
 

                            

                     

                          

             
           



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 الخاّصة كراس الشروط اإلدارّية
 



 

 :االستش رة   ض ع  :1الفصل 

يف إطاراهتا وأعواهنا تأمني تنشيط دورات تكوينية لفائدة لقصد تكليف مكاتب تكوين ابستشارة القيام  جامعة جندوبةتعتزم 
إىل كل مكاتب الّتكوين اليت تتوفر لديها القدرة على اإليفاء  االستشارة احلاليةتوجه تو  ،01 ابمل حق ع د املفّصلةاحملاور 

 وميّثل كّل حمور قسطا مستقالّ بذاته.االستشارة ابلتزاماهتا طبقا لشروط 

 :الستش رةل ال  ماإلط ر  :2الفصل 

 2019خالل سنة  االستشارةموضوع اخلدمات  تنجز

 شر ط املش رك : :3الفصل 

 .حمورواحد أو يف أكثر من  حمورميكن للعارض أن يشارك يف  -
تنشيط قصد  االستشارة املشاركة يف معات املؤسسات التكوينية جملمؤسسات التكوينية اخلاصة أو العمومية أو لميكن  -

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

 طب    األمث ن:  :4الفصل 
 يعترب العرض املايل جزافّيا ابلّنسبة لكّل حمور وهو اثبت وغري قابل للمراجعة.

 حمت ى األمث ن: :5الفصل 
 الك ف  اجلم ّ   ل ّتك  ن:حيت ي ال رض امل يل ع ى ال   صر الّت ل   لتح    

 مبا فيها التنقل واإلقامة مبدينة جندوبة خدمات املكونني -
 استخدام الوسائل البيداغوجية املعتمدة مبا يف ذلك الوسائل السمعية البصرية، -
 شهادة مشاركة لكل احلاضرين ابلدورة التكوينية -
، قلم جاف، كنش، إىل جانب توفري حمتوى porte document)حافظة أوراق) :احملفظة البيدغوجية احملتوية على -

  التكوين على حممل إلكرتوين وورقي لفائدة املتكونني يف أخر يوم تكويين. 
 صغرية لكل مشاركماء  مكونة من مرطبات وقهوة وقارورةثرية  اسرتاحة قهوة -

 :تق مي ال ر ض  :6الفصل 

السريع أو تسلم مباشرة إىل مكتب الضبط مقابل  طريق الربيد أو عنمضمونة الوصول و عن طريق الربيد  جيب أن ترسل العروض
 عبارة:تكتب عليه فقط ظـرف خارجي يف وصل إيداع 

 "تكوين إطارات وأعوان جامعة جندوبة  2019/ 06 عدد استشارة فتحت" ال 

 التالـــي :إلـى العنوان 



 

 جامعـــــة جنــــدوبة

 8189احلي اجلامعي شارع اإلحتاد املغرب العرىب جندوبة 

   :الواثئق التاليةالظرف اخلارجي على  وحيتوي

 أ/ ال اثئق االدار   :

مع إضافة يف مجيع صفحاته  مؤشر من قبل العارض أو وكيله املؤهل قانوان لذلككراس الشروط يف صيغته األصلية  .1
 األخرية، الصفحةيف  اخلتم والتاريخ و  اإلمضاء

 سارية املفعولإدارة األداءات تكون  قبل من أو نسخة طبق األصل مسلمة يف تسوية الوضعية اجلبائيةأصلية شهادة  .2
 عند آخر أجل لقبول العروض،

ول عند آخر أجل ساريّة املفع للضمان االجتماعي وطينيف الصندوق ال االخنراطشهادة نسخة مطابقة لألصل من  .3
  لقبول العروض،

 نظري من السجل التجاري  .4
 نسخة من وصل اإليداع حتمل رقم التسجيل وتثبت ترخيص وزارة اإلشراف املعنية ملكتب التكوين يف ممارسة املهنة .5
  قضائية ال سوية تالفالس أو شهادة يف عدم اإل .6
ااي أو ـدمي وعود أو عطـري بتقـبعدم قيامه مباشرة أو بواسطة الغ التزامهرف يتضمن أتكيد العارض على ـح على الشـتصري .7

 ،(4لحق عدد ابمل)حسب املنوال املصاحب  لف إجراءات الصفقة ومراحل إجنازهاـأثري على خمتـد التـدااي قصـه
النموذج املرفق التزام من العارض أبنه مل يكن عوان عموميا لدى وزارة التعليم العايل واملؤسسات املشرفة عليها حسب  .8

 .    09ابمللحق عدد
  بطاقة إرشادات حتمل ختم وإمضاء العارض حتتوي على عنوانه ورقم اهلاتف ورقم الفاكس بكل دقة .9

   :: ال رض الفين   ظرف أ لب/ 
   وحيتوي على الواثئق التالية : 

 مصحوبة بصورة مشسية حديثة العهد. 6السرية الذاتية للمكونني حديثة العهد معمرة بدقة حسب امللحق عدد  .10
مع وجوب ابلّنسبة للمكّون املقرتح  االختصاصتثبت املستوى الّتعليمي و نسخ مطابقة لألصل من الشهادات اجلامعّية  .11

