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 استشارة ختص حلقة تكوين

 اإلستشارة  موضوع :1الفصل

جامعة إطارات  دورة تكوينية لفائدةعتزم جامعة صفاقس اجراء استشارة الختيار مكتب تكوين لتنظيم وتنشيط ت
 :  موضوع حولهلا واملؤسسات اجلامعية التابعة  صفاقس

 Infographie (Photoshop et Illustrator) رسومات الحاسوب

بقاعة حماضرات مبدينة صفاقس جمهزة بالوسائل  2017 نوفمربشهر وتكون خالل  أيام ثالثالدورة متتد مدة اجناز 
 السمعية والبصرية الالزمة لتنشيط احملاضرات.

 يتم حتديد موعد الدورة بالتنسيق بني مكتب التكوين وإدارة اجلامعة. 

 اإلعالميةلتقنيني يف لالتحكم وحسن استعمال يف وسائل رسومات احلاسوب هتدف هذه الدورة التكوينية إىل 
 .طارات جامعة صفاقس ومؤسساهتاإل( 2أ، 1أ) 

 املستهدفون: :2الفصل 

 .%25و النقصان بنسبة أقابل للزيادة  (2، أ1أ) إطارا 20 عدد

 الوثائق والشروط املطلوبة : :3الفصل

 بالنسبة للمكون  -1
  العهد معمرة بدقة ، حديثةللمكوننيالسرية الذاتية 
  بالنسبة للمكون  واالختصاصاملستوى التعليمي نسخ مطابقة لألصل من الشهادات اجلامعية تثبت

املقرتح مع وجوب إضافة شهادة معادلة بالنسبة للمكون املتحصل على شهادة مسلمة من مؤسسة 
 تعليم عال خاصة. 

  قل من مخس أتكون  أاليف امليدان ويشرتط  هوجتربتوثائق تثبت اخلربة املطلوبة للمكون املقرتح
ممضاة من مكتب التكوين تبني أن املكون نشط دورات تكوينية يف وتكون مرفوقة بشهادة  سنوات

  احملور املطلوب.
 بالنسبة ملكتب التكوين -2

  يف مجيع صفحاهتا مع إضافة اإلمضاء واخلتم  االستشارةيلتزم مكتب التكوين بالتأشري على فصول
 والتاريخ يف الصفحة األخرية.
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  ة مسبقة من اإلدارة وبعد اإلدالء مبربرات قوافدون م مكتب التكوين بعدم تعويض أي مكونالتزام
 التغيري.

  ويتعهد أو أي مكان آخر يقرتحه التزام مكتب التكوين باستعمال القاعة املخصصة للتكوين باملركز
 بتوفري الشروط البيداغوجية الالزمة والوسائل البيداغوجية للتكوين حسب طبيعة احملور.

 ة بالنسبة لألعوان العموميني الذين مت اقرتاحهم لتنشيط هذه ترخيص للقيام هبذه الدورة التكويني
 الدورة التكوينية.  

 التالية:  األدوات املتكون من نيمتك 
 CDمضغوط قرص و  Bloc Note مفكرةو  على قلم جافحيتوي على برنامج و ملف ورقي  -

 خيص حلقة التكوين.
 شهائد يف التكوين  -
يف كل  (Pause-Café)ات بالقاعة مع اسرتاحة قهوة توفري املاء عند تقدمي احملاضرات والورش -

قطع مرطبات صغرية احلجم وقارورة ماء نصف  2تتكون من قهوة، عصري، عدد  حصة تكوين
 لرت.

ارسال قائمات احلضور إىل اإلدارة ممضاة من قبل املشاركني ومتضمنة وجوبا اسم املكون  -
 وإمضاءه.

 رضاء املشاركني.ارسال البطاقات التقييمية املتعلقة بقياس  -
 اإلدارة يتعني على مكتب التكوين يف صورة عجزه عن إجناز الدورة التكوينية املسندة له ان يعلم -

 بذلك ومبربراته قبل موعد انطالق الدورة بثالثة أيام على األقل.
 طريقة تقدمي العرض:: 4الفصل 

للدورة ويشتمل مجيع الشروط املطلوبة  األداءالثمن اجلملي كامل  التايل:عرض املايل على النحو تقدمي ال -1
 .أعاله إليهاويكون ثابت وغري قابل للمراجعة يف حدود العدد والنسبة املشار  3بالفصل عدد 

 املكونني أوتقدمي املكون  -2
ضبط روزنامة لتوزيع احلصص واحملاضرات يتم تقدمي ختطيطا مفصال حملتوى برنامج الدورة التكوينية مع  -3

اجلامعة ويلتزم  إدارةويتعهد وكيل املكتب بتنفيذ الربنامج الذي تقدم به والذي ميكن تعديله باالتفاق مع 
 حلقة التكوين حسب ما ورد يف عرضه الفين مبا يف ذلك املكونني املقدمني يف العرض. بإجراء

ط املتفق عليها او عدم احرتام العرض الفين املقدم مبناسبة الشرو  إحدىويف صورة مالحظة عدم احرتام 
 اإلخالل وإعالم مكتبالقيام بالتكوين فان للجامعة احلق يف عدم خالص كامل مثن احللقة حمل 

االعرتاض او املطالبة  األحوالحال من  بأيالتكوين بالنقائص املسجلة وال ميكن ملكتب التكوين 
 بتعويضات
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 حيتوي قاعة احملاضرات اليت سوف تقام فيها دورة التكوين.تقدمي املكان الذي  -4

 

 منهجية فرز العروض: : 5الفصل 

 : على املنهجية التالية باالعتماديتم اختيار مكتب التكوين   
 األقل مثنا إىل األكثر مثنا.ترتب العروض املالية من  (1
 :  ا يليكم  20و  0: يسند للمرتشح عددا يرتاوح بني  يتم تقييم العرض الفين (2

 8 : ،   الدكتوراه7 : ،  املستار6 : الشهادة العلمية: األستاذية -
 اخلربة العامة: -

 0:  سنوات 3سنة إىل  من 
  1سنوات :  5سنوات إىل  3من 
  2:  واتسن 10 سنوات إىل 05من 
  3:  واتسن 10أكثر من 

 يف اجملال: اخلربة -
  0سنوات:  3أقل من 
  3 سنوات : 5إىل  3من    
  4:  سنوات 10إىل  5من 
  5:  سنوات 10أكثر من 

 نقاط  4الدورة:  برنامج -

 16/20ويتم قبول املرتشح الذي قدم عرضا ماليا أقل مثنا وحتصل على عدد ال يقل عن 

  طريقة املشاركة: :6الفصل  

" ال يفتح استشارة ختص حلقة تكوين  جيب ان توجه العروض يف ظرف ال حيمل اسم العارض ويكتب عليه عبارة
يد مضمون الوصول او رب عن طريق ال "Infographie (Photoshop et Illustrator)رسومات احلاسوب " ولح

 صفاقس 1مبكتب الضبط على العنوان التايل: جامعة صفاقس طريق املطار كلم  اإليداععن طريق  أوالربيد السريع 
 .7201 نوفمرب 71اجلمعة  جل لقبول العروض من قبل مكتب الضبط باجلامعة يومأخر أوحدد 
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