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مػعياث حىى الهيهل املهلف بالىفار الى املػلىمت   

بمػهذ جىوس للترجمت 

 

 الهيهل املهلف بالىفار

الخعت  البريذ إلالنترووي املنهي الهاجف الفالس

 الىظيفيت

  الاسم واللقب الشجبت

 

مىقؼ الىاب 

www.itrat.nat.tn 

 

 

 الػىىان الاجتماعي

مػهض جىوـ 

للترحمت، مضًىت 

 -bloc yالثلافت، 

شاعع مدمض 

 جىوـ-الخامـ 

70 028 365 

70028360 

70028361 

144 024 99 

benhmidadorsaf@gmail.com 1ؤ عئِـ مصلحت 
دسصاف بً 

 حميذة

هائب املهلف بالىفار إلى املػلىمت 

الخعت  البريذ إلالنترووي املنهي الهاجف الفالس

 الىظيفيت

 الاسم واللقب الشجبت

70 028 365 

70028360 

70028361 

99 018 037 

Benammar.aicha.omri@gmail.

com 
 غاائت الػمشر  3ؤ ------
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مػعياث حىى معالب الىفار إلى املػلىمت الىاسدة غلى الهيهل  -1
 

 ظشيقت وسود املعلب ظالب املػلىمت الصىسة املعلىبت للىفار إلى املػلىمت
غذد 

 ظلبالم
مقتعفاث مً 

 املػلىمت

وسخت 

 إلنتروهيت
 وسخت وسقيت

غلى غين 

 املهان

شخص مػىىر 

(2) 

شخص ظبيعي 

(1) 

البريذ 

 إلالنترووي

منتب 

 الضبغ

  X   X  X 1 

  X  X   X 2 

  X   X  X 3 

  X   X  X 4 

  X   X  X 5 

  X  X   X 6 

  X  X   X 7 

        8 

        9 

        10 

هائب -5صحفي، -4ػالب، -3باخث، -2مىاػً غاصي، -1: شخص ظبيعي1

. خؼب-5إصاعة، -4مىظمت، -3حمػُت، -2شغهت، -1: شخص مػىىر 2
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مػعياث حىى مآى معالب الىفار إلى املػلىمت  -2
 

الشد غلى 

معلب 

 التظلم

سبب 

التظلم 

(3) 

