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Les Diplômes homologués des Structures Privées de Formation

تاريخ التنظير   NiveauSpécialitéالمستوى االختصاصرقم التسجيلالهيكلالوالية

Date de l'Homologation

IIIتقني في الفنون الخّطية واإلشهار1119802المدرسة الخاصة للفنون الجميلة والتزويقتونس
Technicien en arts graphiques 

et publicité 

30/07/1997 

30/07/2002 التجديد األول 

(12/11/2003قرار مؤرخ في )

30/07/2007التجديد الثاني 

(09/05/2008قرار مؤرخ في )

30/07/2012التجديد الثالث 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

30/07/2017التجديد الرابع 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en céramique d'artتقني في الخزف الفنّي1119802المدرسة الخاصة للفنون الجميلة والتزويقتونس

30/07/1997 

30/07/2002 التجديد األول 

(12/11/2003قرار مؤرخ في )

30/07/2007التجديد الثاني 

(09/05/2008قرار مؤرخ في )

30/07/2012التجديد الثالث 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

IIIتقني في التّزويق الّداخلي1119802المدرسة الخاصة للفنون الجميلة والتزويقتونس
Technicien en décoration 

d'intérieur 

30/07/1997 

30/07/2002 التجديد األول 

(12/11/2003قرار مؤرخ في )

30/07/2007التجديد الثاني 

(09/05/2008قرار مؤرخ في )

30/07/2012التجديد الثالث 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

30/07/2017التجديد الرابع 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en audio-visuel18/04/2000تقني في الوسائل السمعية البصرية1119802المدرسة الخاصة للفنون الجميلة والتزويقتونس

IIIPhotographe créateur12/09/2001مصور فوتوغرافي مبتكر1119802المدرسة الخاصة للفنون الجميلة والتزويقتونس

تقني في الوسائل السمعية البصرية اختيار 1119802المدرسة الخاصة للفنون الجميلة والتزويقتونس

التقاط الصورة
III

Technicien en audiovisuel 

option prise de vues

27/04/2004

27/04/2009تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

 سنوات3لمدة 

تقني في الوسائل السمعية البصرية اختيار 1119802المدرسة الخاصة للفنون الجميلة والتزويقتونس

تركيب
III

Technicien en audiovisuel 

option montage

27/04/2004

27/04/2009تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

 سنوات3لمدة 

تقني في الوسائل السمعية البصرية اختيار 1119802المدرسة الخاصة للفنون الجميلة والتزويقتونس

إخراج
III

Technicien en audiovisuel 

option réalisation

27/04/2004

27/04/2009تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

 سنوات3لمدة 

IIIرسام نماذج منتوجات1119802المدرسة الخاصة للفنون الجميلة والتزويقتونس
Dessinateur de modèles de  

produits

11/02/2005

11/02/2010تاريخ التجديد 

(12/03/2012قرار مؤرخ في )

IVDesigner  produits 04/06/2003مصمم منتوجات1119802المدرسة الخاصة للفنون الجميلة والتزويقتونس

تقني سام في الوسائل السمعية البصرية 1119802المدرسة الخاصة للفنون الجميلة والتزويقتونس

اختيار مساعد مخرج
IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel option  assistant 

réalisateur

12/03/2012

تقني سام في الوسائل السمعية البصرية 1119802المدرسة الخاصة للفنون الجميلة والتزويقتونس

اختصاص إلتقاط الصورة
IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel option opérateur 

prise de vue 

12/03/2012

تقني سام في الوسائل السمعية البصرية 1119802المدرسة الخاصة للفنون الجميلة والتزويقتونس

اختيار تركيب
IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel option montage
12/03/2012

IIIتقني في النشر بالحاسوب1121601تونس- مركز الخوارزمي تونس

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

27/02/2001

IIIتقني في برمجة مواقع األنترنات1121601تونس- مركز الخوارزمي تونس
Technicien programmeur des 

sites Internet
15/06/2001

IVتقني سام في إعالمية التصرف1121601تونس- مركز الخوارزمي تونس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
12/09/2001

IVتقني سام في إعالمية التصرف1121601تونس- مركز الخوارزمي تونس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
11/10/2011

IVAssistant(e) de direction11/10/2011مديرية (ة)مساعد1121601تونس- مركز الخوارزمي تونس

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1121601تونس- مركز الخوارزمي تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
11/10/2011

IICoiffeur maquilleurحالق مجمل1114101تونس- معهد الباساج  تونس

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(08/12/2007قرار مؤرخ في )

25/06/2012التجديد الثاني 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

25/06/2017التجديد الثالث 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية1114101تونس- معهد الباساج  تونس
Agent en coupe et couture 

industrielles
25/06/2002

IICoiffeur hommesحالق للرجال1114101تونس- معهد الباساج  تونس

26/02/2003

26/02/2008تارخ التجديد 

(23/07/2008قرار مؤرخ في )

26/02/2013التجديد الثاني 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )

IIIتقني في االتصاالت اختيار شبكات1114101تونس- معهد الباساج  تونس

Technicien en 

télécommunications option 

réseaux 

15/06/2001

15/06/2006تاريخ التجديد 

(15/01/2007قرار مؤرخ في )

تجهيزات "تقني في االتصاالت اختيار 1114101تونس- معهد الباساج  تونس

"شبكات هاتفية
III

Technicien en 

télécommunication option 

"équipement de réseau 

téléphonique"

15/06/2001

IIIمصمم في صناعة المالبس1114101تونس- معهد الباساج  تونس
Modéliste des industries de 

l'habillement
03/05/2002
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IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة1114101تونس- معهد الباساج  تونس

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(08/12/2007قرار مؤرخ في )

25/06/2012التجديد الثاني 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة1114101تونس- معهد الباساج  تونس

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(10/03/2009قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1114101تونس- معهد الباساج  تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
25/06/2002

 IIITechnicien en commerce deتقني في تجارة التوزيع1114101تونس- معهد الباساج  تونس

distribution
25/06/2002

IIIتقني في صيانة األجهزة الميكرو إعالمية1114101تونس- معهد الباساج  تونس

Technicien en maintenance 

des micro-systèmes 

informatiques

26/02/2003

IIIتقني في النشر بالحاسوب1114101تونس- معهد الباساج  تونس

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

12/11/2003

IIIتقني في المعامالت الديوانية1114101تونس- معهد الباساج  تونس
Technicien en formalités 

douanières

27/04/2004

27/04/2009تاريخ التجديد 

(28/04/2010قرار مؤرخ في )

27/04/2014التجديد الثاني 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IIIComptable d’entreprise04/02/2019محاسب منشأة1114101تونس- معهد الباساج  تونس

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية1114101تونس- معهد الباساج  تونس

comptabilité et finances

12/11/2003

12/11/2008تاريح التجديد 

(10/03/2009قرار مؤرخ في )

IVAssistant(e) de directionمديرية (ة)مساعد1114101تونس- معهد الباساج  تونس

12/09/2001

12/09/2006تاريخ التجديد 

(22/07/2006قرار مؤرخ في )

12/09/2011التجديد الثاني 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

12/09/2016التجديد الثالث 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IVاختيار إعالمية-تقني سام في االتصاالت1114101تونس- معهد الباساج  تونس

Technicien supérieur en 

télécommunications - option 

informatique

14/02/2004

14/02/2009تاريخ التجديد 

(28/04/2010)

IVتقني سام في التجارة الدولية1114101تونس- معهد الباساج  تونس
Technicien supérieur en 

commerce international
15/02/2016

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IIعون فني في االلكترونيك1114301

Agent technique en 

électronique

15/11/2001
(سنة واحدة) 15/11/2006تاريخ التجديد 

(18/07/2007قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IIمركب في كهرباء البناء1114301

Installateur en électricité de 

bâtiment

10/03/2009

10/03/2014تاريخ التجديد 

(16/06/2014قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IIعون تعهد في تكييف الهواء1114301

Agent d'entretien en 

climatisation

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IIIتقني في صيانة األجهزة الميكرو إعالمية1114301

Technicien en maintenance 

des micro-systèmes 

informatiques

18/04/2000

18/04/2005تاريخ التجديد 

(15/05/2006قرار مؤرخ في )

18/04/2010التجديد الثاني 

(04/03/2011قرار مؤرخ في )

18/04/2015التجديد الثالث 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
شبكات "تقني في االتصاالت اختيار 1114301

"المنخرطين
III

Technicien en communication 

option "Réseaux d'abonnés"
18/04/2000

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
III"تجهيزات"تقني في االتصاالت اختيار  1114301

Technicien en communication 

option "Equipements"
18/04/2000

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IIIتقني في النشر بالحاسوب1114301

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

25/10/2000

25/10/2005تاريخ التجديد 

(22/07/2006قرار مؤرخ في  )

25/10/2010 التجديد الثاني 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

25/10/2015التجديد الثالث 

15/02/2016قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IIIتقني في التبريد والتكييف1114301

Technicien en froid et 

climatisation

27/02/2001

27/02/2006تاريخ التجديد 

(18/07/2007قرار مؤرخ في )

27/02/2011التجديد الثاني 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

27/02/2016التجديد الثالث 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة1114301

15/11/2001

15/11/2006تاريخ التجديد 

(15/01/2007قرار مؤرخ في )

15/11/2011التجديد الثاني 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة1114301

15/11/2001

15/11/2006تاريخ التجديد 

(15/01/2007قرار مؤرخ في )

15/11/2011التجديد الثاني 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

15/11/2016التجديد الثالث 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1114301

Technicien de soutien en 

informatique de gestion

03/05/2002

03/05/2007تاريخ التجديد 

(15/01/2007قرار مؤرخ في )

03/05/2012التجديد الثاني 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )
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تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IIIتقني في المعامالت الديوانية1114301

Technicien en formalités 

douanières

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(18/07/2007قرار مؤرخ في )

25/06/2012التجديد الثاني 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

25/06/2017التجيديد الثالث 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IIIتقني في تجارة التوزيع1114301

Technicien en commerce de 

distribution

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(15/01/2007قرار مؤرخ في )

25/06/2012التجديد الثاني 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

25/06/2017التجديد الثالث 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IIIتقني في التزويق والتصميم الداخلي1114301

Technicien en décoration et 

design d'intérieur 
18/07/2007

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
 IIIPréparateur en laboratoires deمحضر في مخابر البيولوجيا الطبية1114301

biologie médicale

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
 IIITechnicien en prothèseتقني في صنع األسنان1114301

dentaire 

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
 IIITechnicien préparateur enتقني محضر صيدلي1114301

pharmacie

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IIIتقني في التزويق والتصميم الداخلي1114301

Technicien en décoration et 

design d'intérieur
16/05/2013

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IVتقني سام في الشبكات والسالمة االعالمية1114301

Technicien supérieur en 

réseaux et sécurité 

informatiques 

18/04/2000

18/04/2005تاريخ التجديد 

(15/05/2006قرار مؤرخ في )

18/04/2010التجديد الثاني 

(04/03/2011قرار مؤرخ في )

18/04/2015التجديد الثالث 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IVتقني سام في وضع وتسيير مواقع األنترنات1114301

Technicien supérieur en 

conception et gestion des 

sites internet

15/10/2000

15/10/2005تاريخ التجديد 

(15/01/2007قرار مؤرخ في )

annulé

18/07/2007

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IVتقني سام في إعالمية التصرف1114301

Technicien supérieur en 

informatique de gestion

15/06/2001

15/06/2006تاريخ التجديد 

(15/01/2007قرار مؤرخ في )

15/06/2011التجديد الثاني 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

15/06/2016التجديد الثالث 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية1114301

comptabilité et finances

15/06/2001

15/06/2006تاريخ التجديد 

(15/01/2007قرار مؤرخ في )

15/06/2011التجديد الثاني 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

15/06/2016التجديد الثالث 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IVتقني سام في التسويق1114301

Technicien supérieur en 

marketing

15/06/2001

15/06/2006تاريخ التجديد 

(15/01/2007قرار مؤرخ في )

15/06/2011التجديد الثاني 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

15/06/2016التجديد الثالث 

لمدة سنتين

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IVAssistant(e) de directionمديرية (ة)مساعد1114301

12/09/2001

12/09/2006تاريخ التجديد 

(15/01/2007قرار مؤرخ في )

12/09/2011التجديد الثاني 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IVتقني سام في الملتميديا1114301

Technicien supérieur en 

multimédia

15/01/2007

15/01/2012تاريخ التجديد 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

15/01/2017التجديد الثاني 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IVتقني سام في التجارة الدولية1114301

Technicien supérieur en 

commerce international

15/01/2007

15/01/2012تاريخ التجديد 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

15/01/2017التجديد الثاني 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IVتقني سام مبرمج في االنترنات1114301

Technicien supérieur en 

développement sur internet 

18/07/2007

18/07/2013تاريخ التجديد 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IVتقني سام في تكييف الهواء1114301

Technicien supérieur en  

climatisation 

20/07/2009

20/07/2014تاريخ التجديد 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

تونس
- المعهد المغاربي للعلوم االقتصادية والتكنولوجيا 

تونس
IVتقني سام  في التصميم والتزويق الداخلي1114301

Technicien supérieur en 

décoration et design 

d'intérieur 

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

تونس
المدرسة التطبيقية للتكوين التابعة للغرفة التجارية 

والصناعية بتونس
IIITechnicien en force de vente12/09/2001تقني في قوة البيع1116401
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تونس
المدرسة التطبيقية للتكوين التابعة للغرفة التجارية 

والصناعية بتونس
IIIتقني في التصرف في المحاسبة1116401

Technicien en gestion 

comptable
12/09/2001

تونس
المدرسة التطبيقية للتكوين التابعة للغرفة التجارية 

والصناعية بتونس
IVتقني سام في التجارة1116401

Technicien supérieur en 

commerce
12/11/2003

تونس
المدرسة التطبيقية للتكوين التابعة للغرفة التجارية 

والصناعية بتونس
IIITechnicien  commercial 18/07/2007تقني في التجارة1116401

تونس
المدرسة التطبيقية للتكوين التابعة للغرفة التجارية 

والصناعية بتونس
IIIComptable d’entreprise16/05/2013محاسب منشأة1116401

تونس
المدرسة التطبيقية للتكوين التابعة للغرفة التجارية 

والصناعية بتونس
IIIتقني في تجارة التوزيع1116401

Technicien en commerce de 

distribution
16/05/2013

تونس
المدرسة التطبيقية للتكوين التابعة للغرفة التجارية 

والصناعية بتونس
IVتقني سام في التجارة الدولية1116401

Technicien supérieur en 

commerce international
18/07/2007

تونس
المدرسة التطبيقية للتكوين التابعة للغرفة التجارية 

والصناعية بتونس
IVتقني سام في المحاسبة والمالية1116401

Technicien supérieur en 

comptabilité et finances
16/05/2013

تونس
المدرسة التطبيقية للتكوين التابعة للغرفة التجارية 

والصناعية بتونس
IVتقني سام في التجارة الدولية1116401

Technicien supérieur en 

commerce international
16/05/2013

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IIITechnicien en bureautique12/05/1998 تقني في المكتبية1105301

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1105301

Technicien de soutien en 

informatique de gestion

12/05/1998

12/05/2003 التجديد األول 

(14/07/2005قرار مؤرخ في )

12/05/2008التجديد الثاني 

(23/07/2008قرار مؤرخ في )

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IIIتقني في اإللكترونيك العام1105301

Technicien en électronique 

générale
12/05/1998

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IIIتقني في صيانة اإلعالمية الّصناعية1105301

Technicien en maintenance 

de l’informatique industrielle
12/05/1998

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IIIتقني في الكهرباء الميكانيكية لألنظمة اآللية1105301

Technicien en 

électromécanique des 

systèmes automatisés

12/05/1998

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة1105301

12/12/1998

12/12/2003تاريخ التجديد 

(15/05/2006قرار مؤرخ في )

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IIITechnicien en gestion hôtélière18/04/2000تقني في التصرف في النزل1105301

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IIIتقني في ميكانيك وكهرباء السيارات1105301

Technicien en mécanique et 

électricité auto
18/03/1999

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IIIتقني مسير شبكات اإلعالمية1105301

Technicien administrateur de 

réseaux informatiques
25/10/2000

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IIIComptable d’entreprise04/02/2019محاسب منشأة1105301

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IIIAnimateur de jardin d'enfants 06/05/2019منشط روضة أطفال1105301

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IIIتقني في الصيانة الصناعية1105301

Technicien en maintenance 

industrielle
06/05/2019

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IVتقني سام في المكتبية1105301

Technicien supérieur en 

bureautique
25/10/2000

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IVتقني سام في المحاسبة والتصرف1105301

Technicien supérieur en 

comptabilité et gestion
25/10/2000

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
1105301

تسويق "تقني سام في التسويق اختيار 

البضائع والخدمات في الميكرو إعالمية 

"والمكتبية

IV

Technicien supérieur technico-

commercial - Option  

"Commercialisation de 

produits et services de micro-

informatique et bureautique" 

25/10/2000

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
تسويق "تقني سام في التسويق اختيار 1105301

"(الكهرباء والميكانيك)البضائع الصناعية 
IV

Technicien supérieur technico 

commercial - Option : 

"Commercialisation de 

produits industriels (Electricité 

et mécanique)" 

25/10/2000

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IVتقني سام في الهندسة الحرارية والطاقة1105301

Technicien supérieur en génie 

thermique et énergétique
25/10/2000

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IVتقني سام في إعالمية التصرف1105301

Technicien supérieur en 

informatique de gestion

27/02/2001

27/02/2006تاريخ التجديد 

(22/07/2006قرار مؤرخ في )
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تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IVتقني سام  في اآللية واإلعالمية الصناعية1105301

Technicien  supérieur en 

automatisme et informatique 

industriel

27/02/2001

تونس
- معهد التقنيات المتقدمة والدراسات التجارية 

تونس
IVمربي طفولة أولى ومبكرة1105301

Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
04/02/2019

IIAide esthéticien(ne)في التجميل (ة)معين1119402تونس- أكاديمية فنون الحالقة والتجميل تونس

03/05/2002

03/05/2007تاريخ التجديد 

(18/07/2007قرار مؤرخ في )

03/05/2012التجديد الثاني 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

03/05/2017التجديد الثالث 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IICoiffeur maquilleurحالق مجمل1119402تونس- أكاديمية فنون الحالقة والتجميل تونس

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(23/07/2008قرار مؤرخ في )

25/06/2012التجديد التاني 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

25/06/2017التجديد الثالث 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IIITechnicien (ne) en esthétiqueتقني في التجميل1119402تونس- أكاديمية فنون الحالقة والتجميل تونس

03/05/2002

03/05/2007تاريخ التجديد 

(18/07/2007قرار مؤرخ في )

03/05/2012التجديد الثاني 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

03/05/2017التجديد الثالث 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التجميل1119402تونس- أكاديمية فنون الحالقة والتجميل تونس
Technicien supérieur en 

esthétique

09/05/2008

09/05/2013تاريخ التجديد 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

09/05/2018التجديد الثاني 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IICommis de pâtisserieمعين مرطباتي1115901تونس- فنون وحرف تونس
03/05/2002

( أشهر6لمدة ) 03/05/2007تاريخ التجديد 

(08/12/2007قرار مؤرخ في )

IIعون مطبخ ومرطبات1115901تونس- فنون وحرف تونس
Agent de cuisine et de 

pâtisserie

09/05/2008

09/05/2013تاريخ التجديد 

(14/11/2013قرار مؤرخ في )

09/05/2018التجديد الثاني 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

 IIITechnicien en pâtisserieتقني مرطبات1115901تونس- فنون وحرف تونس

09/05/2008

09/05/2013تاريخ التجديد 

(14/11/2013قرار مؤرخ في )

09/05/2018التجديد الثاني 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en cuisineتقني في الطبخ1115901تونس- فنون وحرف تونس

23/07/2008

23/07/2013تاريخ التجديد 

(14/11/2013قرار مؤرخ )

23/07/2018التجديد الثاني 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIIتقني استقبال1115901تونس- فنون وحرف تونس
Technicien d'accueil et de 

réception
10/03/2009

IVتقني سام في المرطبات1115901تونس- فنون وحرف تونس
Technicien supérieur en 

pâtisserie
13/12/2017

IVتقني سام في الطبخ1115901تونس- فنون وحرف تونس
Technicien supérieur en 

cuisine
13/12/2017

IIIتقني وكاالت أسفار1117601تونس- معهد إدارة المؤسسات تونس
Technicien en agences de 

voyages
03/05/2002

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة1117601تونس- معهد إدارة المؤسسات تونس

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(02/08/2010قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1117601تونس- معهد إدارة المؤسسات تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

26/02/2003

26/02/2008تاريخ التجديد 

(04/03/2011قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en réception04/06/2003تقني استقبال1117601تونس- معهد إدارة المؤسسات تونس

 IIITechnicien en commerce deتقني في تجارة التوزيع1117601تونس- معهد إدارة المؤسسات تونس

distribution
28/04/2010

IIIتقني في بيع المنتوجات السياحية1117601تونس- معهد إدارة المؤسسات تونس
Technicien en vente des 

produits touristiques 
12/03/2012

IVتقني سام في التجارة الدولية1117601تونس- معهد إدارة المؤسسات تونس
Technicien supérieur en 

commerce international

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(02/08/2010قرار مؤرخ في )

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية1117601تونس- معهد إدارة المؤسسات تونس

comptabilité et finances

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(02/08/2010قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التجارة1117601تونس- معهد إدارة المؤسسات تونس
Technicien supérieur en 

commerce
28/04/2010

IVتقني سام في إعالمية التصرف1117601تونس- معهد إدارة المؤسسات تونس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
04/03/2011

 IICommis de cuisine03/05/2002معين طباخ1119002تونس- معهد التكوين التقني إيفرتاك تونس

IICommis de restaurant03/05/2002نادل مطعم1119002تونس- معهد التكوين التقني إيفرتاك تونس

IICommis de pâtisserieمعين مرطباتي1119002تونس- معهد التكوين التقني إيفرتاك تونس
03/05/2002

( أشهر6لمدة ) 03/05/2007اريخ التجديدت

(08/12/2007قرار مؤرخ في )

IIعون مطبخ ومرطبات1119002تونس- معهد التكوين التقني إيفرتاك تونس
Agent de cuisine et de 

pâtisserie

10/03/2009

10/03/2014التجديد األول 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )

IIITechnicien de pâtisserieتقني مرطبات1119002تونس- معهد التكوين التقني إيفرتاك تونس

10/03/2009

10/03/2014التجديد األول 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )
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IIIتقني استقبال1119002تونس- معهد التكوين التقني إيفرتاك تونس
Technicien d'accueil et de 

réception

10/03/2009

10/03/2014التجديد األول 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )

 IIITechnicien de cuisineتقني في الطبخ1119002تونس- معهد التكوين التقني إيفرتاك تونس

10/03/2009

10/03/2014التجديد األول 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )

IIIتقني في بيع المنتوجات السياحية1119002تونس- معهد التكوين التقني إيفرتاك تونس
Technicien en vente des 

produits touristiques 

10/03/2009

10/03/2014التجديد األول 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )

IICoiffeur maquilleurحالق مجمل1111701تونس- اثينا  تونس

12/09/2001

12/09/2006تاريخ التجديد 

(18/07/2007قرار مؤرخ في )

IIITechnicien (ne) en esthétique14/08/2004تقني في التجميل1111701تونس- اثينا  تونس

IVتقني سام في وكاالت األسفار1114901تونس- معهد فنون الحرف والسياحة تونس
Technicien supérieur en 

agences de voyages
25/06/2002

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1128098تونس- المدرسة الخاصة لإلعالمية والتصرفتونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
26/02/2003

IIIتقني في تصميم وتقنيات المالبس1108901تونس- أسمود تونس
Technicien en modélisme et 

techniques vestimentaires

26/02/2003

26/02/2008تاريخ التجديد 

(08/12/2007قرار مؤرخ في )

26/02/2013التجديد الثاني 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

26/02/2018التجديد الثالث 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

تقني سام في التصميم واالبتكار في 1108901تونس- أسمود تونس

صناعة المالبس
IV

Technicien supérieur styliste 

modéliste des industries de 

l'habillement

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

تونس- معهد التكوين السريع في المحاسبة تونس
1111901

هيكل مغلق منذ 
2008فيفري 

IIIComptable d’entreprise26/02/2003محاسب منشأة

IIITechnicien en secrétariat26/02/2003تقني في الكتابة1113501تونس- المعهد المركزي للتكوين تونس

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1113501تونس- المعهد المركزي للتكوين تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
26/02/2003

IIITechnicien en multimédia28/04/2010تقني في الملتميديا1113501تونس- المعهد المركزي للتكوين تونس

IIITechnicien (ne) en esthétique12/03/2012تقني في التجميل1113501تونس- المعهد المركزي للتكوين تونس

IIITechnicien (ne) en esthétiqueتقني في التجميل1133198تونس- المدرسة الدولية للتجميل ومواد التجميل تونس

26/02/2003

26/02/2008تارخ التجديد 

(09/05/2008قرار مؤرخ في )

26/02/2013التجديد الثاني 

(18/04/2014قرار مؤرخ في )

26/02/2018التجديد الثالث 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIAide esthéticien(ne)في التجميل (ة)معين1133198تونس- المدرسة الدولية للتجميل ومواد التجميل تونس

14/08/2004

14/08/2009تاريخ التجديد 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

14/08/2014التجديد الثاني 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التجميل1133198تونس- المدرسة الدولية للتجميل ومواد التجميل تونس
Technicien(ne) supérieur(e) 

en esthétique

15/05/2006

15/05/2011تاريخ التجديد 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

15/05/2016التجديد الثاني 

10/05/2016قرار مؤرخ في )

IIIتقني في النشر بالحاسوب1112501تونس- المعهد الّتقني لإلعالمية والتصّرف تونس

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

26/02/2003

26/02/2008تاريخ التجديد 

(23/07/2008قرار مؤرخ في )

26/02/2013التجديد الثاني 

(14/11/2013قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariat04/06/2003تقني في الكتابة1112501تونس- المعهد الّتقني لإلعالمية والتصّرف تونس

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة1112501تونس- المعهد الّتقني لإلعالمية والتصّرف تونس

04/06/2003

04/06/2008تاريخ التجديد 

(23/07/2008قرار مؤرخ في )

04/06/2013التجديد الثاني 

(14/11/2013قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1112501تونس- المعهد الّتقني لإلعالمية والتصّرف تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
04/06/2003

IIIAnimateur de jardin d'enfants 28/01/2015منشط روضة أطفال1112501تونس- المعهد الّتقني لإلعالمية والتصّرف تونس

IIIمربي طفولة أولى ومبكرة1112501تونس- المعهد الّتقني لإلعالمية والتصّرف تونس
Educateur de la prime et de la 

petite enfance
04/02/2019

IICoiffeur maquilleur04/06/2003حالق مجمل1115001تونس- بال تونس

IICoiffeur hommes04/06/2003حالق للرجال1115001تونس- بال تونس

تونس
المدرسة الخاصة للرقن والكتابة واالتقان 

تونس- واإلعالمية 
IIITechnicien en secrétariat04/06/2003تقني في الكتابة1115501

IIITechnicien en secrétariat04/06/2003تقني في الكتابة1109301تونس- مؤسسة الدربالي تونس

IIIComptable d’entreprise04/06/2003محاسب منشأة1109301تونس- مؤسسة الدربالي تونس

IIIComptable d’entreprise04/06/2003محاسب منشأة1132698تونس- مدرسة المؤسسة للتعليم التجاري تونس

IIITechnicien en secrétariat27/04/2004تقني في الكتابة1132698تونس- مدرسة المؤسسة للتعليم التجاري تونس

