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 االستشارة:موضوع   :1الفصل  

  إطاراته وأعوانهتأمني تنشيط دورات تكوينية لفائدة  لابستشارة قصد تكليف مكاتب تكوين  القيام    صفاقسمركز البيوتكنولوجيا ب  عتزمي
الت كوين اليت تتوفر لديها القدرة على اإليفاء ابلتزاماهتا   ؤسسات و تتوجه االستشارة احلالية إىل كل م   ،01  ابمللحق عدد  املفص لة يف احملاور  

 وميث ل كل  حمور قسطا مستقال  بذاته.طبقا لشروط هذا الكر اس  

 : لالستشارة  اإلطار العام  : 2الفصل  

 . اإلدارةحسب جدول زمين حيدد من طرف    و 2022و بداية   2021اخلدمات موضوع االستشارة خالل سنة    تنجز

 املشاركة: شروط    : 3الفصل  

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

 الرتاتيب املعمول هبا يف جمال الصفقات العمومية واملناشري الصادرة يف الغرض.   احرتامالتكوينية  شريطة  

 طبيعة األمثان:    : 4الفصل  

 يعترب العرض املايل جزافي ا ابلن سبة لكل  حمور وهو اثبت وغري قابل للمراجعة. 

 حمتوى األمثان:   : 5الفصل  

 الكلفة اجلملي ة للت كوين: حيتوي العرض املايل على العناصر الت الية لتحديد  

 خدمات املكونني،  -

 ،الواثئق الرقمية و املكتوبة و حافظات الواثئق  -

   اسرتاحة القهوة  -

  : والفنية  طريقة تقدمي العروض املالية   :6الفصل    

حتتوي العروض على كل الواثئق املبينة أسفله و  تعتزم املؤسسة التكوينية تنشيطهااليت  اوراحملأو جمموعة  حمورتقدم العروض ابلنسبة لكل  
  أجزاء:  3واليت يتعني جتزئتها إىل  

 مستقل. "ب" و يوضع كل جزء يف ظرف ظرف خارجي، وظرفان داخليان"أ" و

 حمتوى العروض :   : 7الفصل  
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 :الظرف اخلارجي  -1.  7

داخل   وموضوعها ابلصيغة التالية: " ال يفتح، استشارة رقم يوضع الظرفان )"أ" و "ب"(    ظرف خارجي يكتب عليه مرجع االستشارة 
وكل خمالفة ملا سبق ذكره تؤدي إىل إلغاء العرض، كما يوضع داخل  مركز البيوتكنولوجيا بصفاقسأعوان  إطارات و تكوين  13/2021

 )"أ" و "ب"(، الواثئق التالية:    هذا الظرف اخلارجي، إىل جانب الظرفني

أ . كراس الشروط حتمل أتشرية العارض على مجيع الصفحات إضافة إىل التاريخ واإلمضاء وختم املؤسسة مصحواب بعبارة "اطلعت 
 خر صفحات كر اس الش روط اإلداري ة اخلاص ة،وافقت" على آ   و

 صاحلة إىل التاريخ األقصى احملدد لقبول العروض،   شهادة يف الوضعية اجلبائي ةب . نسخة مطابقة لألصل من  

 إخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، شهادة  نسخة من  ت .  

 ،نسخة من وصل اإليداع حتمل رقم الت سجيل وتثبت ترخيص وزارة اإلشراف املعني ة ملكتب الت كوين يف ممارسة املهنة   ث .

 ج . نسخة من الس جل  الت جاري ملكتب الت كوين، 

 نسخة مطابقة لألصل من الن ظام األساسي ملكتب الت كوين،  ح . 

 ، 04وذج املدرج ابمللحق عدد  منإجراءات إبرام االستشارة حسب األ خ . تصريح على الش رف بعدم الت أثري يف

 ،05ابمللحق عدد املدرج  وذج  مناأله . تصريح على الش رف بعدم اإلفالس أو بعدم الوجود يف وضعية تسوية قضائية، حسب  

  .10وذلك حسب النموذج عدد   إىل املشرتي العمومي خالل اخلمس السنوات األخرية  االنتماء عدم  و. تصريح على الشرف يف  

مة ابلنسبة للمؤسسات التكوينية العمومية إذا تعذر عليها تقدمي وثيقة من الواثئق املذكورة سالفا عليها تقدمي املربرات القانونية الالز 
 ض. للغر 

 ": العرض الفين: أالظرف الداخلي "  2-.7

الظ رف هذا  تقدمي  "  جيب  الداخلي  )الظرف  وعبارة  العارض  اسم  سوى  عليه  يكتب  وال  اخلارجي  الظ رف  الفين -"  أداخل  ( -العرض 
 وتوضع بداخله الواثئق التالية: 

 ، 06دق ة حسب امللحق عدد  يقع تعمريها بكل  الس ري الذ اتية للمكو نني، حديثة العهد،   (1
شهادة مع وجوب إضافة  ابلن سبة للمكو ن املقرتح    االختصاصتثبت املستوى الت عليمي و نسخ مطابقة لألصل من الشهادات اجلامعي ة   (2

مؤه الت   معادلة  تثبت  أخرى  وثيقة  العارض كل   يقد م  خاص ة.  عايل  تعليم  مؤس سة  من  مسل مة  شهادة  على  املتحص ل  للمكو ن  ابلن سبة 
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طلبها   عند  املقرتح  ابمللاملكو ن  واحملد دة  حمور  بكل   اخلاص ة  الش روط  عدد  حسب  العايل   و،  01حق  التعليم  ملدرسي  اإلدالء   ابلنسبة  يتم 
 مبقابل مصادق عليها من سلطة اإلشراف.   لشهادة ممارسة نشاطمع نسخة مطابقة لألصل  املواد اليت يدرسهايف   قائمةب
شهادة ممضاة من بتثبت خربة واخلاصة بكل  حمور مشارك فيه،  01واثئق تثبت اخلربة املطلوبة للمكو ن املقرتح حسب امللحق عدد   (3

بنسخ من بطاقات احلضور تتضمن إمضاء ، مع ضرورة اإلدالء  تكوينية يف احملور املطلوب ط دورات  أن املكون نش    تبنيمكتب التكوين  
 .املنشط و ختم مكتب التكوين 

 . 11موزعني حسب احملاور التكوينية املشارك فيها و احملددة ابمللحق عدد  قائمة امسية يف املكونني   (4
 ، 07حسب امللحق عدد    بعد اإلدالء مبربرات التغيري   ذلك   ودارة  اإلالتزام العارض بعدم تعويض أي  مكو ن دون موافقة مسبقة من   (5
 بتوفري الش روط البيداغوجي ة الال زمة والوسائل البيداغوجية للت كوين إبستعمال القاعة املخصصة للتكوين ابملركز و يتعهد  التزام العارض   (6

  .وسائل أخرى حسب طبيعة الت كوين اخلاص ة بكل  حمور  أو الغري املتوفرة
يقرت   ال (7 أن  التكوين  ملكتب  تكوينني  ميكن  حمورين  من  أكثر  يف  املنشط  نفس  الشرط  ح  هلذا  خمالفة  فيها وكل  مت  اليت  العروض  تلغى 

 . هذا املكون    اقرتاح
 لألعوان العموميني الذين مت اقرتاحهم لتنشيط هذه الدورات التكوينية.تراخيص القيام هبذه الدورات التكوينية ابلنسبة   (8

 
 ": العرض املايل: بالظرف الداخلي "   -3.  7

وعبارة   العارض  اسم  سوى  عليه  يكتب  وال  اخلارجي  الظ رف  بداخل  الظ رف  هذا  تقدمي  "جيب  الداخلي  املايل(   -"  ب)الظرف  العرض 
 وتوضع بداخله الواثئق التالية: 

عدد    وثيقة التعهد   (1 لألمنوذج الوارد ابمللحق  من طرف  02طبقا  و ممضاة  وختم املؤسسة على كل    معم رة  وضع التاريخ  العارض مع 
 صفحة. 