. أو مؤسسة أجنبية شهادة معادلة ابلّنسبة للمكّون املتحّصل على شهادة مسّلمة من مؤّسسة تعليم عايل خاّصةإضافة 
يقّدم العارض كّل وثيقة أخرى تثبت مؤّهالت املكّون املقرتح عند طلبها حسب الّشروط اخلاّصة بكّل حمور واحملّددة 

  01ابمللحق عدد 



 

  تثبت خربة املكون بنسخ من واخلاصة بكّل حمور مشارك فيه،  12الفصل واثئق تثبت اخلربة املطلوبة للمكّون املقرتح حسب
أن  تبنين الدورة التكوينية أو شهادة ممضاة من مكتب التكوين أن املنشط أمّ  تبنيتضمن إمضاء املنشط تبطاقات احلضور 

 املكون نشط دورات تكوينية يف احملور املطلوب.
  07حسب امللحق عدد  جامعة جندوبةالتزام العارض بعدم تعويض أّي مكّون دون موافقة مسبقة من، 

نفس امل شط يف أكثر  ن حم ري تك  ن  كل خم لف  هلذا الشرط ت غى ال ر ض ال ميكن ملكتب التك  ن أن  قرتح  .12
 اليت مت ف ه  اقرتاح هذا املك ن.

 تراخيص القيام هبذه الدورات التكوينية ابلنسبة لألعوان العموميني الذين مت اقرتاحهم لتنشيط هذه الدورات التكوينية .13
(     إثرائه  ت ع مه  ن املك ن 01الشر ط )امل حق ع د احملت ى الب  اغ  ي لكل حم ر   ص ص ع  ه  كراس  .14

 أ   ن  كتب التك  ن

 ظرف اثين: ال رض الـم لــــــي :ج/ 

 يتضمن العرض املايل الواثئق التالية : 

 يل املا وثيقة التعهد(soumission) (   2عدد لحق ابملحسب املنوال املصاحب )بدقة  ابعد تعمريه ةومؤرخ ةممضا 
 املسلم من اجلامعة وحيمل طابـع املؤّسسـة،

  مع وجوب تعمري املطبوعة املسلمة من  واملعاليم مجيع األداءات وابعتبارالتونسي  ابلديناراألمثان جدول القائمة التقديرية و (
 ،(3)امللحق عدد  اجلامعة(

خيتم  خ ر يجيب تضمني ال رض الفين  ال رض امل يل يف ظرفني   فص ني  خمت  ني   ر  ن يف ظرف اثلث : الحظ      
    ض عه .   االستش رة  كتب ع  ه  ر ع  

    :االستش رة ت ض ح ت ختّص  :  7الفصل 

يتعني على كل عارض يرغب يف املزيد من التوضيحات واالستفسارات حول كراسي الشروط اإلدارية والفنية اخلاّصني أن يطلب  
 من التاريخ األقصى احملدد لقبول العروض بواسطة مكتوب يرسل إىل العنوان التايل:  أايم( 10) عشرةذلك كتابيا قبل 

     ـــــ    ــــ     

 8189ش رع اإلحت د املغرب ال رىب        احلي اجل   ي 

و يتّم الّرد كتابيا على االستفسارات و ميكن اإلشارة إىل أن كّل التوضيحات واالستفسارات والّردود غري الكتابّية تعّد ملغاة وال 
 قيمة هلا.

 :االستش رة اثئق الّتغ ريات   الّت   الت اليت  تم إدخ هل  ع ى  :8الفصل 



 

 ، ألّي سبب كان وببادرة منها أو تلبية لطلب توضيح يصدر عن أحد العارضني، أن تعّدل ملف جندوبةجلامعة ميكن 
 جلامعة جندوبةوتعلم كافة العارضني ابلتعديالت وذلك قبل التاريخ األقصى احملدد لقبول العروض و تبعا لذلك ميكن  االستشارة

 مكني العارضني من أخذ الّتعديالت اجلديدة بعني االعتبار ضمن عروضهم.أن متّدد يف التاريخ األقصى احملّدد لقبول العروض لت

   ّ ة صالح   ال ر ض: :9الفصل 

بداية من اليوم املوايل للّتاريخ األقصى احملّدد لقبول  (      90تس ني )يصبح كّل مرتّشح، مبجرد تقدمي عرضه، ملزما به ملّدة 
 العروض.

 : فتح ال ر ض:01الفصل 

، و ميكن املاليةلعروض وابالفنية ها، فتح الظّروف اخلارجية والظّروف الّداخلية اخلاّصة ابلعروض تقييمجلنة فتح العروض و تتوىّل 
عند االقتضاء أن تدعو هذه اللجنة املشاركني الذين مل يقدموا كل الواثئق املطلوبة، مبا يف ذلك الواثئق اإلدارية، إىل استيفاء 

يف صورة عدم و     السرية الذات   ل مك ن  ستثىن  ن هذا اإل راء  ث ق  الّت ّه    ال رض امل يل  واثئقهم يف أجل حمدد، 
 إمضاء املشاركني كل الواثئق حسب الصيغ املطلوبة ميكن دعوهتم إىل القيام بذلك يف أجل حتّدده الّلجنة.

