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 معطيات إحصائية حول اإلنجاز الفعلي لبرنامج التكوين بالوزارة. 0

 
 
 

 9108 9102 

جملة اإلعتمادات 
 المخصصة للتكوين

 د 562.000,000 د 585.000,000

 د 461،881.584 د 457،999.714 النفقات الفعلية

نسبة استهالك 
اإلعتمادات المخصصة 

 للتكوين

75.41 % 87.74 % 

 األجور كتلة

 
 د 97،949،411.111 د 67،674،111.111

نسبة جملة اإلعتمادات 
المخصصة للتكوين من 

 كتلة األجور
1.87 % 1.17 % 

 فيدينالمستعدد األعوان 
من أنشطة التكوين 

 حسب الصنف

 عملة د ج ب 3أ 9أ 0أ عملة د ج ب 3أ 9أ 0أ

1521 587 1206 604 5446 414 5146 861 

 المستفيدينعدد األعوان 

من أنشطة التكوين 

 الجنس حسب

 ناثإ ذكور ناثإ ذكور

2278 1640 4514 5441 

 المستفيدينعدد األعوان 
من أنشطة التكوين 

 الجغرافي التوزيع حسب

 ضيوف الجهوي المركزي ضيوف الجهوي المركزي

1368 2550 479 5118 4146 494 

معدل ساعات التكوين 
 للفرد الواحد بالنسبة

 د 44ساعة و  54=  54.4

 (مايعادل يومين و نصف ساعة تكوين للفرد الواحد)

 د 41ساعة و  51=  51.87

عة مايعادل يوم و أربع ساعات و أكثر من نصف السا)
 (تكوين للفرد الواحد

معدل كلفة التكوين للفرد 
 د 518.454 د 518.867 الواحد
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 (9102سبتمبر ) موارد البشريةحول ال إحصائيةمعطيات .  9

 

 
العدد  الصنف

 الجملي
-41 32-91 إناث ذكور

61 

مصالح 
 مركزية

مصالح 
 جهوية

 إلحاق

 5أ
795 915 672 622 926 267 255 25 

 2 227 32 263 55 119 203 423 4أ

 17 292 130 323 312 652 997 850 4أ

 2 671 31 637 23 606 192 355 ب

 1 131 66 100 23 25 59 164 ج

 - 96 1 22 17 16 31 53 د

 71 3581 776 3631 726 776 3761 2640 (0)الجملة 

 - - 3 - 3 - 3 4 األعوان الوقتيون

 - 7 - 2 3 2 3 7 األعوان المتعاقدون

 لعملةا
- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

 15 1216 672 1909 255 659 1205 1904 العملة

 - 1 1 1 - - 1 1 أصناف أخرى

 37 3737 265 3807 606 275 3735 1916 (9)الجملة

 332 1662 762 1222 3116 3278 1273 4556 المجموع العام

 
 حسب الخطط الوظيفية لإلدارة المركزية

 العدد ط الوظيفيةالخط
 ذكور إناث

 جهوي مركزي جهوي مركزي

  - 01  -  - 01 رئيس ديوان

  -  -  -  - 00 كاتب عام وزارة

 06 13 02 03 24 (بما في ذلك الدرجة اإلستثنائية)مدير عام 

 30 38 04 20 92 (بما في ذلك الدرجة اإلستثنائية)مديـر 

 51 60 17 44 172 (تثنائيةبما في ذلك الدرجة اإلس)كاهية مدير 

 109 55 64 60 288 (بما في ذلك الدرجة اإلستثنائية)رئيس مصلحة 
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 ـات التكـــويــــنيحــاجـ  -3

 :محـور اإلدارة اإللكترونيـة واإلعالمية المتخصصة  3-0

 الجمهـور المستهـدف ـات التكــويـــنيحـــاجــ الهيكـــــل

 الموضـــوع  المجـــال

اإلدارة العامة 
للتخطيط والتعاون 
 وتكوين اإلطارات

اإلعالمية المكتبية 
 والمتخصصة

 : Lotusمنظومة التراسل اإللكتروني

إطارات وتقنيين من 
الوزارة على المستوى 

 المركزي والجهوي

 AUTOCAD niv2 منظومة 

 

 (MSproject)منظومة التصرف في المشاريع 

  Excel (Niveau 1, 2)منظومة

  Word (Niveau  2)منظومة

 Power Pointمنظومة

 التوثيق واألرشيف
ة األرشففي الوثائق اإللكترونية والتصرف 

 اإللكترونية 

 منظومات إعالمية 

  « Tuneps » منظومة

بالمعطيات المتعلقة "  lotus" تزويد منظومة 
 بأمثلة التهيئة والتقسيمات

 األثمان  مراجعة منظومة
 « Fluctuation des prix » 

منظومة متابعة البرنامج الخصوصي للسكن 
 اإلجتماعي

 "عليسة"منظومة التصرف في المراسالت 

 منظومة التصرف في الملفات العقارية

 "مواطن-ء"منظومة  

إدارة المياه 
 العمرانية

اإلعالميّة 
 تخصصةالم

 .Autocad " (Niv 2)"  منظومة 

مهندسون وتقنيون من إدارة 
 المياه العمرانية

 "  COVADIS: " منظومة  

 "  SWMM: " منظومة  

HECRAS 

ARCHE /ROBOT 

Glober mapper  

إدارة البحث و 
التنظيم و اإلعالمية 
ووحدة التصرف في 

الميزانية حسب 
 األهداف

Framework Symphony4  
بحث ال ةدارإإطارات من 

ووحدة  والتنظيم واإلعالميّة
التصرف في الميزانية 

 حسب األهداف

PHP 7 

JavaScript 

DRUPAL 7 

اإلدارة العامة 
 للجسور والطرقات

 " Micro piste: " منظومة 
إطارات وأعوان اإلدارة 
 العامة للجسور والطرقات

اإلدارة العامة 
للمصالح الجوية 

 والبحرية

اإلعالميّة 
 تخصصةلما

النمذجة الرقمية لهيدروليكية الشريط الساحلي 
إطارات من اإلدارات  والموانئ

النمذجة الرقمية للترسبات للشريط الساحلي  المركزية والجهوية
 والموانئ
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 الجمهـور المستهـدف ـات التكــويـــنيحـــاجــ الهيكـــــل

 الموضـــوع  المجـــال

اإلدارة العامة 
الح للمص

 المشتركة

 التصرف اإللكتروني في الوثائق التوثيق واألرشيف
إطارات من اإلدارات 

 المركزية والجهوية

 المنظومات الوطنية

إطارات من اإلدارة العامة  "Ges parc"منظومة 

 "رشاد"منظومة  للمصالح المشتركة

 "مخزون"منظومة 

إطارات من اإلدارات 
 المركزية والجهوية

 "منقوالت" مة  منظو

 "إنصاف"منظومة 

 "أدب"منظومة 

 
 

 :بالمصالح العمومية  محور تعميم نظـام الجودة والعمل اإلداري3-9
 
 

 الجمهـور المستهـدف ــات التكــويـــنيحـــاجـ الهيكـــــل

 الموضـــوع  المجـــال

اإلدارة العامة 
للتخطيط 
والتعاون 
وتكوين 
 اإلطارات

 نظام الجودةإرساء 

 .ومتطلباتها"  ISO 9001-2015" مرجعية 

المركزية إطارات من اإلدارات 
 والجهوية

اإلستقبال المباشر والهاتفي والتواصل مهارات 
 بالمصالح العمومية

عالمة اإلستقبال صلب المصالح العمومية 
 في صيغتها الجديدة" مرحبا"

 مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي

تقنيات إعداد وتحرير : جودة التشريعات 
 النصوص القانونية

 Gestion des projetsإدارة المشاريع  

  (certifiante)شهادة كفاءة : تكوين مكونين 

من تحديد اإلحتياجات إلى : هندسة التكوين 
 التقييم

 إدارة الجودة الشاملة

اإلدارة العامة 

للمصالح 

 المشتركة

 تقنيات التصرف اإلداري الحديث لتصرف اإلداريا
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 الجمهـور المستهـدف ــات التكــويـــنيحـــاجـ الهيكـــــل

 الموضـــوع  المجـــال

اإلدارة العامة 
للتخطيط 
والتعاون 
وتكوين 
 اإلطارات

 مهام ومسؤوليات أعضاء مجالس اإلدارة

المركزية إطارات من اإلدارات 
 والجهوية

 الالمركزية والالمحورية

 مجلة الجماعات المحلية

 هندسة التكوين

 إدارة المشاريع

 التصرف في األرشيف الجاري

 قانون النفاذ إلى المعلومة

 مجاالت الحوكمة

الحوكمة الرشيدة وسبل ترسيخها في المنظومة 
 .اإلدارية التونسية 

الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 
  واللزمات

اإلدارة العامة 
للمصالح 

الجوية 
 والبحرية

مواصفات الجودة 
 ضائرفي الح

Assurance qualité et sécurité du chantier 
المركزية إطارات من اإلدارات 

 والجهوية

 :محـور النهوض بالموارد البشرية 3-3

 

 الجمهـور المستهـدف ــات التكــويـــنيحـــاجـ الهيكـــــل

 الموضـــوع  المجـــال

اإلدارة العامة للتخطيط 
والتعاون وتكوين 

 اإلطارات

 اون الدوليالتع

المفاهيم، مجاالته وأهميته :التعاون الدولي
من النواحي السياسية واإلقتصادية 

واإلجتماعية، السياسات المعتمدة والهياكل 
 المعنية

إطارات من اإلدارات 

 المركزية والجهوية
 إتفاقية التعاون وترتيب النصوص القانونية

 تكوين في اللغة اإلنجليزية اللغات

القدرات  تنمية
 البشرية

 إدارة النزاعات

إطارات من اإلدارات 
 المركزية والجهوية  

 التصرف في المخاطر وإدارة األزمات

 القيادة اإلدارية

تقنيات اإلتصال 
 والتواصل

 تقنيات التفاوض

 تقنيات التواصل

 مجاالت مختلفة
 مقاربة النوع اإلجتماعي

 دارة التونسيةالذكاء اإلصطناعي في اإل
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 :محـور الصفقات العمومية  3-4

 

 الجمهـور المستهـدف ـات التكــويـــنيحـــاجــ الهيكـــــل

 الموضـــوع  المجـــال

اإلدارة العامة 
للتخطيط والتعاون 
 وتكوين اإلطارات

 الصفقات العمومية
 

المؤرخ  4154لسنة  5149األمر عدد 
بتنظيم والمتعلق  4154مارس  54في 

إطارات من اإلدارات المركزية  .الصفقات العمومية
إعداد المخططات التقديرية السنوية  والجهوية المعنية بالموضوع

 للصفقات

 األختام النهائية

 

  

 : ةالمواضيع الفنية على مستوى الهياكل الخصوصية واإلدارات بالوزار 3-5

لجمهـور ا ــات التكــويـــنيحـــاجـ الهيكـــــل
 الموضـــوع  المجـــال المستهـدف

اإلدارة العامة للتخطيط 
والتعاون وتكوين 

 اإلطارات

 Développement territorial التخطيط العمراني
إطارات من الوزارة 
على المستوى المركزي 

 والجهوي

اإلدارة العامة للجسور 
 والطرقات

الدراسات والصيانة 
في مجال الجسور 

 والطرقات
 

القوانين المنظمة )الملك العمومي للطرقات 
مهندسون وتقنيون من  (له

اإلدارات المركزية 
 واإلدارات الجهوية

اإلختبارات الخاصة بالخرسانة والخرسانة 
 .اإلسفلتية والمواد المكونة لها

Etudes géotechniques et 
reconnaissance des sols  مهندسون وتقنيون من

زية اإلدارات المرك
 واإلدارات الجهوية

Entretien des routes et des 

ouvrages 

Etude hydrologique et hydraulique 

 مجاالت مختلفة

 أنواع أسس المنشآت الفنية وطرق إختيارها

لجسور إطارات ا
على المستوى  والطرقات

 المركزي والجهوي

أساليب، تنظيم وتسيير حضيرة خاصة تتعلق 
 شاريع الجسور والطرقات بأشغال م

السالمة المرورية في مشاريع  معايير
 تشخيص اإلخالالت : الجسور والطرقات

أسبابها وطرق : اإلنزالقات األرضية 
 معالجتها

 التعمير إدارة التعمير
أمثلة التنمية والتهيئة : التخطيط العمراني

 العمرانية
إطارات على المستوى 

 المركزي والجهوي
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 لهيكـــــلا
 حـــاجــيـات التكــويـــن

 الجمهـور المستهـدف
 الموضـــوع  المجـــال

اإلدارة العامة للبنايات 
 المدنية

 التحكم في الطاقة

Eco-conception (bâtiments 

écologiques et durables) 

إطارات من اإلدارات 
 .المركزيّة والجهويّة

 Isolationتقنيات العزل 

 ت مختصةتقنيا

Techniques de « préfabriqué » 

Technologie BIM : Building 

Information Modeling 

 في مجال البنايات المدنية  تسيير حضيرة الحضائر

 إجراءات ترسيم وتسجيل العقارات  التصرف اإلداري

اإلدارة العامة للمصالح 
 الجويّة والبحريّة

الدراسات واألشغال 
المنشآت  في مجال
 البحريّة

 

 .تصميمها وحمايتها: المنشآت البحرية 

: المستجدات في حماية الشريط الساحلي
 .الحلول اللينة

 
النمذجة الرقمية لهيدروليكية الشريط 

 الساحلي والموانئ

 
النمذجة الرقمية للترسبات للشريط الساحلي 

 والموانئ

 
بة الخرسانة الجاهزة لإلستعمال في تركي

-اإلختبارات-المكونات: المنشآت البحرية
 .المواصفات-الخصائص

التصرف في 
 الحضائر

 كيفية التصرف في الحضائر

 تقنيات البناء الحديثة اإلسكان
التقنيات والتصاميم في بناء المساكن 

 .المستديمة والمقتصدة للكلفة

إطارات اإلدارة العامة 
لإلسكان واإلدارات 

 الجهويّة

العامة للتهيئة  اإلدارة
 الترابيّة

 التهيئة الترابيّة

التغيرات المناخية وتأثيرها على التخطيط 
إطارات من اإلدارات  .الترابي

 .المركزيّة والجهويّة
 (statistique spatiale)اإلحصاء المجالي 

اإلدارة العامة للشؤون 
العقارية والقانونية 

 والنزاعات

من اإلدارة إطارات  المسح العقاري العقار
المركزية والشؤون 
العقارية والقانونية 

 والنزاعات 
 الشراكة بين القطاع العام والخاص القطاع العام والخاص

وحدة التصرف حسب 
األهداف إلنجاز البرنامج 

الخصوصي للسكن 
 اإلجتماعي

 BIM : Building Information التقنيات الحديثة

Modeling 

إطارات من اإلدارات 
 .زيّة والجهويّةالمرك

 التفقدية العامة
 التدقيق

تكوين تحضيري للشهادة الدولية في التدقيق 
 (C.I.A) الداخلي 

إطارات من التفقدية 
 العامة
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 : محور ميزانية الدولة 3-6

 الجمهـور المستهـدف ــات التكــويـــنيحـــاجـ الهيكـــــل
 الموضـــوع  المجـــال

طيط اإلدارة العامة للتخ
 والتعاون وتكوين اإلطارات 

 المالية

 4141قانون المالية 
وأعوان المصالح إطارات 

 المركزية والجهوية
 الرقابة المعدلة للنفقات

  وحدة السكن اإلجتماعي
المشروع السنوي للقدرة على " كيفية إعداد 

 "األداء حسب الهيكلة الجديدة 

وأعوان المصالح إطارات 
 المركزية

تصرف في وحدة ال
 الميزانية حسب األهداف

التصرف حسب 
 األهداف

Gestion des risques et contrôle 

interne 

إطارات وأعوان المصالح 
 المركزية

Déclinaison opérationnelle et 

OPERATEURS  وأعوان المصالح إطارات
 المركزية والجهوية

Gestion SI Performance 

Lecture de la LOB 
وأعوان المصالح ات إطار

 المركزية

 : الوزارة مصالحالمشتركة بين مختلف  ةلوالرسكات التكوين المستمر يحاج 3-8

 مجــال التكويــن

 

