قائمة مواقع واب وعناوين البريد االلكتروني للمؤسسات والمنشآت العمومية حسب الوزارات
عنوان البريد اإللكتروني

الموقع االلكتروني

المؤسسات تحت اإلشراف

-

http://www.archives.nat.tn

info@ena.tn

www.ena.nat.tn

capjc@capjc.tn

www.capjc.nat.tn/

csi.cdn@email.ati.tn

www.cdn.nat.tn

مركز التوثيق الوطني

IORT@iort.gov.tn

www.iort.gov.tn

info@ifeda.org.tn

www.ifeda.org.tn/

info@courdescomptes.nat.tn

www.courdescomptes.nat.tn

المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
مركز اإلعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول
الجمعيات
دائرة المحاسبات

tap@tap.info.tn

www.tap.info.tn

وكالة تونس إفريقيا لألنباء

redaction@lapresse.tn

www.lapresse.tn

الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر

com@beitalhikma.tn

www.baitelhekma.nat.tn

http://www.tunisiatv.tn/%D8%A5%
D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7

www.tunisiatv.tn

التلفزة التونسية

portail@radiotunisienne.tn

www.radiotunisienne.tn

اإلذاعة التونسية

http://www.di.tn/ContactezNous.as
px

http://www.di.tn

األرشيف الوطني
المدرسة الوطنية لإلدارة بتونس
المركز اإلفريقي لتدريب الصحفيين واالتصالين

بيت الحكمة

ديوان اإلفتاء

صفحة تواصل اجتماعي فايسبوك
unite.communication@ta.gov.tn

https://www.facebook.com/T
ribunal.Administratif.tn

contact@registre-entreprises.tn

www.registre-commerce.tn

الوزارة

المحكمة اإلدارية
السجل الوطني للمؤسسات
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رئاسة الحكومة

الوزارة

وزارة العدل

الموقع االلكتروني

عنوان البريد اإللكتروني

المؤسسات تحت اإلشراف
ديوان مساكن القضاة و أعوان وزارة العدل

www.olmj.tn/

http://www.olmj.tn/index.php?id=7

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

www.inpdp.nat.tn

inpdp@inpdp.tn

المعهد األعلى للقضاة

http://www.ism-justice.tn

info@ism-justice.tn

المعهد األعلى للمحاماة

http://www.ispavocat.tn

مركز الدراسات القانونية والقضائية

وزارة الدفاع الوطني

http://www.cejj-justice.tn/

cejj@mjdh.tn

http://www.cnct.defense.tn

cnct@defense.tn

http://sncft.com.tn

brc@sncft.com.tn

www.attt.com.tn

infoattt@email.ati.tn

http://www.transtu.tn

brc@transtu.tn

الشركة الوطنية للنقل بين المدن

www.sntri.com.tn

marketing@sntri.com.tn

ديوان البحرية التجارية والموانئ

www.ommp.nat.tn

ommp@ommp.nat.tn

www.ctn.com.tn

COTUNAV@ctn.com.tn

الشركة التونسية للشحن والترصيف

www.stam.com.tn

stam@stam.com.tn

ديوان الطيران المدني

www.oaca.nat.tn

http://www.oaca.nat.tn/index.php?i
d=671

www.tunisair.com.tn

resaonline@tunisair.com.tn

المعهد الوطني للرصد الجوي

www.meteo.tn

admin@meteo.tn

شركة أشغال السكك الحديدية

http://www.sotrafer.tn

sotrafer@sotrafer.tn

الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

http://www.sonotrak.tn

http://www.sonotrak.tn/fr/contact

http://www.imfmm.tn

imfmm@imfmm.tn

المركز الوطني لرسم الخرائط و االستشعار عن بعد
الشركة الوطنية للسكك الحديدية
الوكالة الفنية للنقل البري
شركة النقل بتونس

وزارة النقل
واللوجستيك

الشركة التونسية للمالحة

شركة الخطوط التونسية

المعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية بتونس.
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عنوان البريد اإللكتروني

