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 معطيات إحصائية حول اإلنجاز الفعلي لبرنامج التكوين بالوزارة. 0

 
 
 

 8106 8102 

جملة اإلعتمادات المخصصة 
 للتكوين

 د 270.000,000 د 270.000,000 

(*)د  279.987,032  د 242.595,726 النفقات الفعلية
  

نسبة استهالك اإلعتمادات 
 المخصصة للتكوين

89,85 % 103,7 %  

 األجور كتلة

 

 د 91401000,000 د 86445689,000

نسبة جملة اإلعتمادات 
المخصصة للتكوين من كتلة 

 األجور

% 0,31  % 0,29  

 المستفيدينعدد األعوان 
من أنشطة التكوين حسب 

 الصنف

 عملة د ج ب 3أ 8أ 0أ عملة د ج ب 3أ 8أ 0أ

4501 144 4501 910 - - - 1390 579 1135 040 

 المستفيدينعدد األعوان 

 من أنشطة التكوين حسب

 الجنس

 ناثإ ذكور ناثإ ذكور

4901 4419 2165 1528 

 المستفيدينعدد األعوان 
 من أنشطة التكوين حسب

 التوزيع الجغرافي

 (**)ضيوف الجهوي المركزي (**)ضيوف الجهوي المركزي

4931 4009 090 1786 1907 700  

معدل ساعات التكوين 
 للفرد الواحد بالنسبة

 د 11ساعة و 44=  11,71

 (ما يعادل يومي تكوين)
 د 30ساعة و 15=  15,5

 (تكوين ين ونصف يومما يعادل يوم)

معدل كلفة التكوين للفرد 
 الواحد

 د 75,816 د 83,223

 .تم تخصيص اعتمادات إضافية لتغطية بقية النفقات  (*)
في بعض الندوات والملتقيات التي تنظمها الوزارة بصفة تشاركية على تتم دعوتهم مشاركون من هياكل أخرى : ضيوف   (**)

أخذهم بعين اإلعتبار عند يقع م لو. لمزيد انتفاع إطارات الوزارة بالخبرات والتجارب المستويين المركزي والجهوي
 .الكلفة للفرد الواحدمعدل احتساب 
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 (8102 أكتوبر) موارد البشريةحول ال إحصائيةمعطيات .  8

 

 
العدد  الصنف

 الجملي
مصالح  61-41 39-81 إناث ذكور

 مركزية
مصالح 
 جهوية

 195 914 191 141 109 050 904 4أ

 994 01 911 90 454 911 119 1أ

 931 151 193 105 959 339 033 9أ

 139 450 994 14 444 441 991 ب

 410 99 414 09 95 454 494 ج

 01 1 94 44 3 05 03 د

 0922 266 0224 969 980 0238 8253 (0)الجملة

 11 5 4 19 99 44 11 األعوان الوقتيون

 05 4 0 11 99 41 04 األعوان المتعاقدون

 العملــة        الوقتيون
41 0 0 41 1 4 49 

 14 9 91 45 44 13 11 المتعاقدون                 

 4403 914 4939 195 941 4449 1409 العملة

 9 1 9 1 4 4 0 أصناف أخرى

 8100 342 0281 539 405 0944 8359 (8)الجملة

 3992 0004 3614 0512 0336 3226 5008 المجموع العام

 حسب الخطط الوظيفية لإلدارة المركزية

بما في ذلك الدرجة )مدير عام 

 (اإلستثنائية
95 10 0 5 95 43 41 

 19 09 49 4 10 00 41 (بما في ذلك الدرجة اإلستثنائية)مديـر 

بما في ذلك الدرجة )كاهية مدير 

 (اإلستثنائية
409 454 10 10 411 44 30 

بما في ذلك الدرجة )رئيس مصلحة 

 (اإلستثنائية
195 499 09 410 414 441 409 

 859 825 322 059 028 365 532 :المجموع 
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 ـات التكـــويــــنيحــاجـ  -3

 : محـور اإلدارة اإللكترونيـة واإلعالمية المتخصصة  3-0

 الجمهـور المستهـدف ـات التكــويـــنيحـــاجــ الهيكـــــل

 الموضـــوع  المجـــال
اإلدارة العامة للتخطيط 

والتعاون وتكوين 
 اإلطارات

التقنيات الحديثة لإلعالمية 
 واالتصال

  : Lotus التمكن من منظومة التراسل اإللكتروني

إطارات وتقنيين من 
 الوزارة

 AUTOCAD niv1,2,3D "التكوين في منظومة 

 

 

 (MSproject)منظومة التصرف في المشاريع 

  Excel (Niveau 1, 2)  التكوين في منظومة

  Word (Niveau 1, 2)  التكوين في منظومة

 Power Point  التكوين في منظومة

  "Photoshop: " ي منظومة فالتكوين 

  "Illustrator: " ي منظومة فالتكوين 

 اإللكترونية  ةاألرشفو في الوثائق اإللكترونيةالتصرف  التوثيق واألرشيف
إطارات من الوزارة على 

المستوى المركزي 
 والجهوي

اإلدارة العامة للتهيئة 
 الترابية

 

 مستوى أساسي"  Oracle11" برمجية  اإلعالمية المتخصصة
إطارات من اإلدارة العامة 

 للتهيئة الترابية

 المياه العمرانية إدارة المياه العمرانية

 "  Autocad"  منظومة  التكوين في
(Niveau 2 et 3D). 

مهندسون وتقنيون من 
 إدارة المياه العمرانية

  " Arc Gis: "منظومة  التكوين في 
 

  Arche/Robot (logiciel): التكوين في منظومة 
 

  "  COVADIS: " منظومة  التكوين في 

  "  SWMM: " منظومة  التكوين في 
 

 " HECRAS" التكوين في منظومة 

إطارات من الوزارة على 
المستوى المركزي 

 والجهوي

  
 " Global mapper" التكوين في منظومة 
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 ـات التكـــويــــنيحــاجـ  -3

 : محـور اإلدارة اإللكترونيـة واإلعالمية المتخصصة  3-0

 الجمهـور المستهـدف ـات التكــويـــنيحـــاجــ الهيكـــــل

 الموضـــوع  المجـــال

اإلدارة العامة للبنايات 
 المدنية

 اإلعالمية المتخصصة
 التكوين في مجال اإلعالمية المختصة 
Logiciel : Revit  

مهندسون ومهندسون 
معماريون وتقنيون على 

المستوى المركزي 
 والجهوي

 -HAP, logiciel de calcul de climatisation 

 "Arche: " التكوين في منظومة  

 "Autocad 3D: " التكوين في منظومة  

 "EFFEL: " التكوين في منظومة  

 
Programmes de conception architecturale 

3D (Sketchup, …) 

وحدة التصرف حسب 
األهداف إلنجاز البرنامج 

الخصوصي للسكن 
 اإلجتماعي

 

 " Access: " التكوين في منظومة 

 إطارات وتقنيي الوحدة
 " Power Point: " التكوين في منظومة 

 " Lotus: " التكوين في منظومة 

  Revit "B.I.M: " التكوين في منظومة 

إدارة البحث و التنظيم 
 و اإلعالمية

 تخصصةالماإلعالميّة 

Framework Symphony2 

 بحثال ةدارإإطارات من 
 والتنظيم واإلعالميّة

GLPI : Gestion du Parc Informatique et 

Service Desk 

J2EE (Framework Spring) 

Virtualisation avec Vmware Vsphère5 

Logiciel « After Effect » 

Formation ITILV3 (information Technology 

infrastructure library) 

Développement WEB AVEC Python/Django 
 

للجسور اإلدارة العامة 
 والطرقات

 تخصصةالماإلعالميّة 

 "  Primavera P6: " التكوين في منظومة 

إطارات وأعوان اإلدارة 
 العامة للجسور والطرقات

 " Alize: " التكوين في منظومة 

 " Robot Millenium: " التكوين في منظومة 

 " Girabase: " التكوين في منظومة 

 " Octave: " التكوين في منظومة 

 " Micro piste: " التكوين في منظومة 
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 ـات التكـــويــــنيحــاجــ  -3
 

 : اإلدارة اإللكترونية و اإلعالمية المتخصصةمحور  3-0
 

 الجمهـور المستهـدف ـات التكــويـــنيحـــاجــ الهيكـــــل

 الموضـــوع  المجـــال

العامة للمصالح اإلدارة 
 المشتركة

 إستغالل منظومة المتصرف في األرشيف الوسيط التوثيق واألرشيف
إطارات من اإلدارات 

 المركزية والجهوية

 الشؤون اإلدارية 

Gestion des connaissances et de l’information : 

étude approfondie des fonctions des services 

d’archives ; des bibliothèques et autres centres 

d’information  

 

 9وأ 1إطارات صنف أ

من اإلدارة العامة 

 للمصالح المشتركة

الشؤون اإلدارية 
 والمالية

 "Ges parc"منظومة 

 9وأ 1إطارات صنف أ

من اإلدارة العامة 

 للمصالح المشتركة

 "مخزون"منظومة 

إطارات وأعوان صنف 

وب من اإلدارة  1و4أ

 العامة للمصالح المشتركة

 "منقوالت: " منظومة  

إطارات من اإلدارة العامة 

 للمصالح المشتركة

منظومة التصرف في المنح الظرفية عبر مركز الخدمات 
 والطباعة عن بعد

إطارات وأعوان مكلفين 

بالمحاسبة باإلدارات 

 الجهوية

التصرف في المراسالت بمكتب " :  SYGEC" منظومة 
 الضبط 

اإلدارات المركزية 

 والجهوية

 Autocad 2D / 3D اإلعالمية

 

إطارات من اإلدارة العامة 

 للمصالح المشتركة

 

 

  



 

8 

 

 

 حــاجـــات التكـــويــــن  -3
 

 :محور تعميم نظـام الجودة والعمل اإلداري  بالمصالح العمومية  3-8
 
 

 الجمهـور المستهـدف ــات التكــويـــنيحـــاجـ الهيكـــــل

 الموضـــوع  المجـــال

اإلدارة العامة 
للتخطيط والتعاون 
 وتكوين اإلطارات

إرساء نظام الجودة 
 العمومية  باإلدارة

 .ومتطلباتها"  ISO 9001-2015" مرجعية 

إطارات وأعوان من 
المركزية اإلدارات 
 والجهوية

السالمة والصحة المهنية والنفسية : تأمين بيئة العمل 
 .للموارد البشرية

 .تبسيط اإلجراءات ونجاعة وجودة العمل اإلداري

 .تكوين المدققين الداخليين في مجال الجودة

 هندسة التكوين

 واللزمات القطاع العام والقطاع الخاص الشراكة بين

اإلطار )التصرف في عطل المرض طويل األمد 
 ( القانوني والترتيبي واإلجراءات المعمول بها

 تطوير مهارات اإلستقبال والتواصل بالمصالح العمومية

 .كيفية إكتساب تقنيات التفاوض والنجاعة فيها

 إدارة المشاريع

 "مرحبا"اإلستقبال صلب المصالح العمومية عالمة 

 
 مجاالت الحوكمة 

 
 

الحوكمة الرشيدة وسبل ترسيخها في المنظومة 
 .اإلدارية التونسية 

إطارات وأعوان من 
اإلدارات المركزية 

 والجهوية

 (RNGT)المرجعية الوطنية للحوكمة 

 الحوكمة وآليات تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد

 للطرقات العمومي الدولة ملك في التصرف حوكمة

 وحمايته

 العمومية والمنشآتحوكمة المؤسسات 

 حوكمة التصرف في المنظومات اإلعالمية

 القطاع بين الشراكة :التحتية البنية إنجاز حوكمة

 .مثال الخاص والقطاع العام

 العمومية الشراءات حوكمة

 واإلداريةالرقابة المالية 
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 ـــات التكـــويــــنيحــاج  -3
 

 :محور تعميم نظـام الجودة والعمل اإلداري بالمصالح العمومية  3-8
 

 الجمهـور المستهـدف ـــات التكــويـــنيحـــاج الهيكـــــل

 الموضـــوع  المجـــال

اإلدارة العامة للتخطيط 
والتعاون وتكوين 

 (تابع) اإلطارات

 التعاون الدولي

من  هالمفاهيم، مجاالته وأهميت: التعاون الدولي
السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية،  النواحي

إطارات وأعوان من  السياسات المعتمدة والهياكل المعنية
اإلدارات المركزية 

 والجهوية

 (ضمن التعاون الدولي)آليات التعاون المالي 

 التعاون وترتيب النصوص القانونية إتفاقية

المفاوضات مع 
 المؤسسات المالية

 آليات وطرق التفاوض مع المؤسسات المالية

 القيادة اإلدارية
تقنيات إعداد وتحرير النصوص : جودة التشريعات 

 القانونية

إطارات وأعوان من 
والمصالح اإلدارات 

اإلدارية والمالية المركزية 
  .و الجهوية

 إدارة اإلجتماعات وبناء وقيادة فرق العمل

 النفاذ إلى المعلومةقانون 

 تحليل المشكالت واتخاذ القرارات

 التصرف الناجع في الوقت واألولويات

 تقنيات التواصل

 التعامل مع الضغوطات في العمل

 التخطيط اإلستراتيجي

اإلدارة العامة للبنايات 

 المدنية
 .إنجاز األقساط الفنية والتحكم في الجودة في ميدان البناء الجودة في البناء

اإلدارات من إطارات 
 المركزية والجهوية

اإلدارة العامة للمصالح 

 المشتركة
 التصرف في األرشيف

مبادئ التسيير والخصائص : تسيير مصالح األرشيف 
إطارات من اإلدارات  .المهنية للمسؤول عن األرشيف

( : خارجي/داخلي)كيفية إجراء تدقيق في األرشيف  المركزية والجهوية
 التمشي واآلليات

اإلدارة العامة للتهيئة 
 الترابية

 القيادة اإلدارية

 تقنيات تعبئة وتحفيز الموظفين: القيادة اإلدارية 

إطارات من اإلدارات 
 المركزية والجهوية

 .كيفية التصرف في األزمات وإدارتها

 تصال وتقنيات تسيير اإلجتماعات مهارات اإل

تقنيات الرفع من قدرات اإلتصال واإلعالم والتواصل لنشر 
 المعلومات والتوعية والتحسيس

 الالمركزية اإلدارية والحوكمة الرشيدة الحوكمة والالمركزية اإلدارة العامة لإلسكان
إطارات من اإلدارات 

 المركزية
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 التكـــويــــن  ـــاتيحــاج  -3

 :محـور النهوض بالموارد البشرية  3-3
 

 الجمهـور المستهـدف ــات التكــويـــنيحـــاجـ الهيكـــــل

 الموضـــوع  المجـــال

اإلدارة العامة للتخطيط 
والتعاون وتكوين 

 اإلطارات

 التعاون الدولي

الشراكة بين الجمهورية التونسية واإلتحاد  تنفيذ إتفاقية
 الوضع الراهن: األوروبي 

إطارات من اإلدارات 

 تكوين في العلوم السياسيّة والعالقات الدوليّة المركزية والجهوية

 الموارد البشرية

 (.إنجليزية أعمال)ليزية جالتكوين في اللغة اإلن
 .( عامةإنجليزية )ليزية جالتكوين في اللغة اإلن