 التكويــن ياتحـاجـ

 

 الجمهـور المستهـدف

 

 اإلدارة العامـة للتخطيط والتعاون وتكوين اإلطارات

 أول تقنياالرتقاء إلى رتبة  .0

ول على دورات رسكلة للحص.9
رخصة سياقة شاحنات ثقيلة صنف 

 هـ+ج
 
 
 
 

 
 
من رتقاء الاإلعداد لمرحلة التكوين المستمر ل -

 .إلى رتبة تقني أولرتبة تقني 

سائقي الشاحنات الثقيلة  لتكوين دوراتتنظيم -
 .هـ+ج فصن

 
 
 
 

 

 التقنيين المرسمين في رتبتهم -
 

 

السائقون الذين لهم رخصة سياقة -

لسياقة  صنف ب والمدعوون

 ،الشاحنات واآلالت الثقيلة

واإلسكان قتضاء بعد مصادقة السيد وزير التجهيزتكوينية عند اال يمكن إضافة أنشطة: مالحظـة *
 .التهيئة الترابيةو
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 (حسب تبويب نفقات ميزانية الدولة)االعتمادات المخصصة للتكوين  .4

 

 
9108 9102 9191 

 19936فصـل رقـم : العنوان األول 

 د 6090111 د 5690111 د 585.000 التكوين والتعاون: الفقرة  *

 د....47 د41،111 د30.000 الوثائق المكتوبة: 544الفقرة الفرعية رقم 

 د411،111 د411،111 د250.000 ملتقيات التكوين: 594الفقرة الفرعية رقم 

 د81،111 د81،111 د60.000 تربصات التكوين: 591الفقرة الفرعية رقم 

 د581،111 د581،111 د160.000 التكوين المستمر: 598الفقرة الفرعية رقم 

 د81،111 د81،111 د60.000 التكوين في اإلعالمية:  597الفقرة الفرعية رقم 

 د1،111 د4،111 د25.000 طبع ونشر الوثائق:  449الفقرة الفرعية رقم 

 عتمادات العنوان األولجملة ا

 119936صلالف
 د 6090111 د 5690111 د 5850111

 د 0111609 د 0111695 د 5850111 الجملــــــــة
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 ( 9191)البرنـامــج السنـــوي للتكويــن . 5

  : واإلعالمية المتخصصة محور اإلدارة اإللكترونية 5-0

 األنشطـــة التكوينيـــة
 المستهدفون

 مدة التكوين
 الجهة المكلفة 

 الصنف العدد
 ينبالتكو

 : 0النشاط عدد 
 التمكن من منظومة التراسل اإللكتروني

 (يوم واحد) 5دورة  و ب4، أ4أ 20

 إطارات من الوزارة
 

 :  9 النشاط عدد
 التمكن من منظومة التراسل اإللكتروني

 (يوم واحد) 4دورة  و ب4، أ4أ 41

 (أيام 14) 5دورة  4وأ 4، أ5أ Excel Niveau2  20  : 3 النشاط عدد

 (أيام 14) 4دورة  4وأ 4، أ5أ Excel Niveau2 20  : 4 لنشاط عددا

 (أيام 14) 4دورة  4وأ 4، أ5أ Excel Niveau2 20  : 5 النشاط عدد

 (يوم واحد) 5دورة  4وأ 4، أ5أ TUNEPS  Niv.1 51 :     6 النشاط عدد

 إطارات من الوزارة

 (يوم واحد) 4دورة  4وأ 4، أ5أ TUNEPS  Niv.1 51 :     7 النشاط عدد

 (يوم واحد) 3دورة  4وأ 4، أ5أ TUNEPS  Niv.1 51 :     8 النشاط عدد

 (يوم واحد) 4دورة  4وأ 4، أ5أ TUNEPS  Niv.1 51 :     2 النشاط عدد

 (يوم واحد) 5دورة  4وأ 4، أ5أ TUNEPS  Niv.2 51 :     01 النشاط عدد

 (يوم واحد) 4دورة  4وأ 4، أ5أ TUNEPS  Niv.2 51 :     00 النشاط عدد

 (يوم واحد) 3دورة  4وأ 4، أ5أ TUNEPS  Niv.2 51 :     09 النشاط عدد

 (يوم واحد) 4دورة  4وأ 4، أ5أ TUNEPS  Niv.2 51 :     03 النشاط عدد

 مراجعة األثمان  منظومة: 04 النشاط عدد

Fluctuation des prix  
 (واحديوم ) 5دورة  4وأ 4، أ5أ 51

 مراجعة األثمان  منظومة: 05 النشاط عدد
Fluctuation des prix  

 (يوم واحد) 4دورة  4وأ 4، أ5أ 51

منظومة التصرف في : 06 النشاط عدد
 "عليسة"المراسالت 

 إطارات من الوزارة (أيام 14) 5دورة  4وأ 4، أ5أ 15

منظومة التصرف في : 07 النشاط عدد
 الملفات العقارية

 (أيام 14) 5دورة  4وأ 4، أ5أ 15

 إطارات من الوزارة

منظومة التصرف في : 08 النشاط عدد
 الملفات العقارية

 (أيام 14) 4دورة  4وأ 4، أ5أ 15

منظومة التصرف في : 02 النشاط عدد
 الملفات العقارية

 (أيام 14) 4دورة  4وأ 4، أ5أ 15

منظومة التصرف في : 91 النشاط عدد
 ةالملفات العقاري

 (أيام 14) 4دورة  4وأ 4، أ5أ 15

 (يوم واحد) 5دورة  4وأ 4، أ5أ 15 مواطن-منظومة ء: 90 النشاط عدد

 إطارات من رئاسة الحكومة
 (يوم واحد) 4دورة  4وأ 4، أ5أ 15 مواطن-منظومة ء: 99 النشاط عدد

 (يوم واحد) 4دورة  4وأ 4، أ5أ 15 مواطن-منظومة ء: 93 النشاط عدد

 أيام 03 4وأ 4، أ5أ COVADIS niv 1 51: 94 عدد النشاط
مؤسسة تكوينية مختصة أو 

 خبراء

https://r.search.yahoo.com/_ylt=A9mSs3DglS5apikAZiJjAQx.;_ylu=X3oDMTEybXZhaTJ2BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDQjQ2NzJfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1513031264/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.epa.gov%2fwater-research%2fstorm-water-management-model-swmm/RK=2/RS=zAmDjSsH1mzWzJSq6Jv1Mz0SRJU-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A9mSs3DglS5apikAZiJjAQx.;_ylu=X3oDMTEybXZhaTJ2BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDQjQ2NzJfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1513031264/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.epa.gov%2fwater-research%2fstorm-water-management-model-swmm/RK=2/RS=zAmDjSsH1mzWzJSq6Jv1Mz0SRJU-


 

13 

 

 Framework : 95النشاط عدد 
Symphony7  

 أيام 03 4وأ 4، أ5أ 51

 مؤسسة تكوينية مختصة

 أيام 03 4وأ 4، أ5أ PHP 7    51: 96النشاط عدد 

النمذجة الرقمية لحركة مياه  : 97النشاط عدد 
 البحر بالشريط الساحلي والموانئ

 أيام 14 5أ 51

للترسبات النمذجة الرقمية  : 98النشاط عدد 
 لشريط الساحلي والموانئل

 أيام 14 5أ 51

التصرف اإللكتروني في  : 92النشاط عدد 
 الوثائق

 يوم واحد  4وأ 5أ 41
إطارات من الوزارة أو خبراء في 

 مجالال

 أيام14 4وأ 4، أ5أ Ges parc" 41"منظومة : 31النشاط عدد 

 المركز الوطني لإلعالمية
 

 أيام 02 4، أ5أ 02 "رشاد"منظومة : 30 النشاط عدد

 أيام 02 4وأ 4، أ5أ 41 "إنصاف: " منظومة  : 39 النشاط عدد

 أيام 02 4وأ 4، أ5أ 41 "أدب: " منظومة  : 33 النشاط عدد

 

 :اإلداري بالمصالح العمومية تعميـم نظام الجـودة والعمل ور ـمح 5-9

 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة

 بالتكوين  الصنف العدد 

اإلستقبال المباشر مهارات   : 34النشاط عدد 
  4وأ4وأ 5أ 20 والهاتفي والتواصل بالمصالح العمومية

 (أيام 14) 1دورة 
مؤسسة تكوينية مختصة أو بالتنسيق 

مع المصالح المختصة بوزارة 
الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة 

 والسياسات العمومية
اإلستقبال المباشر مهارات   : 35النشاط عدد 

  4وأ4وأ 5أ 20 والهاتفي والتواصل بالمصالح العمومية
 (أيام 14) 2دورة 

ت مدونة سلوك وأخالقيا : 36النشاط عدد 
 4وأ 5أ 41 العون العمومي

 يوم 01

أو بالتنسيق مع  إطارات من الوزارة
المصالح المختصة بوزارة الوظيفة 

العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات 
 العمومية

تقنيات : جودة التشريعات  : 37 النشاط عدد
 إعداد وتحرير النصوص القانونية

 أيام 14 4وأ 5أ 41
يق مع أو بالتنس إطارات من الوزارة

 المصالح المختصة برئاسة الحكومة

 Gestionإدارة المشاريع   : 38 النشاط عدد

des projets. 
 (أيام 11) 1دورة   5أ 20

مؤسسة تكوينية مختصة أو خبراء في 
 Gestionإدارة المشاريع   : 32 النشاط عدد المجال

des projets. 
 (أيام 11) 2دورة   5أ 20

تحديد : التكوين هندسة :  40النشاط عدد 
 4وأ 5أ 41 .االحتياجات

 أيام 14
خبراء في المجال أو إطارات من 

تقييم : هندسة التكوين :  41النشاط عدد  الوزارة
 4وأ 5أ 41 .التكوين

 أيام 02

 أيام 14  5أ 20 .إدارة الجودة الشاملة : 42 النشاط عدد
مؤسسة تكوينية مختصة أو خبراء في 

 المجال

تقنيات التصرف اإلداري  : 43 النشاط عدد
 .الحديث

  5أ 20
حسب اإلتفاق مع 

 الطرف المكون
 المدرسة الوطنية لإلدارة

 (يوم 15)  5دورة  4وأ 5أ 41 الالمركزية والالمحورية : 44 النشاط عدد
 خبراء في المجال

 (يوم 15)   4دورة  4وأ 5أ 41 الالمركزية والالمحورية : 45 النشاط عدد

 (أيام 14)  5دورة  4وأ 5أ 41 .مجلة الجماعات المحلية : 46 النشاط عدد
 مركز التكوين ودعم الالمركزية

 (أيام 14) 4دورة  4وأ 5أ 41 مجلة الجماعات المحلية : 47 النشاط عدد

التصرف في األرشيف :  48النشاط عدد 
 الجاري

 يوم واحد  4وأ4أ 41
خبراء في المجال أو إطارات من 

 سة األرشيف الوطنيأو مؤسالوزارة
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 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة

 بالتكوين  الصنف العدد 

 (يوم) 01دورة  4وأ 5أ 40 .قانون النفاذ إلى المعلومة:  49 عدد النشاط
 إطارات من الوزارة

 .قانون النفاذ إلى المعلومة:  50 عدد النشاط
 4وأ 5أ 40

 (يوم) 02 دورة

الشراكة بين القطاع العام :  51النشاط عدد 
 .والقطاع الخاص واللزمات

 ديوم واح 4وأ 5أ 41
إطارات من الوزارة أو خبراء في 

أو بالتنسيق مع المصالح  المجال
 المختصة برئاسة الحكومة

 Assurance qualité et:  52النشاط عدد 

sécurité du chantier. 
 خبراء في المجال أيام 14 4وأ 5أ 41

 Assurance qualité et:  53النشاط عدد 

sécurité du chantier. 
 خبراء في المجال أيام 14 4وأ 5أ 41

  

       : النهوض بالموارد البشريةمحور  5-3

 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة

 بالتكوين  الصنف العدد 

المفاهيم، : التعاون الدولي: 54النشاط عدد 
مجاالته وأهميته من النواحي السياسة 

ت واإلقتصاديةواإلجتماعية، السياسا
 .المعتمدة والهياكل المعنية

 يومان( 14) 4، أ5أ 41
وزارة الشؤون الخارجية خبراء من 

 وكتابة الدولة للتنمية والتعاون الدولي

التكوين في اللغة  : 55 النشـاط عدد
 ساعة 40  4وأ 5أ 41 .حضوري( إنجليزية أعمال)اإلنجليزية 

 مؤسسة تكوينية مختصة 

 

في اللغة التكوين  : 56 النشـاط عدد
 .حضوري( إنجليزية أعمال)اإلنجليزية 

 ساعة 40  4وأ 5أ 41

التكوين في اللغة  : 57 النشـاط عدد
 . عن بعد( إنجليزية عامة)اإلنجليزية 

 ساعة 40  4وأ 5أ 11

التصرف في المخاطر :  58عدد  النشاط
 وإدارة األزمات

 (أيام  14)  5دورة  4وأ 5أ 41

 مؤسسة تكوينية مختصة 
 و خبراء في المجالأ

التصرف في المخاطر :  59عدد  النشاط
 وإدارة األزمات

 (أيام  14)  4دورة  4وأ 5أ 41

 (أيام  14)  5دورة   5أ 41 القيادة اإلدارية:  60عدد  النشاط

 (أيام  14)  4دورة   5أ 41 القيادة اإلدارية:  61عدد  النشاط

 أيام  14  5أ 41 تقنيات التفاوض:  62عدد  النشاط

 (أيام  14)  5دورة   5أ 41 تقنيات التواصل:  63عدد  النشاط
 خبراء في المجال

 (أيام  14)  4دورة   5أ 41 تقنيات التواصل:  64عدد  النشاط

 خبراء في المجال يوم 4وأ 5أ 35 مقاربة النوع اإلجتماعي:  65عدد  النشاط

 خبراء في المجال يوم 4وأ 5أ 35 مقاربة النوع اإلجتماعي:  66عدد  النشاط

الذكاء اإلصطناعي في :  67عدد  النشاط
 اإلدارة التونسية

 خبراء في المجال يوم 4وأ 5أ 41

 

 

 

 

 

 

 :محور الصفقات والمحاسبة العموميّة5-4
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 الجهـة المكلفـة بالتكوين مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة

 الصنف العدد

لسنة  5149األمر عدد  : 68 النشاط عدد

 4154مارس  54المؤرخ في  4154
 .والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

 يوم 01  4وأ 5أ 41

الهيئة أو إطارات من إطارات من الوزارة 
 العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة

لسنة  5149األمر عدد  : 69 النشاط عدد

 4154مارس  54المؤرخ في  4154
 .نظيم الصفقات العموميةوالمتعلق بت

 يوم 01  4وأ 5أ 41

إعداد المخططات  : 70 النشاط عدد

 . التقديرية السنوية للصفقات
 يوم 01  4وأ 5أ 41

 يوم 01  4وأ 5أ 41 . األختام النهائية:  71 النشاط عدد

 يوم 01  4وأ 5أ 41 . األختام النهائية:  72 النشاط عدد

 

 :مستوى الهياكل الخصوصية واإلدارات بالوزارةالمواضيع الفنية على 5-5

 

 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة

 بالتكوين  الصنف العدد 

 أيام( 14) 4وأ 5أ 41 .التخطيط العمراني:  73 النشـاط عدد
 أيام( 14) 4وأ 5أ 41 .نيالتخطيط العمرا:  74 النشـاط عدد أو خبراء في المجال إطارات من الوزارة

اإلختبارات الخاصة  : 75 النشـاط عدد

بالخرسانة والخرسانة اإلسفلتية والمواد 
 .المكونة لها

 أيام 14 4وأ 5أ 41

  مركز التجارب وتقنيات البناء
اإلختبارات الخاصة  : 76 النشـاط عدد أو خبراء في المجال

