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 والتشغيل  التكوين املهنيوزارة

  

 2016  أكتوبر18 فيمن وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ قرار 

  شهادات ومؤهالت في التكوين المهني يتعلق بتنظير وتجديد تنظير

  .تكوين مهني يوتغيير تسمية مؤهل

  إن وزير التكوين المهني والتشغيل،

  الدستور،على  طالعاال بعد

 فيفري 11 المؤرخ في 2008 لسنة 10القانون عدد وعلى 

   منه،65 المتعلق بالتكوين المهني، وخاصة الفصل 2008

 جوان 20 المؤرخ في 1994 لسنة 1397وعلى األمر عدد 

وكذلك شروط تنظير  المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني 1994

  شهادات ومؤهالت التكوين المهني األساسي والمستمر،

 جويلية 8 المؤرخ في 2009 لسنة 2139وعلى األمر عدد 

   المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،2009

 جانفي 20  المؤرخ في2010 لسنة 84وعلى األمر عدد 

قا بالمتعلق بإحالة مشموالت وزارة التربية والتكوين سا 2010

   وزارة التكوين المهني والتشغيل،ىالمتعلقة بالتكوين المهني إل

 جانفي 20 المؤرخ في 2010 لسنة 85وعلى األمر عدد 

 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا 2010

  لى وزارة التكوين المهني والتشغيل،إ

 جانفي 20 المؤرخ في 2010 لسنة 86وعلى األمر عدد 

لمتعلق بإلحاق هياكل ومشموالت اإلدارات الجهوية  ا2010

للتربية والتكوين سابقا إلى اإلدارات الجهوية للتكوين المهني 

  والتشغيل،

 27  المؤرخ في2016سنة  ل107عدد وعلى األمر الرئاسي 

  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت 

فيفري  26ي وعلى قرار الوزير األول المؤرخ ف

المتعلق بإحداث اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني  2003

  وضبط تركيبتها وطرق سيرها،

وعلى قرار وزراء التكوين المهني والتشغيل والفالحة والصحة 

العمومية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والنقل والثقافة 

 المتعلق بالمصادقة على كراس 2001  سبتمبر 12  في  المؤرخ

وط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الشر

 ،2004 مارس 31في   الخاصة، كما وقع إتمامه بالقرار المؤرخ

 28وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 
 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهالت 2010أفريل 

  في التكوين المهني،

 أوت 2 والتشغيل المؤرخ في وعلى قرار وزير التكوين المهني
 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهالت في 2010

 التكوين المهني،

 4 وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في
 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهالت 2011مارس 

  في التكوين المهني،

 23لمؤرخ في وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل ا
 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهالت  2011جوان 

  في التكوين المهني،

 11وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 
 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهالت 2011أكتوبر 

  في التكوين المهني،

 12 في وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ
 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهالت 2012مارس 

  في التكوين المهني،

 20وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 
وإلغاء تنظير   المتعلق بتنظير وتجديد تنظير2012سبتمبر 

  شهادات ومؤهالت في التكوين المهني،

 14  المؤرخ فيوعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل
وإلغاء تنظير   المتعلق بتنظير وتجديد تنظير2015 سبتمبر

  شهادات ومؤهالت في التكوين المهني،

وعلى رأي اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني في اجتماعها 

  .2016 جوان21 يوم  المنعقد

  :قرر ما يأتـي 

تنّظر حسب المستويات المبينة بالسلم الوطني  ـ األول الفصل

لمهارات ولمدة خمس سنوات شهادات ومؤهالت التكوين المهني ل

  : التاليةالمدرجة بالقائمة 
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  الجهاز التكويني
  رقم التسجيل

بالنسبة لهياكل (
  )التكوين الخاصة

  المؤهل أو الشهادة
  المستوى

بالسلم الوطني 
  للمهارات

 في المحاسبة تقني سام: اميمؤهل الّتقني الس
 "ينوفاتيسإ"هيكل التكوين الخاص   الرابع  والمالية

  بتونس
11122613  

  الثالث  تقني في المعامالت الديوانية: مؤهل التقني المهني
تقني سام في إعالمية : مؤهل الّتقني السامي

