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:طلب العروضموضوع :1الفصل 
تأمني دورات تكوينية لخمتصةقصد تكليف مكاتب تكوينباستشارةالقيام بوزيدبسيديكلية العلوم و التقنياتعتزم  ت

طلب العروض توجه يو ،)02عددطبقا للملحق(املفّصلةيف احملاور بسيدي بوزيدكلية العلوم و التقنيات أساتذةلفائدة 
ا طبقا لشروط اليت تتوفر لديها الو املرخص هلا مبمارسة نشاطهاإىل كل مكاتب الّتكويناحلايل قدرة على اإليفاء بالتزاما

.وميّثل كّل حمور قسطا مستقالّ بذاتهاالستشارة 
:لالستشارةاإلطار العام:2الفصل 

.وحسب جدول زمين حيدد من طرف اإلدارة2020و 2019سنةخاللاالستشارة اخلدمات موضوع تنجز
:شروط المشاركة:3الفصل 

.جمموعة من األقساطو يف قسط واحد أميكن للعارض أن يشارك يف - 
قصد االستشارة املشاركة يف معات املؤسسات التكوينية جملمؤسسات التكوينية اخلاصة أو العمومية أو لميكن - 

ا يف جمال الصفقات العمومية واملناشري الصادرة يف احرتامشريطة تنشيط الدورات التكوينية  الرتاتيب املعمول 
.الغرض

:بيعة األثمانط:4الفصل 
:أن يتضمن البيانات التاليةوجيبور وهو ثابت وغري قابل للمراجعةيعترب العرض املايل جزافّيا بالّنسبة لكّل حم

الثمن دون اعتبار األداء على القيمة املضافة- 
مبلغ األداء على القيمة املضافة - 
األداء على القيمة املضافةرالثمن باعتبا- 

:انمحتوى األثم:5الفصل 
:الكلفة الجملّية للّتكوينيحتوي العرض المالي على العناصر الّتالية لتحديد 

املكونني،املسداة من قبل دمات اخل- 
...اجلاف، املفكرة، القلمحمفظة من النوع الرفيعالوسائل السمعية البصرية،:استخدام الوسائل البيداغوجية املعتمدة- 
salés: ، مرطبات ومواحلالطازجعان من العصرينو حليب، قهوة،(اسرتاحة القهوة-  + mini gâteaux(

:والفنيةطريقة تقديم العروض المالية:6الفصل 
حتتوي العروض على كل الوثائق و تعتزم املؤسسة التكوينية تنشيطهااليت اوراحملأو جمموعة حمورتقدم العروض بالنسبة لكل 

يوضع كل جزء يف ظرف و " ب"و" أ"ظرف خارجي، وظرفان داخليان:أجزاء3املبينة أسفله واليت يتعني جتزئتها إىل
.مستقل
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:العروضمحتوى :7الفصل 
:الظرف الخارجي-1. 7

: بالصيغة التاليةوموضوعهطلب العروض داخل ظرف خارجي يكتب عليه مرجع ") ب"و " أ("يوضع الظرفان 
"كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدو طلبةأساتذةين تكو المتعلق ب09/9201عددطلب عروضال يفتح، "
كما يوضع داخل هذا الظرف " 9100سيدي بوزيد 380ب .صبوزيدسيديالفالحيباحلياجلامعيملركبا

:، الوثائق التالية")ب"و " أ("اخلارجي، إىل جانب الظرفني

التاريخ واإلمضاء وختم املؤسسة إضافة إىلعلى جميع الصفحاتكراس الشروط حتمل تأشرية العارض .1
.والفنية اخلاصةكرّاس الّشروط اإلداريّة اخلاّصةعلى آخر صفحات  " وافقتاطلعت و"مصحوبا بعبارة 

)01عدد ملحقطبقا لل(كبطاقة ارشادات عامة ختص املشار .2
نسخة من شهادة يف الوضعية اجلبائية صاحلة للتاريخ األقصى احملدد لقبول العروض.3
،)األصل أو نسخة مطابقة لألصل(يف نظام للضمان االجتماعي إخنراطشهادة.4
تثبت ترخيص وزارة اإلشراف املعنّية ملكتب الّتكوين يف ممارسة و نسخة من وصل اإليداع حتمل رقم الّتسجيل .5

،املهنة
غريللعارضنيقيمني وما يعادل ذلك بالنسبة املبالنسبة للعارضني من الّسجل الّتجاري ملكتب الّتكويننظير.6

.املقيمني
)05عدد ملحقطبقا لل(طلب العروضومراحل اجنازتصريح على الّشرف بعدم الّتأثري يف إجراءات .7
غيراللمكاتب التكوينبالنسبة أو ما يعادل ذلك شهادة يف عدم اإلفالس أو التسوية القضائيةنسخة من .8

اوذلكةمقيم .مة بامضاء املصاحل القنصلية التونسية وختمهاوتكون مدعحسب ما تنص عليه تشريعات بلدا
)10عدد ملحقطبقا لل(إىل املشرتي العمومي خالل اخلمس سنوات األخريةاالنتماءعدم تصريح على الشرف يف .9

تقدمي فإنه عليهاؤسسات التكوينية العمومية إذا تعذر عليها تقدمي وثيقة من الوثائق املذكورة سالفا املإذا تعذر على
.ربرات الالزمة للغرضامل

: العرض الفني": أ"الظرف الداخلي 2-.7
-" أ"الظرف الداخلي (داخل الظّرف اخلارجي وال يكتب عليه سوى اسم العارض وعبارة جيب تقدمي هذا الّظرف

:وتوضع بداخله الوثائق التالية)- العرض الفني
بالملحقأنموذج اختياري (تم مكتب التكوين خبيلة ذمو الّذاتية للمكّونني، حديثة العهد، معّمرة بدقّةةالّسري )1

)6عدد 
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مع بالّنسبة للمكّون املقرتح االختصاصو العلميتثبت املستوى الجامعّيةةنسخ مطابقة لألصل من الشهاد)2
أو شهادة معادلة بالّنسبة للمكّون المتحّصل على شهادة مسّلمة من مؤّسسة تعليم عالي خاّصةوجوب إضافة 

حسب الّشروط اخلاّصة بكّل يقّدم العارض كّل وثيقة أخرى تثبت مؤّهالت املكّون املقرتح عند طلبها . ة أجنبيةمؤسس
)02عدد ملحقطبقا لل(حمور 

والخاصة بكّل محور مشارك فيه، )02عدد ملحقللطبقا (المطلوبة للمكّون المقترحللخبرةالمثبتةوثائق ال)3
أو شهادة ممضاة من مكتب وختم مكتب التكوين املنشط إمضاءتضمن تحلضور بنسخ من بطاقات اوذلك باإلدالء

.ط دورات تكوينية يف احملور املطلوبشّ أن املكون نتبنيالتكوين 
يتعني اليتإدارة املوارد البشريةبعدم تعويض أّي مكّون دون موافقة مسبقة من تصريح على الشرف من قبل العارض)4

،)07عدد ملحقللطبقا (إلدالء مبربرات التغيري لمن انطالق الدورة على األقل أيام 3عليه مكاتبتها قبل 
تتوّفر فيها الّشروط الّالزمة والوسائل البيداغوجية للّتكوين مالئمة بتوفري قاعة تصريح على الشرف من قبل العارض)5