بالخرسانة والخرسانة اإلسفلتية والمواد 
 .ونة لهاالمك

 أيام 14 4وأ 5أ 41

 Etudes : 77 النشـاط عدد

géotechniques et reconnaissance 

des sols 

 أيام 14 4وأ 5أ 41
 مؤسسة تكوينية مختصة 

 أو خبراء في المجال

 Entretien des : 78 النشـاط عدد

routes et des ouvrages 
 أيام 14 4وأ 5أ 41

 مؤسسة تكوينية مختصة 
 ي المجالأو خبراء ف

 Entretien des : 79 النشـاط عدد

routes et des ouvrages 
 أيام 14 4وأ 5أ 41

 مؤسسة تكوينية مختصة 
 أو خبراء في المجال

أنواع أسس المنشآت  : 80 النشـاط عدد

 الفنية وطرق إختيارها
 يوم 01  4وأ 5أ 41

 إطارات من الوزارة
أنواع أسس المنشآت  : 81 النشـاط عدد

 ة وطرق إختيارهاالفني
 يوم 01  4وأ 5أ 41

أساليب، تنظيم  : 82 النشـاط عدد

وتسيير حضيرة خاصة تتعلق بأشغال 
 مشاريع الجسور والطرقات

 يوم 01  4وأ 5أ 41

 إطارات من الوزارة
أساليب، تنظيم  : 83 النشـاط عدد

وتسيير حضيرة خاصة تتعلق بأشغال 
 مشاريع الجسور والطرقات

 يوم 01  4وأ 5أ 41

معايير السالمة  : 84 النشـاط عدد

المرورية في مشاريع الجسور والطرقات 
 تشخيص اإلخالالت: 

 يوم 02  4وأ 5أ 41
 مؤسسة تكوينية مختصة 

 أو خبراء في المجال
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 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة

 بالتكوين  الصنف العدد 

معايير السالمة  : 85 النشـاط عدد

المرورية في مشاريع الجسور والطرقات 
 تشخيص اإلخالالت: 

 يوم 02  4وأ 5أ 41
 سسة تكوينية مختصة مؤ

 أو خبراء في المجال

    تقنيات العزل  : 86 النشـاط عدد

Isolation  
 أيام 14 4وأ 5أ 41

 مؤسسة تكوينية مختصة 
 أو خبراء في المجال

    تقنيات العزل  : 87 النشـاط عدد

Isolation  
 أيام 14 4وأ 5أ 41

 مؤسسة تكوينية مختصة 
 أو خبراء في المجال

أساليب، تنظيم  : 88 ددالنشـاط ع

 في مجال البنايات المدنيةوتسيير حضيرة 
 أو خبراء في المجالإطارات من الوزارة  يوم واحد 4، أ5أ 30

أساليب، تنظيم  : 89 النشـاط عدد

 في مجال البنايات المدنيةوتسيير حضيرة 
 أو خبراء في المجالإطارات من الوزارة  يوم واحد 4، أ5أ 30

إجراءات ترسيم  : 90النشـاط عدد 

 وتسجيل العقارات
 خبراء في المجال يوم واحد 4، أ5أ 30

: المنشآت البحرية  : 91 النشـاط عدد

 وحمايتهاتصميمها 
 أيام 14 4وأ 5أ 15

 مؤسسة تكوينية مختصة 
 أو خبراء في المجال

المستجدات في  : 92 النشـاط عدد

 .الحلول اللينة: حماية الشريط الساحلي
 أيام 14 4وأ 5أ 15

 مؤسسة تكوينية مختصة 
 أو خبراء في المجال

التقنيات والتصاميم  : 93 النشـاط عدد

في بناء المساكن المستديمة والمقتصدة 
 للكلفة

 أيام 14 4وأ 5أ 20
 مؤسسة تكوينية مختصة 

 أو خبراء في المجال

التغيرات المناخية  : 94 النشـاط عدد

 التخطيط الترابي وتأثيرها على
 يومان( 14) 4وأ 5أ 20

 مؤسسة تكوينية مختصة 
 أو خبراء في المجال

اإلحصاء المجالي :  95 النشـاط عدد
(statistique spatiale) 

 يومان( 14) 4وأ 5أ 20
 مؤسسة تكوينية مختصة 

 أو خبراء في المجال

 يومان( 14) 4وأ 5أ 51 المسح العقاري:  96 النشـاط عدد
 مؤسسة تكوينية مختصة 

 اء في المجالأو خبر

 

 :والتصرف حسب األهداف محور ميزانية الدولة 5-6
 

 المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة
 

 الجهـة المكلفـة بالتكوين مدة التكوين

  الصنف العدد

 يوم واحد 4وأ 5أ 41 4141قانون المالية :  97 النشـاط عدد
أو التنسيق مع  خبراء في المجال 

 رة الماليةالمصالح المختصة بوزا

 يوم واحد 4وأ 5أ 41 الرقابة المعدلة للنفقات:  98 النشـاط عدد

إطارات من الوزارة أو خبراء في 

أو التنسيق مع هيئة العامة  المجال

 لمراقبة المصاريف العمومية

 Stratégie et : 99 النشـاط عدد

planification 
 (14)يومان  0أ 35

 خبراء في المجال 

 Stratégie et : 100 النشـاط عدد

planification 
 (14)يومان  0أ 35

 Gestion des : 101اط عدد النشـ

risques et contrôle interne 
 يوم واحد 4وأ 5أ 41

 Gestion des : 102اط عدد النشـ

risques et contrôle interne 
 يوم واحد 4وأ 5أ 41
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 المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة
 

 الجهـة المكلفـة بالتكوين مدة التكوين

  الصنف العدد

 Déclinaison : 103 النشـاط عدد

opérationnelle et OPERATEURS 
 يوم واحد 4وأ 5أ 41

 إطارات من الوزارة

 Gestion SI : 104النشـاط عدد 

Performance 
 4وأ 5أ 41

 يوم واحد
(مركزي)  

 Gestion SI : 105النشـاط عدد 

Performance 
 4، أ5أ 20

 يوم واحد
(جهوي)  

 Gestion SI : 106النشـاط عدد 

Performance 
 4، أ5أ 20

 يوم واحد
(جهوي)  

 Gestion SI : 107النشـاط عدد 

Performance 
 4، أ5أ 20

 يوم واحد
(جهوي)  

 Lecture de la : 108النشـاط عدد 

LOB 
 يوم واحد 5أ 41

 خبراء في المجال 
 Lecture de la : 109النشـاط عدد 

LOB 
 يوم واحد 5أ 41

 :التكوين المستمر5-8

 فـة بالتكوينالجهـة المكل مدة التكوين المستهـدفــون النشاط

 الصنف العدد

 : 110النشاط عدد 
 .دورة تكوينية لإلرتقاء إلى رتبة تقني أول

 
 4أ 41

إعداد قرار  بصدد

تنظيم مرحلة 

 تكوين مستمر
 معهد عالي للدراسات التكنولوجية 

 

 :محور الرسكلة5-2

 المستهـدفــون النشاط
 

مدة الدورة 
 الواحدة

 الجهـة المكلفـة بالتكوين

 الصنف عددال

 : 111د النشاط عد

تنظيم دورات رسكلة سائقي الشاحنات 

 (هـ +ج)الثقيلة صنف 

(14 )

 دورات

(7x4) 

سائقي 

الشاحنات 

 الثقيلة

 يوما 71

 

مهني التدريب التكوين والمركز 

 بالمكناسي
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  (Formation de formateurs) ينمكونتكوين محور  5-01

 

 األنشطـــة التكوينيـــة
 هدفونالمست

 الجهة المكلفة بالتكوين
 الصنف العدد

 Gestionإدارة المشاريع   : 112 النشاط عدد

des projets. 
 مؤسسة تكوينية مختصة   5أ 05

 CENAFFIF  5أ 4 شهادة كفاءة : تكوين مكونين  : 113 النشاط عدد

 في المجال خبراءأو مؤسسة تكوينية مختصة   5أ 05 تقنيات التواصل:  114عدد  النشاط

معايير السالمة المرورية :  115 النشـاط عدد

تشخيص : في مشاريع الجسور والطرقات 
 اإلخالالت

 ENIT 4وأ 5أ 03

 : Technologie BIM: 116 النشاط عدد

BUILDING INFORMATION 

MODELING 
 مؤسسة تكوينية مختصة  4وأ 5أ 04

تكوين تحضيري للشهادة :  117 النشـاط عدد

 C.I.Aالتدقيق الداخلي   في الدولية
 مؤسسة تكوينية مختصة  4وأ 5أ 1

 

 

 أعوان وإطارات بطاحات جربةتكوين محور  5-00

 األنشطـــة التكوينيـــة
 المستهدفون

 الجهة المكلفة بالتكوين
 الصنف العدد

 وثائق : السفن في اإلداري التصرف : 0نشاط ب

 قواعد ،للسفن البحرية السالمة في التصرف السفن،
 . السفن تصنيف

 مؤسسة مختصة في المجال 5أ 11

 مؤسسة مختصة في المجال 5أ 11 البحر رجال في اإلداري التصرف : 9نشاط ب

 و السفن صيانة مشاريع في التصرف : 3نشاط ب
 و الحاجيات وتحديد البحرية المشاريع متابعة :المرافئ

 الفنية و اإلدارية الشروط كراسات إعداد
 ؤسسة مختصة في المجالم 5أ 11

 مؤسسة مختصة في المجال 5أ 11 البحرية الحوادث في التحقيق إجراءات : 4نشاط ب

 مؤسسة مختصة في المجال 5أ 56 المالحة إجراءات : 5نشاط ب

 مؤسسة تكوينية جميع األصناف 74 التواصل تقنيات و األزمات إدارة : 6نشاط ب

 مؤسسة مختصة في المجال يكانيكيينم 41 الدفع محركات صيانة : 7نشاط ب

 مؤسسة مختصة في المجال ميكانيكيين وكهربائيين 44 الكهربائية األجهزة صيانة : 8نشاط ب

 مؤسسة مختصة في المجال كهربائيين 14 ةحالمال أجهزة تعديل و صيانة : 2نشاط ب

 والبضائع الركاب أمن مجال في التدريب : 01بنشاط 

 السفن وسالمة
 مؤسسة مختصة في المجال ع األصنافجمي 71

 

 

  كما يمكن المشاركة في دورات تكوينية في جميع المجاالت وفي حاالت خاصة بعد موافقة السيد

 وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية 
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 (9191)ي  ـدولـال اونـــالتع. 6

 
 

 من الواردةلعروض حسب ا في ملتقيات و دورات تكوينية تتم المشاركات عند اإلقتضاء : 

 .لوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات العموميةوزارة ا -

 .وزارة الشؤون الخارجية -

 .والتعاون الدوليواالستثمار لتنمية وزارةا -

  تتم اإلستجابة لدعوات المشاركة في دورات تكوينية تهم القطاع تنظمها جمعيات و منظمات علمية

 .ومهنية إقليمية و دولية
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 (2020) األيام الدراسية والملتقيات. 7
 

 

 اإلدارة الموضوع الجمهور المستهدف التاريخ

المديرين العامين والمديرين  2020يوم في الثالثي األول من 
 المركزيين والمديرين الجهويين

 اإلجتماع الدوري للمديرين الجهويين

 للمديرين الجهوييناإلجتماع الدوري  2020يوم في الثالثي الرابع من  الديوان

مشاركون من تونس ووفود  4141السداسي األول من 
 لدول الحوض الغربي للمتوسط 1+1الحوار  اجنبية

اإلدارة العامة للتخطيط  الحوكمة الرشيدة وسبل ترسيخها في المنظومة اإلدارية التونسية اإلطارات المركزية والجهوية 2020يوم في الثالثي األول من 
   القوانين والنصوص التشريعية الخاصة بالملك العمومي للطرقات اإلطارات المركزية والجهوية 4141يوم في الثالثي الثاني من  وتكوين اإلطارات والتعاون 

الحوكمة الرشيدة والتصرف المندمج في المناطق ورشة عمل حول  اإلطارات المركزية والجهوية 4141يوم في الثالثي الثاني من 

 ةالساحلي

للمصالح اإلدارة العامة 
 تمثيل الوزارة في مجالس اإلدارة اإلطارات المركزية 4141يوم في الثالثي الثاني من  الجوية والبحرية

 مراجعة األسعار في الصفقات العمومية اإلطارات المركزية والجهوية 4141يوم في الثالثي الثاني من 
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 اإلدارة الموضوع الجمهور المستهدف التاريخ

اف الفنيةجميع األصن 4141يوم في الثالثي األول من   

الجوانب التشريعية في مجال الصحة والسالمة المهنية بقطاع البناء 

،واألشغال العامة  

 

اإلدارة العامة للبنايات 
 المدنية

 جميع األصناف الفنية 4141يوم في الثالثي األول من 

تقييم األخطار المهنية في حظائر البناء و األشغال العامة و سبل الوقاية  

 diagnostic des risques professionnelles dans lesمنها   

chantier de bâtiment et les mesures préventives. 

 PATHOLOGIE DE BATIMENT جميع األصناف الفنية 4141يوم في الثالثي األول من 

 جميع األصناف الفنية 4141يوم في الثالثي األول من 
 البناءات الذكية) .لبناءات النقنيات المعلوماتية للتصرف في إسنغالل ا

SMART BUILDING  ) 

 جميع األصناف الفنية 4141يوم في الثالثي الثاني من 

المشاريعي إنجاز التصرف والتنظيم ف  
. 

gestion et organisation des projets de construction 

. 

 جميع األصناف الفنية 4141يوم في الثالثي الثاني من 

contrôle Qualité et sécurité des travaux 

مراقبة  الجودة والسالمة في أشغال البناء   

 جميع األصناف الفنية 4141يوم في الثالثي الثاني من 
مقاولة . مكتب دراسات . مراقب فني . ) حدود مسؤولية كل متدخل عند إنجاز األشغال 

،،(إدارة   
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 اإلدارة الموضوع الجمهور المستهدف التاريخ

حول العالقة بين المصالح الجهوية للتجهيز والجماعات يوم إعالمي  إطارات مركزية وجهوية 4141يوم في الثالثي الثاني من 
 المحلية في تطبيق مجلة والجماعات المحلية

 دور المصالح الجهوية لإلسكان في نشاط مرصد السكن والعقار إطارات مركزية وجهوية 4141يوم في الثالثي الرابع من  اإلدارة العامة لإلسكان

ع من يومان في الثالثي الراب
 إطارات مركزية وجهوية 4141

أهم اإلشكاليات المتعلقة بتطبيق القوانين والتشريعات  ورشة حول معالجة
 الىجاري بها العمل في ميدان اإلسكان

من األول  السداسييوم في 
4141 

 إطارات مركزية وجهوية

 ملتقى حول الوثيقة التوجيهية للتهيئة الترابية

للتهيئة اإلدارة العامة 
 رابيةالت

يوم في السداسي األول من 
4141 

ملتقى حول الضوابط المرجعية لدراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب 

 الوطني

يوم في السداسي األول من 
4141 

 إستراتيجية تنمية وتطوير المدن الصغرى والمتوسطةيوم إعالمي  حول 

 4141يوم في الثالثي الثاني من 
 

 إطارات مركزية وجهوية
 اليوم العالمي لألرشيف

اإلدارة العامة للمصالح 
 المشتركة

 اليوم الوطني لألرشيف 4141يوم في الثالثي الرابع من 
  4141يوم في الثالثي األول من 

 الندوة الدورية لإلطارات الجهوية المكلفة بالشؤون اإلدارية والمالية إطارات مركزية وجهوية
 4141يوم في الثالثي الرابع من 
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 اإلدارة الموضوع الجمهور المستهدف التاريخ

  4141يوم في الثالثي األول من 
مركزي )جميع األصناف 
 (وجهوي 

 أخطاء التصرف 

 نتائج أعمال التقارير الرقابية 4141يوم في الثالثي الثاني من  التفقدية العامة
 وضعيات تضارب المصالح 4141يوم في الثالثي الثاني من 
 ".الخصوصيات المعمارية لجهة الوسط الغربي"يوم دراسي حول  جهوية إدارات مركزية و 4141يوم في الثالثي األول من 