معهد مهن "هيكل التكوين الخاص   الرابع  التصرف
  بتونس "المستقبل

1104301  

تقني مساندة في إعالمية : مؤهل التقني المهني
  الثالث  التصرف

 "ميديا سكول"هيكل التكوين الخاص 
  بتونس

  الثالث  تقني في الكتابة: مؤهل التقني المهني  1113611

  الثالث  تقني في النشر بالحاسوب: مؤهل التقني المهني  1118002   بتونس"اإلنارة"هيكل التكوين الخاص 
تقني سام في األنفوقرافيا : الّتقني الساميمؤهل 

 "شبكة اإلعالمية"هيكل التكوين الخاص   الرابع  ثالثية األبعاد
  بتونس

11139915  

تقني في األنفوقرافيا ثالثية : مؤهل التقني المهني
  الثالث  األبعاد

مدرسة  "هيكل التكوين الخاص 
 "واالتصاالتالمعلومات  لوجياوتكن

  بتونس

  تقني في الكتابة: مؤهل التقني المهني  1155803
  الثالث

 "معهد التكوين"وين الخاص هيكل التك  الثالث  تقني في تجارة التوزيع: مؤهل التقني المهني
  بتونس

1173105  

  الثالث  محاسب منشأة: مؤهل التقني المهني

 في المحاسبة تقني سام: مؤهل الّتقني السامي
  الرابع  والمالية

  الثالث  تقني في المعامالت الديوانية: مؤهل التقني المهني

المعهد "هيكل التكوين الخاص 
التكنولوجي للرسكلة والتكوين بالتداول 

   بتونس"وإرشاد المؤسسات

1189207  

  الثالث  محاسب منشأة: مؤهل التقني المهني

" معهد باسكال"هيكل التكوين الخاص 
  بأريانة

تقني سام في السياحة اختيار  :الساميمؤهل الّتقني   1204001
  الرابع  حيةتنمية وتطوير المنتوجات السيا

تقني سام في الشبكات  :الساميمؤهل الّتقني 
  الرابع  اإلعالميةوالسالمة 

تقني سام في  المحاسبة  :الساميمؤهل الّتقني 
  الرابع  والمالية

معهد التصرف "هيكل التكوين الخاص 
  بن عروسب "واإلعالمية بحمام األنف

1302401  

زة تقني في صيانة أجه: مؤهل التقني المهني
  الثالث  إعالمية الميكرو

  الثالث  تقني محضر صيدلي: مؤهل التقني المهني  2304902  ببنزرت" التوفيق"هيكل التكوين الخاص 
مدرسة األعمال "هيكل التكوين الخاص 

التابعة للغرفة التجارية والصناعية 
  بباجة" بالشمال الغربي

تقني سام في المحاسبة  :الساميمؤهل الّتقني   3100101
  الرابع  والمالية

المدرسة الخاصة "هيكل التكوين الخاص 
  بباجة"  الجزاربنالعلوم التمريض 

  الثاني  عون في اإلحاطة الحياتية: شهادة الكفاءة المهنية  3103705
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  الجهاز التكويني
  رقم التسجيل

بالنسبة لهياكل (
  )التكوين الخاصة

  المؤهل أو الشهادة
  المستوى

بالسلم الوطني 
  للمهارات

تقني سام في إعالمية  :السامي يمؤهل الّتقن
" ماستر سكول"هيكل التكوين الخاص   الرابع  التصرف

  بالقيروان
4104210 

 إعالمية ي مساندة فيتقن: ي المهنيمؤهل التقن
  الثالث  التصرف

المعهد الوطني "هيكل التكوين الخاص 
  بالقيروان" شبه الطبي

  الثاني  عون في اإلحاطة الحياتية: شهادة الكفاءة المهنية  41000101

المركز الخاص "هيكل التكوين الخاص 
  بسوسة" للتكوين في اإلعالمية

  الثالث  تقني في الملتيميديا: ي المهنيمؤهل التقن  5113104

" معهد الجوهرة"هيكل التكوين الخاص 
  بالمنستير

  الثالث  محاسب منشأة: مؤهل التقني المهني  5206003

مركز يسر "هيكل التكوين الخاص 
  بالمنستير" للتكوين

  الثالث  محاسب منشأة: مؤهل التقني المهني  5207905

" الصمود"هيكل التكوين الخاص 
  فاقسبص

تقني سام في تنشيط رياض  :الساميمؤهل الّتقني   6102901
  الرابع  لاألطفا

  الرابع  مساعد مديرية :الساميمؤهل الّتقني   6104001  بصفاقس" آفاق"هيكل التكوين الخاص 
معهد التكوين "هيكل التكوين الخاص 

