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الحاصلین علـى شـهادة البكالوریـا التونسـیة أو شـهادة معادلـة لهـا مـن تعیـین كل تهدف عملیة التوجیه الجامعي إلى تمكین 
فـي امتحـان البكالوریـا نتـائج المترّشـحین  وباالعتمـاد علـىالتفـّوق  أعلـى مبـد بنـاءً العمومیة بإحدى مؤسسات التعلیم العالي 

 .استیعاب المؤسسات الجامعیةوطاقة واختیاراتهم 

یمثــل هــذا الــدلیل المرجــع األساســي الــذي ُیمّكــن الطالــب الجدیــد مــن انجــاز عملیــة التوجیــه الجــامعي الخاّصــة بــه لــذا فهــو 
ــدلیل أهــّم المعلومــات حــول التوجیــه  مــدعو لقــراءة هــذا الــدلیل بــتمعن واحتــرام اآلجــال والقواعــد المضــّمنة بــه، ویقــدم هــذا ال

بمؤسسـات التعلـیم العـالي العمومیـة  واإلجـازاتمختلـف الشـعب علـى كمـا یحتـوي  ،2017لسنة  هوآجال هومقاییس يالجامع
، إضافة إلى عروض التكوین بمؤسسات التعلیم العالي العسـكري وعـروض التكـوین المهنـي فـي مبّوبة في ثمانیة مجاالت

 لي الخاص.مستوى مؤهل التقني السامي وقائمة شعب ومؤسسات التعلیم العا

www.mes.tn موقع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
www.orientation.tn  موقع التوجیه الجامعي 

www.guide-orientation.rnu.tn  موقع الدلیل التفاعلي للتوجیه الجامعي 
www.inscription.tn عن بعد الجامعي موقع التسجیل 

www.best.rnu.tn  ة عن بعدیالطالبموقع الشؤون 
www.4students.tn موقع الحیاة الجامعیة 
www.ooun.rnu.tn موقع دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 
www.oouc.rnu.tn موقع دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 
www.oous.rnu.tn موقع دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 

www.parcours-lmd.salima.tn  في التعلیم العاليموقع عروض التكوین 
www.uni-renov.rnu.tn موقع االدارة العامة للتجدید الجامعي 

www.cningenieur.rnu.tn موقع الدراسات الهندسیة 
www.uvt.rnu.tn  جامعة تونس االفتراضیةموقع 

 المقدمـــة

 مواقع واب مفیدة
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 توجیهك الجامعي مبني على المالءمة بین مؤهالتك العلمیة ورغباتك.إن نجاح عملیة  

إحرص على عدم حصر اختیاراتك في شعبة واحدة أو مؤسسة واحدة لذا أنت مـدعو لتعمیـر عـدة اختیـارات تعبـر عـن  

 رغباتك واهتماماتك وتتالءم مع مؤهالتك.

 دلیل.یتعّین علیك احترام اآلجال والتواریخ المنصوص علیها في هذا ال 

ألن عملیــات التوجیــه الجــامعي تــتم  www.orientation.tnتثبــت مــن دورة التوجیــه الجــامعي التــي تخّصــك عبــر موقــع  

 في دورتین دورة أولى ودورة ثانیة.

البكالوریــا (كــل نــوع بكالوریــا علــى حــدة) إن المنظومــة االعالمیــة المعتمــدة فــي التوجیــه الجــامعي ُترّتــب النــاجحین فــي  

 وذلـك فـين المترشح األفضل ترتیبا باإلعتماد على اختیاراته ثم المترشح الـذي یلیـه ییحسب مجموع نقاطهم وتتولى تع

 حدود طاقة االستیعاب المفتوحة في كل شعبة.

ن االختیــارات المدروســة حتــى تضــمن الحصــول علــى تعیــین فــي الــدورة التــي تخّصــك ینصــح بتعمیــر أكثــر مــا یمكــن مــ 

 والتي تحضى باهتمامك مرتبة ترتیبا تفاضلیا.

یمكـــن لـــوزارة الّتعلـــیم العـــالي  لـــذا ،تـــّم تحدیـــد طاقـــة االســـتیعاب الـــواردة بهـــذا الـــّدلیل قبـــل الّتعـــّرف علـــى نتـــائج البكالوریـــا 

 عن الّنتائج الّنهائّیة للبكالوریا بدورتیها. اإلعالننقصانا إثر  أو زیادةً جزئیا تعدیلهـا  والبحث العلمي

 اتخاذ قرار التوجیه مسؤولیتك الفردیة

 وتوصیات نصائح مفیدة  1
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یمّكنــك مــن تعمیــر بطاقــة االختیــارات والقیــام بجمیــع عملیــات التوجیــه وٕاعــادة  رمــز خــاص ســري وشخصــيكلمــة العبــور هــي 
   www.orientation.tnالتوجیه الجامعي على موقع التوجیه الجامعي 

االمتحانـــات (بالنســـبة للنـــاجحین اّلـــذین یتســـلم النـــاجحون الجـــدد فـــي امتحـــان البكالوریـــا  مـــن معاهـــدهم األصـــلیة  ومـــن مراكـــز
 :وذلك حسب التواریخ التالیةفي شكل ورقة مختومة كلمة العبور الخاصة بهم  )فردّیةترشحوا بصفة 

 كلمة العبور   1.2 

المعطیـات الشخصــیة لكـل نـاجح فـي البكالوریـا والمتمثلـة فــي  ،كلمــة العبـور السـّریة عـالوة علـى ،ورقـة كلمـة العبـور نتتضـمّ 
االسم واللقب بالعربیة والفرنسیة ورقم بطاقة التعریف الوطنیـة ورقـم البكالوریـا وتـاریخ الـوالدة والجـنس والمعهـد الـذي اجتـاز فیـه 

 امتحان البكالوریا كما تتضمن معلومات مفیدة ینصح بقراءتها عند فتح الورقة.

01 
 جویلیة
2017 

 الناجحون في الدورة الرئیسیة یوم
13 

 جویلیة
2017 

 دورة المراقبة یومالناجحون في 

ومصطلحات مفاهـــــیم  2
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باالعتمـاد علـى مختلـف النتـائج المتحصـل علیهـا  هـي صـیغة ُتحتسـب Formule Globale : FG)اإلجمالیـة (صـیغة ال
الصــیغة الخصوصــیة و  (Formule de Base : FB) الصــیغة األساســیة وهــي تســاوي مجمــوعفــي امتحــان البكالوریــا 

(Formule Spécifique : FS) وریا.وُتعتمد الصیغة االجمالیة في ترتیب المترشحین حسب نوع البكال 

علیها ومعدل النجاح في البكالوریا في الصیغة تساب األعداد المتحصل احبالنسبة للّناجحین في دورة المراقبة یتم 
 اإلجمالیة والمجموع  على النحو التالي :

 ) ] / 3+ (أعداد دورة المراقبة   2) x  (أعداد الدورة الرئیسیة[ األعداد :  

 ) ] / 3   (معدل دورة المراقبة  +  )x 2  (معدل الدورة الرئیسیة[ المعدل :  

 )FG( الصیغة االجمالیة  2.2

 (FS)  الصیغة الخصوصیة  + )  FB( الصیغة األساسیة  =  )FG( الصیغة اإلجمالیة     

ـــــاط ( ـــــب المترشـــــحین Tمجمـــــوع النق ـــــي ترتی ـــــتم اعتمـــــاده كمعطـــــى ف ـــــه الجـــــامعي  وی ـــــاییس التوجی عنـــــد ) هـــــو أحـــــد أهـــــم مق
 لقیام بعملیة التعیین.ا

مساویا للصیغة  ویكون إماوحسب نوع البكالوریا ) حسب اإلجازات والشعب  Tتختلف طریقة احتساب مجموع النقاط (
مساویا للصیغة اإلجمالیة یضاف إلیها أعداد بعض المواد الخصوصیة حسب ما هو مبین أو اإلجمالیة المشار إلیها سابقا 

  .أو شعبةبالنسبة لكل إجازة 

 )T(  مجموع النقاط  3.2

 

FG = FB + FS  

FS FB       نوع البكالوریا 

2M + 0,5SVT + 1,5SP + 0,5F + 0,5Ang5MG +Maths 
1M + 1,5SVT + 1,5SP + 0,5F + 0,5Ang5MG +Sc. Exp 

1,5TE + 1,5M + 1SP + 0,5F + 0,5Ang5MG +Technique 

1,5A + 1,5PH + 1HG + 0,5F + 0,5Ang5MG +Lettres 

1,5Ec + 1,5Ge + 0,5M + 0,5 HG + 0,5F + 0,5Ang5MG +Eco. Gestion 

1,5M + 1,5Algo + 0,5SP + 0.25(TIC + BD) + 0,5F + 0,5Ang5MG +Sc. Info 

1SVT + 0,5 (Sp.Th + Sp.Pr) + 1EP + 0,5SP + 0,25(F + Ang) + 1PH5MG +Sport 

 المصطلحات  
 MG لبكالوریال النھائيمعدل ال SP علوم فیزیائیة TE مواد تقنیة BD قاعدة بیانات

 A عربیة Ang إنقلیزیة Ec اقتصاد Esp إسبانیة
 PH فلسفة F فرنسیة Ge تصرف All ألمانیة
 M ریاضیات HG تاریخ وجغرافیا Algo الخوارزمات It إیطالیة

 SVT علوم الحیاة واألرض EP تربیة بدنیة TIC تكنولوجیات المعلومات واالتصال  
 Sp.Pr اختصاص ریاضة  تطبیقیة Sp.Th اختصاص ریاضة  نظریة    
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عتمـد المعهـد (یُ  مجموع النقاط إلى كل مترشح یرغب في الحصول على شـعبة موجـودة فـي والیتـه من% 7بـ  یقدر تنفیل یسند
األصلي للمترشح أو مركز االمتحانات لتحدید مركز الوالیة) وفي حال عدم وجود الشعبة فـي والیتـه یمكنـه أن یتمتـع بالتنفیـل 

مركـــز والیتـــه ، ویعتمـــد جـــدول المســـافات التـــالي فـــي تحدیـــد القـــرب لشـــعبة فـــي أقـــرب مؤسســـة تعلـــیم عـــالي الإذا طلـــب نفـــس 
 لتنفیل.الجغرافي الذي یسمح بالتمتع با
واالجـازة التطبیقیـة فـي التربیـة شـعب الطـب وشـعب المراحـل التحضـیریة للدراسـات الهندسـیة  ُتستثنى من التنفیل الجغرافي

والشـعب الجامعیـة التـي تــدرس فـي مؤسسـة جامعیـة واحــدة فـي كامـل تـراب الجمهوریــة أو التـي تـدرس فـي عــّدة والتعلـیم 
 مؤسسات تتركز في نفس الجهة.

 الشــعب التــي یتمتــع مــن یطلبهــا  بالتنفیــل الجغرافــي وقائمــة الشــعب التــي ال یســند لمــن یطلبهــا التنفیــل الجغرافــيانظــر قائمــة  
 ).  77و 76حة (صف

 التنفیل الجغرافي  4.2

                     *تونس 

             نابل 65
          بنزرت134 65

            باجة 170102 105
       

            جندوبة 45 215147 150
               زغوان 121166 119 57 54

              الكاف 176 10459 233206 168
             سلیانة 91 99 101122 156192 127
            القیروان 119 173 100 183204 121216 151
سیدي  130 191 172 235 276266 292328 263

د ز
           

          القصرین 80 144 235 128 244 232186 301337 272
         سوسة 195 187 68 187 237 85 204224 215 96 140
        المنستیر 23 204 196 77 195 245 108 227247 120238 163
المھد 44 61 255 241 111 230 272 147 265285 158277 202

ة
       

      صفاقس 104 139 130 197 125 136 234 288 215 320319 226337 270
     قفصة 197 315 281 272 107 100 204 347 242 309 339290 325402 337
    توزر 93 290 408 374 365 200 193 297 440 335 402 432383 459495 430
   قابس 277 134 133 237 272 263 255 191 212 290 344 314 395433 425444 369
   قبلي 115 98 191 248 352 386 377 278 271 327 404 431 427 530467 438549 482
 مدنین192 77 304 211 210 314 349 340 321 268 289 367 421 391 472511 402521 446
تطاوین 24250 127 354 261 260 364 399 390 382 318 339 417 471 441 522561 452571 496

 (تجدر المالحظة أن والیات تونس وأریانة وبن عروس ومنوبة تعتبر فضاء جغرافیا واحدا في احتساب التنفیل). (*) تونس الكبرى 

 جدول المسافات

المبّین في هذا الدلیل یعتبر مؤشرا تقریبیا لمساعدة المترشحین المحرزین  2016مجموع نقاط آخر موجه لسنة 
خالل دورة ما على ترشید اختیاراتهم  وال یمثل بأي حال مقیاسا للحصول على شعبة  2017على بكالوریا 

 .2017التوجیه 
هو مرتبط و  صفة مسبقة بل یخضع للعرض والطلبللحصول على شعبة ما ب 2017 مجموع نقاط ال یتّم تحدید

 بمستوى المترشحین الذین یتنافسون على شعبة معینة.
إن نفاذ طاقة االستیعاب في أي شعبة مرتبط بمدى االقبال علیها من قبل المترشحین فالشعب المطلوبة أكثر 

 .د شاغرة في الدورة الثانیةتنفذ طاقة استیعابها منذ الدورة األولى وبعض الشعب األخرى تبقى فیها مقاع

 ـامّ ھ
 جدا
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یتعــین علــى كــل نــاجح فــي البكالوریــا التثبــت مــن صــحة المعطیــات الشخصــیة الموجــودة علــى ورقــة كلمــة العبــور وفــي صــورة 
وجود خطأ في االسم واللقب بالفرنسیة أو رقم بطاقة التعریف الوطنیة أو الجنس أو تاریخ الوالدة یمكن إصـالحه عبـر الـرابط 

   www.orientation.tnع التوجیه الجامعي "إصالح بعض المعطیات الشخصیة" على موق

 :مجموعتین إلى  )بكالوریا على حدةمن أنواع الكّل نوع (في امتحان البكالوریا  كل الناجحین یتم تقسیم

 التثبت من المعطیات الشخصیة وٕاصالحها  5.2

 مجموعة التوجیه الجامعيو الترتیب   6.2

المترشحین إلى مجموعتین ال یتطابق بالضرورة مع دورتي امتحان البكالوریا إذ یمكن لترتیب ناجح إن تقسیم 
في الدورة الرئیسة حسب صیغته االجمالیة أن یجعله منتمیا  للمجموعة الثانیة للتوجیه الجامعي كما یمكن 

 وعة األولى للتوجیه الجامعي.لترتیب ناجح في دورة المراقبة حسب صیغته االجمالیة أن یجعله منتمیا للمجم

 ـامّ ھ
 جدا

 یمكن إصالح كل المعطیات الشخصیة ما عدا رقم البكالوریا واالسم واللقب بالعربیة.
 یتعین إدراج المعطیات الشخصیة بكل دقة عند تصحیحها.

 المترشح القیام بعملیات التوجیه بعد إصالح المعطیات الشخصیة وتسجیلها یجب على 
 بالمعطیات الصحیحة التي أدرجها على الموقع.
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وال یصــرح بتعیینــه إلیهــا  المبــدئيتوجیهــه هــي شــعب ذات طــابع خصوصــي یخضــع فیهــا المترشــح الختبــار بالمؤسســة بعــد 
 النهائي فیها إال بعد نجاحه في االختبار.

یســند لــه تعیــین مــن بــین فإنــه  فــي حــال إخفــاق المترشــح فــي االختبــارات الخاصــة بإحــدى الشــعب التــي تتطلــب اختبــارات 
اعتمـــادا علـــى مجمـــوع نقـــاط آخـــر موجـــه إلـــى الشـــعبة (علـــى أن ال تكـــون شـــعبة أخـــرى ذات اختبـــار) الموالیـــة  هاختیاراتـــ
 .المطلوبة

أخـرى حسـب مجمـوع  یـارات الموالیـة تسـند لـه شـعبةتخاال أحـدإذا كان مجموع نقاط المترشـح ال یخـول لـه الحصـول علـى  
 .االستیعابه طاقة نقاطه وفي حدود ما تسمح ب

 www.orientation.tn على موقع االختبارات بصفة مبكرة  على مواعید االطالعیمكن  

في شعبة ذات اختبار التوجه للمؤسسة المعنیة الجتیاز االختبار  مبدئیةیتعین على كل مترشح تم قبوله بصفة 
 موقع التوجیه الجامعي.التي یتّم استخراجها من الخاص بالشعبة حسب التاریخ الذي یجده في بطاقة تعیینه 

) بجانب إسم للتعرف على الشعب ذات االختبارات تأكد من وجود هذا الرمز (
 .اإلجازة في جداول االجازات والشعب

محتویاتها لمحة عن و  هامواعیدو  الشعب التي تتطلب اختباراتلإلطالع على 
 www.orientation.tnبصفة مبكرة ینصح بزیارة الموقع 

 .ت مستثناة من دورة إعادة التوجیهالشعب ذات االختبارا

 )(شعب تتطلب اختبارات   7.2

عبر الموقع المجموعة التي ینتمون إلیها وترتیبهم و یمكن لكل المترشحین االطالع على الصیغة اإلجمالیة 
www.orientation.tn 2017جویلیة  13من یوم الخمیس السریة والشخصیة بدایة  العبور ةباستعمال كلم  

 2017جویلیة  10بدایة من یوم   85000) على الرقم SMSالتسجیل في خدمة االرسالیات القصیرة ( أو عبر
    [ or  numérobac]  85000  " ثم "فراغ" ثم "رقم البكالوریا" على الرقم or"وذلك بإرسال كلمة 

 االختبارات فترة إجتیاز

تجرى االختبارات في الفترة المتراوحة 
  2017أوت  10و 04 بین

في التربیة والتعلیم تجرى اختبارات اإلجازة 
 2017أوت  10جویلیة و  27بین 

 النتائج 

 تعلن نتائج االختبارات:
   2017أوت  11 الجمعة في المؤسسات المعنیة یوم   -
 2017 أوت 14یوم االثنین   www.orientation.tnعلى موقع  -
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الناجحین الجدد في امتحان البكالوریا  لفائدةحول التوجیه الجامعي إعالمیة  اأیام تنظم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 كاآلتي: التكوین في التعلیم العالي والخدمات الجامعیةالتوجیه الجامعي ومسالك  حول عملیات لالستفسار

 بمدینة العلوم بتونس. 2017جویلیة  15و 14و 13األیام اإلعالمیة الوطنیة حول التوجیه الجامعي أیام  .1

 األیام اإلعالمیة الجهویة حول التوجیه الجامعي حسب الروزنامة التالیة: .2

المدرسي والجامعي هو أخصائي في مجال التواصل والمرافقة واالرشاد واالعالم والتوجیه، المستشار في االعالم والتوجیه 
 ومن أهّم مشموالته:

تقدیم اعالم محّین وشامل ودقیق لفائدة التالمیذ وأولیائهم حول مسالك التوجیه المدرسي وشعبه ومجاالت التكوین في  -
 التعلیم العالي وآفاقها العلمیة والمهنیة.

 بالتالمیذ ومرافقتهم في بناء مشاریعهم الدراسیة والمهنیة من خالل تربیتهم على االختیار.اإلحاطة  -

 وفي مجال التوجیه الجامعي یساعدك المستشار في االعالم والتوجیه المدرسي والجامعي في:
 التعرف إلى منظومة التوجیه الجامعي وآلیاته ومراحله. -

 والمحّینة حول الشعب الجامعیة وتخّصصاتها وآفاقها.البحث عن مصادر المعلومات الدقیقة  -

 التقییم الموضوعي لمؤّهالتك وقدراتك واستعداداتك. -

االختیار األنسب لمجاالت االختصاص والشعب وترتیبها من خالل المالءمة بین نتائجك الدراسیة ورغباتك ومؤّهالتك  -
 الفردّیة.

 المدرسي والجامعيالمستشار في االعالم والتوجیه   1.3

 األیام اإلعالمیة الوطنیة والجهویة حول التوجیه الجامعي  3.3

االعالم حول التوجیه الجامعي  3

 www.guide-orientation.rnu.tnالدلیل التفاعلي للتوجیه الجامعي   2.3
إدخال جملة عبر لبحث في مختلف العروض المتاحة ان هذا الدلیل المترشحین لمختلف دورات التوجیه الجامعي من یمكّ 

، كما یمّكن الدلیل التفاعلي من تغییر خیارات البحث أو الشعبة  أو المؤسسة أو الجامعةالبكالوریا  نوعمن المعطیات مثل 
آخر  نقاط بتدقیق المعلومات ومطابقتها لما یطلبه المترشح من حیث التخصصات وطاقة االستیعاب ومجموعمما یسمح 

 موجه. 
جازات في جذاذات تعریفیة لمجموعة من الشعب واإل تّم إدراجوفي إطار التنسیق مع الجامعات والمؤسسات الجامعیة 

 واآلفاق العلمیة والمهنیة. التكوین عنلمحة الجامعي تقّدم لتوجیه لدلیل التفاعلي ال
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 الجامعــة المكــان التاریخ

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة بتونس 2017جویلیة  12
 جامعة تونس تونس– 1983أفریل  9، شارع 94 

 المدرسة الوطنیة للمھندسین بتونس 2017جویلیة  14و 13
 المنار تونس -المركب الجامعي 

 جامعة تونس المنار

 2017جویلیة  13 و 12
 المعھد العالي ألصول الدین

 جامعة الزیتونة تونس  -ساحة معقل الزعیم  

 2017جویلیة  12و  11
 بمنوبة المعھد العالي لفنون الملتیمیدیا
 جامعة منوبة المركب الجامعي بمنوبة

 2017جویلیة  10
 كلیة العلوم ببنزرت

 بنزرت -جرزونة 
 قرطاججامعة 

 2017جویلیة  11
 كلیة العلوم اإلقتصادیة والتصرف بنابل

 نابل -نھج الحبیب ثامر 

 مقر جامعة جندوبة 2017جویلیة  10
 جندوبة الشمالیة –المركب الجامعي، شارع إتحاد المغرب العربي 

 جامعة جندوبة
 المعھد العالي للغات التطبیقیة واإلعالمیة بباجة 2017جویلیة  11

 باجة -شارع البیئة 

 المعھد العالي لإلعالمیة بالكاف 2017جویلیة  12
 الكاف -نھج صالح عیّاش  5

 المعھد العالي للفنون والحرف بسلیانة 2017جویلیة  13
 سلیانة الجنوبیة – 1956أوت  13شارع 

 2017جویلیة  13و  12
 المعھد العالي للفنون الجمیلة بسوسة

 جامعة سوسة سوسة 4000 -ساحة المحطة 

 2017جویلیة  12
 كلیتي الصیدلة وطب األسنان

 المنستیر -شارع ابن سیناء 
 جامعة المنستیر

 2017جویلیة  13
 المعھد العالي للفنون والحرف بالمھدیة

 المھدیة -شارع الطاھر الحداد 

 2017جویلیة  11
 المعھد الثانوي ابن رشیق بالقیروان

 القیروان المدینة -نھج أم مالل

 دیسمبر بسیدي بوزید 17المركب الشبابي  2017جویلیة  12 جامعة القیروان

 2017جویلیة  13
 المعھد العالي للفنون والحرف بالقصرین

 القصرین -شارع البیئة 

 2017جویلیة  12و  11
 فضاء میامي سنتر

 جامعة صفاقس صفاقس - 3طریق سیدي منصور كلم 

 بقفصةالمعھد الثانوي الحسین بوزیان  2017جویلیة  13
 جامعة قفصة

 المعھد الثانوي أبو القاسم الشابي بتوزر 2017جویلیة  14

 مقر جامعة قابس 2017جویلیة  14و  13
 قابس 6000 –شارع عمر ابن الخطاب 

 جامعة قابس
 المعھد العالي للتصرف بقابس 2017جویلیة  12

 قابس -شارع الجیالني الحبیب 

 العالي للعلوم اإلنسانیة بمدنینالمعھد  2017جویلیة  14و  13
 مدنین –طریق بن قردان 

 المعھد العالي للفنون والحرف بتطاوین 2017جویلیة  15و 14و  13
 تطاوین -حي المھرجان 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس 2017جویلیة  12و 11و  10
اإلدارة العامة للدراسات  رادس المدینة -نھج القدس 

 التكنولوجیة
 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس 2017جویلیة  12و 11و 10

 صفاقس –البستان  2.5طریق المھدیة كلم 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : لتقییم حظوظه یمكن للمترشح أن یستعین بالعناصر التالیة 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ینصح بـ:
 التقّید بآجال التعمیر في كل دورة. 

 من رمز الشعبة أو اإلجازة عند تعمیر بطاقة االختیارات.التأكد  

 شعبة محددة دون أخرى.ب عدم حصر االهتمام 

 . في الحصول على تعیین أوفرحظوظ  لضمان االختیاراتتعمیر أكثر ما یمكن من  

 تجنب وضع اختیارات عشوائیة غیر مدروسة في نهایة قائمة االختیارات. 
 التأكد من تسجیل االختیارات وطباعة وصل االستالم.  

لـذلك یمكنـه تعمیـر الشـعب  استغالل كل حظوظ التعیین حتى وٕان كانـت ضـئیلة على المترشحیتعّین  ،ترتیب االختیارات عند
أوفـر فـي الحصـول  حظوظـهالتـي تكـون  الشـعب ختیـارالمراتـب الموالیـة یـتم ا وفـي التي یمیل إلیها أكثـر فـي المراتـب األولـى،

 منظومـة التوجیـه الجـامعي خدمة فـي لبرمجیات المسـتایحافظ على الحظوظ المتأكدة في االختیارات الموالیة ألن  علیها وبذلك
 تدرس اختیارات المترشحین مرتبة بصفة تفاضلیة  واحدة بواحدة حسب طاقة االستیعاب في كل شعبة تم اختیارها.

 في التوجیه الجامعيختیارات االترتیب   1.4  

عملیات التوجیه الجامعي  4

ترتیبھ حسب الصیغة االجمالیة في 
 المجموعة التي ینتمي إلیھا

طاقة االستیعاب المفتوحة في الشعب 
 واالجازات حسب نوع البكالوریا

 2016مجموع نقاط آخر موجھ لسنة 
 باعتباره مؤشرا تقریبیا ال غیر
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تعمیر بطاقة "   من خالل الرابط  www.orientation.tn التوجیه الجامعي ر بطاقة االختیارات عبر موقعتعمّ 
 ".االختیارات

تعمیر بطاقة االختیارات  2.4

 االختیارات.یتعین التثبت من رمز الشعب عند تعمیر 
 بإمكان المترشح تغییر اختیاراته متى شاء خالل الفترة المخصصة لدورته.

 یتعین التأكد من تسجیل االختیارات في قاعدة البیانات عند كل تغییر.
 إلى الدورة الموالیة. یتعین على كل مترشح احترام آجال تعمیر بطاقة االختیارات في دورته حتى ال یتم تأجیله

 ـامّ ھ
 جدا
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وباألقسام التحضیریة بفرنسا وبالجامعات  )IPESTبتونس(للدراسة بالمعهد التحضیري للدراسات العلمیة والتقنیة یتم الترشح  
 التالیة: العامة حسب الشروط www.orientation.tnعبر موقع التوجیـه الجـامعي  حصریا والفرنسیة األلمانیة

      .في الدورة الرئیسیة 2017أن یكون المترشح متحصال على بكالوریا  
 .بالنسبة لشعب الریاضیات والعلوم التقنیة والعلوم التجریبیة 20من  16أن یكون المعدل النهائي للبكالوریا یساوي أو یفوق  
 .بالنسبة لشعبة اآلداب 20من  14 للبكالوریا یساوي أو یفـوقأن یكـون المعدل النهائي  

 بتــونسللدراســات العلمیــة والتقنیــة علــى المترشــحین الــذین ســیتم قبــولهم حضــور االجتماعــات االخباریــة بالمعهــد التحضــیري 
مصحوبین بالتصریح على الشرف ممضى ومعرف به والذي یمكـن سـحبه مـن موقـع التوجیـه (طریق سیدي بوسعید المرسى) 

 .وكل متغیب یعتبر متخلیا لتأكید تعیینهمالجامعي ونسخة من بطاقة التعریف الوطنیة 
و موقع التوجیه الجامعي   www.mes.tnعبر موقع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  ولمزید اإلرشادات االطالع 

www.orientation.tn  خصیص منح بت المتعلق 2017ماي   22المؤرخ في  2017لسنة  20عدد على المنشور
بالمعهد التحضیري للدراسات العلمیة والتقنیة بتونس، في امتحان البكالوریا  للدراسة بالخارج ومقاعد  فوقینللمت جامعیة

 .الترشحوضبط اجراءات وشروط 
 كالتالي: بتونسللدراسات العلمیة والتقنیة المعهد التحضیري بمقر  العاشرة صباحاوتعقد االجتماعات االخباریة على الساعة 

 .بفرنسابالنسبة للمقبولین للدراسة   2017جویلیة  10 االثنین یوم 
 .بألمانیابالنسبة للمقبولین للدراسة   2017جویلیة  11 الثالثاء یوم  
 .للدراسات العلمیة والتقنیة بتونسبالمعهد التحضیري بالنسبة للمقبولین للدراسة  2017جویلیة  12 اإلربعاء یوم  

 دورة المتفوقین  3.4

 2017جویلیة  12و 11و 10اإلجتماعات االخباریة أیام 

 ـامّ ھ الطلبة المقبولون في دورة المتفوقین ال یشاركون في بقیة دورات التوجیه الجامعي
 جدا

 85000على الرقم  SMSرسالیات القصیرة اإل 
" ثم "فراغ" ثم "رقم البكالوریا"  orللتعرف على نتیجة توجیهك الجامعي أرسل كلمة "

    [ or  numérobac]  85000  على الرقم

 تعمیر االختیارات عن بعد

 2017جویلیة  05إلى  03من 
 منتصف النهار 2017جویلیة  03من 

 منتصف اللیل 2017جویلیة  05إلى غایة 

 اإلعالن عن النتائج على الموقع

 2017جویلیة  07یوم الجمعة 
 الساعة الثانیة عشرة ظهرا من بدایة
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نوع  الرمز الشعبة االختصاص البلد
عدد البقاعالبكالوریا

 

المعھد التحضیري 
العلمیة والتقنیة  للدراسات
 )IPEST( بتونس

 األقسام 
 التحضیریة

 العلمیـة

 MPSI 99101)( ریاضیات فیزیاء علوم الھندسة
 ریاضیات

80 

 99102 40 (PCSI)علوم الھندسة  كیمیاء فیزیاء

 فرنسا

 األقسام 
 التحضیریة

 العلمیـة

 (MPSI)ریاضیات فیزیاء علوم الھندسة 
99201  

 ذكور

 ریاضیات

8 
99214  

 7 إناث

 )(PCSIفیزیاء كیمیاء علوم الھندسة 
99202  

 5 ذكور
99215  

 5 إناث

 الدراسات 
 )(ECS دراسات التجاریةمرحلة تحضیریة لل التجاریة العلیا

99205  
 ریاضیات ذكور

2 
99216 

 3 إناث 

5MG+2M+2SP+1F+1PH+Max(
3

12Ang   صیغة مجموع النقاط :       (0 ;

 .2017سنة في غرة أكتوبر  21یجب أن ال یتجاوز سن المترشح 
 

 3 اآلداب 99217 یةساإلجازة في اآلداب والحضارة الفرن اإلجازة فرنسا

5MG+3F+2PH+2Ang صیغة مجموع النقاط :          
 

 اإلجازة فرنسا
 )1(انساني -اإلجازة في مسار مزدوج علمي

(licence B- idisciplinaire Majeure-
Mineure) 

العلوم  99218
 3 التجریبیة

5MG+2M+1SP+1SVT+1F+1PH+Max(
3

12Ang ; 0) صیغة مجموع النقاط :       
 

 ألمانیا
 )2(مسار ھندسي الھندسة (ھانوفر)

Bachelor-Master:Génie 
99310 

ریاضیات 
7 

 7 99311 الھندسة (ھایدلبرغ)

5MG+2M+2SP+1F+1PH+ Max(
3

12Ang ; 0) صیغة مجموع النقاط :          
 

 ألمانیا
 )2(مسار ھندسي الھندسة (ھانوفر)

Bachelor-Master:Génie 
99310 

العلوم التقنیة
4 

 4 99311 الھندسة (ھایدلبرغ)

5MG+2M+1SP+1TE+1F+1PH+Max(
3

12Ang ; 0) صیغة مجموع النقاط :          
 

 ألمانیا
 )2(مسار ھندسي الھندسة (ھانوفر)

Bachelor-Master:Génie 
العلوم  99310

 التجریبیة
4 

 4 99311 الھندسة (ھایدلبرغ)

5MG+2M+1SP+1SVT+1F+1PH+Max(
3

12Ang ; 0) صیغة مجموع النقاط :         

 المصطلحات:
 MG المعدل النھائي في البكالوریا M ریاضیات

 F فرنـسیــة SP علوم فیزیائیة
 Ang نقلیزیـةا TE مواد تقنیة

 PH فلسفة SVT علوم الحیاة واالرض

كیمیاء، ریاضیات، فیزیاء، إعالمیة) واالنفتاح في نفس الوقت على العلوم -ھو تكوین مزدوج یھدف إلى التمكن من إحدى العلوم األساسیة :(بیولوجیا )1(
 تكوین ثري ذو جودة وأكثر استجابة لمتطلبات سوق الشغل. االنسانیة (تاریخ، فلسفة، تراث، تعلّمیة، ...).

 ولون في ھذه الشعبة سنة تحضیریة في اللغة األلمانیة قبل الدخول إلى مسار التكوین.)  یزاول الطلبة المقب2(

 )IPEST( بتونسالعلمیة والتقنیة  المعھد التحضیري للدراساتتخصصات ومقاییس الدراسة بالجامعات الفرنسیة واأللمانیة و
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% من بقیة الناجحین في امتحان البكالوریا (المنتمین إلى المجموعة الثانیة)  50تخّص الدورة الثانیة للتوجیه الجامعي 
دلیل ویتولى المترشحون تعمیر بطاقات اختیاراتهم باالعتماد على  الدورة األولى. عیین فيالذین لم یتحصلوا على توكذلك 

 حصریا على موقع التوجیه الجامعينسخة رقمیة في المتوفر لدورة الثانیة با الخاص طاقة االستیعاب
www.orientation.tn  صول على حالمعني بالدورة الثانیة حتى یضمن كل مترشح و  2017جویلیة  25 الثالثاءیوم

 .والتي تحضى باهتمام المترشح مرتبة ترتیبا تفاضلیا أكثر ما یمكن من االختیارات المدروسةتعیین ینصح بتعمیر 

األفضل ترتیبا حسب الصیغة اإلجمالیة  في امتحان البكالوریا % من الناجحین 50تخّص الدورة األولى للتوجیه الجامعي 
ویمكن للمترشحین تعمیر بطاقات اختیاراتهم باالعتماد على دلیل التوجیه الجامعي (المنتمین إلى المجموعة األولى) 

أكثر ما یمكن من االختیارات صول على تعیین ینصح بتعمیر حالمعني بالدورة األولى حتى یضمن كل مترشح ، و 2017
 .تحضى باهتمام المترشح مرتبة ترتیبا تفاضلیا التي المدروسة

 الدورة األولى للتوجیھ الجامعي  4.4

 الدورة الثانیة للتوجیھ الجامعي  5.4

 www.orientation.tnیمكن للمترشح معرفة الدورة التي ینتمي إلیها عبر موقع التوجیه الجامعي 
 االطالع على الصیغة اإلجمالیة، المجموعة والترتیب" " وذلك باستعمال كلمة العبور عبر الرابط 

في صورة تعدیل طاقة االستیعاب بعد نتائج امتحان البكالوریا یتعین على المترشحین المعنیین 
 بالدورة األولى اعتماد طاقة االستیعاب المعدلة والتي یتم نشرها على موقع التوجیه الجامعي.

