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 :واملؤسسات التابعة هلا قرطاجحاجيات التكوين اخلاصة جبامعة  -

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين ر/ع

وأعوان تنفيذ إطارات  وإبرام العقود واخلتم النهائيإعداد كراسات الشروط وإجراءات القيام بالفرز الفين واملايل   1  

 إطارات  احلوكمة وآليات تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد  2
  إطارات إعداد أدلة اإلجراءات  3

  إطارات  اللغة األنقليزية  4
 إطارات  الربجمة السنوية للنفقات يف إطار التصرف يف امليزانية حسب األهداف 5

 إطارات  واختاذ القرارات اإلدارية حتليل املشاكل 6

 إطارات  مبادئ علم النفس وحتفيز املوارد البشرية 7
 إطارات  حتسني االستقبال وتطوير اإلرشاد اإلداري 8
 إطارات  الشراءات والصفقات العمومية 9
 إطارات وعملة  السالمة والصحة املهنية: تأمني بيئة العمل 10

 إطارات وعملة  اإلرشادحتسني االستقبال وتطوير  11

  إطارات  الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص  13

14  
  التقنيات احلديثة يف جمال اهلندسة املدنية

اهلندسة يف  نو و تقني نو مهندس
  املدنية

  إطارات و أعوان تنفيذ وعملة  "مرحبا"املصاحل العمومية عالمة اإلستقبال صلب   15
  حوكمة التصرف يف اسطول السيارات   16

  و ترشيد استهالك الوقود عن طريق البطاقات الذكية
  إطارات وعملة

 إطارات  إدارة املشاريع العاملية يف قطاع التعليم العايل  17
 إطارات  إدارة األزمات  18

  إطارات و أعوان تنفيذ  اإلدارية والنصوص القانونيةتقنيات حترير الوثائق   19
  إطارات وأعوان تنفيذ  الصفقات العمومية  20
  إطارات وأعوان تنفيذ  قانون الوظيفة العمومية  21

  إطارات  احلق النقايب واحلوار اإلجتماعي  22

  إطارات وأعوان تنفيذ  اإلعداد للتقاعد  23
  إطارات وأعوان تنفيذ  األداءتقنيات اإلتصال و دورها يف حتسني   24
  ونالنفساني وناألخصائي  تقنيات اإلصغاء و املرافقة و التواصل  25

  أعوان تنفيذ وعملة  حتسني اإلستقبال وتطويراإلرشاد  26
  عملة  احلماية و حراسة املؤسسات اجلامعية  27
  عملة  .كهربائية،الطباعة،التربيد والتسخني، اهلاتف: صيانة التجهيزات  28
  خمتصونوعملة  تقنيون  صيانة البنايات  29

  عملة السالمة والصحة املهنية 30

  عملة السياقة وصيانة السيارات 31
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 إطارات وأعوان تنفيذ  اإلدارة اإللكرتونية للوثائق ورقمنة الوثائق اإلدارية 12

 إطارات   تنظيم استعمال وتبادل وحفظ الوثائق اإلدارية 13

 إطارات   التصرف االداري احلديث 14

 إطارات وعملة  البطاقات الذكيةحوكمة التصرف يف أسطول السيارات وترشيد استهالك الوقود عن طريق  15

لسنة  37التصرف يف امللفات يف القطاع العمومي على ضوء التنقيحات الواردة بالقانون عدد  16
2019  

 إطارات 

 إطارات  Tunepsمنظومة الشراء العمومي على اخلط بتونس  17
  

 

 :واملؤسسات التابعة هلا الزيتونةحاجيات التكوين اخلاصة جبامعة  -

 :واملؤسسات التابعة هلا حاجيات التكوين اخلاصة جبامعة تونس االفرتاضية -

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين ر/ع

  إطارات  هندسةالّتكوين  1
  إطارات احلوكمة الرشيدة  2
 إطاراتوأعوانتنفيذ النفاذإلىاملعلومة  3

  عملة اإلسعافاتاألوليةواإلطفاء  4
 إطاراتوأعوانتنفيذ  ضغوط العمل وأساليب السيطرة عليها 5
  وأعوانتنفيذإطارات تقنيات إعداد املشاريع والتصّرف فيها 6
  إطارات اإلدارةااللكرتونيةللوثائقورقمنةالوثائقاإلدارية 7

 إطاراتوأعوانتنفيذ منظومةالشراءالعموميعلىاخلط 8
  إطارات  االنقليزيــــــــــــة اللغة 9
  إطارات الشراءات والصفقات العمومّية وترشيد النفقات 10
  املكتباتإطاراتوأعوان أنظمة التصنيف يف املكتبات  11

  املكتباتإطاراتوأعوان  التكشيف واالستخالص يف املكتبات 12
  املكتباتإطاراتوأعوان  األدوات احلديثة للفهرسة وتكشيف مصادر املعلومات 13
  إطاراتوأعوانتنفيذ  تنظيم استعمال وتبادل وحفظ الوثائق اإلداريّـــــــــــة 14

  إطارات  التصرف اإلداري احلديث 15
  عملة  مهاراتاالستقبالوالتواصلباملصاحلالعمومّيةتطوير  16
  عملة  السالمة والصحة املهنية والنفسية للموارد البشريّة : تأمني بيئة العمل 17

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين ر/ع

  إطارات  التكوين عن بعدهندسة التكوين وآليات   1
  إطارات  إدارة وتطبيق أنظمة اجلودة باملصاحل العمومية  2
 إطارات   Tuneps الشراءات العمومية على اخلط  3
4  Sérigraphie niveau 2  إطارات 

 إطارات   إعداد وتنفيذ امليزانية 5
 إطارات  احلوكمة مبؤسسات التعليم العايل 6
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 :حاجيات التكوين اخلاصة جبامعة جندوبة واملؤسسات التابعة هلا

ر/ع جمال التكوين اجلمهور املستهدف  

  1  احلوكمة وآليات تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد   إطارات
  2  التصرف يف املخاطر وإدارة األزمات   إطارات

  3 " مواطن-ء"منظومة  وعملة إطاراتوأعوانتنفيذ

  4  التصرف يف املغازة  أعوان التنفيذ 

  5 تطوير مهارات التواصل الناجع واإلستقبال   أعوان التنفيذ 
  

 

 :حاجيات التكوين اخلاصة جبامعة سوسة واملؤسسات التابعة هلا

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

 اطارات  تقنيات التفاوض  1
 اطارات  التصرف يف املخاطر وإدارة األزمات  2

  اطارات  االسرتاتيجية واالستشراف واليقظةاحلوكمة و   3

 اطارات الرقمنة و أنظمة املعلومات 4

 اطارات   تقنيات إعداد وحترير النصوص القانونية: التشريعاتجودة  5

 عملة  تقنيات التنظيف النموذجية  6

  تقنيون و عملة صيانة التجهيزات و الوسائل وترشيد استهالك الطاقة  7

 :حاجيات التكوين اخلاصة جبامعة املنستري واملؤسسات التابعة هلا

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

 اطارات  تصميم املسارات وإعادة هندستها  1

 اطارات  التصرف يف املخاطر وإدارة األزمات  2

  اطارات التدقيق الداخليالرقابة الداخلية و  7
وعملة تنفيذ اطارات وأعوان  تقنيات إعداد وحترير النصوص القانونية: جودة التشريعات  8  
 عملة  تطوير مهارات االستقبال املباشر واهلاتفي والتواصل باملصاحل العمومية 9
  اطارات القيادة اإلدارية 10

تنفيذ أعوان النفاذ إىل املعلومة 11  
  تنفيذاطارات وأعوان   يف املخاطر وإدارة األزمات التصرف 12
  وعملةاطارات   إرساء نظم التدقيق الداخلي باملصاحل العمومية 13

  وعملةتنفيذ اطارات وأعوان   تقنيات التفاوض 14
 عملة  كهرباء السيارات 15
 عملة  ضغوط العمل وأساليب السيطرة عليها 16
وعملةتنفيذاطارات وأعوان   املرافق العمومية لتحسني جودة اخلدمات رقمنة 17  

18 PhotographieProfessionnelle (Prise de cadre et traitement) اطارات 
وعملةاطارات   مواطن-منظومة ء  19  
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  اطارات  القيادة اإلدارية  3

 اطارات واعوان تنفيذ النفاذ إىل املعلومة 4

5 
  التصرف يف املخزون

أعوان وتنفيذ وعملة إطارات و 
 مكلفني بالعمل اإلداري

 أعوان وتنفيذ وعملة   التصرف يف املغازة  6

  أعوان وتنفيذ وعملة  اإلسعافاتاألوليةواإلطفاء  7

  عملة  صيانة آالت الطباعة والنسخ  8
  

  :واملؤسسات التابعة هلا حاجيات التكوين اخلاصة جبامعة صفاقس

 :واملؤسسات التابعة هلا القريوانحاجيات التكوين اخلاصة جبامعة 

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

  إطارات و أعوان تنفيذ   للمعلومةالنفاذ   1
  إطارات   املخاطر وإدارة األزماتالتصرف يف   2

  إطارات   رقمنة املرافق العمومية لتحسني جودة اخلدمات  3
  إطارات  إرساء نظم التدقيق الداخلي باملصاحل العمومية  4
  إطارات   تقنيات التفاوض  5
  إطارات  التصرف يف امليزانية حسب األهداف    6

  إطارات و أعوان تنفيذ وعملة  مواطن -منظومة ء   7
  إطارات وأعوان تنفيذ  إدارة وتطبيق أنظمة اجلودة باملصاحل العمومية  8
  إطارات وأعوان تنفيذ وعملة  تطوير مهارات التواصل الناجع واإلستقبال وأساليب إدارة الوضعيات الصعبة باملصاحل العمومية  9

  إطارات وأعوان تنفيذ وعملة  وإعادة توظيفهاالتصرف يف املعدات واألدوات الصاحلة لإلستعمال واليت زال اإلنتفاع �ا   10
  إطارات وأعوان تنفيذ وعملة  التصرف يف عطل املرض وخاصة املرض طويل األمد  11
  إطارات وأعوان تنفيذ وعملة  الصحة والسالمة املهنية  12

  إطارات وأعوان تنفيذ وعملة  19اجراءات وطرق التوقي من كوفيد   13
  عملة السيارات وترشيد استهالك الوقود عن طريق البطاقات الذكيةحوكمة التصرف يف اسطول   14

 وعملة تقنيون  صيانة التجهيزات واملعدات  15
  عملة  )اسعافات أولية وإطفاء(احلماية من احلرائق   16

 عملة  احلراسة ومحاية املؤسسات 17

 عملة  التصرف يف املغازة واجلرد 18

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع
1  Tuneps إطارات تطبيق منظومة 

  إطارات  الربجمة السنوية للنفقات  2

  إطارات  تقنيات ووسائل االدارة االلكرتونية  3
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 :واملؤسسات التابعة هلا التكوين اخلاصة جبامعة قابسحاجيات 

  

 :واملؤسسات التابعة هلا قفصةحاجيات التكوين اخلاصة جبامعة 

  إطارات  األرشفة االلكرتونية  4
  إطارات  أنظمة املعلومات  5
  إطارات  البشريةالتصرف يف املوارد   6
  إطارات  التصرف حسب النتائج والتصرف حسب األهداف  7

  عملة  احلماية وحراسة املؤسسات اجلامعية  8
  وعملةإطارات   العموميسلوك وأخالقيات العون   9
  إطارات  احلوكمة املفتوحة واحلوكمة اإللكرتونية  10

  إطارات  ادارة املخاطر  11
  إطارات  احلوكمة و اليات تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد   12
 إطارات  احلوكمة و واليقضة االسرتاتيجية واالستشراف   13
 إطارات  اجلودة بالوظيفة العمومية  14

 إطارات  طرق صيانة التجهيزات باملؤسسات  15
 إطارات  االسعافات االولية 16
 إطارات  التصرف يف الشراءات 17

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر\ع

  إطارات  النفاذ اىل املعلومة 1
  إطارت وعملة  رقمنة املرافق العمومية لتحسني جودة اخلدمات 2

  إطارات  ارساء نظم التدقيق الداخلي باملصاحل العمومية 3
  بعمل إداري مكلفنيعملة   تقنيات التحرير االداري 4
  أعوان التنظيف  19كيفية الوقاية من فريوس كوفيد 5

  السواق  تقنيات الصيانة والسالمة املهنية 6
  السواق  ميكانيك السيارات والتقنيات اجلديدة للصيانة بالتعاون مع مراكز التكوين املهين العمومية  7
  املكلفون بالصيانة العملة بالتعاون مع مراكز التكوين املهين العمومية..) املاء والكهرباء(صيانة الشبكات املختلفة   8

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

 إطارات  إدارة وتطبيق أنظمة اجلودة  1

 إطارات  آليات تعزيز النزاهة والتوقي من الفساد 2
 إطارات  املخاطر وإدارة األزمات التصرف يف  3
 إطارات  اء نظم الرقابة الداخليةسإر   4
 إطارات إعداد أدلة اإلجراءات   5

 إطارات  بطاقات الوصف الوظيفي ومبادئ توظيف األعوان  6
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 :واملؤسسات التابعة له حاجيات التكوين اخلاصة بديوان اخلدمات اجلامعية للشمال -

 اجلمهور احملور ر/ع

 إطارات وأعوان تنفيذ وعملة واهلاتفي والتواصل باملصاحل العموميةتطوير مهارات االستقبال املباشر  1
 إطارات وأعوان تنفيذ وعملة التواصل الناجع وأساليب إدارة الوضعيات الصعبة 2
 إطارات  املساواة وتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل 3
 إطارات  تقنيات التفاوض 4

 إطارات  التصرف يف املخاطر وإدارة األزمات 5

 إطارات  لذكاء اإلصطناعي يف اإلدارة التونسيةا 6

 إطارات وأعوان تنفيذ وعملة رقمنة الوثائق العمومية لتحسني جودة اخلدمات 7

8 La crise suicidaire  إطارات 
 إطارات مواطن-منظومة ء 9

 إطارات  إعداد وتنفيذ وتقييم املشاريع العمومية 10

 إطارات  القيادة اإلدارية 11

 إطارات إدارة وتطبيق أنظمة اجلودة باملصاحل العمومية 12

 إطارات  إرساء نظم التدقيق الداخلي باملصاحل العمومية 13

7  Montage et Management des Projets  إطارات 
 إطارات وأعوان تنفيذ  النفاذ اىل املعلومة  8
  إطارات وأعوان تنفيذ  اإلداري واملايلأخطاء التصرف  9
 إطارات وأعوان تنفيذ التصرف يف امليزانية حسب االهداف 10

 إطارات وأعوان تنفيذ  TUNEPSمنظومة  : الشراءات العمومية  11
 إطارات وأعوان تنفيذ بناء وإدارة فرق العمل 12
 إطارات وأعوان تنفيذ اللغة االنقليزية 13

فسانيوننأخصائيون  واملرافقةتقنيات اإلصغاء   14  
 إطارات وأعوان تنفيذ  تقنيات التحرير االداري  15
التطبيق والبحث ومساعد  إستغالل وصيانة التجهيزات العلمية باملخابر 16  
 إطارات وأعوان تنفيذ وعملة  قانون الوظيفة العمومية  17

 إطارات وأعوان تنفيذ وعملة  حتسني االستقبال وتطوير االرشاد  18
 إطارات وأعوان تنفيذ وعملة  مدونة السلوك وأخالقيات املوظف العمومي  19
 التقنيون والعملة  صيانة البنايات وشبكات املاء والكهرباء  20
 التقنيون والعملة  صيانة التجهيزات والوسائل وترشيد إستهالك الطاقة  21

 التقنيون والعملة  إستغالل وصيانة آالت الطباعة والنسخ  22
 العملة  تأمني وحراسة الفضاءات اجلامعية  23
 العملة  الصحة والسالمة املهنية  24
 العملة  حوكمة التصرف يف أسطول العربات اإلدارية 25
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 إطارات النفاذ إىل املعلومة 14

 إطارات  هندسة التكوين 15

16 Hypnose  إطارات 

17 Hypnotherapie  إطارات 
18  Iso 22000 version 2018  إطارات  

 أعوان تنفيذ وعملة األرشيف الرقمي 19

 أعوان تنفيذ وعملة اإلسعافات األولية 20

 إطارات وأعوان تنفيذ اإلنفتاح على احمليط 21
 عملة البستنة 22
 إطارات وأعوان تنفيذ التدفئة والتسخني املركزي 23

    إطارات التدقيق والتصرف يف املوارد البشرية  24
 أعوان تنفيذ وعملة وحسابية املواد التصرف يف املغازة 25
أعوان تنفيذو   إطارات التصرف يف الوثائق واألرشيف 26  

 أعوان تنفيذ وعملةإطارات و  قواعد وطرق وأساليب حفظ الصحة والوقاية من املخاطر 27

 إطارات  )املشرتي العمومي(الصفقات العمومية 28

 عملة اللحام الصحي والكهرباء 29

  إطارات  اإلنقليزيةاللغة  30
  إطارات  تقنيات إعداد وحترير املراسالت اإلدارية 31

  إطارات  تكوين املكونني 32
  عملة  طبخ ومرطبات وجزارة 33
  أعوان تنفيذ وعملةإطارات و   "مرحبا"عالمة االستقبال صلب املصاحل العمومية  34

  عملة  جنارة األملنيوم 35

 :اخلدمات اجلامعية للوسط واملؤسسات التابعة لهبديوان حاجيات التكوين اخلاصة 5

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

  وأعوان تنفيذ إدارية وتقنيةإطارات   الشراءات خارج إطار الصفقات العمومية  1

  عملة تكوين يف الطبخ واملرطبات  2
  مجيع األصناف  سالمة وحفظ األغذية  3
  إطارات مبادئ التنظيم وتوظيف األعوان  4

  مجيع األصناف االسعافات األولية واإلطفاء  5
  إطارات وتقنيني  ارساء نظم التدقيق الداخلي باملصاحل العمومية  6
  وأعوان تنفيذ إدارية وتقنيةإطارات   منظومة ء مواطن  7
  وعملة تقنيون حفظ الصحة واحمليط  8

  إطارات حتليل املشكالت واختاذ الفرارات  9
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:واملؤسسات التابعة له حاجيات التكوين اخلاصة بديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب  

  املستهدفاجلمهور   جمال التكوين  ر/ع

 إطارات و أعوان تنفيذ  أخطاء التصرف اإلداري واملايل  1
 إطارات إشكاليات تنفيذ الصفقات وطرق حلها  2
 إطارات احلوكمة والتصرف يف املخاطر   3

 إطارات  آليات التفاوض  4
  إطارات و أعوان تنفيذ TUNEPSالصفقات على اخلط عرب منظومة الشراء العمومي على اخلط   5
  إطارات صيانة البنايات  6
  إطارات  إجراءات التفويت يف معدات زال االنتفاع �ا  7

 إطارات إرساء أنظمة اجلودة باملصاحل العمومية  8
 إطارات اإلدارة االلكرتونية للوثائق ورقمنة الوثائق االدارية  9
أعوان تنفيذإطارات و   احلوكمة الرشيدة وسبل ترسيخها ىف املنطومة اإلدارية التونسية  10  

  عملة  التجهيز الصحي  11
  إطارات و أعوان تنفيذ الصحة النفسية للطالب  12
  إطارات و أعوان تنفيذ  اإلعالن عن املنافسة وقبول العروض وفتحها وتقييمها  13
  للصحة الفنيونالساميون  اإلجراءات الصحية والوقائية داخل املطاعم اجلامعية  14

  إطارات و أعوان تنفيذ  قانون الوظيفة العمومية  15
  عملة  الطبخ 16
  عملة  التربيد والتسخني 17
  عملة  التصرف يف املغازة 18