الموقع االلكتروني

brc@douane.gov.tn

www.douane.gov.tn

hotline@tradenet.com.tn
commercial@tradenet.com.tn

www.tradenet.com.tn

ENF@enf.nat.tn

http://www.enf.fin.tn

مهام المدرسة الوطنية للمالية

www.rnta-mtk.com.tn

الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

MTK.tn@planet.tn
rnta@rnta-mtk.com.tn
http://www.bna.tn/site/fr/contact.ph
p?id_article=190
http://www.stb.com.tn/fr/site/stb/co
ntact/
https://www.bh.com.tn/contacteznous

المؤسسات تحت اإلشراف

الوزارة

الديوانة التونسية
الشبكة التجارية التونسية

www.bna.com.tn

البنك الوطني الفالحي

www.stb.com.tn

الشركة التونسية للبنك

www.bh.com.tn

بنك اإلسكان

bts@bts.com.tn

www.bts.com.tn

الينك التونسي للتضامن

info@bfpme.com.tn

www.bfpme.com.tn

ats@ats.tn

http://www.ats.gov.tn

contact@cimf.tn

http://www.cimf.tn

contact@olpf.tn

www.olpf.tn

ديوان مساكن أعوان المالية

INS@ins.tn

http://ins.tn

contact@itceq.tn

http://www.itceq.tn

cgdr@cgdr.nat.tn

http://cgdr.nat.tn

المعهد الوطني لإلحصاء
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
(ITCEQ)
(CGDR) المندوبية العامة للتنمية الجهوية

odsud@mdci.gov.tn

http://www.ods.nat.tn

contact.odno@mdci.gov.tn

www.odno.nat.tn

(ODCO) ديوان تنمية الشمال الغربي

odco@mdci.gov.tn

www.odco.nat.tn

(ODNO) ديوان تنمية الوسط الغربي

وزارة المالية

بنك تمويل المؤسسات الصغري و المتوسطة
الوكالة التونسية للتضامن
مركز اإلعالمية لوزارة المالية

وزارة التنمية
واالستثمار والتعاون
(ODS) ديوان تنمية الجنوب
الدولي
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الوزارة

الموقع االلكتروني

عنوان البريد اإللكتروني

المؤسسات تحت اإلشراف

www.investintunisia.tn

fipa.tunisia@fipa.tn

https://www.atct.tn

atct.tunisia@atct.tn

الهيئة التونسية لالستثمار

www.tia.gov.tn

https://www.tia.gov.tn/contacteznous

المرصد الوطني للفالحة

www.onagri.nat.tn

onagri@agrinet.tn

http://www.sonede.com.tn

sonede@sonede.com.tn

www.apia.com.tn

prom.agri@apia.com.tn

المجمع المهني المشترك للخضر

www.gil.com.tn

gil@gil.com.tn

المجمع المهني المشترك للغالل

www.gifruit.nat.tn

وكالة النهوض بإلستثمار الخارجي )(FIPA
الوكالة التونسية للتعاون الفني

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه
وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية

وزارة الفالحة
والصيد البحري
والموارد المائية

المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء واأللبان

www.givlait.com.tn

givlait@planet.tn

المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن واألرانب

http://www.gipac.tn

gipac@gipac.tn

المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري

http://www.gipp.tn

gip.peche@gipp.tn

مركز تونس الدولي لتكنلوجيا البيئة

www.citet.nat.tn

cdi-info@citet.nat.tn

وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي
مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي

www.apal.nat.tn

boc@apal.nat.tn

www.iresa.agrinet.tn

bo.iresa@iresa.agrinet.tn

http://www.sotavi.com.tn

dg@sotavi.com.tn

الشركة التونسية للدواجن

http://www.oep.nat.tn

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى
المركز الوطني للدراسات الفالحية

www.cnea.nat.tn

CNEA@Email.ati.tn

المركز الفنّي للفالحة البيولوجية

www.ctab.nat.tn

ctab@iresa.agrinet.tn

وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري

www.apip.nat.tn

apip@apip.com.tn
BOC : bocapip@apip.com.tn
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الوزارة
وزارة أمالك الدّولة
والشؤون العقارية
وزارة البيئة

