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  تمھید

  

 

 2022 سنة بعنوان إطاراتھا و أعوانھا لفائدة رسكلة و تكوین حلقات إجراء بمدنین للنقل الجھویة الشركة تعتزم
 .بمدنین الشركة بمقرات المؤسسة داخل الحلقات تكون و التطبیقي الجانب على أساسا ترتكز

 ترسل ثم تعمیره و بتحمیلھ التكوین مكتب یقوم الكراس، ھذا في مضمنة ورامح 03 على التكوین برنامج یحتوي و
  .2022 جوان 24الجمعة   یوم هأقصا أجل في فیھا المشاركة المكتب ینوي التي العروض
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 01 عدد ملحق

 التكوین مكتب التزام

 : ......................................................................................................أسفلھ الممضي إني

 : .....................................................................................................التكوین مكتب مدیر

 :یلي ما بتوفیر التزم

 .)اإلیداع وصل( للمكتب الترخیص من نسخة -
 .الجبائیة التعریف بطاقة من نسخة -
 )cartable(محفظة  -
 )bloc-notes( مالحظات كنش -
 .جاف حبر قلم -
 .یحتوي على ملخص الحلقة) clé USB(حامل ممغنط  -
 .المنجزة التكوینیة للحلقة التقییم بطاقات -
 .المشاركین لفائدة التكوین شھادات -
 )pause café( االستراحة مصاریف -

  

  

 السالم و

  الطابع و اإلمضاء
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 02 عدد ملحق

 التقییم منھجیة على باالطالع التزام

 .............................................................................................................: أسفلھ الممضي إني

 ................................................................................................: ...........التكوین مكتب مدیر

 :العروض تقییم و فرز في التقییم منھجیة على اطلعت بأني أشھد

 لكل المالي و الفني للعرضین النقاط من عدد بإسناد اآلجال في الشركة على الواردة العروض تقییم و فرز یتم

 :یلي كما محور

  النقاط عدد  العناصر
 نقطة 30  المقترح التكوین برنامج

  
 نقطة 50  للمكون الذاتیة السیرة

  
 نقطة 20  المكون قبل من المنجزة المشاریع

  
 نقطة 100  المقترح المالي العرض

  
 نقطة 200  النقاط مجموع

  
  

 ملفاتھا إلتمام نقاط مجموع أعلى على المتحصلة بالمكاتب االتصال یتم حده، على محور لكل التقییم و الفرز عملیة بعد
 .أعاله المذكورة العرض لعناصر التكمیلیة بالمؤیدات

  

 وافقت و اطلعت

  الطابع و اإلمضاء
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 03 عدد ملحق

  توضیحات

 

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

  

 المحاور تعمیر و 2022 لسنة الرسكلة و التكوین ببرنامج المتعلق 02عدد  الشروط كراس بتحمیل التكوین مكتب یقوم
 الرئیس السید باسم 2022 جوان 24الجمعة  یوم صاهأق أجل في إرسالھا ثم ختمھا و إمضائھا مع فیھا سیشارك التي

 :التالي العنوان على المركزي الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا أو السریع البرید عبر العام المدیر

 4100 مدنین 1952 جانفي 18 شارع بمدنین، للنقل الجھویة الشركة" 

 "2022  لسنة تكوین إستشارات یفتح ال

 

 العروض إیداع آجال بخصوص الضبط بمكتب التسجیل تاریخ أو البرید ختم اعتماد یقع. 
  تتضمن رمز ( یجب أن یحتوي العرض على السیرة الذاتیة للمكونQR (طبقا  و برنامج  مفصل للحلقة التكوینیة

 ."مالك"للنموذج المعتمد على موقع 
  مالك"یجب على المكون أن یكون مسجال على موقع". 
 مالك"على موقع  یجب على مكتب التكوین أن یكون مسجال" 
 إضافة  فیھا المشاركة التكوین مكتب ینوي التي بالمحاور الخاصة المالحق على العرض یحتوي أن یجب

  .لكل محور 08و  07الملحقین   إلى

 3 و ،2.  1 المالحق على وجوبا العرض یحتوي أن یجب. 