  عملة  حراسة املؤسسات العمومية 19

  :احلساب اخلوارزميحاجيات التكوين اخلاصة مبركز -

  وأعوان تنفيذ إدارية وتقنيةإطارات   الشروطإعداد كراس   10
  وأعوان تنفيذ إدارية وتقنيةإطارات   رقمنة الوثائق العمومية لتحسني جودة اخلدمات  11
  وأعوان تنفيذ إدارية وتقنيةإطارات   )Covid-19يف عالقة بأزمة (إدارة األزمات   12
  وأعوان تنفيذ إدارية وتقنيةإطارات   تقنيات التحرير اإلداري  13

14 MS Project  إطارات وتقنيني  

  وأعوان تنفيذ إدارية وتقنيةإطارات   تكنولوجيا اإلطعام اجلماعي وتقنياته  15
  إطارات وتقنيني  اللغة األنقليزية  16

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

 إطارات  القيادة اإلدارية  1

وأعوان تنفيذ إطارات  اإلدارةاألرشيف و رقمنة   2  

 إطارات  تقنيات تقييم األداء و آليات التحفيز  3

 إطارات  احلوكمة و اليقطة االسرتاتيجية واالستشراف  4
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  :التكوين اخلاصة مبركز البيوتكنولوجيا بربج السدريةحاجيات -

 إطارات وأعوان تنفيذ  تقنيات اإلتصال والتواصل  5

 أعوان تنفيذ وعملة  ترشيد استهالك الطاقة  6

 عملة  الطباعة و التسفري  7

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

  إطارات   2021قانون املالية لسنة   1
  إطارات   .السالمة والصحة املهنية  2

 إطار  البحثوالوصولللمراسالمتعسرعةإستعادةاملعلومات  3
 إطارات  املاليةواجلباية  4
5  ISO 10013 ISO/TR 10013: Lignes directrices pour la documentation des 

systèmes de management de la qualité ISO 10005: Management de la 
qualité - Lignes directrices pour les plans qualité selon exigences 8.2 

(Option A) de la norme ISO 17025  

 إطارات

6  F DX 50 176 : Outils de management – Guide de mise en œuvre de 
l’approche processus selon les exigences 8.2 (Option A) de la norme ISO 

17025  
 إطارات

7  F DX 50-171 : Système de management de la qualité - Indicateurs et 
tableaux de bord selon les exigences 8.2 et 8.9 (Option A) de la norme 

ISO 17025  
 إطارات

8  F DX 50-174 Management de la qualité - Évaluation de l'efficacité d'un 
SMQ selon les exigences 8.2 et 8.9 (Option A) de la norme ISO 17025  

 إطارات

9  Management du risque selon les exigences du référentiel ISO 31000 et 
intégration aux exigences de l’ISO 17025  

 إطارات

10  Outils de management du risque selon le référentiel ISO 31010   إطارات 
11  Traitement des écarts et déploiement des actions d’amélioration selon les 

exigences 7.9, 7.10 et 8.7 (Option A) de la norme ISO 17025  
 إطارات

12  ISO 22301  Sécurité sociétale - Systèmes de management de la continuité 
d'activité – Exigences selon l’exigence structurelle 7.1 de la norme ISO 

17025  
 إطارات

13  ISO 27005 : Technologies de l'information - Techniques de sécurité - 
Gestion des risques liés à la sécurité de l'information Recueil des textes 

officiels tunisiens de protection des données personnelles (RGPD)  
 إطارات

14  Sécurité sur site conformément aux exigences de management du risque 
selonl’ISO 17025  

 إطارات

15  le génotypage  إطارات 
16  Formation technique et pratique sur le développement des méthodes de 

couplage pour l’identification et la quantification des molécules GCMS/ 
 إطارات



108 
 

 

  :حاجيات التكوين اخلاصة مبركز البحوث وتكنولوجيات املياه-
 

  مبركز حبوث وتكنولوجيات الطاقةحاجيات التكوين اخلاصة -
  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

  إطارات  إدارة املشاريع  1
  إطارات  املخزونالتصرف  يف الشراءات و   2
  إطارات  تقنيات التفاوض  3
 إطارات  التصرف يف املخاطر و إدارة األزمات  4
 تقنيون وعملة  الصحة و السالمة املهنية  5
 أعوان احلراسة  احلراسة و محاية املؤسسات  6
 إطارات و أعوان التنفيذ  الشراءات حسب اإلجراءات املبسطة  7

  ملكتبينياإطارات وأعوان  الوثائقاإلدارة اإللكرتونية ورقمنه   8
9  gestion et négociation des projets de recherche  إطارات ومهندسني وتقنيني 

  يف علوم املوادحاجيات التكوين اخلاصة باملركز الوطين -
  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

  إطارات و أعوان تنفيذ  مفاهيم اجلودة الشاملة باإلدارة  1
  إطارات و أعوان تنفيذ  التدقيق  2
 إطارات و أعوان تنفيذ  اإلدارة االلكرتونية للوثائق ورقمنة الوثائق اإلدارية  3

LCMS  

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

  إطارات وأعوان تنفيذ الطرق احلديثة يف التصرف وتنظيم مكتب  الضبط يف اطار التحول الرقمي للوثائق واملعلومات  1

  إطارات وأعوان تنفيذ إدارة وتطبيق أنظمة اجلودة باملصاحل العمومية  2
باملصاحل تطوير مهارات االستقبال املباشر واهلاتفي والتواصل وأساليب إدارة الوضعيات الصعبة   3

 العمومية
  وعملة إطارات وأعوان تنفيذ

  إطارات وأعوان تنفيذ نظم التدقيق الداخلي يف املؤسسات  4
  إطارات وأعوان تنفيذ  االتصال الرقمي وتقنيات التعامل مع وسائل اإلعالم  5
  إطارات تقنية  الداخلي يف املغازة واملخزون وحسابية املواد التدقيق  6
  إطارات  الديوانيةاإلجراءات   7

  وعملة إطارات وأعوان تنفيذ  صيانة الشبكات والتجهيزات الكهربائية  8
  إطارات و أعوان تنفيذ  تطبيق املعايري احليثة والنظم الذكية يف أعمال صيانة املباين  9
  عملة  البستنة وجتميل احلدائق داخل املؤسسات العمومية  10
  عملة  التهديدات احملتملة وتقيل املخاطر محاية وحراسة املبانئ العمومية ضد  11

  إطارات و أعوان تنفيذ  الصحة والسالمة املهنية  12
  إطارات  احلوكمة الرشيدة  13
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  إطارات و أعوان تنفيذ 2020قانون املالية لسنة   4
 إطارات  الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص واللزمات  5
 إطارات و أعوان تنفيذ احلوكمة الرشيدة  6
 إطارات و أعوان تنفيذ الصحة والسالمة املهنية  7

  

  :حاجيات التكوين اخلاصة باملركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين-
  

  

  :حاجيات التكوين اخلاصة باملعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي-
املستهدفاجلمهور  ر/ع جمال التكوين   

  1  تقنيات التصّرف االداري احلديث أو االدارة االلكرتونية للوثائق ورقمنة الوثائق االدارية اطارات

  2 الصيانة يف جمال الكهرباء فنيون
  3 التصّرف التقديري يف املوارد البشرية اطارات

  4 تقنيات التصّرف االداري احلديث اطارات
  5 حوكمة التصّرف يف اسطول السيارات وترشيد استهالك الوقود عن طريق البطاقات الذكية وعملة تقنيون

  6 اعداد كراسات الشروط واجراءات القيام بالفرز الفين واملايل وابرام العقود واخلتم النهائي اطارات
  7 النفاذ إىل املعلومة اطارات

العموميةاالستقبال واإلرشاد االداري باإلدارات  عملة  8  
  9 االسعافات االولية واالطفاء أعوان إدارية وفنية

  10  البستنة  عملة

  11  التمويل العمومي اطارات
  

:ا بصفاقسيكز البيوتكنولوجر اجيات التكوين اخلاصة مبح-  

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

 اطارات  هندسة التكوين  1
 اطارات ادارة املخاطر  2

 اطارات  تقنيات التفاوض   3

 اطارات وأعوان تنفيذ وعملة  املباشر واهلاتفي والتواصل باملصاحل العموميةتطوير مهارات االستقبال  4
5 TUNEPS اطارات منظومة الشراءات العمومية على اخلط 

 اطارات  علوم املكتبات والتوثيق و األرشيف  6

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

  تنفيذ وعملةاطارات وأعوان  مدونة األخالقيات املهنية بالوظيفة العمومية  1
 إطارات  لشراكة بني القطاع العام  والقطاع اخلاصا 2
 إطارات  حوكمة املؤسسات العمومية  3

4  Criblage in silico “Drug Design“  إطارات 
 أعوان تنفيذ وعملة  الوقاية من املخاطر املهنية يف املخابر  5
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  :حاجيات التكوين اخلاصة مبركز البحث يف الرقميات بصفاقس-
  

:نوتكنولوجيا بسوسةاالنالبحث يف امليكروالكتورنيك و  حاجيات التكوين اخلاصة مبركز-  

  ر/ع  اجلمهور املستهدف  اجلمهور املستهدف

  1 أخطاء التصرف خارج اخلط إطارات
 2 نظام التدقيق الداخلي باملصاحل العمومية إطارات

لبشريةالتصرف يف املوارد  إطارات  3  

  4 التصرف يف املخزون  عملة

  اطارات وأعوان تنفيذ وعملة  تقنيات التحرير اإلداري  6

  إطارات أخطاء التصرف و طرق التحكم فيها  7

  عملة  تقنيات و طريقة التنظيف النموذجية  8
9  Gestion de projet  إطارات  
10 Techniques de fermentation  اطارات وأعوان تنفيذ 

11 Techniques de chromathographie  اطارات وأعوان تنفيذ 
12 Analyse de la Valeur et Conception à Coût Objectif  إطارات 
13 Culture cellulaire  اطارات وأعوان تنفيذ 
14 Analyse biostatique اطارات وأعوان تنفيذ 

15 Open innovation et partenariat  إطارات  

16 Intelligence économique en pratique إطارات 

17 Technologie d’immobilisation des cellules إطارات 

18  Modélisation des procédés biologiques إطارات 

19  
Analyse bioinformatique des résultats de séquençage de génomes 

eucaryotes (assemblage et annotation( 
 إطارات

20  Gestion et négociation des projets de recherche اطارات وأعوان تنفيذ 
21  Les analyses métagénomiques (pratiques essentiellement) إطارات 

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

 إطارات و أعوان تنفيذ أخطاءالتصّرفاإلداريواملايل  1
 إطارات و أعوان تنفيذ التصّرففيضغوطالعمل  2
 إطارات و أعوان تنفيذ إعدادأدّلةاإلجراءات  3

 إطارات و أعوان تنفيذ تقنياتالتسويقلمشاريعالبحثونقاللتكنولوجيا  4
 إطارات و أعوان تنفيذ حوادثالشغلواألمراضاملهنّية  5
 إطارات وأعوان تنفيذ وعملة األولية اإلسعافات  6
 عملة الوقاية من احلرائق 7

 عملة الكهرباء  8
 إطارات و أعوان تنفيذ و عملة صيانةاملعّداتوالبناءات  9
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  5 النقل التكنولوجي  إطارات

  6 صيانة التجهيزات العلمية إطارات 
 7 التدقيق الطاقي                                   إطارات
 8 رقمنة املرافق العمومية لتحسني جودة اخلدمات عملة

  9 تطوير مهارات التواصل الناجع واالستقبال وأساليب إدارة الوضعيات الصعبة باملصاحل العمومية      عملة

 :بسوسةالبحوث والدراسات يف حوار احلضارات واالديان املقارنة  حاجيات التكوين اخلاصة مبركز

 

  .مع إمكانية إضافة حاجات تكوينية أخرى عند اإلقتضاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

  إطارات  التمويل العمومي   1

  إطارات  إرساء أنظمة الرقابة الداخلية على امليزانية   2
 إطارات  اللغة االنقليزية   3
 إطارات  تصميم املسارات و إعادة هندستها   4
 إطارات  تنظيم استعمال و تبادل وحفظ الوثائق اإلدارية   5

 إطارات  النفاذ اىل املعلومة   6
 إطارات  االستعمال الرقمي و تقنيات التعامل مع وسائل االعالم    7
 إطارات  احلوكمة الرشيدة   8
 إطارات  التصرف اإلداري احلديث   9

عملة / أعوان تنفيذ /اطارات   مهارات االستقبال و التواصل باملصاح العمومية   10  

 عملة  احلراسة و محاية املؤسسات   11
 عملة  كيفية تسري املغازة   12

  ات التكوين يف اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةيحاج  6
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  اخلاصة مبصاحل االدارة املركزية في اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةحاجيات التكوين-

 :واملؤسسات التابعة هلا اخلاصة جبامعة تونس املناراإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين  -

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

  إطارات  السالمة املعلوماتية  1

2  
  األعمال املكتبية

أعوان تنفيذ وعملة مكلفني بعمل 
  إداري

انصاف، رشاد، أدب، عليسة، التصرف يف مكتب الضبط (التطبيقات اإلعالمية الكربى   3
  )والتصرف يف املخزون واملنقوالت

  إطارات وأعوان تنفيذ وعملة

  إطارات Microsoft teamsمنظومة   4

5  Dataware house إطارات  

6  Méthode AGILE SCRUM إطارات  
7  Développement des : sites web sous un CMS ( Wordpress + 

Bootstrap)   
  إطارات

8 Angular js/node js  إطارات  

9  4ORACLE: DATABASE 11G إطارات  

10  Installation et Administration windows 2016 server إطارات  

11  Sécurité AD (active directory 2016 ) إطارات  

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

، أدب، رشاد، التصرف يف املخزون، +إنصاف ، انصاف (: التحكم يف املنظومات اإلعالمية الوطنية 1

...)التصرف يف مكتب الضبط إيناس املنقوالت، سليمة،التصرف يف   
 إطارات وأعوان تنفيذ

 إطارات TUNEPSالشراءات العمومية على اخلط   2
  إطارات الرقمنة وأنظمة املعلومات 3
 إطارات وأعوان تنفيذ )Word-Excel( األعمال املكتبية 4

 إطارات وأعوان تنفيذ الذكيةطالب المنظومة التسجيل عن بعد يف عالقة بإصدار بطاقة  5
 إطارات وأعوان تنفيذ hyper planningمنظومة موازنات التدريس  6
  وأعوان تنفيذإطارات   االدارة االلكرتونية للوثائق ورقمنة الوثائق اإلدارية 7

  إطارات  امللتيمديا والفوتوشوب  8

9 Réseaux  إطارات  
10  JAVA إطارات 
11  Php niveau 2,3 إطارات 

 إطارات صياغة املنظومة االعالمية  12
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 :اخلاصة جبامعة تونس واملؤسسات التابعة هلااإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين  -

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع
  اعوان تنفيذ   word,excel, power point: االعمال املكتبية  1

  اعوان تنفيذ  رشاد، ادب، انصاف، منظومة مكتب الضبط، : التحكم يف املنظومات االعالمية الوطنية 2
  اطارات واعوان تنفيذ   الصفقات العمومية على اخلط  3
  اطارات االدارة االلكرتونية للوثائق ورقمنة الوثائق االدارية  4
  اطارات  السالمة املعلوماتية  5
 

 :واملؤسسات التابعة هلا اخلاصة جبامعة منوبة اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين -
 

 :واملؤسسات التابعة هلا قرطاجاخلاصة جبامعة  واإلعالمية املتخصصةاإلعالمية فيحاجيات التكوين -
  

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

1 Python تقنيون 
2 3ds max ونتقني  

3 
Formation Windows 2016 server, administration de 

l’active directory  
  إطارات

4  MS Project  إطارات 
5  Installation ,configuration du CMS "word press" إطارات وأعوان تنفيذ  
  وعملة إطارات وأعوان تنفيذ )ادب، رشاد، انصاف(االعالمية الكربى  املنظومات  6

 

 :واملؤسسات التابعة هلا اخلاصة جبامعة تونس االفرتاضية اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين-

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

1 Virtualisation de système linux اإلعالمية تقنيو  

  وعملة خمتصني تقنيو التصرف يف الوسائل السمعية والبصرية 2

 أعوان تنفيذ  )(word, exel,powerpointاألعمال املكتبية   3

4  Cloud Computing  اإلعالمية ووتقني ومهندس  

  اإلعالمية ووتقني ومهندس  السالمة املعلوماتية  5

6  Installation et maintenance des bases de données اإلعالمية ووتقني ومهندس  

7  
مكتب الضبط، التصرف يف إنصاف، أدب، رشاد، التصرف يف (التطبيقات اإلعالمية الوطنية 

  ....)املخزون
 اطارات

8  
  تقنيات معاجلة املعطيات السمعية البصرية باستعمال أدوات امللتميديا
(Adobe Photoshop,  Adobe Illustrator, …)  

  اإلعالمية ووتقني ومهندس

  اإلعالمية ووتقني ومهندس  صيانة التجهيزات اإلعالمية  9
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 :واملؤسسات التابعة هلا الزيتونةاخلاصة جبامعة اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين 
 

ر/ع جمال التكوين اجلمهور املستهدف  
 1  اإلعالميةالتطبيقات   إطاراتوأعوانتنفيذ

 2  صيانةالتجهيزاتاإلعالمّية  التقنيون

 3  إحداثقاعدةبياناتوتطويرها  إطاراتوأعوانتنفيذ
 php  4و  wordpressتطويرمواقعالوابباستعمال  اإلعالميةتقنيو 

 

 :واملؤسسات التابعة هلا اخلاصة جبامعة جندوبةاإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين 
 

املستهدفاجلمهور  ر/ع جمال التكوين   
 1  السالمة املعلوماتية  التقنيون
 Maintenance et dépannage réseau local  2  التقنيون

 Word; Excel(  3(اإلعالمية املكتبية   التنفيذأعوان 
 

 :واملؤسسات التابعة هلا سوسةاخلاصة جبامعة اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين 
 

املستهدف اجلمهور ر/ع جمال التكوين   
 Microsoft Office : word, excel, power point  1 األعمال املكتبية  التنفيذأعوان 

 Cloud Computing  2  أعوان اإلعالمية
 PHP10  3  أعوان اإلعالمية

 Réseaux  4  أعوان اإلعالمية
 Web service  5  أعوان اإلعالمية

  

  :واملؤسسات التابعة هلا املنسترياخلاصة جبامعة واإلعالمية املتخصصةاإلعالمية فيحاجيات التكوين 

ر/ع جمال التكوين اجلمهور املستهدف  
التنفيذ والعملة املكلفني أعوان 

  بعمل إداري
  التصرف يف مكتب الضبط

1 

 2  اإلدارة اإللكرتونية للوثائق ورقمنة الوثائق اإلدارية  تنفيذاطارات وأعوان 
 Word, Excel, powerpoint, access et outlook(  3(اإلعالمية املكتبية   وعملةأعوان تنفيذ 

  اجلمهور املستهدف  التكوينجمال   ر/ع

1 Logiciel R (analysestatistique avec R) إطارات  
2 Mettre en œuvre et gérer la virtualisation de server microsoft إطارات 

3 Windows 10 : Installer et administrer les postes de travail en mobilité إطارات  

4  Laminas Project / RESTful Application اطارات 
  وعملة تنفيذ اطارات وأعوان  السالمة املعلوماتية  5

6 php 7 إطارات 
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 Develppement web services webdev (awp) 4  إطارات

  مهندسو وتقنيو اإلعالمية
Maintenance et dépannage réseau local 

(réseau, télecom et sécurité)  
5 

 

:اخلاصة جبامعة صفاقس واملؤسسات التابعة هلا املتخصصةاإلعالمية واإلعالمية فيحاجيات التكوين  
 

 :واملؤسسات التابعة هلا القريواناخلاصة جبامعة  اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين-
 

 :اخلاصة جبامعة قابس واملؤسسات التابعة هلا اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين-