 ممضى وخمتوم من طرف العارض على كل  صفحة.   03لألمنوذج الوارد ابمللحق عدد طبقا   جدول األمثان  (2
دون احتساب   لليوم الواحد  كلفة التكوين اجلملي ةلتحديد    03امللحق عدد   العرض املايل ابلن سبة لكل  حمور، وفق  ميقد  هذا، وجيب ت

األداء،  األداءات ابعتبار  للت كوين  اجلملي  املبلغ  لتحديد  ومقدارها  املضافة  القيمة  على  األداء  نسبة  تضاف  مث   تعتمد ،   نسبة   حيث 
جيب إضافة التاريخ واإلمضاء وختم املشارك، على وثيقة العرض   علما وأنه   مكاتب الت كوين. ميع  ابلن سبة جليف كامل احملاور    91%

 املايل املقد مة. 

    توضيحات ختص  االستشارة:   :  8الفصل  

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

 . 3018صفاقس    1177ص.ب  مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس    
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 اإلشارة إىل أن كل  التوضيحات واالستفسارات والر دود غري الكتابي ة تعد  ملغاة وال قيمة هلا.   جيدر و يتم  الر د كتابيا على االستفسارات و  

 الت غيريات و الت عديالت اليت يتم إدخاهلا على واثئق االستشارة:   : 9الفصل  

وتعلم كافة دارةإللميكن   االستشارة  ملف  تعد ل  أن  العارضني،  أحد  عن  يصدر  توضيح  لطلب  تلبية  أو  منها  وببادرة  سبب كان  ألي    ،
أن متد د يف التاريخ األقصى احملد د   املركزإلدارة  العارضني ابلتعديالت وذلك قبل التاريخ األقصى احملدد لقبول العروض وتبعا لذلك ميكن 

 ارضني من أخذ الت عديالت اجلديدة بعني االعتبار ضمن عروضهم.لقبول العروض لتمكني الع 

  مد ة صالحية العروض: :10الفصل  

 بداية من اليوم املوايل للت اريخ األقصى احملد د لقبول العروض.   للسنة اإلدارية احلاليةيصبح كل  مرتش ح، مبجرد تقدمي عرضه، ملزما به  

 :إرسال العروض:   11الفصل  

أو ترسل عن طريق الربيد يف ظرف مضمون الوصول أو عن ملركز البيوتكنولوجيا بصفاقس املركزي تقد م العروض مباشرة مبكتب الضبط 
 – ال يفتح  "  :يكتب عليه بوضوح مرجع االستشارة و موضوعها ابلصيغة التاليةظرف خارجي    :طريق الربيد السريع على النحو التايل

بصفاقس   أعوان و   إطاراتتكوين    "13/2021م  رقاستشارة   البيوتكنولوجيا  التايلمركز  العنوان  إىل  ترسل  و  البيوتكنولوجيا   : "  مركز 
 3018صفاقس    1177بصفاقس ص.ب 

 األجل احملدد لقبول العروض:   :12الفصل  

يتعد ى   ال  أجل  يف  العروض  ختم    2021  ديسمب  17م  يو ترسل  اعتماد  الضبط  ويتم   بصفاقس مبكتب  البيوتكنولوجيا  ملركز  املركزي 
 للتأكد من اتريخ وصول العروض، و يلغى كل عرض يصل بعد التاريخ املذكور أو يكون غري مطابق للش روط املطلوبة. 

 : فتح العروض: 13الفصل  

والظروف الداخلية "ب" اخلاصة الفنية  تتوىل  جلنة فتح العروض وفرزها، فتح الظ روف اخلارجية والظ روف الد اخلية "أ" اخلاص ة ابلعروض  
، ، و ميكن عند االقتضاء أن تدعو هذه اللجنة املشاركني الذين مل يقدموا كل الواثئق املطلوبة، مبا يف ذلك الواثئق اإلداريةاملاليةابلعروض  

ويف صورة عدم   السرية الذاتية للمكون   و  العرض املايل  و يستثىن من هذا اإلجراء وثيقة الت عه د و إىل استيفاء واثئقهم يف أجل حمدد،  
 إمضاء املشاركني كل الواثئق حسب الصيغ املطلوبة ميكن دعوهتم إىل القيام بذلك يف أجل حتد ده الل جنة. 

 :  طلب توضيحات إضافية تتعلق ابلعروض: 14الفصل  
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تغيري يف حمتواها دون الخالل مرحلة فرز العروض، أن تطلب من العارضني تقدمي توضيحات إضافية تتعلق بعروضهم    لإلدارة،ميكن    -
ينبغي  ال  الل جنة  حتد دها  مد ة  وخالل  التوضيحات كتابيا  تقدمي  ويكون  ومقارنتها  وتقييمها  العروض  دراسة  عملية  تيسري  هبدف  وذلك 

 جتاوزها. 

وكل    - الوصول،  مضمونة  رسائل  بواسطة  أو  السريع  الربيد  طريق  عن  ترسل  أو  الض بط،  مبكتب  مباشرة  الت وضيحات  يرد  تودع  جواب 
ابع فين أو مايل يتعلق ابلعرض  خارج هذه املد ة ال يؤخذ بعني االعتبار ويؤد ي إىل إلغاء العرض، كما ال يسمح أبي تغيري سواء كان ذا ط

 أد ى ذلك إىل استبعاد العرض.  إال  و 

 سر ي ة اإلجراءات:   : 15لفصل  ا

الفائز ابلعرض، ال ميكن إطالع العارضني أو أي شخص آخر  مكتب الت كوينوقبل اإلعالن عن اسم  والفنية  بعد فتح العروض املالية  
 إسناد ليست له الصفة للمسامهة يف إجراءات فرز العروض ودراستها، على أي  معلومات سواء تعلقت بفرز العروض أو بتقييمها أو بقرار  

 أعاله.   14،  ابستثناء اإلجراءات الواردة ابلفصل  العرض

ألي موضوع يهم عرضه وذلك خالل الفرتة املرتاوحة بني اتريخ فتح العروض واتريخ  املركز عارض االت صال مبصاحل  هذا، وال ميكن ألي 
عن   املعنية  العرض  إسناد اإلعالن  املصاحل  على  للتأثري  عارض  أي  من  مسعى  وكل  مقارنة دارة  إلل،  أو  عرضه  تقييم  جمرايت  خبصوص 

