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 عروض التكوین المهني
في مستوى مؤهل التقني السامي

الملحق إلى التعریف بعرض الجهاز الوطني للتكوین المهني في یهدف هذا 
مستوى مؤهل التقني السامي ولمزید االرشادات أنظر العناوین المفیدة في آخر 

 وزارة التكوین المھني والتشغیل
 الوكالة التونسیة للتكوین المھني
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المهني مسالك أخرى للنجاح والحصول على شهادات معترف بها وتمكن إلى جانب التوجیه الجامعي توفر منظومة التكوین 
 من :

 كسب الكفایات والمهارات التي یتطلبها سوق الشغل.  -1

 دعم حظوظ االندماج في الحیاة النشیطة بفضل تكوین في اختصاصات ذات قابلیة عالیة. -2

 كسب القدرة على االنتصاب للحساب الخاص. -3

 التكوین المستمر.التدرج في سلم الشهادات بفضل  -4

/ I  نظام التكوین المهني وخصائصه 
 2008فیفري  11المؤرخ في  2008لسنة  10یحضى التكوین المهني الیوم بإطار قانوني خاص به (القانون عدد  )1(

 والمتعلق بالتكوین المهني) ینظم سیره وتدخالته وفق معاییر مضبوطة ومقاییس محددة. 

ین ومستشارین في االعالم والتوجیه المهني ومستشاري تدریب وینتدب یشرف على التكوین إطار من المكون )2(
 المكونون من بین المهندسین والفنیین السامین ویخضعون قبل مباشرة مهامهم إلى تربصات بیداغوجیة.

ینجز التكوین باالعتماد أساسا على نمط التكوین بالتداول الذي یحتم أن تصبح المؤسسة االقتصادیة فضاءا تكوینیا  )3(
 بما یضمن للشبان اكتساب المهارة في مستواها التطبیقي والعلمي. 

االعتبار  یعتمد التكوین المهني برامج تكوینیة توضع بمشاركة المهنیین، وتأخذ عملیة إعداد هذه البرامج في )4(
 المواصفات المستوجب اعتمادها في إطار االختصاص وفق مستلزمات التطور التكنولوجي.

نظام التكوین المهني مرتبط بعالقة شراكة مع جهاز االنتاج، بحیث أن المؤسسة هي شریك اإلدارة في العمل  )5(
تكوین مهني جدیدة أو توسیع أو إعادة  التكویني في مختلف مراحله بدءا بالمشاركة في الدراسات الالزمة إلحداث مراكز

المشاركة في وضع االختصاصات والبرامج التكوینیة وٕانجاز العملیات التكوینیة عبر التكوین إلى هیكلة مراكز موجودة 
 بالتداول والتدریب المهني.

/II التسجیل بمؤسسات التكوین المهني العمومیة والخاصة  
 .المهني العمومیة مفتوح لكافة الناجحین في امتحان البكالوریاإن الترشح للتسجیل بمؤسسات التكوین  

 .2018ودورة فیفري  2017یتضمن التكوین بمؤسسات التكوین المهني العمومیة دورتین رئیسیتین: دورة سبتمبر  
 هناك إمكانیة االنتفاع بخدمات المبیت داخل مؤسسات التكوین المهني العمومیة. 

 عروض التكوین المهني في مستوى مؤهل التقني السامي  8
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مدة  االختصاص المركز
 التكوین

 طاقة االستیعاب
سبتمبر  نوع الباكالوریا

2017 
فیفري 
2018 

 
س

تون
 

المركز القطاعي للتكوین في 
الكھرباء وصیانة المعدات 

 البیوطبیة بتونس

تقني سام في صیانة المعدات  
العلوم التقنیة / ریاضیات/ العلوم  53 0 2.5 البیوطبیة

 التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

العلوم التقنیة / ریاضیات/ العلوم  18 0 2.5 تقني سام في كھرباء البناء
 التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

المركز القطاعي للتكوین في 
 اإلكساء بتونس

تقني سام في الجودة في صناعة 
 كافة الشعب 0 16 2.5 المالبس

 تقني سام في التصمیم واإلبتكار
 كافة الشعب 32 16 2.5 في صناعة المالبس 

المركز القطاعي للتكوین في 
الصناعات اإللكترونیة 

 والكھربائیة بتونس

تقني سام في تقنیات التصمیم 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  32 32 2 للصناعة اإللكترونیة