 ــامّ ھ
 داــج

الدورة 
 األولى

 تعمیر االختیارات عن بعد

 2017جویلیة  21إلى  17من 
 منتصف النهار 2017جویلیة  17من 

 منتصف اللیل 2017جویلیة  21إلى غایة 

 اإلعالن عن النتائج 

 2017جویلیة  25 الثالثاء
 الساعة الثانیة عشرة ظهرا بدایة من

 على موقع التوجیه الجامعي

 یجب التأكد من تسجیل االختیارات وطباعة وصل االستالم.
 .مع وجوب تسجیل االختیارات في كل مرة بإمكان المترشح تغییر اختیاراته متى شاء خالل الفترة المخصصة لدورته

 .الثانیةإلى الدورة  اآلجال المنصوص علیها بالروزنامة أعاله حتى ال یتم تأجیلهیتعین على كل مترشح احترام 
في شعبة ذات اختبار التوجه للمؤسسة المعنیة الجتیاز االختبار  مبدئیةیتعین على كل مترشح تم قبوله بصفة 

 .التوجیه الجامعيموقع التي یتّم استخراجها من الخاص بالشعبة حسب التاریخ الذي یجده في بطاقة تعیینه 
یمكن االطالع على قائمة الشعب التي یتمتع من یطلبها بالتنفیل الجغرافي وقائمة الشعب التي ال یسند لمن 

 ).77و 76(صفحة یطلبها التنفیل الجغرافي 
 www.orientation.tnلموجهین إلى مختلف الشعب على موقع لعند نهایة كل دورة یتم نشر قائمات إسمیة 

 ــامّ ھ
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ویتولى خالل الدورتین األولى والثانیة  تعیینتهم كل المترشحین الذین لم یتحصلوا على الدورة النهائیة للتوجیه الجامعي 
 نسخة رقمیةفي المتوفر  النهائیةلدورة با الخاص دلیل طاقة االستیعابالمترشحون تعمیر بطاقات اختیاراتهم باالعتماد على 

حتى یضمن كل و  2017 أوت 03 الخمیس یومبدایة من   www.orientation.tn حصریا على موقع التوجیه الجامعي
والتي تحضى  أكثر ما یمكن من االختیارات المدروسةصول على تعیین ینصح بتعمیر حالمعني بالدورة النهائیة مترشح 

 .باهتمام المترشح مرتبة ترتیبا تفاضلیا

 الدورة النھائیة للتوجیھ الجامعي  6.4

في صورة عدم تمكن الطالب الجدید من الدراسة في الشعبة التي تم تعیینه فیها ینصح بالقیام بعملیة التسجیل 
من تاریخ  اشهر ال یتجاوز إلدارة المؤسسة في أجل  سحب التسجیلالفعلي في المؤسسة ثم تقدیم طلب 

الن عنها عادة التوجیه التي یتم االعالتسجیل وبذلك ال یعتبر الطالب راسبا كما یمكنه المشاركة في مناظرات إ
 ).21سنة (أنظر صفحة في شهر جانفي من كل 

الدورة 
 الثانیة

 تعمیر االختیارات عن بعد

 2017جویلیة  30إلى  26من 
 منتصف النهار 2017جویلیة  26من 

 منتصف اللیل 2017جویلیة  30إلى غایة 

 اإلعالن عن النتائج 

 2017 أوت 03 الخمیس
 الساعة الثانیة عشرة ظهرا بدایة من

 على موقع التوجیه الجامعي

 الدورة 
 النھائیة

 االختیارات عن بعدتعمیر 

 2017 أوت 05إلى  03من 
 منتصف النهار 2017 أوت 03من 

 منتصف اللیل 2017 أوت 05إلى غایة 

 اإلعالن عن النتائج 

 2017 أوت 08 الثالثاء
 الساعة الثانیة عشرة ظهرا بدایة من

 على موقع التوجیه الجامعي

 یجب التأكد من تسجیل االختیارات وطباعة وصل االستالم.
 .مع وجوب تسجیل االختیارات في كل مرة بإمكان المترشح تغییر اختیاراته متى شاء خالل الفترة المخصصة لدورته

 .الثانیةإلى الدورة  یتعین على كل مترشح احترام اآلجال المنصوص علیها بالروزنامة أعاله حتى ال یتم تأجیله
في شعبة ذات اختبار التوجه للمؤسسة المعنیة الجتیاز االختبار  مبدئیةیتعین على كل مترشح تم قبوله بصفة 

 .موقع التوجیه الجامعيالتي یتّم استخراجها من الخاص بالشعبة حسب التاریخ الذي یجده في بطاقة تعیینه 
یمكن االطالع على قائمة الشعب التي یتمتع من یطلبها بالتنفیل الجغرافي وقائمة الشعب التي ال یسند لمن 

 .)77و 76(صفحة طلبها التنفیل الجغرافي ی
 www.orientation.tnلموجهین إلى مختلف الشعب على موقع لعند نهایة كل دورة یتم نشر قائمات إسمیة 

 ــامّ ھ
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 :وجوباألسباب صحیة یتضمن الملف الطبي المصاحب لمطلب إعادة التوجیه 
 نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للمترشح.  

من موقع التوجیه الجامعي بعد تعمیر االختیارات في  یسحب( نسخة من مطلب إعادة التوجیه ألسباب صحیة عن بعد 
 دورة إعادة التوجیه الجامعي).

 من أقرب مركز صحي عمومي.  یتسلمهاخاصة بالطالب نسخة من بطاقة إرشادات صحیة  

 نسخة من الملف الصحي المدرسي للمترشح ( یرجى االنتباه إلى ضرورة االحتفاظ بالملف األصلي) 

 ظروف تداوي خاصة.تتطلب حالته الصحّیة منذ مدة أو  الطالب یعاني من المرضكل وثیقة طبیة تثبت أن  

تدارك بعض األخطاء التي قد تطرأ خالل تعبیرهم عن رغباتهم، وفي هذه الحالة یؤخذ بعین االعتبار  تمكن المترشحین من
مجموع النقاط وطاقة االستیعاب عند دراسة المطالب دون الحاجة إلى تقدیم ملف ویكتفي المترشح بتعمیر إختیاراته  على 

 .2017أوت  14و  08التوجیه الجامعي خالل دورة إعادة التوجیه بین موقع 

، تجــرى وفــق ضــوابط واجــراءات تحــددها وزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي  اســتثنائیةإعــادة التوجیــه الجــامعي هــي عملیــة 
استیعاب المؤسسات الجامعیة، وهي تهدف باألسـاس إلـى تمكـین المـوجهین فـي دورات التوجیـه وفي حدود ما تسمح به طاقة 

من تعـدیل التعیـین الـذي تحصـلوا علیـه حسـب مجمـوع النقـاط أو التقریـب الجغرافـي بالنسـبة للمـوجهین الـذین  2017الجامعي 
 طلبوا إعادة التوجیه ألسباب صحیة أو اجتماعیة.

 دورة إعادة التوجیھ الجامعي  7.4

إعادة التوجیه ألسباب عادیة  1.7.4  

 ال حاجة لتقدیم ملف أو مطالب كتابیة في إعادة التوجیھ ألسباب عادیة 

  2.7.4 (یتعلق مطلب إعادة التوجیه بالحالة الصحیة للمترشح) صحیة إعادة التوجیه ألسباب   

بعد اإلعالن عن نتائج  الدورة النھائیة  2017ینشر مجموع نقاط آخر موجھ لسنة 
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 :وجوبا یتضمن الملف المصاحب لمطلب إعادة التوجیه ألسباب اجتماعیة 
 نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للمترشح.  
 التعریف الوطنیة لوالدي المترشح.   اتنسخ من بطاق 
من موقع التوجیه الجامعي بعد تعمیر االختیارات  یسحب( نسخة من مطلب إعادة التوجیه ألسباب اجتماعیة عن بعد 

  .في دورة إعادة التوجیه)
 إلثبات الحالة االجتماعیة یجب دعم الملف بوثائق مثل:

 نسخة من بطاقة عالج مجاني شهادة في الخصم من المورد شهادة بیانیة في األجر
 عالج  ذات تعریفة منخفضةنسخة من بطاقة   إعاقةنسخة من بطاقة  مضمون وفاة أحد الوالدین

 نسخ من بطاقات أعداد لإلخوة في سن الدراسة ما یثبت عمل أحد الوالدین بالخارج نسخة من حكم طالق الوالدین
 الناجح في البكالوریا نسخة من عقد زواج  شهادة عمل المترشح أو قرینه وشهادة إقامتة ...

فــي  www.orientation.tnحصــریا عبــر موقــع الــواب ألســباب صــحّیة یتعــین علــى الطالــب تعمیــر مطلــب إعــادة التوجیــه 
لـوزارة التعلـیم العـالي والبحـث للحالـة الصـحّیة ملف مـدعم هذا المطلب مع وٕارسال  2017 أوت 14و 08الفترة المتراوحة بین 

 .مختصة ومستقلة لجنة طبیةتتم دراسة المطالب من قبل و  2017أوت  15قبل یوم الثالثاء العلمي 

إعادة التوجیه ألسباب اجتماعیة  3.7.4  

فــي  www.orientation.tnحصــریا عبـر موقـع الـواب ألسـباب اجتماعیـة یتعـین علـى الطالـب تعمیـر مطلــب إعـادة التوجیـه 
لــوزارة التعلـــیم العـــالي للحالـــة االجتماعیـــة ملـــف مــدعم هـــذا المطلــب مـــع وٕارســـال  2017 أوت 14و 08الفتــرة المتراوحـــة بــین 

 .مختصة ومستقلةاجتماعیة  نةالمطالب من قبل لجتتم دراسة و  2017أوت  15قبل یوم والبحث العلمي 

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة - وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 تونس 1030شارع أوالد حفوز، 

 " على الظرف الخارجي. 2017دورة  –مع كتابة عبارة " مطلب إعادة توجیھ 
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اجتماعیة مدعمة بالوثائق ال یعني الموافقة اآللیة  التوجیه ألسباب صحیة أوإن تقدیم مطالب إعادة 

 جان المختصة. من قبل اللّ 

اجتماعیة أساسا إلى التقریب الجغرافي للمترشح الذي  تهدف عملیة إعادة التوجیه ألسباب صحیة أو

 أو وضعه االجتماعي.تمت الموافقة على ملفه من قبل اللجنة المختصة وذلك مراعاة لحالته الصحیة 

إن حصول المترشح على موافقة اللجنة المختصة ال یعني تعیینه آلیا في الشعبة المطلوبة إنمـا یقع 

 وما تسمح به طاقة االستیعاب. هاختیاراته حسب مجموع نقاط النظر في

 تحتفظ اللجنتان بحقهما في التثبت من الوثائق المقدمة بالطرق التي تراها مناسبة .

ویتم كذلك نشر قائمات اسمیة للذین تمت  2017أوت  31إلعالن عن نتائج إعادة التوجیه بتاریخ یتم ا

 www.orientation.tn إعادة توجیههم حصریا عبر موقع التوجیه الجامعي 

 مستثناة من إعادة التوجیه الجامعي. الشعب ذات االختبارات

یتعین على كل مترشح احترام آجال دورة إعادة التوجیه الجامعي المنصوص علیها بالروزنامة أعاله ولن تؤخذ 
 بعین االعتبار إال الملفات الواردة على مصالح وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في الفترة المتراوحة بین:

2017أوت  15 و أوت 08 
 مطلب یرد بعد هذا التاریخ أو مخالفا للطریقة المعتمدة یعتبر الغیا. وكل

 اإلعالن عن النتائج على الموقع

  2017أوت  31الخمیس یوم 
 على موقع التوجیھ الجامعي :
www.orientation.tn 

 إرسال الملفات

ترسل ملفات إعادة التوجیھ ألسباب صحیة أو 
في الفترة إجتماعیة مدعمة بالوثائق الالزمة 

 المتراوحة بین:
 2017أوت  15أوت و  08

على العنوان التالي : اإلدارة العامة للشؤون 
 الطالبیة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 تونس 1030شارع أوالد حفوز، 

 تعمیر االختیارات عن بعد

 أوت 08بین 
 2017 أوت 14و 

 جدا ــامّ ھ

 دورة    
 إعادة التوجیھ
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بعد الحصول على مقرر المعادلة أن یتقدموا  البكالوریا األجنبیة (شهادة ختم التعلیم الثانوي)یمكن للتونسیین الحاصلین على 
  2017 أوت 10بمطالب في التوجیه الجامعي إلى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مباشرة أو عبر البرید قبل تاریخ 

 ویحتوي المطلب على الوثائق التالیة  :
ى ورق عادي ویتضمن عشرة اختیارات مطلب توجیه جامعي باسم السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي یحرر عل 

ضرورة كتابة  مرتبة ترتیبا تفاضلیا (مع 2017كحد أقصى من بین االجازات والشعب المبینة بدلیل التوجیه الجامعي 
 رمز الشعبة أمام كل اختیار).

 .البكالوریا كشف أعدادنسخة مطابقة لألصل من نسخة من شهادة البكالوریا و  
 لوطنیة.نسخة من بطاقة التعریف ا 
 نسخة من مقرر المعادلة (وثیقة أساسیة للحصول على توجیه جامعي في اآلجال المحددة). 

  ظرفان خالصا معلوم البرید یحمالن عنوان المترشح بكل وضوح ودقة. 

" رقم بكالوریا " لیتمكنوا من معرفة نتائجهم عبر موقع   2017یسند لكل المترشحین من حاملي البكالوریا األجنبیة  لسنة 
www.orientation.tn   2017أوت  31 الخمیسبدایة من یوم. 

ختم التعلیم الثانوي التي تسندها مؤسسات خاصة بالبلد الذي تابع فیه طالب شهادة شهادة البكالوریا أو إلى بالنسبة 
...)، وجوب إتباع منهاج أمریكي، فرنسيلبرنامج  الرسمي المعتمد بالبلد المعني (ل مغایر وفقا لبرنامجالمعادلة دراسته 

 .بالمؤسسة المانحة وبالشهادة ومعادلتهاتقدیم ما یفید االعتراف 

 توجیھ المحرزین على شھادة بكالوریا أجنبیة  8.4

نفس السنة فإن عملیة  في صورة إحراز طالب تونسي على شهادة البكالوریا التونسیة وشهادة ختم تعلیم ثانوي أجنبیة في
 التوجیه الجامعي للمؤسسات الجامعیة ال تتم إال باعتماد األعداد والمعدالت المتحصل علیها في امتحان البكالوریا التونسیة.

 :من التونسیةلباكالوریا ل الشهادة األجنبیةیتكون الملف الخاص بمعادلة     
أو تســحب  مــن إدارة التعلــیم العــالي الخــاص والمعــادالت تســلم االســتمارةبكــل عنایــة وٕامضــاءه، مطلــب معادلــة تعمیــر  

 www.mes.tnمن موقع الواب الخاص بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة. 
 نسخة من إقامة الولي بالبلد المانح للشهادة. 
مصــادق علیهــا مــن  نــاجحبعبــارة شــهادة البكالوریــا أو شــهادة خــتم التعلــیم الثــانوي مختومــة مــن  نســخة مطابقــة لألصــل 

 للشهادة. المختصة بالبلد المانحطرف السلطات 
 ةـــدادیـــــاإلعو ةــــة االبتدائیــــبالمرحلاصة ــــــ) الخسـنة بسـنةل من كشوف أعـداد سـنوات الدراسـة (ـنسخ مطابقة لألص 

 .المرحلة الثانویة) والمتوسطیة(أو
 .بتونسنسخة مطابقة لألصل من شهادة مدرسیة مرفقة بكشف أعداد آخر سنة دراسة  
 .ظرفان خالصا معلوم البرید  یحمالن عنوان طالب المعادلة والترقیم البریدي 
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 www.mesrst.tn/lmd نظام الدراسة في التعلیم العالي  1.5

یشتمل التعلیم العالي على مجموعة مسالك للتكوین في عدة مجاالت تدرس بمؤسسات التعلیم العالي والبحث من كلیات 
ومدارس ومعاهد علیا التي ترجع بالنظر إلى الجامعات واالدارة العامة للدراسات التكنولوجیة بالنسبة الى شبكة المعاهد 

 . www.mes.tnف علیها عبر موقع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العلیا للدراسات التكنولوجیة ، ویمكن التعر 
 ینظم التعلیم العالي حسب نظام یسمى "إمد" مختصر كلمات "إجازة، ماجستیر، دكتوراه".

 .اإلجازة، وتختم مرحلة تكوین تدوم ثالث سنوات بعد البكالوریا 
 .حلة تكوین تدوم سنتین بعد اإلجازةالماجستیر، ویختم مر  
 .الدكتوراه، وتختم مرحلة تكوین وبحث تدوم ثالث سنوات بعد الماجستیر 

باكالوریوس  ان والطب البیطري وــوال یشمل نظام إمد الدراسات الهندسیة والهندسة المعماریة والطب والصیدلة وطب األسن
 األعمال طبقا لخصوصیات هذا التكوین.

 التكوین الجامعي على مستوى اإلجازة في صیغة شهادة وطنیة أساسیة أو تطبیقیة.تنظم عروض 
 

 اإلجازة األساسیة:   
 

من مواصلة التعمق فیه عبر كما تمكنه لطالب تلقي المعرفة األساسیة في االختصاص ل یخولتتضمن تكوینا جامعیا  
الماجستیر المهني في حال رغبته في تكوین تطبیقي وذلك ماجستیر البحث في حال تفوقه  أو عبر شهادة التسجیل في 

 في حدود طاقة االستیعاب.
 

 اإلجازة التطبیقیة:   
 

توفر تكوینا جامعیا تطبیقیا عبر المسالك والتخصصات المفتوحة وتهدف أساسا إلى تمكین الطلبة المحرزین علیها من  
تكوین علمي تطبیقي یسهل اندماجهم الحقا في سوق الشغل كما تمكن الطلبة المتمیزین منهم من الترشح لمتابعة 

 طاقة االستیعاب.دراساتهم العلیا على مستوى شهادة الماجستیر في حدود 

 لدراسة في التعلیم العاليا  5
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هذه المناظرات  تنظمو  ه على تعیین ال یتالءم مع رغباتهفي صورة حصولهي آلیة تمكن الطالب من تعدیل مساره الجامعي 
الترشح إلى أكثر من شعبة وفي للطالب . ویمكن للدراسات التكنولوجیة كل سنة جامعیةواإلدارة العامة الجامعات  من قبل

  حال نجاحه في المناظرة فإنه یتمتع بتسجیل أول في السنة الجامعیة الموالیة.
الجامعات واإلدارة العامة للدراسات ب بواسطة بالغات وشروطها فیها هذه المناظرات وطریقة المشاركةفتح اإلعالن عن  یتم

عن  في حین تجرى االختبارات خالل شهر مارس، كما یتّم اإلعالن عن هذه المناظرات  جانفيخالل شهر التكنولوجیة 
  www.mes.tnواب الجامعات وموقع واب وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مواقع الصحف و  طریق

مباشرة بعد كل دورة من دورات التوجیه  www.inscription.tn الواب ا عبر موقع یتتم عملیات التسجیل الجامعي حصر 
یتعین فإنه ن موقع التسجیل عن بعد یفتح لفترة محددة بعد نتائج التوجیه أل ونظرا ،بالنسبة إلى الناجحین الجدد في البكالوریا

 على الموجهین التسجیل عن بعد حال حصولهم على توجیههم وطباعة وصل خالص معالیم التسجیل.

ویمكن ه من مكاتب البرید ؤ یتضّمن  التسجیل عن بعد دفع معالیم التسجیل باستعمال الدینار اإللكتروني الذي یتم  اقتنا
 www.e-dinar.poste.tn اإلطالع على كیفیة استعماله من خالل موقع الواب  

مؤسسات الخاصة بواب البمواقع في الصحف و یمكن االطالع على معالیم التسجیل من خالل بالغات التسجیل التي تدرج 
یمكن أیضا لكل طالب أن یطلع على معالیم التسجیل الخاصة  ویتم تعلیقها بالمؤسسات.التعلیم العالي والبحث والجامعات 

 للغرض. ةالمخصص الخانةبه من خالل موقع التسجیل عن بعد ویتاح له ذلك بعد إدراج رقم بطاقة تعریفه الوطنیة في 

طبع وصل بعد نفس سنة التوجیه  یتعین على الطالب استكمال التسجیل بالمؤسسة الجامعیة التي وقع توجیهه إلیها في
خالص معالیم التسجیل من موقع التسجیل عن بعد ویرفقه ببقیة الوثائق الالزمة للتسجیل  وذلك حسب اآلجال التي تحددها 

 المؤسسات الجامعیة في بالغات التسجیل.

 التسجیل الجامعي  2.5

 مناظرات إعادة التوجیه الجامعي  3.5  

ؤسسة التي یوجه إلى إدارة الم مطلبألسباب شخصیة عن طریق  یسحب تسجیلهیمكن ألي طالب مرسم بمؤسسة جامعیة أن 
 ینتمي إلیها خالل مدة ال تتجاوز شهرا من تاریخ التسجیل.

 ألسباب شخصّیة التسجیل سحب   

 ألسباب صحّیة التسجیل سحب

تسجیله ألسباب صحیة تقدیم مطلب مصحوب بملف طبي سري إلى إدارة المؤسسة  سحبیتعین على الطالب الذي یرغب في 
 التي ینتمي إلیها شریطة أن ال یكون قد شارك في امتحانات آخر السنة.
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 جامعة عمومیة، تحت إشراف وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي. 
 تونس. 1073نهج ابن ندیم مونبلیزیر  13العنوان البریدي:  
  03 36 90 71 الفاكس: 54 52 90 71 /    48 52 90 71  /69 52 90 71الهاتف:  

مسجلین الللطلبة غیر في بعض التخصصات عن بعد في االجازة أو الماجستیر  االفتراضیة تكوینا تونس تؤمن جامعة
تؤمن الجامعة  كما ن على شهادة البكالوریا على األقل أو على شهادة معترف بمعادلتها لهالیوالمتحصبالمؤسسات الجامعیة 

درسا رقمیا وتفاعلیا مدعما  500أكثر من توفر جامعة تونس االفتراضیة و  اختصاصاتعدة تكوینا مستمرا عن بعد في 
  http://rel.uvt.rnu.tnبتمارین تطبیقیة في عدید االختصاصات والمستویات على العنوان التالي: 

 http://ent.uvt.rnu.tn) على العنوان التالي: Environnement Numérique de Travail محیط عمل رقمي ( و 

 www.uvt.rnu.tnجــامعة تونس االفتراضیة   4.5

 www.cningenieur.rnu.tnالدراسات الهندسیة    5.5
 تنظم الدراسات الهندسیة كما یلي :

تدوم سنتین تدرس أثناءهما البرامج نفسها حسب االختصاص بمختلف المؤسسات الجامعیة المحتضنة  المراحل التحضیریة:
  .مرحلة تكوین المهندسینوتعد هذه المراحل التحضیریة الطالب الجتیاز المناظرات الوطنیة للدخول إلى لمراحل تحضیریة، 

سنوات ویدخلها الطالب على إثر النجاح في إحدى المناظرات الوطنیة الموحدة أو المشاركة عن  3: تدوم التخصصمرحلة 
 . طریق المناظرات الخصوصیة التي تنظم سنویا في الغرض

 جیولوجیا):  -مرحلة تحضیریة (اختصاص بیولوجیا 
 المدرسة الوطنیة للمهندسین بصفاقس الفالحیة بشط مریمالمعهد العالي للعلوم  المعهد الوطني للعلوم الفالحیة بتونس

 بمجاز الباب للمهندسینالمدرسة العلیا  المدرسة العلیا للفالحة بالكافالمدرسة العلیا للصناعات الغذائیة بتونس
 والطبیعیات بتونسكلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء  المدرسة العلیا للفالحة بماطر المدرسة العلیا للفالحة بمقرن

 مرحلة تحضیریة (علمیة أو تقنیة):
 المدرسة العلیا لإلحصاء وتحلیل المعلومات بتونس. المدرسة الوطنیة للمهندسین بصفاقس المدرسة التونسیة للتقنیات

 المدرسة الوطنیة للمهندسین بقرطاج المدرسة الوطنیة للمهندسین بقابس المدرسة الوطنیة للمهندسین بتونس
 المدرسة الوطنیة لإللكترونیك واالتصاالت بصفاقس المدرسة الوطنیة لعلوم اإلعالمیة المدرسة الوطنیة للمهندسین ببنزرت
 بمجاز الباب للمهندسینالمدرسة العلیا  .المدرسة العلیا للمواصالت بتونس المدرسة الوطنیة للمهندسین بسوسة
 المدرسة العلیا للصناعات الغذائیة بتونس المدرسة الوطنیة العلیا للمهندسین بتونس المدرسة الوطنیة للمهندسین بالمنستیر

 المدرسة الوطنیة للمهندسین بقفصة
 كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء 

 والطبیعیات بتونس
 المدرسة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیات 

 المتقدمة ببرج السدریة

كیمیاء" وتقوم إدارة المعهد التحضیري بتحدید  -فیزیاء" و "فیزیاء  -شعبتین: "ریاضیات تضم المرحلة التحضیریة العلمیة 
 المقاییس المعتمدة للترسیم بإحدى الشعبتین وضبطها.
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 ساسي للضباط بمؤسسات التعلیم العالي العسكري على : یشتمل التكوین األ  
 فرع الدراسات في نظام "إمد"             فرع الدراسات الهندسیة                           

 فرع الدراسات الهندسیة   
 یتم التكوین في فرع الدراسات الهندسیة بمؤسسات التعلیم العالي العسكري التالیة :

 في االختصاصات التالیة: العسكریة بفندق الجدیداألكادیمیة  
 هندسة مدنیة. –إلكترومیكانیك  –إتصاالت  –هندسة إعالمیة  –تقنیات األسلحة 

 في االختصاصات التالیة:األكادیمیة البحریة بمنزل بورقیبة  
طاقة ومحركات  –بحریة مالحة  –طاقة وتقنیات بحریة (لفائدة البحریة الوطنیة)  –قیادة السفن وأنظمة بحریة 
 (لفائدة البحریة التجاریة).

 – تیلیمیكانیك –هندسة میكانیكیة  –في االختصاصات التالیة: سیاقة الطائرات  مدرسة الطیران ببرج العامري 
 .جغرفة رقمیة

بالحصـول ویخـتم  (سنتین تحضیریتین و ثالث سنوات في التكـوین الهندسـي )خمس سنوات  یدوم تكوین الضباط المهندسین
الشـــعب ) فـــي دورة رئیســـیة( 2017" ویمكـــن للمتحصـــلین علـــى شـــهادة البكالوریـــا لســـنة الشـــهادة الوطنیـــة لمهنـــدسعلـــى "
لتكــوین أن یشــاركوا فــي منــاظرات االنتــداب بالملفــات، التــي تتضــمن كــذلك فحــص طبــي اوالــراغبین فــي متابعــة هــذا  العلمیــة

 .ومحادثة واختبار نفساني واختبار في الریاضة

 فرع الدراسات في نظام إمد   
 في االختصاصات التالیة:  باالكادیمیة العسكریة بفندق الجدیدیتم التكوین في فرع الدراسات في نظام "إمد"  

 علوم عسكریة.  –علوم قانونیة وتصرف 
الوطنیــة الشــهادة (ثــالث ســنوات "إجــازة" وســنتان "ماجســتیر")  ویخــتم بالحصــول علــى "خمــس ســنوات یــدوم هــذا التكــوین 

والــراغبین فــي  مختلــف الشــعب) فــي دورة رئیســیة( 2017ویمكــن للمتحصــلین علــى شــهادة البكالوریــا لســنة  ".للماجســتیر
متابعة هذا التكوین أن یشـاركوا فـي منـاظرات االنتـداب بالملفـات، التـي تتضـمن كـذلك فحـص طبـي واختبـار نفسـاني واختبـار 

 .ومحادثة في الریاضة

 ة اإلنتداب لمتابعة التكوین بمؤسسات التعلیم العالي العسكري عبر یقع االعالن عن مناظر 
 www.defense.tnوسائل اإلعالم وعبر موقع الواب لوزارة الدفاع الوطني 

 التعلیم العالي العسكري  6.5
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 الخدمات الجامعیة  6

" الخاص بطلبة الجامعات التونسیة وهو 4students.tnتضع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الموقع اإللكتروني "
بة ومختلف المتدخلین في یوفر معلومات تتعلق بكل جوانب الحیاة الجامعیة ویفتح مجاال للتواصل والتفاعل بین الطل

 المجال الجامعي. 
كما توفر للطلبة خدمات جامعیة تؤمنها ثالثة دواوین تتمركز بالشمال والوسط والجنوب. وتتمثل هذه الخدمات في توفیر 

والقروض وتقدیم األكلة الجامعیة ووضع برامج التنشیط الثقافي  المنحالسكن واإلحاطة النفسیة والصحیة للطلبة وٕاسداء 
 والریاضي.

یتعین على الطالب التقدم بطلب إلكتروني للحصول على منحة أو قرض جامعیین أو سكن(*) وذلك إثر حصوله على 
 تعیین وفق اإلجراءات واآلجال التي تحددها دواوین الخدمات الجامعیة.

 للطلبة اإلطالع على كیفیة االنتفاع  بمختلف هذه الخدمات بزیارة مواقع الواب التالیة:یمكن لمزید المعلومات 

 دواوین الخدمات الجامعیة  1.6

 www.oouc.rnu.tn : بسوسة دیوان الخدمات الجامعیة للوسط   
  – 4071سوسة  134ص.ب. رقم  -العنوان: شارع خلیفة القروي حي خزامة الغربیة 

 73.275.893 - 73.275.892  -  73.275.891الهاتف: 
والمنســـتیر والمهدیـــة والقیـــروان یقـــدم هـــذا الـــدیوان خـــدمات جامعیـــة للطلبـــة المســـجلین بالمؤسســـات الجامعیـــة بوالیـــات سوســـة 

 والقصرین وسیدي بوزید.

 www.ooun.rnu.tn:  دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس    
  1002 -نهج مالي تونس 09العنوان: 
 71.782.145 - 71.782.489رقمي االرشادات:    71.785.191الهاتف: 
الـدیوان خــدمات جامعیـة للطلبـة المسـجلین بالمؤسســات الجامعیـة بوالیـات تـونس وأریانــة وبـن عـروس ومنوبـة وباجــة یقـدم هـذا 

 وجندوبة والكاف وسلیانة وبنزرت ونابل وزغوان.
یتعّین على الطلبة الراغبین في تقدیم مطالـب سـكن جـامعي التقّیـد باآلجـال المبینـة بروزنامـة تسـجیل مطالـب السـكن الجـامعي 

ســاعة بعــد صــدور نتــائج التوجیــه الجــامعي لكــل  48(خــالل  www.ooun.tnر موقــع دیــوان الخــدمات الجامعیــة للشــمال عبــ
 دورة ) بالنسبة للطلبة الموجهین إلى المؤسسات التعلیمیة بالشمال.

الخـــدمات الجامعیـــة للشـــمال حســـب روزنامـــة الســـكن یقـــع اعـــالم الطلبـــة المســـجلین بنتـــائج مطالـــب الســـكن عبـــر موقـــع دیـــوان 
 2017/2018الجامعي لسنة 
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ــیم العــالي والبحــث التالیــة هــو مــن مشــموالت المؤسســات )*( إن تــوفیر الســكن الجــامعي لفائــدة الطلبــة المعینــین بمؤسســات التعل
 االتصال بهذه المؤسسات: الطالببإمكان  بالخدمةالمذكورة أدناه ولإلطالع على إجراءات االنتفاع 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت بتونس المعاهد العلیا للتربیة البدنیة بقصر سعید وصفاقس والكاف
 معهد الغابات والمراعي الغابیة بطبرقة المدارس العلیا للفالحة بمقرن والكاف وماطر وشط مریم

ــیم العــ ـــات مرتبطــة بضــغوطات الحیـللطلبــة الــذین یمــّرون بصعوبــالي والبحــث العلمــي ـتتــیح وزارة التعل  اة الیومیــة الدراســیة أوـــ
 فــي الجامعــات بمكاتــب اإلصــغاء واإلرشــاد بالوســط الجــامعي أخصــائیین نفســانیینإمكانیــة مراجعــة  الشخصــیة العائلیــة أو

 ومؤسسات التعلیم العالي ودواوین الخدمات الجامعیة واألحیاء والمبیتات ومراكز الصحة الجامعیة.
إحاطـة نفسـیة فردیـة تشـمل اإلصـغاء  من و تؤّمن هذه المكاتب خدمات مجانیة في إطار السریة المطلقة  لفائدة جمیع الطلبة

ٕاحاطــة نفســیة جماعیــة تشــمل أنشــطة اإلعــالم والتحســیس حــول مختلــف أبعــاد الحیــاة الطالبیــة و رشــاد والمســاعدة النفســیة واإل
 وحصص الحوار والتواصل الجماعي لتمكینهم من التعبیر عن مشاغلهم الیومیة.

لجامعیــة وحســب مواعیــد كامــل الهیاكــل المــذكورة بصــفة مســتمرة طیلــة الســنة ا یین بعنــاوینباألخصــائیین النفســان یــتم االتصــال
   .عبر الهاتف أو في مكاتبهم أو عبر البرید االلكتروني المبّین بمواقع الجامعات ودواوین الخدمات الجامعیة أیام األسبوع

tunisie.com-www.masu       :(216+) 71 24 17 28 الفاكس:     (216+) 71 24 08 72 - 71 24 06 51 الھاتف 

 : تقدم تعاونیة الحوادث المدرسیة والجامعیة الخدمات التالیة
 العالج المجاني لفائدة الطالب المتضرر من حادث جامعي بالمستشفیات العمومیة بعد االستظهار بشهادة تكفل بحادث. 
قانونها األساسي ونظامها تسدید مصاریف معالجة الطالب المتضرر من حادث جامعي بالمصحات الخاصة حسب  

 الداخلي وذلك بعد االستظهار بالوثائق المثبتة لذلك.
 تمكین ولي المتضرر من استرجاع ثمن األدویة كامال عند عدم توفرها بصیدلیة المستشفى العمومي. 
لي وذلك حسب قانونها األساسي ونظامها الداخ تتكفل  التعاونیة بتنقل المصاب إلى المؤسسة االستشفائیة للعالج 

 بعد االستظهار بالوثائق المثبتة لذلك.
 إرجاع منح السقوط المستمر حسب قانونها األساسي ونظامها الداخلي. 
 القیام بالحمالت الوقائیة. 
 .تنظیم ملتقیات صیفیة حول اإلسعافات األولیة لفائدة الطلبة 
 برامج سنویة لتوزیع نظارات طبیة وسماعات طبیة وكراسي متحركة. 
 مادیة للطلبة المعوزین وذوي االحتیاجات الخصوصیة والقاصرین عن الحركة العضویة.إعانات  

 www.oous.rnu.tn دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس :   
 74.243.731- 74.243.614الهاتف : /   3018صفاقس  1094ص.ب   -  0.5العنوان:  طریق المطار كلم 

یقدم هذا الدیوان خدمات جامعیة للطلبة المسجلین بالمؤسسات الجامعیة بوالیات صفاقس وقابس وقفصة ومدنین وتطاوین 
 وقبلي وتوزر.

 تعاونیة الحوادث المدرسیة والجامعیة  2.6  

 اإلحاطة النفسیة للطلبة  3.6
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 المفتوحة للناجحین الجدد في البكالوریا مقّسمة لثمانیةعروض التكوین ) 27(بدایة من الصفحة تبین الجداول الموالیة 
 مجاالت مبوبة كالتالي: 
27ص  اللغات واآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 1

35ص  والفنون والسیاحة والصحافة والریاضة والتنشیط التربیة 2

41ص  الحقوق والعلوم القانونیة 3

42ص  العلوم اإلقتصادیة وعلوم التصرف 4

48ص  العلوم االساسیة والدراسات التكنولوجیة 5

68ص  الهندسة المعماریة والمراحل التحضیریة للدراسات الهندسیة 6

71ص  الطبیةالدراسات الطبیة وشبه  7

74ص  العلوم الفالحیة والبیوتكنولوجیا والبیئة 8

 :أهم المصطلحات المستخدمة ولتسهیل مقروئیة جداول الشعب واالجازات نبّین في ما یلي
 مجموع الشعب واإلجازات األساسیة والتطبیقیة التي یتضمنها المجال التكویني.تمثل  اإلجازات: 

 : تتمثل في الصیغة المعتمدة الحتساب مجموع النقاط في الشعبة أو اإلجازة المعنیة. المقاییس 
اإلدارة  أو امعةـاص تحت إشراف الجــالي والبحث التي تدرس االختصــمؤسسة التعلیم الع المؤسسة والجامعة : 

 .العامة للدراسات التكنولوجیة

الحاالت یباشر  أغلبفي و تفریع لإلجازات یرمي إلى تدقیق المعارف والمهارات المستوجبة  يه: اتصالتخصّ  
 المترشح التخصص الذي یرغب فیه بعد نهایة جذع مشترك. 

مـة نـوع البكالوریـا للشـعبة ءیتعین على المترشح التقید بشروط االلتحاق بمختلف الشعب وخاصـة مال : نوع البكالوریا 
 المطلوبة.