الموقع االلكتروني

عنوان البريد اإللكتروني

المؤسسات تحت اإلشراف

www.cpf.gov.tn

contact@cpf.gov.tn

الديوان الوطني للتطهير

www.onas.nat.tn

boc@onas.nat.tn

الوكالة الوطنية لحماية المحيط

www.anpe.nat.tn

ds.etude@anpe.nat.tn

الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

www.anged.nat.tn

contact@anged.nat.tn

http://www.bng.nat.tn

bng@bng.nat.tn

www.tunisieindustrie.nat.tn

apii@apii.tn

www.innorpi.tn

contact@innorpi.tn

إدارة الملكية العقارية

البنك الوطني للجينات
وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية

www.cetime.ind.tn

وزارة الصناعة
والمؤسسات الصغرى
المركز الفني للتعبئة و التغليف
والمتوسطة

المركز الفني لصناعة الخشب و األثاث

المركز الفني للنسيج
الوكالة العقارية الصناعية

contact@cetiba.tn

http://www.packtec.tn

Packtec@packtec.tn

http://www.cettex.com.tn

cettex@cettex.com.tn

http://www.afi.nat.tn

afi@afi.nat.tn

www.anme.nat.tn

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

www.sotrapil.com.tn

sotrapil@sotrapil.com.tn

https://www.steg.com.tn

dpsc@steg.com.tn

www.etap.com.tn

saidi@etap.com.tn

المجمع الكيميائي التونسي

www.gct.com.tn

gct.reclamation@gct.com.tn

الشركة التونسية لصناعات التكرير

www.stir.com.tn

stir@stir.com.tn

شركة النقل بواسطة األنابيب

وزارة الطاقة
والمناجم واالنتقال
الطاقي

http://cetiba.tn

الشركة التّونسيّة للكهرباء والغاز
المؤسسة التونسـية لألنشـطة البترولـية
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الوزارة

الموقع االلكتروني

عنوان البريد اإللكتروني

المؤسسات تحت اإلشراف

http://www.agil.com.tn

الوكالة العقارية للسكنى

www.afh.nat.tn

http://www.agil.com.tn/fr/httpdoc/co
ntacts-information.php
=http://www.afh.nat.tn/index.php?id
49

وكالة التهذيب والتجديد العمراني

www.arru.nat.tn

contact@arru.nat.tn

ديوان قيس األراضي والمسح العقاري

http://www.otc.nat.tn

otc.dg@otc.nat.tn

الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية

www.snit.tn

الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل

شركة تونس الطرقات السيارة

وزارة التجهيز
واالسكان والتهيئة
الترابية

www.tunisieautoroutes.tn

شركة النهوض بالمساكن االجتماعية

www.sprols.com.tn

sprols@email.ati.tn

شركة البحيرة للتطهير واإلستصالح واالستثمار

http://www.splt.com.tn

contact@splt.com.tn

الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط

http://www.snitcentre.com.tn

bureauordre@snitcentre.com.tn

الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للجنوب

http://www.snitsud.com.tn

snitsud@email.ati.tn

http://www.augt.gov.tn

augt@augt.gov.tn

www.septs.com.tn

septs.boc@topnet.tn
septs.boc@email.ati.tn

الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال
(سوماترا -جات)
شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة
صفاقس
المعهد العالي للدراسات السياحية بسيدي الظريف

www.somatra-get.com.tn

dir.gle@somatra-get.com.tn

http://www.taparura.com

projet.taparura@seacnvs.com.tn

http://www.ihet.rnu.tn

ihet@email.ati.tn

البوابة الوطنية للصناعات التقليدية

http://www.onat.nat.tn

marketing.artisanat@onat.nat.tn

الديوان الوطني للسياحة

https://www.discovertunisia.co
m

ontt@ontt.tourism.tn

الوكالة العقاري السياحية

www.aft.nat.tn

aft@email.ati.tn

وكالة التعمير لتونس الكبرى
شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية

وزارة السياحة
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عنوان البريد اإللكتروني

الموقع االلكتروني

booking@golfyasmine.com

http://www.golfyasmine.com

commercial@golfcarthage.com.tn
marketinggc@gnet.tn
reservationgc@gnet.tn
http://www.golfflamingo.com/fr/cont
act_fr/
rapidcontact@tunisiaexport.tn

