
االختصاصاتاملركز
تاريخ انطالق 

التكوين

تاريخ انتهاء 

التكوين

دورة سبتمبر 

2019

02/09/201930/06/202160تقني في صناعة اإللكترونيك

16/09/201930/06/202160تقني في الصيانة اإللكترونية لألنظمة اآللية

تقني في تركيب املعدات الكهربائية 

واإللكترونية
16/09/201930/06/202188

تقني في تركيب وصيانة املعدات السمعية 

والبصرية الجماعية
16/09/201915/11/202122

16/09/201930/06/202144تقني في صناعة األنظمة الكهربائية

16/09/201930/06/202144تقني في قيادة أنظمة اإلنتاج

تقني مسوق للتجهيزات املنزلية  واملتعددة 

الوسائط
16/09/201930/06/202144

املركز القطاعي للتكوين في مهن اللحوم 

الحمراء بتونس

 تونس   2052 أوت 13نهج 

71511465      71502744 الهاتف 

16/09/201930/06/202115تقني في التحويل الصناعي لللحوم

16/09/201930/06/202140تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

16/09/201930/06/202140رئيس حضيرة في اللحام الصحي

رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية 

للبناءات
16/09/201930/06/202120

16/09/201930/06/202120تقني في صنع األسنان

16/09/201930/06/2021180تقني  محضر صيدلي

16/09/201930/06/202160محضر في مخابر البيولوجيا الطبية

املركز القطاعي للتكوين في الصناعات 

االلكترونية والكهربائية بتونس

 تونس 1005 شارع الجيش الوطني العمران 

  

71898277     الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة 

املعدات البيوطبية

 تونس     1000 أفريل 9 شارع 45  

71563621    71569845 الهاتف 

2019دليل التوجيه ملستوى مؤهل تقني منهي لدورة سبتمبر 

مرشحين الذين أنهو السنة الثانية من التعليم الثانوي

 او لهم مستوى معادل محرزين على 

شهادة كفاءة مهنية في اختصاص يتناسب مع اختصاص املستهدف

مركز التكوين والتدريب املنهي بالعمران

  1005حي الزياتين  

71896895الهاتف 



تقني في الصيانة الصناعية  اختيار آالت 

الخياطة
16/09/201930/06/202116

16/09/201930/06/202132تقني في صناعة املالبس

16/09/201930/06/202116تقني في أساليب صناعة املالبس

16/09/201930/06/202132تقني في تصميم وتقنيات املالبس

16/09/201930/06/202154تقني في استغالل الشبكات

02/12/201906/12/202154تقني في استغالل الشبكات

16/09/201930/06/202120تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202140تقني في الصناعات الغذائية

16/09/201930/06/202180تقني في الصيانة الصناعية

25/11/201922/11/202180تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202120تقني في الصيانة الصناعية

25/11/201922/11/202120تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

11/11/201908/11/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

16/09/201930/06/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

25/11/201922/11/202120تقني في تركيب وصيانة املصاعد

16/09/201930/06/202120تقني في الصيانة الصناعية

25/11/201922/11/202120تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202120تقني في الصيانة الصناعية

11/11/201915/11/202120تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202140تقني في تصميم وتقنيات املالبس

16/09/201930/06/202120تقني في تصميم وتقنيات املالبس

16/09/201930/06/202120تقني في صناعة املالبس

16/09/201930/06/202120تقني في أساليب صناعة املالبس

16/09/201930/06/202160محاسب منشأة

16/09/201930/06/202160تقني مساندة في اعالمية التصرف

16/09/201930/06/202160تقني في تجارة التوزيع

16/09/201930/06/202120فني في املراقبة عن بعد

16/09/201930/06/202120تقني في  السالمة واإلستقبال

املركز القطاعي للتكوين في االكساء بتونس

 1068 نهج  فأس رأس الطبية 1 

71220822    الهاتف 

مركز التكوين والتدريب املنهي باملرس ى

 املرس ى 2070   شارع قرطاج حي الوفاق 11

71740421  -71775844الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في االتصاالت بحي 

الخضراء

 حي الخضراء  1003 عن طريق االن سفاري 

71771647   الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في الصناعات 

الغذائية بحي الخضراء

 حي الخضراء   1003عن طريق االن سفاري 

 

