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 . معطيات إحصائية حول اإلنجاز الفعلي لبرنامج التكوين بالوزارة 1

 
 
 

 2020 2021 

جملة اإلعتمادات 
 المخصصة للتكوين

 د 562.000,000 د 612.000,000

 د 271.527,599 232.075،475 النفقات الفعلية 

نسبة استهالك 
اإلعتمادات المخصصة  

 للتكوين

37،92 % 48,31 % 

 

 117.773.000,000 د 104.266.000،000 األجور كتلة

 نسبة جملة اإلعتمادات
المخصصة للتكوين من  

 كتلة األجور
0،59 % 0,48 % 

  المستفيدين عدد األعوان 
من أنشطة التكوين 

 حسب الصنف

 عملة د ج ب 3أ 2أ 1أ عملة د ج ب 3أ 2أ 1أ

1259 277 501 325 1427 328 802 365 

  المستفيدين عدد األعوان 

من أنشطة التكوين 

 الجنس حسب

 ناثإ ذكور  ناثإ ذكور 

1440 922 1865 1057 

  المستفيدين عدد األعوان 
من أنشطة التكوين 

 التوزيع الجغرافي حسب

 ضيوف الجهوي المركزي  ضيوف الجهوي المركزي 

1150 1212 60 1419 1503 317 

معدل ساعات التكوين 
 بالنسبةللفرد الواحد

 س  09

 )ما يقارب يوم و نصف تكوين للفرد الواحد( 

 د  31س و  09

 )أكثر من يوم و نصف تكوين للفرد الواحد( 

معدل كلفة التكوين للفرد 
 د 92,925 د 98،254 الواحد
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 (2021ديسمبر ) موارد البشريةحول ال إحصائية. معطيات  2

 

 
العدد   الصنف 

 الجملي 
-40 39-20 إناث  ذكور

60 
مصالح  
 مركزية 

مصالح  
 جهوية 

 إلحاق

 1أ 
862 535 327 214 648 358 441 63 

 7 431 114 461 91 194 358 552 2أ 

 13 582 151 454 292 274 472 746 3أ 

 3 194 32 177 52 96 133 229 ب

 2 124 17 95 48 47 96 143 ج

 0 9 0 3 6 7 2 9 د

 88 1781 372 1838 703 945 1596 2541 ( 1الجملة )

 1 3 0 4 0 4 4 7 األعوان الوقتيون 

 7 0 4 3 3 4 7 7 األعوان المتعاقدون

 العملة 
 0 0 0 0 0 0 0 0 الوقتيون 

 0 0 1 0 1 1 0 1 المتعاقدون

 18 1540 262 1468 352 284 1536 1820 العملة 

 - - - - - - - - أصناف أخرى 

 18 1549 266 1472 360 288 1544 1832 ( 2) الجملة

 106 3329 938 3310 1063 1233 3140 4373 المجموع العام 

 
 حسب الخطط الوظيفية 

 العدد الخطط الوظيفية 
 ذكور إناث 

 جهوي مركزي  جهوي مركزي 

 0 1 0 0 1 رئيس ديوان 

 0 0 0 0 0 كاتب عام وزارة 

 9 8 2 5 24 مدير عام )بما في ذلك الدرجة اإلستثنائية( 

 26 40 3 23 92 مديـر )بما في ذلك الدرجة اإلستثنائية( 

 50 61 12 42 165 كاهية مدير )بما في ذلك الدرجة اإلستثنائية( 

 107 59 66 59 291 رئيس مصلحة )بما في ذلك الدرجة اإلستثنائية( 
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 التكـــويــــن ـات  ي حــاجـ  - 3

 ( 2021ديسمبر  21بتاريخ  21عدد المحاور ذات األولوية )طبقا للمنشور  3-1

 الجمهـور المستهـدف المحاور  الهيكـــــل 

 رئاسة الحكومة 

 إدارة المشاريع

من  وأعوان إطارات 

 المصالح المركزية والجهوية 

 الحوكمة ومكافحة الفساد 

 وتبسيط اإلجراءات اإلدارية تحسين مناخ اإلستثمار

 حوكمة الطاقة والطاقات المتجددة 

 منظومة التصريح ودفع األداء

 إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية 

تقنيات التقييم في الوظيفة العمومية )العون العمومي والخدمات  
 العمومية( 

 أنظمة التصرف في الجودة للخدمات العمومية 

 التصرف التقديري للوظائف والمهن

 الحراك الوظيفي

 التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية 

 االقتصاد االجتماعي والتضامني 

 الرقابة والتفقد والتدقيق

 الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 

 البحرية منظومة السالمة واألمن البحري وحماية البيئة والثروات 

 التصرف في الميزانية حسب األهداف

 تقنيات التفاوض 

 هندسة التكوين وآليات التكوين عن بعد 

 التخطيط اإلستراتيجي وإدارة األزمات 

 تقنبات اإلتصال والتواصل العمومي والسياسي

 البيانات المفتوحة 

 تطوير مهارات التواصل بالمصالح العمومية 

 القيادة وإدارة التغيير

 عالمة مرحبا لإلستقبال صلب المصالح العمومية 

 جودة التشريعات: تقنيات إعداد وتحرير النصوص القانونية 

 إنجليزية األعمال 

 التطبيقات اإلعالمية 
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 :  مصالح الوزارةحاجيات  3-2

 المتخصصة :محـور اإلدارة اإللكترونيـة واإلعالمية  3-2-1

 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 

 والجهويالمركزي 

 ( MSprojectمنظومة التصرف في المشاريع )

  Excel (Niveau 1, 2)منظومة

 Power Point منظومة

 التوثيق واألرشيف 
ة  األرشففي الوثائق اإللكترونية والتصرف 

 اإللكترونية  

 منظومات إعالمية  

  « Tuneps » منظومة

 منظومة مراجعة األثمان 
« Fluctuation des prix » 

اإلعالميّة  
 تخصصة الم

 إطارات إدارة اإلعالمية  السالمة المعلوماتية 

إدارة المياه  
 العمرانية

 "  ARC GIS -Arc Hydroمنظومة  : " 
مهندسون وتقنيون من إدارة 

 المياه العمرانية 
 " SWMMمنظومة  : " 

العامة  اإلدارة 
للمصالح الجوية  

 والبحرية

اإلعالميّة  
 تخصصة الم

استغالل الصور باألقمار الصناعية والتكنولوجيا  
الحديثة لمتابعة المخالفات المترتبة على الملك 
العمومي البحري والحصول على المعطيات  

 البحرية وخاصة التموجات 

المصالح  إطارات من 
 المركزية والجهوية 

العامة  اإلدارة 
للمصالح  
 المشتركة

 الوثائقورقمنة التصرف اإللكتروني  التوثيق واألرشيف 

من المصالح  أعوان 
 المركزية والجهوية 

 المنظومات 

 "Ges parcمنظومة "

 GPS-GPRSمنظومة متابعة أسطول النقل  

 " أدب " منظومة

 " التصرف في المخزون "  منظومة

 " التصرف في المنقوالت "  منظومة

 " التصرف في العقارات "  منظومة
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 بالمصالح العمومية :  محور تعميم نظـام الجودة والعمل اإلداري 3-2-2
 

 الجمهـور المستهـدف ــات التكــويـــنيحـــاجـ الهيكـــــل 
 الموضـــوع  المجـــال

اإلدارة العامة  
للتخطيط والتعاون  

 اإلطارات وتكوين 

 

 

 إرساء نظام الجودة
 
 
 
 

 والتصرف اإلداري 

المصالح  إطارات من  مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي 
 المركزية والجهوية 

 إدارة المخاطر في الصفقات العمومية

 مهام ومسؤوليات أعضاء مجالس اإلدارة

  المصالحإطارات من 
 المركزية والجهوية 

 القوائم المالية للشركاتقراءة وتحليل 

 القيادة اإلدارية

 التصرف في األرشيف الجاري والوسيط 

مؤسسة األرشيف الوطني مواضيع من اقتراح 

 التونسي

 قانون النفاذ إلى المعلومة 

 قانون حماية المعطيات الشخصية 

 السالمة المهنية في الحضائر

 بالموارد البشرية :محـور النهوض  3-2-3

 الجمهـور المستهـدف ــات التكــويـــنيحـــاجـ الهيكـــــل  

 الموضـــوع  المجـــال

اإلدارة العامة للتخطيط  
تقنيات اإلتصال   والتعاون وتكوين اإلطارات 

 والتواصل 

 إدارة النزاعات
المصالح  إطارات من 

 المركزية والجهوية   

وحدة التصرف في 
 الميزانية حسب األهداف 

Méthode de résolution de 
problèmes en groupe (MRPG) 

  المصالحإطارات من 
 المركزية والجهوية 

 

 :  والمحاسبة العموميّة محـور الصفقات 3-2-4

 الجمهـور المستهـدف ـات التكــويـــنيحـــاجــ الهيكـــــل 
 الموضـــوع  المجـــال

العامة  اإلدارة 
للتخطيط والتعاون  
 وتكوين اإلطارات 

 الصفقات العمومية 
 

المؤرخ   2014لسنة  1039األمر عدد 
والمتعلق بتنظيم   2014مارس  13في 

 الصفقات العمومية.

المركزية   المصالحإطارات من 
 والجهوية المعنية بالموضوع 

إعداد المخططات التقديرية السنوية  
 للصفقات

 الضمانات المالية في الصفقات العمومية 

اإلدارة العامة  
 للجسور والطرقات 

 فسخ الصفقات العمومية 

إختصاص هياكل رقابة الصفقات  

 العمومية 

التظلم وتسوية النزاعات في مجال 

 الصفقات العمومية 

 طرق الخالص في الصفقات العمومية 

 األختام النهائية 
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 :   ةالمواضيع الفنية على مستوى الهياكل الخصوصية واإلدارات بالوزار 3-2-5

 

 الجمهـور المستهـدف ــات التكــويـــنيحـــاجـ الهيكـــــل 
 الموضـــوع  المجـــال

اإلدارة العامة  
للجسور 
 والطرقات 

الدراسات والصيانة  
في مجال الجسور 

 والطرقات 
 

Etudes géotechniques et 

reconnaissance des sols 

اإلدارات  من  وتقنيون  مهندسون 
 المركزية واإلدارات الجهوية

Entretien des routes et des 

ouvrages 

Etude hydrologique et 

hydraulique 

 مجاالت مختلفة 

معايير السالمة المرورية في مشاريع  
 الجسور والطرقات: تشخيص اإلخالالت 

على  لجسور والطرقاتإطارات ا
 المستوى المركزي والجهوي 

 
اإلختبارات الخاصة بالخرسانة والخرسانة  

 اإلسفلتية والمواد المكونة لها.

اإلدارة العامة  
 للبنايات المدنية 

 تقنيات مختصة 
Technologie BIM : Building 

Information Modeling 

المركزيّة   المصالحإطارات من 
 والجهويّة.

 تسيير حضيرة في مجال البنايات المدنية  الحضائر

اإلدارة العامة  
للمصالح الجويّة 

 والبحريّة 

الدراسات واألشغال  
في مجال المنشآت  

 البحريّة
 

الشريط التغيرات المناخية وتأثيرها على 
 الساحلي 

 السبر الجيوتقني في ميدان البناء 

الخرسانة الجاهزة لإلستعمال في تركيبة  
-اإلختبارات-المنشآت البحرية: المكونات

 المواصفات.-الخصائص

 التفقدية العامة
 التدقيق

تكوين تحضيري للشهادة الدولية في  
 ( C.I.Aالتدقيق الداخلي ) 

 إطارات من التفقدية العامة 

 

 : والتصرف حسب األهداف محور ميزانية الدولة  3-2-6

 

 الجمهـور المستهـدف ــات التكــويـــنيحـــاجـ الهيكـــــل 
 الموضـــوع  المجـــال

وحدة التصرف في 
 األهدافالميزانية حسب 

التصرف حسب 
 األهداف 

Audit interne 

وأعوان المصالح  إطارات 
 المركزية والجهوية 

Contrôle interne 

Contrôle de gestion 
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 :  الوزارة مصالحالمشتركة بين مختلف   ةلوالرسكات التكوين المستمر يحاج 3-2-7

 المستهـدفالجمهـور  التكويــن ياتحـاجـ مجــال التكويــن

 اإلدارة العامـة للتخطيط والتعاون وتكوين اإلطارات

 أول تقنياالرتقاء إلى رتبة  .1

 
 
ل  - المستمر  التكوين  لمرحلة  من  رتقاء  الاإلعداد 

 إلى رتبة تقني أول.رتبة تقني 

 

 التقنيين المرسمين في رتبتهم  -

 اإلدارة العامـة للجسور والطرقات 

للحصول على  .دورات رسكلة2
رخصة سياقة شاحنات ثقيلة صنف  

 ج/هـ

الثقيلة  - الشاحنات  سائقي  لتكوين  دورات  تنظيم 
 صنف ج/هـ.

 

سياقة  - رخصة  لهم  الذين  السائقون 

صنف ب والمدعوون لسياقة الشاحنات  

 . واآلالت الثقيلة

.الرسكلة والمساعدة الفنية  3 
 لسائقي اآلالت الثقيلة والميكانيكيين 

 
 
 دورات رسكلة ومساعدة فنية  -

 

السائقين والميكانيكيين المكلفون بسياقة  

 وصيانة اآلالت الثقيلة 

 .واإلسكانالتجهيز ةوزير ةقتضاء بعد مصادقة السيدتكوينية عند اال  *مالحظـة : يمكن إضافة أنشطة
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 االعتمادات المخصصة للتكوين )حسب تبويب نفقات ميزانية الدولة( .4

 

 2020 2021 2022 

 92201فصـل رقـم 

 د  562.000 د  562.000 د  612.000 الفقرة  : التكوين والتعاون*

 د 27.000 د 27.000 د 27.000 : الوثائق المكتوبة 001الفقرة الفرعية رقم   2Z15الفقرة 

 د 250.000 د 250.000 د 300.000 : ملتقيات التكوين 001الفقرة الفرعية رقم   2Z28الفقرة 

 د 60.000 د 60.000 د 60.000 : تربصات التكوين 002الفقرة الفرعية رقم   2Z28الفقرة 

 د 160.000 د 160.000 د 160.000 : التكوين المستمر 003الفقرة الفرعية رقم   2Z28الفقرة 

: التكوين في  004الفقرة الفرعية رقم   2Z28الفقرة 

 اإلعالمية
 د 60.000 د 60.000 د 60.000

: طبع ونشر  000الفقرة الفرعية رقم 2Z42الفقرة 

 الوثائق والمجالت 
 د 5.000 د 5.000 د 5.000

 عتمادات العنوان األولجملة ا

 92201صلالف
 د  562.000 د  562.000 د  612.000

 د  562.000 د  562.000 د  612.000 الجملــــــــة

 
 

 االمضاء
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 ( 2022. البرنـامــج السنـــوي للتكويــن )5

 المحاور ذات األولوية  5-1

 األنشطـــة التكوينيـــة

 المستهدفون 
 مدة التكوين 

 الجهة المكلفة 
 الصنف العدد  بالتكوين

عدد  
 الدورات

 مدة الدورة 
 )باليوم(

إعداد وتنفيذ وتقييم   : 01النشاط عدد 
 المشاريع العمومية 

 03 02 1أ 40

التنسيق مع المصالح المختصة برئاسة  

   الحكومة

 أومؤسسة تكوينية مختصة 

الحوكمة ومكافحة   : 02النشاط عدد 
 الفساد

 03 02 1أ 40

التنسيق مع اإلدارة العامة للحوكمة  

من الفساد برئاسة الحكومة  والتوقي  

 أومؤسسة تكوينية مختصة 

تحسين مناخ اإلستثمار    : 03النشاط عدد 
 وتبسيط اإلجراءات اإلدارية

 02 02 1أ 40

التنسيق مع المصالح المختصة  

 برئاسة الحكومة  

 أومؤسسة تكوينية مختصة 

تقنيات العزل    : 04النشاط عدد 
Isolation 

 مؤسسة تكوينية مختصة   03 02 1أ 40

منظومة التصريح ودفع    : 05النشاط عدد 
 األداء

 01 02 1أ 60
 خبراء من وزارة المالية

 المدرسة الوطنية للمالية

إعداد وتنفيذ وتقييم   : 06النشاط عدد 
 السياسات العمومية 

 05 02 1أ 32
بالتنسيق مع المصالح المختصة  

 برئاسة الحكومة  

تقنيات التقييم في    : 07النشاط عدد 
الوظيفة العمومية )العون العمومي  

 والخدمات العمومية( 
 02 02 1أ 40

أوخبراء في  مؤسسة تكوينية مختصة 

 المجال

الجودة الشاملة   : 08النشاط عدد 
 والخدمات العمومية 

تكوينية مختصة مؤسسة   03 02 1أ 40  

 مرجعية  :09 النشاط عدد
  "ISO 9001-2015  ومتطلباتها " 

 03 01 1أ 20
مؤسسة تكوينية مختصة أوخبراء في  

 المجال

كيفية التعاطي مع وثائق   :10 النشاط عدد
 المتابعة والتحيين لنظام الجودة

  "ISO 9001-2015  " 
 02 01 1أ 40

في   أوخبراء إطارات من الوزارة

 المجال

إدارة المخاطر في  : 11 النشاط عدد
 الصفقات العمومية

 02 02 1أ 20

التنسيق مع المصالح المختصة  

برئاسة الحكومة الهيئة العامة للطلب 

 العمومي

 أومؤسسة تكوينية مختصة 

التصرف التقديري  : 12النشاط عدد 
 للوظائف والمهن

 02 02 1أ 40

بالهيئة  التنسيق مع المصالح المختصة 

لوظيفة العمومية  ل العامة  

 أومؤسسة تكوينية مختصة 

 02 02 1أ 40 الحراك الوظيفي : 13النشاط عدد 

بالهيئة  التنسيق مع المصالح المختصة 

لوظيفة العمومية  ل العامة  

 أومؤسسة تكوينية مختصة 

التنمية المستدامة   : 14النشاط عدد 
 والمسؤولية المجتمعية 

مؤسسة تكوينية مختصة خبراء أو  02 02 1أ 40  
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 األنشطـــة التكوينيـــة

 المستهدفون 
 مدة التكوين 

 الجهة المكلفة 
 الصنف العدد  بالتكوين

عدد  
 الدورات

 مدة الدورة 
 )باليوم(

االقتصاد االجتماعي   : 15النشاط عدد 
 والتضامني

مؤسسة تكوينية مختصة خبراء أو  02 02 1أ 40  

 الداخليةالرقابة  : 16النشاط عدد 

Contrôle interne   
 خبراء من وزارة المالية 02 03 2و أ 1أ 60

 التدقيق الداخلي  : 17النشاط عدد 

Audit interne 
 02 03 2و أ 1أ 60

إطارات من الوزارة أو خبراء في  

 المجال

 رقابة التصرف  : 18النشاط عدد 

Contrôle de gestion 
 02 03 2و أ 1أ 60

إطارات من الوزارة أو خبراء في  

 المجال

الشراكة بين القطاع   : 19النشاط عدد 
 والقطاع الخاصالعام 

 01 02 2و أ 1أ 40

التنسيق مع المصالح المختصة  

   برئاسة الحكومة

 أو إطارات من الوزارة 

منظومة السالمة    : 20النشاط عدد 
واألمن البحري وحماية البيئة والثروات 

 البحرية
مؤسسة تكوينية مختصة خبراء أو  05 01 2و أ 1أ 20  

باألقمار  استغالل الصور :21النشاط عدد 
الصناعية والتكنولوجيا الحديثة لمتابعة 

المخالفات المترتبة على الملك العمومي 
البحري والحصول على المعطيات البحرية  

 وخاصة التموجات

 خبراء أو مؤسسة تكوينية مختصة  03 01 1أ 10

 02 02 2و أ 1أ LOB  40  : 22النشاط عدد 

 إطارات من الوزارة  

 الماليةمن وزارة أو خبراء 

 المدرسة الوطنية للمالية

التصرف في الميزانية  : 23النشاط عدد 

 حسب األهداف
60 

و   2و أ 1أ
 3أ

03 01 

 إطارات من الوزارة  

 خبراء من وزارة الماليةأو 

 

