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 عروض التكوين المهني
 في مستوى مؤهل التقني السامي

يهدف هذا الملحق إلى التعريف بعر  الجهاز الوطني للتكوين المهني في 
مستو  مؤهل التقني السامي ولمزيد االرشادات أنظر العناوين المفيدة في آخر 

 الملحق.

 وزارة التكوين المهني والتشغيل

 
 الوكالة التونسية للتكوين المهني
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شهادات معترف بها وتمكن إلى جانب التوجيه الجامعي توفر منظومة التكوين المهني مسالك أخر  للنجام والحصول على   
 من :

 كسب الكفايات والمهارات التي يتطلبها سوق الشغل.  -1

 دعم حظوظ االندماج في الحياة النشيطة بفضل تكوين في اختصاصات ذات قابلية عالية. -2

 كسب القدرة على االنتصاب للحساب الخاص. -3

 التدرج في سلم الشهادات بفضل التكوين المستمر. -4

/ I  نظام التكوين المهني وخصائصه 
 2008فيفري  11المؤرخ في  2008لسنة  10يحضى التكوين المهني اليوم ب طار قانوني خاص به  القانون عدد  (1)

 والمتعلق بالتكوين المهني( ينظم سيره وتدخالته وفق معايير مضبوطة ومقاييس محددة. 

الم والتوجيه المهني ومستشاري تدريب وينتدب يشرف على التكوين إطار من المكونين ومستشارين في االع (2)
 المكونون من بين المهندسين والفنيين السامين ويخضعون قبل مباشرة مهامهم إلى تربصات بيداغوجية.

ينجز التكوين باالعتماد أساسا على نمط التكوين بالتداول الذي يحتم أن تصب  المؤسسة االقتصادية فضاءا تكوينيا  (3)
 تساب المهارة في مستواها التطبيقي والعلمي. بما يضمن للشبان اك

براما تكوينية توضع بمشاركة المهنيين  وتأخذ عملية إعداد هذه البراما في االعتبار على يعتمد التكوين المهني  (4)
 المواصفات المستوجب اعتمادها في إطار االختصاص وفق مستلزمات التطور التكنولوجي.

شراكة مع جهاز االنتاج  بحيث أن المؤسسة هي شريك اإلدارة في العمل  نظام التكوين المهني مرتبط بعالقة (5)
التكويني في مختلف مراحله بدءا بالمشاركة في الدراسات الالزمة إلحداث مراكز تكوين مهني جديدة أو توسيع أو إعادة 

نجاز العملياإلى هيكلة مراكز موجودة  ت التكوينية عبر التكوين المشاركة في وضع االختصاصات والبراما التكوينية واي
 بالتداول والتدريب المهني.

/II التسجيل بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة  
 إن الترش  للتسجيل بمؤسسات التكوين المهني العمومية مفتوم لكافة الناجحين في امتحان البكالوريا. 

  2019ودورة فيفري  2018رئيسيتين: دورة سبتمبر يتضمن التكوين بمؤسسات التكوين المهني العمومية دورتين. 
 .هناك إمكانية االنتفاع بخدمات المبيت داخل مؤسسات التكوين المهني العمومية 

 

 

 . عروض التكوين المهني في 9
 مستوى مؤهل التقني السامي
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 االختصاص المركز
مدة 

 التكوين

 طاقة االستيعاب

سبتمبر  نوع الباكالوريا

2018 

فيفري 

2019 

 
س
ون
ت

 

المركز القطاعي للتكوين في 

الكهرباء وصيانة المعدات 

 البيوطبية بتونس

تقني سام في صيانة المعدات  

 البيوطبية
2.5 0 44 

العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية / العلوم اإلعالمية

 22 0 2.5 تقني سام في كهرباء البناء
العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية 

المركز القطاعي للتكوين في 

 اإلكساء بتونس

تقني سام في الجودة في صناعة 

 المالبس
 كافة الشعب 20 20 2.5

 تقني سام في التصميم واإلبتكار

 في صناعة المالبس 
 كافة الشعب 20 40 2.5

المركز القطاعي للتكوين في 

الصناعات اإللكترونية 

 والكهربائية بتونس

تقني سام في تقنيات التصميم 

 للصناعة اإللكترونية
2 40 32 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