71771647 الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في الصيانة 

الصناعية بالوردية

 1009 طريق سوسة ديبوزفيل 2 كلم 

الوردية   

71496064       الهاتف 

مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل 

بالكرم

 سيدي عمر قرب معهد الكرم   

71976445الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في االكساء بحلق 

الوادي

 حلق الواد   2060 شارع الهادي شاكر 18

71737284  الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات 

بقمرت

 قمرت  2078 طريق رواد 6 كلم 

71918096  الهاتف 



16/09/201930/06/202132تقني في  املصوغ واملجوهرات

16/09/201930/06/202120تقني مرطبات

16/09/201930/06/202120تقني في الطبخ

16/09/201930/06/202140تقني  في التجميل

16/09/201930/06/202145تقني مرطبات

16/09/201930/06/202130تقني في الطبخ

16/09/201930/06/202115تقني مطعم وحانة

16/09/201930/06/202115تقني مطعم وحانة

16/09/201930/06/202115تقني في صناعة املالبس

16/09/201930/06/202115تقني في صناعة املالبس

16/09/201930/06/202140منشط روضة أطفال

16/09/201929/11/202160تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات

25/11/201931/01/202260تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات

16/09/201930/06/202120تقني في املطالة ودهن السيارات

16/09/201930/06/202130تقني في تحضير أشغال الطباعة

16/09/201930/06/202130تقني في الطباعة

16/09/201930/06/202130تقني في إنهاء أشغال الطباعة

16/09/201930/06/202130تقني في السيرغرافيا

مركز التكوين والتدريب املنهي بأريانة

 أريانة 2080 شارع أحمد الخباثي 

71713587  الهاتف 

16/09/201930/06/202140تقني في تصميم وتقنيات املالبس

16/09/201930/06/202172تقني في صيانة معدات الحضائر

16/09/201930/06/202120تـقــنـي مسـاح في قـيـس األراض ي

16/09/201930/06/202120تقني مخبر اختيار خرسانة

رئيس حضيرة في الطرقات واملسالك 

املختلفة
16/09/201930/06/202120

16/09/201930/06/202120متار مراقب في  الطرقات واملسالك املختلفة

مركز التكوين والتدريب املنهي بوادي قريانة

 منوبة2011  نهج االستقالل 20

71610373 الهاتف 

16/09/201930/06/202115تقني في تصميم وتقنيات املالبس

املركز القطاعي للتكوين في األشغال 

العمومية باملرناقية

 املرناقية2071سيدي علي الحطاب 

71532430 الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في املصوغ 

واملجوهرات بقمرت

 قمرت 2078 طريق رواد 6 كلم 

71919175    الهاتف 

مركز التكوين و التدريب املنهي بالزهور

 تونس  2052 أوت 13   نهج 

71511465- 71502744 الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في ميكانيك 

السيارات بأريانة

 أريانة2080 شارع أحمد الخباثي 13

املركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة 

بأريانة

 أريانة 2080 شارع االستقالل 25

71710579    الهاتف 



16/09/201930/06/202180تقني في اإللكترونيك الصناعي

16/09/201930/06/202160تقني في اآللية واإلعالمية الصناعية

16/09/201930/06/202140تقني في صيانة أجهزة امليكروإعالمية

16/09/201930/06/202140تقني في صناعة املالبس

18/11/201915/11/202120تقني في صناعة املالبس

16/09/201930/06/202120تقني في تصميم وتقنيات املالبس

تقني في الصيانة الصناعية  اختيار آالت 

الخياطة
16/09/201930/06/202120

16/09/201930/06/202120تقني في أساليب صناعة املالبس

16/09/201930/06/202120تقني في أساليب صناعة املالبس

16/09/201930/06/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

28/10/201925/10/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

16/09/201930/06/202120تقني في الصيانة الصناعية

28/10/201925/10/202120تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202140رئيـــس حضـــيرة بنـــاء