المؤسسات تحت اإلشراف

الوزارة

شركة بروموقولف الحمامات

www.golfcarthage.com

شركة قولف قرطاج

www.golfflamingo.com

شركة بروموقولف المنستير
(CEPEX) مركز النهوض بالصادرات في تونس

www.cepex.nat.tn
https://www.registrecommerce.tn/

السجل التجاري لتونس

Direction Générale
chabchoub@cotunace.com.tn
Direction du Développement et de
la Communication
benmaiz@cotunace.com.tn
Direction Commerciale
driss@cotunace.com.tn
Direction De Gestion Des Risques
benayed@cotunace.com.tn
Direction Juridique
baazoug@cotunace.com.tn
Direction Informatique
benmaiz@cotunace.com.tn
Audit Interne
nachi@cotunace.com.tn

www.cotunace.com.tn

الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية

oct@oct.gov.tn

http://www.oct.gov.tn

ديوان التجارة بتونس

info@sotumag.com.tn

www.sotumag.com.tn

الشركة التونسية ألسواق الجملة

http://www.anm.nat.tn/ara/contact

http://www.anm.nat.tn

الوكالة الوطنية للمترولوجيا

www.tunisietelecom.tn

شركة اتصاالت تونس
البريد التونسي

www.poste.tn
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وزارة التجارة

وزارة تكنولوجيات
االتصال والتحول

عنوان البريد اإللكتروني

الموقع االلكتروني

المؤسسات تحت اإلشراف

sales@ati.tn

www.ati.tn

الوكالة التونسية لألنترنات

webcni@cni.tn

http://www.cni.tn

المركز الوطني لإلعالمية

http://www.cert.mincom.tn/index.ph
p?option=com_contact&view=cont
act&id=1&Itemid=177

http://www.cert.mincom.tn

http://www.anf.tn/fr/contenu/contact

www.anf.tn

Ont@telediffusion.net.tn

www.telediffusion.net.tn

الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي

https://www.tuntrust.tn/fr/content/co
ntactez-nous

https://www.tuntrust.tn/

الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية

ansi@ansi.tn

www.ansi.tn

رقم الهاتف متوفر بموقع الواب
+216 71 90 52 48 / +216 71 90 52
69 / +216 71 90 52 54

www.uvt.rnu.tn

http://www.ugaf.rnu.tn/contact.php

http://www.ugaf.rnu.tn

ez-zitouna@yahoo.fr

http://www.uz.rnu.tn

univgb@univgb.rnu.tn

http://www.univgb.rnu.tn

universite.tunis@utunis.rnu.tn

http://www.utunis.rnu.tn

mohamed.farrah@utm.tn

http://www.utm.rnu.tn

http://www.ucar.rnu.tn/Fr/nouscontacter_10_18

http://www.ucar.rnu.tn

جامعة قرطاج

mail@uma.rnu.tn

http://www.uma.rnu.tn

جامعة منوبة

contact@uj.rnu.tn

http://www.uj.rnu.tn

جامعة جندوبة

universite.centre@uc.rnu.tn

http://www.uc.rnu.tn

جامعة سوسة

الوزارة
الرقمي

مركز الدراسات والبحوث لإلتصاالت
الوكالة الوطنية للترددات

الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية
جامعة تونس اإلفتراضية
جامعة قفصة
جامعة الزيتونة
جامعة قابس

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي
جامعة تونس المنار
جامعة تونس
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الوزارة