 الط لبي ة يكون نتيجته استبعاد عرضه .   إسنادالعروض أو خبصوص قرارات  

 فتح الظ روف و فرز العروض: :  16الفصل  

 احملاور. حسب    العرض طبقا للفصل األول من كراس الشروط ويتم إسناد    احملاور  واحد أو جمموعة من   حمور ميكن لكل عارض املشاركة يف  

الد اخليني  "أ" و "ب" للتثبت من وجود الواثئق اإلداري ة والفن  ي ة واملالي ة املطلوبة مث تقوم فتح الظ روف اخلارجي ة والظ رفني    الفرزتتوىل جلنة  
 بعملية الفرز على مرحلتني: 

 املرحلة األوىل: 

العروض    : الفرز املايل  * فرز  جلنة  تتوىل  حيث  حدة  على  )قسط(  حمور  بكل  اخلاص   العرض  فرز   ترتيب العروض املالية تصاعدي يتم 
على القيمة املضافة) هذه املرحلة    و  ( العروض املالية ابعتبار األداء  اإلطالع على الواثئق اإلداري ة والفن  ي ة املقد مة للت ثب ت من يتم  خالل 

ة أو ال تستويف الش روط ا للمالحق املرفقة وتتم  مراسلة مكاتب الت كوين الستيفاء كل  وثيقة إداري ة أو فن  ي ة منقوصصلوحي تها ومدى مطابقته
 . االقتضاءالتثبت من صحة الواثئق املكونة للعرض املايل وتصحيح األخطاء احلسابية واملادية عند    كما تتوىل   املطلوبة

 املرحلة الثانية: 
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مطابقة العرض الفين املقدم من قبل صاحب العرض املايل األقل مثنا وتقرتح   من تتوىل جلنة الفرز يف هذه املرحلة التثبت    الفرز الفين: *
نفس   اعتمادالشروط يتم    لكراسإذا تبني أن العرض الفين املعين غري مطابق   .لشروطلكراسات اعرضه  إسناده الصفقة يف صورة مطابقة  

 املنهجية ابلنسبة للعروض الفنية املنافسة حسب ترتيبها املايل تصاعداي. 

مرفوقة ابملؤيدات املطلوبة والسرية الذاتية للمكون  02لوثيقة التعهد حسب امللحق عدد    ضعدم تقدمي العار يلغى العرض آليا يف صورة 
  . 06حسب األمنوذج الوارد ابمللحق عدد  

لكامل الواثئق اإلداري ة املطلوبة، والش روط اخلاص ة ابملكو نني   املستويف و به هنائيا هو العرض األقل مثنا    االحتفاظابلنسبة للعرض الذي يتم  
حسب حمور  يف كل   اخلاص ة  املقرتحني  الفن  ي ة  الش روط  من   و  كر اس  يطلب كتابيا  أكثر  أو  عارضني  بني  املالية  العروض  يف  التساوي  عند 

مارس   13املؤرخ يف    2014لسنة    1039مر عدد  من األ  68املرتشحني املعنيني أن يقدموا عروضا مالية أخرى وذلك طبقا للفصل  
 .   صوص املتممة لهبتنظيم الصفقات العمومية ومجيع الناملتعلق    2014

 : تبليغ إسناد احملاور اخلاص ة ابالستشارة: 17لفصل  ا

الد ورات( الت كويني ة عن طريق مكتوب حير ر   يبل غ إسناد احملاور اخلاص ة ابالستشارة إىل العارض الذي وقع اختيار عرضه لتنفيذ الد ورة ) أو 
  يف الغرض ويكون مرفقا بطلب تزو د. 

 الفصل  18: التزامات مكتب الت كوين: 

 ب : يلتزم مكتب الت كوين عند إعالمه إبسناده حماور تكوين  

 ممضاة من قبل املشاركني ومتضم نة وجواب اسم املكو ن وإمضاءه، دارة  اإل إرسال قائمة احلضور يومي ا إىل -
، مصحوبة ابلفاتورة 12ج املصاحب الوارد ابمللحق عدد  مي ة املتعلقة بقياس درجة رضاء املشاركني طبقا لألمنوذ إرسال البطاقات التقي -

 . دارةاإلإىل  
على   - يتعني   يعلمكما  أن  تكوينية  دورة  إجناز  عن  عجزه  صورة  يف  التكوين  الد ورة دارة  اإل  مكتب  انطالق  موعد  قبل  ومبربراته  بذلك 

 على األقل.   (03بثالثة أي م )
دارة إل) ميكن    لتنشيط الد ورات التكوينية   الضرورية    يتكف ل مكتب الت كوين بنفقات اسرتاحة القهوة واستخدام الوسائل البيداغوجية -

 . إيقاف العمل مع مكتب التكوين يف حال عدم استيفاء كامل الش روط(  املركز
، ويتعني عليه اختاذ كافة التدابري الالزمة للغرض  امسيا املكو نني املعي نني  يعترب مكتب الت كوين مسؤوال عن حسن إجناز اخلدمات من قبل   -

 سري اإلجناز. حىت ال يتعطل حسن  
موافقة     - وبدون  مسبق  إعالم  بدون  املكو ن  تغيري  تكوين  مكتب  على كل  يف دارة  اإلمينع  تتوفر  أن  ينبغي  عليه،  املوافقة  صورة  ويف 

إلدارة الت علمية وخربات تضاهي أو تفوق اخلربات املتوفرة يف املكو ن األصلي، أم ا يف حالة التعذ ر فيحق  الشخص املقرتح للتعويض مؤه  
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 مببالغإيقاف العمل مع مكتب التكوين يف إطار الد ورة الت كويني ة املعني ة دون أن يطالب أبي  تعويضات، كما ال حيق له أن يطالب    املركز
  الشروط حبج ة تعويض األشخاص املعي نني. مالية إضافي ة أو أي تغيري يف 

إذا تبني هلا أن الت كوين ال ينجز بكيفية جيدة أن تقرر وضع حد لتدخل املكون يف تلك الد ورة وأن تطالب بتعويضه، دارة  إلل ميكن    -
 . وعلى مكتب التكوين االستجابة للطلب دون أي اعرتاض

احملاور مكو ن واحد ابستخدام الوسائل السمعي ة البصري ة وغريها من الت قنيات اليت تستجيب يتوىل  تنشيط كل دورة خاص ة مبحور من   -
 لألهداف املرسومة للمحور. 

اخيص اإلداري ة    - وخاص ة فيما يتعل ق بتوفري الرت  يف جمال تشغيل املكو نني  اتيب اجلاري هبا العمل  ذات يلتزم مكتب الت كوين ابحرتام الرت 
 الص لة. 

 :  التعديل أثناء التنفيذ )التغيري يف حجم اخلدمات(: 19الفصل  

حيق  لذا،  منفصلة،  بصفة  مبلغها  احتساب  االقتضاء  عند  ميكن  مستقلة  مرحلة  ابالستشارة  ومربجمة  تكوين  مبحور  خاص ة  دورة  متثل كل 
و     2022- 2021خالل سنة الت غيري يف عدد أفراد اجملموعات املزمع تكوينها وذلك حسب احلاجيات املتأكدة للتكوين  -دارة إلل

 ال ميكن ملكتب الت كوين يف هذه احلالة االعرتاض على ذلك أو املطالبة مبراجعة األمثان أو بتعويضات. 