  

 وافقت و اطلعت

  الطابع و اإلمضاء
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  04 عدد ملحق

 39المحـــور عدد 

  Migration Zimbra: الموضوع

  المقترحالتاریخ   مدة التكوین  المستھدفون

  04: الجملة  -- : تسییر  -- : تنفیذ  04: إطار
  2022 ةیلیوج  أیام 05

  

  النقاط مجموع  العرض عناصر
 )الضارب(

  
  باإلدارة خاص  التكوین بمكتب خاص

  

ني
الف

ض 
عر

ال
  

  25  عدد الساعات التطبیقیة
30  

    

      05  عدد الساعات النظریة

      50  المقترح الموضوع في المكون طرف من المنجزة الحلقات عدد

      20  المقترح الموضوع في المكون طرف من المنجزة المشاریع عدد

لي
لما

ض ا
عر

ال
  

      HT(  100( األداء اعتبار بدون الواحد الیوم كلفة

      ---   )TVA(االداء على القیمة المظافة 

      ---   )TTC(الكلفة الجملیة للحلقة 

  200  المجموع

  اإلمضاء والختم
  

  لجنة الفرزرأي 
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  05 عدد ملحق

 42المحـــور عدد 

  Red Hat Virtualisation Obligatoire Partenaire de Formation certifié Redhat: الموضوع

  التاریخ المقترح  مدة التكوین  المستھدفون

  04: الجملة  -- : تسییر  -- : تنفیذ  04: إطار
  2022 ةیلیوج  أیام 05

  

  النقاط مجموع  العرض عناصر
 )الضارب(

  
  باإلدارة خاص  التكوین بمكتب خاص

  

ني
الف

ض 
عر

ال
  

  25  عدد الساعات التطبیقیة
30  

    

      05  عدد الساعات النظریة

      50  المقترح الموضوع في المكون طرف من المنجزة الحلقات عدد

      20  المقترح الموضوع في المكون طرف من المنجزة المشاریع عدد

لي
لما

ض ا
عر

ال
  

      HT(  100( األداء اعتبار بدون الواحد الیوم كلفة

      ---   )TVA(االداء على القیمة المظافة 

      ---   )TTC(الكلفة الجملیة للحلقة 

  200  المجموع

  اإلمضاء والختم
  

  رأي لجنة الفرز
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  06 عدد ملحق

 43المحـــور عدد 

  Préparation cahier des charges audit sécurité informatique: الموضوع

  التاریخ المقترح  مدة التكوین  المستھدفون

 04: الجملة  -- : تسییر  -- : تنفیذ  04: إطار
  2022 ةیلیوج  أیام 05

  

  النقاط مجموع  العرض عناصر
 )الضارب(

  
  باإلدارة خاص  التكوین بمكتب خاص

  

ني
الف

ض 
عر

ال
  

  25  عدد الساعات التطبیقیة
30  

    

      05  عدد الساعات النظریة

      50  المقترح الموضوع في المكون طرف من المنجزة الحلقات عدد

      20  المقترح الموضوع في المكون طرف من المنجزة المشاریع عدد

لي
لما

ض ا
عر

ال
  

      HT(  100( األداء اعتبار بدون الواحد الیوم كلفة

      ---   )TVA(االداء على القیمة المظافة 

      ---   )TTC(الكلفة الجملیة للحلقة 

  200  المجموع

  اإلمضاء والختم
  

  رأي لجنة الفرز
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   07 عدد  ملحق

  .......)محور عدد ( الحلقات التكوینیة المنجزة من طرف المكون في الموضوع المطلوب

  .............................................................................................: المكون

تاریخ انتھاء 
 التكوین

تاریخ بدایة 
 التكوین

 المستفید
عنوان الحلقة التكوینیة المنجزة من 
 طرف المكون في الموضوع المطلوب

  ر/ع

    1 

    2 

      3  

       4  

       5  

       6  

       7  

  

  إمضاء و ختم مدیر المكتب
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  08 عدد ملحق

  ........)محور عدد ( المشاریع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المطلوب

  : .............................................................................................المكون

 المستفید تاریخ البدایة  تاریخ االنتھاء 
المشاریع المنجزة من طرف المكون 

ر/ع في الموضوع المطلوب  

    1 

    2 

      3 

      4 

      5 

      6 

 

 

  مدیر المكتبإمضاء و ختم 
  

  

  

 


