
مركز اإلعـالم والتكويـن والـدراسـات

والتوثيـق حول الجمعـّيـات

2020ديسمبر 11ملخص لتقرير نشاط املركز إلى غاية 



2020ديسمبر 11غاية إلى التكوين ملحة عن نشاط 

دورات( 05: )التكوينية بمقر المركزالدورات : 1جدول عدد 

دورات(04):بالجهاتالتكوينيةالدورات:2عددجدول

عدد الجمعياتعدد المشاركينالرزنامةمحور التكوين

20203023فيفري 25-24االقتصاد االجتماعي والتضامني

2020جوان 23آليا وشرط التمويل العمومي للجمعيات الخاص بالجمعيات 

2020جوان 24

14

19

12

14

20203024جويلية10التسويق الرقمي للجمعيات :الثقافة الرقمية

202054أكتوبر Excel8-9الرقمية الثقافة 

9877الجمليالعدد 

عدد الجمعياتعدد المشاركينالواليةالرزنامةمحور التكوين

2512المنستير2020سبتمبر 12القيادة والتصرف الحديث في العمل الجمعياتي

3218سوسة2020سبتمبر 13اعداد دليل اإلجراءات للجمعية

2113المهدية2020سبتمبر 19النظام الجبائي الخاص بالجمعيات

1812صفاقس2020سبتمبر 27مويلصياغة مشروع والبحث عن الت: التعاون الدولي والتمويل الخارجي

9655الجمليالعدد 



2020ديسمبر 11التكوين الى غاية نشاط 

دورات( 09: )عن بعدالدورات التكوينية : 3جدول عدد 

2020ديسمبر 11للدورات التكوينية الى غاية الجمليالعدد : 4عدد جدول 

عدد الجمعياتعدد المشاركينالرزنامةمحور التكوين

202086أكتوبر Access22-23الثقافة الرقمية 

2020107أكتوبر 26-24التنمية البشرية والمهارات الحياتية

2020139أكتوبر 28-27التخطيط االستراتيجي للجمعيات

2020107نوفمبر 7-6مسك السجالت واعداد التقارير األدبية والمالية

20201811نوفمبر 12-11اعداد وصياغة المشاريع للجمعيات

20202815نوفمبر 15-4514التصرف المالي والمحاسبي للجمعيات وفق المعيار المحاسبي عدد 

20202820نوفمبر 21-4520التصرف المالي والمحاسبي للجمعيات وفق المعيار المحاسبي عدد 

20203240نوفمبر 19-18اإلطار القانوني والتصرف اإلداري للجمعيات

20202317ديسمبر 11حق النفاذ إلى المعلومة والبيانات المفتوحة

170132الجمليالعدد 

عدد الجمعياتعدد المنتفعين بالتكويندورات تكوينية

9877تكوين حضوري بالمركز

9655تكوين بالجهات

170132تكوين عن بعد

364264الجمليالعدد 



"عزيمة"في مساندة ودعم برنامج " إفادة"مركز دور 

وتفعيال هشة منه، لامواصلة لدعم الجهود الرامية إلى إثراء مساهمة املجتمع املدني في مجابهة جائحة كورونا والحد من تداعياتها على املجتمع وخاصة الفئات•

التي تجتمع ببادرة من مصالح الوزارة املكلفة بالعالقة مع الهيئات 19كوفيدللتوصيات الصادرة عن لجنة مجابهة تداعيات املوجة الثانية لجائحة 

:"عزيمة"لفائدة متطوعي برنامج دورات تكوينية عن بعد 05للجمعيات " إفادة"، نظم مركز الدستورية واملجتمع املدني

 عزيمة"منسق جهوي من شبكة 24لفائدة " االتصال وإدارة األزمات"عن بعد حول الدورة التكوينية األولى، 2020أكتوبر 31يوم".

 منسقا جهويا من شبكة 24عدد من الجمعيات إضافة إلى لفائدة " االتصال وإدارة األزمات"عن بعد حول الدورة التكوينية الثانية، 2020نوفمبر 07يوم

 "عزيمة "

 باملتطوعين قام فيها ممثلون عن جمعية "اإلحاطة النفسية "عن بعد حول الدورة التكوينية الثالثة، 2020نوفمبر 14يومInno peace بتقديم محتوى

الكوفيدبإعداده بالتعاون مع أخصائيين نفسيين وممثلة وزارة الصحة بلجنة قاموتدريبي 

 منسق لبرنامج عزيمة 24ـلفائدة أخصائيين نفسيين يمثلون " التوعية والتحسيس"حول الدورة التكوينية الرابعة، 2020نوفمبر 21يوم.

 05السبت -" وكيفية الحد من آثاره 19كوفيدالضغط النفس ي الناجم عن جائحة " عن بعد حول التكوينية الخامسةالدورة 2020ديسمبر  05يوم

 .عزيمة"وذلك لفائدة عدد من الجمعيات واملنسقين الجهويين لشبكة   .2020ديسمبر 


