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 االخزصبص انمزكز
مذح 

 انزكىيه

 طبقخ االصزيعبة

صجزمجز  وىع انجبكبنىريب
2016 

فيفزي 
2017 

ش
 رىو

 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
انكهزثبء وصٍبَخ انًؼذاد 

 انجٍىطجٍخ ثزىَض

رمًُ طبو فً صٍبَخ انًؼذاد  
 انجٍىطجٍخ

2.5 0 35 
انؼهىو / رٌبضٍبد/ انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انزجزٌجٍخ 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 اإلكظبء ثزىَض

رمًُ طبو فً انجىدح فً صُبػخ 
 انًالثض

 كبفخ انؼؼت 16 0 2.5

رمًُ طبو فً انزصًٍى واإلثزكبر 
  فً صُبػخ انًالثض

 كبفخ انؼؼت 16 32 2.5

رمًُ طبو فً أطبنٍت صُبػخ 
 انًالثض

 كبفخ انؼؼت 16 16 2.5

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
انصُبػبد اإلنكززوٍَخ 

 وانكهزثبئٍخ ثزىَض

رمًُ طبو فً رمٍُبد انزصًٍى 
 نهصُبػخ اإلنكززوٍَخ

2 32 32 
رٌبضٍبد / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

رمًُ طبو فً رمٍُبد اإلَزبج 
 نهصُبػخ اإلنكززوٍَخ

2 32 32 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

رمًُ طبو فً اَنٍخ واإلػاليٍخ 
 انصُبػٍخ

2 32 32 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 االرصبالد ثحً انخضزاء

رمًُ طبو فً انجُى انزحزٍخ 
 وانؼجكبد

2.5 86 43 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

رمًُ طبو فً انزظىٌك وانىطبئم 
 يزؼذدح انىطبئط

2.5 43 28 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
انؼهىو اإلػاليٍخ / انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 إلزصبد ورصزف

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
انصُبػبد انغذائٍخ ثحً 

 انخضزاء

رمًُ طبو فً انزصزف فً 
 انصٍبَخ انصُبػٍخ

2.5 16 18 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
انؼهىو اإلػاليٍخ  / انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 إلزصبد ورصزف

رمًُ طبو فً يزالجخ انجىدح فً 
 انصُبػبد انغذائٍخ

 انؼهىو انزجزٌجٍخ/ رٌبضٍبد  22 16 2.5

رمًُ طبو فً انزغهٍف وانزؼجئخ فً 
 انصُبػبد انغذائٍخ

 انؼهىو انزجزٌجٍخ/ رٌبضٍبد  0 16 2.5

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 انصٍبَخ انصُبػٍخ ثبنىردٌخ

رمًُ طبو فً انزصزف فً 
 انصٍبَخ انصُبػٍخ

2.5 48 64 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
انؼهىو اإلػاليٍخ / انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 إلزصبد ورصزف

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 اإلكظبء ثحهك انىادي

رمًُ طبيً فً انجىدح فً صُبػخ 
 انًالثض 

 كبفخ انؼؼت 13 13 2.5

رمًُ طبو فً انزصًٍى واالثزكبر 
 فً صُبػخ انًالثض

 كبفخ انؼؼت 32 16 2.5

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 يهٍ انخذيبد ثمًزد

 0 64 2.5 رمًُ طبو فً انًحبطجخ وانًبنٍخ
رٌبضٍبد  / إلزصبد ورصزف 

 انؼهىو انزجزٌجٍخ

 كبفخ انؼؼت 48 48 2.5 رمًُ طبو فً انزجبرح

 كبفخ انؼؼت 0 64 2.5 رمًُ طبو فً انزجبرح انذونٍخ

 كبفخ انؼؼت 0 48 2.5 يظبػذ يذٌزٌخ

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 يهٍ انجُبء اثٍ طٍُب

 16 16 2 رمًُ طبو فً ركٍٍف انهىاء
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 32 16 2 يظٍز أػغبل ثُبء
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
انؼهىو اإلػاليٍخ  / انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 إلزصبد ورصزف