اليت يتعني خرى األوسائل المع )08عدد ملحقللطبقا (املوارد البشرية دارة إاحملددة من قبلواسرتاحة القهوة
.حسب طبيعة الّتكوين اخلاّصة بكّل حمورتوفريها 

بالنسبة لألعوان العموميني الذين مت اقرتاحهم لتنشيط هذه الدورات بهذه الدورات التكوينيةللقيامتراخيص)6
عدد ملحقللطبقا (ال الوثائقعند املطالبة باستكمها االلتزام بتوفري توفري هذه الرتاخيصيف صورة تعذر و التكوينية

11(.
)12عدد ملحقللطبقا(موزعني حسب احملاور التكوينية املشارك فيها واحملددة قائمة اسمية في المكونين)7
.مختومة من قبل مكتب التكويناملشارك فيهاللمحاور التكوينيةةالمقترحالبرامج)8
:العرض المالي": ب"الظرف الداخلي -7.3

-" ب"الظرف الداخلي (ا الظّرف بداخل الظّرف اخلارجي وال يكتب عليه سوى اسم العارض وعبارة جيب تقدمي هذ
:وتوضع بداخله الوثائق التالية) العرض املايل

تاريخ وختم املؤسسة العارض مع وضع المعّمرة وممضاة من طرف)ةخاصة بكل محور على حد(وثيقة التعهد)1
)03عدد ملحقللطبقا (على كّل صفحة

القلم وباألرقاممع ضرورة ادراج األمثان بلسان توم من طرف العارض على كّل صفحةممضى وخمجدول األثمان)2
.)04عدد ملحقللطبقا (في كامل المحاوراألداء على القيمة املضافةواحتساب
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:طلب العروضتوضيحات تخّص : 8الفصل 
ضيحات واالستفسارات حول كراسي الشروط اإلدارية والفنية اخلاّصني أن يتعني على كل عارض يرغب يف املزيد من التو 

بواسطة مكتوب يرسل إىل لقبول العروض يوما من التاريخ األقصى احملدد ) 15(قبل مخسة عشر كتابيايطلب ذلك 
380ب .ص"  بوزيدسيديالفالحيباحلياجلامعيملركباكلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد": العنوان التايل
.9100سيدي بوزيد 

أيام على األقل من التاريخ األقصى 10وذلك قبل على كل املشاركني وتعميمهاويتّم الّرد كتابيا على االستفسارات 
.وال قيمة لهاغير الكتابّية تعّد ملغاةالتوضيحات واالستفسارات والّردودكّل اإلشارة إىل أن جتدرو لقبول العروض

:طلب العروضّتغييرات والّتعديالت التي يتم إدخالها على وثائق ال:9الفصل 
طلب ألّي سبب كان وببادرة منها أو تلبية لطلب توضيح يصدر عن أحد العارضني، أن تعّدل ملف لإلدارةميكن 

تبعا و عروضالتاريخ األقصى احملدد لقبول الأيام على األقل من 10وتعلم كافة العارضني بالتعديالت وذلك قبل العروض
عديالت لتأن متّدد يف التاريخ األقصى احملّدد لقبول العروض لتمكني العارضني من أخذ اإلدارة املوارد البشريةلذلك ميكن 

.اجلديدة بعني االعتبار ضمن عروضهم
:مّدة صالحية العروض:10الفصل 

بداية من اليوم املوايل للّتاريخ األقصى يوما) 120(ئة وعشريناميصبح كّل مرتّشح مبجرد تقدمي عرضه ملزما به ملّدة 
.احملّدد لقبول العروض

:إرسال العروض:  11الفصل 
ترسل عن طريق مقابل وصل يف الغرض أوكلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدلتقّدم العروض مباشرة مبكتب الضبط 

يكتب عليه بوضوح مرجع ظرف خارجي :التايلالربيد يف ظرف مضمون الوصول أو عن طريق الربيد السريع على النحو 
كلية و طلبةأساتذةتكوين"09/2019رقم طلب عروض–ال يفتح ":بالصيغة التاليةوموضوعهطلب العروض

اجلامعيملركباكلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد"وترسل إىل العنوان التايل" العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد
.9100سيدي بوزيد 380ب .ص"  بوزيدسيديالفالحيباحلي

:األجل المحدد لقبول العروض:12الفصل 
الضبط  ويتّم اعتماد ختم مكتب صباحاالتاسعةعلى الساعة 9201أفريل10يوميف أجل أقصاهترسل العروض 

والساعة التاريخللتأكد من تاريخ وصول العروض، ويلغى كل عرض يصل بعدكلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد
.احملددتني
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:فتح العروض: 13الفصل 
االجتماعات بكلية العلوم و بقاعة على الساعة العاشرة صباحا9201أفريل10يوم جلنة فتح العروض تعقد

2014مارس 13املؤرخ يف 1039من األمر 59وستكون اجللسة علنية وذلك طبقا للفصل التقنيات بسدي بوزيد
.صوص اليت نقحته أو متمتهومجيع النظيم الصفقات العمومية املتعلق بتن

والظروف الداخلية الفنية اخلاّصة بالعروض " أ"تتوّىل جلنة فتح العروض وفرزها، فتح الظّروف اخلارجية والظّروف الّداخلية 
عند االقتضاء هلذه اللجنة ميكن و ،بةللتثبت من وجود الوثائق اإلداريّة والفنّـّية واملالّية املطلو املاليةاخلاصة بالعروض " ب"

أن تدعو املشاركني الذين مل يقدموا كل الوثائق املطلوبة، مبا يف ذلك الوثائق اإلدارية، إىل استيفاء وثائقهم يف أجل حمدد، 
يف صورة عدم إمضاء املشاركنيو .والسيرة الذاتية للمكونيستثنى من هذا اإلجراء وثيقة الّتعّهد والعرض الماليو 

م إىل القيام بذلك يف أجل حتّدده الّلجنةعلى .كل الوثائق حسب الصيغ املطلوبة ميكن دعو
:تتولى لجنة فتح العروض اإلقصاء اآللي في الحاالت التالية- 
.العروض الواردة أو املسلمة بعد أخر أجل حمدد لقبول العروض-1
.جلنة فتح العروض الستكمال الوثائقبعد أخر أجل حمدد لقبوهلا من طرفالعروض الواردة أو املسلمة-2
.عدم اإلدالء بوثيقة التعهد أو العرض املايل أو السرية الذاتية للمكون-3

:طلب توضيحات إضافية تتعلق بالعروض:  14الفصل 
خالل مرحلة فرز العروض أن تطلب من العارضني تقدمي توضيحات كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدلميكن - 

دف تيسري عملية در دون التغيري يف حمتواها علق بعروضهم إضافية تت يكون اسة العروض وتقييمها ومقارنتها و وذلك 
.تقدمي التوضيحات كتابيا وخالل مّدة حتّددها الّلجنة ال ينبغي جتاوزها

يد السريع أو أو ترسل عن طريق الرب كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدلتودع الّتوضيحات مباشرة مبكتب الّضبط- 
بواسطة رسائل مضمونة الوصول، وكل جواب يرد خارج هذه املّدة ال يؤخذ بعني االعتبار ويؤّدي إىل إلغاء العرض، كما