معلب جظلم 

لذي سئيس 

 الهيهل

سبب 

 الشفض

معلب 

جمت 

إلاجابت 

غليه 

 بالشفض

معلب 

جمت 

إلاجابت 

غليه 

 بالقبىى 

 ظبيػت املػلىمت املعلىب الىفار إليها
غذد 

 املعالب

     X 
وسخت وعكُت مً ؤغضاص اإلاىاظغة الضازلُت بػىىان ؾىتي 

2015/2016 

1 

     X 

وسخ مً غلىص إؾضاء زضماث ؤبغمها اإلاػهض زالٌ ؾىتي  -

2017-2018 

حضٌو جفصُلي للمىذ اإلاؿىضة مً ػغف مػهض جىوـ  -

-2016للترحمت لفائضة الىصاصًاث والجمػُاث لؿىىاث

2017-2018-2019 

ل  - مداطغ الجلؿاث الخاصت باللجىت الفىُت بالخمٍى

 2019-2018-2017-2016الػمىمي لؿىىاث 

-2017-2016مداطغ حلؿاث مجلـ اإلاؤؾؿت لؿىىاث  -

2 
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2018-2019-2020 

بُاهاث مخػللت باإلحغاءاث اإلاخبػت الزخُاع مىخب مغاحؼ  -

 2018-2017-2016خؿاباث إلاػهض جىوـ للترحمت للفترة 

     X 
 وسخ مً غلىص إؾضاء زضماث إلاضة مدضوصة و التي ؤبغمها-

  إلى خض آلان2017مػهض جىوـ للترحمت مىظ ؾىت 

3 

     X 

ت مً زالٌ ؾىتي -  وسخت مً غلىص هغاء ملغ شاعع الحٍغ

2016-2017 

 2017وسخت مً غلض هغاء ملغ ههج ؾاخل الػاج ؾىت -

غ مفصل خٌى وشاغ مػهض جىوـ للترحمت مً -  ماي 01جلٍغ

 مغؾل إلى الؿُض وػٍغ الشؤون 2016 هىفمبر 08إلى غاًت 

 الثلافُت

 2016 إلى 2014مداطغ حلؿاث اإلاجلـ الػلمي مً -

ت-  مىافلت وػاعة ؤمالن الضولت غلى هغاء ملغ شاعع الحٍغ

 401/2006وزُلت شغح ألاؾباب لخىلُذ ؤمغ ؤلاخضار -

 2016-2015مىافلت وػاعة اإلاالُت غلى ميزاهُت اإلاػهض -

غ اليشاغ الؿىىي اإلاغؾلت إلى الىػاعة مً -  إلى 2014جلاٍع

4 
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2016 

 2016 إلى 2014مداطغ حلؿاث مجلـ اإلاؤؾؿت مً -

 واإلاصاصكت

غ مػهض الترار بسصىص ملغ ههج اإلايؿخيري -  2014جلٍغ

 

     X 

ش -   01وسخت مً مدظغ احخماع مجلـ اإلاؤؾؿت بخاٍع

 (الىلؼت اإلاخػللت بملترخاث الخؼؽ الىظُفُت) 2020صٌؿمبر 

كغاع الؿُضة اإلاضًغة الػامت بسصىص مؼلب الخؼت - 

 الىظُفُت لفائضة ؤخض ؤغىان مػهض جىوـ للترحمت

5 

     X 

ش  - وسخت مً الاجفاكُت اإلابرمت مؼ مدام بخاٍع

01/01/2015 

كائمت الخضماث اإلالضمت مً ػغف مدام مىظ ؾىت  -

2016 

 وسخ مً فىاجير الخالص -

 مغاؾلت اإلاػهض إلى عئِـ الهُئت الػلُا للؼلب الػمىمي -

وسخت مً شًُ لفائضة مدام ملابل اؾدشاعة خٌى بغهامج 

6 
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 الخيىًٍ

     X 

غ خٌى ػلباث الػغوض  - اإلاخػللت " الاؾدشاعاث"جلٍغ

بخيلُف مدام ؤو شغهت مهىُت للمداماة لىُابخه لضي 

ت والخػضًلُت  اإلاداهم والهُأث اللظائُت وؤلاصاٍع

 2018/2019/2020والخدىُمُت لؿىىاث 

ش  - وسخت مً الاجفاكُت اإلابرمت مؼ مدام بخاٍع

01/01/2015 

كائمت الخضماث اإلالضمت مً ػغف مدام مىظ ؾىت  -

2016 

 وسخ مً فىاجير الخالص -

 مغاؾلت اإلاػهض إلى عئِـ الهُئت الػلُا للؼلب الػمىمي -

وسخت مً شًُ لفائضة مدام ملابل اؾدشاعة خٌى  -

 بغهامج الخيىًٍ

ت خٌى الخضماث اللاهىهُت اإلابرمت مؼ مدام  .مظهغة جفؿيًر

7 

غ الغفع، -2عفع اإلاؼلب، -1: أسباب التظلم3 غضم إجاخت اإلاػلىمت في -5غضم إجاخت حؼء مً اإلاػلىمت، -4 آلاحاٌ، اهلظاء-3غضم جبًر

. غضم اإلالضعة غلى صفؼ اللُمت اإلاالُت اإلاؼلىبت-6الشيل اإلاؼلىب، 
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مػعياث حىى الالتزام باليئش التلقااي للمػلىمت - 3
 