  :  خالص الفواتري:20الفصل  

يتعه د مكتب الت كوين إبرسال الفواتري يف أجل ال يتجاوز   و   هو مطلوب   جناز كامل ما اثر إ  مكاتب التكوينالصادرة عن  خالص الفواتري  
ويبقى   ضاة وحتمل اسم املمضي وختم املؤسسة،تكون حمر رة يف أربعة نظائر مؤر خة ومم( أايم من إجناز الد ورات الت كويني ة، و 10عشرة )

 الواردة هبذه االستشارة، وتكون الفاتورة مرفقة ب :   خالص الفواتري رهن االستجابة للشروط

 ، أصلي  طلب تزود  -
 ، 12الواردة ابمللحق عدد   بطاقات التقييم -
 استمارات اختبارات املتكو نني،  -
 نسخ من شهادات املشاركة املسل مة للحاضرين،  -
 قائمة احلضور ممضاة من قبل املكون مع ذكر امسه مرفوقة خبتم املؤسسة.  -
  . نسخة من الدرس التكويين -
أقصاه   - أجل  يف  خالصه  يتم  حيث  الت كوين  مكتب  إىل  تسبقة  أي   منح  ميكن  وأربعونال  الفاتورة 45)مخسة  تقدمي  اتريخ  يوما من   )

 الط لبي ة. اليت يضبط فيها املبلغ املطلوب لتنفيذ  
 :  املناولة: 21الفصل  

 أو االستعانة به لنفس الغرض.   مكتب تكوين اثنال ميكن ملكتب التكوين مناولة األنشطة التكوينية جزئي ا أو كلي ا بواسطة   -
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 زء اخلاص ابسرتاحة القهوة. اجلميكن ملكتب الت كوين مناولة    -

 حيصل بني مكتب التكوين املكلف بتنفيذ الدورة التكوينية و األطراف املتدخ لة األخرى.   أنال تتحمل إدارة املركز أي إشكال ميكن  -

 : آجال التنفيذ: 22الفصل  

من بني الت واريخ املقرتحة، وإن اقتضى األمر تعديال يف الت واريخ،   املركزإدارة    كويني ة يف اآلجال اليت ختتارهايلتزم املكتب بتنفيذ الد ورة الت  
  .) التكوين خالل التوقيت اإلداري فقط(  ( أايم من انطالق الدورة املعنية 03ملزمة إببالغه إىل مكتب التكوين قبل ثالثة )دارة اإلفإن  

 :  الن زاعات: 23الفصل  

يقدم صاحب الصفقة إىل اإلدارة عن طريق مكتوب ،  الصفقة  أو بتنفيذ مقتضيات كراس الشروط  يف حالة حدوث خالف مرتبط بتأويل  
 مضمون الوصول تقريرا مفصال حول موضوع اخلالف وأسبابه ومطالبه عند االقتضاء. 

أجل   يف  اإلدارة  تتوىل  انقضاء   15و  صورة  يف  اخلالف.  حلل  مقرتحات  تقدمي  قصد  الصفقة  صاحب  طلبات  على  اإلجابة كتابيا  يوما 
اخلالف،   حلل  اإلدارة  مقرتحات  قبول  عدم  صورة  يف  أو  اإلدارة  إبجابة  التوصل  دون  أعاله  املذكور  أنظار األجل  على  اخلالف  يعرض 

 1039من األمر عدد   190إىل  185املنصوص عليها ابلفصول من  كومةرائسة احلاللجنة االستشارية لفض  النزاعات ابحلسىن صلب  
 . بصفاقس  ر هلا حل ه يرفع الن زاع أمام احملاكم املختص ة، وإذا مل يتيس    متمته ومجيع النصوص اليت    2014مارس    13املؤرخ يف    2014لسنة  

 :  تبادل املراسالت: 24الفصل    

 املراسالت، عني الطرفان مقر يهما كما يلي:لتنفيذ هذه االستشارة ولتبادل 

 3018صفاقس    1177ص.ب    -الكتابة العامة   -     مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

 74875818رقم الفاكس:               74871816رقم اهل اتف:  

 ابلنسبة إىل مكتب التكوين:   -

 .................................................................................. إسم الوكيل أو مدير املؤسسة: 

 ......................................................................................................  العنوان:

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

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

 ..... ......................  رقم الفاكس:
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 كل  تغيري يف العنوان من أحد الطرفني جيب إبالغه إىل الطرف اآلخر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ. 

 االستشارة:فسخ    :25الفصل  

األمر عدد )  فس   خ االس   تش   ارة اعتمادا على إعالم يتم إبالغه طبقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل يف ميدان الص   فقات العموميةرة داإللحيق  
 واملتعل ق بتنظيم الصفقات العمومية.  )2014مارس   13املؤرخ يف   1039-2014

تكليف من يتوىل إجناز بقية أقساط االستشارة حسب اإلجراء الذي يراه مالئما و على نفقة مكتب الت كوين، و بصفة إمجالية   و ميكن
 فسخ االستشارة يف احلاالت التالية:   املركزدارة  إلميكن  

 العجز عن إسداء اخلدمات خالل الد ورات الت كويني ة، -
 التكوين عن عدم القدرة على اإلجناز. اإلفالس أو اإلعالن من طرف مكتب   -

( أايم من انطالق 03بذلك قبل ثالثة )  املركزقيام مكتب التكوين أبعمال احتيال أو غش تتعلق بتغيري املكون املقرتح دون إعالم   -
 الدورة املعنية أو أعمال متس من النزاهة املهنية.

 ارتكاب مكتب التكوين ملمارسة خملة ابملنافسة تتعلق ابملشاركة يف طلب العروض وذلك مبقتضى قرار قضائي ابت.  -
ي إىل مغالطة اإلدارة يف تقييم مؤهالته املالية او تعمد مكتب التكوين القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس واثئق أو أي عمل آخر يرم -

 املهنية أو الفنية عند املشاركة يف طلب العروض. 
 تعمد اإلخالل ابلواجبات التعاقدية من خالل ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة عند تنفيذ الصفقة.  -
 )وفاة، مرض،...(  يةعن تنشيط الدورة التكوينية املعنصاحب الصفقة أو املكون املقرتح    زعج -

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

 

 املراجع الرتتيبة:   :26الفصل  

 خاضعا ملقتضيات: كل  ما مل يتم التعر ض إليه ضمن كراس الشروط احلايل يبقى 

 اجمللة التجارية  -
 واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وكافة النصوص اليت متمته.  2014مارس   13املؤرخ يف    2014لسنة   1039األمر عدد  -
 التشريعات التونسي ة اجلاري هبا العمل.    -
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 اطلعت عليه ووافقت 

 صفاقسمركز البيوتكنولوجيا ب 

 ………………………يف............. 