.أّدى ذلك إىل استبعاد العرضوإالّ ا طابع فين أو مايل يتعلق بالعرضيسمح بأي تغيري سواء كان ذال
:سّريّة اإلجراءات: 15لفصل ا

ألي موضوع يهم كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدبإدارة  ال يمكن ألي عارض االّتصال ض العرو بعد فتح 
. ستبعادخمالفة تعرض العارض لالالطّلبّية، وكل إسنادوذلك بني تاريخ فتح العروض وتاريخ اإلعالن عن عرضه

:فرز العروضمنهجية: 16الفصل 
:على مرحلتنيعملية الفرز بتتوىل جلنة فرز العروض القيام
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ترتيب حيث تتوىل جلنة فرز العروض هيتم فرز العرض اخلاّص بكل حمور على حد:الفرز المالي:المرحلة األولى
التثبت من صحة الوثائق املكونة للعرض كما تتوىل-باعتبار األداء على القيمة املضافة- العروض المالية تصاعديا

.االقتضاءية عند املايل وتصحيح األخطاء احلسابية واملاد
ومدى مطابقتها للمالحق املرفقة وتتّم الوثائق اإلداريّة والفنّـّية املقّدمةوصلوحية جلنة الفرز بالتثبت من صحةكما تقوم 

.تستويف الّشروط املطلوبةة أو المراسلة مكاتب الّتكوين الستيفاء كّل وثيقة إداريّة أو فنّـّية منقوص
تتوىل جلنة الفرز يف هذه املرحلة التثبت يف مطابقة العرض الفين املقدم من قبل صاحب :فنيالفرز ال:المرحلة الثانية

وحصوله على الفنيةلشروط كراسات املقتضيات  عرضهالعرض املايل األقل مثنا وتقرتح إسناده الصفقة يف صورة مطابقة 
:التاليةوفقا ملقاييس التقييم 100نقطة على 70

ندالعدد المسالمعيار
نقطة25: مكتب التكوينفيالمواصفات المطلوبة 

األخريةالسنواتيف اخلمس على كل دورة تكوينية نقاط5نقطة25: الخبرة في مجال التكوين
.نقطة25يف حــــــــــــــــدود

نقطة75: والمؤهالت العلمية للمكونخبرةال

نقطة20: الشهادة العلمية

قطةن20: شهادة الدكتوراه أو ما يعادهلا- 
نقطة15: بكالوريا مع مخس سنوات- 
الشهادة الوطنية لإلجازة يف شهادة األستاذية أو - 

نقاط10: ما يعادهلاظل نظام أمد أو 

55: خبرة المكون
نقطة

20: يف جمال التكوينالعامة اخلربة 
نقطة

نقاط5: سنوات5أقل من - 
نقاط10: سنوات10إىل 5من - 
نقاط15: سنة15إىل 10من - 
نقطة20: سنة15ر من أكث- 

يف حدود يف احملور املطلوبعلى كل دورة تكوينيةنقاط5نقطة35: اخلربة يف احملور املطلوب
نقطة35

.يتم االلتجاء إىل أفضل العروض الفنيةالتساوي يف العروض املالية بني عارضني أو أكثر يف صورة 
ب كتابيا من املرتشحني املعنيني أن يقدموا عروضا مالية أخرى وذلك يطلويف حالة التساوي بني العرضني املايل والفين 

بتنظيم الصفقات العمومية املتعلق 2014مارس13املؤرخ يف 2014لسنة 1039من األمر عدد 68طبقا للفصل 
.صوص اليت نقحته أو متمتهومجيع الن
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:بطلب العروضتبليغ إسناد المحاور الخاّصة : 17لفصل ا
الّتكوينّية عن ) الّدوراتأو(إىل العارض الذي وقع اختيار عرضه لتنفيذ الّدورة بطلب العروضاحملاور اخلاّصة يبّلغ إسناد

.قا بطلب تزّودو طريق مكتوب حيّرر يف الغرض ويكون مرف
الفصل 18: التزامات مكتب الّتكوين:

:يلتزم مكتب الّتكوين بـ
ــــــــــــــــــــــــــا -  ــــــــــــــــــــــــــإدارة إىلإرســــــــــــــــــــــــــال قائمــــــــــــــــــــــــــة احلضــــــــــــــــــــــــــور يومّي ــــــــــــــــــــــــــق ة الكلي الربيــــــــــــــــــــــــــد االلكــــــــــــــــــــــــــرتوينعــــــــــــــــــــــــــن طري

imen.jdey@fstsbz.rnu.tn ئهمــــــــن قبــــــــل املشــــــــاركني ومتضــــــــّمنة وجوبــــــــا اســــــــم املكــــــــّون وإمضــــــــاممضــــــــاة
.املؤسسةوختم 

4(وبة بالفاتورة مصح، )13عدد للملحقطبقا (مّية املتعلقة بقياس درجة رضاء املشاركني إرسال البطاقات التقي- 
.إثر انتهاء الدورة التكوينية")كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدإدارة  إىل ) نظائر

.بنفقات اسرتاحة القهوة واستخدام الوسائل البيداغوجية الضرورية لتنشيط الّدورات التكوينيةالتكفل- 
ا العمل يف جمال تشغيل املكّونني وخاحرتام الرت -  .اّصة فيما يتعّلق بتوفري الّرتاخيص اإلداريّة ذات الّصلةاتيب اجلاري 

الفصل 19: تعويض المكون
يف الغرض مربراته مع تقدمي تكوينية الدورة العن إجناز عجزهتعويض املكون املقرتح يف صورةميكن ملكتب التكوين- 

الت علمية خص المقترح مؤهّ في الشيجب أن تتوفرو على األقل قبل انطالق الدورةظرف ثالث أيامفي وذلك
إلدارة  ويف صورة عدم توفر هذا الشرط فإنه ميكن، وخبرات تضاهي أو تفوق الخبرات المتوفرة في المكّون األصلي

إيقاف العمل مع مكتب التكوين يف إطار الّدورة الّتكوينّية املعنّية دون أن يطالبكلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد
.تعويضبأّي هذا األخري

.املكويننيأن يطالب مبقادير مالية إضافّية أو أي تغيري يف الشروط حبّجة تعويض ملكتب التكوينحيق هذا وال
كلية حدوث قوة قاهرة حتول دون إعالم مسبق بتغيري املكون فيجب على مكتب التكوين تقدمي مربراته وإلدارة  عند- 

.أو مواصلة اجناز الدورة مع املكتب املعينالعمل مع مكتب التكوينإيقافاحلق يف العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد 
):التغيير في حجم الخدمات(التعديل أثناء التنفيذ :  20الفصل 

أن يقدم أي اعرتاض أو حتفظ يف صورة الزيادة أو النقصان يف عدد املشاركني ما مل يتجاوز ذلك كتب الّتكوين ال ميكن مل
20%.
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:الفواتيرخالص:  21الفصل 
حمّررة يف أربعة نظائر مؤّرخة الفاتورة تكون و هو مطلوبيتم اثر اجناز كامل ماطلب العروضإطارخالص الفواتري يف 