الميزانية المراعية   : 24النشاط عدد 

 للنوع االجتماعي 
40 

و   2و أ 1أ
 3أ

02 01 
إطارات من الوزارة أو خبراء في  

 المجال

 SIP 40منظومة اآلداء   : 25النشاط عدد 
و   2و أ 1أ

 3أ
02 01 

إطارات من الوزارة أو خبراء في  

 المجال

 40 مبادئ الجودة  : 26النشاط عدد 
و   2و أ 1أ

 3أ
02 01 

إطارات من الوزارة أو خبراء في  

 المجال

مؤسسة تكوينية مختصة خبراء أو  02 01 2و أ 1أ 20 تقنيات التفاوض   : 27النشاط عدد   

: تحديد   هندسة التكوين : 28النشاط عدد 
 الحاجيات 

 02 01 2و أ 1أ 20
إطارات من الوزارة أو خبراء في  

 المجال

:   هندسة التكوين : 29النشاط عدد 
 المتابعة والتقييم 

 02 02 2و أ 1أ 40
إطارات من الوزارة أو خبراء في  

 المجال

الجودة في مجال   : 30النشاط عدد 
 التكوين 

 02 02 2و أ 1أ 40
إطارات من الوزارة أو خبراء في  

 المجال

 مؤسسة تكوينية مختصة  03 01 1أ 20 آليات التكوين عن بعد : 31النشاط عدد 

 مؤسسة تكوينية مختصة  03 02 1أ 40 التخطيط اإلستراتيجي   : 32النشاط عدد 

 مؤسسة تكوينية مختصة  02 02 1أ 40 إدارة األزمات  : 33النشاط عدد 

اإلستقبال  مهارات  :34النشاط عدد 
 المباشر والتواصل بالمصالح العمومية 

 02 02 2و أ 1أ 40

مؤسسة تكوينية مختصة أوبالتنسيق  

  بالهيئة العامةمع المصالح المختصة  

لوظيفة العمومية  ل  
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 األنشطـــة التكوينيـــة

 المستهدفون 
 مدة التكوين 

 الجهة المكلفة 
 الصنف العدد  بالتكوين

عدد  
 الدورات

 مدة الدورة 
 )باليوم(

  اإلستقبالمهارات  :35النشاط عدد 
 الهاتفي بالمصالح العمومية 

 01 02 2و أ 1أ 40

مؤسسة تكوينية مختصة أوبالتنسيق  

  بالهيئة العامةمع المصالح المختصة  

لوظيفة العمومية  ل  

تقنبات اإلتصال    : 36النشاط عدد 
 والتواصل السياسي 

 02 01  1أ 15
خبراء من وزارة الخارجية أو 

 مؤسسة تكوينية مختصة 

 01 02 2و أ 1أ 40 البيانات المفتوحة  : 37النشاط عدد 

التنسيق مع المصالح المختصة  

 برئاسة الحكومة  

 أومؤسسة تكوينية مختصة 

القيادة اإلدارية وإدارة  : 38النشاط عدد 
 التغيير

 05 02 2و أ 1أ 40
معهد  –المدرسة الوطنية لإلدارة 

 القيادة اإلدارية

عالمة مرحبا لإلستقبال    : 39النشاط عدد 
 صلب المصالح العمومية 

 02 02 2و أ 1أ 40
خبراء أوبالتنسيق مع المصالح المختصة 

 بالهيئة العامة للوظيفة العمومية  

جودة التشريعات:    : 40النشاط عدد 
 تقنيات إعداد وتحرير النصوص القانونية 

 02 02 2و أ 1أ 40

إطارات من الوزارة أو بالتنسيق مع  

المصالح القانون والتشريع برئاسة  

 الحكومة 

 مؤسسة تكوينية مختصة  ساعة  40 01 2و أ 1أ 50 إنجليزية األعمال  : 41النشاط عدد 

 01 04 3وأ 2، أ1أ TUNEPS  Niv.1 60:  42النشاط عدد

 01 04 3وأ 2، أ1أ TUNEPS  Niv.2 60: 43 النشاط عدد إطارات من الوزارة 

 مراجعة األثمان   منظومة :44 النشاط عدد

Fluctuation des prix  
 01 02 3وأ 2، أ1أ 30

منظومة التصرف في :45النشاط 
 المراسالت "عليسة"

 إطارات من الوزارة  02 08 3وأ 2، أ1أ 120

منظومة التصرف   :46 النشاط عدد
 ومتابعة المشاريع العمومية

 02 02 2، أ1أ 30

 المركز الوطني لإلعالمية 

 03 02 3وأ 2، أ1أ Ges parc " 40منظومة ": 47النشاط عدد 

منظومة متابعة  : 48النشاط عدد 
 GPS-GPRSأسطول النقل   

 01 02 3وأ 2، أ1أ 60

 02 01 2، أ1أ 20 " منقوالتمنظومة " :49 النشاط عدد

 02 01 2، أ1أ 20 "مخزونمنظومة " :50 النشاط عدد

 02 01 3وأ 2، أ1أ 10 " إنصاف" منظومة  : :51 النشاط عدد

 02 01 3وأ 2، أ1أ 10 منظومة  : " أدب" :52 النشاط عدد

" التصرف في   منظومة :53 النشاط عدد
 العقارات " 

 02 01 3وأ 2، أ1أ 10
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 حاجات خصوصية   5-2

  : واإلعالمية المتخصصة محور اإلدارة اإللكترونية 5-2-1

 التكوينيـــةاألنشطـــة 

 المستهدفون 
 مدة التكوين 

 الجهة المكلفة 
 الصنف العدد  بالتكوين

عدد  
 الدورات

 مدة الدورة 
 )باليوم(

 :  54النشاط عدد 
 التمكن من منظومة التراسل اإللكتروني

 01 02 و ب 3، أ2أ 40

 إطارات من الوزارة 

 

 02 02 3وأ 2أ Excel Niveau1 30  : 55 النشاط عدد

 02 02 3وأ 2، أ1أ Excel Niveau2 30  : 56 النشاط عدد

 02 02 3وأ 2، أ1أ Power Point  30: 57 النشاط عدد

 03 04  2، أ1أ MSproject 60:  58 النشاط عدد

 03 01 2، أ1أ 15 السالمة المعلوماتية  : 59 النشاط عدد

مؤسسة تكوينية مختصة  
 في المجال أوخبراء

 ARC GIS -Arc : 60 النشاط عدد

Hydro  
 03 01  2، أ1أ 15

 03 01  2، أ1أ SWMM  15 : 61 النشاط عدد

 01 04 3وأ 2، أ1أ 60 مواطن  - منظومة ء :62النشاط عدد 
التنسيق مع المصالح المختصة  

 برئاسة الحكومة  

التصرف اإللكتروني   : 63النشاط عدد 
 في الوثائق

 01 02 3وأ 2، أ1أ 40
إطارات من الوزارة أوخبراء  

 في المجال

التصرف اإللكتروني   : 64النشاط عدد 
 المراسالت اإلداريةفي 

 01 01 3وأ 2، أ1أ 15

مؤسسة األرشيف الوطني 
 التونسي

الوثائق الرقمية   : 65النشاط عدد 
 والتشريع التونسي

 01 01 3وأ 2، أ1أ 15

الذاكرة الرقمية   : 66النشاط عدد 
 ومخاطر اإلندثار

 01 01 3وأ 2، أ1أ 15

مواقع الواب والبوابات   : 67النشاط عدد 
 الرسمية

 01 01 3وأ 2، أ1أ 15

صفحات المؤسسات    : 68النشاط عدد 
والرسمية على منصات    العمومية

 التواصل اإلجتماعي 
 01 01 3وأ 2، أ1أ 15

 

 اإلداري بالمصالح العمومية :تعميـم نظام الجـودة والعمل ور ـمح 5-2-2

 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين  المستهـدفــون  األنشطـة التكوينيـة 
عدد   الصنف العدد  بالتكوين

 الدورات
 مدة الدورة 
 )باليوم(

مدونة سلوك وأخالقيات  : 69النشاط عدد 
 العون العمومي

 01 02 3وأ 2، أ1أ 60

إطارات من الوزارة أو بالتنسيق  
الهيئة  مع المصالح المختصة 

 لوظيفة العمومية  ل العامة

التصرف في األرشيف :  70النشاط عدد 

 وتطبيق نظام التصنيف  الجاري
 01 01 3وأ 2، أ1أ 15

أو مؤسسة   إطارات من الوزارة
التصرف في األرشيف : 71النشاط عدد  التونسي األرشيف الوطني

 الوسيط
 01 02 3وأ 2، أ1أ 40

 01 02 3وأ 2، أ1أ 60 قانون النفاذ إلى المعلومة: 72 عدد النشاط
خبراء أو  إطارات من الوزارة
 في المجال
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 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين  المستهـدفــون  األنشطـة التكوينيـة 
عدد   الصنف العدد  بالتكوين

 الدورات
 مدة الدورة 
 )باليوم(

السالمة المهنية في  : 73النشاط عدد 
 .الحضائر

 خبراء في المجال 02 02 2وأ 1أ 60

قانون حماية  :  74النشاط عدد 
 المعطيات الشخصية 

 01 02 2وأ 1أ 40
من الهيئة الوطنية لحماية  خبراء 

 المعطيات الشخصية 

مهام ومسؤوليات أعضاء  : 75 النشاط عدد
 مجالس اإلدارة 

خبراء في المجال أو   02 02 1أ 40
 إطارات من الوزارة 

قراءة وتحليل القوائم  : 76 النشاط عدد
 المالية للشركات

 02 02 1أ 40

  

       : النهوض بالموارد البشريةمحور  5-2-3

 الجهـة المكلفـة بالتكوين مدة التكوين  المستهـدفــون  األنشطـة التكوينيـة 

عدد   الصنف العدد  
 الدورات

 مدة الدورة 
 )باليوم(

 02 02 1أ 40 إدارة النزاعات: 77عدد  النشاط
مؤسسة أو  خبراء في المجال

 تكوينية مختصة 

 Méthode de  : 78النشاط عدد 
résolution de problèmes en 

groupe (MRPG) 

 03 01 1أ 15
مؤسسة أو  خبراء في المجال

 تكوينية مختصة 

 

 :محور الصفقات والمحاسبة العموميّة 4- 5-2

 الجهـة المكلفـة بالتكوين مدة التكوين  المستهـدفــون  األنشطـة التكوينيـة

عدد   الصنف  العدد 
 الدورات

 مدة الدورة 
 )باليوم(

لسنة   1039األمر عدد  :79 النشاط عدد
  2014مارس  13المؤرخ في  2014

 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

 01 02 2وأ 1أ 40

 
 
 
 

أو  إطارات من الوزارة 
الهيئة العليا للطلب إطارات من 

 العمومي برئاسة الحكومة 
 

إعداد المخططات   :80 النشاط عدد
 التقديرية السنوية للصفقات.  

 01 01 2وأ 1أ 30

الضمانات المالية في  :81 النشاط عدد

 .  الصفقات العمومية 
 01 02 2وأ 1أ 30

فسخ الصفقات   :82 النشاط عدد

 .  العمومية
 01 02 2وأ 1أ 30

إختصاص هياكل رقابة   :83 النشاط عدد

 .  العمومية  الصفقات
 01 02 2وأ 1أ 30

التظلم وتسوية النزاعات   :84 النشاط عدد

 .  في مجال الصفقات العمومية
 01 02 2وأ 1أ 30

طرق الخالص في  :85 النشاط عدد

 .  الصفقات العمومية 
 01 02 2وأ 1أ 30

 01 02 2وأ 1أ 60 األختام النهائية.   :86 النشاط عدد
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 : الخصوصية واإلدارات بالوزارةالمواضيع الفنية على مستوى الهياكل  5- 5-2

 

 الجهـة المكلفـة   مدة التكوين  المستهـدفــون  األنشطـة التكوينيـة
عدد   الصنف  العدد  بالتكوين 

 الدورات
مدة  
 الدورة 
 )باليوم(

 Etudes géotechniques et :87 النشـاط عدد

reconnaissance des sols 
 03 02 2وأ 1أ 40

مؤسسة تكوينية  
 مختصة  

 أو خبراء في المجال

 Etude hydrologique et :88 النشـاط عدد

hydraulique 
 03 02 2وأ 1أ 40

 Entretien des routes et des :89 النشـاط عدد

ouvrages 
 03 02 2وأ 1أ 40

معايير السالمة المرورية في مشاريع   :90 النشـاط عدد
 الجسور والطرقات: تشخيص اإلخالالت 

 03 02 2وأ 1أ 40

  Technologie BIM :91 النشـاط عدد
(Building Information Modeling) 

 03 02 2وأ 1أ 40
مؤسسة تكوينية  

 مختصة 

في مجال أساليب، تنظيم وتسيير حضيرة   :92 النشـاط عدد

 البنايات المدنية
 01 04 2، أ1أ 60

إطارات من الوزارة  

 أو خبراء في المجال 

 03 01 2وأ 1أ 15 السبر الجيوتقني في ميدان البناء  :93 النشـاط عدد

مؤسسة تكوينية  
 مختصة  

 أوخبراء في المجال

الخرسانة الجاهزة لإلستعمال في تركيبة   :94 النشـاط عدد
-الخصائص-اإلختبارات-المنشآت البحرية: المكونات

 المواصفات

 03 01 2وأ 1أ 15

  التغيرات المناخية وتأثيرها على :95 النشـاط عدد
 التخطيط الترابي 

 02 01 2وأ 1أ 20

الخاصة بالخرسانة   اإلختبارات: 96 النشـاط عدد
 والخرسانة اإلسفلتية والمواد المكونة لها.

 02 04 2وأ 1أ 60
مركز التجارب  
 وتقنيات البناء 

 

 :التكوين المستمر 6- 5-2

 الجهـة المكلفـة بالتكوين مدة التكوين  المستهـدفــون  النشاط

 الصنف العدد 

 : 97النشاط عدد 
 إلى رتبة تقني أول. دورة تكوينية لإلرتقاء

 معهد عالي للدراسات التكنولوجية   أشهر 06 3أ 25
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 : محور الرسكلة 7- 5-2
 

مدة الدورة   المستهـدفــون  النشاط
 الواحدة

 الجهـة المكلفـة بالتكوين

 الصنف العدد 

 :  98د النشاط عد
ن  رسكلة سائقيتكوين وتنظيم دورات  

سياقة  )رخصة الثقيلة  اآلالتلتأهيلهم لسياقة 
 ( جصنف 

دورتان 
(02  ) 
(5x2 ) 

اآلالت  سائقي 

 الثقيلة 
 حسب العروض
 

 مهني  التكوين للمركز 

 :  99د النشاط عد
المساندة الفنية ورسكلة سائقي اآلالت  

 الماسحة والميكانيكيين  
دورتان 

(02 ) 
سائقين 

 وميكانيكيين 

 يوم واحد

 
 وفنيين من إدارة المعدات إطارات 

 

 (Formations de formateurs - certifiés)ينمكونتكوين محور  5-2-8

 

 األنشطـــة التكوينيـــة
 المستهدفون

 الجهة المكلفة بالتكوين
 الصنف  العدد 

 مؤسسة تكوينية مختصة    1أ 10 تكوين مكونين   : 100 النشاط عدد

إدارة  في شهادة احتراف : 101 النشاط عدد
 PMPالمشاريع  

 مؤسسة تكوينية مختصة    1أ 07

تكوين تحضيري للشهادة    : 102عدد  النشاط
 ( C.I.Aالدولية في التدقيق الداخلي ) 

03 

 

1أ  مؤسسة تكوينية مختصة  

 

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

 التجهيز واإلسكان   ةوزير

 

 (2022ي )ـدولـال اونـــ. التع6

 

 :من الواردةحسب العروض  في ملتقيات ودورات تكوينية  تتم المشاركات عند اإلقتضاء •

 . لوظيفة العموميةالهيئة العامة ل  -

 المدرسة الوطنية لإلدارة.  -

 . وزارة الشؤون الخارجية -

 . أو وزارات أخرى والتعاون الدولي واالستثمار   لتنميةا   وزارة -

لمشاركة في دورات تكوينية تهم القطاع تنظمها جمعيات ومنظمات ل لدعوات  لبعض ا تتم اإلستجابة   •

 علمية ومهنية إقليمية ودولية. 
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 اإلدارة  الموضوع الجمهور المستهدف التاريخ 

 2022يوم في الثالثي األول من 
المديرين العامين والمديرين  
 المركزيين والمديرين الجهويين 

 اإلجتماع الدوري للمديرين الجهويين

اإلدارة العامة   –الديوان 
للتنسيق بين اإلدارات 

 الجهوية 

 اإلجتماع الدوري للمديرين الجهويين 2022يوم في الثالثي الرابع من 

يوم في الثالثي الثاني من 
2022 

كواهي مديري الجسور والطرقات  
ورؤساء مصالح صيانة واستغالل 

 الطرقات 
 ندوة خاصة بدراسة مسائل تتعلق بصيانة واستغالل الطرقات  

يوم في الثالثي الثاني من 
2022 

كواهي مديري الجسور والطرقات  
 والدراسات واألشغال الجديدة 

 ندوة خاصة بدراسة مسائل تتعلق بالدراسات واألشغال الجديدة 

من   الثالثيوم في الثالثي 
2022 

ورؤساء   مديري  مصالح  كواهي 
 البنايات المدنية

 ندوة خاصة بدراسة مسائل تتعلق بالبنايات المدنية  
من   الثالثيوم في الثالثي 

2022 
مصالح   والتهيئة رؤساء  اإلسكان 

 الترابية 
 ندوة خاصة بدراسة مسائل تتعلق باإلسكان والتهيئة الترابية  

ممثلي اإلدارات الجهوية والمركزية  

 المتدخلة في الموضوعجميع األطراف 
 

للمصالح  اإلدارة العامة   المحافظة على الملك العمومي البحري وارتفاقاته 
ممثلي اإلدارات الجهوية والمركزية   الجوية والبحرية 

 جميع األطراف المتدخلة في الموضوع
 

 يوم دراسي حول تثمين وتهيئة سبخة السيجومي* 

 التقنيات الحديثة في ميدان البناء المستدام والبيئة والصحة  جميع األصناف الفنية  2022يوم في الثالثي الثاني من 

اإلدارة العامة للبنايات  
 المدنية 

 PATHOLOGIE ET EXPERTISE DE BATIMENT   جميع األصناف الفنية  2022يوم في الثالثي الثاني من 

 Eco-conception (Bâtiments écologiques et durables) جميع األصناف الفنية  2022يوم في الثالثي الرابع من 

 جميع األصناف الفنية  2022يوم في الثالثي الرابع من 
ContrôleQualité des travaux 

مراقبة الجودة والسالمة في أشغال البناء   

 األيام الدراسية والملتقيات . 7
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 اإلدارة  الموضوع الجمهور المستهدف التاريخ 

 2022يوم في الثالثي األول من 

 إطارات مركزية وجهوية

 من أجل وحدة وتماسك المجال الترابي  المدن الصغرى والمتوسطة شبكة

للتهيئة  اإلدارة العامة  
 الترابية 

 آفاق التهيئة الترابية والتخطيط اإلستراتيجي في ظل االمركزية 2022يوم في الثالثي الثاني من 

 2022يوم في الثالثي الرابع من 
المرصد الوطني لديناميكية المجال الترابي : اآلفاق والتناغم مع السياسات  

 العمومية القطاعية 

  2022يوم في الثالثي الثاني من 

 إطارات مركزية وجهوية 
 لألرشيف اليوم العالمي 

اإلدارة العامة للمصالح  
 المشتركة

 اليوم الوطني لألرشيف  2022يوم في الثالثي الرابع من 

  2022يوم في الثالثي األول من 

 إطارات مركزية وجهوية 
 الندوة الدورية لإلطارات الجهوية المكلفة بالشؤون اإلدارية والمالية 

 الندوة الدورية لإلطارات الجهوية المكلفة بالشؤون اإلدارية والمالية  2022يوم في الثالثي الرابع من 

وجهوية   2022يوم في الثالثي األول من  مركزية  وكافة إدارات 

 المصالح المعنية بالموضوع 
 يوم دراسي حول "الخصوصيات المعمارية لجهة الشمال الغربي". 