 :واملؤسسات التابعة هلا قفصةاخلاصة جبامعة  اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين-

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

وعملة تنفيذ اطارات وأعوان  ACCESS et EXELاملكتبية  األعمال  1  

تنفيذ اطارات وأعوان   اإلدارة اإللكرتونية للوثائق ورقمنة الوثائق اإلدارية  2  
3  

Programmation web PHP  
ن باإلشراف على مواقع الواب و املكلف

 باملؤسسات
 إطارات  السالمة املعلوماتية  4

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

  تنفيذ إطارات وأعوان )انصاف،أدب،رشاد(التطبيقات االعالمية الكربى   1

2  Windev 21 : Nouvelle technologies إطارات 

3  Iso 27005 : Gestion des risques  إطارات  

4  Conception et architectures de Réseaux techniques de 
MAJ des sites web  

  إطارات

  إطارات spss ou Eviews  التصرف يف قواعد البيانات 5

  إطارات  Oracle  التصرف يف قواعد البيانات  6

7  Réseau informatique : Installation et sécurité réseau إطارات  
8  Multimédia  : Photoshop , illustrator , autocad. إطارات  
  إطارات األعمال املكتبية  9

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

1  MICROSOFT اإلعالمية  ومهندسو تقنيو  
 إطارات إدارية وتقنية  آليات التكوين عن بعد 2

3  Certification Cisco اإلعالمية  ومهندسو تقنيو  
4 

للتصرف يف شؤون الدراسة" ايناس"و" سليمة"منظومة   
املكلفون بالشؤون الطالبية 

 واإلمتحانات
اإلعالمية  ومهندسو تقنيو السالمة املعلوماتية  5  
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واملؤسسات  اخلاصة بديوان اخلدمات اجلامعية للشمالاإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين -

  :التابعة له
  

واملؤسسات  اخلاصة بديوان اخلدمات اجلامعية للوسطاإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين  -

  :التابعة له

  :واملؤسسات التابعة لهاخلاصة بديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

 إطارات  السالمة املعلوماتية  1
أعوان تنفيذو إطارات   )رشاد، أدب، +إنصاف،إنصاف(إستغالل املنظومات الوطنية الكربى  2  
أعوان تنفيذو إطارات   "سليمة"تطبيقة   3  

أعوان تنفيذو إطارات   تقنيات التحليل واإلحصاء  4  
 إطارات املكتبات  أنظمة التصنيف يف املكتبات اجلامعية  5
 املتصرفون يف الوثائق واألرشيف  ورقمنة الوثائق االدارية االرشفة االلكرتونية  6

 أعوان تنفيذ  ...Word, Excel, Pptالربامج املكتبية   7

 التقنيون صيانة املعدات اإلعالمية  8
9  Montage Vidéo et Traitamant d'Image التقنيون 

  اجلمهور املستهدف  التكوينجمال   ر/ع

وعملة أعوان تنفيذو إطارات   )word-excel-power point( املكتبية  1  

2 Access   أعوان تنفيذو إطارات  

3  Frame work (React JS)  إطارات 
4 Déveleoppement Webservices Webdev (awp) إطارات 
5  VMware vCloud 5.1, concevoir une architecture Cloud  إطارات 
6  VMware vSphere 6.5, installation, configuration et administration  إطارات 

أعوان تنفيذو إطارات   ، إنصاف، سليمة، السكنأدب: املنظومات اإلعالمية   7  

 أعوان تنفيذ  صيانةالشبكاتاإلعالمية  8
9 Iso 2200  version 2018  إطارات 
10 Iso 9001 version 2015  إطارات 

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

 إطارات وأعوان تنفيذ  )إنصاف، أدب، رشاد(التحكم يف املنظومات االعالمية الكربى  1

2  Professional Scrum Product Owner   إطارات وتقنيني 

3  Gestion des projets informatiques avec la méthode PMP   إطارات وتقنيني 
4  Principes de la transformation digitale  إطارات وتقنيني  

5  Supervision Réseau  إطارات وتقنيني  
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 احلساب اخلوارزمياخلاصة مبركز  اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين  -

  ركز النشر اجلامعيمباخلاصة اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين - -

 رج السدريةبالبيوتكنولوجيا اخلاصة مبركز اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين  -

 البحوث ووتكنولوجيات الطاقةاخلاصة مبركز  واإلعالمية املتخصصةاإلعالمية فيحاجيات التكوين  -

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع
  إطارات وأعوان تنفيذ  .…Word ,Excel, Accessاألعمال املكتبية  1

  إطارات وأعوان تنفيذ الرتاسل االلكرتوين 2

3  DevOps اإلعالميةو و تقني ومهندس  

4  Spring-boot اإلعالميةو و تقني ومهندس  

5  Angular 8   اإلعالميةو و تقني ومهندس  

6  Symphony اإلعالميةو و تقني ومهندس  

7 Maintenance et dépannage réseau local اإلعالميةو و تقني ومهندس  

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

1 Containers Kubernetes and Red Hat openshift Administration I  إطارات 
2  Automation Ansible I  إطارات 

3  Big Data  إطارات 

4  Angular Js 7  إطارات 

5  Formation Drupal 8  إطارات 

6  Redhat administration III Rh 254  إطارات 
 7  ITIL Fondation  إطارات 

8  CCNA Security  إطارات 

9  Red Hat Openstack administration I  إطارات 

10  ISO /CEI 27005 Foundation et ISO /IEC 27005 Risk Manager  إطارات 

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع
1 ILLUSTRATOR إطارات وأعوان تنفيذ 
2  INDESIGN  أعوان تنفيذ 

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

1 PF sens إطارات 
2 Référencement web إطارات 

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع
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  :اخلاصة مبركز البحوث وتكنولوجيات املياه اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين

  :ركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقينمباخلاصة  اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين-

  :املعهد الوطين للتحليل الفيزيائي الكيميائياخلاصة  اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين-

  ركز البيوتكنولوجيا بصفاقسمباخلاصة اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين -

  نوتكنولوجيا بسوسةاركز امليكرو الكرتونيك والنمباخلاصة  اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين

  ر/ع  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين

1 création site web  تقنيو اإلعالمية 
2 MS –PROJECT تقنيو اإلعالمية 
 اطارات وأعوان تنفيذ )(Word-Excelاألعمال املكتبية  3
4 Labview اطارات 

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

 تقنيو اإلعالمية  الشبكات والسالمة املعلوماتية 1
 أعوان التنفيذ  أحكام التصرف يف أسطول النقل 2

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

 اطارات  MYSQLقاعدة بيانات  1

2 WordPressPerfectionnement  اطارات 
3 Oracle  Database اطارات 
4 web mobile  اطارات 
5 Photoshop اطارات وأعوان تنفيذ 

6 Rédaction Web اطارات 

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

االعالمية تقنيو الربجميات وصيانة الشبكة واملواقع 1  

االعالمية تقنيو تطوير الربجميات 2  
الوطنيةالتحكم يف املنظومات االعالمية  3 االعالمية يووتقن ومهندس   

  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين  ر/ع

1  Angular 5   إطارات  
2  Maintenance et dépanage réseau local   إطارات  
3 Méthode agile scrum   إطارات  
4  Linux Administration  إطارات    

5  PHP 7 &symfony  إطارات  

6  Excel avancée  إطارات    
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  Lunix  1منظومة  إطارات 

والدراسات يف حوار احلضارات واالديان ث و ركز البحمباخلاصة  اإلعالمية واإلعالمية املتخصصةفيحاجيات التكوين

  املقارنة بسوسة

  ر/ع  اجلمهور املستهدف  جمال التكوين

 1  التطبيقات االعالمية إطارات 

 2  اإلدارة االلكرتونية للوثائق و رقمنه الوثائق اإلدارية إطارات 

 3  األرشفة اإللكرتونية  إطارات 

 word +excel  4األعمال املكتبية  إطارات 

   .مع إمكانية إضافة حاجات تكوينية أخرى عند اإلقتضاء
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  حبساب الدينار اعتمادات التكوين اخلاصة باملؤسسات التابعة للوزارة-2
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  املركز الوطين للبحوث يف علوم املواد بربج السدرية
2019  2020 2021 

 ملتقيات التكوين
7000  7000 7000 

 التكوين يف اإلعالمية
1500  1500 1500 

  8500  8500  8500 اجلملة
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 حبساب الدينار حسب اهلياكلتوزيع االعتمادات -3

 2021  2020  2019  املؤسسات

 170000 170000  171000  اإلدارة املركزية

 37000 32000 34000 جامعة تونس
 16000 16000 44000 جامعة تونس املنار

 48000 63000 63000 جامعة منوبة
 70000 70000  70000 جامعة قرطاج
 37400 34000 30550  جامعة الزيتونة

 65000 90000 70000  جامعة تونس االفرتاضية
  35000  8000  24000  جامعة جندوبة
 21000 21000  21000  جامعة سوسة
 85000 85000 71000  جامعة املنستري
 98000 100000 73000  جامعة القريوان
 18000  20000 20000  جامعة صفاقس
 57000 57000 53000  جامعة قابس
 43800 43800 53000  جامعة قفصة

 69000 65000 41000  ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال
  70000  60000  50000 للوسطديوان اخلدمات اجلامعية 
 88000 68000  68000 للجنوبديوان اخلدمات اجلامعية 

 5000 5000 5000  مركز النشر اجلامعي
 55000 55000 72378  مركز احلساب اخلوارزمي

 35000 35000 19200  للتوثيقالعلميوالتقيناملركزالوطنياجلامعي
 15000 12000 7374  مركزالبيوتكنولوجيابرجالسدرية

 12000 10000 12000  بربج السدرية مركزحبوثوتكنولوجيااملياه
 8500 8500 8500  بربج السدرية املركزالوطنيللبحوثفيعلوماملواد

 31000 26000 13000  مركز حبوث وتكنولوجيات الطاقة بربج السدرية
 13000 13000 13000  املعهد الوطين للتحليل الفيزيائي الكيميائي

بصفاقس الرقميات مركز البحث يف  10000 12000 19000 
بسوسة والنانوتكنولوجياامليكروالكرتونيك مركز البحث يف   11400 .727 20500 25000 

 12000 12000 14000 مركز البحوث والدراسات يف حوار احلضارات واألديان املقارنة بسوسة
 18000 18000 18000 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

 ا[موع
 

1149002  1229800  1276700  
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  اخلاص مبصاحل االدارة املركزيةالتكوين برنامج  -

  الربنامج السنوي للتكوين  6

  األنشطة التكوينية

املستهدفون 

فرتة   بالتكوين

  التكوين
  بالتكوين املكلفةاجلهة 

  الصنف  العدد

  :01النشاط عدد 
  النفاذ إىل املعلومة

50  
  2أ
  3أ

  املكلفة بالنفاذ إىل املعلومة  يومان

  :02النشاط عدد 
النصوص تقنيات اعداد وحترير : جودة التشريعات

  القانونية

  املدرسة الوطنية لإلدارة  ايام 4 1أ 15

  :03النشاط عدد 
 التصرف يف املخاطر وادارة االزمات

 مؤسسة تكوين خمتصةأو خرباء يف اGال  ايام 3  1أ  20

  :04النشاط عدد 
 رقمنة املرافق العمومية لتحسني جودة اخلدمات

اGالمؤسسة تكوين خمتصةأو خرباء يف   يومان  1أ  15  

  :05النشاط عدد 
 ارساء نظم التدقيق الداخلي باملصاحل العمومية

 املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الفكرية  ايام 3  1أ  15

  :06النشاط عدد 
 السياقة االقتصادية وكيفية ترشيد الوقود

 الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة  ايام 5  أيام 3  10

  :07النشاط عدد 
  منظومة ء مواطن

15  

  1أ
  2أ
  3أ

  ب

 رئاسة احلكومة  يومان

  :08النشاط عدد 
 إدارة وتطبيق أنظمة اجلودة باملصاحل العمومية

 املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الفكرية  ايام 3  1أ  15

  :09النشاط عدد 
تطوير مهارات التواصل الناجع واالستقبال وأساليب 

  إدارة الوضعيات الصعبة

الوطين للمواصفات وامللكية الفكريةاملعهد   يومان  1أ  15  

  :10النشاط عدد 
 املدرسة الوطنية لإلدارة  ايام 4 1أ  15  إعداد وتنفيذ وتقييم املشاريع العمومية

  :11النشاط عدد 
  القيادة اإلدارية

 املدرسة الوطنية لإلدارة  ايام 4 1أ  15
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  :12النشاط عدد 
  هندسة التكوين وآليات التكوين عن بعد

 مؤسسة تكوين خمتصةأو خرباء يف اGال  ايام 4 2أ- 1أ  30

  :13النشاط عدد 
  اللغة الفرنسية

30  
  -ب- 3أ

  عملة

56 
 مؤسسة تكوين خمتصةأو خرباء يف اGال ساعة

  :14النشاط عدد 
  )عن بعد(أنقليزية األعمال 

 1أ  20
16 

 جامعة تونس االفرتاضية  أسبوع

  :15النشاط عدد 
  العربية تقنيات التحرير االداري باللغة

 املدرسة الوطنية لإلدارة  ايام 4  2أ  15

  :16النشاط عدد 
  التصرف يف الوثائق واألرشيف

  1أ  15
يوم 
  واحد

 مؤسسة األرشيف الوطين

  :17النشاط عدد 
  التبويب اجلديد للميزانية

  1أ 24
يوم 
  واحد

بالتنسيق مع وحدة التصرف يف امليزانية 
 حسب األهداف بوزارة املالية

  :18النشاط عدد 
  التبويب امليزانيايت واحملاسيب

 1أ  24
يوم 
  واحد

بالتنسيق مع وحدة التصرف يف امليزانية 
 حسب األهداف بوزارة املالية

  :19النشاط عدد 
  مرجعية األنشطة

  1أ 120
يوم 
  واحد

بالتنسيق مع وحدة التصرف يف امليزانية 
 حسب األهداف بوزارة املالية

  :20النشاط عدد 
  التنزيل العمليايت للربامج

  1أ  120
يوم 
  واحد

بالتنسيق مع وحدة التصرف يف امليزانية 
 حسب األهداف بوزارة املالية

  :21النشاط عدد 
  التنزيل العمليايت لألداء الربامج

  1أ 120
يوم 
  واحد

بالتنسيق مع وحدة التصرف يف امليزانية 
 حسب األهداف بوزارة املالية

  :22النشاط عدد 
  التصرف ميثاق

  1أ  30
يوم 
  واحد

بالتنسيق مع وحدة التصرف يف امليزانية 
 حسب األهداف بوزارة املالية

  :23النشاط عدد 
 الربجمة السنوية للنفقات

  1أ 24
يوم 
  واحد

بالتنسيق مع وحدة التصرف يف امليزانية 
 حسب األهداف بوزارة املالية

  :24النشاط عدد 
  رقابة التصرف

  تكوين خمتصةأو خرباء يف اGالمؤسسة   ايام 3  1أ  10

 مؤسسة تكوين خمتصةأو خرباء يف اGال  ايام 3  1أ  10  الرقابة الداخلية:25النشاط عدد 

  :26النشاط عدد 
  تطبيقة إطار األداء

  1أ  50
يوم 
  واحد

بالتنسيق مع وحدة التصرف يف امليزانية 
 حسب األهداف بوزارة املالية

  :27النشاط عدد 
  املخاطرلتصرف يف ا

  1أ 10
يوم 
  واحد

بالتنسيق مع وحدة التصرف يف امليزانية 
 حسب األهداف بوزارة املالية

  :28النشاط عدد 
 التدقيق يف جمال التمويل العمومي للجمعيات

 مؤسسة تكوين خمتصةأو خرباء يف اGال  ايام 3  1أ  15
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  :29النشاط عدد 
  املسؤولية العشرية

لإلدارةاملدرسة الوطنية   ايام 3  1أ  10  

  :30النشاط عدد 
  الصيانة والتعهد باملباين

 مؤسسة تكوين خمتصةأو خرباء يف اGال  ايام 3  1أ  10

  :31النشاط عدد 
  الشراء العمومي على اخلط

15  
  1أ
  2أ

 وحدة الشراء العمومي على اخلط  يومان

  :32النشاط عدد 
  تقنيات وطريقة التنظيف النموذجيىة

  عملة 20
يوم 
  واحد

الصحة والسالمة املهنيةمعهد   

  :33النشاط عدد 
  ميكانيك السيارات

  ايام 5  عملة  10
املركز القطاعي للتكوين يف ميكانيك 

 السيارات بأريانة 

  :34النشاط عدد 
  الصحة والسالمة املهنية

  تقنيون  20
يوم 
  واحد

 معهد الصحة والسالمة املهنية

  :35النشاط عدد 
  اإلسعافات األولية

 الديوان الوطين للحماية املدنية  ايام 5  عملة  20

  :36النشاط عدد 
  تقنيات التصرف اإلداري احلديث

  1أ  20
100 
 املدرسة الوطنية لإلدارة  ساعة

  :37النشاط عدد 
  السالمة املعلوماتية

 الوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية  ايام 5  1أ  15

  :38النشاط عدد 
  األعمال املكتبية

50  
 -ب- 3أ

  ج
  عملة

 إدارة اإلعالمية  ايام 4

  :39النشاط عدد 
انصاف، رشاد، أدب، (التطبيقات اإلعالمية الكربى 

عليسة، التصرف يف مكتب الضبط والتصرف يف 
  )املخزون واملنقوالت

30  

  2أ- 1أ
  3أ
  ج-ب

  عملة

 املركز الوطين لإلعالمية  ايام 3

  :40النشاط عدد 
 Microsoft teamsمنظومة

الوطين لإلعالميةاملركز   يومان  1أ  15  

  :41النشاط عدد 
Dataware house  

 مؤسسة تكوين خمتصةأو خرباء يف اGال  ايام 5  1أ  15

  :42النشاط عدد 
Méthode AGILE SCRUM 

 مؤسسة تكوين خمتصةأو خرباء يف اGال  ايام 5  1أ 15

  :43النشاط عدد 
Développement des : sites web sous 

un CMS ( Wordpress + Bootstrap)   

 مؤسسة تكوين خمتصةأو خرباء يف اGال  ايام 5  1أ  15
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  :الوزارةإىل بالنظر اخلاص باملؤسسات الراجعة التكوين برنامج  -1

 برنامج التكوين اخلاص جبامعة تونس املنار

  :44النشاط عدد 
Angular js/node js 

  مؤسسة تكوين خمتصةأو خرباء يف اGال  ايام 5  1أ  15

  :45النشاط عدد 
ORACLE: DATABASE 11G 

 مؤسسة تكوين خمتصةأو خرباء يف اGال  ايام 5  1أ 15

  :46النشاط عدد 
Installation et Administration 
windows 2016 server 

 مؤسسة تكوين خمتصةأو خرباء يف اGال  ايام 5  1أ 15

  :47النشاط عدد 
Sécurité AD (active directory 2016 ) 

 مؤسسة تكوين خمتصةأو خرباء يف اGال  ايام 5  1أ 15

  األنشطة التكوينية

املستهدفون 

  بالتكوين 
فرتة 

  التكوين
  بالتكوين املكلفةاجلهة 

  الصنف  العدد

  :01النشاط عدد 

تطوير مهارات االستقبال املباشر واهلاتفي والتواصل 
  30  باملصاحل العمومية

  1أ
  2أ
  3أ

  ب
  عملة

  
  يومان

  تكوين خمتصةمؤسسة 

:02النشاط عدد   

  :اللغات احلية  
 )العربية، الفرنسية واالنقليزية( 

60  

  1أ
  2أ
  3أ

  ب

40 
  مؤسسة تكوين خمتصة  ساعة

  :03النشاط عدد 

 أخطاء التصرف اإلداري واملايل
35  

   1أ
  2أ
  3أ

  ب

  إطارات خمتصة أو مؤسسة تكوين خمتصة  يومان

  :04النشاط عدد 

  35  النفاذ إىل املعلومة

  1أ
  2أ
  3أ

  يومان
بالتنسيق مع اهليئة العامة للوظيفة 

  العمومية برئاسة احلكومة

  :05النشاط عدد 

 تقنيات التصرف اإلداري احلديث
35  

  1أ
  2أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

  :6النشاط عدد 

 السالمة والصحة املهنية: تأمني بيئة العمل
30  

  1أ
  2أ
  3أ

  عملة

  املهنيةمعهد الصحة والسالمة   أيام 4
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  :07النشاط عدد 