، بطلب العروضويبقى خالص الفواتري رهن االستجابة للشروط الواردة وختم املؤسسة،وممضاة وحتمل اسم املمضي
:وتكون الفاتورة مرفقة بـ

،)الوثيقة األصلية(وداإلذن بالتز .1
،)13عدد طبقا للملحق(الواردة بطاقات التقييم.2
وليس كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدتسلم إلى  (من النوع الرفيععلى ورق كرتونيشهادات املشاركة .3

)للمشاركين
.ذكر امسه مرفوقة خبتم املؤسسةات احلضور ممضاة من قبل املكون معقائم.4

.ّي تسبقة إىل مكتب الّتكوينميكن منح أال
يقع اخلالص عن طريق حتويل بريدي أو بنكي للحساب اجلاري لصاحب الصفقة مع ذكر املعرف اجلبائي ورقم احلساب 

.اجلاري كتابيا  على الفاتورة
: المناولة:  22الفصل 

زء اجلمناولة باستثناءتكوين ثانمكتبال ميكن ملكتب التكوين مناولة األنشطة التكوينية جزئيّا أو كلّيا بواسطة - 
.اخلاص باسرتاحة القهوة

أي إشكال ميكن أن حيصل بني مكتب التكوين املكلف بتنفيذ الدورة كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدال تتحّمل  - 
.التكوينية واألطراف املتدّخلة األخرى

:آجال التنفيذ: 23الفصل 
كوينّية في يلتزم أيضا بتنفيذ الّدورة التّ ، كما الطلبيةعلى األقّل عند إبالغه بتنفيذ نيمنيّ ز جدولنييلتزم املكتب بتقدمي 
إن اقتضى األمر تعديال ، و من بين الّتواريخ المقترحةكلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدإدارة  اآلجال التي تختارها

إىل مكتب التكوين قبل ثالثة أيام من التعديلملزمة بإبالغزيدكلية العلوم و التقنيات بسيدي بو إدارة  يف الّتواريخ، فإن 
.التكوين خالل التوقيت اإلداري فقطويكون انطالق الدورة املعنية

:الصفقةفسخ :24الفصل 
ا العمل يف ميدان الصفقات العموميةالصفقةفسخ إلدارة لحيّق  اعتمادا على إعالم يتم إبالغه طبقا للرتاتيب اجلاري 

وميكن تكليف من يتوىل إجناز بقية أقساط ) 2014مارس13املؤرخ يف 1039عدداألمر من 122إىل 118لفصول من ا(
يف الصفقةفسخ - دارة إللحسب اإلجراء الذي يراه مالئما وعلى نفقة مكتب الّتكوين، وبصفة إمجالية ميكن الطلبية

:احلاالت التالية
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بعد القيام وذلكعدم جودة الخدمات المسداةاو يف صورةرات الّتكوينّيةالعجز عن إسداء اخلدمات خالل الّدو - 
ن أن تقرر وضع حد لتدخل املكوّ كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدكما ميكن إلدارة  باستطالع رأي بصفة يومية  

بة للطلب دون أي االستجاعلى مكتب التكوين، و يوما30يف أجل ال يتجاوز لك الّدورة وأن تطالب بتعويضهيف ت
.اعرتاض

.اإلفالس أو اإلعالن من طرف مكتب التكوين عن عدم القدرة على اإلجناز- 
كلية العلوم و التقنيات قيام مكتب التكوين بأعمال احتيال أو غش تتعلق بتغيري املكون املقرتح دون إعالم ادارة  - 

.قبل ثالثة أيام من انطالق الدورة املعنيةبذلك بسيدي بوزيد 
.كاب مكتب التكوين ملمارسة خملة باملنافسة تتعلق باملشاركة يف طلب العروض وذلك مبقتضى قرار قضائي باتارت- 
تعمد مكتب التكوين القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق أو أي عمل آخر يرمي إىل مغالطة اإلدارة يف تقييم - 

.العروضمؤهالته املالية او املهنية أو الفنية عند املشاركة يف طلب 
أو وفاة املكون ) ائنني أو املصفيدإال إذا قبل املشرتي العمومي مواصلة التنفيذ مع الورثة أو ال(وفاة صاحب الصفقة - 

.املقرتح أو عجزه عن تنشيط الدورة التكوينية املعنية
ها، ميكن ملكتب التكوين املطالبة بتعويض الضرر احلاصل مبفع ول هذا الفسخ بشرط يف ما عدا هذه احلاالت أو ما شا

.تقدمي املطلب
:تبادل المراسالت:  25الفصل 

:الطرفان مقرّيهما كما يليّني ولتبادل املراسالت، عالطلبيةلتنفيذ هذه 
:كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدبالنسبة إلى  - 

سيدي بوزيد 380ب .ص"  بوزيدسيديالفالحيباحلياجلامعيملركباكلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد
9100.

38363476: رقم الفاكس26063676: رقم الهاتف
imen.jdey@fstsbz.rnu.tn: البريد االلكتروني

:بالنسبة إلى مكتب التكوين-
.........................................................................:........إسم الوكيل أو مدير املؤسسة

:.....................................................................................................العنوان
.....................:.......رقم اهلاتف

......................:.....رقم الفاكس
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بواسطة رسالة كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدادارة  يجب إبالغه إلى مكتب التكوينكّل تغيير في العنوان 
.مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

:الّنزاعات:  26الفصل 
م و التقنيات بسيدي بوزيدكلية العلو يتم فض النزاعات املتعلقة باجراءات إبرام وتنفيذ االستشارة واليت ميكن أن تنشأ بني  

مارس 13املؤرخ يف 2014لسنة 1039من جهة ومكتب التكوين من جهة أخرى حسب ما ينص عليها األمر عدد 
.املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ومجيع النصوص اليت نقحته ومتمته2014

:ةيالمراجع الترتيب:27الفصل 
:روط احلايل يبقى خاضعا ملقتضياتكّل ما مل يتم التعّرض إليه ضمن كراس الش

كما مت ميةاملتعلق بتنظيم الصفقات العمو 2014مارس13املؤرّخ يف 2014لسنة 1039األمر عدد عدد - 
2018ماي 11املؤرخ يف 2018لسنة 416تنقيحه وامتامه باألمر احلكومي عدد 

علق بضبط شروط وإجراءات اإلقصاء من املت2016أفريل 16املؤرخ يف 2016لسنة 498األمر احلكومي عدد - 
.املشاركة يف الصفقات العمومية

مبقتضى قرار الوزير ةالصادر بالدراسات اخلاّصة على الصفقات العمومية املطبقةكرّاسات الّشروط اإلداريّة العاّمة - 
.1994أكتوبر11ل املؤرخ يف و األ

ا العمل يف امليدان-  .التشريعات التونسية اجلاري 

اطلعت عليه ووافقتة العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدكلي
مكتب التكوين

………………تونس في
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الفنيةكراس الشروط 
ةالخاصّ 
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:األهداف العاّمة للتكوين: 1الفصل 
ا و طلبتها إىل حتسني املهارات اخلاّصة لية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد كدف   ملواكبة آخر املستجّدات يف بأساتذ

االت الّتقنّية لملحق طبقا ل(، وقد ّمت ضبط أهداف الّتكوين حسب احملاور املدرجة بربامج الّتكوين املفّصلة الواردة ا
)02عدد 