 إدارة التعمير

 ".الخصوصيات المعمارية لجهة الشمال الغربي"يوم دراسي حول  إدارات مركزية و جهوية 4141يوم في الثالثي الثاني من 

 " لة التهيئة والتنمية الترابية والتعميرمج"يوم دراسي حول  إدارات مركزية و جهوية 4141يوم في الثالثي الرابع من 

 التجهيز التجاري  إدارات مركزية و جهوية يوم في فيفري 
 .أمثلة التنمية والتهيئة العمرانية: التخطيط العمراني إدارات مركزية و جهوية يوم في أفريل
 ل العقاري دوائر المدخرات العقارية ودوائر التدخ - إدارات مركزية و جهوية يوم في أكتوبر

 مثال التهيئة التفصيلي -
 المشاريع العمرانية الكبرى  - إدارات مركزية و جهوية يوم في نوفمبر

 العمليات العمرانية الجماعية  -
 التقسيمات -

 

 هذا ويمكن برمجة ملتقيات وأيام دراسية أخرى بعد الموافقة المسبقة للسيد وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
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2037ول تنفيذ مخطط التكوين بعنوان سنة تقرير ح  
 

 التاري    خ والمدة اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم األنشطة
مكان انعقاد 

 النشاط
الجهة المكلفة 

 بالتكوين
معطيات حول 

 المكون
  كلفة الدورة

 عدد
 العدد الموضوع 

الصنف أو 
 الرتبة

 المدة التاري    خ جهوي مركزي  ذكور إناث

01 
سكلة للحصول على رخصة سياقة دورة ر

 ج+صنف ه
 70 48/55/4156 7 1 7 1 عملة 7

مركز التكوين 

و التدريب 

 بالمكناسي

 مركز التكوين 
إطارات من 

 المركز
10360,000 

 1 19/14/4159 46 44 47 4  1أ 15 الندوة الدورية للمديرين الجهويين 02
نزل الباالص 

 تونس

خبراء و 

إطارات من 

 الوزارة

إطارات  خبراء و

 من الوزارة
1911,000 

03 
دورة رسكلة للحصول على رخصة سياقة 

 ج+صنف ه
 70 55/14/4159 7 1 7 1 عملة 7

مركز التكوين 

و التدريب 

 بالمكناسي

 مركز التكوين 
إطارات من 

 المركز
10360,000 

04 
دورة تكوينية حول إدارة المخاطر في 

 الشراءات العمومية
 1 17/14/4159 1 48 9 57 فما فوق 2أ 48

مركز علوم 

 المهندس

التصرف , و

في الميزانية 

 حسب األهداف

سهام بن سلطان 
 مديرة عامة-

501,025 

05 
يوم إعالمي حول مشروع الجسر الرابط 

 جربة-بين الجرف و أجيم 
584 

أعوان و 
 إطارات

4 44 54 44 54/14/4159 1 
نزل رويال 

 قردن جربة

خبراء و 

إطارات من 

 الوزارة

و إطارات خبراء 

 من الوزارة
14129,417 

06 
إدارة "المشاركة في دورة تكوينية حول 

مصلحة األرشيف و النفاذ إلى الوثائق 

 اإلدارية

 1 59/14/4159 4 4 5 1 فما فوق 2أ 6
أألرشيف 

 الوطني

أألرشيف 

 الوطني

إطارات من 

 األرشيف الوطني
1200,000 

07 
يوم دراسي حول مشروع مجلة التهيئة 

 ة و التنمية الترابية و التعميرالترابي
415 

أعوان و 
 إطارات

88 516 76 98 44/14/4159 1 
نزل الباالص 

 تونس

خبراء و 

إطارات من 

 الوزارة

خبراء و إطارات 

 من الوزارة
11474,417 
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 التاري    خ والمدة اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم األنشطة
مكان انعقاد 

 النشاط
الجهة المكلفة 

 بالتكوين
معطيات حول 

 المكون
  كلفة الدورة

 عدد
 العدد الموضوع 

الصنف أو 
 الرتبة

 المدة التاري    خ جهوي مركزي  ذكور إناث

08 
" المشاركة في دورة تكوينية حول 

 "األرشيف و الحوكمة
 1 14/11/4159 4 4 4 4 فما فوق 2أ 6

أألرشيف 

 يالوطن

أألرشيف 

 الوطني

إطارات من 

 األرشيف الوطني
1200,000 

09 
المنظومة الوطنية "دورة تكوينية حول 

للتصرف اإللكتروني في المراسالت 

GEC" 

 5 57/18/4159 1 44 54 55 ب فما فوق 44
قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة

Archimede-

Neoledge 
ي الشلغومي 

 621,500 شوق 

10 
حول التصرف  المشاركة في دورة تكوينية

 السالمة و الحفظ:في الوثائق اإللكترونية 
 1 41/18/4159 4 4 5 1 فما فوق 2أ 6

أألرشيف 

 الوطني

أألرشيف 

 الوطني

إطارات من 

 األرشيف الوطني
1200,000 

11 
الندوة الدورية لإلطارات المكلفة بالشؤون 

 اإلدارية و المالية
567 

أعوان و 
 إطارات

75 558 99 66 41/18/4159 1 
نزل المرادي 

 قمرت

إطارات من 

 الوزارة

إطارات من 

 الوزارة
6845,000 

12 
تبويب نفقات ميزانية "دورة تكوينية حول 

 "الدولة
 1 15/17/4159 5 41 44 57 فما فوق 2أ 45

مركز علوم 

 المهندس

إطارات من 

 الوزارة

إطار من وزارة 

 المالية
583,230 

13 
إبرام إجراءات إسناد و "دورة تكوينية حول 

 "الصفقات العمومية
 1 14/17/4159 49 44 46 44 فما فوق 2أ 15

مركز علوم 

 المهندس

ع بنايات ,إ

 مدنية

ي 
-دنيا عطوان 

مهندس معماري 
 رئيس

533,907 

14 
منظومة مراجعة "دورة تكوينية حول 

 " fluctuation des prixاألثمان
 1 14/17/4159 54 54 51 51 فما فوق 2أ 41

 قاعة اإلعالمية

 بالوزارة

ع للجسور و ,إ

 الطرقات

-بسام بودريقة
 مهندس أول

336,615 

15 
الشراكة بين القطاع "دورة تكوينية حول 

 "العام و الخاص
 1 14/17/4159 57 59 41 58 فما فوق 6أ 48

مركز علوم 

 المهندس
 الديوان

-قيس بالضياف
 م عمومية,م

533,907 

 ج باجة,إ 1 14/17/4159 44 1 6 54 فما فوق 2أ 44 اتدورة تكوينية حول الرقابة المعدلة للنفق 16
ع للمصالح ,إ

 المشتركة

-نصر نصر 

 متصرف مستشار
565,000 
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 التاري    خ والمدة اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم األنشطة
مكان انعقاد 

 النشاط
الجهة المكلفة 

 بالتكوين
معطيات حول 

 المكون
  كلفة الدورة

 عدد
 العدد الموضوع 

الصنف أو 
 الرتبة

 المدة التاري    خ جهوي مركزي  ذكور إناث

17 
دورة تكوينية حول تزويد 

LOTUS بالمعطيات المتعلقة بأمثلة التهيئة

 و التقسيمات

 1 14/17/4159 1 59 54 7 ب فما فوق 59
قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة

إ -إدارة التعمير

 الميةإع

منير /سلمى القبجي

 الوسالتي 
426,615 

18 
جودة التشريعات "دورة تكوينية حول 

تقنيات إعداد و تحرير النصوص القانونية :

" 

 1 14/17/4159 44 56 54 48 فما فوق 6أ 41
مركز علوم 

 المهندس

ع للشؤون ,إ

 القانونية

-رماح المحمودي
 مصالح عمومية,م

583,230 

19 
منظومة متابعة "دورة تكوينية حول 

 "البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي 
 1 16/17/4159 54 1 9 1 فما فوق 2أ 54

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة

وحدة -إعالمية,إ

السكن 

 اإلجتماعي

ي 
منير الوسالن 

ثريا /منية بصير /
 القاسمي 

516,615 

20 
 EXEL"دورة تكوينية حول منظومة 

NIV 1 " 
 ج منستير,إ ج منستير,إ 3 16/17/4159 56 1 7 55 فما فوق 2أ 56

-طارق بوعزيز 
ي 
 تقن 

534,690 

21 
منظومة متابعة "دورة تكوينية حول 

 "البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي 
 1 19/17/4159 54 1 6 1 فما فوق 2أ 54

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة

وحدة -إعالمية,إ

السكن 

 اإلجتماعي

ي 
-منير الوسالن 
منية /محلل عام
م ,م-بصير 
ثريا /عمومية
ي -القاسمي 

تقن 
 رئيس

483,733 

 1 19/17/4159 9 47 44 54 فما فوق 2أ 48 دورة تكوينية حول الرقابة المعدلة للنفقات 22
مركز علوم 

 المهندس

ع للجسور و ,إ

 الطرقات

-محرز سليمان 
 م عمومية,م

566,789 

23 
أساليب و تنظيم و " دورة تكوينية حول 

علق يأشغال تسيير حضيرة خاصة تت

 "الجسور و الطرقات 

 ج توزر,إ ج توزر,إ 1 19/17/4159 48 1 56 6 ب فما فوق 48
ي 
-حسن خليف 

 مهندس رئيس
560,000 



 

 
 

 

27 

 

 

 

 التاري    خ والمدة اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم األنشطة
مكان انعقاد 

 النشاط
الجهة المكلفة 

 بالتكوين
معطيات حول 

 المكون
  كلفة الدورة

 عدد
 العدد الموضوع 

الصنف أو 
 الرتبة

 المدة التاري    خ جهوي مركزي  ذكور إناث

24 
أساليب و تنظيم و " دورة تكوينية حول 

تسيير حضيرة خاصة تتعلق يأشغال 

 "الجسور و الطرقات 

 ديةج المه,إ ج مهدية,إ 1 19/17/4159 46 1 44 4 ب فما فوق 46
دمحم أيمن اللطيف 

 مهندس أول-
387,500 

25 
دورة تكوينية حول كيفية التحضير و 

اإلستعداد إلنطالق أشغال صفقة إنجاز 

 مشروع

 1 51/17/4159 41 51 48 54 ب فما فوق 41
مركز علوم 

 المهندس

ع للجسور و ,إ

 الطرقات

 -ليليا السفاوي 
 مهندس رئيس

571,698 

26 
ومة متابعة منظ" دورة تكوينية حول 

 البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي
 1 51/17/4159 9 4 55 4 فما فوق 2أ 54

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة

وحدة -إعالمية,إ

السكن 

 اإلجتماعي

منير 
ي 
منية /الوسالن 
ثريا /بصير 

 القاسمي 

516,615 

 ج منستير,إ 1 55/17/4159 56 1 7 55 فما فوق 2أ 56 دورة تكوينية حول الرقابة المعدلة للنفقات 27
ع للمصالح ,إ

 المشتركة

-نصر نصر 

 متصرف مستشار
229,991 

28 
دورة تكوينية حول الشراءات خارج إطار 

 الصفقات العمومية
 1 55/17/4159 59 47 44 44 فما فوق 6أ 48

مركز علوم 

 المهندس

ع للجسور و ,إ

 الطرقات

-محرز سليمان 
 م عمومية,م

583,230 

29 
منظومة متابعة " ل دورة تكوينية حو

 البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي
 1 55/17/4159 54 1 7 1 فما فوق 6أ 54

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة

إطارات من 

 الوزارة

وحدة -إعالمية,إ

 السكن اإلجتماعي
516,615 

30 
دورة تكوينية حول مدونة سلوك و 

 أخالقيات العون العمومي
45 

أعوان و 
 إطارات

41 58 51 48 58/17/4159 1 
مركز علوم 

 المهندس

ع للشؤون ,إ

 القانونية

 -سامي الهويملي 

 قاضي درجة ثالثة
583,230 

31 
دورة تكوينية حول أنواع أسس المنشات 

 الفنية و طرق إختيارها 
 ج توزر,إ ج توزر,إ 1 58/17/4159 41 1 59 8 6و أ1أ 41

ي 
-حسن خليف 

 مهندس رئيس
690,000 



 

 
 

 

28 

 

 

 

 التاري    خ والمدة اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم األنشطة
مكان انعقاد 

 النشاط
الجهة المكلفة 

 بالتكوين
معطيات حول 

 المكون
  كلفة الدورة

 عدد
 العدد الموضوع 

الصنف أو 
 الرتبة

 المدة التاري    خ جهوي مركزي  ذكور إناث

32 
فية التصرف في دورة تكوينية حول كي

 الحضائر
 ج المهدية,إ ج مهدية,إ 1 58/17/4159 44 1 45 4 ب فما فوق 44

دمحم الطيب 
ي معماري -نصير

 رئيس
387,500 

33 
 AUTOCADدورة تكوينية حول منظومة

NIV 2 
 534,690 نجوى كلغوم ج منستير,إ ج منستير,إ 3 58/17/4159 45 1 54 7 فما فوق 2أ 45

34 
 AUTOCADمنظومة دورة تكوينية حول

NIV 2 
 3 58/17/4159 4 9 9 4 فما فوق 2أ 54

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
 ج منستير,إ

-سنية الزواوي
 معماري أول

812,553 

35 
دورة تكوينية حول التصرف في األرشيف 

 الجاري و الوسيط
 1 56/17/4159 41 48 58 41 فما فوق 2أ 18

مركز علوم 

 المهندس

ع للمصالح ,إ

 المشتركة

ي 
حسن العمدون 

 بسمة اللبان/
673,230 

36 
دورة تكوينية حول إعداد ملفات األختام 

 النهائية 
 ج الكاف,إ ج باجة,إ 1 44/17/4159 44 1 7 57 فما فوق 2أ 44

ي  -فيصل الجندون 
 مترصف مستشار

565,000 

37 
دورة تكوينية حول أنواع أسس المنشات 

 الفنية و طرق إختيارها 
 1 44/17/4159 44 44 41 57 فما فوق 6أ 47

مركز علوم 

 المهندس

ع للجسور و ,إ

 الطرقات

-مختار الجباهي 
 مهندس رئيس

583,230 

38 
 EXEL"دورة تكوينية حول منظومة 

NIV 2 " 
 ج منستير,إ ج منستير,إ 2 44/17/4159 45 1 54 59 فما فوق 2أ 45

-طارق بوعزيز 
ي 
 تقن 

356,460 

39 
ظيم و أساليب و تن" دورة تكوينية حول 

تسيير حضيرة خاصة تتعلق يأشغال 

 "الجسور و الطرقات 

 1 44/17/4159 57 41 54 44 فما فوق 2أ 47
مركز علوم 

 المهندس

ع للجسور و ,إ

 الطرقات

-وليد لشطر 
 مهندس رئيس

533,907 

40 
دورة تكوينية حول إعداد ملفات األختام 

 النهائية 
 ج المهدية,إ مهديةج ,إ 1 44/17/4159 44 1 54 45 فما فوق 2أ 44

دمحم الطيب 
ي معماري -نصير

 رئيس
387,500 
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 التاري    خ والمدة اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم األنشطة
مكان انعقاد 