رمًُ طبو فً انجٍئخ وانطبلخ 
 إخزصبؽ حزاري وصحً

2.5 0 16 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
انؼهىو اإلػاليٍخ / انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 إلزصبد ورصزف

رمًُ طبو فً رطىٌز األَظًخ 
 انذكٍخ واإلػاليٍخ انصُبػٍخ

2.5 16 16 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 قبئمخ اخزصبصبد مؤهم انزقىي انضبمي انمؤمىخ ثبنىكبنخ انزىوضيخ نهزكىيه انمهىي
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 االخزصبص انمزكز
مذح 

 انزكىيه

 طبقخ االصزيعبة

صجزمجز  وىع انجبكبنىريب
2016 

فيفزي 
2017 

 أريبوخ
 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 فُىٌ انطجبػخ ثأرٌبَخ

 كبفخ انؼؼت 0 24 2.5 رمًُ طبو فً صُبػبد انطجبػخ

رمًُ طبو فً رمٍُبد اإلرصبل 
 اخزٍبر رحضٍز أػغبل انطجبػخ

 كبفخ انؼؼت 0 24 2.5

 مىىثخ
 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 األػغبل انؼًىيٍخ ثبنًزَبلٍخ

 43 43 2 يظٍز أأػغبل ػًىيٍخ
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
انؼهىو اإلػاليٍخ  / انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 إلزصبد ورصزف

رمًُ طبو فً صٍبَخ وخذيبد يب 
ثؼذ انجٍغ نًؼذاد األػغبل 

 انؼًىيٍخ
2.5 16 32 

رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو انزجزٌجٍخ

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 اإلنكززوٍَك ثبنذَذاٌ

رمًُ طبو فً اَنٍخ واإلػاليٍخ 
 انصُبػٍخ

2 64 64 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 اإلكظبء ثًُىثخ

رمًُ طبو فً انجىدح فً صُبػخ 
 انًالثض

 كبفخ انؼؼت 29 0 2.5

رمًُ طبو فً انزصًٍى واإلثزكبر 
 فً صُبػخ انًالثض

 كبفخ انؼؼت 16 0 2.5

س
عزو

ه 
 ث

 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 انجُبء ثجٍ ػزوص

 32 32 2 يظٍّز أػغبل ثُبء
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
انؼهىو اإلػاليٍخ  / انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 إلزصبد ورصزف

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 يهٍ انخذيبد ثحًبو األَف

 0 32 2.5 رمًُ طبو فً انًحبطجخ وانًبنٍخ
رٌبضٍبد  / إلزصبد ورصزف 

 انؼهىو انزجزٌجٍخ

 كبفخ انؼؼت 16 16 2.5 يظبػذ يذٌزٌخ

 كبفخ انؼؼت 16 0 2.5 رمًُ طبو فً انزجبرح

 كبفخ انؼؼت 16 0 2.5 رمًُ طبو فً انزجبرح انذونٍخ

س
عزو

ه 
 ث

 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
يهٍ انُمم وانهىجظزٍك ثجزج 

 انظذرٌخ
 64 64 2 نىجظزٍكً فً انزىسٌغ

رٌبضٍبد  / إلزصبد ورصزف 
 انؼهىو انزجزٌجٍخ

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 انًٍكبرزوٍَك ثجزح انظذرٌخ

رمًُ طبو فً اَنٍخ واإلػاليٍخ 
 انصُبػٍخ

2 64 64 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 

 انؼهىو انزجزٌجٍخ

رمًُ طبو فً رصًٍى وصُبػخ 
 انمىانت واألدواد

2.5 32 32 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

رمًُ طبو فً االرصبالد اخزٍبر 
 إػاليٍخ

2 64 48 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 16 16 2.5 رمًُ طبو فً كهزثبء انجُبء
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 

 انؼهىو انزجزٌجٍخ

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 انُظٍج ثجئز انمصؼخ

رمًُ طبو فً انجىدح فً صُبػخ 
 انًالثض

 كبفخ انؼؼت 12 12 2.5

رمًُ طبو فً انزصًٍى واإلثزكبر 
 فً صُبػخ انًالثض

 كبفخ انؼؼت 12 12 2.5

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ 
وانزمٍُبد انزطجٍمٍخ فً انجهذ 