إطارات وأعوان من 

 الوزارة 

 الحديث اإلداريتقنيات التصرف 

 .األساسيات:  التصرف حسب األهداف

 تقنيات تقييم األداء والجدارة وآليات التحفيز

 مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي

تقنيات اإلتصال 
 والتواصل

 التعامل مع وسائل اإلعالم

 مختلفةمجاالت 
تنظيم ملتقيات وأيام دراسية لإلعالم ولتأهيل األعوان 

 .حول مواضيع تهم القطاع
إطارات من اإلدارات 
 المركزية والجهوية  

اإلدارة العامة للمصالح 
 المشتركة

 الشؤون اإلداريّة

 إرساء نظام الرقابة الداخلية

إطارات من اإلدارات 
 المركزية والجهوية  

 العمومية التأديب بالوظيفة

 لفريق الحماية المدنية رسكلة

 حقوق وواجبات العون العمومي

 التصرف التقديري في الموارد البشرية

وحدة التصرف في 
 الميزانية حسب األهداف

 Conduite de changement 

إطارات من اإلدارات 
 المركزية والجهوية  

 Techniques de Communication et Prise 

de parole 

 Formation Spécifique sur les volets 

managériaux et de Gestion des projets 
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 ـات التكـــويــــنيحــاجــ  -3
 :محـور الصفقات العمومية  3-4

 

 الجمهـور المستهـدف ـات التكــويـــنيحـــاجــ الهيكـــــل

 الموضـــوع  المجـــال

للتخطيط اإلدارة العامة 
والتعاون وتكوين 

 اإلطارات

 الصفقات العمومية
 

 .على الخطالشراءات والصفقات العموميّة 

إطارات من اإلدارات 
المركزية والجهوية 
 المعنية بالموضوع

مواضيع حول اإلشكاليات المتعلقة بإبرام وتنفيذ 
 . الصفقات العمومية

 التصرف في الصفقات وترشيد الشراءات العمومية

 إعداد المخططات التقديرية السنوية للصفقات

 الشراءات خارج إطار الصفقات العمومية

اإلدارة العامة للمصالح 
 المشتركة

 الصفقات العمومية

 الرقابة الداخلية
إطارات اإلدارة العامة 

للمصالح المشتركة 
 واإلدارات الجهوية

 التدقيق والرقابة

 الختم النهائي

اإلدارة العامة للجسور 
 والطرقات

التصرف في الصفقات 
 العمومية

 التصرف اإلداري والمالي في الصفقات العمومية

مهندسون ومتصرفون من 
اإلدارة العامة للجسور 
والطرقات واإلدارات 

 الجهوية

اإلدارة العامة للشؤون 
العقارية والقانونية 

 والنزاعات

 الصفقات العمومية
 .وإسناد الصفقات العموميةإجراءات إبرام 

 
إطارات من اإلدارات 

 المركزية

 إدارة التعمير
الصفقات العمومية 

 والتصرف في الميزانية

مارس  49المؤرخ في  1541لسنة  4590األمر عدد 
والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتقديم  1541

أنموذج لكراس شروط طلب العروض إلعداد أو 
 .العمرانيةمراجعة أمثلة التهيئة 

إطارات من اإلدارات 
 والجهوية المركزية

 الرقابة المعدلة للنفقات
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 ـــات التكـــويــــنيحــاج  -3

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

 الجمهـور المستهـدف ــات التكــويـــنيحـــاجـ الهيكـــــل
 الموضـــوع  المجـــال

اإلدارة العامة للتخطيط 
والتعاون وتكوين 

 اإلطارات
 

مجاالت مختلفة تهم 
 القطاع 

المشاركة في ملتقيات ودورات تكوينية تهم 
تنظمها مؤسسات تكوينية وجامعية  القطاع

ومنظمات وجمعيات علمية ومهنية على 
  .الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي

إطارات من الوزارة على 
المستوى المركزي 

 والجهوي

 التكوين عن بعد

MOODLE : Installation, 

paramétrage et Administration 

 متكونين - مكونين:  Moodleاستعمال منصة 

 بيداغوجيا التكوين والتكوين عن بعد

" تكوين عن بعد"كيفية إعداد محتوى 
(Scénarisation ) 

 Moodleالتدريس عن بعد عبر  

المتكونين  – كيفية تقييم مكتسبات المتكونين
 عن بعد

اإلدارة العامة للجسور 
 والطرقات

الدراسات والصيانة في 
مجال الجسور 

 والطرقات
 

 (القوانين المنظمة له)الملك العمومي للطرقات 

مهندسون وتقنيون من 
اإلدارات المركزية 
 واإلدارات الجهوية

الخاصة بالخرسانة والخرسانة  اإلختبارات
 .اإلسفلتية والمواد المكونة لها

كيفية التحضير واإلستعداد النطالق أشغال صفقة 
 إنجاز مشروع

Pathologie des constructions (ouvrages 

d’Arts et routes) y compris scenarios 

de réparations  

مهندسون وتقنيون من 
اإلدارات المركزية 

 واإلدارات الجهوية

األساليب وكيفية )اإلنزالقات األرضية بالطرقات 
 .)التوقي منها وطرق إصالحها

تقنيون من اإلدارات 
 المركزية و الجهوية

 مراقبة المشاريع

 منظومة مراجعة األثمان

مهندسون وتقنيون 
من اإلدارات  ومتصرفون

 المركزية والجهوية

 النهائيةإعداد ملفات األختام 

مهندسون وتقنيون 
ومتصرفون من اإلدارات 

المركزية واإلدارات 
 الجهوية

 البطاحات

السالمة البحرية وتقنيات اإلنقاذ واستعمال آالت 
الدفع الرئيسي، لتجهيزات الصفح وغرفة 

 المحركات

مهندسون وتقنيون من 
 اإلداراة الجهوية بمدنين

 البحري القوانين والتراتيب المتعلقة بالنشاط
مهندسون وتقنيون من 
اإلدارات المركزية 

 واإلدارات الجهوية

 مجاالت مختلفة
المشاركة في ملتقيات ودورات تكوينية تهم 

الجسور والطرقات منظمة من طرف مؤسسات 
 مختصة بتونس والخارج

إطارات من الوزارة على 
المستوى المركزي 

 والجهوي
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 ــات التكـــويــــنيحــاجـ  -3
 :المواضيع الفنية على مستوى الهياكل الخصوصية واإلدارات بالوزارة  3-5

 الجمهـور المستهـدف ـات التكــويـــنيحـــاجــ الهيكـــــل
 الموضـــوع  المجـــال

اإلدارة العامة للجسور 
 (تابع)والطرقات 

 مجاالت مختلفة

 

 لجسور والطرقاتإطارات ا
على المستوى المركزي 

 والجهوي

القوانين والنصوص التشريعية الخاصة بالملك 
 .العمومي للطرقات

 أنواع أسس المنشآت الفنية وطرق إختيارها

أساليب، تنظيم وتسيير حضيرة خاصة تتعلق 
 بأشغال مشاريع الجسور والطرقات 

النصوص التشريعية وأساليب تحرير حوزة 
 المشاريع الطرقية

 العالمات اإلشهاريةمجاالت تركيز 

التصرف اإلداري والمالي في الصفقات 
 العمومية

 مراقبة وصيانة الجسور 

 كيفية إعداد ملفات األختام النهائية

 تقنيات صيانة شبكة التنوير العمومي

 منشآت تصريف مياه األمطار وطرق إحتسابها 

 طرق حماية روافد المنشآت 

 (Protection de thalus) 

 التعمير إدارة التعمير

بالمعطيات المتعلقة "  lotus" تزويد منظومة 
إطارات إدارة التعمير على  بأمثلة التهيئة والتقسيمات

 المستوى المركزي والجهوي
 .األساليب الحديثة إلنجاز خرائط المدن

اإلدارة العامة للبنايات 
 المدنية

 Conception parasismique (dispositions الوقاية من الزالزل

et réglementation) 

 

 تقنيات مختصة
Formation en  "C.L.I.P  "  (Classification 

et labelisation des Immeubles 

performants) 

 Simulation termodynamique 

 Sécurité incendie (INSSI) 

 
Conception architecturale des 

établissements hospitaliers 

 
Conception des lots techniques dans les 

établissements hospitaliers 

 
Eco-conception (bâtiments écologiques 

et durables) 

 Audit énergétique des bâtiments 

 
Câblage intelligent 
 (VDI, GTC, GTB, …) 

 

 

 
Technologie BIM : BUILDING 

INFORMATION MODELING 
 

 



 

14 

 

 ـــات التكـــويــــنيحــاج  -3

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

 الجمهـور المستهـدف ـات التكــويـــنيحـــاجــ الهيكـــــل
 الموضـــوع  المجـــال

 اإلدارة العامة للمصالح
 الجويّة والبحريّة

الدراسات واألشغال في 
 مجال المنشآت البحريّة

 

 .تصميمها وحمايتها: المنشآت البحرية 

إطارات اإلدارة العامة 
 .للمصالح الجوية و البحرية

الحلول : المستجدات في حماية الشريط الساحلي 
 .اللينة

األساليب والمعدات الحديثة في مجال المسح 
 والهيدروغرافيالطبغرافي 

 (Covadis, GPRS, ECHOSONDEUR ) 

للشريط الساحلي  للترسباتالرقمية  النمذجة
 :والمواني 

Modélisation Sédimentologique sur 

modèle numérique du littoral et des 

ports  

 
الخرسانة الجاهزة لإلستعمال في تركيبة 

 نشآت خاصة البحريةالم

 
الرقمية لهيدروليكية الشريط الساحلي  النمذجة

 والمواني

 
 :السبر الجيوتقني في ميدان البناء 

-Analyse et interprétation des 

résultats et des limites 

 ائرضالتصرف في الح التصرف في الحضائر

 اإلدارة العامة لإلسكان

 
كشف اإلخالالت وتقنيات الترميم بالبنايات 

 .القائمة

إطارات اإلدارة العامة 
 لإلسكان واإلدارات الجهويّة

 تقنيات البناء الحديثة
التقنيات والتصاميم في بناء المساكن المستديمة 

 .والمقتصدة للكلفة

 مجاالت مختصة
تحسين المعارف للحد من آثار المخاطر الناتجة 

التقنية واإلجرائية والتشريعية  عن اإلخالالت
 .وكذلك المخاطر الطبيعية

اإلدارة العامة للتهيئة 
 الترابيّة

 التهيئة الترابيّة

 .تقنيات التخطيط الترابي المستدام

إطارات من اإلدارات 
 .المركزيّة والجهويّة

 كيفية متابعة دراسات التهيئة الترابية

لدراسات تقنيات صياغة الخطوط المرجعية 
 التهيئة الترابية

اإلدارة العامة للشؤون 
العقارية والقانونية 

 والنزاعات

إطارات من اإلدارة المركزية  المسح العقاري العقار
والشؤون العقارية والقانونية 

 الشراكة بين القطاع العام والخاص القطاع العام والخاص والنزاعات 
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 ـــات التكـــويــــنيحــاج  -3

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

 الجمهـور المستهـدف ـات التكــويـــنيحـــاجــ الهيكـــــل
 الموضـــوع  المجـــال

 إدارة المياه العمرانية

 المنشآت والهياكل المائية

وتطبيقها  دائرة إستعمالها: القواعد الهيدرولوجية 
 .على كامل الجيهات

 
المركزيّة ة إطارات من اإلدار

 للمياه العمرانية
Modélisation Hydraulique (Mike) 

 

 
 التكوين في التبوغرافية

 
 

وحدة التصرف حسب 
األهداف إلنجاز البرنامج 

الخصوصي للسكن 
 اإلجتماعي

 السكن اإلجتماعي

 التجارب المقارنة في السكن اإلجتماعي

وحدة التصرف حسب إطارات  
األهداف إلنجاز البرنامج 

 الخصوصي للسكن اإلجتماعي
اإلجراءات المتعلقة بتصفية األراضي اإلشتراكية 

 .واألحباس

 

 وحدة اإلحاطة بالمستثمرين
 
 

  آليات عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص اإلستثمار
إطارات من اإلدارات 

 المركزية

 العامةالتفقدية 
 التدقيق

 وسائل وتقنيات التدقيق الداخلي

 إطارات من التفقدية العامة

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

التكوين التحضيري للشهادة الدولية في التدقيق 
 (.C.G.A.P) العمومي 

 .تدقيق الموارد البشرية

وحدة التصرف في 
 األهداف الميزانية حسب

 Dialogue de gestion 

 إطارات من الوزارة
 Référentiel des activités 

 
Mise en place du système de contrôle 

interne 
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 ـات التكـــويــــنيحــاجــ  -3

 : محور ميزانية الدولة 3-6

 الجمهـور المستهـدف ــات التكــويـــنيحـــاجـ الهيكـــــل
 الموضـــوع  المجـــال

وحدة التصرف في 
الميزانية حسب 

 األهداف

التصرف حسب 
 األهداف

La loi organique du budget 

وأعوان المصالح إطارات 
 المركزية والجهوية

Concepts GBO : Approfondissements 

Métiers de la performance 

Fiches indicateurs 

وحدة التصرف حسب 

األهداف إلنجاز 

البرنامج الخصوصي 

 للسكن اإلجتماعي

التصرف في ميزانية 

 الدولة
 .الطرق الحديثة للتصرف في ميزانية الدولة

إطارات وحدة التصرف 

حسب األهداف إلنجاز 

البرنامج الخصوصي 

 للسكن اإلجتماعي

 Comptabilité publique التصرف العمومي إدارة المياه العمرانية

 

إطارات إدارة المياه 

 العمرانية
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 ـــات التكـــويــــنيحــاج  -3

 :اإلدارات الجهوية  3-2

 محور اإلدارة اإللكترونية و اإلعالمية المتخصصة -
 

 الجمهور المستهدف الموضـــوع  المجال
برمجيات إعالمية 

 متخصصة

Access 

وأعوان مصالح إطارات 
 اإلدارات الجهوية

Arc Gis 
Autocad 3D 
Autocad Niv.1 
Autocad Niv.2 
Covadis 
Excel Niv.1  
Excel Niv.2  
MS Project  
Photoshop  
Power Point  
Revit 
Sig 
Word 

 التصرف اإللكتروني في الوثائق واألرشيف األرشيف
التصرف اإللكتروني في األرشيف والتصرف في 

 األرشيف الوسيط

 أدب ةمنظوم المنظومات الوطنية
 منظومة التصرف في األجور الظرفية

 منظومة إنصاف
 +منظومة إنصاف
 منظومة مخزون

 منظومة مكتب الضبط
 منظومة منقوالت

 TUNEPS  منظومة الشراءات على الخط
منظومة متابعة المشاريع 

 العمومية 
 "إنجاز"منظومة 

 "Fluctuation des prix"  منظومة مراجعة األسعار
 

 محور تعميم نظام الجودة و العمل اإلداري بالمصالح العمومية -
 

 الجمهور المستهدف الموضـــوع  المجال
 Inspection des ouvrages 

وأعوان مصالح إطارات 
 اإلدارات الجهوية

 Plan assurance qualité dans les chantiers 

 إجراءات التصرف في وكاالت الدفوعات 

 اإلجراءات المتبعة لمقاومة اإلشهار العشوائي 

 إستراتيجية تحديث الوظيفة العمومية بتونس 

التصرف في ملفات حوادث الشغل واألمراض المهنية وعطل المرض  
 طويلة األمد

 التصرف والمحافظة على الملك العمومي البحري 

 المحافظة والتصرف في الملك العمومي للطرقات  

 أهدافها وطرق تطبيقها: ماهية الحوكمة الرشيدة  
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 "مرحبا"عالمة اإلستقبال صلب المصالح العمومية  

 جودة االستقبال 

 ائرضالجودة في متابعة الدراسات ومراقبة الح 

 .طرق التفويت في وسائل النقل التي زال اإلنتفاع بها 

 مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي 

وأعوان مصالح إطارات 
 اإلدارات الجهوية

 قانون النفاذ إلى المعلومة 

 طريقة تسيير الفروع 

 المساكن اإلدارية وطرق إسترجاعها 

 
 محور النهوض بالموارد البشرية -

 

 الجمهور المستهدف الموضـــوع  المجال
 العموميةالتعريف بقانون الوظيفة  

وأعوان مصالح إطارات 
 اإلدارات الجهوية

 الحق النقابي والحوار االجتماعي 

 دورة تكوينية في اإلنجليزية 
 

 

 محور الصفقات و المحاسبة العمومية -
 

 الجمهور المستهدف الموضـــوع  المجال
 أخطاء التصرف اإلداري والمالي 

وأعوان مصالح إطارات 
 اإلدارات الجهوية

 اإلطار القانوني وإجراءات الدعوة للمنافسة والمناظرات المعمارية 

 لقانون االنتزاع من أجل المصلحة العمومية الترتيبيةاألوامر  
 ( 44/59/1543المؤرخ في  1543لسنة  09قانون عدد )

تحيين العروض والتعويضات بسبب التأخير الراجع للمشتري  
 العمومي

البنايات المدنية والنصوص القانونية الخاصة كيفية متابعة مشاريع  
 بها

 

 المواضيع الفنية على مستوى الهياكل الخصوصية واإلدارات بالوزارة -
 

 الجمهور المستهدف الموضـــوع  المجال
 Aménagement Urbain, lotissement et permis de bâtir 

وأعوان مصالح إطارات 
 اإلدارات الجهوية

 Béton cellulaire 

 Conception routière (norme géométrique) 

 Démarche de construction durable et les solutions 

techniques relatives à l’Economie d’énergie. 