تقنيـــــــات اعــــــداد وحتريـــــــر النصـــــــوص : جــــــودة التشـــــــريعات
 القانونية

32  

  1أ
  2أ
  3أ

  يومان
بالتنسيق مع اهليئة العامة للوظيفة 

  العمومية برئاسة احلكومة

  :08النشاط عدد 

  25  الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص

  1أ
  2أ
  3أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

  :09 النشاط عدد

  محاية املؤسسات العمومية من احلرائق
  أيام 3  عملة  25

مؤسسة تكوين خمتصة بالتنسيق مع 
  احلماية املدنية

  :10النشاط عدد 

  30  إعداد املخططات التقديرية السنوية للصفقات

  1أ
  2أ
  3أ

  أيام 3
مؤسسة تكوين خمتصة بالتنسيق مع 
  املرصد الوطين للصفقات العمومية

  :11النشاط عدد 

  25  أنظمة املعلومات يف اإلدارة العمومية

  1أ
  2أ
  3أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  يومان

  :12النشاط عدد 

 "مرحبا"االستقبال وتطوير اإلرشاد وفق عالمة 
30  

  1أ
  2أ
  3أ

  عملة

  
املعهد الوطين للمواصفات وامللكية   يومان

  الفكرية

  :13النشاط عدد 

  تقنيات وسائل اإلدارة اإللكرتونية
35  

  1أ
  3أ

  أيام 5
مؤسسة تكوين خمتصة بالتنسيق مع وحدة 

  اإلدارة اإللكرتونية برئاسة احلكومة

  :14النشاط عدد 

 التمويل العمومي
25  

  1أ
  2أ

  يومان
مؤسسة تكوين خمتصةبالتنسيق مع  

  مصاحل وزارة املالية

  :15النشاط عدد 

  الرقابة املعدلة للنفقات
 

  أيام 4  1أ  25

هيئة مؤسسة تكوين خمتصةبالتنسيق مع 
الرقابة العامة للمصاحل العمومية برئاسة 

  احلكومة

  :16النشاط عدد 

 إرساء أنظمة الرقابة الداخلية على امليزانية
  أيام 4  1أ  25

اهليئة مؤسسة تكوين خمتصةبالتنسيق مع 
  العامة ملراقبة املصاريف العمومية

  :17النشاط عدد 

  محاية األشخاص واملعدات واإلسعافات األولية
30  

  1أ
  2أ
  3أ

  ب
  وعملة

  أيام 3
مؤسسة تكوين خمتصة بالتنسيق مع 

  احلماية املدنية

  :18النشاط عدد 

  حوادث الشغل واألمراض املهنية
25  

  1أ
  2أ
  3أ

  ب

  أيام 3
مؤسسة تكوين خمتصة 

  بالتنسيقمعاهليئةالعامةللوظيفةالعمومية
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  :19النشاط عدد 

النظام اجلديد للتقاعد على ضوء تنقيحات القانون عدد 
  2019أفريل  30املؤرخ يف  37

25  

  1أ
  2أ
  3أ

  ب

  أيام 3
مؤسسة تكوين خمتصة 

  بالتنسيقمعاهليئةالعامةللوظيفةالعمومية

:20النشاط عدد   

  التصرف يف أسطول النقل
25  

  1أ
  2أ
  3أ

  عملة

  املراكز القطاعية للتكوين املهين   أيام 3

  :21النشاط عدد 

  35  تقنيات التحرير اإلداري

  1أ
  2أ
  3أ

  ب

  أيام 4

بالتنسيق مع املعهد العايل  إطارات خمتصة
  للتوثيق بتونس

  

  :22النشاط عدد 

  15 تطوير مهارات املكلفني بالكتابة

  3أ
  ب

  عملة
  مؤسسة تكوين خمتصة   أيام 4

  :23النشاط عدد 

 البستنة وجتميل احلدائق داخل املؤسسات العمومية
  معهد الصحة والسالمة املهنية  أيام 4  عملة  30

  :24النشاط عدد 

إنصاف، ( التحكم يف املنظومات اإلعالمية الوطنية
،أدب، رشاد،التصرف يف اخلزون، التصرف + إنصاف 

 ـ...)يف املنقوالت، سليمة، التصرف يف مكتب الضبط

245  

  1أ
  2أ
  3أ

  ب

  أيام 4
  إطارات خمتصة

 باملركز الوطين لإلعالمية

  :25النشاط عدد 

 TUNEPSالشراءات العمومية على اخلط 
30  

  1أ
  2أ

  أيام 3
الوطين  مؤسسة تكوين خمتصة  أواملرصد

  للصفقات العمومية

  :26النشاط عدد 
  20  الرقمنة وأنظمة املعلومات

  1أ
  2أ
  3أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  يومان

  :27النشاط عدد 

 )Word-Excel(األعمال املكتبية 
30  

  1أ
  2أ
  3أ

  ب

  إطارات خمتصة يف اإلعالمية  أيام 4

  :28النشاط عدد 

منظومـــــة التســـــجيل عـــــن بعـــــد يف عالقـــــة بإصـــــدار بطاقـــــة 
  .الذكيةطالب ال

30  

  1أ
  2أ
  3أ

  ب

 إطارات خمتصة يف اإلعالمية  أيام 4
 

  :29النشاط عدد 

  hyperplanningمنظومة موازنات التدريس 
30  

  1أ
  2أ
  3أ

  ب

 إطارات خمتصة يف اإلعالمية  أيام 4
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  برنامج التكوين اخلاص جبامعة تونس

  : 30النشاط عدد 

  اإللكرتونية للوثائق ورقمنة الوثائق اإلداريةاإلدارة 
30  

  1أ
  2أ
  3أ

  ب

  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

  : 31النشاط عدد 

  امللتيمديا والفوتوشوب
  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3  3أ  15

  : 32النشاط عدد
Réseaux 

15  
  1أ
  3أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 5

  :33النشاط عدد 
JAVA 

15  
  1أ
  3أ

  تكوين خمتصةمؤسسة   أيام 5

  :34النشاط عدد 

Php niveau 2 et 3 
15  

  1أ
  3أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 5

  :35النشاط عدد 

 صياغة املنظومة االعالمية
20  

  1أ
  3أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 5

  األنشطة التكوينية

املستهدفون 

  بالتكوين 
فرتة 

  التكوين
  بالتكويناجلهة املكفلة 

  الصنف  العدد

  :1النشاط عدد 

  النفاذ اىل املعلومة
20  

1أ  
  2أ

  مكتب تكوين خمتص أو خرباء يف اGال  أيام 3

  :2النشاط عدد 

 االسعافات االولية واالطفاء
  االدارة اجلهوية للحماية املدنية بتونس  أيام 3  عملة  20

  :3النشاط عدد 

 انظمة املعلومات يف االدارة العمومية
20  

1أ  
2أ  
  3أ

  مكتب تكوين خمتص أو خرباء يف اGال  أيام 3

  :4النشاط عدد 

  االستقبال اهلاتفي والتصرف يف الوقت
  مكتب تكوين خمتص أو خرباء يف اGال  أيام 3  عملة  20

  :5النشاط عدد 

 الشراءات على اخلط
20  

1أ  
2أ  
  3أ
  ج  ب

  مكتب تكوين خمتص أو خرباء يف اGال  أيام 4

  :6عدد النشاط 
 قانون الوظيفة العمومية

20  

1أ  
2أ  
  3أ
  ج  -ب

  مكتب تكوين خمتص أو خرباء يف اGال  أيام 3
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  :7النشاط عدد 

 اعداد ادلة االجراءات
20  

1أ  
2أ  
  3أ
  ج  -ب

  مكتب تكوين خمتص أو خرباء يف اGال  أيام 3

  :8النشاط عدد 

  ضغوط العمل واساليب السيطرة عليه
20  

1أ  
  2أ

  تكوين خمتص أو خرباء يف اGالمكتب   أيام 3

  :9النشاط عدد 

  انظمة تصنيف املكتبات
20  

1أ  
  2أ

  مكتب تكوين خمتص أو خرباء يف اGال  أيام 3

  :10النشاط عدد
  التصرف يف املخزون

  املركز الوطين لإلعالمية  أيام 3  عملة  20

  :11النشاط عدد
 تأمني وحراسة املؤسسات اجلامعية

  تكوين خمتص أو خرباء يف اGالمكتب   أيام 3  عملة  20

  :12النشاط عدد 

  العالج النفسي
  مكتب تكوين خمتص أو خرباء يف اGال  أيام 3  1أ  6

  :13النشاط عدد 

 احلوكمة واليات تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد
20  

1أ  
  2أ

  مكتب تكوين خمتص أو خرباء يف اGال  ايام 3

  :14النشاط عدد
 املراسالت االدارية تقنيات اعداد وحترير

20  

1أ  
2أ  
  3أ
  ج  ب

  مكتب تكوين خمتص أو خرباء يف اGال  أيام 3

  :15النشاط عدد 
 حوكمة التصرف يف شؤون الطلبة وسري الدروس

20  

1أ  
2أ  
  3أ

  ب
  ج

  مكتب تكوين خمتص أو خرباء يف اGال  أيام 3

  :16النشاط عدد 

  word,excel, power point: االعمال املكتبية

1أ  20  
2أ  
  3أ

  ب
  ج

  إطارات باجلامعة  أيام 3

  :17النشاط عدد
رشاد، ادب، : التحكم يف املنظومات االعالمية الوطنية

  انصاف، منظومة مكتب الضبط، 

1أ  20  
2أ  
  3أ
  جب

  

  املركز الوطين لإلعالمية  أيام 3
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 منوبةبرنامج التكوين اخلاص جبامعة  -

  :18النشاط عدد 

  الصفقات العمومية على اخلط

1أ  20  
2أ  
  3أ

  ب
  ج

  يومان

  خرباء يف اGالمكتب تكوين خمتص أو 

  :19النشاط عدد 

  االدارة االلكرتونية للوثائق ورقمنة الوثائق االدارية

1أ  20  
  2أ

  مكتب تكوين خمتص أو خرباء يف اGال  أيام 3

  :20النشاط عدد
  السالمة املعلوماتية

20  
1أ  
2أ  
3أ  

  مكتب تكوين خمتص أو خرباء يف اGال  أيام 3

 األنشطة التكوينية
 املستهدفون بالتكوين

 بالتكوين املكلفةاجلهة  فرتة التكوين
 الصنف العدد

  :1النشاط عدد 

 التخطيط اإلسرتاتيجي
 مكتب تكوين أو إطار خمتص أيام 03 3أ- 2أ- 1أ 25

  :2النشاط عدد 

 مهارات بناء و إدارة فرق العمل
إطار خمتصمكتب تكوين أو  أيّام 03 أ2 – 1أ 25  

  :3النشاط عدد 

 مهارات حل املشكالت واختاذ القرارات
 مكتب تكوين أو إطار خمتص أيّام 03 2أ-1أ 25

  :4النشاط عدد 

 إدارة املشاريع
 مكتب تكوين أو إطار خمتص أيام 03 3أ- 2أ- 1أ 25

  :5النشاط عدد 

تطبيق معايري ومؤشرات اجلودة الشاملة باإلدارة 
 العمومية

 مكتب تكوين أو إطار خمتص أيام 4 1أ 25

  :6النشاط عدد 

 القيادة و إدارة التغيري
25 

  2أ- 1أ
 

 مكتب تكوين أو إطار خمتص أيام 3

  :7النشاط عدد 

 التصرف التقديري يف املوارد البشرية
 مكتب تكوين أو إطار خمتص أيام 3 2أ- 1أ 25

  :8النشاط عدد 

باملرافق إسرتاتيجيات وآليات مقاومة الفساد 
 العمومية

 مكتب تكوين أو إطار خمتص أيام 3 2أ- 1أ 25

  :9النشاط عدد 

 تقنيات تقييم األداء واجلدارة
 مكتب تكوين أو إطار خمتص أيام 3 2أ- 1أ 25
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  :10النشاط عدد 

اإلدارة اإللكرتونية للوثائق ورقمنة الوثائق 
 اإللكرتونية

 مكتب تكوين أو إطار خمتص أيام 3 2أ- 1أ 25

  :11النشاط عدد 

 تقنييات التصرف اإلداري احلديث
 مكتب تكوين أو إطار خمتص أيام 3 3أ- 2أ- 1أ 25

  :12النشاط عدد 

 إعادة هندسة العمليات اإلدارية
 مكتب تكوين أو إطار خمتص أيام 3 2أ- 1أ 25

  :13النشاط عدد 

 الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص
 أيام 5 3أ- 2أ- 1أ 25

 إطارات خمتصة باجلامعة
 
 

  :14النشاط عدد 

 التقنيات احلديثة يف جمال اهلندسة املدنية
 مكتب تكوين أو إطار خمتص أيام 3 3أ- 2أ- 1أ 25

  :15النشاط عدد 

 "مرحبا"عالمة اإلستقبال صلب املصاحل العمومية 
25 

  -أ
  د -ج –ب 

 عملة
 مكتب خمتص أو إطار خمتص أيّام 3

  :16النشاط عدد 

حوكمة التصرف يف اسطول السياراتوترشيد 
 استهالك الوقود عن طريق البطاقات الذكية

15 
  3أ- 2أ- 1أ

 عملة
 مكتب تكوين أو إطار خمتص يومان

  :17النشاط عدد 

 إدارة املشاريع العاملية يف قطاع التعليم العايل
 إطارات خمتصة باجلامعة أيام 3 2أ- 1أ 25

  :18النشاط عدد 

 إدارة األزمات
2أ- 1أ 25  إطارات خمتّصة أو مكتب تكوين أيام 3 

  :19النشاط عدد 

 تقنياتتحرير الوثائق اإلدارية والنصوص القانونية
ج-ب-أ 25  إطارات خمتّصة أو مكتب تكوين أيّام 5 

  :20النشاط عدد 

 الصفقات العمومية
25 

3أ- 2أ- 1أ  
د -ج –ب   

 املرصد الوطين للصفقات أيام 5

  :21النشاط عدد 

 قانون الوظيفة العمومية
25 

3أ- 2أ- 1أ  
د -ج –ب   

 إطارات خمتّصة باجلامعة أيام 5

  :22النشاط عدد 

 احلق النقايب و احلوار اإلجتماعي
 إطارات خمتّصة أو مكتب تكوين أيام 3 3أ- 2أ- 1أ 25

  :23النشاط عدد 

 اإلعداد للتقاعد
3أ- 2أ- 1أ 25  يومان 

إطارات اجلامعة بالتنسيق مع 
الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة 

 اإلجتماعية

  :24النشاط عدد 

 تقنيات اإلتصال و دورها يف حتسني األداء
 مكتب تكوين أو إطار خمتص يومان 3أ- 2أ- 1أ 25
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  :25النشاط عدد 

 تقنيات اإلصغاء واملرافقة والتواصل
 مكتب تكوين أو إطار خمتص يومان 2أ- 1أ 25

  :26النشاط عدد 

 اإلستقبال وتطوير اإلرشادحتسني 
25 

  د –ج –ب 
 عملة

 مكتب تكوين أو إطار خمتص يومان

  :27النشاط عدد 

 احلماية وحراسة املؤسسات اجلامعية
 اإلدارة اجلهوية للحماية املدنية أيام 5 عملة 25

  :28النشاط عدد 

كهربائية،الطباعة،التربيد : صيانة التجهيزات
 .والتسخني، اهلاتف

 مكتب تكوين خمتص أو إطار خمتص أيام 5 عملة 25

  :29النشاط عدد 

 صيانة البنايات
 مكتب تكوين خمتص أو إطار خمتص أيام 5 وعملة 3أ 25

  :30النشاط عدد 

 السالمة والصحة املهنية
 معهد الصحة والسالمة املهنية أيام 3 عملة 25

  :31النشاط عدد 

 السياقة وصيانة السيارات
 أيام 5 عملة 25

القطاعي للتكوين يف مهن النقل  املركز
 واللوجيستيك

 Virtualisation de :32النشاط عدد 
systéme linux  

 
 مكتب تكوين أو إطار خمتص أيام 5 3أ- 2أ 25

  :33النشاط عدد 

 التصرف يف الوسائل السمعية والبصرية
 مكتب تكوين أو إطار خمتص أيام 5 وعملة 3أ- 2أ 25

  :34النشاط عدد 

 excel word: األعمال املكتبية
powerpoint 

 مكتب تكوين أو إطار خمتص أيام 5 د-ج-ب 25

  :35النشاط عدد 

Cloud Computing 
 مكتب تكوين أو إطار خمتص أيام 3 3أ- 2أ- 1أ 20

  :36النشاط عدد 

 السالمة املعلوماتية
 أيام 3 3أ- 2أ- 1أ 25

مؤسسة تكوين خمتصة بالتنسيق مع 
 الوطنية للسالمة املعلوماتيةالوكالة 

 :37النشاط عدد 

Installation et maintenance des 
bases de données 

 مكتب تكوين خمتص أيام 5 3أ- 2أ- 1أ 

  :38النشاط عدد 

ــــة  انصـــاف، أدب، ( التطبيقـــات اإلعالميـــة الوطنيــــ
التصــــــــــــرف يف مكتــــــــــــب الضــــــــــــبط، التصــــــــــــرف يف 

 ...)املخزون

25 
  3أ- 2أ- 1أ

 ج–ب 
أيام 10  املركز الوطين لإلعالمية 
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 قرطاجبرنامج التكوين اخلاص جبامعة 

  األنشطة التكوينية
فرتة   املستهدفون بالتكوين

  التكوين
  اجلهة املكلفة بالتكوين

  الصنف  العدد

  :1النشاط عدد 

إعداد كراسات الشروط وإجراءات القيام بالفرز 
  النهائيالفين واملايل وإبرام العقود واخلتم 

15  
-2أ-1أ
  عملة-3أ

  املرصد الوطين للصفقات العمومية  أيام 3

  :2النشاط عدد 

  احلوكمة وآليات تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد
مؤسسة تكوين خمتصة بالتنسيق مع مصاحل   أيام 3  2أ-1أ  15

  وزارة الوظيفة العمومية 

  :3النشاط عدد 

 إعداد أدلة اإلجراءات
  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3  2أ-1أ 15

  :4النشاط عدد 

  اللغة األنقليزية
  2أ-1أ 30

40 
  ساعة

  مؤسسة تكوين خمتصة

  :5النشاط عدد 

الربجمة السنوية للنفقات يف إطار التصرف يف 
 امليزانية حسب األهداف

  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3  3أ-2أ-1أ 15

  :6النشاط عدد 

  حتليل املشاكل واختاذ القرارات اإلدارية
  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3  3أ-2أ-1أ  15

  :7النشاط عدد 

  مبادئ علم النفس وحتفيز املوارد البشرية
  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3  3أ-2أ-1أ  15

  :8النشاط عدد 

  حتسني االستقبال وتطوير اإلرشاد اإلداري
  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3  3أ-2أ-1أ  15

  :9النشاط عدد 

  العموميةالشراءات والصفقات 
  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3  3أ-2أ-1أ  15