تّم تحدید طاقة االستیعاب الواردة بهذا الّدلیل قبل الّتعّرف على نتائج البكالوریـا لهـذا، یمكـن لـوزارة  :االستیعاب اقة ـط 
 عن الّنتائج الّنهائّیة للبكالوریا بدورتیها. اإلعالننقصانا إثر  زیادة أوجزئیا تعدیلهـا  الّتعلیم العالي والبحث العلمي

مؤشــرا تقریبیــا لحــاملي بكالوریــا  2016: یعتبــر مجمــوع نقــاط آخــر موجــه لســنة  2016مجمــوع آخــر موجــه لســنة  
 .2017وال یمثل بأي حال مقیاسا للحصول على أي شعبة خالل دورة التوجیه الجامعي  2017

 2017اإلجازات والشعب المفتوحة في دورة التوجیه الجامعي   7

 أو حسب نوع البكالوریا حسب الجامعات  اطالع على دلیل التوجیه الجامعي مبوبلمترشح االل یمكن
وكذلك في صیغة دلیل تفاعلي على الموقع  www.orientation.tn التوجیه الجامعي موقععلى 

www.guide-orientation.rnu.tn 
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 اإلجازة األساسیة 
 في اللغة واآلداب والحضارة 

 العربیة
 

 سنوات (أمد) 3
 

T=FG+A 
 
 

 العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة بتونسكلیة 
 اللغة واآلداب والحضارة العربیة10101 جامعة تونس

 100.82 77 آداب
 119.43 2 أخرى بكالوریات

 كلیة اآلداب والفنون واإلنسانیات بمنوبة
 اللغة واآلداب والحضارة العربیة11101 جامعة منوبة

 99.86 70 آداب
 116.75 2 أخرى بكالوریات

 المعھد العالي للغات بتونس
 اللغة واآلداب والحضارة العربیة12101 جامعة قرطاج 

 98.73 54 آداب
 123.41 2 أخرى بكالوریات

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بتونس
 اللغة واآلداب والحضارة العربیة13101 جامعة تونس المنار

 98.45 48 آداب
 107.02 2 أخرى بكالوریات

 المعھد العالي للغات بنابل
 اللغة واآلداب والحضارة العربیة20101 جامعة قرطاج 

 96.52 35 آداب
 108.25 2 أخرى بكالوریات

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بسوسة
 اللغة واآلداب والحضارة العربیة30101 جامعة سوسة

 102.05 81 آداب
 117.45 2 أخرى بكالوریات

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس
 اللغة واآلداب والحضارة العربیة40101 جامعة صفاقس

 94.53 63 آداب
 115.79 2 أخرى بكالوریات

 المعھد العالي للغات بقابس
 اللغة واآلداب والحضارة العربیة50101 جامعة قابس 

 99.32 37 آداب

 95.44 2 أخرى بكالوریات

 المعھد العالي للعلوم االنسانیة بمدنین
 اللغة واآلداب والحضارة العربیة51101 جامعة قابس

 92.28 39 آداب
 94.41 2 أخرى بكالوریات

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 في االنسانیات بقفصة

 جامعة قفصة
 اللغة واآلداب والحضارة العربیة60101

 86.24 78 آداب

 - 2 أخرى بكالوریات

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بالقیروان
 اللغة واآلداب والحضارة العربیة70101 جامعة القیروان

 90.62 80 آداب

 100.52 2 أخرى بكالوریات

 اإلجازة األساسیة 
 في اللغة واآلداب والحضارة 

 اإلنقلیزیة
 

 سنوات (أمد) 3
 

T=FG + Ang 
 
 

 اإلنسانیة واالجتماعیة بتونسكلیة العلوم 
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة10102 جامعة تونس

 114.40 67 آداب
 102.55 45 اقتصاد وتصرف
 125.17 28 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والفنون واإلنسانیات بمنوبة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة11102 جامعة منوبة

 114.28 45 آداب
 98.78 30 اقتصاد وتصرف
 122.1 19 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات بتونس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة12102 جامعة قرطاج

 126.52 43 آداب
 118.88 29 اقتصاد وتصرف
 133.24 18 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بتونس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة13102 جامعة تونس المنار

 122.54 23 آداب
 100.49 16 اقتصاد وتصرف
 130.21 10 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 في االنسانیات بتونس

 جامعة تونس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة14102

 114.05 27 آداب
 78.19 18 اقتصاد وتصرف
 124.07 11 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات بنابل
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة21102 جامعة قرطاج

 116.27 17 آداب
 83.30 11 اقتصاد وتصرف
 125.99 7 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بسوسة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة30102 جامعة سوسة

 123.77 47 آداب
 86.45 31 اقتصاد وتصرف
 131.95 20 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات المطبقة  بالمكنین
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة31102 جامعة المنستیر

 105.50 38 آداب
 69.18 26 اقتصاد وتصرف
 113.67 16 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 في االنسانیات بالمھدیة

 جامعة المنستیر
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة32102

 110.62 31 آداب

 84.72 21 اقتصاد وتصرف

 111.95 13 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة40102 صفاقسجامعة 

 118.28 44 آداب
 81.36 30 اقتصاد وتصرف
 115.12 18 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات بقابس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة50102 جامعة قابس

 101.18 36 آداب
 112.75 24 اقتصاد وتصرف

 102.83 15 أخرىبكالوریات 

 المعھد العالي للعلوم االنسانیة بمدنین
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة51102 جامعة قابس

 86.30 19 آداب
 - 13 اقتصاد وتصرف
 104.5 8 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة
 في اإلنسانیات بقفصة 

 جامعة قفصة
 واآلداب والحضارة اإلنقلیزیةاللغة 60102

 81.41 46 آداب
 85.13 31 اقتصاد وتصرف
 93.76 19 بكالوریات أخرى

نوع 
 البكالوریا

 طاقة 
 االستیعاب

مجموع 
 آخر موجھ

 2016 

 اآلداب واللغات والعلوم االنسانیة واالجتماعیة       1
   التخصصات               الرمز            الـمؤسســة والجامعة                        اإلجازات والمقاییس      
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 اإلجازة األساسیة 
 في اللغة واآلداب 

 والحضارة اإلنقلیزیة
  سنوات (أمد) 3

T=FG + Ang 

 
 

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بالقیروان
 والحضارة اإلنقلیزیةاللغة واآلداب 70102 جامعة القیروان

 76.30 128 آداب
 87.28 85 اقتصاد وتصرف
 96.66 53 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 في االنسانیات بسبیطلة

 جامعة القیروان
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة71102

 82.64 38 آداب

 93.47 25 اقتصاد وتصرف

 87.55 16 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بجندوبة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة80102 جامعة جندوبة

 83.85 30 آداب
 - 20 اقتصاد وتصرف
 101.84 13 بكالوریات أخرى

بباجة للغات التطبیقیة واإلعالمیةالمعھد العالي 
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة81102 جامعة جندوبة

 84.47 34 آداب
 78.70 23 اقتصاد وتصرف
 98.32 14 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 في االنسانیات بالكاف

 جامعة جندوبة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة82102

 90.25 17 آداب
 88.82 12 اقتصاد وتصرف

 104.61 7 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة 
 في اللغة والحضارة 

 واألدب الفرنسي
  سنوات (أمد) 3

T=FG+F 

 
 

 بتونس واالجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة 
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي10103 جامعة تونس

 92.61 79 آداب
 101.23 26 بكالوریات أخرى

 والفنون واإلنسانیات بمنوبةكلیة اآلداب 
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي11103 جامعة منوبة

 87.07 59 آداب
 107.62 20 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات بتونس
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي12103 جامعة قرطاج

 87.58 75 آداب
 111.85 25 بكالوریات أخرى

 للعلوم اإلنسانیة بتونسالمعھد العالي 
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي13103 جامعة تونس المنار

 88.83 36 آداب
 107.51 12 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات بنابل
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي20103 جامعة قرطاج

 94.24 33 آداب
 106.55 11 بكالوریات أخرى

 والعلوم اإلنسانیة بسوسةكلیة اآلداب 
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي30103 جامعة سوسة

 98.97 85 آداب
 108.25 28 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي40103 جامعة صفاقس

 76.52 48 آداب
 84.67 16 بكالوریات أخرى

 العالي للغات بقابسالمعھد 
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي50103 جامعة قابس

 82.62 38 آداب
 89.52 13 بكالوریات أخرى

 بمدنین للعلوم اإلنسانیةالمعھد العالي 
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي51103 قابسجامعة 

 85.90 27 آداب

 77.11 9 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 بقفصة اإلنسانیاتفي 

 جامعة قفصة
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي60103

 77.19 47 آداب

 82.16 16 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 بتوزرفي االنسانیات 

 جامعة قفصة
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي61103

 82.62 39 آداب

 88.19 13 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بالقیروان
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي70103 جامعة القیروان

 82.97 65 آداب
 83.19 22 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بجندوبة
 الفرنسياللغة والحضارة واألدب 80103 جامعة جندوبة

 83.76 53 آداب
 85.84 18 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة
 في اللغة واآلداب

 والحضارة اإلسبانیة
 سنوات (أمد) 3

T=FG+Esp 
 المادة االختیاریة إسبانیة إجباریة

 كلیة اآلداب والفنون واإلنسانیات بمنوبة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانیة10104 جامعة منوبة

 105.36 23 آداب

 125.02 6 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات بتونس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانیة11104 جامعة قرطاج

 107.30 24 آداب

 129.52 6 بكالوریات أخرى

 المطبقة  بالمكنینالمعھد العالي للغات 
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانیة30104 المنستیرجامعة 

 94.33 45 آداب

 116.70 11 بكالوریات أخرى

 بقابسالمعھد العالي للغات 
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانیة50104 قابسجامعة 

 91.29 19 آداب

 118.34 5 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة 
 یةیطالفي اللغة واآلداب والحضارة اإل

 )سنوات (أمد 3  
T=FG+It 

 االختیاریة إیطالیة اجباریةالمادة 

 كلیة اآلداب والفنون واإلنسانیات بمنوبة
 یةیطالاللغة واآلداب والحضارة اإل10105 جامعة منوبة

 105.81 23 آداب

 127.02 6 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات بتونس
 یةیطالاللغة واآلداب والحضارة اإل11105 جامعة قرطاج

 106.07 20 آداب

 129.47 5 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس
 یةیطالاللغة واآلداب والحضارة اإل40105 جامعة صفاقس

 97.72 34 آداب

 123.95 9 بكالوریات أخرى

 

 
 األساسیة أو التطبیقیةالمفتوحة بعد الجذع المشترك في اإلجازة  حتى تكون اختیاراتك محكمة ومتبّصرة اطلع على التخصصات

نوع 
 البكالوریا

 طاقة 
 االستیعاب

مجموع 
 آخر موجھ

 2016 

 اآلداب واللغات والعلوم االنسانیة واالجتماعیة       1
   التخصصات               الرمز            الـمؤسســة والجامعة                        اإلجازات والمقاییس      



29 

 

 
 
 
 

 
 

 اإلجازة األساسیة 
انیةلمفي اللغة واآلداب والحضارة األ

 سنوات (أمد) 3
 

T=FG+All 
 

 إجباریة المادة االختیاریة ألمانیة
 

 

 كلیة اآلداب والفنون واإلنسانیات بمنوبة
 انیةلماللغة واآلداب والحضارة األ10106 جامعة منوبة

 99.77 23 آداب

 131.25 6 أخرىبكالوریات 

 المعھد العالي للغات بتونس
 انیةلماللغة واآلداب والحضارة األ11106 جامعة قرطاج

 109.86 20 آداب

 137.84 5 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 في االنسانیات بالمھدیة

 جامعة المنستیر
 انیةلماللغة واآلداب والحضارة األ30106

 93.12 67 آداب

 111.74 17 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات بقابس
 انیةلماللغة واآلداب والحضارة األ50106 جامعة قابس

 92.29 19 آداب

 132.22 5 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للعلوم االنسانیة بمدنین
 انیةلماللغة واآلداب والحضارة األ51106 جامعة قابس

 88.65 20 آداب

 90.70 5 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة
 الروسیةفي اللغة واآلداب والحضارة 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للغات بتونس
 الروسیةاللغة واآلداب والحضارة 10107 جامعة قرطاج

 88.30 17 آداب

 105.05 3 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة
 الصینیةفي اللغة واآلداب والحضارة 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للغات بتونس
 الصینیةاللغة واآلداب والحضارة 10108 جامعة قرطاج

 90.04 17 آداب

 118.47 3 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة
 األنتروبولوجیا في 

 االجتماعیة والثقافیة
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 العالي للعلوم اإلنسانیة بتونسالمعھد 
 األنتروبولوجیا االجتماعیة والثقافیة10118 جامعة تونس المنار

 93.57 26 آداب
 81.61 13 اقتصاد وتصرف
 102.90 4 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بسوسة
 األنتروبولوجیا االجتماعیة والثقافیة30118 جامعة سوسة

 92.90 19 آداب
 76.00 9 اقتصاد وتصرف
 95.90 3 بكالوریات أخرى

 ساسیةاإلجازة األ
 في علم االجتماع

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 بتونس واالجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة 
10120 جامعة تونس

 الدیموغرافیا
 علم اجتماع الثقافة والعائلة واالتصال

 علم اجتماع العمل والتنمیة والبیئة 

 99.29 31 آداب
 94.56 15 اقتصاد وتصرف
 107.52 5 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بتونس
 علم اجتماع الثقافة والعائلة واالتصال11120 جامعة تونس المنار

 علم اجتماع العمل والتنمیة والبیئة

 93.23 51 آداب
 94.93 26 اقتصاد وتصرف
 102.60 9 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس
 علم االجتماع40120 جامعة صفاقس

 96.38 38 آداب
 83.94 19 اقتصاد وتصرف
 103.30 6 بكالوریات أخرى

 یةساساإلجازة األ
 في علم النفس

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 بتونس واالجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة 
 علم النفس10121 جامعة تونس

 101.82 17 آداب
 118.17 26 علوم تجریبیة

 100.26 14 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بتونس
 علم النفس11121 جامعة تونس المنار

 105.57 22 آداب
 119.97 33 علوم تجریبیة

 104.45 18 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة
  في الفـلــسـفـة

 سنوات (أمد) 3 
T=FG 

 بتونس واالجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة 
 الفـلــسـفـة10122 جامعة تونس

 91.29 42 آداب
 102.26 2 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بتونس
 تاریخ الفلسفة والفلسفة العامة11122 جامعة تونس المنار

 االیتیقا والفلسفة السیاسیة
 86.03 69 آداب

 100.47 4 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس
 الفـلــسـفـة40122 جامعة صفاقس

 78.07 40 آداب
 89.26 2 بكالوریات أخرى

 بالقیروانكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة 
 الفـلــسـفـة70122 جامعة القیروان

 73.54 44 آداب
 83.79 2 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة
 في التاریخ

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 بتونس واالجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة 
 التاریخ10123 جامعة تونس

 84.65 40 آداب
 98.81 4 بكالوریات أخرى

 والفنون واإلنسانیات بمنوبةكلیة اآلداب 
 التاریخ11123 جامعة منوبة

 70.89 51 آداب
 89.17 6 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بسوسة
 التاریخ30123 جامعة سوسة

 85.20 60 آداب
 80.30 7 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس
 التاریخ40123 جامعة صفاقس

 71.44 38 آداب
 78.45 4 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بجندوبة
 التاریخ80123 جامعة جندوبة

 74.94 25 آداب
 86.41 3 بكالوریات أخرى
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 اإلجازة األساسیة 
 یافالجغرافي 

 سنوات (أمد)3 
T=FG 

 

 بتونس واالجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة 
 یافالجغرا10124 تونسجامعة 

 82.77 35 آداب

 93.50 9 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والفنون واإلنسانیات بمنوبة
 یافالجغرا11124 جامعة منوبة

 75.57 46 آداب

 89.12 11 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بسوسة
 یافالجغرا30124 جامعة سوسة

 91.38 37 آداب

 84.20 9 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس
 یافالجغرا40124 جامعة صفاقس

 78.17 28 آداب

 69.31 7 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بجندوبة
 یافالجغرا80124 جامعة جندوبة

 80.97 22 آداب

 75.10 6 بكالوریات أخرى

 تاریخ الفنفي اإلجازة األساسیة 
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 المعھد العالي لمھن التراث بتونس
 الفنون القدیمة والوسیطة10125 جامعة تونس

 الفنون الحدیثة والمعاصرة

 69.23 29 آداب

 95.32 3 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة 
 تاریخ الفنعلم اآلثار وفي 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 كلیة اآلداب والفنون واإلنسانیات بمنوبة
 تاریخ الفن واآلثار 10166 بالتعاون مع جامعة كمبلو نانسي جامعة منوبة

 74.43 45 آداب

 85.74 5 بكالوریات أخرى

 بصفاقسكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة 
 علم اآلثار وتاریخ الفن40166 جامعة صفاقس

 80.69 32 آداب

 87.14 4 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة 
 ةفي العلوم اإلسالمی

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 بتونس للحضارة اإلسالمیةالمعھد العالي 
10138 جامعة الزیتونة

 حضارة إسالمیة 
 أصول الدین 
 الفقھ وأصولھ

 والحدیثن آالقر

 88.40 45 آداب

 95.47 5 بكالوریات أخرى

 بالقیروان للعلوم اإلسالمیةالمعھد العالي 
70138 جامعة الزیتونة

 الخطابة واالتصال
 الفقھ المقارن والقانون

 األدیان المقارنة وحوار الحضارات

 - 54 آداب

 - 6 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة 
 في العلوم الشرعیة 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي ألصول الدین بتونس
10139 جامعة الزیتونة

 الشریعة والقانون
 الحضارة االسالمیة

 ن والحدیثآالقر
 أصول الدین

 االقتصاد والمالیة االسالمیة

 87.25 139 آداب

 100.30 15 بكالوریات أخرى

 یة ساساإلجازة األ
 وتقنیات علم اآلثارمناھج في 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بالقیروان
 مناھج وتقنیات علم اآلثار70162 جامعة القیروان

 76.58 33 آداب

 87.37 2 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة 
 في الخدمة االجتماعیة

 سنوات (أمد ) 3
T=FG 

المعھد الوطني للشغل والدراسات االجتماعیة 
 بتونس 

 قرطاج جامعة
10355 

 تنمیة اجتماعیة
 إحاطة ودفاع اجتماعي

 95.90 32 آداب

 - 6 اقتصاد وتصرف

 اإلجازة التطبیقیة 
 في الفرنسیة

 سنوات (أمد) 3
T=FG+F 

 المعھد العالي للغات بتونس
 مھن الوساطة الثقافیة10148 جامعة قرطاج

 87.76 28 آداب

 108.90 7 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات بنابل
21148 جامعة قرطاج

 اإلدارة والتصرف
 

 87.23 35 آداب
 106.69 9 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات المطبقة بالمكنین
 اإلدارة والتصرف30148 جامعة المنستیر

 80.83 61 آداب
 95.79 15 أخرىبكالوریات 

 كلیة األداب والعلوم االنسانیة بصفاقس
 فرنسیة األعمال40148 جامعة صفاقس

 88.30 23 آداب
 93.35 6 بكالوریات أخرى

 بمدنین للعلوم اإلنسانیةالمعھد العالي 
 المھن الثقافیة/  اإلدارة و االقتصاد/  االتصال 50148 جامعة قابس

 81.08 29 آداب
 84.49 7 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 في اإلنسانیات بتوزر

 جامعة قفصة
 المھن الثقافیة/  اإلدارة و االقتصاد/  االتصال 61148

 79.15 47 آداب

 86.54 12 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بجندوبة
 المھن الثقافیة /  اإلدارة و االقتصاد/  االتصال 80148 جامعة جندوبة

 فرنسیة األعمال
 76.61 22 آداب

 94.87 6 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 في اإلنسانیات بالكاف

جندوبة جامعة
 االتصال 81148

 82.67 18 آداب

 89.53 5 بكالوریات أخرى
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في االنقلیزیة

 سنوات (أمد) 3
T=FG+Ang 

 المعھد العالي للغات بتونس
 اإلتصال11149 جامعة قرطاج

 118.52 38 آداب
 99.06 26 اقتصاد وتصرف
 119.87 16 بكالوریات أخرى

 نسانیة بتونسالمعھد العالي للعلوم اإل
 والعالقات الدولیة االنقلیزیة12149 جامعة تونس المنار

 133.37 18 آداب
 101.03 12 اقتصاد وتصرف
 159.02 7 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 بتونسفي اإلنسانیات 

 جامعة تونس
 انقلیزیة األعمال13149

 120.66 20 آداب
 105.78 13 اقتصاد وتصرف
 137.86 8 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 في اإلنسانیات بزغوان

 جامعة تونس
 األعمال انقلیزیة20149

 104.15 24 آداب
 79.75 16 اقتصاد وتصرف
 117.30 10 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات بنابل
 انقلیزیة األعمال21149 جامعة قرطاج

 112.37 12 آداب
 77.92 8 اقتصاد وتصرف
 112.70 5 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات المطبقة بالمكنین
 انقلیزیة األعمال31149 جامعة المنستیر

 104.95 36 آداب
 84.94 24 اقتصاد وتصرف
 115.46 15 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس
 انقلیزیة األعمال40149 جامعة صفاقس

 107.61 34 آداب
 83.62 23 اقتصاد وتصرف
 114.57 14 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات بقابس
 األعمالانقلیزیة 50149 جامعة قابس

 100.11 13 آداب
 113.32 9 اقتصاد وتصرف
 107.03 6 بكالوریات أخرى

 بمدنین للعلوم االنسانیةالمعھد العالي 
 انقلیزیة األعمال51149 جامعة قابس

 90.37 18 آداب
 - 12 اقتصاد وتصرف
 104.04 7 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 بسبیطلة اإلنسانیاتفي 

 جامعة القیروان
 انقلیزیة األعمال71149

 89.32 34 آداب
 - 23 اقتصاد وتصرف
 98.60 14 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات التطبیقیة
 بباجة اإلعالمیةو  

 جامعة جندوبة
 انقلیزیة األعمال80149

 80.00 34 آداب
 84.89 23 اقتصاد وتصرف
 95.90 14 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 في اإلنسانیات بالكاف

 جامعة جندوبة
 انقلیزیة األعمال81149

 82.56 11 آداب
 96.33 7 اقتصاد وتصرف
 108.60 5 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بجندوبة
 انقلیزیة األعمال82149 جامعة جندوبة

 83.67 13 آداب
 84.94 9 اقتصاد وتصرف
 78.29 6 بكالوریات أخرى

تدریس اللغة  اإلجازة التطبیقیة في
 االنقلیزیة في التعلیم األساسي

 سنوات (أمد) 3
T=FG+Ang 

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 بتونسنسانیات في اإل

 تونسجامعة 
 االنقلیزیة في التعلیم األساسيتدریس اللغة 10150

 116.30 24 آداب

 112.77 9 اقتصاد وتصرف

 129.55 8 بكالوریات أخرى

 الترجمةاإلجازة التطبیقیة في 
 سنوات (أمد) 3

T=FG 
 المعھد العالي للغات المطبقة بالمكنین

 الترجمة30147 جامعة المنستیر

 87.74 35 آداب

 78.84 12 اقتصاد وتصرف

 97.26 13 بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة 
 لغة اإلشاراتفي 
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بتونس
 لغة االشارات10119 جامعة تونس المنار

 93.23 7 آداب

 99.25 11 تجریبیة علوم

 94.57 6 بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة في الروسیة
 سنوات (أمد) 3

T=FG 
 المعھد العالي للغات بتونس

 سیاحة و تراث10153 جامعة قرطاج
 83.49 18 آداب

 97.20 2 بكالوریات أخرى
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  اإلجازة التطبیقیة في اإلسبانیة
 سنوات (أمد) 3

T=FG+Esp 
المادة االختیاریة اسبانیة إجباریة     

 كلیة اآلداب والفنون واإلنسانیات بمنوبة
 اإلسبانیة10154 جامعة منوبة

 88.84 23 آداب

 120.13 6 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بتونس
 تجارة دولیة11154 جامعة تونس المنار

 87.71 19 آداب

 122.82 5 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بالقیروان
 اإلسبانیة70154 جامعة القیروان

 98.31 28 آداب

 106.09 7 بكالوریات أخرى

بباجة اإلعالمیةالمعھد العالي للغات التطبیقیة و 
 سیاحة و تراث80154 جامعة جندوبة

 - 23 آداب

 - 6 بكالوریات أخرى

 اإلیطالیة اإلجازة التطبیقیة في 
 سنوات (أمد) 3

T=FG+It  
 المادة االختیاریة إیطالیة اجباریة

 

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بتونس
 تجارة دولیة10155 جامعة تونس المنار

 102.97 19 آداب
 124.97 5 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات بنابل
 اقتصاد وتصرف20155 جامعة قرطاج

 87.12 20 آداب

 116.89 5 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 في االنسانیات بالمھدیة

 جامعة المنستیر
 تجارة دولیة30155

 98.85 36 آداب

 112.97 9 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات المطبقة بالمكنین
 سیاحة و تراث31155 المنستیرجامعة 

 82.37 42 آداب

 103.52 10 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للغات بقابس
 تجارة دولیة50155 جامعة قابس

 اقتصاد وتصرف
 102.67 22 آداب

 102.49 6 بكالوریات أخرى

 األلمانیة اإلجازة التطبیقیة في 
 سنوات (أمد) 3

T=FG+All  
 إجباریة االختیاریة ألمانیةالمادة 

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بتونس
 تجارة دولیة10156 جامعة تونس المنار

 90.14 19 آداب

 119.20 5 بكالوریات أخرى

بباجة اإلعالمیةالمعھد العالي للغات التطبیقیة و 
 اقتصاد80156 جامعة جندوبة

 - 23 آداب

 - 6 بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة في حفظ 
 الممتلكات الثقافیة وترمیمھا 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالى لمھن التراث بتونس
 حفظ الممتلكات الثقافیة وترمیمھا 10161 جامعة تونس

 84.22 25 آداب
 92.14 11 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والفنون واإلنسانیات بمنوبة
 حفظ اللوحات على القماش وترمیمھا 11161 جامعة منوبة

 82.09 20 آداب

 80.63 9 بكالوریات أخرى

 بتونس للحضارة اإلسالمیةالمعھد العالي 
 حفظ الوثائق وترمیمھا 12161 جامعة الزیتونة

 71.99 14 آداب

 87.53 6 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون الجمیلة بسوسة
المحافظة على العقارات وترمیمھا (الصخور  30161 جامعة سوسة

 المنحوتة، الفسیفساء، المساحات المزوقة)

 86.07 15 آداب

 90.34 6 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس
 حفظ الممتلكات الثقافیة وترمیمھا 40161 جامعة صفاقس

 77.29 15 آداب

 77.70 6 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بقابس
 تھیئة الحجارة ومشتقاتھا في الجنوب الشرقي 50161 جامعة قابس

 من البالد التونسیة
 77.14 17 آداب

 81.62 7 بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة 
 في علم االجتماع

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 بتونس واالجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة 
 العمل التنموي و المشاریع الصغرى11163 تونسجامعة 

 94.00 31 آداب
 93.25 18 اقتصاد وتصرف
 114.46 3 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس
 الوساطة و الخدمة االجتماعیة40163 جامعة صفاقس

 التنمیة المحلیة و العمل المستقل

 94.75 30 آداب
 73.60 17 وتصرفاقتصاد 

 97.95 2 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 بقفصة اإلنسانیاتفي 

 جامعة قفصة
 علم اجتماع المؤسسة60163

 تنمیة الموارد البشریة للمؤسسة

 93.57 56 آداب
 90.81 32 اقتصاد وتصرف
 91.00 5 بكالوریات أخرى

 اآلثاراإلجازة التطبیقیة في 
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بتونس
 اآلثار 10167 جامعة تونس المنار

 79.21 52 آداب

 104.22 3 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بالقیروان
 التصرف في التراث األثري و تنمیتھ70167 جامعة القیروان

 77.03 28 آداب

 87.10 2 بكالوریات أخرى
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 اإلجازة التطبیقیة في الجغرافیا
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 بتونس واالجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة 
 التھیئة الترابیة10168 جامعة تونس

 92.89 8 آداب
 90.11 5 ریاضیات

 94.64 3 تجریبیة علوم
 80.23 19 اقتصاد وتصرف

 70.59 14 تقنیةالعلوم ال
 92.36 3 علوم اإلعالمیة

 بمنوبةكلیة اآلداب والفنون واإلنسانیات 
 الجغرافیا11168 جامعة منوبة

 84.41 9 آداب
 88.62 6 ریاضیات

 82.27 3 تجریبیة علوم
 75.80 21 اقتصاد وتصرف

 81.61 16 تقنیةالعلوم ال
 83.80 3 علوم اإلعالمیة

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بسوسة
 المحیطجغرافیة التھیئة و 30168 جامعة سوسة

 97.51 7 آداب
 92.18 5 ریاضیات

 90.68 2 تجریبیة علوم
 73.27 17 اقتصاد وتصرف

 75.97 13 تقنیةالعلوم ال
 100.74 2 علوم اإلعالمیة

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس
 الخرائطیة40168 جامعة صفاقس

 80.24 4 آداب
 81.31 3 ریاضیات

 76.09 2 تجریبیة علوم
 78.23 11 اقتصاد وتصرف

 76.18 8 تقنیةالعلوم ال
 81.54 2 علوم اإلعالمیة

 التاریخاإلجازة التطبیقیة في 
 والتقنیات السمعیة البصریة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 بتونس واالجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة 
 السمعیة البصریةالتاریخ والتقنیات 10169 جامعة تونس

 86.47 14 آداب

 93.27 6 بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة في التراث
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 المعھد العالى لمھن التراث بتونس
 الطبیعي التراث10170 جامعة تونس

 69.25 53 آداب

 84.20 3 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بسوسة
 مھن التراث30170 سوسةجامعة 

 84.85 29 آداب
 93.27 2 بكالوریات أخرى

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس
 مھن التراث40170 جامعة صفاقس

 82.66 27 آداب
 82.76 2 بكالوریات أخرى

التراث الثقافي اإلجازة التطبیقیة في
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 بتونسالمعھد العالى لمھن التراث 
 تثمین التراث الثقافي10171 جامعة تونس

 73.13 53 آداب

 90.97 3 بكالوریات أخرى

 التراث  اإلجازة التطبیقیة في
 والتقنیات السمعیة البصریة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 
 في اإلنسانیات بالكاف

 جامعة جندوبة
 السمعیة البصریةالتراث والتقنیات 80172

 77.10 16 آداب

 79.25 7 بكالوریات أخرى

 الزخرفة  اإلجازة التطبیقیة في
 التراثیة وتقنیاتھا

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للفنون والحرف بالقصرین
 الزخرفة التراثیة وتقنیاتھا70173 جامعة القیروان

 77.15 27 آداب

 95.00 12 بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة 
 في فنون التراث اإلسالمي

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي ألصول الدین بتونس
 فنون التراث اإلسالمي10260 جامعة الزیتونة

 المطبقة على الفنون اإلسالمیة االملتیمیدی

 85.97 14 آداب
 83.57 2 ریاضیات

 82.59 2 علوم تجریبیة
 71.41 14 وتصرف اقتصاد

 73.15 4 تقنیةالعلوم ال
 86.15 4 عالمیةعلوم اإل

 اإلجازة التطبیقیة
 في التدخل االجتماعي 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

المعھد الوطني للشغل والدراسات االجتماعیة 
 بتونس 

 قرطاج جامعة
10548 

 رعایة وإدماج
 تنمیة محلیة 

 التدخل مع األسرة والطفولة

 96.50 26 آداب

 - 6 اقتصاد وتصرف
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 مرحلة تحضیریة
 عربیة :لغات وآداب  

 سنتان 

 للدراسات األدبیة  التحضیريالمعھد 
 )1(  اإلنسانیة بتونسوالعلوم 

   جامعة تونس
 آداب ولغات  مرحلة تحضیریة10190

 ( إختصاص عربیة) 

 122.54 33 (4)آداب   

  بكالوریات أخرى
(4) 11 131.06 

 )1( كلیة اآلداب والفنون واإلنسانیات بمنوبة
 آداب ولغات  مرحلة تحضیریة11190  جامعة منوبة

 ( إختصاص عربیة) 

 98.06 27 (4)آداب   

  بكالوریات أخرى
(4) 9 106.22 

 مرحلة تحضیریة
 فرنسیة :لغات وآداب  

 سنتان 

 للدراسات األدبیة  التحضیريالمعھد 
 )1(  اإلنسانیة بتونسوالعلوم 

 جامعة تونس
 آداب ولغات  مرحلة تحضیریة10191

 ( إختصاص فرنسیة)

 122.54 24 (4)آداب   

  بكالوریات أخرى
(4) 8 131.06 

 )1( كلیة اآلداب والفنون واإلنسانیات بمنوبة
 آداب ولغات  مرحلة تحضیریة11191 جامعة منوبة

 ( إختصاص فرنسیة)

 101.10 27 (4)آداب   

  بكالوریات أخرى
(4) 9 119.63 

 مرحلة تحضیریة
 انقلیزیة :لغات وآداب  

 سنتان 

 للدراسات األدبیة  التحضیريالمعھد 
 )1(  بتونس اإلنسانیةوالعلوم 

 نسجامعة تو
 آداب ولغات  مرحلة تحضیریة10192

 ( إختصاص انقلیزیة)

 122.54 33 (4)آداب   

  بكالوریات أخرى
(4) 11 131.06 

 )1( كلیة اآلداب والفنون واإلنسانیات بمنوبة
 آداب ولغات  مرحلة تحضیریة11192 جامعة منوبة

 ( إختصاص انقلیزیة)

 119.00 27 (4)آداب   

  بكالوریات أخرى
(4) 9 136.48 

 مرحلة تحضیریة 
 تاریخ :  علوم إنسانیة
 سنتان 

 للدراسات األدبیة  التحضیريالمعھد 
 )1(  اإلنسانیة بتونسوالعلوم 

 جامعة تونس
 

  مرحلة تحضیریة علوم إنسانیة10193
 )اختصاص تاریخ(

 94.20 23 (2)آداب   

  بكالوریات أخرى
(3) 8 102.28 

 مرحلة تحضیریة 
  جغرافیا:  علوم إنسانیة
 سنتان 

  مرحلة تحضیریة علوم إنسانیة10194
 )اختصاص جغرافیا(

 94.20 23 (2)آداب   

  بكالوریات أخرى
(3) 8 102.28 

 مرحلة تحضیریة 
  فلسفة:  علوم إنسانیة
 سنتان 

  مرحلة تحضیریة علوم إنسانیة10195
 )فاسفةاختصاص (

 94.20 15 (2)آداب   

  بكالوریات أخرى
(3) 5 102.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2017سنة في غرة سبتمبر  20أن ال یتجاوز سن الطالب(ة)  یشترط )1(

  .ن تتوج باجتیاز مناظرة الدخول لدار المعلمین العلیا أو مواصلة الدراسة في إطار السنة الثالثة من نظام اإلجازةیتدوم الدراسة سنت    

T= FG+(A+ANG+F)/3  (4)                T=FG+(A+F+ANG+PH)/4 (3)                       T=  FG+(A+HG+F+PH)/4  (2)     

 سنة في تاریخ إجراء المناظرة والذین: 24یقبل بدار المعلمین العلیا الطلبة الذین لم یتجاوز سنھم 

ل تحضیریة)  ازات أساسیة ومراح ة : إج یة واالنقلیزی  أنھوا بنجاح السنة الثانیة من التعلیم العالي في المواد األدبیة ( العربیة والفرنس
ا دار أ ة تجریھ اظرة وطنی ق من ن طری یریة) ع ل تحض یة ومراح ازات أساس فة : إج ا والفلس اریخ والجغرافی انیة ( الت وم االنس والعل

 المعلمین العلیا.
اء -زاولوا دراستھم في اختصاصات العلوم األساسیة ( الریاضیات  ة  -الفیزیاء والفیزی اظرة الوطنی اح المن ازوا بنج ن اجت اء) مم كیمی

 للدخول إلى مدارس المھندسین وبعد نجاحھم في اختبارات الشفاھي بدار المعلمین العلیا.

ازة وتدوم الدراسة بدار المعلمین العلیا ثالث  سنوات تفضي إلى  ة إج نة الثالث ز ( الس اظرة التبری ح لمن ة  –الترش ن المرحل ى م نة األول الس
ز ) ویُ  –التحضیریة إلعداد مناظرة التبریز  اظرة التبری داد من ى  نُ كَّمَ السنة الثانیة  من المرحلة التحضیریة إلع رزوا عل ذین أح ذ ال التالمی

 التبریز واألحسن ترتیبا ومواظبة من سنة رابعة بطلب منھم وحسب إمكانیات المؤسسة وذلك للشروع في إعداد أطروحة دكتوراه.
 و تمكن دار المعلمین العلیا كل الطلبة المنتدبین من ظروف دراسیة طیبة مع إقامة ومنحة وتعدّ إلى اجتیاز مناظرات التبریز.