 Dimensionnement des chaussées 

 Isolation thermique, phonique et acoustique 

 والعمرانيأدوات تخطيط المجال الترابي  

 األسس العميقة 

التجارب والتحاليل المخبرية للمواد اإلسفلتية والمقطعية  
 والخرسانة اإلسمنتية

 التشوير العمودي واألفقي وتجهيزات الحماية على الطرقات 

 السالمة بحضائر البناء والتأمينات للمنشآت والتامينات لألشغال 

المستعملة في تقوية وتدعيم وترميم الطرق واألساليب الفنية  
 البنايات المتداعية من األسس إلى الهياكل

المباني جاهزة التركيب ومدى فاعليتها في سرعة اإلنجاز  
 والتكلفة
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 محور ميزانية الدولة -
 

 الجمهور المستهدف الموضـــوع  المجال
 آليات إعداد ومتابعة الميزانية 

اإلدارات وأعوان مصالح إطارات 
كيفية اإلعداد )التصرف في الميزانية حسب األهداف   الجهوية

 (والتنفيذ
 

 

 

 ــات التكــويـــنيحــاجـ – 3

 :  ات التكوين المستمر المشتركة بين مختلف إدارات الوزارةيحاج 3-2

 مجــال التكويــن

  

 التكويــن ياتحـاجـ

 

 الجمهـور المستهـدف

 

 للتخطيط والتعاون وتكوين اإلطاراتاإلدارة العامـة 

 تقنياالرتقاء إلى رتبة  .0

 االرتقاء إلى رتبة تقني أول .8
 
 
 

دورات رسكلة للحصول على .3
رخصة سياقة شاحنات ثقيلة صنف 

 هـ+ج
 
 
 
 مراحل أخرى. 4

 

بالعهد العالي للدراسات الدورة التكوينية  -
 .التكنولوجية برادس

 
المستمر الرتقاء التقنيين  التكوينمرحلة اإلعداد ل -

 .في الوزارة إلى رتبة تقني أول
 
 

لرسكلة سائقي الشاحنات الثقيلة  دوراتتنظيم  -
 .هـ+ج فصن

 
 
 
لتربية العالي لمعهد المع  مشروع إتفاقيةإعداد  -

على   للتكوين المستمر للحصول بتونسوالتكوين 
اإلجازة في بعض اإلختصاصات األخرى على 

 :غرار 
 الهندسة الكهربائية*
 الهندسة الميكانيكية*
 اإلعالمية*

 

 مساعد تقني 99 -
 

 

 الوزارةبتقنيون ال-

 

 

 

 

تكوين حسب الوحدات في المجاالت -

 .الفنية واإلدارية بالوزارة

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

 

 8102 ميزانية 8102 8106 

 18836فصـل رقـم : العنوان األول 

 د 5257111 د 8217111 د 8217111 التكوين والتعاون: الفقرة   *

 د95.555 د 15.555 د 15.555 الوثائق المكتوبة:  419الفقرة الفرعية رقم 

 د105.555 د415.555 د415.555 ملتقيات التكوين:  401الفقرة الفرعية رقم 

 د35.555 د95.555 د95.555 تربصات التكوين:   400الفقرة الفرعية رقم 

 د435.555 د35.555 د35.555 التكوين المستمر:  403الفقرة الفرعية رقم 

 د35.555 د15.555 د15.555 التكوين في اإلعالمية:  409الفقرة الفرعية رقم 

 د10.555 د15.555 د15.555 طبع ونشر الوثائق:  110الفقرة الفرعية رقم 

 عتمادات العنوان األولجملة ا

  118836 صلالف
 د 5257111 د 270.000 د 270.000

 5554الفقرة  53354العنوان الثاني الفصل 

 متابعة إنجاز البنايات المدنية : الفقرة   
 0 5 د15.000

 د 5257111 د8217111 د8257111 الجملــــــــة
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 ( 8102)البرنـامــج السنـــوي للتكويــن . 5

  : واإلعالمية المتخصصة محور اإلدارة اإللكترونية 5-0

 ةـــة التكوينيـــاألنشط الهيكــــل
 المستهدفون

 مدة التكوين
 الجهة المكلفة 

 بالتكوين الصنف العدد

مصالح  مختلف

 الوزارة

 : 0 النشاط عدد
 التمكن من منظومة التراسل اإللكتروني

 455 
(15x0) و ب9، أ1أ 

 يوم واحد مركزي  -

 4يوم جهوي شمال -

 1يوم جهوي شمال -

 يوم جهوي  وسط -

 يوم جهوي جنوب -

 إطارات من الوزارة
 

 : 8 النشاط عدد
 التكويــــن في منظومــــة

 "AUTOCAD niveau 1 " 

 455 
(15x0) 9وأ 1، أ4أ 

 59)مركزي  دورة -

 (أيام

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 : 3 النشاط عدد
 التكويــــن في منظومــــة

 "AUTOCAD niveau 2 " 

 455 
(15x0) 9وأ 1، أ4أ 

 59)مركزي  دورة -

 (أيام

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 : 4 النشاط عدد
 التكويــــن في منظومــــة

 "AUTOCAD 3D  " 

 455 
(15x0) 9وأ 1، أ4أ 

 02)مركزي  دورة -

 (أيام

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 :  5النشاط عدد
التمكن من منظومة التصرف في المشاريع 

(MS Project) 

 415 
(15x3) 9وأ 1، أ4أ 

مركزي  دورتين -

 (أيام 59)

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 :6 النشاط عدد
  Excel Niveau 1  التكوين في منظومة

 455 
(15x0) 9وأ 1، أ4أ 

 59)مركزي  دورة -

 (أيام

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 :7 النشاط عدد
 Excel Niveau2  التكوين في منظومة

 455 
(15x0) 9وأ 1أ، 4أ 

 51)مركزي  دورة -

 (أيام

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 :8 النشاط عدد
  Word Niveau 1  التكوين في منظومة

 455 
(15x0) 9وأ 1، أ4أ 

 51)مركزي  دورة -

 (أيام

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -
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 ةـــة التكوينيـــاألنشط الهيكــــل
 المستهدفون

 مدة التكوين
 الجهة المكلفة 

 بالتكوين الصنف العدد

مختلف مصالح 

 الوزارة

 :9 النشاط عدد
 Word Niveau2  التكوين في منظومة

 455 
(15x0) 9وأ 1، أ4أ 

 51)مركزي  دورة -

 (أيام

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 إطارات من الوزارة

 :  10النشاط عدد
 Power Pointالتكوين في منظومة 

 455 
(15x0) 9وأ 1، أ4أ 

 51)مركزي  دورة -

 (أيام

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 :11 النشاط عدد
 "  Photoshop "التكوين في منظومة 

 455 
(15x0) 9وأ 1، أ4أ 

 59)مركزي  دورة -

 (أيام

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 :12 النشاط عدد
 "  Illustrator "التكوين في منظومة 

 15 
(15x1) (أيام *103)تيندور 9وأ 1، أ4أ 

 

 :13 النشاط عدد
 ةاألرشفو في الوثائق اإللكترونيةالتصرف 

 اإللكترونية 

 60 
(30 x2) تين بيوم واحددور 9وأ 1، أ4أ 

مؤسسة تكوينية 
مختصة بالتنسيق مع 

 األرشيف الوطني

 :14 النشاط عدد
 "  TUNEPS"التكوين في منظومة 

 455 
(20 x5) دورات بيوم واحد 50 9وأ 1، أ4أ 

 :15 النشاط عدد إطارات من الوزارة
 مراجعة األثمان  التكوين في منظومة

Fluctuation des prix  

 60 
(30 x2) تين بيوم واحددور 9وأ 1، أ4أ 

اإلدارة العامة 

 للتهيئة الترابية
 :16 النشاط عدد

 مستوى أساسي"  Oracle11" برمجية 
 أيام 51 1، أ4أ 02

تكوينية مؤسسة 
 مختصة

مختلف مصالح 

 الوزارة

 :17 النشاط عدد
 "  Sketchup"التكوين في منظومة 

 15 
(15x1) (أيام *103)تاندور 9وأ 1، أ4أ 

إطارات من الوزارة 
أو مؤسسة تكوينية 

 مختصة

 :18 النشاط عدد
 "  ArcGis "التكوين في منظومة 

 455 
(15x0) 9وأ 1، أ4أ 

مركزي  تيندور -

 (أيام *103)

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

مؤسسة تكوينية 

 مختصة

 :19 النشاط عدد
 " Arche "التكوين في منظومة 

30 
(40x1) 

 9وأ 1، أ4أ
 تان دور

 (أيام 50*1)
مؤسسة تكوينية 

 مختصة

 :20 النشاط عدد
COVADIS niv 1 

 75 
(40x0) 9وأ 1، أ4أ 

 03)مركزي  ةدور -

 (أيام

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

مؤسسة تكوينية 

 مختصة

إدارة المياه 
 العمرانية

 :21 النشاط عدد
COVADIS niv 2 

 أيام 03 9وأ 1، أ4أ 10
مؤسسة تكوينية 

 مختصة

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

 مدة التكوين
 الجهة المكلفة 

 بالتكوين الصنف العدد

إدارة المياه 
 العمرانية

 :22 النشاط عدد
COVADIS niv 3 

 أيام 03 9وأ 1، أ4أ 10

مؤسسة تكوينية 

 مختصة

 :23 النشاط عدد
Storm Water Management Model 

(SWMM) niv 1 

 أيام 03 9وأ 1، أ4أ 10

 :24 النشاط عدد
Storm Water Management Model 

(SWMM) niv 2 

 أيام 03 9وأ 1، أ4أ 10

 :25 النشاط عدد
Storm Water Management Model 

(SWMM) niv 3 

 أيام 03 9وأ 1، أ4أ 10

 :26 النشاط عدد
HEC-RAS, (Hydrologic 

Engineering Centers River Analysis 

System) niv 1 

 أيام 03 9وأ 1، أ4أ 15

 :27 النشاط عدد
HEC-RAS, (Hydrologic 

Engineering Centers River Analysis 

System) niv 2 

 أيام 03 9وأ 1، أ4أ 15

 :28 النشاط عدد
HEC-RAS, (Hydrologic 

Engineering Center River Analysis 

System) niv 3 

 أيام 03 9وأ 1، أ4أ 15

مؤسسة تكوينية 

 مختصة

 :29 النشاط عدد
Global Mapper 

 أيام 03 9وأ 1، أ4أ 10

مختلف مصالح 

 الوزارة

 :30النشاط عدد 
 :منظومة التكوين في  -

Logiciel Revit  

 100 
(15x0) 1، أ4أ  

 51)مركزي  ةدور -

 (أيام

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 مؤسسة تكوينية مختصة

اإلدارة العامة 
 للبنايات المدنية

 :31النشاط عدد 

-HAP, logiciel de calcul de 

climatisation 
 1وأ 4أ 45

 أيام( 59)

 :32النشاط عدد 
 " EFFEL: " التكوين في منظومة -

 أيام( 50)  1وأ 4أ 15

مختلف مصالح 

 الوزارة

 :33 النشاط عدد
 "  Access "التكوين في منظومة 

 15 
(15x1) 9وأ 1، أ4أ 

 تيندور

 (أيام *103)

إطارات من الوزارة 
أو مؤسسة تكوينية 

 مختصة

إدارة البحث 
والتنظيم 

 واإلعالمية 

 :34النشاط عدد 
Framework Symphony2 

 أيام( 50) 9وأ 1، أ4أ 40

إطارات من الوزارة 
أو مؤسسة تكوينية 

 مختصة

 :35النشاط عدد 
GLPI : Gestion du Parc Informatique et 

Service Desk 

 9وأ 1، أ4أ 40
 أيام ( 59)

 

 :36النشاط عدد 
J2EE (Framework Spring) 

 أيام( 50) 9وأ 1، أ4أ 40

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

 بالتكوين  الصنف العدد  

إدارة البحث 
والتنظيم 

 واإلعالمية 

 :32النشاط عدد 
Virtualisation avec Vmware Vsphère5 

 أيام( 51) 9وأ 1، أ4أ 40

إطارات من الوزارة 
أو مؤسسة تكوينية 

 مختصة

 :32 النشاط عدد
Logiciel « After Effect » 

 أيام( 51) 9وأ 1، أ4أ  40

 :39 النشاط عدد
Formation ITILV3 (information 

Technology infrastructure library) 

 أيام( 59) 9وأ 1، أ4أ  40

 :41 النشاط عدد

Développement WEB AVEC 

Python/Django 

 

 أيام( 50) 9وأ 1، أ4أ 40

اإلدارة العامة 
 للجسور والطرقات

 :40النشاط عدد 
 "  Primavera P6: " التكوين في منظومة 

 أيام( 50) 4أ 15

مؤسسة تكوينية 
مختصة أو خبراء في 

 المجال

 :48النشاط عدد 
  « Alize » :التكوين في منظومة 

  Logiciel pour le dimensionnement 

des structures de chaussées  

 أيام( 51) 4أ 15

 :43النشاط عدد 
 " Robot Millenium ": التكوين في منظومة 

 أيام( 50) 4أ 15

 :44النشاط عدد 
 " Girabase: " التكوين في منظومة 

 يومان( 51) 4أ 15

 :45النشاط عدد 
 " Octave: " التكوين في منظومة 

 يومان( 51) 4أ 15

 :46النشاط عدد 
 " Micro piste " :التكوين في منظومة

 9وأ 1، أ4أ 95
 تاندور

 (أيام *103)

اإلدارة العامة 
للمصالح المشتركة 
 واإلدارات الجهوية

 :42النشاط عدد 
 إستغالل منظومة المتصرف في األرشيف الوسيط

35 

(15*04) 
  1أو 4أ

 اتدور 51

 (يوم *101)