  :10النشاط عدد 

  السالمة والصحة املهنية: تأمني بيئة العمل
15  

  3أ-2أ-1أ
  عملة

  مؤسسة تكوين خمتصة  يومان

  :11النشاط عدد 

  حتسني االستقبال وتطوير اإلرشاد
15  

  3أ-2أ-1أ
  عملة

  مؤسسة تكوين خمتصة  يومان

  :39النشاط عدد 

تقنيات معاجلة املعطيات السمعية البصرية 
  بإستعمال أدوات امللتميديـــــــا

,photoshop, Adobe( Adobe 
iIIustrator) 

3أ- 2أ- 1أ 25 أيام 5   مكتب تكوين أو إطار خمتص 

  :40النشاط عدد 

 صيانة التجهيزات اإلعالمية
3أ- 2أ- 1أ 25 أيام 3   مكتب تكوين أو إطار خمتص 
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  :12النشاط عدد 

  اإللكرتونية للوثائق ورقمنة الوثائق اإلداريةاإلدارة 
15  

 3أ-2أ-1أ

  ب
أيام 3  مؤسسة تكوين خمتصة 

  :13النشاط عدد 

  تنظيم استعمال وتبادل وحفظ الوثائق اإلدارية
أيام 3  3أ-2أ-1أ  15  مؤسسة تكوين خمتصة 

  :14النشاط عدد 

  التصرف االداري احلديث
أيام 5  3أ-2أ-1أ 25  مؤسسة تكوين خمتصة 

  :15النشاط عدد 

حوكمة التصرف يف أسطول السيارات وترشيد 
  استهالك الوقود عن طريق البطاقات الذكية

15 
-2أ-1أ
  عملة-3أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

  :16النشاط عدد 

التصرف يف امللفات يف القطاع العمومي على ضوء 
لسنة  37التنقيحات الواردة بالقانون عدد 

2019  

أيام 3   3أ-2أ-1أ  15  مؤسسة تكوين خمتصة 

  :17النشاط عدد 
منظومة الشراء العمومي على اخلط بتونس 

Tuneps 
أيام 3  3أ-2أ-1أ 30  مرصد الصفقات العمومية 

أيام 3  3أ-2أ-1أ Python  15:18النشاط عدد   مؤسسة تكوين خمتصة 

أيام 5  2أ-3أ  3ds max 30 :19النشاط عدد   مؤسسة تكوين خمتصة 

  :20النشاط عدد 
Formation Windows 2016 
server, administration de 
l’active directory 

أيام 3  3أ-2أ-1أ 15  مؤسسة تكوين خمتصة 

أيام 3  3أ-2أ-1أ MS Project  15 :21النشاط عدد   مؤسسة تكوين خمتصة 

  :22النشاط عدد 

Installation ,configuration du 
CMS "word press" 

أيام 3  3أ-2أ-1أ 15  مؤسسة تكوين خمتصة 

  :23النشاط عدد 

ادب، رشاد، (مات االعالمية الكربى و املنظ
  )انصاف

65 

  3أ-2أ-1أ
  ب ج عملة

 املركز الوطين لالعالمية 

 الزيتونةبرنامج التكوين اخلاص جبامعة  -
 

 األنشطةالتكوينية
فرتةالتكوي املستهدفونبالتكوين

 ن
 اجلهةاملكفلةبالتكوين

 الصنف العدد

 هندسةالّتكوين:1النشاطعدد
  

10 
  1أ
  2أ

  مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03
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 احلوكمةالرشيدة:2النشاط عدد 
  

10 
  1أ
  2أ

  بالوزارةملكلفةباحلوكمةمع ابالتنسيق أيام03

 النفاذإلىاملعلومة:3النشاط عدد 
 

10 

  1أ
  2أ
  3أ

 ب ج

 مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03

 10 واإلطفاءاإلسعافاتاألولية: 4النشاط عدد 
  1أ
  2أ 

 عملة

 مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03

 ضغوطالعملوأساليبالسيطرةعليها:5النشاط عدد 
 

10 
  1أ
  3أ2أ

 ب ج

 مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03

 10 تقنياتإعداداملشاريعوالتصرففيها:6النشاط عدد
  1أ
  3أ2أ

 ب ج

 مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03

: 7النشاط عدد 
 االلكرتونيةللوثائقورقمنةالوثائقاإلداريةاإلدارة

10 
  1أ
  2أ
 3أ

 مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03

 10  منظومةالشراءالعموميعلىاخلط:8النشاط عدد 

  1أ
  2أ
  3أ

  ب ج

 مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03

 10  االنقليزيةاللغة:9النشاط عدد 
  1أ
  2أ
  3أ

 مؤّسسةتكوينمختصــــة يوما21

الشراءاتوالصفقات العمومّية  :10النشاط عدد 
 وترشيد النفقات

10 
  1أ
  2أ
 3أ

 مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03

 أنظمةالتصنيففياملكتبات: 11النشاط عدد
 

10 
  1أ
  2أ
 3أ

 مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03

: 12النشاط عدد 

 التكشيفواالستخالصفياملكتبات
10 

  1أ
 3أ2أ

 مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03

النشاط عدد 

األدواتاحلديثةللفهرسةوتكشيفمصادراملعلوما:13
10 

  1أ
 3أ2أ

 مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03
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 ت

: 14النشاط عدد
 تنظيماستعمالوتبادلوحفظالوثائقاإلدارية

10 

  1أ
  2أ
  3أ

 ب ج

 مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03

 التصرفاإلدارياحلديث:15النشاط عدد 
 

10 
  1أ
 3أ2أ

تكوينمختصــــةمؤّسسة أيام03  

النشاط عدد 

 تطويرمهاراتاالستقبالوالتواصلباملصاحلالعمومّية:16
 مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03 عملة 10

: تأمينبيئةالعمل:17النشاط عدد 
 السالمةوالصحةاملهنيةوالنفسيةللمواردالبشرّية

 معهدالصحةوالسالمةاملهنية أيام03 عملة 10

 10 اإلعالميةالتطبيقات : 18النشاط عدد 
  2أ -1أ

  3أ
 ب ج

 مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03

 10 صيانةالتجهيزاتاإلعالميّة: 19النشاط عدد
  1أ
  2أ
 3أ

 مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03

 10 إحداثقاعدةبياناتوتطويرها: 20النشاط عدد

  1أ
  2أ
  3أ

 ب ج

 مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03

: 21النشاط عدد 

 phpوwordpressباستعمالتطويرمواقعالواب
10 

  1أ
  2أ
 3أ

 مؤّسسةتكوينمختصــــة أيام03

  

 

 برنامج التكوين اخلاص جبامعة تونس االفرتاضية

  األنشطة التكوينية

املستهدفون 

  بالتكوين
فرتة 

  التكوين
  بالتكوين املكلفةاجلهة 

  الصنف  العدد

هندسة التكوين وآليات التكوين   :1النشاط عدد 
 دعن بع

7  
  1أ
  2أ

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3

إدارة وتطبيق أنظمة اجلودة :  2النشاط عدد 
 باملصاحل العمومية

1  
  1أ
  2أ

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3
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  : 3النشاط عدد 
 "Tuneps" الشراءات العمومية على اخلط

  اGالمؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف   أيام 3  3أ  1

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3  1أ  Sérigraphie niveau 2 1 :4النشاط عدد 

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3   2أ  1 إعداد وتنفيذ امليزانية:  5النشاط عدد 

احلوكمة مبؤسسات التعليم   :6النشاط عدد 
  العايل

  خمتصة أو خرباء يف اGالمؤسسة تكوين   أيام 3  2أ  1

الرقابة الداخلية و التدقيق :  7النشاط عدد 
  الداخلي

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3  1أ  1

تقنيات : جودة التشريعات   :8النشاط عدد 
  8  إعداد وحترير النصوص القانونية

 - 1أ
  2أ

 ب
  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3

تطوير مهارات االستقبال   :9النشاط عدد 
  املباشر واهلاتفي والتواصل باملصاحل العمومية

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3  عملة  2

  القيادة اإلدارية: 10النشاط عدد
 

2  
   1أ
   2أ

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3  ج ب  2  النفاذ إىل املعلومة:  11النشاط عدد

التصرف يف املخاطر وإدارة :  12النشاط عدد 
  11  األزمات

   2أ
  ب

  عملة
  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3

إرساء نظم التدقيق الداخلي  :13النشاط عدد 
  باملصاحل العمومية

7  
   1أ
  2أ

  خرباء يف اGالمؤسسة تكوين خمتصة أو   أيام 3

  تقنيات التفاوض:  14النشاط عدد 
  

3  

   1أ
  2أ
  ج-ب

  عملة

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3  عملة  3  كهرباء السيارات:   15النشاط عدد 

رقمنة املرافق العمومية لتحسني  :16النشاط عدد 
  جودة اخلدمات

11  

   1أ
 3أ- 2أ

  ج-ب
  عملة

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3

ضغوط العمل وأساليب  :17النشاط عدد 
  السيطرة عليها

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3  عملة  3

  :18النشاط عدد 
Photographie Professionnelle 
(Prise de cadre et traitement) 

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3  2أ  3
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  برنامج التكوين اخلاص جبامعة جندوبة

  األنشطة التكوينية

املستهدفون 

  بالتكوين
فرتة 

  التكوين
  بالتكوين املكلفةاجلهة 

  الصنف  العدد

احلوكمة وآليات تعزيز النزاهة والوقاية  : 1النشاط عدد 
  من الفساد 

1أ  40 ملكافحة الفساداهليئة العليا   أيام 3   

2أ- 1أ  50  التصرف يف املخاطر وإدارة األزمات  : 2النشاط عدد   مكتب تكوين  خاص   أيام 3 

  30 " مواطن-ء"منظومة  : 3النشاط عدد 
مجيع 

 األصناف
 مكتب تكوين خاص   يومان

  25  التصرف يف املغازة  : 4النشاط عدد 
 ب
 ج

 مكتب تكوين  خاص  يومان

 مكتب تكوين  خاص  يومان ب  35تطوير مهارات التواصل الناجع  : 5النشاط عدد 

  مواطن-منظومة ء : 19النشاط عدد 
  12  

   2أ 1أ
  3أ

  عملة
  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3

  : 20النشاط عدد 
Logiciel R (analyse statistique avec 
R) 

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3  3أ  1

  : 21النشاط عدد 
Mettre en œuvre et gérer la 
virtualisation de server microsoft 

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3   2أ  1

  : 22النشاط عدد 
Windows 10 : Installer et 
administrer les postes de travail en 
mobilité 

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3  3أ  1

  : 23النشاط عدد 
Laminas Project / RESTful 
Application 

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3  1أ  2

  السالمة املعلوماتية :24النشاط عدد 
  

8  

   1أ
   2أ
  3أ

  عملة

  مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف اGال  أيام 3

  : 25النشاط عدد 

php 7 
  

5  
   1أ
   2أ
  3أ

  تكوين خمتصة أو خرباء يف اGالمؤسسة   أيام 3
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 ج واإلستقبال 

  10  السالمة املعلوماتية  : 6النشاط عدد 
  2أ- 1أ

3أ  
 مكتب تكوين  خاص  ايام 5

: 7النشاط عدد   
Maintenanceet dépannage réseau 
local 

10  
  2أ- 1أ

3أ  
 مكتب تكوين  خاص  ايام 5

- Word(اإلعالمية املكتبية  : 8النشاط عدد 
Excel(  

20  
 ب
 ج

 مكتب تكوين  خاص  ايام 4
  

  

  سوسةبرنامج التكوين اخلاص جبامعة 
 

 املنستريبرنامج التكوين اخلاص جبامعة 

  األنشطة التكوينية
فرتة   املستهدفون بالتكوين

  التكوين
  بالتكوين املكلفةاجلهة 

  الصنف  العدد

  مكتب تكوين خاص  يومان  2أ- 1أ  50 تقنيات التفاوض  :1النشاط عدد

  مكتب تكوين خاص  يومان  2أ- 1أ  50 التصرف يف املخاطر وإدارة األزمات :2النشاط عدد

ة االسرتاتيجية ظاحلوكمة واليق :3النشاط عدد
  واالستشراف

  مكتب تكوين خاص  أيام 3  2أ- 1أ  100

  مكتب تكوين خاص  أيام 3  2أ- 1أ  100  الرقمنة وأنظمة املعلومات  :4النشاط عدد

تقنيات إعداد : جودة التشريعات :5النشاط عدد
  وحترير النصوص القانونية

100  
  2أ- 1أ

  3أ
 مكتب تكوين خاص  يومان

 مكتب تكوين خاص  يومان  عملة  50  تقنيات التنظيف النموذجية:  6عدد النشاط 

صيانة التجهيزات والوسائل وترشيد : 7عدد النشاط 
  استهالك الطاقة

 مكتب تكوين خاص  يومان  وعملة 3أ  50

 Microsoft األعمال املكتبية:8عدد النشاط 
Office : word, excel, power point  

  أيام 5  ج-ب  40
كفاءات و أساتذة جامعيني راجعني 

 بالنظر جلامعة سوسة

  :  9عدد النشاط 
Cloud Computing 

20  
  2أ- 1أ

  3أ
 مكتب تكوين خاص  أيام 5

  :  10عدد النشاط 
PHP10 

20  
  2أ- 1أ

  3أ
 مكتب تكوين خاص  أيام 5

  :  11عدد النشاط 
Réseaux 

20  
  2أ- 1أ

  3أ
 مكتب تكوين خاص  أيام 5

  :  12عدد النشاط 
Web service 

20  
  2أ- 1أ

  3أ
 مكتب تكوين خاص  أيام 5

  بالتكوين املكلفةاجلهة فرتة   املستهدفون بالتكوين  األنشطة التكوينية
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  برنامج التكوين اخلاص جبامعة صفاقس

  التكوين  الصنف  العدد

 تصميم املسارات وإعادة هندستها: 1النشاط عدد 
50  

  2أ-1أ
  ايام 3 3أ

مكتب تكوين خاص أو خرباء يف 
  اGال

التصــــــــــرف يف املخــــــــــاطر وإدارة : 2النشــــــــــاط عــــــــــدد 
  األزمات

50  
  2أ-1أ

 3أ
  ايام 3

مكتب تكوين خاص أو خرباء يف 
  اGال

  50  القيادة اإلدارية: 3النشاط عدد 
  2أ-1أ

  ايام 3  3أ
مكتب تكوين خاص أو خرباء يف 

  اGال

  50 النفاذ إىل املعلومة: 4النشاط عدد 
  2أ-1أ

  ج -ب-3أ
  ايام 3

هيئة النفاذ إىل املعلومة  أو خرباء 
  يف اGال

  45  التصرف يف املخزون: 5النشاط عدد 
  2أ-1أ

  ج -ب-3أ
  ايام 3

مكتب تكوين خاص أو خرباء يف 
  اGال

  45 التصرف يف املغازة 6النشاط عدد 
  ج-ب

 عملة
  ايام 3

مكتب تكوين خاص أو خرباء يف 
  اGال

  150  اإلسعافاتاألوليةواإلطفاء: 7النشاط عدد 
  ج-ب

  عملة
 اإلدارة اجلهوية للصحة  ايام 3

  ايام 3  عملة  45  صيانة آالت الطباعة والنسخ: 8النشاط عدد 
مكتب تكوين خاص أو خرباء يف 

 اGال

  45  التصرف يف مكتب الضبط: 9النشاط عدد 
  ج-ب

  ايام 3  عملة
مكتب تكوين خاص أو خرباء يف 

 اGال

اإلدارة اإللكرتونية للوثائق ورقمنة : 10النشاط عدد 
  الوثائق اإلدارية

150  
  2أ-1أ

  ايام 3  ج -ب-3أ
مكتب تكوين خاص أو خرباء يف 

  اGال

 ,Word(اإلعالمية املكتبية : 11النشاط عدد 

Excel, powerpoint, access et outlook( 
100  

  ج -ب
  عملة

  ايام 3
مكتب تكوين خاص أو خرباء يف 

 اGال

 : 12النشاط عدد 
Develppement web services webdev 
(awp)  

60  
  2أ-1أ

  ايام 3  3أ
مكتب تكوين خاص أو خرباء يف 

  اGال

 : 13النشاط عدد 
Maintenance et dépannage réseau local 
(réseau, télecom et sécurité)  

60  
  2أ-1أ

  ايام 3  3أ
مكتب تكوين خاص أو خرباء يف 

  اGال

  األنشطة التكوينية
فرتة   املستهدفون بالتكوين

  التكوين
  اجلهة املكلفة بالتكوين

  الصنف  العدد
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  :1النشاط عدد 

 للمعلومةالنفاذ 
20  

  2أ-1أ
  ب-3أ

 هيئة النفاذ للمعلومة  يومان

  :2النشاط عدد 

  التصرف يف املخاطر وإدارة األزمات
 مؤسسة تكوين خمتصة  يومان  2،أ 1أ  20

  :3النشاط عدد 

  رقمنة املرافق العمومية لتحسني جودة اخلدمات
 مؤسسة تكوين خمتصة  يومان  3، أ2،أ 1أ  20

  :4النشاط عدد 

  باملصاحل العموميةإرساء نظم التدقيق الداخلي 
 مؤسسة تكوين خمتصة  يومان  3، أ2،أ 1أ  20

  :5النشاط عدد 

 تقنيات التفاوض
 مؤسسة تكوين خمتصة  يومان  2،أ 1أ  20

  : 6النشاط عدد 

 التصرف يف املغازة واجلرد
  مؤسسة تكوين خمتصة   يومان  عملة  20

  :7النشاط عدد 

  مواطن -منظومة ء 
40  

، 2،أ 1أ
، ب 3أ

  عملةو 
  إطارات خمتصة  أيام 04

  :8النشاط عدد 

 إدارة وتطبيق أنظمة اجلودة باملصاحل العمومية
20  

، 2،أ 1أ
  ، ب3أ

  يومان
 مؤسسة تكوين خمتصة

  

 :9النشاط عدد 

تطوير مهارات التواصل الناجع واإلستقبال وأساليب 
  إدارة الوضعيات الصعبة باملصاحل العمومية

40  
، 2،أ 1أ
، ب ، 3أ

  عملة
  أيام 04

خمتصةإطارات   
  

  :10النشاط عدد 

التصرف يف املعدات واألدوات الصاحلة لإلستعمال واليت 
  زال اإلنتفاع �ا وإعادة توظيفها

20  
، 2،أ 1أ
، ب ، 3أ

  عملة
 إطارات خمتصة  أيام 04

  :11النشاط عدد 

  التصرف يف عطل املرض وخاصة املرض طويل األمد
20  

، 2،أ 1أ
، ب ، 3أ

  عملة
 إطارات خمتصة  يومان

  :12النشاط عدد 

  الصحة  والسالمة املهنية
40  

، 2،أ 1أ
  ، عملة3أ

  معهد الصحة والسالمة املهنية  يومان

  :13النشاط عدد 

  19اجراءات وطرق التوقي من كوفيد 
40  

، 2،أ 1أ
  ، عملة3أ

  معهد الصحة والسالمة املهنية  يوم واحد

  :14النشاط عدد 

استهالك حوكمة التصرف يف اسطول السيارات وترشيد 
  الوقود عن طريق البطاقات الذكية

  مؤسسة تكوين خمتصة  يومان  عملة  20

  :15النشاط عدد 

  صيانة التجهيزات واملعدات
20  

  3أ
  عملة

  مؤسسة تكوين خمتصة  يومان
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 جبامعة القريوانبرنامج التكوين اخلاص 

  
  

  :16النشاط عدد 

 )اسعافات أولية وإطفاء(احلماية من احلرائق
  اإلدارة اجلهوية للحماية املدنية  ايام 5  عملة  40

