
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      البيانات الشخصية

 .الجمهورية التونسية-والية الكاف -معتمدية تاجروين  -1791مارس  1: تاريخ الوالدة ومكانها

 .متزوج وأب ألربعة أطفال: الحالة االجتماعية

 .الجمهورية التونسية-والية الكاف - 9117حي فلسطين تاجروين  8 :عنوان اإلقامة

 :tahar7150@gmail.com.البريد  االلكتروني

 7781080810700: الهاتف

 

 المؤهالت العلمية

مرحلة تكوين متصرفين مستشارين ) شهادة الدراسات العليا المتخصصة في علم األرشيف    0222-0220

 (في الوثائق واألرشيف

 المعهد العالي للتوثيق –جامعة منوبة                        
 

 (اختصاص تصرف مالي)شهادة األستاذية في علوم التصرف    1991-1991

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف –جامعة صفاقس                        

 

 (اختصاص رياضيات وعلوم )شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي     1991-1991

 المعهد الثانوي بتاجروين                       

 
 

 العصيدي الطاهر دمحم



 

 

 الخبرة المهنية

 متصرف رئيس في الوثائق واألرشيف :الرتبة          منذ فيفري

 كاهية مدير :  الخطة الوظيفية                0201

 وزارة التجارة وتنمية الصادرات                       

 وية نهج غانا ونهج بيار دي كوبرتن ونهج الهادي نويرةزا                      

 1221تونس 

                   
 متابعة تنفيذ عناصر البرنامج الوطني للتصرف في الوثائق اإلدارية الخاص بالوزارة؛ ●                     

اإلشراف على تنفيذ إجراءات التصرف في األرشيف الوسيط ●                        

 ؛(الخ...التحويل،اإلتالف،الترحيل،)

اإلشراف على إعداد برامج تكوين أعوان المصالح اإلدارية المكلفين بمسك الوثائق جارية ●                         

 ؛ (األرشيف الجاري)االستعمال

  .  للبرنامج السنوي لنشاط اإلدارة الفرعية للوثائق اإلدارية في وضع الخطوط الرئيسية اإلسهام●                       

 
 خبير في فرز الوثائق العامة          0202 نوفمبر

 " الوثائق الذكية "مؤسسة ركن الشموخ العالمية للمقاوالت          0201جـانفي 

 ، سلطنة عمان111، الرمز البريدي 111ب .صجعالن بني بو حسن                                 

 

بالجهات الحكومية لقاءات تعريفية  حول خدمات فرز الوثائق العامة إعداد وتقديم  -

  :المعنية بتطبيق قانون الوثائق والمحفوظات

 

 شركة المطاحن العمانية :09/12/0202

 شركة بيئة: 20/11/0202

 شركة مسقط لتوزيع الكهرباء: 21/11/0202

 شركة نماء القابضة: 20/11/0202

 
 خبير وثائق ومحفوظات        0229أكتوبر  

 هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان        0202أكتوبر  

 ، سلطنة عمان112العذيبة، الرمز البريدي  091ب .ص                            

 
 

 :المهام الرئيسة                           

 اإلسهام الفني في إعداد مشروع نظام للوثائق العامة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في 



 المجال؛        

 إعداد األدوات اإلجرائية لنظام إدارة الوثائق بالوحدات الحكومية المعنية؛ 

 متابعة األعمال المتعلقة بوضع نظام إدارة الوثائق حيز التنفيذ؛ 

 تدريب الموظفين على استخدام نظام إدارة الوثائق؛ 

 فيما يحال من مواضيع؛ إبداء الرأي وتقديم استشارات فنية 

 ؛دراسة المسائل التقنية وتقديم المقترحات والتصورات لتطوير العمل 

  لعامة بالجهات الحكومية المعنيةااإلشراف الفني على فرز الوثائق. 