تقني سام في تقنيات اإلنتاج 

 للصناعة اإللكترونية
2 40 32 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 / العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية

تقني سام في اآللية واإلعالمية 

 الصناعية
2 40 0 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

المركز القطاعي للتكوين في 

 االتصاالت بحي الخضراء

تقني سام في البنى التحتية 

 والشبكات
2.5 54 54 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

تقني سام في التسويق والوسائل 

 متعددة الوسائط
2.5 36 36 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في 

الصناعات الغذائية بحي 

 الخضراء

تقني سام في التصرف في الصيانة 

 الصناعية
2.5 20 20 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية  

 إقتصاد وتصرف

التغليف والتعبئة في تقني سام في 

 الصناعات الغذائية
 رياضيات / العلوم التجريبية 0 20 2.5

في  مراقبة الجودةتقني سام في 

 الصناعات الغذائية
 العلوم التجريبيةرياضيات /  20 0 2.5

المركز القطاعي للتكوين في 

 الصيانة الصناعية بالوردية

تقني سام في التصرف في الصيانة 

 الصناعية
2.5 80 80 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في 

 اإلكساء بحلق الوادي

تقني سامي في الجودة في صناعة 

 المالبس 
 كافة الشعب 18 20 2.5

تقني سام في التصميم واالبتكار 

 في صناعة المالبس
 كافة الشعب 15 20 2.5

صناعة  اساليبتقني سامي في 

 المالبس
 كافة الشعب 0 20 2.5

المركز القطاعي للتكوين في 

 مهن الخدمات بقمرت

 0 60 2.5 والماليةتقني سام في المحاسبة 
 إقتصاد وتصرف / رياضيات 

 العلوم التجريبية

 كافة الشعب 60 60 2.5 تقني سام في التجارة

 كافة الشعب 0 80 2.5 تقني سام في التجارة الدولية

 كافة الشعب 0 60 2.5 مساعد مديرية

مركز التكوين والتدريب 

 المهني بالزهور
 كافة الشعب 0 20 2.5 مربي طفولة أولى ومبكرة

المركز القطاعي للتكوين في 

 مهن البناء ابن سينا

 20 20 2 تقني سام في تكييف الهواء
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

 40 40 2 مسير أشغال بناء

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية  

 وتصرف إقتصاد

تقني سام في تطوير األنظمة 

 الذكية واإلعالمية الصناعية
2.5 20 20 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

 قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بالوكالة التونسية للتكوين المهني 
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 االختصاص المركز
مدة 

 التكوين

 طاقة االستيعاب

سبتمبر  نوع الباكالوريا

2018 

فيفري 

2019 

 
أريانة

في المركز القطاعي للتكوين  

 فنون الطباعة بأريانة

 كافة الشعب 30 0 2.5 تقني سام في صناعات الطباعة

تقني سام في تقنيات اإلتصال 

 اختيار تحضير أشغال الطباعة
 كافة الشعب 30 30 2.5

المركز القطاعي للتكوين في 

ميكانين السيارات والنقل 

 بأريانة

تقني سام في صيانة ومصلحة 

 بعد البيع للسيارات
 كافة الشعب 60 40 2.5

 
وبة

من
 

المركز القطاعي للتكوين في 

 األشغال العمومية بالمرناقية

 40 60 2 مسير أشغال عمومية

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية  

 إقتصاد وتصرف

تقني سام في صيانة وخدمات ما 

بعد البيع لمعدات األشغال 

 العمومية

2.5 20 23 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

المركز القطاعي للتكوين في 

 اإللكترونين بالدندان

تقني سام في اآللية واإلعالمية 

 الصناعية
2 80 60 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية /العلوم اإلعالمية

المركز القطاعي للتكوين في 

 اإلكساء بمنوبة

الجودة في صناعة تقني سام في 

 المالبس
 كافة الشعب 40 50 2.5

تقني سام في أساليب صناعة 

 المالبس
 كافة الشعب 20 0 2.5

تقني سام في التصميم واإلبتكار 

 في صناعة المالبس
 كافة الشعب 0 20 2.5

 
س
عرو

ن 
ب

 

 
 

المركز القطاعي للتكوين في 

 البناء ببن عروا
 40 40 2 مسيور أشغال بناء

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية  

 إقتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في 

 مهن الخدمات بحمام األنف

 20 20 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالية
 إقتصاد وتصرف / رياضيات 