 :  ط ب ت ض ح ت إض ف   تت  ق ابل ر ض:11الفصل 

دون العروض، أن تطلب من العارضني تقدمي توضيحات إضافية تتعلق بعروضهم  تقييم، خالل مرحلة جلامعة جندوبةميكن  -
يكون تقدمي التوضيحات كتابيا وخالل مّدة اسة العروض وتقييمها ومقارنتها و وذلك هبدف تيسري عملية در التغيري يف حمتواها 

 حتّددها الّلجنة ال ينبغي جتاوزها.

،  أو ترسل عن طريق الربيد السريع أو بواسطة رسائل مضمونة جبامعة جندوبة ة مبكتب الّضبطتودع الّتوضيحات مباشر  -
يرد خارج هذه املّدة ال يؤخذ بعني االعتبار و يؤّدي إىل إلغاء العرض، كما ال يسمح أبي تغيري سواء كان  توضيحالوصول، وكل 

 أّدى ذلك إىل استبعاد العرض. ذا طابع فين أو مايل يتعلق ابلعرض  وإالّ 

 ال ر ض: تق  م  هج   : 21الفصل 

صحة  يفاحلالية اليت تعترب عادية التثبت  االستشارةيف مرحلة أوىل ،ابلنسبة إىل الطلبات موضوع  تقييمتتوىل جلنة ال .15
مث ترتيب مجيع العروض املالية  االقتضاءوتصحيح األخطاء احلسابية واملادية عند  املايلالواثئق املكونة للعرض 
 .     حمورتصاعداي ابلنسبة لكل 

مرحلة اثنية التثبت يف مطابقة العرض الفين املقدم من قبل صاحب العرض املايل األقل مثنا  يف تقييمتتوىل جلنة  ال .16
مطابقته لكراس إسناده الطلبية يف صورة وتقرتح  السرية الذات   ل مك ن تقصي ال  رض ابلفصل الذي مل  ق م  ه 

 الشروط.



 

نفس املنهجية ابلنسبة للعروض الفنية املنافسة  اعتمادلعرض الفين املعين غري مطابق لكراس الشروط يتم إذا تبني أن 
 حسب ترتيبها املايل التصاعدي.

إسناد الطلبية حسب املنهجية املشار إليها أعاله فإنه يصبح من غري الضروري  اقرتاحدر اإلشارة إىل أنه مبجرد جت
 مواصلة فحص بقية العروض الفنية.

احملددة يف   احملاورمن حمور : يتّم إسناد الطلبية للمشارك الذي قّدم العرض املايل األقّل مثنا ابلنسبة لكّل االخت  رنت ج  
 .  اخلاصة ابلتقييم أسفلهرة كراس الشروط بعد تطبيق الشروط املذكو 

ويف حالة تساوي أفضل العروض ابعتبار كّل العناصر املعتمدة فإن اللجنة تطلب من املشاركني املعنيني كتابيا وبناء على رأي جلنة 
 2014لسنة  1039عدد من األمر  68الشراءات  ذات النظر تقدمي عروض مالية جديدة وذلك حسب مقتضيات الفصل 

 2014مارس  13املؤرخ يف 
 ابجلامعةو على موقع الواب اخلاص تنشر اجلامعة نتائج الدعوة إىل املنافسة على لوحة إعالانت موجهة للعموم 

www.uj.rnu.tn 

 ابل سب  لكل حم ر:تق  م ال    ري 

 ال  د املس   امل   ر
 : ال   صر الب  اغ    

 البيداغوجي ابالعتماد على البطاقة الفنية للمحوراحملتوى 
لعناصر الربانمج التكويين  الوارد   إثراء    تطوير 

 بكراس الشروط
 نق ط 20

تطوير عناصر الربانمج التكويين  الوارد بكراس 
 الشروط

 نقط  15

 نقط  10 مطابق للعناصر املضبوطة بكراس الشروط
 :لكل حم رابل سب  املكّ نني     ري تق  م 

 ال  د املس   امل   ر
 االختص ص أ     ق ر ه يف كل حم ر شه دة ع م   :

 نق ط 05  أستاذية أو إجازة
 نقط  10 ماجستري أو ما يعادهلا

 نقط  15 دكتوراه 

http://www.uj.rnu.tn/


 

 اخلربة ال    
 نق ط 10 سنوات 3إىل  1من 

 نقط  15 سنوات  6إىل  3من 

 نقط  25 سنوات  6أكثر من 

 التك  نجم ل اخلربة يف 

نق ط ع ى كل د رة تك       ع سقف أقصى  3ع د  التكوين )مهمات مماثلة(جمال اخلربة يف 
 نقط  40 ــــــــــــــ

60/100ال  د الفين األدىن املط  ب :   

 :الستش رةاب: تب  غ إس  د احمل  ر اخل ّص  31لفصل ا

الّدورات( الّتكوينّية عن طريق  إىل العارض الذي وقع اختيار عرضه لتنفيذ الّدورة ) أو الستشارةابيبّلغ إسناد احملاور اخلاّصة 
 مكتوب حيّرر يف الغرض و يكون مرفقا بطلب تزّود 

 الفصل 14: التزا  ت  كتب الّتك  ن:

 يلتزم مكتب الّتكوين عند إعالمه إبسناده حماور تكوين بـ:

 ومتضّمنة وجواب اسم املكّون وإمضاءه،دارة اإل قائمة احلضور يومّيا إىلمد  
  للدورةمّية إرسال البطاقات التقي 
بذلك ومبربراته قبل موعد انطالق  اجلامعة كما يتعنّي على مكتب التكوين يف صورة عجزه عن إجناز دورة تكوينية أن يعلم 

 على األقل. (03 ثالث  أّّيم )الّدورة 
 يتكفل مكتب التكوين بنفقات اسرتاحة القهوة  
، ويتعني عليه اختاذ كافة املكّونني املعّينني إمسيا للغرضيعترب مكتب الّتكوين مسؤوال عن حسن إجناز اخلدمات من قبل  

 التدابري الالزمة حىت ال يتعطل حسن سري اإلجناز.