 دار المعلمین العلیا
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 اإلجازة األساسیة
 في التربیة البدنیة

سنوات (أمد) 3  
T=FG 

 المعھد العالي للریاضة والتربیة البدنیة 
 بقصر السعید
 جامعة منوبة

 التربیة البدنیة 10450
 103.10 156 ریاضة

 بكالوریات أخرى
(*) 17 128.88 

المعھد العالي للریاضة والتربیة البدنیة 
 بصفاقس

صفاقسجامعة   
 التربیة البدنیة 40450

 77.26 149 ریاضة

 بكالوریات أخرى
(*) 17 131.04 

 المعھد العالي للریاضة والتربیة البدنیة بقفصة
 جامعة قفصة

 التربیة البدنیة 60450
 89.81 119 ریاضة

 بكالوریات أخرى
(*) 13 114.35 

 المعھد العالي للریاضة والتربیة البدنیة بالكاف
 جامعة جندوبة

 التربیة البدنیة 80450
 84.05 212 ریاضة

 بكالوریات أخرى
(*) 24 116.36 

 اإلجازة التطبیقیة
 في التدریب الریاضي

سنوات (أمد) 3  
T=FG 

 المعھد العالي للریاضة والتربیة البدنیة 
 بقصر السعید
 جامعة منوبة

 التدریب الریاضي 10448
 92.32 41 ریاضة

 بكالوریات أخرى
(*) 5 116.52 

 اإلجازة التطبیقیة
 في التسییر الریاضي

سنوات (أمد) 3  
T=FG 

 المعھد العالي للریاضة والتربیة البدنیة بالكاف
 جامعة جندوبة

إدارة البنى التحتیة الریاضیة وتنظیم  80446
 التظاھرات

 91.17 40 اقتصاد وتصرف

 104.32 4 بكالوریات أخرى

األساسیة في المسرحاإلجازة   
 و فنون العرض

 )( سنوات (أمد ) 3
T=FG 

 المعھد العالي للفن المسرحي بتونس
 جامعة تونس

 فنون الممثل 10200
 مسرح الناشئة

جمیع أنواع 
 87.93 60 البكالوریا

 المعھد العالي للموسیقى و المسرح بالكاف
 جامعة جندوبة

 فنون الممثل 80200
 التربیة المسرحیة

أنواع جمیع 
 71.12 42 البكالوریا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .)7(صفحة  )  أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات(
 (*) یتضمن الجدول اآلتي اإلجراءات المتعلقة بالدخول إلى المعاھد العلیا للریاضة و التربیة البدنیة  

 الشروط التالیة :تخضع عملیة التوجیھ إلى شعبة التربیة البدنیة إلى 

 في مادة التربیة البدنیة كشرط أساسي من ضمن الشروط الخاصة بعملیة التوجیھ الجامعي. 20من  16اعتماد معدل  
على  یتم تسجیل الطلبة الموجھین للدراسة بالمعاھد العلیا للریاضة والتربیة البدنیة على إثر النجاح في االختبار الطبي المعمق الذي یتعین 

بعد الحصول على موعد   2017أوت  28و 17المترشح إجراؤه في أحد مراكز الطب وعلوم الریاضة خالل الفترة المتراوحة بین 
بالجدول أسفلھ، و ال تعتبر عملیة التوجیھ الجامعي نھائیة إال  المذكورةمن بین المراكز  من مقّر سكناهالمركز األقرب مسبق بالھاتف من 

بعد استظھار المترشح إثر الفحص الطبي لشھادة طبیة تأھیلیة لاللتحاق بالمعھد العالي للریاضة والتربیة البدنیة من أحد مراكز الطب 
 .وعلوم الریاضة

 
 لطبمركز ا

 مركز الطب رقم الھاتف العنوانوعلوم الریاضة
 رقم الھاتف العنوانوعلوم الریاضة

 المنزه –شارع محمد علي عقید  تونس
 )385/313(رقم المكتب 

71 237 277
 455 239 73سوسة 4000القاعة المغطاة الحي األولمبي  سوسة 977 237 71

 530 200 76 2100قفصة   - 2طریق توزر كلم  قفصة 205 78 7100الكاف  -طریق بولیفة  الكاف
 270 238 77 القیروان 3100شارع فاس  القیروان 237 72 نابل 8000شارع الطیب المھیري  نابل
 866 466 73 المنستیر 5060المركب الریاضي البلدي  المنستیر 222 75نھج الواحة سانیة الباي قابس البالد  قابس

    680 74 صفاقس  - 3طریق المطار كلم  صفاقس

 :الوثائق الالزمة للقیام بالفحص الطبي

 .بطاقة التعریف الوطنیةنسخة من  
 صورة شمسیة. 
 الملف الصحي المدرسي. 
 ) تدفع كمعلوم إجراء الفحص الطبي مباشرة لدى المركز المعني.15دینارا ( مبلغ خمسة عشر 

 والتربیة البدنیة  بالنسبة لبكالوریا غیر الریاضة المعاھد العلیا للریاضة   (*)

نوع 
 البكالوریا

 طاقة 
 االستیعاب

مجموع 
 آخر موجھ

 2016 

 الفنون والسیاحة والصحافة والریاضة والتنشیطالتربیة و       2
   التخصصات               الرمز            الـمؤسســة والجامعة                        اإلجازات والمقاییس      



36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجازة األساسیة
 في الموسیقى و العلوم الموسیقیة

 سنوات (أمد ) 3
)( 

T=FG 

 المعھد العالي للموسیقى بتونس
10201 جامعة تونس

 موسیقى وعلوم موسیقیة
 أداء الموسیقى العربیة 

 أداء الموسیقى الغربیة 

جمیع أنواع 
 91.48 120 البكالوریا

 المعھد العالي للموسیقى بسوسة
 الموسیقى والعلوم الموسیقیة 30201 جامعة سوسة

 موسیقى وأداء
جمیع أنواع 

 74.77 120 البكالوریا

 المعھد العالي للموسیقى بصفاقس
أنواع جمیع  موسیقى وعلوم موسیقیة40201 جامعة صفاقس

 75.04 100 البكالوریا

 المعھد العالي للفنون والحرف بقابس
جمیع أنواع  موسیقى وعلوم موسیقیة50201 جامعة قابس

 80.97 36 البكالوریا

 المعھد العالي للفنون والحرف بقفصة
جمیع أنواع  موسیقى وعلوم موسیقیة60201 جامعة قفصة

 79.11 30 البكالوریا

 للموسیقى والمسرح بالكافالمعھد العالي 
80201 جامعة جندوبة

 موسیقى وعلوم موسیقیة 
 أداء الموسیقى العربیة 
 أداء الموسیقى الغربیة

جمیع أنواع 
 75.39 42 البكالوریا

 اإلجازة األساسیة
 في الفنون التشكیلیة

 سنوات (أمد ) 3
T=FG 

 المعھد العالي للفنون الجمیلة بتونس
10202 جامعة تونس

 التصویر الفتوغرافي  
 خزف  -رسم        
 حفر  -نحت       

 93.00 41 آداب

 97.23 122 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون الجمیلة بنابل
 نحت - حفر –خزف  –رسم زیتي 20202 جامعة قرطاج

 71.84 34 آداب

 71.20 101 بكالوریات أخرى

 بسوسة المعھد العالي للفنون الجمیلة
 رسم-خزف –حفر  –نحت   -فنون وسائطیة 30202 جامعة سوسة

  

 91.95 12 آداب

 86.16 36 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بصفاقس
 خزف -رسم  –نسیج  –حفر  –نحت 40202 جامعة صفاقس

 74.41 25 آداب

 70.20 75 بكالوریات أخرى

 والحرف بقابسالمعھد العالي للفنون 
 نحت -خزف    -رسم زیتي 50202 جامعة قابس

 82.99 14 آداب

 71.86 43 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بتطاوین
 التصویر الفتوقرافي –نسیج  –نحت  –خزف 51202 جامعة قابس

 79.90 22 آداب

 86.72 65 بكالوریات أخرى

 والحرف بالقصرینالمعھد العالي للفنون 
 خزف70202 جامعة القیروان

 80.69 8 آداب

 75.89 24 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة 
 في التصمیم

 سنوات (أمد ) 3
T=FG 

 المعھد العالي للفنون الجمیلة بتونس
10207 جامعة تونس

 الفضاء:ھندسة داخلیة
 المنتوج: االبتكار الصناعي

 الصورة: اشھار خطي

 100.72 28 آداب

 - 28 علوم التقنیةال

 109.15 83 بكالوریات أخرى

 المدرسة العلیا لعلوم وتكنولوجیات التصمیم
11207 جامعة منوبة

 تصمیم الصورة
 تصمیم الفضاء
 تصمیم المنتوج

 100.68 22 آداب

 - 22 علوم التقنیةال

 113.95 66 بكالوریات أخرى

 الجمیلة بسوسة المعھد العالي للفنون
30207 جامعة سوسة

 المنتوج: االبتكار الصناعي
 الصورة: اشھار خطي
 الفضاء: ھندسة داخلیة

 105.20 16 آداب

 - 16 علوم التقنیةال

 114.03 47 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بصفاقس
40207 جامعة صفاقس

 الفضاء:ھندسة داخلیة
 االبتكار الصناعيالمنتوج: 

 الصورة: اشھار خطي

 88.55 29 آداب

 - 29 علوم التقنیةال

 101.70 86 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بقابس
 الفضاء:ھندسة داخلیة50207 جامعة قابس

 الصورة: اشھار خطي

 92.38 17 آداب

 - 17 علوم التقنیةال

 81.85 52 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بسیدي بوزید
 الفضاء:ھندسة داخلیة60207 جامعة القیروان

 المنتوج : ابتكار صناعي

 77.73 15 آداب

 - 15 علوم التقنیةال

 75.49 45 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بسلیانة
 تصمیم80207 جامعة جندوبة

 80.28 16 آداب

 - 16 علوم التقنیةال

 71.53 47 بكالوریات أخرى
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 اإلجازة األساسیة
 )( في علوم اإلعالم واالتصال

   سنوات (أمد) 3
T= FG+(A+ANG+F+Ph) /4 

 معھد الصحافة وعلوم األخبار
 علوم اإلعالم واالتصال 10220 جامعة منوبة

 108.78 48 آداب

 101.02 17 وتصرف اقتصاد

 108.09 22 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة 
 في علوم المعلومات

 سنوات (أمد) 3
T=FG+F 

 المعھد العالي للتوثیق بتونس
 علوم المعلومات10361 جامعة منوبة

 98.20 15 آداب

 104.02 22 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة 
 في الوساطة و تقنیات 

 )( التنشیط الثقافي 
  سنوات (أمد ) 3

T=FG  
 بدنیة إجباریةتربیة 

 المعھد العالي للتنشیط الشبابي والثقافي 
 ببئر الباي

 جامعة تونس
 الوساطة وتقنیات التنشیط الثقافي10443

 92.15 46 آداب

 104.58 20 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة في تربیة الطفل
 )( سنوات (أمد) 3

T=FG 

المعھد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج درمش 
 تربیة الطفل10470 جامعة قرطاج

 98.25 27 آداب

 116.85 11 بكالوریات أخرى

 اإلجازة األساسیة 
 في التربیة المختصة

  سنوات (أمد) 3
T=FG  

 تربیة بدنیة اجباریة 

 المعھد العالي للتربیة المختصة 
جمیع أنواع  التربیة المختصة 10473 جامعة منوبة

 100.35 50 البكالوریا

 اإلجازة التطبیقیة
 في التنشیط السیاحي 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 التربیة البدنیة إجباریة

المعھد العالي للدراسات التطبیقیة في 
 اإلنسانیات بسبیطلة

 جامعة القیروان
 وارشاد سیاحي  التنشیط السیاحي 70440

 72.39 52 آداب

 - 19 ریاضة

 72.21 24 بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة في التنشیط 
 السیاحي والثقافي

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 التربیة البدنیة إجباریة

 المعھد العالي للموسیقى والمسرح بالكاف
 التنشیط السیاحي والثقافي 80442 جامعة جندوبة

 85.67 20 آداب

 - 7 ریاضة

 74.32 9 بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة 
 في الفنون التشكیلیة 

 سنوات (أمد ) 3
T=FG 

 المعھد العالي للفنون الجمیلة بنابل 
 بلور   -نسج  -خزف  20249 جامعة قرطاج

 التصویر الفوتوغرافي
 89.63 9 آداب 

 91.85 28 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون الجمیلة بسوسة 
 لتصویر الفوتوغرافيا 30249 جامعة سوسة

 95.27 19 آداب 

 93.62 56 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بصفاقس 
 40249 جامعة صفاقس

 فسیفساء 
 لتصویر الفوتوغرافيا

 79.52 20 آداب 

 78.03 60 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بقابس 
 فوتوغرافیا  -خزف 50249 جامعة قابس

 85.11 9 آداب 

 78.29 27 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بتطاوین 
 حفر   -نسج  -خزف  51249 جامعة قابس

 التصویر الفوتوغرافي

 81.65 22 آداب 

 - 65 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بالقیروان 
 فسیفساء - نسج  - بلور  - خزف 70249 جامعة القیروان

 81.11 12 آداب 

 70.20 35 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بسلیانة 
 فتوغرافیا -فسیفساء  – نحت –خزف  80249 جامعة جندوبة

 - 11 آداب 

 79.30 33 بكالوریات أخرى
 
 
 
 

 

 

 

 .)7(صفحة  )  أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات(
 www.orientation.tnعلى مواعید االختبارات ومحتویاتھا بصفة مبكرة ینصح بزیارة الموقع  لإلطالع       
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 اإلجازة التطبیقیة
 التربیة والتعلیمفي 

)(  

 سنوات (أمد ) 3

 

 
T = FG + (A+ F)/2 

 

 

 السن القصوى
 2017سنة في غرة أكتوبر  21 

 

 

 

 
A  اللغة العربیة : 
F اللغة الفرنسیة : 

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة
 في االنسانیات بزغوان 

 جامعة تونس
 والتعلیم التربیة 20477

 109.07 75 آداب 
 122.45 37 ریاضیات

 131.03 87 علوم تجریبیة 
 131.56 25 اقتصاد وتصرف

 138.18 12 علوم التقنیة ال
 98.39 12 علوم اإلعالمیة 

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة
 في االنسانیات بالمھدیة 

 جامعة المنستیر
 والتعلیم التربیة 30477

 112.42 136 آداب 
 125.83 68 ریاضیات

 138.31 158 علوم تجریبیة 
 142.07 45 اقتصاد وتصرف

 146.58 23 علوم التقنیة ال
 100.62 23 علوم اإلعالمیة 

 المعھد العالي للغات بقابس
 والتعلیم التربیة 50477 جامعة قابس

 106.27 60 آداب 
 117.58 30 ریاضیات

 128.62 70 علوم تجریبیة 
 129.01 20 اقتصاد وتصرف

 135.86 10 علوم التقنیة ال
 94.29 10 علوم اإلعالمیة 

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بمدنین
 والتعلیم التربیة 51477 جامعة قابس

 - 45 آداب 
 - 23 ریاضیات

 - 53 علوم تجریبیة 
 - 15 اقتصاد وتصرف

 - 8 علوم التقنیة ال
 - 8 علوم اإلعالمیة 

 المعھد العالي للفنون والحرف بتطاوین 
 والتعلیم التربیة 52477 جامعة قابس

 - 60 آداب 
 - 30 ریاضیات

 - 70 علوم تجریبیة 
 - 20 اقتصاد وتصرف

 - 10 علوم التقنیة ال
 - 10 علوم اإلعالمیة 

 المعھد العالي لعلوم وتكنولوجیا الطاقة بقفصة
 والتعلیم التربیة 60477 جامعة قفصة

 98.97 150 آداب 
 105.71 75 ریاضیات

 116.45 175 علوم تجریبیة 
 122.66 50 اقتصاد وتصرف

 125.95 25 علوم التقنیة ال
 78.49 25 علوم اإلعالمیة 

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة
 في االنسانیات بسبیطلة 

 جامعة القیروان
 والتعلیم التربیة 70477

 - 45 آداب 
 - 23 ریاضیات

 - 53 علوم تجریبیة 
 - 15 اقتصاد وتصرف

 - 8 علوم التقنیة ال
 - 8 علوم اإلعالمیة 

 المعھد العالي للعلوم االنسانیة بجندوبة
 والتعلیم التربیة 80477 جامعة جندوبة

 98.10 137 آداب 
 103.20 68 ریاضیات

 113.16 159 علوم تجریبیة 
 125.70 46 اقتصاد وتصرف

 115.07 23 علوم التقنیة ال
 78.51 23 علوم اإلعالمیة 

 المعھد العالي للدراسات التطبیقیة
 في االنسانیات بالكاف 

 جامعة جندوبة
 والتعلیم التربیة 81477

 99.48 104 آداب 
 105.66 52 ریاضیات

 119.16 121 علوم تجریبیة 
 124.58 35 اقتصاد وتصرف

 123.42 17 علوم التقنیة ال
 79.39 17 علوم اإلعالمیة 
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في التصمیم

 (أمد )سنوات  3
T=FG 

 المدرسة العلیا لعلوم وتكنولوجیات التصمیم
 10241 جامعة منوبة

 الصورة: إشھار خطي، إشھار سمعي بصري
 الفضاء: الھندسة الداخلیة، سینوغرافیا

المنتوج: ابتكار صناعي / ابتكار حرفي /   
 تصمیم أثاث / تعلیب

 95.35 22 آداب

 - 22 علوم التقنیةال

 95.40 66 أخرىبكالوریات 

 المعھد العالي للفنون الجمیلة بنابل
 20241 جامعة قرطاج

 الصورة : االشھار الخطي
 الصورة : إشھار سمعي بصري

 المنتوج : االبتكار الحرفي
 تصمیم الفضاء

 الفضاء : الھندسة الداخلیة

 98.44 18 آداب

 - 18 علوم التقنیةال

 100.95 55 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون الجمیلة بسوسة
 30241 جامعة سوسة

 الصورة : إشھار سمعي بصري
 الصورة : االشھار الخطي
 الفضاء : الھندسة الداخلیة
 المنتوج : االبتكار الحرفي
 المنتوج : ابتكار صناعي

 98.27 16 آداب

 - 16 علوم التقنیةال

 96.23 47 بكالوریات أخرى

 العالي لمھن الموضة بالمنستیرالمعھد 
 31241 جامعة المنستیر

 المنتوج: التصمیم على األقمشة
 المنتوج: التصمیم وتنفیذ المالبس

 المنتوج: مكمالت الموضة

 90.95 20 آداب

 - 20 علوم التقنیةال

 92.90 60 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بالمھدیة 
 32241 جامعة المنستیر

 الصورة : االشھار الخطي
 الفضاء : الھندسة الداخلیة
 المنتوج : االبتكار الحرفي

 المنتوج : مصوغ
 المنتوج : إبتكار صناعي

 90.45 30 آداب

 - 30 علوم التقنیةال

 90.75 90 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بصفاقس
 40241 جامعة صفاقس

 اإلشھار السمعي البصريالصورة: 
 المنتوج : أثاث

 المنتوج :اإلكساء

 81.44 15 آداب

 - 15 علوم التقنیةال

 92.13 46 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بقابس
 50241 جامعة قابس

 الصورة: اإلشھار السمعي البصري
 الفضاء : الھندسة الداخلیة

 84.73 12 آداب

 - 12 التقنیة علومال

 72.57 36 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بتطاوین 
 51241 جامعة قابس

 المنتوج : االبتكار الحرفي
 المنتوج : مصوغ

 الصورة: اإلشھار السمعي البصري
 الفضاء: ھندسة داخلیة

 76.06 28 آداب

 - 28 علوم التقنیةال

 80.44 83 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بقفصة
 60241 جامعة قفصة

 الصورة : االشھار الخطي
 الصورة : اإلشھار السمعي البصري

 الفضاء : الھندسة الداخلیة
 الفضاء :  السینوغرافیا

 المنتوج : االبتكار الحرفي
 المنتوج : ابتكار صناعي

 المنتوج : تعلیب
 المنتوج : أثاث

 85.72 20 آداب

 - 20 علوم التقنیةال

 72.70 60 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بسیدي بوزید
 61241 جامعة القیروان

 الفضاء : الھندسة الداخلیة
 المنتوج : أثاث

 المنتوج: االبتكار الحرفي
 المنتوج : مصوغ

 الصورة : االشھار الخطي

 72.08 15 آداب

 - 15 علوم التقنیةال

 78.51 45 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بالقیروان
 70241 جامعة القیروان

 المنتوج: ابتكار صناعي
 المنتوج:  ابتكار حرفي

 المنتوج:  أثاث
 المنتوج:  مصوغ

 الفضاء : الھندسة الداخلیة
 الصورة: إشھار خطي

 الصورة: رسم إباني وشریط مصور
 المتحركة الصورة: الرسوم

 76.87 21 آداب

 - 21 علوم التقنیةال

 73.61 62 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بالقصرین
 71241 جامعة القیروان

 الفضاء : الھندسة الداخلیة
 المنتوج : ابتكار حرفي

 المنتوج : أثاث
 المنتوج: تصمیم صناعي

 المنتوج: لف وتعلیب
 خطيالصورة: إشھار 

 83.06 16 آداب

 - 16 علوم التقنیةال

 73.89 48 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للفنون والحرف بسلیانة 
 80241 جامعة جندوبة

 المنتوج : ابتكار حرفي
 المنتوج : مصوغ

 الصورة: إشھار خطي
 الفضاء : الھندسة الداخلیة

 78.43 16 آداب

 - 16 علوم التقنیةال

 73.56 47 بكالوریات أخرى
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 اإلجازة التطبیقیة
 )( في التنشیط 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 التربیة البدنیة إجباریة

 المعھد العالي للتنشیط الشبابي والثقافي 
 ببئر الباي

 جامعة تونس
 التنشیط الشبابي 10441

 التنشیط الثقافي

 91.37 36 آداب

 91.26 13 ریاضة

 108.73 16 بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة
 في المرافقة التربویة للطفل

 )(  سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج درمش
 المرافقة التربویة للطفل 10471 جامعة قرطاج

 92.60 52 آداب

 104.05 22 بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة في الصحافة 
 )(سنوات (أمد)    3

 

T=FG+(A+Ang+F+PH)/4   

 معھد الصحافة وعلوم األخبار 
 الصحافة  10611 جامعة منوبة  

 105.42 38 آداب

 108.53 38 بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة في االتصال 
 )(سنوات (أمد)   3

T=FG+(A+Ang+F+PH)/4   

 معھد الصحافة وعلوم األخبار 
 اتصال 10612 جامعة منوبة  

 100.40 38 آداب

 107.29 38 بكالوریات أخرى

اإلجازة التطبیقیة في التنمیة 
 )(واإلدارة السیاحیة   

  سنوات (أمد) 3
T= FG+(F+Ang)/2 

 معھد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي ظریف
 تقنیات السیاحة 10451 جامعة قرطاج

 97.85 11 آداب

 91.10 108 وتصرف اقتصاد

 111.25 13 بكالوریات أخرى

اإلدارة   اإلجازة التطبیقیة في
 )(وتكنولوجیات الفندقة  

  سنوات (أمد) 3
T= FG+(F+ Ang)/2 

 معھد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي ظریف
 الفندقة 10453 جامعة قرطاج

 100.65 11 آداب

 88.65 108 وتصرف اقتصاد

 109.45 13 بكالوریات أخرى

في تقنیات  اإلجازة التطبیقیة
 )(المسرح وفنون العرض  

  سنوات (أمد ) 3
T=FG 

 المعھد العالي للفن المسرحي بتونس
جمیع أنواع  فنون العرائس 10235 جامعة تونس

 70.85 40 البكالوریا

 اإلجازة التطبیقیة
   )(في تقنیات إلتقاط الصوت  

  سنوات (أمد ) 3
T=FG 

 المعھد العالي للموسیقى بسوسة
 تقنیات إلتقاط الصوت   30246 جامعة سوسة

 87.15 8 ریاضیات

 86.90 8 علوم تجریبیة

 88.77 8 علوم التقنیةال

 81.41 8 عالمیةعلوم اإل

 اإلجازة التطبیقیة
 في السینما والسمعي البصري  

 )( سنوات (أمد )   3
T=FG 

 المعھد العالي لفنون الملتیمیدیا بمنوبة 
 10265 جامعة منوبة

 
 إدارة التصویر 

 التركیب  
 الصوت 

 95.20 16 آداب
 101.67 16 ریاضیات

 110.40 8 علوم تجریبیة
 93.80 20 وتصرف اقتصاد

 101.26 8 علوم التقنیةال
 104.65 12 عالمیةعلوم اإل

 اإلجازة التطبیقیة60
 الفن والوسائل الوسائطیةفي 

 سنوات (أمد ) 3
T=FG 

 المعھد العالي لفنون الملتیمیدیا بمنوبة 
 تواصل تعددي الوسائط 10622 جامعة منوبة

 101.55 3 آداب
 106.05 21 ریاضیات

 106.47 13 علوم تجریبیة
 92.05 19 وتصرف اقتصاد

 111.47 6 علوم التقنیةال
 106.92 41 عالمیةعلوم اإل

اإلجازة التطبیقیة في التوثیق 
 وعلوم المكتبات واألرشیف

 سنوات (أمد) 3
T=FG+F 

 المعھد العالي للتوثیق بتونس 
 جامعة منوبة

 
 التوثیق وعلوم المكتبات واألرشیف 10363

 95.05 52 آداب

 96.71 17 بكالوریات أخرى

التصرف في اإلجازة التطبیقیة 
في المعلومات والوثائق  اإللكتروني

 )أمد (سنوات  3
T=FG+F 

 المعھد العالي للتوثیق بتونس 
 جامعة منوبة

 
 التصرف اإللكتروني في  المعلومات والوثائق 10362

 102.38 20 العلوم التقنیة

 99.71 24 علوم اإلعالمیة

 101.17 16 بكالوریات أخرى
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 اإلجازة األساسیة في القانون
 سنوات (أمد) 3

 
T = FG 

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس 
 10301 جامعة تونس المنار

 
 قانون عام

 قانون خاص
 

 118.82 97 آداب

 106.83 30 اقتصاد وتصرف

 143.83 22 بكالوریات أخرى

كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة واالجتماعیة 
 بتونس 

 جامعة قرطاج 
11301 

 
 عامقانون 

 قانون خاص
 

 124.36 86 آداب

 98.28 26 اقتصاد وتصرف

 151.45 20 بكالوریات أخرى

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بسوسة 
 30301 جامعة سوسة

 
 قانون عام

 قانون خاص

 105.12 201 آداب

 93.41 62 اقتصاد وتصرف

 126.63 46 بكالوریات أخرى

 كلیة الحقوق بصفاقس 
 40301 جامعة صفاقس 

 
 قانون عام

 قانون خاص

 94.60 151 آداب

 76.33 46 اقتصاد وتصرف

 115.13 35 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات القانونیة بقابس 
 قانون عام 50301 جامعة قابس

 

 99.29 34 آداب

 82.60 10 اقتصاد وتصرف

 106.63 8 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات القانونیة 
 والسیاسیة بالقیروان 

 جامعة القیروان
 قانون عام 70301

 قانون خاص

 96.09 62 آداب

 67.53 19 اقتصاد وتصرف

 99.70 14 بكالوریات أخرى

كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة والتصرف 
 بجندوبة 

 جامعة جندوبة 
80301 

 
 قانون عام

 قانون خاص
 

 92.13 203 آداب

 71.45 62 اقتصاد وتصرف

 102.97 47 بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة في القانون
 سنوات (أمد) 3

 
T = FG 

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس 
 10341 جامعة تونس المنار

 المنازعات اإلداریة والجبائیة 
 قانون المؤسسة واألعمال

 قانون الشؤون العقاریة

 111.17 55 آداب

 95.68 23 اقتصاد وتصرف

 126.17 14 بكالوریات أخرى

كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة واالجتماعیة 
 بتونس 

 جامعة قرطاج
11341 

 القانون الجبائي
 قانون التجارة الدولیة

 النزاعات االداریة والجبائیة

 110.04 41 آداب

 98.47 17 اقتصاد وتصرف

 133.00 10 بكالوریات أخرى

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بسوسة 
 30341 جامعة سوسة

 المنازعات  اإلداریة و الجبائیة
 قانون خاص 

 جبایة المؤسسة 
 قانون الموارد البشریة

 93.70 124 آداب

 87.43 52 اقتصاد وتصرف

 99.90 31 بكالوریات أخرى

 كلیة الحقوق بصفاقس 
 40341 جامعة صفاقس

 قانون الشؤون العقاریة 
 قانون المؤسسة واألعمال 

 جبایة المؤسسة 
 المنازعات اإلداریة والجبائیة

 التنظیم اإلداري

 92.35 101 آداب

 71.39 42 اقتصاد وتصرف

 99.20 25 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات القانونیة بقابس 
 50341 جامعة قابس 

 قانون المؤسسة واألعمال
 جبایة المؤسسة 

 95.36 51 آداب

 75.34 21 اقتصاد وتصرف

 94.52 13 بكالوریات أخرى

 المعھد العالي للدراسات القانونیة 
 والسیاسیة بالقیروان 

 جامعة القیروان
70341 

 قانون الشؤون العقاریة 
 قانون المؤسسة واألعمال

 المنازعات اإلداریة والجبائیة

 93.06 62 آداب

 75.34 26 اقتصاد وتصرف

 101.24 16 بكالوریات أخرى

 كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة 
 والتصرف بجندوبة 

 جامعة جندوبة
 قانون المؤسسة و األعمال 80341

 90.27 86 آداب

 73.75 36 اقتصاد وتصرف

 95.04 22 بكالوریات أخرى

اإلجازة التطبیقیة في القانون 
 االجتماعي

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

المعھد الوطني للشغل والدراسات االجتماعیة 
 بتونس 

 جامعة قرطاج
 98.30 34 آداب القانون االجتماعي 10345
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 اإلجازة األساسیة 
 في االقتصاد 

 سنوات (أمد ) 3
T = FG 

 العلوم االقتصادیة والتصرف بتونسكلیة 
 10312 جامعة تونس المنار 

 االقتصاد الكمي
 االقتصاد والمالیة الدولیة

 النقد والمالیة والبنك

 128.02 8 ریاضیات
 123.92 14 علوم تجریبیة 

 105.64 87 اقتصاد وتصرف

 المدرسة العلیا للعلوم االقتصادیة 
 والتجاریة بتونس 

 جامعة تونس 
11312 

 النقد والمالیة والبنك
 االقتصاد االداري والصناعي

 137.00 5 ریاضیات
 130.80 9 علوم تجریبیة 

 109.46 57 اقتصاد وتصرف

 المدرسة العلیا للتجارة بمنوبة
 12312 جامعة منوبة

 النقد و المالیة و البنك
 االقتصد والمالیة الدولیة

 االقتصاد الكمي

 127.67 8 ریاضیات

 123.26 16 علوم تجریبیة 

 104.19 97 اقتصاد وتصرف

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بنابل
 النقد والمالیة والبنك 20312 قرطاج  جامعة 

 108.50 12 ریاضیات
 105.74 22 علوم تجریبیة 

 92.47 135 اقتصاد وتصرف

 والتصرف بسوسةكلیة العلوم االقتصادیة 
 30312 جامعة سوسة

 النقد و المالیة و البنك
 االقتصاد الكمي

 االاقتصاد االداري والصناعي

 101.81 20 ریاضیات
 105.65 38 علوم تجریبیة 

 91.53 231 اقتصاد وتصرف

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بالمھدیة
 31312 جامعة المنستیر

 الدولیةاالقتصاد والمالیة 
 النقد والمالیة والبنك

 االقتصاد الكمي

 95.01 10 ریاضیات
 98.97 19 علوم تجریبیة 

 85.83 115 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للتصرف بسوسة
 32312 جامعة سوسة

 االقتصاد الكمي
 االقتصاد والمالیة الدولیة 

 124.47 7 ریاضیات
 119.81 13 علوم تجریبیة 

 101.50 78 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للمالیة والجبایة بسوسة 
 33312 جامعة سوسة 

  
 القتصاد والمالیة الدولیةا 
  

 107.97 8 ریاضیات
 108.20 14 علوم تجریبیة 

 95.00 86 اقتصاد وتصرف

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بصفاقس
 40312 جامعة صفاقس

 والبنك والمالیة النقد
 اإلقتصاد والمالیة الدولیة

 االقتصاد االداري والصناعي

 97.28 10 ریاضیات

 97.71 19 علوم تجریبیة 

 68.71 116 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي إلدارة األعمال بصفاقس
 االقتصاد الكمي 41312 جامعة صفاقس

 91.76 9 ریاضیات

 91.65 17 علوم تجریبیة 

 71.37 102 اقتصاد وتصرف

 معھد الدراسات العلیا التجاریة بصفاقس
 االقتصاد الكمي  42312 جامعة صفاقس

 109.27 6 ریاضیات
 108.71 10 علوم تجریبیة 

 73.80 63 اقتصاد وتصرف

 المدرسة العلیا للتجارة بصفاقس
 43312 جامعة صفاقس

 االقتصاد والمالیة الدولیة
 والمالیة والبنكالنقد 

 104.43 7 ریاضیات
 109.99 14 علوم تجریبیة 

 80.10 83 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للتصرف بقابس
 50312 جامعة قابس

 النقد والمالیة والبنك 
 االقتصاد والمالیة الدولیة 

 االقتصاد الكمي 

 92.26 8 ریاضیات

 91.02 15 علوم تجریبیة 
 81.01 92 وتصرف اقتصاد

 المعھد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة
 النقد والمالیة والبنك 60312 جامعة قفصة 

 92.83 5 ریاضیات
 89.86 9 علوم تجریبیة 

 71.39 56 اقتصاد وتصرف
كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة والتصرف 

 بجندوبة
 جامعة جندوبة

80312 
 النقد والمالیة والبنك

 االقتصاد والمالیة الدولیة

 75.30 13 ریاضیات
 86.59 25 علوم تجریبیة 

 69.02 154 اقتصاد وتصرف

 اإلجازة األساسیة 
 في االقتصاد والمالیة اإلسالمیة 

 سنوات (أمد ) 3
T = FG 

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بصفاقس
 االقتصاد والمالیة اإلسالمیة 40313 جامعة صفاقس

 90.75 22 ریاضیات

 97.62 27 علوم تجریبیة 

 85.15 60 اقتصاد وتصرف

 اإلجازة األساسیة 
 في التصرف 

 سنوات (أمد ) 3
T = FG 

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بتونس
 10318 جامعة تونس المنار

 التسویق                /        إدارة األعمال 
 المحاسبة                         /       المالیة 

 132.86 8 ریاضیات
 136.13 16 علوم تجریبیة 

 119.14 96 اقتصاد وتصرف

 معھد الدراسات العلیا التجاریة بقرطاج
 11318 قرطاج جامعة 

 المالیة /         الدراسات العلیا التجاریة
 التسویق                   /     إدارة األعمال

 160.60 17 ریاضیات
 157.85 31 علوم تجریبیة 

 139.47 192 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للتصرف بتونس 
 12318 جامعة تونس

 التسویق                        /   المحاسبة
 المالیة                 /   إدارة األعمال 

 التصرف في الموارد البشریة

 151.11 10 ریاضیات

 152.60 19 علوم تجریبیة 

 137.28 115 اقتصاد وتصرف

المدرسة العلیا للعلوم االقتصادیة والتجاریة 
 بتونس 

 جامعة تونس
13318 

 التسویق         /       إدارة األعمال
 المالیة               /       المحاسبة

 143.29 7 ریاضیات

 145.86 12 علوم تجریبیة 

 128.23 75 اقتصاد وتصرف
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 اإلجازة األساسیة 
 في التصرف 

 سنوات  (أمد) 3
T = FG 

 المعھد العالي للمحاسبة 
 وإدارة المؤسسات بمنوبة

 جامعة منوبة
14318 

 المحاسبة
 التصرف في الموارد البشریة

 إدارة أعمال

 133.32 21 ریاضیات
 134.20 39 علوم تجریبیة 

 111.90 241 اقتصاد وتصرف

 المدرسة العلیا للتجارة بمنوبة
 15318 جامعة منوبة

 المالیة
 التسویق

 إدارة أعمال

 136.98 12 ریاضیات
 139.50 23 علوم تجریبیة 

 116.46 143 اقتصاد وتصرف
 المعھد الوطني للشغل 

 والدراسات االجتماعیة بتونس
 جامعة قرطاج

 إدارة أعمال 16318
 128.07 3 ریاضیات

 122.19 5 علوم تجریبیة 
 106.17 32 اقتصاد وتصرف

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بنابل
 20318 قرطاج جامعة 

 المالیة
 المحاسبة
 التسویق

 115.61 16 ریاضیات
 111.30 30 علوم تجریبیة 

 96.92 182 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت
 المالیــة 21318 قرطاج جامعة 

 116.62 6 ریاضیات
 117.24 11 علوم تجریبیة 

 115.85 65 اقتصاد وتصرف

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بسوسة
 30318 جامعة سوسة

 المالیة
 لتسویق

 المحاسبة
 إدارة األعمال

 106.77 25 ریاضیات

 114.06 46 علوم تجریبیة 

 94.75 286 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للتصرف بسوسة 
 31318 جامعة سوسة

 المحاسبة
 إدارة األعمال

 التسویق
 المالیة

 136.42 9 ریاضیات

 144.02 17 علوم تجریبیة 

 122.78 104 وتصرف اقتصاد

 معھد الدراسات التجاریة العلیا بسوسة
 المالیة 32318 جامعة سوسة

 الدراسات التجاریة العلیا 

 146.02 11 ریاضیات
 153.38 20 علوم تجریبیة 

 129.95 121 اقتصاد وتصرف

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بالمھدیة
 المالیـة 33318 جامعة المنستیر

 إدارة األعمال

 99.30 24 ریاضیات
 102.22 44 علوم تجریبیة 

 90.78 274 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للمالیة و الجبایة بسوسة
 المحاسبة 34318 جامعة سوسة

 المالیة

 115.29 9 ریاضیات
 122.59 16 علوم تجریبیة 

 109.70 101 اقتصاد وتصرف

 االقتصادیة والتصرف بصفاقسكلیة العلوم 
 40318 جامعة صفاقس

 المحاسبة
 التسویق

 المالیة
 إدارة األعمال

 108.17 19 ریاضیات

 107.60 34 علوم تجریبیة 

 89.71 212 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي إلدارة األعمال بصفاقس
41318 جامعة صفاقس

 المالیـة
 المحاسبة

 إدارة األعمال
 الجبائيالتصرف 

 100.87 10 ریاضیات

 110.67 18 علوم تجریبیة 

 90.71 112 اقتصاد وتصرف

 معھد الدراسات العلیا التجاریة بصفاقس
 42318 جامعة صفاقس

 الدراسات التجاریة العلیا
 التصرف في الموارد البشریة

 المالیة
 التسویق

 المحاسبة

 129.33 14 ریاضیات

 140.51 27 علوم تجریبیة 

 105.53 165 اقتصاد وتصرف

 المدرسة العلیا للتجارة بصفاقس
 43318 جامعة صفاقس

 المالیـة
 المحاسبة
 التسویق

 التصرف في الموارد البشریة

 125.00 13 ریاضیات

 131.69 25 علوم تجریبیة 

 118.20 153 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للتصرف بقابس 
 50318 جامعة قابس 

 التسویق
 المحاسبة
 المالیــة

 إدارة األعمال

 97.37 11 ریاضیات

 101.40 20 علوم تجریبیة 

 96.60 120 اقتصاد وتصرف 

 المعھد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة
 60318 جامعة قفصة

 إدارة األعمال
 المالیة

 المحاسبة
 االنتاج واللوجستیك

 86.02 10 ریاضیات

 97.18 19 علوم تجریبیة 

 81.83 118 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي لإلعالمیة والتصرف بالقیروان
 إدارة األعمال 70318 جامعة القیروان

 المالیة

 92.39 9 ریاضیات
 97.15 16 علوم تجریبیة 

 86.91 101 اقتصاد وتصرف

كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة والتصرف 
 80318 جامعة جندوبة  -  بجندوبة

 المالیة
 التسویق

 المحاسبة

 81.10 16 ریاضیات
 99.32 30 علوم تجریبیة 

 92.10 182 اقتصاد وتصرف

 )(باكالوریوس أعمال    
 سنوات    4

T= FG + Max((Ang-15),0) + Max((M-12),0)

 المعھد العالي لألعمال بتونس
 باكالوریوس أعمال 10377 جامعة تونس

 144.42 110 ریاضیات
 151.07 66 علوم تجریبیة 

 132.92 22 اقتصاد وتصرف
 114.36 22 علوم اإلعالمیة

 
 T= FG + Max((Ang-15),0) + Max((M-12),0)صیغة مجوع النقاط بالنسبة لشعبة باكالوریوس األعمال : 

 .)7(صفحة  بالشعب التي تتطلب اختبارات)  أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة (
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في االقتصاد 

 سنوات (أمد ) 3
T = FG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المعھد العالي للتصرف بتونس 
 تقنیات التجارة الدولیةالتجارة :  10386 جامعة تونس

 143.48 5 ریاضیات

 145.68 7 علوم تجریبیة 

 108.74 82 اقتصاد وتصرف

 المدرسة العلیا للعلوم االقتصادیة 
 والتجاریة بتونس 

 جامعة تونس
 التجارة : تقنیات التجارة الدولیة  11386

 125.96 5 ریاضیات

 124.92 8 علوم تجریبیة 

 102.56 96 وتصرف اقتصاد

 المدرسة العلیا للتجارة بمنوبة 
 التجارة : تقنیات التجارة الدولیة 12386 جامعة منوبة

 126.36 3 ریاضیات

 122.27 5 علوم تجریبیة 

 103.01 60 اقتصاد وتصرف

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بتونس
 13386 جامعة تونس المنار

 التقنیات البنكیة والمالیةأمین، بنك، مالیة: ت
أمین، بنك، مالیة: ھندسة المخاطر في ت 

 المالیة والتأمین والبنك
 التجارة : تقنیات التجارة الدولیة  

 125.77 4 ریاضیات

 125.88 6 علوم تجریبیة 

 105.28 78 اقتصاد وتصرف

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بنابل
 أمین، بنك، مالیة: التأمین والبنك والمالیةت 20386 قرطاج جامعة 

 108.44 7 ریاضیات

 105.02 10 علوم تجریبیة 

 92.47 122 اقتصاد وتصرف

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بالمھدیة
 تأمین، بنك، مالیة  30386 جامعة المنستیر

