الجمهورية التونسية

وزارة التكوين المهني والتشغيل
الوكالة التونسية للتكوين المهني

قائمة مراكز التكوين المهني بوالية أريانة

المركز
المركز القطاعي لمتكوين في

ميكانيك السيارات والنقل بأريانة

المركز القطاعي لمتكوين في

فنون الطباعة بأريانة

مركز التكوين والتدريب المهني

بأريانة

مركز التكوين والنهوض بالعمل
المستقل بحي التضامن

المدير(ة)

الديـن الـشرميطي
نـور ّ

محمد الحبيب الد ّغار

حبيب قاسم

حاتم الرضواني

العنوان
عدد  13شارع أحمد
الخبثاني  2080أريانة

الهاتف

71 709 729 71 713 578

csfma.ariana@atfp.edunet.tn

71 713 625

csfag.ariana@atfp.edunet.tn

عدد  25شارع االستقالل 71 710 579

 2080أريانة

شارع أحمد الخبثاني
 -2080أريانة
ص ب  659حي
التضامن 2041

الفاكس

البريد اإللكتروني

71 701 945

71 867 258 71 713 587

cfa.ariana@atfp.edunet.tn

71 549 301 71 549 220

cfpti.ettadhamen@atfp.edunet.tn

قائمة مراكز التكوين المهني بوالية منوبة
المركز
المركز القطاعي لمتكوين
في األشغال العمومية
بالمرناقية

المركز القطاعي لمتكوين
في اإللكترونيك بالدندان

المركز القطاعي لمتكوين
في اإلكساء بمنوبة

مركز التكوين والتدريب
المهني بوادي قريانة

مركز التكوين والتدريب
في الحرف التقميدية
بالبطان

المدير(ة)

عمر بوحميمة

العروسي الوسالتي

فتحي بوغانمي

حسن النفزي

السيد عمر
ّ
بوحميمةبالنيابة

العنوان

سيدي عمي الحطاب
 2071المرناقية

عدد  7نهج السرول

الدندان  2011ص ب 70

عدد  18نهج ابن أبي

الضياف  2010منوبة

 20نهج االستقالل 2011
منوبة

الهاتف

الفاكس

71 532 432 71 532 430

البريد اإللكتروني

csftp.mornaguia@atfp.edunet.tn

71 611 298 71 606 759

csfe.denden@atfp.edunet.tn

71 608 588 71 608 190

csfh.manouba@atfp.edunet.tn

cfa.ouedgueriana@atfp.edunet.tn 71 610 177 71 610 373

نهج طارق بن زياد

(ص.ب1114 )22.
البطان

71 641 677

cfama.elbattan@atfp.edunet.tn

قائمة مراكز التكوين المهني بوالية بن عروس

المركز
المركز القطاعي للتكوين في
البناء ببن عروس

المركز القطاعي للتكوين في
النسيج ببئر القصعة

المركز القطاعي للتكوين في

مهن الخدمات بحمام األنف

المركز القطاعي للتكوين في
النقل واللوجستيك ببرج

المدير(ة)

خليل ظفر اهلل

منصف الزيدي

بسمة داودي
بوصيدة

منذر الوسالتي

السدرية

المركز القطاعي للتكوين في
الميكاترونيك ببرج السدرية

المركز القطاعي للتكوين

والتقنيات التطبيقية في الجلد
بمقرين

مركز التكوين والنهوض بالعمل
المستقل بالمغيرة

علي ثابت

لطفي الشاوش

جمال النصيري

العنوان
عدد  6نهج فرحات حشاد
 2013بن عروس

الهاتف
71 381

247 71

389 761

المنطقة الصناعية بئر القصعة

الفاكس

71 383 582

البريد اإللكتروني

csfb.benarous@atfp.edunet.tn

نهج حسين باي ص ب 71 382 899 - 19

71 383 526

csftb.birelkassaa@atfp.edunet.
tn

71 292 711

71 210 870

csfmt.hammamlif@atfp.edunet
.tn

 2059بن عروس

عدد  35نهج الطاهر بن

عاشور  2050حمام األنف

محطة األرتال  2084برج
السدرية

محطة األرتال  2084برج
السدرية

شارع المحطة  2014مقرين
الرياض

 2082فوشانة بن عروس

71 410 925

71 411 120

71 411 420

csftl.borjcedria@atfp.edunet.t
n

71 411 420

csfm.borjcedria@atfp.edunet.t
n

71 433 743

79 408 013

csftac.megrine@atfp.edunet.tn

79 408 021

cfpti.mghira@atfp.edunet.tn