 إدارة التعمير 

 حول "الخصوصيات المعمارية لجهة الوسط الغربي". ورشة عمل 2022يوم في الثالثي األول من 

 يوم إعالمي لعرض نتائج دراسة حول "المقابر بجهة تونس الكبرى"  2022يوم في الثالثي األول من 

 الرابطة" يوم دراسي حول دراسة "الهيكلة العمرانية لهضبة   2022يوم في الثالثي األول من 

من   الثانيفي الثالثي أيام  03
 جنوب(-وسط-)شمال  2022

 مجلة التهيئة الترابية والتعمير 

 2022أكتوبر 
وجهوية   مركزية  وكافة إدارات 

 باليوم العالمي واليوم العربي لإلسكان  ندوة علمية بمناسبة اإلحتفال المصالح المعنية بالموضوع 

 2022ماي  اإلدارة العامة لإلسكان 
الجاري بها   إدارات مركزية وجهوية  ندوة لمعالجة أهم اإلشكاليات المتعلقة بتطبيق القوانين والتشريعات 

 العمل في ميدان اإلسكان 

 2022ماي 

مركزيا   الورشات  مصالح  تقنيي 
 أهمية وأليات المحافظة والعناية بالمعداتيوم دراسي حول   وجهويا

اإلدارة العامة للجسور 
 والطرقات 
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 اإلدارة  الموضوع الجمهور المستهدف التاريخ 

  األولفي الثالثي أيام  03 -
- وسط-)شمال  2022من 

 نوب(ج

  ت وحدة السكن االجتماعي واإلدارا
بملف  )المكلفين  للتجهيز  الجهوية 

باإلدارا االجتماعي    ت السكن 
 الجهوية للتجهيز(..

 يوم دراسي حول البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي

وحدة التصرف حسب 
البرنامج   إلنجاز األهداف

الخصوصي للسكن  
 االجتماعي 

يوم في الثالثي الثاني من 
2022 

كواهي مديري الجسور والطرقات  
ورؤساء مصالح صيانة واستغالل 

 الطرقات 
 ندوة خاصة بدراسة مسائل تتعلق بصيانة واستغالل الطرقات  

اإلدارة العامة للتنسيق بين  
 اإلدارات الجهوية

يوم في الثالثي الثاني من 
2022 

كواهي مديري الجسور والطرقات  
 والدراسات واألشغال الجديدة 

 ندوة خاصة بدراسة مسائل تتعلق بالدراسات واألشغال الجديدة 

من   الثالثيوم في الثالثي 
2022 

مصالح   ورؤساء  مديري  كواهي 
 البنايات المدنية

 ندوة خاصة بدراسة مسائل تتعلق بالبنايات المدنية  

من   الثالثيوم في الثالثي 
2022 

مصالح   والتهيئة  رؤساء  اإلسكان 
 الترابية 

 ندوة خاصة بدراسة مسائل تتعلق باإلسكان والتهيئة الترابية  

 التجهيز واإلسكان  ة وزير  ةهذا ويمكن برمجة ملتقيات وأيام دراسية أخرى بعد الموافقة المسبقة للسيد
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 2021تقرير حول تنفيذ مخطط التكوين بعنوان سنة . 8
 

 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد   ( بالدينارا)
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

01 
ندوة حول" متابعة تنفيذ برنامج تهذيب  

 وإدماج األحياء السكنية" 
 1 جانفي  08 0 17 9 8 إطارات   37

المرادي  

 قمرت 
 1381680 إطارات وخبراء  الديوان  

02 
ندوة حول" متابعة تنفيذ برنامج  السكن  

 االجتماعي:اإلشكاليات والحلول" 
 1 جانفي  19 7 15 14 8 إطارات   28

المرادي  

 قمرت 
 367640 إطارات وخبراء  الديوان  

03 
  2020ندوة حول "تقييم ميزانية 

 " 2021وإستشراف تنفيذ ميزانية  
 1 جانفي  21 0 46 36 10 إطارات   48

المرادي  

 قمرت 
 2611860 إطارات   الديوان  

04 
ندوة حول "المنظومة الوطنية لمتابعة و  

 تقييم المشاريع العمومية " 
 1 فيفري 10 0 58 42 16 إطارات   64

المرادي  

 قمرت 
 2963340 إطارات و خبراء  الديوان  

05 
ندوة حول" المشاريع المهيكلة بوالية  

مدنين و متابعة اإلستعدادات للقمة  

 الفرنكوفونية " 

 1 مارس   31 0 24 16 8 إطارات   76
المرادي  

 قمرت 
 4064240 إطارات و خبراء  الديوان  

 1 أفريل  07 0 16 9 7 إطارات   20 ورشة حول "برنامج السكن االجتماعي "  06
المرادي  

 قمرت 
 323200 إطارات   الديوان  

07 
ورشة حول "برنامج إحياء المراكز  

 العمرانية القديمة بتونس " 
 1 ماي  07 0 8 4 4 إطارات   20

مدينة العلوم  

 بتونس 
 160000 إطارات و خبراء  الديوان  

08 
ندوة حول "متابعة المشاريع بوالية  

 القصرين " 
 1 جوان  10 2 20 19 3 إطارات   69

المرادي  

 قمرت 
 3373400 إطارات و خبراء  الديوان  

 1 جوان  14 4 10 7 7 فما فوق  3أ 14 مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي  09
مركز علوم  

 المهندس 

إ,ع للمصالح  

 المشتركة 

-نصر نصر

 متصرف رئيس 
477447 

10 
Déclinaison opérationnelle et 

de performance 
 عن بعد  1 جوان  15 5 7 7 5 إطارات   12

وحدة التصرف في  

ميزانية حسب  ال

 األهداف 

- سهام بن سلطان

GBO 
90000 

 1 جوان  15 16 1 14 3 إطارات   17 مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي  11
مركز علوم  

 المهندس 

إ,ع للمصالح  

 المشتركة 

-نصر نصر

 متصرف رئيس 
500238 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد   ( بالدينارا)
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

 1 جوان  15 4 2 3 3 إطارات  6 التمكن من منظومة التراسل اإللكتروني  12
قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

- حامد طوزي

مهندس رئيس+ 

-روضة حنشي 

 تقني 

316746 

13 Excel Niveau1 10 
إطارات و  

 أعوان 
 90000 أحمد الحسناوي    عن بعد  2 جوان  17و  16 10 0 3 7

14 
جودة التشريعات : تقنيات إعداد وتحرير  

 النصوص القانونية 
21 

إطارات و  

 أعوان 
 1 جوان  17 16 5 16 5

مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع للشؤون القانونية 

م  -خديجة عالني

 مصالح عمومية 
523029 

15 
التشريعات : تقنيات إعداد وتحرير  جودة 

 النصوص القانونية 
24 

إطارات و  

 أعوان 
 1 جوان  18 24 0 20 4

مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع للشؤون القانونية 

م  -خديجة عالني

 مصالح عمومية 
636984 

 33 مقاربة النوع اإلجتماعي   16
إطارات و  

 أعوان 
 عن بعد  1 جوان  18 6 27 10 23

حسب   و,مميزانية 

 األهداف 

- سهام بن سلطان

GBO 
90000 

 1 جوان  18 0 9 5 4   9 التمكن من منظومة التراسل اإللكتروني  17
قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

- حامد طوزي

 مهندس رئيس 
317910 

18 
Déclinaison opérationnelle et 

de performance 
30 

إطارات و  

 أعوان 
 عن بعد  1 جوان  21 29 1 18 18

مميزانية حسب  و,

 األهداف 
 90000 سهام بن سلطان 

19 
المؤرخ في   2014لسنة   1039األمر عدد 

والمتعلق بتنظيم   2014مارس  13

 الصفقات العمومية. 

23 
إطارات و  

 أعوان 
 1 جوان  21 7 16 12 11

مركز علوم  

 المهندس 
 إ,الصفقات 

-سامي خي

 مهندس عام 
614193 

20 Excel Niveau1 12 
إطارات و  

 أعوان 
 2 جوان  22و  21 0 12 6 6

قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

  -هيثم المشرقي

 تقني 
681402 

21      Gestion SI Performance  11 
إطارات و  

 أعوان 
 عن بعد  1 جوان  22 0 11 5 6

و,مميزانية حسب  

 األهداف 

جيالني  

-الجالصي

 مهندس 

90000 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد   ( بالدينارا)
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

 22 مقاربة النوع اإلجتماعي   22
إطارات و  

 أعوان 
 عن بعد  1 جوان  22 21 1 13 9

ميزانية حسب  وحدة ال

 األهداف 

- سهام بن سلطان

GBO 
90000 

23 
إعداد المخططات التقديرية السنوية  

 للصفقات.  
20 

إطارات و  

 أعوان 
 1 جوان  22 6 14 13 7

مركز علوم  

 المهندس 

للجسور   .ع.إ

 والطرقات 

- محرز سليمان

م,مصالح  

 عمومية 

545820 

24 Excel Niveau1 20 
إطارات و  

 أعوان 
 180000 أحمد الحسناوي  إ,ج باجة  عن بعد  2 جوان  23و  22 20 0 18 2

25      Gestion SI Performance  13 
إطارات و  

 أعوان 
 عن بعد  1 جوان  23 12 1 12 1

ميزانية حسب  وحدة ال

 األهداف 
 90000 جيالني الجالصي 

 29 الضمانات المالية في الصفقات العمومية.   26
إطارات و  

 أعوان 
 1 جوان  23 9 20 17 12

مركز علوم  

 المهندس 

للمصالح   .ع.إ

 المشتركة 

-نصر نصر

 متصرف رئيس 
659775 

27 Excel Niveau1 14 
إطارات و  

 أعوان 
 2 جوان  24و  23 5 9 12 2

قاعة  

 اإلعالمية 
 اإلعالمية .إ

  -هيثم المشرقي

 تقني 
772566 

28      Gestion SI Performance  12 
إطارات و  

 أعوان 
 عن بعد  1 جوان  24 2 10 5 7

ميزانية حسب  وحدة ال

 األهداف 
 90000 جيالني الجالصي 

29 
إعداد المخططات التقديرية السنوية  

 للصفقات.  
34 

إطارات و  

 أعوان 
 1 جوان  24 34 0 27 7

مركز علوم  

 المهندس 

للجسور   .ع.إ

 والطرقات 

- محرز سليمان

م,مصالح  

 عمومية 

659775 

30      Gestion SI Performance  29 
إطارات و  

 أعوان 
 عن بعد  1 جوان  25 29 0 21 8

ميزانية حسب  وحدة ال

 األهداف 
 90000 جيالني الجالصي 

 33 فسخ الصفقات العمومية.   31
إطارات و  

 أعوان 
 1 جوان  25 12 21 17 16

علوم  مركز 

 المهندس 
 الصفقات .إ

-سامي خي

 مهندس عام 
636984 

 14 التمكن من منظومة التراسل اإللكتروني  32
إطارات و  

 أعوان 
 1 جوان  25 13 1 8 6

قاعة  

 اإلعالمية 
 اإلعالمية .إ

عبد الرؤوف  

 تقني -الفاسي
295119 

33 
المؤرخ في   2014لسنة   1039األمر عدد 

والمتعلق بتنظيم   2014مارس  13

 الصفقات العمومية. 

30 
إطارات و  

 أعوان 
 1 جوان  28 30 0 20 10

مركز علوم  

 المهندس 
 الصفقات .إ

-سامي خي

 مهندس عام 
636984 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد   ( بالدينارا)
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

34 Excel Niveau2 10 
إطارات و  

 أعوان 
 2 جوان  29و  28 1 9 4 6

قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

-علي بن يحى 

 تقني 
269760 

35 
النزاعات في مجال   التظلم و تسوية

 الصفقات العمومية.  
 1 جوان  29 8 21 23 6 إطارات  29

مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع للبنايات المدنية 

-عدنان العرفاوي

 مهندس أول 
591402 

 25 الضمانات المالية في الصفقات العمومية.   36
إطارات و  

 أعوان 
 1 جوان  30 25 0 18 7

مركز علوم  

 المهندس 

للمصالح   إ,ع

 المشتركة 

-نصر نصر

 متصرف رئيس 
545820 

37 Excel Niveau2 10 
إطارات و  

 أعوان 
 1 جوان   30 1 9 7 3

قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

-علي بن يحى 

 تقني 
407910 

38 
يوم دراسي حول " اإلجراءات الجديدة  

 "   2021بقانون المالية  
 1 جوان  30 20 16 20 16 إطارات  36

المرادي  

 قمرت 
  

إطارات من  

 الوزارة 
2011920 

39 
ورشة تكوين حول قانون النفاذ إلى  

 المعلومة 
 عن بعد  1 جويلية  06 2 10 8 4 إطارات  12

مكتب العالقات مع  

 المواطن 

  -عائشة محجوب

 مدير 
90000 

40 
ورشة تكوين حول قانون النفاذ إلى  

 المعلومة 
32 

إطارات و  

 أعوان 
 بعد عن  1 جويلية  07 32 0 24 8

مكتب العالقات مع  

 المواطن 

  -عائشة محجوب

 مدير 
90000 

41 
ورشة عمل حول :متابعة تطبيق مقتضيات  

 9001و بنود مواصفة إيزو 
 1 سبتمبر  30 4 13 11 6 إطارات  17

مركز علوم  

 المهندس 

مكتب تكوين خاص  

MBAconsultant 

-الشريف الزين 

 مكرم عمري
0 

42 
جلسة عمل حول تهيئة مسرح الهواء  

 الطلق بجربة حومة السوق  
 الديوان   جزيرة جربة   1 أكتوبر   0 1 0 6 5 1 إطارات  39

إطارات من  

مختلف الهياكل  

 المتدخلة 

18250000 

43 
حول متابعة تقدم المشاريع في إطار   ندوة

للقمة الفرنكوفونية بجربة حومة   اإلستعداد

 السوق 

 الديوان   جزيرة جربة   1 أكتوبر   0 1 5 3 8 0 إطارات  37

إطارات من  

مختلف الهياكل  

 المتدخلة 

 

 1 أكتوبر  2 22 28 42 8 إطارات  50 الندوة الدورية للمديرين الجهويين   44
نزل  

dejerba  
 الديوان  

إطارات من  

 الوزارة 
 

45 
تكوينية حول السالمة "التدخل  دورة 

 األولي " 
14 

إطارات و  

 أعوان 
 4 أكتوبر  8و 7و 6و5 0 14 13 1

مركز علوم  

 المهندس 

إطار من الحماية  

 المدنية 

المالزم سفيان  

 بن عمار 
5909325 

46 
دورة تكوينية حول السالمة "التدخل  

 األولي " 
 0 14 14 0 إطارات  14

  14و13و 12و 11

 أكتوبر 
4 

مركز علوم  

 المهندس 

إطار من الحماية  

 المدنية 

المالزم سفيان  

 بن عمار 
5567460 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد   ( بالدينارا)
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

47 
دورة تكوينية حول التصرف اإلداري  

 الحديث )دفعة أولى ( 
 4 20 12 12 إطارات  24

أكتوبر إلى   20من 

 نوفمبر  05
10 

المدرسة  

الوطنية  

 لإلدارة 

المدرسة الوطنية  

 لإلدارة 

أساتذة من  

 المدرسة
16800000 

48 
اليوم العالمي و العربي لإلسكان و اليوم  

 العالمي للمدن 
 1 أكتوبر  29 55 59 62 52 إطارات  169

المرادي  

 قمرت 
 إ,ع لإلسكان  

إطارات من  

 الوزارة 
7989100 

دورة لتكونين المكونين حول منظومة   49

 عليسة 

 10 1 7 4 إطارات  11
  9و   8و   2و1

 نوفمبر 
4 

قاعة  

 اإلعالمية 
 اإلعالمية إ,

مكتب تكوين  

خاص 

"NEOLedge 

627234 

دورة لتكونين المكونين حول منظومة   50

 عليسة 

 0 7 4 3 إطارات  7
  11و10و 4و3

 نوفمبر 
4 

قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

مكتب تكوين  

خاص 

"NEOLedge 

751461 

51 
ورشة تكوين حول "فسخ الصفقات  

 العمومية  
 1 نوفمبر  4 25 2 24 3 إطارات  27

مركز علوم  

 المهندس 
 إ, الصفقات  

-سامي خي

 مهندس عام 
601032 

52 
 الندوة الدورية للمديرين الجهويين  

 1 نوفمبر  4 27 34 49 12 إطارات  61
المرادي  

 قمرت 
 الديوان 

إطارات من  

 الوزارة 
5749527 

53 
ورشة حول التظلم و تسوية النزاعات في  

 مجال الصفقات العمومية 
 1 نوفمبر   05 23 2 23 2 إطارات  25

مركز علوم  

 المهندس 
 إ,التكوين 

-عدنان العرفاوي

 مهندس أول 
601032 

54 
 دورة تكوينية حول منظومة عليسة  

13 
إطارات و  

 أعوان  
 1 نوفمبر   05 10 3 10 3

قاعة  

 اإلعالمية 
 اإلعالمية إ,

-علي بن يحى 

 تقني 
290304 

55 
 ورشة تكوين حول " األختام النهائية "  

18 
إطارات و  

 أعوان  
 1 نوفمبر  08 10 8 14 4

مركز علوم  

 المهندس 

إ.ع.للجسور  

 والطرقات 

  -مصباح الزايدي

 كاهية مدير 
477447 

56 
 ورشة تكوين حول " األختام النهائية "  

34 
إطارات و  

 أعوان  
 1 نوفمبر  09 34 0 27 7

مركز علوم  

 المهندس 

إ.ع.للجسور  

 والطرقات 

  -مصباح الزايدي

 كاهية مدير 
659775 

57 
دورة تكوينية حول "منظومة التصرف في  

 المراسالت "عليسة " 
13 

إطارات و  

 أعوان  
 1 نوفمبر  12 5 8 3 10

قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

-علي بن يحى 

 تقني 
409074 

58 
دورة تكوينية حول " هندسة التكوين :  