 النشاط
الجهة المكلفة 

 بالتكوين
معطيات حول 

 المكون
  كلفة الدورة

 عدد
 العدد الموضوع 

الصنف أو 
 الرتبة

 المدة التاري    خ جهوي مركزي  ذكور إناث

41 
دورة تكوينية حول النصوص التشريعية و 

 أساليب تحرير حوزة المشاريع الطرقية
 1 41/17/4159 51 57 55 45 فما فوق 6أ 44

مركز علوم 

 المهندس

ع للشؤون ,إ

 القانونية

-سامية غربية 
 مستشار,م

550,348 

42 
 WORDول منظومة دورة تكوينية ح

NIV 2 " 
 ج منستير,إ ج منستير,إ 2 41/17/4159 49 1 55 56 ب فما فوق 49

-طارق بوعزيز 
ي 
 تقن 

356,460 

43 
دورة تكوينية حول إعداد المخططات 

 التقديرية السنوية للصفقات
 1 45/17/4159 41 44 49 41 فما فوق 2أ 49

مركز علوم 

 المهندس

وحدة السكن 

 اإلجتماعي

-لهازي مريم الو 
 مترصف رئيس

501,025 

 1 15/16/4159 47 44 41 41 فما فوق 2أ 81 دورة تكوينية حول قانون النفاذ للمعلومة 44
مركز علوم 

 المهندس

ع للشؤون ,إ

 القانونية

-عائشة البياري 
 م عمومية,م

566,789 

 1 14/16/4159 11 45 74 6 فما فوق 6أ 65 الندوة الدورية للمديرين الجهويين 45
نزل المرادي 

 قمرت

إطارات من 

 الوزارة

إطارات من 

 الوزارة
6300,000 

46 
دورة تكوينية حول كيفية التصرف في 

 الحضائر
 1 18/16/4159 49 54 47 58 فما فوق 2أ 44

مركز علوم 

 المهندس

ع للجسور و ,إ

 الطرقات

-مختار الجباهي 
 مهندس رئيس

533,907 

47 
 POWERدورة تكوينية حول منظومة 

POINT " 
 ج منستير,إ ج منستير,إ 2 18/16/4159 56 1 55 7 فما فوق 2أ 56

-طارق بوعزيز 
ي 
 تقن 

356,460 

48 
دورة تكوينية حول إعداد ملفات األختام 

 النهائية 
 1 17/16/4159 47 44 44 49 فما فوق 2أ 15

مركز علوم 

 المهندس

ع للجسور و ,إ

 الطرقات

-مصباح الزايدي 

 مهندس رئيس
501,025 

49 
 AUTOCADدورة تكوينية حول منظومة

NIV 2 
 3 54/16/4159 51 6 55 7 فما فوق 2أ 56

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
 التعمير,إ

-كريم الحمري
ي رئيس

 تقن 
976,963 

50 
يوم إعالمي حول إنطالق مشروع القسط 

الثالث من برنامج جيل جديد للباعثين في 

 مجال صيانة الطرقات

441 
أعوان و 
 إطارات

 نزل المشتل 1 41/16/4159 17 19 514 54

خبراء و 

إطارات من 

 الوزارة

إطارات من 

 الوزارة
13922,684 
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 التاري    خ والمدة اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم األنشطة
مكان انعقاد 

 النشاط
الجهة المكلفة 

 بالتكوين
معطيات حول 

 المكون
  كلفة الدورة

 عدد
 العدد الموضوع 

الصنف أو 
 الرتبة

 المدة التاري    خ جهوي مركزي  ذكور إناث

51 
دورة رسكلة للحصول على رخصة سياقة 

 ج+صنف ه
 70 58/19/4159 8 1 8 1 عملة 8

مركز التكوين 

و التدريب 

 بالمكناسي

 مركز التكوين 
إطارات من 

 المركز
8880,000 

52 
 GESحول منظومة دورتان تكوينيتان 

Parc 
 CNI 25513,200إطارات من  CNI CNI 6 41/19/4159 47 54 18 4 ب فما فوق 11

 1 17/51/4159 56 1 55 7 فما فوق 2أ Tuneps" 56"دورة تكوينية حول منظومة  53
قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
 إعالمية,إ

-وئام مقنير  
مهندس 

روضة /رئيس
ي 
ي -الحنش 

 تقن 

492,379 

 1 16/51/4159 7 6 8 9 فما فوق 2أ Tuneps" 51"وينية حول منظومة دورة تك 54
قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
 إعالمية,إ

-وئام مقنير  
مهندس 

روضة /رئيس
ي 
ي -الحنش 

 تقن 

475,938 

55 
 WORDدورة تكوينية حول منظومة 

NIV 2 " 
 ج باجة,إ ج باجة,إ 2 16/51/4159 16 0 5 11 ب فما فوق 16

أحمد الحسناوي 
ي -

 تقن 
537,000 

 3 19/51/4159 8 14 13 9 ب فما فوق MS project   22دورة تكوينية حول  منظومة  56
قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
ي -ماهر دبيت  إعالمية,إ

 1256,460 تقن 

57 
 POWERدورة تكوينية حول منظومة 

POINT " 
 ج باجة,إ ج باجة,إ 2 51/51/4159 16 0 6 10 فما فوق 2أ 16

ي أحمد الحسناو 
ي -

 تقن 
537,000 



 

 
 

 

31 

 

 

 

 التاري    خ والمدة اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم األنشطة
مكان انعقاد 

 النشاط
الجهة المكلفة 

 بالتكوين
معطيات حول 

 المكون
  كلفة الدورة

 عدد
 العدد الموضوع 

الصنف أو 
 الرتبة

 المدة التاري    خ جهوي مركزي  ذكور إناث

 1 54/51/4159 22 0 10 12 ب فما فوق LOTUS   22دورة تكوينية حول  منظومة  58
قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
 إعالمية,إ

-حامد الطوزي 
مهندس 

حنان /رئيس
ي 
 الطرابلشي تقن 

508,820 

59 
ي "دورة تكوينية حول منظومة 

التحكم ق 
 "الطاقة 

 2 58/51/4159 8 12 17 3 فما فوق 2أ 20

المركز الجهوي 
للإلعالمية 
الموجهة 
 للطفل تونس

CIFA 4708,830 -نبيل عبد هللا 

60 
 EXEL"دورة تكوينية حول منظومة 

NIV 1 " 
 3 58/51/4159 7 14 6 15 ب فما فوق 21

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
 إعالمية,إ

-بوراوي شوشان 
 مهندس أول

1207,137 

61 
 EXEL"دورة تكوينية حول منظومة 

NIV 1 " 
 إعالمية,إ ج باجة,إ 3 58/51/4159 17 0 8 9 ب فما فوق 17

-وئام مقنير  
 مهندس رئيس

805,500 

 1 45/51/4159 6 14 6 14 ب فما فوق LOTUS   20دورة تكوينية حول  منظومة  62
قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
 إعالمية,إ

-حامد الطوزي 
مهندس 

حنان /رئيس
ي 
 الطرابلشي تقن 

492,379 

63 
 EXEL"دورة تكوينية حول منظومة 

NIV 2 " 
 ج باجة,إ ج باجة,إ 2 45/51/4159 28 0 13 15 ب فما فوق 28

أحمد الحسناوي 
ي -

 تقن 
537,000 

64 
تحليل المشكالت و "دورة تكوينية حول 

 "إتخاذ القرارات 
 2 45/51/4159 14 0 10 4 فما فوق 2أ 14

نزل الواحة 

 قابس

safir 

formation 

-ريإبراهيم عم

 دكتورا
2760,800 
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 التاري    خ والمدة اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم األنشطة
مكان انعقاد 

 النشاط
الجهة المكلفة 

 بالتكوين
معطيات حول 

 المكون
  كلفة الدورة

 عدد
 العدد الموضوع 

الصنف أو 
 الرتبة

 المدة التاري    خ جهوي مركزي  ذكور إناث

 2 45/51/4159 10 17 17 10 فما فوق 2أ 27 إدارة المخاطر و الرقابة الداخلية 65
مركز علوم 

 المهندس

MEDIAS 
SCE 

ي حساينية  -صي 
 م م ع

2581,060 

 3 44/51/4159 9 14 11 12 فما فوق 2أ Photoshop 23دورة تكوينية حول منظومة   66
قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
 إعالمية,إ

-سهيل الميزوري 

 تقني
1009,845 

67 
دورة تكوينية حول طرق حماية روافد 

 المنشآت
 2 44/51/4159 33 0 32 1 فما فوق 2أ 33

نزل الكنتيننتال 

 القيروان
ITS  

-منير بوعصيدة 

 دكتورا+مهندس
14244,300 

68 
دورة تكوينية حول منشآت تصريف مياه 

 األمطار وطرق إحتسابها
 2 46/51/4159 7 21 19 9 فوقفما  2أ 28

نزل المشتل 
 بتونس

ITS  
ي 
-أحمد القسنطين 

 دكتورا+مهندس
10513,650 

69 
مهارات اإلستقبال و " دورة تكوينية  حول 

 التواصل بالمصالح العمومية
 2 46/51/4159 16 0 10 6 ب فما فوق 16

نزل بريستيج 
 مارينا   

safir 

formation 

ي 
ان  -إبراهيم القير 
 دكتورا

2836,960 

70 
دورة تكوينية حول تحليل المشكالت و 

 إتخاذ القرارات 
 2 46/51/4159 3 20 14 9 فما فوق 6أ 23

نزل الناسيونال 
 تونس

safir 

formation 

-إبراهيم عمري

 دكتورا
3736,600 

 2 49/51/4159 6 9 7 9 فما فوق 2أ illustrator" 16" دورة تكوينية حول منظومة 71
قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
 إعالمية,إ

-بوراوي شوشان 
 مهندس أول

673,230 

72 
دورة تكوينية حول طرق حماية روافد 

 المنشآت
 2 41/51/4159 13 20 20 13 فما فوق 2أ 33

نزل المشتل 
 بتونس

ITS  
-منير بوعصيدة

 دكتورا+مهندس
14244,300 

73 
التعامل مع " دورة تكوينية حول 

 الضغوطات في العمل
 2 41/51/4159 13 0 11 2 قب فما فو  13

نزل بريستيج 
 مارينا   

safir 

formation 

ي 
ان  -إبراهيم القير 
 دكتورا

2572,780 
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 التاري    خ والمدة اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم األنشطة
مكان انعقاد 

 النشاط
الجهة المكلفة 

 بالتكوين
معطيات حول 

 المكون
  كلفة الدورة

 عدد
 العدد الموضوع 

الصنف أو 
 الرتبة

 المدة التاري    خ جهوي مركزي  ذكور إناث

74 
ندوة حول اإلحتفال باليوم العالمي و العربي 

 4159للإلسكان و اليوم العالمي للمدن لسنة 
 1 45/51/4159 60 81 85 56 ب فما فوق 141

نزل المرادي 

 قمرت

خبراء و 

ن إطارات م

 الوزارة

خبراء و إطارات 

 من الوزارة
15327,748 

75 
 POWERدورة تكوينية حول منظومة 

POINT " 
 2 45/51/4159 7 14 8 13 فما فوق 2أ 21

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
ي -ماهر دبيت  إعالمية,إ

 804,758 تقن 

76 
 GPS"دورة تكوينية حول منظومة 

,COVADIS,Echsondeur 
 3 14/55/4159 6 8 10 4 فما فوق 2أ 14

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
SFAEE 

عبد الرؤوف 
-عبيدي 

ماجست+مهندس
 ير 

3333,789 

 24840,000 "أميدست"أساتذة   أميدست "أميدست"مقر  49 11/55/4159 0 58 37 21 ب فما فوق 58 دورة تكوينية في اإلنقليزية 77

78 
 EXEL"دورة تكوينية حول منظومة 

NIV 2 " 
 2 17/55/4159 7 16 10 13 فوقفما  2أ 23

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
 إعالمية,إ

ي 
-منير الوسالن 
 محلل عام

855,640 

79 
دورة تكوينية حول منشآت تصريف مياه 

 األمطار وطرق إحتسابها
 2 17/55/4159 23 0 20 3 فما فوق 2أ 23

نزل المنستير 
 سني  

ITS  
ي 
-أحمد القسنطين 

 دكتورا+مهندس
10513,650 

80 
 LOTUSدورة تكوينية حول  منظومة   

 التصرف في الملفات العقارية 
 1 55/55/4159 9 16 16 9 فما فوق 2أ 25

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة

ج ,إ -إعالمية ,إ

 نابل

ي 
-منير الوسالن 
دنيا /محلل عام

ي 
 م مستشار -الرزق 

623,907 

81 
دورة تكوينية حول مهارات اإلستقبال و 

 عموميةالتواصل بالمصالح ال
 2 54/55/4159 15 0 4 11 ب فما فوق 15

نزل الواحة 

 قابس

safir 

formation 

ي 
ان  -إبراهيم القير 
 دكتورا

2856,000 
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 التاري    خ والمدة اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم األنشطة
مكان انعقاد 

 النشاط
الجهة المكلفة 

 بالتكوين
معطيات حول 

 المكون
  كلفة الدورة

 عدد
 العدد الموضوع 

الصنف أو 
 الرتبة

 المدة التاري    خ جهوي مركزي  ذكور إناث

82 

 Pathologie desدورة تكوينية حول 
constructions (ouvrages d’Arts 

et routes) y compris scenarios 
de réparations   

 2 54/55/4159 15 15 22 8 فما فوق 2أ 30

المركز الجهوي 
للإلعالمية 
الموجهة 
 للطفل تونس

CIFA 
ي بن وزدو -منج 

 دكتورا
4355,400 

83 
 WORDدورة تكوينية حول منظومة 

NIV 2 " 
 2 54/55/4159 8 14 7 15 فما فوق 2أ 22

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
ي -علي بن يجي  إعالمية,إ

 855,640 تقن 

84 
التعامل مع " دورة تكوينية حول 

 لضغوطات في العملا
 2 54/55/4159 16 0 4 12 ب فما فوق 16

نزل الواحة 

 قابس

safir 

formation 

ي 
ان  -إبراهيم القير 
 دكتورا

3046,400 

85 
مراقبة و صيانة " دورة تكوينية حول 

 "الجسور 
 2 59/55/4159 26 2 24 4 فما فوق 2أ 28

المركز الجهوي 
للإلعالمية 
الموجهة 
للطفل 
 المنستير 

CIFA 
ي بن وزدو -منج 

 دكتورا
4379,200 

 1 41/55/4159 6 49 7 41 فما فوق 2أ concept genre " 47"دورة تكوينية حول  86
مركز علوم 

 المهندس

safir 

formation 

ي 
ان  -إبراهيم القير 
 دكتورا

1884,435 

87 
مهارات اإلستقبال و "دورة تكوينية حول 

 "التواصل بالمصالح العمومية
 2 45/55/4159 15 0 8 7 ب فما فوق 15

نزل الحبيب 

 بالمنستير

safir 

formation 

ي 
ان  -إبراهيم القير 
 دكتورا

2356,200 

 2 44/55/4159 37 30 59 8 فما فوق 6أ 67 الندوة الدورية للمديرين الجهويين 88
 itropikaنزل 

 طبرقة

إطارات من 

 الوزارة

إطارات من 

 الوزارة
8703,000 

89 
ات صيانة شبكة تقني"دورة تكوينية حول  

 "التنوير العمومي
 2 48/55/4159 26 7 31 2 فما فوق 2أ 33

نزل المشتل 
 بتونس

CIPEM 
منصف بن 

-صميدة

 دكتورا+مهندس

7627,900 

90 
الندوة الدورية لإلطارات المكلفة بالشؤون 

 اإلدارية و المالية
 1 47/55/4159 62 39 66 35 فما فوق 6أ 101

نزل المرادي 
 قمرت

 إطارات من

 الوزارة

إطارات من 

 الوزارة
6948,800 
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 التاري    خ والمدة اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم األنشطة
مكان انعقاد 