IVAssistant(e) de direction27/04/2004مديرية (ة)مساعد1132698تونس- مدرسة المؤسسة للتعليم التجاري تونس

تونس
المعهد الخاص للدراسات التجارية والفندقة 

تونس- واإلعالمية 
IIIComptable d’entreprise04/06/2003محاسب منشأة1119702
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تونس
المعهد الخاص للدراسات التجارية والفندقة 

تونس- واإلعالمية 
IIIتقني في النشر بالحاسوب1119702

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

12/11/2003

تونس
المعهد الخاص للدراسات التجارية والفندقة 

تونس- واإلعالمية 
IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1119702

Technicien de soutien en 

informatique de gestion
12/11/2003

تونس
المعهد الخاص للدراسات التجارية والفندقة 

تونس- واإلعالمية 
IIITechnicien en secrétariat12/11/2003تقني في الكتابة1119702

تونس
المعهد الخاص للدراسات التجارية والفندقة 

تونس- واإلعالمية 
IIIتقني في صيانة األجهزة الميكرو إعالمية1119702

Technicien en maintenance 

des micro-systèmes 

informatiques

12/11/2003

تونس
المعهد الخاص للدراسات التجارية والفندقة 

تونس- واإلعالمية 
IVتقني سام في التجارة الدولية1119702

Technicien supérieur en 

commerce international
04/06/2003

IIITechnicien en secrétariat04/06/2003تقني في الكتابة11012691تونس- المركز التقني لإلعالمية والتصرف تونس

IIIتقني في النشر بالحاسوب11012691تونس- المركز التقني لإلعالمية والتصرف تونس

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

14/11/2013

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة11012691تونس- المركز التقني لإلعالمية والتصرف تونس

14/11/2013

14/11/2018تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

IVAssistant(e) de direction21/03/2017مديرية (ة)مساعد11012691تونس- المركز التقني لإلعالمية والتصرف تونس

IIمركب في كهرباء البناء1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس
Installateur en électricité de 

bâtiment
 02/08/2010

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس

12/11/2003

12/11/2008تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرارمؤرخ في )

12/11/2013التجديد الثاني 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IIIتقني في النشر بالحاسوب1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

12/11/2003

12/11/2008تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرارمؤرخ في )

12/11/2013التجديد الثاني 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IIIتقني في صيانة األجهزة الميكرو إعالمية1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس

Technicien en maintenance 

des micro-systèmes 

informatiques

12/11/2003

12/11/2008تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرارمؤرخ في )

12/11/2013التجديد الثاني 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

09/05/2008

09/05/2013تاريخ التجديد 

(18/04/2014قرارمؤرخ في )

 IIITechnicien en commerce deتقني في تجارة التوزيع1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس

distribution
 02/08/2010

IIITechnicien en multimédiaتقني في الملتميديا1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس

 02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

10/05/2016قرار مؤرخ في )

IIIرسام مصمم في البناءات1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس
Dessinateur projeteur en 

architecture
 02/08/2010

IIIComptable d’entreprise21/03/2017محاسب منشأة1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس

 IIITechnicien en commerce deتقني في تجارة التوزيع1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس

distribution
22/06/2018

IVتقني سام في الشبكات والسالمة االعالمية1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس

Technicien supérieur en 

réseaux et sécurité 

informatiques 

12/11/2003

12/11/2008تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرارمؤرخ في )

12/11/2013التجديد الثاني 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IVتقني سام  مبرمج في اإلنترنات1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس
Technicien supérieur en 

développement sur internet

12/11/2003

12/11/2008تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرارمؤرخ في )

12/11/2013التجديد الثاني 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IVAssistant(e) de directionمديرية (ة)مساعد1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس

15/05/2006

15/05/2011تاريخ التجديد 

(12/03/2012قرار مؤرخ في )

15/05/2016التجديد الثاني 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التجارة الدولية1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس
Technicien supérieur en 

commerce international

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس

comptabilité et finances

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

تقني سام  في الوسائل السمعية البصرية 1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس

اختيار إدارة اإلستوديو
IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel  option régie studio

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

تقني سام  في الوسائل السمعية البصرية 1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس

اختيار التقاط الصوت
IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel  option prise de 

son

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

تقني سام  في الوسائل السمعية البصرية  1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس

اختيار التقاط الصورة
IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel  option prise de 

vue

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

تقني سام  في الوسائل السمعية البصرية 1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس

اختيار تركيب
IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel option montage

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

تقني سام  في الوسائل السمعية البصرية  1101901تونس- مركز التكوين التكنولوجي تونس

اختيار مساعد مخرج
IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel option  assistant 

réalisateur

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

45/7 هياكل التكوين الخاصة/BAYEN HOMO 06-05-2019(2)./و,م



لشهادات المنظرة لهياكل التكوين الخاصةا

Les Diplômes homologués des Structures Privées de Formation

IVتقني سام في التجارة الدولية1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس
Technicien supérieur en 

commerce international

04/06/2003

04/06/2008تارخ التجديد 

(23/07/2008قرار مؤرخ في )

0406/2013التجديد الثاني 

(14/11/2013قرار مؤرخ في )

04/06/2018التجديد الثالث 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في تسويق الموضة1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس
Technicien supérieur en 

commercialisation de la mode

04/06/2003

04/06/2008تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

04/06/2013التجديد الثاني 

(16/06/2014قرار مؤرخ في )

تقني سام في النشر بالحاسوب والوسائط 1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس

المتعددة
IV

Technicien supérieur en 

infographie et  multimédia

14/07/2005

14/07/2010تاريخ التجديد 

(02/08/2010قرار مؤرخ في )

14/07/2015التجديد الثاني 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في إعالمية التصرف1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion

14/07/2005

14/07/2010تاريخ التجديد 

(02/08/2010قرار مؤرخ في )

14/07/2015التجديد الثاني 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التصميم الداخلي1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس
Technicien supérieur en 

design d'intérieur

14/07/2005

14/07/2010تاريخ التجديد 

(04/03/2011قرار مؤرخ في )

14/07/2015التجديد الثاني 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في تصميم الموضة1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس
Technicien supérieur en 

design de mode 

20/07/2009

20/07/2014تاريخ التجديد 

(16/06/2014قرار مؤرخ في )

تقني سام في السياحة اختيار تنمية وتطوير 1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس

المنتوجات السياحية
IV

Technicien supérieur en 

tourisme option promotion et 

développement des produits 

touristiques

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في الفندقة اختيار اإليواء1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس
Technicien supérieur en 

hôtellerie option hébergement

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس

comptabilité et finances

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IVLogisticien de distributionلوجستيكي في التوزيع1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في الشبكات والسالمة االعالمية1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس

Technicien supérieur en 

réseaux et sécurité 

informatiques 

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني في بيع المنتوجات السياحية1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس
Technicien en vente des 

produits touristiques 

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني في النشر بالحاسوب1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

IIIتقني في التّزويق الّداخلي1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس
Technicien en décoration 

d'intérieur 

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

 IIITechnicien en modélisme etتقني في تصميم وتقنيات المالبس1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس

techniques vestimentaires

14/11/2013

14/11/2013تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

 IIITechnicien en formalitésتقني في المعامالت الديوانية1132300تونس- معهد الصال الدولي تونس

douanières
14/11/2013

IIIComptable d’entreprise14/02/2004محاسب منشأة1115401تونس- سيريفي تونس

تونس"- إعالمية  لغات"تونس
1140302

هيكل مغلق منذ 
2005 فيفري 03

IIIتقني في النشر بالحاسوب

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

14/02/2004

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة1155503تونس" - معهد التكنولوجيا الحديثة"تونس

14/07/2005

14/07/2010تاريخ التجديد 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

14/07/2015التجديد الثاني 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

IIIتقني في صيانة األجهزة الميكرو إعالمية1155503تونس" - معهد التكنولوجيا الحديثة"تونس

Technicien en maintenance 

des micro-systèmes 

informatiques

18/11/2005

18/11/2010تاريخ التجديد 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

18/11/2015التجديد الثاني 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة1155503تونس" - معهد التكنولوجيا الحديثة"تونس

18/11/2005

18/11/2010تاريخ التجديد 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

18/11/2015التجديد الثاني 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IIIتقني في النشر بالحاسوب1155503تونس" - معهد التكنولوجيا الحديثة"تونس

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

22/07/2006

22/07/2011تاريخ التجديد 

(12/03/2012قرار مؤرخ في )

22/07/2016التجديد الثاني 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

 IIITechnicien en commerce deتقني في تجارة التوزيع1155503تونس" - معهد التكنولوجيا الحديثة"تونس

distribution
12/03/2012
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IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1155503تونس" - معهد التكنولوجيا الحديثة"تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني في المعامالت الديوانية1155503تونس" - معهد التكنولوجيا الحديثة"تونس
Technicien en formalités 

douanières

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IVAssistant(e) de directionمديرية (ة)مساعد1155503تونس" - معهد التكنولوجيا الحديثة"تونس

14/07/2005

14/07/2010تاريخ التجديد 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

14/07/2015التجديد الثاني 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية1155503تونس" - معهد التكنولوجيا الحديثة"تونس

comptabilité et finances

18/11/2005

18/11/2010تاريخ التجديد 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

18/11/2015التجديد الثاني 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IVتقني سام  مبرمج في اإلنترنات1155503تونس" - معهد التكنولوجيا الحديثة"تونس
Technicien supérieur en 

développement sur internet

15/01/2007

15/01/2012تاريخ التجديد 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في إعالمية التصرف1155503تونس" - معهد التكنولوجيا الحديثة"تونس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion

15/01/2007

15/01/2012تاريخ التجديد 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

15/01/2017التجديد الثاني 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في الشبكات والسالمة االعالمية1155503تونس" - معهد التكنولوجيا الحديثة"تونس

Technicien supérieur en 

réseaux et sécurité 

informatiques 

15/01/2007

15/01/2012تاريخ التجديد 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

15/01/2017التجديد الثاني 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التسويق1155503تونس" - معهد التكنولوجيا الحديثة"تونس
Technicien supérieur en 

marketing 

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التجارة الدولية1155503تونس" - معهد التكنولوجيا الحديثة"تونس
Technicien supérieur en 

commerce international

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

لمدة سنتين

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في الملتميديا1155503تونس" - معهد التكنولوجيا الحديثة"تونس
Technicien supérieur en 

multimédia

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IICoiffeur maquilleur18/11/2005حالق مجمل1141402تونس" - معهد ملكة الفنون للحالقة والتجميل"تونس

IIAide esthéticien(ne)10/03/2009في التجميل (ة)معين1168405تونس" - المدرسة التقنية للتجميل ومواد التجميل"تونس

IIITechnicien (ne) en esthétiqueتقني في التجميل1168405تونس" - المدرسة التقنية للتجميل ومواد التجميل"تونس

08/12/2007

08/12/2012تاريخ التجديد 

(16/06/2014قرار مؤرخ في )

08/12/2017التجديد الثاني 

بصدد التشر

IVتقني سام في التجميل1168405تونس" - المدرسة التقنية للتجميل ومواد التجميل"تونس
Technicien(ne) supérieur(e) 

en esthétique

23/07/2008

23/07/2013تاريخ التجديد 

(14/09/2015قرار مؤرخ )

IVAssistant réalisateurمساعد مخرج1121702تونس" - مدرسة الفنون والسينما"تونس

09/05/2008

09/05/2013التجديد األول 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )

IIAide esthéticien(ne)في التجميل (ة)معين1191207تونس" - مركز التكوين قايا"تونس

20/07/2009

20/07/2014تاريخ التجديد 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IICoiffeur maquilleurحالق مجمل1191207تونس" - مركز التكوين قايا"تونس

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IIITechnicien (ne) en esthétiqueتقني في التجميل1191207تونس" - مركز التكوين قايا"تونس

20/07/2009

20/07/2014تاريخ التجديد 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التجميل1191207تونس" - مركز التكوين قايا"تونس
Technicien(ne) supérieur(e) 

en esthétique

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IIعون في صناعة نماذج وقوالب من الخزف1154903تونس" - أكادمية القسنطيني للفنون والحرف"تونس

Artisan en fabrication de 

modèles et moules en 

céramique

28/04/2010

IIFerronnier d'art28/04/2010حداد فني1154903تونس" - أكادمية القسنطيني للفنون والحرف"تونس

IIArtisan en décoration sur soie28/04/2010حرفي في التزويق على الحرير1154903تونس" - أكادمية القسنطيني للفنون والحرف"تونس

IIArtisan en martelage de cuivre28/04/2010حرفي في النحاس المطروق1154903تونس" - أكادمية القسنطيني للفنون والحرف"تونس

IIحرفي في الفسيفساء والتبليط1154903تونس" - أكادمية القسنطيني للفنون والحرف"تونس
Artisan en mosaïque et 

calepinage
28/04/2010

 IIVendeur(se) caissier(ière)(ة)مرف ِّف (ة)قابض (ة)بائع1173105تونس" - معهد التكوين"تونس

étalagiste 
04/02/2019

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1173105تونس" - معهد التكوين"تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني استقبال1173105تونس" - معهد التكوين"تونس
Technicien d'accueil et de 

réception
16/05/2013

IIIتقني في بيع المنتوجات السياحية1173105تونس" - معهد التكوين"تونس
Technicien en vente des 

produits touristiques 
28/01/2015

 IIITechnicien en commerce deتقني في تجارة التوزيع1173105تونس" - معهد التكوين"تونس

distribution
18/10/2016

IIIComptable d’entreprise18/10/2016محاسب منشأة1173105تونس" - معهد التكوين"تونس

IIITechnicien en multimédia26/10/2017تقني في الملتميديا1173105تونس" - معهد التكوين"تونس
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IIIتقني في النشر بالحاسوب1173105تونس" - معهد التكوين"تونس

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

26/10/2017

IIIتقني في المعامالت الديوانية1173105تونس" - معهد التكوين"تونس
Technicien en formalités 

douanières 
04/02/2019

تقني  في الوسائل اسمعية والبصرية 1173105تونس" - معهد التكوين"تونس

إختصاص التقاط الصورة
III

Technicien  en audiovisuel 

option prise de vue 
04/02/2019

تقني  في الوسائل السمعية والبصرية 

إختصاص منظم صوت
III

Technicien  en audiovisuel 

option régisseur de son 
06/05/2019

IVتقني سام في التجارة الدولية1173105تونس" - معهد التكوين"تونس
Technicien supérieur en 

commerce international

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية1173105تونس" - معهد التكوين"تونس

comptabilité et finances

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في إعالمية التصرف1173105تونس" - معهد التكوين"تونس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

IVتقني سام  مبرمج في اإلنترنات1173105تونس" - معهد التكوين"تونس
Technicien supérieur en 

développement sur internet
26/10/2017

IVتقني سام في الملتميديا1173105تونس" - معهد التكوين"تونس
Technicien supérieur en 

multimédia
26/10/2017

تقني سام في الوسائل اسمعية والبصرية 1173105تونس" - معهد التكوين"تونس

إختصاص مساعد مخرج
IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel option assistant 

réalisateur

04/02/2019

IIIتقني في صيانة األجهزة الميكرو إعالمية1182006تونس" - معهد شهائد العلوم التكنولوجية"تونس

Technicien en maintenance 

des micro-systèmes 

informatiques

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariat12/03/2012تقني في الكتابة1182006تونس" - معهد شهائد العلوم التكنولوجية"تونس

IVتقني سام مبرمج في االنترنات1182006تونس" - معهد شهائد العلوم التكنولوجية"تونس
Technicien supérieur en 

développement sur internet 
28/04/2010

IVتقني سام في الشبكات والسالمة االعالمية1182006تونس" - معهد شهائد العلوم التكنولوجية"تونس

Technicien supérieur en 

réseaux et sécurité 

informatiques 

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IVAssistant(e) de direction02/08/2010مديرية (ة)مساعد1182006تونس" - معهد شهائد العلوم التكنولوجية"تونس

IVتقني سام في التجارة الدولية1182006تونس" - معهد شهائد العلوم التكنولوجية"تونس
Technicien supérieur en 

commerce international
12/03/2012

IIPhotographeمصور فوتوغرافي1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني في الموسيقى المبرمجة باإلعالمية1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس
Technicien en musique 

assistée par ordinateur

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني في التصوير ومعالجة الصورة1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس
Technicien en photographie et 

traitement d'image

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني في النشر بالحاسوب1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IIIتقني في التزويق والتصميم الداخلي1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس
Technicien en décoration et 

design d'intérieur 

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IIIتقني في تصميم المنتوجات1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس
Technicien en design de 

produits
04/03/2011

IIIرسام مصمم في البناءات1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس
Dessinateur projeteur en 

architecture
20/09/2012

IVتقني سام مبرمج في االنترنات1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس
Technicien supérieur en 

développement sur internet 

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التصميم والتزويق الداخلي1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس
Technicien supérieur en 

décoration et design d'intérieur

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في الملتميديا1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس
Technicien supérieur en 

multimédia

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

 IVAnimateur Radio- TVمنشط إذاعي وتلفزي1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في تصميم المنتوجات1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس
Technicien supérieur en 

design de produits 
04/03/2011

تقني سام في الوسائل السمعية البصرية 1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس

اختيار تركيب
IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel option montage 

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

تقني سام في الوسائل السمعية البصرية 1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس

اختيار مساعد مخرج
IV

technicien supérieur en 

audiovisuel option assistant 

réalisateur

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

تقني سام في الوسائل السمعية البصرية 1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس

اختيار مساعد في اإلنتاج
IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel option assistant 

de production

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

تقني سام في الوسائل السمعية البصرية 1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس

اختيار تقنيات الصوت
IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel option prise de son

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

تقني سام في الوسائل السمعية البصرية 1188907تونس" - أكاديمية الفنون لقرطاج"تونس

اختصاص إلتقاط الصورة
IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel option opérateur 

prise de vue 

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1118002تونس- اإلنارة تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
02/08/2010

IIIتقني في النشر بالحاسوب1118002تونس- اإلنارة تونس

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

18/10/2016

IIIتقني في االتصاالت اختيار شبكات1118002تونس- اإلنارة تونس

Technicien en 

télécommunications option 

réseaux 

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

10/05/2016قرار مؤرخ في )
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IIIمحضر في مخابر البيولوجيا الطبية1118002تونس- اإلنارة تونس
Préparateur en laboratoires de 

biologie médicale

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IIIAnimateur de jardin d'enfants21/03/2017منشط روضة أطفال1118002تونس- اإلنارة تونس

IVاختيار إعالمية-تقني سام في االتصاالت1118002تونس- اإلنارة تونس

Technicien supérieur en 

télécommunications - option 

informatique

02/08/2010

IVAssistant(e) de direction02/08/2010مديرية (ة)مساعد1118002تونس- اإلنارة تونس

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
IIعون تعهد في تكييف الهواء1189207

Agent d'entretien en 

climatisation 

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

لمدة سنة ونصف

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
 IIITechnicien en commerce deتقني في تجارة التوزيع1189207

distribution

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
IIIتقني في النشر بالحاسوب1189207

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
IIIتقني في صيانة األجهزة الميكرو إعالمية1189207

Technicien en maintenance 

des micro-systèmes 

informatiques

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
IIITechnicien en multimédiaتقني في الملتميديا1189207

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

06/05/2019قرار مؤرخ في )

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
IIIمتار مراقب في البناء1189207

Métreur vérificateur en 

bâtiment

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
 IIIChef de chantier en bâtimentرئيس حضيرة بناء1189207

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
IIIرسام مصمم في البناءات1189207

Dessinateur projeteur en 

architecture

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
IIIتقني في بيع المنتوجات السياحية1189207

Technicien en vente des 

produits touristiques 
18/04/2014

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
IIIتقني في المعامالت الديوانية1189207

Technicien en formalités 

douanières
18/10/2016

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
IIIComptable d’entreprise18/10/2016محاسب منشأة1189207

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
IIIAnimateur de jardin d'enfants 04/02/2019منشط روضة أطفال1189207

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
حافظ مغازة آلالت ومعدات البناء 1189207

واألشغال العمومية
IV

Magasinier de matériel, 

équipements et matériaux de 

bâtiment et travaux publics

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

لمدة سنتين ونصف

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
IVمسير أشغال بناء1189207

Conducteur de travaux en 

bâtiment 

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
IVConducteur de travaux publicsمسير أشغال عمومية1189207

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
IVتقني سام في التجارة الدولية1189207

Technicien supérieur en 

commerce international

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية1189207

comptabilité et finances
18/10/2016

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
IVتقني سام في التزويق والتصميم الداخلي1189207

Technicien supérieur en 

décoration et  design 

d'intérieur

22/06/2018

تونس
المعهد التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول "

تونس" - وإرشاد المؤسسات
1189207

تقني سام في الوسائل السمعية 
"مساعد مخرج"البصرية 

IV
Technicien supérieur en audio 

visuel assistant de réalisation 
06/05/2019

IIAide esthéticien(ne)04/03/2011في التجميل (ة)معين1126402تونس- المعهد النموذجي حديقة العالج تونس

IIITechnicien en hydrothérapieتقني في المعالجة بالمياه1126402تونس- المعهد النموذجي حديقة العالج تونس

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIITechnicien (ne) en esthétique23/06/2011تقني في التجميل1126402تونس- المعهد النموذجي حديقة العالج تونس

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة1135198تونس" - تونس للتكوين"تونس

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية1135198تونس" - تونس للتكوين"تونس

comptabilité et finances

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية1198609تونس- مدرسة تكوين اإلطارات تونس

comptabilité et finances

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IVAssistant(e) de direction23/06/2011مديرية (ة)مساعد1198609تونس- مدرسة تكوين اإلطارات تونس
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IVتقني سام في إعالمية التصرف1198609تونس- مدرسة تكوين اإلطارات تونس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion

11/10/2011

11/10/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1198609تونس- مدرسة تكوين اإلطارات تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة1198609تونس- مدرسة تكوين اإلطارات تونس

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة1105201تونس" - إيبيك"تونس

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة1105201تونس" - إيبيك"تونس

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة1183706تونس" - معهد التكوين في اإلعالمية والمحاسبة"تونس

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1183706تونس" - معهد التكوين في اإلعالمية والمحاسبة"تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
23/06/2011

IVتقني سام في إعالمية التصرف1183706تونس" - معهد التكوين في اإلعالمية والمحاسبة"تونس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
23/06/2011

IVAssistant(e) de directionمديرية (ة)مساعد1183706تونس" - معهد التكوين في اإلعالمية والمحاسبة"تونس

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IIعون مطبخ ومرطبات1134698تونس" - معهد غزال"تونس
Agent de cuisine et de 

pâtisserie
12/03/2012

IICoiffeur maquilleur12/03/2012حالق مجمل1134698تونس" - معهد غزال"تونس

IIITechnicien de cuisine12/03/2012تقني في الطبخ1134698تونس" - معهد غزال"تونس

IICoiffeur maquilleur12/03/2012حالق مجمل11102010تونس" - معهد المهن وتكنولوجيا المستقبل"تونس

IIAide esthéticien(ne)20/09/2012في التجميل (ة)معين11102010تونس" - معهد المهن وتكنولوجيا المستقبل"تونس

IIITechnicien en multimédia12/03/2012تقني في الملتميديا11102010تونس" - معهد المهن وتكنولوجيا المستقبل"تونس

IIIتقني في النشر بالحاسوب11102010تونس" - معهد المهن وتكنولوجيا المستقبل"تونس

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIITechnicien (ne) en esthétique20/09/2012تقني في التجميل11102010تونس" - معهد المهن وتكنولوجيا المستقبل"تونس

IIIتقني سام في التجميل11102010تونس" - معهد المهن وتكنولوجيا المستقبل"تونس
Technicien supérieur en 

esthétique 
14/09/2015

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف11103110تونس" - الفضائل"تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
20/09/2012

IIIتقني في المعامالت الديوانية11103110تونس" - الفضائل"تونس
Technicien en formalités 

douanières
28/01/2015

IVتقني سام في إعالمية التصرف11103110تونس" - الفضائل"تونس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
20/09/2012

IVAssistant(e) de direction20/09/2012مديرية (ة)مساعد11103110تونس" - الفضائل"تونس

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة1103580تونس" - مدرسة باريس"تونس

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1103580تونس" - مدرسة باريس"تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion 
06/05/2019

تونس
"  - األكاديمية النموذجية للفنون وعلوم التصميم"

تونس
IIITechnicien en multimédiaتقني في الملتميديا11111311

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

تونس
"  - األكاديمية النموذجية للفنون وعلوم التصميم"

تونس
IIIتقني في التصميم والتزويق الداخلي11111311

Technicien en décoration et 

design d'intérieur
14/09/2015

تونس
"  - األكاديمية النموذجية للفنون وعلوم التصميم"

تونس
IIITechnicien en Infographie 3D13/12/2017تقني في األنفوقرافيا ثالثية األبعاد11111311

تونس
"  - األكاديمية النموذجية للفنون وعلوم التصميم"

تونس
IIIتقني في التصوير الفوتغرافي الرقمي11111311

Technicien en photographie 

numérique 
04/02/2019

تونس
"  - األكاديمية النموذجية للفنون وعلوم التصميم"

تونس
IVAnimateur radio- télévisionمنشط إذاعي وتلفزي11111311

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

تونس
"  - األكاديمية النموذجية للفنون وعلوم التصميم"

تونس
تقني سام في الوسائل السمعية والبصرية 11111311

اختيار التقاط الصورة
IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel option prise de vue

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

تونس
"  - األكاديمية النموذجية للفنون وعلوم التصميم"

تونس
تقني سام في الوسائل السمعية والبصرية 11111311

اختيار تقنيات الصوت
IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel option techniques 

de son

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

تونس
"  - األكاديمية النموذجية للفنون وعلوم التصميم"

تونس
IVتقني سام صحافة وإعالم11111311

Technicien supérieur 

journalisme et communication

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

تونس
"  - األكاديمية النموذجية للفنون وعلوم التصميم"

تونس
IVتقني سام في الملتميديا11111311

Technicien supérieur en 

multimédia

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

تونس
"  - األكاديمية النموذجية للفنون وعلوم التصميم"

تونس
IVتقني سام في التصميم والتزويق الداخلي11111311

Technicien supérieur en 

décoration et design d'intérieur
14/09/2015
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تونس
"  - األكاديمية النموذجية للفنون وعلوم التصميم"

تونس
IVتقني سام في األنفوقرافيا ثالثية األبعاد11111311

Technicien supérieur en 

infographie 3D
13/12/2017

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1116501تونس"  - معهد اإلعالمية الصناعية"تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في إعالمية التصرف1116501تونس"  - معهد اإلعالمية الصناعية"تونس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariat18/04/2014تقني في الكتابة1127582تونس"  - معهدي"تونس

IVAssistant(e) de direction20/09/2012مديرية (ة)مساعد1127582تونس"  - معهدي"تونس

IVميكانيكي صيانة الطائرات1124602تونس"  - األكاديمية الخاصة للطيران"تونس
mécanicien d'entretien 

d'aéronefs 

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIIComptable d’entreprise14/11/2013محاسب منشأة1104301تونس"  - معهد مهن المستقبل"تونس

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1104301تونس"  - معهد مهن المستقبل"تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
18/10/2016

IVتقني سام في المحاسبة والمالية1104301تونس"  - معهد مهن المستقبل"تونس
Technicien supérieur en 

comptabilité et finances
14/11/2013

IVتقني سام في إعالمية التصرف1104301تونس"  - معهد مهن المستقبل"تونس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
18/10/2016

IIIتقني في تجارة التوزيع11119412تونس"  - معهد التكوين التجاري والسياحي"تونس
Technicien en commerce de 

distribution
14/11/2013

IIIComptable d’entreprise14/11/2013محاسب منشأة11119412تونس"  - معهد التكوين التجاري والسياحي"تونس