 المتابعة و التقييم 
 2 نوفمبر  16و  15 13 15 11 17 إطارات  28

مركز علوم  

 المهندس 
 إ,التكوين 

عبد المجيد  

 مدير -المولهي 
1091640 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد   ( بالدينارا)
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

59 Excel Niveau2 23  180000 أحمد الحسناوي  إ,ج باجة  عن بعد  2 نوفمبر  15-16 23 0 13 10 إطارات 

دورة لتكوين المكونين حول منظومة   60

 عليسة 

 3 2 5 0 إطارات  5
23-22-16 -

 نوفمبر 15
4 

قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

مكتب تكوين  

خاص 

"NEOLedge 

519378 

61 
مشاركة في دورة تكوينية حول "التصرف  

 في األرشيف الجاري " 
 1 نوفمبر  17 2 3 1 4 إطارات  5

األرشيف 
 الوطني 

 األرشيف الوطني 
إطارات من  

 األرشيف الوطني  
1000000 

 2 نوفمبر  17-19 3 13 10 6 إطارات  MS Project " 16دورة تكوينية حول " 62
قاعة  

 اإلعالمية 
 الديوان 

- منير الوسالتي

 محلل عام 
1212777 

 180000 أحمد الحسناوي  إ,ج باجة  عن بعد  2 نوفمبر  19و  18 11 1 7 5 إطارات  WORD  NIV 2 12دورة تكوينية " 63

64 
دورة تكوينية حول التصرف اإلداري  

 الحديث)دفعة ثانية ( 
 20 0 15 5 إطارات  20

نوفمبر إلى   18من 

 ديسمبر  24
10 

المدرسة  

الوطنية  

 لإلدارة 

المدرسة الوطنية  

 لإلدارة 
 14000000 خبراء 

65 
إعالمي لتقديم موقع الواب الجديد  يوم  

 للهيئة العليا للطلب العمومي  
 1 نوفمبر  19 2 12 6 8 إطارات  16

مركز علوم  

 المهندس 
 إ,الصفقات 

-سامي خي

 مهندس عام 
504411 

 180000 أحمد الحسناوي  إ,ج باجة  عن بعد  2 نوفمبر   23و  22 22 0 15 7 إطارات  WORD  NIV 2 22دورة تكوينية " 66

67 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في  

 Gesparcأسطول النقل  
 عن بعد  1 نوفمبر  22 8 3 10 1 إطارات  11

إ,ع للمصالح  

 المشتركة 

عبد العزيز  

-السالوتي 

مهندس /هيثم  

 تقني -المنجي 

180000 

68 
 Entretien desدورة  تكوينية حول 

routes et des ouvrages 
 19 2 17 4 إطارات  21

  24إلى  22من 

 نوفمبر  
3 

المرادي  

 قمرت 

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

- منجي بن وزدو 

دكتورا في  

 الهندسة المدنية  

9943714 

69 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في  

 Gesparcأسطول النقل  
18 

إطارات و  

 أعوان  
 عن بعد  1 نوفمبر   23 16 2 15 3

إ,ع للمصالح  

 المشتركة 

عبد العزيز  

-السالوتي 

مهندس /هيثم  

 تقني -المنجي 

180000 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد   ( بالدينارا)
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

70 
ورشة عمل حول :متابعة تطبيق مقتضيات  

 9001و بنود مواصفة إيزو 
 1 نوفمبر   23 5 22 16 11   27

مركز علوم  

 المهندس 

مكتب تكوين خاص  

MBAconsultant 

-الشريف الزين 

 مكرم عمري
542165 

71 
دورة تكوينية حول الذكاء اإلصطناعي  

 باإلدارة التونسية  
 عن بعد  1 نوفمبر   23 2 19 10 11 إطارات  21

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

- شكري سليم

 دكتورا 
590240 

72 
دورة تكوينية حول " هندسة التكوين :  

 تحديد الحاجيات 
 32 2 21 13 إطارات  34

  26إلى  24من 

 نوفمبر 
 التكوين إ, عن بعد  3

عبد المجيد  

 مدير -المولهي 
270000 

 MS Project " 12دورة تكوينية حول " 73
إطارات و  

 أعوان  
3 9 1 11 

  26إلى  24من 

 نوفمبر 
3 

قاعة  

 اإلعالمية 
 الديوان 

- منير الوسالتي

 محلل عام 
1117440 

74 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في  

 Gesparcأسطول النقل  
 عن بعد  1 نوفمبر   24 9 2 10 1 إطارات  11

إ,ع للمصالح  

 المشتركة 

عبد العزيز  

-السالوتي 

مهندس /هيثم  

 تقني -المنجي 

180000 

75 
تكوينية حول إدارة المخاطر حسب   دورى

 2018-31000المواصفة ايزو 
 1 23 14 10 إطارات  24

  26إلى  24من 

 نوفمبر 
3 

مركز علوم  

 المهندس 

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

عبد الستار  

مدقق  -كريمي 

 جودة 

3456864 

76 
دورة تكوينية حول الذكاء اإلصطناعي  

 باإلدارة التونسية  
 عن بعد  1 نوفمبر   24 21 1 14 8 إطارات  22

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

- شكري سليم

 دكتورا 
590240 

77 
 POWERدورة تكوينية حول منظومة 

POINT 
 180000 أحمد الحسناوي  إ,ج باجة  عن بعد  2 نوفمبر   26و  25 19 0 13 6 إطارات  19

78 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في  

 Gesparcأسطول النقل  
10 

إطارات و  

 أعوان  
 عن بعد  1 نوفمبر   25 9 1 10 0

إ,ع للمصالح  

 المشتركة 

عبد العزيز  

-السالوتي 

مهندس /هيثم  

 تقني -المنجي 

180000 

79 
 Stratégie etدورة تكوينية حول " 

planification   
 2 نوفمبر   26و  25 18 0 12 6 إطارات  18

المرادي  

 قمرت 

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

- شكري سليم

 دكتورا 
5642086 

 2 نوفمبر   26و  25 19 0 18 1 إطارات  19 دورة تكوينية حول تقنيات التفاوض 80
المرادي  

 قمرت 

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

-حاتم ورتتاني

 دكتورا 
6032786 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد   ( بالدينارا)
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

 2 نوفمبر   26و  25 18 1 11 8 إطارات  19 دورة تكوينية حول تقنيات التواصل  81
المرادي  

 قمرت 

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

- إبراهيم قيزاني 

 دكتورا  
5918826 

82 
يوم دراسي حول "المنشآت التابعة  

 للوزارة : اآلفاق و اإلصالحات  
 1 نوفمبر  26 9 28 29 8 إطارات  67

المرادي  

 قمرت 
DGPCFC   3328960 الديوان 

83 
دورة تكوينية حول " هندسة التكوين :  

 المتابعة و التقييم 
 إ,التكوين  عن بعد  2 نوفمبر  30و  29 34 1 21 14 إطارات  35

عبد المجيد  

 مدير -المولهي 
180000 

 tuneps niv1   " 15دورة تكوينية حول "  84
إطارات و  

 أعوان  
 1 نوفمبر  29 15 0 12 3

قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

وئام عبد الرزاق  

مهندس -

رئيس/روضة 

 تقني -الحنشي 

453492 

85 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في  

 GPS-GPRSأسطول النقل  
15 

إطارات و  

 أعوان  
 عن بعد  1 نوفمبر  29 12 3 15 0

إ,ع للمصالح  

 المشتركة 

محمد علي  

م -ساسي 

رئيس/عمر 

 تقني  -بوكريع 

180000 

86 
المسار المهني  ورشة تكوين حول " 

 للموظف العمومي " 
 1 نوفمبر  29 0 13 8 5 إطارات   13

قاعة  

إجتماعات  

DGPCFC 

إع للمصالح  

 المشتركة  

  -حبيب الشامخي

 م م عمومية 
152796 

87 
 Stratégie etدورة تكوينية حول " 

planification   
 2 نوفمبر  30و  29 13 19 19 13 إطارات  32

مركز علوم  

 المهندس 

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

- شكري سليم

 دكتورا 
2347159 

 1 نوفمبر  30 6 4 5 5 إطارات  tuneps niv1   " 10دورة تكوينية حول "  88
قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

وئام عبد الرزاق  

مهندس -

رئيس/روضة 

 تقني -الحنشي 

453492 

89 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في  

 GPS-GPRSأسطول النقل  
11 

إطارات و  

 أعوان  
 عن بعد  1 نوفمبر  30 10 1 10 1

إ,ع للمصالح  

 المشتركة 

محمد علي  

م -ساسي 

رئيس/عمر 

 تقني  -بوكريع 

453492 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد   ( بالدينارا)
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

90 
ورشة تكوين حول إدارة مشاريع الجسور  

:الدراسات و المتابعة /صيانة   و الطرقات

 الطرقات  

 1 نوفمبر  30 0 13 8 5 إطارات   13

قاعة  

إجتماعات  

DGPCFC 

إع للمصالح  

 المشتركة  

- أشرف بنور 

مهندس/مالك  

 مهندس -بنور 

152796 

91 
دورة تكوينية حول كيفية دراسة الفرائض  

 في المجال العقاري
 0 5 1 4 إطارات  5

  01- نوفمبر  30

 ديسمبر
 مقر الوزارة  2

مكتب تكوين خاص  

CIFA 
 1751472 -جعفر ربعاوي 

92 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في  

 GPS-GPRSأسطول النقل  
 عن بعد  1 ديسمبر  1 7 1 7 1 إطارات  8

إ,ع للمصالح  

 المشتركة 

محمد علي  

م -ساسي 

رئيس/عمر 

 تقني  -بوكريع 

180000 

93 
ورشة تكوين حول النصوص المنظمة  

للبنايات المدنية و كيفية إدارة مشاريع  

 البنايات المدنية  

 1 ديسمبر  1 0 15 10 5 إطارات  15

قاعة  

إجتماعات  

DGPCFC 

إع للمصالح  

 المشتركة  

-طارق السالوي

- نادية المازني 

-أحمد بن عثمان 

سلوى الحامي  

 مهندس /

152796 

94 
 POWERدورة تكوينية حول منظومة 

POINT 
 180000 أحمد الحسناوي  إ,ج باجة  عن بعد  2 ديسمبر  3و 2 25 0 10 15 إطارات  25

95 
 POWERدورة تكوينية حول منظومة 

POINT 
 2 ديسمبر  3و 2 1 12 6 7 إطارات  13

قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

حنان الطرابلسي  

 تقني-
726984 

96 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في  

 GPS-GPRSأسطول النقل  
8 

إطارات و  

 أعوان  
 عن بعد  1 ديسمبر  2 7 1 8 0

إ,ع للمصالح  

 المشتركة 

محمد علي  

م -ساسي 

رئيس/عمر 

 تقني  -بوكريع 

180000 

97 
ورشة تكوين حول "النصوص المنظمة  

للصفقات العمومية /تبويب الميزانية و  

 ستهالك اإلعتمادات  

 1 ديسمبر  2 0 15 10 5 إطارات  15

قاعة  

إجتماعات  

DGPCFC 

إع للمصالح  

 المشتركة  

مهندس  -سامي خي

عام/امال ساسي  

م,رئيس/تيسير  

مم  -الوسالتي  

 عمومية 

152796 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد   ( بالدينارا)
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

 2 ديسمبر  3و 2 6 21 15 12   27 تقنيات التواصل دورة تكوينية حول  98
مركز علوم  

 المهندس 

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

- إبراهيم قيزاني 

 دكتورا  
2305705 

99 
ورشة تكوين حول أنشطة الوزارة في  

 مجال التهيئة الترابية و التعمير  
 1 ديسمبر  3 0 15 10 5 إطارات  15

قاعة  

إجتماعات  

DGPCFC 

للمصالح   إع

 المشتركة  

هالة التلمساني  

أمينة  -المزوغي 

جغام /مهندس  

ضحى -معماري 

 العياري /معماري  

152796 

 1 ديسمبر  tuneps niv2   " 20   4 16 0 20 06دورة تكوينية حول "  100
قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

وئام عبد الرزاق  

مهندس -

رئيس/روضة 

 تقني -الحنشي 

494901 

101 
ورشة تكوين حول استراتيجية الوزارة في  

مجال اإلسكان و دور اإلدارات الجهوية في  

 معاضدة أنشطة وحدة السكن االجتماعي  

 1 ديسمبر  6 0 15 10 5 إطارات  15

قاعة  

إجتماعات  

DGPCFC 

إع للمصالح  

 المشتركة  

مم  -منية البصير 

عمومية /قمر  

 مهندس -الشابي 

152796 

102 
حول مدونة سلوك و  ورشة تكوين  

 أخالقيات العون العمومي  
 1 ديسمبر  6 0 15 10 5 إطارات  15

قاعة  

إجتماعات  

DGPCFC 

إع للمصالح  

 المشتركة  

- منجي صواب 

 اتحاد الشغل 
152796 

103 
ورشة عمل حول "الجيل الثاني ل  

 "برنامج دعم سياسة المدينة " 
 1 ديسمبر  06 0 13 3 10 إطارات  17

مركز علوم  

 المهندس 
 إع لإلسكان  

إطارات من  

 الوزارة 
428214 

 1 ديسمبر  07 12 3 7 8 إطارات  tuneps niv2   " 15دورة تكوينية حول "  104
قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

- وئام عبد الرزاق 

مهندس  

رئيس/روضة  

 تقني - الحنشي 

453492 

105 

  تدخالت المصالح المركزية و الجهوية

للوزارة في مجال حماية المدن من  

حماية الملك العمومي البحري -الفيضانات 

 و حماية الشريط الساحلي  

 1 ديسمبر  7 0 15 10 5 إطارات  15

قاعة  

إجتماعات  

DGSC 

إع للمصالح  

 المشتركة  

- رجاء بن زايد 

مهندس /جمال  

مهندس  -الطيب 

- المنذر بومنيجل /

 تقني 

152796 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد   ( بالدينارا)
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

106 
دورة تكوينية حول : التسوية العقارية   

تقنيات المعالجة العقارية و القانونية   

 للملفات 

 0 6 1 5 إطارات  6
  9إلى  7من 

 ديسمبر 
 عن بعد  3

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

-جعفر ربعاوي 

 دراسات معمقة  
1995630 

 1 ديسمبر  tuneps niv2   " 14   7 7 1 13 08دورة تكوينية حول "  107
قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

وئام عبد الرزاق  

مهندس -

رئيس/روضة 

 تقني -الحنشي 

467295 

108 
ورشة تكوين حول التصرف في الوثائق و  

األرشيف و حفظ الملفات الخاصة  

 بالمشاريع  

 1 ديسمبر  08 0 14 9 5 إطارات  14

قاعة  

إجتماعات  

DGSC 

إع للمصالح  

 المشتركة  

م عام  - أمال حاحا 

م  -بسمة اللبان/

رئيس /نادية بن  

 متصرف  -صولة 

152796 

109 
ورشة تكوين حول اإلشكاليات المتعلقة  

بالتصفية العقارية و تحرير حوزة  

 المشاريع

 1 ديسمبر  08 0 14 9 5 إطارات  14

قاعة  

إجتماعات  

DGSC 

إع للمصالح  

 المشتركة  

-عائشة بياري 

 مم عمومية 
152796 

 1 ديسمبر  09 0 10 5 5 إطارات  tuneps niv1   " 10دورة تكوينية حول "  110
قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

وئام عبد الرزاق  

مهندس -

رئيس/روضة 

 تقني -الحنشي 

425886 

111 
ورشة تكوين حول إخطاء التصرف و  

 تضارب المصالح و الحوكمة الرشيدة  
 1 ديسمبر  09 0 13 8 5 إطارات   13

قاعة  

إجتماعات  

DGPCFC 

إع للمصالح  

 المشتركة  

م  -جالل المولهي  

- عام /فتحي حامد  

متفقد رئيس/قيس  

م م  -بالضياف 

 عمومية  

152796 

112 
ملتقى الوطني لألرشيف " أهمية الوثيقة   

 لنحت الذاكرة الوطنية 
 1 ديسمبر  09 69 54 66 57 إطارات   138

المرادي  

 قمرت 

للمصالح   إع

 المشتركة  

إطارات من  

 الوزارة  
7136660 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد   ( بالدينارا)
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

 1 ديسمبر  10 1 12 6 7 إطارات  tuneps niv2   " 13دورة تكوينية حول "  113
قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

وئام عبد الرزاق  

مهندس -

رئيس/روضة 

 تقني -الحنشي 

453492 

114 
 POWERدورة تكوينية حول منظومة 

POINT 
 2 ديسمبر  14و  13 5 5 7 3 إطارات  10

قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

-حامد الطوزي 

مهندس اول  

حنان الطرابلسي  /

 تقني -

407910 

 2 ديسمبر  14و  13 11 15 14 12 إطارات  26 دورة تكوينية حول تقنيات التفاوض 115
مركز علوم  

 المهندس 

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

-حاتم ورتتاني

 دكتورا 
2281006 

116 
دورة تكوينية حول إدارة المخاطر في  

 الصفقات العمومية  
 عن بعد  2 ديسمبر  14و  13 3 19 13 9 إطارات  22

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

إسكندر الوسالتي  

-CSP 
1118600 

117 
 Entretien desدورة  تكوينية حول 

routes et des ouvrages 
 8 24 19 13 إطارات  32

  15إلى  13من 

 ديسمبر
3 

المرادي  

 قمرت 

مكتب تكوين خاص  

CIFA 
 7447800 - منجي بن وزدو 

 12 دورة تكوينية التصرف في المخزون  118
إطارات و  

 أعوان  
4 8 7 5 

  16إلى  14من 

 ديسمبر
3 CNI CNI 

إطارات من  

CNI 
3600000 

 14 دورة تكوينية حول منظومة عليسة   119
إطارات و  

 أعوان  
 1 ديسمبر  15 12 2 6 8

قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

-علي بن يحى 

 تقني 
363492 

 2 ديسمبر  16و   15  5 22 15 12 إطارات  27 دورة تكوينية حول تقنيات التفاوض 120
مركز علوم  

 المهندس 

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

-حاتم ورتتاني

 دكتورا 
2308612 

 1 ديسمبر  16 0 9 5 4 إطارات  9 دورة تكوينية حول منظومة عليسة   121
قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,اإلعالمية 

-علي بن يحى 

 تقني 
317910 

122 
يوم دراسي حول "إجراءات إعداد  أو  

 مراجعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية " 
 1 ديسمبر  16 61 39 59 41 إطارات  100

المرادي  

 قمرت 
  

إطارات من  

 الوزارة 
4892440 

123 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في  

 األرشيف الوسيط 
 1 ديسمبر  20 5 5 1 9 إطارات  10

قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,األرشيف 

-حسن العمدوني 

 متصرف رئيس 
317910 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد   ( بالدينارا)
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