الموقع االلكتروني

عنوان البريد اإللكتروني

المؤسسات تحت اإلشراف
جامعة المنستير

http://www.um.rnu.tn

um@um.rnu.tn

جامعة القيروان

http://www.univ-k.rnu.tn

univ-k@Univ-k.rnu.tn

جامعة صفاقس

http://www.uss.rnu.tn

universite.sfax@usf.tn

ديوان الخدمات الجامعية للشمال

www.ooun.rnu.tn

contact@ooun.rnu.tn

ديوان الخدمات الجامعية للوسط

www.oouc.rnu.tn

oouc@oouc.rnu.tn

ديوان الخدمات الجامعية للجنوب

www.oous.rnu.tn

رقم الهاتف متوفر بموقع الواب
(+216) 74 243 61

مركز الحساب الخوارزمي

http://www.cck.rnu.tn

info@cck.rnu.tn

مركز النشر الجامعي

http://www.cpu.rnu.tn

cpu@cpu.rnu.tn

مدينة العلوم بتونس

http://www.cst.rnu.tn

medina.sciences@cst.rnu.tn

http://www.psm.rnu.tn

http://www.psm.rnu.tn/fr/contact-3

http://www.anpr.tn

contact@anpr.tn

مركز الدراسات اإلسالمية بالقيروان

http://www.ceik.rnu.tn

khaledtroudi66@yahoo.com

المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنيّة

http://www.ishmn.rnu.tn

ishmn@ishmn.run.tn

مركز الدراسات والبحوث االقتصادية و االجتماعية

http://www.ceres.rnrt.tn

http://www.ceres.rnrt.tn/contact

المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني

http://www.cnudst.rnrt.tn

http://www.cnudst.rnrt.tn/contact

قصر العلوم بالمنستير
الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد

مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي
ببرج السدرية
مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي
ببرج السدرية
مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس
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http://www.crten.rnrt.tn
http://www.certe.rnrt.tn
http://www.cbs.rnrt.tn

Admin@Crten.Rnrt.Tn
webmaster@certe.rnrt.tn
contact@cbs.rnrt.tn

الوزارة

الموقع االلكتروني

عنوان البريد اإللكتروني

المؤسسات تحت اإلشراف

http://www.inrap.rnrt.tn

http://www.inrap.rnrt.tn/contact.php

مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات
واألديان المقارنة
المركز الوطني للبحوث في علوم المواد

http://www.ceredicrec.rnrt.tn
http://www.cnrsm.rnrt.tn

http://www.ceredicrec.rnrt.tn/?page
_id=711
Directeur général
srasra.ezzedine@inrst.rnrt.tn
Secrétaire général
riadh.saoudi@gmail.com

المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية

http://www.cnstn.rnrt.tn

official@cnstn.rnrt.tn

مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول
المرأة (الكريديف)

www.credif.org.tn

directiongenerale@credif.org.tn

المركز الوطني لإلعالميّة الموجهة للطفل

www.cnipe.nat.tn

contact@cnipe.tn

http://observatoire-enfance.tn

communication@ode.nat.tn

المعهد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج درمش

www.iscenf.rnu.tn

iscenf@gmail.com

مركز التكوين الدولي والبحث في مجالي الصحة
االنجابية والسكان

www.cefir.onfp.nat.tn

المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي

مرصد اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول
حماية حقوق الطفل

وزارة المرأة واألسرة
والطفولة وكبار السن

موقع أطفال تونس
المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة

وزارة شؤون الشباب
والرياضة

الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات
المركز الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة
والتربية البدنية
شركة النهوض بالرياضة

www.enfants-tunisiens.tn

maffepa@maffepa.gov.tn

www.cnms.nat.tn

cnms@email.ati.tn

www.anad.tn

anad@anad.tn

www.issep-ks.rnu.tn

http://www.issepks.rnu.tn/index.php?id=21

http://www.promosport.sport.tn

المرصد الوطني للشباب

www.onj.nat.tn
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observatoire.nationaljeunesse@gm
ail.com

الوزارة

الموقع االلكتروني

المؤسسات تحت اإلشراف
الديوان الوطني لألسرة العمران البشري

عنوان البريد اإللكتروني

www.onfp.nat.tn

ديوان المياه المعدنية

http://www.hydrotherapie.tn

رقم الهاتف متوفر بموقع الواب
71186200
اإلدارة العامة
PDG@phct.com.tn
 Technique@phct.com.tnاإلدارة الفنية
اإلدارة التجارية
Commercial@phct.com.tn
إدارة التموين
Approvisionnement@phct.com.tn
إدارة المالية و المحاسبة
Finance@phct.com.tn

وزارة الصحة
الصيدلية المركزية التونسية

http://www.phct.com.tn

إدارة الوساطة القمرقية
transit@phct.com.tn
إدارة الشؤون القانونية و التصرف في األمالك
DJGP@phct.com.tn
إدارة التصرف في الموارد البشرية
GRH@phct.com.tn
 phct@phct.com.tnإدارة اإلعالمية
إدارة نظام اإلعالم حول التصرف
dsig@phct.com.tn
إدارة التفقد و المراقبة
qualite@phct.com.tn
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الوزارة