IIITechnicien en secrétariat16/06/2014تقني في الكتابة11119412تونس"  - معهد التكوين التجاري والسياحي"تونس

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف11119412تونس"  - معهد التكوين التجاري والسياحي"تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
14/09/2015

IVتقني سام في المحاسبة والمالية11119412تونس"  - معهد التكوين التجاري والسياحي"تونس
Technicien supérieur en 

comptabilité et finances
14/11/2013

IVAssistant(e) de direction16/04/2014مديرية (ة)مساعد11119412تونس"  - معهد التكوين التجاري والسياحي"تونس

تونس"  - مركز أطلس للتكوين الخاص"تونس

11292008
عوضا عن 

قرار ) 1129208
مؤرخ في 

14/09/2015)

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
14/11/2013

تونس"  - مركز أطلس للتكوين الخاص"تونس

11292008
عوضا عن 

قرار ) 1129208
مؤرخ في 

14/09/2015)

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية

comptabilité et finances
21/03/2017

تونس
"  كوميس– " وكالة التسويق والدراسات والخدمات"

تونس- 
المعهد النموذجي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجية

IIIComptable d’entreprise21/03/2017محاسب منشأة11199609

تونس
"  كوميس– " وكالة التسويق والدراسات والخدمات"

تونس- 
المعهد النموذجي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجية

IIIتقني في المعامالت الديوانية11199609
Technicien en formalités 

douanières
21/03/2017

تونس
"  كوميس– " وكالة التسويق والدراسات والخدمات"

تونس- 
المعهد النموذجي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجية

 IIITechnicien de soutien  enتقني مساندة  في إعالمية التصرف11199609

informatique de gestion
04/02/2019

تونس
"  كوميس– " وكالة التسويق والدراسات والخدمات"

تونس- 
المعهد النموذجي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجية

 IIITechnicien en décoration etتقني في التصميم والتّزويق الّداخلي11199609

design d'intérieur 
04/02/2019

تونس
"  كوميس– " وكالة التسويق والدراسات والخدمات"

تونس- 
المعهد النموذجي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجية

 IIITechnicien en infographie etتقني في النشر بالحاسوب11199609

PAO
04/02/2019

تونس
"  كوميس– " وكالة التسويق والدراسات والخدمات"

تونس- 
المعهد النموذجي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجية

IVAssistant(e) de direction14/11/2013مديرية (ة)مساعد11199609
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تونس
"  كوميس– " وكالة التسويق والدراسات والخدمات"

تونس- 
المعهد النموذجي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجية

IVتقني سام في إعالمية التصرف11199609
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
14/11/2013

تونس
"  كوميس– " وكالة التسويق والدراسات والخدمات"

تونس- 
المعهد النموذجي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجية

IVتقني سام في التجارة الدولية11199609
Technicien supérieur en 

commerce international
16/04/2014

تونس
"  كوميس– " وكالة التسويق والدراسات والخدمات"

تونس- 
المعهد النموذجي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجية

IVتقني سام في التزويق الداخلي11199609
Technicien supérieur design 

d'intérieur
16/04/2014

تونس
"  كوميس– " وكالة التسويق والدراسات والخدمات"

تونس- 
المعهد النموذجي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجية

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية11199609

comptabilité et finances
21/03/2017

IIAide esthéticien(ne)في التجميل (ة)معين11120212تونس"  - مدرسة ياسمين"تونس

18/04/2014

18/04/2019تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

IIITechnicien (ne) en esthétiqueتقني في التجميل11120212تونس"  - مدرسة ياسمين"تونس

18/04/2014

18/04/2019تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التجميل11120212تونس"  - مدرسة ياسمين"تونس
Technicien supérieur en 

esthétique

16/06/2014

16/06/2019تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

IICoiffeur maquilleur18/04/2014حالق مجمل11195908تونس"  - التكوين المتطور"تونس

IIAide esthéticien(ne)18/04/2014في التجميل (ة)معين11195908تونس"  - التكوين المتطور"تونس

IIعون مطبخ ومرطبات11195908تونس"  - التكوين المتطور"تونس
Agent de cuisine et de 

pâtisserie
18/04/2014

IIIComptable d’entreprise04/02/2019محاسب منشأة11195908تونس"  - التكوين المتطور"تونس

IVAssistant(e) de direction18/04/2014مديرية (ة)مساعد11195908تونس"  - التكوين المتطور"تونس

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية11195908تونس"  - التكوين المتطور"تونس

comptabilité et finances
04/02/2019

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف11129514تونس"  - المعهد المختص للتكوين بتونس"تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
14/09/2015

IIIComptable d’entreprise15/02/2016محاسب منشأة11129514تونس"  - المعهد المختص للتكوين بتونس"تونس

 IIITechnicien en commerce deتقني في تجارة التوزيع11129514تونس"  - المعهد المختص للتكوين بتونس"تونس

distribution 
06/05/2019

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية11129514تونس"  - المعهد المختص للتكوين بتونس"تونس

comptabilité et finances
14/09/2015

IVتقني سام في إعالمية التصرف11129514تونس"  - المعهد المختص للتكوين بتونس"تونس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
14/09/2015

IVتقني سام في التجارة الدولية11129514تونس"  - المعهد المختص للتكوين بتونس"تونس
Technicien supérieur en 

commerce international 
06/05/2019

IIITechnicien en multimédia14/09/2015تقني في الملتميديا11113611تونس"  - ميديا سكول"تونس

IIITechnicien en secrétariat18/10/2016تقني في الكتابة11113611تونس"  - ميديا سكول"تونس

IVتقني سام في الملتميديا11113611تونس"  - ميديا سكول"تونس
Technicien supérieur en 

multimédia
14/09/2015

IVAssistant(e) de direction14/09/2015مديرية (ة)مساعد11113611تونس"  - ميديا سكول"تونس

IIIتقني في المعامالت الديوانية11122613تونس"  - اينوفاتيس"تونس
Technicien en formalités 

douanières
18/10/2016

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف11122613تونس"  - اينوفاتيس"تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
21/03/2017

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية11122613تونس"  - اينوفاتيس"تونس

comptabilité et finances
18/10/2016

IVAssistant(e) de direction21/03/2017مديرية (ة)مساعد11122613تونس"  - اينوفاتيس"تونس

IVتقني سام في التجارة الدولية11122613تونس"  - اينوفاتيس"تونس
Technicien supérieur en 

commerce international
04/02/2019

IVLogisticien de distribution 04/02/2019لوجستيكي في التوزيع11122613تونس"  - اينوفاتيس"تونس

IIITechnicien en Infographie 3D18/10/2016تقني في األنفوقرافيا ثالثية األبعاد11139915تونس"  - شبكة اإلعالمية"تونس

IVتقني سام في األنفوقرافيا ثالثية األبعاد11139915تونس"  - شبكة اإلعالمية"تونس
Technicien supérieur en 

infographie 3D
18/10/2016

IVتقني سام في التنشيط ثالثي األبعاد11139915تونس"  - شبكة اإلعالمية"تونس
Technicien supérieur en 

animation 3D
04/02/2019

تونس
"  - مدرسة  تكنلوجيا  المعلومات واإلتصاالت "

تونس
IIITechnicien en secrétariat18/10/2016تقني في الكتابة1155803

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف11143715تونس- معهد العلوم اإلقتصادية والتكنولوجيا  "تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
21/03/2017

IIIComptable d’entreprise21/03/2017محاسب منشأة11143715تونس- معهد العلوم اإلقتصادية والتكنولوجيا  "تونس

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية11143715تونس- معهد العلوم اإلقتصادية والتكنولوجيا  "تونس

comptabilité et finances
21/03/2017
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IVتقني سام في التجارة الدولية11143715تونس- معهد العلوم اإلقتصادية والتكنولوجيا  "تونس
Technicien supérieur en 

commerce international
21/03/2017

IIIComptable d’entreprise21/03/2017محاسب منشأة11150516تونس- معهد العلوم اإلقتصادية والتصرف  "تونس

IIIتقني في المعامالت الديوانية11150516تونس- معهد العلوم اإلقتصادية والتصرف  "تونس
Technicien en formalités 

douanières
26/10/2017

IIIتقني مساندة  في إعالمية التصرف11150516تونس- معهد العلوم اإلقتصادية والتصرف  "تونس
Technicien de soutien  en 

informatique de gestion
04/02/2019

IVتقني سام في التجارة الدولية11150516تونس- معهد العلوم اإلقتصادية والتصرف  "تونس
Technicien supérieur en 

commerce international
21/03/2017

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية11150516تونس- معهد العلوم اإلقتصادية والتصرف  "تونس

comptabilité et finances
26/10/2017

IIIAnimateur de jardin d'enfants26/10/2017منشط روضة أطفال1133502تونس"  - معهد األناقة"تونس

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1133502تونس"  - معهد األناقة"تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
26/10/2017

IVمربي طفولة أولى ومبكرة1133502تونس"  - معهد األناقة"تونس
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
26/10/2017

IVتقني سام في إعالمية التصرف1133502تونس"  - معهد األناقة"تونس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
26/10/2017

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف11151016تونس"  - المعهد المركزي لإلطارات العليا"تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
26/10/2017

IIIComptable d’entreprise13/12/2017محاسب منشأة11151016تونس"  - المعهد المركزي لإلطارات العليا"تونس

IVتقني سام في إعالمية التصرف11151016تونس"  - المعهد المركزي لإلطارات العليا"تونس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
26/10/2017

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف11150816تونس"  - األفق للتكوين"تونس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
13/12/2017

IIIتقني في النقل متعدد الوسائط11150816تونس"  - األفق للتكوين"تونس
Technicien en transport 

multimodal
22/06/2018

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية11150816تونس"  - األفق للتكوين"تونس

comptabilité et finances
22/06/2018

IIIComptable d’entreprise22/06/2018محاسب منشأة11154316المعهد اإلفريقي للتكوين الراقيتونس

 IIITechnicien en commerce deتقني في تجارة التوزيع11154316المعهد اإلفريقي للتكوين الراقيتونس

distribution
22/06/2018

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية11154316المعهد اإلفريقي للتكوين الراقيتونس

comptabilité et finances
22/06/2018

IIIAnimateur de jardin d'enfants 22/06/2018منشط روضة أطفال1180706مركز المهارات للتطوير الذاتي واإلداريتونس

IVمربي طفولة أولى ومبكرة1180706مركز المهارات للتطوير الذاتي واإلداريتونس
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
22/06/2018

IIIComptable d’entreprise22/06/2018محاسب منشأة11113611ميديا سكولتونس

IIIComptable d'entreprise04/02/2019محاسب منشأة11140115زابيبينغ للتكوينتونس

IIIتقني في المعامالت الديوانية11140115زابيبينغ للتكوينتونس
Technicien en formalités 

douanières 
04/02/2019

IVتقني  سام في المحاسبة والمالية11140115زابيبينغ للتكوينتونس
Technicien supérieur en 

comptabilité et Finances
04/02/2019

IIIتقني في المعامالت الديوانية11145216األكادميمية المركزية للتجارة الدوليةتونس
Technicien en formalités 

douanières 
04/02/2019

IIIتقني في النقل المتعدد الوسائط11145216األكادميمية المركزية للتجارة الدوليةتونس
Technicien en transport 

multimodal 
04/02/2019

IVتقني سام في التجارة الدولية11145216األكادميمية المركزية للتجارة الدوليةتونس
Technicien supérieur en 

commerce international 
06/05/2019

IVLogisticien de distribution 06/05/2019لوجستيكي في التوزيع11145216األكادميمية المركزية للتجارة الدوليةتونس

IICoiffeur maquilleur04/02/2019حالق مجمل11145516نور للتكوين المهني واألكاديميتونس

IIAide Esthéticienne 04/02/2019معين في التجميل11145516نور للتكوين المهني واألكاديميتونس

IIIComptable d'entreprise04/02/2019محاسب منشأة11150416معهد تكوين المستقبلتونس

IVتقني  سام في المحاسبة والمالية11150416معهد تكوين المستقبلتونس
Technicien supérieur en 

comptabilité et Finances
04/02/2019

IIIComptable d'entreprise04/02/2019محاسب منشأة11161617المعهد الوطني للعلوم اإلقتصادية والتقنيةتونس

IIIتقني في المعامالت الديوانية11161617المعهد الوطني للعلوم اإلقتصادية والتقنيةتونس
Technicien en formalités 

douanières 
04/02/2019

IVتقني  سام في المحاسبة والمالية11161617المعهد الوطني للعلوم اإلقتصادية والتقنيةتونس
Technicien supérieur en 

comptabilité et Finances
04/02/2019

IVتقني سام في التجارة الدولية11161617المعهد الوطني للعلوم اإلقتصادية والتقنيةتونس
Technicien supérieur en 

commerce international
04/02/2019

IVتقني سام في المهن المسرحية**المدرسة التطبيقية للحرف المسرحيةتونس
Technicien supérieur en 

métier de théatre 
06/05/2019

IVتقني سام في التواصل11141815المدارس الكبرى لإلتصاالتتونس
Technicien supérieur en 

communication 
06/05/2019

تقني سام في التصرف في الصيانة 11158517كومبيتنس بازد تراينينغتونس

الصناعية
IV

Technicien supérieur en 

gestion de maintenance 

industrielle   

06/05/2019

IIIcomptable d'entreprise06/05/2019محاسب منشأة11172318معهد علوم اإلدارة والتقنياتتونس

IIIتقني في المعامالت الديوانية11172318معهد علوم اإلدارة والتقنياتتونس
Technicien en formalités 

douanières 
06/05/2019

IVتقني سام في المحاسبة والمالية11172318معهد علوم اإلدارة والتقنياتتونس
Technicien supérieur en 

comptabilité et finances
06/05/2019

IVتقني سام في التجارة الدولية11172318معهد علوم اإلدارة والتقنياتتونس
Technicien supérieur en 

commerce international 
06/05/2019

IIعون مطبخ ومرطبات1204001أريانة- معهد باسكال أريانة
Agent de cuisine et de 

pâtisserie

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )
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IIIتقني في النشر بالحاسوب1204001أريانة- معهد باسكال أريانة

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

25/10/2000

25/10/2005تاريخ التجديد 

(15/01/2007قرار مؤرخ في )

25/10/2010قرار التجديد الثاني 

(12/03/2012قرار مؤرخ في )

25/10/2015التجديد الثالث 

(10/05/2016قرار مؤرخ في 

IIIتقني في تجارة التوزيع1204001أريانة- معهد باسكال أريانة
Technicien en commerce de 

distribution

26/02/2003

26/02/2008تاريخ التجديد 

(23/07/2008قرار مؤرخ في )

26/02/2013التجديد الثاني 

(14/11/2013قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariat12/11/2003تقني في الكتابة1204001أريانة- معهد باسكال أريانة

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1204001أريانة- معهد باسكال أريانة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

14/08/2004

14/08/2009تاريخ التجديد 

(04/03/2011قرار مؤرخ في )

14/08/2014التجديد الثاني 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IIIتقني استقبال1204001أريانة- معهد باسكال أريانة
Technicien d'accueil et de 

réception
10/03/2009

IIIتقني في بيع المنتوجات السياحية1204001أريانة- معهد باسكال أريانة
Technicien en vente des 

produits touristiques 

10/03/2009

10/03/2014تاريخ التنظير 

(16/06/2014قرار مؤرخ في )

IIITechnicien de cuisineتقني في الطبخ1204001أريانة- معهد باسكال أريانة

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IIITechnicien de pâtisserieتقني مرطبات1204001أريانة- معهد باسكال أريانة

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التجارة الدولية1204001أريانة- معهد باسكال أريانة
Technicien supérieur en 

commerce international

25/10/2000

25/10/2005تاريخ التجديد 

(15/01/2007قرار مؤرخ في )

25/10/2010التجديد الثاني 

(12/03/2012قرار مؤرخ في )

25/10/2015التجديد الثالث 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IVAssistant(e) de directionمديرية (ة)مساعد1204001أريانة- معهد باسكال أريانة

25/10/2000

25/10/2005تاريخ التجديد 

(15/01/2007قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في شبكات اإلعالمية1204001أريانة- معهد باسكال أريانة
Technicien supérieur en 

réseaux informatiques

14/08/2004

14/08/2009تاريخ التجديد 

(04/03/2011قرار مؤرخ في )

14/08/2014التجديد الثاني 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IVتقني سام مبرمج في االنترنات1204001أريانة- معهد باسكال أريانة
Technicien supérieur en 

développement sur internet 
04/03/2011

IVتقني سام في الفندقة اختيار المطاعم1204001أريانة- معهد باسكال أريانة
Technicien supérieur en 

hôtellerie option restauration
14/11/2013

تقني سام في السياحة اختيار تنمية وتطوير 1204001أريانة- معهد باسكال أريانة

المنتوجات السياحية
IV

Technicien supérieur en 

tourisme option promotion et 

développement des produits 

touristiques

18/10/2016

IVتقني سام في الطبخ1204001أريانة- معهد باسكال أريانة
Technicien supérieur en 

cuisine 
06/05/2019

IVتقني سام في المرطبات1204001أريانة- معهد باسكال أريانة
Technicien supérieur en 

pâtisserie 
06/05/2019

IICommis de cuisine03/05/2002معين طباخ1202901أريانة- المعهد المغاربي للتصرف والسياحة أريانة

IICommis de pâtisserie12/11/2003معين مرطباتي1202901أريانة- المعهد المغاربي للتصرف والسياحة أريانة

IIعون مطبخ ومرطبات1202901أريانة- المعهد المغاربي للتصرف والسياحة أريانة
Agent de cuisine et de 

pâtisserie

18/07/2007

18/07/2012تاريخ التجديد 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

18/07/2017التجديد الثاني 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en cuisineتقني في الطبخ1202901أريانة- المعهد المغاربي للتصرف والسياحة أريانة

03/05/2002

03/05/2007تاريخ التجديد 

(18/07/2007قرار مؤرخ في )

03/05/2012التجديد الثاني 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

03/05/2017التجديد الثالث 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني وكاالت أسفار1202901أريانة- المعهد المغاربي للتصرف والسياحة أريانة
Technicien en agences de 

voyages
12/11/2003

IIITechnicien en pâtisserieتقني مرطبات1202901أريانة- المعهد المغاربي للتصرف والسياحة أريانة

12/11/2003

12/11/2008تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

12/11/2013التجديد الثاني 

(16/06/2014قرار مؤرخ في )

IIIتقني في بيع المنتوجات السياحية1202901أريانة- المعهد المغاربي للتصرف والسياحة أريانة
Technicien en vente des 

produits touristiques 

20/07/2009

20/07/2014تاريخ التجديد 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التصرف الفندقي1202901أريانة- المعهد المغاربي للتصرف والسياحة أريانة
Technicien supérieur en 

gestion hôtelière

14/02/2004

14/02/2009تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

لمدة سنة واحدة

IVتقني سام في الفندقة اختيار المطاعم1202901أريانة- المعهد المغاربي للتصرف والسياحة أريانة
Technicien supérieur en 

hôtellerie option restauration

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في الفندقة اختيار اإليواء1202901أريانة- المعهد المغاربي للتصرف والسياحة أريانة
Technicien supérieur en 

hôtellerie option hébergement

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )
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IVتقني سام في الطبخ1202901أريانة- المعهد المغاربي للتصرف والسياحة أريانة
Technicien supérieur en 

cuisine 
06/05/2019

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1202701أريانة- المعهد الخاص للتكوين اإلداري والتجاري أريانة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
03/05/2002

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة1202701أريانة- المعهد الخاص للتكوين اإلداري والتجاري أريانة

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(18/07/2007قرار مؤرخ في )

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة1202701أريانة- المعهد الخاص للتكوين اإلداري والتجاري أريانة

04/06/2003

04/06/2008تاريخ التجديد 

(23/07/2008قرار مؤرخ في )

04/06/2013التجديد الثاني 

(14/11/2013قرار مؤرخ في )

04/06/2018التجديد الثالث 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية1202701أريانة- المعهد الخاص للتكوين اإلداري والتجاري أريانة

comptabilité et finances

14/07/2005

14/07/2010تاريخ التجديد 

(02/08/2010قرار مؤرخ في )

14/07/2015التجديد الثاني 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

IVAssistant(e) de direction14/07/2005مديرية (ة)مساعد1202701أريانة- المعهد الخاص للتكوين اإلداري والتجاري أريانة

أريانة
- المعهد المتوسطي للسياحة والفندقة والتنشيط 

أريانة
IICommis de cuisine03/05/2002معين طباخ1204301

أريانة
- المعهد المتوسطي للسياحة والفندقة والتنشيط 

أريانة
IIعون مطبخ ومرطبات1204301

Agent de cuisine et de 

pâtisserie

04/03/2011

14/09/2015تاريخ االلغاء 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

أريانة
- المعهد المتوسطي للسياحة والفندقة والتنشيط 

أريانة
IIAgent de restaurant et barعون مطعم وحانة1204301

04/03/2011

14/09/2015تاريخ االلغاء 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

أريانة
- المعهد المتوسطي للسياحة والفندقة والتنشيط 

أريانة
IIITechnicien de restaurant et barتقني مطعم وحانة1204301

04/03/2011

14/09/2015تاريخ االلغاء 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

أريانة
- المعهد المتوسطي للسياحة والفندقة والتنشيط 

أريانة
IIITechnicien de cuisineتقني في الطبخ1204301

04/03/2011

14/09/2015تاريخ االلغاء 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

أريانة
- المعهد المتوسطي للسياحة والفندقة والتنشيط 

أريانة
IIIتقني استقبال1204301

Technicien d'accueil et de 

réception

04/03/2011

14/09/2015تاريخ االلغاء 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

أريانة
- المعهد المتوسطي للسياحة والفندقة والتنشيط 

أريانة
IIIتقني في التنشيط السياحي1204301

Technicien en animation 

touristique

04/03/2011

14/09/2015تاريخ االلغاء 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

أريانة
- المعهد المتوسطي للسياحة والفندقة والتنشيط 

أريانة
IIIتقني في بيع المنتوجات السياحية1204301

Technicien en vente des 

produits touristiques 

04/03/2011

14/09/2015تاريخ االلغاء 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة1203501أريانة- مركز التكوين التكنولوجي أريانة

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(18/07/2007قرار مؤرخ في )

25/06/2012التجديد الثاني 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

25/06/2017التجديد الثالث 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1203501أريانة- مركز التكوين التكنولوجي أريانة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
26/02/2003

IIITechnicien en multimédiaتقني في الملتميديا1203501أريانة- مركز التكوين التكنولوجي أريانة

14/08/2004

14/08/2009تاريخ التجديد 

(12/03/2012قرار مؤرخ في )

IIIAnimateur de jardin d'enfants 22/06/2018منشط روضة أطفال1203501أريانة- مركز التكوين التكنولوجي أريانة

IVتقني سام في الملتميديا1203501أريانة- مركز التكوين التكنولوجي أريانة
Technicien supérieur en 

multimédia

14/08/2004

14/08/2009تاريخ التجديد 

(12/03/2012قرار مؤرخ في )

IVAssistant(e) de directionمديرية (ة)مساعد1203501أريانة- مركز التكوين التكنولوجي أريانة

18/07/2007

18/07/2012تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

18/07/2017التجديد الثاني 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IVمربي طفولة أولى ومبكرة1203501أريانة- مركز التكوين التكنولوجي أريانة
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
22/06/2018

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة1203001أريانة- مدرسة اإلطارات أريانة
26/02/2003

(متحصل على موافقة مبدئية للتجديد)

 IIITechnicien en secrétariat04/06/2003تقني في الكتابة1203001أريانة- مدرسة اإلطارات أريانة

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1203001أريانة- مدرسة اإلطارات أريانة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

04/06/2003

(متحصل على موافقة مبدئية للتجديد)

IIIتقني مخبر في اإلعالمية1207002أريانة- معهد التكوين في االعالمية والمكتبيةأريانة
Technicien de laboratoire en 

informatique
14/02/2004

IIITechnicien en secrétariat14/02/2004تقني في الكتابة1207002أريانة- معهد التكوين في االعالمية والمكتبيةأريانة

IIIتقني في النشر بالحاسوب1207002أريانة- معهد التكوين في االعالمية والمكتبيةأريانة

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

04/03/2011

IIITechnicien en multimédia04/03/2011تقني في الملتميديا1207002أريانة- معهد التكوين في االعالمية والمكتبيةأريانة

IIIComptable d’entreprise27/04/2004محاسب منشأة1204101أريانة- زرياب أريانة

IIITechnicien (ne) en esthétique28/04/2010تقني في التجميل1230806أريانة- معهد األناقة للتجميل والحالقة أريانة
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IIIAnimateur de jardin d'enfantsمنشط روضة أطفال1234006أريانة- معهد جنينة للتكوين أريانة

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IVمربي طفولة أولى ومبكرة1234006أريانة- معهد جنينة للتكوين أريانة
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IIIAnimateur de jardin d'enfantsمنشط روضة أطفال1203701أريانة- أكاديمية التكوين أريانة

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariat18/04/2014تقني في الكتابة1203701أريانة- أكاديمية التكوين أريانة

IVمربي طفولة أولى ومبكرة1203701أريانة- أكاديمية التكوين أريانة
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
10/05/2016

IVتقني سام في إعالمية التصرف1203701أريانة- أكاديمية التكوين أريانة
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
10/05/2016

IIعون مطبخ ومرطبات1248111أريانة- معهد األهرام للتكوين أريانة
Agent de cuisine et de 

pâtisserie

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIITechnicien de cuisineتقني في الطبخ1248111أريانة- معهد األهرام للتكوين أريانة

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIITechnicien de pâtisserie14/11/2013تقني مرطبات1248111أريانة- معهد األهرام للتكوين أريانة

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1248111أريانة- معهد األهرام للتكوين أريانة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
10/05/2016

IIIComptable d’entreprise10/05/2016محاسب منشأة1248111أريانة- معهد األهرام للتكوين أريانة

IVتقني سام في الفندقة اختيار المطاعم1248111أريانة- معهد األهرام للتكوين أريانة
Technicien supérieur en 

hôtellerie option restauration
14/11/2013

IVAssistant(e) de direction28/01/2015مديرية (ة)مساعد1228406أريانة- جيقا للتكوين أريانة

IIIAnimateur de jardin d'enfants15/02/2016منشط روضة أطفال1259514المعهد التطبيقي للتنشيط والسياحةأريانة

IVمربي طفولة أولى ومبكرة1259514المعهد التطبيقي للتنشيط والسياحةأريانة
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
15/02/2016

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية1302801بن عروس- معهد التكوين لصناعات المالبس بن عروس
Agent en coupe et couture 

industrielles
12/09/2001

II(ة)مرفِّّف (ة)قابض (ة)بائع1302501بن عروس- مدرسة الهيبة بن عروس
Vendeur (s) caissier (e) 

étalagiste
15/11/2001

IICommis de pâtisserieمعين مرطباتي1302501بن عروس- مدرسة الهيبة بن عروس
03/05/2002

( أشهر6لمدة ) 03/05/2007تاريخ التجديد 

(08/12/2007قرار مؤرخ في )

IIعون مطبخ ومرطبات1302501بن عروس- مدرسة الهيبة بن عروس
Agent de cuisine et de 

pâtisserie

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1302501بن عروس- مدرسة الهيبة بن عروس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
20/09/2012

IVتقني سام في إعالمية التصرف1302501بن عروس- مدرسة الهيبة بن عروس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
20/09/2012

IICoiffeur maquilleur25/06/2002حالق مجمل1302101بن عروس- المركز القومي للحالقة والتجميل بن عروس

IIITechnicien (ne) en esthétique26/02/2003تقني في التجميل1302101بن عروس- المركز القومي للحالقة والتجميل بن عروس