 

 اطلعت عليه ووافقت 

 مكتب التكوين

 ……………………………يف..............
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 كراس الشروط الفنية اخلاصة 
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  : األهداف العام ة للتكوين:1الفصل  

بصفاقس هدف  ي البيوتكنولوجيا  أبعوان  مركز  اخلاص ة  املهارات  حتسني  آخر    هوإطارات  هإىل  الت قني ةملواكبة  اجملاالت  يف  يف  املستجد ات  أو 
 . 01ابمللحق عدد  جماالت الت صر ف اإلداري، وقد مت  ضبط أهداف الت كوين حسب احملاور املدرجة بربامج الت كوين املفص لة الواردة  

 :  املنتفعون: 2الفصل  

 املركزإدارة  وتتوىل  ملركز البيوتكنولوجيا بصفاقس  الت ابعني    الباحثنيو   العملة  املهندسني و   و  واإلداري ني  فنينياألعوان اليستهدف التكوين    *
م على األقل  قبل انطالق كل دورة وذلك حسب احملاور املدرجة بربانمج 03توجيه قائمة إمسي ة للمشاركني إىل مكتب التكوين ثالثة ) ( أاي 

 .01ابمللحق عدد  الت كوين املفصل  

 شخصا.   15العدد األقصى للمتكونني يف الدورة الواحدة ال يتجاوز  *  

 : التنظيم املادي: 3الفصل  

 ينطلق الت كوين على الس اعة الث امنة والن صف صباحا. *  

ساعات تتخل لهما اسرتاحة (  03( ساعات يف اليوم توزع إىل حص تني تدوم كل  واحدة ثالث )06* تدوم دورة الت كوين الواحدة ست )
 تغيري مدة الدورة متاشيا مع مصلحة اإلدارة من حيث النسق العادي للعمل   و ميكن   قهوة بنصف ساعة

 . هبا الش روط البيداغوجي ة الال زمة من حيث املساحة والوسائل البيداغوجي ة وجودة ابملركز و هي قاعة  املقاعة  ل ابيتم التكوين  *  
 توفري كاف ة العوامل اليت تساعد املتكو نني على متابعة الت كوين يف أحسن الظ روف.   على مكتب التكوين  * جيب 

 : الطرق البيداغوجية: 4الفصل  

 يستند املكو ن على الربامج املفص لة للت كوين احملد دة ابحملاور لتنفيذ الت كوين ويعتمد خالل دورات التكوين على: 

 استخدام الوسائل السمعي ة والبصري ة، لتقدمي الن ماذج و الت جارب املماثلة أو الت طبيقات املستعملة و املرتبطة مبحور الت كوين،  -

 مقاربة املشاركة واألشغال التطبيقية والعمل على برجمة متارين مع العمل على إصالحها،  -

 حمتوى التكوين يف واثئق مكتوبة و رقمية تقدمي   -

مع    - املكتسبة،  للمهارات  املشاركني  استيعاب  مدى  لقياس  واإلتقان  التقد م  اختبارات  مع   وجوببرجمة  االختبارات  استمارات  إرفاق 
 الواثئق املسلمة للخالص، 

 الرتكيز على خصوصي ات العمل ومقتضياته عند تكوين األعوان ابالستناد إىل متطل بات مواقع عملهم،   -
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 و الرتكيز على اجلانب التطبيقي يف التكوين.   بغية حتسني القدرة على التشخيص الذايت وتفعيل الكفاايت الشخصية االبتعاد عن التنظري    -

 تقييم التنظيم املادي للد ورة الت كويني ة:   : 5الفصل  

رضاء املشاركني عن جودة اخلدمات و قاعة   تعمري البطاقات التكوين والطرق البيداغوجية املعتمدة يف التكوين من خالل    حتد د درجة 
 . 21ابمللحق عدد  طبقا لألمنوذج الوارد   التقييمي ة

 البامج املفص لة للت كوين:   : 6الفصل  

و اخلاص ة بكل  حمور و هو   01ابمللحق عدد  يلتزم مكتب الت كوين بتنفيذ الد ورات الت كويني ة حسب الربامج املفص لة للت كوين املدرجة  
( و تصم م حسب احملاور tableau de bordوثيقة تتضم ن اخلط ة التنفيذي ة للد ورة التكويني ة و مبثابة لوحة الت حك م يف سري الت كوين)

 لوبة. املط
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: البامج املفص لة للت كوين01امللحق عدد   
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Fiche programme d’une action de formation Page 1 sur 1 

 

Thème 1 :  قانون الوظيفة العمومية 

 

م واحد يو  مدة التكوين:   

بالمركز أعوان التنفيذ اإلطارات و   الجمهور المستهدف:   

تمكين العون العمومي من التعرف على: اهداف الدورة التكوينية:  

 حقوقه واجباته حسب قانون الوظيفة العمومية.  ▪

 مختلف حاالت الموظف العمومي  ▪

 

  

برنامج الدورة التكوينية:          

 

 للوظيفة العمومية  القانونياإلطار الترتيبي و مفاهيم عامة:  −

 

 الموظف العمومي: تحاال −

 

 الترقية  .أ

 العطل .ب

 التأديب .ت
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Thème 2 :  التمويل العمومي للجمعيات 

 

يوم واحد  مدة التكوين:   

إطارات و أعوان التنفيذ بالمركز المستهدف: الجمهور     
 التمويل العمومي للجمعيات  و شروط إسناد التعرف على إجراءات :هداف الدورة التكوينيةأ  ▪

 

  

برنامج الدورة التكوينية:     

 

 اإلطار القانوني المنظم للتمويل العمومي  -

 الوثائق المطلوبة لملف التمويل العمومي للجمعيات  -

 متابعة المشاريع و البرامج المعنية بالتمويل العمومي كيفية انجاز و  -
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Thème 3 : النفاذ إلى المعلومة 

 

 واحد يوم :مدة التكوين 

 ابملركز و أعوان التسيري و التنفيذ  اإلطارات اإلدارية  اجلمهور املستهدف:  

 الدورة التكوينية: أهداف   
   لتطبيق مبادئ النفاذ إىل املعلومة   و التخطيط  التعرف على التدابري الالزمة 

 : برانمج الدورة التكوينية
 اهيم عامة مف .1
 اإلطار القانوين و الرتتييب للنفاذ إىل املعلومة  .2

 شرح األسباب للنفاذ إىل املعلومة  .3

 إلشكاليات و الصعوابت ا .4
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Thème 4 : التدقيق و التصرف في الموارد البشرية 

 

يوم واحد  مدة التكوين:   

مصلحة الموارد البشرية  وأعوانإطارات   الجمهور المستهدف:   

طرق علمية و منهجيات واضحة  على: إحكام التصرف في الموارد البشرية بناء اهداف الدورة التكوينية   

 

    

برنامج الدورة التكوينية:     

 

 تشخيص اإلشكاالت الراهنة -

 اعداد جدول توظيف األعوان حسب الحالة الراهنة  -

 تركيز مقومات التصرف التقديري -

 السعي المستمر لمواكبة الهيكلة والمهام مع التطويرات المستجدة للمحيط الخارجي -

 اليات تفعيل التصرف التقديري  -
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Thème 5:   أخطاء التصرف اإلداري والمالي 

 

واحد  يوم مدة التكوين:   

بالمركز و أعوان التنفيذ اإلطارات اإلداريةالجمهور المستهدف:    
   اهداف الدورة التكوينية: 

 التعرف على ماهية أخطاء التصرف  ▪

 كيفية تفادي أخطاء التصرف   ▪

  

برنامج الدورة التكوينية:     

 

 القانوني ألخطاء التصرف اإلطار -

 مفهوم خطا التصرف -

 ان خطا التصرف أرك -

 انتقاء مسؤولي المتصرفينشروط  -

 الجهات المؤهلة لرفع الدعوى -

 تقارير دائرة الزجر المالي  -
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Thème 6:  تقنيات و طريقة التنظيف النموذجية 

 

واحد  يوم مدة التكوين:   

أعوان التنظيف بالمركز  الجمهور المستهدف:   
   اهداف الدورة التكوينية: 

 تنظيف و حفظ الصحةو طريقة  الالتقنيات  ى علف تعرال ▪

  

برنامج الدورة التكوينية:     

 

 تقنيات التنظيف بالمركز  -

 أسس حفظ الصحة بالمركز -

 التعامل مع المواد و التصرف في الفضاءات -

 التواصل و العالقات المهنية -
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Thème 7 : Maintenance des groupes électrogènes  

 

 Durée de la formation : 2 Jours 

 Population cible : Les techniciens et les ingénieurs de service maintenance 
 Objectifs de formation :  

▪  

▪ Méthodologie de maintenance préventive est de prévenir les risques et problèmes éventuels du groupe 

électrogène. 