ويف صورة املوافقة عليه، ينبغي أن تتوفر  اجلامعةمينع على كل مكتب تكوين تغيري املكّون بدون إعالم مسبق وبدون موافقة   -
الت علمية وخربات تضاهي أو تفوق اخلربات املتوفرة يف املكّون األصلي، أّما يف حالة التعّذر يف الشخص املقرتح للتعويض مؤهّ 

العمل مع مكتب التكوين يف إطار الّدورة الّتكوينّية املعنّية دون أن يطالب أبّي تعويضات، كما ال حيق له إيقاف للجامعة فيحق 
 أن يطالب مبقادير مالية إضافّية أو أي تغيري يف الشروط حبّجة تعويض األشخاص املعّينني.



 

لك الّدورة وأن تطالب ن يف تحد لتدخل املكوّ إذا تبني هلا أن الّتكوين ال ينجز بكيفية جيدة أن تقرر وضع للجامعة ميكن  -
 على مكتب التكوين االستجابة للطلب دون أي اعرتاض. بتعويضه، و 

يتوىّل تنشيط كل دورة خاّصة مبحور من احملاور مكّون واحد ابستخدام الوسائل السمعّية البصريّة وغريها من الّتقنيات اليت  
 تستجيب لألهداف املرسومة للمحور.

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

، قلم جاف، كنش، إىل porte document)حافظة أوراق) :يلتزم مكتب التكوين بتوفري احملفظة البيدغوجية احملتوية على -
 التكوين على حممل إلكرتوين وورقي لفائدة املتكونني يف أخر يوم تكويين.جانب توفري حمتوى 

 اسرتاحة قهوة ثرية مكونة من مرطبات وقهوة وقارورة ماء صغرية لكل مشارك يلتزم مكتب التكوين بتوفري  -
 إبسناد شهادة مشاركة لكل احلاضرين ابلدورة التكوينيةيلتزم مكتب الّتكوين  -

 أث  ء الت ف ذ )التغ ري يف حجم اخل   ت(: :  الت   ل51الفصل 

مرحلة مستقلة ميكن عند االقتضاء احتساب مبلغها بصفة منفصلة، لذا،  الستشارةابمتثل كل دورة خاّصة مبحور تكوين ومربجمة 
ة أو نقصان بنسبة بزايداملبينة ابجلداول التابعة لكراس الشروط املزمع تكوينها الّتغيري يف عدد أفراد اجملموعات للجامعة حيق 

وال ميكن ملكتب الّتكوين يف هذه احلالة االعرتاض على   2019خالل س   وذلك حسب احلاجيات املتأكدة للتكوين   20%
 ذلك أو املطالبة مبراجعة األمثان أو بتعويضات مقابل التغيريات يف عدد املشاركني.

  :  خالص الف اتري:16الفصل 

يتعّهد مكتب الّتكوين إبرسال الفواتري يف أجل ال   هو مطلوب جناز كامل ماإيتم اثر  االستشارة  إطارخالص الفواتري يف 
تكون حمّررة يف أربعة نظائر مؤّرخة و ممضاة و حتمل اسم املمضي وختم ( أايم من إجناز الّدورات الّتكوينّية، و 10يتجاوز عشرة )

 :ــــــــــــ ، وتكون الفاتورة مرفقة بالستشارةابروط الواردة ويبقى خالص الفواتري رهن االستجابة للش املؤسسة،

 أصل الطّلبّية، 
 ،10الواردة ابمللحق عدد  بطاقات التقييم 
 نسخ من شهادات املشاركة املسّلمة للحاضرين، 

 الفاتورة اليت( يوما من اتريخ تقدمي 30)ثالثون ال ميكن منح أّي تسبقة إىل مكتب الّتكوين حيث يتم خالصه يف أجل أقصاه 
 يضبط فيها املبلغ املطلوب لتنفيذ الطّلبّية.

 :  امل   ل : 17الفصل 

 أو االستعانة به لنفس الغرض.  كتب تك  ن اثنال ميكن ملكتب التكوين مناولة األنشطة التكوينية جزئّيا أو كلّيا بواسطة 



 

 : آ  ل الت ف ذ:18الفصل 

كوينّية يف ، كما يلتزم أيضا  بتنفيذ الّدورة التّ الطلبية( جداول زمنّية على األقّل عند إبالغه بتنفيذ 03يلتزم املكتب بتقدمي ثالثة )
ملزمة إببالغه إىل مكتب  اجلامعةمن بني الّتواريخ املقرتحة، وإن اقتضى األمر تعديال يف الّتواريخ، فإن  اجلامعة اآلجال اليت ختتارها
 . ) التكوين خالل التوقيت اإلداري فقط( ( أايم من انطالق الدورة املعنية03التكوين قبل ثالثة )