:المنتفعون:  2الفصل 
توجيه قائمة إمسّية دارة اإلوتتوىل كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدلالّتابعني األساتذة و الطلبةالتكوين يستهدف 

على األقّل قبل انطالق كل دورة وذلك حسب احملاور املدرجة بربنامج الّتكوين يومانللمشاركني إىل مكتب التكوين 
)02لملحق عدد طبقا ل(املفصل 
:الماديالتنظيم : 3الفصل 

.التاسعة صباحاالّتكوين على الّساعة ينطلق - 1
ساعات ) 03(ساعات يف اليوم توزع إىل حّصتني تدوم كّل واحدة ثالث ) 06(تدوم دورة الّتكوين الواحدة ست - 2

.تتخّللهما اسرتاحة قهوة بنصف ساعة
ا الّشروط البيداغوجيّ - 3 قل تعلى أن ال (ة الّالزمة من حيث املساحة يلتزم مكتب الّتكوين بتوفري قاعة تكوين توجد 

:)08لملحق عدد طبقا ل(والوسائل البيداغوجّية ) 2م30مساحتها عن 
بالنسبة للدورات التكوينية اليت تستوجب ذلكحاسوب لكّل متكّون - 
ّبورة بيضاءص- 
الوسائل السمعية البصرية- 
)تربيد وتسخني(التكييف- 
اإلضاءة الالزمة - 
ليزريةأقراصدّرس للمحور على الورق وعلى احملتوى امل- 
من النوع الرفيعحمفظة - 
جاف من النوع الرفيعقلم- 
" bloc note"مفكرة - 

.جتاوز مقر مكتب التكوين الطابق الثاينر مصعد كهربائي يف صورةمع ضرورة توف
مع تغيري فضاء ورات التكوينيةيلتزم مكتب التكوين بتمكني ممثلي اإلدارة من معاينة فضاء التكوين قبل تنفيذ الد- 4

.يف صورة عدم توفر الشروط املطلوبةالتكوين
.حة القهوةاالّنفقات اخلاّصة باسرت يلتزم مكتب التكوين ب- 5
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، وجيب عليه واملكان املعّد السرتاحة القهوةلّتكويناالمه بتنفيذ الّصفقة عنوان قاعة يقّدم مكتب الّتكوين عند إع- 6
. مل اليت تساعد املتكّونني على متابعة الّتكوين يف أحسن الظّروفتوفري كافّة العوا

:تقييم التنظيم المادي للّدورة الّتكوينّية:4الفصل 
تعمري حتّدد درجة رضاء املشاركني عن جودة اخلدمات وقاعة التكوين والطرق البيداغوجية املعتمدة يف التكوين من خالل 

)13عدد ملحقللطبقا(البطاقات التقييمّية
:البرامج المفّصلة للّتكوين:5الفصل 

حمور واخلاّصة بكّل ) 2ملحق عدد للطبقا(املدرجة األهدافيلتزم مكتب الّتكوين بتنفيذ الّدورات الّتكوينّية حسب 
tableau de(وثيقة تتضّمن اخلطّة التنفيذيّة للّدورة التكوينّية ومبثابة لوحة الّتحّكم يف سري الّتكوينيهو  bord (

.وتصّمم حسب احملاور املطلوبة
اطلعت عليه ووافقت

مكتب التكوين
………………تونس في
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المالحـق
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:01الملحق عدد 

بطاقة ارشادات عامة حول المشارك

...........:..............................................................................االسم االجتماعي
:...........................................................................................الشكل القانوين

:.................................................................................اسم الوكيل أو مدير املؤسسة
............................................................................:................عنوان املقر

: ........................................اهلاتف اجلوال:  ..................................  اهلاتف القار
..................................: ................................................................الفاكس

:.............................................................................................الربيد االلكرتوين
.............................................................................:مرسم باالسم التجاري حتت عدد

.......................................................................................:املعرف اجلبائيرقم
.....................................................................:الشخص املفوض المضاء وثائق العرض

.......................في..............حرر بـــ

)إمضاء المشارك وختمه(
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: 02الملحق عدد 
البرامج المفّصلة للّتكوين 
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:01عددالمحور

FORMATION ISO 27001

Durée de la formation : 4 jours

Nombre des participants : 04 participants

Public cible :
Les cadres techniques en informatique relevant de l’administration centrale

Qualifications demandées du formateur :
- Niveau d’étude universitaire : diplôme national d’ingénieur ou diplôme de master en

informatique au moins ou un diplôme équivalent.
- Expérience de 5 ans au minimum exigée dans le domaine de la formation en informatique
- Ayant réalisé au moins deux (2) formations dans  le thème de la dite offre
- Qualifié expert OpenSource, Virtualisation,  Administrateur systèmes et réseaux Linux

Objectifs de formation :

 Acquérir l’expertise pour réaliser un audit interne ISO 27001 en suivant les lignes
directrices de l’ISO 19011

 Acquérir l’expertise pour réaliser un audit de certification ISO 27001 en suivant les
lignes directrices de l’ISO19011 et les spécifications de l’ISO 17021 et l’ISO 27006

 Acquérir l’expertise nécessaire pour gérer une équipe d’auditeurs de SMSI
 Comprendre le fonctionnement d’un Système de Management de la Sécurité de

l’Information selon l’ISO 27001
 Comprendre la relation entre un système de management de la sécurité de

l’information, incluant le management des risques et des contrôles, et la conformité
aux exigences des différentes parties prenantes d’une organisation

 Améliorer sa capacité d’analyse de l’environnement interne et externe d’une
organisation, d’évaluation des risques d’audit et de prise de décision dans le
contexte d’un audit SMSI.

Objectifs pédagogiques :
 Ce cours intensif de quatre jours permet aux participants de développer l’expertise

requise pour l’audit d’un Système de Management de la Sécurité de
l’Information(SMSI) et la gestion d’une équipe d’auditeurs via l’application de
principes, procédures et techniques d’audit généralement reconnues. Pendant cette
formation, le participant acquiert les aptitudes et compétences requises pour
planifier et réaliser des audits internes et externes de manière efficace et conformes
au processus de certification des normes ISO19011 et ISO 17021. Grâce aux
exercices pratiques, le participant développe les aptitudes (maîtrise des techniques
d’audit) et compétences (gestion des équipes et du programme d’audit,
communication avec les clients, résolution de conflits, etc.) nécessaires pour
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conduire efficacement un audit.
 Cette formation est basée sur l’alternance de théorie et de pratique
 Cours magistral illustré avec des exemples issus de cas réels
 Exercices pratiques basés sur une étude de cas complète, incluant des jeux de

rôles et des présentations orales
 Exercices en classe pour aider à la préparation de l’examen
 Tests pratiques analogues à l’examen de certification

 Afin de préserver la bonne réalisation des exercices pratiques, le nombre de
participants à la formation est limité

Durée : 4 jours
J1 : Introduction au concept de Système de Management de la Sécurité de l’Information

(SMSI) tel que défini par l’ISO 27001
 Cadre normatif, légal et réglementaire lié à la sécurité de l’information
 Principes fondamentaux de la sécurité de l’information
 Processus de certification ISO 27001
 Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI)
 Présentation détaillée des clauses 4 à 8 de l’ISO 27001

