّر الّتكوين
 اإلمضا  العنوان األلكرتوين الّرتبة و الّلقب االس  ر/ع

1     
2     
3     
4     
4     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
18     
15     
14     
16     
17     
18     
19     
23     
21     
22     
28     
25     

 
 ..........................، يف............إمضا  املكّون                                                                                                   

 نالّتكوي هيكلخت                                                                                                                               

 75.258.784للجنوب على الرق   جيب إرسال قائمة حضور املشاركني يومّيا عن طريق الفاك  إىل إدارة ديوان اخلدمات اجلامعية  :مالحظة



 ـدد تتعلق بتكوين إطارات وأعوان وعملة ديوان الخدمات الجامعية للجنوب4/0202استشارة عـــ

 
19 

 

 ــدد7عــ لحقامل
 (للمكونترفق وجواب بتقرير تقييمي مفصل ) يةمنوذج لبااقة تقيي  دورة تكوين

 ........................أايم ...........................حول 
أعدت هذه االستمارة ملعرفة تقييمك  الشخصي للدورة وذلك هبدف تاوير العملية التكوينية و الرفع من جودهتا لـذا، املرجو تعمريها بكل 

 .مستوى التقيي  املناسبالعالمة يف   اخلانة وفق  دقة وذلك ابإلجابة عن األسئلة و وضع
 

جمال 
 التقيي 

 عناصر التقيي 
الرجا  تعليل اإلجابة مبالحظات  مستوايت التقيي 

 ضعيف  متوسط حسن ممتاز دقيقة

تقيي  قدرات املكون
 

 

      .متابعة بلوغ اخأهداف اليت أعلن عنها. 1
     .تبليغ املعلومات واملضامني التكوينية. 0
     . تنويع اخأنشطة واخأساليب التدريبية. 3
      التواصل مع املتكونني وحتفيزهم على التفاعل. 4
     .إدارة املداخلت واملناقشات واستثمارها. 5
     ربل متوى احللقة  ابحتياجاتك املهنية.6

 

الرجا  تعليل اإلجابة مبالحظات  ضعيف متوسط حسن ممتاز 
 دقيقة

تقيي  حمتوى الربانمج التكويين
 

     .ملءمة احملتوايت التكوينية لألهداف املعلنة. 1
     .تسلسل وتكامل احملاور التكوينية. 0
     .ملءمة احملتوى التكويين ملستوى املتكونني. 3
     .استجابة املضامني مع االحتياجات املهنية. 4
     .املقدمةجودة املضامني التكوينية . 5
     اخأمثلة العملية املدّعمة حملتوى الربانمج. 6
     .اللغة املعتمدة يف عرض احملتوى التكويين. 7
     .احليز الزمين املخصص للربانمج . 8

 

الرجا  تعليل اإلجابة مبالحظات  ضعيف متوسط حسن ممتاز 
تقيي  الظروف التنظيمية دقيقة

     .والوسائل املستخدمة التجهيزات. 1 
     .احملامل التكوينية املوفرة. 0
     .فضاء التكوين. 3
     .إلشراف واملتابعة ا. 4
     .اسرتاحة القهوة. 5
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 :تقيي  عام للدورة 

 ال                     نع  هل أن توقيت برجمة الدورة مناسب ؟

إىل أي مدى حققت  هذه احللقة 
 انتظاراتك؟

 كل انتظارايت

 أغلب انتظارايت

 بعض انتظارايت

 مل حتقق انتظارايت

 هل ساه  هذا التكوين يف إكسابك

 معارف ومهارات جديدة؟

 

 :اذكر أمهها  نع 

 ال

: هل لديك مقرتحات أخرى للرفع من جدوى هذه احللقة 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
.................................................. 

 مع الشكر اجلزيل على تعمري هذه االستمارة بكل دقة ووضوح

 

 

 (اختياري )إلامضاء 
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 ــدد8عــ لحقامل
 قائمة امسية يف املكونني موزعني حسب احملاور التكوينيةمنوذج 

 

 احملور التكويين اس  ولقب املكون ر/ع

1   

2   

8   

5   

4   

6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .جيب على مكتب التكوين اقرتاح مكون واحد يف كل مور: مالحظة