 س/ع املػلىمت وئشث لم جيئش لم جحين مالحظاث

   X 1 الؿُاؾاث والبرامج التي تهم الػمىم 

   X 2 كائمت مفصلت في الخضماث التي ٌؿضيها للػمىم 

اإلاػهض الٌؿلم شهاصاث ؤو وزائم 

 للمىاػً

الشهاصاث التي ٌؿلمها للمىاػً والىزائم  --------- ------- -----------

ت للحصٌى غليها والشغوغ وآلاحاٌ  الظغوٍع

 وألاػغاف واإلاغاخل اإلاخػللت بئؾىاصها

3 

   X 4 ؤلاػاع اللاهىوي اإلاىظم ليشاغ الهُيل 

   X 5 اإلاهام اإلاىوىلت إلُه 

   X 6 جىظُمه الهُىلي 

   X 7 غىىاهه وملغاجه الفغغُت 

   X 8 هُفُت الىصٌى إليها 

   X 9 اإلايزاهُت اإلاغصىصة له مفصلت 

   X  اإلاػلىماث اإلاخػللت بالبرامج والاهجاػاث طاث

 الصلت بيشاػه

10 

   X  ،كائمت إؾمُت في اإلايلفين بالىفخظ إلى اإلاػلىمت 11 
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ؤلاؾم والللب، الغجبت، : جخظمً البُاهاث الخالُت

ض ؤلالىترووي اإلانهي،  الخؼت الىظُفُت، البًر

 الهاجف والفاهـ

اإلاػهض الًلضم زضماث مباشغة 

 للمىاػً

كائمت الىزائم اإلاخىفغة لضًه إلىتروهُا ؤو وعكُا  --- ---- -------- ----------

 واإلاغجبؼت بالخضماث التي ٌؿضيها الهُيل

12 

 13 شغوغ مىذ الترازُص التي ٌؿضيها الهُيل --------- ---------- ----------- الًمىذ الهُيل جغازُصا

ًخم وشغ الاؾدشاعاث غبر مىظىمت 

 Tunepsجىهابـ

الصفلاث الػمىمُت اإلابرمجت واإلاصاصق غلها  --------- ---------- ------------

 وهخائج جىفُظها

14 

غ الهُئت الغكابُت  جىحه وسخت مً جلاٍع

إلى ؾلؼت ؤلاشغاف ووسخت إلى مدىمت 

 اإلاداؾباث

X    غ هُئاث الغكابت ػبلا للمػاًير اإلاهىُت جلاٍع

 الضولُت

15 

  X   الاجفاكُاث التي حػتزم الضولت الاهظمام ؤو

 اإلاصاصكت غليها

16 

اإلاػلىماث ؤلاخصائُت والاكخصاصًت والاحخماغُت  X   جم الخدُين مؼ مػهض ؤلاخصاء

غ اإلاؿىخاث ؤلاخصائُت  بما في طلً الىخائج وجلاٍع

 ػبم ملخظُاث كاهىن ؤلاخصاء

17 
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 جىحُه وسخت إلى وػاعة اإلاالُت -

جىحُه وسخت إلى عئاؾت  -

 الحيىمت

 X   اإلاػلىماث اإلاخػللت باإلاالُت الػمىمُت زاصت

 اإلاخػللت باإلايزاهُت

18 

  X   مػؼُاث مخػللت باإلاضًىهُت الػمىمُت

والحؿاباث الىػىُت وهُفُت جىػَؼ الىفلاث 

 وؤهم مؤشغاث اإلاالُت

19 

  X   اإلاػلىماث اإلاخىفغة خٌى البرامج والخضماث

 الاحخماغُت

20 

   X  ؤلاػاع اللاهىوي والترجُبي اإلاىظم للىفاط إلى

 اإلاػلىمت

21 

   X  صلُل ؤلاحغاءاث اإلاخػلم بالىفاط إلى اإلاػلىمت

 والحصٌى غليها

22 

   X  اإلاؼبىغاث اإلاخػللت بمؼالب الىفاط وإحغاءاث

 الخظلم

23 

  X  غ الهُيل خٌى الىفاط إلى اإلاػلىمت  24 وشغ جلاٍع

 جم مؤزغا إخضار مىكؼ واب حضًض للمػهض وجيلُف غىن بيشغ اإلاػؼُاث وجدُُنها:مالحظت . 
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ت الػمل لتنشيس حق الىفار إلى املػلىمت - 4
ّ
 2020-2019خع