J2 : Planification et initialisation d’un audit 27001
 Principes et concepts fondamentaux d’audit
 Approche d’audit basée sur les preuves et sur le risque
 Préparation d’un audit de certification ISO 27001
 Audit documentaire d’un SMSI
 Conduire une réunion d’ouverture

J3 : Conduire un audit ISO 27001
 Communication pendant l’audit
 Procédures d’audit : observation, revue documentaire, entretiens, techniques

d’échantillonnage, vérification technique, corroboration et évaluation
 Rédaction des plans de tests d’audit
 Formulation des constats d’audit
 Rédaction des rapports de non-conformité

J4 : Clôturer et assurer le suivi d’un audit ISO 27001
 Documentation d’audit
 Revue qualité
 Mener une réunion de clôture et fin d’un audit 27001
 Évaluation des plans d’action correctifs
 Audit de surveillance ISO 27001
 Programme de gestion d’audit interne ISO 27001
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Formation PMP

Durée de la formation : 5 jours

Nombre des participants : 02 participants

Public cible :
Cette formation Certification PMP s'adresse à tout acteur souhaitant conforter un rôle de manager
deprojet ou se préparer à la certification PMP.

Qualifications demandées du formateur :
- Niveau d’étude universitaire : diplôme national d’ingénieur ou diplôme de master en

informatique au moins ou un diplôme équivalent.
- Expérience de 5 ans au minimum exigée dans le domaine de la formation en informatique
- Ayant réalisé au moins deux (2) formations dans  le thème de la dite offre
- Qualifié expert OpenSource, Virtualisation,  Administrateur systèmes et réseaux Linux

Objectifs de formation :

La méthode pédagogique appliquée consiste à alterner entre la présentation des fondements
théoriques et les démonstrations pratiques afin de permettre aux apprenants de bien assimiler les
différents concepts abordés et d’acquérir les bonnes pratiques ; le dernier jour de la formation il sera
remis à chaque stagiaire une fiche d’évaluation de la session de
la formation qui nous permet de mesurer la satisfaction client.

Jours Contenu

J1 La certification PMP, Les fondamentaux du management de projet

 Le PMI, La certification PMP
 Le dossier d'éligibilité
 Déroulement de l’examen
 Le cadre du management de projet
 Les cinq groupes de processus de management de projets : initiation,

planification, exécution, surveillance et maîtrise, clôture
 Les 10 disciplines PMI
 Tests à blanc : une série de questions sous forme de
 QCM tirées des examens PMP pour le cadre de management de

projet, processus de management de projets.
J2 Les techniques de planification
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• L’utilisation de la planification.

• Le réseau PERT.

• Les types de liens.

• Les paramètres clés.

• Le diagramme de GANTT.

• La planification opérationnelle.

• Le PERT probabiliste.

L’estimation des charges

• La charge et la durée.

• Les différents besoins d’estimation.

• Les différentes méthodes d’estimation des examens PMP pour les
disciplines intégration et scope

J3 Les 3 disciplines suivantes : Time, Cost, Quality

 Management des délais du projet
 Définir les activités
 Organiser les activités en séquence
 Estimer les ressources nécessaires aux activités
 Estimer la durée des activités
 Élaborer l'échéancier
 Maîtriser l'échéancier
 Techniques : diagrammes réseau, Gantt,
 CPM, diagramme de PERT
 Techniques de planification
 Management des coûts du projet
 Estimer les coûts
 Déterminer les coûts
 Maîtriser les coûts
 Techniques de planification
 Courbes en S
 Technique de la valeur acquise
 Management de la qualité du projet
 Planifier la qualité
 Mettre en œuvre l’assurance qualité
 Mettre en œuvre le contrôle qualité
 Control chart, Pareto chart, Ishikawa et autre outils de la qualité
 Tests à blanc : une série de questions sous forme de
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 QCM tirées des examens PMP pour les disciplines délais, coûts,
qualité

J4 Les 3 disciplines : Human resources, Communication, Risk

 Management des ressources humaines du projet
 Élaborer le plan des ressources humaines duprojet
 Constituer l'équipe du projet
 Développer l'équipe du projet
 Diriger l'équipe du projet
 Représentation de l'organisation (matrice
 RACI, matrice des rôles et responsabilités)
 La motivation
 La gestion des conflits
 Management de la Communication
 Planifier les communications
 Gérer la communication : Diffuser l'information
 Contrôler la communication
 Management des risques du projet
 Identifier les risques
 Mettre en œuvre l'analyse qualitative des risques
 Mettre en œuvre l'analyse quantitative des risques
 Planifier la réponse aux risques
 Surveiller et maîtriser les risques
 Tests à blanc : une série de questions sous forme de
 QCM tirées des examens PMP pour les disciplines
 ressources humaines, communication, risques

J5 Procurement, Stakeholders et Synthèse

 Management des approvisionnements du projet
 Planifier les approvisionnements
 Procéder aux approvisionnements
 Gérer les approvisionnements
 Clôturer les approvisionnements
 Types de contrats et gestion des appels d'offre
 Choix des fournisseurs
 Management des parties prenantes
 Vue d’ensemble sur la gestion des parties prenantes
 L’analyse de leurs impacts
 La gestion de leurs engagements
 Synthèse
 Les changements entre la version 5 et la version 6 du PMBOK®

Guide
 Débat général
 Les retours d’expérience de la certification PMP
 Le système des PDU's et le maintien de la certification
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FORMATION PNL Programmation Neuro-Linguistique

Durée de la formation : 3 jours

Nombre des participants : 05 participants

Public cible :
Enseignants de la faculté des sciences et techniques de Sidi Bouzid

Qualifications demandées du formateur :
- Niveau d’étude universitaire : diplôme national d’ingénieur ou diplôme de master en

informatique au moins ou un diplôme équivalent.
- Expérience de 5 ans au minimum exigée dans le domaine de la formation en informatique
- Ayant réalisé au moins deux (2) formations dans  le thème de la dite offre
- Qualifié expert Open Source, Vitalisation,  Administrateur systèmes et réseaux Linux

Objectifs de formation :

 Maîtriser les techniques de base de la PNL pour communiquer avec aisance,
 Développer son potentiel,
 Intégrer les outils de la PNL dans son environnement de travail.

Durée :03 jours

J1 :
 Les fondements de la PNL (Programmation Neurolinguistique)

 Présentation de la PNL
 Les 10 Postulats de la PNL

 La compréhension de l'autre
 Les 3 filtres Les 3 mécanismes pour établir notre carte du monde
 La nécessaire adaptation de son comportement

 L'impact de son message
 Le VAKO
 Le schéma d'évaluation d'une situation
 L'observation et la calibration
 Les prédicats
 Le principe de congruence

J2 :
 Les techniques PNL pour établir une relation qui favorise la communication avec son

interlocuteur
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 Les composantes de la communication
 Le rapport
 La synchronisation

 Le feedback constructif en PNL
 Principes du feedback
 Feedback sandwich : les conditions de réussite

 L'écoute active
 Les caractéristiques de l'écoute active
 La reformulation
 La focalisation sur l'autre.