إطارات من الوزارة 
 أو خبراء في المجال

 :42النشاط عدد 
Gestion des connaissances et de 

l’information : étude approfondie des 

fonctions des services d’archives ; des 

bibliothèques et autres centres d’information  

30 

(15*02) 
 9وأ 1أ

 تاندور

 (يوم *101)

المركز الوطني 
 لإلعالمية

 

 :49النشاط عدد 
 "Ges parc"منظومة 

 يومان( 51) 9وأ 1، أ4أ 59

 :51 النشاط عدد
 "أدب"منظومة 

 9وأ 1، أ4أ 48
 اتدور 59

 (يوم *902)

 :50 النشاط عدد
 "إنصاف"منظومة 

 9وأ 1، أ4أ 48
 اتدور 59

 (يوم *902)

 :58 النشاط عدد
 +"إنصاف "منظومة 

 9وأ 1، أ4أ 48
 اتدور 59

 (يوم *902)

 :53 النشاط عدد
 "مخزون"منظومة 

 9وأ 1، أ4أ 48
 اتدور 59

 (يوم *902)

 :54 النشاط عدد
 "منقوالت: " منظومة  

 9وأ 1، أ4أ 48
 اتدور 59

 (يوم *902)
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 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون  األنشطـة التكوينيـة الهيكـــــــل

 بالتكوين  الصنف العدد  

اإلدارة العامة 
للمصالح المشتركة 
 واإلدارات الجهوية

 :55 النشاط عدد
منظومة التصرف في المنح الظرفية عبر مركز 

 الخدمات والطباعة عن بعد

14 

المكلفين 

بالمحاسبة 

باإلدارات 

 الجهوية

 اتدور 59

 (يوم *902)

المركز الوطني 
 لإلعالمية

 
 :56 النشاط عدد

 "  SYGEC" منظومة 
  1أو 4أ 48

 اتدور 59

 (يوم *902)

 :52 النشاط عدد
 " إنجاز" منظومة 

  1أو 4أ 48
 اتدور 59

 (يوم *902)
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 ( 8102)البرنـامــج السنـــوي للتكويــن . 5

 :اإلداري بالمصالح العمومية تعميـم نظام الجـودة والعمل ور ـمح 5-8

 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكـــــل

 بالتكوين  الصنف العدد  

مختلف مصالح 

 الوزارة

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

40 

 1وأ 4أ (1*15)
 تاندور

 (يوم *103)

مؤسسة تكوينية مختصة أو 
l’INNORPI 

 :59النشاط عدد 
السالمة والصحة المهنية : تأمين بيئة العمل 

 .والنفسية للموارد البشرية
  1وأ 4أ 455

مركزي  ةدور -

 (أيام 51)

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

مؤسسة تكوينية مختصة أو 
 خبراء في المجال

 :61النشاط عدد 
تبسيط اإلجراءات ونجاعة وجودة العمل 

 .اإلداري
  9وأ1وأ 4أ 455

مركزي  ةدور -

 (أيام 51)

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

مؤسسة تكوينية مختصة 
بالتنسيق مع اإلدارة العامة 
لإلصالحات والدراسات 
 المستقبلية برئاسة الحكومة

 :60النشاط عدد 
 1وأ 4أ 455 تكوين المدققين الداخلين في مجال الجودة

مركزي  ةدور -

 (أيام 51)

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

مؤسسة تكوينية مختصة أو 
 خبراء في المجال

 :68النشاط عدد 
 يومان( 51) 1وأ 4أ 40 .هندسة التكوين

مؤسسة تكوينية مختصة أو 
 خبراء في المجال

 :63النشاط عدد 
 يومان( 51) 1وأ 4أ 15 .الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

مؤسسة تكوينية مختصة أو 
 خبراء في المجال

 :64النشاط عدد 
التصرف في عطل المرض طويل األمد 

اإلطار القانوني والترتيبي واإلجراءات )
 (.المعمول بها

 يومان( 51) 1وأ 4أ 15
مؤسسة تكوينية مختصة أو 

 خبراء في المجال

 :65النشاط عدد 
والتواصل  تطوير مهارات اإلستقبال-

 بالمصالح العمومية
  9وأ1وأ 4أ 455

مركزي  ةدور -

 (أيام 51)

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

مؤسسة تكوينية مختصة أو 
 خبراء في المجال

 :66النشاط عدد 
كيفية إكتساب تقنيات التفاوض والنجاعة 

 .فيها
  9وأ1وأ 4أ 455

مركزي  ةدور -

 (أيام 51)

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

مؤسسة تكوينية مختصة أو 
 خبراء في المجال

 :62النشاط عدد 
 يومان( 51) 9وأ 1، أ4أ 15 .إدارة المشاريع-

مؤسسة تكوينية مختصة أو 
 خبراء في المجال
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 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكـــــل

 بالتكوين  الصنف العدد  

 :62النشاط عدد 
عالمة اإلستقبال صلب المصالح العمومية -
 اإلستقبالوتقنيات  "مرحبا"

  9وأ1وأ 4أ 455

مركزي  ةدور -

 (أيام 51)

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

مؤسسة تكوينية مختصة أو 
 خبراء في المجال

مختلف مصالح 

 الوزارة

 :69النشاط عدد 

الحوكمة الرشيدة وسبل ترسيخها في  -
 .المنظومة اإلدارية التونسية

 9وأ 1، أ4أ 105

مركزي  ةدور -

 (بيوم)

 للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

إطارات من الوزارة أو 
 خبراء في المجال

 :21النشاط عدد 
 9وأ 1، أ4أ 105 (RNGT)المرجعية الوطنية للحوكمة  -

مركزي  ةدور -

 (بيوم)

 للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 :20النشاط عدد
وآليات تعزيز النزاهة  الحوكمة -

 .والوقاية من الفساد
 9وأ 1، أ4أ 105

مركزي  ةدور -

 (بيوم)

 للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 :28 النشاط عدد
 9وأ 1، أ4أ 105 حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية

مركزي  ةدور -

 (بيوم)

 للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 :23 النشاط عدد
التصرف في المنظومات  حوكمة

 اإلعالمية
 يومان( 51) 9وأ 1، أ4أ 95

 :24النشاط عدد 
 بين الشراكة :التحتية البنية إنجاز حوكمة

 .مثال الخاص والقطاع العام القطاع
 9وأ 1، أ4أ 105

مركزي  ةدور -

 (بيوم)

 للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 :25النشاط عدد 
 9وأ 1، أ4أ 105 العمومية الشراءات حوكمة

مركزي  ةدور -

 (بيوم)

 للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 :26النشاط عدد 
 يومان( 51) 9وأ 1، أ4أ 95 .الرقابة المالية واإلدارية-

 :22النشاط عدد 
المفاهيم، مجاالته وأهميته : التعاون الدولي-

من النواحي السياسة واإلقتصادية 
السياسات المعتمدة والهياكل  واإلجتماعية،

 .المعنية

 يومان( 51) 9وأ 1، أ4أ 15

 :22النشاط عدد  
ضمن التعاون )آليات التعاون المالي -

 (.الدولي
 يومان( 51) 9وأ 1، أ4أ 15

مؤسسة تكوينية مختصة أو 
 خبراء في المجال
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 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكـــــل

 بالتكوين  الصنف العدد  

مختلف مصالح 

 الوزارة

 :29 النشاط عدد
 يومان( 51) 1وأ 4أ 15 .التعاون وترتيب النصوص القانونية إتفاقية

إطارات من الوزارة أو 
مؤسسة تكوينية مختصة أو 

 خبراء في المجال

 :21 النشاط عدد
آليات وطرق التفاوض مع المؤسسات 

 المالية
 يومان( 51) 1وأ 4أ 15

 :20عددالنشاط 

 المساكن اإلدارية وطرق إسترجاعها
 واحديوم  1وأ 4أ 95

 :28النشاط عدد
تقنيات إعداد وتحرير : جودة التشريعات 

 النصوص القانونية
 يومان( 51) 1وأ 4أ 15

 :23النشاط عدد
 .إدارة اإلجتماعات وبناء وقيادة فرق العمل

 1وأ 4أ 455

مركزي  ةدور -

 (أيام 51)

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 :24عدد النشاط
 1وأ 4أ 405 .قانون النفاذ إلى المعلومة

مركزي  ةدور -

 (يوم)

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

 :25عدد النشاط
 تحليل المشكالت واتخاذ القرارات

45 
(1*15) 

 1وأ 4أ
 اتدور 51

 (أيام *102)

 :26عدد النشاط
 35 التصرف الناجع في الوقت واألولويات

(1*95) 
 1وأ 4أ

 اتدور 51

 (يوم *5101)

 :22عدد النشاط
 35 تقنيات التواصل

(1*95) 
 1وأ 4أ

 اتدور 51

 (يوم *5101)

 :22عدد النشاط
 35 التعامل مع الضغوطات في العمل

(1*95) 
 1وأ 4أ

 اتدور 51

 (يوم *5101)

 :29النشاط عدد
 يومان( 51) 1وأ 4أ 15 التخطيط اإلستراتيجي-

للبنايات اإلدارة العامة 
 المدنية

 :91النشاط عدد
إنجاز األقساط الفنية والتحكم في الجودة -

 .في ميدان البناء

 يومان( 51) 1وأ 4أ 95

مؤسسة تكوينية مختصة أو 
 خبراء في المجال

اإلدارة العامة 
للمصالح المشتركة 
 واإلدارات الجهوية

 :90النشاط عدد
مبادئ التسيير : تسيير مصالح األرشيف 

والخصائص المهنية للمسؤول عن 
 .األرشيف

10 
 يومان( 51) 9وأ 1، أ4أ

 :98النشاط عدد
كيفية إجراء تدقيق في األرشيف 

  التمشي واآلليات( : خارجي/داخلي)
10 

 يومان( 51) 9وأ 1، أ4أ
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 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكـــــل

 بالتكوين  الصنف العدد  

مختلف مصالح 
 الوزارة

 :93النشاط عدد
 تقنيات تعبئة وتحفيز الموظفين: القيادة اإلدارية 

35 
(9*15) 

 1وأ 4أ
 اتدور 59

 (أيام *902)

إطارات من الوزارة أو 
مؤسسة تكوينية مختصة أو 

 خبراء في المجال

 :94النشاط عدد

 الالمركزية اإلدارية والحوكمة الرشيدة-

 

 يومان( 51) 1وأ 4أ 15

مختلف مصالح 
 الوزارة

 :95النشاط عدد
Inspection des ouvrages 

 دورتين  1وأ 4أ 05
 واحدبيوم 

 :96النشاط عدد
Plan assurance qualité dans les 

chantiers 

 دورتين  1وأ 4أ 05
 بيوم واحد

 :92النشاط عدد
طرق التفويت في وسائل النقل التي زال 

 .اإلنتفاع بها

 دورتين  1وأ 4أ 60
 بيوم واحد

 :92النشاط عدد

 طريقة تسيير الفروع
 يوم واحد 1وأ 4أ 95
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  (8102)البرنـامــج السنـــوي للتكويــن . 5

       : النهوض بالموارد البشريةمحور  5-3

 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكـــــــل

 بالتكوين  الصنف العدد  

 مختلف مصالح الوزارة

 :99 النشـاط عدد
تنفيذ اتفاقية الشراكة بين  

الجمهورية التونسية واالتحاد 
 الوضع الراهن: األوروبي 

 يومان( 51) 1وأ 4أ 45

المصالح المختصة بوزارة 
الشؤون الخارجية وكتابة 
الدولة للتنمية والتعاون 

 الدولي

 : 011 النشـاط عدد
في العلوم السياسية  تكوين

 والعالقات الدولية
 يومان( 51) 9وأ 1وأ 4أ 45

 ةمختصمؤسسة تكوينية 
بالتعاون مع كلية العلوم 

السياسية والقانونية 
 واإلجتماعية

 :010 النشـاط عدد
التكوين في اللغة اإلنجليزية 

 .حضوري( إنجليزية أعمال)
 9وأ 1وأ 4أ 05

 ساعة 45
(ساعة 15*1)  

 مؤسسة تكوينية مختصة 

 

 : 018 النشـاط عدد
التكوين في اللغة اإلنجليزية 

حضوري وعن ( إنجليزية عامة)
 . بعد

 9وأ 1وأ 4أ 05
 ساعة 45

(ساعة 15*1)  

 : 013 النشـاط عدد
التكوين في اللغة اإلنجليزية عن 

 . بعد
 ساعة 45 9وأ 1وأ 4أ 455

 :014 النشـاط عدد

 تقنيات التصرف اإلداري الحديث

35 
 1وأ 4أ (15*9)

 اتدور 59

 (أيام *902)

 أو المدرسة الوطنية لإلدارة
 خبراء في المجال

 :015 النشـاط عدد
: التصرف حسب األهداف

 األساسيات

 9وأ 1، أ4أ 05
 اتدور 59

 (يوم *901)

إطارات من الوزارة أو 
 مؤسسة تكوينية مختصة 

 أو خبراء في المجال
 

 :016 النشـاط عدد
تقنيات تقييم األداء والجدارة وآليات 

  التحفيز

 يومان( 51) 9وأ 1، أ4أ 95

 :012 النشـاط عدد
مدونة سلوك وأخالقيات العون 

 .العمومي

415 
(95*1) 

 9وأ 1، أ4أ
 اتدور 51

 (يوم *101)

 :012 النشـاط عدد
 .التعامل مع وسائل اإلعالم

 يومان( 51) 9وأ 1، أ4أ 15

 :019النشـاط عدد
 التأديب بالوظيفة العمومية-

 
 أيام( 51) 9وأ 1وأ 4أ 95

 :001النشـاط عدد
 فترة رسكلة لفريق الحماية المدنية

 
14 

مختلف 
اإلختصاصا

 ت
 يوما( 40)
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 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكـــــــل

 بالتكوين  الصنف العدد  

 مختلف مصالح الوزارة
 

 :000النشـاط عدد
 415 التعريف بقانون الوظيفة العمومية

جميع 
 األصناف

 دورات  51
 بيوم واحد

إطارات من الوزارة أو 
 مؤسسة تكوينية مختصة 

 خبراء في المجالأو 
 

 :008النشـاط عدد
 415 الحق النقابي والحوار االجتماعي

جميع 
 األصناف

 دورات  51
 بيوم واحد

 :003النشـاط عدد
التصرف التقديري في الموارد 

 البشرية

35 

(1*95) 
 1وأ 4أ

 4*51)دورتان 
 (يوم

وحدة التصرف في 
الميزانية حسب 

 األهداف

 :004النشـاط عدد

Conduite de changement 15 يومان( 51) 1وأ 4أ 

 مؤسسة تكوينية مختصة 
 أو خبراء في المجال

 

 :005النشـاط عدد

Techniques de 

Communication et Prise de 

parole 

 يومان( 51) 1وأ 4أ 15

 :006النشـاط عدد

Formation Spécifique sur 

les volets managériaux et 

de Gestion des projets 

 يومان( 51) 1وأ 4أ 15
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 ( 8102)البرنـامــج السنـــوي للتكويــن . 5

 :محور الصفقات والمحاسبة العموميّة 5-4

الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكـــــــل
 الصنف العدد بالتكوين

 
 مختلف مصالح الوزارة

 :002 النشاط عدد
اإلشكاليات المتعلقة بإبرام وتنفيذ 

والختم  الصفقات العموميّة
 النهائي

455 

(5*20) 
  1وأ 4أ

 

مركزي  ةدور -

 (يوم)