 95.92 11 ریاضیات

 98.82 15 علوم تجریبیة 

 87.67 190 وتصرفاقتصاد 

 كلیة العلوم االقتصادیة و التصرف بسوسة 
 31386 جامعة سوسة

 تأمین، بنك، مالیة : تقنیات مالیة وتأمین
 التجارة : عالقات تجاریة دولیة

 101.03 10 ریاضیات

 104.61 14 علوم تجریبیة 

 90.49 180 اقتصاد وتصرف

 بسوسة المعھد العالي للنقل و خدمات االتصال
 32386 جامعة سوسة

اقتصاد النقل واللوجستیة: تخطیط النقل     
 والتنمیة  الجھویة

اقتصاد النقل واللوجستیة: النقل البحري   
 والتصرف في الموانئ

 اقتصاد النقل واللوجستیة: النقل والتجاة الدولیة   

 104.16 3 ریاضیات

 105.10 5 علوم تجریبیة 

 92.39 59 اقتصاد وتصرف

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بصفاقس
 40386 جامعة صفاقس

 التجارة : تقنیات التجارة الدولیة
تأمین، بنك، مالیة: الھندسة االقتصادیة 

 والمالیة
 تأمین، بنك، مالیة: البنوك والتأمین

 95.13 12 ریاضیات

 96.43 17 علوم تجریبیة 

 69.26 212 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس 
 42386 جامعة صفاقس

اقتصاد النقل واللوجستیة: نظم النقل 
 واللوجستیك

 83.04 3 ریاضیات

 92.52 4 علوم تجریبیة 

 70.81 53 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للتصرف بقابس
تأمین، بنك، مالیة: ھندسة المعلومات  50386 جامعة قابس

 االقتصادیة واإلحصاء 

 85.60 5 ریاضیات

 85.93 7 علوم تجریبیة 

 71.70 82 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي لإلعالمیة والتصرف بالقیروان
 تأمین، بنك، مالیة : البنوك والتأمین 70386 جامعة القیروان

 91.65 2 ریاضیات

 93.47 3 علوم تجریبیة 

 84.19 36 اقتصاد وتصرف

كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة والتصرف 
 بجندوبة

 جامعة جندوبة
80386 

 تأمین، بنك، مالیة: تقنیات التأمین
 التجارة : تقنیات التجارة الدولیة  

ة  ي المالی تأمین، بنك، مالیة:ھندسة المخاطر ف
 والتأمین والبنك

 86.91 5 ریاضیات

 94.37 7 علوم تجریبیة 

 72.49 84 اقتصاد وتصرف

 اإلجازة التطبیقیة 
 في التصرف

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 معھد الدراسات العلیا التجاریة بقرطاج
 10366 قرطاج جامعة 

 المحاسبة
 تكنولوجیا المعلومات

 163.89 8 ریاضیات

 159.77 11 علوم تجریبیة

 132.11 139 وتصرفاقتصاد 

 130.67 2 علوم اإلعالمیة

المدرسة العلیا للعلوم االقتصادیة والتجاریة 
 بتونس 

 جامعة تونس
11366 

 المحاسبة : تقنیات المحاسبة والجبایة
إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات 

 المصدرة
 التسویق : التسویق عبر الواب

 المالیة: الھندسة المالیة واألسواق

 131.90 9 ریاضیات

 132.92 13 علوم تجریبیة

 115.61 157 اقتصاد وتصرف

 116.91 2 علوم اإلعالمیة
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في التصرف

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 المدرسة العلیا للتجارة بمنوبة 
 12366 جامعة منوبة

 إدارة األعمال : التصرف الفندقي والسیاحي
 التصرف في المؤسسات المالیةالمالیة : 

 التسویق : البیع والمفاوضة التجاریة
 البنوك والمؤسسات المالیة

 التصرف في االنتاج

 128.53 8 ریاضیات

 129.81 11 علوم تجریبیة 

 110.42 137 اقتصاد وتصرف

 115.75 2 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بتونس
 13366 تونس المنارجامعة 

إدارة األعمال :التصرف في المؤسسات 
 الصغرى والمتوسطة 

 التسویق 
 المالیة 

 المحاسبة: التصرف المحاسبي

 127.27 6 ریاضیات
 131.82 8 علوم تجریبیة 

 113.12 100 اقتصاد وتصرف
 113.85 2 علوم اإلعالمیة

المؤسسات المعھد العالي للمحاسبة وإدارة 
 بمنوبة

 جامعة منوبة
14366 

 المحاسبة: التصرف المحاسبي 
 التصرف في الموارد  البشریة

 بنوك  ومؤسسات مالیة

 134.76 7 ریاضیات
 132.35 10 علوم تجریبیة 

 111.28 129 اقتصاد وتصرف
 116.39 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد الوطني للشغل و الدراسات 
 بتونس االجتماعیة

 جامعة قرطاج
15366 

 التصرف في الموارد البشریة
إدارة األعمال: التصرف في المنظمات 

 االجتماعیة و الصحیة
إدارة األعمال :التصرف في المؤسسات 

 الصغرى والمتوسطة 

 122.35 2 ریاضیات
 124.86 3 علوم تجریبیة 

 107.00 31 اقتصاد وتصرف

 113.71 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للتصرف بتونس
 16366 جامعة تونس

 
 التصرف المحاسبي

 

 150.41 4 ریاضیات
 148.20 6 علوم تجریبیة 

 130.21 77 اقتصاد وتصرف
 122.21 2 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بنابل
 20366 قرطاج جامعة 

 والمراقبة المالیة المحاسبة : تنظیم المحاسبة
 التصرف في الموارد  البشریة

 109.47 10 ریاضیات
 106.52 14 علوم تجریبیة 

 94.75 172 اقتصاد وتصرف
 101.04 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت
 21366 قرطاج جامعة 

 المحاسبة : التصرف المحاسبي
 التسویق: تجارة التوزیع وتقنیات البیع 

 113.00 4 ریاضیات
 115.82 5 علوم تجریبیة 

 113.71 68 اقتصاد وتصرف
 104.33 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للتصرف بسوسة
 30366 جامعة سوسة

 المالیة : الھندسة المالیة واألسواق
 المحاسبة : تقنیات المحاسبة والمالیة

 التسویق : االتصال اإلشھاري 
 إدارة األعمال : التصرف السیاحي

 127.78 8 ریاضیات
 130.72 12 علوم تجریبیة 

 110.52 146 اقتصاد وتصرف
 115.17 2 علوم اإلعالمیة

 معھد الدراسات التجاریة العلیا بسوسة
 31366 جامعة سوسة

 التصرف في الجودة 
 التسویق : تقنیات التسویق  
 المحاسبة : التصرف المحاسبي  
 إدارة األعمال : التصرف في المشاریع 

 139.42 6 ریاضیات
 151.24 8 علوم تجریبیة 

 114.54 103 اقتصاد وتصرف
 124.08 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لمھن الموضة بالمنستیر 
 32366 جامعة المنستیر

 إدارة أعمال في  قطاع النسیج والموضة  :
 التصرف الصناعي في النسیج والموضة 

 إدارة أعمال في  قطاع النسیج والموضة  :
 التصرف التجاري في النسیج والموضة 

 92.45 3 ریاضیات
 102.74 5 علوم تجریبیة 

 86.89 61 اقتصاد وتصرف
 97.89 2 علوم اإلعالمیة

 العلوم االقتصادیة والتصرف بالمھدیةكلیة 
 33366 جامعة المنستیر

 التصرف المحاسبي
 تقنیات البیع والتوزیع

 97.30 10 ریاضیات
 99.65 14 علوم تجریبیة 

 90.63 172 اقتصاد وتصرف
 95.87 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للمالیة و الجبایة بسوسة
 المحاسبة : التصرف المحاسبي 34366 جامعة سوسة

 المالیة: بنوك ومؤسسات مالیة

 108.55 6 ریاضیات

 115.58 9 علوم تجریبیة 

 104.36 110 اقتصاد وتصرف

 102.32 2 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بصفاقس
 40366 جامعة صفاقس

 المحاسبة : تقنیات المحاسبة والجبایة
 التصرف  في الموارد البشریة

 التسویق : التصرف في الصادرات
 البنوك والمؤسسات المالیة

 101.43 15 ریاضیات
 107.85 21 علوم تجریبیة 

 89.18 262 اقتصاد وتصرف
 96.40 3 علوم اإلعالمیة

 المدرسة العلیا للتجارة بصفاقس
 41366 جامعة صفاقس

 إدارة األعمال
 والمؤسسات المالیةالبنوك 

 المحاسبة

 122.08 7 ریاضیات
 123.13 10 علوم تجریبیة 

 109.46 124 اقتصاد وتصرف
 106.35 2 علوم اإلعالمیة
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في التصرف

 )أمد(سنوات  3
T = FG 

 

 معھد الدراسات العلیا التجاریة بصفاقس
 42366 جامعة صفاقس

 المحاسبة : التصرف المحاسبي 
 البنوك والمؤسسات المالیة

 131.95 8 ریاضیات
 129.36 11 علوم تجریبیة 

 92.67 134 وتصرف اقتصاد
 100.45 2 اإلعالمیةعلوم 

 المعھد العالي إلدارة األعمال بصفاقس
 43366 جامعة صفاقس

 المحاسبة : تقنیات المحاسبة والمالیة
 التسویق : البیع والمفاوضة التجاریة

إدارة األعمال: التصرف في المؤسسات 
 المصدرة

 99.13 8 ریاضیات
 104.88 11 علوم تجریبیة 

 87.98 137 وتصرف اقتصاد
 91.98 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس
 44366 جامعة صفاقس

 لتصرف في االنتاج : التصرف في التزوید ا
لتصرف في االنتاج : التصرف في اإلنتاج ا

 بمساعدة الحاسوب 
 التصرف في الجودة

 90.51 3 ریاضیات
 104.35 4 علوم تجریبیة 

 84.33 52 وتصرف اقتصاد
 90.24 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للتصرف بقابس 
 50366 جامعة قابس

 إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات
 المحاسبة

 87.35 8 ریاضیات
 99.00 11 علوم تجریبیة 

 91.14 131 وتصرف اقتصاد
 90.65 2 علوم اإلعالمیة

 إلدارة المؤسسات بقفصةالمعھد العالي 
 60366 جامعة قفصة

 التسویق : تقنیات التسویق
 المحاسبة: التصرف المحاسبي

  المحاسبة : تقنیات المحاسبة والمالیة
 المالیة اإلسالمیة

 77.54 5 ریاضیات
 88.53 7 علوم تجریبیة 

 76.16 89 وتصرف اقتصاد
 - 2 علوم اإلعالمیة

 لإلعالمیة والتصرف بالقیروانالمعھد العالي 
 المالیة الصغرى 70366 جامعة القیروان

    المحاسبة

 94.37 4 ریاضیات
 101.94 5 علوم تجریبیة 

 91.65 67 وتصرف اقتصاد
 90.58 2 علوم اإلعالمیة

والتصرف  واالقتصادیةكلیة العلوم القانونیة 
 بجندوبة

 جامعة جندوبة
80366 

 األعمال : التصرف في المؤسساتإدارة 
 المحاسبة: تقنیات المحاسبة والجبایة

 86.68 7 ریاضیات
 98.64 9 علوم تجریبیة 

 90.97 115 وتصرف اقتصاد
 91.87 2 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في المالیة اإلسالمیة

 )أمد (سنوات  3
T = FG 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس 
 المالیة اإلسالمیة 10393 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 109.85 2 ریاضیات

 119.00 2 علوم تجریبیة

 97.90 16 وتصرف اقتصاد

 اإلجازة التطبیقیة 
في التصرف في المؤسسات 

 الفالحیة
 سنوات (أمد) 3

T = FG 

 للفالحة بمقرنالمدرسة العلیا 
 التصرف في المؤسسات الفالحیة 20372 قرطاج جامعة 

 - 9 ریاضیات

 96.09 17 علوم تجریبیة

 89.83 8 وتصرف اقتصاد

 اإلجازة التطبیقیة 
 إدارة األعمالفي 
 )أمد(سنوات  3

T = FG 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس 
 10391 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 التصرف في االنتاج 
 إدارة التجارة الدولیة

 النقل واللوجستیك الدولي 
 التصرف المحاسبي والمالي

 124.12 4 ریاضیات

 123.67 7 علوم تجریبیة

 106.75 62 وتصرف اقتصاد

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة 
 11391 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 االنتاجالتصرف في 
 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 النقل واللوجستیك الدولي

 118.22 7 ریاضیات

 119.43 13 علوم تجریبیة

 94.99 128 وتصرف اقتصاد

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل 
 20391 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 التصرف في االنتاج
 الصغرى والمتوسطةالتصرف في المؤسسات 

 التصرف المحاسبي والمالي
 التصرف الفندقي والسیاحي

 110.79 5 ریاضیات

 106.80 9 علوم تجریبیة

 95.25 85 وتصرف اقتصاد

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت 
 21391 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
 ك  الدوليتیاللوجسالنقل و

 108.72 5 ریاضیات

 107.72 9 علوم تجریبیة

 94.80 84 وتصرف اقتصاد

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان 
 22391 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 التصرف في االنتاج 
 التصرف المحاسبي والمالي

 106.47 5 ریاضیات

 99.95 10 علوم تجریبیة

 91.02 93 وتصرف اقتصاد

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة 
 30391 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 التصرف الفندقي والسیاحي 
 التصرف المحاسبي والمالي

 107.80 3 ریاضیات

 108.60 5 علوم تجریبیة

 96.10 52 وتصرف اقتصاد

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمھدیة 
 31391 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 التصرف المحاسبي والمالي
 إدارة التجارة الدولیة 

 96.74 4 ریاضیات

 102.32 6 علوم تجریبیة

 91.82 62 وتصرف اقتصاد
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في إدارة األعمال

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس 
 40391 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 النقل واللوجستیك الدولي
 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 التصرف في اإلنتاج
 إدارة التجارة الدولیة

 التصرف المحاسبي والمالي

 99.67 6 ریاضیات

 104.08 11 علوم تجریبیة

 84.85 101 وتصرفاقتصاد 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس 
 50391 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 التصرف المحاسبي والمالي 
 التصرف في اإلنتاج

 99.02 4 ریاضیات
 98.82 7 علوم تجریبیة

 90.42 69 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة 
 51391 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
 التصرف الفندقي والسیاحي

 82.81 5 ریاضیات
 82.56 9 علوم تجریبیة

 69.63 90 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي 
 52391 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
 التصرف الفندقي والسیاحي

 78.51 7 ریاضیات
 73.33 12 علوم تجریبیة

 66.92 115 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین 
 53391 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 التصرف في االنتاج
 التصرف المحاسبي والمالي 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 100.25 5 ریاضیات
 83.20 8 علوم تجریبیة

 68.07 77 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین 
 54391 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 التصرف المحاسبي والمالي
 التصرف في اإلنتاج 

 83.44 5 ریاضیات
 75.90 9 تجریبیةعلوم 

 70.80 87 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة 
 60391 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 التصرف في االنتاج 
 النقل واللوجستیك الدولي

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 71.95 3 ریاضیات
 85.50 5 علوم تجریبیة

 70.06 50 وتصرفاقتصاد 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان
 70391 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
 التصرف في االنتاج

 التصرف المحاسبي والمالي

 87.47 7 ریاضیات
 87.50 13 علوم تجریبیة

 76.58 120 اقتصاد وتصرف

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین 
 71391 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
 التصرف المحاسبي والمالي

 86.89 6 ریاضیات
 86.25 10 علوم تجریبیة

 71.25 95 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة 
 80391 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 التصرف في االنتاج
 التصرف المحاسبي والمالي

 91.68 4 ریاضیات
 90.15 6 علوم تجریبیة

 79.57 61 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة 
 81391 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 التصرف الفندقي والسیاحي 
 المحاسبي والماليالتصرف 

 التصرف في االنتاج
 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 81.16 6 ریاضیات

 83.60 11 علوم تجریبیة

 81.96 102 اقتصاد وتصرف

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف 
 82391 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
 التصرف المحاسبي والمالي 

 91.40 5 ریاضیات
 92.31 9 علوم تجریبیة

 82.06 84 اقتصاد وتصرف

 اإلجازة التطبیقیة 
 في التسویق

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس 
 10392 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 تقنیات البیع 
 االتصال اإلشھاري

 125.61 2 ریاضیات
 120.45 4 علوم تجریبیة

 101.42 45 اقتصاد وتصرف
 109.06 2 عالمیةعلوم اإل

 المعھد العالي للتصرف بتونس
 التسویق واالتصال 11392 جامعة تونس

 141.72 4 ریاضیات
 140.73 7 علوم تجریبیة

 109.84 81 اقتصاد وتصرف
 118.22 2 عالمیةعلوم اإل

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر 
 ھالل  

 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة
 تقنیات البیع 30392

 99.32 5 ریاضیات
 94.65 9 علوم تجریبیة

 87.63 100 اقتصاد وتصرف
 93.76 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمھدیة
 تقنیات البیع 31392 للدراسات التكنولوجیةإ.ع. 

 93.95 2 ریاضیات
 96.92 5 علوم تجریبیة

 86.82 52 اقتصاد وتصرف
 98.55 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة 
 بصفاقس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة
40392 

 تقنیات البیع
 االتصال اإلشھاري

 92.05 2 ریاضیات
 97.35 5 علوم تجریبیة

 75.67 50 اقتصاد وتصرف
 88.46 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة 
 بسلیانة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة
 تقنیات البیع 80392

 87.91 2 ریاضیات
 89.84 3 علوم تجریبیة

 69.70 33 اقتصاد وتصرف
 97.70 2 اإلعالمیة علوم
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 اإلجازة األساسیة في الكیمیاء 
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء
 و الطبیعیات بتونس
 جامعة تونس المنار

10501
 

 الكیمیاء
 

 118.02 16 ریاضیات
 123.47 62 علوم تجریبیة
 125.27 2 العلوم التقنیة

 كلیة العلوم ببنزرت
20501 قرطاج جامعة

 
 الكیمیاء

 

 104.45 9 ریاضیات
 105.35 37 علوم تجریبیة
 100.48 2 العلوم التقنیة

 كلیة العلوم بالمنستیر
30501 جامعة المنستیر

 
 الكیمیاء

 

 104.86 14 ریاضیات
 107.95 56 علوم تجریبیة
 117.86 2 العلوم التقنیة

 كلیة العلوم بصفاقس
40501 صفاقسجامعة 

 
 الكیمیاء

 

 98.78 7 ریاضیات
 105.62 27 علوم تجریبیة
 113.98 2 العلوم التقنیة

 كلیة العلوم بقابس
50501 جامعة قابس

 
 الكیمیاء

 

 79.94 28 ریاضیات
 83.94 109 علوم تجریبیة
 96.68 3 العلوم التقنیة

 كلیة العلوم بقفصة
 60501 جامعة قفصة

 الكیمیاء

 80.70 13 ریاضیات
 88.73 51 علوم تجریبیة
 94.54 2 العلوم التقنیة

 اإلجازة األساسیة في
 الكیمیاء - الفیزیاء 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء
 و الطبیعیات بتونس
 جامعة تونس المنار

 والكیمیاءالفیزیاء 10502
 121.87 10 ریاضیات

 118.30 39 علوم تجریبیة
 140.47 2 العلوم التقنیة

المعھد العالي لعلوم وتكنولوجیات البیئة ببرج 
 السدریة

 جامعة قرطاج
 والكیمیاءالفیزیاء 11502

 119.80 8 ریاضیات

 110.47 31 علوم تجریبیة

 120.21 2 العلوم التقنیة

 كلیة العلوم ببنزرت
 الفیزیاء والكیمیاء20502 جامعة قرطاج

 107.37 12 ریاضیات
 102.62 47 علوم تجریبیة
 103.06 2 العلوم التقنیة

 كلیة العلوم بصفاقس
 الفیزیاء والكیمیاء40502 جامعة صفاقس

 98.35 5 ریاضیات
 102.90 20 علوم تجریبیة
 148.76 2 العلوم التقنیة

 بسیدي بوزیدكلیة العلوم و التقنیات 
 والكیمیاءالفیزیاء 60502 جامعة القیروان

 83.59 19 ریاضیات
 69.15 75 علوم تجریبیة
 98.08 2 العلوم التقنیة

 اإلجازة األساسیة في الفیزیاء
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء
 والطبیعیات بتونس
 جامعة تونس المنار

10503
 العامةالفیزیاء 
 میكانیك

 115.31 25 ریاضیات
 108.25 73 علوم تجریبیة
 122.11 2 العلوم التقنیة

 كلیة العلوم ببنزرت
 الفیزیاء العامة20503 جامعة قرطاج

 عئمیكانیك الموا

 98.19 15 ریاضیات
 90.86 44 علوم تجریبیة
 102.53 2 العلوم التقنیة

 بالمنستیركلیة العلوم 
 الفیزیاء30503 جامعة المنستیر

 102.62 19 ریاضیات
 97.57 56 علوم تجریبیة
 115.80 2 العلوم التقنیة

المدرسة العلیا للعلوم والتكنولوجیا بحمام سوسة
 الفیزیاء31503 جامعة سوسة

 101.23 15 ریاضیات
 100.85 43 علوم تجریبیة
 125.22 2 العلوم التقنیة

 كلیة العلوم بصفاقس
 الفیزیاء40503 جامعة صفاقس

 92.97 9 ریاضیات
 88.35 25 علوم تجریبیة
 97.71 2 العلوم التقنیة

 كلیة العلوم بقابس
 الفیزیاء50503 جامعة قابس

 80.16 23 ریاضیات
 75.34 66 علوم تجریبیة
 93.20 2 العلوم التقنیة

 العلوم بقفصةكلیة 
 الفیزیاء60503 جامعة قفصة

 79.36 16 ریاضیات
 74.91 48 علوم تجریبیة
 108.57 2 العلوم التقنیة
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 اإلجازة األساسیة 
 في الریاضیات

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء
 والطبیعیات بتونس
 جامعة تونس المنار

 الریاضیات10507
 الریاضیات والتطبیقات

 106.30 80 ریاضیات
 110.52 26 علوم تجریبیة
 106.09 2 العلوم التقنیة

 109.10 2 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم ببنزرت
 الریاضیات20507 جامعة قرطاج

 الریاضیات والتطبیقات

 91.67 34 ریاضیات
 96.59 11 علوم تجریبیة

 99.73 2 التقنیةالعلوم 
 99.30 2 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بالمنستیر
 الریاضیات30507 جامعة المنستیر

 الریاضیات والتطبیقات

 85.34 56 ریاضیات
 89.95 18 علوم تجریبیة
 116.75 2 العلوم التقنیة

 98.13 2 علوم اإلعالمیة

والتكنولوجیا بحمام سوسةالمدرسة العلیا للعلوم 
 الریاضیات والتطبیقات31507 جامعة سوسة

 88.57 34 ریاضیات
 96.00 11 علوم تجریبیة
 109.29 2 العلوم التقنیة

 106.71 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة والریاضیات
 بالمنستیر 

 جامعة المنستیر
 الریاضیات والتطبیقات32507

 74.44 55 ریاضیات
 83.27 18 علوم تجریبیة
 98.33 2 العلوم التقنیة

 100.11 2 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بصفاقس
 الریاضیات 40507 جامعة صفاقس

 الریاضیات والتطبیقات

 78.16 31 ریاضیات
 92.15 10 علوم تجریبیة
 94.40 2 العلوم التقنیة

 91.17 2 اإلعالمیةعلوم 

 كلیة العلوم بقابس
 الریاضیات 50507 جامعة قابس

 76.92 66 ریاضیات
 86.09 22 علوم تجریبیة
 95.01 2 العلوم التقنیة

 87.04 2 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بقفصة
 الریاضیات60507 جامعة قفصة

 الریاضیات والتطبیقات

 81.93 48 ریاضیات
 69.15 16 علوم تجریبیة
 102.00 2 العلوم التقنیة

 - 2 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم والتقنیات بسیدي بوزید
 الریاضیات61507 جامعة القیروان

 92.51 57 ریاضیات
 84.38 19 علوم تجریبیة
 87.13 2 العلوم التقنیة

 82.95 2 علوم اإلعالمیة

العالي للریاضیات التطبیقیة واإلعالمیة المعھد 
 بالقیروان

 جامعة القیروان
 الریاضیات والتطبیقات70507

 77.18 40 ریاضیات
 72.83 13 علوم تجریبیة
 94.00 2 العلوم التقنیة

 86.77 2 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة األساسیة 
 في علوم األحیاء 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 للریاضیات والفیزیاء كلیة العلوم
 و الطبیعیات بتونس
 جامعة تونس المنار

 بیولوجیا خلویة وجزیئیة 10509
 بیولوجیا المجموعات واألنظمة

 112.80 5 ریاضیات

 123.53 45 علوم تجریبیة

المعھد العالي لعلوم وتكنولوجیات البیئة ببرج 
 السدریة

 جامعة قرطاج
 ھندسة األحیاء والمحیط11509

 107.64 4 ریاضیات

 108.17 39 علوم تجریبیة

 المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت
 بیولوجیا المجموعات واألنظمة12509 جامعة منوبة

 107.42 3 ریاضیات

 107.10 29 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم ببنزرت
 بیولوجیا خلویة وجزیئیة 20509 جامعة قرطاج

 106.03 4 ریاضیات

 106.65 36 علوم تجریبیة

 المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بالمنستیر
 بیولوجیا خلویة وجزیئیة 30509 جامعة المنستیر

 105.71 8 ریاضیات

 116.14 70 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم بصفاقس
 بیولوجیا خلویة وجزیئیة40509 جامعة صفاقس

 93.74 3 ریاضیات

 107.10 31 تجریبیةعلوم 

 كلیة العلوم بقابس
 بیولوجیا خلویة وجزیئیة 50509 جامعة قابس

 85.24 4 ریاضیات

 106.25 32 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم بقفصة
 بیولوجیا خلویة وجزیئیة 60509 جامعة قفصة

 بیولوجیا المجموعات واألنظمة
 83.67 7 ریاضیات

 89.69 67 علوم تجریبیة

 

  الجامعي التوجیھ موقع على  2016و 2015و 2014 لدورة موجھ آلخر النقاط مجموع على اإلطالع یمكن 
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 اإلجازة األساسیة 
 في علوم األرض

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء
 و الطبیعیات بتونس 

 المنارجامعة تونس 
10510

 التھیئة والمحیط  رسم الخرائط
 الموارد المعدنیة  والطاقة

 جیولوجیا األحواض الرسوبیة

 117.21 4 ریاضیات

 107.60 36 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم ببنزرت
 رسم الخرائط  التھیئة والمحیط20510 جامعة قرطاج

 الموارد المعدنیة والطاقة
 96.88 5 ریاضیات

 98.45 48 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم بقابس
 األحواض الرسوبیة50510 جامعة قابس

 الموارد المعدنیة والطاقة
 82.33 6 ریاضیات

 72.54 57 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم بقفصة
60510 جامعة قفصة

 والطاقة الموارد المعدنیة
 جیولوجیا األحواض الرسوبیة

 موارد الماء و التربة

 83.35 4 ریاضیات

 76.07 34 علوم تجریبیة

 األساسیة في علوم المیاه اإلجازة
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 المعھد العالي لعلوم و تقنیات المیاه بقابس
 الموائد المائیة50833 جامعة قابس

 91.45 10 ریاضیات

 70.73 38 علوم تجریبیة

األساسیة في الماء والمحیط  اإلجازة
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 المعھد العالي لعلوم و تقنیات المیاه بقابس
 الماء والمحیط50834 جامعة قابس

 93.07 9 ریاضیات

 80.34 36 علوم تجریبیة

 اإلجازة األساسیة 
 في علوم األرض والكون

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 كلیة العلوم بصفاقس
40511 جامعة صفاقس

 
 موارد مائیة

 علوم األرض
 المحیط الساحلي والبحري

 80.85 3 ریاضیات

 87.70 23 علوم تجریبیة

 األساسیة إلجازةا
 في علوم الحیاة والمحیط 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 كلیة العلوم بصفاقس
 علوم الحیاة والمحیط40512 جامعة صفاقس

 90.60 3 ریاضیات

 97.85 23 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم بقابس
 علوم الحیاة والمحیط50512 قابسجامعة 

 - 4 ریاضیات

 89.61 32 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم والتقنیات بسیدي بوزید
 علوم الحیاة والمحیط61512 جامعة القیروان

 - 8 ریاضیات

 80.46 76 علوم تجریبیة

 األساسیة  إلجازةا
 في علوم الحیاة واألرض 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 العلوم للریاضیات والفیزیاءكلیة 
 و الطبیعیات بتونس 

 جامعة تونس المنار
 علوم الحیاة واألرض10513

 113.01 4 ریاضیات

 122.19 36 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم ببنزرت
 علوم الحیاة واألرض20513 جامعة قرطاج

 103.87 3 ریاضیات

 114.14 30 علوم تجریبیة

 بصفاقسكلیة العلوم 
 علوم الحیاة واألرض40513 جامعة صفاقس

 100.55 3 ریاضیات

 107.25 23 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم بقابس
 علوم الحیاة واألرض50513 جامعة قابس

 101.14 4 ریاضیات

 105.15 38 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم بقفصة
 علوم الحیاة واألرض60513 جامعة قفصة

 - 6 ریاضیات

 92.87 50 علوم تجریبیة

 اإلجازة األساسیة في التصرف 
 في النظم الصناعیة

 سنوات(أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس
40395 جامعة صفاقس

 
 

 التصرف في اإلنتاج الصناعي
 

 

 76.97 15 ریاضیات

 88.40 9 علوم تجریبیة

 92.90 32 العلوم التقنیة

 88.22 4 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة األساسیة 
 في إعالمیة التصرف

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للتصرف بتونس
 إعالمیة مطبقة في التصرف10311 جامعة تونس

 152.12 13 ریاضیات
 146.93 15 علوم تجریبیة

 118.77 20 اقتصاد وتصرف
 144.18 3 العلوم التقنیة

 145.25 15 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بتونس
 إعالمیة مطبقة في التصرف11311 جامعة تونس المنار

 126.26 18 ریاضیات
 118.58 20 علوم تجریبیة

 105.42 27 اقتصاد وتصرف
 136.18 4 العلوم التقنیة

 133.19 20 علوم اإلعالمیة

 العلیا لالقتصاد الرقمي بمنوبةالمدرسة 
 إعالمیة التصرف13311 جامعة منوبة

 133.13 12 ریاضیات
 121.49 14 علوم تجریبیة

 103.44 18 اقتصاد وتصرف
 138.13 2 العلوم التقنیة

 127.72 14 علوم اإلعالمیة

 

 85000على الرقم  SMSرسالیات القصیرة اإل  
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 األساسیة  اإلجازة 
 في إعالمیة التصرف

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 والتصرف بنابل االقتصادیةكلیة العلوم 
 إعالمیة التصرف20311 جامعة قرطاج

 110.45 28 ریاضیات
 102.47 32 علوم تجریبیة

 92.56 42 اقتصاد وتصرف
 111.33 6 العلوم التقنیة

 108.22 32 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالى للتصرف بسوسة
 التصرفمطبقة في  إعالمیة30311 جامعة سوسة

 124.47 16 ریاضیات
 123.29 19 علوم تجریبیة

 105.50 24 اقتصاد وتصرف
 133.32 3 العلوم التقنیة

 109.91 19 علوم اإلعالمیة

 والتصرف بصفاقس االقتصادیةكلیة العلوم 
 التصرفمطبقة في إعالمیة 40311 جامعة صفاقس

 101.70 29 ریاضیات
 92.10 33 علوم تجریبیة

 67.14 43 اقتصاد وتصرف
 101.20 6 العلوم التقنیة

 101.57 33 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للتصرف بقابس
 التصرفمطبقة في  إعالمیة50311 جامعة قابس

 94.01 20 ریاضیات
 90.33 23 علوم تجریبیة

 84.81 30 اقتصاد وتصرف
 100.04 4 العلوم التقنیة

 96.21 23 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة
 التصرف إعالمیة 60311 جامعة قفصة

 82.52 18 ریاضیات
 78.27 21 علوم تجریبیة

 71.90 27 اقتصاد وتصرف
 82.80 4 العلوم التقنیة

 77.90 21 علوم اإلعالمیة

والتصرف  واالقتصادیةكلیة العلوم القانونیة 
 بجندوبة

 جامعة جندوبة
 التصرفمطبقة في إعالمیة 80311

 94.42 19 ریاضیات
 92.83 22 علوم تجریبیة

 78.72 29 اقتصاد وتصرف
 93.81 4 العلوم التقنیة

 101.21 22 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة األساسیة 
 في علوم اإلعالمیة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء
 و الطبیعیات بتونس
 جامعة تونس المنار

 علوم اإلعالمیة 10523

 141.85 23 ریاضیات
 125.96 22 علوم تجریبیة
 151.03 4 العلوم التقنیة

 142.87 21 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لفنون الملتمیدیا بمنوبة
 إعالمیة وملتیمیدیا11523 جامعة منوبة

 127.08 31 ریاضیات
 109.75 30 علوم تجریبیة
 145.98 5 العلوم التقنیة

 129.32 28 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة
 علوم اإلعالمیة12523 جامعة تونس المنار

 143.86 15 ریاضیات
 130.35 14 علوم تجریبیة
 163.15 2 العلوم التقنیة

 149.63 14 علوم اإلعالمیة

واالتصال  المعلوماتالمعھد العالي لتكنولوجیا 
 ببرج السدریة
 جامعة قرطاج

 علوم اإلعالمیة13523

 116.25 48 ریاضیات
 101.82 46 علوم تجریبیة
 111.92 7 العلوم التقنیة

 122.67 43 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم ببنزرت
 علوم اإلعالمیة 20523 جامعة قرطاج

 111.92 18 ریاضیات
 98.70 17 علوم تجریبیة
 101.84 3 العلوم التقنیة

 114.20 16 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بالمنستیر
 علوم اإلعالمیة 30523 جامعة المنستیر

 106.30 24 ریاضیات
 96.37 23 علوم تجریبیة
 117.10 4 العلوم التقنیة

 107.56 21 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة 
 والریاضیات بالمنستیر

 جامعة المنستیر
 علوم اإلعالمیة 31523

 111.55 41 ریاضیات
 95.99 40 علوم تجریبیة
 125.84 6 العلوم التقنیة

 108.95 37 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة بالمھدیة
 علوم اإلعالمیة 32523 جامعة المنستیر

 103.95 18 ریاضیات
 94.35 18 علوم تجریبیة
 103.97 3 العلوم التقنیة

 101.04 17 علوم اإلعالمیة
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 اإلجازة األساسیة 
 في علوم اإلعالمیة

 ت (أمد)سنوا 3
T=FG 

المدرسة العلیا للعلوم والتكنولوجیا بحمام سوسة
 علوم اإلعالمیة33523 جامعة سوسة

 116.77 14 ریاضیات
 106.57 13 علوم تجریبیة
 131.80 2 العلوم التقنیة

 114.19 13 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة 
 والتكنولوجیا بسوسة

 جامعة سوسة
 علوم اإلعالمیة34523

 129.44 9 ریاضیات
 115.60 9 علوم تجریبیة
 132.43 2 العلوم التقنیة

 135.15 8 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بصفاقس
 علوم اإلعالمیة40523 جامعة صفاقس

 97.47 14 ریاضیات
 85.72 14 علوم تجریبیة
 98.55 2 العلوم التقنیة

 101.95 13 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة والملتمیدیا بصفاقس
 علوم اإلعالمیة41523 جامعة صفاقس

 94.61 50 ریاضیات
 71.29 48 علوم تجریبیة
 97.88 8 العلوم التقنیة

 98.65 45 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بقابس
 علوم اإلعالمیة50523 جامعة قابس

 80.09 30 ریاضیات
 75.85 29 علوم تجریبیة
 93.03 5 العلوم التقنیة

 89.59 27 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة
 و الملتیمیدیا بقابس 

 جامعة قابس
 إعالمیة وملتمیدیا51523

 82.49 25 ریاضیات
 79.20 25 علوم تجریبیة
 93.91 4 العلوم التقنیة

 91.32 23 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة بمدنین
 علوم اإلعالمیة52523 قابس جامعة

 85.54 23 ریاضیات
 88.61 22 علوم تجریبیة
 84.09 3 العلوم التقنیة

 76.70 21 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بقفصة
 علوم اإلعالمیة60523 جامعة قفصة

 83.40 46 ریاضیات
 77.47 45 علوم تجریبیة
 75.08 7 العلوم التقنیة

 83.85 42 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم والتقنیات بسیدي بوزید
 علوم اإلعالمیة61523 جامعة القیروان

 87.04 51 ریاضیات
 83.86 50 علوم تجریبیة
 79.29 8 العلوم التقنیة

 77.27 47 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة والتصرف بالقیروان
 علوم اإلعالمیة70523 جامعة القیروان

 83.73 39 ریاضیات
 72.03 37 علوم تجریبیة
 94.85 6 العلوم التقنیة

 94.30 35 علوم اإلعالمیة

المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا 
 بالقصرین

 جامعة القیروان
 إعالمیة وملتیمیدیا71523

 79.72 33 ریاضیات
 84.39 32 علوم تجریبیة
 73.07 5 العلوم التقنیة

 68.66 30 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة بالكاف
 علوم اإلعالمیة80523 جامعة جندوبة

 75.85 58 ریاضیات
 72.10 56 علوم تجریبیة
 82.59 9 العلوم التقنیة

 94.62 53 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة األساسیة
 في اإللكترونیك 

 والكھروتقنیة واآللیة
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء
 والطبیعیات بتونس
 جامعة تونس المنار

 اإللكترونیك والكھروتقنیة واآللیة11525

 123.69 14 ریاضیات
 128.31 7 علوم تجریبیة
 142.33 46 العلوم التقنیة

 112.32 4 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بالمنستیر
 اإللكترونیك30525 جامعة المنستیر

 104.69 8 ریاضیات
 111.90 4 علوم تجریبیة
 120.72 25 العلوم التقنیة

 100.21 2 علوم اإلعالمیة

المعھد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا 
 بسوسة

 جامعة سوسة
 اإللكترونیك31525

 118.10 5 ریاضیات
 130.67 2 علوم تجریبیة
 131.15 16 العلوم التقنیة

 104.29 2 علوم اإلعالمیة
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 اإلجازة األساسیة
 في اإللكترونیك 

 والكھروتقنیة واآللیة
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 المعھد العالي للمنظومات الصناعیة بقابس
 اآللیة50525 جامعة قابس