 

 Contenu de la formation : 

 

- Principe et fonctionnement des groupes électrogènes 

- Rappel sur l’appareillage de commande 

- Chois d’un groupe électrogène 

- Commande automatique par armoire             

- Commande automatique par une carte électronique 

- Calcul des puissances du moteur et alternateur 

- Maintenance curative et préventive des groupes électrogènes 
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Thème 8 : Maintenance Matériels Informatique 

Durée de la formation : 3 Jours 

Population cible : les techniciens de services informatique 
Objectifs de formation :  

▪ Apprendre le fonctionnement et la structure des différents matériels informatique.  

▪ Savoir diagnostiquer les principales pannes. 
Contenu de la formation : 

  

- Structure et Composants de l'ordinateur 

- Les Pannes de Matériels (ordinateurs de bureau et portable) 

- Reconnaissance de pannes : analyser et diagnostiquer les problèmes, 

- Les pannes de carte mère.  

- Les pannes du disque dur,  

- Les pannes de mémoires (RAM), 

- Changer une dalle d’écran, 

- Remplacer une alimentation défectueuse, 

• Limiter les risques de panne : Problèmes d’alimentation, de surchauffe... 

- Les logiciels utiles pour la maintenance des ordinateurs : 

• Test mémoire, intégrité du disque dur, température des composants, etc. 

 

- Diagnostique de problème des composants de l’imprimante, photocopie et scanner et la réparation. 
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Thème 9 : Les travaux comptables de fin d’exercice  

 et établissement des états financiers 

 

Durée de la formation : 2 Jours 

Population cible : Agents de service comptabilité, financier et achats 
Objectifs de formation :  

▪ Acquérir les mécanismes et les techniques de contrôle de fin d'exercice 

▪ Maîtriser le fonctionnement des travaux d’inventaire 

▪ Maitriser l’établissement des états financiers 

 

Contenu de la formation : 

  

- Préparation des travaux de clôture 

- Vérification et justification des comptes 

- Travaux d’inventaire 

- Ecritures de régularisation 

- Préparation et présentation des états financiers 
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  Thème 10 : Veille technologie  

Durée de la formation : 2 Jours 

Population cible : Les acteurs  de la recherche développement et d'innovation 
Objectifs de formation :  

▪ Organiser sa veille scientifique et technologique sur Internet 

▪ Identifier et surveiller les sources d'information pertinentes 

▪ Mettre en place une cartographie d’acteurs et d’experts 

▪ Utiliser et maitriser les ressources du « web invisible » 

Contenu de la formation : 

1. Acquérir une méthode de veille rigoureuse 

• Acquérir une méthode de veille rigoureuse 

• Les enjeux de la veille pour l’ingénieur 

• Les différents types de veille : stratégique, concurrentielle, technologique, surveillance de l’e-

réputation… 

• La veille personnelle ou collaborative 

• Définir ses besoins et mettre en place un plan de veille 

2.  Maîtriser les outils de recherche 

• Les 2 grandes approches complémentaires de la recherche web 

• La typologie des différents outils de recherche 

• Les limites des moteurs web – la notion de web invisible et son évolution 

• Les 5 générations de moteurs web 

• Les modules de recherche avancée à maitriser : syntaxe, restrictions de recherche, opérateurs 

booléens 

• Le bookmarking social et les plates-formes de curation de contenus 

• Applications : recherches sur moteurs web classiques, moteurs multimédias, et moteur de recherche 

dans les Techniques de l’Ingénieur 

3. Identifier les différentes sources de veille utiles à son activité 

• Identifier et sélectionner les sources utiles : méthodes de « sourcing » efficaces 

▪ Panorama des sources utiles  

▪ Encyclopédies et dictionnaires, articles d’expert 

▪ Focus sur les Techniques de l’Ingénieur 
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▪ Sites institutionnels et universitaires 

▪ Sites d’entreprises, associations professionnelles, salons et manifestations 

▪ Médias en ligne, revues et publications académiques 

▪ Bases de données en ligne (études, articles, brevets, normes…) 

▪ Sources « 2.0 » : blogs et réseaux sociaux 

▪ Complémentarité des différents types de sources 

4. Typologie des outils de veille : collecte et analyse 

▪ Les outils de collecte automatisée 

▪ Flux RSS : principe des flux et panorama des agrégateurs de flux. Quels substituts après l’arrêt de 

Google Reader 

▪ Agents d’alertes : comment suivre un mot clé 

▪ Flux avec Yahoo Pipes à personnaliser 

▪ Outils de surveillance automatisée : comment surveiller des sites de PME, d’associations, …  

▪ Flux Twitter et surveillance des réseaux sociaux 

▪ Les outils d’analyse automatisée 

▪ Cartographie des résultats, application à la veille brevets et à l’identification des acteurs influents 

▪ Outils de bibliométrie et de text mining 

▪ Solutions de résumés automatiques 

5. Typologie des outils de veille : diffusion et capitalisation 

▪ Les outils de partage et de diffusion d’information 

▪ Portails de flux, gestion des alertes 

▪ Créer des newsletters et des produits livrables  

▪ Publier les résultats de la veille 

▪ Capitaliser les résultats 

▪ Outils personnels de capture des résultats 

▪ Outils collaboratifs de capitalisation 

6.  Etude de cas 

▪ Réalisation d’un plan de veille 

▪ Mettre en place un dispositif de collecte automatisée 
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Thème 11 : Management des risques selon la norme 

 ISO 31000/2018   

Durée de la formation : 2 jours 

Population cible : Acteurs de la qualité, responsables de projets 
Objectifs de formation :  

▪ Cette formation peut permettre la création de la valeur et la préserve par le management du risque, la prise 

de décisions, la définition et l’atteinte d’objectifs et l’amélioration de la performance. Les organismes de 

tous types et de toutes tailles sont confrontés à des facteurs et des influences internes et externes qui 

rendent l’atteinte de leurs objectifs incertaine. Le management du risque est une activité itérative qui aide 

à développer une stratégie, atteindre des objectifs et prendre des décisions éclairées. Le management du 

risque fait partie intégrante de la gouvernance et du leadership et a une importance fondamentale dans la 

façon dont l’organisme est géré à tous les niveaux. Il contribue à l’amélioration des systèmes de 

management. Le management du risque est intégré à toutes les activités d’un organisme et inclut 

l’interaction avec les parties prenantes.  

