
 

 

 

 

 

 

 الشركة الجهوية للنقل بمدنين 

 

 

 02عدد    كراس الشروط

2023المتعلق ببرنامج التكوين و الرسكلة لسنة   
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 2/24                                                                                                                       2023برنامج التكوين والرسكلة لسنة 

 

 

 تمهيد 

 

 

  2023  سنة  بعنوان  إطاراتها  و  أعوانها  لفائدة  رسكلة   و   تكوين  حلقات  إجراء  بمدنين   للنقل  الجهوية  الشركة  تعتزم

 .بمدنين الشركة بمقرات  المؤسسة داخل الحلقات تكون  و  التطبيقي الجانب على أساسا ترتكز

  ترسل   ثم  تعميره  و   بتحميله   التكوين  مكتب   يقوم  الكراس،  هذا  في   مضمنة  محور   19  على  التكوين   برنامج  يحتوي  و

 . 2023 مارس 03 الجمعة  يوم هأقصا أجل في  العروض
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 3/24                                                                                                                       2023برنامج التكوين والرسكلة لسنة 

 

 01 عدد  ملحق

 التكوين  مكتب التزام

 ...................................................................................................... : أسفله )ة(  الممضي  إني

 : ..................................................................................................... التكوين مكتب  )ة(  مدير 

 : يلي  ما بتوفير  التزم

 . (اإليداع وصل) للمكتب الترخيص  من  نسخة -

 . الجبائية  التعريف  بطاقة   من  نسخة -

 ( cartableمحفظة ) -

 ( bloc-notes) مالحظات  كنش -

 . جاف  حبر  قلم -

 ( يحتوي على ملخص الحلقة. clé USBحامل ممغنط ) -

 . المنجزة التكوينية للحلقة التقييم  بطاقات -

 . المشاركين لفائدة  التكوين شهادات -

 ( pause café) االستراحة  مصاريف -

 

 

 السالم و

 الطابع  و  اإلمضاء

 

  



                                                                                              الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 4/24                                                                                                                       2023برنامج التكوين والرسكلة لسنة 

 02 عدد  ملحق

 التقييم  منهجية  على باالطالع التزام

 ........................................................................ ..................: .............. أسفله )ة(  الممضي  إني

 ........ ........ ..... ........................................... ............................. : ........... التكوين مكتب  )ة(  مدير 

 : ضالعرو تقييم  و  فرز  في  التقييم منهجية على  اطلعت بأني أشهد

  كما   محور   لكل   المالي   و   الفني   للعرضين   النقاط   من   عدد   بإسناد   اآلجال  في   الشركة   على   الواردة  العروض   تقييم   و   فرز  يتم 

 : يلي

 النقاط عدد العناصر

 نقطة  30 المقترح  التكوين  برنامج
 

 نقطة  50 للمكون  الذاتية  السيرة
 

 نقطة  20 المكون  قبل  من  المنجزة  المشاريع 
 

 نقطة  100 المقترح  المالي العرض 
 

 نقطة  200 النقاط  مجموع 
 

 

  ملفاتها   إلتمام  نقاط  مجموع  أعلى  على  المتحصلة  بالمكاتب   االتصال  يتم   حده،  على  محور  لكل  التقييم  و   الفرز  عملية  بعد 

 . أعاله  المذكورة العرض   لعناصر  التكميلية بالمؤيدات 

 

 وافقت  و اطلعت

 الطابع  و  اإلمضاء
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 5/24                                                                                                                       2023برنامج التكوين والرسكلة لسنة 

 03 عدد  ملحق

 توضيحات 

 

 . النظري  جانب  إلى ( تطبيقية  أمثلة  تقديم  مع ) التطبيقي  الجانب  على  أساسا  مرتكزة التكوين حلقة   تكون •

 .  المكتب  مع   وبالتنسيق الضرورة تقتضيه ما  حسب التكوينية الحلقة إنجاز  موعد بتغيير   تقوم   أن للشركة يمكن  •

 . التكوين مستلزمات  بكامل  مجهزة  قاعة الشركة  توفر •

 . بمدنين الشركة ات بمقر المؤسسة  داخل تكون التكوينية  الحلقات  جميع  •

 

  المحاور   تعمير   و  2023  لسنة   الرسكلة  و   التكوين   ببرنامج  المتعلق  02عدد    الشروط   كراس  بتحميل  التكوين  مكتب   يقوم 

  الرئيس   السيد   باسم  2023  مارس   03الجمعة    يوم   أقصاه  أجل  في   إرسالها   ثم  ختمها   و  إمضائها  مع   فيها   سيشارك  التي