 التجریبیة / العلوم اإلعالمیةالعلوم 
تقني سام في تقنیات اإلنتاج 

 العلوم التقنیة / ریاضیات  32 32 2 للصناعة اإللكترونیة
 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

تقني سام في اآللیة واإلعالمیة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  32 32 2 الصناعیة

 اإلعالمیةالعلوم التجریبیة / العلوم 

المركز القطاعي للتكوین في 
 االتصاالت بحي الخضراء

تقني سام في البنى التحتیة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  43 86 2.5 والشبكات

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

تقني سام في التسویق والوسائل 
 28 58 2.5 متعددة الوسائط

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
التجریبیة / العلوم اإلعالمیة  العلوم

 إقتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوین في 
الصناعات الغذائیة بحي 

 الخضراء

تقني سام في التصرف في الصیانة 
 13 16 2.5 الصناعیة

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة  

 إقتصاد وتصرف
والتعبئة في تقني سام في التغلیف 

 ریاضیات / العلوم التجریبیة 0 12 2.5 الصناعات الغذائیة

المركز القطاعي للتكوین في 
 الصیانة الصناعیة بالوردیة

تقني سام في التصرف في الصیانة 
 64 64 2.5 الصناعیة

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة 

 إقتصاد وتصرف

القطاعي للتكوین في المركز 
 اإلكساء بحلق الوادي

تقني سامي في الجودة في صناعة 
 كافة الشعب 16 0 2.5 المالبس 

تقني سام في التصمیم واالبتكار 
 كافة الشعب 16 0 2.5 في صناعة المالبس

المركز القطاعي للتكوین في 
 مھن الخدمات بقمرت

 إقتصاد وتصرف / ریاضیات  0 64 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالیة
 العلوم التجریبیة

 كافة الشعب 48 48 2.5 تقني سام في التجارة

 كافة الشعب 0 64 2.5 تقني سام في التجارة الدولیة

 كافة الشعب 0 48 2.5 مساعد مدیریة

المركز القطاعي للتكوین في 
 مھن البناء ابن سینا

 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 16 2 تقني سام في تكییف الھواء
 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

 32 32 2 مسیر أشغال بناء
 العلوم التقنیة / ریاضیات 

العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة  
 إقتصاد وتصرف

تقني سام في البیئة والطاقة 
 16 0 2.5 إختصاص حراري وصحي

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
التجریبیة / العلوم اإلعالمیة العلوم 

 إقتصاد وتصرف
تقني سام في تطویر األنظمة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 16 2.5 الذكیة واإلعالمیة الصناعیة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة
 
 

 مؤھل التقني السامي المؤمنة بالوكالة التونسیة للتكوین المھنيقائمة اختصاصات  
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مدة  االختصاص المركز
 التكوین

 طاقة االستیعاب
سبتمبر  نوع الباكالوریا

2017 
فیفري 
2018 

 
أریانة

المركز القطاعي للتكوین في  
 فنون الطباعة بأریانة

تقني سام في تقنیات اإلتصال 
 كافة الشعب 0 24 2.5 اختیار تحضیر أشغال الطباعة

المركز القطاعي للتكوین في 
میكانیك السیارات والنقل 

 بأریانة

تقني سام في صیانة ومصلحة بعد 
 كافة الشعب 16 32 2.5 البیع للسیارات

 
منوبة

 

المركز القطاعي للتكوین في 
 األشغال العمومیة بالمرناقیة

 16 32 2 مسیر أشغال عمومیة
 العلوم التقنیة / ریاضیات 

العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة  
 إقتصاد وتصرف

تقني سام في صیانة وخدمات ما 
بعد البیع لمعدات األشغال 

 العمومیة
 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 16 2.5

 العلوم التجریبیة

المركز القطاعي للتكوین في 
 اإللكترونیك بالدندان

تقني سام في اآللیة واإلعالمیة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  64 64 2 الصناعیة