بن عروس
-معهد التصرف واإلعالمية بحمام األنف 

 بن عروس
IIعون مطبخ ومرطبات1302401

Agent de cuisine et de 

pâtisserie
12/03/2012

بن عروس
-معهد التصرف واإلعالمية بحمام األنف 

 بن عروس
IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1302401

Technicien de soutien en 

informatique de gestion

04/06/2003

04/06/2008تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

04/06/2013التجديد الثاني 

(14/11/2013قرار مؤرخ في )

2015تاريخ اإللغاء أوت 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

بن عروس
-معهد التصرف واإلعالمية بحمام األنف 

 بن عروس
 IIIAnimateur de jardin d'enfantsمنشط روضة أطفال1302401

02/08/2010

02/08/2015تاريح التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ )

بن عروس
-معهد التصرف واإلعالمية بحمام األنف 

 بن عروس
IIITechnicien en secrétariat04/06/2003تقني في الكتابة1302401

بن عروس
-معهد التصرف واإلعالمية بحمام األنف 

 بن عروس
IIITechnicien en pâtisserie12/03/2012تقني مرطبات1302401

بن عروس
-معهد التصرف واإلعالمية بحمام األنف 

 بن عروس
IIITechnicien de cuisine 12/03/2012تقني في الطبخ1302401

بن عروس
-معهد التصرف واإلعالمية بحمام األنف 

 بن عروس
IIIتقني استقبال1302401

Technicien d'accueil et de 

réception
16/05/2013

بن عروس
-معهد التصرف واإلعالمية بحمام األنف 

 بن عروس
IIIComptable d’entreprise14/11/2013محاسب منشأة1302401

بن عروس
-معهد التصرف واإلعالمية بحمام األنف 

 بن عروس
IIIتقني في صيانة األجهزة الميكرو إعالمية1302401

Technicien en maintenance 

des micro-systèmes 

informatiques

18/10/2016

بن عروس
-معهد التصرف واإلعالمية بحمام األنف 

 بن عروس
IVتقني سام في التجارة الدولية1302401

Technicien supérieur en 

commerce international

23/06/2011

2015تاريخ اإللغاء أوت 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

بن عروس
-معهد التصرف واإلعالمية بحمام األنف 

 بن عروس
IVتقني سام في إعالمية التصرف1302401

Technicien supérieur en 

informatique de gestion

14/08/2004

14/08/2009تاريخ التجديد 

(28/04/2010قرار مؤرخ في )

2015تاريخ اإللغاء أوت 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )
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بن عروس
-معهد التصرف واإلعالمية بحمام األنف 

 بن عروس
IVAssistant(e) de direction14/11/2013مديرية (ة)مساعد1302401

بن عروس
-معهد التصرف واإلعالمية بحمام األنف 

 بن عروس
IVمربي طفولة أولى ومبكرة1302401

Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
28/01/2015

بن عروس
-معهد التصرف واإلعالمية بحمام األنف 

 بن عروس
IVتقني سام في الشبكات والسالمة االعالمية1302401

Technicien supérieur en 

réseaux et sécurité 

informatiques 

18/10/2016

بن عروس
-معهد التصرف واإلعالمية بحمام األنف 

 بن عروس
 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية1302401

comptabilité et finances
18/10/2016

IICoiffeur maquilleurحالق مجمل1305402بن عروس-بيلوبس للتجميل ومواد التجميلبن عروس

27/04/2004

27/04/2009تاريخ التجديد 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

27/04/2014التجديد الثاني 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IIITechnicien (ne) en esthétiqueتقني في التجميل1305402بن عروس-بيلوبس للتجميل ومواد التجميلبن عروس

14/08/2004

14/08/2009تاريخ التجديد 

(02/08/2010قرار مؤرخ في )

14/08/2014التجديد الثاني 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

بن عروس
-المعهد الخاص للمحاسبة واإلعالمية بالزهراء 

بن عروس
(اختصاص متوفر أيضا بفرع المروج* )

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة1300101

11/02/2005

11/02/2010تاريخ التجديد 

(02/08/2010قرار مؤرخ في )

11/02/2015التجديد الثاني 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

بن عروس
-المعهد الخاص للمحاسبة واإلعالمية بالزهراء 

بن عروس
(اختصاص متوفر أيضا بفرع المروج* )

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة1300101

11/02/2005

11/02/2010تاريخ التجديد 

(02/08/2010قرار مؤرخ في )

11/02/2015التجديد الثاني 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

بن عروس
-المعهد الخاص للمحاسبة واإلعالمية بالزهراء 

بن عروس
(اختصاص متوفر أيضا بفرع المروج* )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1300101
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

بن عروس
-المعهد الخاص للمحاسبة واإلعالمية بالزهراء 

بن عروس
(اختصاص متوفر أيضا بفرع المروج* )

IIIتقني في تجارة التوزيع1300101
Technicien en commerce de 

distribution
16/05/2013

بن عروس
-المعهد الخاص للمحاسبة واإلعالمية بالزهراء 

بن عروس
(اختصاص متوفر أيضا بفرع المروج* )

IIIتقني في صيانة اإللكترونيك1300101
Technicien de maintenance 

en électronique 
15/02/2016

بن عروس
-المعهد الخاص للمحاسبة واإلعالمية بالزهراء 

بن عروس
(اختصاص متوفر أيضا بفرع المروج* )

IVتقني سام في إعالمية التصرف1300101
Technicien supérieur en 

informatique de gestion

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

بن عروس
-المعهد الخاص للمحاسبة واإلعالمية بالزهراء 

بن عروس
(اختصاص متوفر أيضا بفرع المروج* )

IVAssistant(e) de direction20/09/2012مديرية (ة)مساعد1300101

بن عروس
-المعهد الخاص للمحاسبة واإلعالمية بالزهراء 

بن عروس
(اختصاص متوفر أيضا بفرع المروج* )

IVتقني سام في المحاسبة والمالية1300101
Technicien supérieur en 

comptabilité et finances
16/05/2013

بن عروس
-المعهد الخاص للمحاسبة واإلعالمية بالزهراء 

بن عروس
(اختصاص متوفر أيضا بفرع المروج* )

IVتقني سام في التجارة الدولية1300101
Technicien supérieur en 

commerce international
16/05/2013

بن عروس
-المعهد الخاص للمحاسبة واإلعالمية بالزهراء 

بن عروس
(اختصاص متوفر أيضا بفرع المروج* )

تقني سام في النشر بالحاسوب والوسائط 1300101

المتعددة
IV

Technicien supérieur en 

infographie et  multimédia
16/04/2014

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1303602بن عروس-إينادي بن عروس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
28/04/2010

IIIComptable d’entreprise22/06/2018محاسب منشأة1303602بن عروس-إينادي بن عروس

IVتقني سام في إعالمية التصرف1303602بن عروس-إينادي بن عروس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
28/01/2015

IVتقني سام في الملتميديا1303602بن عروس-إينادي بن عروس
Technicien supérieur en 

multimédia
28/01/2015

بن عروس
بن -معهد نيبر لإلعالمية وتطوير البرمجيات 

عروس
II(ة)مرفِّّف (ة)قابض (ة)بائع1309103

Vendeur (s) caissier (e) 

étalagiste
04/03/2011

بن عروس
بن -معهد نيبر لإلعالمية وتطوير البرمجيات 

عروس
IIIComptable d’entreprise 02/08/2010محاسب منشأة1309103

بن عروس
بن -معهد نيبر لإلعالمية وتطوير البرمجيات 

عروس
IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1309103

Technicien de soutien en 

informatique de gestion

 02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

بن عروس
بن -معهد نيبر لإلعالمية وتطوير البرمجيات 

عروس
IVتقني سام في إعالمية التصرف1309103

Technicien supérieur en 

informatique de gestion

 02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )
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بن عروس
بن -معهد نيبر لإلعالمية وتطوير البرمجيات 

عروس
IVتقني سام في التجارة1309103

Technicien supérieur en 

commerce 
04/03/2011

بن عروس
بن -معهد نيبر لإلعالمية وتطوير البرمجيات 

عروس
IVتقني سام في التجارة الدولية1309103

Technicien supérieur en 

commerce international
04/03/2011

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1320208بن عروس-آس -آر-س-إبن عروس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
02/08/2010

IVتقني سام في إعالمية التصرف1320208بن عروس-آس -آر-س-إبن عروس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
02/08/2010

IVتقني سام في إعالمية التصرف1306402بن عروس- المعهد الدولي لعلوم االعالمية بن عروس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
11/10/2011

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1306402بن عروس- المعهد الدولي لعلوم االعالمية بن عروس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
04/03/2011

IVتقني سام في إعالمية التصرف1315306بن عروس- الفارابي بن عروس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
11/10/2011

IVAssistant(e) de direction11/10/2011مديرية (ة)مساعد1315306بن عروس- الفارابي بن عروس

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1315306بن عروس- الفارابي بن عروس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
11/10/2011

IVتقني سام في إعالمية التصرف1317106بن عروس- معهد هديل للتكنولوجيات والتكوين بن عروس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion

11/10/2011

11/10/2016تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariat11/10/2011تقني في الكتابة1317106بن عروس- معهد هديل للتكنولوجيات والتكوين بن عروس

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1317106بن عروس- معهد هديل للتكنولوجيات والتكوين بن عروس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

11/10/2011

11/10/2016تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

بن عروس
بن - مركز تكوين المهن والسالمة المرورية 

عروس
IIIتقني في المعامالت الديوانية1321708

Technicien en formalités 

douanières
11/10/2011

بن عروس
بن - مركز تكوين المهن والسالمة المرورية 

عروس
IVتقني سام في الشبكات والسالمة االعالمية1321708

Technicien supérieur en 

réseaux et sécurité 

informatiques 

14/11/2013

بن عروس
بن - مركز تكوين المهن والسالمة المرورية 

عروس
IVتقني سام في إعالمية التصرف1321708

Technicien supérieur en 

informatique de gestion
18/04/2014

بن عروس
- مركز التكنولوجي لتكوين الكفاءات والمعارف 

بن عروس
IIIتقني في المعامالت الديوانية1324409

Technicien en formalités 

douanières

11/10/2011

11/10/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

بن عروس
- مركز التكنولوجي لتكوين الكفاءات والمعارف 

بن عروس
IIIتقني في صيانة األنظمة الميكروإعالمية1324409

Technicien de maintenance 

en micro-systèmes 

informatiques

18/04/2014

بن عروس
- مركز التكنولوجي لتكوين الكفاءات والمعارف 

بن عروس
IVتقني سام في الشبكات والسالمة االعالمية1324409

Technicien supérieur en 

réseaux et sécurité 

informatiques 

20/09/2012

بن عروس
- مركز التكنولوجي لتكوين الكفاءات والمعارف 

بن عروس
IVتقني سام في التجارة الدولية1324409

Technicien supérieur en 

commerce international
15/02/2016

بن عروس
- المعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية  

بن عروس
IIIبحار ميكانيكي في البحرية التجارية1324509

Matelot mécanicien de la 

marine marchande 

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

بن عروس
- المعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية  

بن عروس
IIIبحار للبحرية التجارية1324509

Matelot de la marine 

marchande 

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

بن عروس
- المعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية  

بن عروس
IIIتقني في النقل و اللوجستيك1324509

Technicien de transport et 

logistique 

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

بن عروس
- المعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية  

بن عروس
IIIAgent d'exploitation portuaire10/05/2016عون استغالل موانى1324509

بن عروس
- المعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية  

بن عروس
IVCapitaine côtier10/05/2016ربان للمالحة البحرية التجارية1324509

بن عروس
- المعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية  

بن عروس
IVميكانيكي للبحرية التجارية1324509

Motoriste de la marine 

marchande
10/05/2016

IIعون مطبخ ومرطبات1307403بن عروس- مركز عائدة للتكوين المهني  بن عروس
Agent de cuisine et de 

pâtisserie

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IIAide esthéticien(ne)14/11/2013في التجميل (ة)معين1307403بن عروس- مركز عائدة للتكوين المهني  بن عروس

IICoiffeur maquilleur14/11/2013حالق مجمل1307403بن عروس- مركز عائدة للتكوين المهني  بن عروس

IIAide préparateur en pharmacieمعين محضر صيدلي1302701بن عروس- المعهد التونسي للصحة بن عروس

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

لمدة ثالث سنوات ونصف

IIIمحضر في مخابر البيولوجيا الطبية1302701بن عروس- المعهد التونسي للصحة بن عروس
Préparateur en laboratoires de 

biologie médicale

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

IIIتقني محضر صيدلي1302701بن عروس- المعهد التونسي للصحة بن عروس
Technicien préparateur en 

pharmacie

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

IIIتقني في تجارة التوزيع1323109بن عروس- التكوين للمستقبل بن عروس
Technicien en commerce de 

distribution
14/11/2013

IIIComptable d’entreprise14/11/2013محاسب منشأة1323109بن عروس- التكوين للمستقبل بن عروس
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IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1323109بن عروس- التكوين للمستقبل بن عروس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
18/04/2014

IVتقني سام في إعالمية التصرف1323109بن عروس- التكوين للمستقبل بن عروس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
18/04/2014

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية1323109بن عروس- التكوين للمستقبل بن عروس

comptabilité et finances
26/10/2017

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1321608بن عروس- أوميقا للتكوين بن عروس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
18/04/2014

IVتقني سام في إعالمية التصرف1321608بن عروس- أوميقا للتكوين بن عروس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
18/04/2014

IIIComptable d’entreprise18/04/2014محاسب منشأة13232401بن عروس- تانيت للتكوين بن عروس

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف13232401بن عروس- تانيت للتكوين بن عروس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
18/04/2014

IIعون في صناعة المالبس1317215معهد أسينا مود للتكوين المهنيبن عروس
Agent de fabrication des 

industries de l'habillement
06/05/2019

IIIتقني في تصميم وتقنيات المالبس1317215معهد أسينا مود للتكوين المهنيبن عروس
Technicien en modélisme et 

techniques vestimentaires
06/05/2019

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف1402602منوبة- اإلتقان منوبة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
11/02/2005

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة1400901منوبة- خير الدين منوبة

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

IVAssistant(e) de directionمديرية (ة)مساعد1400901منوبة- خير الدين منوبة

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية1400901منوبة- خير الدين منوبة

comptabilité et finances

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariat16/05/2013تقني في الكتابة1404805منوبة- معهد الكفاءة لالستشارة والتكوين منوبة

IIIتقني في النشر بالحاسوب1404805منوبة- معهد الكفاءة لالستشارة والتكوين منوبة

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

16/05/2013

IIITechnicien en secrétariat21/03/2017تقني في الكتابة1410113منوبة- لوسيكسي منوبة

IVميكانيكي صيانة الطائرات1410313منوبة- المعهد المتوسطي لصيانة الطائرات منوبة
mécanicien d'entretien 

d'aéronefs 
21/03/2017

IIITechnicien en secrétariat06/05/2019تقني في الكتابة1402402النجاح للتكوينمنوبة

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة2101801نابل- الشبكة اإلعالمية نابل

15/11/2001

15/11/2006تاريخ التجديد 

(08/12/2007قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en multimédiaتقني في الملتميديا2101801نابل- الشبكة اإلعالمية نابل

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(10/03/2009قرار مؤرخ في )

25/06/2012التجديد الثاني 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في األنفوقرافيا ثالثية األبعاد2101801نابل- الشبكة اإلعالمية نابل
Technicien supérieur en 

infographie 3D
16/05/2013

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة2102501نابل- النخبة نابل

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

 IIITechnicien en commerce deتقني في تجارة التوزيع2102501نابل- النخبة نابل

distribution
25/06/2002

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف2102501نابل- النخبة نابل
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

26/02/2003

26/02/2008تاريخ التجديد 

(23/07/2008قرار مؤرخ في )

26/02/2013التجديد الثاني 

(14/11/2013قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en multimédiaتقني في الملتميديا2102501نابل- النخبة نابل

15/01/2007

15/01/2012تاريخ التجديد 

(12/03/2012قرار مؤرخ في )

15/01/2017التجديد الثاني 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني في تصميم الفضاءات2102501نابل- النخبة نابل
Technicien en design 

d'espaces 

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IIIتقني في تصميم االمنتوجات2102501نابل- النخبة نابل
Technicien  en design de 

produits

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

 IIITechnicien en commerce deتقني في تجارة التوزيع2102501نابل- النخبة نابل

distribution

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

IIIتقني في النشر بالحاسوب2102501نابل- النخبة نابل

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

04/03/2011

IIIتقني في التزويق والتصميم الداخلي2102501نابل- النخبة نابل
Technicien en décoration et 

design d'intéreiur
04/03/2011

IIIتقني في بيع المنتوجات السياحية2102501نابل- النخبة نابل
Technicien en vente des 

produits touristiques 

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني في صيانة األجهزة الميكرو إعالمية2102501نابل- النخبة نابل

Technicien en maintenance 

des micro-systèmes 

informatiques

11/10/2011

11/10/2016تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IIIرسام مصمم في البناءات2102501نابل- النخبة نابل
Dessinateur projeteur en 

architecture

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني استقبال2102501نابل- النخبة نابل
Technicien d'accueil et de 

réception
26/10/2017

IVتقني سام في التجارة2102501نابل- النخبة نابل
Technicien supérieur en 

commerce
25/06/2002

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية2102501نابل- النخبة نابل

comptabilité et finances

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )
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IVتقني سام في إعالمية التصرف2102501نابل- النخبة نابل
Technicien supérieur en 

informatique de gestion

26/02/2003

26/02/2008تاريخ التجديد 

(23/07/2008قرار مؤرخ في )

26/02/2013التجديد الثاني 

(14/11/2013قرار مؤرخ في )

26/02/2018التجديد الثالث 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IVتقني سام مبرمج في االنترنات2102501نابل- النخبة نابل
Technicien supérieur en 

développement sur internet 

18/07/2007

18/07/2012تاريخ التجديد 

(12/03/2012قرار مؤرخ في )

18/07/2017التجديد الثاني 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في الشبكات والسالمة االعالمية2102501نابل- النخبة نابل

Technicien supérieur en 

réseaux et sécurité 

informatiques 

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في تصميم الفضاءات2102501نابل- النخبة نابل
Technicien Supérieur en 

design d'espaces

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في تصميم المنتوجات2102501نابل- النخبة نابل
Technicien Supérieur en 

design de produits

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التصميم والتزويق الداخلي2102501نابل- النخبة نابل
Technicien supérieur en 

décoration et design d'intérieur
04/03/2011

IVتقني سام في التجارة الدولية2102501نابل- النخبة نابل
Technicien supérieur en 

commerce international

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

تقني سام في السياحة اختيار التنمية 2102501نابل- النخبة نابل

والتصرف في مبيعات األسفار
IV

Technicien supérieur en 

tourisme option promotion et 

gestion de ventes de voyages

23/06/2011

تقني سام في السياحة اختيار تنمية وتطوير 2102501نابل- النخبة نابل

المنتوجات السياحية
IV

Technicien supérieur en 

tourisme option promotion et 

développement des produits 

touristiques

26/10/2017

IVGuide touristique26/10/2017دليل سياحي2102501نابل- النخبة نابل

تقني سام في الوسائل السمعية 2102501نابل- النخبة نابل

البصرية اختيار مساعد مخرج
IV

Technicien supérieur en 

audfiovisuel option assistant 

réalisateur

04/02/2019

2102501نابل- النخبة نابل
تقني سام في الوسائل السمعية 
والبصرية اختيار التقاط الصورة

IV
Technicien supérieur en 

audiovisuel option prise de vue
04/02/2019

2102501نابل- النخبة نابل
تقني سام في الوسائل السمعية 
والبصرية اختيار تقنيات الصوت

IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel option techniques 

de son

04/02/2019

2102501نابل- النخبة نابل
تقني سام في الوسائل السمعية 
البصرية اختيار تركيب الفيديو

IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel option montage 

vidéo

04/02/2019

2102501نابل- النخبة نابل
تقني سام في الوسائل السمعية 

البصرية اختيار انتاج
IV

Technicien supérieur en 

audiovisuel option production 
04/02/2019

نابل- معهد الدراسات السياحية القنطاوي نابل
2103901

هيكل مغلق منذ 
2004 جويلية 19

IICommis de pâtisserie25/06/2002معين مرطباتي

نابل- معهد الدراسات السياحية القنطاوي نابل
2103901

هيكل مغلق منذ 
2004 جويلية 19

IICommis de cuisine 25/06/2002معين طباخ

نابل- معهد الدراسات السياحية القنطاوي نابل
2103901

هيكل مغلق منذ 
2004 جويلية 19

IICommis de restaurant 25/06/2002نادل مطعم

نابل- معهد الدراسات السياحية القنطاوي نابل
2103901

هيكل مغلق منذ 
2004 جويلية 19

IIITechnicien en restaurant25/06/2002تقني مطعم

نابل- معهد الدراسات السياحية القنطاوي نابل
2103901

هيكل مغلق منذ 
2004 جويلية 19

IIITechnicien en cuisine25/06/2002تقني في الطبخ

نابل- معهد الدراسات السياحية القنطاوي نابل
2103901

هيكل مغلق منذ 
2004 جويلية 19

IIITechnicien en pâtisserie25/06/2002تقني مرطبات
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نابل- معهد الدراسات السياحية القنطاوي نابل
2103901

هيكل مغلق منذ 
2004 جويلية 19

IIITechnicien en réception25/06/2002تقني استقبال

نابل- معهد الدراسات السياحية القنطاوي نابل
2103901

هيكل مغلق منذ 
2004 جويلية 19

IIIتقني في التنشيط السياحي
Technicien en animation 

touristique
26/02/2003

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف2101601نابل- أمان لإلعالمية نابل
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
04/06/2003

نابل- مركز التطبيقات اإلعالمية والخدمات نابل
2104001

هيكل مغلق منذ 
2005 أكتوبر 10

IIIComptable d’entreprise27/04/2004محاسب منشأة

IIITechnicien (ne) en esthétique11/02/2005تقني في التجميل2107903نابل- المدرسة الدولية للتجميل ومواد التجميل نابل

IICoiffeur maquilleur18/11/2005حالق مجمل2100201الحمامات نابل- النجاح نابل

IIAide esthéticien(ne)15/01/2007في التجميل (ة)معين2100201الحمامات نابل- النجاح نابل

IIITechnicien (ne) en esthétique18/11/2005تقني في التجميل2100201الحمامات نابل- النجاح نابل

IIITechnicien en multimédia28/04/2010تقني في الملتميديا2109404نابل- المعهد المركزي للتكوين نابل

IVتقني سام في التجميل2100901نابل- معهد الوطن القبلي للتجميل نابل
Technicien supérieur en 

ésthétique

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

لمدة سنة ونصف

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIITechnicien (ne) en esthétiqueتقني في التجميل2100901نابل- معهد الوطن القبلي للتجميل نابل

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

لمدة سنة ونصف

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIAide esthéticien(ne)في التجميل (ة)معين2100901نابل- معهد الوطن القبلي للتجميل نابل

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

لمدة سنة ونصف

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en hydrothérapie23/06/2011تقني في المعالجة بالمياه2110705نابل- معهد طاالسا باالس نابل

IIITechnicien en secrétariat14/11/2013تقني في الكتابة2109204نابل- آية للتكوين نابل

IVAssistant(e) de direction14/11/2013مديرية (ة)مساعد2109204نابل- آية للتكوين نابل

IIITechnicien en multimédia18/04/2014تقني في الملتميديا2116910نابل- مركز دينة للتكوين المثالي "نابل

IVتقني سام في الملتميديا2116910نابل- مركز دينة للتكوين المثالي "نابل
Technicien supérieur en 

multimédia
18/04/2014

IIITechnicien en secrétariat15/02/2016تقني في الكتابة2102601نابل" - المستقبل"نابل

IVAssistant(e) de direction14/11/2013مديرية (ة)مساعد2102601نابل" - المستقبل"نابل

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف2116410نابل+" - سافوار "نابل
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
14/09/2015

IIIAnimateur de jardin d'enfants 22/06/2018منشط روضة أطفال2116410نابل+" - سافوار "نابل

IVتقني سام في إعالمية التصرف2116410نابل+" - سافوار "نابل
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
15/02/2016

IVمربي طفولة أولى ومبكرة2116410نابل+" - سافوار "نابل
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
22/06/2018

IIIComptable d’entreprise10/05/2016محاسب منشأة2120414نابل- تانيت للتكوين نابل

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف2120414نابل- تانيت للتكوين نابل
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
10/05/2016

نابل
المعهد النموذجي للمعلوماتية وتخطيط موارد 

المؤسسة
IIIتقني في  الشراء والتزود2123817

Technicien en achats et 

approvisionnement
22/06/2018

نابل
المعهد النموذجي للمعلوماتية وتخطيط موارد 

المؤسسة
IIIتقني في المعامالت الديوانية2123817

Technicien en formalités 

douanières 
06/05/2019

نابل
المعهد النموذجي للمعلوماتية وتخطيط موارد 

المؤسسة
IIITechnicien en multimédia 06/05/2019تقني في الملتميديا2123817

نابل
المعهد النموذجي للمعلوماتية وتخطيط موارد 

المؤسسة
IIIAnimateur de jardin d'enfants 06/05/2019منشط روضة أطفال2123817

نابل
المعهد النموذجي للمعلوماتية وتخطيط موارد 

المؤسسة
IIIتقني في النشر بالحاسوب2123817

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

06/05/2019

نابل
المعهد النموذجي للمعلوماتية وتخطيط موارد 

المؤسسة
 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية2123817

comptabilité et finances
22/06/2018

نابل
المعهد النموذجي للمعلوماتية وتخطيط موارد 

المؤسسة
IVLogisticien de distribution22/06/2018لوجستيكي في التوزيع2123817

نابل
المعهد النموذجي للمعلوماتية وتخطيط موارد 

المؤسسة
IVمربي طفولة أولى ومبكرة2123817

Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
06/05/2019
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نابل
المعهد النموذجي للمعلوماتية وتخطيط موارد 

المؤسسة
IVتقني سام في الملتميديا2123817

Technicien supérieur en 

multimédia
06/05/2019

IIIتقني في المعامالت الديوانية2122716أكاديمينابل
Technicien en formalités 

douanières
22/06/2018

IIIAnimateur de jardin d'enfants 04/02/2019منشط روضة أطفال2124217مدرسة جوهرة للتكويننابل

IVمربي طفولة أولى ومبكرة2124217مدرسة جوهرة للتكويننابل
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
04/02/2019

نابل
المعهد المغاربي للعلوم اإلقتصادية 

والتكنولوجيا بنابل
IIIتقني في تجارة التوزيع2124517

Technicien en commerce de 

distribution
06/05/2019

IIIتقني في التصميم والتزويق الداخلينابل
Technicien en décoration et 

design d'intérieur 
06/05/2019

IIIتقني في المعامالت الديوانيةنابل
Technicien en formalités 

douanières
06/05/2019

IIIتقني في النشر بالحاسوبنابل

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

06/05/2019

نابل
تقني سام  في التصميم والتزويق 

الداخلي
IV

Technicien supérieur en 

décoration et design 

d'intérieur 

06/05/2019

IIمركب في كهرباء البناء2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت
Installateur en électricité de 

bâtiment
04/03/2011

IIAgent d'entrepôtعون مخزن2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت

14/11/2013

14/11/2018تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariat28/04/2010تقني في الكتابة2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت

IIIتقني في صيانة األجهزة الميكرو إعالمية2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت

Technicien en maintenance 

des micro-systèmes 

informatiques

03/05/2002

03/05/2007تاريخ التجديد 

(18/07/2007قرار مؤرخ في )