J3 : Conduire un audit ISO 27001
 Le méta modèle en PNL

 Les mécanismes du langage de précision : le DOG
 Les différents types de questions ouvertes

 La fixation d'objectifs concrets, motivants et atteignables
 La PNL comme outil de changement
 Les critères d'un bon objectif
 La trame pour formuler des objectifs précis et mobilisateurs

 Les techniques spécifiques de la PNL pour développer ses ressources
 Définition et gestion de ses Etats Internes
 Le choix du bon état interne pour mener à bien un objectif
 L'ancrage et auto-ancrage pour utiliser au bon moment ses ressources
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:03الملحق عدد 

......)المحور عدد(وثيقة التعّهدنموذج ل

).............................................................................االسم و الّلقب(أسفله) ة(إّين املمضي 
.....................................................)    ...........................................املهنة(بصفيت

..................................................)   ......................................االسم االجتماعي(أنّ 
..............................حتت عدد.........................................بالّسجّل الّتجاري بتاريخ  ) ة(املرّسم

................................................................................................واملوجود مقّرها بـ    
..........................................................رقم   بطلب العروض بعد اّطالعي على كّل الوثائق اخلاّصة 

أساتذة و طلبة كلية العلوم املتعّلقة بتكليف عدد من هياكل الّتكوين لإلشراف على تنشيط سلسلة من الّدورات الّتكوينّية لفائدة 
:تتكّون هذه الوثائق منيف حماور خمتلفة االختصاصات، و و التقنيات بسيدي بوزيد

كرّاس الّشروط اإلداريّة اخلاّصة،-
اّصة،كرّاس الّشروط الفنّـّية اخل-
املالحق،-

أقبل كّل الّشروط الواردة جبميع هذه الوثائق املبيّنة أعاله وأتعّهد بتنفيذ اخلدمات املطلوبة مّين طبقا لإلجراءات الواردة ضمن 
.الّضرائب املباشرة وغري املباشرةو وحسب األمثان اليت ضبطتها شخصيّا آخذا بعني االعتبار مجيع األداءات طلب العروض وثائق 

:يقّدر عرضي املايل مقابل ما سبق بـو 
يكتــــــــب الــــــــّثمن باألرقـــــــــام (احــــــــدمثــــــــن فــــــــردي خــــــــال مــــــــن كــــــــّل األداءات لكــــــــّل يــــــــوم تكــــــــوين ولكــــــــّل قســــــــط علــــــــى .1

..................................................................................................).وبالحروف
.............................................................................فة،مبلغ األداء على القيمة املضا.2
ــــــّثمن اجلملــــــي باحتســــــاب مجيــــــع األداءات لكــــــّل يــــــوم تكــــــوين و لكــــــّل قســــــط علــــــى حــــــد.3 ــــــّثمن باألرقــــــام (اال يكتــــــب ال

................................................................................................).وبالحروف
.يوما بداية من اليوم املوايل للّتاريخ األقصى احملّدد لقبول العروض) 120(مائة وعشرينألتزم بإبقاء عرضي صاحلا ملّدة و 

وزارة التعليم العايل والبحث حّيز التّنفيذ و أطلب من طلب العروض كما أقبل وأتعّهد بتنفيذ كّل اخلدمات بداية من دخول 
: البنكي اجلاري رقم/املبالغ الرّاجعة يل، مقابل ذلك، حبسايب الربيديتنزيلميالعل

............................................................
..........................يف........................حّرر بـ

طّلعت و وافقتا
)الّصفة واإلمضاء وختم المؤّسسة(مكتب الّتكوين 
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جدول االثمان:04الملحق عدد 
......................................في ................

ءالختم و اإلمضا

عدد أيّام اسم المحورر/ع
الّتكوين

لمالي في اليوم دون اعتبار األداءالعرض ا
األداء على 

القيمة 
*المضافة

العرض المالي الجملي باعتبار األداء

بلسان القلمباألرقامبلسان القلمباألرقام

01

02

03



CONSULTATION N° 9/2019 FORMATION ET CERTIFICATION

-28 -

:05الملحق عدد  

طلب العروضومراحل انجازريح على الشرف بعدم التأثير في إجراءات تص

...........................................................................................................................................)االسم واللقب والصفة(أسفله) ة(إين املمضي

. ................................................................................................................................)االسم االجتماعي والعنوان(الّتكوينمكتب) ة(ممثل

....................................................................................................حتت عدد .....................................................املرسم بالسجل التجاري بـ 

...........................................................................................................................................................)العنوان بالكامل(املعّني حمل خمابرته بـ 

".العارض"املسمى فيما يلي .................................. ...................................................................................................

وعود أو هدايا قصد التأثري وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدميوضالتأثري يف إجراءات إبرام طلب العر أصرّح على شريف بعدم 

.إجنازهاخمتلف إجراءات إبرام الّصفقة ومراحلعلى

......................يف.................. حرر بـ 

)إمضاء المشارك وختمه (
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:06الملحق عدد 
)نموذج اختياري(نموذج من الّسيرة الّذاتّية للمكّون

:*الّتعريف- 1
....................................................................:الجنسّية.......................................................................:اإلسم
............................................................:الحالة العائلّية.......................................................................:الّلقب

....................................................:تاريخ و مكان الوالدة:بطاقة الّتعريف الوطنّية رقم

........................................................................................................................................المؤّسسة المشّغلة حالّيا

:*الّشهائد الجامعّية المتحّصل عليها- 2

الّسنة/الّشهائد المحرز عليهانوع الّدراساتامعّيةالمؤّسسة الجالفترة
تاريخ معادلة الّشهائد الجامعّية 
األجنبّية أو المتحّصل عليها من 

*مؤسسات تعليم عالي خاّصة

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

:*ئد تكوينّية أخرى متحّصل عليهاشها- 3
الّسنة/الّشهائد المحرز عليهانوع الّدراساتالمؤّسسة الّتكوينّيةالفترة

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

ترتيب المهام الخاّصة بالوظائف المشغولة ترتيبا زمنّيا عكسّيا، انطالقا من الوظيفة المشغولة حالّيا إلى غاية الوظيفة المشغولة : *الخبرة المهنّية للمكّون المقترح- 4
زمن االنتهاء من الّتحّصل على الّشهادة

الوظائف المشغولةالمؤّسسة المشّغلةالفترة
.........................................................................................................................................................

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

........................................................................................................................................................
:**رنامج المفّصل للّتكوينفي االختصاصات المطلوبة بالبفقط المنجز الّتكوين - 5

المؤّسسة المنتفعة بالّتكوينالمؤّسسة المكّونةالفترة
……….........................................................................................................
……….........................................................................................................
……….........................................................................................................
……….........................................................................................................
……….........................................................................................................