 93.25 8 ریاضیات
 87.57 4 علوم تجریبیة
 99.23 26 العلوم التقنیة

 89.53 2 علوم اإلعالمیة

المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا 
 بالقصرین

 جامعة القیروان
 اآللیة70525

 88.12 20 ریاضیات
 76.70 10 علوم تجریبیة
 77.58 65 العلوم التقنیة

 83.99 5 علوم اإلعالمیة

المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا 
 بالقیروان

 جامعة القیروان
 اآللیة و االعالمیة الصناعیة71525

 78.75 9 ریاضیات
 92.47 4 علوم تجریبیة
 99.40 29 العلوم التقنیة

 89.40 2 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة األساسیة 
 في الھندسة المیكانیكیة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة 
 والتكنولوجیا بسوسة

 جامعة سوسة
 التصمیم30530

 129.44 2 ریاضیات
 126.09 2 علوم تجریبیة
 135.09 20 العلوم التقنیة

 121.77 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للمنظومات الصناعیة بقابس
 التصمیم50530 جامعة قابس

 85.19 3 ریاضیات
 97.15 5 علوم تجریبیة
 95.79 43 العلوم التقنیة

 85.23 2 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بقفصة
 المواد وأسالیب االنتاج60530 جامعة قفصة

 90.64 3 ریاضیات
 81.15 7 علوم تجریبیة
 68.04 54 العلوم التقنیة

 82.99 2 اإلعالمیةعلوم 

المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا 
 بالقیروان

 جامعة القیروان
 التصمیم72530

 97.62 2 ریاضیات
 86.45 5 علوم تجریبیة
 95.78 40 العلوم التقنیة

 77.30 2 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة األساسیة 
 في علوم النقل واللوجستیة

 (أمد)سنوات  3
T=FG 

 المعھد العالي للنقل و خدمات االتصال بسوسة
30582 جامعة سوسة

 تكنولوجیا وھندسة النقل
 علوم اللوجستیة

 اقتصاد وتخطیط النقل

 102.42 11 ریاضیات
 102.65 21 علوم تجریبیة

 88.20 36 اقتصاد وتصرف
 100.63 25 العلوم التقنیة

 94.53 13 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة األساسیة 
 في ھندسة األسالیب

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة 
 والتكنولوجیا بقابس

 جامعة قابس
 ھندسة األسالیب50596

 90.54 5 ریاضیات

 87.15 21 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم بقفصة
 ھندسة األسالیب60596 جامعة قفصة

 77.37 11 ریاضیات

 70.65 45 علوم تجریبیة

 اإلجازة األساسیة 
 في علوم وتكنولوجیات 

 المعلومات واالتصاالت
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 المعھد العالي لإلعالمیة 
 والریاضیات بالمنستیر

 جامعة المنستیر
 إلكترونیك وإعالمیة30605

 108.47 33 ریاضیات

 97.31 37 علوم تجریبیة

 114.84 23 التقنیةالعلوم 

 101.57 10 علوم اإلعالمیة

 المدرسة الوطنیة  لإللكترونیك 
 واالتصاالت بصفاقس

 جامعة صفاقس
 اإللكترونیك واالتصاالت40605

 125.99 13 ریاضیات

 118.52 15 علوم تجریبیة

 138.27 9 العلوم التقنیة

 121.84 4 علوم اإلعالمیة

 العالي لإلعالمیة بمدنینالمعھد 
 اإللكرونیك واالتصاالت50605 جامعة قابس

 83.55 19 ریاضیات

 78.23 22 علوم تجریبیة

 83.05 13 العلوم التقنیة

 86.98 6 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة
 و الملتیمیدیا بقابس

 جامعة قابس
 اإللكرونیك واالتصاالت51605

 81.04 20 ریاضیات

 93.22 23 علوم تجریبیة

 99.20 14 العلوم التقنیة

 95.28 6 علوم اإلعالمیة
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 اإلجازة األساسیة 
 في علوم وتكنولوجیات 

 المعلومات واالتصاالت
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة 
 والتكنولوجیا بقفصة

 جامعة قفصة
 اإللكترونیك واالتصاالت60605

 80.13 19 ریاضیات

 82.08 21 علوم تجریبیة

 95.92 13 العلوم التقنیة

 79.98 6 علوم اإلعالمیة

المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا 
 بالقصرین

 القیروانجامعة 
 إلكترونیك وإعالمیة70605

 84.35 32 ریاضیات

 76.28 36 علوم تجریبیة

 72.47 22 العلوم التقنیة

 76.04 10 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة األساسیة 
 االتصاالتفي االعالمیة و

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

المعھد العالي لتكنولوجیا المعلومات واالتصال 
 ببرج السدریة
 جامعة قرطاج

 إعالمیة واالتصاالت10606

 111.62 23 ریاضیات

 105.70 24 علوم تجریبیة

 108.93 14 العلوم التقنیة

 112.12 11 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في الجغرفة الرقمیة
 واألرض والمحیط

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء
 الطبیعیات بتونسو 

 جامعة تونس المنار
 الجغرفة الرقمیة واألرض والمحیط10165

 114.67 8 ریاضیات

 108.44 5 علوم تجریبیة

 100.18 12 العلوم التقنیة

 107.08 5 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بقفصة
60165 جامعة قفصة

 مخاطر وبیئة
 موارد جیولوجیة 

 رسم خرائط وتھیئة

 - 7 ریاضیات

 79.74 5 علوم تجریبیة

 84.52 11 العلوم التقنیة

 82.78 5 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة
 في البیولوجیا  

 التحلیلیة والتجریبیة
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء
 و الطبیعیات بتونس 

 جامعة تونس المنار
 بیولوجیا تحلیلیة وجودة 10508

 121.12 4 ریاضیات

 128.58 36 علوم تجریبیة

 المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت
 بیولوجیا تحلیلیة وجودة11508 جامعة منوبة

 115.56 4 ریاضیات

 120.99 35 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم بقابس
 بیولوجیا تحلیلیة وجودة50508 جامعة قابس

 94.52 4 ریاضیات

 107.32 38 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم بقفصة
 بیولوجیا تحلیلیة وجودة 60508 جامعة قفصة

 88.15 7 ریاضیات

 100.50 59 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في اإلنشاء والتعمیر

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

المعھد العالي لتكنولوجیات البیئة والعمران 
 والبنیان

 جامعة قرطاج
10244

 
 

 التعمیر العملیاتي

 97.07 34 ریاضیات

 99.35 54 العلوم التقنیة

 110.92 2 بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة 
 في جیولوجیا األشغال الكبرى

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 كلیة العلوم بصفاقس
40847 جامعة صفاقس

 أشغال مائیة
 أشغال عامة

 اإلنشائیة والمقاطعالمواد 

 75.99 5 ریاضیات

 70.33 20 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في الموارد الجیولوجیة والمحیط

 سنوات( أمـد ) 3
T=FG 

 كلیة العلوم ببنزرت
20841 جامعة قرطاج

 
 جیولوجیا الخزانات

 86.76 7 ریاضیات

 92.47 27 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم بصفاقس
40841 جامعة صفاقس

 جیولوجیا المحیط
 موارد جیولوجیة

 جیولوجیا الخزانات

 84.29 5 ریاضیات

 74.63 20 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة
 في الفیزیاء

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 كلیة العلوم ببنزرت
 ھندسة المواد واألسالیب 20551 جامعة قرطاج

 97.58 11 ریاضیات
 92.63 14 علوم تجریبیة
 103.82 2 العلوم التقنیة

 كلیة العلوم بالمنستیر
 واألدواتیة  القیاسات الفیزیائیة30551 جامعة المنستیر

 92.35 15 ریاضیات
 89.91 20 علوم تجریبیة
 101.33 3 العلوم التقنیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة 
 والتكنولوجیا بالمھدیة

 المنستیرجامعة 
 ھندسة المواد واألسالیب31551

 80.48 24 ریاضیات

 71.09 31 علوم تجریبیة

 100.10 5 العلوم التقنیة

 المدرسة العلیا للعلوم والتكنولوجیا 
 ھندسة المواد واألسالیب 32551 جامعة سوسة -بحمام سوسة 

 94.37 10 ریاضیات
 93.15 13 علوم تجریبیة
 105.63 2 العلوم التقنیة
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 اإلجازة التطبیقیة
 في الفیزیاء

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 كلیة العلوم بصفاقس
 األدواتیة للطاقة40551 جامعة صفاقس

 األدواتیة لاللكترونیك

 76.88 17 ریاضیات

 73.59 22 علوم تجریبیة

 96.95 3 العلوم التقنیة

 للبیوتكنولوجیا بصفاقسالمعھد العالي 
 األدواتیة للطاقة41551 جامعة صفاقس

 71.78 9 ریاضیات

 73.58 12 علوم تجریبیة

 98.22 2 العلوم التقنیة

 في الریاضیاتاإلجازة التطبیقیة 
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 كلیة العلوم بصفاقس
 الریاضیات المالیة40552 جامعة صفاقس

 77.61 33 ریاضیات
 75.19 8 علوم تجریبیة
 92.52 2 العلوم التقنیة

 88.87 2 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في الكیمیاء

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء
 والطبیعیات بتونس
 جامعة تونس المنار

 الكیمیاء الدقیقة10595
 117.47 12 ریاضیات

 113.60 47 علوم تجریبیة
 110.58 2 العلوم التقنیة

 كلیة العلوم ببنزرت
 الكیمیاء الصناعیة20595 جامعة قرطاج

 الكیمیاء الدقیقة

 100.47 7 ریاضیات
 103.75 26 علوم تجریبیة
 100.28 2 العلوم التقنیة

 كلیة العلوم بالمنستیر
30595 جامعة المنستیر

 تحلیل ومعالجة المیاه
 التحلیل الفیزیوكیمیائي

 كیمیاء المواد البالستكیة
 الكیمیاء الدقیقة

 99.69 8 ریاضیات

 106.73 30 علوم تجریبیة

 107.54 2 العلوم التقنیة

 كلیة العلوم بصفاقس
40595 جامعة صفاقس

 مواد التجمیل والروائح والعطورات
 المواد البالستیكیة

 معالجة المعادن ومراقبتھا
 الخزف والبلور

 81.88 7 ریاضیات

 95.28 27 علوم تجریبیة

 95.87 2 العلوم التقنیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة 
 والتكنولوجیا بقابس

 جامعة قابس
 الكیمیاء الصناعیة واألسالیب51595

 96.73 10 ریاضیات
 95.81 38 علوم تجریبیة
 100.33 2 العلوم التقنیة

اإلجازة التطبیقیة في التصرف في 
 تكنولوجیات المعلومات واالتصال

 سنوات(أمد ) 3
T=FG 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة 
 في المواصالت بتونس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة
10360 

التصرف في تكنولوجیات المعلومات 
 واالتصال

 117.05 16 ریاضیات

 107.55 16 علوم تجریبیة

 96.38 16 اقتصاد وتصرف

 115.71 16 علوم اإلعالمیة 

 اإلجازة التطبیقیة 
 في اإلعالمیة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 

 المعھد العالي لإلعالمیة بتونس
 النظم اإلعالمـیة والبرمجیات10261 جامعة تونس المنار

 157.45 7 ریاضیات
 132.19 13 علوم تجریبیة
 141.26 8 العلوم التقنیة

 151.94 18 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة 
 والتكنولوجیا بماطر

 جامعة قرطاج
 النظم اإلعالمـیة والبرمجیات20261

 103.20 9 ریاضیات
 83.44 17 علوم تجریبیة
 97.16 10 العلوم التقنیة

 99.58 24 علوم اإلعالمیة

 لإلعالمیةالمعھد العالي 
 و تقنیات االتصال بحمام سوسة

 جامعة سوسة
 تكنولوجیات الملتمیدیا والواب30261

 109.47 11 ریاضیات
 98.60 20 علوم تجریبیة
 109.80 12 العلوم التقنیة

 109.10 29 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة 
 والریاضیات بالمنستیر

 جامعة المنستیر
 النظم اإلعالمـیة والبرمجیات31261

 126.22 8 ریاضیات
 94.05 15 علوم تجریبیة
 114.04 9 العلوم التقنیة

 119.62 21 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة بالمھدیة
 النظم اإلعالمـیة والبرمجیات32261 جامعة المنستیر

 104.05 15 ریاضیات
 88.43 27 علوم تجریبیة
 98.90 17 العلوم التقنیة

 102.33 39 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة والملتمیدیا بصفاقس
 تكنولوجیات الملتمیدیا والواب40261 جامعة صفاقس

 84.45 23 ریاضیات
 71.69 42 علوم تجریبیة
 95.16 26 العلوم التقنیة

 95.01 60 علوم اإلعالمیة
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في اإلعالمیة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي لإلعالمیة
 والملتیمیدیا بقابس 

 جامعة قابس
 تكنولوجیات الملتمیدیا والواب50261

 83.95 8 ریاضیات
 77.89 15 علوم تجریبیة
 91.24 9 العلوم التقنیة

 91.49 21 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة بمدنین
 تكنولوجیات الملتمیدیا والواب51261 جامعة قابس

 87.11 11 ریاضیات
 87.47 20 علوم تجریبیة
 84.69 12 العلوم التقنیة

 75.03 29 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بقفصة
 النظم اإلعالمـیة والبرمجیات61261 جامعة قفصة

 - 10 ریاضیات
 87.51 18 علوم تجریبیة
 75.04 11 العلوم التقنیة

 83.56 26 علوم اإلعالمیة

المعھد العالي للریاضیات التطبیقیة واإلعالمیة 
 بالقیروان

 جامعة القیروان
 التكنولوجیا الرقمیة للصوت والصورة70261

 76.40 8 ریاضیات
 76.08 16 علوم تجریبیة
 86.37 10 العلوم التقنیة

 87.65 22 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة بالكاف
 تكنولوجیات الملتمیدیا والواب80261 جامعة  جندوبة

 76.68 20 ریاضیات
 72.03 38 علوم تجریبیة
 77.63 23 العلوم التقنیة

 88.91 54 علوم اإلعالمیة

المعھد العالي للغات التطبیقیة واإلعالمیة بباجة
 تكنولوجیات الملتمیدیا والواب82261 جامعة جندوبة

 86.27 3 ریاضیات
 74.78 6 علوم تجریبیة
 88.86 4 العلوم التقنیة

 98.18 9 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 تكنولوجیات اإلعالمیةفي 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس
10566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 الشبكات والخدمات اإلعالمیة
 صیانة المنظومات اإلعالمیة

 تطویر أنظمة المعلومات
 األنظمة المحمولة والجوالة

 127.59 7 ریاضیات
 106.59 24 علوم تجریبیة

 98.97 10 اقتصاد وتصرف
 113.71 24 العلوم التقنیة

 122.04 40 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة
11566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 الشبكات والخدمات اإلعالمیة
 تطویر أنظمة المعلومات

 األنظمة المحمولة والجوالة

 127.22 10 ریاضیات
 106.43 32 علوم تجریبیة

 97.96 12 اقتصاد وتصرف
 114.50 32 العلوم التقنیة

 120.61 52 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل
20566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 األنظمة المحمولة والجوالة
 تطویر أنظمة المعلومات

 والخدمات اإلعالمیةالشبكات 

 124.97 8 ریاضیات
 96.80 28 علوم تجریبیة

 91.86 11 اقتصاد وتصرف
 109.53 28 العلوم التقنیة

 112.45 46 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان
 الشبكات والخدمات اإلعالمیة21566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 الملتیمیدیا وتطویر الواب

 100.72 5 ریاضیات
 83.88 18 علوم تجریبیة

 86.82 7 اقتصاد وتصرف
 95.30 18 العلوم التقنیة

 101.85 30 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت
22566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 الشبكات والخدمات اإلعالمیة
 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطویر أنظمة المعلومات

 109.92 8 ریاضیات
 92.07 27 علوم تجریبیة

 96.51 10 اقتصاد وتصرف
 98.92 27 العلوم التقنیة

 106.78 44 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة
 تطویر أنظمة المعلومات23566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 الملتیمیدیا وتطویر الواب

 100.41 10 ریاضیات
 76.21 33 علوم تجریبیة

 86.52 13 اقتصاد وتصرف
 98.70 33 العلوم التقنیة

 99.93 55 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة
30566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 تطویر أنظمة المعلومات
 الشبكات والخدمات اإلعالمیة

 األنظمة المحمولة والجوالة
 الملتیمیدیا وتطویر الواب

 111.28 7 ریاضیات
 96.70 23 علوم تجریبیة

 94.67 9 اقتصاد وتصرف
 105.00 23 العلوم التقنیة

 106.41 38 علوم اإلعالمیة

 التكنولوجیة بالمھدیةالمعھد العالي للدراسات 
31566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 الشبكات والخدمات اإلعالمیة
 تطویر أنظمة المعلومات
 الملتیمیدیا وتطویر الواب

 100.37 8 ریاضیات
 83.84 25 علوم تجریبیة

 82.96 10 اقتصاد وتصرف
 97.82 25 العلوم التقنیة

 99.52 41 علوم اإلعالمیة
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في تكنولوجیات اإلعالمیة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس
40566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 الشبكات والخدمات اإلعالمیة
 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطویر أنظمة المعلومات

 99.75 9 ریاضیات
 72.11 28 علوم تجریبیة

 76.72 11 اقتصاد وتصرف
 97.68 28 العلوم التقنیة

 97.29 47 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة
50566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 األنظمة المحمولة والجوالة
 الملتیمیدیا وتطویر الواب
 تطویر أنظمة المعلومات

 82.32 10 ریاضیات
 73.35 32 علوم تجریبیة

 77.46 13 اقتصاد وتصرف
 75.63 32 العلوم التقنیة

 87.92 53 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالى للدراسات التكنولوجیة بقبلي
51566 للدراسات التكنولوجیةإ.ع. 

 المنظومات اإلعالمیة صیانة
 الشبكات والخدمات اإلعالمیة

 تطویر أنظمة المعلومات
 الملتیمیدیا وتطویر الواب

 94.12 12 ریاضیات
 - 39 علوم تجریبیة

 78.31 15 اقتصاد وتصرف
 76.00 39 العلوم التقنیة

 77.37 65 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین
 األنظمة المحمولة والجوالة52566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 الشبكات والخدمات اإلعالمیة

 91.40 6 ریاضیات
 89.57 19 علوم تجریبیة

 86.78 7 اقتصاد وتصرف
 69.34 19 العلوم التقنیة

 84.50 31 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین
 تطویر أنظمة المعلومات53566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 المنظومات اإلعالمیة صیانة

 - 11 ریاضیات
 83.80 37 علوم تجریبیة

 90.52 15 اقتصاد وتصرف
 74.73 37 العلوم التقنیة

 85.62 61 علوم اإلعالمیة

 العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة المعھد
60566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 تطویر أنظمة المعلومات
 الشبكات والخدمات اإلعالمیة

 المنظومات اإلعالمیة صیانة

 86.89 12 ریاضیات
 90.80 39 علوم تجریبیة

 76.82 15 اقتصاد وتصرف
 68.04 39 العلوم التقنیة

 79.75 64 اإلعالمیةعلوم 

المعھد العالى للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید
 الشبكات والخدمات اإلعالمیة61566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 الملتیمیدیا وتطویر الواب

 90.74 16 ریاضیات
 85.30 52 علوم تجریبیة

 81.44 20 اقتصاد وتصرف
 72.85 52 العلوم التقنیة

 82.76 85 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر
62566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 الملتیمیدیا وتطویر الواب
 الشبكات والخدمات اإلعالمیة

 تطویر أنظمة المعلومات

 87.17 14 ریاضیات
 84.45 47 علوم تجریبیة

 89.40 18 اقتصاد وتصرف
 - 47 التقنیة العلوم

 78.16 77 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان
70566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 تطویر أنظمة المعلومات
 الملتیمیدیا وتطویر الواب

 الشبكات والخدمات اإلعالمیة
 األنظمة المحمولة والجوالة

 83.02 10 ریاضیات
 76.27 32 علوم تجریبیة

 72.24 13 اقتصاد وتصرف
 84.83 32 العلوم التقنیة

 91.57 53 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین
71566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 الشبكات والخدمات اإلعالمیة
 الملتیمیدیا وتطویر الواب
 تطویر أنظمة المعلومات

 - 13 ریاضیات
 85.08 44 علوم تجریبیة

 82.11 17 اقتصاد وتصرف
 72.92 44 العلوم التقنیة

 74.55 73 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالى للدراسات التكنولوجیة بالكاف
80566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 األنظمة المحمولة والجوالة
 تطویر أنظمة المعلومات

 والخدمات اإلعالمیةالشبكات 

 70.13 6 ریاضیات
 75.39 18 علوم تجریبیة

 74.19 7 اقتصاد وتصرف
 71.40 18 العلوم التقنیة

 90.85 30 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالى للدراسات التكنولوجیة بسلیانة
81566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 تطویر أنظمة المعلومات
 المحمولة والجوالةاألنظمة 

 الشبكات والخدمات اإلعالمیة

 91.48 7 ریاضیات
 82.82 24 علوم تجریبیة

 76.37 9 اقتصاد وتصرف
 78.64 24 العلوم التقنیة

 93.96 40 علوم اإلعالمیة
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في تكنولوجیا اإلعالمیة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 التكنولوجیة بباجةالمعھد العالي للدراسات 
82566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 األنظمة المحمولة والجوالة
 الملتیمدیا وتطویر الواب
 تطویر أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمیة

 95.57 7 ریاضیات

 73.81 23 علوم تجریبیة

 86.13 9 اقتصاد وتصرف

 94.03 23 العلوم التقنیة

 100.15 38 اإلعالمیة علوم

 المعھد العالى للدراسات التكنولوجیة بجندوبة
83566 إ.ع. للدراسات التكنولوجیة

 األنظمة المحمولة والجوالة
 الشبكات والخدمات اإلعالمیة

 تطویر أنظمة المعلومات

 91.17 7 ریاضیات

 77.11 22 علوم تجریبیة

 73.36 9 اقتصاد وتصرف

 80.30 22 التقنیةالعلوم 

 93.29 36 علوم اإلعالمیة

في إعالمیة القراراإلجازة التطبیقیة 
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 المعھد العالي للتصرف بتونس
 إعالمیة القرار10578 جامعة تونس

 131.22 10 ریاضیات
 119.10 17 علوم تجریبیة

 96.73 7 اقتصاد وتصرف

 118.60 33 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في إعالمیة التصرف

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المدرسة العلیا للعلوم االقتصادیة 
 والتجاریة بتونس

 جامعة تونس
 اإلعالمیة إلدارة األعمال11579

 122.96 20 ریاضیات
 117.70 21 علوم تجریبیة

 95.65 31 اقتصاد وتصرف
 116.76 21 علوم اإلعالمیة

 المدرسة العلیا لالقتصاد الرقمي بمنوبة 
 التجارة اإللكترونیة 13579 جامعة منوبة

 تكنولوجیات نظم المعلومات

 121.47 18 ریاضیات

 114.14 19 علوم تجریبیة

 99.10 28 اقتصاد وتصرف

 117.74 19 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بنابل
 التجارة اإللكترونیة20579 جامعة قرطاج

 102.32 25 ریاضیات

 95.23 27 علوم تجریبیة

 89.80 39 اقتصاد وتصرف

 99.22 27 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالى للتصرف بسوسة
 تقنیات أنظمة المعلومات30579 جامعة سوسة

 111.01 14 ریاضیات
 109.05 15 علوم تجریبیة

 96.84 21 اقتصاد وتصرف
 98.90 15 علوم اإلعالمیة

 المدرسة العلیا للتجارة بصفاقس
 جامعة صفاقس

 
 التجارة اإللكترونیة40579

 76.45 23 ریاضیات
 71.98 25 علوم تجریبیة

 68.65 36 اقتصاد وتصرف
 92.30 25 علوم اإلعالمیة

 بصفاقسالمعھد العالي إلدارة األعمال 
 اإلعالمیة إلدارة األعمال 41579 جامعة صفاقس

 الخدمات عبر الواب 

 76.50 33 ریاضیات
 83.20 36 علوم تجریبیة

 68.07 52 اقتصاد وتصرف
 93.38 36 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس
 الصناعياإلعالمیة المطبقة في التصرف 42579 جامعة صفاقس

 80.18 13 ریاضیات

 74.74 14 علوم تجریبیة

 70.47 20 اقتصاد وتصرف

 93.69 14 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للتصرف بقابس
 تقنیات أنظمة المعلومات 50579 جامعة قابس

 التجارة اإللكترونیة

 75.60 23 ریاضیات
 78.42 25 علوم تجریبیة

 76.63 35 وتصرفاقتصاد 
 83.36 25 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة والتصرف بالقیروان
 الخدمات عبر الواب70579 جامعة القیروان

 86.73 10 ریاضیات
 76.13 11 علوم تجریبیة

 72.90 16 اقتصاد وتصرف
 90.64 11 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 اإلعالمیة الصناعیةفي 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي لإلعالمیة بتونس
 النظم المحمولة10585 جامعة تونس المنار

 123.87 10 ریاضیات
 114.78 9 علوم تجریبیة
 139.75 15 العلوم التقنیة

 139.41 10 علوم اإلعالمیة
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في اإلعالمیة الصناعیة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

المعھد العالي لتكنولوجیا المعلومات واالتصال 
 ببرج السدریة
 جامعة قرطاج

 األنظمة واآللیة11585
 النظم المحمولة

 112.37 27 ریاضیات

 101.24 23 علوم تجریبیة

 105.74 39 العلوم التقنیة

 112.15 27 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة
 و التكنولوجیا بماطر 

 جامعة قرطاج
 صیانة النظم اإلعالمیة20585

 86.68 14 ریاضیات

 79.82 12 علوم تجریبیة

 95.70 20 العلوم التقنیة

 98.86 14 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة
 و التكنولوجیا بسوسة 

 جامعة سوسة
 النظم واألوتوماتیزمات30585

 106.97 6 ریاضیات

 108.65 5 علوم تجریبیة

 124.65 8 العلوم التقنیة

 110.32 6 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة 
 والملتیمیدیا بقابس

 جامعة قابس
 نظم االتصال والملتمیدیا الصناعیة50585

 82.94 16 ریاضیات

 77.90 14 علوم تجریبیة

 86.53 24 العلوم التقنیة

 86.36 16 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة بمدنین
 النظم المحمولة 51585 جامعة قابس

 - 15 ریاضیات

 - 13 علوم تجریبیة

 76.80 22 العلوم التقنیة

 80.18 15 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة 
 والتكنولوجیا بقفصة

 جامعة قفصة
 صیانة النظم اإلعالمیة60585

 - 12 ریاضیات

 78.16 10 علوم تجریبیة

 79.71 17 العلوم التقنیة

 81.06 12 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 االعالمیة شبكات واتصاالتفي 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

واالتصال  المعلوماتالمعھد العالي لتكنولوجیا 
 ببرج السدریة
 جامعة قرطاج

 إعالمیة شبكات واتصاالت10586

 108.05 20 ریاضیات

 101.22 24 علوم تجریبیة

 106.20 8 العلوم التقنیة

 109.08 16 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في الشبكات اإلعالمیة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي لإلعالمیة بتونس
 إدارة الشبكات والخدمات10587 جامعة تونس المنار

 136.53 9 ریاضیات

 120.72 12 علوم تجریبیة

 136.00 10 العلوم التقنیة

 144.73 14 علوم اإلعالمیة

 ببنزرتكلیة العلوم 
 تكنولوجیات الشبكات واالتصاالت20587 جامعة قرطاج

 111.72 7 ریاضیات

 103.22 9 علوم تجریبیة

 101.33 8 العلوم التقنیة

 106.23 10 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة بالمھدیة
 إدارة الشبكات والخدمات30587 جامعة المنستیر

 95.15 20 ریاضیات

 90.07 26 علوم تجریبیة

 98.05 22 العلوم التقنیة

 100.23 29 علوم اإلعالمیة

المعھد العالي لإلعالمیة وتقنیات االتصال بحمام 
 سوسة

 جامعة سوسة
 تكنولوجیات الشبكات اإلعالمیة31587

 111.47 15 ریاضیات

 103.81 20 علوم تجریبیة

 110.96 17 العلوم التقنیة

 108.71 22 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بصفاقس
 تكنولوجیات الشبكات واالتصاالت41587 جامعة صفاقس

 89.62 9 ریاضیات

 84.92 11 علوم تجریبیة

 95.90 10 العلوم التقنیة

 95.44 13 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بقابس
 الشبكات والخدماتإدارة  50587 جامعة قابس

 77.03 7 ریاضیات

 76.26 9 علوم تجریبیة

 88.96 8 العلوم التقنیة

 91.20 11 علوم اإلعالمیة
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في الشبكات اإلعالمیة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 التطبیقیةالمعھد العالي للعلوم 
 والتكنولوجیا بقفصة

 جامعة قفصة
 تكنولوجیات اإلعالمیة واالتصاالت60587

 75.63 10 ریاضیات
 82.37 14 علوم تجریبیة
 79.70 12 العلوم التقنیة

 80.50 15 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة والتصرف بالقیروان
 الشبكات اإلعالمیةتكنولوجیات 70587 جامعة القیروان

 75.70 8 ریاضیات
 75.34 11 علوم تجریبیة
 87.98 9 العلوم التقنیة

 94.91 12 علوم اإلعالمیة

المعھد العالي للریاضیات التطبیقیة واإلعالمیة 
 بالقیروان

 جامعة القیروان
 تكنولوجیات الشبكات واالتصاالت71587

 77.18 12 ریاضیات
 74.96 16 تجریبیةعلوم 

 86.96 14 العلوم التقنیة
 90.28 18 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة بالكاف
 تكنولوجیات الشبكات اإلعالمیة80587 جامعة جندوبة

 81.06 28 ریاضیات
 77.46 38 علوم تجریبیة
 75.92 32 العلوم التقنیة

 92.20 42 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في الھندسـة المدنیة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس
10568 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 البناء
 األشغال العمومیة

 قیادة الحضائر

 139.31 5 ریاضیات
 134.79 5 علوم تجریبیة
 113.90 113 العلوم التقنیة

 118.13 3 علوم اإلعالمیة

المعھد العالي لتكنولوجیات البیئة والعمران 
 والبنیان

 جامعة قرطاج
11568

 المیاه والبیئة
 اإلنشاءات المعدنیة

 الدراسات المعماریة
 الجسور والطرقات

 البناءات الذكیة
 التصرف ومتابعة مشاریع البناء

 140.99 5 ریاضیات

 135.22 5 علوم تجریبیة

 113.31 116 العلوم التقنیة

 126.20 3 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل
20568 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 التوبوغرافیا والجغرفة الرقمیة
 البناء

 األشغال العمومیة
 قیادة الحضائر

 124.85 4 ریاضیات
 123.62 4 علوم تجریبیة

 109.67 99 التقنیةالعلوم 
 116.35 2 علوم اإلعالمیة

المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا 
 بسوسة

 جامعة سوسة
 میكانیك المواد والھیاكل30568

 124.92 2 ریاضیات
 135.94 2 علوم تجریبیة
 130.49 28 العلوم التقنیة

 110.54 2 علوم اإلعالمیة

 العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقسالمعھد 
 البناء40568 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 األشغال العمومیة

 123.77 6 ریاضیات
 116.22 6 علوم تجریبیة
 99.05 135 العلوم التقنیة

 97.80 3 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین
50568 التكنولوجیةإ.ع.للدراسات 

 البناء
 األشغال العمومیة

 التبوغرافیا

 111.81 4 ریاضیات
 99.95 4 علوم تجریبیة
 71.88 84 العلوم التقنیة

 91.31 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة
 والتكنولوجیا بقابس 

 جامعة قابس
 بناءات وتجھیزات تقنیة51568

 عمومیةأشغال 

 117.45 2 ریاضیات
 110.47 2 علوم تجریبیة
 99.40 44 العلوم التقنیة

 108.65 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة
60568 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 البناء
 األشغال العمومیة

 قیادة الحضائر

 100.49 5 ریاضیات
 103.44 5 علوم تجریبیة
 77.17 123 العلوم التقنیة

 89.58 3 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر
61568 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 البناء
 األشغال العمومیة

 التبوغرافیا  والجغرفة الرقمیة

 93.72 6 ریاضیات
 90.67 6 علوم تجریبیة
 68.56 140 العلوم التقنیة

 88.08 3 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة
80568 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 
 البناء

 األشغال العمومیة

 102.92 4 ریاضیات
 109.47 4 علوم تجریبیة
 90.00 90 العلوم التقنیة

 93.87 2 علوم اإلعالمیة
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في علوم وتقنیات المیاه

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 المعھد العالي لعلوم وتقنیات المیاه بقابس
 علوم وتقنیات المیاه50615 جامعة قابس

 88.72 9 ریاضیات

 76.15 28 علوم تجریبیة

في تقنیات التنقیباإلجازة التطبیقیة 
 سنوات (أمد) 3

T = FG 

 المعھد العالي لعلوم وتقنیات المیاه بقابس
 التنقیبتقنیات 50616 جامعة قابس

 74.48 12 ریاضیات

 80.35 25 علوم تجریبیة

 87.45 18 التقنیةالعلوم 

 اإلجازة التطبیقیة 
 في ھندسة األسالیب

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت 
 األسالیب الغذائیة20597 (إ.ع.للدراسات التكنولوجیة)

 98.97 9 ریاضیات

 106.49 37 علوم تجریبیة

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان 
 األسالیب الغذائیة21597 (إ.ع.للدراسات التكنولوجیة)

 األسالیب الكیمیائیة
 95.54 19 ریاضیات

 98.35 74 علوم تجریبیة

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة 
 األسالیب الغذائیة22597 (إ.ع.للدراسات التكنولوجیة)

 90.77 17 ریاضیات

 98.44 67 علوم تجریبیة

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر 
 األسالیب الكیمیائیة30597 ھالل (إ.ع.للدراسات التكنولوجیة)

 75.14 22 ریاضیات

 89.60 90 علوم تجریبیة

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس 
 أسالیب الصناعات الغذائیة40597 (إ.ع.للدراسات التكنولوجیة)

 الكیمیائیةاألسالیب 

 72.61 18 ریاضیات

 91.38 73 علوم تجریبیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس
 األسالیب الكیمیائیة50597 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 82.16 15 ریاضیات

 73.33 61 علوم تجریبیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي
 األسالیب الغذائیة51597 التكنولوجیةإ.ع.للدراسات 

 - 12 ریاضیات

 82.78 49 علوم تجریبیة

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي 
 األسالیب الغذائیة60597 بوزید( إ.ع.للدراسات التكنولوجیة)

 77.64 16 ریاضیات

 75.21 64 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 المیكانـیـكـیـةفي الھندسـة 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس
10570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 البناء والصناعة المیكانیكیة
 الصیانة الصناعیة
 صناعة البالستیك

 الطاقیة
 المیكاترونیك

 129.52 7 ریاضیات

 133.29 7 علوم تجریبیة

 126.85 154 العلوم التقنیة

 118.41 3 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل
20570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 البناء والصناعة المیكانیكیة
 الصیانة الصناعیة

 الطاقیة 

 123.07 4 ریاضیات
 114.59 4 علوم تجریبیة
 113.57 99 العلوم التقنیة

 102.91 2 اإلعالمیةعلوم 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت
 البناء والصناعة المیكانیكیة22570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 الصیانة الصناعیة

 113.22 4 ریاضیات
 118.28 4 علوم تجریبیة
 105.88 80 العلوم التقنیة

 101.99 2 علوم اإلعالمیة

 العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسةالمعھد 
30570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 البناء والصناعة المیكانیكیة
 الصیانة الصناعیة

 صناعة البالستیك

 121.32 5 ریاضیات
 109.27 5 علوم تجریبیة
 108.04 115 العلوم التقنیة

 99.53 3 علوم اإلعالمیة

التكنولوجیة بقصر ھاللالمعھد العالي للدراسات 
 الصیانة الصناعیة31570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 البناء والصناعة المیكانیكیة

 106.17 2 ریاضیات
 103.45 2 علوم تجریبیة
 98.72 54 العلوم التقنیة

 95.05 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمھدیة
32570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 الصیانة الصناعیة

 البناء والصناعة المیكانیكیة

 112.97 4 ریاضیات
 104.35 4 علوم تجریبیة
 100.45 79 العلوم التقنیة

 94.06 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة 
 والتكنولوجیا بسوسة

 جامعة سوسة
 وتصنیعتصمیم 33570

 110.85 2 ریاضیات
 107.82 2 علوم تجریبیة
 123.47 28 العلوم التقنیة

 95.51 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس
40570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 البناء والصناعة المیكانیكیة
 البناء المعدني

 الصیانة الصناعیة
 الطاقیة

 127.19 4 ریاضیات
 109.45 4 علوم تجریبیة
 115.61 99 العلوم التقنیة

 114.55 2 علوم اإلعالمیة
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في الھندسـة المیكانـیـكـیـة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 التكنولوجیة بقابسالمعھد العالي للدراسات 
50570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 البناء والصناعة المیكانیكیة
 الصیانة الصناعیة
 البناءات الحدیدیة

 96.57 3 ریاضیات

 92.44 3 علوم تجریبیة

 94.35 72 العلوم التقنیة

 - 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة
 الصیانة الصناعیة51570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 المیكاترونیك

 91.62 5 ریاضیات

 85.02 5 علوم تجریبیة

 87.62 117 العلوم التقنیة

 86.63 3 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالى للدراسات التكنولوجیة بقبلي
 الصیانة الصناعیة52570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 البناء والصناعة المیكانیكیة

 77.90 5 ریاضیات

 - 5 علوم تجریبیة

 74.03 109 العلوم التقنیة

 - 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین
 الصیانة الصناعیة53570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 الطاقیة

 92.65 7 ریاضیات

 - 7 علوم تجریبیة

 78.56 163 العلوم التقنیة

 - 4 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین
 الصیانة الصناعیة54570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 84.53 4 ریاضیات

 84.42 4 علوم تجریبیة

 66.87 84 العلوم التقنیة

 85.44 2 علوم اإلعالمیة

 العالي للمنظومات الصناعیة بقابس المعھد
 الھیاكل المعدنیة والتعدین55570 جامعة قابس

 88.39 2 ریاضیات

 99.20 2 علوم تجریبیة

 83.65 53 العلوم التقنیة

 - 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة
 والصناعة المیكانیكیةالبناء 60570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 الطاقیة