 ثًمزٌٍ

 كبفخ انؼؼت 0 13 2.5 رمًُ طبو فً إَزبج األحذٌخ

 كبفخ انؼؼت 48 48 2.5 رمًُ طبو فً انزجبرح
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 االخزصبص انمزكز
مذح 

 انزكىيه

 طبقخ االصزيعبة

صجزمجز  وىع انجبكبنىريب
2016 

فيفزي 
2017 

 وبثم
 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 انجُبء ثظهًٍبٌ

 0 48 2 يظٍّز أػغبل ثُبء
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
انؼهىو اإلػاليٍخ / انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 إلزصبد ورصزف

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 انصٍبَخ ثُبثم

 16 16 2 رمًُ طبو فً كهزثبء انجُبء
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
انؼهىو اإلػاليٍخ / انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 إلزصبد ورصزف

رمًُ طبو فً انزصزف فً 
 انصٍبَخ انصُبػٍخ

2.5 32 32 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
انؼهىو اإلػاليٍخ  / انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 إلزصبد ورصزف

 16 16 2 رمًُ طبو فً ركٍٍف انهىاء
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

يزكش انزكىٌٍ انظٍبحً 
 ثبنحًبيبد

رمًُ طبيً فً انفُذلخ اخزٍبر 
 االٌىاء

 كبفخ انؼؼت 0 30 3

 كبفخ انؼؼت 0 20 2 دنٍم طٍبحً 

د
 ثىزر

 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
انززكٍت انًؼذًَ ثًُشل 

 ثىرلٍجخ

 32 0 2.5 رمًُ طبو يُظك فً انهحبو
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 

 انؼهىو انزجزٌجٍخ

رمًُ طبو فً انذراطخ وانزصًٍى 
 نزغهٍف انجُبءاد

2.5 16 0 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 

 انؼهىو انزجزٌجٍخ

جىذوثخ
 

 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 انصٍبَخ انفُذلٍخ ثطجزلخ

 12 12 2.5 رمًُ طبو فً ركٍٍف انهىاء
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

صهيبوخ
 

 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 يهٍ انخذيبد ثظهٍبَخ

 0 16 2.5 رمًُ طبو فً انًحبطجخ وانًبنٍخ
رٌبضٍبد  / إلزصبد ورصزف

 انؼهىو االػاليٍخ/ انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 كبفخ انؼؼت 0 32 2.5 رمًُ طبو فً انزجبرح

صخ
صى

 
 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 اإلنكززوٍَك ثظىطخ

رمًُ طبو فً اَنٍخ واإلػاليٍخ 
 انصُبػٍخ

2 64 32 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 10 10 2.5 رمًُ طبو فً صٍبَخ انًٍكبرزوٍَك
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

رمًُ طبو فً االرصبالد اخزٍبر 
 إػاليٍخ

2 32 32 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
انهحبو واَنٍخ وانجالطزٍك 

 ثظىطخ

رمًُ طبو فً رصًٍى وصُبػخ 
 انمىانت واألدواد

 رٌبضٍبد/  انؼهىو انزمٍُخ  0 43 2.5

رمًُ طبو فً صٍبَخ رجهٍشاد 
 صُبػخ انجالطزٍك

 رٌبضٍبد/  انؼهىو انزمٍُخ  0 14 2.5

 0 14 2.5 رمًُ طبو فً صٍبَخ انًٍكبرزوٍَك
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 كبفخ انؼؼت 0 43 2.5 رمًُ طبو فً صُبػخ انجالطزٍك

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 يهٍ انخذيبد ثظىطخ

 0 53 2.5 رمًُ طبو فً انًحبطجخ وانًبنٍخ
رٌبضٍبد  / إلزصبد ورصزف

 انؼهىو اإلػاليٍخ/ انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 كبفخ انؼؼت 0 35 2.5 رمًُ طبو فً انزجبرح