 12 دورة تكوينية التصرف في المنقوالت  124
إطارات و  

 أعوان  
3 9 8 4 

  22إلى  20من 

 ديسمبر
3 CNI CNI 

إطارات من  

CNI 
3600000 

125 
 Stratégie etدورة تكوينية حول " 

planification   
 2 ديسمبر   21و  20 3 25 14 14 إطارات  28

مركز علوم  

 المهندس 

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

- شكري سليم

 دكتورا 
2305705 

126 
 Audit Interneدورة تكوينية حول 

Qualité 
 1 15 7 9 إطارات  16

  22إلى   20من

 ديسمبر 
 مقر الوزارة  3

مكتب تكوين خاص  

SAFIR 

-نبيل الباجي 

 مدقق جودة  
2505955 

127 
دورة تكوينية حول التصرف في المخاطر و  

 إدارة األزمات  
 عن بعد  2 ديسمبر   21و  20 28 0 21 7 إطارات  28

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

- محمد اليعقوبي 

DEA 
1051960 

128 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في  

 الوسيط األرشيف 
 1 ديسمبر  21 14 1 6 9 إطارات  15

قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,األرشيف 

-حسن العمدوني 

 متصرف رئيس 
317910 

 عن بعد  2 ديسمبر  22و  21 33 2 18 17 إطارات  35 دورة تكوينية حول إدارة النزاعات   130
مكتب تكوين خاص  

CIFA 

-جعفر ربعاوي 

 دراسات معمقة  
1506540 

131 
تكوينية حول منظومة التصرف في  دورة 

 األرشيف الوسيط 
 1 ديسمبر  22 7 4 5 6 إطارات  11

قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,األرشيف 

-حسن العمدوني 

 متصرف رئيس 
317910 

132 
دورة تكوينية حول إدارة المخاطر في  

 الصفقات العمومية  
 عن بعد  2 ديسمبر  23و  22 25 4 17 12 إطارات  29

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

إسكندر الوسالتي  

-CSP 
1118600 

133 
دورة تكوينية حول منظومة التصرف في  

 األرشيف الوسيط 
 1 ديسمبر  23 10 0 5 5 إطارات  10

قاعة  

 اإلعالمية 
 إ,األرشيف 

-حسن العمدوني 

 متصرف رئيس 
317910 

134 
دورة تكوينية حول التصرف في المخاطر و  

 إدارة األزمات  
 عن بعد  2 ديسمبر  24و  23 0 24 12 12 إطارات  24

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

- محمد اليعقوبي 

DEA 
1051960 

135 
دورة تكوينية حول التصرف في المخاطر و  

 إدارة األزمات  
 عن بعد  2 ديسمبر  28و  27 6 14 11 9 إطارات  20

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

- محمد اليعقوبي 

DEA 
1051960 

136 
 ISO 9001دورة تكوينية حول مرجعي 

VERSION 2015  و متطلباته 
 5 16 10 11 إطارات  21

  29إلى  27من 

 ديسمبر 
3 

مركز علوم  

 المهندس 

مكتب تكوين خاص  

SAFIR 

-نبيل الباجي 

 مدقق جودة  
2747825 

 24 دورة تكوينية حول إدارة النزاعات   137
إطارات و  

 أعوان  
 عن بعد  2 ديسمبر  29و  28 3 21 16 8

مكتب تكوين خاص  

CIFA 

-جعفر ربعاوي 

 دراسات معمقة  
1506540 
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 2020تقرير حول تنفيذ مخطط التكوين بعنوان سنة . 9
 

 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد  
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

 1 جانفي09 0 27 19 8 فما فوق  3أ 44 أشغال مجلس البنايات المدنية   01
نزل المرادي  

 قمرت
 الديوان

إطارات خبراء و 

 2771420 من الوزارة 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   02

 المراسالت " عليسة " 
 1 جانفي09 0 12 5 7 إطارات  12

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 

 -إ. اإلعالمية

 إ,ع إسكان 

تقني  -علي بن يحي 

-رضا مطيري /

 تقني
180000 

العمرانية  جلسة عمل حول متابعة مثال التهيئة  03

 193600 إطارات من الوزارة  الديوان مقر الوزارة  1 جانفي22 1 6 4 3 إطارات  16 ببلدية المرسى 

 1 جانفي23 33 46 70 9 إطارات  79 الندوة الدورية للمديرين الجهويين   04
نزل المرادي  

 قمرت
 6065688 إطارات من الوزارة  الديوان

05 
دورة تكوينية حول مفهوم التصرف في  

الميزانية حسب األهداف و تقديم القانون  

 2020األساسي للميزانية لسنة 
66 

إطارات  

 وأعوان 
 1 جانفي30 52 14 50 16

مركز علوم  

 المهندس 

وحدة التصرف  

في الميزانية 

 حسب األهداف

-سهام بن سلطان

 1289900 م,عام 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   06

 المراسالت " عليسة " 
7 

إطارات  

 وأعوان 
 1 فيفري5 0 7 2 5

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

- سهيل الميزوري 

تقني أول /فتحية 

 تقني -األسود 
180000 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   07

 المراسالت " عليسة " 
4 

إطارات  

 وأعوان 
 1 فيفري6 0 4 4 0

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

- سهيل الميزوري 

تقني أول /فتحية 

 تقني -األسود 
180000 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   08

 المراسالت " عليسة " 
11 

إطارات  

 وأعوان 
 1 فيفري7 0 11 4 7

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

- سهيل الميزوري 

تقني أول /فتحية 

 تقني -األسود 
180000 

دورة رسكلة للحصول على رخصة سياقة   09

 5 0 5 0 عملة 5 صنف ه+ج 
  26فيفري إلى 10من 

 أقريل 
 مركز التكوين 

مركز التكوين و  

 التدريب بالمكناسي 
 7400000 إطارات من المركز

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   10

 المراسالت " عليسة " 

14 
إطارات  

 وأعوان 
 1 فيفري12 0 14 10 4

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

-  سهيل الميزوري

تقني أول /فتحية 

 تقني -األسود 
180000 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد  
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   11

 المراسالت " عليسة " 
10 

إطارات  

 وأعوان 
 1 فيفري13 0 10 2 8

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

- سهيل الميزوري 

تقني أول /فتحية 

 تقني -األسود 
180000 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   12

 المراسالت " عليسة " 
15 

إطارات  

 وأعوان 
 1 فيفري14 0 15 5 10

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

- سهيل الميزوري 

تقني أول /فتحية 

 تقني -األسود 
180000 

13 
دورة تكوينية حول " القانون األساسي الجديد  

 للميزانية " 

25 
إطارات  

 وأعوان 
 إ,ج  باجة  1 فيفري18 25 0 18 7

إدارة الشؤون  

وحدة  -المالية 

التصرف في 

الميزانية حسب 

 األهداف

- هندة الواعر 

م,رئيس/معز  

 م,رئيس-العتروس 
1146875 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   14

 المراسالت " عليسة " 
6 

إطارات  

 وأعوان 
 1 فيفري18 0 6 4 2

اإلعالمية قاعة 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني  -علي بن يحي 

-روضة الحنشي /

 تقني
180000 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   15

 المراسالت " عليسة " 
9 

إطارات  

 وأعوان 
 1 فيفري19 0 9 8 1

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني  -علي بن يحي 

-روضة الحنشي /

 تقني
180000 

16 
دورة تكوينية حول " القانون األساسي الجديد  

 للميزانية " 

24 
إطارات  

 وأعوان 
 إ,ج  نابل  1 فيفري20 23 1 11 13

إدارة الشؤون  

وحدة  -المالية 

التصرف في 

الميزانية حسب 

 األهداف

- هندة الواعر 

م,رئيس/سهام بن  

 م,عام-سلطان
848750 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   17

 المراسالت " عليسة " 

9 
إطارات  

 وأعوان 
 1 فيفري20 0 9 5 4

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني  -علي بن يحي 

-روضة الحنشي /

 تقني
180000 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   18

 المراسالت " عليسة " 
4 

إطارات  

 وأعوان 
 1 فيفري21 0 4 0 4

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني  -علي بن يحي 

-روضة الحنشي /

 تقني
180000 

19 
دورة تكوينية حول " القانون األساسي الجديد  

 للميزانية " 

24 
إطارات  

 وأعوان 
 إ,ج تونس 1 فيفري24 24 0 10 14

إدارة الشؤون  

وحدة  -المالية 

التصرف في 

الميزانية حسب 

 األهداف

- هندة الواعر 

م,رئيس/جيالني  

 م,عام-الجالصي 
641500 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد  
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   20

 المراسالت " عليسة " 

13 
إطارات  

 وأعوان 
 1 فيفري24 0 13 3 10

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 اإلعالميةإ. 

تقني  -علي بن يحي 

-روضة الحنشي /

 تقني
180000 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   21

 المراسالت " عليسة " 
5 

إطارات  

 وأعوان 
 1 فيفري25 0 5 2 3

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

- منير الوسالتي

محلل عام/روضة  

 تقني-الحنشي 
180000 

القانون األساسي الجديد  دورة تكوينية حول "  22

 للميزانية " 
36 

إطارات  

 وأعوان 
 و,ت,م أ -إ,ش,م إ,ج أريانة 1 فيفري25 31 5 23 13

- هندة الواعر 

م,رئيس/جيالني  

 م,عام -الجالصي
641500 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   23

 المراسالت " عليسة " 
8 

إطارات  

 وأعوان 
 1 فيفري26 0 8 2 6

اإلعالمية قاعة 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني   -فتحية لسود

- سهيل الميزوري/

 تقني أول 
180000 

24 
دورة تكوينية حول " القانون األساسي الجديد  

 للميزانية " 

28 
إطارات  

 وأعوان 
 إ,ج منستير 1 فيفري27 28 0 13 15

إدارة الشؤون  

وحدة  -المالية 

التصرف في 

الميزانية حسب 

 األهداف

- الواعر  هندة

م,رئيس/سهام بن  

 م,عام-سلطان
1005000 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   25

 المراسالت " عليسة " 
9 

إطارات  

 وأعوان 
 1 فيفري27 0 9 5 4

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني   -فتحية لسود

- سهيل الميزوري/

 تقني أول 
180000 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   26

 المراسالت " عليسة " 
9 

إطارات  

 وأعوان 
 1 فيفري28 0 9 5 4

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

- منير الوسالتي

محلل عام/روضة  

 تقني-الحنشي 
180000 

التصرف في الميزانية  "دورة تكوينية حول  27

 حسب األهداف 
30 

إطارات  

 وأعوان 
 إ,ج القيروان 1 مارس 3 30 0 22 8

وحدة التصرف  

في الميزانية 

 حسب األهداف

-سهام بن سلطان

 814977 م,عام 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   28

 المراسالت " عليسة " 
9 

إطارات  

 وأعوان 
 1 مارس 3 0 9 2 7

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني   -فتحية لسود

- سهيل الميزوري/

 تقني أول 
180000 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   29

 المراسالت " عليسة " 
5 

إطارات  

 وأعوان 
 1 مارس 4 0 5 3 2

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

- منير الوسالتي

محلل عام/روضة  

 تقني-الحنشي 
180000 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد  
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

دورة تكوينية حول "القانون األساسي الجديد   30

 للميزانية " 

36 
إطارات  

 وأعوان 
 إ,ج قفصة  1 مارس 4 36 0 21 15

وحدة التصرف  

في الميزانية 

 حسب األهداف

- معز العتروس 

 1150000 م,عام 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   31

 المراسالت " عليسة " 
8 

إطارات  

 وأعوان 
 1 مارس 5 0 8 4 4

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

- منير الوسالتي

محلل عام/روضة  

 تقني-الحنشي 
180000 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   32

 المراسالت " عليسة " 
7 

إطارات  

 وأعوان 
 1 مارس 6 0 7 3 4

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني   -فتحية لسود

- سهيل الميزوري/

 تقني أول 
180000 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   33

 10 المراسالت " عليسة " 
إطارات  

 وأعوان 
 1 مارس 9 0 10 5 5

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

- منير الوسالتي 

 90000 محلل عام 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   34

 المراسالت " عليسة " 
13 

إطارات  

 وأعوان 
 1 مارس 10 0 13 7 6

اإلعالمية قاعة 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني   -فتحية لسود

- سهيل الميزوري/

 تقني أول 
180000 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   35

 المراسالت " عليسة " 
11 

إطارات  

 وأعوان 
 1 مارس 11 0 11 2 9

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

- منير الوسالتي

محلل عام/روضة  

 تقني-الحنشي 
180000 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   36

 المراسالت " عليسة " 
7 

إطارات  

 وأعوان 
 1 مارس 12 0 7 7 0

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني   -فتحية لسود

- سهيل الميزوري/

 تقني أول 
180000 

المشاركة في دورة تكوينية حول "التصرف   37

 1 مارس 16 3 2 1 4 2و أ 3أ 5 اإللكتروني في الوثائق و األرشيف" 
األرشيف  

 الوطني 
 األرشيف الوطني

إطارات من 

 1000000 األرشيف الوطني

دورة تكوينية على الخط حول "اإلجراءات   38

 إ,التكوين  عن بعد  1 جوان  09 7 16 11 12 إطارات  23 في مجال الصفقات العمومية "  اإلستثنائية 
مهندس  -سامي خي 

 90000 عام

دورة تكوينية على الخط حول "اإلجراءات   39

 إ,التكوين  عن بعد  1 جوان16 25 9 22 12 إطارات  34 اإلستثنائية في مجال الصفقات العمومية " 
مهندس  - سامي خي

 90000 عام

دورة تكوينية على الخط حول "اإلجراءات   40

 إ,التكوين  عن بعد  1 جوان  19 12 9 14 7 إطارات  21 اإلستثنائية في مجال الصفقات العمومية " 
مهندس  -سامي خي 

 90000 عام

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   41

 8 المراسالت " عليسة " 
إطارات  

 وأعوان 
 1 جوان  22 0 8 2 6

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

- سهيل الميزوري 

 90000 تقني أول 

 1 جوان  27 31 31 65 7 1أ 62 الندوة الدورية للمديرين الجهويين   42
نزل المرادي  

 قمرت
 4904374 إطارات من الوزارة  إ,ع م,م 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد  
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   43

 المراسالت " عليسة " 

10 
إطارات  

 وأعوان 
 1 جويلية  01 0 10 4 6

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني -علي بن يحي

 180000 تقني-فتحية األسود /

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   44

 المراسالت " عليسة " 
12 

إطارات  

 وأعوان 
 1 جويلية  02  12 4 8

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني -علي بن يحي

 180000 تقني-فتحية األسود /

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   45

 المراسالت " عليسة " 
12 

إطارات  

 وأعوان 
 1 جويلية  03 0 12 6 6

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني -علي بن يحي

 180000 تقني-فتحية األسود /

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   46

 12 المراسالت " عليسة " 
إطارات  

 وأعوان 
 1 جويلية  06 0 12 3 9

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني -علي بن يحي

 180000 تقني-فتحية األسود /

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   47

 15 المراسالت " عليسة " 
إطارات  

 وأعوان 
 1 جويلية  08 0 15 5 10

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني -علي بن يحي

 180000 تقني-فتحية األسود /

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   48

 14 المراسالت " عليسة " 
إطارات  

 وأعوان 
 1 جويلية  09 0 14 6 8

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني -علي بن يحي

 180000 تقني-فتحية األسود /

دورة تكوينية حول التصرف في األرشيف   49

 1 جويلية  13 3 16 2 17 2و أ 3أ 19 الجاري  
مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع م,م 

نادية بن صولة:م 

مساعد /سمية  

 الحامدي :متصرف
512280 

دورة تكوينية حول التصرف في األرشيف   50

 1 جويلية  14 27 2 17 12 2و أ 3أ 29 الجاري  
مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع م,م 

نادية بن صولة:م 

مساعد /سمية  

 الحامدي :متصرف
567660 

دورة تكوينية حول إعداد المخططات التقديرية   51

 1 جويلية  15 2 15 6 11 1و أ 2أ 17 السنوية للصفقات  
مركز علوم  

 المهندس 

و,السكن 

 االجتماعي
 403820 مريم الولهازي :مدير 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   52

 9 المراسالت " عليسة " 
إطارات  

 وأعوان 
 1 جويلية  16 0 9 6 3

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

علي بن يحى :تقني 

 180000 فتحية لسود:تقني/

دورة تكوينية حول إعداد المخططات التقديرية   53

 1 جويلية  16 16 1 9 8 1و أ 2أ 17 السنوية للصفقات  
مركز علوم  

 المهندس 

و,السكن 

 االجتماعي

مريم الولهازي  

 422280 :متصرف رئيس

 1 جويلية  17 4 10 4 10 1و أ 2أ 14 دورة تكوينية "الرقابة المعدلة للنفقات "  54
مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع م,م

نصر نصر :متصرف 

 385360 مستشار 

دورة تكوينية حول أساليب تنظيم و تسيير   55

 14 حضيرة في مجال البنايات المدنية  
إطارات  

 وأعوان 
 1 جويلية 20 3 11 11 3

مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع,ب,م

هناء حامدي :مهندس  

سندس الباجي /

 مهندس رئيس 
438440 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد  
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

دورة تكوينية حول أساليب تنظيم و تسيير   56

 18 حضيرة في مجال البنايات المدنية  
إطارات  

 وأعوان 
 1 جويلية  21 18 0 10 8

مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع,ب,م

هناء حامدي :مهندس  

سندس الباجي /

 مهندس رئيس 
641500 

دورة تكوينية حول منظومة التصرف في   57

 المراسالت " عليسة " 
7 

إطارات  

 وأعوان 
 1 جويلية  21 0 7 4 3

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

علي بن يحى :تقني 

 180000 فتحية لسود:تقني/

 1 جويلية  22 24 4 19 9 1و أ 2أ 28 دورة تكوينية حول الرقابة المعدلة   58
مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع م,م

نصر نصر :متصرف 

 551500 مستشار 

 EXEL NIVدورة تكوينية حول منظومة " 59

2  13 
إطارات  

 وأعوان 
 2 جويلية  24و23 1 12 7 6

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 512280 تقني-ماهر دبيت  إ. اإلعالمية

دورة تكوينية حول الشراكة بين القطاع العام و   60

 الخاص و اللزمات 

15 
إطارات  

 وأعوان 
 1 جويلية  24 2 13 8 7

مركز علوم  

 المهندس 
 الديوان 

ضياف :مكلف  القيس ب

 403820 الديوان  -بمأمورية

 1 جويلية 27 0 7 2 5 1و أ 2أ tuneps niv 1 7دورة تكوينية حول "  61
قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

-وئام مقنين

- م,ر/روضة الحنشي 

 تقني
346140 

دورة تكوينية حول جودة التشريعات "تقنيات   62

 1 جويلية 27 4 12 9 7 1و أ 2أ 16 إعداد و تحرير النصوص القانونية  
مركز علوم  

 المهندس 
 403820 خديجة العالني :م,م ع إ,ع ش,ق,ع,ن 

63 
دورة تكوينية حول" أساليب تنظيم و تسيير و  

حضيرة خاصة تتعلق بأشغال مشاريع الجسور  

 و الطرقات " 
18 

إطارات  

 وأعوان 
 1 جويلية 28 6 12 13 5

مركز علوم  

 المهندس 

إ,ع للجسور  

 والطرقات 
 348440 م,رئيس - وليد لشطر 

 EXEL NIVدورة تكوينية حول منظومة " 64

2  14 
إطارات  

 وأعوان 
 2 جويلية  29و28 7 7 6 8

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 696880 تقني-ماهر دبيت  إ. اإلعالمية

دورة تكوينية حول منظومة التصرف   65

 8 اإللكتروني في الوثائق  
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  03 0 8 4 4

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 237680 م,رئيس-بسمة اللبان  إ,األرشيف 