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

إطارات من الوزارة  للجنوب دورة -
الهيئة أو إطارات من 

العليا للطلب العمومي 
  برئاسة الحكومة

 : 002 النشـاط عدد
التصرف في الصفقات  -

 . وترشيد الشراءات العمومية

35 

(2*30) 
 9وأ 1وأ 4أ

 اتدور 02

 (أيام *102)

 :009 النشـاط عدد
إعداد المخططات التقديرية -

 .السنوية للصفقات
 يوم واحد 9وأ 1وأ 4أ 95

 :081 النشـاط عدد
الشراءات خارج إطار -

 .الصفقات العمومية
 يوم واحد 9وأ 1وأ 4أ 95

إطارات من الوزارة 
مؤسسة تكوينية  أو

 مختصة 
 أو خبراء في المجال

 :080 النشـاط عدد
التدقيق والرقابة الداخلية في -

 .مجال الصفقات

 

35 
(1*95) 

 1وأ 4أ
 اتدور 02

 (يوم واحد *1)

 :088النشـاط عدد
التصرف اإلداري والمالي في -

 .الصفقات العمومية
 

 يومان( 51) 1وأ 4أ 05

 إطارات من الوزارة
مؤسسة تكوينية أو 

 مختصة 
 أو خبراء في المجال

 :083النشـاط عدد
إجراءات إبرام وإسناد -

  الصفقات العمومية
 

 إطارات من الوزارة يوم واحد 1وأ 4أ 30

 :084 النشـاط عدد
 1541لسنة  4590األمر عدد -

 1541مارس  49المؤرخ في 
والمتعلق بتنظيم الصفقات 

العمومية وتقديم أنموذج لكراس 
شروط طلب العروض إلعداد 

أو مراجعة أمثلة التهيئة 
 .العمرانية

95 
(1*90) 

 9وأ 1، أ4أ
 دورتين 

 بيوم واحد

أو  إطارات من الوزارة

مؤسسة تكوينية 

 مختصة 

 أو خبراء في المجال

 :085النشـاط عدد
 .الرقابة المعدلة للنفقات-

 
 إطارات من الوزارة يوم واحد 1وأ 4أ 95
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الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكـــــــل
 الصنف العدد بالتكوين

 مختلف مصالح الوزارة

 :086النشـاط عدد
 أخطاء التصرف اإلداري والمالي

 9وأ 1، أ4أ 415
 اتدور 51

 (يوم واحد *1)

مؤسسة تكوينية 

 مختصة 

 في المجال أو خبراء

 :082النشـاط عدد
اإلطار القانوني وإجراءات الدعوة 

 للمنافسة والمناظرات المعمارية
 يومان 1وأ 4أ 95

مؤسسة تكوينية 

 مختصة 

 أو خبراء في المجال

 :082النشـاط عدد
لقانون االنتزاع  الترتيبيةاألوامر 

قانون ) من أجل المصلحة العمومية
المؤرخ في  1543لسنة  09عدد 
44/59/1543 ) 

 9وأ 1، أ4أ 60
 اتدور 02

 (يوم واحد *1)
 إطارات من الوزارة

 :089النشـاط عدد
تحيين العروض والتعويضات 

بسبب التأخير الراجع للمشتري 
 العمومي

 9وأ 1، أ4أ 60
 اتدور 02

 (يوم واحد *1)
 إطارات من الوزارة

 :031النشـاط عدد
كيفية متابعة مشاريع البنايات 
المدنية والنصوص القانونية 

 الخاصة بها

 9وأ 1، أ4أ 60
 اتدور 02

 (يوم واحد *1)
 إطارات من الوزارة
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 ( 8102)البرنـامــج السنـــوي للتكويــن . 5

 : المواضيع الفنية على مستوى الهياكل الخصوصية واإلدارات بالوزارة 5-5

 

 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكـــــــل

 بالتكوين  الصنف العدد  

اإلدارة العامة للتخطيط 
والتعاون وتكوين 

 اإلطارات 

 :030النشـاط عدد
MOODLE : 

Installation, 

paramétrage et 

Administration 

 أيام 59 9وأ 1، أ4أ 45

مؤسسة تكوينية 
 مختصة 

 أو خبراء في المجال

 :038النشـاط عدد
:  Moodleاستعمال منصة 

 متكونين -مكونين 

 أيام 51 9وأ 1، أ4أ 40

 :033النشـاط عدد
بيداغوجيا التكوين والتكوين 

 عن بعد

 1، أ4أ 15
 عن بعد

 حسب العروض

 :034النشـاط عدد
تكوين "كيفية إعداد محتوى 

 ( Scénarisation)" عن بعد

 1، أ4أ 15
 عن بعد

 حسب العروض

 :035النشـاط عدد
التدريس عن بعد عبر  

Moodle 

 1، أ4أ 15
 عن بعد

 حسب العروض

 :036النشـاط عدد
كيفية تقييم مكتسبات 

المتكونين عن  –المتكونين 
 بعد

 1، أ4أ 15
 عن بعد

 حسب العروض

اإلدارة العامة للجسور 
واإلدارات والطرقات 

 الجهوية
 
 

 :032النشـاط عدد
اإلختبارات الخاصة بالخرسانة 

والخرسانة اإلسفلتية والمواد 
 .المكونة لها

 يومان( 51) 1وأ 4أ 15

  إطارات من الوزارة
مؤسسة تكوينية أو 

 مختصة 
 أو خبراء في المجال

 :032النشـاط عدد
 كيفية التحضير واإلستعداد-

النطالق أشغال صفقة إنجاز 
 مشروع

 1وأ 4أ 45
 دورتان 
 بيوم واحد

 :039النشـاط عدد
Phatologie des 

constructions (ouvrages 

d’Arts et routes) y 

compris scenarios de 

réparations 

 1وأ 4أ 35
 دورتان 

 نييومب 



 

35 

 

 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكـــــــل

 بالتكوين  الصنف العدد  

 :041النشـاط عدد
األرضية  اإلنزالقات
األساليب وكيفية )بالطرقات 

التوقي منها وطرق 
 (.إصالحها

 1وأ 4أ 35
 دورتان 

 نييومب 

 :040النشاط عدد
السالمة البحرية وتقنيات -

 اإلنقاذ 
إستعمال آالت الدفع الرئيسي، -

لتجهيزات الصفح وغرفة 
  المحركات

 دورات 59 إطارات وعملة 34
مؤسسة تكوينية 

 مختصة 

 :048عددالنشاط 

القوانين والتراتيب المتعلقة -
 بالنشاط البحري

  إطارات من الوزارة أيام( 51) إطارات وعملة 95
مؤسسة تكوينية أو 

 مختصة 
 أو خبراء في المجال

 :043النشـاط عدد
القوانين والنصوص التشريعية 

 .الخاصة بالملك العمومي

 يوم واحد 9وأ 1، أ4أ 405

اإلدارة العامة للجسور 
والطرقات واإلدارات 

 الجهوية
 

 :044النشـاط عدد
أنواع أسس المنشآت الفنية -

 وطرق إختيارها
 يوم واحد 1وأ 4أ 35

إطارات من الوزارة 

مؤسسة تكوينية أو 

 مختصة 

 أو خبراء في المجال

 :045النشـاط عدد
أساليب، تنظيم وتسيير -

حضيرة خاصة تتعلق بأشغال 
 مشاريع الجسور والطرقات

 يومان( 51) 9وأ 1، أ4أ 455

 :046النشـاط عدد
النصوص التشريعية وأساليب -

تحرير حوزة المشاريع 
 الطرقية

 يوم واحد 9وأ 1، أ4أ 05

 :042النشـاط عدد
مجاالت تركيز العالمات -

 اإلشهارية
 يوم واحد تقنيون 455

 :042النشاط عدد
 يومان( 51) 9وأ 1، أ4أ 455 مراقبة وصيانة الجسور-

مؤسسة تكوينية 

 مختصة 

 أو خبراء في المجال

 :049النشاط عدد
تقنيات صيانة شبكة التنوير -

 العمومي
 يوم واحد 9وأ 1، أ4أ 95

 :051النشاط عدد
منشآت تصريف مياه -

 األمطار وطرق إحتسابها
 يومان( 51) 9وأ 1، أ4أ 455

 :050النشاط عدد
 طرق حماية روافد المنشآت -

 (Protection de thalus) 
 يوم واحد 9وأ 1، أ4أ 05
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 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكـــــــل

 بالتكوين  الصنف العدد  

إدارة التعمير واإلدارات 
 الجهوية

 :058النشاط عدد
"  lotus" تزويد منظومة -

بالمعطيات المتعلقة بأمثلة 
 التهيئة والتقسيمات

 9وأ 1، أ4أ 95
دورات  51

 بيوم واحد
مؤسسة تكوينية 

 مختصة 

 :053النشاط عدد أو خبراء في المجال
األساليب الحديثة إلنجاز -

 .خرائط المدن
 يوم واحد 9وأ 1، أ4أ 95
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 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكـــــــل

 بالتكوين  الصنف العدد  

اإلدارة العامة للبنايات  
 المدنية

:054النشاط عدد  
Conception parasismique 

(dispositions et 

réglementation) 
 يومان( 51) 1وأ 4أ 20

مؤسسة تكوينية 

 مختصة 

 أو خبراء في المجال

:055النشاط عدد  
-Formation en  "C.L.I.P  

" (Classification et 

labelisation des 

Immeubles performants 

 أيام( 59) 1وأ 4أ 45

 :056النشاط عدد
Simulation 

termodynamique 
 أيام( 50) 1وأ 4أ 45

 :052النشاط عدد
-Sécurité incendie 

(INSSI) 
 يوما( 40) 1وأ 4أ 17

 :052النشاط عدد
-Conception 

architecturale des 

établissements 

hospitaliers 

 أيام( 50) 1وأ 4أ 49

 :059النشاط عدد
-Conception des lots 

techniques dans les 

établissements 

hospitaliers 

 أيام( 50) 1وأ 4أ 49

 :061النشاط عدد
-Eco-conception 

(bâtiments écologiques et 

durables) 

 أيام( 50) 1وأ 4أ 45

 :060النشاط عدد
-Audit énergétique des 

bâtiments 
 أيام( 50) 1وأ 4أ 15

 :068النشاط عدد
-Câblage intelligent 
 (VDI, GTC, GTB, …) 

 أيام( 50) 1وأ 4أ 41

 مختلف مصالح الوزارة

 :063النشاط عدد
Technologie BIM : 

BUILDING 

INFORMATION 

MODELING 

120 
(15*3) 

 1وأ 4أ

مركزي  تيندور -

 (أيام  04)

 4للشمال دورة -

 1للشمال دورة -

 للوسط دورة -

 للجنوب دورة -

مؤسسة تكوينية 

 مختصة 

 أو خبراء في المجال
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 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكـــــــل

 بالتكوين  الصنف العدد  

اإلدارة العامة للمصالح 
 الجوية والبحرية

 :064النشاط عدد
تصميمها : المنشآت البحرية  -

 .وحمايتها

 يومان( 51) 4أ 45

 :065دالنشاط عد
المستجدات في حماية الشريط -

 .الحلول اللينة: الساحلي 

 يومان( 51) 1وأ 4أ 45

 :066دالنشاط عد
األساليب والمعدات الحديثة -

المسح الطبوغرافي "في مجال 
 والهيدروغرافي 

 (
Covadis,GPRS,Echosondeur

.) 

 أيام( 59) 1وأ 4أ 45

 :062دالنشاط عد
الرقمية للترسبات  النمذجة-

 :للشريط الساحلي والمواني 
-Modélisation 

Sédimentologique sur 

modèle numérique du 

littoral et des ports 

 أيام( 59) 4أ 45

 :062دالنشاط عد
الخرسانة الجاهزة لإلستعمال -

في تركيبة المنشآت خاصة 
 البحرية

 يومان( 51) 4أ 45

 
 :069دالنشاط عد

النمذجة الرقمية لهيدروليكية -
 الشريط الساحلي والمواني

 4أ 45
 أيام( 59)

 

 :021النشاط عدد
السبر الجيوتقني في ميدان -

 :البناء 
-Analyse et 

interprétation des 

résultats et des limites 

 أيام( 51)  0أ 01

 
 :020دالنشاط عد

 التصرف في الحضائر-
 

 يومان( 51) 3أ 01

 اإلدارة العامة لإلسكان

 :028النشـاط عدد
كشف اإلخالالت وتقنيات 

 .الترميم بالبنايات القائمة
 

 يومان( 51) 8وأ 0أ 31

مؤسسة تكوينية 

مختصة أو خبراء 

 في المجال
 :023النشـاط عدد

التقنيات والتصاميم في بناء 
المساكن المستديمة والمقتصدة 

 .للكلفة

  3وأ 8، أ0أ 60
 دورتان

 (يومان * 51)
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 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكـــــــل

 بالتكوين  الصنف العدد  

 :024النشـاط عدد

تحسين المعارف للحد من آثار 
المخاطر الناتجة عن 

اإلخالالت التقنية واإلجرائية 
والتشريعية وكذلك المخاطر 

 .الطبيعية

 يومان( 51) 8، أ0أ 41

اإلدارة العامة للتهيئة 
 الترابية

 :025النشـاط عدد

تقنيات التخطيط الترابي 
 .المستدام

 يومان( 51) 8، أ0أ 81

مؤسسة تكوينية 

مختصة أو خبراء 

 في المجال

 :026النشـاط عدد

كيفية متابعة دراسات التهيئة -
 الترابية

 يومان( 51) 8، أ0أ 81

 :022النشـاط عدد

تقنيات صياغة الخطوط -
المرجعية لدراسات التهيئة 

 الترابية

 يومان( 51) 8، أ0أ 81

اإلدارة العامة  للشؤون 
والقانونية العقارية 

 والنزاعات

 :022النشـاط عدد

 المسح العقاري-
 يومان( 51) 8، أ0أ 81

مؤسسة تكوينية 

مختصة أو خبراء 

 :029النشـاط عدد في المجال

الشراكة بين القطاع العام -
 والخاص

 يوم واحد 0أ 81

 إدارة المياه العمرانية

 :021النشـاط عدد
دائرة : القواعد الهيدرولوجية -

إستعمالها وتطبيقها على كامل 
 .الجهات

 

 أيام( 59) 0أ 01

مؤسسة تكوينية 

مختصة أو خبراء 

 في المجال

 :020النشـاط عدد
-Modélisation 

Hydraulique (Mike) 

 

 أيام( 59) 0أ 01

 :028النشـاط عدد
 .التكوين في التبوغرافية-

 
 يومان( 51) 3وأ 8، أ0أ 01

وحدة التصرف حسب 
األهداف إلنجاز 

البرنامج الخصوصي 
 للسكن اإلجتماعي

 :023النشـاط عدد
التجارب المقارنة في السكن 

 .اإلجتماعي

 يومان( 51) 8وأ 0أ 01

مؤسسة تكوينية 

مختصة أو خبراء 

 في المجال
 :024النشـاط عدد

اإلجراءات المتعلقة بتصفية -
األراضي اإلشتراكية 

 .واألحباس

 يومان( 51) 8وأ 0أ 01
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 الجهـة المكلفـة  مدة التكوين المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكـــــــل

 بالتكوين  الصنف العدد  

 التفقدية العامة

 :025النشـاط عدد
وسائل وتقنيات التدقيق -

 الداخلي

 3وأ 8، أ0أ 01
حسب عروض 

 المؤسسات

مؤسسة تكوينية 

 مختصة 

 :026النشـاط عدد
تكوين تحضيري للشهادة -

 الدولية في التدقيق الداخلي 
 (C.I.A) 

 3وأ 8، أ0أ 01
حسب عروض 

 المؤسسات

 :022عددالنشـاط 
التكوين التحضيري للشهادة -

 الدولية في التدقيق العمومي 
 (C.G.A.P.) 