03/05/2012التجديد الثاني 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

03/05/2017التجديد الثالث 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت

12/11/2003

12/11/2008تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

12/11/2013التجديد الثاني 

(16/06/2014قرار مؤرخ في )

12/11/2018التجديد الثالث 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en multimédiaتقني في الملتميديا2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت

18/07/2007

18/07/2012تاريخ التجديد 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

18/07/2017التجديد الثاني 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIIتقني في تجارة التوزيع2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت
Technicien en commerce de 

distribution
02/08/2010

IIIتقني في النقل متعدد الوسائط2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت
Technicien en transport 

multimodal

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIIDessinateur en électricité16/05/2013رسام في الكهرباء2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت

IIIتقني في استغالل الشبكات2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت
Technicien en exploitation de 

réseaux
10/05/2016

IIIAnimateur de jardin d'enfants 22/06/2018منشط روضة أطفال2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت

comptabilité et finances

22/07/2006

22/07/2011تاريخ التجديد 

(12/03/2012قرار مؤرخ في )

22/07/2016التجديد الثاني 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في إعالمية التصرف2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت
Technicien supérieur en 

informatique de gestion

18/07/2007

18/07/2012تارخ التجديد 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

18/07/2017التجديد الثاني 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

تقني سام في تقنيات اإلنتاج للصناعات 2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت

االلكترونية
IV

Technicien supérieur en 

techniques de production pour 

l'industrie électronique

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IVAssistant(e) de directionمديرية (ة)مساعد2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في الملتميديا2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت
Technicien supérieur en 

multimédia
28/04/2010

IVتقني سام في التجارة الدولية2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت
Technicien supérieur en 

commerce international

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التسويق والملتيميديا2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت
Technicien supérieur en 

marketing et multimédia

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

(21/07/2017قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في الشبكات والسالمة االعالمية2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت

Technicien supérieur en 

réseaux et sécurité 

informatiques 

20/09/2012

IVLogisticien de distributionلوجستيكي في التوزيع2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في البنى التحتية والشبكات2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت

Technicien supérieur en 

infrastructure et réseaux 

d'accès

14/09/2015
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IVتقني سام  في اآللية واإلعالمية الصناعية2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت

Technicien  supérieur en 

automatisme et informatique 

industriel

26/10/2017

IVمربي طفولة أولى ومبكرة2302501بنزرت+  - أنفو بنزرت
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
22/06/2018

IIIتقني في صناعة المالبس2303902بنزرت- مركز بزرتاكس بنزرت
Technicien en fabrication des 

industries de l'habillement

04/06/2003

04/06/2008تاريخ التجديد 

(28/04/2010قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariat04/06/2003تقني في الكتابة2302701بنزرت- المدرسة المهنية لعلوم اإلعالمية بنزرت

IICoiffeur maquilleur25/06/2002حالق مجمل2303001بنزرت- النور بنزرت

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة2302601بنزرت- فضاء اإلعالمية والتصرف بمنزل بورقيبة بنزرت

12/11/2003

12/11/2008تاريخ التجديد 

(28/04/2010قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف2302601بنزرت- فضاء اإلعالمية والتصرف بمنزل بورقيبة بنزرت
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
12/11/2003

IIIPréparateur en pharmacie14/09/2015تقني محضر صيدلي2302601بنزرت- فضاء اإلعالمية والتصرف بمنزل بورقيبة بنزرت

بنزرت
المدرسة التطبيقية لألعمال التابعة للغرفة 

بنزرت- التجارية والصناعية للشمال الشرقي 
IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة2302401

14/08/2004

14/08/2009تاريخ التجديد 

(04/03/2011قرار مؤرخ في )

14/08/2014التجديد الثاني 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

بنزرت
المدرسة التطبيقية لألعمال التابعة للغرفة 

بنزرت- التجارية والصناعية للشمال الشرقي 
IIITechnicien en commerce14/08/2004تقني في التجارة2302401

بنزرت
المدرسة التطبيقية لألعمال التابعة للغرفة 

بنزرت- التجارية والصناعية للشمال الشرقي 
 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية2302401

comptabilité et finances

14/07/2005

14/07/2010تاريخ التجديد 

(11/10/2011قرار مؤرخ في )

14/07/2015التجديد الثاني 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

بنزرت
المدرسة التطبيقية لألعمال التابعة للغرفة 

بنزرت- التجارية والصناعية للشمال الشرقي 
IVتقني سام في التجارة الدولية2302401

Technicien supérieur en 

commerce international
28/01/2015

بنزرت
المدرسة التطبيقية لألعمال التابعة للغرفة 

بنزرت- التجارية والصناعية للشمال الشرقي 
IVAssistant(e) de direction28/01/2015مديرية (ة)مساعد2302401

بنزرت- المدرسة الدولية للتجميل ومواد التجميل بنزرت
2300801

هيكل مغلق منذ 
2005 نوفمبر 05

IIAide esthéticien(ne)11/02/2005في التجميل (ة)معين

بنزرت- المدرسة الدولية للتجميل ومواد التجميل بنزرت
2300801

هيكل مغلق منذ 
2005 نوفمبر 05

IIITechnicien (ne) en esthétique11/02/2005تقني في التجميل

 IIIAnimateur de jardin d'enfantsمنشط روضة أطفال2300501بنزرت- المعهد التطبيقي للسياحة  والتنشيط بنزرت

15/05/2006

15/05/2011تاريخ التجديد 

(12/03/2012قرار مؤرخ في )

15/05/2016التجديد الثاني 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

IVمربي طفولة أولى ومبكرة2300501بنزرت- المعهد التطبيقي للسياحة  والتنشيط بنزرت
Educateur de la prime et de la 

petite enfance

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في 

IIIتقني في استغالل الشبكات2307804بنزرت- ميقاسوفت بنزرت
Technicien en exploitation de 

réseaux
28/04/2010

IIITechnicien en multimédia28/04/2010تقني في الملتميديا2307804بنزرت- ميقاسوفت بنزرت

IIIتقني في النشر بالحاسوب2307804بنزرت- ميقاسوفت بنزرت

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

02/08/2010

IVتقني سام في البنى التحتية والشبكات2307804بنزرت- ميقاسوفت بنزرت

Technicien supérieur en 

infrastructure et réseaux 

d'accès

28/04/2010

IVتقني سام في الملتميديا2307804بنزرت- ميقاسوفت بنزرت
Technicien supérieur en 

multimédia
28/04/2010

IVتقني سام في التسويق والملتيميديا2307804بنزرت- ميقاسوفت بنزرت
Technicien supérieur en 

marketing et multimédia
04/03/2011

IVتقني سام في إعالمية التصرف2307804بنزرت- ميقاسوفت بنزرت
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
16/04/2014

IIمركب في كهرباء البناء2309607بنزرت- ديل سنتر بنزرت
Installateur en électricité de 

bâtiment
02/08/2010

IIITechnicien en multimédia02/08/2010تقني في الملتميديا2309607بنزرت- ديل سنتر بنزرت

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف2309607بنزرت- ديل سنتر بنزرت
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

IIIتقني في الننشيط السياحي2300101بنزرت- معهد فاقاتوب للتنشيط السياحي بنزرت
Technicien en animation 

touristique
23/06/2011

IIIتقني استقبال2300101بنزرت- معهد فاقاتوب للتنشيط السياحي بنزرت
Technicien d'accueil et de 

réception
23/06/2011

IIIتقني في بيع المنتوجات السياحية2300101بنزرت- معهد فاقاتوب للتنشيط السياحي بنزرت
Technicien en vente des 

produits touristiques 
23/06/2011

IIITechnicien de cuisine14/11/2013تقني في الطبخ2300101بنزرت- معهد فاقاتوب للتنشيط السياحي بنزرت
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IIITechnicien de pâtisserie14/11/2013تقني مرطبات2300101بنزرت- معهد فاقاتوب للتنشيط السياحي بنزرت

IIAgent de restaurant et bar23/06/2011عون مطعم وحانة2300101بنزرت- معهد فاقاتوب للتنشيط السياحي بنزرت

IIعون مطبخ ومرطبات2300101بنزرت- معهد فاقاتوب للتنشيط السياحي بنزرت
Agent de cuisine et de 

pâtisserie

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في الملتميديا2340704بنزرت- مركز ز بنزرت
Technicien supérieur en 

multimédia

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en multimédiaتقني في الملتميديا2340704بنزرت- مركز ز بنزرت

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en multimédia12/03/2012تقني في الملتميديا2301601بنزرت- ابن خلدون بماطر بنزرت

IVAssistant(e) de direction12/03/2012مديرية (ة)مساعد2301601بنزرت- ابن خلدون بماطر بنزرت

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف2310208بنزرت- أنفو وفاء بنزرت
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
14/11/2013

IVتقني سام في المحاسبة والمالية2310208بنزرت- أنفو وفاء بنزرت
Technicien supérieur en 

comptabilité et finances
14/11/2013

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف2313913بنزرت- معهد التكنولوجيات الحديثةبنزرت
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
18/04/2014

IVتقني سام في البنى التحتية والشبكات2313913بنزرت- معهد التكنولوجيات الحديثةبنزرت

Technicien supérieur en 

infrastructures et réseaux 

d'accès

18/04/2014

IIIAnimateur de jardin d'enfants15/02/2016منشط روضة أطفال2313813بنزرت- سمارت فورما بروبنزرت

IIIتقني في المعامالت الديوانية2313813بنزرت- سمارت فورما بروبنزرت
Technicien en formalités 

douanières
10/05/2016

IVتقني سام في تنشيط رياض األطفال2313813بنزرت- سمارت فورما بروبنزرت

Technicien supérieur en 

animation des  jardins 

d'enfants

15/02/2016

IVLogisticien de distribution10/05/2016لوجستيكي في التوزيع2313813بنزرت- سمارت فورما بروبنزرت

IIIتقني محضر صيدلي2304902بنزرت- التوفيقبنزرت
Technicien préparateur en 

pharmacie
18/10/2016

IIIComptable d’entreprise26/10/2017محاسب منشأة2308305بنزرت- أوميقا للتكوين بنزرت

 IIITechnicien en commerce deتقني في تجارة التوزيع2308305بنزرت- أوميقا للتكوين بنزرت

distribution
26/10/2017

IVتقني سام في التجارة2308305بنزرت- أوميقا للتكوين بنزرت
Technicien supérieur en 

commerce
26/10/2017

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية2308305بنزرت- أوميقا للتكوين بنزرت

comptabilité et finances
26/10/2017

IIVendeur caissièr étalagiste 04/02/2019بائع قابض مرفف2313712بنزرت- ميقا للتكوين بنزرت

 IIITechnicien de soutien enتقني مساندة في إعالمية التصرف2313712بنزرت- ميقا للتكوين بنزرت

informatique de gestion
13/12/2017

IIIتقني في المعامالت الديوانية2313712بنزرت- ميقا للتكوين بنزرت
Technicien en formalités 

douanières
13/12/2017

IIIComptable d’entreprise04/02/2019محاسب منشأة2313712بنزرت- ميقا للتكوين بنزرت

IIIAnimateur de jardin d'enfants 22/06/2018منشط روضة أطفال2316916كفاءات للتكوين والتنشيطبنزرت

IVمربي طفولة أولى ومبكرة2316916كفاءات للتكوين والتنشيطبنزرت
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
22/06/2018

باجة
مدرسة األعمال بالشمال الغربي التابعة للغرفة 

باجة-التجارية والصناعية بالشمال الغربي 
IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة3100101

12/11/2003

12/11/2008تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

12/11/2013التجديد الثاني 

(18/04/2014قرار مؤرخ في )

باجة
مدرسة األعمال بالشمال الغربي التابعة للغرفة 

باجة-التجارية والصناعية بالشمال الغربي 
 IIITechnicien en commerce deتقني في تجارة التوزيع3100101

distribution
12/11/2003

باجة
مدرسة األعمال بالشمال الغربي التابعة للغرفة 

باجة-التجارية والصناعية بالشمال الغربي 
IVتقني سام في التجارة الدولية3100101

Technicien supérieur en 

commerce international
04/03/2011

باجة
مدرسة األعمال بالشمال الغربي التابعة للغرفة 

باجة-التجارية والصناعية بالشمال الغربي 
 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية3100101

comptabilité et finances
18/10/2016

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية3100601باجة- نورس باجة
Agent en coupe et couture 

industrielles
15/11/2001

IIITechnicien en multimédiaتقني في الملتميديا3102403باجة- مركز اإلعالمية وتكوين المؤسسات باجة

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

IIIComptable d’entreprise11/10/2011محاسب منشأة3101402باجة- المعهد األعلى لتكوين اإلطارات باجة

IIITechnicien en secrétariat12/03/2012تقني في الكتابة3101402باجة- المعهد األعلى لتكوين اإلطارات باجة

باجة
- المدرسة الخاصة لعلوم التمريض ابن الجزار 

باجة
IIAuxiliaire de vie18/10/2016عون في اإلحاطة الحياتية3103705

باجة
- المدرسة الخاصة لعلوم التمريض ابن الجزار 

باجة
IIIAnimateur de jardin d'enfantsمنشط روضة أطفال3103705

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

باجة
- المدرسة الخاصة لعلوم التمريض ابن الجزار 

باجة
IVمربي طفولة أولى ومبكرة3103705

Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
22/06/2018
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IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية3201101جندوبة- الموضة العصرية جندوبة
Agent en coupe et couture 

industrielles
15/11/2001

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف3201101جندوبة- الموضة العصرية جندوبة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
12/11/2003

IIAgent en coupe et couture 25/06/2002عون في الفصالة والخياطة3202002جندوبة- العهد الجديد بعين دراهم جندوبة

IICommis de cuisine26/02/2003معين طباخ3200801جندوبة- المعهد المختص للسياحة بطبرقة جندوبة

IICommis de restaurant26/02/2003نادل مطعم3200801جندوبة- المعهد المختص للسياحة بطبرقة جندوبة

IICommis de pâtisserie26/02/2003معين مرطباتي3200801جندوبة- المعهد المختص للسياحة بطبرقة جندوبة

IIITechnicien en réception26/02/2003تقني استقبال3200801جندوبة- المعهد المختص للسياحة بطبرقة جندوبة

IIITechnicien en cuisine26/02/2003تقني في الطبخ3200801جندوبة- المعهد المختص للسياحة بطبرقة جندوبة

IIITechnicien en restaurant26/02/2003تقني مطعم3200801جندوبة- المعهد المختص للسياحة بطبرقة جندوبة

IIITechnicien en pâtisserie26/02/2003تقني مرطبات3200801جندوبة- المعهد المختص للسياحة بطبرقة جندوبة

جندوبة
جندوبة - اإلمتياز 

(اختصاصات متوفرة أيضا بفرع طبرقة* )
IIمركب في كهرباء البناء3201402

Installateur en électricité de 

bâtiment
02/08/2010

جندوبة
جندوبة - اإلمتياز 

(اختصاصات متوفرة أيضا بفرع طبرقة* )
IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة3201402

04/06/2003

(متحصل على موافقة مبدئية للتجديد)

جندوبة
جندوبة - اإلمتياز 

(اختصاصات متوفرة أيضا بفرع طبرقة* )
IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف3201402

Technicien de soutien en 

informatique de gestion

04/06/2003

04/06/2008تاريخ التجديد 

(09/05/2008قرار مؤرخ في )

04/06/2013التجديد الثاني 

(16/06/2014قرار مؤرخ في )

04/06/2018التجديد الثالث 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

جندوبة
جندوبة - اإلمتياز 

(اختصاصات متوفرة أيضا بفرع طبرقة* )
IIIتقني في التنشيط السياحي3201402

Technicien en animation 

touristique
28/04/2010

جندوبة
جندوبة - اإلمتياز 

(اختصاصات متوفرة أيضا بفرع طبرقة* )
IIIتقني في النشر بالحاسوب3201402

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

02/08/2010

جندوبة
جندوبة - اإلمتياز 

(اختصاصات متوفرة أيضا بفرع طبرقة* )
IIIتقني في صيانة األجهزة الميكرو إعالمية3201402

Technicien en maintenance 

des micro-systèmes 

informatiques

02/08/2010

جندوبة
جندوبة - اإلمتياز 

(اختصاصات متوفرة أيضا بفرع طبرقة* )
IIIتقني في تجارة التوزيع3201402

Technicien en commerce de 

distribution
02/08/2010

جندوبة
جندوبة - اإلمتياز 

(اختصاصات متوفرة أيضا بفرع طبرقة* )
IIIرسام مصمم في البناءات3201402

Dessinateur projeteur en 

architecture
02/08/2010

جندوبة
جندوبة - اإلمتياز 

(اختصاصات متوفرة أيضا بفرع طبرقة* )
IIITechnicien en multimédia02/08/2010تقني في الملتميديا3201402

جندوبة
جندوبة - اإلمتياز 

(اختصاصات متوفرة أيضا بفرع طبرقة* )
IIIAnimateur de jardin d'enfants26/10/2017منشط روضة أطفال3201402

جندوبة
جندوبة - اإلمتياز 

(اختصاصات متوفرة أيضا بفرع طبرقة* )
IVتقني سام في إعالمية التصرف3201402

Technicien supérieur en 

informatique de gestion

18/07/2007

18/07/2012تاريخ التجديد 

(18/04/2014قرار مؤرخ في )

18/07/2017التجديد الثاني 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

جندوبة
جندوبة - اإلمتياز 

(اختصاصات متوفرة أيضا بفرع طبرقة* )
IVتقني سام في التجارة الدولية3201402

Technicien supérieur en 

commerce international
02/08/2010

جندوبة
جندوبة - اإلمتياز 

(اختصاصات متوفرة أيضا بفرع طبرقة* )
IVمربي طفولة أولى ومبكرة3201402

Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
26/10/2017

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف3202102جندوبة- علوم اإلعالمية جندوبة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

12/11/2003

2005تّم  إلغاء التنظير ابتداء من غرة أكتوبر 

(14/07/2005قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en multimédia28/04/2010تقني في الملتميديا3203604جندوبة- المعهد المركزي للتكوين جندوبة

IIITechnicien (ne) en esthétique21/03/2017تقني في التجميل3203604جندوبة- المعهد المركزي للتكوين جندوبة

IIIتقني في النشر بالحاسوب3205509جندوبة- فورسي بلوس جندوبة

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

18/04/2014

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف3205509جندوبة- فورسي بلوس جندوبة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
13/12/2017

IVتقني سام في الملتميديا3205509جندوبة- فورسي بلوس جندوبة
Technicien supérieur en 

multimédia
18/04/2014

IVAssistant(e) de direction28/01/2015مديرية (ة)مساعد3205509جندوبة- فورسي بلوس جندوبة

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف3207516جندوبة- سمارت  للتكوين جندوبة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
13/12/2017

IVتقني سام في إعالمية التصرف3207516جندوبة- سمارت  للتكوين جندوبة
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
04/02/2019

IICoiffeur maquilleur03/05/2002حالق مجمل3300902الكاف- مؤسسة اإلنشراح الكاف

IIITechnicien en secrétariat03/05/2002تقني في الكتابة3301102الكاف- مركز اإلعالمية والتصرف الكاف

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة3301102الكاف- مركز اإلعالمية والتصرف الكاف

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )
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IIIComptable d’entreprise13/12/2017محاسب منشأة3301102الكاف- مركز اإلعالمية والتصرف الكاف

IIIComptable d’entreprise25/06/2002محاسب منشأة3301202الكاف- خليل الكاف

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف3301302الكاف- السنبلة بالدهماني الكاف
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
25/06/2002

الكاف- أريج الكاف
3301002

عوضا عن )
3301601 )

 IIInstallateur en électricité deمركب في كهرباء البناء

bâtiment
10/03/2009

الكاف- أريج الكاف
3301002

عوضا عن )
3301601 )

IIITechnicien en secrétariat25/06/2002تقني في الكتابة

الكاف- أريج الكاف
3301002

عوضا عن )
3301601 )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

25/06/2002

25/06/2007تارخ التجديد 

(09/05/2008قرار مؤرخ في )

25/06/2012التجديد الثاني 

(18/04/2014قرار مؤرخ في )

25/06/2017التجديد الثالث 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

الكاف- أريج الكاف
3301002

عوضا عن )
3301601 )

IIIComptable d’entreprise25/06/2002محاسب منشأة

الكاف- أريج الكاف
3301002

عوضا عن )
3301601 )

 IIITechnicien d'accueil et deتقني استقبال

réception
10/03/2009

الكاف- أريج الكاف
3301002

عوضا عن )
3301601 )

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

الكاف- أريج الكاف
3301002

عوضا عن )
3301601 )

IVAssistant(e) de direction12/03/2012مديرية (ة)مساعد

الكاف- أريج الكاف
3301002

عوضا عن )
3301601 )

تقني سام في التسويق والوسائل المتعددة 

الوسائط
IV

Technicien supérieur en 

marketing et multimédia

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

الكاف- أريج الكاف
3301002

عوضا عن )
3301601 )

IVمربي طفولة أولى ومبكرة
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
26/10/2017

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة3301602الكاف- رحاب لإلعالمية والتصرف الكاف

04/06/2003

04/06/2008تاريخ التجديد 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

04/06/2013التجديد الثاني 

(16/06/2014قرار مؤرخ في )

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة3301602الكاف- رحاب لإلعالمية والتصرف الكاف

04/06/2003

04/06/2008تاريخ التجديد 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

04/06/2013التجديد الثاني 

(16/06/2014قرار مؤرخ في )

04/06/2018التجديد الثالث 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

 IIITechnicien en commerce deتقني في تجارة التوزيع3301602الكاف- رحاب لإلعالمية والتصرف الكاف

distribution
23/06/2011

IIIتقني محضر صيدلي3301602الكاف- رحاب لإلعالمية والتصرف الكاف
Technicien préparateur en 

pharmacie

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIIمحضر في مخابر البيولوجيا الطبية3301602الكاف- رحاب لإلعالمية والتصرف الكاف
Préparateur en laboratoires de 

biologie médicale

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIIتقني في صنع األسنان3301602الكاف- رحاب لإلعالمية والتصرف الكاف
Technicien en prothèse 

dentaire

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en commerce04/06/2003تقني في التجارة3301602الكاف- رحاب لإلعالمية والتصرف الكاف

IVAssistant(e) de direction21/03/2017مديرية (ة)مساعد3301602الكاف- رحاب لإلعالمية والتصرف الكاف

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية3301602الكاف- رحاب لإلعالمية والتصرف الكاف

comptabilité et finances
26/10/2017

IIITechnicien en secrétariat18/04/2014تقني في الكتابة3302606الكاف- رحالي للشبكات الكاف

IIIComptable d’entreprise22/06/2018محاسب منشأة3304616الكاف- إياد الكاف

 IIITechnicien de soutien  enتقني مساندة  في إعالمية التصرف3304716تانيتالكاف

informatique de gestion
04/02/2019

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف3400701سليانة- مؤسسة التصرف واإلعالمية بقعفور سليانة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
25/06/2002

IICoiffeur maquilleur04/06/2003حالق مجمل3400501سليانة- مؤسسة الفتح سليانة

IIITechnicien en secrétariat27/04/2004تقني في الكتابة3401302سليانة- المنارة سليانة

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف3403511سليانة- الناسيونال سليانة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
10/05/2016
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IIIAnimateur de jardin d'enfants10/05/2016منشط روضة أطفال3403511سليانة- الناسيونال سليانة

IVتقني سام في إعالمية التصرف3403511سليانة- الناسيونال سليانة
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
28/01/2015

IVمربي طفولة أولى ومبكرة3403511سليانة- الناسيونال سليانة
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
06/05/2019

سليانة
- المدرسة الخاصة لعلوم التمريض إبن سينا  

سليانة
3401705

IIIPréparateur en pharmacie14/09/2015تقني محضر صيدلي

سليانة
- المدرسة الخاصة لعلوم التمريض إبن سينا  

سليانة
3401705

IIIAnimateur de jardin d'enfants13/12/2017منشط روضة أطفال

سليانة
- المدرسة الخاصة لعلوم التمريض إبن سينا  

سليانة
3401705

IVمربي طفولة أولى ومبكرة
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
26/10/2017

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية4100401القيروان- رحمة القيروان
Agent en coupe et couture 

industrielles
12/09/2001

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية4100701القيروان- االشراق القيروان
Agent en coupe et couture 

industrielles
12/09/2001

IIITechnicien en secrétariat03/05/2002تقني في الكتابة4100701القيروان- االشراق القيروان

IIIComptable d’entreprise03/05/2002محاسب منشأة4100701القيروان- االشراق القيروان

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف4100701القيروان- االشراق القيروان
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
25/06/2002

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف4100701القيروان- االشراق القيروان
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
14/09/2015

IIIAnimateur de jardin d'enfants14/09/2015منشط روضة أطفال4100701القيروان- االشراق القيروان

IIITechnicien en secrétariat10/05/2016تقني في الكتابة4100701القيروان- االشراق القيروان

IIIComptable d’entreprise10/05/2016محاسب منشأة4100701القيروان- االشراق القيروان

IIIتقني في المعامالت الديوانية4100701القيروان- االشراق القيروان
Technicien en formalités 

douanières
22/06/2018

IVمربي طفولة أولى ومبكرة4100701القيروان- االشراق القيروان
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
14/09/2015

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية4100701القيروان- االشراق القيروان

comptabilité et finances
26/10/2017

IVتقني سام في إعالمية التصرف4100701القيروان- االشراق القيروان
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
26/10/2017

 IICoiffeur maquilleur15/11/2001حالق مجمل4100601القيروان- كلييوبترا  القيروان

 IICoiffeur hommes03/05/2002حالق للرجال4100601القيروان- كلييوبترا  القيروان

القيروان
مدرسة التكوين للغرفة التجارية والصناعية للوسط 

القيروان-
IIIComptable d’entreprise26/02/2003محاسب منشأة4100901

القيروان
مدرسة التكوين للغرفة التجارية والصناعية للوسط 

القيروان-
 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية4100901

comptabilité et finances
12/11/2003

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة4102707القيروان- سيبر سكول القيروان

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة4102707القيروان- سيبر سكول القيروان

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف4102707القيروان- سيبر سكول القيروان
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
22/06/2018

IVAssistant(e) de directionمديرية (ة)مساعد4102707القيروان- سيبر سكول القيروان

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية4102707القيروان- سيبر سكول القيروان

comptabilité et finances
18/04/2014

IIIComptable d’entreprise18/04/2014محاسب منشأة4104210القيروان- ماستار سكول القيروان

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف4104210القيروان- ماستار سكول القيروان
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
18/10/2016

IIIتقني في المعامالت الديوانية4104210القيروان- ماستار سكول القيروان
Technicien en formalités 

douanières
21/03/2017

IIIAnimateur de jardin d'enfants26/10/2017منشط روضة أطفال4104210القيروان- ماستار سكول القيروان

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية4104210القيروان- ماستار سكول القيروان

comptabilité et finances

14/11/2013

14/11/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في إعالمية التصرف4104210القيروان- ماستار سكول القيروان
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
18/10/2016

IVمربي طفولة أولى ومبكرة4104210القيروان- ماستار سكول القيروان
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
26/10/2017

IIITechnicien en secrétariat18/04/2014تقني في الكتابة4104912القيروان- قالكسي سكول القيروان

IIITechnicien en multimédia18/04/2014تقني في الملتميديا4104912القيروان- قالكسي سكول القيروان

IIIComptable d’entreprise10/05/2016محاسب منشأة4104912القيروان- قالكسي سكول القيروان

IVتقني سام في إعالمية التصرف4104912القيروان- قالكسي سكول القيروان
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
15/02/2016

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية4104912القيروان- قالكسي سكول القيروان

comptabilité et finances
10/05/2016

IIAuxiliaire de vie18/10/2016عون في اإلحاطة الحياتية41000101القيروان- المعهد الوطني الشبه طبي القيروان