 :  الّ زاع ت:19الفصل  

، يعمل الطرفان املتعاقدان على حّله ابلرّتاضي، وإذا مل يتيسر ذلك اأو بتنفيذه االستشارة يف حالة حدوث خالف مرتبط بتأويل 
يعرض اخلالف على أنظار اللجنة االستشارية لفّض النزاعات ابحلسىن صلب الوزارة األوىل حلّله، وإذا مل يتيسر هلا حّله يرفع الّنزاع 

 .جبندوبةأمام احملاكم املختّصة 

 :الط ب   فسخ  :02الفصل  

 العمل يف ميدان الصفقات العموميةاعتمادا على إعالم يتم إبالغه طبقا للرتاتيب اجلاري هبا  الطلبيةفسخ  جندوبةجلامعة حيّق 
على نفقة مكتب الّتكوين، وبصفة إمجالية و  حسب اإلجراء الذي يراه مالئما  الطلبيةميكن تكليف من يتوىل إجناز بقية أقساط و 

 يف احلاالت التالية: االستشارة فسخ  للجامعةميكن 

 العجز عن إسداء اخلدمات خالل الّدورات الّتكوينّية، 
 اإلفالس أو اإلعالن من طرف مكتب التكوين عن عدم القدرة على اإلجناز. 

يف ما عدا هذه احلاالت أو ما شاهبها، ميكن ملكتب التكوين املطالبة بتعويض الضرر احلاصل مبفعول هذا الفسخ بشرط تقدمي 
 خالل مّدة صلوحّية العرض.املطلب 

  :شر ط ع      :12الفصل 

 :احلاالت اليت مل يتعّرض إليها كرّاس الشروط تبقى خاضعة لـ 

 جملة احملاسبة العمومية -1

 2014مارس  13املؤرخ يف  2014لسنة   1039األمر عدد  -2

 كراس الشروط اإلدارية العامة املطبق على الصفقات العمومية اخلاصة ابلتزود مبواد عادية وخدمات   -3

 التشريعات التونسية اجلاري هبا العمل -4        

 



 

 ص دقتاط  ت ع  ه   

 رئ س             

 …………………………، يف      

 

 اط  ت ع  ه   افقت

  كتب التك  ن

 ………………………، يف...........
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 كراس الشر ط الف    اخل ص 

 
 

 

 

 

 

  



 

  : األه اف ال  ّ   ل تك  ن:1الفصل 
أو يف جماالت  ملواكبة آخر املستجّدات يف اجملاالت الّتقنّيةوإطاراهتا إىل حتسني املهارات اخلاّصة أبعواهنا جامعة جندوبة هتدف 

 .01ابمل حق ع د الّتصّرف اإلداري، و قد مّت ضبط أهداف الّتكوين حسب احملاور املدرجة بربامج الّتكوين املفّصلة الواردة 
 :  امل تف  ن:2الفصل 

 جلامعة جندوبةواإلدارّيني الّتابعني  فنينييستهدف التكوين األعوان ال
 : الت ظ م امل دي:3الفصل 

 الّنصف صباحا.ن على الّساعة الثّامنة و الّتكوي* ينطلق 
( ساعات تتخّللهما 03( ساعات يف اليوم توزع إىل حّصتني تدوم كّل واحدة ثالث )06* تدوم دورة الّتكوين الواحدة ست )

 اسرتاحة قهوة بنصف ساعة.
 ordinateurs, vidéo projecteur , tableauالضرورية جمهزة بكل الوسائل البيداغوجية  توفر اجلامعة قاعة تكوين * 

blanc… 
 : الطرق الب  اغ    :4الفصل 

 يستند املكّون على الربامج املفّصلة للّتكوين احملّددة ابحملاور لتنفيذ الّتكوين و يعتمد خالل دورات التكوين على:
 الّتطبيقات املستعملة و املرتبطة مبحور الّتكوين،استخدام الوسائل السمعّية والبصريّة، لتقدمي الّنماذج و الّتجارب املماثلة أو  -
 مقاربة املشاركة واألشغال التطبيقية والعمل على برجمة متارين مع العمل على إصالحها، -
إرفاق استمارات االختبارات     ببرجمة اختبارات التقّدم واإلتقان لقياس مدى استيعاب املشاركني للمهارات املكتسبة، مع  -

 املسلمة للخالص،  مع الواثئق
 الرتكيز على خصوصّيات العمل ومقتضياته عند تكوين األعوان ابالستناد إىل متطّلبات مواقع عملهم، -
 االبتعاد عن التنظري بغية حتسني القدرة على التشخيص الذايت وتفعيل الكفاايت الشخصية، -

 الربا ج املفّص   ل ّتك  ن: :5الفصل 
 احملت ى الب  اغ  ي الذي مت اقرتاحه  قب له ضمن عرضه الفينحسب ذ الّدورات الّتكوينّية يلتزم مكتب الّتكوين بتنفي

وثيقة تتضّمن اخلطّة التنفيذيّة  يواخلاّصة بكّل حمور و ه 01ابمل حق ع د لربامج املفّصلة للّتكوين املدرجة مستأنسا يف ذلك اب
 .( و تصّمم حسب احملاور املطلوبةtableau de bordللّدورة التكوينّية و مبثابة لوحة الّتحّكم يف سري الّتكوين)