 3وأ 8، أ0أ 01
حسب عروض 

 المؤسسات

 :022النشـاط عدد
 .تدقيق الموارد البشرية-

 3وأ 8، أ0أ 01
حسب عروض 

 المؤسسات

 جميع مصالح الوزارة

 :029النشـاط عدد

Dialogue de gestion 
 3و أ 8، أ0أ 521

 دورة  49
 بيوم واحد

إطارات من الوزارة 

 أو خبراء في المجال

 :091النشـاط عدد
Référentiel des 

activités 
 

 3و أ 8، أ0أ 081
 دورات  51

 بيوم واحد

 :090النشـاط عدد
Mise en place du 

système de contrôle 

interne 

 3و أ 8، أ0أ 081
  اتدور 51

 بيوم واحد
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 ( 8102)البرنـامــج السنـــوي للتكويــن . 5

 : اإلدارات الجهويةالمواضيع الفنية على مستوى  5-5

 

 المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكــــل
 

الجهـة المكلفـة  مدة التكوين
 الصنف العدد بالتكوين

مصالح اإلدارات 
 الجهوية

 :098النشـاط عدد
Aménagement Urbain, 

 lotissement et permis de bâtir 
 3و أ 8، أ0أ 60

 دورات  02
 بيوم واحد

 أوإطارات من الوزارة 

مؤسسة تكوينية 

خبراء في  مختصة أو

 المجال

 :093النشـاط عدد
Béton cellulaire 

 3و أ 8، أ0أ 60
 دورات  02

 بيوم واحد

 :094النشـاط عدد
Conception routière (norme 

géométrique) 
 3و أ 8، أ0أ 60

 دورات  02
 بيوم واحد

 :095النشـاط عدد
Dimensionnement des 

chaussées. 
  8، أ0أ 60

 دورات  02
 بيوم واحد

 :096النشـاط عدد
التشوير العمودي واألفقي وتجهيزات 

 الحماية على الطرقات
  8، أ0أ 60

 دورات  02
 بيوم واحد

 :092النشـاط عدد
الفنية المستعملة في الطرق واألساليب 

تقوية وتدعيم وترميم البنايات المتداعية 
 من األسس إلى الهياكل

  8، أ0أ 60
 دورات  02

 (يومين *  51)

 :092النشـاط عدد
المباني جاهزة التركيب ومدى فاعليتها 

 في سرعة اإلنجاز والتكلفة
  8، أ0أ 60

 دورات  02
 (يومين *  51)
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 ( 8102)السنـــوي للتكويــن البرنـامــج . 5

 

 : محور ميزانية الدولة 5-6

 
 

 المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكــــل
 

الجهـة المكلفـة  مدة التكوين
 الصنف العدد بالتكوين

 جميع مصالح الوزارة

 :099النشـاط عدد
La loi organique du budget 

 3و أ 8، أ0أ 661
 دورة  43

 بيوم واحد

أو إطارات الوزارة 

 خبراء في المجال

 :811النشـاط عدد

Concepts GBO : 

Approfondissements 

 3و أ 8، أ0أ 540
 دورة 12

 بيوم واحد 

 :810النشـاط عدد

Métiers de la performance 
 3و أ 8، أ0أ 540

 دورة 12

 بيوم واحد 

 :818النشـاط عدد

Fiches indicateurs 
 3و أ 8، أ0أ 540

 دورة 12

 بيوم واحد 

وحدة التصرف حسب 
األهداف إلنجاز البرنامج 

الخصوصي للسكن 
 اإلجتماعي

 : 813اط عدد النشـ
الطرق الحديثة للتصرف في ميزانية 

 .الدولة
 
 

 يومان( 51) 1وأ 4أ 30
مؤسسة تكوينية 

مختصة أو خبراء في 

 المجال

 إدارة المياه العمرانية
 : 814 النشـاط عدد

Comptabilité publique 

 
 أيام( 59) 9أ 40

مؤسسة تكوينية 

مختصة أو خبراء في 

 المجال
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 ( 8102)البرنـامــج السنـــوي للتكويــن . 5

 

 : برنامج خاص باإلدارة العامة للجسور والطرقات 5-2

 

 المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكــــل
 مدة التكوين 

المكلفـة الجهـة 
 الصنف العدد بالتكوين

اإلدارة العامة للجسور 
إدارة )والطرقات 

 (المعدات

كهرباء سيارات شاحنات ومعدات 
 ثقيلة

51 
جميع 

 األصناف
 مركز تكوين مختص أيام 51

تشخيص أعطاب السيارات الخفيفة 
 والشاحنات

53 
جميع 

 األصناف
 مركز تكوين مختص يومان

 53 الثقيلةصيانة المعدات 
جميع 

 األصناف
 مركز تكوين مختص أيام 51

سواق سيارات خفيفة شاحنات 
 ومعدات ثقيلة

 مركز تكوين مختص أيام 51 عملة 45

 مركز تكوين مختص أيام 51 عملة 51 التصرف في المخزون

 مركز تكوين مختص أيام 51 عملة 51 التصرف في األسطول

 53 تسيير وتنظيم الورشات
رؤساء 
 الورشات

 مركز تكوين مختص أيام 51

 مركز تكوين مختص يوم 54 عملة 53 الفرامل

 53 الطاقة الجديدة والمتجددة
جميع 

 األصناف
 يومان

الوكالة الوطنية للتحكم 
 في الطاقة

Moteur diesel à commande 

electronique : entrtien, 

contrôle et diagnostic 
05 

جميع 
 األصناف

 مركز تكوين مختص أيام 51

Système d’injection 

electronique 
04 

جميع 
 األصناف

 مركز تكوين مختص أيام 51

Transmission power shift 

(semi-automatique) 
05 

جميع 
 األصناف

 مركز تكوين مختص أيام 03

Système hydraulique des 

engins 
10 

جميع 
 األصناف

 مركز تكوين مختص أيام 03

Etude des systèmes des 

niveleuses Caterpillar 140K 

(fonctionnement, test et 

réglage) 

 مركز تكوين مختص أيام 05 عملة 06

Tournage, fraisage et 

rectification 
 مركز تكوين مختص أيام 59 عملة 51

Soudure à l’arc 

Soudure oxydo-acétylique 
 مختص مركز تكوين يوم  54 عملة 59
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 ( 8102)البرنـامــج السنـــوي للتكويــن . 5

 : التكوين المستمر 5-2

 

 المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكــــل
 

الجهـة المكلفـة  مدة التكوين
 الصنف العدد بالتكوين

مختلف إدارات الوزارة 
من إدارات عامة 
 مركزية وجهوية

 :815  دالنشاط عد
 .دورة تكوينية لإلرتقاء إلى رتبة تقني

 
99 

مساعدين 
 تقنيين

 أشهر عن بعد  16
 أشهر حضورية 16

المعهد العالي 
للدراسات 

 التكنولوجية برادس

 : 816 دالنشاط عد
دورة تكوينية لإلرتقاء إلى رتبة تقني 

 .أول

 
 9أ 15

في فترة إعداد قرار 

تنظيم مرحلة تكوين 

 مستمر

معهد عالي للدراسات 
 التكنولوجية 

 :812د النشاط عد
للحصول على إجازة في بعض 

 :اإلختصاصات األخرى على غرار 
 الهندسة الكهربائية*
 الهندسة الميكانيكية*
 .محللي اإلعالمية*

 

 9أ 15
مختلفة من 

 إختصاص آلخر

المعهد العالي للتربية 
والتكوين المستمر 

 .بتونس

 

 

 

 : الرسكلةمحور  5-9

 

 المستهـدفــون األنشطـة التكوينيـة الهيكــــل
 

الجهـة المكلفـة  مدة التكوين
 الصنف العدد بالتكوين

مختلف إدارات الوزارة 

 مركزية وجهوية

 :812دالنشاط عد

تنظيم دورات رسكلة سائقي  -

 (هـ +ج)الشاحنات الثقيلة صنف 

(59 )

 دورات

(9x9) 

سائقي 

الشاحنات 

 الثقيلة

 يوما 95

 

 

مركز تكوين وتدريب 

 مختصمهني 

 

 

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

 وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية 
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 (8102)ي  ـدولـاون الـــالتع. 6

 
 

 من الواردةحسب العروض  في ملتقيات و دورات تكوينية تتم المشاركات عند اإلقتضاء : 

 

 .حكومةرئاسة ال -

 

 .وزارة الشؤون الخارجية -

 
 

 .والتعاون الدوليواالستثمار لتنمية ا وزارة -

 

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

 .ومهنية إقليمية و دولية
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 (8102) األيام الدراسية والملتقيات. 2
 

 

 اإلدارة الموضوع الجمهور المستهدف التاريخ

المديرين العامين والمديرين  1544يوم في الثالثي األول من 
 الدوري للمديرين الجهويين اإلجتماع المركزيين والمديرين الجهويين

 الديوان

 1544يوم في الثالثي الرابع من 

اإلطارات المركزية والجهوية لتونس  1544يوم في الثالثي األول من 
 الكبرى 

 اإلطارات الجهوية لواليات الشمال 1544يوم في الثالثي األول من  وحمايته الملك العمومي للطرقاتالتصرف في حوكمة 

 اإلطارات الجهوية لواليات الوسط 1544الثالثي الثاني من  يوم في

 اإلطارات الجهوية لواليات الجنوب 1544يوم في الثالثي الثاني من 

 التكوين عن بعد، الواقع واآلفاق: حول  تحسيسييوم  اإلطارات المركزية والجهوية 1544يوم في الثالثي األول من 
اإلدارة العامة للتخطيط 
 والتعاون وتكوين اإلطارات

يوم واحد خالل الثالثية الثالثة 
 15544لسنة 

المديرين المركزيين والجهويين 
والمهندسون واألعوان المكلفون 

 بدراسة ومتابعة المشاريع الطرقية

مزيد إحكام تنظيم إستغالل المقاطع على المستوى : يوم دراسي حول 
 الوطني والجهوي 

اإلدارة العامة للجسور 
إدارة المقاطع )والطرقات 
 (والمتفجرات

التشريع والنصوص القانونية المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية في  مهندسي ومراقبي األشغال جانفيشهر يوم واحد في 
 قطاع البناء واألشغال العامة 

Réglementation et textes législatives relatives à la 

santé et sécurité de travail dans le secteur BTP  

اإلدارة العامة للبنايات 
 المدنية
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 اإلدارة الموضوع الجمهور المستهدف التاريخ

تقييم األخطار المهنية في حظائر البناء واألشغال العامة وسبل الوقاية  مهندسي ومراقبي األشغال فيفري شهر يوم واحد في 
 منها 

اإلدارة العامة للبنايات 
 (تابع)المدنية 

 أسباب إنهيار البناءات وسبل الوقاية من مخاطرها مهندسي ومراقبي األشغال فيفري شهر يوم واحد في 
Causes principales d’effondrements des ouvrages et 

les mesures préventives 

 (معدات النقل والرفع الميكانيكي)إستعمال اآلالت والمعدات داخل الحضائر  مهندسي ومراقبي األشغال مارسشهر يوم واحد في 

  PHATOLOGIE DES BATIMENTS مهندسي ومراقبي األشغال مارسيومان في شهر 

 اإلبتكار والتقدم التكنولوجي في ميدان البناء مهندسي ومراقبي األشغال أفريليومان في شهر 
Innovation technologiques dans le secteur BTP 

 التقنيات المعلوماتية للتصرف في إستغالل البناءات  مهندسي ومراقبي األشغال أفريليومان في شهر 

 (SMART BUILDINGالبناءات الذكية )
 Ouvrages-en sous œuvre et tenue provisoire des terres مهندسي ومراقبي األشغال ماييومان في شهر 

 الجودة والسالمة والبيئة بقطاع البناء  مهندسي ومراقبي األشغال ماييومان في شهر 
Qualité, sécurité et environnement en BTP 

مقاولة، مكتب دراسات، )حدود مسؤولية كل متدخل عند إنجاز األشغال  مهندسي ومراقبي األشغال ماييوم واحد في شهر 
 ... (مراقب فني، إدارة 

 Excavation dans les zones urbaines  ماييوم واحد في شهر 

 …Ciment : composition, emploi, norme  ماييوم واحد في شهر 
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 اإلدارة الموضوع الجمهور المستهدف التاريخ

يوم إعالمي لرؤساء مصالح اإلسكان حول الملفات الخاصة بقطاع  إطارات مركزية وجهوية يوم واحد
 السكن

 اإلدارة العامة لإلسكان

 ورشة عمل لفائدة رؤساء مصالح اإلسكان يهتم بتشاريع قانون اإلنتزاع إطارات مركزية وجهوية يومان
اإلدارة العامة للمصالح  اليوم العالمي لألرشيف إطارات مركزية وجهوية  1544جوان  41يوم 

 اليوم الوطني لألرشيف  1544ديسمبر  44يوم  المشتركة
 (مركزي وجهوي )جميع األصناف  الثالثي األول

 الدورية لإلطارات الجهوية المكلفة بالشؤون اإلدارية والماليةالندوة 
 (مركزي وجهوي )جميع األصناف  الثالثي الرابع
 أخطاء التصرف المرتكبة في مشاريع األشغال العمومية (مركزي وجهوي )جميع األصناف  الثالثي األول

 التفقدية العامة 
 طرق التصرف األمثل في المنقوالت التي زال اإلنتفاع بها (مركزي وجهوي )جميع األصناف  الثالثي الثاني
 التصرف في المحروقات (مركزي وجهوي )جميع األصناف  الثالثي الرابع

 "الخصوصيات المعمارية لجهة الشمال الغربي: " يوم دراسي حول  (مركزي وجهوي )جميع األصناف  يوم واحد شهر أفريل
 يوم في شهر أفريل و إدارة التعمير

 يوم في شهر جويلية
إطارات من اإلدارات المركزية 

 والجهوية
 "مجلة التعمير : " يومان دراسيان حول 

إطارات من اإلدارات المركزية  يوم واحد في شهر سبتمبر
 والجهوية

 "المنظومات الجغرافية: " يوم دراسي حول

 

 المسبقة للسيد وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةهذا ويمكن برمجة ملتقيات وأيام دراسية أخرى بعد الموافقة 
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 مخطط التكوين

 "البناءمركز التجارب وتقنيات "ــ ل 

 - 2018 بعنوان سنة  -

 

 
 
 
 
 
 

 (2018)مخطط التكوين الخاص بمركز التجارب و تقنيات البناء  .2

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DE L’HABITAT 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
Centre d’Essais et des Techniques 

de la Construction  

 

  

 الجمهورية التونسية
 

 وزارة التجهيز و اإلسكان
 و التهيئة الترابية

 

 الـبـنـاء مــركـز التجـارب و تـقـنـيات
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 محتوى المخطط
 

 

 معطيات إحصائية حول االنجاز الفعلي لبرنامج التكوين بالمركز            .1

 معطيات إحصائية حول الموارد البشرية .2

 حاجيات التكوين .3

 االعتمادات المخصصة للتكوين  .4

 البرنامج السنوي للتكوين  .5

 التعاون الدولي .6

 

 