 كبفخ انؼؼت 0 35 2.5 رمًُ طبو فً انزجبرح انذونٍخ

 كبفخ انؼؼت 0 18 2.5 يظبػذح يذٌزٌخ

انًؼهذ انؼبنً انًهًُ نهظٍبحخ 
 طىطخ انمُطبوي

رمًُ طبيً فً انفُذلخ اخزٍبر 
 االٌىاء

 كبفخ انؼؼت 0 30 3

ضزيز
 انمى

 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 يهٍ انخؼت ثبنًُظزٍز

رمًُ طبو فً دراطخ ورصًٍى 
 األثبس

2.5 16 0 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
انؼهىو اإلػاليٍخ / انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 إلزصبد ورصزف

 رمًُ طبو فً انزصزف فً إَزبج 
 انخؼت واألثبس

2.5 16 0 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 
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 االخزصبص انمزكز
مذح 

 انزكىيه

 طبقخ االصزيعبة

صجزمجز  وىع انجبكبنىريب
2016 

فيفزي 
2017 

ضزيز
 انمى

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 اإلكظبء ثبنًُظزٍز

رمًُ طبو فً انجىدح فً صُبػخ 
 انًالثض

 كبفخ انؼؼت 32 32 2.5

رمًُ طبو فً انزصًٍى واإلثزكبر 
 فً صُبػخ انًالثض

 كبفخ انؼؼت 0 16 2.5

رمًُ طبو فً أطبنٍت صُبػخ 
 انًالثض

 كبفخ انؼؼت 16 0 2.5

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 يهٍ انصُبػخ ثخٍُض

رمًُ طبو فً رطىٌز األَظًخ 
 انذكٍخ واإلػاليٍخ انصُبػٍخ

2.5 0 16 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

رمًُ طبو فً انزصٍُغ و رحظٍٍ 
 األطبنٍت

2.5 0 16 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 

 إلزصبد ورصزف/ انؼهىو انزجزٌجٍخ 

رمًُ طبو فً انصٍبَخ انصُبػٍخ 
 إخزٍبر صٍبَخ األَظًخ األنٍخ

2.5 16 32 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
إلزصبدورصزف / انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 انؼهىو اإلػاليٍخ

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 انُظٍج ثمصز هالل

رمًُ طبو فً انجىدح فً صُبػخ 
 انًالثض

 كبفخ انؼؼت 0 14 2.5

ش
صفبق

 
 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 اإلكظبء يحًذ ػهً صفبلض

رمًُ طبو فً انزصًٍى واإلثزكبر 
 فً صُبػخ انًالثض

 كبفخ انؼؼت 16 16 2.5

رمًُ طبو فً أطبنٍت صُبػخ 
 انًالثض

 كبفخ انؼؼت 16 0 2.5

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
اإلنكززوٍَك ثظبلٍخ انشٌذ 

 صفبلض

رمًُ طبو فً اَنٍخ واإلػاليٍخ 
 انصُبػٍخ

2 64 64 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

يزكش انّزكىٌٍ وانزذرٌت 
 انًهًُ ثجبع حبيجخ صفبلض

رمًُ طبو فً انزصزف فً 
 انصٍبَخ انصُبػٍخ

2.5 16 16 
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 

انؼهىو  اإلػاليٍخ / انؼهىو انزجزٌجٍخ 
 إلزصبد ورصزف

رمًُ طبو فً رصًٍى وصُبػخ 
 انمىانت واألدواد

 رٌبضٍبد/  انؼهىو انزمٍُخ  16 0 2.5

رمًُ طبو فً يزالجخ انجىدح فً 
 انصُبػخ انغذائٍخ

 رٌبضخ/ انؼهىو انزجزٌجٍخ / رٌبضٍبد  16 0 2.5

يزكش انزكىٌٍ وانزذرٌت 
 انًهًُ ثبنًحزص

 0 16 2 يظٍز أػغبل ثُبء
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 

انؼهىو  اإلػاليٍخ  / انؼهىو انزجزٌجٍخ 
 إلزصبد ورصزف

ش
 قبث

 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 انجُبء وانزُمٍت ثمبثض

 16 32 2 يظٍّز أػغبل ثُبء
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
انؼهىو اإلػاليٍخ / انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 إلزصبد ورصزف