 العلوم التجریبیة /العلوم اإلعالمیة

المركز القطاعي للتكوین في 
 اإلكساء بمنوبة

الجودة في صناعة تقني سام في 
 كافة الشعب 43 32 2.5 المالبس

تقني سام في أسالیب صناعة 
 كافة الشعب 14 16 2.5 المالبس

تقني سام في التصمیم واإلبتكار 
 كافة الشعب 29 0 2.5 في صناعة المالبس

 
س

بن عرو
 

المركز القطاعي للتكوین في 
 48 16 2 مسیّر أشغال بناء البناء ببن عروس

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة  

 إقتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوین في 
 مھن الخدمات بحمام األنف

 إقتصاد وتصرف / ریاضیات  0 16 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالیة
 العلوم التجریبیة

 كافة الشعب 16 16 2.5 مساعد مدیریة

 كافة الشعب 32 16 2.5 في التجارة تقني سام

 كافة الشعب 0 16 2.5 تقني سام في التجارة الدولیة

 
س

بن عرو
 

المركز القطاعي للتكوین في 
مھن النقل واللوجستیك ببرج 

 السدریة
 إقتصاد وتصرف / ریاضیات  64 64 2 لوجستیكي في التوزیع

 العلوم التجریبیة

المركز القطاعي للتكوین في 
 المیكاترونیك ببرح السدریة

تقني سام في اآللیة واإلعالمیة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  64 64 2 الصناعیة

 العلوم التجریبیة

تقني سام في تصمیم وصناعة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  32 32 2.5 القوالب واألدوات

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

االتصاالت اختیار تقني سام في 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  48 64 2 إعالمیة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 16 2.5 تقني سام في كھرباء البناء
 العلوم التجریبیة

المركز القطاعي للتكوین في 
 النسیج ببئر القصعة

تقني سام في الجودة في صناعة 
 كافة الشعب 16 16 2.5 المالبس

تقني سام في التصمیم واإلبتكار 
 كافة الشعب 16 32 2.5 في صناعة المالبس

المركز القطاعي للتكوین 
والتقنیات التطبیقیة في الجلد 

 بمقرین

 كافة الشعب 13 0 2.5 تقني سام في إنتاج األحذیة

 كافة الشعب 48 32 2.5 تقني سام في التجارة
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مدة  االختصاص المركز
 التكوین

 طاقة االستیعاب
سبتمبر  نوع الباكالوریا

2017 
فیفري 
2018 

 
نابل

 

المركز القطاعي للتكوین في 
 0 48 2 مسیّر أشغال بناء البناء بسلیمان

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة 

 إقتصاد وتصرف

للتكوین في المركز القطاعي 
 الصیانة بنابل

 16 16 2 تقني سام في كھرباء البناء
 العلوم التقنیة / ریاضیات 

العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة 
 إقتصاد وتصرف

تقني سام في التصرف في الصیانة 
 32 32 2.5 الصناعیة

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة  

 وتصرفإقتصاد 

 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 16 2 تقني سام في تكییف الھواء
 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

 
زغوان

 

مركز التكوین والتدریب 
 المھني بزغوان

في التصرف في الصیانة تقني سام 
 0 16 2.5 الصناعیة

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
اإلعالمیة  العلوم التجریبیة / العلوم 
 إقتصاد وتصرف

 
جندوبة

المركز القطاعي للتكوین في  
 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 16 2.5 تقني سام في تكییف الھواء الصیانة الفندقیة بطبرقة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة
المركز القطاعي للتكوین في 

 كافة الشعب 0 12 2.5 اختیار اإلیواءتقني سام في الفندقة  التقنیات الفندقیة بطبرقة

 
سلیانة

 

المركز القطاعي للتكوین في 
 مھن الخدمات بسلیانة

 إقتصاد وتصرف/ ریاضیات  0 16 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالیة
 العلوم التجریبیة / العلوم االعالمیة

 كافة الشعب 0 16 2.5 مساعد مدیریة

 
سوسة

 

 المركز القطاعي للتكوین في
 اإللكترونیك بسوسة

تقني سام في اآللیة واإلعالمیة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  48 48 2 الصناعیة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

 العلوم التقنیة / ریاضیات  10 0 2.5 تقني سام في صیانة المیكاترونیك
 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

االتصاالت اختیار تقني سام في 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  32 32 2 إعالمیة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