  بقفصة" وإدارة المؤسسات
  الثالث  الت الديوانيةتقني في المعام: مؤهل التقني المهني  7105208

تقني سام في إعالمية  :الساميمؤهل الّتقني 
المدرسة الخاصة "هيكل التكوين الخاص   الرابع  التصرف

لتكوين إطارات رياض األطفال وإعالمية 
  بتوزر" التصرف

7203813  

  الثالث  محاسب منشأة: مؤهل التقني المهني
مدرسة الجنوب "هيكل التكوين الخاص 

  بمدنين"  واإلدارةلإلعالمية
  الثالث  منشط روضة أطفال: مؤهل التقني المهني  8201393

معهد المستقبل "هيكل التكوين الخاص 
  بمدنين" الخاص لعلوم التمريض

تقني سام في تنشيط رياض  :الساميمؤهل الّتقني   8204007
  الرابع  األطفال

  

درجة بالقائمة التالية وذلك حسب المستويات المبينة بالسلم الوطني يجدد تنظير شهادات ومؤهالت التكوين المهني المـ  2  الفصل
 : للمهارات ولمدة خمس سنوات تحتسب بداية من تاريخ انتهاء صلوحية قرار التنظير المعني المشار إليه أعاله

 

  
  الجهاز التكويني

  

  رقم التسجيل
بالنسبة لهياكل (

  )التكوين الخاصة
  المؤهل أو الشهادة

  المستوى
سلم الوطني بال

  للمهارات

تاريخ 
  التجديد

ربان صيد : مؤهل الّتقني السامي
  23/06/2016  الرابع باألعماق

محركاتي صيد : مؤهل التقني المهني
  02/08/2015  الثالث بحري

تقني في زراعة : مؤهل التقني المهني
  02/08/2015  الثالث وإنتاج األشجار المثمرة

  **  وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي

عامل فالحي في : شهادة الكفاءة المهنية
  02/08/2015  الثاني زراعة وإنتاج األشجار المثمرة
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  الجهاز التكويني

  

  رقم التسجيل
بالنسبة لهياكل (

  )التكوين الخاصة
  المؤهل أو الشهادة

  المستوى
سلم الوطني بال

  للمهارات

تاريخ 
  التجديد

عون مطعم : شهادة الكفاءة المهنية
  18/11/2015  الثاني وحانة

عون تنظيف : شهادة الكفاءة المهنية
  18/11/2015  الثاني وتعهد

 **  الديوان الوطني التونسي للسياحة

عون مطبخ : كفاءة المهنيةشهادة ال
  18/11/2015  الثاني ومرطبات

تقني في اآللية : مؤهل التقني المهني
  04/09/2016  الثالث واإلعالمية الصناعية

تقني في قيادة : مؤهل التقني المهني
  15/11/2016  الثالث أنظمة اإلنتاج

 في تركيب تقني: مؤهل التقني المهني
وصيانة المعدات السمعية والبصرية 

 الجماعية
  15/11/2016  الثالث

  **  الوكالة التونسية للتكوين المهني

مشغِّل آالت : شهادة الكفاءة المهنية
  28/08/2016  الثاني النسيج

 04/03/2016  الثالث محاسب منشأة :مؤهل التقني المهني
تقني في النشر : يمؤهل التقني المهن