 النشاط
الجهة المكلفة 

 بالتكوين
معطيات حول 

 المكون
  كلفة الدورة

 عدد
 العدد الموضوع 

الصنف أو 
 الرتبة

 المدة التاري    خ جهوي مركزي  ذكور إناث

91 
التعامل مع " دورة تكوينية حول 

 الضغوطات في العمل
 2 46/55/4159 19 0 11 8 ب فما فوق 19

نزل الكنتيننتال 

 القيروان

safir 

formation 

ي 
ان  -إبراهيم القير 
 دكتورا

3417,680 

92 
التصرف "المشاركة في دورة تكوينية حول 

للوداديات طبقا للتشريعات  اإلداري و المالي

 الجاري بها العمل 

 المنستير  3 49/55/4159 1 4 4 1 فما فوق 6أ 2
ودادية إطارات 

و أعوان رئاسة 

 الحكومة

إطارات من 
 الودادية

920,000 

93 
 LOTUSدورة تكوينية حول  منظومة   

 التصرف في الملفات العقارية 
 1 14/54/4159 7 15 17 5 فما فوق 2أ 22

اإلعالمية  قاعة

 بالوزارة

إج  -إعالمية,إ

 نابل

ي 
-منير الوسالن 
دنيا /محلل عام

ي م
 مستشار,الرزق 

623,907 

94 
مراقبة و صيانة "دورة تكوينية حول 

 "الجسور 
 2 14/54/4159 18 11 24 5 فما فوق 2أ 29

المركز الجهوي 
للإلعالمية 
الموجهة 
 للطفل تونس

CIFA 
ي بن وزدو -منج 

 دكتورا
4450,600 

95 
كشف اإلخالالت و "دورة تكوينية حول 

 تقنيات الترميم بالبنايات القائمة
 2 11/54/4159 10 22 21 11 فما فوق 2أ 32

المركز الجهوي 
للإلعالمية 
الموجهة 
 للطفل تونس

CIFA 
ي بن وزدو -منج 

 دكتورا
4593,400 

96 
ي  ندوة حول اإلحتفال باليوم العرن 

السكن من خالل الوثيقة "لإلرشيف 
 "شيفية األر 

 1 54/54/4159 77 60 62 75 ب فما فوق 156
نزل المرادي 

 قمرت

خبراء و 

إطارات من 

 الوزارة

إطارات من 

 الوزارة
8686,000 
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 التاري    خ والمدة اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم األنشطة
مكان انعقاد 

 النشاط
الجهة المكلفة 

 بالتكوين
معطيات حول 

 المكون
  كلفة الدورة

 عدد
 العدد الموضوع 

الصنف أو 
 الرتبة

 المدة التاري    خ جهوي مركزي  ذكور إناث

97 
مهارات اإلستقبال و "دورة تكوينية حول 

 "التواصل بالمصالح العمومية
 2 54/54/4159 6 17 10 13 ب فما فوق 23

نزل الناسيونال 
 تونس

safir 

formation 

ي 
ان  -إبراهيم القير 
 دكتورا

3498,600 

 1 58/54/4159 44 1 54 41 فما فوق 2أ concept genre " 46"دورة تكوينية حول  98
مركز علوم 

 المهندس

safir 

formation 

ي 
ان  -إبراهيم القير 
 دكتورا

3357,845 

99 
دورة تكوينية حول تحليل المشكالت و 

 إتخاذ القرارات 
 2 58/54/4159 1 1 4 4 فما فوق 6أ 8

نزل بريستيج 
 مارينا   

safir 

formation 

-ابراهيم العمري 
 دكتورا

1956,360 

 3 58/54/4159 1 57 7 51 فما فوق 2أ ARC GIS 17"دورة تكوينية حول  100
قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
ST2I 

عبد الرؤوف 
-عبيدي 

 ماجتير +مهندس
6094,845 

101 
في دورة تكوينية حول منظومة التصرف 

 "عليسة " المراسالت 
 1 57/54/4159 0 12 8 4 ب فما فوق 12

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة

ع ,إ-إعالمية ,إ

 للإلسكان

منير /دمحم دغفوس
ي 
رضا /الوسالن 

ي  مطير
344,580 

102 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في 

 "عليسة " المراسالت 
 1 56/54/4159 0 13 7 5 ب فما فوق 13

ية قاعة اإلعالم

 بالوزارة

ع ,إ-إعالمية ,إ

 للإلسكان

دمحم دغفوس 
ي /

 منير الوسالن 
254,580 

103 
دورة تكوينية حول تحليل المشكالت و 

 إتخاذ القرارات 
 2 59/54/4159 1 51 55 4 فما فوق 6أ 51

نزل الحبيب 

 بالمنستير

safir 

formation 

-ابراهيم العمري 
 دكتورا

2646,560 

104 
لتعامل مع ا" دورة تكوينية حول 

 الضغوطات في العمل
 2 59/54/4159 6 54 7 54 فما فوق 2أ 45

نزل الناسيونال 
 تونس

safir 

formation 

ي 
ان  -إبراهيم القير 
 دكتورا

3308,200 

105 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في 

 "عليسة " المراسالت 
 1 41/54/4159 0 12 7 5 فما فوق 6أ 12

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
 إعالمية,إ

علي بن يحي  

سهيل /

منير /الميزوري

 الوسالتي

344,580 
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 التاري    خ والمدة اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم األنشطة
مكان انعقاد 

 النشاط
الجهة المكلفة 

 بالتكوين
معطيات حول 

 المكون
  كلفة الدورة

 عدد
 العدد الموضوع 

الصنف أو 
 الرتبة

 المدة التاري    خ جهوي مركزي  ذكور إناث

106 
اإلستراتيجيات و "دورة تكوينية حول 

 "التخطيط 
 2 44/54/4159 54 54 58 55 فما فوق 6أ 47

نزل الناسيونال 
 تونس

safir 

formation 

-ابراهيم العمري 
 دكتورا

3879,400 

 3 44/54/4159 16 2 12 8 قفما فو  2أ ARC GIS 56"دورة تكوينية حول  107
قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
ST2I 

عبد الرؤوف عبيدي 
 ماجتير +مهندس-

6144,168 

108 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في 

 "عليسة " المراسالت 
 1 44/54/4159 1 55 8 1 ب فما فوق 55

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة

ع ,إ-إعالمية ,إ

 للإلسكان

منير /دمحم دغفوس
ي الو 

رضا /سالن 
ي  مطير

339,608 

109 
-ISO 9001دورة تكوينية حول مرجعية 

 و متطلباتها  2015
 3 41/54/4159 15 4 16 4 فما فوق 2أ 59

نزل الناسيونال 
 تونس

safir 

formation 

-نبيل الباجي 

 ماجستير
4498,200 

110 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في 

 "عليسة " المراسالت 
 1 48/54/4159 0 14 5 9 فما فوق 2أ 14

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة

ع ,إ-إعالمية ,إ

 للإلسكان

وري  سهيل المير 
علي بن يجي /
ي/  رضا مطير

409,720 

111 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في 

 "عليسة " المراسالت 
 1 47/54/4159 0 17 8 9 فما فوق 2أ 17

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة

ع ,إ-إعالمية ,إ

 انللإلسك

وري  سهيل المير 
علي بن /
ي/يجي   رضا مطير

409,720 

112 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في 

 "عليسة " المراسالت 
 1 45/54/4159 0 15 10 5  1أ 15

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة
 إعالمية ,إ

وري  سهيل المير 
علي بن يجي /
ي /

 منير الوسالن 
344,580 
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دورة   15في منه  ورامح 14إنجاز   ، تمامحور 23،  0212تضمن برنامج التكوين لسنة 

 . 0212ديسمبر  03تكوينية الى غاية 

 
 

 
 
 
 
 
 

4159 4156 

 

د 88،111 د 88،111  جملة االعتمادات المخصصة  

 للتكوين

د  47448,471  د 41541،456    النفقات الفعلية 

نسبة استهالك االعتمادات    46% 44%

 المخصصة للتكوين

د 5494419 5794111  األجور كتلة 

ة جملة االعتمادات نسب 4،4% 4،7%

المخصصة للتكوين من كتلة 

 األجور

4أ ب ج د عملة 4أ  5أ  4أ ب ج د عملة  4أ  5أ  عدد األعوان المستفيدين من  

 45 54 19 4 4 0 1 42 54 10 2 2 1 4 أنشطة التكوين حسب الصنف

عدد األعوان المستفيدين من  ذكور إناث ذكور إناث

 22 31 19 34 أنشطة التكوين حسب الجنس

 من لمستفيدين األعوان عدد المركزي الجهوي المحلي المركزي الجهوي المحلي

التكوين حسب التوزيع  أنشطة

 الجغرافي 

 

 

- - 13 - - 14 

39 14  

معدل ساعات التكوين بالنسبة 

 للفرد الواحد

د 481 د 481  معدل كلفة التكوين بالنسبة للفرد  

 الواحد



 
 0218مخطط التكوين بعنوان سنة تقرير حول تنفيذ 

 
 

 المكون شهادة المكون الكلفة
الجهة المكلفة 

 بالتكوين
 الميدان

عدد 

 الدورات

مدة 

التكوين

يوم/  

تاريخ 

النشا

9ط  

تاريخ 

0النشاط  
ددالع الصنف اناث ذكور 9108 عنوان النشاط   

النشاط 

 عدد

1927.8 
3ème CYCLE 

ENA 

SKANDER 

OUESLATI 

CARTHAGE 

TRAINING اريإد  2 3 
03/10/

2018 

12/09/2018 
 15 4.أ4.أ5أ 12 3

الحوكمة نظام لإلدارة 

 الرشيدة
1 

1063.86 

MASTERE EN 

SOCIOLOGIE OU 

PSYCHOLOGIE 

BRAHIM 

GUIZANI 

CEFOREC 

 3 1 إداري

 12/11/2018 

3 5 

.صنف 4أ

ج.صنف 

ب.عامل وحدة 

 ثالثة

8 

تحسين االستقبال وتطور 

 االرشاد اإلداري
2 

1267.35 
INGENIEUR EN 

INFORMATQUE 

MONDHER 

BESBES 

SENIT 

TECHNOLOGIE 
إعالمية 

 المكتبة
1 3 

 19/06/2018 
3 4 

.صنف 4.أ4.أ5أ

 ب
7 

: التدرب على منظومة 

Photoshop 
3 

714 
  CNI 

 2 1 إداري
 15/03/2018 

 2 ..صنف ج4.أ5أ 0 2
التدرب على منظومة 

 انصاف
4 

1749.3 
3ème CYCLE 

ENA 

HENI HADJ 

FERAJ 

TUNIS KILLS 
 3 2 إداري

22/10/

2018 

16/10/2018 
7 7 

 .صنف4.أ4.أ5أ

 ب.صنف ج
14 

مدونة السلوك وأخالقيات 

 الموظف
5 

1570.8 
3ème CYCLE 

ENA 

SKANDER 

OUESLATI 

CARTHAGE 

TRAINING 3 2 إداري 
30/05/

2018 

23/05/2018 
 15 .صنف ج4.أ4.أ5أ 6 9

 قانون المالية
6 

1267.35 

INGENIEUR EN 

INFORMATQUE 

MONDHER 

BESBES 

SENIT 

TECHNOLOGIE 3 1 إعالمية 

 26/06/2018 

 8 4.أ4.أ5أ 7 1

Illustrator niveau 

avancé (étude de 

cas) 
7 

892.5 
INGENIEUR EN 

INFORMATQUE 

LASSAD 

KHANOUSSI 

CARTHAGE 

TRAINING 3 1 إعالمية 
 09/10/2018 

 6 4.أ4.أ5أ 3 3
Administration 

SGBD 
8 

535.5   CNI 9 التصرف في المخزون 1 .صنف ب4.أ5أ 0 1 25/04/2018  3 1 إداري 

535.5   CNI 10 التصرف في المنقوالت 1 4أ 1 0 02/05/2018  3 1 إداري 

1904 
  CNI 

 4 1 إداري
 16/04/2018 

 2 4.أ5أ 0 2
maintenance 

avancé 
11 
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714 
  CNI 

 1 1 إداري
 18/04/2018 

 4 ج..صنف 4.أ5أ 1 3
االعتماد الجبائي 

 والزيادات في األجور
12 

714   CNI 13 انصاف الحسابات الفردية 4 ..صنف ج4.أ5أ 1 3 20/04/2018  1 1 إداري 

2543.268 

Psychologue ou 

sociologue ayant 

une certification de 

Praticien en PNL 

BRAHIM 

GUIZANI 

TUNIS KILLS 

 3 2 إداري

27/06/

2018 

20/06/2018 

 15 ..صنف ب4.أ5أ 11 4

PNL et relations 

professionnelles 14 

1356.6 

MASTERE OU 

3EME CYCLE EN 

RESSOURCES 

HUMAINE  

ADEL 

LAKHAL 

SAFIR 

FORMATION 
 3 1 إداري

 04/06/2018 

 8 4.أ4.أ5أ 2 6

 هندسة التكوين

15 

1499.4 
Psychologue ou 

sociologue  

FAOUZI 

ZAALANI 

CIFA 
ريإدا  1 3 

 04/07/2018 
 8 4.أ4.أ5أ 2 6

Techniques de 

présentation 
16 

2391,9 

Maitrise en 

documentation, 

bibliothéconomie 

ou mastère en 

archive 

ABDERRZEK 

MEKADMI 

CIFA 

 3 1 إداري

 28/11/2018 

 3 4.أ5أ 2 1

Elaboration d'un 

plan de 

classification et de 

conservation des 

documents et des 

dossiers 

17 

2391,9 

3ème CYCLE 

ENA 

SKANDER 

OUESLATI 

CARTHAGE 

TRAINING 3 2 إداري 

07/11/

2018 

12/06/2018 

4 12 

 4.أ4.أ5أ

ب.صنف  .صنف

 ج

16 

 النفاذ الى المعلومة

18 

1245,93 

LICENCE DROIT 

PUBLIC+3EME 

CYCLE 

KARIM 

MEBARKI 

CEFOREC 

 3 1 إداري

 18/12/2018 

 8 5أ 8 0

تقنيات :جودة التشريعات 

اعداد و تحرير النصوص 

 القانونية
19 
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.0212ديسمبر  23إلى حدود  0212تقرير حول تنفيذ مخطط التكوين بعنوان سنة 

 المكون شهادة المكون الكلفة
الجهة المكلفة 

 بالتكوين
 الميدان

عدد 
 الدورات

مدة 
/التكوين
 يوم

تاريخ 

2النشاط  
3تاريخ النشاط ددالع الصنف اناث ذكور  2037 عنوان النشاط   

النشاط 
 عدد

0,000 
ARCHITECTE 
PAYSAGISTE 

SIHEM BEN SOLTANE 
MEHAT 

consultant 
expert 

 1 1 إداري
 16/04/2019 

4 18 
 2،أ6،أ1أ

22 
التصرف في الميزانية 

 حسب األهداف
1 

2070,600 

2ème CYCLE ENA OUESLATI SKANDER CARTHAGE 
TRAINING 3 2 إداري 

24-
juin-

19 28/05/2019 
،صن2،أ6،أ1أ 12 4

 ف ج

 2 قانون المالية 16

2356,300 
3ème CYCLE ENA OUESLATI SKANDER CARTHAGE 

TRAINING 3 2 إداري 
17-

juil-19 01/07/2019 
4 11 

،صن2،أ6،أ1أ

 ف ب،صنف ج
 3 النفاذ الى المعلومة 15

2998,800 

Licencence+mast
ere 

NARJES LEKHNISSI 2 SMA 

 3 2 إداري
23-

sept-
19 16/09/2019 

،عامل 2،أ6،أ1أ 13 4

 لثةوحدة ثا

17 Tenue de reunion 4 

2727,480 
Psychologue ou 

sociologue 
FAOUZI ZAALANI CIFA 

 3 2 إداري
11-

juil-19 08/07/2019 
6 9 

،صن2،أ6،أ1أ

 ف ج
15 

Gestion de stresse et 
des conflits 

5 

2261,000 
Ing. informatque LASSAD KHANOUSSI CARTHAGE 

TRAINING 5 1 إعالمية 
 30/09/2019 

5 1 
 2،أ1أ

6 
Sécurité réseaux NV 

2 
6 

1827,840 
3émeCYCLE 

ENA+CERTIFICATI
ON CAOCHING 

ADEL GOUIDER CIFA 

 3 1 إداري
 09/09/2019 

،عامل 6،أ1أ 7 2

 وحدة ثالثة
9 Coaching 7 

1071,000 
LICENCE LOTFI BEN ABBESS CARTHAGE 

TRAINING 3 1 إداري 
 12/09/2019 

0 4 
،عامل 6،أ1أ

 حدة ثالثةو
 8 القواعد العلمية للنظافة 4

1749,300 

INFOGRAPHISTE HATEM BOUZOUITA Softway 
إعالمية 
 المكتبة

1 3 

 15/07/2019 
3 6 

،صنف 6،أ1أ

ب،عامل وحدة 
 ثالثة

9 
In designe Adobe 
programme de mise 
en page 

9 

2261,000 

Ing. informatque LASSAD KHANOUSSI CARTHAGE 
TRAINING 9 1 إعالمية 

 21/09/2019 
3 4 

،صنف 6،أ1أ

ب،عامل وحدة 
 ثالثة

7 
Adinistration de base 
de donnees avancée 
SQL 

10 

180.000 
Ing. informatque WIAM BEN 

ABDERRAZK- MEHAT 
consultant 

expert 
 2 1 اداري

 09/12/2019 
5 8 

 ،صنف ب6،أ1أ
13 TUNEPS 11 

2070.600 infographiste Salem oun Softway 8 ،صنف ب6،أ1أ 5 3 20/11/2019  3 1 إعالمية Adob illutrator map 12 