"قانون النفاذ إلى المعلومة  دورة تكوينية حول  66

" 16 
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  03 3 13 3 13

مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع ش,ق,ع,ن 

م,م  -عائشة البياري 

 385360 ع

دورة  تكوينية حول "الشراكة بين القطاع العام   67

 1 أوت  04 17 3 15 5 1و أ 2أ 20 و الخاص و اللزمات  
مركز علوم  

 المهندس 
 الديوان 

بنضياف :مكلف  قيس 

 459200 بمأمورية 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد  
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

 1 أوت  04 0 8 3 5 إطارات tuneps niv 2 8دورة تكوينية حول "  68
قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

-وئام مقنين

- م,ر/روضة الحنشي 

 تقني
364600 

  Gestion SI Performanceورشة حول " 69

 1 أوت  05 3 11 7 7 إطارات 14 "
اإلعالمية قاعة 

 بالوزارة 
 و,ت,م,أ

- جيالني الجالصي 

 366900 مهندس عام

 1 أوت  06 5 11 4 12 1و أ 2أ 16 ورشة تكوين حول "التخطيط العمراني "  70
مركز علوم  

 المهندس 
 إ,التعمير

- حكيمة الزرزري

 422280 م,معماري رئيس

 1 أوت  06 9 0 6 3 إطارات tuneps niv 1 9دورة تكوينية حول "  71
قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

-وئام مقنين

- م,ر/روضة الحنشي 

 تقني
327680 

 1 أوت  07 22 1 15 8 إطارات 23 ورشة تكوين حول "التخطيط العمراني "  72
مركز علوم  

 المهندس 
 إ,التعمير

م,م  -حنان البلدي 

 551500 رئيس

73 
دورة تكوينية حول "التصرف اإللكتروني في  

 11 الوثائق " 
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  07 11 0 6 5

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 293060 م,رئيس-بسمة اللبان  إ,األرشيف 

 1 أوت  10 12 0 7 5 إطارات tuneps niv 2 12دورة تكوينية حول "  74
قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

-وئام مقنين

- م,ر/روضة الحنشي 

 تقني
383060 

دورة تكوينية حول "قانون النفاذ إلى المعلومة   75

 1 أوت  10 30 0 16 14 إطارات 30 "
مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع ش,ق,ع,ن 

م,م  -عائشة البياري 

 533040 ع

دورة تكوينية حول " جودة التشريعات :تقنيات   76

 1 أوت  11 21 4 16 9 إطارات 25 إعداد و تحرير النصوص القانونية " 
مركز علوم  

 المهندس 
 551500 خديجة العالني :م,م ع إ,ع ش,ق,ع,ن 

 1 أوت  11 9 0 4 5 إطارات tuneps niv 1 9دورة تكوينية حول "  77
قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

-وئام مقنين

- م,ر/روضة الحنشي 

 تقني
383060 

 1 أوت  12 9 1 7 3 إطارات tuneps niv 1 10دورة تكوينية حول "  78
اإلعالمية قاعة 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

-وئام مقنين

- م,ر/روضة الحنشي 

 تقني
327680 

 21 ورشة تكوين حول " األختام النهائية "   79
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  12 5 16 13 8

مركز علوم  

 المهندس 

إ,ع للجسور و  

 الطرقات 

- مصباح الزايدي 

 422280 كاهية مدير 

 tuneps niv 1 9دورة تكوينية حول "  80
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  14 9 0 8 1

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

-وئام مقنين

- م,ر/روضة الحنشي 

 تقني
383060 

 26 دورة تكوينية حول "ملفات األختام النهائية "  81
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  14 26 0 20 6

مركز علوم  

 المهندس 

إ,ع للجسور و  

 الطرقات 

- مصباح الزايدي 

 533040 كاهية مدير 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد  
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

 Tuneps   12دورة تكوينية حول منظومة  82
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  17 11 1 7 5

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

-وئام مقنين

- م,ر/روضة الحنشي 

 تقني
401520 

المتعلق   1039دورة تكوينية "األمر عدد  83

 19 بتنظيم الصفقات " 
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  17 3 16 8 11

مركز علوم  

 المهندس 
 إ,الصفقات

مهندس -سامي خي 

 422280 عام

84 
دورة تكوينية حول" أساليب تنظيم و تسيير و  

حضيرة خاصة تتعلق بأشغال مشاريع الجسور  

 و الطرقات " 
 1 أوت  18 36 1 33 4 إطارات  37

مركز علوم  

 المهندس 

إ,ع للجسور و  

 الطرقات 
 551500 م,رئيس - وليد لشطر 

 Tuneps   10دورة تكوينية حول منظومة  85
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  18 4 6 4 6

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

-وئام مقنين

- م,ر/روضة الحنشي 

 تقني
383060 

86 
دورة تكوينية حول "النصوص التشريعية و  

 17 أساليب و تحرير حوزة المشاريع الطرقية  
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  24 4 13 8 9

مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع ش,ق,ع,ن 

- سامية غربية

 403820 م,رئيس

دورة تكوينية حول "منظومة التصرف في   87

 16 الملفات العقارية " 
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  24 16 0 12 4

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

- منير الوسالتي 

 293060 محلل عام 

"منظومة التصرف في  دورة تكوينية حول  88

 7 الملفات العقارية " 
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  25 1 6 1 6

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

- منير الوسالتي 

 293060 محلل عام 

المتعلق   1039دورة تكوينية "األمر عدد  89

 21 بتنظيم الصفقات " 
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  25 20 1 16 5

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

مهندس  -سامي خي 

 422280 عام

دورة تكوينية حول "منظومة التصرف في   90

 10 الملفات العقارية " 
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  26 8 2 4 6

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

- منير الوسالتي 

 293060 محلل عام 

دورة تكوينية حول "أنواع أسس المنشآت   91

 1 أوت  26 2 15 9 8 إطارات  17 الفنية و طرق إختيارها  
مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع ,ج ,ط 

مختار الجباهي :م  

 403820 رئيس

دورة تكوينية حول "النصوص التشريعية و   92

 28 أساليب و تحرير حوزة المشاريع الطرقية  
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  27 28 0 23 5

مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع ش,ق,ع,ن 

- سامية غربية

 514580 م,رئيس

دورة تكوينية حول "منظومة التصرف في   93

 10 الملفات العقارية " 
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  27 6 4 4 6

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

- منير الوسالتي 

 293060 محلل عام 

 Lotus   9دورة تكوينية حول منظومة " 94
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  28 0 2 2 7

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

-حامد الطوزي 

م,رئيس/حنان 

 تقني -الطرابلسي 
346140 

دورة تكوينية حول "مقاربة النوع االجتماعي   95

" 15 
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  28 3 12 6 9

مركز علوم  

 المهندس 
 و,ت,م أ 

-سهام بن سلطان

 366900 م,عام 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد  
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

دورة تكوينية حول " أنواع أسس المنشآت   96

 1 أوت  31 25 2 23 4 إطارات  27 الفنية و طرق إختيارها " 
مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع ,ج ,ط 

مختار الجباهي :م  

 533040 رئيس

 Tuneps   " 8ورشة تكوين حول منظومة " 97
إطارات  

 وأعوان 
 1 أوت  31 8 0 4 4

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

-وئام مقنين

- م,ر/روضة الحنشي 

 تقني
290760 

 Tuneps nivورشة تكوين حول منظومة " 98

2  " 10 
إطارات  

 وأعوان 
 1 سبتمبر  01 9 1 7 3

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

-وئام مقنين

- م,ر/روضة الحنشي 

 تقني
401520 

99 
 Déclinaisonدورة تكوين حول "

Opérationnelle et Opérateurs 

GBO 
22 

إطارات  

 وأعوان 
 1 سبتمبر  01 18 4 21 1

مركز علوم  

 المهندس 
 و,ت,م أ 

-سهام بن سلطان

 496120 م,عام 

 Concept Genre   " 29دورة تكوينية حول " 100
إطارات  

 وأعوان 
 1 سبتمبر  02 26 3 17 12

مركز علوم  

 المهندس 
 و,ت,م أ 

-سلطانسهام بن 

 551500 م,عام 

 Tuneps nivورشة تكوين حول منظومة " 101

2  " 9 
إطارات  

 وأعوان 
 1 سبتمبر  02 9 0 4 5

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

-وئام مقنين

- م,ر/روضة الحنشي 

 تقني
401520 

 GESTION SIدورة تكوينية حول  102

PERFORMANCE 13 
إطارات  

 وأعوان 
 1 سبتمبر  03 11 2 9 4

مركز علوم  

 المهندس 
 و,ت,م,أ

- جيالني الجالصي 

 311520 مهندس عام

 Déclinaisonدورة تكوين حول " 103

Opérationnelle et Opérateurs   18 
إطارات  

 وأعوان 
 1 سبتمبر  04 6 12 9 9

مركز علوم  

 المهندس 
 و,ت,م أ 

-سهام بن سلطان

 440740 م,عام 

دورة تكوينية حول "هندسة التكوين :تحديد   104

 16 اإلحتياجات " 
إطارات  

 وأعوان 
9 7 16 0 

  09إلى  07من 

 سبتمبر 
3 

مركز علوم  

 المهندس 
 إ,التكوين

-عبد المجيد المولهي 

 971480 مهندس عام

 7 42 23 26 إطارات  49 دورة تكوينية في اللغة اإلنقليزية  105
سبتمبر إلى   8من 

 أميدست  أميدست  50 أكتوبر  27
أساتذة من "أميدست  

" 25000 

 Lotus   11دورة تكوينية حول منظومة " 106
إطارات  

 وأعوان 
 1 سبتمبر  10 6 5 8 3

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني -ماهر دبيت 

-محمد بن حسين/

 محلل
383060 

  ورشة تكوين حول "مدونة السلوك و أخالقيات  107

 19 العون العمومي " 
إطارات  

 وأعوان 
 1 سبتمبر  10 5 14 8 11

مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع م,م

نصر نصر :متصرف 

 459200 مستشار 

 Lotus   11دورة تكوينية حول منظومة " 108
إطارات  

 وأعوان 
 1 سبتمبر  11 11 0 7 4

قاعة اإلعالمية 

 بالوزارة 
 إ. اإلعالمية

تقني  -ماهر دبيت 

 401520 الطوزيحامد /
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد  
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

ورشة تكوين حول "مدونة السلوك و أخالقيات   109

 27 العون العمومي " 
إطارات  

 وأعوان 
 1 سبتمبر  11 27 0 17 10

مركز علوم  

 المهندس 
 إ,ع م,م

نصر نصر :متصرف 

 496120 مستشار 

  المشاركة في دورة تكوينية حول "االوثائق 110

 1 سبتمبر  17 0 2 0 2 إطارات  2 الحيوية :إشكاليات التعريف والحماية" 
األرشيف  

 الوطني 
 األرشيف الوطني

إطارات من األرشيف 

 400000 الوطني

دورة تكوينية حول "هندسة التكوين :التقييم   111

 14 والمتابعة " 
إطارات  

 وأعوان 
9 5 14 0 

  29إلى  28من 

 2 سبتمبر 
مركز علوم  

 المهندس 
 إ,التكوين

-عبد المجيد المولهي 

 623040 مهندس عام

112 
كلفة المشاركة في دورة تكوينية حول "إدارة  

 ISOالمخاطر وفقا للمواصفة الدولية 
 2018صيغة  31100

 0 5 3 2 1أ 5
  14إلى  12من 

 INORPI INORPI 3 أكتوبر 
خبير في مجال أنشطة 

 5760000 الجودة 

113 
 الندوة الدورية للمديرين الجهويين  

 1 نوفمبر  02 7 20 26 1 إطارات  27
نزل المرادي  

 قمرت
 1583680 إطارات من الوزارة  الديوان

 la note d'orientation surندوة حول " 114

l'aménagement du  territoire 
 1 نوفمبر  03 6 32 24 14 إطارات  39

نزل المرادي  

 قمرت

للتهيئة  ع,إ

 الترابية
 2001820 إطارات من الوزارة 

115 
 ندوة حول منظومة "مواطن " 

 1 نوفمبر  03 0 25 15 10 إطارات  28
نزل المرادي  

 قمرت
 393900 إطارات من الوزارة  الديوان

116 
 الندوة الدورية للمديرين الجهويين  

 1 نوفمبر  06 13 22 31 4 إطارات  35
نزل المرادي  

 قمرت
 1813960 إطارات من الوزارة  الديوان

117 
 الندوة الدورية للمديرين الجهويين  

 1 نوفمبر  13 15 15 27 3 إطارات  30
نزل المرادي  

 قمرت
 3495269 إطارات من الوزارة  الديوان

يوم دراسي حول "حماية مدينة بوسالم من   118

 الفيضانات 
 1 نوفمبر  17 2 18 12 8 إطارات  20

المرادي  نزل 

 قمرت
 الديوان

إطارات من مختلف  

 3167360 الوزارات

المشاركة في دورة تكوينية حول التدقيق   119

 الداخلي  
 0 5 3 2 إطارات  5

  2و1نوفمبر /30

 ديسمبر
3 CNI 

إطارات من 

CNI 
 CNI 3570000إطارات من 
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 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد  
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

 Gestion desدورة تكوينية حول " 120

risques et contrôle interne" 

25 
إطارات  

 وأعوان 
 1 ديسمبر 7 2 23 19 6

نزل المرادي  

 قمرت

 مكتب التكوين
"Medias 

Services 
formation" 

- صبري حساينية 

 2034640 ماجيستير 

 Gestion desدورة تكوينية حول " 121

risques et contrôle interne" 

25 
إطارات  

 وأعوان 
 1 ديسمبر 8 15 10 22 3

نزل المرادي  

 قمرت

مكتب التكوين  

"Medias 
Services 
formation" 

- صبري حساينية 

 2020500 ماجيستير 

122 
 دورة تكوينية حول "تقنيات التفاوض " 

 2 ديسمبر   9و8 19 16 26 9 إطارات  35
نزل المرادي  

 قمرت

مكتب التكوين  

"Medias 
Services 
formation" 

-وفاء معروفي 

DEA 6519550 

 Stratégie etحول "دورة تكوينية عن بعد  123

planification  " 
 عن بعد  2 ديسمبر   9و8 21 2 7 16 إطارات  23

مكتب التكوين  

"CIFA" 
- شكري سليم 

 1237600 دكتورا

 Stratégie etدورة تكوينية عن بعد حول " 124

planification  " 
 عن بعد  2 ديسمبر 11و 10 4 19 13 10 إطارات  23

مكتب التكوين  

"CIFA" 
- شكري سليم 

 1237600 دكتورا

يوم إعالمي حول مشروع الدليل العلمي لتهيئة   125

 الطرقات الحضرية بتونس الكبرى  
 1 ديسمبر 17 13 12 15 8 إطارات  25

نزل المرادي  

 قمرت
AUGT  3780000 إطارات من الوزارة 

126 
 دورة تكوينية حول " الذكاء الصطناعي " 

 1 ديسمبر 18 17 9 20 6 إطارات  26
المرادي  نزل 

 قمرت

مكتب التكوين  

"CIFA" 
- شكري سليم 

 2364860 دكتورا

 Entretien desدورة تكوينية حول " 127

routes et des ouvrages  " 
 3 ديسمبر 25و 24و 23 23 1 23 1 إطارات  24

نزل المرادي  

 قمرت

مكتب التكوين  

"ITS" 
  -خميس حرزهللا

 12006960 مهندس

 Entretien desدورة تكوينية حول " 128

routes et des ouvrages  " 
 3 ديسمبر 30و 29و 28 15 5 15 5 إطارات  20

نزل المرادي  

 قمرت

مكتب التكوين  

"ITS" 
- خميس حرزهللا

 6962930 مهندس

دورة تكوينية عن بعد حول " القيادة اإلدارية   129

" 

 عن بعد  2 ديسمبر 29و 28 7 18 11 14 إطارات  25

مكتب التكوين  

"Medias 
Services 
formation" 

- فوزي الزعالني 

 780342 دكتورا



 

 
 

 

45 

 

 

 

 التاريخ والمدة  اإلطارات واألعوان الذين تم تكوينهم  األنشطة
مكان انعقاد  

 النشاط
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
معطيات حول  

 المكون 
 كلفة الدورة 

 العدد  الموضوع   عدد  
الصنف أو  

 الرتبة 
 المدة  التاريخ  جهوي مركزي ذكور  إناث 

دورة تكوينية  عن بعد حول "التصرف في   130

 المخاطر و إدارة األزمات " 

22 
إطارات  

 وأعوان 
 عن بعد  2 ديسمبر 29و 28 21 1 16 6

مكتب التكوين  

"Medias 
Services 
formation" 

-  صبري حساينية

 969076 ماجيستير 

دورة تكوينية عن بعد حول "التصرف في   131

 المخاطر و إدارة األزمات " 

20 
إطارات  

 وأعوان 
 عن بعد  2 ديسمبر 31و 30 20 0 10 10

مكتب التكوين  

"Medias 
Services 
formation" 

- صبري حساينية 

 969076 ماجيستير 

اإلدارية  دورة تكوينية عن بعد حول " القيادة  132

" 

 عن بعد  2 ديسمبر 31و 30 1 18 11 8 إطارات  19

مكتب التكوين  

"Medias 
Services 
formation" 

- فوزي الزعالني 

 780342 دكتورا
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 )إدارة اإلتقان الفني( امج الخاص باإلدارة العامة للجسور والطرقاتالبرن. 10
 
 

 : المواضيع الفنية  1- 10
 

 مدة التكوين  النشاط

 المكلف بالتنشيط  المستهدفون  ( يوم)

أساليب مراقبة إنجاز الطرقات  : 01نشاط عدد 

 والجسور 

 إطارات من الوزارة  أ 3أو2أ و1 04

التجارب الجيوتقنية ومعالجة   : 02نشاط عدد 

 األسس
التحاليل المخبرية الخاصة   : 03نشاط عدد 

 بالخرسانة اإلسمنتية 

 Géotechnique : 04نشاط عدد 

التنسيق بين مختلف المتدخلين  : 05نشاط عدد 

 إلنجاز مشاريع الجسور والطرقات 
 إطارات من الوزارة  أ 3أو2أ و1 01

التشوير األفقي والعمودي   : 06نشاط عدد 

 العمومي للطرقات للطرقات والحفاظ على الملك 
 أ 3و  2و أ 1أ 01

أو   إطارات من الوزارة

 مكتب تكوين مختص 

التنوير العمومي بالطاقة   : 07نشاط عدد 

الشمسية و صيانة شبكة التنوير العمومي  

 التقاطع وأضواء

 إطارات من الوزارة  2و أ 1أ 01

 الوزارة إطارات من  أ 3أو2أ و1 02 الطاقة الجديدة والمتجددة  : 08نشاط عدد 

يوم دراسي حول التصرف في   : 09نشاط عدد 

 الحضائر ومسك كراس الحضيرة 
 أ 3أو2أ و1 01

أو   إطارات من الوزارة

 مكتب تكوين مختص 
 Système de suivi : 10نشاط عدد 

évaluation 
 أ1 01

أو   إطارات من الوزارة

 مكتب تكوين مختص 
 Planification et suivi : 11نشاط عدد 

des travaux (Primavera) 
 أ 3أو2أ و1 03

أو   إطارات من الوزارة

 مكتب تكوين مختص 
تكوين في برامج متعلقة بدراسة  : 12نشاط عدد 

 ,Mensuraالطرقات والمنشآت الفنية )