 86.96 6 ریاضیات

 75.67 6 علوم تجریبیة

 70.72 129 العلوم التقنیة

 - 3 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر
61570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 الصیانة الصناعیة
 المیكاترونیك

 الطاقیة

 77.90 5 ریاضیات

 98.45 5 علوم تجریبیة

 69.54 108 العلوم التقنیة

 - 2 علوم اإلعالمیة

المعھد العالى للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید
 الصیانة الصناعیة62570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 البناء والصناعة المیكانیكیة

 84.40 8 ریاضیات

 108.44 8 علوم تجریبیة

 70.58 170 التقنیة العلوم

 86.56 4 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان
 البناء والصناعة المیكانیكیة70570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 الصیانة الصناعیة

 92.94 6 ریاضیات

 94.42 6 علوم تجریبیة

 89.51 125 العلوم التقنیة

 87.46 3 اإلعالمیةعلوم 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین
 البناء والصناعة المیكانیكیة71570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 الصیانة الصناعیة

 86.55 6 ریاضیات

 72.54 6 علوم تجریبیة

 67.41 126 العلوم التقنیة

 76.04 3 علوم اإلعالمیة

 للعلوم التطبیقیةالمعھد العالي 
 والتكنولوجیا بالقیروان 

 جامعة القیروان
 المیكانـیـك واإلنتاجیة واإلعالمیة الصناعیة72570

 93.87 2 ریاضیات

 94.28 2 علوم تجریبیة

 92.88 50 العلوم التقنیة

 85.15 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالى للدراسات التكنولوجیة بالكاف
80570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 البناء والصناعة المیكانیكیة
 الصیانة الصناعیة

 البناء المعدني

 88.28 6 ریاضیات

 88.52 6 علوم تجریبیة

 84.97 126 العلوم التقنیة

 87.25 3 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة
81570 التكنولوجیةإ.ع.للدراسات 

 الصیانة الصناعیة

 البناء والصناعة المیكانیكیة

 90.90 4 ریاضیات

 86.82 4 علوم تجریبیة

 86.35 90 العلوم التقنیة

 88.94 2 علوم اإلعالمیة
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 إلجازة التطبیقیة ا
 في الھندسـة المیكانـیـكـیـة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 للدراسات التكنولوجیة بجندوبة العاليالمعھد 
82570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 الصیانة الصناعیة
 تكنولوجیات الخشب

 البناء والصناعة المیكانیكیة

 78.73 3 ریاضیات
 91.18 3 علوم تجریبیة
 86.40 76 العلوم التقنیة

 89.47 2 علوم اإلعالمیة

 التكنولوجیة بباجةالمعھد العالي للدراسات 
83570 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 البناء والصناعة المیكانیكیة
 الصیانة الصناعیة

 تكنولوجیات الخشب
 المیكاترونیك

 106.06 4 ریاضیات
 99.12 4 علوم تجریبیة
 97.55 92 العلوم التقنیة

 92.90 2 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 الكھـربـائـیــةفي الھندسـة 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس
10571 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 الكھرباء الصناعیة
 اآللیة واإلعالمیة الصناعیة

 صیانة المنظومات الكھربائیة
 السالمة والمراقبة الصناعیة

 127.75 4 ریاضیات
 121.35 4 علوم تجریبیة
 119.14 101 العلوم التقنیة

 109.79 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل
20571 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 الكھرباء الصناعیة
 اإللكترونیك الصناعي

 اآللیة واإلعالمیة الصناعیة

 119.25 4 ریاضیات
 107.30 4 علوم تجریبیة

 110.45 99 التقنیةالعلوم 
 102.00 2 علوم اإلعالمیة

 بنزرتالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة ب
21571 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 الكھرباء الصناعیة
 اإللكترونیك الصناعي

 اآللیة واإلعالمیة الصناعیة

 113.52 4 ریاضیات
 114.78 4 علوم تجریبیة
 105.35 80 العلوم التقنیة

 111.45 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة
30571 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 اآللیة واإلعالمیة الصناعیة
 السالمة والمراقبة الصناعیة

 الكھرباء الصناعیة
 االلكترونیك الصناعي

 119.11 4 ریاضیات
 108.82 4 علوم تجریبیة
 107.57 101 العلوم التقنیة

 104.00 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمھدیة
31571 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 اآللیة واإلعالمیة الصناعیة
 الكھرباء الصناعیة

 اإللكترونیك الصناعي

 104.40 3 ریاضیات
 101.55 3 علوم تجریبیة

 98.50 65 التقنیةالعلوم 
 99.36 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس
50571 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 
 الكھرباء الصناعیة 

 اآللیة واإلعالمیة الصناعیة

 105.76 2 ریاضیات
 107.00 2 علوم تجریبیة
 94.32 50 العلوم التقنیة

 108.28 2 اإلعالمیةعلوم 

 المعھد العالى للدراسات التكنولوجیة بقبلي
51571 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 
 الكھرباء الصناعیة

 اآللیة واإلعالمیة الصناعیة

 89.99 5 ریاضیات
 - 5 علوم تجریبیة
 68.19 109 العلوم التقنیة

 - 2 علوم اإلعالمیة

 التكنولوجیة بجربةالمعھد العالي للدراسات 
52571 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 

 اآللیة واإلعالمیة الصناعیة
 اإللكترونیك الصناعي

 

 85.63 5 ریاضیات
 94.75 5 علوم تجریبیة
 78.17 113 العلوم التقنیة

 79.19 3 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة
60571 التكنولوجیةإ.ع.للدراسات 

 اآللیة واإلعالمیة الصناعیة
 الكھرباء الصناعیة

 اإللكترونیك الصناعي

 86.45 6 ریاضیات
 85.52 6 علوم تجریبیة
 68.96 129 العلوم التقنیة

 75.46 3 علوم اإلعالمیة

المعھد العالى للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید
61571 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 
 اآللیة واإلعالمیة الصناعیة

 الكھرباء الصناعیة

 79.95 9 ریاضیات
 84.40 9 علوم تجریبیة
 70.59 209 العلوم التقنیة

 - 5 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر
62571 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 
 الكھرباء الصناعیة

 الصناعياإللكترونیك 
 اآللیة واإلعالمیة الصناعیة

 

 85.55 5 ریاضیات
 - 5 علوم تجریبیة
 74.50 108 العلوم التقنیة

 - 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان
70571 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 
 اإللكترونیك الصناعي

 الكھرباء الصناعیة
 واإلعالمیة الصناعیةاآللیة 

 

 90.93 6 ریاضیات
 91.39 6 علوم تجریبیة
 88.32 125 العلوم التقنیة

 89.76 3 علوم اإلعالمیة
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في الھندسـة الكھـربـائـیــة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین
71571 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 
 الكھرباء الصناعیة

 اإللكترونیك الصناعي
 اآللیة واإلعالمیة الصناعیة

 

 83.72 6 ریاضیات

 85.61 6 تجریبیةعلوم 

 69.31 126 العلوم التقنیة

 89.00 3 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة
80571 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 الكھرباء الصناعیة
 اآللیة واإلعالمیة الصناعیة

 صیانة المنظومات الكھربائیة

 96.25 4 ریاضیات

 91.19 4 علوم تجریبیة

 96.20 89 العلوم التقنیة

 111.11 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة
81571 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 

 الكھرباء الصناعیة
 اآللیة واإلعالمیة الصناعیة

 اإللكترونیك الصناعي
 

 85.70 2 ریاضیات

 81.29 2 علوم تجریبیة

 93.65 47 العلوم التقنیة

 102.72 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة
82571 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 

 الكھرباء الصناعیة
 اآللیة واإلعالمیة الصناعیة

 86.31 2 ریاضیات

 75.89 2 علوم تجریبیة

 86.41 56 العلوم التقنیة

 93.58 2 اإلعالمیةعلوم 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف
83571 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 

 الكھرباء الصناعیة
 صیانة المنظومات الكھربائیة

 87.51 2 ریاضیات

 108.17 2 علوم تجریبیة

 85.75 39 العلوم التقنیة

 86.53 2 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 ھندسة البحریةالفي 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة
 الكھرومیكانیك البحري20572 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 108.37 3 ریاضیات

 128.35 3 علوم تجریبیة

 108.30 65 العلوم التقنیة

 108.81 2 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة
 في علوم وتكنولوجیات
 المعلومات واالتصاالت

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة 
 في المواصالت بتونس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة
10573

 شبكات وخدمات االتصاالت
 سالمة الشبكات

 124.92 53 ریاضیات
 120.64 61 علوم تجریبیة
 141.98 26 العلوم التقنیة

 119.19 35 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة
 والتكنولوجیا بماطر 

 جامعة قرطاج
 الشبكات واالتصاالت20573

 95.21 18 ریاضیات
 90.65 21 علوم تجریبیة
 98.43 9 العلوم التقنیة

 99.98 12 علوم اإلعالمیة

 العلوم ببنزرتكلیة 
 األنظمة المحمولة واالتصاالت21573 جامعة قرطاج

 102.85 12 ریاضیات
 101.15 14 علوم تجریبیة
 116.58 6 العلوم التقنیة

 99.78 8 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي لإلعالمیة و تقنیات االتصال 
 بحمام سوسة
 جامعة سوسة

 تكنولوجیات االتصاالت30573

 117.37 22 ریاضیات
 115.02 25 علوم تجریبیة
 122.78 11 العلوم التقنیة

 100.08 15 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة 
 و التكنولوجیا بالمھدیة

 جامعة المنستیر
31573

 اإللكترونیك واالتصاالت
 االعالمیة و اإللكترونیك

 93.57 23 ریاضیات
 97.80 26 علوم تجریبیة
 110.99 11 العلوم التقنیة

 97.71 15 علوم اإلعالمیة

المدرسة العلیا للعلوم والتكنولوجیا بحمام سوسة
 اإلعالمیة واإللكترونیك32573 جامعة سوسة

 101.00 13 ریاضیات
 101.00 15 علوم تجریبیة
 110.71 6 العلوم التقنیة

 100.14 8 اإلعالمیةعلوم 

 المعھد العالي لإلعالمیة والریاضیات بالمنستیر
 تكنولوجیا االلكترونیك واالتصاالت33573 جامعة المنستیر

 99.18 13 ریاضیات
 102.82 15 علوم تجریبیة
 106.53 7 العلوم التقنیة

 99.20 9 علوم اإلعالمیة

 التكنولوجیة بقابسالمعھد العالي للدراسات 
50573 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 شبكات وخدمات االتصاالت
 نظم االتصال وتقنیات النفاذ

 73.00 24 ریاضیات
 95.14 28 علوم تجریبیة
 98.25 12 العلوم التقنیة

 82.27 16 علوم اإلعالمیة
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في علوم وتكنولوجیات 
 المعلومات واالتصاالت

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 كلیة العلوم والتقنیات بسیدي بوزید
 تكنولوجیا االلكترونیك واالتصاالت60573 جامعة القیروان

 87.73 31 ریاضیات
 87.43 36 علوم تجریبیة

 79.68 15 التقنیة العلوم
 74.44 20 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة 
 والتكنولوجیا بالقصرین

 جامعة القیروان
70573

 االتصاالت
 علوم وتكنولوجیات المعلومات

 84.95 30 ریاضیات
 80.03 35 علوم تجریبیة
 81.32 15 العلوم التقنیة

 71.42 20 علوم اإلعالمیة

اإلجازة التطبیقیة في ھندسة النسیج
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر ھالل
30574 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 صناعات النسیج
 صناعات المالبس
 ennoblissementصناعات التجوید 

 77.31 17 ریاضیات

 85.12 22 علوم تجریبیة

 83.70 73 التقنیةالعلوم 

 اإلجازة التطبیقیة 
 في تقنیات اللف

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 كلیة العلوم بصفاقس
 تقنیات اللف40575 جامعة صفاقس

 74.84 3 ریاضیات

 71.64 6 علوم تجریبیة

 80.89 15 العلوم التقنیة

 75.96 2 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 النقل واللوجستیةفي تكنولوجیات 

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للنقل و خدمات اإلتصال بسوسة
 األنظمة اللوجیستیة والنقل 30580 جامعة سوسة

 الكشف والصیانة في اللوجستیة والنقل

 91.12 25 ریاضیات

 98.45 26 علوم تجریبیة

 97.93 35 العلوم التقنیة

 92.77 15 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في الھندسة اللوجستیة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للنقل و خدمات االتصال بسوسة
30672 جامعة سوسة

 لوجستیة التوزیع
 اللوجستیة الصناعیة

 لوجستیة العملیات الدولیة

 102.21 16 ریاضیات

 111.25 18 علوم تجریبیة

 100.30 35 العلوم التقنیة

 100.70 8 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس
 اللوجستیة الصناعیة40672 جامعة صفاقس

 81.85 20 ریاضیات

 85.40 22 علوم تجریبیة

 96.16 44 العلوم التقنیة

 87.39 10 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في الطاقیة

 (أمد)سنوات  3
T=FG 

 المعھد العالي لعلوم و تكنولوجیات البیئة 
 ببرج السدریة
 جامعة قرطاج

 الطاقیة والبیئة10603

 112.61 6 ریاضیات

 107.53 25 علوم تجریبیة

 105.95 19 العلوم التقنیة

 كلیة العلوم ببنزرت
 الطاقیة20603 جامعة قرطاج

 105.12 3 ریاضیات

 101.50 13 علوم تجریبیة

 100.08 10 العلوم التقنیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة
 والتكنولوجیا بسوسة 

 جامعة سوسة
 التدفئة والتكییف30603

 102.87 3 ریاضیات

 98.76 12 علوم تجریبیة

 114.59 9 العلوم التقنیة

المدرسة العلیا للعلوم والتكنولوجیا بحمام سوسة
 الطاقیة31603 سوسةجامعة 

 102.02 5 ریاضیات

 101.60 19 علوم تجریبیة

 112.16 14 العلوم التقنیة

 كلیة العلوم بقفصة
60603 جامعة قفصة

 الطاقیة 
 صیانة األنظمة الطاقیة 

 الطاقة المتجددة والمحیط
 استكشاف و استغالل الحقول النفطیة

 76.11 8 ریاضیات

 75.19 33 علوم تجریبیة

 67.02 25 العلوم التقنیة

اإلجازة التطبیقیة في الھندسة 
 الحراریة والطاقات المتجددة

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین
 ھندسة حراریة وطاقات  متجددة50604 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة

 - 7 ریاضیات

 - 30 علوم تجریبیة

 - 23 العلوم التقنیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في اإللكترونیك 

 والكھروتقنیة واآللیة
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 كلیة العلوم ببنزرت
 أنظمة إلكترونیة20629 جامعة قرطاج

 104.43 5 ریاضیات

 101.56 4 علوم تجریبیة

 110.61 17 العلوم التقنیة

 110.30 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة
 و التكنولوجیا بماطر 

 جامعة قرطاج
21629

 إلكترونیك األنظمة الصناعیة
 الكترونیك السیارات
 آلیة وأنظمة صناعیة

 101.43 12 ریاضیات

 93.92 9 علوم تجریبیة

 100.18 38 العلوم التقنیة

 98.71 2 علوم اإلعالمیة
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في اإللكترونیك 

 والكھروتقنیة واآللیة
 سنوات (أمد) 3

T=FG 

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة
 و التكنولوجیا بسوسة 

 جامعة سوسة
 كھروتقنیة وإلكترونیك صناعي30629

 اإللكترونیك واإلعالمیة صناعیة

 118.36 5 ریاضیات
 117.99 4 علوم تجریبیة
 131.72 15 العلوم التقنیة

 102.42 2 علوم اإلعالمیة

المدرسة العلیا للعلوم والتكنولوجیا بحمام سوسة
 اإللكترونیك واإلعالمیة الصناعیة31629 جامعة سوسة

 104.30 8 ریاضیات
 101.59 6 علوم تجریبیة
 112.02 26 العلوم التقنیة

 100.56 2 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بصفاقس
 اإللكترونیك الصناعي40629 صفاقسجامعة 

 اإلعالمیة صناعیة

 94.26 7 ریاضیات
 86.64 5 علوم تجریبیة
 97.72 21 العلوم التقنیة

 92.67 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس
 اإللكترونیك والكھروتقنیة واآللیة  41629 جامعة صفاقس

 واإلعالمیة صناعیةاإللكترونیك 

 97.79 16 ریاضیات
 91.60 12 علوم تجریبیة
 98.52 50 العلوم التقنیة

 108.11 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للمنظومات الصناعیة بقابس
 التحكم في األسالیب الصناعیة50629 جامعة قابس

 اإللكترونیك الصناعي

 78.14 12 ریاضیات
 80.95 9 تجریبیةعلوم 

 90.58 37 العلوم التقنیة
 90.54 2 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بقابس
 اإللكترونیك واإلعالمیة صناعیة51629 جامعة قابس

 87.95 7 ریاضیات
 86.17 5 علوم تجریبیة
 90.20 22 العلوم التقنیة

 88.52 2 علوم اإلعالمیة

 للعلوم التطبیقیةالمعھد العالي 
 والتكنولوجیا بقفصة 

 جامعة قفصة
 آلیة وأنظمة صناعیة60629

 87.36 10 ریاضیات
 88.53 8 علوم تجریبیة
 72.61 32 العلوم التقنیة

 82.83 2 علوم اإلعالمیة

المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا 
 بالقیروان

 جامعة القیروان
 اإللكترونیك والكھروتقنیة واآللیة70629

 79.80 15 ریاضیات
 70.51 11 علوم تجریبیة
 93.84 46 العلوم التقنیة

 80.31 2 علوم اإلعالمیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في اإللكترومیكانیك

 سنوات (أمد) 3
T=FG 

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة 
 والتكنولوجیا بسوسة

 جامعة سوسة
 میكاترونیك صناعیة30671

 122.40 5 ریاضیات
 120.48 4 علوم تجریبیة
 140.99 14 العلوم التقنیة

 112.94 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس
 الصیانة الصناعیة40671 جامعة صفاقس

 97.92 17 ریاضیات
 96.10 15 علوم تجریبیة

 106.70 51 التقنیةالعلوم 
 92.85 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للمنظومات الصناعیة بقابس
 الصیانة الصناعیة50671 جامعة قابس

 90.65 12 ریاضیات
 84.25 11 علوم تجریبیة
 94.13 36 العلوم التقنیة

 83.95 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة
 و التكنولوجیا بقابس 

 جامعة قابس
 میكانیك وإلكترونیك األنظمة اآللیة51671

 میكانیك وإنتاجیة

 100.98 9 ریاضیات
 94.52 8 علوم تجریبیة
 113.60 27 العلوم التقنیة

 86.75 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة
 والتكنولوجیا بقفصة 

 جامعة قفصة
 صیانة اآلالت الثقیلة60671

 81.73 11 ریاضیات
 81.45 10 علوم تجریبیة
 92.37 34 العلوم التقنیة

 89.68 2 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بقفصة
 الصیانة الصناعیة61671 جامعة قفصة

 74.48 17 ریاضیات
 79.06 15 علوم تجریبیة
 65.37 50 العلوم التقنیة

 82.83 2 علوم اإلعالمیة

المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا 
 بالقصرین

 جامعة القیروان
 میكاترونیك صناعیة70671

 81.56 20 ریاضیات
 82.91 18 علوم تجریبیة
 74.65 60 العلوم التقنیة

 84.46 2 علوم اإلعالمیة
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في ھندسة األسالیب

 سنوات (أمد) 3
 (إجازة  ذات حركیة)  )1(

T=FG 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت
 والمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي 

 (إ.ع.للدراسات التكنولوجیة)
 أسالیب الصناعات الغذائیة20598

 89.90 6 ریاضیات

 94.82 22 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في ھندسة األسالیب

 سنوات (أمد) 3
 (إجازة  ذات حركیة)  )2(

T=FG 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان
 والمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة 

 بسیدي بوزید 
 (إ.ع.للدراسات التكنولوجیة)

 الصناعات الغذائیةأسالیب 21598

 87.87 4 ریاضیات

 99.4 17 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في الھندسـة الكھـربـائـیــة

 سنوات (أمد) 3
 ) (اجازة ذات حركیة)3(

T=FG 

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس
 والمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر

 إ.ع.للدراسات التكنولوجیة
 الكھرباء الصناعیة50576

 93.02 2 ریاضیات

 88.65 2 علوم تجریبیة

 80.67 25 العلوم التقنیة

 - 2 علوم اإلعالمیة

  

  "حركّیة لمدة سداسي واحد") : 20598االجازة التطبیقیة في هندسة األسالیب (  )1(
أین یزاول الطالب مساره التكویني خالل السداسي األول  المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرتالمؤسسة األصلیة : 

 ".الصناعات الغذائیة" مسلك والسداسي الثاني والسداسي الثالث والسداسي الخامس والسداسي السادس في
ني خالل المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي أین یتابع الطالب جزء من مساره التكویالمؤسسة الثانیة (فترة الحركّیة) : 

 ".أسالیب تحویل منتوجات التمورالسداسي الرابع في "
 "حركّیة لمدة سداسي واحد" ) :21598االجازة التطبیقیة في هندسة األسالیب ( )2(

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان أین یزاول الطالب مساره التكویني خالل السداسي األول المؤسسة األصلیة : 
 ".الصناعات الغذائیةالسداسي الثالث والسداسي الخامس والسداسي السادس في مسلك "والسداسي الثاني و 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید أین یتابع الطالب جزء من مساره التكویني المؤسسة الثانیة (فترة الحركّیة) : 
 ".أسالیب تحویل الحلیبخالل السداسي الرابع في "

 "حركّیة لمدة سداسیین إثنین (سنة كاملة)" ) :50576قیة في الهندسة الكهربائیة (االجازة التطبی )3(
المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس أین یزاول الطالب مساره التكویني خالل السداسي األول المؤسسة األصلیة : 

 ".الصناعیةالكهرباء والسداسي الثاني والسداسي الخامس والسداسي السادس في مسلك "
المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر أین یتابع الطالب جزء من مساره التكویني خالل المؤسسة الثانیة (فترة الحركّیة) : 

 ".)photovoltaiques( وضوئیةتمنظومات الطاقة الشمسیة الفالسداسي الثالث والسداسي الرابع في "

اجازة تمكن الطالب من متابعة جزء من مساره التكویني في مؤسسة تعلیم عالي غیر التي  اإلجازة ذات الحركّیة) 3)، (2)، (1(
في  اتكوین وتوفر للطلبة ،ینتمي إلیها حیث ینتفع الطالب بفترة تكوین خارج مؤسسته األصلیة تدوم من سداسي إلى سداسیین

اختصاصین متجانسین ومتكاملین، ویتحصل الطالب إثر انتهاء التكوین بنجاح على شهادة مزدوجة بین مؤسستین زیادًة على 
). یتمتع الطالب خالل فترة الحركیة (وجوده في المؤسسة الثانیة) Certification de Compétenceاإلشهاد في كفاءة مهنیة (

 .لحركّیة زیادًة على تمتعه باإلقامة في المبیت الجامعيبمنحة تغطي المصاریف المنجرة عن ا
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 الھندسة المعماریة
 سنوات 6

T = FG 
 

المدرسة الوطنیة للھندسة المعماریة والتعمیر 
 بتونس

 جامعة قرطاج
 الھندسة المعماریة10203

 137.65 98 ریاضیات

 147.77 88 علوم تجریبیة

 150.48 49 علوم التقنیةال

 134.71 10 علوم اإلعالمیة

 147.35 2 بكالوریات أخرى

 مرحلة تحضیریة مندمجة:
 إعالمـیـة -فیزیاء   -ریاضیات 

 سنوات 3سنتان + 
T = FG 

المعھد الوطني للعلوم التطبـیقیة والتكنولوجیا 
 بتونس 

 جامعة قرطاج
 ) ( 

 

 إعالمیة -فیزیاء  -ریاضیات 10520

 156.40 201 ریاضیات

 155.70 73 علوم تجریبیة

 173.87 37 علوم التقنیةال

 150.77 55 علوم اإلعالمیة

 مرحلة تحضیریة مندمجة:
 بـیـولوجیا تطبیقیة    -كـیـمـیـاء 

 سنـوات 3سنـتـان+ 
T = FG 

 بیولوجیا تطبیقیة -كیمیاء 10521

 144.27 39 ریاضیات

 150.67 117 علوم تجریبیة

 مرحلة تحضیریة مندمجة (علمیة)
 سنوات 3سنتان + 

T = FG 

المعھد الـعـالــي للعلوم التطبـیـقـیـة 
 والتكنولوجیا بسوسة

 جامعة سوسة
)   ( 

 مرحلة تحضیریة مندمجة (علمیة)30519

 135.70 44 ریاضیات

 142.45 22 علوم تجریبیة

 140.15 22 علوم التقنیةال

 134.92 22 علوم اإلعالمیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكوین یمكن الطلبة من اكتساب األسس العلمیة النظریة وأساسیات االعالمیة للدخول لمرحلة تكوین  المرحلة التحضیریة المندمجة العلمیة: )1
) سداسیات حیث 04المھندسین في االعالمیة الصناعیة أو ھندسة البرمجیات. تدوم الدراسة بالمرحلة التحضیریة المندمجة العلمیة أربعة (

في الریاضیات والفیزیاء وااللكترونیك واالعالمیة والعلوم االنسانیة (انقلیزیة وفرنسیة وحقوق  یتلقى الطالب خالل السنة األولى تكوینا عاما
 االنسان) ثم یتخصص في اإلعالمیة واإلعالمیة الصناعیة خالل السنة الثانیة.

الملفات حسب النتائج المتحصل : یتم القبول للدراسة بھذه المرحلة عن طریق مناظرة بمرحلة تكوین للحصول على الشھادة الوطنیة لمھندس )2
% كحد أقصى) وبالنسبة لبقیة الطلبة 80علیھا خالل السنتین التحضیریتین للطلبة الذین اجتازوا بنجاح امتحان آخر السنة الثانیة (في حدود 

من المرحلة التحضیریة یمكنھم الذین لم یتم التصریح بقبولھم لإللتحاق بمرحلة تكوین المھندسین والذین أتموا بنجاح السنة الثانیة %) 20(
 مواصلة الدراسة بالمعھد للحصول على شھادة اإلجازة األساسیة في االعالمیة أو االجازة التطبیقیة في االعالمیة الصناعیة.
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 ISSAT   (www.issatso.rnu.tnالمعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بسوسة (   )  (

 INSAT(  www.insat.rnu.tn(  المعھد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا   ) (              
 یؤمن المعھد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا تكوینا ھندسیا كالتالي:

تحضیریة مندمجة تدوم سنتین یسمح بالرسوب فیھا مرة واحدة. یوجھ المحرزون على البكالوریا أو على شھادة مشھود بمعادلتھا  مرحلة )1(
 إلى أحد الجذعین المشتركین:

ة صناعی(MPI)فیزیاء وإعالمیة  –ریاضیات  ) أ ة: إعالمی م ، : یسمح ھذا الجذع بااللتحاق بدایة من السنة الثانیة بإحدى الشعب التالی ة وتحك
 أدواتیة  وصیانة صناعیة، شبكات إعالمیة واتصاالت، ھندسة البرمجیات.

اء  ) ب ة  –كیمی ا تطبیقی ناعیة (CBA)بیولوجی اء ص الیتین: كیمی عبتین الت دى الش ة بإح نة الثانی ن الس ة م اق بدای ذع بااللتح ذا الج مح ھ : یس
 أوبیولوجیا صناعیة.

ھندس وتدوم ھذه المرحلة ثالث سنوات ویتم القبول بشعبة من شعب تكوین ھذه المرحلة مرحلة تكوین للحصول على الشھادة الوطنیة لم )2(
 عن طریق مناظرة تفتح للطلبة المسجلین في المرحلة التحضیریة المندمجة.

 مالحظة : 
ناظرة، عدد یتم كل سنة، بقرار من وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي وحسب الحاجیات، ضبط قائمة الشعب المعنیة بھذه الم 

 البقاع المفتوحة بالنسبة إلى كل شعبة وشروط المشاركة ومعاییر التقییم.
الطلبة الذین لم یتم التصریح بقبولھم لإللتحاق بمرحلة تكوین المھندسین یمكنھم مواصلة الدراسة بالمعھد للحصول على شھادة  

مختلفة. اختصاصات ستّة في التطبیقیة اإلجازة
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 مرحلـة تحضیـریـة (علـمـیــة)
 سنـوات 3سنـتـان+ 

T = FG 
 ) ( 

 المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بتونس
 فیزیاء -ریاضیات 10522 جامعة تونس

 كیمیاء  -فیزیاء 

 143.42 315 ریاضیات

 142.35 131 علوم تجریبیة

 146.49 5 علوم اإلعالمیة

 المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بالمنار
 فیزیاء -ریاضیات 11522 جامعة تونس المنار

 كیمیاء -فیزیاء 

 138.45 161 ریاضیات

 143.42 67 علوم تجریبیة

 144.43 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بنابل
20522 جامعة قرطاج

 فیزیاء -ریاضیات 
 كیمیاء -فیزیاء 

 130.62 171 ریاضیات

 138.72 71 علوم تجریبیة

 136.15 2 علوم اإلعالمیة

 ببنزرت المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة
 فیزیاء -ریاضیات 21522 جامعة قرطاج

 كیمیاء -فیزیاء 

 123.37 135 ریاضیات

 130.65 56 علوم تجریبیة

 135.26 2 علوم اإلعالمیة

المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة 
 بالمنستیر

 جامعة المنستیر
 فیزیاء -ریاضیات 30522

 كیمیاء -فیزیاء 

 131.85 227 ریاضیات

 142.52 94 علوم تجریبیة

 140.89 3 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بالمنستیر
32522 جامعة المنستیر

 فیزیاء -ریاضیات 
 كیمیاء -فیزیاء 

 121.02 96 ریاضیات

 133.15 40 علوم تجریبیة

 124.10 2 علوم اإلعالمیة

المدرسة العلیا للعلوم والتكنولوجیا بحمام 
 سوسة

 جامعة سوسة
 فیزیاء -ریاضیات 33522

 كیمیاء -فیزیاء 

 123.75 88 ریاضیات

 131.12 37 علوم تجریبیة

 126.06 2 علوم اإلعالمیة

المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بصفاقس
 فیزیاء -ریاضیات 40522 جامعة صفاقس

 كیمیاء -فیزیاء 

 132.17 196 ریاضیات

 135.77 81 علوم تجریبیة

 150.65 3 علوم اإلعالمیة

 كلیة العلوم بصفاقس
 فیزیاء -ریاضیات 41522 جامعة صفاقس

 كیمیاء -فیزیاء 

 107.37 125 ریاضیات

 117.32 52 علوم تجریبیة

 113.85 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة 
 و التكنولوجیا بقابس

 جامعة قابس
 فیزیاء -ریاضیات 50522

 كیمیاء -فیزیاء 

 97.75 109 ریاضیات

 114.30 45 علوم تجریبیة

 121.60 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بقفصة
 فیزیاء -ریاضیات 60522 جامعة قفصة

 كیمیاء -فیزیاء 

 88.44 72 ریاضیات

 105.47 30 علوم تجریبیة

 108.36 2 علوم اإلعالمیة

المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة 
 بالقیروان

 جامعة القیروان
 فیزیاء -ریاضیات 70522

 كیمیاء -فیزیاء 

 111.02 88 ریاضیات

 118.07 36 علوم تجریبیة

 102.19 2 علوم اإلعالمیة

 رحلـة تحضیـریة علـمـیــةم
 فیزیاء)  -(ریاضیات
 سنـوات 3سنـتـان+ 

T = FG 
 ) ( 

كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء والطبیعیات 
 بتونس

 جامعة تونس المنار
 فیزیاء -ریاضیات 12522

 129.35 63 ریاضیات

 134.27 26 علوم تجریبیة

 138.26 2 علوم اإلعالمیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة
 و التكنولوجیا بالمھدیة 

 جامعة المنستیر
 فیزیاء -ریاضیات 31522

 114.32 84 ریاضیات

 118.72 35 علوم تجریبیة

 122.63 2 علوم اإلعالمیة

 مـرحلـة تحضیـریة علـمـیــة
 كیمیاء)  -(فیزیاء

 سنـوات 3سنـتـان + 
T = FG 

 ) ( 

كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء والطبیعیات 
 بتونس

 جامعة تونس المنار
 كیمیاء - فیزیاء13522

 120.15 63 ریاضیات

 139.42 26 علوم تجریبیة

 140.02 2 علوم اإلعالمیة

 
 : الشروط العامة للدراسة بالمراحل التحضیریة ولدخول مدارس الھندسة.22صفحة أنظر    )(

نوع 
 البكالوریا

 طاقة 
 االستیعاب

مجموع 
 آخر موجھ

 2016 

 التحضیریة للدراسات الھندسیةالھندسة المعماریة والمراحل        6
   التخصصات               الرمز            الـمؤسســة والجامعة                        اإلجازات والمقاییس      



70 

 

 

 

 مرحلة تحضیریة : 
  )1(بیولوجیا جیولوجیا 

 سنـوات 3سنـتـان+ 

T = FG 
 ) ( 

العالى للدراسات التحضیریة في  المعھد
 البیولوجیا والجیولوجیا بسكرة

 جامعة قرطاج
 بیولوجیا جیولوجیا10832

 120.77 18 ریاضیات

 120.60 162 علوم تجریبیة

كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء والطبیعیات 
 بتونس

المنار تونس جامعة
 بیولوجیا جیولوجیا11832

 118.00 6 ریاضیات

 130.30 54 علوم تجریبیة

 بتونس الطبیة للتكنولوجیات العالي المعھد
 بیولوجیا جیولوجیا12832 جامعة تونس المنار

 122.87 5 ریاضیات

 123.25 42 علوم تجریبیة

 المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة ببنزرت
 بیولوجیا جیولوجیا20832 جامعة قرطاج

 122.27 7 ریاضیات

 117.70 61 علوم تجریبیة

المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بصفاقس
 بیولوجیا جیولوجیا40832 جامعة صفاقس

 108.90 10 ریاضیات

 110.47 90 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم بصفاقس
 بیولوجیا جیولوجیا41832 جامعة صفاقس

 103.20 9 ریاضیات

 105.82 77 علوم تجریبیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة
 و التكنولوجیا بقابس 

 جامعة قابس
 بیولوجیا جیولوجیا50832

 95.97 6 ریاضیات

 104.02 52 علوم تجریبیة

 مرحلة تحضیریة (تكنولوجیا) 
 سنـوات 3سنـتـان+ 

T = FG 
 ) ( 

 المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بالمنار
 145.70 270 علوم التقنیةال تكنولوجیا10532 جامعة تونس المنار

 المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بنابل
 133.10 156 علوم التقنیةال تكنولوجیا20532 جامعة قرطاج

المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة 
 بالمنستیر

 جامعة المنستیر
 134.32 216 علوم التقنیةال تكنولوجیا30532

للدراسات الھندسیة بصفاقسالمعھد التحضیري 
 133.02 120 علوم التقنیةال تكنولوجیا40532 جامعة صفاقس

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة
 و التكنولوجیا بقابس 

 جامعة قابس
 124.85 62 علوم التقنیةال تكنولوجیا50532

 المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بقفصة
 113.98 63 علوم التقنیةال تكنولوجیا60532 جامعة قفصة

المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة 
 بالقیروان

 جامعة القیروان
 127.33 44 علوم التقنیةال تكنولوجیا70532

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الشروط العامة للدراسة بالمراحل التحضیریة ولدخول مدارس الھندسة.22صفحة أنظر    )(

 المدرسة الوطنیة للطب البیطري  )1(
من عدد البقاع  %90للدخول إلى السنة األولى من المرحلة األولى للدراسات البیطریة عن طریق مناظرة وطنیة باالختبارات الكتابیة (یقبل 

وذلك حسب طاقة استیعاب المدرسة ویسمح للمترشحین المشاركة في  من عدد البقاع المفتوحة) %10(المفتوحة) وعن طریق مناظرة بالملفات 
 خالل السنة الجامعیة المعنیّة طبقا للشروط التالیة: ھذه المناظرات

 بالنسبة للمناظرات باالختبارات الكتابیة: 
 جیولوجیا". -الطلبة الذین تابعوا بانتظام دراسات السنة األولى بمعھد تحضیري للدراسات الھندسیة في شعبة "بیولوجیا -
 حلة تحضیریة أجنبیة معترف بمعادلتھا.الطلبة الذین تابعوا بانتظام السنة األولى من الدراسات لمر -

 بالنسبة للمناظرات بالملفات: 
سیة في للطلبة األوائل الذین أتّموا بنجاح وبدون امھال السنة الثانیة في نظام 'إمد' من االجازة األساسیة في علوم الحیاة أو االجازة األسا -

 جیولوجیا" بكلیات العلوم. –علوم الطبیعة والتطبیقات "بیولوجیا 
 جیولوجیا". –الطلبة األوائل الذین أتّموا بنجاح السنة الثانیة وبدون رسوب بالمعاھد التحضیریة للدراسات الھندسیة شعبة "بیولوجیا  -
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 الـطــب 
 سنوات ) 08( 

T = FG 

 كلیة الطب بتونس
 طب 10700 جامعة تونس المنار

 166.82 134 ریاضیات

 168.17 249 علوم تجریبیة

 134.25 2* أخرىبكالوریات 

 كلیة الطب بالمنستیر
 طب 30700 جامعة المنستیر

 164.37 68 ریاضیات

 166.07 125 علوم تجریبیة

 143.59 2* بكالوریات أخرى

 كلیة الطب بسوسة
 طب 31700 جامعة سوسة

 160.67 68 ریاضیات

 163.82 125 علوم تجریبیة

 132.17 2* بكالوریات أخرى

 كلیة الطب بصفاقس
  طب 40700 جامعة صفاقس

 160.35 73 ریاضیات

 162.57 135 علوم تجریبیة

 146.30 2* بكالوریات أخرى

 الـصـیــــدلــــة 
 سنوات ) 06( 

T = FG 

 كلیة الصیدلة بالمنستیر
 صیدلة30701 جامعة المنستیر

 154.67 66 ریاضیات

 158.60 122 علوم تجریبیة

 144.84 2* بكالوریات أخرى

 طـــب األسـنـــان 
 سنوات) 06( 

T = FG 

 كلیة طب األسنان بالمنستیر
 طب أسنان30702 جامعة المنستیر

 157.05 66 ریاضیات

 160.25 122 علوم تجریبیة

 149.35 2* بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة
 في التبـنـیـج واإلنعاش