 عن متابعة وإنجاز المخطط ةالمسؤول

 صفاء الجالصي  :االسم و اللقب

 أولمهندس :  الرتبة

 41377444: الفاكس  41479297 – 41479417: الهاتف

 safa.jlassi@outlook.fr :  البريد االلكتروني
  

mailto:safa.jlassi@outlook.fr
mailto:safa.jlassi@outlook.fr
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 :التكوين معطيات إحصائية حول االنجاز الفعلي لبرنامج  -1
 

 : التكوين باعتمادات مالية - 1-1

 

2017 2016 
   

 د 11555 د 40555
المخصصة جملة اإلعتمادات 

 للتكوين

 النفاقات الفعلية  د 1455 د 0335

95% 41% 
نسبة إستهالك اإلعتمادات 

 المخصصة للتكوين 

 كتلة األجور د 4005555  د 1115555 

 0,84% 4% 
اإلعتمادات المخصصة نسبة جملة 

 للتكوين من كتلة األجور

عدد األعوان المستفيدين من  4أ 1أ 9أ ب ج د عملة 4أ 1أ 9أ ب ج د عملة

 03 01 04 01 - -  - 18 -  06 -  -  - -  أنشطة التكوين حسب الصنف 

عدد األعوان المستفيدين من  ذكور إيناث ذكور إيناث

 05 04 15 09 أنشطة التكوين حسب الجنس

عدد األعوان المستفيدين من  المركزي الجهوي المحلي المركزي الجهوي المحلي

أنشطة التكوين حسب التوزيع 

 الجغرافي
- 04 20 - - 09 

 ساعات  45 ساعات  45
معدل ساعات التكوين بالنسبة 

 للفرد الواحد 

 معدل كلفة التكوين للفرد الواحد د 944,44 د 193

 

 

 : التكوين المجاني - 1-2

 
 : هذا التكوين يقع في إطار الشراكة

 

التي تقوم بتشريك المؤسسات  و اإلسكان و التهيئة الترابية بين المركز و وزارة التجهيز -1

 .علمية وإدارية ملتقيات الراجعة لها بالنظر في دورات تكوينية أو
الجمعيات العلمية التي يتم فيها تشريك الخاصة والهياكل العمومية و بين المركز وبقية -2

 .الدورات التكوينية في إطار التعاون الفني والعلميقيات وأعوان المركز في الملت
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 :معطيات إحصائية حول الموارد البشرية بالمركز

 الصنف
العدد 

 الجملي
 إناث ذكور

مصالح 

 مركزية

مصالح 

 جهوية

 05 23 11 17 28 4أ

 03 03 01 05 06 1أ

 10 45 10 45 55 9أ

 01 07 01 07 08 ب

 0 02 0 02 02 ج

 0 0 0 0 0 د

  0 0 0 0 0 األعوان الوقتيون

 9 01 9 01 01 األعوان المتعاقدون

 9 0 9 0 0 (عرضي) أصناف أخرى 

 العملة
0 9 0 9 9 9 

9 9 9 9 9 9 

 25 38 09 54 63 العملة المترسمون

 44 119 32 131 163 الجملة

 حسب الخطط الوظيفية لإلدارة المركزية

 1 (االستثنائية بما في ذلك الدرجة ) مدير عام 

 1 (بما في ذلك الدرجة االستثنائية ) مدير 

 3 (بما في ذلك الدرجة االستثنائية ) كاهية مدير 

 3 (بما في ذلك الدرجة االستثنائية ) رئيس مصلحة 

 

 :حاجيات التكوين  -2

 : المحاور الفنية -3-1

 الجمهور المستهدف الموضوع المجال 

 الجودة

  الهندسة المدنيةالتحكم في الجودة في مخابر  
 .)وأدلة الجودةاإلعتماد و اإلجراءات )

 الجودة في المشاريع الطرقية. 

 التحكم في الجودة في ميدان البناء. 
 الجودة في المواد المقطعية. 

اإلطار الفني للمركز 

على المستوى 

 المركزي والجهوي

تقنيات البناء 

والتجارب 

 الدراسات و التجارب الجيوتقنية. 

  الطرقاتفحص و تشخيص تقنيات. 
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تشخيص اإلخالالت الفنية في المباني والجسور   المخبرية
 Pathologie des) إصالحهاكيفية الطرقات وو

constructions.) 

 الخرسانة اإلسفلتية دراسة تركيبة. 

  الجسور معاينةوإنجاز ومتابعة  تقنيات مراقبة. 

 عمليات تتريب الطرقات. 

 الخرسانة اإلسفلتيةط معايرة محطات خل. 

 اإلسمنتية الخرسانة معايرة محطات خلط. 

 التحاليل الكيميائية. 

 دراسة و انجاز المنشآت الفنية والبناءات. 

 : المحاور اإلدارية -3-2
 

 الجمهور المستهدف الموضوع المجال 

العمل 

 اإلداري

 الصفقات العمومية. 

 التصرف في الموارد البشرية. 

  ميزانية الدولةالتصرف في. 
 التصرف في اإلمكانات العامة. 
 التدقيق و مراقبة التصرف. 

 أخطاء التصرف اإلداري و المالي. 

 التصرف في المخزون. 
 التصرف في أسطول وسائل النقل. 
 التصرف في األرشيف. 

 الماليآليات تحفيز العون العمومي و. 
 الحوار االجتماعي والمفاوضات االجتماعية . 
  الهندسة المدنيةفي مخابر السالمة المهنية. 

 الخاصالشراكة بين القطاع العام و. 
 إدارتهاالتصرف في األزمات و. 

  االنقليزية: اللغات الحية. 

  التصرف في الصفقات وترشيد الشراءات
 العمومية

  العمومية  الشراءاتمنظومة التصرف في
"TUNEPS"  

  مبادئ علم النفس وتحفيز الموارد البشرية 

  مبادئ التنظيم وتوظيف األعوان 

 تحسين االستقبال وتطوير االرشاد اإلداري 

  التصرف في ملفات حوادث الشغل واألمراض
اإلطار القانوني والترتيبي )المهنية 

 ( واإلجراءات المعمول بها

  التصرف في عطل المرض طويل األمد

اإلطار اإلداري  

للمركز على  والتقني

المستوى المركزي 

 والجهوي

https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.getcrusher.com%2Far%2Fstone-case%2F2432-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25B7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A2%25D8%25B3%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25AA.html&ei=M6ppVJuKAYfcap_1gpgD&usg=AFQjCNFeTuPVmgF8U9Btr9eLHex4xR6T3Q&sig2=84_3eaI28u2wXXkcgJ916A&bvm=bv.79142246,d.d2s
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لترتيبي واإلجراءات اإلطار القانوني وا)
 ( المعمول بها

  التصرف الناجع في النزاعات المرفوعة ضد
اإلدارة وطرق تجنيب اإلدارة التعويضات 

 والنتائج السبية 

  الحوكمة الرشيدة وسبل ترسيخها في المنظومة
 اإلدارية التونسية

  الحوكمة والقيادات اإلدارية 

  الحوكمة وآليات تعزيز النزاهة والوقاية من
 ساد الف

  الحوكمة واليقظة االستراتيجية واالستشراف 

 الحوكمة والحوار االجتماعي 

  التعريف بالمنظومة التعاقدية بين القطاع العام
لسنة  10والقطاع الخاص وفق القانون عدد 

   1540نوفمبر  19المؤرخ في  1540

  انجاز مواقع الواب وصيانتها وتحيينها 
  معالجة الجداول مستوى متقدم(Excel 

avancé) 

 التراسل االلكتروني بين اإلدارات 

  تقنيات التحرير باللغة العربية 

  إرساء أنظمة الجودة وتدقيقها 

  إعداد أدلة اإلجراءات 

  التصرف في الجودة 

 السالمة والصحة المهنية. 

 مضمون الدستور التونسي 
  1544قانون المالية لسنة 

 الوثائق المتعلقة بالمخطط التنموي 
 

 

 : اإلدارة االلكترونية و اإلعالمية المتخصصة - 3-3
 

 الجمهور المستهدف الموضوع المجال 

مستوى " Word"النصوص  معالجةبرنامج   اإلعالمية

 .ثاني
 برنامج معالجة الجداول "Excel"  مستوى

 .ثاني
  المالي بين اإلداري وبرامج الترابط

 "إنصاف"و "مؤسسات أدب" المؤسسات
 ."رشاد"و

اإلطار الفني واإلداري 

للمركز على المستوى 

 المركزي والجهوي
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 PHP 1
er
 niveau. 

 PHP 2
ème

 niveau. 

  برامجLotus المالي بين للترابط اإلداري و
 .الوزارات

 

ميزانية حسب تبويب نفقات ) اإلعتمادات المالية المخصصة للتكوين -3

 : (المركز

 2112 2017 2016 السنوات

 122211فصل رقم : العنوان االول

 د 20111 د 19000 د 24000 مصاريف التكوين: 1122الفقرة رقم 

 د 29999 د 15000 د 20000 ملتقيات التكوين:  991الفقرة الفرعية رقم 

 د 9 د 9 د 9 التكوين المستمر:  993الفقرة الفرعية رقم 

 د 4000 د 4000 د 4000 التكوين في اإلعالمية:  994الفرعية رقم  الفقرة

 

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

 .تحويل إعتمادات من فصل آلخر ضمن ميزانية المركز
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 : 2112البرنامج السنوي للتكوين  
 

 : دورات تكوينية داخلية - 5-1

 األنشطة التكوينية المجال
مدة  المستهدفون

 التكوين

 الجهة المكلفة

 الصنف العدد بالتكوين

المجاالت 
 الفنية

 :  0النشاط عدد  

التحكم في الجودة في مخابر 
اإلعتمادات )  الهندسة المدنية

 .)وأدلة الجودةواإلجراءات 

 

جميع  40

 األصناف

 إطارات متخصصة أيام 5

 في مجال الجودة  

أو مكاتب تكوين مختصة 

بالتنسيق مع المجلس الوطني 

لإلعتماد و المعهد الوطني 

للمواصفات و الملكية 

 .الصناعية
 : 8النشاط عدد 

 .الجودة في المشاريع الطرقية

 

 3و أ 2وأ 1أ 50
والفنيين من 

األصناف 

 األخرى

  أيام 5

إطارات المركز أو خبراء 

 .مختصون

 : 3النشاط عدد 

التحكم في الجودة في ميدان 
 .البناء

 3و أ 2وأ 1أ 50
والفنيين من 

األصناف 

 األخرى

  أيام 5

إطارات المركز أو خبراء 

 .مختصون

 : 4النشاط عدد 
 .الجودة في المواد المقطعية

 3و أ 2وأ 1أ 20
والفنيين من 

األصناف 

 األخرى

  أيام 5

إطارات المركز أو خبراء 

 .مختصون

اإلعالمية 
 المتخصصة

 : 5النشاط عدد 

برنامج معالجة النصوص  
"Word" مستوى ثاني 

جميع  20

 األصناف

  أيام 3

 

 

 

إطارات من إدارة البحث 

والتنظيم واإلعالمية 

 والبيئة بوزارة التجهيز

أو مؤسسات تكوين 

أو خبراء  مختصة

 .مختصون

 

 : 6النشاط عدد 

برنامج معالجة الجداول 
"Excel" مستوى ثاني 

جميع  20

 األصناف

 أيام 3

 : 7النشاط عدد 

برامج الترابط اإلداري و المالي 
 "مؤسسات أدب"بين المؤسسات 

 "رشاد"و  "إنصاف" و

جميع  10

 األصناف

 أيام 3

 : 2النشاط عدد 

PHP 1er niveau 
 أيام 3 1أ 2

 : 9النشاط عدد 

PHP 2ème niveau 
 أيام 3 1أ 2

 : 11النشاط عدد 

للترابط اإلداري  Lotusبرامج 
 .المالي بين الوزاراتو

جميع  40

 األصناف

 أيام 3
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ات تكوينية منظمة من طرف هياكل تشريك إطارات المركز في دور - 5-2

 :مؤسسات أخرى و
 

 المجال

 األنشطة التكوينية
مدة  المستهدفون

 التكوين 

 الجهة المكلفة

 الصنف العدد بالتكوين
  : 11النشاط عدد 

 10  .الدراسات و التجارب الجيوتقنية

اإلطارات 

واألعوان 

 الفنيين

  أيام 2

 

 

 

 

 

 مؤسسة تكوين مختصة

بالتنسيق مع المصالح 

 التجهيز بوزارة المختصة

و اإلسكان و التهيئة 

أو وزارة التعليم  الترابية

العالي و البحث العلمي أو 

 . خبراء مختصون

 

  : 12النشاط عدد 
 .الطرقاتفحص و تشخيص تقنيات 

 أيام 2 20

  : 13النشاط عدد 
في المباني  تشخيص اإلخالالت الفنية

والجسور والطرقات وكيفية 
 .هاإصالح

 (Pathologie des constructions)  

 أيام 2 20

  : 14النشاط عدد 
 أيام 2 20 .الخرسانة اإلسفلتية دراسة تركيبة

 : 15النشاط عدد 

ومعاينة إنجاز ومتابعة  تقنيات مراقبة
 .الجسور

 أيام 2 20

 : 16النشاط عدد 

 أيام 2 20 .عمليات تتريب الطرقات

 : 17النشاط عدد 

معايرة محطات خلط الخرسانة 
 .اإلسفلتية

20 
 أيام 2

 : 18النشاط عدد 

 الخرسانة معايرة محطات خلط
 .اإلسمنتية

20 
 أيام 2

 : 19النشاط عدد 

 أيام 2 8 .التحاليل الكيميائية

 : 20النشاط عدد 

 .االسفلتية المواد جودة
 

16 
 أيام 2
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المجاالت 
 اإلدارية

 األنشطة التكوينية

مدة  المستهدفون

التكو

 ين 

 الجهة المكلفة

 بالتكوين
 الصنف العدد

  : 21النشاط عدد 
 .الصفقات العمومية

 
4 

 3أو  2وأ 1أ
اإلداريين من 

األصناف 

 األخرى

 و التقنيين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أيام 2

مؤسسات تكوين مختصة 

اللجنة العليا بالتنسيق مع 

للصفقات العمومية برئاسة 

 .الحكومة

 :22شاط عدد الن

 .التصرف في الموارد البشرية
 

 أيام 2 4
مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

  :23النشاط عدد 
 .التصرف في ميزانية الدولة

 أيام 2 4

مؤسسة تكوين مختصة 

بالتنسيق مع المصالح 

المختصة بوزارة المالية أو 

 .خبراء مختصون
  :24النشاط عدد 

 .التصرف في اإلمكانات العامة
 أيام 2 8

مؤسسة تكوين مختصة أو 

  خبراء مختصون

  :25النشاط عدد 
 .التدقيق و مراقبة التصرف

 أيام 3 4

مؤسسات تكوين مختصة 

هيئـة الرقابة بالتنسيق مع 

 للمصالح العمومية العامة
 .برئاسة الحكومة 

  :26النشاط عدد 
 .أخطاء التصرف اإلداري و المالي

 أيام 2 4

مؤسسة تكوين مختصة 

بالتنسيق مع المصالح 

و  المختصة بوزارة المالية

هيئـة الرقابة 

 للمصالح العمومية العامة
أو خبراء  برئاسة الحكومة 

 .مختصون
  :27النشاط عدد 

 أيام 2 4 .التصرف في المخزون
أو مؤسسة تكوين مختصة 

 .خبراء مختصون
  :28النشاط عدد 

 .التصرف في أسطول وسائل النقل
 
 
 
 
 