29700000 Ing. Inform.+certf. Mostfa ben jemaa smartskills 2 6،أ1أ 1 1 18/11/2019  5 1 إعالمية Iso27005risk manager  13 

2302.65 Mastere commu. Wahiba bali Select acad 09 6،أ1أ 8 1 23/11/2019  3 1 اداري Plan communication  14 



 معطيات إحصائية حول الموارد البشرية2-
 
 

موظفا في حالة  51، 0212 ديسمبر 23تضم وكالة التعمير لتونس الكبرى إلى حدود 
   :مباشرة موزعين كاآلتي

 

 
  الصنفحسب 

 

 العدد الجملي الصنف

 04 5أ

 14 4أ

 10 4أ

 5 ب

 2 ج

 14 العملة 

 17 الجملة

 
 حسب الخطط الوظيفية 

 

 اناث ذكور
 لالدارة المركزية حسب الخطط الوظيفية العدد

 مركزي  جهوي مركزي جهوي

 رئيس ديوان - - - - -
 كاتب عام وزارة - - - - -
 (بما في ذالك الدرجة االستثنائية) اممدير ع 1 1 - 2 -

 (بما في ذالك الدرجة االستثنائية)مدير 4 3 - 1 -

 (بما في ذالك الدرجة االستثنائية)كاهية  مدير 4 3 - 1 -

 (بما في ذالك الدرجة االستثنائية)رئيس مصلحة 12 4 - 6 -

 الجملة 71 77 - 8 -
 

 

  2019لتونس الكبرى خالل سنة  نسبة التأطير العامة بوكالة التعمير     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصنف العدد النسبة المئوية حسب الصنف

0أ  94 33,81 %  
9أ  04 02,70 %  
 المجموع العام 38 53,50 %
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 2020لسنة  ات التكوينيحاج3-                     

 

ا و مقترحاتها تم التنسيق مع مختلف اإلدارات بوكالة التعمير لتونس الكبرى لتحديد حاجياته
، مع العلم أّن  0202مشاريعها خالل سنة و  في ميدان التكوين باالعتماد على استراتيجيتها

الوكالة بصدد القيام بدراسة عن طريق اتفاقية مع  المركز الوطني للتكوين المستمّر والترقية 
ت تكوين المهنية بغاية اعداد مخططا تنفيذيا لتطوير كفاءاتها سيقع اعتماده في مخططا

، وقد تم ضبط برنامج التكوين التالي بالنسبة لسنة  0203و 0200و 0201لسنوات
0202. 

 

 اإلدارة اإللكترونية و اإلعالمية المتخصصة 3-7
 

 
  والجودة العمل االداري 3-2

 

 
 

الجمهور  الموضوع العدد
 المستهدف

5 Arc Gis collector (initiation)                  

أعوان و إطارات 
 من الوكالة

4   Administration serveur web 
4  Administration Windows server 2016 
  منظومة مركز االستجابة 4
        منظومة رشاد 5
+منظومة انصاف   6  
منظومة الشراء العمومي على الخط    7   

الجمهور  الموضوع العدد
 المستهدف

0202 قانون المالية 8  

طارات من أعوان وا

 الوكالة

  التصرف في ملفات التقاعد 2
  التصرف في الميزانية حسب األهداف  51
 اجراءات الصفقات العمومية 55
 المحاسبة التحليلية 54
 المبادئ األساسية إلعداد الميزانية 54

54 
المقتضيات التطبيقية لتكريس الحوكمة الرشيدة بالمؤسسات    

ا الحوكمة في تطبيقهاالعمومية ودور خالي   
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  الفنيالعمل  3-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجمهور  الموضوع العدد
 المستهدف

 النفاذ إلى المعلومة 51

أعوان واطارات من  

 الوكالة

  مدونة سلوك وأخالقيات الموظف 58
  تكوين مكونين  57
 تكوين مسؤولي تكوين داخل المؤسسة 56
59 Audit interne selon ISO 19011 version 2018 
41 Audit qualité tierce parti IRCA 

الجمهور  الموضوع العدد
 المستهدف

45 
Nouvelles approches de planification urbaine 
durable 

أعوان واطارات من 

 44 الوكالة
Intégration de l’approche sociale dans la 
planification urbaine et démarche participative 

 المشاركة في ملتقيات و دورات تكوينية منظمة من هياكل أخرى 
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 االعتمادات المخصصة للتكوين4-

 
 
 

 2222تبويب الميزانية المرصودة للتكوين لسنة 
 

 

 2222 2271 2278 2271 السنوات

 د 66.222 د 66.222 د 66.222 د 66.222 مصاريف التكوين: 2208الفقرة رقم 

 د 32.222 د 32.222 د 32.222 د 32.222 ملتقيات التكوين:  221لفقرة الفرعية رقم ا

 د 5.222 د 5.222 د 5.222 د 5.222 تربصات التكوين:  220الفقرة الفرعية رقم 

 د 1.222 د 1.222 د 1.222 د 1.222 التكوين المستمر:  223الفقرة الفرعية رقم 

 د 32.222 د 32.222 د 32.222 د 32.222 في اإلعالمية التكوين:  224الفقرة الفرعية رقم 

 

 

 

 9191البرنامج السنوي للتكوين لسنة  - 5
 

 

 اإلدارة اإللكترونية و اإلعالمية المتخصصة 5-7

 الموضوع العدد
الجمهور 
 المستهدف

عدد أيام 
 التكوين

الجهة 
المكلفة 
 الصنف العدد بالتكوين

5 Arc Gis collector (initiation)                  8 3 3، أ0، أ1أ 
مكتب تكوين 

 مختصّ 

4   Administration serveur web 5 4 ،0، أ1أ 
مكتب  تكوين 

 مختصّ 

3  Administration Windows server 2016 2 5 ،0، أ1أ 
المركز الوطني 

 لإلعالمية

 3 3، أ0، أ1أ 8  منظومة مركز االستجابة 4
المركز الوطني 

 لإلعالمية

 3 3، أ0، أ1أ 8        منظومة رشاد 5
المركز الوطني 

 لإلعالمية
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   والجودة العمل اإلداري 5-2

+منظومة انصاف   6  3 3، أ0، أ1أ 8 
المركز الوطني 

 لإلعالمية

7 
منظومة الشراء العمومي على الخط      

3، أ0، أ1أ 6  3 
وحدة الشراء 

العمومي على 

 الخط  

 العدد
 الموضوع

 
عدد أيام  لمستهدفالجمهور ا

 التكوين
الجهة المكلفة 

 الصنف العدد بالتكوين

8 
0202 قانون المالية  

8 
 3،أ0، أ1أ

 جب،
3 

مكتب تكوين مختص 
بالتنسيق مع مصالح 

 وزارة المالية

2 

  التصرف في ملفات التقاعد
6 

 3،أ0، أ1أ
 ب،

3 

مكتب تكوين مختص 
مصالح بالتنسيق مع 

الصندوق الوطني 
الحيطة للتقاعد و

 االجتماعية

51 
  التصرف في الميزانية حسب األهداف 

16 
 3،أ0، أ1أ

 
(3x2) 

 مكتب تكوين مختص
بالتنسيق مع مصالح 

 وزارة التجهيز

55 
 اجراءات الصفقات العمومية

8 
 3،أ0، أ1أ

 ب،
3 

 مكتب تكوين مختص
بالتنسيق مع مصالح 

 وزارة التجهيز 

 3 3،أ0، أ1أ 6 المحاسبة التحليلية 54
 مكتب تكوين مختص

13 
 المبادئ األساسية إلعداد الميزانية

 (3x2) 3،أ0، أ1أ 16
 مكتب تكوين مختص
بالتنسيق مع مصالح 

  وزارة المالية

14 

المقتضيات التطبيقية لتكريس الحوكمة الرشيدة    
بالمؤسسات العمومية ودور خاليا الحوكمة في 

  تطبيقها
16 

 3،أ0، أ1أ
 ب،

(3x2) 

 ختصمكتب تكوين م
بالتنسيق مع مصالح 

  رئاسة الحكومة

 8 النفاذ إلى المعلومة 15
 3،أ0، أ1أ

 ب،ج
3 

 مكتب تكوين مختص 

 8  مدونة سلوك وأخالقيات الموظف 16
 3،أ0، أ1أ

 ب،ج
3 

 مكتب تكوين مختص 

15 

  تكوين مكونين 
 6 ،0، أ1أ 8

المركز الوطني 
للتكوين المستمّر 
والترقية المهنية 

صالح بالتنسيق مع م
وزارة التكوين المهني 

    والتشغيل

18 

 تكوين مسؤولي تكوين داخل المؤسسة

 10 0، أ1أ 0

المركز الوطني 
للتكوين المستمّر 
والترقية المهنية 

بالتنسيق مع مصالح 
وزارة التكوين المهني 

   والتشغيل
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 العمل الفني 5-3

 
 

 :التعاون الدولي – 6

 

يمكن للوكالة المشاركة  في تربصات تكوينية  بالخارج عند االقتضاء حسب الطلبات 

 :واالتفاقات التي ترد من
 

 ةوزارة التجهيز واالسكان والتهيئة الترابي -

 الحكومة رئاسة  -

 وزارة الشؤون الخارجية -

 وزارة للتنمية و التعاون الدولي -

  المدرسة الوطنية  لإلدارة -

 

 ،إضافة دورات تكوينية عند االقتضاء بعد مصادقة وزارة اإلشراف وكالةيمكن لل: مالحظة

12 
Audit interne selon ISO 19011 
version 2018 

 )3x2) 0، أ1أ 18

ن مختصمكتب تكوي  

02 Audit qualité tierce parti IRCA 0 مكتب تكوين مختص 5 0، أ1أ 

 العدد
 الموضوع

 
عدد أيام  الجمهور المستهدف

 التكوين
الجهة المكلفة 

 الصنف العدد بالتكوين

90 

Nouvelles approches de planification 
urbaine durable 8 5 0، أ1أ 

وين ودعم مركز التك
الالمركزية بالتنسيق 

مع مصالح وزارة 
الشؤون المحلية 

 والبيئة

22 

Intégration de l’approche sociale 
dans la planification urbaine et 
démarche participative 

 3 0، أ1أ 8

مركز التكوين ودعم 
الالمركزية بالتنسيق 
مع مصالح وزارة 
الشؤون المحلية 

 والبيئة

ة في ملتقيات و دورات تكوينية منظمة من هياكل المشارك

 أخرى

حسب 
 العروض

مكاتب تكوين مختصة   
 وهياكل أخرى
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 مخطط التكوين

 "ز تجارب وتقنيات البناءمرك"لــ  

 - 2020بعنوان سنة  -
 

 المسؤولة عن متابعة وإنجاز المخطط

 صفاء الجالصي  : االسم واللقب

 مهندس أول :الرتبة 

 75499774 : الفاكس                 7149355575491419 -  - 75491769 :الهاتف 

 sfaa94055@gmail.com  :البريد االلكتروني 

 

 
 
 

 الفهرس
 

 4 00000000000000000000000000000000000000معطيات إحصائية حول االنجاز الفعلي لبرنامج التكوين -0

 4 000000000000000000000000000000000000000000000معطيات إحصائية حول الموارد البشرية بالمركز -9

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DE L’HABITAT 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
Centre d’Essais et des Techniques de la Construction 

(C.E.TE.C.)  

 

  

 الجمهورية التونسية
 

 وزارة التجهيز واإلسكان
 والتهيئة الترابية

 

 الـبـنـاء مــركـز تجـارب وتـقـنـيات
 

mailto:safa.jlassi@outlook.fr
mailto:safa.jlassi@outlook.fr
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 4 (00000000000حسب تبويب نفقات ميزانية المركز)صة للتكوين اإلعتمادات المالية المخص -3

 4 91020000000000000000000000000000000000000000000000000000البرنامج السنوي للتكوين الخاص لـ  -4

 8 91910000000000000000000000000000000000000000000000000000البرنامج السنوي للتكوين الخاص لـ  -5

 7 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000عاون الدوليالت -6

 

 :معطيات إحصائية حول االنجاز الفعلي لبرنامج التكوين  -0
 

 :التكوين باعتمادات مالية ( 0-0

 
2012 2018 

   

 د 24000 د 24000
المخصصة جملة اإلعتمادات 

 للتكوين

 النفاقات الفعلية  د 900,3141 د 6419

48,748 %  13 % 
نسبة إستهالك اإلعتمادات 

 المخصصة للتكوين 

 كتلة األجور د 917,2583236  د 466,2314199 

5,147 % 949, 0% 
نسبة جملة اإلعتمادات المخصصة 

 للتكوين من كتلة األجور

وان المستفيدين من عدد األع 5أ 4أ 4أ ب ج د عملة 5أ 4أ 4أ ب ج د عملة

 19 02  29 01  -  - 02  54 11  44 14  14  - 04  أنشطة التكوين حسب الصنف 

عدد األعوان المستفيدين من  ذكور إيناث ذكور إيناث

 35 18 41 44 أنشطة التكوين حسب الجنس

عدد األعوان المستفيدين من  المركزي الجهوي المحلي المركزي الجهوي المحلي

التكوين حسب التوزيع أنشطة 

 الجغرافي
- 44 44 - 25 28 

 ساعات  51 ساعات  51
معدل ساعات التكوين بالنسبة 

 للفرد الواحد 

 معدل كلفة التكوين للفرد الواحد د 281,59  د 91,618 

 اإلمضاء

 

 

 

 

 : العرضيالتكوين ( 0-9
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 : هذا التكوين يقع في إطار الشراكة بين

 
جهيز واإلسكان والتهيئة الترابية التي تقوم بتشريك المؤسسات الراجعة لها المركز ووزارة الت -0

 ،بالنظر في دورات تكوينية أو ملتقيات علمية وإدارية

 

المركز وبقية الهياكل العمومية والخاصة والجمعيات العلمية التي يتم فيها تشريك أعوان المركز في  -9

 ،عاون الفني والعلميالملتقيات والدورات التكوينية في إطار الت
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 :معطيات إحصائية حول الموارد البشرية بالمركز - 9

 الصنف
العدد 

 الجملي
 إناث ذكور

مصالح 

 مركزية

مصالح 

 جهوية

 17 51 51 54 44 5أ

 14 18 14 18 16 4أ

 45 46 54 48 49 4أ

 15 18 1 17 17 ب

 0 02 0 02 02 ج

 0 0 0 0 0 د

  0 0 0 0 0 األعوان الوقتيون

  0 0 0 0 0 األعوان المتعاقدون

 0 0 0 0 0 (عرضي)أصناف أخرى 

 51 46 51 44 14 العملة 

 46 25 35 016 040 الجملة

 حسب الخطط الوظيفية لإلدارة المركزية

 0 01 0 01 11 (بما في ذلك الدرجة االستثنائية)مدير عام 

 0 01 0 01 15 (بما في ذلك الدرجة االستثنائية)مدير 

 0 02 02 0 14 (بما في ذلك الدرجة االستثنائية)ة مدير كاهي

 01 02 01 02 14 (بما في ذلك الدرجة االستثنائية)رئيس مصلحة 

 اإلمضاء

 

حسب تبويب نفقات ميزانية )اإلعتمادات المالية المخصصة للتكوين  -3

 ( :المركز

 9191 2019 9108 2017 السنوات

 190910فصل رقم : العنوان األول

 د 94111 د 94111 د 94111 د 19000 مصاريف التكوين: 1198فقرة رقم ال

 د 41111 د 41111 د 41111 د 15000 ملتقيات التكوين:  115الفقرة الفرعية رقم 

 د 1 د 1 د 1 د 1 التكوين المستمر:  114الفقرة الفرعية رقم 

 د 4000 د 4000 د 4000 د 4000 التكوين في اإلعالمية:  114الفقرة الفرعية رقم 
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كما يمكن للمركز في حالة الضرورة  تخصيص إعتمادات مالية  إضافية  للتكوين عن طريق تحويل  -

 ،إعتمادات من فصل آلخر ضمن ميزانية المركز

 

 

 : 9102البرنامج السنوي للتكوين الخاص لـ  -4

حلقرة  (59) ع عشررتس . وقد تمت برمجت4159أفريل  49تم القيام بإعالن في طلب العروض بتاريخ 

 (02) مكاتب تكوين سحبوا المطالب من المركز. وتلقت اإلدارة في ما يلي  ملفي (16)ثمانية تكوينية. 