المركز القطاعي للتكوین في 
اللحام واآللیة والبالستیك 

 بسوسة

تقني سام في تصمیم وصناعة 
 العلوم التقنیة /  ریاضیات 14 28 2.5 القوالب واألدوات

تجھیزات تقني سام في صیانة 
 العلوم التقنیة /  ریاضیات 0 14 2.5 صناعة البالستیك

 العلوم التقنیة / ریاضیات  0 14 2.5 تقني سام في صیانة المیكاترونیك
 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

 كافة الشعب 14 28 2.5 تقني سام في صناعة البالستیك

المركز القطاعي للتكوین في 
 بسوسةمھن الخدمات 

 إقتصاد وتصرف/ ریاضیات  0 53 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالیة
 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

 كافة الشعب 0 35 2.5 تقني سام في التجارة
 كافة الشعب 0 53 2.5 تقني سام في التجارة الدولیة

  0 16 2.5 مستشار حریف بمراكز النداء
 كافة الشعب 0 35 2.5 مساعدة مدیریة

 
المنستیر

 

المركز القطاعي للتكوین في 
 مھن الخشب بالمنستیر

تقني سام في دراسة وتصمیم 
 16 0 2.5 األثاث

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة 

 إقتصاد وتصرف
تقني سام في التصرف في إنتاج  

 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 0 2.5 الخشب واألثاث
 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة
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مدة  االختصاص المركز
 التكوین

 طاقة االستیعاب
سبتمبر  نوع الباكالوریا

2017 
فیفري 
2018 

 المنستیر

المركز القطاعي للتكوین في 
 اإلكساء بالمنستیر

تقني سام في الجودة في صناعة 
 كافة الشعب 32 48 2.5 المالبس

تقني سام في التصمیم واإلبتكار 
 كافة الشعب 16 0 2.5 في صناعة المالبس

تقني سام في أسالیب صناعة 
 كافة الشعب 16 16 2.5 المالبس

المركز القطاعي للتكوین في 
 مھن الصناعة بخنیس

تقني سام في تطویر األنظمة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  32 16 2.5 الذكیة واإلعالمیة الصناعیة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

تقني سام في التصنیع و تحسین 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  0 16 2.5 األسالیب

 العلوم التجریبیة / إقتصاد وتصرف

تقني سام في الصیانة الصناعیة 
 48 32 2.5 إختیار صیانة األنظمة األلیة

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
 العلوم التجریبیة / إقتصاد وتصرف

 العلوم اإلعالمیة

المركز القطاعي للتكوین في 
 االكساء والزرد ببنبلة

تقني سام في التصمیم واإلبتكار 
 كافة الشعب 0 11 2.5 في صناعة المالبس

المركز القطاعي للتكوین في 
 النسیج بقصر ھالل

في صناعة تقني سام في الجودة 
 كافة الشعب 14 0 2.5 المالبس

 
س

صفاق
 

المركز القطاعي للتكوین في 
 اإلكساء محمد علي صفاقس

تقني سام في التصمیم واإلبتكار 
 كافة الشعب 32 16 2.5 في صناعة المالبس

تقني سام في الجودة في صناعة 
 كافة الشعب 16 0 2.5 المالبس

تقني سام في أسالیب صناعة 
 كافة الشعب 0 16 2.5 المالبس

المركز القطاعي للتكوین في 
اإللكترونیك بساقیة الزیت 

 صفاقس

تقني سام في اآللیة واإلعالمیة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  32 32 2 الصناعیة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

تقني سام في تطویر األنظمة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  32 32 2.5 الذكیة واإلعالمیة الصناعیة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

مركز التّكوین والتدریب 
 المھني بباش حامبة صفاقس

تقني سام في التصرف في الصیانة 
 16 16 2.5 الصناعیة

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم  اإلعالمیة 

 إقتصاد وتصرف
وصناعة  تقني سام في تصمیم

 العلوم التقنیة /  ریاضیات 16 16 2.5 القوالب واألدوات

مركز التكوین والتدریب 
 0 16 2 مسیر أشغال بناء المھني بالمحرس

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم  اإلعالمیة  

 إقتصاد وتصرف

 
س

قاب
 

المركز القطاعي للتكوین في 
 البناء والتنقیب بقابس

 16 32 2 مسیّر أشغال بناء
 العلوم التقنیة / ریاضیات 

العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة 
 إقتصاد وتصرف

 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 0 2.5 تقني سام في كھرباء البناء
 العلوم التجریبیة