16/09/201930/06/202140رسام مصمم في البناء

16/09/201906/09/202120رسام مصمم في البناء

16/09/201906/09/202120تقني صيانة في تكييف الهواء

رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية 

للبناءات
16/09/201906/09/202120

16/09/201906/09/202120تقني في تركيب وصيانة املصاعد

16/09/201930/06/202120تقني في مراقبة جودة النسيج

16/09/201930/06/202140تقني في تصميم وتقنيات املالبس

16/09/201930/06/202120تقني في صناعة املالبس

16/09/201930/06/202120محاسب منشأة

16/09/201930/06/202124تقني في تجارة التوزيع

16/09/201930/06/202120تقني مساندة في اعالمية التصرف

02/09/201930/06/202140تقني في النقل متعدد الوسائط

02/09/201930/06/202140تقني في النقل البري

املركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بمنوبة

 منوبة2010 نهج ابن أبي الضياف 18عدد

71610373الهاتف 

مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل 

بالتضامن

 شارع  فرحات حشاد  قرب املدرسة 

  2041 حي التضامن 659االبتدائية ص ب 

71549220  الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في البناء ببن عروس

 بن عروس 2013    نهج فرحات حشاد 6  

71381247 الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في البناء وتوابعه 

بابن سينا

2066  قرب منتزه املروج ابن سيناء 

71373815 71373811  الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في النسيج ببئر 

القصعة

ملنطقة الصناعية بئر القصعة نهج حسين 

 بن عروس  2059-19باي ص ب 

71382899  الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات 

بحمام األنف 

 حمام 2050 نهج الطاهر بن عاشور 35

األنف

71292711   الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في النقل 

واللوجستيك ببرج السدرية

 برج السدرية  2084محطة األرتال 

71410925     الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك 

بالدندان

 الدندان  2011 70 نهج السرول صب 7 

71606967 الهاتف 



16/09/201930/06/202140تقني في اآللية واإلعالمية الصناعية

25/11/201929/11/202140تقني في اآللية واإلعالمية الصناعية

16/09/201930/06/202140تقني في الصيانة الصناعية

25/11/201929/11/202140تقني في الصيانة الصناعية

25/11/201929/11/202140تقني في صناعة وصيانة القوالب واألدوات

16/09/201930/06/202140تقني في صناعة وصيانة القوالب واألدوات

16/09/201929/11/202160تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات

25/11/201921/02/202260تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات
16/09/201930/06/202120تقني في الصناعة امليكانيكية

16/09/201930/06/202116رسام صناعي
16/09/201930/06/202116مر كب ومعدل لهياكل الطائرات

16/09/201930/06/202116مصنع صفائح معدنية في مجال الطيران
16/09/201930/06/202116مركب أسالك في مجال الطيران

16/09/201930/06/202116مصنع مواد مركبة ومتعددة الطبقات
تقني في الصناعات امليكانيكية على اآلالت 

ذات التحكم الرقمي، اختيار طيران
16/09/201930/06/202116

تقني في معالجة املساحات والطالء في 

مجال الطيران
16/09/201930/06/202116

16/09/201930/06/202116تقني في صناعة الجلد واألحذية

16/09/201930/06/202016تقني في صناعة الجلد واألحذية

16/09/201930/06/202140تقني مساندة في اعالمية التصرف

16/09/201930/06/202120تقني في الصيانة الصناعية

11/11/201908/11/202120تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

11/11/201908/11/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

16/09/201930/06/202120تقني صيانة في تكييف الهواء

11/11/201908/11/202120تقني صيانة في تكييف الهواء
رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية 

للبناءات
16/09/201930/06/202120

رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية 

للبناءات
11/11/201908/11/202120

16/09/201930/06/202120تقني في صيانة أجهزة امليكروإعالمية

11/11/201908/11/202120تقني في صيانة أجهزة امليكروإعالمية
16/09/201930/06/202112تقني في الحدادة الفنية
18/11/201915/11/202112تقني في السباكة الفنية

16/09/201930/06/202112تقني في املهن الفنية في الخزف
تقني في فنون وتقنيات البلور اختيار البلور 