  :17النشاط عدد

  احلراسة ومحاية املؤسسات
  إطارات خمتصة  أيام 04  عملة  40

  :18النشاط عدد
  ACCESS et EXELاإلعالمية املكتبية  

20  
، 2،أ 1أ
، ب ، 3أ

  عملة
  إطارات خمتصة  يومان

  :19عدد النشاط 

  اإلدارة اإللكرتونية للوثائق ورقمنة الوثائق اإلدارية
20  

، 2،أ 1أ
  ، ب 3أ

  مؤسسة األرشيف الوطين  يومان

  :20النشاط عدد 
Programmation web PHP  

  إطارات خمتصة  يومان   3، أ2،أ 1أ  20

  :21النشاط عدد 

  السالمة املعلوماتية
  إطارامتختصة  يومان   3، أ2،أ 1أ  20

  األنشطة التكوينية
فرتة   املستهدفون بالتكوين

  التكوين
  اجلهة املكفلة بالتكوين

  الصنف  العدد

  :1النشاط عدد 

 Tunepsتطبيق منظومة
16  

  1أ
 2أ

  3أ
 املصاحل املختصة لرئاسة احلكومة  أيام 2

  :2النشاط عدد 

 الربجمة السنوية للنفقات
16  

  1أ
  2أ

 مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

  :3النشاط عدد 

  28 تقنيات ووسائل االدارة االلكرتونية

  1أ
 2أ

  3أ
  مؤسسة تكوين خمتصة  يوم واحد

  :4النشاط عدد 

  9  األرشفة االلكرتونية 

  1أ
  2أ
  3أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

  5النشاط عدد 

 4  أنظمة املعلومات
  1أ
  2أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

  :6النشاط عدد 

 22  التصرف يف املوارد البشرية
  1أ
  2أ
  3أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3
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  :7النشاط عدد 

  التصرف حسب النتائج والتصرف حسب األهداف
  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3  1أ  28

  :8النشاط عدد 

  احلماية وحراسة املؤسسات اجلامعية
  مؤسسة تكوين خمتصة  يوم واحد  عملة  23

  :9النشاط عدد 

    العمومي سلوك وأخالقيات العون
20  

  1أ
 2أ

  3أ
  عملة

  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

  :10النشاط عدد 

  15  احلوكمة املفتوحة واحلوكمة اإللكرتونية
  1أ
  2أ

  يومان
اطارات خمتصة او بالتنسيق مع 
اهليئة العامة للوظيفة العمومية 

  برئاسة احلكومة

  :11النشاط عدد 

  ادارة املخاطر
15  

  1أ
 2أ

  3أ
  املصاحل املختصة لرئاسة احلكومة  يومان

  :12النشاط عدد 

  والوقاية من الفساداحلوكمة و اليات تعزيز النزاهة 
20  

  1أ
 2أ

  3أ
  املصاحل املختصة لرئاسة احلكومة  يومان

  :13النشاط عدد 

  .احلوكمة و واليقضة االسرتاتيجية واالستشراف 
16  

  1أ
 2أ

 3أ

  املصاحل املختصة لرئاسة احلكومة  يومان

  :14النشاط عدد 

  اجلودة بالوظيفة العمومية
51  

  1أ
 2أ

  3أ
  لرئاسة احلكومةاملصاحل املختصة   يومان

  :15النشاط عدد 

  طرق صيانة التجهيزات باملؤسسات
16  

  1أ
 2أ

  3أ
  املصاحل املختصة لرئاسة احلكومة  يومان

  :16النشاط عدد 

  االسعافات االولية
23  

  1أ
 2أ

  3أ
  املصاحل املختصة لرئاسة احلكومة  يومان

  :17النشاط عدد 

  التصرف يف الشراءات
16  

  1أ
 2أ

  3أ
  املختصة لرئاسة احلكومةاملصاحل   يومان

  :18النشاط عدد 

 22  )انصاف،أدب،رشاد(التطبيقات االعالمية الكربى 

  1أ
  2أ
  3أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3
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  جبامعة قابسبرنامج التكوين اخلاص 

  :19النشاط عدد 

  Windev 21 : 
Nouvelle technologies  

4  

  1أ
 2أ

  3أ
  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

  :20النشاط عدد 

  Iso 27005 : 
Gestion des risques  

4  

  1أ
 2أ

  3أ
  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

  :21النشاط عدد 

Conception et architectures de 
Réseaux techniques de MAJ des 

sites web  

4  

  1أ
 2أ

  3أ
  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

  :22النشاط عدد 

 : التصرف يف قواعد البيانات 
spss ou Eviews  

4  

  1أ
 2أ

  3أ
  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

  :23النشاط عدد 

 : التصرف يف قواعد البيانات
Oracle    

4  

  1أ
 2أ

  3أ
  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

  :24النشاط عدد 

Réseau informatique : 
Installation et sécurité réseau 

4  

  1أ
 2أ

  3أ
  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

  :25النشاط عدد 

Multimédia : 
Photoshop ,  illustrator , autocad. 

4  

  1أ
 2أ

  3أ
  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

 : 26النشاط عدد 

 51  التكوين يف املكتبية واالعالمية املتخصصة

  1أ
 2أ

  3أ
  مؤسسة تكوين خمتصة  يوم واحد

  األنشطة التكوينية
فرتة   املستهدفون بالتكوين

  التكوين
  اجلهة املكفلة بالتكوين

  الصنف  العدد

  مكتب تكوين خاص  يومان  2وأ 1أ  30 النفاذ اىل املعلومة:1النشاط عدد 

املرافق العمومية لتحسني  رقمنة:2النشاط عدد 
 جودة اخلدمات

60   
 3وأ 2و أ1أ

  وعملة
  يومان

  )فوجان( 
  مكتب تكوين خاص

ارساء نظم التدقيق الداخلي :3النشاط عدد 
 باملصاحل العمومية

  مكتب تكوين خاص  يومان  3وأ 2و أ1أ  30

 مكتب تكوين خاص  يومان  عملة  60 تقنيات التحرير االداري :4النشاط عدد 
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  جبامعة قفصةبرنامج التكوين اخلاص 

كيفية الوقاية من فريوس    :5النشاط عدد 
 19كوفيد

90  
أعوان 

  تنظيفال
 مكتب تكوين خاص  أيام  3

 مكتب تكوين خاص  يومان  السواق  20 تقنيات الصيانة والسالمة املهنية  :6النشاط عدد 

 مكتب تكوين خاص  يومان  عملة  60 تقنيات االستقبال عرب اهلاتف  :7النشاط عدد 

ميكانيك السيارات والتقنيات :8النشاط عدد 
اجلديدة للصيانة بالتعاون مع مراكز التكوين املهين 

  العمومية
 مركزتكوين مهين  أيام  3  السواق   20

املاء (صيانة الشبكات املختلفة :9النشاط عدد 
بالتعاون مع مراكز التكوين املهين ..) والكهرباء
  العمومية

 مركزتكوين مهين  أيام  3  عملة  20

MICROSOFT :10النشاط عدد    مكتب تكوين خاص  أيام  3  3وأ 2و أ1أ  20 

 مكتب تكوين خاص  يومان  3وأ 2و أ1أ  30  آليات التكوين عن بعد:11النشاط عدد 

Certification Cisco :12النشاط عدد    مكتب تكوين خاص  أيام  3  3وأ 2و أ1أ  20 

" ايناس"و" سليمة"منظومة :13النشاط عدد 
  للتصرف يف شؤون الدراسة

 مكتب تكوين خاص  يومان  3وأ 2و أ1أ  30

 مكتب تكوين خاص  يومان  3وأ 2و أ1أ  30  السالمة املعلوماتية :14النشاط عدد 

  التكوينيةاألنشطة 
فرتة   املستهدفون بالتكوين

  التكوين
  بالتكوين املكلفةاجلهة 

  الصنف  العدد

  خرباء يف اGال  أيام  3   2و أ1أ 15  إدارة وتطبيق أنظمة اجلودة:1النشاط عدد 

آليات تعزيز النزاهة والتوقي من :2النشاط عدد 
 الفساد

15 
  اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد  يومان   2و أ1أ

  التصرف يف املخاطر وإدارة األزمات:3النشاط عدد 
15 

  يومان   2و أ1أ
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال

 اء نظم الرقابة الداخليةسإر :4النشاط عدد 
15 

  يومان   2و أ1أ
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال

أيام  3   2و أ1أ 20  إعداد أدلة اإلجراءات :5النشاط عدد   
تكوين خمتصة أو خرباء يف  مؤسسة

  اGال

بطاقات الوصف الوظيفي ومبادئ :6النشاط عدد 
 توظيف األعوان

  مؤطر من اجلامعة يومان  2و أ1أ 20

النشاط عدد 

7:MontageetManagementdesProjets 
  خرباء يف اGال  يومان  2و أ1أ 15

  هيئة النفاذ إىل املعلومةيوم   2أ - 1أ 20  النفاذ اىل املعلومة:8النشاط عدد 
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  واحد  ج -ب - 3أ

 20  أخطاء التصرف اإلداري واملايل:9النشاط عدد 
  2أ - 1أ

  ج -ب - 3أ
يوم 
  واحد

  احملاسبات بالتنسيق مع دائرة

حوكمة التصرف يف أسطول :10النشاط عدد 
  العربات اإلدارية

15 
يوم   عملة

 واحد
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

منظومة  : الشراءات العمومية:11النشاط عدد 
TUNEPS  

20  
  2أ - 1أ

  ج -ب - 3أ

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف  يومان
 اGال

  15  بناء وإدارة فرق العمل:12النشاط عدد 
  2أ - 1أ

  ج -ب - 3أ
يوم 
 واحد

  مؤطر من اجلامعة

  15  اللغة االنقليزية:13النشاط عدد 
  2أ - 1أ

ج -ب - 3أ  

 برنامج
تكويين 
قصري 
  املدى

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
  اGال

  2أ - 1أ  15  تقنيات اإلصغاء واملرافقة:14النشاط عدد 
يوم 
  واحد

 خرباء يف اGال

ج -ب - 3أ  20  تقنيات التحرير االداري:15النشاط عدد    مؤطر من اجلامعة  يومان 
إستغالل وصيانة التجهيزات :16النشاط عدد 

  العلمية باملخابر
  2أ - 1أ  15

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف   يومان
  اGال

  60  قانون الوظيفة العمومية:17النشاط عدد 
ج -ب - 3أ  

 عملة
  مؤطر من اجلامعة  ايام 3

  20  حتسني االستقبال وتطوير االرشاد:18النشاط عدد 
ج -ب - 3أ  

 عملة
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف   يومان

  اGال

السلوك وأخالقيات  مدونة:19النشاط عدد 
  املوظف العمومي

40  
ج -ب - 3أ  

 عملة
  يومان

  مؤطر من اجلامعة

صيانة البنايات وشبكات املاء :20النشاط عدد 
  والكهرباء

12  
3أ-2أ-1أ  

 عملة

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف   يومان
  اGال

صيانة التجهيزات والوسائل :21النشاط عدد 
  وترشيد إستهالك الطاقة

12  
3أ-2أ-1أ  

 عملة

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف   يومان
  اGال

إستغالل وصيانة آالت الطباعة :22النشاط عدد 
  والنسخ

15  
3أ-2أ-1أ  

 عملة

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف   يومان
  اGال

  30  تأمني وحراسة الفضاءات اجلامعية:23النشاط عدد 
 مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف  يومان عملة

 اGال

  40  الصحة والسالمة املهنية:24النشاط عدد 
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف   يومان عملة

  اGال

  10  السالمة املعلوماتية:25النشاط عدد 
  1أ
2أ  

  خرباء يف اGال  ايام 5
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إستغالل املنظومات الوطنية :26النشاط عدد 
  )، أدب، رشاد+إنصاف،إنصاف(الكربى 

10  
  2أ- 1أ

  ج-ب -3أ
  خرباء يف اGال  ايام 3

  10 "سليمة"تطبيقة :27النشاط عدد 
  2أ- 1أ

ج-ب -3أ  
 خرباء يف اGال  يومان

  10  تقنيات التحليل واإلحصاء:28النشاط عدد 
  2أ- 1أ

ج-ب -3أ  
  يومان

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال

أنظمة التصنيف يف املكتبات :29النشاط عدد 
  اجلامعية

10  
  2أ-1أ

 خرباء يف اGال  ايام 3  3أ

االرشفة االلكرتونية ورقمنة الوثائق :30النشاط عدد 
  االدارية

10  
  2أ-1أ

3أ  خرباء يف اGال  ايام 3 

  الربامج املكتبية :31النشاط عدد 
Word  Excel, Powerpoint...,  

ج-ب  20  مؤطر من اجلامعة  ايام 4 

  15  صيانة املعدات اإلعالمية:32النشاط عدد 
  2أ-1أ

3أ   ايام 5 
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

 MontageVidéo et:33النشاط عدد  

Traitamantd'Image  
10  

  2أ-1أ
3أ   ايام 4 

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
  اGال

  األنشطة التكوينية
  املستهدفون بالتكوين

  بالتكوين املكلفةاجلهة   التكوينفرتة 
  الصنف  العدد

  :1النشاط عدد 

تطوير مهارات االستقبال املباشر واهلاتفي والتواصل 
 باملصاحل العمومية

70  
  

  1أ
  2أ
  3أ
  ج-ب

  عملة

  إطار خمتص  يوم

  : 2النشاط عدد 

 التواصل الناجع وأساليب إدارة الوضعيات الصعبة
70  

  1أ
  2أ
  3أ
  ج-ب

  عملة

  خمتصإطار   يوم

  :3النشاط عدد 

 املساواة وتكافؤ الفرص بني املراة والرجل
10  

  1أ
  3أ 2أ

  إطار خمتص  يومان

  :4النشاط عدد 

  50 تقنيات التفاوض
  1أ
  2أ
  3أ

إطار خمتص   يوم  
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 : 5النشاط عدد 

  50  التصرف يف املخاطر وإدارة األزمات
  1أ
  2أ
  3أ

  إطار خمتص  يومان

  :6النشاط عدد 

  يف اإلدارة التونسية لذكاء اإلصطناعيا
  يومان  1أ  39

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال

  :7النشاط عدد 

  رقمنة الوثائق العمومية لتحسني جودة اخلدمات
50  

  1أ
  2أ
  3أ
  ج-ب

  عملة

  إطار خمتص  يومان

  :8 النشاطعدد
La crise suicidaire  10  

  1أ
  2أ

  
  أيام 3

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال

  :9النشاط عدد 

 مواطن-منظومة ء
17  

  1أ
  2أ

  يومان
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

  :10النشاط عدد 

  إعداد وتنفيذ وتقييم املشاريع العمومية
  أيام 3  1أ  26

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال

  :11النشاط عدد 

  القيادة اإلدارية
 إطار خمتص  يومان  1أ  55

  :12النشاط عدد 
  إدارة وتطبيق أنظمة اجلودة باملصاحل العمومية

  يومان  1أ  33
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

  :13النشاط عدد
  إرساء نظم التدقيق الداخلي باملصاحل العمومية

31  
  

  1أ
  أيام 3

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال

  :14النشاط عدد 

  النفاذ إىل املعلومة
57  

  1أ
  2أ
  3أ

 إطار خمتص  يومان

  :15النشاط عدد 

  هندسة التكوين
  أيام 3  1أ  1

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال

  :16النشاط عدد 

Hypnose 
9  

  1أ
  2أ

  أيام 5
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

  :17النشاط عدد 
Hypnotherapie 

9  
  1أ
  2أ

  أيام 5
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

:18لنشاط عدد ا  
 األرشيف الرقمي

10  
  ج

  عملة
  يومان

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال
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:19النشاط عدد   

 اإلسعافات األولية
10  

  ج-ب
  عملة

  يومان
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

:20عدد النشاط  
 اإلنفتاح على احمليط

3  
  2أ -1أ

  ج
  أيام 3

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال

:21النشاطعدد  
 البستنة

  أيام 3  عملة  10
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

:22النشاط عدد   
 التدفئة والتسخني املركزي

  أيام 3  عملة  5
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

:23النشاطعدد  

 التدقيق والتصرف يف املوارد البشرية
13  

  1أ
  3أ

  أيام 3
أو خرباء يف مؤسسة تكوين خمتصة 

 اGال

:24لنشاط عدد ا  
 التصرف يف املغازة وحسابية املواد

50  
  ج-ب

  عملة
  يومان

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال

:25النشاطعدد  
  25 التصرف يف الوثائق واألرشيف

  1أ
  ج

  عملة
  يوم واحد

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال

:26النشاط عدد   
وأساليب حفظ الصحة والوقاية من قواعد وطرق 

 املخاطر
100  

  2أ -1أ
  3أ

  عملة
  يومان

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال

:27النشاطعدد  
  7 الشراءات خارج الصفقات العمومية

  1أ
  2أ
  3أ

  يوم واحد
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

:28لنشاط عدد ا  
 اللحام الصحي والكهرباء

  عملة  5
 تكوينيةدورة 

  قصرية األمد
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

:29النشاطعدد  

  25 اللغة اإلنقليزية
  1أ
  2أ
  3أ

 دورة تكوينية
  قصرية األمد

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال

:30النشاط عدد   
 تقنيات إعداد وحترير املراسالت اإلدارية

10  
  1أ
  3أ

 إطار خمتص  يوم واحد

:31النشاط عدد   
 تكوين املكونني

  يومان  2أ  2
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

:32النشاط عدد   
 طبخ ومرطبات وجزارة

  عملة  15
 دورة تكوينية
  قصرية األمد

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال

:33النشاطعدد  
"مرحبا"عالمة االستقبال صلب املصاحل العمومية   

15  
  2أ

  ب
  يومان

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال
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  ج
  عملة

:34النشاطعدد  
 جنارة األملنيوم

  عملة  10
 دورة تكوينية
  قصرية األمد

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال

:35عدد النشاط  
  (word-excel-power point) املكتبية

35  

  1أ
  2أ
  3أ
  ج-ب

  عملة

  أيام 3
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

:36النشاط عدد   
Access 

10  

  1أ
  2أ
  3أ
  ج-ب

  أيام 3
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

:37النشاط عدد   
Frame work (React JS) 

4  
  1أ
  2أ

  أيام 5
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

:40النشاط عدد  
Développement webdev –

webservices 
4  

  1أ
  2أ

  أيام 5
خمتصة أو خرباء يف مؤسسة تكوين 

 اGال

:41لنشاط عدد ا  
VMware vSphere 6.5, 

installation, configuration et 
administration 

4  
  1أ
  2أ

  أيام 5
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

:42النشاط عدد   
VMware vCloud 5.1, concevoir 

une architecture Cloud 
4  

  1أ
  2أ

  أيام 5
خمتصة أو خرباء يف مؤسسة تكوين 

 اGال

:43النشاط عدد   
انصاف، أدب وسليمة: املنظومات اإلعالمية  

61  

  1أ
  2أ
  3أ

  ب

  ايام 3
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

  صيانةالشبكاتاإلعالمية :44النشاط عدد 
  15  

  1أ
  2أ
  3أ

 دورة تكوينية
  قصرية األمد

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال

:45النشاطعدد  
Iso 2200  version 2018 

  2أ  2
 دورة تكوينية
  قصرية األمد

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال
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:46النشاطعدد  
Iso 9001 version 2015 