 العلوم التجريبية

 كافة الشعب 20 20 2.5 مساعد مديرية

 كافة الشعب 20 20 2.5 سام في التجارةتقني 

 كافة الشعب 20 20 2.5 تقني سام في التجارة الدولية

المركز القطاعي للتكوين في 

مهن النقل واللوجستين ببرج 

 السدرية

 80 40 2 لوجستيكي في التوزيع
 إقتصاد وتصرف / رياضيات 

 العلوم التجريبية

المركز القطاعي للتكوين في 

 الميكاترونين ببر  السدرية

تقني سام في اآللية واإلعالمية 

 الصناعية
2 80 60 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

تقني سام في تصميم وصناعة 

 القوالب واألدوات
2.5 40 40 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

االتصاالت اختيار تقني سام في 

 إعالمية
2 60 60 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

 20 20 2.5 تقني سام في كهرباء البناء
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

المركز القطاعي للتكوين في 

 النسيج ببئر القصعة

تقني سام في الجودة في صناعة 

 المالبس
 كافة الشعب 20 20 2.5

تقني سام في التصميم واإلبتكار 

 في صناعة المالبس
 كافة الشعب 20 20 2.5

المركز القطاعي للتكوين 

والتقنيات التطبيقية في الجلد 

 بمقرين

 كافة الشعب 16 30 2.5 تقني سام في إنتاج األحذية

 كافة الشعب 60 40 2.5 تقني سام في التجارة
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 االختصاص المركز
مدة 

 التكوين

 طاقة االستيعاب

سبتمبر  نوع الباكالوريا

2018 
فيفري 

2019 

 
نابل

 

المركز القطاعي للتكوين في 

 البناء بسليمان
 0 40 2 مسيور أشغال بناء

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في 

 اآللية العامة بقرنبالية

تقني سام في التصرف في الصيانة 

 الصناعية
2.5 40 0 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في 

 الصيانة بنابل

 20 20 2 تقني سام في كهرباء البناء

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

تقني سام في التصرف في الصيانة 

 الصناعية
2.5 40 40 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية  

 إقتصاد وتصرف

 20 20 2 تقني سام في تكييف الهواء
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

ت
بنزر

 

المركز القطاعي للتكوين في 

التركيب المعدني بمنزل 

 بورقيبة

 0 20 2.5 منسق في اللحامتقني سام 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

 0 20 2.5 في التركيب المعدنيتقني سام 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

في الدراسة والتصميم تقني سام 

 لتغليف البناءات
2.5 0 20 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

 
ن
غوا

ز
 

مركز التكوين والتدريب 

 المهني بزغوان

تقني سام في التصرف في الصيانة 

 الصناعية
2.5 20 0 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية  

 إقتصاد وتصرف

 
جندوبة

 

المركز القطاعي للتكوين في 

 الصيانة الفندقية بطبرقة
 0 20 2.5 تقني سام في تكييف الهواء

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

 
سليانة

 

للتكوين في المركز القطاعي 

 مهن الخدمات بسليانة

 0 20 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالية
 إقتصاد وتصرف/ رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم االعالمية

 كافة الشعب 0 40 2.5 تقني سام في التجارة

 
سة

و
س

 

المركز القطاعي للتكوين في 

 اإللكترونين بسوسة

تقني سام في اآللية واإلعالمية 

 الصناعية
2 80 40 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

تقني سام في االتصاالت اختيار 

 إعالمية
2 40 40 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

المركز القطاعي للتكوين في 

اللحام واآللية والبالستين 

 بسوسة

سام في تصميم وصناعة تقني 

 القوالب واألدوات
 العلوم التقنية /  رياضيات 18 20 2.5

تقني سام في صيانة تجهيزات 

 صناعة البالستين
 العلوم التقنية /  رياضيات 0 20 2.5

 18 0 2.5 تقني سام في صيانة الميكاترونين
 العلوم التقنية / رياضيات 

 اإلعالميةالعلوم التجريبية / العلوم 

 كافة الشعب 18 20 2.5 تقني سام في صناعة البالستين

المركز القطاعي للتكوين في 

 مهن الخدمات بسوسة

 0 60 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالية
 إقتصاد وتصرف/ رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