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  قالحـــــــــامل



 

  : الربا ج املفّص   ل ّتك  ن01امل حق ع د 

 

 :1احمل ر ع د 

 "TUNEPS"  ظ    الشراءات ال م     ع ى اخلط 

أايم 3:  ة التك  ن  

20ع د املش ركني:   

  :أه اف ال  رة التك     

 التعرف على منظومة الشراءات العمومية على اخلط ومكوانهتا 
 املنظومة    لستغالال  ال م   التقنية  باإلملام ابجلوان 

 :   ران ج ال  رة التك    

  امل ظ   ت ر ف 
 املت  ق  ابست م ل امل ظ    األه اف 
 ات ع ى اخلط  ءاملؤسس ت امل     مب ظ    الشرا  
     ك انت امل ظ  

1 Potal user managment  
2 E-bidding  
3 E-contracting system 
4 E-catalogue système  
5 E-Shopping mall système  

    إجن ز أ ث   تطب ق   ع ى امل ظ 

 



 

 :2احمل ر ع د 

 أخط ء التصرف 

أايم ثالثة :   ة التك  ن  

 ني مشارك 15ع د املش ركني: 

   أه اف ال  رة التك     :

  أخطاء التصرف يف اإلدارة العمومية وطرق اجتناهبا على التعرف 

 :  ران ج ال  رة التك     
 تعريف خطأ التصرف 
 خطأ التصرف يف جمال املوارد البشرية 
  اجملالني املايل واحملاسيبأخطاء التصرف يف 
  أخطاء التصرف يف الشراءات العمومية 
  أخطاء التصرف يف املمتلكات 
  أخطاء التصرف من طرق التوقي 

 



 

 احمل ر ع د 3:

 التصرف يف امل زان   حسب األه اف 

ثالثة أايم :   ة التك  ن  

 ني مشارك 15ع د املش ركني: 

 أه اف ال  رة التك     :

 التصرف يف امليزانية حسب األهدافطرق اإلملام ب 

 :  ران ج ال  رة التك     
  منهجية التصرف يف امليزانية حسب األهداف 
 امليزانية حسب األهداف 
 امليزانية حسب الربامج والقدرة على األداء 
 املبادئ األساسية واليات التصرف يف امليزانية حسب األهداف 
 اإلطار املفاهيمي للمنظومة اجلديدة 
 جتربة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي                                      



 

 :4احمل ر ع د 

  حفظ الصح 

أايم 3:   ة التك  ن  

 x 20 2ع د املش ركني: 

 أه اف ال  رة التك     :

 التمكن من أجبدايت حفظ الصحة  
  تعلم قواعد السالمة املهنية  

 :  ران ج ال  رة التك     
  السالمة املهنية 

 مفهومها
 أمهيتها

 أهدافها 
 جماالت السالمة املهنية

 أسس منع احلوادث 
 الوقاية الشخصية 

 مهمات الوقاية الشخصية
 معدات الوقاية الشخصية 

 أهم املخاطر املهنية 
  األمراض املهنية ونتائجها املباشرة وغري مباشرة 
  اإلسعافات األولية 

 

  



 

 : 5حمل ر ع د ا

 تق م التك  ن  ف  ل ته   املك ننيتك  ن 

 أايم 5:   ة التك  ن

 مشارك 20ع د املش ركني: 

 أه اف ال  رة التك     :

هم الطرق والوسائل التعليمية املستحدثة يللمكون وتنميتها من خالل تبن ةتعزيز القدرات النظرية والتطبيقي 
 واكتساهبم األساليب البيداغوجية اجلديدة 

 تقيم التكوين وفعاليته    طرق ووسائل التعرف على  

 :  ران ج ال  رة التك      
  تك  ن املك نني    

  حتليل االحتياجات التدريبية 
 ةحتديد األهداف التدريبي 
  تقنيات التواصل وأمهيتها يف تدبري دورة تكوينية 
  ةيف الدورات التكوينيتقنيات وأساليب التنشيط   
  ةالتكوينيشخصية املكون يف الدورة 
 دينامكية اجلماعة وأسس القيادة 
  تقنيات التنشيط و مهارات اإللقاء 

 

 تق م التك  ن  ف  ل ته
 مفاهيم اساسية-1

 التقييم 1-1
 الفعالية 1-2

 معايري التقييم -2
 رد الفعل -2-1
 التعلم  -2-2
 السلوك -2-3
 ئجالنتا 2-4



 

 أساليب مجع البياانت -3
 إستبيان تقيم التدريب  -3-1
 التقييم بعد االلتحاق مبكان العمل -3-2

 تصميم أسلوب التدريب  -4
 مقاييس فعالية التدريب  -5

 املوضوعية  ساملقايي -5-1
 الذاتية  ساملقايي -5-2

    مستوايت كريك ابتريك األربع لتقييم التدريب -5-3           



 

  

 :  02امل حق ع د 

  ث ق  الت ّه 

 

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

 بصفيت)املهنة(  ............................................................................................................

 ....................................................................................................  أّن)االسم االجتماعي(

 املرّسم)ة( ابلّسجّل الّتجاري بتاريخ  ..............................................حتت عدد...................................