الموقع االلكتروني

المؤسسات تحت اإلشراف

عنوان البريد اإللكتروني
الكتابة القارة للجنة الصفقات
Cme@phct.com.tn
إدارة الدراسات و التخطيط
dep@phct.com.tn
Webmaster:
webmaster@phct.com.tn

المعهد الوطنى للصحة العمومية
الﻤﺮصﺪ الﻮﻃﻨي لألمﺮاض الﺠﺪيﺪة والﻤﺴﺘﺠﺪة
الوحدة المركزية لنقل الدم وبنوك الدم

وزارة الشّؤون
االجتماعيّة

http://www.onmne.tn/ar/

onmne@rns.tn

www.dondusang.tn

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية

www.cnrps.nat.tn

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

www.cnss.nat.tn

http://www.cnss.tn/web/guest/contact

الصندوق الوطني للتأمين على المرض

www.cnam.nat.tn

brc@cnam.nat.tn

www.ote.nat.tn

ote@ote.nat.tn

www.rehabilitationhandicap.nat.tn

CRPHMAV2@Email.ati.tn

http://www.intes.rnu.tn

intes@intes.rnu.tn

ديوان التونسيين بالخارج
مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية
والمصابين بحوادث الحياة
المعهد القومي للشغل و الدراسات االجتماعية
صحة و السّالمة المهنيّة
معهد ال ّ

وزارة التربية

http://www.insp.rns.tn

rtsp@rns.tn

www.isst.nat.tn

المدرسة اإلفتراضية التونسية

http://www.ent.cnte.tn

madrassati@cnte.tn

المركز الوطني البيداغوجي

http://www.cnp.com.tn

cnp@email.ati.tn

http://www.ciffip.tn

http://www.isst.nat.tn/fr/contact

المركز الوطني للتجديد البيداغوجي و البحوث التربوية
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الوزارة

المؤسسات تحت اإلشراف
المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية
المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين

وزارة التكوين
المهني والتشغيل

الوكالة التونسية للتكوين المهني
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية

وزارة الشؤون
الدينية
وزارة الداخلية
وزارة الشؤون
المحلية

http://www.cnte.tn

webmaster@cnte.tn

http://www.cenaffif.nat.tn

Contact@cenaffif.nat.tn

http://www.atfp.tn

http://www.atfp.tn/index.php/ar/sam
ple-sites-2

http://www.emploi.nat.tn

aneti@emploi.nat.tn

http://www.cnfcpp.tn

contact@cnfcpp.tn

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و
األديان المقارنة

contact@ceredicrec.rnrt.tn

الديوان الوطني للحماية المدنية

http://www.onpc.nat.tn

مركز التكوين ودعم الالمركزية

www.cfad.tn

المعهد الوطني للتراث

وزارة الشؤون
الثقافية

الموقع االلكتروني

عنوان البريد اإللكتروني

http://www.inp.rnrt.tn

اإلدارة
cfad@cfad.tn
إدارة الموقع
technique@cfad.tn
turath@inp.rnrt.tn

دار الكتب الوطنية

https://www.bibliotheque.nat.tn

وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

http://www.patrimoinedetunisie
.com.tn

rafika.hayani@bnt.nat.tn
مصلحة خدمات المستعملين
service.usagers@bnt.nat.tn
contact@patrimoinedetunisie.com.t
n

مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

http://www.cmam.tn

info@cmam.tn

http://www.citedelaculture.gov.
tn
http://www.citedelaculture.gov.
tn

المركز الوطني للسينما والصورة
المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجان
المركز الوطني للترجمة

https://www.itrat.nat.tn
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contact.citeculture@mac.gov.tn
contact.citeculture@mac.gov.tn
https://www.itrat.nat.tn/%D8%A7%
D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7/

الوزارة

المؤسسات تحت اإلشراف
المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مدينة الثقافة
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الموقع االلكتروني

عنوان البريد اإللكتروني

www.otdav.tn

otpda@planet.tn

http://www.citedelaculture.gov.
tn

contact.citeculture@mac.gov.tn