  2أ  2
 دورة تكوينية
  قصرية األمد

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
 اGال

  األنشطة التكوينية
  املستهدفون بالتكوين

  بالتكوين املكلفةاجلهة   فرتة التكوين
  الصنف  العدد

 : 1النشاط عدد 
 الشراءات خارج إطار الصفقات العمومية

45  
  2أ 1أ 
  ب 3أ

 يومان
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

 اGال

  :2النشاط عدد 

  تكوين يف الطبخ واملرطبات
  املدرسة السياحية بسوسة الشمالية يومان  عملة  90

  :3النشاط عدد 

  سالمة وحفظ األغذية
70  

  2أ 1أ 
  عملة 3أ

  املدرسة السياحية بسوسة الشمالية  يومان

  :4النشاط عدد 

  مبادئ التنظيم وتوظيف األعوان
45  

  2أ 1أ 
  3أ

  إطارات خمتصة  يومان

  : 5النشاط عدد 

  90 االسعافات األولية واإلطفاء
  3أ 2أ

  ب ج
  د عملة

  احلماية املدنية  يومان

 : 6النشاط عدد 

  ارساء نظم التدقيق الداخلي باملصاحل العمومية
  يومان  3أ 2أ 1أ   45

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
  اGال  

  :7النشاط عدد 

  منظومة ء مواطن
  يومان  2أ 1أ   45

مؤسسة تكوين خمتصة  أو خرباء 
  يف اGال

  :8النشاط عدد 

 الصحة واحمليطحفظ 
90  

  3أ
  عملة

  يومان
مؤسسة تكوين  خمتصة أو خرباء 

  يف اGال   

  :9النشاط عدد 

 حتليل املشكالت واختاذ القرارات
  يومان  2أ 1أ   45

مؤسسة تكوين خمتصة  أو خرباء 
  يف اGال

  :10النشاط عدد 

 إعداد كراس الشروط
45  

  2أ 1أ 
  ب 3أ

  يومان
مؤسسة تكوين  خمتصة أو خرباء 

  يف اGال   

  :11النشاط عدد 

 رقمنة الوثائق العمومية لتحسني جودة اخلدمات
45  

  1أ
  3أ 2أ

  يومان
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال

  :12النشاط عدد 

 )Covid-19يف عالقة بأزمة (إدارة األزمات 
45  

  1أ
  3أ 2أ

  يومان
يف مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء 

  اGال

  :13النشاط عدد 

  تقنيات التحرير اإلداري
90  

  3أ-2أ-1أ
  د ب ج

  يومان
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال

  :14النشاط عدد 

MS Project  
45  

  1أ
  3أ 2أ

  يومان
مؤسسة تكوين  خمتصة أو خرباء 

  يف اGال   
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  :15النشاط عدد 

  تكنولوجيا وتقنيات اإلطعام اجلماعي
30  

  3أ 2أ 1أ 
  د ب ج

  يومان
مؤسسة تكوين  خمتصة أو خرباء 

  يف اGال   

 :16النشاط عدد 
  اللغة االنقليزية

  2و أ1أ  20
دورة تكوينية 
  طويلة املدى

  مؤسسة تكوين خمتصة  

  :17النشاط عدد 

إنصاف، (التحكم يف املنظومات االعالمية الكربى 
 )أدب، رشاد

10  
  2و أ1أ

  3أ
  لالعالميةاملركز الوطين   أيام 5

 :18النشاط عدد 
Professional Scrum Product Owner  

15  
  2و أ1أ

  3أ
 أيام 5

مؤسسة تكوين خمتصة  أو خرباء 
  يف اGال

 :19النشاط عدد 
Gestion des projets informatiques 

avec la méthode PMP  

15  
  2و أ1أ

  3أ
  أيام 5

مؤسسة تكوين خمتصة  أو خرباء 
  يف اGال

 :20النشاط عدد 
Principes de la transformation digitale 

15  
  2و أ1أ

  3أ
  أيام 3

مؤسسة تكوين خمتصة  أو خرباء 
  يف اGال

 :21النشاط عدد 
Supervision Réseau 

15  
  2و أ1أ

  3أ
  أيام 5

مؤسسة تكوين خمتصة  أو خرباء 
  يف اGال

  للجنوببرنامج التكوين اخلاص بديوان اخلدمات اجلامعية 

  األنشطة التكوينية
مدة التكوين   املستهدفون بالتكوين

  )أيام(
  اجلهة املكلفة بالتكوين

  الصنف  العدد

  : 1النشاط عدد 

  أخطاء التصرف اإلداري واملايل
80  

  1أ
  2أ
  3أ

  ب
  ج

03  
  

  مؤسسة تكوين خاصة  

  : 2النشاط عدد 

 إشكاليات تنفيذ الصفقات وطرق حلها
40  

  1أ
  2أ

03 
  

  تكوين خاصةمؤسسة 

  : 3النشاط عدد 

 احلوكمة والتصرف يف املخاطر 
40  

  1أ
  2أ

03 
  

  مؤسسة تكوين خاصة

  : 4النشاط عدد 

  آليات التفاوض
40  

  1أ
  2أ

  مؤسسة تكوين خاصة   03

  : 5النشاط عدد 

الصفقات على اخلط عرب منظومة الشراء العمومي على 
 TUNEPSاخلط 

80  
  1أ
  2أ
  3أ

03 
خمتصة  أو خرباء يف مؤسسة تكوين 

  اGال
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  ب ج

  : 6النشاط عدد 

 صيانة البنايات
40  

  1أ
  2أ

03 
مؤسسة تكوين خمتصة  أو خرباء يف 

  اGال

  : 7النشاط عدد 

  إجراءات التفويت يف معدات زال االنتفاع �ا
40  

  1أ
  2أ

03 
مؤسسة تكوين خمتصة  أو خرباء يف 

  اGال

  : 8النشاط عدد 

 باملصاحل العموميةإرساء أنظمة اجلودة 
40  

  1أ
  2أ

03 
مؤسسة تكوين خمتصة  أو خرباء يف 

  اGال

  : 9النشاط عدد 

 اإلدارة االلكرتونية للوثائق ورقمنة الوثائق اإلدارية
40  

  1أ
  2أ

03 
مؤسسة تكوين خمتصة  أو خرباء يف 

  اGال

  : 10النشاط عدد 

احلوكمة الرشيدة وسبل ترسيخها ىف املنطومة اإلدارية 
  التونسية

40  
  3أ

  ب
  ج

03 
مؤسسة تكوين خمتصة  أو خرباء يف 

  اGال

  : 11النشاط عدد 

  التجهيز الصحي
 03  العملة  40

  مركز تكوين عمومي
  أو  مؤسسة تكوين خاصة

  : 12النشاط عدد 

  80 الصحة النفسية للطالب
  1أ
  2أ
  3أ

03 
مؤسسة تكوين خمتصة  أو خرباء يف 

  اGال

  : 13النشاط عدد 

  اإلعالن عن املنافسة وقبول العروض وفتحها وتقييمها
40  

  1أ
  2أ
  3أ

  ب
  ج

03 
مؤسسة تكوين خمتصة  أو خرباء يف 

  اGال

  : 14النشاط عدد 

  اإلجراءات الوقائية داخل املطاعم اجلامعية
20  

  1أ
  2أ

03 
مؤسسة تكوين خمتصة  أو خرباء يف 

  اGال

  : 15النشاط عدد 

  قانون الوظيفة العمومية
40  

  1أ
  2أ
  3أ

  ب
  ج

03 
  إطارات خمتصة

  

  : 16النشاط عدد 

  التربيد والتسخني
 03  العملة  40

  مركز تكوين عمومي
  أو  مؤسسة تكوين خاصة

  : 17النشاط عدد 

  الطبخ
 03  العملة  80

  مركز تكوين عمومي
  أو  مؤسسة تكوين خاصة

  : 18النشاط عدد 

  التصرف يف املغازة
 03  العملة  40

  إطارات خمتصة
  مؤسسة تكوين خاصةأو  

  إطارات خمتصة 03  العملة  40  : 19النشاط عدد 
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  احلساب اخلوارزميبرنامج التكوين اخلاص مبركز 

  أو  مؤسسة تكوين خاصة حراسة املؤسسات العمومية

  : 20النشاط عدد 

  .…Word ,Excel, Accessاألعمال املكتبية
80  

  1أ
  2أ
  3أ

  ب
  ج

  إطارات خمتصة 03

  : 21النشاط عدد 

 الرتاسل االلكرتوين
80  

  1أ
  2أ
  3أ

  ب

  خمتصةإطارات  03

  : 22النشاط عدد 

DevOps 
20  

  1أ
  2أ
  3أ

03 
  

  مؤسسة تكوين خاصة

  : 23النشاط عدد 

Spring-boot 
20  

  1أ
  2أ
  3أ

  مؤسسة تكوين خاصة 03

  : 24النشاط عدد 

Symfony 
20  

  1أ
  2أ
  3أ

  مؤسسة تكوين خاصة 03

  : 25النشاط عدد 

Maintenance et dépannage réseau 
local(réseau, télécom et sécurité) 

20  
  1أ
  2أ
  3أ

  مؤسسة تكوين خاصة 03

  مؤسسة تكوين خاصة 03  3أ 2أ 1أ  Angular 8   20 : 26النشاط عدد 

  األنشطة التكوينية
 فرتة التكوين  املستهدفون بالتكوين

  باأليام
  اجلهة املكفلة بالتكوين

  الصنف  العدد

  مؤسسة تكوين خاصة  3  1أ  2 القيادة االدارية :1عدد النشاط 

 االرشيف و رقمنة االدارة :2النشاط عدد 
4  

  3أ 2أ 1أ
  ب ج

  مؤسسة تكوين خاصة  3

  مؤسسة تكوين خاصة  3  1أ  8 تقييم تقنيات األداء و آليات التحفيز:3النشاط عدد 

احلوكمة واليقظة االسرتاتيجية : 4النشاط عدد 
 واالستشراف

  مؤسسة تكوين خاصة  3  1أ  8

 تقنيات االتصال و التواصل:5النشاط عدد 
8  

   1أ
   2أ

  مؤسسة تكوين خاصة  3
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  برنامج التكوين اخلاص مبركز النشر اجلامعي

  

  برنامج التكوين اخلاص مبركز البيوتكنولوجيا بربج السدرية

  3أ
  ب 
  ج

  مؤسسة تكوين خاصة  3  عملة  ب ج   8  ترشيد استهالك الطاقة: 6النشاط عدد 

  مؤسسة تكوين خاصة  3  عملة  3  الطباعة و التسفري:7النشاط عدد 

 Containers Kubernetes:8النشاط عدد 
and Red Hat openshift 

Administration I  
  مؤسسة تكوين خاصة  4  2أ 1أ  8

  :9النشاط عدد 

Automation Ansible I  
  مؤسسة تكوين خاصة  5  2أ 1أ  3

  مؤسسة تكوين خاصة  5  2أ  Big Data  1  :10النشاط عدد

  مؤسسة تكوين خاصة  5  1أ  Angular Js 7  1:  11النشاط عدد

  مؤسسة تكوين خاصة  5  2أ 1أ  Formation Drupal 8  2 :12النشاط عدد

  :13النشاط عدد 

Redhat administration III Rh 254  
 مؤسسة تكوين خاصة  5  2أ 1أ  2

 مؤسسة تكوين خاصة  5  2أ 1أ  ITIL Fondation  2 :14النشاط عدد 

 مؤسسة تكوين خاصة  3  2أ  CCNA Security   3:15النشاط عدد 

 Red Hat Openstack:16النشاط عدد 
administration I  

 مؤسسة تكوين خاصة  5  2أ  1

 ISO /CEI 27005:17النشاط عدد 

Foundation et ISO /IEC 27005 Risk 
Manager  

 مؤسسة تكوين خاصة  5  2أ  2

  بالتكوين املكلفةاجلهة   فرتة التكوين  املستهدفون بالتكوين  األنشطة التكوينية
  الصنف  العدد

  مؤسسة تكوين خاصة  ايام 4  ج-ب-3أ ILLUSTRTOR 5:1النشاط عدد 

  مؤسسة تكوين خاصة  ايام 4  ج-ب-3أ  INDESIGN 5:2النشاط عدد 

  األنشطة التكوينية
  املستهدفون بالتكوين

  اجلهة املكفلة بالتكوين  فرتة التكوين
  الصنف  العدد
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  أيام3  2أ  01  2021قانون املالية لسنة  :1النشاط عدد 
املركز الوطين  مؤسسة تكوين خمتصة أو
 لإلعالمية

البحثوالوصولللمراسالت معسرعة  :2النشاط عدد 
  إستعادةاملعلومات

 مؤسسة تكوين خمتصة  أيام3  1أ  01

السالمة والصحة املهنية :3النشاط عدد   08  
  1أ
 2أ
  3أ

 معهد الصحة والسالمة املهنية  أيام3

.  املالية واجلباية: 4النشاط عدد    مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3  2أ  01 

  :  5النشاط عدد 
ISO 10013 ISO/TR 10013: Lignes 
directrices pour la documentation des 
systèmes de management de la qualité ISO 
10005: Management de la qualité - Lignes 
directrices pour les plans qualité selon 
exigences 8. de la norme ISO 17025  

12  
  1أ
  2أ
  3أ

  خبري خمتص   يومان

  : 6النشاط عدد 
F DX 50 176 : Outils de management – 
Guide de mise en œuvre de l’approche 
processus selon les exigences 8.2 (Option A) 
de la norme ISO 17025  

12  
  1أ
  2أ
  3أ

  يومان

  خبري خمتص 

 : 7النشاط عدد 
F DX 50-171 : Système de management de 
la qualité - Indicateurs et tableaux de bord 
selon les exigences 8.2 et 8.9 (Option A) de 
la norme ISO 17025  

12  
  1أ
  2أ
  3أ

  يومان

  خبري خمتص 

 :8النشاط عدد 
F DX 50-174 Management de la qualité - 
Évaluation de l'efficacité d'un SMQ selon 
les exigences 8.2 et 8.9 (Option A) de la 
norme ISO 17025  

12  
  1أ
  2أ
  3أ

  يومان

  خبري خمتص

: 9النشاط عدد   
Management du risque selon les exigences 
du référentiel ISO 31000 et intégration aux 
exigences de l’ISO 17025  

12  
  1أ
  2أ
  3أ

  يومان

  خبري خمتص

 : 10النشاط عدد 
Outils de management du risque selon le 

référentiel ISO 31010   
12  

  1أ
  2أ
  3أ

  يومان
  خبري خمتص

  خبري خمتص  يومان  1أ  12 :11النشاط عدد
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  برنامج التكوين اخلاص مبركز البحوث وتكنولوجيات املياه
  

Traitement des écarts et déploiement des 
actions d’amélioration selon les exigences 
7.9, 7.10 et 8.7 (Option A) de la norme 
ISO 17025  

  2أ
  3أ

 :12النشاطعدد
ISO 22301  Sécurité sociétale - Systèmes de 
management de la continuité d'activité – 
Exigences selon l’exigence structurelle 7.1 
de la norme ISO 17025  

12  
  1أ
  2أ
  3أ

  يومان

  خبري خمتص

 :13النشاط عدد
ISO 27005 : Technologies de l'information 
- Techniques de sécurité - Gestion des 
risques liés à la sécurité de l'information 
Recueil des textes officiels tunisiens de 
protection des données personnelles 
(RGPD)  

12  
  1أ
  2أ
  3أ

  يومان

  خبري خمتص

 :14النشاطعدد
Sécurité sur site conformément aux 
exigences de management du risque 
selonl’ISO 17025  

12  
  1أ
  2أ
  3أ

  يومان

  خبري خمتص

  خبري خمتص  يومان  1أ  le génotypage  01 :15النشاط عدد 

:16لنشاط عدد ا  
Formation technique et pratique sur le 
développement des méthodes de couplage 
pour l’identification et la quantification des 

molécules GCMS/ LCMS  

07  
  1أ
  2أ
  3أ

  يومان

  خبري خمتص

  PF sens:17النشاطعدد

  
  3أ  01

  يومان
  مؤسسة تكوين خمتصة

  Référencement web:18النشاطعدد

  
  2أ  01

  يومان
  مؤسسة تكوين خمتصة 

  األنشطة التكوينية
  املستهدفون بالتكوين

  بالتكوين املكلفةاجلهة   فرتة التكوين
  الصنف  العدد
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:1النشاطعدد  
مكتب  الضبط يف الطرق احلديثة يف التصرف وتنظيم 

 اطار التحول الرقمي للوثائق واملعلومات
5  

  1أ
  2أ
  3أ
 ج ب

  يومان
مركز اإلعالم والتكوين والتوثيق 

والدراسات يف تكنولوجيا االتصال أو 
  مكتب تكوين خاص

:2النشاطعدد  
 إدارة وتطبيق أنظمة اجلودة باملصاحل العمومية

15  

  1أ
  2أ
  3أ
 ج ب

  ايام 4
للمواصفات وامللكية املعهد الوطين 

  الفكرية أو مكتب تكوين خاص

:3النشاطعدد  
تطوير مهارات االستقبال املباشر واهلاتفي والتواصل 

 وأساليب إدارة الوضعيات الصعبة باملصاحل العمومية
4  

  1أ
  2أ
  3أ
  ج ب

  يومان
املعهد الوطين للمواصفات وامللكية 
  الفكرية أو مكتب تكوين خاص

:4النشاطعدد  
 التدقيق الداخلي يف املؤسساتنظم 

4  
  1أ
 2أ

  يومان
املدرسة الوطنية للمالية او مكتب 

  تكوين خاص

:5النشاطعدد  
 االتصال الرقمي وتقنيات التعامل مع وسائل اإلعالم

2  

  1أ
  2أ
  3أ
  ج ب

 يومان

مركز اإلعالم والتكوين والتوثيق 
والدراسات يف تكنولوجيا االتصال أو 

  مكتب تكوين خاص

:6النشاطعدد  
  التدقيق الداخلي يف املغازة واملخزون وحسابية املواد

2  
  1أ
  2أ

  ايام 3
املدرسة الوطنية للمالية او مكتب 

  تكوين خاص

:7النشاطعدد  
  اإلجراءات الديوانية

1  
  1أ
  2أ

  يومان
املدرسة الوطنية للمالية او مكتب 

  تكوين خاص

:8النشاطعدد  
  صيانة الشبكات والتجهيزات الكهربائية

2  

  1أ
  2أ
  3أ
  ج ب

  عملة

  ايام 4
مركز قطاعي للتكوين املهين  او 

  مكتب تكوين خاص

:9النشاطعدد  
 تطبيق املعايري احليثة والنظم الذكية يف أعمال صيانة املباين

2  

  1أ
  2أ
  3أ
  ج ب

  يومان
املعهد الوطين للمواصفات وامللكية 
  الفكرية أو مكتب تكوين خاص

:10النشاطعدد  
  داخل املؤسسات العموميةالبستنة وجتميل احلدائق 

  يومان عملة  1
مؤسسة عمومية  أو مكتب تكوين 

  خاص

:11النشاطعدد  
محاية وحراسة املبانئ العمومية ضد التهديدات احملتملة 

  ايام 4 عملة  6
مؤسسة عمومية  أو مكتب تكوين 

  خاص
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  البحوث وتكنولوجيات الطاقة برنامج التكوين اخلاص مبركز 
  

  

  وتقيل املخاطر

:12النشاطعدد  
  الصحة والسالمة املهنية

30  

  1أ
  2أ
  3أ
  ج ب

  معهد الصحة والسالمة املهنية  ايام 3

:13النشاطعدد  
  احلوكمة الرشيدة

5  
  1أ
  2أ

  ايام 3
أو اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد 

  مكتب تكوين خاص

:14النشاطعدد  
  صيانة الشبكات والسالمة املعلوماتية

1 

  1أ
  2أ
  3أ

  ايام 3
املركز الوطين لإلعالمية أو مركز 

  احلساب اخلوارزمي

:15النشاطعدد  
  التصرف يف أسطول النقل أحكام

  املركز الوطين لإلعالمية  ايام 3  ج ب 1

  األنشطة التكوينية
  املستهدفون بالتكوين

  اجلهة املكفلة بالتكوين  فرتة التكوين
  الصنف  العدد

  تكوين خاص مكتب  ايام 3  1أ  02 إدارة املشاريع:1النشاط عدد 

  مكتب تكوين خاص  ايام 3  1أ  04 التصرف  يف الشراءات واملخزون :2النشاط عدد 

  مكتب تكوين خاص  ايام 3  1أ  02 تصرف يف املخاطر وإدارة األزمات :3النشاط عدد 

 تقنيات التفاوض :4النشاط عدد 
  مكتب تكوين خاص  ايام 3  1أ  02

 الصحة و السالمة املهنية :5النشاط عدد 
04  

  3أ
  عملة

  مكتب تكوين خاص  يومان

 : 6النشاط عدد 

  مكتب تكوين خاص  01 عملة  04  ة و محاية املؤسسات ساحلرا

  :7النشاط عدد 

  الشراءات حسب اإلجراءات املبسطة
04  

  1أ
  2أ

 يومان
  مكتب تكوين خاص

 :8النشاط عدد 

  اإلدارة اإللكرتونية و رقمنه الوثائق
  3أ-  2ا-1ا 03

 يومان
  خاصمكتب تكوين 

  :9النشاط عدد 

gestion et négociation des projets 
de recherche  

  مكتب تكوين خاص  أيام 04  3أ-  2ا-1ا  04
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  برنامج التكوين اخلاص باملركز الوطين للبحوث يف علوم املواد