 

املتذخلىن املسؤوى ألاوئعت ألاهذاف 
دسجت 

ألاولىيت 

سصهامت التىفيز 

امليزاهيت 
جقّذم 

إلاهجاص 

إجشاءاث 

جصحيحي

ة 
جاسيخ البذايت 

جاسيخ 

الاهتهاء 

وطؼ هظام .1

هاحؼ لخللي 

مؼالب الىفاط 

والغص غليها 

وطؼ صلُل إحغاءاث 

غملي خٌى مؿاع جللي 

مؼالب الىفاط إلى 

. اإلاػلىمت

اإلايلف 

بالىفاط إلى 

اإلاػلىمت 

وهائبه 

اإلاضًغ الػام -

عئِـ زلُت -

الحىهمت 

 
2019 

 

ــــــــــــــــــــــ 

 
0 

 

ؤهجؼ 

الضلُل 

 

ت  إخضار لجىت اؾدشاٍع

خٌى الحم في الىفاط إلى 

اإلاػلىمت 

اإلايلف بالىفاط إلى اإلاػلىمت 

وهائبه 
 

14 

 2019ماعؽ
 0 ــــــــــــــــــــــ

إخضار 

اللجىت 
 

إصضاع ميشىع صازلي 

ت  لحث اإلاصالح ؤلاصاٍع

غلى حؿهُل مهمت اإلايلف 

. بالىفاط

جىػَؼ وسخ مً اللاهىن .1

 2016 لؿىت 22ألاؾاس ي غضص

 2016 ماعؽ 24مؤعر في 

اإلاخػلم بالحم في الىفاط إلى 

 2019 
 

ــــــــــــــــــــ 

 

0 

 

ؤهجؼ 
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. اإلاػلىمت اإلاىظم غلى ألاغىان

جم جىػَؼ وسخ مً ملغع .2

إخضار لجىت الىفاط إلى 

. اإلاػلىمت

الخدؿِـ اإلاباشغ بالحم في .3

. الىفاط إلى اإلاػلىمت

إغضاص .2

مسؼؽ جيىٍني 

خٌى الىفاط إلى 

اإلاػلىمت  

يُت  جىظُم صوعة جيٍى

ت  لفائضة ؤلاػاعاث اإلاغهٍؼ

والجهىٍت 

ىِخين لفائضة  بغمجت صوعجين جيٍى

 ؤًام 3 ؤغىان إلاضة 6
ــــــــــــــــــــ  2020 

3180 

ث .ص

جمذ 

البرمجت 
 

جدؿِـ .3

مسخلف 

ؤلاػاعاث 

ت خٌى  ؤلاصاٍع

كاهىن الىفاط 

إلى اإلاػلىمت 

جىظُم ًىم جدؿِس ي 

خٌى الىفاط إلى اإلاػلىمت 

جىظُم ًىم صعاس ي خٌى الىفاط 

إلى اإلاػلىمت 

 ؤهجؼ  ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 2019 

 ؤهجؼ  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ جم جىظُم غضًض الجلؿاث جىظُم حلؿاث غمل إغضاص .4
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إحغاءاث 