 أيام 2 4

مؤسسات تكوين مختصة 

اإلدارة العامة بالتنسيق مع 

للمعدّات الدراجة و الوقود 

أو الدفاع الوطني  بوزارة

 .خبراء مختصون
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  :29النشاط عدد 
 2 .التصرف في األرشيف

 
 
 
 
 
 
 
 3و أ 2وأ 1أ

اإلداريين من 

األصناف 

 األخرى

 و التقنيين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أيام 2

مؤسسات تكوين مختصة 

بالتنسيق مع مؤسسة 

 .األرشيف الوطني
  : 30النشاط عدد 

آليات تحفيز العون العمومي 
 .والمالي

 أيام 2 4

 مؤسسة تكوين مختصة 

بالتنسيق مع المصالح 

المختصة برئاسة الحكومة 

 .أو خبراء مختصون

  : 31النشاط عدد 
الحوار االجتماعي و المفاوضات 

 .االجتماعية

 
4 
 

 

 أيام 2

تكوين مختصة أو مؤسسة 

 .خبراء مختصون

 

  :32النشاط عدد 
الهندسة في مخابر السالمة المهنية 

 أيام 2 60 .المدنية

 مؤسسة تكوين مختصة

معهد الصحة  بالتنسيق مع

أو خبراء والسالمة المهنية 

 .مختصون
  :33النشاط عدد 

 أيام 2 4 الخاصالشراكة بين القطاع العام و
 مؤسسة تكوين مختصة أو

 .خبراء مختصون

 :34النشاط عدد 

 أيام 2 4 .إدارتهاالتصرف في األزمات و
مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون
  :35النشاط عدد 

 10 .اإلنقليزية: اللغات الحية 
39 

 موي

مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :36النشاط عدد  

التصرف في الصفقات وترشيد 
 الشراءات العمومية 

أيام 2 6  

مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :37النشاط عدد 

الشراءات  منظومة التصرف في
 "TUNEPS"العمومية 

أيام 2 20  

الهيئة العليا للشراءات 

 العمومية برئاسة الحكومة

 :38النشاط عدد 

مبادئ علم النفس وتحفيز الموارد 
 البشرية 

أيام 2 4  

مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :39النشاط عدد 

أيام 2 6 مبادئ التنظيم وتوظيف األعوان   
مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :40النشاط عدد 

تحسين االستقبال وتطوير االرشاد 
 اإلداري

أيام 2 8  

مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :41النشاط عدد 
التصرف في ملفات حوادث الشغل 

اإلطار )واألمراض المهنية 
أيام 2 6  

مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون
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القانوني والترتيبي واإلجراءات 
 ( المعمول بها

 
 
 
 
 
 
 3و أ 2وأ 1أ

اإلداريين من 

األصناف 

 األخرى

 و التقنيين

 :42النشاط عدد 

التصرف في عطل المرض طويل 
اإلطار القانوني والترتيبي )األمد 

 ( واإلجراءات المعمول بها

أيام 2 6  

مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :43النشاط عدد 

التصرف الناجع في النزاعات 
المرفوعة ضد اإلدارة وطرق 

تجنيب اإلدارة التعويضات والنتائج 
 السبية 

أيام 2 4  

مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 
 

 :44النشاط عدد 

الرشيدة وسبل ترسيخها  الحوكمة
 في المنظومة اإلدارية التونسية

أيام 2 20  

مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :45النشاط عدد 

أيام 2 20 الحوكمة والقيادات اإلدارية   
مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :46النشاط عدد 

الحوكمة وآليات تعزيز النزاهة 
 والوقاية من الفساد 

أيام 2 20  

مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :47النشاط عدد 

الحوكمة واليقظة االستراتيجية 
 واالستشراف 

أيام 2 20  

مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :48النشاط عدد 
 الحوكمة والحوار االجتماعي 

أيام 2 20  

مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :49النشاط عدد 

التعريف بالمنظومة التعاقدية بين 
القطاع العام والقطاع الخاص وفق 

  1540لسنة  10القانون عدد 

   1540نوفمبر  19المؤرخ في 

أيام 2 20  

مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :50النشاط عدد 

أيام 2 8 تالتراسل االلكتروني بين اإلدارا  
مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :51النشاط عدد 

أيام 2 20 تقنيات التحرير باللغة العربية   
مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :52النشاط عدد 

أيام 2 10 إرساء أنظمة الجودة وتدقيقها   
مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :53النشاط عدد 

أيام 2 6 إعداد أدلة اإلجراءات   
 مؤسسة تكوين مختصة أو

 .خبراء مختصون

 :54النشاط عدد 

أيام 2 10 التصرف في الجودة   
مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون
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 :55النشاط عدد 

الشراكة بين القطاع العام والقطاع 
 الخاص

أيام 2 8  

مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :56النشاط عدد 

أيام 2 6 .السالمة والصحة المهنية  
تكوين مختصة أو مؤسسة 

 .خبراء مختصون

 :57النشاط عدد 

أيام 2 20 مضمون الدستور التونسي  
مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :58النشاط عدد 

أيام 2 12 1543قانون المالية لسنة   
مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

 :59النشاط عدد 

أيام 2 6 الوثائق المتعلقة بالمخطط التنموي  
مؤسسة تكوين مختصة أو 

 .خبراء مختصون

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

 
 
 

 : التعاون الدولي -0

 

يمكن للمركز المشاركة في تربصات تكوينية بالخارج عند االقتضاء حسب العروض 

 : واالتفاقات التي ترد من

 

 و اإلسكان و التهيئة الترابية وزارة التجهيز -

 رئاسة الحكومة -

 وزارة الشؤون الخارجية -

 وزارة التنمية و التعاون الدولي -
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DE 

L’HABITAT  ET DE L’AMENAGEMENT  

DU TERRITOIRE 
AGENCE D’URBANISME DU GRAND TUNIS 

 

 التونسيةالجمهورية 
 واالسكان وزارة التجهيز

 والتهيئة الترابية 

 وكالة التعمير لتونس الكبرى

 
 

 مخطط التكوين 
 لوكالة التعمير لتونس الكبرى

 2112لسنة 
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 محتوى المخطط
 

 

 

-2916-2915خالل سنوات مج التكوين امعطيات إحصائية حول االنجاز الفعلي لبر -1

2914           

 معطيات إحصائية حول الموارد البشرية -2

  حاجيات التكوين -3

 االعتمادات المخصصة للتكوين  -4

 البرنامج السنوي للتكوين  -5

 التعاون الدولي -6

 
 

 المسؤول عن متابعة و انجاز المخطط

 بن عيسىحي تف  السيد

 مدير عام وكالة التعمير لتونس الكبرى

 41195595: الفاكس  41195511 :الهاتف
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 معطيات إحصائية حول االنجاز الفعلي لبرنامج التكوين 1- 

 
 

 16إنجاز   2914أكتوبر 29إلى غاية  ، تمامحور 39 2914تضمن برنامج التكوين لسنة 

 . دورة تكوينية 17في اطار  امحور

 
 

 
 

 
 
 
 
 

2017 2016 

 

د 33.555 د 33.555   
اإلعتمادات المخصصة جملة 

 للتكوين

د 04141.014 د 91.101,919   النفقات الفعلية 

78% 53% 
نسبة استهالك اإلعتمادات   

 المخصصة للتكوين

د 49043555 د 4400555   كتلةاألجور 

9.93% 9.03 % 

نسبة جملة اإلعتمادات 

المخصصة للتكوين من كتلة 

 األجور

9أ ب ج د عملة 1أ  4أ  9أ ب ج د عملة  1أ  4أ  عدد األعوان المستفيدين من  

 19 49 44 9 0 5 0 11 41 41 9 0 5 44 أنشطة التكوين حسب الصنف

عدد األعوان المستفيدين من  ذكور إناث ذكور إناث

 19 99 99 91 أنشطة التكوين حسب الجنس

 المركزي الجهوي المحلي المركزي الجهوي المحلي
 من لمستفيدين األعوان عدد

التكوين حسب التوزيع  أنشطة

 الجغرافي 

 

 
- - 39 - - 35 

33 35 

 

معدل ساعات التكوين بالنسبة 

 للفرد الواحد

 

د 945 د 090   
معدل كلفة التكوين بالنسبة للفرد 

 الواحد
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 معطيات إحصائية حول الموارد البشرية2-
 
 

   :موظفا موزعين كاآلتي 14، 2914 أكتوبر 29تضم وكالة التعمير لتونس الكبرى إلى حدود 
 

  الصنفحسب 

 

 العدد الجملي الصنف

 21 4أ

 16 1أ

 12 9أ

 5 ب

 4 ج

 17 العملة 

 20 الجملة

 
 حسب الخطط الوظيفية 

عاممدير  1  

 مدير 3

 كاهية  مدير  6

 رئيس مصلحة 12

 الجملة 22
 

 

  2017نسبة التأطير العامة بوكالة التعمير لتونس الكبرى خالل سنة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصنف العدد النسبة المئوية حسب الصنف

0أ  82 33,33 %  
8أ  06 19,04 %  
 المجموع العام 44 52,38 %
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 2018لسنة  ات التكوينيحاج3-

 

 

لتحديد حاجياتها و مقترحاتها في  بوكالة التعمير لتونس الكبرى تم التنسيق مع مختلف اإلدارات
  :التالي ثم وقع ضبط البرنامج النهائي 2911خالل سنة  ميدان التكوين

 

 اإلدارة اإللكترونية و اإلعالمية المتخصصة 3-1

 العمل االداري  3-2

الجمهور  الموضوع العدد
 المستهدف

4 ArcGis Server 

أعوان و إطارات 
 من الوكالة

1 Illustrator niveau avancé (étude de cas) 

9 SIG WEB 

1 Administration SGBD 

5 Photoshop avancé 

6 Arc Gis net work 

 التصرف في المخزون 4

الجمهور  الموضوع العدد
 المستهدف

1 PNL et relations professionnelles 

أعوان واطارات من 

 الوكالة

 الحوكمة الرشيدة 7

45 Coaching 

 الصفقات العمومية 11

 هندسة التكوين 12

13 Techniques de présentation 

14 Elaboration d'un plan de classification et de conservation des 

documents et des dossiers 

 الى المعلومةالنفاذ  15

 تقنيات اعداد و تحرير النصوص القانونية:جودة التشريعات  16

 مدونة سلوك و أخالقيات الموظف 14

 التصرف التقديري في الموارد البشرية  11

 1544قانون المالية  17

 تطوير مهارات االستقبال و التواصل 29

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

 
 
 

 2201تبويب الميزانية المرصودة للتكوين لسنة 
 

 

 2112 2117 2116 2015 السنوات

 د 66.999 د 66.999 د 66.999 د 53.499 مصاريف التكوين: 9921الفقرة رقم 

 د 39.999 د 39.999 د 39.999 د 39.999 ملتقيات التكوين:  991الفقرة الفرعية رقم 

 د 5.999 د 5.999 د 5.999 د 5.999 تربصات التكوين:  992الفقرة الفرعية رقم 

 د 1.999 د 1.999 د 1.999 د 1.999 التكوين المستمر:  993الفقرة الفرعية رقم 

 د 39.999 د 39.999 د 39.999 د 14.499 التكوين في اإلعالمية:  994الفقرة الفرعية رقم 
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 8102لسنة البرنامج السنوي للتكوين  - 5
 

 

 

 اإلدارة اإللكترونية و اإلعالمية المتخصصة 5-1
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األنشطة التكوينية العدد
 فترة الجمهور المستهدف

 التكوين
الجهة المكلفة 

 الصنف العدد بالتكوين
4  

Arc Gis Server 
  2، أ1أ 1

مكتب تكوين  5
 أوخبراء مختص  

  في المجال

1  

Illustrator niveau avancé (étude de cas) 

مكتب  تكوين  0 ،2، أ1أ 3
أوخبراء  مختص  

  في المجال 

9  

SIG WEB 

مكتب  تكوين  9 3، أ2، أ1أ 1
أوخبراء  مختص  

   في المجال

1  

Administration SGBD 

  مكتب  تكوين 0 ، 2، أ1أ 3
أوخبراء  مختص  

 في المجال

5  

Photoshop avancé 

  تكوين مكتب  9 3، أ2، أ1أ 1
أوخبراء  مختص  

 في المجال

6  

Arc Gis net work 

  تكوين كتبم 9 3، أ2، أ1أ 24
أوخبراء  مختص  

 في المجال

 التصرف في المخزون 4

 

المركز الوطني  3 أ، ب،ج 2
 لإلعالمية
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   العمل اإلداري 5-2

 العدد
 الموضوع

 
 عدد أيام الجمهور المستهدف

 التكوين
الجهة المكلفة 

 الصنف العدد بالتكوين
1 PNL et relations professionnelles 

 

، 2، أ1أ 16
 3أ

 مكتب تكوين مختص 3

مكتب تكوين مختص  3 3،أ2، أ1أ 16 الحوكمة الرشيدة 7
بالتنسيق مع مصالح 
الحوكمة برئاسة 

 الحكومة
45 Coaching 

 

 مكتب تكوين مختص 3 2أ، 1أ 1

مكتب تكوين مختص  3 3،أ2، أ1أ 16 الصفقات العمومية 11
بالتنسيق مع اللجنة 
العليا للصفقات 
 برئاسة الحكومة

دورات 3 3،أ2، أ1أ 1 هندسة التكوين 12 مكتب تكوين مختص  
بالتنسيق مع وزارة 
التكوين المهني 

 والتشغيل

13 Techniques de présentation 

 

 مكتب تكوين مختص  3 3،أ2أ، 1أ 1

14 Elaboration d'un plan de classification et de 

conservation des documents et des dossiers 

 مكتب تكوين مختص  3  2أ 2

مؤسسة تكوين  3 3،أ2، أ1أ 16 النفاذ الى المعلومة 15
 مختصة أو خبراء في

بالتنسيق مع  المجال 
الهيئة العامة للوظيفة 

 العمومية

 3 ،2، أ1أ 1 تقنيات اعداد و تحرير النصوص القانونية:جودة التشريعات  16
 

مؤسسة تكوين 
مختصة أو خبراء في 

بالتنسيق مع المجال 
القانون مصالح 

والتشريع برئاسة 
 الحكومة

 3،أ2، أ1أ 16 مدونة سلوك و أخالقيات الموظف 14
 ب،ج

مؤسسة تكوين  3
مختصة أو خبراء في 

بالتنسيق مع المجال 
الهيئة العامة للوظيفة 

 العمومية

 التصرف التقديري في الموارد البشرية  11

 

تكوين  مؤسسة 3 2، أ1أ 1
ة أو خبراء في مختص

  المجال

تكوين  مؤسسة 3 3،أ2، أ1أ 16 1544قانون المالية  17
بالتنسيق مع  ةمختص

الهيئة العامة للوظيفة 
 العمومية



 

70 

 

 

 

 
 

 : التعاون الدولي – 6

 

 

الطلبات قتضاء حسب بالخارج عند اال  في تربصات تكوينية  المشاركة وكالةيمكن لل

 :واالتفاقات التي ترد من
 

 واالسكان والتهيئة الترابية وزارة التجهيز -

 رئاسة الحكومة -

 وزارة الشؤون الخارجية -

 كتابة الدولة للتنمية و التعاون الدولي -

 المدرسة الوطنية  لإلدارة -

 

 

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

 

مؤسسة تكوين  3 ، ب،ج3أ 6 االستقبال و التواصلتطوير مهارات  29
مختصة أو خبراء في 

 المجال

حسب  المشاركة في ملتقيات و دورات تكوينية منظمة من هياكل أخرى
 العروض

مكاتب تكوين مختصة   
 وهياكل أخرى


