
 الجمهورية التونسية       
 والتشغيلوزارة التكوين المهني 

 

 

 
 
 لى املعلومة فين بالنفاذ إقائمة املكل

 للتكوين املنهي والتشغيل على مستوى اإلدارات الجهوية

اإلدارة 

 الجهوية

الخطة  الرتبة واللقباالسم 

 الوظيفية

الهاتف او 

 الفاكس

 عنوان البريد االلكتروني

 طارق الشواش ي منوبة

 عبد العزيز الروايص ي

 

 محلل مركزي 

 مدير جهوي 

 رئيس مصلحة

70604133 

70604163 

 tarek.chaouachi@mfpe.gov.tn 

 dr.manouba@emploiministere.tn 

 طارق املحجوب املنستير

 حمودة القابس ي

 متصرف رئيس

 متصرف مستشار

 كاهية مدير

 رئيس مصلحة

73461866 

73464112 

mahjoubtarek@tunet.tn 

dr.monastir.mfpe@gmail.com 

 فوزي بو عالقي القصرين

 الغالية الخضراوي 

 متصرف

 تقني

 77475366 

77475366 

fawzibouallagui@gmail.com 

khadhraouighalia@gmail.com 

 محمد امين الجبيلي سوسة

 فتحي املهري 

 مهندس اول 

 كاتب تصرف

 52244376 رئيس مصلحة

73221601 

amine87jbili@gmail.com 

 علي العبيد القيروان

 حبيب املسكيني

 متصرف مستشار

 

 رئيس مصلحة

 متصرف

22491735 

24585740 

aliabidi16@yahoo.fr 

habib.meskini2016@gmail.com 
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 الكيالني جبري  تطاوين

 حسنة بو فليجة

 متصرف

 ملحق ادارة

 75862994 رئيس مصلحة

 

dr.tataouine2@emploi.ministère.tn 

 

 احمد سعيدة قفصة

 سليم املؤدب

 تقني اول 

 كاتب تصرف

 95664748 

97540612 

ahmed.saida74@hotmail.com 

slimmeddeb68@hotmail.com 

 عثمان املحمودي قبلي

 النفطي احمد

 مهندس رئيس

 متصرف

 96809246 مدير جهوي 

25902537 

othmanmahmoudi2017@gmail.com 

nafti81@gmail.com 

 سندس الورهاني باجة

 وليد شويات

 متصرف مستشار

 تقني

 78456177 رئيس مصلحة

78456177 

sondos_ouerhani@yahoo.com 

chouayetwalid15@gmail.com 

 مختار الجبالي الكاف

 فريد الخضراوي 

 تقني رئيس

 تقني اول 

 رئيس مصلحة

 رئيس مصلحة

97047635 

97325694 

dr.elkef@emploiministere.tn 

سيدي 

 بوزيد

 نزار الخالدي

 شكري الحجالوي 

 متصرف مستشار

مستشار مصالح 

 عمومية

 مدير جهوي 

 رئيس مصلحة

76633545 

76633545 

 

nizar.khaled@gmail.com 

chokrihajlaoui@gmail.com 

 امال ابالة صفاقس

 وفيق عمار محمد

 متصرف مستشار

 مهندس اول 

 رئيس مصلحة

 رئيس مصلحة

74222952 

74201411 

amelibalaemploi@outlook.fr 

wafikammar@gmail.com 

 مهدي البرقاوي  سليانة

 فائز شلبي

 متصرف مستشار

 متصرف

 كاهية مدير

 رئيس مصلحة

95364500 

95155908 

dr.siliana@mfpe.gov.tn 

dr.siliana@mfpe.gov.tn 
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 كمال الربيعي نابل

 يحي الجلولي

 متصرف مستشار

 متصرف

 72224579 كاهية مدير

72285913 

kamelrbii@hotmail.fr 

jallouliyahya@gmail.com 

 هيثم عطوف تونس

 خالد العمدوني

 متصرف مستشار

 تقني اول 

 55453305 رئيس مصلحة

23462051 

haythem1982@hotmail.fr 

khaled.amdouni.mfpe@gmail.com 

 عماد العياري  اريانة

 عربية القايدي نوار

 متصرف مستشار

 متصرف

 71717696 كاهية مدير

71717677 

 dr.ariana@emploiministere.tn 

 جالل الطويهري  جندوبة

 هشام الجامعي

 متصرف مستشار

 تقني

 98690456 

98728607 

 

Jalel.touihri@yahoo.fr 

Jemaihichem78@gmail.com 

 

 بشير العياري  بنزرت

 

 حمودة الغراش

مستشار املصالح 

 العمومية

 متصرف رئيس

 

 مدير

 

 كاهية مدير

72432378  dr.bizerte@emploiministere.tn 

 علي العكروت مدنين

 مرزوقي درمش

 تقني

 مكتبي موثق

 

 75641915 

75644135 

 dr.mednine@emploiministere.tn 
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 سيف الدين األمين املهدية

 زهير حمدي

 متصرف مستشار

 مهندس رئيس

 كاهية مدير

 

73696421 

73696421 

dr.mahdia@emploiministere.tn 

 عائشة عبد الحق قابس

 معز بلعزي 

 متصرف مستشار

 متصرف مستشار

 75275008 

75271378 

dr.gabes@emploiministere.tn 

 محمد باباي توزر

 محمد قرين

 متصرف مستشار

 تقني

 76453025 

76453025 

dr.tozeur@emploiministere.tn 

 فاتن الجريجني زغوان

 الهاشمي عمري 

 متصرف مستشار 

 متصرف مستشار

 مدير جهوي 

 كاهية مدير

72675588 

 

dr.zagouan@emploiministere.tn 

 عمر خميرة بن عروس

 خديجة بعلوش

 متصرف مستشار

 متصرف

 71381120 

 

dr.benarous@emploiministere.tn 
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