 ،عروض فقط 

 :صاحب العرض األفضل خص  مكتبين  

حلقات تكوينيرة فقرط. بكلفرة تقردر  (14)أربع  وذلك بتحديد ''Carthage training''مكتب التكوين  -

 ،ت،د 4418,411 ـب

 4557,611 ـحلقرات تكوينيرة فقرط. بكلفرة تقردر بر (14)ثرالث وذلك بتحديرد  ''BFA''مكتب التكوين  -

 ،ت،د

 :في ما يلي جدول توضيحي 

 وضعية النشاط
مدة 

 التكوين

 فعيننتالم
 المجال األنشطة التكوينية

 العدد المصلحة

 لدى  مثمر
''Carthage training" 

 15 خلية الجودة يوم 5

 :0-0عدد  النشاط

المجال 

 الفني

التحكم في الجودة في مخابر الهندسة المدنية 

 ISO( اإلعتمادات واإلجراءات وأدلة الجودة)

17025 

 لدى  مثمر
''BFA" 

 يوم 5
مصالح مراقبة 

 المواد المقطعية
15 

 :9-0النشاط عدد 

 الجودة في المشاريع الطرقية

لم نتلقى أي عرض بخصوص 
 15 مصلحة الجيوتقنية يوم 4 طهذا النشا

 :3-0النشاط عدد 

 الدراسات والتجارب الجيوتقنية

لم نتلقى أي عرض بخصوص 
 15 مصلحة الكيمياء يوم 5 هذا النشاط

 :4-0النشاط عدد 

التحاليل الكيميائية على الطالء والدهان 

 والمواد العازلة التابعة ومواد البناء

صوص لم نتلقى أي عرض بخ
 15 مصلحة الطرقات يوم 5 هذا النشاط

 :5-0النشاط عدد 

 عمليات تتريب الطرقات. المتابعة والتصميم

 لدى  مثمر
''BFA" 

 يوم 5
مصلحة مراقبة 

 الطرقات
15 

 :6-0النشاط عدد 

 تقنيات مراقبة ومتابعة انجاز الحظائر

لم نتلقى أي عرض بخصوص 
 يوم 5 هذا النشاط

منشآت مصلحة ال

 الفنية
15 

 :7-0النشاط عدد 

 اصالح وتعزيز الهياكل وتقنيات التجديد

لم نتلقى أي عرض بخصوص 
 15 خلية الجودة يوم 5 هذا النشاط

 :8-0النشاط عدد 

 التعيير

لم نتلقى أي عرض بخصوص 
 يوم 5 هذا النشاط

الخلية المختصة في 

 المشاريع
15 

 :2-0النشاط عدد 

 ''MS Project''تصرف في المشاريع مع ال
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 وضعية النشاط
مدة 

 التكوين

 فعيننتالم
 المجال األنشطة التكوينية

 العدد المصلحة

 لدى  مثمر
''BFA" 

 15 العملة بالمركز يوم 5
 :01-0النشاط عدد 

 حسن التصرف في المخابر

لم نتلقى أي عرض بخصوص 
 15 اإلطار الفني يوم 5 هذا النشاط

 :00-0النشاط عدد 

التوعية على ضرورة التثبت من 

incertitude الختباراتأثناء انجاز ا 

 

 لدى  مثمر
''Carthage training" 

 يوم 5

أعوان السلك 

 اإلداري بالمركز

15 
 :0-9النشاط عدد 

المجال 

 اإلداري

 4159الجديد في قانون المالية لسنة 

 لدى  مثمر
''Carthage training" 

 15 يوم 5
 :9-9النشاط عدد 

 الصفقات العمومية

 لدى  مثمر
''Carthage training" 

 15 يوم 5
 :3-9النشاط عدد 

 الحوكمة الرشيدة والنفاذ إلى المعلومة

لم نتلقى أي عرض بخصوص 
 يوم 4 هذا النشاط

 خلية اإلعالمية

15 

 :0-3النشاط عدد 

مجال 

 اإلعالمية

برامج الترابط اإلداري والمالي بين 

" إنصاف"و" أدب مؤسسات"المؤسسات 

 ،''لخدماتمركز ا''و" رشاد"و

 

 

لم نتلقى أي عرض بخصوص 
 15 يوم 5 هذا النشاط

 :9-3النشاط عدد 

للترابط اإلداري والمالي بين  Lotusبرامج 

 الوزارات

لم نتلقى أي عرض بخصوص 
 15 يوم 5 هذا النشاط

 :4-4النشاط عدد 

 Administration''نطام التحكم 

Windows Server 2012 R2'' 

لقى أي عرض بخصوص لم نت
 15 يوم 5 هذا النشاط

 :4-4النشاط عدد 

 Virtualisation de''انشاء أنطمة وهمية 

serveurs avec Hyper-V et système 

center 2012 R2'' 

لم نتلقى أي عرض بخصوص 
 15 يوم 5 هذا النشاط

 :1-4النشاط عدد 

 ''CCNA''التحكم في أنظمة 

 

لتابع لهذا التقريرر  تفاصريل حرول األنشرطة المثمررة بالبرنرامج التكرويني الخراص لسرنة في الملحق ا -

91020 

الحلقررات التكوينيررة الترري لررم نتلقررى أي عرررض بخصوصررها بررإعالن العررروض لسررنة  أغلررب سرريتم إدراج -

 ،. كما هو مبين بالفقرة الموالية4141. وذلك لسنة 4159
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 : 9191 البرنامج السنوي للتكوين الخاص لـ -5

 :دورات تكوينية داخلية ( 5-0

مدة 

 التكوين

 المستنفعين
 المجال األنشطة التكوينية

 العدد المصلحة

 15 خلية الجودة يوم 4

 :5-5النشاط عدد 

 المجال الفني

اإلعتمادات )التحكم في الجودة في مخابر الهندسة المدنية 

 ISO 17025( واإلجراءات وأدلة الجودة

 15 ية الجودةخل يوم 4
 :4-5النشاط عدد 

 (ISO 9001)نظام إدارة الجودة بالمخابر 

 15 مصلحة الجيوتقنية يوم 4
 :4-5النشاط عدد 

 الدراسات والتجارب الجيوتقنية

 15 مصلحة الكيمياء يوم 5
 :4-5النشاط عدد 

بعة التحاليل الكيميائية على الطالء والدهان والمواد العازلة التا

 ومواد البناء

 15 مصلحة الطرقات يوم 5
 :1-5النشاط عدد 

 عمليات تتريب الطرقات. المتابعة والتصميم

 يوم 4
الخلية المختصة في 

 المشاريع
15 

 :8-5النشاط عدد 

 (ISO 14001)نظام اإلدارة البيئية بالمخابر 

 15 مصلحة المنشآت الفنية يوم 5
 :7-5النشاط عدد 

 اصالح وتعزيز الهياكل وتقنيات التجديد

 15 مصلحة المنشآت الفنية يوم 5
 :6-5النشاط عدد 

 التعيير

 15 اإلطار الفني يوم 4
 :9-5النشاط عدد 

 أثناء انجاز االختبارات" incertitude"عملية التثبت من الشك 

 يوم 5

 خلية اإلعالمية

15 

 :5-4النشاط عدد 

مجال 

 إلعالميةا

" أدب مؤسسات"برامج الترابط اإلداري والمالي بين المؤسسات 

 ،''مركز الخدمات''و" رشاد"و" إنصاف"و

 15 يوم 5
 :4-4النشاط عدد 

 للترابط اإلداري والمالي بين الوزارات Lotusبرامج 

 15 يوم 5
 :4-4النشاط عدد 

 أو ما يمثله'' MS Project''التصرف في المشاريع مع 

 15 يوم 4

 :4-4النشاط عدد 

 ,Excel, word)المكتبية " Bureautique"العمل باألنظمة

ppt…) 

 
كما يمكن تشريك بعض األعوان واإلطارات في دوارات تكوينية مدفوعة. يمكن برمجتها من طررف  -

 ،بناءلجمعيات لها عالقة بأعمال تقنية تخص مركز تجارب وتقنيات ا
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تشريك إطارات المركز في دورات تكوينية منظمة من طرف هياكل ومؤسسات أخرى ( 5-9

: 
 

االشتراك مع وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بالحضور في ملتقيات و دورات تكوينية للعديد  -

 ،من اإلطارات والعملة

رات تكوينية لالستفادة من التجارب مع إمكانية االشتراك مع وزارات أو منشآت عمومية أخرى في دو -

 ،والتقنيات الحديثة

 

 : مالحظة
. وفق يمكن للمركز إضافة دورات تكوينية عند االقتضاء بعد مصادقة وزارة اإلشراف

 .محاور مماثلة لألنشطة المبرمجة
 
 

 :التعاون الدولي  -6

عروض يمكن للمركز المشاركة في تربصات تكوينية بالخارج عند االقتضاء حسب ال

 :واالتفاقات التي ترد من 

 ،واإلسكان والتهيئة الترابيةوزارة التجهيز  -

 ،رئاسة الحكومة -

 ،وزارة الشؤون الخارجية -

 ،وزارة التنمية و التعاون الدولي -
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 : 4102سبتمبر 42المؤرخ في  42تم األخذ بعين اإلعتبار بمقتضيات المنشور عدد :  مالحظة

 

 .4141وين لسنة حاجيات التك -
 

 .المحاور ذات األولية -

 

 .الملحق الخاص بتقرير تنفيذ مخطط التكوين -

 

 .نموذج الخاص بتوزيع الخطط الوظيفية لإلدارة المركزيةلا -

 
 



 

 
 

 

59 

 

 

 

 03عدد ملحق
2271لتي تم تنفيذها خالل سنة ا األنشطة التكوينية  

كلفة الدورة 
 التكوينية

معطيات حول 
المكون الذي 
 أمن التكوين

الجهة التي تم تكليفها 
 بالتكوين

مكان انعقاد النشاط 
 التكويني

تاريخ ومدة النشاط 
 التكويني

 األعوان واإلطارات الذين تم تكوينهم
 النشاط

 اناث ذكور مركزي جهوي
الصنف أو 

 الرتبة
 العدد

 د 236,2
ي بن 

لطف 
 -خبير -عباس 

مكتب التكوين 
Carthage Traning 

مكتب التكوين 
Carthage 
Traning 

سبتمي   12)يوم  1
6015 ) 

2 10 5 7 
مهندسيير  
 12 أوليير  وتقنيير  

ي : 1-1النشاط عدد 
ي الجودة ق 

التحكم ق 
اإلعتمادات )مخابر الهندسة المدنية 
 ISO 17025( واإلجراءات وأدلة الجودة

 د 555,2
شكري بن 

 -خبير -يونس 
 BFAمكتب التكوين  BFAمكتب التكوين 

أكتوبر  13)وم ي 1
6015 ) 

 16 تقنيير   5 11 9 7
ي المشاري    ع : 6-1النشاط عدد 

الجودة ق 
 الطرقية

 د 555,2
شكري بن 

 -خبير -يونس 
 BFAمكتب التكوين  BFAمكتب التكوين 

أكتوبر   69)يوم  1
6015 ) 

 15 تقنيير   7 8 7 8
تقنيات مراقبة ومتابعة : 2-1النشاط عدد 
 انجاز الحظائر

 د 1113,2
-وليد طوير 
 -خبير 

 BFAمكتب التكوين  BFAمكتب التكوين 
أكتوبر    5)يوم  1

6015 ) 
1 14 11 4 

مهندسيير  
 15 أوليير  وتقنيير  

ي : 10-1النشاط عدد 
حسن الترصف ق 

 المخابر

 د 971,6

اسكندر 
ي 
-الوسالن 

 -مراقب دولة 

مكتب التكوين 
Carthage Traning 

كتب التكوين م
Carthage 
Traning 

سبتمي   62)يوم  1
6015 ) 

0 15 9 6 

إطارات وأعوان  
إدارية 

ومهندسير  
 وتقنيير  

15 
ي قانون : 1-6النشاط عدد 

الجديد ق 
 6015المالية لسنة 

 د 971,6
مكتب التكوين 

Carthage Traning 

مكتب التكوين 
Carthage 
Traning 

سبتمي   67)يوم  1
6015 ) 

1 14 9 6 
إطارات إدارية 
ومهندسير  
 وتقنيير  

 الصفقات العمومية: 6-6النشاط عدد  15

 د 971,6
مكتب التكوين 

Carthage Traning 

مكتب التكوين 
Carthage 
Traning 

سبتمي   20)يوم  1
6015 ) 

0 12 6 6 
إطارات إدارية 
ومهندسير  
 وتقنيير  

12 
الحوكمة الرشيدة : 2-6النشاط عدد 

 ةوالنفاذ إىل المعلوم
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 2278لتي تم تنفيذها خالل سنة ا األنشطة التكوينية
 

 
كلفة الدورة 

 التكوينية
معطيات حول المكون الذي أمن 

 التكوين
الجهة التي تم 
 تكليفها بالتكوين

مكان انعقاد 
 النشاط التكويني

تاريخ ومدة 
 النشاط التكويني

 األعوان واإلطارات الذين تم تكوينهم
 النشاط

 العدد الصنف أو الرتبة اناث ذكور يمركز جهوي

ي بن عباس  د 355,3
 -خبير -لطف 

مكتب التكوين 
Carthage 
Traning 

مكتب التكوين 
Carthage 
Traning 

 12)يوم  1
ديسمي  
6013 ) 

 16 تقنيير   4 12 5 11
 La-السالمة والصحة المهنية : 1-9النشاط عدد 

prévention des accidents de travail- 

 د 355,3
ي 
مدير -اسكندر الوسالن 

عام، مراقب دولة للصفقات 
 -العمومية

مكتب التكوين 
Carthage 
Traning 

مكتب التكوين 
Carthage 
Traning 

 62)يوم  1
ديسمي  
6013 ) 

7 9 11 5 
مهندسيير  أوليير  وتقنيير  

 16 وأعوان إداريير  
-أخطاء الترصف اإلداري والماىلي : 6-1النشاط عدد 

Les erreurs de gestion administrative et 
financière- 

 د 355,3
ي 
مدير -اسكندر الوسالن 

عام، مراقب دولة للصفقات 
 -العمومية

مكتب التكوين 
Carthage 
Traning 

مكتب التكوين 
Carthage 
Traning 

 67)يوم  1
ديسمي  
6015 ) 

 16 مهندسيير  أوليير  وتقنيير   7 9 12 4
اءات : 6-6 النشاط عدد ي الش 

منظومة الترصف ق 
 Le système de gestion des-العمومية 
achats publics TUNEPS- 

 

 