 32 0 2.5 يظبػذ رئٍض حضٍزح رُمٍت
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 

 انؼهىو انزجزٌجٍخ

حبفظ يغبسح َالد ويؼذاد انجُبء 
 واألػغبل انؼًىيٍخ

 كبفخ انؼؼت 32 32 2.5

ه
 مذوي

 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ فً 
 انطبلخ ثجزثخ

 16 16 2.5 رمًُ طبو فً ركٍٍف انهىاء
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 

 وبثم
 

انًزكش انمطبػً نهزكىٌٍ 
انًهًُ فً انًٍكُخ انجحزٌخ 

 ثمهٍجٍخ
 0 24 2.5 (1)يٍكبٍَكً صٍذ ثحزي

رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو انزجزٌجٍخ

ش
صفبق

 

يزكش انزكىٌٍ انًهًُ نهصٍذ 
 انجحزي ثصفبلض

 0 14 2.5 (1)يٍكبٍَكً صٍذ ثحزي
رٌبضٍبد  / انؼهىو انزمٍُخ 
 انؼهىو اإلػاليٍخ/انؼهىو انزجزٌجٍخ 
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 اويه مفيذحـــــــــعه

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في انكهزثبء وصيبوخ انمعذاد انجيىطجيخ ثزىوش

 رىَض 1000 أفزٌم 9، ػبرع 45ػذد : انؼُىاٌ 

 71569966: انفبكض / 71569845 - 71563621: انهبرف

 csfemeb.tunis@atfp.tnانجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في انصىبعبد انغذائيخ ثحي انخضزاء

 حً انخضزاء 1003ػٍ طزٌك آالٌ طبفبري : انؼُىاٌ 

 71773219: انفبكض / 71809086:  انهبرف 

 csfiaa.elkhadra@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في اإلكضبء ثزىوش

 رىَض 1068، َهج فبص رأص انطبثٍخ 1ػذد : انؼُىاٌ 

 71220832: انفبكض/ 71220822: انهبرف 

 csfh.tunis@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في انصيبوخ انصىبعيخ ثبنىرديخ

 انىردٌخ 1009 طزٌك طىطخ دٌجىسفٍم 2كهى : انؼُىاٌ 

  71496047: انفبكض / 71496064:  انهبرف 

 csfmi.elouardia@atfp.tnانجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في انصىبعبد اإلنكززوويخ وانكهزثبئيخ ثزىوش

 رىَض 1005ػبرع انجٍغ انىطًُ انؼًزاٌ : انؼُىاٌ 

 71898253: انفبكض / 71898277: انهبرف 

 csfiee.tunis@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في اإلكضبء ثحهق انىادي

 حهك انىادي 2060، ػبرع انهبدي ػبكز 18ػذد :انؼُىاٌ 

 71737285: انفبكض / 71737284: انهبرف 

 csfh.goulette@atfp.tn:  انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في االرصبالد ثحي انخضزاء

 حً انخضزاء 1003ػٍ طزٌك آالٌ طبفبري : انؼُىاٌ 

 71809676: انفبكض / 71771647: انهبرف 

 csft.elkhadra@atfp.tn:  انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في مهه انخذمبد ثقمزد

 لًزد 2078–  طزٌك رواد 6كهى : انؼُىاٌ 

 71918027: انفبكض/ 71918096: انهبرف 

 csfmt.gammarth@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ 

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في مهه انجىبء اثه صيىب

لزة يُزشِ اثٍ طٍُبء : انؼُىاٌ 

   71373715: انفبكض / 71373811: انهبرف 

 csfba.ibnsina@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في األشغبل انعمىميخ ثبنمزوبقيخ

 انًزَبلٍخ 2071طٍذي ػهً انحطبة : انؼُىاٌ 

  71532432: انفبكض / 71532430: انهبرف 

 csftp.mornaguia@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ 

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في فىىن انطجبعخ ثأريبوخ

 أرٌبَخ 2080، ػبرع اإلطزمالل 25ػذد : انؼُىاٌ 

 71713625: انفبكض / 71710579 - 71701945:انهبرف 

 csfe.denden@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في اإلكضبء ثمىىثخ