Contenu de la formation :  

 

1.  Cadre organisationnel 

▪ Leadership et engagement 

▪ Conception 

- Définir l’engagement en matière de management du risque 

- Attribution des rôles, pouvoirs et responsabilités au sein de l’organisme 

- Affectation des ressources 

- Établissement d’une communication et d’une concertation 

▪ Évaluation 

▪ Amélioration 

2. Processus 

▪ Communication et consultation 

▪ Définition des critères de risque 
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▪ Appréciation du risque 

▪ Identification du risque 

▪ Analyse du risque 

▪ Évaluation du risque 

▪ Traitement du risque 

▪ Élaboration et mise en œuvre des plans de traitement du risque 

▪ Suivi et revue des plans de traitement du risque 

▪ Enregistrement et élaboration de rapports de traitement des risques 
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 :   02امللحق عدد       

 وثيقة التعه د 

 الل قب(......................................................................................... )االسم و   إين  املمضي )ة( أسفله

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

 ............................................................................................. أن )االسم االجتماعي(    .........

 املرس م)ة( ابلس جل  الت جاري بتاريخ  ..............................................حتت عدد................................... 

 ........................................................................................ واملوجود مقر ها ب     ..............

 2021 / 13بعد اط العي على كل  الواثئق اخلاص ة ابالستشارة رقم   

 املتعل قة بتكليف عدد من هياكل الت كوين لإلشراف على تنشيط سلسلة من الد ورات الت كويني ة لفائدة األعوان اإلداري ني و الفن  ي ني 

 يف حماور خمتلفة االختصاصات، و تتكو ن هذه الواثئق من: ملركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 

 كر اس الش روط اإلداري ة اخلاص ة،  -

 ن  ي ة اخلاص ة، كر اس الش روط الف -

 املالحق،  -

 

 أقبل كل  الش روط الواردة جبميع هذه الواثئق املبي نة أعاله وأتعه د بتنفيذ اخلدمات املطلوبة مين  طبقا لإلجراءات الواردة ضمن  

 الض رائب املباشرة وغري املباشرة. و واثئق االستشارة وحسب األمثان اليت ضبطتها شخصي ا آخذا بعني االعتبار مجيع األداءات   

 يل مقابل ما سبق ب : و يقد ر عرضي املا 

 (. يكتب الث من ابألرقام و ابحلروفمثن فردي خال من كل  األداءات لكل  يوم تكوين و لكل  قسط على حدة ) .1

 مبلغ األداء على القيمة املضافة،   .2

 (. ابحلروفيكتب الث من ابألرقام و الث من اجلملي ابحتساب مجيع األداءات لكل  يوم تكوين و لكل  قسط على حدة ) .3

 بداية من اليوم املوايل للت اريخ األقصى احملد د لقبول العروض.  2022 - 2021للسنة اإلدارية ألتزم إببقاء عرضي صاحلا  
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املبالغ الر اجعة    تنزيل  ملركز البيوتكنولوجيا بصفاقساكما أقبل وأتعه د بتنفيذ كل  اخلدمات بداية من دخول االستشارة حي ز الت نفيذ و أطلب من  

 يل، مقابل ذلك، حبسايب الربيدي/البنكي اجلاري رقم: .................................................................... 

 ........ حر ر ب ........................يف..................                                                                      

 اط لعت و وافقت                                                             

    

 ( الص فة و اإلمضاء و ختم املؤس سة)مكتب الت كوين                                                                  
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 العرض املايل للت كوين                                                 :  03امللحق عدد 

      

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

 ء اخلتم و اإلمضا   

 

 مكاتب.  جلميع  ابلن سبة    %91تكون نسبة األداء على القيمة املضافة   *

 

 اسم احملور ع/ر

العرض املايل يف اليوم دون اعتبار  
األداء على القيمة     % األداء 

 *املضافة

العرض املايل يف اليوم ابعتبار  
عدد أي م الت كوين اخلاص ة ابحملور حسب   األداء 

 01امللحق عدد 

العرض املايل اجلملي ابعتبار  
 األداء 

 بلسان القلم  ابألرقام بلسان القلم  ابألرقام بلسان القلم  ابألرقام

Thème1 ………      
 

  

Thème2       
 

  

--       
 

  

--       
 

  

--       
 

  

--       
 

  

Thème11       
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 :  04امللحق عدد   

  االستشارةتصريح على الشرف بعدم التأثري يف إجراءات إبرام  

  

 

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

 ..................  ............................................................ .......................... ممثل)ة( مكتب الت كوين)االسم االجتماعي والعنوان(

  ............................................ ...............حتت عدد   ...................... ... ..................... ........... املرسم ابلسجل التجاري ب  

 .......................... ......................................................................................  العنوان ابلكامل(املعني  حمل خمابرته ب  )

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

 وعود أو هدااي قصد التأثري على  أصر ح على شريف بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي 

 إجنازها.  خمتلف إجراءات إبرام الص فقة ومراحل

 

 حرر ب  .................. يف......................                                          

 ( إمضاء املشارك وختمه   )                                                  
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 :    05امللحق عدد 

 

 تصريح على الشرف بعدم اإلفالس أو بعدم الوجود يف وضعية تسوية قضائية 

 

  

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

 .......................................................................................... ............. ..............  )االسم االجتماعي والعنوان( ممثل)ة( مكتب الت كوين

 ............................... ..... ..............   حتت عدد............................................ ....................... املرسم ابلسجل التجاري ب  

 ............................... .. ........................................................ ..... ..................  ابرته ب  )العنوان ابلكامل(املعني  حمل خم

 املسمى يف ما يلي " العارض".  

 أصر ح على شريف أين لست يف حالة إفالس أو يف وضعية تسوية قضائية. 

 

 حرر ب  .................. يف......................                                          

 ( إمضاء املشارك وختمه   )                                                  

 

 

 

   مالحظة:

يف حالة التسوية الرضائية، جيب أن يقدم املشارك شهادة يف الغرض.
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 :   06امللحق عدد 

 منوذج من الس رية الذ اتي ة للمكو ن أ
 

 : *الت عريف  -1

 .................................................................... اجلنسي ة: ....................................................................... اإلسم:

 ............................................................ احلالة العائلي ة: ....................................................................... الل قب:

 .................................................... اتريخ و مكان الوالدة:         بطاقة الت عريف الوطني ة رقم: 

 ........... ............................................................................................................................. املؤس سة املشغ لة حالي ا

 

 :*الش هائد اجلامعي ة املتحص ل عليها  -2

 احملرز عليها/الس نة الش هائد  نوع الد راسات  املؤس سة اجلامعي ة  الفرتة 
اتريخ معادلة الش هائد اجلامعي ة األجنبي ة  
أو املتحص ل عليها من مؤسسات تعليم  

 * عايل خاص ة

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

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

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

 :*ئد تكويني ة أخرى متحص ل عليهاشها  -3

 الش هائد احملرز عليها/الس نة نوع الد راسات  املؤس سة الت كويني ة  الفرتة 

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

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

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

 

اية الوظيفة املشغولة زمن االنتهاء من الت حص ل  : ترتيب املهام اخلاص ة ابلوظائف املشغولة ترتيبا زمني ا عكسي ا، انطالقا من الوظيفة املشغولة حالي ا إىل غ*اخلبة املهني ة للمكو ن املقرتح -4
    على الش هادة

 الوظائف املشغولة  املؤس سة املشغ لة  الفرتة

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

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

 : **يف االختصاصات املطلوبة ابلبانمج املفص ل للت كويناملنجز  الت كوين    -5

 املؤس سة املنتفعة ابلت كوين املؤس سة املكو نة الفرتة

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

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

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

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

………. 

