
 الجمهورية التونسية    

 رئاسة الحكومة     

 

 " دعوة للترشح " 

  تكوينسنوي للحول اختيار مكونين لتنفيذ برنامج 

بدعوة فادة" القيام "إيعتزم مركز االعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "

ورات دلتنفيذ مكونين من األشخاص الطبيعيين ختيار للمرة الثانية ال    (Appel à candidatures)"للترشح

 . 2020واملندرج ضمن برنامج تكوين سنة "اإلعالم الجمعياتي وإدارة اتصاالت األزمات" تكوينية في محور 

وعلى الراغبين في املشاركة في "الدعوة للترشح " االطالع على كيفية املشاركة املبين على موقع مركز 

 صفحة التواصل االجتماعي الخاصة به: "مركز إفادة للجمعيات" وعلى www.ifeda.org.tn"افادة" على: 

 :الترشح ملف-1

 الوثائق التالية: وجوبايتضمن  

 التخصص العلمي او املنهي مع مالءمتهايتعين  التيالتكوين  محاور  محور اومطلب مشاركة يحدد  -

 للمترشح.

 .السيرة الذاتيةنسخة من   -

  .العلميةئد نسخة من الشها -

  .مجال التكوينالتجارب في  -

 .الدراسات وأث و في مجال البحالتجارب  -

 الترشح.موضوع  حاور امل اوالتكوين حول املحور  برنامجلعناصر و ملخص تقديم  -

 : املعتمدة في اختيار املترشحين املقاييس-2

 يتم اختيار املترشحين باعتبار عناصر التقييم التالية:

 نقاط 5املستوى العلمي:  -

 نقاط 9التجربة املهنية:  -

 نقاط 7التجربة في مجال التكوين:  -

 نقاط 4التجربة في مجال البحوث أو الدراسات:  -

 

 



 

 املسند العدد 05عدد النقاط : الشهادة العلمية 

  01 االستاذية

  03 شهادة املاجستير

شهادة الدكتوراه، شهادة الخبرة في املحاسبة، الشهادة الوطنية 

 ملهندس 

05  

 املسند  العدد 09عدد النقاط:  التجربة املهنية

  03 سنوات 2الى  0من 

  05 سنوات 6الى  3من 

  07 سنوات 10الى  7من 

  09 سنة فما فوق  11

 املسندالعدد  07عدد النقاط:  الخبرة في مجال التكوين

  01 دورات تكوينية 3اقل من 

  03 دورات تكوينية   3

  05 دورات تكوينية   6الى  4من 

  07 دورات تكوينية فما فوق  7

 املسند العدد 04عدد النقاط:  الخبرة في مجال البحوث والدراسات

  0 بحوث 0

  02 بحوث أو دراسات   2الى  1من 

  04 بحوث أو دراسات فما فوق  3

   املتحصل عليهالجملي العدد 

 التأجير:-3

أعاله  مبينعن كل محور تكوين  ( يومين02)مين الدورات التكوينية ملدة تأيقتض ي نظام التكوين باملركز 

يتولى مركز "افادة " تأجير املكونين باالعتماد على مقرر داخلي تم و  ساعات عن اليوم الواحد. (06)بحساب 

 :كالتاليمن خالله ضبط مختلف األصناف من الرتب والوظائف 

 ساعةبحساب الاملقدار الخام  املستوى املوازي للتأجير

 لتكوين( ل01الواحدة )

 دينار 25 ةيأستاذ تعليم عالي واستاذ محاضر ومتصرف عام ومتصرف رئيس والرتب املواز 

 دينار 20 أستاذ مساعد للتعليم العالي ومتصرف عام ومتصرف مستشار والرتب املوازية

 دينار15 أستاذ تعليم ثانوي ومتصرف والرتب املوازية

 

 



يتم ترتيب املشاركين في التكوين من غير املوظفين بإحدى  للمركز وفق املقرر الداخليوتجدر اإلشارة انه  

 أعاله باعتبار الشهادة العلمية.الرتب املذكورة 

املنزه  2037شارع معاوية بن ابي سفيان  66بمكتب الضبط ملركز "افادة" مباشرة  الترشح ملفاتتودع و 

 السريع او مضمون الوصول في نفس العنوان.أو عن طريق البريد السابع 

بدخول   (17.00مساء)على الساعة الخامسة  2020 جوان 24ليوم  الترشحاتوحدد اخر اجل لقبول 

 الغاية

 

 

 

 

 

 