 كافة الشعب 0 40 2.5 تقني سام في التجارة

 كافة الشعب 0 40 2.5 سام في التجارة الدولية تقني

 كافة الشعب 0 20 2.5 مساعدة مديرية
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 االختصاص المركز
مدة 

 التكوين

 طاقة االستيعاب

سبتمبر  نوع الباكالوريا

2018 
فيفري 

2019 

ستير
 المن

المركز القطاعي للتكوين في 

 مهن الخشب بالمنستير

تقني سام في دراسة وتصميم 

 األثاث
2.5 20 0 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

الصناعي تقني سام في التصرف  

 إنتاج الخشب واألثاث
2.5 20 0 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

المركز القطاعي للتكوين في 

 بالمنستير اإلكساء

تقني سام في الجودة في صناعة 

 المالبس
 كافة الشعب 40 40 2.5

تقني سام في التصميم واإلبتكار 

 في صناعة المالبس
 كافة الشعب 20 20 2.5

المركز القطاعي للتكوين في 

 مهن الصناعة بخنيس

تقني سام في تطوير األنظمة 

 الذكية واإلعالمية الصناعية
2.5 30 14 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

تقني سام في الصيانة الصناعية 

 إختيار صيانة األنظمة األلية
2.5 30 40 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / إقتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في 

 النسيج بقصر هالل

صناعة  تقني سام في الجودة في

 المالبس
 كافة الشعب 18 18 2.5

 
س
صفاق

 

المركز القطاعي للتكوين في 

 اإلكساء محمد علي صفاقس

تقني سام في التصميم واإلبتكار 

 في صناعة المالبس
 كافة الشعب 20 20 2.5

تقني سام في أساليب صناعة 

 المالبس
 كافة الشعب 0 20 2.5

المركز القطاعي للتكوين في 

بساقية الزيت  اإللكترونين

 صفاقس

تقني سام في اآللية واإلعالمية 

 الصناعية
2 40 40 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

تقني سام في تطوير األنظمة 

 الذكية واإلعالمية الصناعية
2.5 40 40 

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

مركز التوكوين والتدريب 

 المهني بباش حامبة صفاقس

تقني سام في التصرف في الصيانة 

 الصناعية
2.5 20 20 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم  اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

تقني سام في تصميم وصناعة 

 القوالب واألدوات
 العلوم التقنية /  رياضيات 0 20 2.5

تقني سام في مراقبة الجودة في 

 الصناعات الغذائية
 رياضيات / العلوم التجريبية / رياضة 0 20 2.5

مركز التكوين والتدريب 

 المهني بالمحرا
 0 20 2 مسير أشغال بناء

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم  اإلعالمية  

 إقتصاد وتصرف

 
س
قاب

 

للتكوين في المركز القطاعي 

 البناء والتنقيب بقابس

 20 40 2 مسيور أشغال بناء

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

 20 0 2.5 التنقيبتقني سام في 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

 
ن
مدني

 

المركز القطاعي للتكوين في 

 الطاقة بجربة
 20 0 2.5 تقني سام في تكييف الهواء

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية
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 من شروط االلتحاق بهذا االختصاص : إثبات المؤهالت البدنية المطلوبة للقيام بأشغال المالحة والصيد البحري. (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختصاص المركز
مدة 

 التكوين

 طاقة االستيعاب

سبتمبر  نوع الباكالوريا

2018 
فيفري 

2019 

 
نابل

 

المركز القطاعي للتكوين 

المهني في الميكنة البحرية 

 بقليبية

 العلوم التجريبية/ رياضيات  0 25 2.5 (1ميكانيكي صيد بحري)

المعهد القطاعي للتكوين 

المهني الفالحي في زراعة 

 القوارص والعنب ببوشرين

 العلوم التجريبية  0 14 2.5 تقني سام في البستنة

سة
و
س

 

القطاعي للتكوين المهني  المركز

الفالحي في زراعة الخضروات 

 البدرية بشط مريم
 العلوم التجريبية  0 14 2.5 تقني سام في البستنة

س
صفاق

 

مركز التكوين المهني للصيد 

 البحري بصفاقس
 العلوم التقنية / رياضيات  0 20 2.5 (1ميكانيكي صيد بحري)