 

 المنجزة األعمال ملخص : 

 

اإلشراف الفني على إعداد القائمة االسمية للوثائق الخصوصية بالجهات الحكومية  - 1

حول التكشيف على الوثائق  إعداد وتقديم دورات تدريبية)بسلطنة ُعمان المعنية

الخصوصية و إعداد قائمتها االسمية للموظفين المكلفين بمسك الوثائق الخصوصية 

 (:الجارية

 وزارة القوى العاملة:  10/20/0212           

 وزارة التجارة والصناعة:  20/21/0212           

 (محافظة مسقط )مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط :  10/21/0212           

 الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي:  09/20/0211           

 الهيئة العامة للصناعات الحرفية:  21/21/0211           

 شؤون القانونيةوزارة ال:  21/21/0211           

 نمية االجتماعيةوزارة الت:  10/10/0211           

 (المجموعة األولى)اإلسكان وزارة :  20/21/0210           

 (المجموعة الثانية)اإلسكان وزارة :  21/21/0210           

 جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة:  11/21/0211           

 (المجموعة األولى ) الهيئة العامة لحماية المستهلك :  08/12/0211           

 (المجموعة الثانية ) الهيئة العامة لحماية المستهلك :  29/12/0211           

 (إثراء )الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات :  11/21/0210           

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات:  20/20/0211           

 بلدية ظفار:  11-11/12/0211           

 األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط:  11/20/0211           

 مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار:  29/12-00/10/0211      



 المتحف الوطني:  11/20/0219           

 الهيئة العامة للتعدين:  01/12/0219           

 (ريادة ) الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :  00/20/0219           

 اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان:  01/20/0219           

 شركة المطاحن العمانية:  20/29/0219           

 الهيئة العمانية لألعمال الخيرية:  20/21/0202           

 

 

    اإلسهام في إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها بالجهات  -0

 :بسلطنة ُعمان الحكومية المعنية

 وزارة القوى العاملة 

 وزارة التجارة والصناعة 

  (محافظة مسقط) مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط 

 زن واالحتياطي الغذائيالهيئة العامة للمخا 

 الهيئة العامة للصناعات الحرفية 

 وزارة الشؤون القانونية 

 وزارة التنمية االجتماعية 

 وزارة اإلسكان 

 واإلدارية للدولة جهاز الرقابة المالية 

 الهيئة العامة لحماية المستهلك 

 

 إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها بالجهات الحكومية المعنية  -1

 :بسلطنة عمان     

  (إثراء )الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات 

 مركز الوطني لإلحصاء والمعلوماتال 

 للمجلس األعلى للتخطيطمانة العامة األ 

 مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار 

 بلدية ظفار 

 المتحف الوطني 

 الهيئة العامة للتعدين 



  (ريادة ) الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي 

 بلدية مسقط 

 اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان 

 أجل التنمية الهيئة العامة للشراكة من 

 شركة المطاحن العمانية 

 

  اإلشراف الفني على تطبيق جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها  -0

حول تطبيق  دورات تدريبيةإعداد وتقديم )  بالجهات الحكومية المعنية بسلطنة عمان

جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها للموظفين المكلفين بمسك 

 : (الوثائق الخصوصية الجارية

 (المجموعة األولى) الهيئة العامة للصناعات الحرفية :  00-01/21/0210           

 (المجموعة الثانية )الهيئة العامة للصناعات الحرفية :  00-01/21/0210           

 (المجموعة األولى) وزارة التجارة والصناعة :  11-10/20/0210           

 (المجموعة الثانية) وزارة التجارة والصناعة :  01-00/20/0210           

 (المجموعة الثالثة) وزارة التجارة والصناعة :  09-09/20/0210           

 الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي:  00-01/29/0210           

 (محافظة مسقط ) مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط :  29-29/12/0210           

 وزارة الشؤون القانونية:  29-29/21/0211           

 (المجموعة األولى) وزارة القوى العاملة :  01-00/20/0210           

 (المجموعة األولى) وزارة التنمية االجتماعية :  12-11/21/0210           

 (المجموعة الثانية) وزارة التنمية االجتماعية :  10-11/20/0210           

 (المجموعة الثانية) وزارة القوى العاملة :  11-10/21/0210           

 جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة:  01-00/20/0210           

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات:  19-19/11/0211           

 (المجموعة األولى) وزارة اإلسكان :  11-10/21/0211           

 (المجموعة الثانية) وزارة اإلسكان :  01-00/21/0211           

 الهيئة العامة لحماية المستهلك:  20-29/20/0210           

 األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط:  01-00/20/0210           

 مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار:  21-29/21/0210           

 (المرحلة األولى) بلدية ظفار :  29-19/21/0219           



 (المرحلة الثانية) بلدية ظفار :  21-20/20/0219           

 (المجموعة األولى )بلدية مسقط :  29-12/29/0219

 (المجموعة الثانية) بلدية مسقط :  11-10/29/0219      

 (المجموعة الثالثة) بلدية مسقط :  01-00/29/0219      

 اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان:  09-12/20/0219           

 الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي:  01-01/11/0219     

 الهيئة العامة للشراكة من أجل التنمية:  00-09/21/0202       

 