 

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

 * ال تقبل شهادات جامعي ة أجنبي ة أو مسل مة من مؤس سات تعليم عايل خاص ة بدون معادلة. 

 ** مالحظة: جيب إرفاق املؤي دات الال زمة للمعطيات املذكورة. 

(إمضاء املكو ن)معر ف به                                أتشرية و ختم هيكل الت كوين                      حنن املمضني أسفله نشهد بصح ة البياانت أعاله:           التزام:
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 :     07امللحق عدد 

 التزام بعدم تعويض مكو نني 

 

 ..............................................................، ( ..................................... 1إين  املمضي أسفله )

 ،   (3)................................................................................ (................ 2وكيل مكتب الت كوين)

 

 بطاقة الت عريف الوطني ة رقم:    و صاحب  

 

 الص ادرة ب ........................................بتاريخ..................................................................، 

اخ اتيب اجلاري هبا العمل يف جمال تشغيل املكو نني و خاص ة فيما يتعل ق بتوفري الرت  يص اإلداري ة ذات الص لة كما ألتزم خالل أتمني  ألتزم ابحرتام الرت 

لفائدة   تكويني ة  بصفاقس  دورات  البيوتكنولوجيا  االلتزام  -مركز  هبذا  إخالل  األخري.و كل   هذا  موافقة  و  مسبق  إعالم  دون  مكو نني  تعويض  عدم 

 يعر ضين إىل إلغاء دورة الت كوين املعني ة.  

 

 )معر ف به( اإلمضــــاء                                                                                          

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

 (  اإلسم و الل قب 1)

 (  الص فة) مديرعام/مسؤول عن الت كوين/وكيل/............( 2)

الكامل هليكل الت كوين (  اإلسم3)
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 :   08امللحق عدد 

 للت كوين  اإلضافية  بيداغوجي ةالوسائل  ال  توفري و  إبستعمال القاعة املخصصة للتكوين ابملركز التزام   

 

 

 ................، ................................................................................... (  1إين  املمضي أسفله )

 ،  (3) ... (............................................................................................... 2و كيل مكتب الت كوين)

 و صاحب بطاقة الت عريف الوطني ة رقم:  

 

 ............................، ..ب ..............................................بتاريخ..............................الص ادرة  

 

أتعهد  لتزام  أ و  ابملركز  للتكوين  املخصصة  القاعة  للت كوين إبستعمال  البيداغوجية  والوسائل  الال زمة  البيداغوجي ة  الش روط  املتوفرة  بتوفري  وسائل    أو  الغري 
 ابستثناء احملاور اليت سيتم تنظيمها بقاعة التكوين ابملركز  أخرى حسب طبيعة الت كوين اخلاص ة بكل  حمور 

 

 و كل  إخالل هبذا االلتزام يعر ضين إىل إلغاء دورة الت كوين املعني ة.   بربامج الت كوين املفص لة  املركز طلبه يكما ألتزم بتوفري كل  ما  

 اإلمضاء )معر ف به(  

 

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

 (  اإلسم و الل قب و الص فة) مديرعام/مسؤول عن الت كوين/وكيل/............( 1)

 (  اإلسم الكامل هليكل الت كوين.2)
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 :                    09امللحق عدد 

 نقـائمـة املشـاركـيـ منوذج ل

 يف الد ورة الت كويني ة حول:................................................................................................ 

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

 وين:........................................................................................................... مكتب الت ك

 إسم املكو ن:.................................رقم بطاقة الت عريف الوطني ة.................................................. 

 ....................................................................................................... مقر  الت كوين:.......

 اإلمضاء الر تبة  اإلسم و الل قب  ع/ر

1 
 

 

  

2 
 

 

  

3 
 

 

  

4 
 

 

  

5 
 

 

  

 ... 
 

 

  

10 
 

 

  

  

 يف.......................... إمضاء املكو ن                      تونس،  

 ختم مكتب الت كوين                                                                                  

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

 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقسإىل  جيب إرسال قائمة حضور املشاركني يومي ا    مالحظة:             
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                   :  10امللحق عدد 

 إىل املشرتي العمومي   االنتماءتصريح على الشرف بعدم  

  

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

 . ......................................................................................... ............. ..............  )االسم االجتماعي والعنوان( ممثل)ة( مكتب الت كوين

 ............................... ..... ..............   حتت عدد............................................ ....................... املرسم ابلسجل التجاري ب  

 ............................... .. .................. ........................................... ..................  املعني  حمل خمابرته ب  )العنوان ابلكامل(

 املسمى يف ما يلي " العارض".  

مل أكن عوان عمومي ا لدى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أو املؤس سات الر اجعة إليها ابلن ظر خالل اخلمس سنوات اليت سبقت    أصر ح على شريف  أين  

 . صال وتكنولوجيا املعلومات واالت  اتريخ تقدميي هذا العرض اخلاص  بتنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات وأعوان وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 

 حرر ب  .................. يف......................                                          

 ( إمضاء املشارك وختمه   )                                                  
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:                    11امللحق عدد   

 احملاور التكوينية لقائمة امسية يف املكونني موزعني حسب  منوذج  أ

 احملور التكويين  اسم ولقب املكون ع/ر

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 

 



   مركز البيوتكنولوجيا بصفاقستكوين إطارات وأعوان  2021/ 13 عدداستشارة 
 

 43 

 

EVALUATION A CHAUD D’UNE ACTION DE FORMATION  Page 1 sur 1 

 

 :       12امللحق عدد  

 الرتبة:..........................................................  اإلسم واللقب ...........................................

 ................ ...............................................................ور الت كوين..................................... حم

 ..........................إىل............................... من   لت كوين:ا  فرتة............. .................... الت كوين........ فضاء

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

 عناصر التقييم  جيد  حسن متوسط  دون املتوسط  رديء
 شكل الس ند البيداغوجيي و مضمونه      

 احرتام الربانمج املفصل حملور التكوين     

 وضوح لغة املكون وأمثلته      

 منط ونسق الت نشيط يتالءم مع مستوى املشاركني      

 الط رق البيداغوجي ة متالئمة مع موضوع الد ورة      

الت طبيقي ة و العمل يف   إعتماد الن قاش و الت مارين     
 جمموعات 

 قاعة الت كوين: االت ساع، اإلانرة، الت دفئة و الت هوئة      

، اإلقامة، قهوة االستقبالنوعي ة اخلدمات)     
(االسرتاحة  

 

 

 

 :  مالحظة

 .الرتكيز عليها خالل دورة التكوينالرجاء ذكر النقاط البينة ابلربانمج املفصل حملور التكوين واليت مل يتم التعرض إليها أو 

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

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