 23/06/2016  الثالث بالحاسوب

معهد الصال "هيكل التكوين الخاص 
  بتونس" الدولي

1132300 

تقني مساندة في  :مؤهل التقني المهني
 04/03/2016  الثالث إعالمية التصرف

تونس "هيكل التكوين الخاص 
  بتونس" للتكوين

تقني سام في : مؤهل الّتقني السامي 1135198
 04/03/2016  الرابع المحاسبة والمالية

عهد م"هيكل التكوين الخاص 
   بتونس"التكنولوجيا الحديثة

تقني في النشر : مؤهل التقني المهني 1155503
 22/07/2016  الثالث بالحاسوب

تقني سام في : مؤهل الّتقني السامي
معهد "هيكل التكوين الخاص  04/03/2016  الرابع إعالمية التصرف

   بتونس"التكوين
1173105 

تقني سام في : مؤهل الّتقني السامي
  02/08/2015  الرابع حاسبة والماليةالم

معهد شهائد "هيكل التكوين الخاص 
  بتونس" العلوم التكنولوجية

تقني في صيانة : مؤهل التقني المهني 1182006
  02/08/2015  الثالث إعالمية أجهزة الميكرو

 سام في تقني: مؤهل الّتقني السامي
مدرسة "هيكل التكوين الخاص   11/10/2016  الرابع إعالمية التصرف

  بتونس" تكوين اإلطارات
1198609 

تقني مساندة في  :مؤهل التقني المهني
  23/06/2016  الثالث إعالمية التصرف

تقني سام في : مؤهل الّتقني السامي
المعهد "هيكل التكوين الخاص   04/03/2016  الرابع الفندقة اختيار المطاعم

  بأريانة" المغاربي للتصرف والسياحة
1202901 

تقني سام في : مؤهل الّتقني السامي
  04/03/2016  الرابع الفندقة اختيار اإليواء
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  الجهاز التكويني

  

  رقم التسجيل
بالنسبة لهياكل (

  )التكوين الخاصة
  المؤهل أو الشهادة

  المستوى
سلم الوطني بال

  للمهارات

تاريخ 
  التجديد

تقني سام في : مؤهل الّتقني السامي
  04/03/2016  الرابع إعالمية التصرف

  11/02/2015  الثالث ي الكتابةتقني ف: مؤهل التقني المهني
تقني مساندة في : مؤهل التقني المهني

  04/03/2016  الثالث إعالمية التصرف

المعهد "هيكل التكوين الخاص 
الخاص للمحاسبة واإلعالمية 

  بن عروسب" بالزهراء

1300101  

  11/02/2015  الثالث محاسب منشأة: مؤهل التقني المهني
معهد "هيكل التكوين الخاص 

" التصرف واإلعالمية بحمام األنف
  بن عروس

منشط روضة : مؤهل التقني المهني  1302401
  02/08/2015  الثالث طفالأ

المركز "هيكل التكوين الخاص 
التكنولوجي لتكوين الكفاءات 

  بن عروس" والمعارف

تقني في : مؤهل التقني المهني  1324409
  11/10/2016  الثالث المعامالت الديوانية

) ة(مساعد: مؤهل الّتقني السامي
" خير الدين"هيكل التكوين الخاص   02/08/2015  لرابعا مديرية

  بمنوبة
1400901 

  02/08/2015  الثالث  تقني في الكتابة: مؤهل التقني المهني

تقني سام في : مؤهل الّتقني السامي
المعهد "هيكل التكوين الخاص  12/03/2017  الرابع تنشيط رياض األطفال

" التطبيقي للسياحة والتنشيط
  ببنزرت

2300501 

منشط روضة : مؤهل التقني المهني
 15/05/2016  ثالثال  أطفال

" ديل سنتر"هيكل التكوين الخاص 
  ببنزرت

تقني مساندة في : مؤهل التقني المهني 2309607
  02/08/2015  الثالث  إعالمية التصرف

مركز "هيكل التكوين الخاص 
" اإلعالمية وتكوين المؤسسات

  بباجة

تقني في : مؤهل التقني المهني  3102403
  04/03/2016  الثالث  الملتميديا

) ة(مساعد: مؤهل الّتقني السامي
سيبر "يكل التكوين الخاص ه  23/06/2016  الرابع مديرية