Civil3D,Robot,.. ) 
 2و أ 1أ 05

أو   إطارات من الوزارة

 مكتب تكوين مختص 

تكوين في دراسة الكثافة   : 13نشاط عدد 

المرورية والدراسة اإلقتصادية بالنسبة لمشاريع  

 étude de trafic et étudeطرقية )

économique وكيفية إستعمال مختلف )

البرامج المتعلقة بمعالجة المعطيات الخاصة بها  

(HDM4 ) 

 خبراء في المجال  2و أ 1أ 05

 Système de gestion : 14نشاط عدد 

documentation et archivage 

électroniques des documents  
 مكتب تكوين مختص  2و أ 1أ 02
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 مدة التكوين  النشاط

 المكلف بالتنشيط  المستهدفون  ( يوم)

 Numérisation du volet : 15نشاط عدد 

foncier des projets d’infrastructures 

(Application DROI – MEH) 
 2و أ 1أ 01

أو   إطارات من الوزارة

 مكتب تكوين مختص 

وتطبيقات خصوصية  برمجيات  : 16نشاط عدد 

(GESPARC-GMAO-Autocad) 
 أ 2أ و1 

أو   إطارات من الوزارة

 مكتب تكوين مختص 

 Système Informatique : 17نشاط عدد 

géographique 
 مكتب تكوين مختص  أ 2أ و1 07

 مكتب تكوين مختص  أ 2أ وLogiciel Piste 04 1 : 18نشاط عدد 

 Formation sur la : 19نشاط عدد 

délimitation des bassins versants et 

calcul hydraulique et 

l’environnement des ouvrages 

hydrauliques 

 مكتب تكوين مختص  أ 2أ و1 02

 Moteurs et:    الميكانيك : 20نشاط عدد 

injection 
 متفقد فني  04

أو   إطارات من الوزارة

 مكتب تكوين مختص 
 Transmission et : 21نشاط عدد 

freinage  
 ميكانيكي  04

أو   إطارات من الوزارة

 مكتب تكوين مختص 

شاحنات   كهرباء سيارات، : 22نشاط عدد 

 ومعدات ثقيلة 
 متفقد فني  04

أو   إطارات من الوزارة

 مكتب تكوين مختص 

 كهربائي  02 الدارة الهيدروليكية  : 23نشاط عدد 
أو   إطارات من الوزارة

 مكتب تكوين مختص 

تشخيص األعطاب للسيارات   : 24نشاط عدد 

 الخفيفة والشاحنات 
 إطارات من الوزارة   متفقد فني  04

 ميكانيكي  04 صيانة المعدات الثقيلة : 25نشاط عدد 
أو   إطارات من الوزارة

 مكتب تكوين مختص 
شاحنات   سواق سيارات خفيفة، : 26نشاط عدد 

 ومعدات ثقيلة 
 متفقد فني  04

أو   إطارات من الوزارة

 مكتب تكوين مختص 

 سائق  01 تسيير وتنظيم الورشات : 27نشاط عدد 
أو   إطارات من الوزارة

 مكتب تكوين مختص 

 ميكانيكي  02 صيانة البطاريات، المصافي، : 28نشاط عدد 
أو   إطارات من الوزارة

 مكتب تكوين مختص 

زيوت التشحيم وإستعماالتها،   : 29نشاط عدد 

 العجالت المطاطية 
02 

  كافة إختصاصات

 الفنيين 
 إطارات من الوزارة  
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 التكوين المشترك  2- 10
 

 

 مدة التكوين  النشاط

 المكلف بالتنشيط  المستهدفون  ( يوم)

الشراءات خارج إطار   : 30نشاط عدد 

 الصفقات العمومية 
 إطارات من الوزارة   أ 3و  2و أ 1أ 01

 Les termes de  : 31نشاط عدد 

référence الصيغ المرجعية   
 إطارات من الوزارة   أ  3أو2أ و1 01

 مكتب تكوين مختص  أ 3و  2و أ 1أ 15 علم النفس  : 32نشاط عدد 
 إطارات من الوزارة    أ1 01 التنمية اإلدارية  : 33نشاط عدد 
كيفية تعامل اإلدارة مع وسائل   : 34نشاط عدد 

 اإلتصال اإلجتماعي الحديثة وتعامل مع المواطن 
إطارات من الوزارة أو   جميع األصناف 02

 مكتب تكوين مختص 
إطارات من الوزارة أو   2و أ 1أ 01 التصرف في العربات : 35نشاط عدد 

 مكتب تكوين مختص 
أخطاء التصرف اإلداري   : 36نشاط عدد 

 والمالي 
إطارات من الوزارة أو   أ 3و  2و أ 1أ 01

 مكتب تكوين مختص 
تحديد الحاجيات من الموارد  : 37نشاط عدد 

 البشرية
إطارات من الوزارة أو   2و أ 1أ 01

 مكتب تكوين مختص 
منظومة مسك حسابات فردية   : 38نشاط عدد 

 وإعداد ملف التقاعد
 إطارات من الوزارة   2و أ 1أ 01

التفويت في المنقوالت التي زال   : 39نشاط عدد 

 اإلتفاع بها 
 إطارات من الوزارة   2و أ 1أ 01

 إطارات من الوزارة   2و أ 1أ 01 التصرف في المحروقات : 40نشاط عدد 
اإلجراءات التأديبية في الوظيفة   : 41نشاط عدد 

 العمومية 
 إطارات من الوزارة   2و أ 1أ 01

 Système de suivi et : 42نشاط عدد 

évaluation 
إطارات من الوزارة أو   2و أ 1أ 01

 مكتب تكوين مختص 
 Gestion de la cellule : 43نشاط عدد 

des crises (innondation, incendies, 

chute de neige ect…) 

إطارات من الوزارة أو   2و أ 1أ 02

 مختص مكتب تكوين 
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 حور تكوين أعوان وإطارات بطاحات جربة م 3- 10
 

 األنشطـــة التكوينيـــة

 المستهدفون

 الجهة المكلفة بالتكوين

 الصنف  العدد 

  السفن، وثائق : السفن في اإلداري  التصرف: 44نشاط 
  تصنيف قواعد للسفن، البحرية السالمة في  التصرف

 . السفن
 المجالمؤسسة مختصة في  1أ 05

 مؤسسة مختصة في المجال 1أ 05 البحر  رجال في اإلداري  التصرف: 45نشاط 

  السفن صيانة مشاريع في  التصرف: 46نشاط 
  الحاجيات وتحديد البحرية المشاريع متابعة :والمرافئ

 والفنية  اإلدارية الشروط كراسات وإعداد
 مؤسسة مختصة في المجال 1أ 05

 مؤسسة مختصة في المجال 1أ 05 البحرية   الحوادث  في التحقيق  إجراءات: 47نشاط 

 مؤسسة مختصة في المجال 1أ 18 المالحة   إجراءات: 48نشاط 

 مؤسسة تكوينية  جميع األصناف  74 التواصل وتقنيات  األزمات إدارة: 49نشاط 

 مؤسسة مختصة في المجال ميكانيكيين  30 الدفع  محركات صيانة: 50نشاط 

 مؤسسة مختصة في المجال ميكانيكيين وكهربائيين  34 الكهربائية األجهزة صيانة: 51نشاط 

 مؤسسة مختصة في المجال كهربائيين  04 ةحالمال أجهزة وتعديل صيانة: 52نشاط 

 والبضائع  لركاب  أمنا  مجال  في   التدريب:  53نشاط  
 السفن  وسالمة

 مؤسسة مختصة في المجال جميع األصناف  70
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 مخطط التكوين 

 لــ "مركز تجارب وتقنيات البناء" 

 - 2202بعنوان سنة  -
 

 المسؤول عن متابعة وإنجاز المخطط 

 المنجي حسيناالسم واللقب:

 رئيس مهندس  الرتبة :

 71399774الفاكس:                7149355571490209 - - 71490789الهاتف :

 fr.yahoo@mongi_1965البريد االلكتروني :
 

 الفهرس 
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 معطيات إحصائية حول االنجاز الفعلي لبرنامج التكوين : -1

 التكوين باعتمادات مالية :  (1-1
 

2021 2020    

 د  24000 د  24000
المخصصة جملة اإلعتمادات

 للتكوين

 النفقات الفعلية    د 0 د  250

1% 0% 
نسبة إستهالكاإلعتمادات  

 المخصصة للتكوين 

 كتلة األجور د  806,3045358 د  693,2936758

0,8  % 0,8% 
المخصصة   نسبة جملة اإلعتمادات

 للتكوين من كتلة األجور 

عدد األعوان المستفيدين من   1أ  2أ  3أ  ب ج د عملة 1أ  2أ  3أ  ب ج د عملة

 - -  - -  - - -  01 -  - -  -  - - أنشطة التكوين حسب الصنف  

عدد األعوان المستفيدين من   ذكور إناث  ذكور إناث 

 - - 01 - أنشطة التكوين حسب الجنس 

عدد األعوان المستفيدين من   المركزي الجهوي  المحلي  المركزي الجهوي  المحلي 

أنشطة التكوين حسب التوزيع  

 الجغرافي 
- - 01 - - - 

- - 
معدل ساعات التكوين بالنسبة  

 للفرد الواحد 

 معدل كلفة التكوين للفرد الواحد  - -

 

لم يتم إستهالك اإلعتمادات المخصصة للتكوين نظرا للضائقة المالية التي مر  2020بالنسبة لسنة  -1

المركز وذلك لتقهقر اإليرادات الذاتية بميزانية التصرف الخاصة بالمركز وعدم توفر السيولة لدى   بها

، على أمل أن تتحسن الوضعية  2021وقد تم إرجاء تنفيذ المخطط التكويني لسنة  عونه المحاسب.  

 المالية للمؤسسة. 

الخرسانة اإلسمنتية    في مجاللم يتم  سوى تمتيع أحد المهندسين بيوم تكوين    2021بالنسبة لسنة    -2

      1د، و يرجع كذلك لنفس السبب المذكور بالنقطة  250بقيمة 

 : العرضي( التكوين 1-2
 : هذا التكوين يقع في إطار الشراكة بين

التي تقوم بتشريك المؤسسات الراجعة لها بالنظر   التحتيةبنية  المركز ووزارة التجهيز واإلسكان وال   -1

 في دورات تكوينية أو ملتقيات علمية وإدارية.

 

المركز وبقية الهياكل العمومية والخاصة والجمعيات العلمية التي يتم فيها تشريك أعوان المركز في   -2

 الملتقيات والدورات التكوينية في إطار التعاون الفني والعلمي. 
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 معطيات إحصائية حول الموارد البشرية بالمركز: - 2

 الصنف 
العدد 

 الجملي 
 إناث  ذكور

مصالح 

 مركزية 

مصالح 

 جهوية 

 03 14 09 08 17 1أ 

 01 04 03 02 05 2أ 

 15 25 06 34 40 3أ 

 00 07 0 07 07 ب

 0 00 0 00 00 ج

 0 0 0 0 0 د

  0 0 0 0 0 األعوان الوقتيون 

  0 0 0 0 0 المتعاقدوناألعوان 

 0 0 0 0 0 أصناف أخرى )عرضي( 

 13 32 07 38 45 العملة 

 32 82 25 89 114 الجملة 

 حسب الخطط الوظيفية لإلدارة المركزية 

 0 01 0 01 10 )بما في ذلك الدرجة االستثنائية(مدير عام 

 0 00 0 00 00 )بما في ذلك الدرجة االستثنائية(مدير 

 0 04 02 02 04 )بما في ذلك الدرجة االستثنائية(مدير  كاهية

 04 07 06 05 11 )بما في ذلك الدرجة االستثنائية( رئيس مصلحة 

 

 : اإلعتمادات المالية المخصصة للتكوين )حسب تبويب نفقات ميزانية المركز( -3

 2022 2021 2020 2019 السنوات

 11201العنوان األول: فصل رقم 

 د  24000 د  24000 د  24000 د  24000 : مصاريف التكوين2B28الفقرة رقم 

 د  20000 د  20000 د  20000 د  20000 : ملتقيات التكوين 001الفقرة الفرعية رقم 

 د  0 د  0 د  0 د  0 : التكوين المستمر 003الفقرة الفرعية رقم 

التكوين في  :  004الفقرة الفرعية رقم 

 اإلعالمية
 د  4000 د  4000 د  4000 د  4000

إعتمادات مالية  إضافية  للتكوين عن طريق تحويل  كما يمكن للمركز في حالة الضرورة  تخصيص  -

 إعتمادات من فصل آلخر ضمن ميزانية المركز.
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 :  2021البرنامج السنوي للتكوين الخاص لـ  -4

الخرـسانة اإلـسمنتية    في مجاللم يتم  ـسوى تمتيع أحد المهندـسين بيوم تكوين    2021بالنـسبة لـسنة   -

للضــــائـقة الـمالـية التي مر بـها المركز وـعدم توفر الســــيوـلة ـلدى عوـنه ذـلك يرجع  د، و 250بقيـمة 

   :المحاسب

مدددددددددددددددددددة  تاريخ النشاط الصنف ددالع 2120 عنوان النشاط

 التكوين/يوم
الجهدة المكلفدة   الميدان

 بالتكوين

Journée internationale de 

béton armée 

المممممجممال   01 29/12/2021 1أ  1

 الفني

ASTUB 

، 2022سممنة   الى، 2021سممنة في غضممون  يتم برمجتهاالحلقات التكوينية التي لم  أغلب  رجاءسمميتم إ  -

 كما هو مبين بالفقرة الموالية.

 :  2022للتكوين الخاص لـ البرنامج السنوي  -5

 
 ( دورات تكوينية داخلية : 5-1

 
الجهة  

المكلفة  

 بالتكوين 

مدة 

 التكوين

 جمهور المستهدف ال
 المجال األنشطة التكوينية 

 العدد صنف ال 

مكتب  

تكوين  

 مختص
 يوم  2

- ب -3أ -2أ -1أ 

لوحدة الثانية و ا 

 الثالثة 

15 

 :1-1النشاط عدد 

المجال  

 الفني 

الجودة في مخابر الهندسة المدنية )اإلعتمادات  التحكم في 

 ISO 17025واإلجراءات وأدلة الجودة( 

مكتب  

تكوين  

 مختص

 يوم  2

- ب -3أ -2أ -1أ 

لوحدة الثانية و ا 

 الثالثة 

15 

 :2-1النشاط عدد 

 ( ISO 9001نظام إدارة الجودة بالمخابر )

مكتب  

تكوين  

 مختص

 يوم  2

- ب -3أ -2أ -1أ 

الثانية و لوحدة ا 

 الثالثة 

15 
 :3-1النشاط عدد 

 الدراسات والتجارب الجيوتقنية 

مكتب  

تكوين  

 مختص
 يوم  1

- ب -3أ -2أ -1أ 

لوحدة الثانية و ا 

 الثالثة 

15 
 :4-1النشاط عدد 

التحاليل الكيميائية على الطالء والدهان والمواد العازلة التابعة  

 ومواد البناء 

مكتب  

تكوين  

 مختص

 يوم  1

- ب -3أ -2أ -1أ 

لوحدة الثانية و ا 

 الثالثة 

15 

 :5-1النشاط عدد 

 عمليات تتريب الطرقات، المتابعة والتصميم

مكتب  

تكوين  

 مختص

 يوم  2

- ب -3أ -2أ -1أ 

لوحدة الثانية و ا 

 الثالثة 

15 

 :6-1النشاط عدد 

 (ISO 14001نظام اإلدارة البيئية بالمخابر )

مكتب  

تكوين  

 مختص

 يوم  1

- ب -3أ -2أ -1أ 

لوحدة الثانية و ا 

 الثالثة 

15 

 :7-1النشاط عدد 

 اصالح وتعزيز الهياكل وتقنيات التجديد 

 :8-1النشاط عدد  15 يوم  1
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الجهة  

المكلفة  

 بالتكوين 

مدة 

 التكوين

 جمهور المستهدف ال
 المجال األنشطة التكوينية 

 العدد صنف ال 

مكتب  

تكوين  

 مختص

- ب -3أ -2أ -1أ 

لوحدة الثانية و ا 

 في المخابر التعيير الثالثة 

مكتب  

تكوين  

 مختص

 يوم  2

- ب -3أ -2أ -1أ 

الثانية و لوحدة ا 

 الثالثة 

15 

 :9-1النشاط عدد 

" أثناء انجاز incertitudeعملية التثبت من الشك "

 االختبارات 

مكتب  

تكوين  

 مختص

 يوم  1

 أعوان وإطارات 

 السلك 

اإلداري 

  بالمركز

04 
 :1-2النشاط عدد 

 الحوكمة ومكافحة الفساد

المجال  

 اإلداري 

مكتب  

تكوين  

 مختص

يوم  1  02 
 :2-2النشاط عدد 

 التدقيق الداخلي و مراقبة التصرف 

مكتب  

تكوين  

 مختص

يوم  1  02 
 :3-2النشاط عدد 

 حق النفاذ إلى المعلومة

مكتب  

تكوين  

 مختص

يوم  1  05 
 :4-2النشاط عدد 

 أنظمة التصرف في الجودة للخدمات العمومية

مكتب  

تكوين  

 مختص

يوم  1  05 
 :5-2النشاط عدد 

 الميزانية حسب األهداف التصرف في 

مكتب  

تكوين  

 مختص

يوم  1  04 
 :6-2النشاط عدد 

 أخطاء التصرف اإلداري و المالي 

مكتب  

تكوين  

 مختص

يوم  2  03 
 :7-2النشاط عدد 

 التصرف في المخزون 

مكتب  

تكوين  

 مختص

يوم  2  03 
 :8-2النشاط عدد 

 التصرف في أسطول العربات اإلدارية 

مكتب  

تكوين  

 مختص

يوم  2  03 
 :9-2النشاط عدد 

 التصرف في المنقوالت 

مكتب  

تكوين  

 مختص

يوم  1  04 
 :10-2النشاط عدد 

 2022قانون المالية 

مكتب  

تكوين  

 مختص

يوم  01  03 
:11-2النشاط عدد   

كهرباء المبانيتكوين في    
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الجهة  

المكلفة  

 بالتكوين 

مدة 

 التكوين

 جمهور المستهدف ال
 المجال األنشطة التكوينية 

 العدد صنف ال 

مكتب  

تكوين  

 مختص

يوم  01  03 
:12-2النشاط عدد   

: االلكترونية  األجهزةتكوين في تصليح   

مكتب  

تكوين  

 مختص

 يوم  2

- ب -3أ -2أ -1أ 

لوحدة الثانية و ا 

 الثالثة 

15 

 :1-3النشاط عدد 

مجال 

 اإلعالمية

 excel,word,ppt) العمل باألنظمة المكتبية)

مكتب  

تكوين  

 مختص

 02 يوم  5

 :2-3النشاط عدد 

 Microsoft WINDOWS" Server"تركيز و برمجة 
2016 

مكتب  

تكوين  

 مختص
  02 يوم  5

 :3-3النشاط عدد 

 CISCOدورة تكوينية في الشبكات و األنظمة المعلوماتية: 

CCNA ICND1 

مكتب  

تكوين  

 مختص

 02 يوم  5

 :4-3النشاط عدد 

 CISCO دورة تكوينية في الشبكات و األنظمة المعلوماتية

CCNA ICND2   

مكتب  

تكوين  

 مختص

يوم  5  02 
 :5-3النشاط عدد 

 vSphere v6تركيز برمجة و إدارة 

 

التجارب و   من طرف أعوان مركز  2022وقد تم ضبط برنامج التكوين التالي بالنسبة لسنة  
 :تقنيات البناء