البارد
16/09/201930/06/202112

املركز القطاعي للتكوين في امليكاترونيك 

ببرج السدرية

 برج السدرية 2084األرتال 2014محطة 

 71411120الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين والتقنيات 

التطبيقية في الجلد بمقرين

 مقرين الرياض   2014شارع املحطة 

71433743    الهاتف 

ااملركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل

 نابل8000حي الصناعي طريق تونس 

    153ص ب 

 -72237440-7222552  الهاتف 

72237404

مركز التكوين في الحرف الفنية بنابل

طريق الحمامات ثامر 

 نابل 8062    60صب 

72232176الهاتف 

مركز اإلمتياز في مهن صناعة الطيران 

باملغيرة

 فوشانة 2082املنطقة الصناعية فوشنة 

بن عروس

 79408013الهاتف 



16/09/201930/06/202140تقني في الصيانة الصناعية

18/11/201912/11/202140تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202120تقني في صناعة املالبس

16/09/201930/06/202120تقني في صيانة أجهزة امليكروإعالمية

18/11/201912/11/202120تقني في صيانة أجهزة امليكروإعالمية
رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية 

للبناءات
16/09/201930/06/202140

رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية 

للبناءات
18/11/201912/11/202140

16/09/201930/06/202140تـقــنـي مسـاح في قـيـس األراض ي

16/09/201930/06/202140رسام مصمم في البناء

16/09/201930/06/202140رئيـــس حضـــيرة بنـــاء
رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية 

للبناءات
16/09/201930/06/202140

16/09/201930/06/202120متار مراقب في البناء

16/09/201930/06/202120تـقــنـي مسـاح في قـيـس األراض ي

02/09/201930/06/202164تقني في الصيانة الصناعية

02/09/201930/06/202148تقني في الصناعة امليكانيكية

02/09/201930/06/202130تقني في مراقبة الجودة في اآللية

02/09/201930/06/202115رسام صناعي

تقني في الصيانة الصناعية  اختيار آالت 

الجلد
16/09/201930/06/202115

16/09/201930/06/202115تقني في تصميم املنتوجات الجلدية

16/09/201930/06/202140تقني في الصيانة الصناعية

18/11/201922/11/202140تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202120تقني في اللحام والتركيب

16/09/201930/06/202120تقني في صناعة املالبس
18/11/201915/11/202120تقني في صناعة املالبس

16/09/201930/06/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء
18/11/201915/11/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

18/11/201915/11/202120تقني في الصيانة الصناعية
16/09/201930/06/202120تقني في الصيانة الصناعية

18/11/201915/11/202120تقني في الصيانة اإللكترونية لألنظمة اآللية

25/11/201922/11/202120تقني في اللحام والتركيب
25/11/201922/11/202120تقني في اللحام والتركيب
16/09/201930/06/202120تقني في اللحام والتركيب

تقني مصنع هياكل املباني من األليمنيوم، 

الزجاج واملواد االصطناعية
25/11/201922/11/202120

04/11/201922/11/202120رئيس فريق مركبي اإلنشاءات املعدنية

مركز التكوين والتدريب املنهي بقليبية

 طريق منزل تميم قرب تعاضدية حشاد 

قليبية8090

72300845الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في اآللية العامة 

بقرمبالية 

قبالة )-قرمبالية 8030طريق سوسة 

  (القاعة الرياضية

72225303- 72210866    الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في الجلود واألحذية 

بتازركة 

ملنطقة الصناعية الزرعة  

 تازركة     8024ص ب مكتب البريد 

7225377الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان

 سليمان  8020  طريق الشاطئ 

72290458 الهاتف 

مركز التكوين والتدريب املنهي بزغوان

 188  املنطقة الصناعية صب 

 زغوان   1100

72675985     الهاتف 

مركز التكوين والتدريب املنهي ببنزرت

 7000  شارع فرحات حشاد واد املرج 

بنزرت 

72436133  الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في البناء املعدني 

بمنزل بورقيبة

 منزل 242,7050 بئر طعشون ص ب 

بورقيبة 

72470788   الهاتف  



16/09/201930/06/202120تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202120تقني في صناعة األنظمة الكهربائية

16/09/201930/06/202120تقني في الصيانة اإللكترونية لألنظمة اآللية

25/11/201922/11/202120تقني في الصيانة اإللكترونية لألنظمة اآللية

18/11/201915/11/202120تقني في صناعة املالبس

16/09/201930/06/202145تقني في الصيانة الصناعية

18/11/201915/11/202145تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201931/01/202220تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات

18/11/201931/01/202220تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات

16/09/201928/06/202120تقني في صناعة املالبس

16/09/201915/11/202120تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات

16/09/201928/06/202140تقني في الصيانة الصناعية

04/11/201901/11/202120تقني في الصناعات الغذائية

تقني مصنع هياكل املباني من األليمنيوم، 

الزجاج واملواد االصطناعية
04/11/201901/11/202120

16/09/201930/06/202140تقني صيانة في تكييف الهواء

16/09/201930/06/202140تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

16/09/201930/06/202120تقني في التصرف الفني املركزي

16/09/201930/06/202120تقني في صيانة تجهيزات املطبخ والتنظيف

تقني في تركيب وصيانة املعدات السمعية 

والبصرية الجماعية
16/09/201925/10/202140

17/09/201930/06/202130تقني مطعم وحانة

17/09/201930/06/202145تقني مرطبات

17/09/201930/06/202115تقني استقبال

17/09/201930/06/202145تقني في الطبخ

17/09/201930/06/202115تقني طوابق ومغسل

17/09/201930/06/202115تقني في التنشيط السياحي

16/09/201930/06/202120تقني في الصناعة امليكانيكية

16/09/201930/06/202120تقني في الصيانة الصناعية

25/11/201914/02/202240تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات

16/09/201930/06/202120تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202120تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

مركز التكوين والتدريب املنهي بالدهماني

7170الدهماني  137حي امللعب ص ب 

78282185 الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في امليكانيك 

الفالحي بالكاف

شارع الحرية  

 الكاف7121 برنوصة 111ص ب 

78224478  الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في الصيانة 

الفندقية بطبرقة

 طريق تونس7  كلم 

  8109 طبرقة 350 ص ب 

78672845  -78672030الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في التقنيات 

الفندقية بطبرقة

   طريق تونس7كلم 

8109 طبرقة 350 ص ب 

78672790  الهاتف 

مركز التكوين والتدريب املنهي  بماطر

 ماطر  7030 طريق طبرقة 1  كلم 

72485404   الهاتف 

مركز التكوين والتدريب املنهي بباجة

 باجة قبالة 9000شارع الحبيب بورقيبة 

املستشفى الجهوي بباجة 

78454335   الهاتف 

مركز التكوين والتدريب املنهي بجندوبة

 جندوبة 8100 1938 أفريل 9شارع 

78600724الهاتف 

مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل 

ببوسالم

 8170 146 ص ب 1طريق تونس كلم 

بوسالم  

78639422   الهاتف 



16/09/201930/06/202120تقني في الصيانة الصناعية

تقني في صيانة التجهيزات الكهربائية 

الصناعية
16/09/201930/06/202120

16/09/201928/06/202140تقني مساندة في اعالمية التصرف

16/09/201928/06/202120محاسب منشأة

16/09/201928/06/202120تقني في تجارة التوزيع

رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية 

للبناءات
16/09/201930/06/202116

16/09/201930/06/202116تقني في صناعة املالبس

16/09/201930/06/202120تقني صيانة في تكييف الهواء

16/09/201930/06/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

16/09/201930/06/202120رسام مصمم في تكييف الهواء

16/09/201930/06/202120تقني في التصرف الفني املركزي

16/09/201927/09/202120تقني في الصيانة الصناعية

18/11/201929/11/202120تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202120تقني في الصيانة الصناعية

25/11/201927/11/202140تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201927/11/202120تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات

16/09/201930/06/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء
25/11/201922/11/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

16/09/201930/06/202120تقني في تصميم وتقنيات املالبس
25/11/201922/11/202120تقني في تصميم وتقنيات املالبس

16/09/201930/06/202120تقني في صناعة املالبس
25/11/201922/11/202120تقني في صناعة املالبس