 : التالي العنوان على   المركزي الضبط  بمكتب   مباشرة إيداعها  أو  السريع  البريد  عبر العام  المدير

 4100 مدنين 1952 جانفي 18 شارع  بمدنين، للنقل  الجهوية  الشركة" 

 " 2023   لسنة  02عدد  تكوين إستشارات  يفتح ال

 

 .العروض  إيداع آجال بخصوص  الضبط  بمكتب   التسجيل تاريخ   أو البريد  ختم  اعتماد  يقع  •

للمكون • الذاتية  السيرة  العرض على  التكوينية   برنامج مفصل( و  QRتتضمن رمز  ) يجب أن يحتوي    للحلقة 

 .طبقا للنموذج المعتمد على موقع "مالك" 

 .يجب على المكون أن يكون مسجال على موقع "مالك"  •

 مسجال على موقع "مالك"يجب على مكتب التكوين أن يكون  •

 . فيها المشاركة  التكوين  مكتب  ينوي التي  بالمحاور الخاصة المالحق  على العرض يحتوي   أن يجب •

  ظرف منفصل يكتب عليه عدد المحور و يحتوي على العرضين المالي و الفني   يكون كل محور في  يجب أن •

   .ظرفين منفصلين  في 

 ال يمكن المشاركة بأكثر من مكون في كل محور.  •

  المسند   ترخيصيجب أن يحتوي العرض على ال(  formateur publicفي صورة المشاركة بمكون عمومي ) •

 (. autorisationللمكون )

 . 3 و  ،2.  1 المالحق على وجوبا العرض يحتوي   أن يجب •

 

 وافقت  و اطلعت

 الطابع  و  اإلمضاء
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 24/ 6                                                                                                                                                                                                    2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 04 عدد  ملحق

 03المحـــور عدد 

 . دارةإل ا سمجل  ءعضاوأ كةرلشا  في ر لمتص ئية زالجوا  نيةدلما ليةؤولمس وا ميةو لعما تكا رلشا كمةوح : الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 10الجملة:  --تسيير:  02تنفيذ:  08إطار: 
 2023 مارس أيام 03

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 24/ 7                                                                                                                                                                                                    2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 05 عدد  ملحق

 18المحـــور عدد 

 Confection et Réparation Radiateur d’eau: الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 04الجملة:  --تسيير:  03تنفيذ:  01إطار: 
 2023 أفريل  أيام 03

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 الفرز رأي لجنة 
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 24/ 8                                                                                                                                                                                                    2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 06 عدد  ملحق

 21المحـــور عدد 

 لعملية ا راءاتإلجوا  نية ولقانا بنوالجا:  مية و لعما والمنشآت  تسساؤبالم بها عإلنتفاا زال  لتي ا ت الولمنقا في رف لتصا: الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 10الجملة:  --تسيير:  --تنفيذ:  10إطار: 
 2023 جوان أيام 03

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 24/ 9                                                                                                                                                                                                    2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 07 عدد  ملحق

 31المحـــور عدد 

 (ريلتجاا طلنشاوا مجة ر لبوا ق لتنسي ا) لإلستغال ا إدارة وانلألع دةلقياا حة ول تقنيات :  الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 14الجملة:  04تسيير:  --تنفيذ:  10إطار: 
 2023 مارس أيام 03

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 الساعات التطبيقية عدد 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 10/24                                                                                                                                                                                                    2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 08 عدد  ملحق

 34المحـــور عدد 

 Red Hat Virtualisation Obligatoire Partenaire de Formation certifié Redhat:  الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 04الجملة:  --تسيير:  --تنفيذ:  04إطار: 
 2023مارس  أيام 05

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 

 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 11/24                                                                                                                                                                                                    2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 09 عدد  ملحق

 37المحـــور عدد 

 الداخلي التدقيق    عمل  لتطوير المعتمدة االعالمية  التطبيقات: الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 04الجملة:  --تسيير:  --تنفيذ:  04إطار: 
 2023 مارس أيام 03

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 12/24                                                                                                                                                                                                    2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 10 عدد  ملحق

 38المحـــور عدد 

 التأمين مصلحة   عمل  لتطوير المعتمدة االعالمية  التطبيقات: الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 04الجملة:  --تسيير:  --تنفيذ:  04إطار: 
 2023 أفريل  أيام 03

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 الساعات النظرية عدد 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 13/24                                                                                                                                                                                                    2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 11 عدد  ملحق

 40المحـــور عدد 

 والرسكلة  التكوين مصلحة   عمل  لتطوير المعتمدة االعالمية  التطبيقات :الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 04الجملة:  --تسيير:  --تنفيذ:  04إطار: 
 2023 جوان أيام 03