غ  وآحاٌ لخؼٍى

وجدُين مىكؼ 

الىاب في ما 

ًخػلم بىاحب 

اليشغ الخللائي 

غ وجدُين  خٌى جؼٍى

مىكؼ الىاب بالخيؿُم 

مؼ إصاعة ؤلاغالمُت 

لخدُين مىكؼ اإلاػهض بالخيؿُم 

مؼ إصاعة ؤلاغالمُت 

إخضار .5

مىكؼ واب 

زاص بالهُيل 

في صىعة غضم 

جىفغه 

طبؽ آحاٌ إلهجاػ مىكؼ 

الىاب الخاص بالهُيل 

. 2018جم إخضار مىكؼ واب حضًض للمػهض وطلً بػض اللُام باؾدشاعة زالٌ شهغ ؤوث في صىعة غضم جىفغه 

وطؼ .6

إحغاءاث في 

مجاٌ 

الخصغف في 

الىزائم 

وألاعشُف 

طبؽ ؤؾالُب وآلُاث 

جىظُم ألاعشُف 

وجصيُف الىزائم 

ت  ؤلاصاٍع

جّم تهُئت فظاء زاص بدفظ -

الىزائم  

 ؤهجؼ     

جيلُف غىن لإلشغاف غلى هظا 

.الفظاء  

 ؤهجؼ  0   

يُت في مدىع  جىظُم صوعة جيٍى

La gestion électronique des 

 ؤهجؼ  2.800   
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documents et archivage 

électronique 

 غىن إصاعي ؾىت 20لفائضة 

2019 

جىظُم ًىم صعاس ي خٌى -

الخصغف في ألاعشُف 

 ؤهجؼ  0   

يُت في  جم بغمجت صوعة جيٍى

الخصغف في الىزائم وألاعشُف 

 2020زالٌ ؾىت 

جمذ  4.200   

البرمجت 
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مػعياث غامت حىى إلاجشاءاث املتخزة لتنشيس حق الىفار إلى املػلىمت - 5

 

الاقتراحاث 

 والتىصياث

إلاجشاءاث املتخزة في مجاى التصشف في 

 الىجائق وألاسشيف

مػعياث حىى الذوساث التنىيييت 

املتػلقت بتنشيس حق الىفار إلى 

 املػلىمت

 ملخص لخعت الػمل التي جم إغذادها ومذي جقذم إلاهجاص

جّم تهيئت فضاء خاص بحفظ الىجائق - 

إلاداسيت وجهليف غىن لإلششاف غلى هزا 

. الفضاء

ججميؼ وحفظ ألاسشيف املتىفش باملخاصن -

 في اهتظاس املػالجت الفىيت

التيسيق مؼ إلاداسة الفشغيت للتىجيق - 

وألاسشيف بالىصاسة للتذسيب غلى 

استػماى جذاوى التىصيف الػلمي 

 ومذد الاستبقاء للىجائق وألاسشيف

بشمجت جشبص غىن باإلداسة الفشغيت - 

 للتىجيق وألاسشيف مؼ مصالح الىصاسة

مئاسلت املػهذ في اليىم الذساس ي / 1

 13حىى الىفار إلى املػلىمت بتاسيخ 

حق الىفار إلى ") 2021ديسمبر  

التئشيػاث والتحذياث : املػلىمت

امللنيت الفنشيت استثىاء لحق الىفار 

 (إلى املػلىمت

 

  اهجاص مىقؼ واب جذيذ يتالءم مؼ ألاحذاث واملستجذاث

ووئاط املػهذ ومل ما يفيذ املىقؼ وحاجت املتصفح 

للمػلىمت، ورلو بػذ القيام باستئاسة خالى شهش أوث 

2018. 

 وئش املػعياث التاليت غلى مىقؼ واب املػهذ وهي :

غىىان املقش الشئيس ي للمػهذ، أسقام الهىاجف والػىاويً 

الالنتروهيت، التىظيم الهينلي، قائمت اسميت لشؤساء 

. الهيامل الخاصت به غلى مىقؼ الىاب

  الػمل دوسيا غلى وئش مختلف أوئعت املػهذ 

الخاصت " الفايسبىك"غلى صفحت التىاصل الاجتماعي 

 .باملػهذ وغلى مىقؼ الىاب

 

 