16/09/201928/06/202120تقني في صيانة التجهيزات الكهربائية املنزلية

16/09/201928/06/202120تقني في الصيانة الصناعية

مركز التكوين والتدريب املنهي باملكناس ي

 املكناس ي 9140شارع الحبيب بورقيبة 

سيدي بوزيد

76646004 الهاتف  

02/09/201930/06/202120تقني في الصيانة الصناعية

02/09/201930/06/202115تقني في صيانة التجهيزات الكهربائية املنزلية

11/11/201908/11/202115تقني في صيانة التجهيزات الكهربائية املنزلية

02/09/201930/06/202140تقني في الصيانة الصناعية

مركز التكوين والتدريب املنهي بالقلعة 

الكبرى

منطقة الصناعية الكبرى

 القلعة الكبرى4060

73342231 الهاتف 

مركز التكوين والتدريب املنهي بمكثر

 مكثر  6140  املنطقة الصناعية 

78826060   الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات 

بسليانة

نهج فرحات حشاد

      6100 ص ب سليانة   

78870951     الهاتف 

مركز التكوين والتدريب املنهي بسليانة

 شارع ابن خلدون

78872713 الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في الطاقة 

بالقيروان

 شارع بيت الحكمة16 

16 القيراون 3100 

77231211 الهاتف 

مركز التكوين والتدريب املنهي بالقيروان

 شارع بيت الحكمة  16  

77229834  الهاتف 

مركز التكوين والتدريب  املنهي بالقصرين

شارع الحبيب بورقيبة

 القصرين 1200 

77474433 الهاتف 

مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل 

بالقصرين

طريق سبيطلة

 القصرين  1200 

77474211  الهاتف 

مركز التكوين والتدريب املنهي بسيدي بوزيد

 سيدي بوزيد  9100طريق املعهد 

76633885الهاتف 



16/09/201930/06/202160تقني في صيانة أجهزة امليكروإعالمية

16/09/201930/06/202140تقني في اإللكترونيك الصناعي

16/09/201930/06/202160تقني في اآللية واإلعالمية الصناعية

09/09/201930/06/202120تقني في إلكترونيك البحرية

16/09/201930/06/202136تقني في صناعة وصيانة القوالب واألدوات

02/12/201906/12/202136تقني في صناعة وصيانة القوالب واألدوات

16/09/201930/06/202136تقني معدل في صناعة البالستيك

02/12/201906/12/202136تقني معدل في صناعة البالستيك

16/09/201920/09/202160محاسب منشأة

16/09/201920/09/202160تقني في تجارة التوزيع

16/09/201920/09/202120تقني في الشراء و التزويد

16/09/201920/09/202140تقني مساندة في اعالمية التصرف

07/10/201920/09/202140تقني  محضر صيدلي

مركز املعدات بسوسة

 شارع ابن خلدون

4000 147 ص ب 

73382297الهاتف  

16/09/201928/06/202115تقني في الصناعة امليكانيكية

16/09/201930/06/202118تقني في اللحام والتركيب

16/09/201930/06/202118تقني في اللحام والتركيب

16/09/201930/06/202140تقني في الصيانة الصناعية

04/11/201908/11/202120تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202130تقني مطعم وحانة
16/09/201930/06/202115تقني مرطبات
16/09/201930/06/202115تقني استقبال
16/09/201930/06/202115تقني في الطبخ

16/09/201930/06/202115تقني طوابق ومغسل
16/09/201930/06/202115تقني في التنشيط السياحي

مركز التكوين والتدريب املنهي في البناء 

وتوابعه بالنفيضة

 النفيضة4030 طريق القيروان 5كلم 

 192 ص ب 

73250365  الهاتف 

16/09/201930/06/202115رئيـــس حضـــيرة بنـــاء

املركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب 

باملنستير

شارع األرض

 5000 املنستر  79 ص ب 

73501272الهاتف 

16/09/201930/06/202180تقني في إنتاج املوبيليا

16/09/201930/06/202140تقني في أساليب صناعة املالبس
تقني في الصيانة الصناعية  اختيار آالت 

الخياطة
16/09/201930/06/202140

16/09/201930/06/202140تقني في تصميم وتقنيات املالبس

16/09/201930/06/2021100تقني في صناعة املالبس

املركز القطاعي للتكوين في االلكترونيك 

بسوسة

   4000- حي العوينة 

   446ص ب عدد 

732318260/73235533  الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في اللحام واآللية 

والبالستيك بسوسة

 سوسة  4029طريق الطفالة 

73232417 الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات 

بسوسة

شارع ابن خلدون طريق املنستير ص ب 

 سوسة 4003 656

73382600/ 73383979الهاتف 

مركز التكوين والتدريب املنهي  بمساكن

 مساكن4070 طريق وردانين 

73290815 73290812  الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في االكساء 