IIIPréparateur en pharmacie13/12/2017تقني محضر صيدلي41000101القيروان- المعهد الوطني الشبه طبي القيروان

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية41000101القيروان- المعهد الوطني الشبه طبي القيروان

comptabilité et finances
14/11/2013
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IIITechnicien en secrétariat15/02/2016تقني في الكتابة4105112القيروان- بروتيكالقيروان

IIIComptable d’entreprise10/05/2016محاسب منشأة4102607القيروان- فوروم لإلعالمية والتصرف القيروان

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية4102607القيروان- فوروم لإلعالمية والتصرف القيروان

comptabilité et finances
26/10/2017

IVAssistant(e) de direction26/10/2017مديرية (ة)مساعد4102607القيروان- فوروم لإلعالمية والتصرف القيروان

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف4105914القيروان- أكاديمية القيروان القيروان
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
21/03/2017

IIIComptable d’entreprise26/10/2017محاسب منشأة4105914القيروان- أكاديمية القيروان القيروان

IVتقني سام في إعالمية التصرف4105914القيروان- أكاديمية القيروان القيروان
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
21/03/2017

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية4105914القيروان- أكاديمية القيروان القيروان

comptabilité et finances
22/06/2018

IIIتقني في النشر بالحاسوب4106015القيروان- سمارت للتكوين القيروان

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

26/10/2017

IIIتقني في المعامالت الديوانية4103709القيروان- بوليتكنيك للتكوين القيروان
Technicien en formalités 

douanières
22/06/2018

IIIتقني في النشر بالحاسوب4107016القيروان- ديجيتال آرتز القيروان

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

22/06/2018

القصرين
مدرسة اإلتقان لألعمال للغرفة التجارية 

القصرين- والصناعية للجنوب الغربي 
IIIComptable d’entreprise14/02/2004محاسب منشأة4200401

القصرين
مدرسة اإلتقان لألعمال للغرفة التجارية 

القصرين- والصناعية للجنوب الغربي 
 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية4200401

comptabilité et finances
14/02/2004

القصرين
- المعهد الوطني لإلعالمية وعلوم التمريض 

القصرين
IIAuxiliaire de vieعون في اإلحاطة الحياتية4200701

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIAuxiliaire de vie16/06/2014عون في اإلحاطة الحياتية4204609القصرين- معهد النجاح للتكوينالقصرين

IIIAnimateur de jardin d'enfants22/06/2018منشط روضة أطفال4204609القصرين- معهد النجاح للتكوينالقصرين

IIIمربي طفولة أولى ومبكرة4204609القصرين- معهد النجاح للتكوينالقصرين
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
06/05/2019

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف4206816القصرين- مدرسة العاشوري للغات واإلعالميةالقصرين
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
26/10/2017

IIIAnimateur de jardin d'enfants 04/02/2019منشط روضة أطفال4206816القصرين- مدرسة العاشوري للغات واإلعالميةالقصرين

IVتقني سام في إعالمية التصرف4206816القصرين- مدرسة العاشوري للغات واإلعالميةالقصرين
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
06/05/2019

IVمربي طفولة أولى ومبكرة4206816القصرين- مدرسة العاشوري للغات واإلعالميةالقصرين
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
06/05/2019

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف4204108القصرين- فضاء سفيطلة لإلعالمية واللغات القصرين
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
22/06/2018

IIAuxiliaire de vie04/02/2019عون في اإلحاطة الحياتية4202706معهد إبن سينا الخاص لعلوم التمريضالقصرين

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف4206615مدرسة النجاحالقصرين
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
06/05/2019

IIIComptable d'entreprise06/05/2019محاسب منشأة4206615مدرسة النجاحالقصرين

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية4300701سيدي بوزيد- ايمان سيدي بوزيد
Agent en coupe et couture 

industrielles
12/09/2001

IICoiffeur maquilleur25/06/2002حالق مجمل4300701سيدي بوزيد- ايمان سيدي بوزيد

IIAgent en coupe et couture26/02/2003عون في الفصالة والخياطة4301201سيدي بوزيد- مدرسة الياسمين سيدي بوزيد

IIITechnicien en secrétariat12/11/2003تقني في الكتابة4301701سيدي بوزيد- معهد قمودة لإلعالمية سيدي بوزيد

سيدي بوزيد
سيدي بوزيد -  نوفمبر 7مدرسة 

 مدرسة ثبات الخاصة لعلوم التمريض
سيدي بوزيد- 

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية4300601
Agent en coupe et couture 

industrielles
14/02/2004

سيدي بوزيد
سيدي بوزيد -  نوفمبر 7مدرسة 

 مدرسة ثبات الخاصة لعلوم التمريض
سيدي بوزيد- 

IICoiffeur hommes14/02/2004حالق للرجال4300601

سيدي بوزيد
سيدي بوزيد -  نوفمبر 7مدرسة 

 مدرسة ثبات الخاصة لعلوم التمريض
سيدي بوزيد- 

IICoiffeur maquilleur14/02/2004حالق مجمل4300601

سيدي بوزيد
سيدي بوزيد -  نوفمبر 7مدرسة 

 مدرسة ثبات الخاصة لعلوم التمريض
سيدي بوزيد- 

IIAuxiliaire de vie12/03/2012عون في اإلحاطة الحياتية4300601

سيدي بوزيد
سيدي بوزيد -  نوفمبر 7مدرسة 

 مدرسة ثبات الخاصة لعلوم التمريض
سيدي بوزيد- 

IIIAnimateur de jardin d'enfants14/09/2015منشط روضة أطفال4300601

سيدي بوزيد
سيدي بوزيد -  نوفمبر 7مدرسة 

 مدرسة ثبات الخاصة لعلوم التمريض
سيدي بوزيد- 

IIIComptable d’entreprise14/09/2015محاسب منشأة4300601
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سيدي بوزيد
سيدي بوزيد -  نوفمبر 7مدرسة 

 مدرسة ثبات الخاصة لعلوم التمريض
سيدي بوزيد- 

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية4300601

comptabilité et finances
14/09/2015

سيدي بوزيد
سيدي بوزيد -  نوفمبر 7مدرسة 

 مدرسة ثبات الخاصة لعلوم التمريض
سيدي بوزيد- 

IVمربي طفولة أولى ومبكرة4300601
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
26/10/2017

IIIتقني في صنع األسنان4303209سيدي بوزيد- مدرسة إبن سينا للتكوين الخاص سيدي بوزيد
Technicien en prothèse 

dentaire
14/11/2013

IIIComptable d’entreprise10/05/2016محاسب منشأة4302604سيدي بوزيد- رفيدة سيدي بوزيد

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية4302604سيدي بوزيد- رفيدة سيدي بوزيد

comptabilité et finances
10/05/2016

IIAuxiliaire de vie22/06/2018عون في اإلحاطة الحياتية4301902سيدي بوزيد- نور سيدي بوزيد

IIIAnimateur de jardin d'enfants26/10/2017منشط روضة أطفال4301902سيدي بوزيد- نور سيدي بوزيد

IVمربي طفولة أولى ومبكرة4301902سيدي بوزيد- نور سيدي بوزيد
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
26/10/2017

سوسة- مؤسسة فضاء التكوين سوسة
5102001

هيكل مغلق منذ 
2003 جويلية 21

IICommis de pâtisserie15/06/2001معين مرطباتي

سوسة- مؤسسة فضاء التكوين سوسة
5102001

هيكل مغلق منذ 
2003 جويلية 21

IIITechnicien en pâtisserie25/06/2002تقني مرطبات

IICoiffeur maquilleurحالق مجمل5105601سوسة- النجاح سوسة

12/09/2001

12/09/2006تاريخ التجديد 

(18/07/2007قرار مؤرخ في )

IICoiffeur hommesحالق للرجال5105601سوسة- النجاح سوسة

12/09/2001

12/09/2006تاريخ التجديد 

(18/07/2007قرار مؤرخ في )

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية5104401سوسة- مؤسسة كحيلة للتكوين المهني سوسة
Agent en coupe et couture 

industrielles
03/05/2002

 IIAgent en coupe et coutureعون في الفصالة والخياطة5102301سوسة- مدرسة األخت جوزيفين سوسة

03/05/2002

03/05/2007تاريخ التجديد 

(08/12/2007قرار مؤرخ في )

03/05/2012التجديد الثاني 

(12/03/2012قرار مؤرخ في )

سوسة
- مدرسة التجارة لغرفة التجارة والصناعة للوسط 

سوسة
IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة5102401

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(18/07/2007قرار مؤرخ في )

25/06/2012التجديد الثاني 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

25/06/2017التجديد الثالث 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

سوسة
- مدرسة التجارة لغرفة التجارة والصناعة للوسط 

سوسة
IVتقني سام في المحاسبة والمالية5102401

Technicien supérieur en 

comptabilité et finances

12/11/2003

12/11/2008تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

12/11/2013التجديد الثاني 

(18/04/2014قرار مرخ في )

سوسة
- مدرسة التجارة لغرفة التجارة والصناعة للوسط 

سوسة
IVتقني سام في التجارة الدولية5102401

Technicien supérieur en 

commerce international

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

سوسة
- مدرسة التجارة لغرفة التجارة والصناعة للوسط 

سوسة
IVAssistant(e) de direction02/08/2010مديرية (ة)مساعد5102401

IICommis de restaurant 25/06/2002نادل مطعم5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة

IIAgent de restaurant et bar23/07/2008عون مطعم وحانة5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة

IICommis de pâtisserie25/06/2002معين مرطباتي5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة

IICommis de cuisine 25/06/2002معين طباخ5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة

IIعون مطبخ ومرطبات5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة
Agent de cuisine et de 

pâtisserie

23/07/2008

23/07/2013تاريخ التجديد 

(18/04/2014قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en restaurant25/06/2002تقني مطعم5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة

IIIتقني مطعم وحانة5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة
Technicien de restaurant et 

bar 
10/03/2009

IIITechnicien en pâtisserieتقني مرطبات5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(10/03/2009قرار مؤرخ في )

25/06/2012التجديد الثاني 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

25/06/2017التجديد الثالث 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )
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IIITechnicien en cuisineتقني في الطبخ5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(10/03/2009قرار مؤرخ في )

25/06/2012التجديد الثاني 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

25/06/2017التجديد الثالث 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en réception25/06/2002تقني استقبال5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة

 IIITechnicien d'accueil et deتقني استقبال5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة

réception

10/03/2009

10/03/2014التجديد األول 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )

IIIتقني في التنشيط السياحي5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة
Technicien en animation 

touristique

26/02/2003

26/02/2008تاريخ التجديد 

(10/03/2009قرار مؤرخ في )

IIIتقني وكاالت أسفار5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة
Technicien en agences de 

voyages
14/02/2004

 IIITechnicien en vente desتقني في بيع المنتوجات السياحية5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة

produits touristiques 

10/03/2009

10/03/2014التجديد األول 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )

IVGuide touristiqueدليل سياحي5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة

14/08/2004

(14/08/2009)تاريخ التجديد 

(04/03/2011قرار مؤرخ في )

تقني سام في الفندقة اختيار التنمية 5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة

والتصرف في مبيعات األسفار
IV

Technicien supérieur en 

tourisme option promotion et 

gestion de ventes de voyages

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في 

IVتقني سام في السياحة  اختيار االيواء5103301سوسة- معهد الدراسات السياحية القنطاوي سوسة
Technicien supérieur en 

tourisme option hébergement

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في 

IIAgent d'entrepôt04/02/2019عون مخزن5102801سوسة - 2000إعالمية سوسة

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة5102801سوسة - 2000إعالمية سوسة

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(18/07/2007قرار مؤرخ في )

IIIتقني في المعامالت الديوانية5102801سوسة - 2000إعالمية سوسة
Technicien en formalités 

douanières

09/05/2008

09/05/2013تاريخ التجديد 

(14/11/2013قرار مؤرخ في )

IIIتقني في صيانة األجهزة الميكرو إعالمية5102801سوسة - 2000إعالمية سوسة

Technicien en maintenance 

des micro-systèmes 

informatiques

23/06/2011

IIIتقني في بيع المنتوجات السياحية5102801سوسة - 2000إعالمية سوسة
Technicien en vente des 

produits touristiques 
12/03/2012

IIIAnimateur de jardin d'enfantsمنشط روضة أطفال5102801سوسة - 2000إعالمية سوسة

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

( 13/12/2017قرار مؤرخ في )

IVLogisticien de distributionلوجستيكي في التوزيع5102801سوسة - 2000إعالمية سوسة

11/10/2011

11/10/2016تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في الملتميديا5102801سوسة - 2000إعالمية سوسة
Technicien supérieur en 

multimédia
11/10/2011

IVتقني سام في التجارة الدولية5102801سوسة - 2000إعالمية سوسة
Technicien supérieur en 

commerce international
04/03/2011

IVمربي طفولة أولى ومبكرة5102801سوسة - 2000إعالمية سوسة
Technicien supérieur en 

animation des jardins d'enfants

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

( 13/12/2017قرار مؤرخ في )

IVAssistant(e) de direction20/09/2012مديرية (ة)مساعد5102801سوسة - 2000إعالمية سوسة

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف5105802سوسة- مركز فنيات اإلعالمية والتصرف سوسة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

26/02/2003

26/02/2008تاريخ التجديد 

(09/05/2008قرار مؤرخ في )

26/02/2013التجديد الثاني 

(18/04/2014قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariat12/11/2003تقني في الكتابة5105802سوسة- مركز فنيات اإلعالمية والتصرف سوسة

IVAssistant(e) de directionمديرية (ة)مساعد5105802سوسة- مركز فنيات اإلعالمية والتصرف سوسة

20/07/2009

20/07/2014التجديد األول 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التجارة الدولية5105802سوسة- مركز فنيات اإلعالمية والتصرف سوسة
Technicien supérieur en 

commerce international
14/09/2015

سوسة- أسمود سوسة
5107902

عوضا عن )
5107702 )

IIIتقني في تصميم وتقنيات المالبس
Technicien en modélisme et 

techniques vestimentaires

26/02/2003

26/02/2008تاريخ التجديد 

(08/12/2007قرار مؤرخ في )

26/02/2013التجديد الثاني 

(14/09/2013قرار مؤرخ في )

سوسة- أسمود سوسة
5107902

عوضا عن )
5107702 )

تقني سام في التصميم واالبتكار في 

صناعة المالبس
IV

Technicien supérieur styliste 

modéliste des industries de 

l'habillement

12/03/2012

سوسة
المدرسة التطبيقية للسياحة والترفيه بوجعفر 

سوسة- الصفرة 

5107202
عوضا عن )

5107002 )
هيكل مغلق منذ 

2008جانفي 

IICommis de cuisine26/02/2003معين طباخ

سوسة
المدرسة التطبيقية للسياحة والترفيه بوجعفر 

سوسة- الصفرة 

5107202
عوضا عن )

5107002 )
هيكل مغلق منذ 

2008جانفي 

IICommis de pâtisserie26/02/2003معين مرطباتي
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سوسة
المدرسة التطبيقية للسياحة والترفيه بوجعفر 

سوسة- الصفرة 

5107202
عوضا عن )

5107002 )
هيكل مغلق منذ 

2008جانفي 

IICommis de restaurant26/02/2003نادل مطعم

سوسة- الكفاءة سوسة
5102501

هيكل مغلق منذ 
2007جانفي 

IIITechnicien en secrétariat12/11/2003تقني في الكتابة

سوسة- الكفاءة سوسة
5102501

هيكل مغلق منذ 
2007جانفي 

IVAssistant(e) de direction12/11/2003مديرية (ة)مساعد

سوسة- النجمة اإلعالمية سوسة
5105901

عوضا عن )
5101102 )

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة

12/11/2003

12/11/2008تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

12/11/2013التجديد الثاني 

(18/04/2014قرار مؤرخ في )

سوسة- النجمة اإلعالمية سوسة
5105901

عوضا عن )
5101102 )

IIIComptable d’entreprise10/05/2016محاسب منشأة

سوسة- النجمة اإلعالمية سوسة
5105901

عوضا عن )
5101102 )

IIIComptable d’entreprise27/04/2004محاسب منشأة

سوسة- النجمة اإلعالمية سوسة
5105901

عوضا عن )
5101102 )

IIIAnimateur de jardin d'enfants 04/02/2019منشط روضة أطفال

سوسة- النجمة اإلعالمية سوسة
5105901

عوضا عن )
5101102 )

IVAssistant(e) de directionمديرية (ة)مساعد

12/11/2003

12/11/2008تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

12/11/2013التجديد الثاني 

(18/04/2014قرار مؤرخ في )

سوسة- النجمة اإلعالمية سوسة
5105901

عوضا عن )
5101102 )

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية

comptabilité et finances
27/04/2004

سوسة- النجمة اإلعالمية سوسة
5105901

عوضا عن )
5101102 )

IVتقني سام في التجارة الدولية
Technicien supérieur en 

commerce international
10/05/2016

سوسة- النجمة اإلعالمية سوسة
5105901

عوضا عن )
5101102 )

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية

comptabilité et finances
10/05/2016

IIIتقني في التنشيط السياحي5100201سوسة- المعهد الخاص للتنشيط السياحي سوسة
Technicien en animation 

touristique
14/02/2004

IICoiffeur maquilleurحالق مجمل5108802سوسة- مدرسة العوني للحالقة سوسة

14/08/2004

14/08/2009تاريخ التجديد 

(02/08/2010قرار مؤرخ في )

14/08/2014التجديد الثاني 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

IICoiffeur maquilleurحالق مجمل5104601سوسة- أكادمية التواتي الدولية للحالقة والتجميل سوسة

11/02/2005

11/02/2010تاريخ التجديد 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

11/02/2015التجديد الثاني 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IICoiffeur hommes11/02/2005حالق للرجال5104601سوسة- أكادمية التواتي الدولية للحالقة والتجميل سوسة

IIITechnicien (ne) en esthétiqueتقني في التجميل5104601سوسة- أكادمية التواتي الدولية للحالقة والتجميل سوسة

11/02/2005

11/02/2010تاريخ التجديد 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

11/02/2015التجديد الثاني 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

سوسة
 -ISACالمدرسة الدولية للتجميل ومواد التجميل 

 سوسة

5108502
عوضا عن )

5108302 )
IIAide esthéticien(ne)في التجميل (ة)معين

11/02/2005

11/02/2010تاريخ التجديد 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

11/02/2015التجديد الثاني 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

سوسة
 -ISACالمدرسة الدولية للتجميل ومواد التجميل 

 سوسة

5108502
عوضا عن )

5108302 )
IIITechnicien (ne) en esthétiqueتقني في التجميل

11/02/2005

11/02/2010تاريخ التجديد 

(23/06/2011قرار مؤرخ في )

11/02/2015التجديد الثاني 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

سوسة
 -ISACالمدرسة الدولية للتجميل ومواد التجميل 

 سوسة

5108502
عوضا عن )

5108302 )
IVتقني سام في التجميل

Technicien(ne) supérieur(e) 

en esthétique

15/05/2006

15/05/2011التجديد الثاني 

(11/10/2011قرار مؤرخ في )

15/05/2016التجديد الثاني 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )
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IIIتقني في النشر بالحاسوب5110703بسوسة- معهد الخدمات في اإلعالمية بالساحل سوسة

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

14/07/2005

14/07/2010تاريخ التجديد 

(12/03/2012قرار مؤرخ في )

14/07/2015التجديد الثاني 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في الملتميديا5110703بسوسة- معهد الخدمات في اإلعالمية بالساحل سوسة
Technicien supérieur en 

multimédia

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

لمدة سنة

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

سوسة
- مدرسة تكوين اإلطارات: مجمع نجمة التكوين 

بسوسة
IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة5112403

09/05/2008

09/05/2013تاريخ التجديد 

(14/11/2013قرار مؤرخ في )

09/05/2018التجديد الثاني 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

سوسة
- مدرسة تكوين اإلطارات: مجمع نجمة التكوين 

بسوسة
IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة5112403

20/07/2009

20/07/2014التجديد األول 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )

سوسة
- مدرسة تكوين اإلطارات: مجمع نجمة التكوين 

بسوسة
IIIتقني محضر صيدلي5112403

Technicien préparateur en 

pharmacie

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

سوسة
- مدرسة تكوين اإلطارات: مجمع نجمة التكوين 

بسوسة
IIIتقني في تجارة التوزيع5112403

Technicien en commerce de 

distribution
02/08/2010

سوسة
- مدرسة تكوين اإلطارات: مجمع نجمة التكوين 

بسوسة
IIITechnicien en thalassothérapieتقني في المعالجة بمياه البحر5112403

04/03/2011

04/03/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

سوسة
- مدرسة تكوين اإلطارات: مجمع نجمة التكوين 

بسوسة
IIIAnimateur de jardin d'enfantsمنشط روضة أطفال5112403

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

( 13/12/2017قرار مؤرخ في )

سوسة
- مدرسة تكوين اإلطارات: مجمع نجمة التكوين 

بسوسة
IIIتقني في تجارة التوزيع5112403

Technicien en commerce de 

distribution
04/02/2019

سوسة
- مدرسة تكوين اإلطارات: مجمع نجمة التكوين 

بسوسة
IIIتقني في المعامالت الديوانية5112403

Technicien en formalités 

douanières 
06/05/2019

سوسة
- مدرسة تكوين اإلطارات: مجمع نجمة التكوين 

بسوسة
IVAssistant(e) de directionمديرية (ة)مساعد5112403

09/05/2008

09/05/2013تاريخ التجديد 

(14/11/2013قرار مؤرخ في )

09/05/2018التجديد الثاني 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

سوسة
- مدرسة تكوين اإلطارات: مجمع نجمة التكوين 

بسوسة
 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية5112403

comptabilité et finances

20/07/2009

20/07/2014التجديد األول 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )

سوسة
- مدرسة تكوين اإلطارات: مجمع نجمة التكوين 

بسوسة
IVتقني سام في التجارة الدولية5112403

Technicien supérieur en 

commerce international

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

سوسة
- مدرسة تكوين اإلطارات: مجمع نجمة التكوين 

بسوسة
IVمربي طفولة أولى ومبكرة5112403

Educateur de la prime et de la 

petite enfance 

18/04/2014

18/04/2019تاريخ التجديد 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

سوسة
أكاديمية المرادي للسياحة والتصرف والتكنولوجيا 

بسوسة- 
IIAgent de restaurant et barعون مطعم وحانة5112904

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

سوسة
أكاديمية المرادي للسياحة والتصرف والتكنولوجيا 

بسوسة- 
IIعون مطبخ ومرطبات5112904

Agent de cuisine et de 

pâtisserie

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

سوسة
أكاديمية المرادي للسياحة والتصرف والتكنولوجيا 

بسوسة- 
IIITechnicien en pâtisserieتقني مرطبات5112904

09/05/2008

09/05/2013تاريخ التجديد 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

09/05/2018التجديد الثاني 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

سوسة
أكاديمية المرادي للسياحة والتصرف والتكنولوجيا 

بسوسة- 
IIITechnicien en cuisineتقني في الطبخ5112904

09/05/2008

09/05/2013تاريخ التجديد 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

09/05/2018التجديد الثاني 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

سوسة
أكاديمية المرادي للسياحة والتصرف والتكنولوجيا 

بسوسة- 
IIIتقني مطعم وحانة5112904

Technicien de restaurant et 

bar 

10/03/2009

10/03/2014تاريخ التجديد 

(14/09/2015قرار مؤرخ في )

سوسة
أكاديمية المرادي للسياحة والتصرف والتكنولوجيا 

بسوسة- 
IIIتقني استقبال5112904

Technicien d'accueil et de 

réception

10/03/2009

10/03/2014تاريخ التجديد 

(18/04/2014قرار مؤرخ في )

سوسة
أكاديمية المرادي للسياحة والتصرف والتكنولوجيا 

بسوسة- 
IIIتقني في التنشيط السياحي5112904

Technicien en animation 

touristique
28/04/2010

سوسة
أكاديمية المرادي للسياحة والتصرف والتكنولوجيا 

بسوسة- 
IIIتقني في بيع المنتوجات السياحية5112904

Technicien en vente des 

produits touristiques 

11/10/2011

11/10/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

سوسة
أكاديمية المرادي للسياحة والتصرف والتكنولوجيا 

بسوسة- 
IVتقني سام في الفندقة اختيار اإليواء5112904

Technicien supérieur en 

hôtellerie option hébergement

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

سوسة
أكاديمية المرادي للسياحة والتصرف والتكنولوجيا 

بسوسة- 
IVتقني سام في الفندقة اختيار المطاعم5112904

Technicien supérieur en 

hôtellerie option restauration
14/09/2015

IIITechnicien en multimédiaتقني في الملتميديا5107702بسوسة- نور لإلضافة سوسة

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariat28/04/2010تقني في الكتابة5107702بسوسة- نور لإلضافة سوسة
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IIIComptable d’entreprise02/08/2010محاسب منشأة5107702بسوسة- نور لإلضافة سوسة

IVتقني سام في الملتميديا5107702بسوسة- نور لإلضافة سوسة
Technicien supérieur en 

multimédia

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IVAssistant(e) de direction28/04/2010مديرية (ة)مساعد5107702بسوسة- نور لإلضافة سوسة

IVتقني سام في إعالمية التصرف5107702بسوسة- نور لإلضافة سوسة
Technicien supérieur en 

informatique de gestion

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية5107702بسوسة- نور لإلضافة سوسة

comptabilité et finances
02/08/2010

IIIComptable d’entreprise28/04/2010محاسب منشأة5118506بسوسة- مركز التكوين المستمر والعمل الوقتي سوسة

IVAssistant(e) de direction02/08/2010مديرية (ة)مساعد5118506بسوسة- مركز التكوين المستمر والعمل الوقتي سوسة

IIIComptable d’entreprise23/06/2011محاسب منشأة5102101بسوسة- المؤسسة الخاصة لإلستشارة والتكوين سوسة

IVAssistant(e) de direction23/06/2011مديرية (ة)مساعد5102101بسوسة- المؤسسة الخاصة لإلستشارة والتكوين سوسة

IIITechnicien en hydrothérapie23/06/2011تقني في المعالجة بالمياه5114204بسوسة- أكاديمية علوم التمريض والصحة سوسة

IIITechnicien en multimédia11/10/2011تقني في الملتميديا5124409بسوسة- نور لإلعالمية والّلغات سوسة

IIITechnicien en multimédia11/10/2011تقني في الملتميديا5124909بسوسة- عالم اإلعالمية سوسة

سوسة

تم تغيير )بسوسة - أمد للتكوين المهني الخاص
تسمية الهيكل من الماالرتقاء للتكوين إلى أمد للتكوين 

المهني الخاص بمقتضى مقرر من وزير التكوين المهني 
(2017 مارس 30والتشغيل مؤرخ في 

IIIComptable d’entreprise20/09/2012محاسب منشأة5123008

سوسة

تم تغيير )بسوسة - أمد للتكوين المهني الخاص
تسمية الهيكل من الماالرتقاء للتكوين إلى أمد للتكوين 

المهني الخاص بمقتضى مقرر من وزير التكوين المهني 
(2017 مارس 30والتشغيل مؤرخ في 

IIIPréparateur en pharmacie14/11/2013تقني محضر صيدلي5123008

سوسة

تم تغيير )بسوسة - أمد للتكوين المهني الخاص
تسمية الهيكل من الماالرتقاء للتكوين إلى أمد للتكوين 