اإلشراف الفني على تطبيق إجراءات إدارة الوثائق الوسيطة بالجهات الحكومية المعنية  -1

إجراءات إدارة الوثائق حول تطبيق  دورات تدريبيةإعداد وتقديم ) بسلطنة عمان

 : (لموظفي دوائر الوثائق الوسيطة
 

/ مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط / الهيئة العامة للصناعات الحرفية :  00-09/20/0211       

هيئة الوثائق / وزارة التنمية االجتماعية / وزارة الشؤون القانونية 

 .والمحفوظات الوطنية

 

وزارة البلديات  /وزارة القوى العاملة / وزارة التجارة والصناعة :  10-11/10/0211       

 / جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة / اهاإلقليمية وموارد المي

المركز  (/إثراء) الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات

 .الوطني لإلحصاء والمعلومات

  

 دائرة تجميع الوثائق بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية:  29-12/21/0211                                               

 (ترحيل المحفوظات)                          

 

 دائرة تجميع الوثائق بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية:  21/21/0211

 (انتقاء الوثائق الوسيطة)                          

 

لوزارة موارد المياه والبلديات أقسام البريد والوثائق بالمديريات العامة :  12-10/29/0210       

 .اإلقليمية بالمحافظات

 

األمانة العامة للمجلس  /الهيئة العامة لحماية المستهلك  /وزارة اإلسكان :  11-19/12/0210       

 .األعلى للتخطيط



 

 .القوى العاملةوزارة :  09-11/21/0219       

 

 " إثراء" الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات  : 11/21/0219                          

 (.حلقة عمل تلخيصية)                                        

 

  أقسام البريد   /بلدية ظفار  /مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار :  10-19/21/0219                                            

 .والوثائق لفروع الوزارات والهيئات العامة بمحافظة ظفار

 

 

 

بالجهات الحكومية المعنية اإلشراف الفني على تطبيق الخطة الوطنية لفرز الوثائق العامة  -1

 :بسلطنة عمان

  مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط 

 وزارة التجارة والصناعة 

 البلديات اإلقليمية وموارد المياه وزارة 

 التنمية االجتماعية  وزارة 

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 

 مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار 

 الهيئة العامة للصناعات الحرفية 

 بنك التنمية العماني 

 األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 

 الهيئة العامة لحماية المستهلك 

 وزارة القوى العاملة 

 (إثراء ) ية الصادراتالهيئة العامة لترويج االستثمار وتنم 

 

 

حول فرز الوثائق العامة للموظفين أعضاء لجان الفرز  إعداد وتقديم دورات تدريبية -0

 :عمان بالجهات الحكومية المعنية بسلطنة
 

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات:  09/10/0211           

 (فرز ملفات الضمان االجتماعي )وزارة التنمية االجتماعية :  11/21/0211           

 وزارة القوى العاملة:  00/21/0210           



 الهيئة العامة للصناعات الحرفية:  01/21/0210           

 الهيئة العامة لحماية المستهلك:  10/21/0219           

 (فرز شامل) وزارة التنمية االجتماعية:  19/12/0219           

 

 

 

 

 

 اإلشراف الفني على تحديث جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها -9

 :عمان بالجهات الحكومية المعنية بسلطنة
 

 الهيئة العامة لحماية المستهلك. 

 وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه. 

 وزارة القوى العاملة 

 بلدية ظفار 

 وزارة الشؤون القانونية 

 

حول تحديث جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام  دورات تدريبيةإعداد وتقديم  -9

 :عمان الجهات الحكومية المعنية بسلطنةتصنيفها لموظفي دوائر الوثائق ب

 وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه:  21-29/21/0219           

 العاملةوزارة القوى :  29-12/21/0219           

 

 :بداء الرأي وتقديم استشارات في مجال االختصاصإلإعداد ورقات عمل  -12

  ورقة عمل 10:  8710سنة. 