 
مدنین

 

المركز القطاعي للتكوین في 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 0 2.5 تقني سام في تكییف الھواء الطاقة بجربة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة
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مدة  االختصاص المركز
 التكوین

 طاقة االستیعاب
سبتمبر  نوع الباكالوریا

2017 
فیفري 
2018 

 
نابل

 

المركز القطاعي للتكوین 
المھني في المیكنة البحریة 

 بقلیبیة
 العلوم التقنیة / ریاضیات  0 25 2.5 )1میكانیكي صید بحري(

 العلوم التجریبیة

المعھد القطاعي للتكوین 
المھني الفالحي في زراعة 
 القوارص والعنب ببوشریك

 العلوم التقنیة / ریاضیات  0 16 2.5 تقني سام في البستنة
 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

سوسة
 

المعھد القطاعي للتكوین المھني 
الفالحي في زراعة الخضروات 

 البدریة بشط مریم
 العلوم التقنیة / ریاضیات  0 14 2.5 تقني سام في البستنة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

س
صفاق

 

مركز التكوین المھني للصید 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  0 20 2.5 )1میكانیكي صید بحري( البحري بصفاقس

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

جندوبة
 

مركز التكوین المھني للصید 
 0 25 2.5 )1ربان صید باألعماق ( البحري بطبرقة

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة 

 إقتصاد وتصرف

 اإلرشاد والتكوین الفالحيقائمة اختصاصات مؤھل التقني السامي المؤمنة بالوكالة 
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 عنـــــــــاوین مفیدة

 البیوطبیة بتونسالمركز القطاعي للتكوین في الكھرباء وصیانة المعدات 
 تونس 1000أفریل  9، شارع 45العنوان : عدد 

 71569966/ الفاكس:  71569845 - 71563621الھاتف: 
 csfemeb.tunis@atfp.tnالبرید اإللكتروني

 المركز القطاعي للتكوین في الصناعات الغذائیة بحي الخضراء
 حي الخضراء 1003العنوان : عن طریق آالن سافاري 

 71773219/ الفاكس:  71809086الھاتف :  
  csfiaa.elkhadra@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في اإلكساء بتونس
 تونس 1068، نھج فاس رأس الطابیة 1العنوان : عدد 

 71220832/ الفاكس: 71220822الھاتف : 
  csfh.tunis@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 في الصیانة الصناعیة بالوردیة المركز القطاعي للتكوین
 الوردیة 1009طریق سوسة دیبوزفیل  2العنوان : كلم 

  71496047/ الفاكس:  71496064الھاتف :  
  csfmi.elouardia@atfp.tnالبرید اإللكتروني

 المركز القطاعي للتكوین في الصناعات اإللكترونیة والكھربائیة بتونس
 تونس 1005العمران العنوان : شارع الجیش الوطني 

 71898253/ الفاكس:  71898277الھاتف : 
  csfiee.tunis@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في اإلكساء بحلق الوادي
 حلق الوادي 2060، شارع الھادي شاكر 18العنوان :عدد 

 71737285/ الفاكس:  71737284الھاتف : 
  csfh.goulette@atfp.tnالبرید اإللكتروني:  

 المركز القطاعي للتكوین في االتصاالت بحي الخضراء
 حي الخضراء 1003العنوان : عن طریق آالن سافاري 

 71809676/ الفاكس:  71771647الھاتف : 
 csft.elkhadra@atfp.tnالبرید اإللكتروني:  

 المركز القطاعي للتكوین في مھن الخدمات بقمرت
 قمرت 2078 –واد طریق ر 6العنوان : كلم 

 71918027/ الفاكس: 71918096الھاتف : 
  csfmt.gammarth@atfp.tnالبرید اإللكتروني : 

 المركز القطاعي للتكوین في مھن البناء ابن سینا
 العنوان : قرب منتزه ابن سیناء

   71373715/ الفاكس:  71373811الھاتف : 
 csfba.ibnsina@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 ركز القطاعي للتكوین في األشغال العمومیة بالمرناقیةالم
 المرناقیة 2071العنوان : سیدي علي الحطاب 