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 14/24                                                                                                                                                                                                     2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 12 عدد  ملحق

 45المحـــور عدد 

 1 التزويد و  الشراءات مصلحة   عمل لتطوير  المعتمدة  االعالمية التطبيقات التطبيقات: الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 04الجملة:  --تسيير:  --تنفيذ:  04إطار: 
 2023 أفريل  أيام 03

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 15/24                                                                                                                                                                                                    2023لسنة    برنامج التكوين و الرسكلة

 13 عدد  ملحق

 46المحـــور عدد 

 2 التزويد و  الشراءات  مصلحة   عمل  لتطوير المعتمدة االعالمية  التطبيقات: الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 04الجملة:  --تسيير:  --تنفيذ:  04إطار: 
 2023 ماي أيام 03

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 16/24                                                                                                                                                                                                    2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 14 عدد  ملحق

 47المحـــور عدد 

 1 التصرف مراقبة   مصلحة  عمل  لتطوير المعتمدة االعالمية  التطبيقات: الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 04الجملة:  --تسيير:  --تنفيذ:  04إطار: 
 2023جوان  أيام 03

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ض 
عر

ال
ي

مال
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 17/24                                                                                                                                                                                                   2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 15 عدد  ملحق

 48المحـــور عدد 

 2 التصرف مراقبة   مصلحة  عمل  لتطوير المعتمدة االعالمية  التطبيقات: الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 04الجملة:  --تسيير:  --تنفيذ:  04إطار: 
 2023 جويلية  أيام 03

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 18/24                                                                                                                                                                                                     2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 16 عدد  ملحق

 49المحـــور عدد 

 Concevoir et mettre en place son SAEIV (système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageur) 1: الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 04الجملة:  --تسيير:  --تنفيذ:  04إطار: 
 2023 أوت أيام 03

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 لجنة الفرز رأي 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 19/24                                                                                                                                                                                                     2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 17 عدد  ملحق

 50المحـــور عدد 

 Concevoir et mettre en place son SAEIV (système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageur) 2: الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 04الجملة:  --تسيير:  --تنفيذ:  04إطار: 
 2023 سبتمبر  أيام 03

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 20/24                                                                                                                                                                                                   2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 18 عدد  ملحق

 52المحـــور عدد 

 2 المغازة عمل  لتطوير المعتمدة االعالمية  التطبيقات: الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 04الجملة:  --تسيير:  --تنفيذ:  04إطار: 
 2023 أفريل  أيام 03

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 21/24                                                                                                                                                                                                     2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 19 عدد  ملحق

 58المحـــور عدد 

 Zimbra  9: الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 03الجملة:  --تسيير:  --تنفيذ:  03إطار: 
 2023 مارس أيام 05

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 22/24                                                                                                                                                                                                     2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 20 عدد  ملحق

 59المحـــور عدد 

 Mise à jour site web : Wordpress: الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 03الجملة:  --تسيير:  --تنفيذ:  03إطار: 
 2023 مارس أيام 05

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

 

 23/24                                                                                                                                                                                                     2023برنامج التكوين و الرسكلة لسنة  

 21 عدد  ملحق

 60المحـــور عدد 

 VMware vSphere: الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 03الجملة:  --تسيير:  --تنفيذ:  03إطار: 
 2023 جوان أيام 05

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ض 
عر

ال
ي

مال
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 



                                                                                                                                                                                 الشركة الجهوية للنقل بمدنين                            

24                                                                                                                                                                                                           2023برنامج التكوين والرسكلة لسنة 24/

 

 22 عدد  ملحق

 61المحـــور عدد 

 Oracle Database : Administration: الموضوع

 التاريخ المقترح  مدة التكوين  المستهدفون 

 03الجملة:  --تسيير:  --تنفيذ:  03إطار: 
 2023 ماي أيام 05

 

 النقاط مجموع  العرض  عناصر
 (الضارب)

 
 التكوين بمكتب خاص

 باإلدارة  خاص
 

ي 
فن

 ال
ض

عر
ال

 

 25 عدد الساعات التطبيقية 
30 

  

   05 عدد الساعات النظرية 

   50 المقترح  الموضوع في  المكون طرف  من  المنجزة الحلقات عدد

   20 المقترح  الموضوع  في   المكون طرف   من  المنجزة المشاريع  عدد

ي
مال

 ال
ض

عر
ال

 

   100 ( HT) األداء  اعتبار بدون  الواحد اليوم  كلفة

   --- ( TVA)  المضافة على القيمة  األداء

   --- (TTCالكلفة الجملية للحلقة )

 200 المجموع 

 اإلمضاء والختم 
 

 رأي لجنة الفرز 

 