باملنستير

شارع األرض 

 5000  املنستير 88ص ب 

73504400  الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في التقنيات 

الفندقية بالحمامات الجنوبية

 بوفيشة    4010السلوم 

73252788  الهاتف 



16/09/201930/06/202140تقني في الصيانة الصناعية

25/11/201922/11/202180تقني في الصيانة الصناعية

18/11/201922/11/202140تقني في لوجستيك اإلنتاج

16/09/201930/06/202140تقني في لوجستيك اإلنتاج

مركز التكوين والتدريب املنهي بالوردانين

 الوردانين5010 8طريق الساحلين ص ب 

73534650   الهاتف 

16/09/201913/12/202120تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات

16/09/201930/06/202118تقني في إنتاج النسيج وصيانة آالت النسيج

16/09/201930/06/202118تقني في تصميم وتقنيات املالبس
16/09/201930/06/202136تقني في صناعة املالبس

16/09/201930/06/202118تقني في مراقبة جودة النسيج
16/09/201930/06/202118تقني في أساليب صناعة املالبس

16/09/201930/06/202140تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202120تقني في صيانة أجهزة امليكروإعالمية

16/09/201930/06/202110تقني صيانة في إلكترونيك العموم

16/09/201930/06/202120تقني في صيانة التجهيزات الكهربائية املنزلية

16/09/201930/06/202120تقني في اآللية واإلعالمية الصناعية

04/11/201925/10/202120تقني في اآللية واإلعالمية الصناعية

تقني في تركيب املعدات الكهربائية 

واإللكترونية
16/09/201930/06/202120

املركز القطاعي للتكوين في االكساء والزرد 

ببنبلة

 بنبلة 5021نهج طارق ابن زياد

73478148   الهاتف 

16/09/201930/06/202110تقني في تصميم وتقنيات املالبس

16/09/201930/06/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء
18/11/201913/11/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

16/09/201930/06/202120تقني في الصيانة الصناعية
18/11/201913/11/202120تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201922/11/202120تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات
18/11/201924/01/202220تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات

16/09/201928/06/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء
16/09/201930/06/202120تقني في الصناعة امليكانيكية
16/09/201930/06/202120تقني في اللحام والتركيب

16/09/201930/06/202160تقني في الصيانة الصناعية
16/09/201930/06/202120تقني في تجارة التوزيع

25/11/201921/02/202220تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات
25/11/201906/12/202140تقني أساليب في الصناعات الكيميائية

16/09/201930/06/202120تقني في أساليب صناعة املالبس

02/09/201930/06/202160تقني في تصميم وتقنيات املالبس
تقني في الصيانة الصناعية  اختيار آالت 

الخياطة
16/09/201930/06/202120

16/09/201930/06/202120تقني في صناعة املالبس

مركز التكوين والتدريب املنهي بباش حانبة 

صفاقس

 نهج علي باش حانمبه67 

 صفاقس قرب معرض صفاقس 3000 

74298960- 74228455  الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة 

بخنيس

بنبلة 5070نهج قرطاج طريق جمال 

73534650    الهاتف 

مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل 

باملكنين

  نهج الحاج محمد زخامة املكنين  

73439929 الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر 

هالل

 5070  طريق جمال

 قصر هالل5100  

73452330 الهاتف 

مركز التكوين والتدريب املنهي باملهدية

املهدية   - 5100طريق الرجيش 

73687419الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في االكساء محمد 

علي صفاقس

3099 طريق املهدية 3كلم 

    51 البستان صفاقس ص ب 

74438761 -74236786الهاتف 



16/09/201930/06/202120رسام دراسات في البناء املعدني

16/09/201929/11/202120تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات

16/09/201930/06/202115تقني مرطبات

16/09/201930/06/202150منشط روضة أطفال

مركز التكوين والتدريب املنهي باملحرس

 صفاقس3060نهج تونس املحرس 

74290071/74692071 الهاتف 

16/09/201930/06/202120رئيـــس حضـــيرة بنـــاء

16/09/201928/06/202140تقني في اإللكترونيك الصناعي

رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية 

للبناءات
16/09/201928/06/202140

16/09/201930/06/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

16/09/201931/01/202220تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات

16/09/201930/06/202120تقني في ميكانيك وكهرباء الشاحنات الثقيلة

16/09/201930/06/202140تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202120تقني في صيانة أجهزة امليكروإعالمية