وبة
جند

 

مركز التكوين المهني للصيد 

 بجندوبةالبحري 
 0 25 2.5 (1ربان صيد باألعماق )

 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 االختصاص المركز
مدة 

 التكوين

 طاقة االستيعاب

سبتمبر  نوع الباكالوريا

2018 
فيفري 

2019 

 
نابل

 

مركز التكوين السياحي 

 بالحمامات

 كافة الشعب 0 30 3 تقني سام في الفندقة اختيار االيواء

 كافة الشعب 0 20 2 دليل سياحي

سة
و
س

 

المعهد العالي المهني للسياحة 

 سوسة القنطاوي

 كافة الشعب 0 30 3 تقني سام في الفندقة اختيار االيواء

 كافة الشعب 0 20 2 دليل سياحي

 اإلرشاد والتكوين الفالحيقائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بوكالة 

 بوكالة التكوين في مهن السياحةقائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة 
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 مفيدةعنـــــــــاوين 

 المركز القطاعي للتكوين في الكهربا  وصيانة المعدات البيوطبية بتونس

 تونس 1000أفريل  9، شارع 45العنوان : عدد 

 71569966/ الفاكس:  71569845 - 71563621الهاتف: 

 csfemeb.tunis@atfp.tnالبريد اإللكتروني

 المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضرا 

 حي الخضراء 1003العنوان : عن طريق آالن سافاري 

 71773219/ الفاكس:  71809086الهاتف :  

  csfiaa.elkhadra@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في اإلكسا  بتونس

 تونس 1068، نهج فاا رأا الطابية 1العنوان : عدد 

 71220832/ الفاكس: 71220822الهاتف : 

  csfh.tunis@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الصناعية بالوردية

 الوردية 1009طريق سوسة ديبوزفيل  2العنوان : كلم 

  71496047/ الفاكس:  71496064الهاتف :  

  csfmi.elouardia@atfp.tnالبريد اإللكتروني

 اإللكترونية والكهربائية بتونسالمركز القطاعي للتكوين في الصناعات 

 تونس 1005العنوان : شارع الجيش الوطني العمران 

 71898253/ الفاكس:  71898277الهاتف : 

  csfiee.tunis@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في اإلكسا  بحلق الوادي

 حلق الوادي 2060، شارع الهادي شاكر 18العنوان :عدد 

 71737285/ الفاكس:  71737284:  الهاتف

  csfh.goulette@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 المركز القطاعي للتكوين في االتصاالت بحي الخضرا 

 حي الخضراء 1003العنوان : عن طريق آالن سافاري 

 71809676/ الفاكس:  71771647الهاتف : 

 csft.elkhadra@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 لقطاعي للتكوين في مهن الخدمات بقمرتالمركز ا

 قمرت 2078 –طريق رواد  6العنوان : كلم 

 71918027/ الفاكس: 71918096الهاتف : 

  csfmt.gammarth@atfp.tnالبريد اإللكتروني : 

 مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور

  تونس 2052أوت حي الزهور  13نهج العنوان : 

 71582654/ الفاكس:  71450271 - 71511465الهاتف : 

 cfa-ezzouhour@edunet.tnالبريد اإللكتروني:  

 المركز القطاعي للتكوين في مهن البنا  ابن سينا

 العنوان : قرب منتزه ابن سيناء

   71373715/ الفاكس:  71373811الهاتف : 

 csfba.ibnsina@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 فنون الطباعة بأريانةالمركز القطاعي للتكوين في 

 أريانة 2080، شارع اإلستقالل 25العنوان : عدد 

 71713625/ الفاكس:  71710579 - 71701945الهاتف :

 csfe.denden@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 ميكانيك السيارات والنقل بأريانةالمركز القطاعي للتكوين في 

 أريانة 2080 شارع أحمد الخبثاني 13عدد العنوان : 

 71709729/ الفاكس:  71713578الهاتف : 

 csfma-ariana@edunet.tnالبريد اإللكتروني:  

 المركز القطاعي للتكوين في األشغال العمومية بالمرناقية

 المرناقية 2071العنوان : سيدي علي الحطاب 

  71532432/ الفاكس:  71532430الهاتف : 

 csftp.mornaguia@atfp.tnالبريد اإللكتروني : 