المهني الخاص بمقتضى مقرر من وزير التكوين المهني 
(2017 مارس 30والتشغيل مؤرخ في 

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية5123008

comptabilité et finances
13/12/2017

سوسة
-  مركز التكوين الخاص في اإلعالمية أنفو بول

بسوسة
IVتقني سام في إعالمية التصرف5128211

Technicien supérieur en 

informatique de gestion
20/09/2012

سوسة
-  مركز التكوين الخاص في اإلعالمية أنفو بول

بسوسة
IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف5128211

Technicien de soutien en 

informatique de gestion
14/11/2013

IIIComptable d’entreprise16/05/2013محاسب منشأة5122508بسوسة- معهد النهوض بالموارد البشريةسوسة

IIITechnicien en multimédia14/11/2013تقني في الملتميديا5122508بسوسة- معهد النهوض بالموارد البشريةسوسة

IVتقني سام في المحاسبة والمالية5122508بسوسة- معهد النهوض بالموارد البشريةسوسة
Technicien supérieur en 

comptabilité et finances
16/05/2013

IVAssistant(e) de direction16/05/2013مديرية (ة)مساعد5122508بسوسة- معهد النهوض بالموارد البشريةسوسة

IVتقني سام في الملتميديا5122508بسوسة- معهد النهوض بالموارد البشريةسوسة
Technicien supérieur en 

multimédia
14/11/2013

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف5126810بسوسة- فاخر سنتر مدرسة اإلطاراتسوسة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
16/05/2013

IVتقني سام مبرمج في االنترنات5126810بسوسة- فاخر سنتر مدرسة اإلطاراتسوسة
Technicien supérieur en 

développement sur internet 
16/05/2013

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية5126810بسوسة- فاخر سنتر مدرسة اإلطاراتسوسة

comptabilité et finances
26/10/2017

IVتقني سام في إعالمية التصرف5109802بسوسة- طريق اإلعالمية وآفاق التكنولوجياسوسة
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
14/11/2013

IIAide esthéticien(ne)في التجميل (ة)معين5111403بسوسة- مدرسة اآلفاقسوسة

14/11/2013

14/11/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IICoiffeur maquilleurحالق مجمل5111403بسوسة- مدرسة اآلفاقسوسة

14/11/2013

14/11/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IICoiffeur homme04/02/2019حالق للرجال5111403بسوسة- مدرسة اآلفاقسوسة

IIITechnicien (ne) en esthétiqueتقني في التجميل5111403بسوسة- مدرسة اآلفاقسوسة

14/11/2013

14/11/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في الملتميديا5127511بسوسة- أكاديمية أولغا الدوليةسوسة
Technicien supérieur en 

multimédia
14/11/2013

IVAssistant(e) de direction18/04/2014مديرية (ة)مساعد5127511بسوسة- أكاديمية أولغا الدوليةسوسة

تقني سام في السالمة بحضائر البناء 5123809بسوسة- أكادمية المهن الحرة بمساكنسوسة

واألشغال العمومية
IV

Technicien supérieur en 

sécurité sur chantier de  

bâtiment et travaux publics

18/04/2014

IVمسير أشغال بناء5123809بسوسة- أكادمية المهن الحرة بمساكنسوسة
Conducteur de travaux en 

bâtiment 
18/04/2014
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سوسة
- المعهد العالمي بلخيرية لإلعالمية واللغات

بسوسة
IVتقني سام في الملتميديا5128011

Technicien supérieur en 

multimédia
14/09/2015

IVتقني سام في الملتميديا5124509بسوسة- مساكن لإلعالمية واللغاتسوسة
Technicien supérieur en 

multimédia
15/02/2016

IVتقني سام مبرمج في االنترنات5133514بسوسة- فورما الندسوسة
Technicien supérieur en 

développement sur internet 
15/02/2016

IIITechnicien en secrétariat10/05/2016تقني في الكتابة5126210بسوسة- مركز للتكوين المهني: فورما بروسوسة

IIIComptable d’entreprise10/05/2016محاسب منشأة5126210بسوسة- مركز للتكوين المهني: فورما بروسوسة

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية5126210بسوسة- مركز للتكوين المهني: فورما بروسوسة

comptabilité et finances 
04/02/2019

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف5131013بسوسة- األكادمية للتدريب : أفسوسة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
10/05/2016

IIITechnicien en multimédia18/10/2016تقني في الملتميديا5113104بسوسة- المركز الخاص للتكوين في اإلعالميةسوسة

IVتقني سام في الملتميديا5113104بسوسة- المركز الخاص للتكوين في اإلعالميةسوسة
Technicien supérieur en 

multimédia
21/03/2017

سوسة
- المعهد الخاص للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

بسوسة
IIIComptable d’entreprise21/03/2017محاسب منشأة5128311

IIIتقني في المعامالت الديوانية5136915بسوسة- بروكسيما للتكوين سوسة
Technicien en formalités 

douanières
26/10/2017

سوسة
-المعهد المغاربي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجيا  

 بسوسة
IIIComptable d’entreprise26/10/2017محاسب منشأة5139115

سوسة
-المعهد المغاربي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجيا  

 بسوسة
 IIITechnicien en commerce deتقني في تجارة التوزيع5139115

distribution
13/12/2017

سوسة
-المعهد المغاربي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجيا  

 بسوسة
IIIتقني في التزويق والتصميم الداخلي5139115

Technicien en décoration et 

design d'intérieur 
13/12/2017

سوسة
-المعهد المغاربي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجيا  

 بسوسة
IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف5139115

Technicien de soutien en 

informatique de gestion
22/06/2018

سوسة
-المعهد المغاربي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجيا  

 بسوسة
IVتقني سام في التجارة الدولية5139115

Technicien supérieur en 

commerce international
26/10/2017

سوسة
-المعهد المغاربي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجيا  

 بسوسة
IVتقني سام  في التصميم والتزويق الداخلي5139115

Technicien supérieur en 

décoration et design 

d'intérieur 

13/12/2017

سوسة
-المعهد المغاربي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجيا  

 بسوسة
IVتقني سام في المحاسبة والمالية5139115

Technicien supérieur en 

comptabilité et finances 
06/05/2019

IICoiffeur maquilleur13/12/2017حالق مجمل5105601سوسة- النجاح سوسة

IICoiffeur hommes13/12/2017حالق للرجال5105601سوسة- النجاح سوسة

سوسة
-جوبيا للتكوين األكادمية الدولية للتكوين المهني 

 سوسة
IIIتقني في المعامالت الديوانية5130212

Technicien en formalités 

douanières
22/06/2018

سوسة
-جوبيا للتكوين األكادمية الدولية للتكوين المهني 

 سوسة
IIIAnimateur de jardin d'enfants 22/06/2018منشط روضة أطفال5130212

سوسة
-جوبيا للتكوين األكادمية الدولية للتكوين المهني 

 سوسة
IVتقني سام في التجارة الدولية5130212

Technicien supérieur en 

commerce international 
06/05/2019

سوسة
-   في اإلعالمية والتصميم NHمركز التكوين 

سوسة
IVتقني سام  في التصميم والتزويق الداخلي5141116

Technicien supérieur en 

décoration et design d'intérieur 
22/06/2018

IIIComptable d'entreprise04/02/2019محاسب منشأة5143116 التكوين األفضلسوسة

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف5202602المنستير- مركز التعليم والتكوين في اإلعالمية المنستير
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

26/02/2003

26/02/2008تاريخ التجديد 

(10/03/2009قرار مؤرخ في )

26/02/2013التجديد الثاني 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

26/02/2018التجديد الثالث 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

المنستير
- معهد الشريف للتكوين واالندماج المهني 

المنستير
IIمركب في كهرباء البناء5207705

Installateur en électricité de 

bâtiment 
04/03/2011

المنستير
- معهد الشريف للتكوين واالندماج المهني 

المنستير
IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة5207705

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

المنستير
- معهد الشريف للتكوين واالندماج المهني 

المنستير
IIITechnicien en secrétariat28/04/2010تقني في الكتابة5207705

المنستير
- معهد الشريف للتكوين واالندماج المهني 

المنستير
IIIتقني في صيانة األجهزة الميكرو إعالمية5207705

Technicien en maintenance 

des micro-systèmes 

informatiques

20/09/2012

المنستير
- معهد الشريف للتكوين واالندماج المهني 

المنستير
IIIتقني استقبال5207705

Technicien d'accueil et de 

réception
18/04/2014

45/36 هياكل التكوين الخاصة/BAYEN HOMO 06-05-2019(2)./و,م



لشهادات المنظرة لهياكل التكوين الخاصةا

Les Diplômes homologués des Structures Privées de Formation

المنستير
- معهد الشريف للتكوين واالندماج المهني 

المنستير
IVAssistant(e) de direction28/04/2010مديرية (ة)مساعد5207705

المنستير
- معهد الشريف للتكوين واالندماج المهني 

المنستير
 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية5207705

comptabilité et finances

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIAuxiliaire de vie14/11/2013عون في اإلحاطة الحياتية5207905المنستير- مركز يسر للتكوين المنستير

IIIPréparateur en pharmacie14/11/2013تقني محضر صيدلي5207905المنستير- مركز يسر للتكوين المنستير

IIمركب في كهرباء البناء5214413المنستير- معهد  بولي إلكترونيك المنستير
Installateur en électricité de 

bâtiment
18/04/2014

رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية 5214413المنستير- معهد  بولي إلكترونيك المنستير

للبناءات
III

Chef d'équipe en installation 

électrique des bâtiments
18/04/2014

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف5214413المنستير- معهد  بولي إلكترونيك المنستير
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
10/05/2016

IIITechnicien en multimédia28/01/2015تقني في الملتميديا5207405المنستير- مركز إسي للتكوين المنستير

IIIتقني في المعامالت الديوانية5207405المنستير- مركز إسي للتكوين المنستير
Technicien en formalités 

douanières
13/12/2017

IVتقني سام في الملتميديا5207405المنستير- مركز إسي للتكوين المنستير
Technicien supérieur en 

multimédia
28/01/2015

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف5203802المنستير-  معهد الرشاد المنستير
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
10/05/2016

IIIComptable d’entreprise18/10/2016محاسب منشأة5206003المنستير-  معهد الجوهرة  المنستير

IIIComptable d’entreprise18/10/2016محاسب منشأة5207905المنستير-  مركز يسر للتكوين  المنستير

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف5212410المنستير-  حنبعل  المنستير
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
21/03/2017

IVتقني سام في إعالمية التصرف5212410المنستير-  حنبعل  المنستير
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
21/03/2017

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف5217716المنستير-  قرطاج للتكوين   المنستير
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
26/10/2017

IIIComptable d’entreprise13/12/2017محاسب منشأة5210609المنستير- مؤسسة التحدي لإلستشارات المنستير

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية5210609المنستير- مؤسسة التحدي لإلستشارات المنستير

comptabilité et finances
13/12/2017

IVتقني سام في التجارة الدولية5210609المنستير- مؤسسة التحدي لإلستشارات المنستير
Technicien supérieur en 

commerce international
22/06/2018

IIIAnimateur de jardin d'enfants06/05/2019منشط روضة أطفال5216815المنستير- معهد ابن سينا للتكوين المهني المنستير

IVمربي طفولة أولى ومبكرة5216815المنستير- معهد ابن سينا للتكوين المهني المنستير
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
22/06/2018

IVتقني سام في المحاسبة والمالية5218817سمارت لرنينغالمنستير
Technicien supérieur en 

comptabilité et finances 
06/05/2019

المهدية
- مجمع بالحارث للتربية والتكوين المهني بالجم 

المهدية
IIIمصمم في صناعة المالبس5300301

Modéliste des industries de 

l'habillement
25/06/2002

المهدية
- مؤسسة الشابي لالعالمية والتصرف  بالشابة 

المهدية
IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف5300802

Technicien de soutien en 

informatique de gestion
25/06/2002

المهدية
- مؤسسة الشابي لالعالمية والتصرف  بالشابة 

المهدية
IIITechnicien en secrétariat04/06/2003تقني في الكتابة5300802

المهدية
- مؤسسة الشابي لالعالمية والتصرف  بالشابة 

المهدية
IVAssistant(e) de direction14/02/2004مديرية (ة)مساعد5300802

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف5300501المهدية- المعهد البيداغوجي للدراسات والتكوين المهدية
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

04/06/2003

(متحصل على موافقة مبدئية للتجديد)

IIIتقني في صيانة األجهزة الميكرو إعالمية5300501المهدية- المعهد البيداغوجي للدراسات والتكوين المهدية

Technicien en maintenance 

des micro-systèmes 

informatiques

04/06/2003

IIITechnicien en secrétariat12/11/2003تقني في الكتابة5300501المهدية- المعهد البيداغوجي للدراسات والتكوين المهدية

IIIComptable d’entreprise12/11/2003محاسب منشأة5300501المهدية- المعهد البيداغوجي للدراسات والتكوين المهدية

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف5303604المهدية- معهد اإلنطالقة للتكوين واإلشهار المهدية
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

15/01/2007

15/01/2012تاريخ التجديد 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

15/01/2017التجديد الثاني 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en multimédia28/04/2010تقني في الملتميديا5304705المهدية- المعهد المركزي للتكوين المهدية

IIIComptable d’entreprise22/06/2018محاسب منشأة5304705المهدية- المعهد المركزي للتكوين المهدية

المهدية
- معهد التكوين وتنمية الموارد البشرية البركة 

المهدية
 IIAgent d'entretien enعون تعهد في تكييف الهواء5306107

climatisation
12/03/2012

المهدية
- معهد التكوين وتنمية الموارد البشرية البركة 

المهدية
IIIتقني في النشر بالحاسوب5306107

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

04/03/2011

المهدية
- معهد التكوين وتنمية الموارد البشرية البركة 

المهدية
IIIComptable d’entreprise04/03/2011محاسب منشأة5306107

المهدية
- معهد التكوين وتنمية الموارد البشرية البركة 

المهدية
 IVConducteur de travaux enمسير أشغال بناء5306107

bâtiment 
12/03/2012
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المهدية
- مدرسة نور النموذجية للتكوين المهني الخاص 

المهدية
IIIتقني استقبال5306809

Technicien d'accueil et de 

réception

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

المهدية
- مدرسة نور النموذجية للتكوين المهني الخاص 

المهدية
IIIتقني في بيع المنتوجات السياحية5306809

Technicien en vente des 

produits touristiques 

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

المهدية
- مدرسة نور النموذجية للتكوين المهني الخاص 

المهدية
IIITechnicien en hydrothérapieتقني في المعالجة بالمياه5306809

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

المهدية
- مدرسة نور النموذجية للتكوين المهني الخاص 

المهدية
اختيار التنمية -تقني سام في السياحة5306809

والتصرف في مبيعات األسفار
IV

Technicien supérieur en 

promotion et gestion de 

ventes de voyages

18/04/2014

المهدية
- مدرسة نور النموذجية للتكوين المهني الخاص 

المهدية
IVتقني سام في الفندقة اختيار اإليواء5306809

Technicien supérieur en 

hôtellerie option hébergement
18/04/2014

IIITechnicien en multimédia11/10/2011تقني في الملتميديا5305206المهدية- تكوين - معهد دلتا المهدية

IIIتقني في النشر بالحاسوب5305206المهدية- تكوين - معهد دلتا المهدية

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

11/10/2011

IIIComptable d’entreprise14/11/2013محاسب منشأة5305206المهدية- تكوين - معهد دلتا المهدية

IIIتقني في تجارة التوزيع5305206المهدية- تكوين - معهد دلتا المهدية
Technicien en commerce de 

distribution
14/11/2013

IIAide esthéticien(ne)في التجميل (ة)معين5300902المهدية-   الوفاء المهدية

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IICoiffeur maquilleurحالق مجمل5300902المهدية-   الوفاء المهدية

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIITechnicien (ne) en esthétiqueتقني في التجميل5300902المهدية-   الوفاء المهدية

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التجميل5300902المهدية-   الوفاء المهدية
Technicien supérieur en 

esthétique
22/06/2018

IIIAnimateur de jardin d'enfants22/06/2018منشط روضة أطفال5310616المهدية-   مركز المهارات للتكوين المهني  المهدية

IVمربي طفولة أولى ومبكرة5310616المهدية-   مركز المهارات للتكوين المهني  المهدية
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
22/06/2018

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية6103201صفاقس- كونتاكوب صفاقس
Agent en coupe et couture 

industrielles
12/09/2001

IIAgent en coupe et couture 25/06/2002عون في الفصالة والخياطة6103201صفاقس- كونتاكوب صفاقس

IICoiffeur hommes12/09/2001حالق للرجال6102101صفاقس- اإلنطالقة صفاقس

IICoiffeur maquilleurحالق مجمل6104001صفاقس- آفاق صفاقس

03/05/2002

03/05/2007تاريخ التجديد 

(10/03/2009قرار مؤرخ في )

03/05/2012التجديد الثاني 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

03/05/2017التجديد الثالث 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IIAide esthéticien(ne)في التجميل (ة)معين6104001صفاقس- آفاق صفاقس

04/06/2003

04/06/2008تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية6104001صفاقس- آفاق صفاقس
Agent en coupe et couture 

industrielles
03/05/2002

IIعون تعهد في تكييف الهواء6104001صفاقس- آفاق صفاقس
Agent d'entretien en 

climatisation

11/02/2005

11/02/2010تاريخ التجديد 

(02/08/2010قرار مؤرخ في )

11/02/2015التجديد الثاني 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )

IIعون في صناعة المالبس6104001صفاقس- آفاق صفاقس
Agent de fabrication des 

industries de l'habillement

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(16/06/2014قرار مؤرخ في )

IIعون مطبخ ومرطبات6104001صفاقس- آفاق صفاقس
Agent de cuisine et de 

pâtisserie

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIمجهز حراري وصحي6104001صفاقس- آفاق صفاقس
Installateur thermique et 

sanitaire
16/05/2013

IIIمصمم في صناعة المالبس6104001صفاقس- آفاق صفاقس
Modéliste des industries de 

l'habillement
15/11/2001

IIIتقني في النشر بالحاسوب6104001صفاقس- آفاق صفاقس

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(18/07/2007قرار مؤرخ في )

25/06/2012التجديد الثاني 

16/05/2013قرار مؤرخ في )

25/06/2017التجديد الثالث 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف6104001صفاقس- آفاق صفاقس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

26/02/2003

26/02/2008تارخ التجديد 

(09/05/2008قرار مؤرخ في )

26/05/2013التجديد الثاني 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

26/05/2018التجديد الثالث 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariat04/06/2003تقني في الكتابة6104001صفاقس- آفاق صفاقس

IIIComptable d’entreprise04/06/2003محاسب منشأة6104001صفاقس- آفاق صفاقس

IIITechnicien en multimédiaتقني في الملتميديا6104001صفاقس- آفاق صفاقس

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )
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IVتقني سام في الملتميديا6104001صفاقس- آفاق صفاقس
Technicien supérieur en 

multimédia

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IVAssistant(e) de direction18/10/2016مديرية (ة)مساعد6104001صفاقس- آفاق صفاقس

صفاقس
- المؤسسة الخاصة لعلوم اإلعالمية والتكنولوجيا 

صفاقس
IIITechnicien en secrétariat15/11/2001تقني في الكتابة6101101

صفاقس
- المؤسسة الخاصة لعلوم اإلعالمية والتكنولوجيا 

صفاقس
IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف6101101

Technicien de soutien en 

informatique de gestion
25/06/2002

صفاقس
- المؤسسة الخاصة لعلوم اإلعالمية والتكنولوجيا 

صفاقس
IIIComptable d’entreprise25/06/2002محاسب منشأة6101101

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية6104902صفاقس- اإلتقان صفاقس
Agent en coupe et couture 

industrielles
03/05/2002

IIIمصمم في صناعة المالبس6104902صفاقس- اإلتقان صفاقس
Modéliste des industries de 

l'habillement
03/05/2002

IIAgent en coupe et couture 03/05/2002عون في الفصالة والخياطة6103301صفاقس- المهارة صفاقس

IICoiffeur maquilleur25/06/2002حالق مجمل6103301صفاقس- المهارة صفاقس

IICoiffeur hommes04/06/2003حالق للرجال6103301صفاقس- المهارة صفاقس

IIعون في صناعة المالبس6103301صفاقس- المهارة صفاقس
Agent de fabrication des 

industries de l'habillement
28/04/2010

IIIتقني مصمم في صناعة المالبس6103301صفاقس- المهارة صفاقس
Technicien modéliste des 

industries de l'habillement
12/11/2003

IIIAnimateur de jardin d'enfantsمنشط روضة أطفال6103301صفاقس- المهارة صفاقس

16/06/2014

16/06/2019تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IVمربي طفولة أولى ومبكرة6103301صفاقس- المهارة صفاقس
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
15/02/2016

IICoiffeur maquilleur26/02/2003حالق مجمل6102801صفاقس- الريادة صفاقس

IICoiffeur maquilleur14/08/2004حالق مجمل6101301صفاقس- مدرسة اإلطارات صفاقس

IIAide préparateur en pharmacieمعين محضر صيدلي6101301صفاقس- مدرسة اإلطارات صفاقس

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

لمدة سنتين

28/04/2017التجديد الثاني 

لمدة سنتين ونصف

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف6101301صفاقس- مدرسة اإلطارات صفاقس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

25/06/2002

25/06/2007تاريخ التجديد 

(08/12/2007قرار مؤرخ في )

25/06/2012التجديد الثاني 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة6101301صفاقس- مدرسة اإلطارات صفاقس

25/06/2002

25/06/2007التجديد األول 

(08/12/2007قرار مؤرخ في )

25/06/2012التجديد الثاني 

(12/03/2012قرار مؤرخ في )

25/06/2017التجديد الثالث 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

25/01/2019التجديد الرابع 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIIتقني محضر صيدلي6101301صفاقس- مدرسة اإلطارات صفاقس
Technicien préparateur en 

pharmacie 

18/07/2007

18/07/2012تاريخ التجديد 

(14/11/2013قرار مؤرخ في )

IIIمحضر في مخابر البيولوجيا الطبية6101301صفاقس- مدرسة اإلطارات صفاقس
Préparateur en laboratoires de 

biologie médicale

18/07/2007

18/07/2012تاريخ التجديد 

(14/11/2013قرار مؤرخ في )

لمدة سنتين

IIIتقني في صنع األسنان6101301صفاقس- مدرسة اإلطارات صفاقس
Technicien en prothèse 

dentaire 

18/07/2007

18/07/2012تاريخ التجديد 

(14/11/2013قرار مؤرخ في )

لمدة سنتين

IIIتقني في المعامالت الديوانية6101301صفاقس- مدرسة اإلطارات صفاقس
Technicien en formalités 

douanières
04/02/2019

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية6101301صفاقس- مدرسة اإلطارات صفاقس

comptabilité et finances

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

12/09/2018التجديد الثاني 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التجارة6101301صفاقس- مدرسة اإلطارات صفاقس
Technicien supérieur en 

commerce
16/05/2013

IVAssistant(e) de direction14/11/2013مديرية (ة)مساعد6101301صفاقس- مدرسة اإلطارات صفاقس

IICommis de restaurant04/06/2003نادل مطعم6103401صفاقس- فضاء الحرف صفاقس

IICommis de cuisineمعين طباخ6103401صفاقس- فضاء الحرف صفاقس

14/02/2004

14/02/2009تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

لمدة سنة واحدة

IICommis de pâtisserieمعين مرطباتي6103401صفاقس- فضاء الحرف صفاقس

14/02/2004

14/02/2009تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

لمدة سنة واحدة

IIعون مطبخ ومرطبات6103401صفاقس- فضاء الحرف صفاقس
Agent de cuisine et de 

pâtisserie

04/03/2011

تّم  إلغاء التنظير

(20/09/2012قرار مؤرخ في )
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IIITechnicien en pâtisserieتقني مرطبات6103401صفاقس- فضاء الحرف صفاقس

27/04/2004

27/04/2009تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

تّم  إلغاء التنظير

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

IIITechnicien de cuisineتقني في الطبخ6103401صفاقس- فضاء الحرف صفاقس

28/04/2010

تّم  إلغاء التنظير

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

IIAide esthéticien(ne)في التجميل (ة)معين6101901صفاقس- مدرسة فنون ومواد التجميل صفاقس

18/11/2005

18/11/2010تاريخ التجديد 

(11/10/2011قرار مؤرخ في )

IIITechnicien (ne) en esthétiqueتقني في التجميل6101901صفاقس- مدرسة فنون ومواد التجميل صفاقس

04/06/2003

04/06/2008تاريخ التجديد 

(10/03/2009قرار مؤرخ في )

04/06/2013التجديد الثاني 

(18/04/2014قرار مؤرخ في )

04/06/2018التجديد الثالث 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التجميل6101901صفاقس- مدرسة فنون ومواد التجميل صفاقس
Technicien supérieur en 

esthétique

11/10/2011

11/10/2016تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

صفاقس
- مؤسسة التكوين في اإلعالمية والتصرف 

صفاقس
IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف6101701

Technicien de soutien en 

informatique de gestion

04/06/2003

04/06/2008تارخ التجديد 

(09/05/2008قرار مؤرخ في )

04/06/2013التجديد الثاني 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

04/06/2018التجديد الثالث 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

صفاقس
- مؤسسة التكوين في اإلعالمية والتصرف 

صفاقس
IIIComptable d’entreprise12/11/2003محاسب منشأة6101701

صفاقس
- مؤسسة التكوين في اإلعالمية والتصرف 

صفاقس
IVتقني سام في الملتميديا6101701

Technicien supérieur en 

multimédia

09/05/2008

09/05/2013تاريخ التجديد 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

09/05/2018التجديد الثاني 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IICoiffeur maquilleurحالق مجمل6100801صفاقس- األناقة صفاقس

04/06/2003

04/06/2008تارخ التجديد 

(23/07/2008قرار مؤرخ في )

IICommis de pâtisserie11/02/2005معين مرطباتي6100801صفاقس- األناقة صفاقس

IIAide esthéticien(ne)في التجميل (ة)معين6100801صفاقس- األناقة صفاقس

15/05/2006

15/05/2011تاريخ التجديد 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

15/05/2016التجديد الثاني 

(18/10/2016قرار مؤرخ في )

IIعون مطبخ ومرطبات6100801صفاقس- األناقة صفاقس
Agent de cuisine et de 

pâtisserie

10/03/2009

10/03/2014التجديد األول 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )

IIcoiffeur maquilleur 04/02/2019حالق مجمل6100801صفاقس- األناقة صفاقس

IIIتقني مصمم في صناعة المالبس6100801صفاقس- األناقة صفاقس
Technicien modéliste des 

industries de l'habillement
12/11/2003

IIITechnicien (ne) en esthétiqueتقني في التجميل6100801صفاقس- األناقة صفاقس

18/11/2005

18/11/2010تاريخ التجديد 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

18/11/2015التجديد الثاني 

(21/05/2017قرار مؤرخ في )

IIITechnicien de pâtisserieتقني مرطبات6100801صفاقس- األناقة صفاقس

20/07/2009

20/07/2014تاريخ التجديد 

(15/02/2016قرار مؤرخ في )

IIITechnicien de cuisine16/05/2013تقني في الطبخ6100801صفاقس- األناقة صفاقس

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية6105202صفاقس- مدرسة المستوري للفصالة والخياطة صفاقس
Agent en coupe et couture 

industrielles
04/06/2003

IIAgent en coupe et couture 25/06/2002عون في الفصالة والخياطة6102901صفاقس- الصمود صفاقس

IICoiffeur maquilleur25/06/2002حالق مجمل6102901صفاقس- الصمود صفاقس

IIعون تعهد في تكييف الهواء6102901صفاقس- الصمود صفاقس
Agent d'entretien en 

climatisation
20/09/2012

IIIAnimateur de jardin d'enfantsمنشط روضة أطفال6102901صفاقس- الصمود صفاقس

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IVمربي طفولة أولى ومبكرة6102901صفاقس- الصمود صفاقس
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
18/10/2016