 يُىثخ 2010، َهج اثٍ أثً انضٍبف 18ػذد : انؼُىاٌ

 71608588: انفبكض / 71608190:انهبرف 

 csfh.manouba@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في اإلنكززوويك ثبنذوذان

 انذَذاٌ 2011- 70، َهج انظزول ؽ ة 7ػذد : انؼُىاٌ 

 71611298: انفبكض/ 71606759:انهبرف 

 csfe.denden@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في انجىبء ثجه عزوس

 ثٍ ػزوص 2013، َهج فزحبد حؼبد 6ػذد : انؼُىاٌ

 71383582: انفبكض / 71381247: انهبرف 

 csfb.benarous@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في مهه انىقم وانهىجضزيك ثجزج انضذريخ

 ثزج انظذرٌخ 2084يحطخ األرربل : انؼُىاٌ

 71411420: انفبكض / 71410928: انهبرف 

 csftl.borjcedria@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في مهه انخذمبد ثحمبو األوف

 حًبو األَف 2050، َهج انطبهز ثٍ ػبػىر 35ػذد : انؼُىاٌ 

 71210870: انفبكض / 71292711: انهبرف 

 csfmt.hammamlif@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

انمزكز انقطبعي نهزكىيه في انميكبرزوويك ثجزح انضذريخ 

 ثزج انظذرٌخ 2084يحطخ األرربل : انؼُىاٌ

  71411420: انفبكض / 71411120: انهبرف 

 csfm.borjcedria@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ 

انمزكز انقطبعي نهزكىيه في انىضيج ثجئز انقصعخ 

 - 19انًُطمخ انصُبػٍخ ثئز انمصؼخ  َهج حظٍٍ ثبي ؽ ة :انؼُىاٌ 

 ثٍ ػزوص 2059

 71383526: انفبكض / 71382899: انهبرف 

 csftb.birelkassaa@atfp.tn:انجزٌذ اإلنكززوًَ 

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في انجىبء ثضهيمبن

 طهًٍبٌ 8020طزٌك انؼبطئ : انؼُىاٌ

 72391224: انفبكض  / 72290458: انهبرف 

 csfb.soliman@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه وانزقىيبد انزطجيقيخ في انجهذ ثمقزيه

 يمزٌٍ انزٌبض 2014ػبرع انًحطخ : انؼُىاٌ

 71426597: انفبكض  / 71433743: انهبرف 

 csftac.megrine@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في انصيبوخ ثىبثم

 153 َبثم ؽ ة 8000انحً انصُبػً طزٌك رىَض : انؼُىاٌ

 72271017:انفبكض  / 72222552:انهبرف 

 csfm.nabeul@atfp.tn:  انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في انززكيت انمعذوي ثمىزل ثىرقيجخ

 يُشل ثىرلٍجخ  7050 – 242ثئز طؼؼىٌ ؽ ة : انؼُىاٌ

 72472466: انفبكض / 72472466- 72470788: انهبرف

 csfcm.menzelbourguiba@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ
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 اويه مفيذحـــــــــعه

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في مهه انخذمبد ثضهيبوخ

 طهٍبَخ 6100َهج فزحبد حؼبد :  انؼُىاٌ

 78872808: انفبكض  / 78870951: انهبرف 

 csfmt.siliana@atfp.tn:  انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في انصيبوخ انفىذقيخ ثطجزقخ

 طجزلخ 8110 -348 طزٌك رىَض ؽ ة 7كهى :  انؼُىاٌ 

 78672029: انفبكض / 78672030: انهبرف 

 csfmh.tabarka@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في انهحبو واآلنيخ وانجالصزيك ثضىصخ

 طىطخ 4029طزٌك  انطفبنخ : انؼُىاٌ 

 73233044: انفبكض/ 73232417: انهبرف 

 csfsp.sousse@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في اإلنكززوويك ثضىصخ