.ال تقبل شهادات جامعّية أجنبّية أو مسّلمة من مؤّسسات تعليم عالي خاّصة بدون معادلة* 
.عطيات المذكورةيجب إرفاق المؤّيدات الّالزمة للم: مالحظة** 

:        نحن الممضين أسفله نشهد بصّحة البيانات أعاله:التزام
إمضاء المكّونتأشيرة و ختم هيكل الّتكوين   
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بعدم تعويض مكّونينريح على الشرفتص

،.....................................................................................) .........................1(إّين املمضي أسفله 

..............................................،)3..().........................................................2(وكيل مكتب الّتكوين

.................................................................................................: و صاحب بطاقة الّتعريف الوطنّية رقم

،...........................................................ريخبتا......................................................الّصادرة بـ

ا العمل يف جمال تشغيل املكّونني وخاّصة فيما يتعّلق بتوفري الّرتاخيص اإلداريّة ذات الّصلة كما ألتزم باحرتام الّرتاتيب اجلاري 

وبعد دون إعالم مسبق تعويض مكّونني عدمبدي بوزيدكلية العلوم و التقنيات بسيألتزم خالل تأمني دورات تكوينّية لفائدة  

ذا االلتزام يعّرضين إىل إلغاء دورة الّتكوين من انطالق الدورة على األقل أيام 3وذلك قبل الكليةإدارة موافقة  وكّل إخالل 

. املعنّية

اإلمضــــاء

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

اإلسم و الّلقب)  1(

/............)وكيل/مسؤول عن الّتكوين/مديرعام( الّصفة)  2(

اإلسم الكامل لهيكل الّتكوين)  3(
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واستراحة قهوةبتوفير قاعة ووسائل بيداغوجّية للّتكوينتصريح على الشرف

،.......................................................................................) ....................1(إّين املمضي أسفله
..............................: )3(و صاحب بطاقة الّتعريف الوطنّية رقم............................)........2(و كيل مكتب الّتكوين

،.......................................................................بتاريخ..............................................الّصادرة بـ
ا الّشروط تتوفّر ومالئمة بتوفري قاعة مستقّلة كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدألتزم خالل تأمني الّدورات الّتكوينّية لفائدة  

ا 2م30وأّال تكون مساحتها اجلملّية أقّل من لكّل متكّون2م02اخلاّصة باملساحة الّدنيا البيداغوجّية و املقّدرة بـ  ويوجد 
مع ضرورة توفري مصعد كهربائي يف صورة جتاوز مقر مكتب التكوين الطابق الثاين(chaud et froid)الّتكييف الّالزم 
:جّية الّتاليةوالوسائل البيداغو 

.ضرورة أن تكون في حالة جيدةمع حاسوب لكّل متكّون،-
سّبورة بيضاء،-
-vidéo projecteur،
. ليزريةأقراصاحملتوى املدّرس للمحور على الورق وعلى -
.لكل متكون) bloc note(ومفكرة جاف وقلممن النوع الرفيع حمفظة-

salés(حليب، قهوة، نوعان من العصري الطازج، مرطبات ومواحل : ات جودة عالية وتتكون منكما ألتزم بتوفري اسرتاحة قهوة ذ
et mini gâteaux.(

وبتمكينها من معاينة فضاء التكوين قبل تنفيذ الدورات التكوينية بربامج الّتكوين املفّصلةالوزارةكما ألتزم بتوفري كّل ما تطلبه 
ذا االلتزام يعّرضين . إىل إلغاء دورة الّتكوين املعنّيةوكّل إخالل 

اإلمضاء

 -----------------
/............)وكيل/مسؤول عن الّتكوين/مديرعام( اإلسم و الّلقب و الّصفة)  1(
.اإلسم الكامل لهيكل الّتكوين)  2(
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في دورة تكوينيةنالمشـاركـيـلبطاقة حضورنموذج 
...................................................:حول

.............إلى...........منالمنعقدة خالل الفترة المتراوحة 
:...........................بمكتب التكوين

اإلمضاءالبريد االلكترونيالّرتبةمركز العملقباإلسم و اللّ ر/ع

1

2

3

4

5

6

.....................تونس، فيإمضاء المكّون               
ختم مكتب الّتكوينطاقة التعريف الوطنيةرقم ب

البريد اإللكترونيإرسال قائمة حضور المشاركين يوميّا عن طريق يجب :مالحظة
imen.jdey@fstsbz.rnu.tn كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدة  إلى إدار.
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اإلنتماء إلى المشتري العمومي تصريح على الشرف بعدم 

..........................................................................................................................................)االسم واللقب واخلطة(أسفله) ة(إين املمضي

................................................................................................................................)االسم االجتماعي والعنوان(مكتب الّتكوين) ة(ممثل

.........................................................................حتت عدد...................................................................املرسم بالسجل التجاري بـ 

.................................................................................................................................................)العنوان بالكامل(املعّني حمل خمابرته بـ 

". العارض" املسمى يف ما يلي 

إليها بالّنظر خالل اخلمس سنوات اليت سبقت تاريخ كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدأصرّح على شريف أّين مل أكن عونا عموميّا لدى  

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيدتذة و طلبة  اأساّص بتنظيم دورات تكوينية لفائدة تقدميي هذا العرض اخل

......................يف.................. حرر بـ 

)المشاركوختمإمضاء(



CONSULTATION N° 9/2019 FORMATION ET CERTIFICATION

-34 -

:11ق عدد الملح

بتوفير تراخيص التزام 

...........................................................) ........1(إّين املمضي أسفله 

.........................،)3)....................................(2(وكيل مكتب الّتكوين

...............................................: و صاحب بطاقة الّتعريف الوطنّية رقم

......................................بتاريخ...................................الّصادرة بـ

بالنسبة لألعوان العموميني املقرتحني لتنشيط هذه الدورات التكوينية واليت بتوفري الّرتاخيص ألتزم 

.باستكمال الوثائقبةعند املطالك وذلتعذر علي توفريها

اإلمضــــاء
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لقائمة اسمية في المكونين موزعين حسب المحاور التكوينيةنموذج 

المحور التكوينيالمكونولقبم اسر/ع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

..........................تونس، في
كتب الّتكوينختم م
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)أنموذج اختياري(بـطـاقـة تـقـيـيـم

..............................................................................................................ور الّتكوينحم
...............................إىل..........................من:لّتكوينافرتة....................................الّتكوينفضاء

.......................................................مكتب التكوين.................:...................إسم املكون

يءرد دون المتوسط متوسط حسن جيد عناصر التقييم
داغوجيي ومضمونهشكل الّسند البي

احرتام الربنامج املفصل حملور التكوين
وضوح لغة املكون وأمثلته

منط ونسق التّنشيط يتالءم مع مستوى املشاركني
الطّرق البيداغوجّية متالئمة مع موضوع الّدورة

إعتماد الّنقاش و الّتمارين الّتطبيقّية و العمل يف جمموعات

االّتساع، اإلنارة، الّتدفئة والّتهوئة: قاعة الّتكوين
)، قهوة االسرتاحةاالستقبال(نوعّية اخلدمات

........................................................................................:هذه الدورة التكوينيةايجابيات
.....................................................................................................................

.........................................................................................:هذه الدورة التكوينيةسلبيات
...........................................................................................................................

..............................................................:......عدد الدورات التكوينية التي انتفعت بها خالل هذه السنة
......................................................................................:...........المهام التي تقوم بهاماهي 

...........................................................................................................................
..........................................................:................ماهي المعارف والمهارات التي تتطلبها هذه المهام

...........................................................................................................................
........................................................................ماذا تقترح لتحسين قدراتك إلنجاز مهامك بنجاعة؟

..........................................................................................................................
.................................................................................:.....اقتراحاتكم لتحسين منظومة التكوين

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