 ...............................................................................................واملوجود مقّرها بـ    .......

املتعّلقة بتكليف عدد من هياكل الّتكوين لإلشراف على تنشيط   06/2019رقم   الستشارةاببعد اّطالعي على كّل الواثئق اخلاّصة 
تتكّون هذه الواثئق يف حماور خمتلفة االختصاصات، و جبامعة جندوبة  ان اإلدارّيني و الفنّـّينيسلسلة من الّدورات الّتكوينّية لفائدة األعو 

 من:

 كرّاس الّشروط اإلداريّة اخلاّصة، 
 كرّاس الّشروط الفنّـّية اخلاّصة، 
 املالحق، 

 

 أقبل كّل الّشروط الواردة جبميع هذه الواثئق املبيّنة أعاله وأتعّهد بتنفيذ اخلدمات املطلوبة ميّن طبقا لإلجراءات الواردة ضمن 

 الّضرائب املباشرة وغري املباشرة.و وحسب األمثان اليت ضبطتها شخصيّا آخذا بعني االعتبار مجيع األداءات   االستشارة واثئق 

 ايل مقابل ما سبق بـ:و يقّدر عرضي امل

 ( كتب الّثمن ابألرق م   ابحلر فعلى حدة ) حمورمثن فردي خال من كّل األداءات لكّل يوم تكوين و لكّل  .1
.................................................................................................................

................................................................... 
 ................................................................................... مبلغ األداء على القيمة املضافة، .2
 (ابحلر ف كتب الّثمن ابألرق م   على حدة ) حمورالّثمن اجلملي ابحتساب مجيع األداءات لكّل يوم تكوين و لكّل  .3

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



 

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

 ( يوما بداية من اليوم املوايل للّتاريخ األقصى احملّدد لقبول العروض.90ألتزم إببقاء عرضي صاحلا ملّدة تسعني )

 

املبالغ الرّاجعة يل،  تنزيل جامعة جندوبةذ و أطلب من حّيز التّنفي  االستشارة كما أقبل وأتعّهد بتنفيذ كّل اخلدمات بداية من دخول 
 مقابل ذلك، حبسايب الربيدي/البنكي اجلاري رقم: ....................................................................

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

 اطّ  ت    افقت                                                           

    

 (الّصف    اإل ض ء   ختم املؤّسس ) كتب الّتك  ن                                                               

  



 

 : 03امل حق ع د  

 االستش رة تصر ح ع ى الشرف    م التأثري يف إ راءات إ رام 

 

 

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

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

  ...........................................................حتت عدد  .........................................................املرسم ابلسجل التجاري بـ 

 ................................................................................................................ املعنّي حمل خمابرته بـ )العنوان ابلكامل(

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

خمتلف إجراءات إبرام الّصفقة  وعود أو هدااي قصد التأثري على أصرّح على شريف بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي

 إجنازها. ومراحل

 

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

 (إمضاء املشارك وختمه  )                                                 



 

 :  40امل حق ع د 

 من ذج  ن الّسرية الّذاتّ   ل مكّ ن
 

 :*الّت ر ف -1

 ....................................................................اجل سّ  : .......................................................................اإلسم:

 ............................................................احل ل  ال  ئ ّ  : .......................................................................الّ قب:

 ....................................................اتر خ    ك ن ال الدة:          ط ق  الّت ر ف ال ط ّ   رقم:

 ........................................................................................................................................املؤّسس  املشّغ   ح لّ  

 

 :*الّشه ئ  اجل   ّ   املتحّصل ع  ه  -2

 الّشه ئ  احملرز ع  ه /الّس   ن ع الّ راس ت املؤّسس  اجل   ّ   الفرتة
   دل  الّشه ئ  اجل   ّ   األ  بّ   اتر خ 

أ  املتحّصل ع  ه   ن  ؤسس ت ت   م 
 *ع يل خ ّص 

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

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

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

 :*ئ  تك   ّ   أخرى  تحّصل ع  ه شه  -3

 الّشه ئ  احملرز ع  ه /الّس   ن ع الّ راس ت املؤّسس  الّتك   ّ   الفرتة

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

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

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

 

 ن االنته ء  ن : ترت ب امله م اخل ّص  ابل ظ ئف املشغ ل  ترت ب  ز  ّ   عكسّ  ، انطالق   ن ال ظ ف  املشغ ل  ح لّ   إىل غ    ال ظ ف  املشغ ل  ز *اخلربة امله ّ   ل مكّ ن املقرتح -4
    الّتحّصل ع ى الّشه دة

 ال ظ ئف املشغ ل  املؤّسس  املشّغ   الفرتة

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



 

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

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

 :**يف االختص ص ت املط     ابلربان ج املفّصل ل ّتك  نفقط امل جز الّتك  ن  -5

 املؤّسس  امل تف   ابلّتك  ن املؤّسس  املكّ ن  الفرتة

………. ..................................................... ................................................... 

………. ..................................................... ................................................... 

………. ..................................................... ................................................... 

………. ..................................................... ................................................... 

………. 

 

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

 * ال تقبل شه دات     ّ   أ  بّ   أ   سّ م   ن  ؤّسس ت ت   م ع يل خ ّص     ن    دل .