IIIتقني في النشر بالحاسوب6100901صفاقس- المعهد المغاربي للعلوم صفاقس

Technicien en infographie et 

publication assistée par 

ordinateur 

11/10/2011

11/10/2016تاريخ التجديد 

(13/12/2017قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariat04/06/2003تقني في الكتابة6100901صفاقس- المعهد المغاربي للعلوم صفاقس

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف6100901صفاقس- المعهد المغاربي للعلوم صفاقس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

15/01/2007

15/01/2012تاريخ التجديد 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

15/01/2017التجديد الثاني 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIIComptable d’entreprise18/07/2007محاسب منشأة6100901صفاقس- المعهد المغاربي للعلوم صفاقس

IIعون تعهد في تكييف الهواء6100901صفاقس- المعهد المغاربي للعلوم صفاقس
Agent d'entretien en 

climatisation

11/10/2011

11/10/2016تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIمجهز حراري وصحي6100901صفاقس- المعهد المغاربي للعلوم صفاقس
Installateur Thermique et 

Sanitaire
20/09/2012
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II(ة)مرفِّّف (ة)قابض (ة)بائع6100901صفاقس- المعهد المغاربي للعلوم صفاقس
Vendeur (s) caissier (e) 

étalagiste
14/11/2013

IVتقني سام في الملتميديا6100901صفاقس- المعهد المغاربي للعلوم صفاقس
Technicien supérieur en 

multimédia
15/02/2016

IICoiffeur maquilleur12/11/2003حالق مجمل6105102صفاقس- أمين صفاقس

IICoiffeur hommes18/11/2005حالق للرجال6105102صفاقس- أمين صفاقس

IIAgent en coupe et couture 14/08/2004عون في الفصالة والخياطة6103901صفاقس- هبتاكوب صفاقس

IIعون في صناعة المالبس6103901صفاقس- هبتاكوب صفاقس
Agent de fabrication des 

industries de l'habillement
06/05/2019

IIمركب في كهرباء البناء6103801صفاقس- المعهد المركزي للتجارة والتعليم التقني صفاقس
Installateur en électricité de 

bâtiment

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف6103801صفاقس- المعهد المركزي للتجارة والتعليم التقني صفاقس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

18/11/2005

18/11/2010تاريخ التجديد 

(11/10/2011قرار مؤرخ في )

18/11/2015التجديد الثاني 

26/10/2017àقرار مؤرخ في )

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة6103801صفاقس- المعهد المركزي للتجارة والتعليم التقني صفاقس

18/07/2007

18/07/2012التجديد األول 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )

18/07/2017التجديد الثاني 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariat28/04/2010تقني في الكتابة6103801صفاقس- المعهد المركزي للتجارة والتعليم التقني صفاقس

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في إعالمية التصرف6103801صفاقس- المعهد المركزي للتجارة والتعليم التقني صفاقس

informatique de gestion

18/07/2007

18/07/2012تاريخ التجديد 

(16/05/2013قرار مؤرخ في )

18/07/2017التجديد الثاني 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية6103801صفاقس- المعهد المركزي للتجارة والتعليم التقني صفاقس

comptabilité et finances

28/04/2010

28/04/2015تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في التجارة الدولية6103801صفاقس- المعهد المركزي للتجارة والتعليم التقني صفاقس
Technicien supérieur en 

commerce international
10/05/2016

IICoiffeur maquilleur15/05/2006حالق مجمل6108204صفاقس- اكسبار بوتا صفاقس

IIAide esthéticien(ne)15/05/2006في التجميل (ة)معين6108204صفاقس- اكسبار بوتا صفاقس

IIITechnicien (ne) en esthétique15/05/2006تقني في التجميل6108204صفاقس- اكسبار بوتا صفاقس

IIITechnicien en multimédia21/03/2017تقني في الملتميديا6111006صفاقس- مكتب الدراسات والتكوين في اإلعالمية صفاقس

IVتقني سام في الملتميديا6111006صفاقس- مكتب الدراسات والتكوين في اإلعالمية صفاقس
Technicien supérieur en 

multimédia

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IICoiffeur maquilleur22/06/2018حالق مجمل6115109صفاقس- فضاء التكوين ومجال الكفاءة صفاقس

صفاقس
المعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية 

بقرقنة
IIIبحار للبحرية التجارية6133217

Matelot de la marine 

marchande 
06/05/2019

صفاقس
المعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية 

بقرقنة
IIIبحار ميكانيكي في البحرية التجارية6133217

Matelot mécanicien de la 

marine marchande 
06/05/2019

IICoiffeur Maquilleur12/09/2001حالق مجمل7100401قفصة- نهاد قفصة

IICoiffeur hommes12/09/2001حالق للرجال7100401قفصة- نهاد قفصة

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية7100901قفصة- جيهان قفصة
Agent en coupe et couture 

industrielles
15/11/2001

IIITechnicien en secrétariat25/06/2002تقني في الكتابة7100901قفصة- جيهان قفصة

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف7100901قفصة- جيهان قفصة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
25/06/2002

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية7101001قفصة- معهد جيهان للتكوين المهني بالقطار قفصة
Agent en coupe et couture 

industrielles
15/11/2001

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف7101001قفصة- معهد جيهان للتكوين المهني بالقطار قفصة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
25/06/2002

IIIComptable d’entreprise03/05/2002محاسب منشأة7101602قفصة- المعهد الجديد لعلوم اإلعالمية قفصة

IIITechnicien en secrétariat26/02/2003تقني في الكتابة7101602قفصة- المعهد الجديد لعلوم اإلعالمية قفصة

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف7101602قفصة- المعهد الجديد لعلوم اإلعالمية قفصة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
26/02/2003

قفصة- معهد التكوين في اإلعالمية والتصرف قفصة
7100801

هيكل مغلق منذ 
2005 ديسمبر 06

IIIComptable d’entreprise03/05/2002محاسب منشأة

قفصة- معهد التكوين في اإلعالمية والتصرف قفصة
7100801

هيكل مغلق منذ 
2005 ديسمبر 06

IIITechnicien en secrétariat26/02/2003تقني في الكتابة
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قفصة- معهد التكوين في اإلعالمية والتصرف قفصة
7100801

هيكل مغلق منذ 
2005 ديسمبر 06

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
26/02/2003

قفصة
قفصة - المعهد التقني لإلعالمية والمكتبية 

تم تعويض تسمية الهيكل من المعهد التقني )
(لإلعالمية والمكتبية بالمعهد المركزي للتكوين 

IIITechnicien en secrétariat26/02/2003تقني في الكتابة7100601

قفصة
قفصة - المعهد التقني لإلعالمية والمكتبية 

تم تعويض تسمية الهيكل من المعهد التقني )
(لإلعالمية والمكتبية بالمعهد المركزي للتكوين 

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف7100601
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
26/02/2003

IIITechnicien en multimédia28/04/2010تقني في الملتميديا7100601قفصة- المعهد المركزي للتكوين قفصة

IIITechnicien en secrétariat26/10/2017تقني في الكتابة7100601قفصة- المعهد المركزي للتكوين قفصة

IIIComptable d’entreprise26/10/2017محاسب منشأة7100601قفصة- المعهد المركزي للتكوين قفصة

IIITechnicien en secrétariat26/02/2003تقني في الكتابة7100501قفصة- اإلتقان قفصة

IIIComptable d’entreprise26/02/2003محاسب منشأة7100501قفصة- اإلتقان قفصة

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف7100501قفصة- اإلتقان قفصة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
26/02/2003

قفصة
مدرسة اإلتقان لألعمال للغرفة التجارية 

قفصة- والصناعية للجنوب الغربي 
IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف7100101

Technicien de soutien en 

informatique de gestion
12/11/2003

قفصة
مدرسة اإلتقان لألعمال للغرفة التجارية 

قفصة- والصناعية للجنوب الغربي 
IIIComptable d’entreprise12/11/2003محاسب منشأة7100101

قفصة
مدرسة اإلتقان لألعمال للغرفة التجارية 

قفصة- والصناعية للجنوب الغربي 
 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية7100101

comptabilité et finances
12/11/2003

IVتقني سام في التجارة الدولية7104407قفصة- المعهد التقني لفنون التسيير قفصة
Technicien supérieur en 

commerce international
11/10/2011

IVتقني سام في المحاسبة والمالية7104407قفصة- المعهد التقني لفنون التسيير قفصة
Technicien supérieur en 

comptabilité et finances
16/04/2014

IIIتقني في المعامالت الديوانية7105208قفصة- معهد التكوين وإدارة المؤسسات قفصة
Technicien en formalités 

douanières
11/10/2011

IIITechnicien en secrétariat28/01/2015تقني في الكتابة7104207قفصة- معهد كابصا للتكوين السياحي واللغات قفصة

IIIAnimateur de jardin d'enfants 04/02/2019منشط روضة أطفال7104207قفصة- معهد كابصا للتكوين السياحي واللغات قفصة

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف7106009قفصة- مدرسة نجمة للتكوين المهني قفصة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
28/01/2015

IVتقني سام في الملتميديا7106009قفصة- مدرسة نجمة للتكوين المهني قفصة
Technicien supérieur en 

multimédia
28/01/2015

IVتقني سام في شبكات اإلعالمية7106009قفصة- مدرسة نجمة للتكوين المهني قفصة
Technicien supérieur en 

réseaux informatiques
28/01/2015

IVتقني سام في إعالمية التصرف7106009قفصة- مدرسة نجمة للتكوين المهني قفصة
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
14/09/2015

IIIتقني في استغالل الشبكات7106009قفصة- مدرسة نجمة للتكوين المهني قفصة
Technicien en exploitation 

réseaux 
04/02/2019

قفصة
- معهد جيهان للترقية المهنية والتكوين المستمر

قفصة
IICoiffeur maquilleur10/05/2016حالق مجمل7103706

قفصة
 معهد التكوين في التكنولوجيا والحرف وإدارة 

قفصة- المؤسسات
IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف7106309

Technicien de soutien en 

informatique de gestion
21/03/2017

قفصة
 معهد التكوين في التكنولوجيا والحرف وإدارة 

قفصة- المؤسسات
IIIAnimateur de jardin d'enfants21/03/2017منشط روضة أطفال7106309

قفصة
 معهد التكوين في التكنولوجيا والحرف وإدارة 

قفصة- المؤسسات
IVمربي طفولة أولى ومبكرة7106309

Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
04/02/2019

IIITechnicien en secrétariat21/03/2017تقني في الكتابة7107612قفصة- معهد اليعقوبي للتكوين المهني قفصة

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف7108614قفصة- معهد رحال قفصة
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
22/06/2018

IIIComptable d’entreprise22/06/2018محاسب منشأة7106910قفصة- معهد األفق للتكوين  قفصة

IIITechnicien en multimédia22/06/2018تقني في الملتميديا7106910قفصة- معهد األفق للتكوين  قفصة

IIITechnicien (ne) en esthétique22/06/2018تقني في التجميل7106910قفصة- معهد األفق للتكوين  قفصة

قفصة
مركز الباب المفتوح للتكوين والدراسات بقفصة 

"open door"
IICoiffeur maquilleur04/02/2019حالق مجمل7109816

قفصة
مركز الباب المفتوح للتكوين والدراسات بقفصة 

"open door"
IIIتقني مساندة  في إعالمية التصرف7109816

Technicien de soutien  en 

informatique de gestion
04/02/2019
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قفصة
مركز الباب المفتوح للتكوين والدراسات بقفصة 

"open door"
IVتقني سام في إعالمية التصرف7109816

Technicien supérieur en 

informatique de gestion 
04/02/2019

IIIAnimateur de jardin d'enfants 06/05/2019منشط روضة أطفال7110818معهد عهد للتكوينقفصة

IVمربي طفولة أولى ومبكرة7110818معهد عهد للتكوينقفصة
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
06/05/2019

توزر- المعارف توزر
7200201

هيكل مغلق منذ 
2005 ديسمبر 30

IICoiffeur maquilleur12/09/2001حالق مجمل

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف7200601توزر- معهد ابن خلدون توزر
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
04/06/2003

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة7202006توزر- المدرسة الخاصة للصحة واإلعالميةتوزر

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIIAnimateur de jardin d'enfantsمنشط روضة أطفال7202006توزر- المدرسة الخاصة للصحة واإلعالميةتوزر

18/04/2014

18/04/2019تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف7202006توزر- المدرسة الخاصة للصحة واإلعالميةتوزر
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
28/01/2015

IVتقني سام في المحاسبة والمالية7202006توزر- المدرسة الخاصة للصحة واإلعالميةتوزر
Technicien supérieur en 

comptabilité et finances

16/05/2013

16/05/2018تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IVAssistant(e) de direction16/06/2014مديرية (ة)مساعد7202006توزر- المدرسة الخاصة للصحة واإلعالميةتوزر

IVمربي طفولة أولى ومبكرة7202006توزر- المدرسة الخاصة للصحة واإلعالميةتوزر
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
21/03/2017

توزر
المدرسة الخاصة لتكوين إطارات رياض األطفال 

توزر- واإلعالمية والتصرف
IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف7203813

Technicien de soutien en 

informatique de gestion
18/04/2014

توزر
المدرسة الخاصة لتكوين إطارات رياض األطفال 

توزر- واإلعالمية والتصرف
IIIAnimateur de jardin d'enfants28/01/2015منشط روضة أطفال7203813

توزر
المدرسة الخاصة لتكوين إطارات رياض األطفال 

توزر- واإلعالمية والتصرف
IIITechnicien en secrétariat10/05/2016تقني في الكتابة7203813

توزر
المدرسة الخاصة لتكوين إطارات رياض األطفال 

توزر- واإلعالمية والتصرف
IIIComptable d’entreprise18/10/2016محاسب منشأة7203813

توزر
المدرسة الخاصة لتكوين إطارات رياض األطفال 

توزر- واإلعالمية والتصرف
IVتقني سام في الملتميديا7203813

Technicien supérieur en 

multimédia
14/09/2015

توزر
المدرسة الخاصة لتكوين إطارات رياض األطفال 

توزر- واإلعالمية والتصرف
IVتقني سام في تنشيط رياض األطفال7203813

Technicien supérieur en 

animation des jardins d'enfants
14/09/2015

توزر
المدرسة الخاصة لتكوين إطارات رياض األطفال 

توزر- واإلعالمية والتصرف
IVAssistant(e) de direction10/05/2016مديرية (ة)مساعد7203813

توزر
المدرسة الخاصة لتكوين إطارات رياض األطفال 

توزر- واإلعالمية والتصرف
 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية7203813

comptabilité et finances
10/05/2016

توزر
المدرسة الخاصة لتكوين إطارات رياض األطفال 

توزر- واإلعالمية والتصرف
IVتقني سام في إعالمية التصرف7203813

Technicien supérieur en 

informatique de gestion
18/10/2016

توزر
مركز الشابي للتكوين السياحي والمهني والشبه 

توزر- الطبي 
IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف7202909

Technicien de soutien en 

informatique de gestion
10/05/2016

توزر
مركز الشابي للتكوين السياحي والمهني والشبه 

توزر- الطبي 
IIIComptable d’entreprise10/05/2016محاسب منشأة7202909

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة7301894قبلي- النجاح قبلي

12/11/2003

12/11/2008تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

12/11/2013التجديد الثاني 

(16/06/2014قرار مؤرخ في )

IVAssistant(e) de direction04/02/2019مديرية (ة)مساعد7301894قبلي- النجاح قبلي

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف7300701قبلي- نفزاوة لإلعالمية والمهن قبلي
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
12/11/2003

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف7301993قبلي- مؤسسة سناء للتكوين المهنيقبلي
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

27/04/2004

27/4/2009تاريخ التجديد 

(20/07/2009قرار مؤرخ في )

27/04/2014التجديد الثاني 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IIIAnimateur de jardin d'enfants18/04/2014منشط روضة أطفال7301993قبلي- مؤسسة سناء للتكوين المهنيقبلي

IVتقني سام في إعالمية التصرف7301993قبلي- مؤسسة سناء للتكوين المهنيقبلي
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
21/03/2017

IVمربي طفولة أولى ومبكرة7301993قبلي- مؤسسة سناء للتكوين المهنيقبلي
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
21/03/2017

IIIComptable d’entrepriseمحاسب منشأة7303107قبلي- المدرسة الخاصة لعلوم التمريضقبلي

18/04/2014

18/04/2019تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

IIIAnimateur de jardin d'enfantsمنشط روضة أطفال7303107قبلي- المدرسة الخاصة لعلوم التمريضقبلي

18/04/2014

18/04/2019تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )
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 IVTechnicien supérieur enتقني سام في المحاسبة والمالية7303107قبلي- المدرسة الخاصة لعلوم التمريضقبلي

comptabilité et finances

18/04/2014

18/04/2019تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

IIIAnimateur de jardin d'enfants22/06/2018منشط روضة أطفال7304416قبلي- مركز ابن سينا للتكوين الخاصقبلي

IIIAnimateur de jardin d'enfants06/05/2019منشط روضة أطفال7304716 بنصر للتكوين المهني الخاص بالفّوارقبلي

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية8100901قابس- النجاح قابس
Agent en coupe et couture 

industrielles
15/11/2001

IIITechnicien en secrétariatتقني في الكتابة8101602قابس- معهد اإلعالمية والتصرف قابس

25/06/2002

 2006تّم إلغاء التنظيرابتداء من غرة جويلية 

(15/06/2006قرار مؤرخ في )

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية8102483قابس- مدرستي قابس
Agent en coupe et couture 

industrielles
12/11/2003

IIعون في صناعة المالبس8102483قابس- مدرستي قابس
Agent de fabrication des 

industries de l'habillement
14/11/2013

IIIAnimateur de jardin d'enfants28/01/2015منشط روضة أطفال8102483قابس- مدرستي قابس

IVمربي طفولة أولى ومبكرة8102483قابس- مدرستي قابس
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
26/10/2017

IIعون في الفصالة والخياطة الصناعية8102889قابس- الرطل قابس
Agent en coupe et couture 

industrielles
12/11/2003

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف8100801قابس- معهد أروباس للتكوين قابس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

14/02/2004

14/02/2009تاريخ التجديد 

(10/03/2009قرار مؤرخ في )

14/02/2014التجديد الثاني 

(18/04/2014قرار مؤرخ في )

IIIتقني في التنشيط السياحي8100801قابس- معهد أروباس للتكوين قابس
Technicien en animation 

touristique
28/04/2010

IIIتقني استقبال8100801قابس- معهد أروباس للتكوين قابس
Technicien d'accueil et de 

réception
28/04/2010

IIITechnicien en multimédiaتقني في الملتميديا8100801قابس- معهد أروباس للتكوين قابس

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIIتقني في صيانة األجهزة الميكرو إعالمية8100801قابس- معهد أروباس للتكوين قابس

Technicien en maintenance 

des micro-systèmes 

informatiques

23/06/2011

IIIAnimateur de jardin d'enfants16/06/2014منشط روضة أطفال8100801قابس- معهد أروباس للتكوين قابس

IVتقني سام في إعالمية التصرف8100801قابس- معهد أروباس للتكوين قابس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion

11/02/2005

11/02/2010تاريخ التجديد 

(28/04/2010قرار مؤرخ في )

11/02/2015التجديد الثاني 

(28/01/2015قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في الملتميديا8100801قابس- معهد أروباس للتكوين قابس
Technicien supérieur en 

multimédia

23/06/2011

23/06/2016تاريخ التجديد 

(04/02/2019قرار مؤرخ في )

IIITechnicien (ne) en esthétiqueتقني في التجميل8103605قابس- مدرسة عليسة قابس

02/08/2010

02/08/2015تاريخ التجديد 

(10/05/2016قرار مؤرخ في )

IIIAnimateur de jardin d'enfantsمنشط روضة أطفال8103605قابس- مدرسة عليسة قابس

12/03/2012

12/03/2017تاريخ التجديد 

(26/10/2017قرار مؤرخ في )

IVمربي طفولة أولى ومبكرة8103605قابس- مدرسة عليسة قابس
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
26/10/2017

IVتقني سام في الشبكات والسالمة االعالمية8104904قابس- معهد جنة العلومقابس

Technicien supérieur en 

réseaux et sécurité 

informatiques 

20/09/2012

قابس
معهد الفنون التطبيقية للتجميل والحالقة 

قابس- بالجنوب
IIITechnicien (ne) en esthétiqueتقني في التجميل8105209

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

IVتقني سام في الشبكات والسالمة االعالمية8105509قابس- مركز التكوين متعدد التقنياتقابس

Technicien supérieur en 

réseaux et sécurité 

informatiques 

20/09/2012

20/09/2017تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

IIAuxiliaire de vie16/05/2013عون في اإلحاطة الحياتية8103305قابس- المعهد الخاص لعلوم التمريض األملقابس

IIIAnimateur de jardin d'enfants16/06/2014منشط روضة أطفال8103305قابس- المعهد الخاص لعلوم التمريض األملقابس

IVمربي طفولة أولى ومبكرة8103305قابس- المعهد الخاص لعلوم التمريض األملقابس
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
26/10/2017

IIIPréparateur en pharmacie10/05/2016تقني محضر صيدلي8103405قابس- مدرسة سالمة لعلوم التمريضقابس

IVتقني سام في المحاسبة والمالية8103405قابس- مدرسة سالمة لعلوم التمريضقابس
Technicien supérieur en 

comptabilité et finances
16/05/2013

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف8107311قابس- مركز جارقون لإلعالمية والتصرفقابس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
16/05/2013

IVتقني سام في إعالمية التصرف8107311قابس- مركز جارقون لإلعالمية والتصرفقابس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
18/04/2014

IICoiffeur Maquilleur06/05/2019حالق مجمل8105609قابس- معهد األفق للتكوينقابس

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف8105609قابس- معهد األفق للتكوينقابس
Technicien de soutien en 

informatique de gestion

14/11/2013

14/11/2018تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

IIITechnicien (ne) en esthétique18/04/2014تقني في التجميل8105609قابس- معهد األفق للتكوينقابس

IVتقني سام في إعالمية التصرف8105609قابس- معهد األفق للتكوينقابس
Technicien supérieur en 

informatique de gestion
21/03/2017

IIAgent en coupe et couture 06/05/2019عون في الفصالة والخياطة8106711قابس- الشروققابس

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
18/04/2014

IIIAnimateur de jardin d'enfants16/06/2014منشط روضة أطفال8106711قابس- الشروققابس

IVمربي طفولة أولى ومبكرة8106711قابس- الشروققابس
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
26/10/2017
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قابس
-مدرسة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الحديثة

 قابس
IIITechnicien en multimédia16/06/2014تقني في الملتميديا8107612

قابس
-مدرسة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الحديثة

 قابس
IVتقني سام في الملتميديا8107612

Technicien supérieur en 

multimédia
15/02/2016

IVتقني سام في الملتميديا8106911قابس- معهد النخبة للتكوين في الفنون التطبيقيةقابس
Technicien supérieur en 

multimédia
10/05/2016

IVAssistant(e) de direction10/05/2016مديرية (ة)مساعد8106911قابس- معهد النخبة للتكوين في الفنون التطبيقيةقابس

IIIComptable d’entreprise04/02/2019محاسب منشأة8101888مدرسة تكوين اإلطاراتقابس

 IVTechnicien de soutien enتقني مساندة  في إعالمية التصرف8101888مدرسة تكوين اإلطاراتقابس

informatique de gestion
04/02/2019

IIIComptable d’entreprise06/05/2019محاسب منشأة8111116المعهد المغاربي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجياقابس

 IIITechnicien en formalités تقني في المعامالت الديوانية8111116المعهد المغاربي للعلوم اإلقتصادية والتكنولوجياقابس

douanières  
06/05/2019

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف8200301مدنين-معهد التصرف والدراسات والتكوين بجربةمدنين
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
15/05/2006

مدنين
المركز النموذجي للتكوين المهني والسياحي 

مدنين-بجربة
IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف8200501

Technicien de soutien en 

informatique de gestion

15/05/2006

15/05/2011تاريخ التجديد 

(20/09/2012قرار مؤرخ في )

15/05/2016التجديد الثاني 

(22/06/2018قرار مؤرخ في )

مدنين
المركز النموذجي للتكوين المهني والسياحي 

مدنين-بجربة
IIIتقني محضر صيدلي8200501

Technicien préparateur en 

pharmacie
23/06/2011

مدنين
المركز النموذجي للتكوين المهني والسياحي 

مدنين-بجربة
IIIتقني استقبال8200501

Technicien d'accueil et de 

réception
10/05/2016

مدنين
المركز النموذجي للتكوين المهني والسياحي 

مدنين-بجربة
IIIتقني في بيع المنتوجات السياحية8200501

Technicien en vente des 

produits touristiques 
10/05/2016

مدنين
المركز النموذجي للتكوين المهني والسياحي 

مدنين-بجربة
8200501

IIIAnimateur de jardin d'enfants26/10/2017منشط روضة أطفال

مدنين
المركز النموذجي للتكوين المهني والسياحي 

مدنين-بجربة
IVمربي طفولة أولى ومبكرة8200501

Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
04/02/2019

IIIتقني محضر صيدلي8203906مدنين-مدرسة إبن عرفة للتكوين المهنيمدنين
Technicien préparateur en 

pharmacie

11/10/2011

11/10/2016تاريخ التجديد 

(21/03/2017قرار مؤرخ في )

IIITechnicien en secrétariat 04/02/2019تقني في الكتابة8203906مدنين-مدرسة إبن عرفة للتكوين المهنيمدنين

IVAssistant(e) de direction14/11/2013مديرية (ة)مساعد8203906مدنين-مدرسة إبن عرفة للتكوين المهنيمدنين

IIAuxiliaire de vie13/12/2017عون في اإلحاطة الحياتية8204007مدنين-المعهد الخاص المستقبل لعلوم التمريضمدنين

IIIAnimateur de jardin d'enfantsمنشط روضة أطفال8204007مدنين-المعهد الخاص المستقبل لعلوم التمريضمدنين

18/04/2014

18/04/2019تاريخ التجديد 

(06/05/2019قرار مؤرخ في )

IVمربي طفولة أولى ومبكرة8204007مدنين-المعهد الخاص المستقبل لعلوم التمريضمدنين
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
18/10/2016

IIIAnimateur de jardin d'enfants18/10/2016منشط روضة أطفال8201393مدنين-مدرسة الجنوب لإلعالمية واإلدارة مدنين

IIIتقني مساندة في إعالمية التصرف8201393مدنين-مدرسة الجنوب لإلعالمية واإلدارة مدنين
Technicien de soutien en 

informatique de gestion
21/03/2017

IIITechnicien en secrétariat21/03/2017تقني في الكتابة8205209مدنين-المعهد الخاص للتكوين في مهن المستقبلمدنين

IVAssistant(e) de direction21/03/2017مديرية (ة)مساعد8205209مدنين-المعهد الخاص للتكوين في مهن المستقبلمدنين

IIIAnimateur de jardin d'enfants13/12/2017منشط روضة أطفال8207112مدنين-معهد الواحة للتكوين المهني مدنين

IIITechnicien en secrétariat06/05/2019تقني في الكتابة8207112مدنين-معهد الواحة للتكوين المهني مدنين

IVمربي طفولة أولى ومبكرة8207112مدنين-معهد الواحة للتكوين المهني مدنين
Educateur de la prime et de la 

petite enfance 
22/06/2018

IIIبحار ميكانيكي في البحرية التجارية8210617المعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحريةمدنين
Matelot mécanicien de la 

marine marchande 
06/05/2019

IIIAnimateur de jardin d'enfants26/10/2017منشط روضة أطفال8301109تطاوين-أميلكارتطاوين
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