  ورقات عمل 7: 8712سنة. 

  ورقة عمل 19: 8711سنة. 

  ورقة عمل 17: 8710سنة. 

  ورقة عمل 19: 8719سنة. 

  ورقة عمل 10: 8718سنة. 

  ورقات عمل 0: 8717سنة. 

  ورقات عمل 1 :8787سنة. 



 

 متصرف مستشار في الوثائق واألرشيف:الرتبة      0229مــــاي  

 كاهية مدير الوثائق اإلدارية:الخطة الوظيفية       0229 أكتوبر 

 وزارة التجارة والصناعات التقليدية                         

  1778تونس  -شارع خير الدين باشا 09                        

 متابعة تنفيذ عناصر البرنامج الوطني للتصرف في الوثائق اإلدارية الخاص بالوزارة؛ ●                        

 ؛(الخ...التحويل،اإلتالف،الترحيل،)اإلشراف على تنفيذ إجراءات التصرف في األرشيف الوسيط ●                        

اإلشراف على إعداد برامج تكوين أعوان المصالح اإلدارية المكلفين بمسك الوثائق جارية ●                          

 ؛ (األرشيف الجاري)االستعمال

  .  للبرنامج السنوي لنشاط اإلدارة الفرعية للوثائق اإلدارية في وضع الخطوط الرئيسية اإلسهام●                         

 

 مستشار في الوثائق واألرشيفمتصرف :الرتبة     0221ديسمبر 

 رئيس مصلحة التوثيق:الخطة الوظيفية    0229 يمــــــا

 وزارة التجارة والصناعات التقليدية                       

  1778تونس  -شارع خير الدين باشا 09                       

في تصور وإعداد وتنفيذ أدوات العمل المتعلقة بوضع عناصر البرنامج الوطني للتصرف في  اإلسهام●                        

 ؛(الخ...القائمة االسمية،جداول مدد استبقاء الوثائق،)الوثائق اإلدارية حيز التطبيق

 تثمين دور األرشيف في تحقيق جدوى العمل اإلداري؛●                       

 .تدريب المختصين في األرشيف على كيفية تطبيق مختلف إجراءات التصرف في األرشيف الوسيط●                       

 

 

 متصرف مستشار في الوثائق واألرشيف:الرتبة     0220مــــاي  

 وزارة السياحة والتجارة والصناعات التقليدية     0221ديسمبر 

  1778تونس  -شارع خير الدين باشا 09                       

 القيام باألعمال الفنية لتنفيذ إجراءات التصرف في األرشيف الوسيط؛ ●                       

  ؛(طلبة المعهد األعلى للتوثيق بتونس)تأطير المتدربين الخارجيين في مجال األرشيف●                       

                 .وثائق العمومية واألرشيفتنفيذ البرنامج الوطني لفرز ال ●                      



 

 المعلومات تقنية
 

، نظام معالجة MS Excel ، نظام الجداولMS Word معالجة النصوص":Windows"نظام التشغيل -

 .الخ...Power point، نظام MS Accessقاعدة البيانات 

 .والتراسل اإللكتروني  تاالنترن -

 

 اللغات

 المخاطبة الكتابة 

 ضعيف متوسط جيد ممتاز ضعيف متوسط جيد ممتاز 

    X    X العربية

   X    X  الفرنسية

 X     X   اإلنجليزية

 

 أخرى واهتمامات أنشطة

 

 (الصنف ث)8770منخرط بالمجلس الدولي لألرشيف سنة *

 8770منخرط بالجمعية التونسية للمتصرفين في األرشيف منذ سنة *

 ، والرياضة والمطالعة ، الرسم الكاريكاتوري*

 شهادات الشكر والتقدير

 

تطبيق األدوات اإلجرائية لنظام إدارة " شهادة شكر وتقدير من وزارة القوى العاملة لتقديم ورشة عمل   -1

 . 87/78/8712-17خالل الفترة " الوثائق الخصوصية 

" إدارة الوثائق الوسيطة " ية شهادة شكر وتقدير من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتقديم دورة تدريب -8

 . 87/72/8711-89خالل الفترة 

 . 8711من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ألداء المهام واألعمال لعام شهادة شكر وتقدير  -0
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