 

 
كما يمكن تشممريك بعا األعوان واإلطارات في دوارات تكوينية مدفوعة، يمكن برمجتها من طرف  -

 بناء.ل جمعيات لها عالقة بأعمال تقنية تخص مركز تجارب وتقنيات ا 

دورات تكوينية منظمة من طرف هياكل ومؤسسات ( تشريك إطارات المركز في 5-2

 أخرى: 
 

المشاركة في الملتقيات والدورات التكوينية التي تنظمها وزارة التجهيز و االسكان لفائدة إطاراتها المركزية   -

 . و الجهوية

الجمهور  الموضوع العدد 
 المستهدف

1 
Techniques et essais d'auscultations pour le diagnostic des 
chaussées 

 
أعوان و إطارات  
وزارة التجهيز و  

)ادارات   االسكان
و   مركزية
  جهوية(

2 
Essais de classifications des matériaux selon le guide de 
terrassement routiers (GTR) 

3 Essais de réception des chaussées 

4 
Formulation d'enrobé bitumineux de niveau 4, essais, 
techniques et enjeux 



  

56 

 

التجارب   المشاركةإمكانية    - من  لالستفادة  تكوينية  دورات  في  أخرى  عمومية  منشآت  أو  وزارات  مع 

 قنيات الحديثة.والت 

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

 .محاور مماثلة لألنشطة المبرمجة
 

 التعاون الدولي :  -6

تربصات في  المشاركة  للمركز  العروض   يمكن  حسب  االقتضاء  عند  بالخارج  تكوينية 

 واالتفاقات التي ترد من :

 . واإلسكانوزارة التجهيز  -

 رئاسة الحكومة.  -

 وزارة الشؤون الخارجية. -

 .االقتصاد و المالية و دعم االستثماروزارة   -

 

: يتجه    2020أوت  70المؤرخ في  06تم األخذ بعين اإلعتبار بمقتضيات المنشور عدد : مالحظة

والمتعلق باعداد  2021ديسمبر  21المؤرخ في  21اعتماد المحاور ذات األولوية والمبينة بالمنشور عدد 

 .  2022مخططات التكوين السنوية بعنوان سنة 

 

اعتماد المقارنة المنهجية المدرجة بدليل تحديد حاجيات التكوين الملحق بالمنشور   -
و تشريك جميع الهياكل على المستوى   2018المؤرخ في غرة أكتوبر  27عدد 

 . المركزي و الجهوي و المحلي عند تحديد حاجيات التكوين 
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 مخطط التكوين 

 لوكالة التعمير لتونس الكبرى

 2022لسنة 
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 محتوى المخطط 
 

 

 
  2021- 2020معطيات إحصائية حول االنجاز الفعلي لبرامج التكوين خالل سنتي  -1

 إحصائية حول الموارد البشرية معطيات -2

 2022لسنة  حاجيات التكوين -3

 االعتمادات المخصصة للتكوين   -4

 البرنامج السنوي للتكوين  -5

 التعاون الدولي  -6

 
 

 بالوكالة  المسؤول عن متابعة و انجاز المخطط

 عادل عيسى  السيد: 

 الكبرىوكالة التعمير لتونس ادارة التعاون و التكوين و النشر بمدير 

 71805505الفاكس:     71805511الهاتف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

59 

 

 
 
 
 

 معطيات إحصائية حول االنجاز الفعلي لبرنامج التكوين  -1

 
 
 

اي بنسبة انجاز  محاورا منه    16إنجاز     محورا، تم   2021،22تضمن برنامج التكوين لسنة  

 . %) 72)قدرت ب

 
 

 
 

2021 2020 
 

د 66.000 د 66.000   
االعتمادات المخصصة  جملة 

 للتكوين 

د 509.16430  النفقات الفعلية  16516,01د 

25% 25% 
نسبة استهالك االعتمادات    

 المخصصة للتكوين 

د2046313.530  األجور  كتلة 1955898.970د 

3.22% 3. 37% 
نسبة جملة االعتمادات المخصصة  

 للتكوين من كتلة األجور

3أ ب ج د عملة  2أ  1أ  3أ ب ج د عملة   2أ  1أ  عدد األعوان المستفيدين من أنشطة   

 20 6 6 2 0 0 0 21 7 5 5 0 0 1 التكوين حسب الصنف 

عدد األعوان المستفيدين من أنشطة   ذكور إناث ذكور إناث

 13 21 16 23 التكوين حسب الجنس 

 المركزي  الجهوي المحلي  المركزي  الجهوي المحلي 
  منلمستفيدين عدداألعوا

أنشطةالتكوين حسب التوزيع  

 الجغرافي  

 

 
- - 39 - - 34 

16,3 24 

 

معدل ساعات التكوين بالنسبة   

 للفرد الواحد 

 د 485 د 421
معدل كلفة التكوين بالنسبة  للفرد 

 الواحد 
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 . 2020سنة معطيات إحصائية حول االنجاز الفعلي لبرامج التكوين خالل 

 

 
 
 
 

 المكون  شهادة المكون  الكلفة 
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
 الميدان 

عدد 
 الدورات 

مدة 
التكوين 

يوم/  

تاريخ 

2النشاط  
تاريخ 

1النشاط  
دد الع الصنف اناث  ذكور  2020 عنوان النشاط   

النشاط  
 عدد

3498,6 

Ingénieur+ 
certificat auditeur 

tierce partie 
accrédité 

Makrem 
Amri 

MBA Consult 3 2 الجودة 
30/11/2

020 

16/11/2
020 

 15 صنف ب،2،أ1أ 11 4
Audit interne selon ISO 

19011 version 2018 
1 

2808,4 Urbaniste 
Mohamed 

Gafar 
MBA Consult  4 1 التعمير  

24/11/2
020 

 7 3،أ2،أ1أ 5 2
Nouvelles approches de 

planification urbaine 

durable 
2 

2641,8 
chef cellule centrale 

de gouvernance 
Mohamed 
ali swilem 

MBA Consult 3 1 إداري  
07/12/2

020 
 8 ،2،أ1أ 5 3

  لتكريس التطبيقية المقتضيات

  بالمؤسسات الرشيدة الحوكمة

  في الحوكمة  خاليا ودور العمومية

 ( 11تطبيقها )

3 

2927,4 

Formateur qualifié  

IRCA entant 

qu’auditeur tierce  

partie ISO 9001 

version 2015 

Sami dougaz 
AFAC afnor 

international 
  5 1 الجودة

30/11/2
020 

 1 1أ 1 
Formation qualifiante  

IRCA Auditeur   tierce 

partie ISO 9001-2015 (05) 
4 

1356,6 3émeCYCLE ENA 
Skander 
oueslati 

Carthage 
Training  

and 
consulting 

  3 1 إداري
30/11/2

020 
الخط   على العمومي الشراء منظومة 6 3أ،1أ 3 3  5 

1951,6 Maitrise en HEC 
Yasine 

Chakroun 
CIFA 4 1 إداري  

07/12/2
020 

التحليلية المحاسبة 5 ، صنف ب 3،أ1أ 2 3    6 

1331,61 MASTER Monji meliki 
Value 

Progress 
  3 1 إداري

19/11/2
020 

 7    الموظف وأخالقيات سلوك مدونة 6 3أ،2،أ1أ 5 1
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 . 2021سنة  معطيات إحصائية حول االنجاز الفعلي لبرامج التكوين خالل
 
 

 المكون  شهادة المكون  الكلفة 
الجهة المكلفة  

 بالتكوين 
 الميدان 

عدد 
 الدورات 

مدة 
التكوين 

يوم/  

تاريخ 

2النشاط  
تاريخ 

1النشاط  
دد الع الصنف اناث  ذكور   2120 عنوان النشاط 

النشاط  
 عدد

- - - CNI 3 1 إداري  
13/09/
2021 

 1 منظومة المخزون    2 4،عامل وحدةب  2

- - - CNI 3 1 إداري  
13/09/
2021 

 2 منظومة المنقوالت     2 3أ  ،1أ  2

400 - - 
Archive 
national 

  1 1 إداري
21/09/

0212  
 2 2،أ1أ 2 

التصرف االلكتروني في    

    المراسالت
3 

1392,300 
Ingenieur en 
informatique 

Imed chaabani 
Safir 

formation 
  3 1 إداري

15/09/
2021 

 5 ،ب3،أ2،أ1أ 5 
Les techniques 

d’archivage pour le 

BOC 

4 

1392,300 

Conseillere 
technique en 
ingenierie de 

formation 

Radhia arfaoui 
Safir 

formation 
  3 1 إداري

22/09/
2021 

 6 2،أ1أ 6 
Les bases en ingénierie 

de formation 
5 

2356,200 
Mastere 

geomatique 
Abdelkader 

moussi 
CIPEM  3 1 فني  

27/09/
2021 

 6 ،ب3،أ2،أ1أ 3 3
Outils de Cartographie 

(SIG) et numérisation 
6 

1670,760 
Mastere 

geomatique 
Abdelkader 

moussi 
CIPEM  2 1 فني  

04/10/
2021 

 6 ،ب3،أ2،أ1أ 2 4
Cartographie 

thématique et 

sémiologie graphique 

7 

1135,260 
Politique sociale 

et societés 
Mahmoud 

yacoubi 
CIFA 

 إداري
 وفني

1 2  
25/10/
2021 

 6 1أ 5 01
Les indicateurs de 

performance et de 

rendement du personnel 

8 

947,240 
Economie 

matematique et 
econometrie 

Abdelmonoem 
naimi 

CEFOREC  2 1 فني  
28/10/
2021 

 6 3،أ2،أ1أ 4 2

Statistiques 

élémentaires et 

techniques d’enquêtes 

9 

1560,090 

Formateur 
qualifié en 
gestion des 

competences 

Slehddine 
berrazaga 

CIFA 3 1 إداري  
01/11/
2021 

 6 ،ب2،أ1أ 4 2

La gestion 

prévisionnelle des 

emplois et des 

compétences  

10 



  

62 

 

 
 
 

 

1047,200 Expert comptable Alissa ben amer 
Safir 

formation 
 إداري
 وفني

1 2  
11/11/
2021 

 6 1أ 5 1

Les tableaux de bord: 

Modalités de 

détermination des 

indicateurs de suivi et 

élaboration, suivi et 

exploitation des 

tableaux de bord 

11 

1047,200 DEA en gestion Mejdi cheragui cifede 
 إداري
 وفني

1 2  
29/11/
2021 

 8 1أ 5 3
La planification des 

activités et les 

techniques de reporting 

12 

1856,400 

Certificat 
auditeur tièrce 

partie 
Nebil elbeji 

Safir 
formation 

  3 1 جودة 
13/12/
2021 

 ISO 9001 Version 2015 13 6 ،ب2،أ1أ 4 2

3900,000 
Master specialisé 

en géomatique 
Zouheir fatnassi OTC  4 1 فني  

10/01/
2022 

4 2  6 
Syteme de coodonnées 

NTT 
14 

2320,500 
Mastere 

geomatique 
Nadia teriki graphtech  3 1 فني  

08/02/
2022 

 Arcgis pro 15 6 3،أ2،أ1أ 3 3

4165,000 
Ingenieur en 
informatique 

Majdi jaafer graphtech  4 1 فني  
15/02/
2022 

 Developpent sig web 16 6 3،أ2،أ1أ 3 3
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 معطيات إحصائية حول الموارد البشرية 2-

 
 

موظفا في حالة   72،  2021 ديسمبر 31تضم وكالة التعمير لتونس الكبرى إلى حدود 
 مباشرة موزعين كاآلتي: 

 
الصنف حسب   

 

 العدد  الصنف 

 35 1أ

 9 2أ

 7 3أ

 7 ب

 14 العملة  

 72 الجملة

 
 حسب الخطط الوظيفية  

 

الوظيفية ةالخط العدد    

 مدير عام 1

 مدير  5

 كاهية  مدير 6

 رئيس مصلحة  13

 الجملة 25
 

 

  2021نسبة التأطير العامة بوكالة التعمير لتونس الكبرى خالل سنة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصنف  العدد  النسبة المئوية حسب الصنف 

1أ  35 40.61 %  
2أ  9 12.5 %  

 المجموع العام 44 % 11,61
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 2022لسنة  ات التكوينيحاج3-

 
مع  المركز الوطني للتكوين المستمّر والترقية المهنية المنجزة  دراسة  ال علىالوكالة    إعتمدت

كفاءاتها   لتطوير  تنفيذيا  مخططا  اعداد  في  و  بغاية  اعتماده  تكوين  المخططات  إعداد  قع 
تم التنسيق مع مختلف اإلدارات بوكالة التعمير لتونس  . و  2023و  2022و  2021لسنوات

مشاريعها و    ين باالعتماد على استراتيجيتهاالكبرى لتحديد حاجياتها و مقترحاتها في ميدان التكو
 . 2022، وقد تم ضبط برنامج التكوين التالي بالنسبة لسنة وات المقبلة سنالثالثة خالل 

 

 اإلدارة اإللكترونية و اإلعالمية المتخصصة 3-1
 

 
 
   والجودة العمل االداري 3-2

 
 

الجمهور  الموضوع العدد 
 المستهدف

1 
Analyse spatiale et nouvelle méthodologie d’extraction de 
données géographiques 

 
 

أعوان و إطارات  
 من الوكالة 

2 Exploitation des données issues de l’Open Street Map 

3 
Gérer le site web : hébergement, fonctionnement, design+ 
statistiques 

4 Certifed SOC analyst 

5 MCSA 2019 

6 Devops 

7 Formations CNI 

الجمهور  الموضوع العدد 
 المستهدف

8 Les techniques d’évaluation des formations à froid 

أعوان و إطارات  
 من الوكالة 

9 
Les techniques d’élaboration d’un calendrier de 
conservation 

10 Commment réussir  notre  enquête  de satisfaction client 

11 Gestion de budget par objectif     التصرف في الميزانية حسب االهداف 

12 Les bases de secourime 

 إدارة التغيير 13

   تقنيات االستقبال 14
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 الفنيالعمل  3-3

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجمهور  الموضوع العدد 
 المستهدف

15 
Méthodes d’échantillonnage et règles statistiques pour la 
collecte des données 

 
 

أعوان و إطارات  
 من الوكالة 

16 Les techniques de réalisation de la démarche participative 

17 
Les methodes SWOT et FDP dans la planification urbaine 
et les techniques d’analyse 

18 Technique de préparation d’un document normatif 

19 
technique d’élaboration et suivi d’un plan de 
développement  local (PDL PDM) 

 هياكل أخرى المشاركة في ملتقيات و دورات تكوينية منظمة من 



 

 
 

 

66 

 

 

 

 

 

 االعتمادات المخصصة للتكوين 4- 

 

 
 2022تبويب الميزانية المرصودة للتكوين لسنة  -4

 

 2022 2021 2020 2019 السنوات

 د  66.000 د  66.000 د  66.000 د  66.000 : مصاريف التكوين 0028الفقرة رقم 

 د  30.000 د  30.000 د  30.000 د  30.000 : ملتقيات التكوين001 الفقرة الفرعية رقم

 د  5.000 د  5.000 د  5.000 د  5.000 : تربصات التكوين002الفقرة الفرعية رقم 

 د  1.000 د  1.000 د  1.000 د  1.000 : التكوين المستمر003الفقرة الفرعية رقم 

 د  30.000 د  30.000 د  30.000 د  30.000 : التكوين في اإلعالمية 004 الفقرة الفرعية رقم

 

 

 

 2022البرنامج السنوي للتكوين لسنة   - 5
 

 اإلدارة اإللكترونية و اإلعالمية المتخصصة 5-1

 

 

 الموضوع العدد 
الجمهور 
 المستهدف

عدد أيام  
 التكوين

الجهة المكلفة  
 بالتكوين 

 الصنف  العدد 

1 
Analyse spatiale et nouvelle méthodologie 
d’extraction de données géographiques 

 مكتب تكوين مختصّ  4 3، أ2، أ1أ 6

2 
Exploitation des données issues de l’Open 
Street Map 

 مكتب  تكوين مختصّ  4 ، 2، أ1أ 6

3 
Gérer le site web : hébergement, 
fonctionnement, design+ statistiques 

 مكتب  تكوين مختصّ  3 ، 2، أ1أ 3

4 Certifed SOC analyst 2 مكتب  تكوين مختصّ  3 3، أ2، أ1أ 

5 MCSA 2019 6 مكتب  تكوين مختصّ  3 3، أ2، أ1أ 

6 Devops 4 مكتب  تكوين مختصّ  3 3، أ2، أ1أ 

7 Formations CNI - المركز الوطني لإلعالمية  - 3، أ2، أ1أ 



 

 
 

 

67 

 

 

 

 
 

    العمل اإلداري والجودة 5-2
 

 
 

 العمل الفني5-3
 

 
 

 

 

 العدد 
 الموضوع

 
عدد أيام   الجمهور المستهدف

 التكوين
الجهة المكلفة  

 الصنف  العدد  بالتكوين 

8 
Les techniques d’évaluation des 
formations à froid 

 مكتب  تكوين مختصّ  3 3،أ2، أ1أ 6

9 
Les techniques d’élaboration d’un 
calendrier de conservation 

 مكتب  تكوين مختصّ  3 3،أ2، أ1أ 4

10 
Commment réussir  notre  enquête  
de satisfaction client 

 مكتب  تكوين مختصّ  3 2، أ1أ 6

11 Gestion de budget par objectif 12 3 3،أ2، أ1أ 

  مكتب تكوين مختص
بالتنسيق مع مصالح  

 وزارة التجهيز 

12 Les bases du secourime 12 
عمال و تقنيين  

 و اطارات
 مكتب تكوين مختص  2

 مكتب تكوين مختص  3 3،أ2، أ1أ 8 إدارة التغيير 13

 8 تقنيات االستقبال  14
عمال و تقنيين  

 و اطارات
 مكتب تكوين مختص  3

 العدد 
 الموضوع

 
عدد أيام   الجمهور المستهدف

 التكوين
الجهة المكلفة  

 الصنف  العدد  بالتكوين 

15 
Méthodes d’échantillonnage et règles 
statistiques pour la collecte des données 

 مكتب تكوين مختص  3 2، أ1أ 6

16 
Les techniques de réalisation de la 
démarche participative 

 مكتب تكوين مختص  3 2، أ1أ 12

17 
Les methodes SWOT et FDP dans la 
planification urbaine et les techniques 
d’analyse 

 مكتب تكوين مختص  3 3،أ2، أ1أ 12

18 
Technique de préparation d’un document 
normatif 

 مكتب تكوين مختص  3 3،أ2، أ1أ 6

19 
technique d’élaboration et suivi d’un plan 
de développement  local (PDL PDM) 

 مكتب تكوين مختص  3 2، أ1أ 12

المشاركة في ملتقيات و دورات تكوينية منظمة من هياكل  
 أخرى

حسب  
 العروض 

مكاتب تكوين مختصة   
 وهياكل أخرى



 

 
 

 

68 

 

 

 

 

 
 

 التعاون الدولي:  – 6

 

للوكالة المشاركة  في تربصات تكوينية  بالخارج عند االقتضاء حسب الطلبات يمكن  

 واالتفاقات التي ترد من:
 وزارة التجهيز واالسكان   -

 رئاسة الحكومة  -

 وزارة الشؤون الخارجية -

 وزارة للتنمية و التعاون الدولي  -

 المدرسة الوطنية  لإلدارة  -

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

 

 
 
 
 