  71532432/ الفاكس:  71532430الھاتف : 
  csftp.mornaguia@atfp.tnالبرید اإللكتروني : 

 المركز القطاعي للتكوین في فنون الطباعة بأریانة
 أریانة 2080، شارع اإلستقالل 25العنوان : عدد 

 71713625/ الفاكس:  71710579 - 71701945الھاتف :
  csfe.denden@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في اإلكساء بمنوبة
 منوبة 2010، نھج ابن أبي الضیاف 18العنوان: عدد 

 71608588/ الفاكس:  71608190الھاتف :
  csfh.manouba@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في اإللكترونیك بالدندان
 الدندان 2011 -70، نھج السرول ص ب 7العنوان : عدد 

 71611298/ الفاكس: 71606759الھاتف :
  csfe.denden@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في البناء ببن عروس
 بن عروس 2013، نھج فرحات حشاد 6العنوان: عدد 

 71383582/ الفاكس:  71381247الھاتف : 
  csfb.benarous@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في مھن النقل واللوجستیك ببرج السدریة
 برج السدریة 2084العنوان: محطة األرتال 

 71411420/ الفاكس:  71410928الھاتف : 
  csftl.borjcedria@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في مھن الخدمات بحمام األنف
 حمام األنف 2050، نھج الطاھر بن عاشور 35العنوان : عدد 

 71210870/ الفاكس:  71292711الھاتف : 
  csfmt.hammamlif@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 السدریةالمركز القطاعي للتكوین في المیكاترونیك ببرح 
 برج السدریة 2084العنوان: محطة األرتال 

  71411420/ الفاكس:  71411120الھاتف : 
  csfm.borjcedria@atfp.tnالبرید اإللكتروني : 

 المركز القطاعي للتكوین في النسیج ببئر القصعة
 العنوان :المنطقة الصناعیة بئر القصعة  نھج حسین باي 

 بن عروس 2059 - 19ص ب 
  71383526/ الفاكس:  71382899الھاتف : 

  csftb.birelkassaa@atfp.tnید اإللكتروني :البر

 المركز القطاعي للتكوین في البناء بسلیمان
 سلیمان 8020العنوان: طریق الشاطئ 

 72391224/ الفاكس :  72290458الھاتف : 
  csfb.soliman@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 للتكوین والتقنیات التطبیقیة في الجلد بمقرینالمركز القطاعي 
 مقرین الریاض 2014العنوان: شارع المحطة 

 71426597/ الفاكس :  71433743الھاتف : 
 csftac.megrine@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في الصیانة بنابل
 153نابل ص ب  8000العنوان: الحي الصناعي طریق تونس 

 72271017/ الفاكس : 72222552الھاتف :
 csfm.nabeul@atfp.tnالبرید اإللكتروني:  

 المركز القطاعي للتكوین في التركیب المعدني بمنزل بورقیبة
 منزل بورقیبة  7050 – 242العنوان: بئر طعشون ص ب 

 72472466/ الفاكس:  72472466 -72470788الھاتف: 
 csfcm.menzelbourguiba@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في مھن الخدمات بسلیانة
 سلیانة 6100العنوان:  نھج فرحات حشاد 

 78872808/ الفاكس :  78870951الھاتف : 
  csfmt.siliana@atfp.tnالبرید اإللكتروني:  

 المركز القطاعي للتكوین في الصیانة الفندقیة بطبرقة
 طبرقة 8110- 348تونس ص ب طریق  7العنوان :  كلم 

 78672029/ الفاكس : 78672030الھاتف : 
 csfmh.tabarka@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 
 

 عناوین المراكز القطاعیة للتكوین المھني
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 عنـــــــــاوین مفیدة

 المركز القطاعي للتكوین في اللحام واآللیة والبالستیك بسوسة
 سوسة 4029العنوان : طریق  الطفالة 

 73233044/ الفاكس: 73232417الھاتف : 
  csfsp.sousse@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في اإللكترونیك بسوسة
 سوسة  4000 - 466العنوان : طریق الزاویة حي العوینة  ص ب   

 73235533/ الفاكس:  71235533 - 73231826الھاتف : 
  csfe.sousse@atfp.tnالبرید اإللكتروني:   

 القطاعي للتكوین في مھن الخدمات بسوسةالمركز 
 سوسة  4003- 656العنوان : شارع ابن خلدون طریق المنستیرص ب 