 **  الحظ : جيب إرف ق املؤّ  ات الاّلز   ل م ط  ت املذك رة.

(إ ض ء املكّ ن)  ّرف  ه                              أتشرية   ختم ه كل الّتك  ن                    حنن املمضني أسف ه نشه   صّح  الب  انت أعاله:         التزام:



 

 :   05امل حق ع د 

 التزام    م ت   ض  كّ نني

 

 

 

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

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

 

 و صاحب بطاقة الّتعريف الوطنّية رقم:  

 

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

ألتزم خالل  ألتزم ابحرتام الرّتاتيب اجلاري هبا العمل يف جمال تشغيل املكّونني وخاّصة فيما يتعّلق بتوفري الرّتاخيص اإلداريّة ذات الّصلة كما

وكّل إخالل هبذا االلتزام يعّرضين  تعويض مكّونني دون إعالم مسبق وموافقة هذا األخري عدمجامعة جندوبة بني دورات تكوينّية لفائدة أتم

 إىل إلغاء دورة الّتكوين املعنّية. 

 

 ــ ء)  ّرف  ه(اإل ضــ                                                                                         

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

 (  اإلسم   الّ قب1)

 )    رع م/ سؤ ل عن الّتك  ن/ ك ل/............( (  الّصف 2)

(  اإلسم الك  ل هل كل الّتك  ن3)

        



 

 :                  06امل حق ع د  

 نقـ ئمـ  املشـ ركـ ـمن ذج ل

 حول:................................................................................................يف الّدورة الّتكوينّية 

 املنعقدة يف يوم.............................إىل يوم......................................................................

 ........................................................................................مكتب الّتكوين:...................

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

 ................................................................................مقّر الّتكوين:..............................

 اإل ض ء الّرتب  اإلسم   الّ قب ع/ر

1 
 

 

  

2 
 

 

  

3 
 

 

  

4 
 

 

  

5 
 

 

  

... 
 

 

  

10 
 

 

  

  

 يف..........................، ................................................إ ض ء املكّ ن                      

 ختم  كتب الّتك  ن                                                                                

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

 ل ى الكت    ال     ل ج    ق ئم  حض ر املش ركني    ّ    إ  اعجيب   الحظ :            

  



 

 :                  07امل حق ع د 

 اإلنتم ء إىل املشرتي ال م  ي تصر ح ع ى الشرف    م 

 

  

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

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

 ..................................................  حتت عدد...................................................................املرسم ابلسجل التجاري بـ 

 ................................................................................................................ املعنّي حمل خمابرته بـ )العنوان ابلكامل(

 املسمى يف ما يلي " العارض". 

س سنوات اليت أصرّح على شريف  أيّن مل أكن عوان عموميّا لدى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أو املؤّسسات الرّاجعة إليها ابلّنظر خالل اخلم

 .جامعة جندوبةسبقت اتريخ تقدميي هذا العرض اخلاّص بتنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات وأعوان 

 

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

 (إمضاء املشارك وختمه  )                                                 

 

 

 

 

  



 

   ـطـ قـ   تـقـ ـ ـم                               :         08امل حق ع د 
 

 واللقب ...........................................اإلسم 

 ...............................الرّتبة.............................

 ور الّتكوين.....................................................حم

 .......إىل..................................................لّتكوين:منا فرتة.................................الّتكوين........ فضاء

 إسم املكون:..................................

 مكتب التكوين...............................
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 :  الحظ 

بينة ابلربانمج املفصل حملور الرجاء ذكر النقاط امل
التعرض إليها أو الرتكيز عليها التكوين واليت مل يتم 

 .خالل دورة التكوين

 ع  صر الّتق  م



 

 ال رض امل يل ل ّتك  ن                                                                     : 09امل حق ع د                     

 اسم احمل ر ع/ر

  % ال رض امل يل يف ال  م د ن اعتب ر األداء
األداء 
ع ى 

الق م  
 *املض ف 

 ال رض امل يل يف ال  م ابعتب ر األداء
ع د أّّيم الّتك  ن 

اخل ّص  ابحمل ر 
حسب امل حق ع د 

01 

 ال رض امل يل اجلم ي ابعتب ر األداء

   س ن الق م ابألرق م   س ن الق م ابألرق م   س ن الق م ابألرق م

01 

منظومة الشراءات العمومية 

 "TUNEPS"على اخلط 

 

 

 
    

 

  

02 
 أخطاء التصرف 

 

 

 
    

 
  

03 

التصرف يف امليزانية حسب 
 األهداف 

 

 

 
    

 

  

04 
 حفظ الصحة 

 
     

 
  



 

05 

وتقيم التكوين  تكوين املكونني

 وفعاليته

 

 

 
    

 

  

    

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

 ءاخلتم   اإل ض    

 

الّ ظ م األس سي  الّسجّل الّتج ري ل مكتب حيّ دان اختص ص  كتب الّتك  ن يف اإلعال ّ  ،  ختّص  يف الّتك  ن يف اإلعال ّ  ملك تب الّتك  ن امل %0ابلّ سب  ملك تب الّتك  ن  ت ّ دة االختص ص ت    %91تك ن نسب  األداء ع ى الق م  املض ف   *
 امل فى  ن تطب ق   الّ سب  اخل ّص  ابألداء. 

 

 

 

 

 

 


