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   2022التكوین و الرسكلة لسنة  استشارات

حسب البرنامج المصاحب  2022تعتزم الشركة الجھویة للنقل بمدنین إجراء حلقات تكوینیة لفائدة أعوانھا وإطاراتھا لسنة   
  :فني و مالي: وتحتوي العروض المقدمة من طرف مكاتب التكوین على عرضین

  :على یحتوي كل عرض فني: العروض الفنیة/ 1

 .Agrément)(رخصة مكتب التكوین  -
 )(patente  الجبائیة التعریف بطاقة -
 ) CV Malek-code QR(" مالك" موقع على وجوبا المسجلین السیرة الذاتیة للمكونین -
 .المحتوى الفني لموضوع التكوین -
 ).جداأكید (التكوینیة المنجزة للشركة  بطاقات التقییم للحلقةالتكوین بتسلیم  إلتزام مكتب -

  : تمكین المتكون في كل حلقة تكوین من األدوات التالیة

  USB   Bloc Note / Stylo / Cléموضوع الحلقة التكوینیة مسجل في/شھادة في التكوین /محفظة 

  :العرض المالي/ 2

  .إعتبار األداء الیوم الواحد لحلقة التكوین بدونیتضمن العرض المالي سعر 

  .على حساب مكتب التكوین) (Pause café علما وأن مصاریف اإلستراحة

  : منھجیة التقییم/3

یتم تقییم العروض الواردة على اللجنة تفاضلیا حسب مجموع النقاط المتحصل علیھا في العرضین الفني و المالي و تعتمد 
  :المقاییس التالیة في عملیة التقییم

 ).ریة و التطبیقیة كل على حدهتحدید عدد الساعات النظ( نقطة  30: برنامج التكوین المقترح -
 ).تحدید عدد الحلقات التكوینیة المنجزة من طرف المكون في الموضوع المطلوب(نقطة  50: السیرة الذاتیة للمكون -
 ).تحدید عدد المشاریع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المطلوب( نقطة  20: المشاریع المنجزة من قبل المكون -
 .نقطة 100: العرض المالي المقترح -

  .نقطة 200وبالتالي یكون مجموع النقاط 

 : التالیة العناصر على محور لكل المقدم العرض یحتوي

 مختومة و ممضاة الشروط كراس من 3-2-1 المالحق 
 أداء دون المالي العرض ( إمضائھ و تعمیره بعد المكتب فیھ سیشارك الذي بالمحور الخاص الملحق(. 
 مصالح لدى المعتمد للنموذج وفقا التكوین برنامج CNFCPP 
 رمز على تحتوي أن یجب ( للمكون الذاتیة السیرة( QR  
 07 ملحق( المطلوب الموضوع في المكون طرف من المنجزة للحلقات التفصیلي الجدول(  
 80 ملحق(  المطلوب الموضوع في المكون طرف من المنجزة للمشاریع التفصیلي الجدول( 

 

 



 مدنین 1952 جانفي 18 شارع بمدنین للنقل الجھویة للشركة العام المدیر الرئیس:  السید بإسم المالیة و الفنیة العروض ترسل
 تكوین إستشارات یفتح ال عبارة علیھ یكتب ظرف في 2022 جوان 24 الجمعة یوم أقصاه أجل في السریع البرید عبر 4100

 . 2022 لسنة

 حده على محور لكل العروض تقییم ویتم أكثر أو تكوین محور في المشاركة للمكتب یمكن. 

  :مالحظـــــــة

 إلى جانب النظري )مع تقدیم أمثلة تطبیقیة( تكون حلقة التكوین مرتكزة أساسا على الجانب التطبیقي.  
 المكتب یمكن للشركة أن تقوم بتغییر موعد إنجاز الحلقة التكوینیة حسب ما تقتضیھ الضرورة وبالتنسیق مع. 
 الشركة قاعة مجھزة بكامل مستلزمات التكوین توفر. 
 جمیع الحلقات التكوینیة تكون داخل المؤسسة بمقر الشركة بمدنین.  

 