 73383830/ الفاكس:  73383979 - 73382600الھاتف :  
  csfmt.sousse@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في اإلكساء بالمنستیر
 المنستیر  5000- 88العنوان : شارع األرض ص ب 

 73504410/ الفاكس:  73504400الھاتف : 
  csfh.monastir@atfp.tnالبرید اإللكتروني:

 المركز القطاعي للتكوین في النسیج بقصر ھالل
 قصر ھالل 5070العنوان: طریق الجمال 

 73452330/ الفاكس: 73452330الھاتف: 
 csft.ksarhellal @atfp.tnالبرید اإللكتروني:  

 مركز القطاعي للتكوین في مھن الخشب بالمنستیرال
 المنستیر  5000- 79العنوان : شارع  األرض ص ب 

 73501894/ الفاكس:  73 50 12 72الھاتف : 
  csfmb.monastir@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في مھن الصناعة بخنیس
 خنیس 5100العنوان: نھج قرطاج طریق جمال 

 73534651/ الفاكس:  73534650الھاتف:
 csfmi.khnis@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في اإللكترونیك بساقیة الزیت صفاقس
 ساقیة الزیت صفاقس 3021، نھج مختار الزیادي 20العنوان : 
 74254232/ الفاكس : 74254232الھاتف : 

  csfe.sakietezzit@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في اإلكساء محمد علي صفاقس
  51البستان صفاقس ص ب  3099طریق المھدیة  3العنوان : كلم 

 74236786/ الفاكس :  74438761 - 74236786الھاتف : 
  csfh.sfax@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 مركز التكوین والتدریب المھني بالمحرس
 صفاقس 3060تونس المحرس العنوان : نھج 

 74692463/ الفاكس: 74290071الھاتف :
  cfa.mahres@atfp.tnالبرید اإللكتروني:

 مركز التّكوین والتدریب المھني بباش حامبة صفاقس
 قرب معرض صفاقس الدولي 3000نھج علي باش حامبة  صفاقس  67العنوان: 
  74298960/ الفاكس:  74228455الھاتف : 

  cfa.bachhamba@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في الطاقة بجربة
 جربة 4180العنوان : نھج الطیب المھیري حومة السوق 

  75650534/ الفاكس:  75620647الھاتف :
  csfe.jerba@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 بقابسالمركز القطاعي للتكوین في البناء والتنقیب 
 قابس 6000زریق قرب الملعب الریاضي  37العنوان : ص ب 

 75393227/ الفاكس:  75291884الھاتف : 
  csfbf.gabes@atfp.tnالبرید اإللكتروني:

 

 

 المراكز التابعة لوكالة االرشاد والتكوین الفالحي

 مركز التكوین المھني للصید البحري بصفاقس
 1072صفاقس ص.ب 3018المنطقة الصناعیة مدغشقرالعنوان: نھج ابن بطوطة 

 74497255/   الفاكس:   74497255الھاتف:  
cfpp.sfax@gmail.com 

 المركز القطاعي للتكوین المھني في المیكنة البحریة بقلیبیة
 قلیبیة 8090 -میناء الصید البحري-العنوان: شارع الشھداء 

 72296405/   الفاكس:   72296405الھاتف: 
cffpm.kelibia@iresa.agrinet.tn 

المعھد القطاعي للتكوین المھني الفالحي في زراعة القوارص والعنب 
 ببوشریك

 نابل -قرمبالیة  8030 -5العنوان:  طریق بني خالد كم 
  734 204 72/   الفاكس:    734 204 72الھاتف: 

isfpa.bouchrik@iresa.agrinet.tn 

المھني الفالحي في زراعة الخضروات البدریة المركز القطاعي للتكوین 
 بشط مریم

 سوسة - 4042العنوان:  شط مریم 
 100 327 73/   الفاكس:  666 327 73الھاتف: 

csfpa_chottmariem@yahoo.fr 
cfpa.chottmariem@iresa.agrinet.tn 

 مركز التكوین المھني للصید البحري بطبرقة
 طبرقة 8110العنوان: شارع الھادي شاكر 

 084 671 78/   الفاكس:    344 671 78الھاتف: 
tabarkacfpp@yahoo.fr 

 

 
 
 