  :10النشاط عدد 

création site web 
02  

  1أ
  2أ

  مكتب تكوين خاص  ايام 3

  :11النشاط عدد 

MS-PROJEC  02  مكتب تكوين خاص  ايام 3  1أ  

 :12النشاط عدد 
 Labview  10  مكتب تكوين خاص  ايام 3  1أ  

 :13النشاط عدد
  مكتب تكوين خاص  03  3أ-  2ا-1ا  Word-Excel)(  10األعمال املكتبية 

  األنشطة التكوينية
فرتة   املستهدفون بالتكوين

  التكوين
  بالتكوين املكلفةاجلهة 

  الصنف  العدد

:1النشاط عدد   

  مفاهيم اجلودة الشاملة باإلدارة
05  

  1أ
  2أ
3أ  

 ب ج

ةمؤسسة تكوين عمومي  ايام 3  

:2النشاط عدد   

  02  الصحة والسالمة املهنية

  1أ
  2أ
3أ  

 ب ج

  معهد الصحة والسامة املهنية  ايام 3

:3النشاط عدد   

  03  التدقيق

  1أ
  2أ
3أ  

 ب ج

  مؤسسات خاصة  ايام 3

:4النشاط عدد   

  االلكرتونية للوثائق ورقمنة الوثائق اإلداريةاإلدارة 

  1أ 03
  2أ
3أ  

 ب ج

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  ايام 3

:5النشاط عدد   

 2020قانون املالية لسنة 
02  

  1أ
  2أ
3أ  

 ب ج

  مؤسسة تكوين عمومية  ايام 3

:6النشاط عدد   

  الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص واللزمات
05  

  1أ
 2أ

  رئاسة احلكومة  ايام 3
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 برنامج التكوين اخلاص باملركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين
  

  برنامج التكوين اخلاص باملعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي

 اجلهة املكّلفة بالتكوين
فرتة 

 التكوين

 املستهدفون بالتكوين
  األنشطة التكوينية

 العدد الصنف

 ايام 3 خاصة عمومية أومؤسسة تكوين 
 2و أ1أ

تقنيات التصّرف االداري احلديث أو  :1النشاط عدد  1
  االدارة االلكرتونية للوثائق ورقمنة الوثائق االدارية

  الصيانة يف جمال الكهرباء :2النشاط عدد  4 3وأ 2و أ1أ ايام 3 عمومية أو خاصةمؤسسة تكوين 

  التصّرف التقديري يف املوارد البشرية :3النشاط عدد  2 3وأ 2و أ1أ ايام 5 عمومية أو خاصةمؤسسة تكوين 

  تقنيات التصّرف االداري احلديث: 4النشاط عدد 1 3وأ 2و أ1أ ايام 3 عمومية أو خاصةمؤسسة تكوين 

:7النشاط عدد   

  03 احلوكمة الرشيدة

  1أ
  2أ
3أ  

 ب ج

  رئاسة احلكومة  ايام 3

  األنشطة التكوينية
فرتة   املستهدفون بالتكوين

  التكوين
  اجلهة املكفلة بالتكوين

  الصنف  العدد

  مؤسسة تكوين خمتصة  او خرباء يف اGال  أيام 3  1أ  10  هندسة التكوين  :1عدد النشاط 

  مؤسسة تكوين خمتصة  او خرباء يف اGال  أيام 3  2و أ1أ  16 ادارة املخاطر:   2النشاط عدد 

  مؤسسة تكوين خمتصة او خرباء يف اGال  أيام 3  2و أ1أ  10  تقنيات التفاوض :3النشاط عدد 

تطوير مهارات االستقبال املباشر  :4النشاط عدد
 واهلاتفي والتواصل باملصاحل العمومية

8  

  1أ
  2أ
3أ  

  ب ج
  عملة

 مؤسسة تكوين خمتصة  او خرباء يف اGال  أيام 3

 مؤسسة تكوين خمتصة  او خرباء يف اGال  أيام 3  2و أ1أ  10  علوم املكتبات والتوثيق واألرشيف :5النشاط عدد 

منظومة الشراءات العمومية على  :6النشاط عدد
  TUNEPSاخلط  

 خرباء يف اGال  أيام 3  2و أ1أ 8

 مؤسسة تكوين خمتصة  او خرباء يف اGال  أيام 5  1أ  MYSQL  5قاعدة بيانات :  7النشاط عدد 

:  8النشاط عدد
WordPressPerfectionnement  

 مؤسسة تكوين خمتصة  او خرباء يف اGال  أيام 4  2و أ1أ  3

 مؤسسة تكوين خمتصة  او خرباء يف اGال  أيام 5  1أ  OracleDatabase  5: 9النشاط عدد

 مؤسسة تكوين خمتصة  او خرباء يف اGال  أيام 5  1أ  web mobile  5: 10النشاط عدد

 مؤسسة تكوين خمتصة  او خرباء يف اGال  أيام  3  2و أ1أ  Photoshop    2: 11النشاط عدد 

 مؤسسة تكوين خمتصة  او خرباء يف اGال  أيام 3  2و أ1أ  Rédaction web  12 :12النشاط عدد 



190 
 

حوكمة التصّرف يف اسطول السيارات : 5النشاط عدد 2 وعملة 3أ ايام 3 عمومية أو خاصةمؤسسة تكوين 
  طريق البطاقات الذكية وترشيد استهالك الوقود عن

 ايام 3 عمومية أو خاصةمؤسسة تكوين 
 3وأ 2و أ1أ

اعداد كراسات الشروط واجراءات : 6النشاط عدد  1
  القيام بالفرز الفين واملايل وابرام العقود واخلتم النهائي

  النفاذ إىل املعلومة: 7النشاط عدد  1 3وأ 2و أ1أ ايام 3 عمومية أو خاصةمؤسسة تكوين 

االستقبال واإلرشاد االداري باإلدارات  :8النشاط عدد  1 عملة ايام 3 عمومية أو خاصةمؤسسة تكوين 
  العمومية

  االسعافات االولية واالطفاء: 9النشاط عدد  10 ب-3أ ايام 3 عمومية أو خاصةمؤسسة تكوين 

  البستنة :10النشاط عدد  1 عملة ايام 3 عمومية أو خاصةمؤسسة تكوين 

  التمويل العمومي: 11النشاط عدد 1 3وأ 2و أ1أ ايام 3 عمومية أو خاصةمؤسسة تكوين 

  حوكمة التصّرف يف امليزانية: 12النشاطعدد  2  3وأ 2و أ1أ  ايام 3 عمومية أو خاصةمؤسسة تكوين 

  واملواقعالربجميات وصيانة الشبكة : 13النشاط عدد  5  3وأ 2و أ1أ  ايام 5 عمومية أو خاصةمؤسسة تكوين 

  تطوير الربجميات: 14النشاط عدد   5  1أ  ايام 5 عمومية أو خاصةمؤسسة تكوين 

  ايام 3 عمومية أو خاصةمؤسسة تكوين 
  5  3وأ 2و أ1أ

التحكم يف املنظومات االعالمية : 15النشاط عدد
  الوطنية

  
  
  

  برنامج التكوين اخلاص مبركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

  األنشطة التكوينية
فرتة   املستهدفون بالتكوين

  التكوين
  بالتكوين املكلفةاجلهة 

  الصنف  العدد

  :1النشاط عدد 

  مدومة األخالقيات املهنية بالوظيفة العمومية
 

15  
  3أ 2أ

  ج ب
  عملة

  مؤسسة تكوين خمتصة  يوم واحد

  :2النشاط عدد 

 الشراكة بني القطاع العام و اخلاص
15  

  1أ
 2أ

  خمتصةمؤسسة تكوين   أيام 3

  :3النشاط عدد 

  15 حوكمة املؤسسات العمومية
  1أ
  2أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

 :4النشاط عدد 
Criblage in silico “Drug Design“ 

travaux pratiques sur ordinateur 
15  

  1أ
 2أ

  يومان
  مؤسسة تكوين خمتصة

  :5النشاط عدد 

  الوقاية من املخاطر املهنية يف املخابر
  مؤسسة تكوين خمتصة  يوم واحد  عملة  15
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  :6النشاط عدد 

  تقنيات التحرير اإلداري
15  

  1أ
  3أ

  ب
  ج

  عملة

  مؤسسة تكوين خمتصة  يوم واحد

  :7النشاط عدد 

  أخطاء التصرف و طرق التحكم فيها
  مؤسسة تكوين خمتصة  يومان  1أ  15

  :8النشاط عدد 

  تقنيات و طريقة التنظيف النموذجية
  تكوين خمتصةمؤسسة   يوم واحد  عملة 7

  :9النشاط عدد 
Gestion de projet  

30  
  1أ
 2أ

  أيام 3
إطارات خمتصة من املركز أو مؤسسة 

  تكوين خمتصة

  :10النشاط عدد 
Techniquesdefermentation 

15  
 3أ

 ب
  ج

للمركزإطارات خمتصة تابعة   يومان  

 :11النشاط عدد 
Techniquesdechromatographie  

15  
 2أ
 3أ

  ب
للمركزإطارات خمتصة تابعة   يومان  

  :12النشاط عدد 
Analyse de la Valeur et Conception à 

Coût Objectif  
30  

 1أ
  2أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  يومان

  :13النشاط عدد 
Culture cellulaire  

10  

 1أ
  2أ
 3أ
  ج ب

  للمركزإطارات خمتصة تابعة   يومان

  :14النشاط عدد 
Analysebiostatistique 

15  
 1أ
 3أ 2أ

  ج-ب
  للمركزإطارات خمتصة تابعة   يومان

  :15النشاط عدد 

open innovation et partenariat  15  
 1أ
 2أ
  3أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  يومان

  :16النشاط عدد 

Intelligence économique en pratique  
15  

  1أ
  2أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  يومان

  :17النشاط عدد 
Technologie d’immobilisation des 

cellules 
15  

  1أ
  2أ

  للمركزإطارات خمتصة تابعة   يومان
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  برنامج التكوين اخلاص مبركز البحث يف الرقميات بصفاقس

  :18النشاط عدد 
Modélisation des procédés biologiques 

15  
 1أ
 2أ
  3أ

  للمركزإطارات خمتصة تابعة   يومان

  :19النشاط عدد 
Analyse bioinformatique des résultats 
de séquençage de génomes eucaryotes 
(assemblage et annotation)  

  

 

30  
  1أ
  2أ

  للمركزإطارات خمتصة تابعة   يومان

  :20النشاط عدد 
Gestion et négiciation des projets de 

recherche 
15  

 1أ
 2أ
  3أ

  ب ج

  للمركزإطارات خمتصة تابعة   يومان

 :21النشاط عدد 
Les analyses métagénomiques 

(pratiques essentiellement) 
15 

  1أ
  2أ

 يومان
 مؤسسة تكوين خمتصة

 :22النشاط عدد 

Angular 5  
5  

  1أ
  2أ

  أيام 5
  املركز الوطين لإلعالمية

  مؤسسة تكوين خمتصة أو

 :23النشاط عدد 
Maintenance et dépanage réseau local  

5  
  1أ
  2أ

  أيام 5
  املركز الوطين لإلعالمية

  أو مؤسسة تكوين خمتصة

 :24النشاط عدد 
Méthode agile scrum  

 5   
  1أ
  2أ

  أيام 3
  املركز الوطين لإلعالمية

  أو مؤسسة تكوين خمتصة

 :25النشاط عدد 
Linuxadministration  

 15   
  1أ
  2أ

  أيام 3
  املركز الوطين لإلعالمية

  أو مؤسسة تكوين خمتصة

 :26النشاط عدد 

PHP 7 &symfony  
5 

  1أ
  2أ

  أيام 5 
  املركز الوطين لإلعالمية

  أو مؤسسة تكوين خمتصة

  :27النشاط عدد 
Excelavancé 

15 
  1أ
  2أ

  مؤسسة تكوين خمتصة  أيام 3

  بالتكوين املكلفةاجلهة فرتة   املستهدفون بالتكوين  األنشطة التكوينية
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  بسوسة برنامج التكوين اخلاص مبركز البحث يف امليكرو الكرتونيك والنانوتكنولوجيا

  التكوين  الصنف  العدد

  :01النشاط عدد 

 أخطاء التصّرف اإلداري و املايل
09  

  2أ 1أ
  ب

  أيام 3
مؤسسة تكوين إطارات خمتصة أو 

 خمتصة

  : 02النشاط عدد 

  09  التصّرف يف ضغوط العمل
  2أ 1أ

  ب
  أيام 3

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
  اGال

  :03النشاط عدد 

  09 إعداد أدّلة اإلجراءات
  1أ
  2أ

  ب
  أيام 3

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
  اGال

  :04النشاط عدد 

  09 تقنيات التسويق ملشاريع البحث و نقل التكنولوجيا
  1أ
  2أ

  ب
  أيام 3

إطارات خمتصة أو مؤسسة تكوين 
  خمتصة

  :05النشاط عدد 

  09 حوادث الشغل و األمراض املهنّية
  1أ
  2أ

  ب
  أيام 3

إطارات خمتصة أو مؤسسة تكوين 
  خمتصة

  :06النشاط عدد 

  10  اإلسعافات األولية
  1أ
  2أ

  عملة
  أيام 3

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
  اGال

  :07النشاط عدد 

 الوقاية من احلرائق
  أيام 3  عملة  09

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
  اGال

  :08النشاط عدد 

 الكهرباء 
  أيام 3  عملة  09

مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 
  اGال

  :09النشاط عدد 

  صيانة معدات البناء
05  

  1أ
  2أ

  ب
  عملة

  أيام 3
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال

  األنشطة التكوينية
فرتة   املستهدفون بالتكوين

  التكوين
  بالتكوين املكلفةاجلهة 

  الصنف  العدد

  أو خرباء يف اGال مكتب تكوين خاص  أيام 3  1أ  2 أخطاء التصرف خارج اخلط:1النشاط عدد 

 أو خرباء يف اGالمكتب تكوين خاص  أيام 3  1أ  3 نظام التدقيق الداخلي باملصاحل العمومية :2النشاط عدد 

 أو خرباء يف اGالمكتب تكوين خاص  أيام 3  2أ  1 التصرف يف املوارد لبشرية   :3النشاط عدد 

 أو خرباء يف اGالمكتب تكوين خاص  أيام 3  عملة  1 املخزونالتصرف يف :   4النشاط عدد 

 أو خرباء يف اGالمكتب تكوين خاص  أيام 3  1أ  1  النقل التكنولوجي   :5النشاط عدد 
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  والدراسات يف حوار احلضارات واالديان املقارنة بسوسة ث و برنامج التكوين اخلاص مبركز البح

  2أ
  3أ

 أو خرباء يف اGالمكتب تكوين خاص  أيام 3  1أ  8  صيانة التجهيزات العلمية    :6النشاط عدد 

  1التدقيق الطاقي                               :   7النشاط عدد 
  2أ
  3أ

 أو خرباء يف اGالمكتب تكوين خاص  أيام 3

رقمنة املرافق العمومية لتحسني جودة :  8النشاط عدد
  اخلدمات

 أو خرباء يف اGالمكتب تكوين خاص  أيام 3  عملة       1

 تطوير مهارات التواصل الناجع:  9النشاط عدد 
واالستقبال وأساليب إدارة الوضعيات الصعبة باملصاحل 

 .العمومي
 أو خرباء يف اGالمكتب تكوين خاص  أيام 3  1أ  13

  Lunix  2منظومة  :4النشاط عدد 
  2أ
  3أ

  أو خرباء يف اGالمكتب تكوين خاص   أيام 3

  األنشطة التكوينية

املستهدفون 

  اجلهة املكلفة بالتكوين  فرتة التكوين  بالتكوين

  الصنف  العدد

  أيّام  3  1أ  03  التمويل العمومي  :1النشاط عدد 
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال 

  أيّام 3  1أ  03  إرساء أنظمة الرقابة الداخلية على امليزانية : 2النشاط عدد 
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال 

  23  اللغة االنقليزية  :3النشاط عدد 

  1أ
  2أ
  3أ

  أيّام  3
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال 

  تصميم املسارات و إعادة هندستها   :4النشاط عدد 
  

07  

  1أ
  2أ
  3أ

  أيّام  3
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال 

تنظيم استعمال و تبادل و حفظ الوثائق  :5النشاط عدد 
  اإلدارية 

07  

  1أ
  2أ
  3أ

  يومان
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال 

  النفاذ اىل املعلومة : 6 النشاط عدد
  

07  

  1أ
  2أ
  3أ

  يومان
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال 

االستعمال الرقمي و تقنيات التعامل مع : 7النشاط عدد
  وسائل االعالم  

07  
  1أ
  2أ

  يومان
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال 
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  .عند اإلقتضاء أخرى أنشطة تكوينيةمع إمكانية إضافة ●

 
 
 

  

  3أ

  07  احلوكمة الرشيدة : 8النشاط عدد

  1أ
  2أ
  3أ

  يومان
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال 

  التصرف اإلداري احلديث:9النشاط عدد
07  

  1أ
  2أ
  3أ

  يومان
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال

مهارات االستقبال و التواصل باملصاح :10عدد النشاط 
  07  العمومية

  1أ
  2أ
  3أ

  يومان
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال

  احلراسة و محاية املؤسسات :11النشاط عدد
  

  يومان  عملة  02
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال 

  يومان  عملة  02  كيفية تسري املغازة  :12النشاط عدد
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال 

 07  التطبيقات االعالمية:  13النشاط عدد

  1أ
  2أ
  3أ

  أيّام  3
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال 

الوثائق  ةقمنر اإلدارة االلكرتونية للوثائق و : 14النشاط عدد
  07  اإلدارية

  1أ
  2أ
  3أ

  أيّام  3
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال 

  األرشفة اإللكرتونية: 15النشاط عدد 
07  

  1أ
  2أ
  3أ

  أيّام  3
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال 

  word +excelاألعمال املكتبية  :16النشاط عدد
  23  

  1أ
  2أ
  3أ

  أيّام  3
مؤسسة تكوين خمتصة أو خرباء يف 

  اGال 
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  الفرتة  جمال التكوين
عدد املستهدفني 

  بالتكوين

  كلفة الرتبص

  

مسامهة اجلهة 

األجنبية إن 

  وجدت

النفقات اليت 

  تتحملها الوزارة

  
  

  1الرتبص عدد 

  
  

املدرسة الوطنية 
  بفرنسالإلدارة 

  إطاران  حيدد الحقا
  

التنقل الدويل 
  واإلقامة

 
 
 

التأشرية والطابع 
اجلبائي ومنحة 

  تربص عند اإلقتضاء
  

  
  

  2الرتبص عدد 

  
  

  
معهد اإلدارة العامة 

  بالرياض
  

  
  حيدد الحقا

  
  إطاران

  
التنقل الدويل 

  واإلقامة

  :3 الرتبص عدد
املعهد العريب للتنمية   

  االدارية
  حيدد الحقا

  
  إطاران

التنقل الدويل 
  واإلقامة