  طىطخ 4000 - 466طزٌك انشاوٌخ حً انؼىٌُخ  ؽ ة  : انؼُىاٌ 

 73235533: انفبكض / 71235533 - 73231826: انهبرف 

 csfe.sousse@atfp.tn:   انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في مهه انخذمبد ثضىصخ

 طىطخ  4003 -656ػبرع اثٍ خهذوٌ طزٌك انًُظزٍزؽ ة : انؼُىاٌ 

 73383830: انفبكض / 73383979 - 73382600:  انهبرف 

 csfmt.sousse@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في اإلكضبء ثبنمىضزيز

 انًُظزٍز  5000 -88ػبرع األرض ؽ ة : انؼُىاٌ 

 73504410: انفبكض / 73504400: انهبرف 

 csfh.monastir@atfp.tn:انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في انىضيج ثقصز هالل

 لصز هالل 5070طزٌك انجًبل : انؼُىاٌ

 73452330:انفبكض / 73452330: انهبرف

 csft.ksarhellal@ atfp.tn:  انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في مهه انخشت ثبنمىضزيز

 انًُظزٍز  5000 -79ػبرع  األرض ؽ ة : انؼُىاٌ 

 73501894: انفبكض / 73 50 12 72: انهبرف 

 csfmb.monastir@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في مهه انصىبعخ ثخىيش

 خٍُض 5100َهج لزطبج طزٌك جًبل : انؼُىاٌ

 73534651: انفبكض / 73534650:انهبرف

 csfmi.khnis@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في اإلنكززوويك ثضبقيخ انزيذ صفبقش

 طبلٍخ انشٌذ صفبلض 3021، َهج يخزبر انشٌبدي 20: انؼُىاٌ 

 74254232: انفبكض / 74254232: انهبرف 

 csfe.sakietezzit@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في اإلكضبء محمذ عهي صفبقش

  51 انجظزبٌ صفبلض ؽ ة 3099 طزٌك انًهذٌخ 3كهى : انؼُىاٌ 

 74236786: انفبكض  / 74438761 - 74236786: انهبرف 

 csfh.sfax@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

مزكز انزكىيه وانزذريت انمهىي ثبنمحزس 

 صفبلض 3060َهج رىَض انًحزص : انؼُىاٌ 

 74692463: انفبكض/ 74290071:انهبرف 

 cfa.mahres@atfp.tn:انجزٌذ اإلنكززوًَ

 مزكز انّزكىيه وانزذريت انمهىي ثجبط حبمجخ صفبقش

 لزة يؼزض صفبلض انذونً 3000 َهج ػهً ثبع حبيجخ  صفبلض 67: انؼُىاٌ

 74298960: انفبكض / 74228455: انهبرف 

 cfa.bachhamba@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

انمزكز انقطبعي نهزكىيه في انطبقخ ثجزثخ 

 جزثخ 4180َهج انطٍت انًهٍزي حىيخ انظىق : انؼُىاٌ 

 75650534: انفبكض / 75620647:انهبرف 

 csfe.jerba@atfp.tn: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه في انجىبء وانزىقيت ثقبثش

 لبثض 6000 سرٌك لزة انًهؼت انزٌبضً 37ؽ ة : انؼُىاٌ 

 75393227: انفبكض / 75291884: انهبرف 

 csfbf.gabes@atfp.tn:انجزٌذ اإلنكززوًَ

 انمزكز انقطبعي نهزكىيه انمهىي في انميكىخ انجحزيخ ثقهيجيخ

 لهٍجٍخ 8090- يٍُبء انصٍذ انجحزي-ػبرع انؼهذاء : انؼُىاٌ

 72296405:  انفبكض /   72296405: انهبرف

cffpm.kelibia@iresa.agrinet.tn 

 مزكز انزكىيه انمهىي نهصيذ انجحزي ثصفبقش

 صفبلض 3018َهج اثٍ ثطىطخ انًُطمخ انصُبػٍخ يذغؼمز: انؼُىاٌ

 1072ة.ؽ

 74497255:  انفبكض /   74497255:  انهبرف

cfpp.sfax@gmail.com 

 

 