16/09/201930/06/202120تقني في اآللية واإلعالمية الصناعية

16/09/201930/06/202140تقني في صناعة املالبس

16/09/201930/06/202120تقني في الصيانة الصناعية

11/11/201911/10/202120تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202120تقني في صيانة أجهزة امليكروإعالمية

11/11/201911/10/202120تقني في صيانة أجهزة امليكروإعالمية

16/09/201930/06/202120رئيـــس حضـــيرة بنـــاء

16/09/201930/06/202140تـقــنـي مسـاح في قـيـس األراض ي

16/09/201930/06/202140متار مراقب في البناء

16/09/201930/06/202140رسام مصمم في البناء

16/09/201930/06/202120رسام دراسات في البناء املعدني

02/09/201930/06/202140تقني في صيانة تجهيزات التنقيب

02/09/201930/06/202120تقني في صيانة تجهيزات التنقيب
رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية 

للبناءات
16/09/201930/06/202140

16/09/201929/11/202140تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات

16/09/201930/06/202140تقني في اللحام والتركيب

16/09/201930/06/202180تقني في الصيانة الصناعية

مركز التكوين والتدريب في الحرف 

التقليدية بقابس

 نهج فلسطين

 6002 قابس 156 ص ب 

75274366  الهاتف 

تقني في فنون وتقنيات البلور اختيار البلور 

البارد
16/09/201930/06/202120

مركز التكوين والتدريب  املنهي بقرقنة

 قرقنة 3035العطايا 

74484317  الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في الصيانة بقابس

 قابس  6011 66املنارة  ص ب 

75290352 - 75291304 الهاتف 

مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل 

بتوزر

 2243 الشرفة 24 طريق املطار ص ب 

توزر  

76474933الهاتف 

مركز التكوين والتدريب املنهي بجبنيانة

2طريق املهدية كلم

 جبانية3080  

74880419   الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في االلكترونيك 

بساقية الزيت صفاقس

 ساقية الزيت 3021 نهج مختار الزيادي 20

صفاقس 

74254234  الهاتف 

مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل 

بقفصة عقيلة

 املنطقة الصناعية ص 10طريق توزر كلم 

 قفصة 271ب 

76222731 الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب 

بقابس

 زريق قرب امللعب الرياض ي 37ص ب 

 قابس  6072,

75291884    الهاتف 



16/09/201930/06/202140تقني في الصيانة الصناعية

16/09/201930/06/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

16/09/201930/06/202120تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

16/09/201920/12/202120تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات

16/09/201930/06/202120تقني في اللحام والتركيب

18/11/201915/11/202120تقني في اللحام والتركيب

16/09/201930/06/202120رسام دراسات في البناء املعدني

16/09/201930/06/202120تقني في مراقبة الجودة في البناء املعدني

16/09/201930/06/202140تقني صيانة في تكييف الهواء

16/09/201930/06/202140تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء

16/09/201930/06/202120تقني في صيانة تجهيزات املطبخ والتنظيف

16/09/201930/06/202140تقني في الصيانة الصناعية

25/11/201922/11/202140تقني في الصيانة الصناعية
رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية 

للبناءات
16/09/201930/06/202120

رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية 

للبناءات
25/11/201922/11/202120

16/09/201930/06/202120تقني في صناعة املالبس

25/11/201922/11/202120تقني في صناعة املالبس

مركز التكوين والتدريب املنهي بتطاوين

 3234حي املهرجان تطاوين 

75844765    الهاتف 

مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل  

بالحامة

 قرب املستشفى املحلى بالحامة 

   6020 الحامة 219ص ب 

75333960 الهاتف 

مركز التكوين والتدريب املنهي بمدنين

 4100 مدنين 135ص ب 

75640121  الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في البناء املعدني 

بمدنين

  4100  مدنين 188ص ب 

75633531   الهاتف 

املركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجربة

 4100 مدنين 135 ص ب 

75121046الهاتف