 المركز القطاعي للتكوين في اإلكسا  بمنوبة

 منوبة 2010، نهج ابن أبي الضياف 18العنوان: عدد 

 71608588/ الفاكس:  71608190الهاتف :

  csfh.manouba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بالدندان

 الدندان 2011 -70ص ب  ، نهج السرول7العنوان : عدد 

 71611298/ الفاكس: 71606759الهاتف :

  csfe.denden@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في البنا  ببن عروس

 بن عروا 2013، نهج فرحات حشاد 6العنوان: عدد 

 71383582/ الفاكس:  71381247الهاتف : 

  csfb.benarous@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في مهن النقل واللوجستيك ببرج السدرية

 برج السدرية 2084العنوان: محطة األرتال 

 71411420/ الفاكس:  71410928الهاتف : 

  csftl.borjcedria@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بحمام األنف

 حمام األنف 2050نهج الطاهر بن عاشور ، 35العنوان : عدد 

 71210870/ الفاكس:  71292711الهاتف : 

  csfmt.hammamlif@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرح السدرية

 برج السدرية 2084العنوان: محطة األرتال 

  71411420/ الفاكس:  71411120الهاتف : 

  csfm.borjcedria@atfp.tnالبريد اإللكتروني : 

 المركز القطاعي للتكوين في النسيج ببئر القصعة

 العنوان :المنطقة الصناعية بئر القصعة  نهج حسين باي 

 بن عروا 2059 - 19ص ب 

  71383526/ الفاكس:  71382899الهاتف : 

  csftb.birelkassaa@atfp.tnالبريد اإللكتروني :

 المركز القطاعي للتكوين في البنا  بسليمان

 سليمان 8020العنوان: طريق الشاطئ 

 72391224/ الفاكس :  72290458الهاتف : 

  csfb.soliman@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين والتقنيات التطبيقية في الجلد بمقرين

 مقرين الرياض 2014العنوان: شارع المحطة 

 71426597/ الفاكس :  71433743ف : الهات

 csftac.megrine@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل

 153نابل ص ب  8000العنوان: الحي الصناعي طريق تونس 

 72271017/ الفاكس : 72222552الهاتف :

 csfm.nabeul@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 اآلليات العامة بقرمباليةالمركز القطاعي للتكوين في 

 قرمبالية 8030طريق سوسة العنوان : 

 72255076/ الفاكس:  72255303الهاتف : 

 csfmg.grombalia@atfp.edunet.tnالبريد اإللكتروني:  

 عناوين المراكز القطاعية للتكوين المهني
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 عنـــــــــاوين مفيدة

 المركز القطاعي للتكوين في التركيب المعدني بمنزل بورقيبة

 منزل بورقيبة  7050 – 242العنوان: بئر طعشون ص ب 

 72472466/ الفاكس:  72472466 -72470788الهاتف: 

 csfcm.menzelbourguiba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 لمركز القطاعي للتكوين في الصيانة الفندقية بطبرقة

 طبرقة 8110- 348طريق تونس ص ب  7العنوان :  كلم 

 78672029/ الفاكس : 78672030الهاتف : 

 csfmh.tabarka@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسليانة

 سليانة 6100العنوان:  نهج فرحات حشاد 

 78872808/ الفاكس :  78870951الهاتف : 

 csfmt.siliana@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 اللحام واآللية والبالستيك بسوسةالمركز القطاعي للتكوين في 

 سوسة 4029العنوان : طريق  الطفالة 

 73233044/ الفاكس: 73232417الهاتف : 

 csfsp.sousse@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسوسة

 سوسة  4003- 656العنوان : شارع ابن خلدون طريق المنستيرص ب 

 73383830/ الفاكس:  73383979 - 73382600الهاتف :  

 csfmt.sousse@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بسوسة

 سوسة  4000 - 466العنوان : طريق الزاوية حي العوينة  ص ب   

 73235533/ الفاكس:  71235533 - 73231826الهاتف : 

  csfe.sousse@atfp.tnالبريد اإللكتروني:   

 المركز القطاعي للتكوين في اإلكسا  بالمنستير

 المنستير  5000- 88العنوان : شارع األرض ص ب 

 73504410/ الفاكس:  73504400الهاتف : 

 csfh.monastir@atfp.tnالبريد اإللكتروني:

 المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير

 المنستير  5000- 79العنوان : شارع  األرض ص ب 

 73501894/ الفاكس:  73 50 12 72الهاتف : 

 csfmb.monastir@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر هالل

 قصر هالل 5070العنوان: طريق الجمال 

 73452330/ الفاكس: 73452330الهاتف: 

 csft.ksarhellal @atfp.tnني:  البريد اإللكترو

 المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس

 خنيس 5100العنوان: نهج قرطاج طريق جمال 

 73534651/ الفاكس:  73534650الهاتف:

 csfmi.khnis@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في اإلكسا  محمد علي صفاقس

  51البستان صفاقس ص ب  3099ق المهدية طري 3العنوان : كلم 

 74236786/ الفاكس :  74438761 - 74236786الهاتف : 

 csfh.sfax@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بساقية الزيت صفاقس

 ساقية الزيت صفاقس 3021، نهج مختار الزيادي 20العنوان : 

 74254232فاكس : / ال74254232الهاتف : 

  csfe.sakietezzit@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 مركز التّكوين والتدريب المهني بباش حامبة صفاقس

 قرب معرض صفاقس الدولي 3000نهج علي باش حامبة  صفاقس  67العنوان: 

  74298960/ الفاكس:  74228455الهاتف : 

 cfa.bachhamba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 مركز التكوين والتدريب المهني بالمحرس

 صفاقس 3060العنوان : نهج تونس المحرا 

 74692463/ الفاكس: 74290071الهاتف :

  cfa.mahres@atfp.tnالبريد اإللكتروني:

 المركز القطاعي للتكوين في البنا  والتنقيب بقابس 

 قابس 6000زريق قرب الملعب الرياضي  37العنوان : ص ب 

 75393227/ الفاكس:  75291884 الهاتف :

 csfbf.gabes@atfp.tnالبريد اإللكتروني:

 المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجربة

 جربة 4180العنوان : نهج الطيب المهيري حومة السوق 

  75650534/ الفاكس:  75620647الهاتف :

  csfe.jerba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 للصيد البحري بصفاقسمركز التكوين المهني 

 1072صفاقس ص.ب 3018العنوان: نهج ابن بطوطة المنطقة الصناعية مدغشقر

 74497255/   الفاكس:   74497255الهاتف:  

cfpp.sfax@gmail.com 

 المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبية

 قليبية 8090 -ميناء الصيد البحري-العنوان: شارع الشهداء 

 72296405/   الفاكس:   72296405الهاتف: 

cffpm.kelibia@iresa.agrinet.tn 

 المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة القوارص والعنب ببوشريك

المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة القوارص العنوان:  

 قرمبالية  8030 - والعنب ببوشرين

  72204734/   الفاكس:  72204734الهاتف: 

isfpa.bouchrik@iresa.agrinet.tn 

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة الخضروات البدرية 

 بشط مريم

 سوسة - 4042العنوان:  شط مريم 

 73327100/   الفاكس:  73327666الهاتف: 

cfpa.chottmariem@iresa.agrinet.tn 

 جندوبة - البحري بطبرقةمركز التكوين المهني للصيد 

 طبرقة 8110ساحة فرجيس طبرقة العنوان: 

 78671084/   الفاكس:    78671344الهاتف: 

Cfpp.tabarka@iresa.agrinet.tn  /  cfpptabarka@yahoo.fr 

 مركز التكوين والتدريب المهني بزغوان

 زغوان 1100، 188المنطقة الصناعية ص ب العنوان : 

 72675614الفاكس:    72675985الهاتف : 

 cfa.zaghouan@atfp.edunet.tnالبريد اإللكتروني: 

 مركز التكوين السياحي والفندقي بالحمامات

 8050العنوان :المنطقة السياحية بالحمامات الجنوبية 

 72226836الفاكس :   72226499الهاتف: 

 eh.hammamet@ontt.tourism.tnاأللكتروني:  البريد 

 القنطاوي -المعهد العالي المهني للسياحة بالريجيا 

 القنطاوي 4089  -31العنوان : ص.ب

  73348925الفاكس :  73348922الهاتف : 

   ispt.sousse@ontt.tourism.tnالبريد األلكتروني: 
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