  بالقيروان" سكول
4102707  

  23/06/2016  الثالث  تقني في الكتابة: مؤهل التقني المهني

سام في تقني : مؤهل الّتقني السامي
الفندقة اختيار التنمية والتصرف في 

 مبيعات األسفار
 04/03/2016  الرابع

معهد "هيكل التكوين الخاص 
" الدراسات السياحية القنطاوي

  بسوسة

5103301 

تقني سام في : مؤهل الّتقني السامي
 04/03/2016  الرابع اإليواءالسياحة  اختيار 

تقني سام في : مؤهل الّتقني السامي
 28/04/2015  بعالرا التجارة الدولية

تقني في المعالجة : مؤهل التقني المهني
 04/03/2016  الثالث  بمياه البحر

نجمة "هيكل التكوين الخاص 
  بسوسة" التكوين

5112403 

تقني محضر : مؤهل التقني المهني
 28/04/2015  الثالث  صيدلي
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  الجهاز التكويني

  

  رقم التسجيل
بالنسبة لهياكل (

  )التكوين الخاصة
  المؤهل أو الشهادة

  المستوى
سلم الوطني بال

  للمهارات

تاريخ 
  التجديد

تقني سام في : مؤهل الّتقني السامي
 23/06/2016  الرابع ءالفندقة اختيار اإليوا

تقني في بيع : مؤهل التقني المهني
 11/10/2016  الثالث  المنتوجات السياحية

 مدرسة"هيكل التكوين الخاص 
  بسوسة" السياحيةالمرادي 

5112904 

عون مطبخ : شهادة الكفاءة المهنية
 23/06/2016  الثاني  ومرطبات

" األناقة"هيكل التكوين الخاص 
  بصفاقس

معين في : شهادة الكفاءة المهنية  6100801
 15/05/2016  الثاني  التجميل

" آفاق"هيكل التكوين الخاص 
  بصفاقس

تقني في : مؤهل التقني المهني  6104001
  02/08/2015  الثالث الملتميديا

مكتب "هيكل التكوين الخاص 
" الدراسات والتكوين في اإلعالمية

  بصفاقس

تقني في : مؤهل التقني المهني 6111006
  23/06/2016  الثالث الملتميديا

  
 ومؤهل التكوين المهني المدرجين بالقائمة التالية وذلك حسب المستويات المبينة بالسلم الوطني يجدد تنظير شهادة ـ 3 الفصل

  : للمهارات وللمدة المبينة أسفله والتي تحتسب بداية من تاريخ انتهاء صلوحية قرار التنظير المعني المشار إليه أعاله
 

  الجهاز التكويني
  رقم التسجيل

بالنسبة لهياكل التكوين (
  )خاصةال

  الشهادة
  المستوى

بالسلم الوطني 
  للمهارات

مدة   تاريخ التجديد
  التجديد

 الخاص التكوينهيكل 
  بتونس" اإلنارة"

في  محضر: مؤهل التقني المهني  1118002
  سنتان  04/03/2016  الثالث  مخابر البيولوجيا الطبية

هيكل التكوين الخاص 
  بصفاقس" اإلطارات مدرسة"

معين :  المهنيةشهادة الكفاءة 6101301
  سنتان  28/04/2015  الثاني  محضر صيدلي

  
 بقرار التنظير ينالمتعلقين بالمؤهلين اآلتي ذكرهما والوارد صين تسمية االختصاتصحح، وفقا لبيانات الجدول الموالي،ـ  4الفصل 

  : 2015سبتمبر  14المشار إليه أعاله المؤرخ في 
  

  الحالية للمؤهلالتسمية   الجهاز التكويني
  المستوى

بالسلم الوطني 
  للمهارات

  التسمية الجديدة للمؤهل
  المستوى

بالسلم الوطني 
  للمهارات

مساعد ": مؤهل الّتقني السامي
تقني سام ": مؤهل الّتقني السامي  الرابع "رئيس حضيرة تنقيب

الوكالة التونسية للتكوين   الرابع "في التنقيب
  المهني

تقني : "مؤهل التقني المهني
تقني في " :مؤهل التقني المهني  الثالث "نتاج النسيجفي إ

  الثالث  "النسيجوصيانة آالت  النسيجإنتاج 
  

  . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 5 الفصل

  .2016 أكتوبر 18  فيتونس
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة

 يوسف الشاهد

  وزير التكوين المهني والتشغيل

                      عماد الحمامي