 سنوات (أمد) 03
T = FG 

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بتونس
 التبنیج واإلنعاش10740 جامعة تونس المنار

 154.69 7 ریاضیات

 165.55 28 علوم تجریبیة

المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بالمنستیر
 التبنیج واإلنعاش30740 جامعة المنستیر

 148.30 6 ریاضیات

 163.22 24 علوم تجریبیة

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقس
 التبنیج واإلنعاش40740 جامعة صفاقس

 151.27 7 ریاضیات

 162.29 27 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في التصویر الطبي 
 والمداواة باألشعة

 سنوات (أمد) 03
T = FG 

 الصحة بتونسالمدرسة العلیا لعلوم وتقنیات 
 التصویر الطبي والمداواة باألشعة10741 جامعة تونس المنار

 144.50 7 ریاضیات

 156.05 28 علوم تجریبیة

المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بالمنستیر
 التصویر الطبي والمداواة باألشعة30741 جامعة المنستیر

 136.93 6 ریاضیات

 151.37 24 علوم تجریبیة

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقس
 التصویر الطبي والمداواة باألشعة40741 جامعة صفاقس

 136.15 7 ریاضیات

 148.08 27 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في حفظ الصحة

 سنوات (أمد) 03
T = FG 

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بتونس
 حفظ صحة الوسط10742 المنارجامعة تونس 

 السالمة المھنیة

 93.97 9 )*آداب (

 109.62 7 ریاضیات

 126.85 14 علوم تجریبیة

 91.62 5 ریاضة

 اإلجازة التطبیقیة
 في البیولوجیا الطبیة

 سنوات (أمد) 03
T = FG 

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بتونس
 التحالیل البیولوجیة و البیوكیمیائیة10743 جامعة تونس المنار

 مورفولوجیا الخالیا
 124.12 7 ریاضیات

 155.73 28 علوم تجریبیة

المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بالمنستیر
 التحالیل البیولوجیة30743 جامعة المنستیر

 132.10 7 ریاضیات

 146.50 27 علوم تجریبیة

 وتقنیات الصحة بصفاقسالمدرسة العلیا لعلوم 
 التحالیل البیولوجیة40743 جامعة صفاقس

 127.41 6 ریاضیات

 147.07 25 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة
 في تقویم النطق

 سنوات (أمد) 03
T = FG 

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بتونس
 تقویم النطق10745 جامعة تونس المنار

 99.27 10 )*آداب (

 125.05 3 ریاضیات

 144.00 10 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة
 في  مبحث وتدریم القدم

 سنوات (أمد) 03
T = FG 

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بسوسة
 مبحث وتدریم القدم30739 جامعة سوسة

 117.85 5 ریاضیات

 132.45 13 علوم تجریبیة

 129.48 2 علوم التقنیةال
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 اإلجازة التطبیقیة
 في العالج الطبیعي 

 سنوات (أمد) 03
T = FG 

 التربیة البدنیة إجباریة

المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بالمنستیر
 المعالجة الطبیعیة30744 جامعة المنستیر

 149.29 31 علوم تجریبیة

 150.33 3* بكالوریات أخرى

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقس
 المعالجة الطبیعیة40744 جامعة صفاقس

 147.63 26 علوم تجریبیة

 145.70 3* بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة 
 في التغذیة البشریة

 سنوات (أمد) 03
T = FG 

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بتونس
10747 جامعة تونس المنار

 الحمیة
 التغذیة التجریبیة والتخطیط

 تغذیة المجموعات

 136.65 26 علوم تجریبیة

 129.10 3* بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة 
 في اختصاص نظاراتي

 سنوات (أمد) 03
T = FG 

 العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقسالمدرسة 
 نظاراتي40749 جامعة صفاقس

 126.45 7 ریاضیات

 137.20 10 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في األدواتیة الجراحیة

 سنوات (أمد) 03
T = FG 

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بتونس
 األدواتیة الجراحیة10750 جامعة تونس المنار

 131.39 7 ریاضیات

 152.04 28 علوم تجریبیة

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بسوسة
 األدواتیة الجراحیة30750 جامعة سوسة

 126.65 5 ریاضیات

 145.14 22 علوم تجریبیة

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقس
 األدواتیة الجراحیة40750 جامعة صفاقس

 128.58 7 ریاضیات

 148.64 27 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في العالج الوظیفي

 سنوات (أمد) 03
T = FG 

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بتونس
10751 جامعة تونس المنار

 المداواة بالعمل
 الصحة العقلیة
 إعادة التأھیل

 129.90 23 علوم تجریبیة

 125.10 3 أخرىباكالوریات 

 اإلجازة التطبیقیة 
 في صـنـع بدائل األسـنـان

 سنوات (أمد) 03
T = FG 

المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بالمنستیر
 صـنـع بدائل األسـنـان30752 جامعة المنستیر

 103.20 3 آداب (*)

 136.20 3 ریاضیات

 141.27 21 علوم تجریبیة

 108.70 3 ریاضة 

 اإلجازة التطبیقیة 
 في تركیب واستعمال آلة السمع

 سنوات (أمد) 03
T = FG 

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بتونس
 (إجازة ذات بناء مشترك مع المعھد العالي

 للتكنولوجیات الطبیة بتونس) 
 جامعة تونس المنار

 تركیب واستعمال آلة السمع10753
 120.12 3 ریاضیات

 130.52 10 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة
 في الرعـایـة الصحیة لألطفال 

 سنوات (أمد) 03
T = FG 

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بتونس
 الرعـایـة الصحیة لألطفال10754 جامعة تونس المنار

 123.98 2 ریاضیات

 143.78 18 علوم تجریبیة

 141.91 2 بكالوریات أخرى

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بسوسة
 الرعـایـة الصحیة لألطفال30754 جامعة سوسة

 132.46 3 ریاضیات

 139.55 22 علوم تجریبیة

 133.61 3 بكالوریات أخرى

 اإلجازة التطبیقیة
 في العالجات العامة للمسنین 

 سنوات (أمد) 03
T = FG 

 وتقنیات الصحة بصفاقسالمدرسة العلیا لعلوم 
 العالجات العامة للمسنین40758 جامعة صفاقس

 96.35 7 آداب (*)

 107.70 7 ریاضیات

 127.75 14 علوم تجریبیة

 - 2 ریاضة

 اإلجازة التطبیقیة
 في الرعایة الصحیة اإلستعجالیة

 سنوات (أمد) 03
T = FG 

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بسوسة
 الرعایة الصحیة اإلستعجالیة 30760 جامعة سوسة

 125.65 3 ریاضیات

 136.42 21 علوم تجریبیة

 135.40 3 بكالوریات أخرى

 
 
 
 
 
 
 

 علوم الحیاة واألرض مادة اختیاریة إجباریة     )*(

 الجامعي التوجیھ موقع على  2016و 2015و 2014 لدورة موجھ آلخر النقاط مجموع على اإلطالع یمكن
 ما شعبة على للحصول حظوظك تقییم عیساعدك  تقریبي كمؤشر
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في علوم التمریض (إناث)

 سنوات (أمد) 03
)( 

T = FG 
 

 التربیة البدنیة إجباریة

 المعھد العالي لعلوم التمریض بتونس
 علوم التمریض10797 جامعة تونس المنار

 116.17 2 آداب (*)
 134.20 8 ریاضیات

 145.62 45 علوم تجریبیة
 114.63 2 ریاضة 

 المعھد العالي لعلوم التمریض بسوسة
 علوم التمریض30797 جامعة سوسة

 119.27 2 آداب (*)
 129.68 7 ریاضیات

 140.62 40 علوم تجریبیة
 105.45 2 ریاضة 

 المعھد العالي لعلوم التمریض بصفاقس
 علوم التمریض40797 صفاقسجامعة 

 117.27 2 آداب (*)
 134.49 8 ریاضیات

 140.70 45 علوم تجریبیة
 95.97 2 ریاضة 

 المعھد العالي لعلوم التمریض بقابس
 علوم التمریض50797 جامعة قابس

 114.99 2 آداب (*)
 126.17 6 ریاضیات

 137.30 32 علوم تجریبیة
 103.88 2 ریاضة 

 المعھد العالي لعلوم التمریض بالكاف
 علوم التمریض80797 جامعة جندوبة

 109.35 2 آداب (*)
 118.97 8 ریاضیات

 134.76 44 علوم تجریبیة
 98.22 2 ریاضة 

 اإلجازة التطبیقیة 
 في علوم التمریض  (ذكور)

 سنوات (أمد) 03
)( 

T = FG 
 

 البدنیة إجباریةالتربیة 

 المعھد العالي لعلوم التمریض بتونس
 علوم التمریض11797 جامعة تونس المنار

 107.77 2 آداب (*)
 121.27 8 ریاضیات

 129.89 45 علوم تجریبیة
 114.31 2 ریاضة 

 المعھد العالي لعلوم التمریض بسوسة
 علوم التمریض31797 جامعة سوسة

 113.07 2 آداب (*)
 117.67 7 ریاضیات

 122.64 40 علوم تجریبیة
 144.14 2 ریاضة 

 المعھد العالي لعلوم التمریض بصفاقس
 علوم التمریض41797 جامعة صفاقس

 94.45 2 آداب (*)
 116.44 8 ریاضیات

 119.86 45 علوم تجریبیة
 114.37 2 ریاضة 

 التمریض بقابسالمعھد العالي لعلوم 
 علوم التمریض51797 جامعة قابس

 83.03 2 آداب (*)
 112.35 6 ریاضیات

 118.31 32 علوم تجریبیة
 107.29 2 ریاضة 

 المعھد العالي لعلوم التمریض بالكاف
 علوم التمریض81797 جامعة جندوبة

 91.03 2 آداب (*)
 106.94 8 ریاضیات

 111.65 44 تجریبیةعلوم 
 89.95 2 ریاضة 

 اإلجازة التطبیقیة 
 في التولـیــد

 سنوات (أمد) 03

T = FG 
 (خاص بالفتیات)

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بتونس
 التولـیــد10799 جامعة تونس المنار

 145.78 3 ریاضیات
 155.12 26 علوم تجریبیة

 114.43 3بكالوریات أخرى *

المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بالمنستیر
 التولـیــد30799 جامعة المنستیر

 140.92 3 ریاضیات
 150.01 24 علوم تجریبیة

 123.23 3بكالوریات أخرى *

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقس
 التولـیــد40799 جامعة صفاقس

 138.21 3 ریاضیات
 148.35 27 علوم تجریبیة

 118.04 3بكالوریات أخرى *

 اإلجازة التطبیقیة
 في الصحة والسالمة المھنیة 

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

المعھد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعیة 
 بتونس 

 قرطاج جامعة
10547 

 مكلف بحفظ الصحة
 مكلف بالجودة

 119.87 9 علوم تجریبیة

 100.82 8 اقتصاد وتصرف

 105.43 3 علوم التقنیةال

 

 

 

 
 

 علوم الحیاة واألرض مادة اختیاریة إجباریة     (*) 
 ).7(صفحة   )  أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات(
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 اإلجازة التطبیقیة 
 الغاباتفي علوم وتقنیات 

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 معھد الغابات والمراعي بطبرقة
80843 جامعة جندوبة

 علوم وتقنیات الغابات
 تثمین الموارد الغابیة

 السیاحة و البیئة
 70.30 55 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في تقنیات اإلنتاج الفالحي

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 المدرسة العلیا للفالحة بالكاف
 تقنیات اإلنتاج الفالحي80844 جامعة جندوبة

 76.49 11 ریاضیات

 86.07 44 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة في البستنة
 سنوات (أمد) 3

T = FG 

 المعھد العالي للعلوم الفالحیة بشط مریم
 جامعة سوسة  

(◙) 
 البستنة30845

 92.41 6 ریاضیات

 101.20 22 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في تھیئة الفضاءات 

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 المعھد العالي للعلوم الفالحیة بشط مریم
 جامعة سوسة  

(◙) 
 تھیئة الفضاءات30853

 69.68 7 ریاضیات 

 91.95 13 علوم تجریبیة 

 97.78 2 بكالوریات أخرى

اإلجازة التطبیقیة في تكنولوجیا 
وتربیة األحیاء الصید البحري 

 المائیة
 سنوات (أمد) 3

T = FG 

المعھد العالي للصید البحري وتربیة األحیاء 
 المائیة ببنزرت
 جامعة قرطاج

 الصید البحري و تربیة األحیاء المائیة20846
 التبرید و تثمین المنتوجات المائیة

 83.49 18 ریاضیات

 71.49 70 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 الصناعات واألسالیب الغذائیة في

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 المدرسة العلیا للصناعات الغذائیة بتونس
 الصناعات واألسالیب الغذائیة10840 قرطاج جامعة

 116.17 4 ریاضیات

 113.62 40 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في الصناعات الغذائیة والتغذیة

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 العلوم و التقنیات بسیدي بوزیدكلیة 
 الصناعات الغذائیة60848 جامعة القیروان

 87.25 8 ریاضیات

 70.51 76 علوم تجریبیة

اإلجازة التطبیقیة في اإلنتاج 
 الحیواني والموارد العلفیة

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 المدرسة العلیا للفالحة بماطر
 70.37 49 علوم تجریبیة والموارد العلفیةاإلنتاج الحیواني 20849 جامعة قرطاج

 اإلجازة التطبیقیة 
 في البیوتكنولوجیا الطبیة

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 بتونس الطبیة للتكنولوجیات العالي المعھد
 اإلنتاج البیوطبي10545 جامعة تونس المنار

 التشخیص البیوطبي

 112.95 12 ریاضیات

 116.27 46 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في علوم التغذیة

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بصفاقس 
 التغذیة والھندسة الغذائیة40544 جامعة صفاقس

 100.47 7 ریاضیات

 111.60 40 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 في البیوتكنولوجیا 

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت 
 البیتكنولوجیا المطبقة في القطاع الصیدلي10546 جامعة منوبة 

 صحة وسالمة غذائیة ومحیط
 108.49 11 ریاضیات

 113.40 43 علوم تجریبیة

المعھد العالي للعلوم البیولوجیة التطبیقیة 
 بتونس 

 جامعة تونس المنار 
11546

 بیوتكنولوجیا نباتیة
 مراقبة واستغالل الكائنات الدقیقة

 إدارة نظم الجودة لمنتجات الكروم
 مراقبة جودة األغذیة وحفظ الصحة

 106.78 18 ریاضیات

 110.37 72 علوم تجریبیة

 كلیة العلوم ببنزرت
 مراقبة جودة األغذیة وحفظ الصحة20546 جامعة قرطاج

 97.00 5 ریاضیات

 108.00 21 علوم تجریبیة

 المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بالمنستیر
30546 جامعة المنستیر

 مراقبة جودة األغذیة وحفظ الصحة
 بیوتكنولوجیا بحریة وتربیة الكائنات المائیة

 التحلیل والتشخیص البیولوجي

 107.00 10 ریاضیات

 117.97 42 علوم تجریبیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة 
 والتكنولوجیا بالمھدیة 

 جامعة المنستیر
 مراقبة جودة األغذیة وحفظ الصحة31546

 96.97 9 ریاضیات

 106.50 36 علوم تجریبیة

 

 

 
 

 بالسكن الجامعي للعلوم الفالحیة بشط مریمال یتمتع الطلبة الذكور الموجھون للمعھد العالي   )◙(
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 اإلجازة التطبیقیة 
 في البیوتكنولوجیا 

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بصفاقس 
40546 جامعة صفاقس

 التحلیل والتشخیص البیولوجي
 مراقبة واستغالل الكائنات الدقیقة

 مراقبة جودة المواد الغذائیة 
 بیوتكنولوجیا نباتیة

 103.25 8 ریاضیات 

 108.90 33 علوم تجریبیة 

 كلیة العلوم بصفاقس
 مراقبة جودة األغذیة وحفظ الصحة 41546 جامعة صفاقس

 95.06 5 ریاضیات 

 106.52 20 علوم تجریبیة 

 المعھد العالي للبیولوجیا  التطبیقیة بمدنین  
 مراقبة جودة األغذیة وحفظ الصحة50546 جامعة قابس

 81.74 20 ریاضیات

 88.47 80 علوم تجریبیة 

 المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بباجة
 بیتوتكنولوجیا حیوانیة80546 جامعة جندوبة

 بیوتكنولوجیا نباتیة

 80.20 22 ریاضیات

 79.93 88 علوم تجریبیة

  التطبیقیة اإلجازة
 المحیط حمایة في

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 والفیزیاء للریاضیات العلوم كلیة
 بتونس الطبیعیات و 

 جامعة تونس المنار
 التراث الطبیعي والسیاحة البیئیة10600

 التصرف في الموارد البیولوجیة و تثمینھا

 103.22 6 ریاضیات

 97.62 34 علوم تجریبیة

المعھد العالي للعلوم البیولوجیة التطبیقیة 
 بتونس 

 جامعة تونس المنار
 البیولوجیة و تثمینھاالتصرف في الموارد 11600

 معالجة النفایات وتثمینھا

 95.65 14 ریاضیات

 95.76 77 علوم تجریبیة

 المعھد العالي لعلوم وتكنولوجیات البیئة 
 ببرج السدریة

 قرطاج  جامع
 معالجة النفایات وتثمینھا12600

 تكنولوجیا المحیط

 95.57 4 ریاضیات

 91.87 23 علوم تجریبیة

 العلوم ببنزرتكلیة 
 المراقبة البیولوجیة في األوساط المائیة20600 جامعة قرطاج

 94.37 4 ریاضیات

 90.10 23 علوم تجریبیة

 المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بصفاقس 
 معالجة النفایات وتثمینھا40600 جامعة صفاقس

 80.28 4 ریاضیات

 73.88 24 علوم تجریبیة

 للبیولوجیا التطبیقیة بمدنینالمعھد العالي 
 التصرف في الموارد البیولوجیة و تثمینھا50600 جامعة قابس

 تكنولوجیا المحیط

 87.64 10 ریاضیات

 78.15 59 علوم تجریبیة

 المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بباجة
 التصرف في الموارد البیولوجیة و تثمینھا80600 جامعة جندوبة

 76.11 8 ریاضیات

 70.66 46 علوم تجریبیة

  التطبیقیة اإلجازة
 في فیزیاء وكیمیاء البیئة

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 المعھد العالي لعلوم وتكنولوجیات البیئة 
 ببرج السدریة

 قرطاج  جامع
 فیزیاء وكیمیاء البیئة10620

 98.91 6 ریاضیات

 95.57 24 علوم تجریبیة

 اإلجازة التطبیقیة 
 الھندسة البیوطبیةفي 

 سنوات (أمد) 3
T = FG 

 الطبیة بتونس  للتكنولوجیاتالمعھد العالي 
10759 جامعة تونس المنار

 التصویر الطبي
 األدواتیة البیوطبیة

 إعالمیة طبیة
 األنظمة اإللكترونیة المحمولة

 136.98 6 ریاضیات

 127.62 53 علوم تجریبیة 

 126.80 15 علوم التقنیةال

 142.24 2 عالمیة علوم اإل

 المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بصفاقس 
 التصویر البیوطبي40759 جامعة صفاقس 

 اآلالت البیوطبیة

 120.08 4 ریاضیات

 122.30 34 علوم تجریبیة 

 120.77 10 علوم التقنیةال

 109.32 2 علوم اإلعالمیة 
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الرمز الشعب الرمز الشعب

 101 اإلجازة األساسیة في اللغة واآلداب و الحضارة العربیة 502 اإلجازة األساسیة في الفیزیاء والكیمیاء

 102 اإلجازة األساسیة في اللغة واآلداب والحضارة اإلنقلیزیة 503 اإلجازة األساسیة في الفیزیاء

 103 اإلجازة األساسیة في اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 507 اإلجازة األساسیة في الریاضیات

 104 اإلجازة األساسیة في اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانیة 508 والتجریبیةاإلجازة التطبیقیة في البیولوجیا التحلیلیة 

 105 األساسیة في اللغة واآلداب والحضارة اإلیطالیة اإلجازة 509 األحیاءاإلجازة األساسیة في علوم 

 106 اإلجازة األساسیة في اللغة واآلداب والحضارة األلمانیة 510 اإلجازة األساسیة في علوم األرض

 118 روبولوجیا االجتماعیة والثقافیةتاإلجازة األساسیة في االن 512 الحیاة والمحیطاإلجازة األساسیة في علوم 

 120 اإلجازة األساسیة في عـلــم االجتماع 513 األرضالحیاة واإلجازة األساسیة في علوم 

 122 اإلجازة األساسیة في الفـلســفــة 523 اإلجازة األساسیة في علوم اإلعالمیة

 123 اإلجازة األساسیة في التاریخ 525 اإلجازة األساسیة في اإللكترونیك والكھروتقنیة واآللیة

 124 اإلجازة األساسیة في الجغرافیا 530 اإلجازة األساسیة في الھندسة المیكانیكیة

 138 اإلجازة األساسیة  في العلوم اإلسالمیة 546 اإلجازة التطبیقیة في البیوتكنولوجیا

 148 اإلجازة التطبیقیة في الفرنسیة 551 اإلجازة التطبیقیة في الفیزیاء

 149 اإلجازة التطبیقیة في اإلنقلیزیة 566 تكنولوجیا اإلعالمیةاإلجازة التطبیقیة في 

 154 اإلجازة التطبیقیة في اإلسبانیة  568 اإلجازة التطبیقیة في الھندسـة المدنیة

 155 اإلجازة التطبیقیة في اإلیطالیة 570 اإلجازة التطبیقیة في الھندسـة المیكانـیـكـیـة

 156 اإلجازة التطبیقیة في األلمانیة 571 الھندسـة الكھـربـائـیــةاإلجازة التطبیقیة في 

 161 حفظ الممتلكات الثقافیة وترمیمھااإلجازة التطبیقیة في  573 اإلجازة التطبیقیة في علوم وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 163 االجتماعاإلجازة التطبیقیة في عـلــم  579 اإلجازة التطبیقیة في إعالمیة التصرف

 165 واألرض والمحیط اإلجازة التطبیقیة في الجغرفة الرقمیة 585 اإلجازة التطبیقیة في اإلعالمیة الصناعیة

 166 علم اآلثار وتاریخ الفناإلجازة األساسیة في  587 اإلجازة التطبیقیة في الشبكات اإلعالمیة

 167 التطبیقیة في  اآلثاراإلجازة  595 اإلجازة التطبیقیة في الكیمیاء

 168 اإلجازة التطبیقیة في الجـغــرافـیا 597 اإلجازة التطبیقیة في ھندسة األسالیب

 170 اإلجازة التطبیقیة في التراث  600 حمایة المحیطاإلجازة التطبیقیة في 

 201 اإلجازة األساسیة في الموسیقى و العلوم الموسیقیة  603 اإلجازة التطبیقیة في الطاقیة

 202 اإلجازة األساسیة في الفنون التشكیلیة 605 اإلجازة األساسیة في علوم وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 207 اإلجازة األساسیة في التصمیم 629 اإلجازة التطبیقیة في اإللكترونیك والكھروتقنیة واآللیة

 241 اإلجازة التطبیقیة في التصمیم 671 اإلجازة التطبیقیة في اإللكترومیكانیك

 249 اإلجازة التطبیقیة في الفنون التشكیلیة 672 اإلجازة التطبیقیة في الھندسة اللوجستیة

 261 اإلجازة التطبیقیة في اإلعالمیة 740 اإلجازة التطبیقیة في الـتـبـنـیـج واإلنعاش

 301 اإلجازة األساسیة في القانون 741 التطبیقیة في التصویر الطبي والمداواة باألشعةاإلجازة 

 311 اإلجازة األساسیة في إعالمیة التـصـرف 743 اإلجازة التطبیقیة في البیولوجیا الطبیة

 312 اإلجازة األساسیة في االقتصاد 744 اإلجازة التطبیقیة في العالج الطبیعي

 318 اإلجازة األساسیة في التصرف 750 التطبیقیة في األدواتیة الجراحیةاإلجازة 

 341 اإلجازة التطبیقیة في القانون 754 اإلجازة التطبیقیة في الرعـایـة الصحیة لألطفال

 366 اإلجازة التطبیقیة في التصرف 759 اإلجازة التطبیقیة في الھندسة البیوطبیة

 386 اإلجازة التطبیقیة في االقتصاد  797 التمریض(ذكور) اإلجازة التطبیقیة في علوم

 391 اإلجازة التطبیقیة في إدارة األعمال 797 اإلجازة التطبیقیة  في علوم التمریض (إناث)

 392 اإلجازة التطبیقیة في التسویق 799 اإلجازة التطبیقیة في الـتــولـیـــد

 450 اإلجازة األساسیة في التربیة البدنیة   841 الجیولوجیة والمحیطاإلجازة التطبیقیة في الموارد 

 501 اإلجازة األساسیة في الكیمیاء  
 

 

 

 یتمتع من یطلبها بالتنفیل الجغرافيقائمة الشعب التي   1.7
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الرمز الشعبة الرمز الشعبة

 107 اإلجازة األساسیة في اللغة واآلداب و الحضارة الروسیة 520 فیزیاء و إعالمـیـة  -مرحلة تحضیریة مندمجة: ریاضیات
 108 اإلجازة األساسیة في اللغة واآلداب و الحضارة الصینیة 521 بـیـولوجیا تطبیقیة  -مرحلة تحضیریة مندمجة: كـیـمـیـاء 

 119 اإلجازة التطبیقیة في لغة اإلشارات 522 علمیة)(مرحلة تحضیریة 
 121 اإلجازة األساسیة  في علم النـفـــس 532 تقنیة)(مرحلة تحضیریة 

 125 اإلجازة األساسیة  في تاریخ الفن 544 اإلجازة التطبیقیة في علوم التغذیة
 139 اإلجازة األساسیة في العلوم الشرعیة  545 اإلجازة التطبیقیة في البیوتكنولوجیا الطبیة

 147 اإلجازة التطبیقیة في الترجمة 547 الصحة والسالمة المھنیةاإلجازة التطبیقیة في 
 150 اإلجازة التطبیقیة في تدریس اللغة االنقلیزیة في التعلیم األساسي 548 اإلجازة التطبیقیة في التدخل االجتماعي

 153 اإلجازة التطبیقیة في الروسیة 552 اإلجازة التطبیقیة في الریاضیات
 162 اإلجازة األساسیة في مناھج و تقنیات علم اآلثار 572 التطبیقیة في الھندسة البحریةاإلجازة 

 169 اإلجازة التطبیقیة في التاریخ والتقنیات السمعیة البصریة 574 اإلجازة التطبیقیة في ھندسة النسیج
 171 الثقافياإلجازة التطبیقیة في التراث  575 اإلجازة التطبیقیة في تقنیات اللف

 172 اإلجازة التطبیقیة في التراث والتقنیات السمعیة البصریة 576 اإلجازة التطبیقیة في الھندسـة الكھـربـائـیــة  (إجازة  ذات حركیة)
 173 اإلجازة التطبیقیة في الزخرفة التراثیة وتقنیاتھا 578 اإلجازة التطبیقیة في إعالمیة القرار

 190 إختصاص عربیة -مرحلة تحضیریة آداب ولغات  580 في تكنولوجیات النقل واللوجیستیكاإلجازة التطبیقیة 
 191 إختصاص فرنسیة -مرحلة تحضیریة آداب ولغات  582 اإلجازة األساسیة في علوم النقل واللوجستیك

 192 إختصاص إنقلیزیة -مرحلة تحضیریة آداب ولغات  586 اإلجازة التطبیقیة في االعالمیة شبكات واتصاالت
 193 مرحلة تحضیریة علوم انسانیة : إختصاص تاریخ 596 في ھندسة األسالیب اإلجازة األساسیة

 194 مرحلة تحضیریة علوم انسانیة : إختصاص جغرافیا 598 اإلجازة التطبیقیة في ھندسة األسالیب  (إجازة  ذات حركیة)
 195 مرحلة تحضیریة علوم انسانیة : إختصاص فلسفة 604 والطاقات المتجددةاإلجازة التطبیقیة في الھندسة الحراریة 

 200 اإلجازة األساسیة في المسرح  و فنون العرض 606 اإلجازة األساسیة في االعالمیة واالتصاالت
 203 الھندسة المعماریة  611 اإلجازة التطبیقیة في الصحافة
 220 اإلجازة األساسیة في علوم اإلعالم واالتصال 612 اإلجازة التطبیقیة في االتصال

 235 اإلجازة التطبیقیة في تقنیات المسرح  و فنون العرض 615 اإلجازة التطبیقیة في علوم وتقنیات المیاه
 244 اإلجازة التطبیقیة في اإلنشاء والتعمیر 616 اإلجازة التطبیقیة في تقنیات التنقیب

 246 اإلجازة التطبیقیة في تقنیات إلتقاط الصوت 620 فیزیاء وكیمیاء البیئةاإلجازة التطبیقیة في 
 260 اإلجازة التطبیقیة في فنون التراث اإلسالمي 622 اإلجازة التطبیقیة في الفن والوسائل الوسائطیة 

 265 اإلجازة التطبیقیة في السینما والسمعي البصري 700 الطب
 313 اإلجازة األساسیة في االقتصاد والمالیة االسالمیة 701 الـصـیــــدلــــة

 345 اإلجازة التطبیقیة في القانون االجتماعي 702 طـــب األسـنـــان
 355 اإلجازة األساسیة في الخدمة االجتماعیة 739 اإلجازة التطبیقیة في مبحث وتدریم القدم

 360 التطبیقیة في التصرف في تكنولوجیات المعلومات واالتصالاإلجازة  742 اإلجازة التطبیقیة في حفظ الصحة
 361 اإلجازة األساسیة في علوم المعلومات 745 اإلجازة التطبیقیة في تقویم النطق

 362 اإلجازة التطبیقیة في التصرف اإللكتروني في المعلومات و الوثائق 747 اإلجازة التطبیقیة في التغذیة البشریة
 363 اإلجازة التطبیقیة في التوثیق و علوم المكتبات واألرشیف  749 التطبیقیة في اختصاص نظاراتياإلجازة 

 372 اإلجازة التطبیقیة في التصرف في المؤسسات الفالحیة 751 اإلجازة التطبیقیة في العالج الوظیفي
 377 باكالوریوس أعمال 752 اإلجازة التطبیقیة في صـنـع بدائل األسـنـان

 393 اإلجازة التطبیقیة في المالیة االسالمیة 753 اإلجازة التطبیقیة في تركیب واستعمال آلة سمع
 395 اإلجازة األساسیة  في التصرف في النظم الصناعیة 758 اإلجازة التطبیقیة  في العالجات العامة للمسنین

 440 اإلجازة التطبیقیة في التنشیط  السیاحي 760 اإلجازة التطبیقیة في  الرعایة الصحیة االستعجالیة
 441 اإلجازة التطبیقیة في التنشیط   832 جیولوجیا  -مرحلة تحضیریة : بیولوجیا 

 442 اإلجازة التطبیقیة في التنشیط السیاحي والثقافي 833 اإلجازة األساسیة في علوم المیاه
 443 األساسیة  في الوساطة وتقنیات التنشیط الثقافياإلجازة  834 اإلجازة األساسیة في الماء والمحیط

 446 اإلجازة التطبیقیة في التسییر الریاضي 840 اإلجازة التطبیقیة في الصناعات واألسالیب الغذائیة
 448 اإلجازة التطبیقیة في التدریب الریاضي 843 اإلجازة التطبیقیة في علوم وتقنیات الغابات

 451 اإلجازة التطبیقیة في التنمیة واإلدارة السیاحیة 844 اإلجازة التطبیقیة في تقنیات اإلنتاج الفالحي 
 453 اإلجازة التطبیقیة في اإلدارة وتكنولوجیات الفندقة 845 اإلجازة التطبیقیة في البـسـتـنة

 470 اإلجازة االساسیة  في تربیة الطفل 846 المائیةاإلجازة التطبیقیة في تكنولوجیا الصید البحري وتربیة األحیاء 
 471 اإلجازة التطبیقیة في المرافقة التربویة للطفل 847 اإلجازة التطبیقیة في جیولوجیا األشغال الكبرى

 473 اإلجازة االساسیة  في التربیة المختصة 848 اإلجازة التطبیقیة الصناعات الغذائیة والتغذیة
 477 التربیة والتعلیماالجازة التطبیقیة في  849 التطبیقیة في اإلنتاج الحیواني والموارد العلفیــةاإلجازة 

 511 اإلجازة األساسیة في علوم األرض والكون 853 اإلجازة التطبیقیة في تھیئة الفضاءات
 519 مرحلة تحضیریة مندمجة (علمیة)  

 قائمة الشعب التي ال یتمتع من یطلبها بالتنفیل الجغرافي  2.7
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مدة  الشھادات المؤسسات
 الدراسة

 الكلیة الخاصة بمنبلیزیر 
 تونس 1073مونبلیزیر   –نھج أبو بكر البكري 

 71 904 425الفاكس :   71 902 323الھاتف : 
 www.umt.ens.tnموقع الواب: 

سنوات  3 المالیة، التسویق)اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك: المحاسبة، 
 اإلجازة األساسیة في القانون الخاص (إمـد)

 سنتان مرحلة تحضیریة مندمجة (ریاضیات فیزیاء وإعالمیة)

 المعھد الخاص للدراسات العلیا بتونس
 تونس 1002   -شارع یوغرطة میتوال فیل  3

  71 844 136  - 71 841 855الھاتف: 
  71 842 747الفاكس:  

  www.ihet.ens.tnموقع الواب: 

 )المسالك : محاسبة، إدارة أعمال، التسویق، المالیة، الدراسات العلیا التجاریةاإلجازة األساسیة في التصرف ( 

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة األساسیة في االقتصاد ( النقد والمالیة والبنك)
 اإلجازة األساسیة في القانون الخاص

 األساسیة في القانون العاماإلجازة 
 اإلجازة األساسیة في إعالمیة التصرف

 اإلجازة األساسیة في علوم اإلعالمیة  (اإلعالمیة والملتیمیدیا)
 اإلجازة التطبیقیـة في االقتصاد والمالیة الدولیة ( تقنیات التجارة الدولیة)

 اإلجازة التطبیقیـة في التسویق ( اتصال إشھاري)
 اإلجازة التطبیقیـة في قانون المؤسسة واألعمال

 اإلجازة التطبیقیـة في إدارة األعمال (التصرف الفندقي والسیاحي)
 اإلجازة التطبیقیـة في المحاسبة (المسالك : تقنیات المحاسبة والمالیة ، تدقیق ورقابة داخلیة)

 والبنك والتأمین)اإلجازة التطبیقیـة في ھندسة المخاطر (المالیة 
 اإلجازة التطبیقیـة في الھندسة االقتصادیة والمالیة

 اإلجازة التطبیقیـة في البنوك والتأمین
 اإلجازة التطبیقیـة في التصرف في الجودة 

 اإلجازة التطبیقیـة في التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
 الموارد البشریةاإلجازة التطبیقیـة في التصرف في 

 اإلجازة التطبیقیـة في الشبكات اإلعالمیة

 المعھد العالي الخاص للتقنیات والعلوم المتقدمة 
 صفاقـس -بالجنوب 

 صفاقس 3002  -74أوت نھج سعید أبو بكر عدد  5شارع 
  74 226 918الفاكس :    74  225 665الھاتف : 

  www.ipsas-ens.netموقع الواب : 

سنوات  3 التطبیقیـة في إعالمیة التصرف اإلجازة
 (إمـد)

 سنتان  مرحلة تحضیریة للدراسات الھندسیة (اختیار: فیزیاء وكیمیاء، ریاضیات وفیزیاء، تكنولوجیا)

 سنوات 6 الشھادة الوطنیة لمھندس معماري

 الكلیة الخاصة للقانون واالقتصاد والتصرف
 تونس 1002 –مكرر شارع خیر الدین باشا  32

 71782260الفاكس :     71902811الھاتف : 
 www.ult-tunisie.comموقع الواب:  

 اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك : المالیة، الدراسات العلیا التجاریة) 
سنوات  3

 اإلجازة األساسیة في  إعالمیة التصرف (إمـد)
 اإلجازة األساسیة في القانون العام

 الخاص للتقنیات المتعددة المعھد العالي
 تونس 1002 –شارع خیرالدین باشا  30

 71906960الفاكس :   71902491الھاتف : 
 www.ult-tunisie.comموقع الواب:  

 اإلجازة التطبیقیـة في الھندسة المدنیة (أشغال عامة)

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة التطبیقیـة في الھندسة االلكترومیكانیكیة
 التطبیقیـة في اإللكترونیك واإللكترونیة واإللكتروتقنیة و اآللیةاإلجازة 

 اإلجازة التطبیقیـة في الكیمیاء (المسالك : الكیمیاء الصناعیة، الكیمیاء الدقیقة)
اإلجازة التطبیقیـة في البیوتكنولوجیا (المسالك : التحلیل والتشخیص البیولوجي، مراقبة جودة األغذیة 

 وحفظ الصحة)
 سنتان )اختیار: فیزیاء وكیمیاء، ریاضیات وفیزیاء، بیولوجیـا وجیولوجیامرحلة تحضیریة للدراسات الھندسیة (

 سنوات 6 الشھادة الوطنیة لمھندس معماري

 مدرسة قرطاج العلیا الخاصة للعلوم والھندسة
 أریانة 2036شارع فطومة بورقیبة سكرة 

 70 858 125الفاكس :   70 858 117الھاتف : 
 www.utctunisie.comموقع الواب :  

 سنوات 6 الشھادة الوطنیة لمھندس معماري

 مدرسة قرطاج العلیا الخاصة إلدارة األعمال
 أریانة 2036شارع فطومة بورقیبة سكرة 

 70 858 125الفاكس :     70 858 117الھاتف :  
 www.utctunisie.comموقع الواب :  

 التصرف (المسالك : دراسات تجاریة علیا، مالیة )اإلجازة األساسیة في 
سنوات  3

 (إمـد)
 اإلجازة التطبیقیـة في إدارة األعمال  

 المدرسة العلیا الخاصة للمھندسین 
 والدراسات التكنولوجیة بتونس

 تونس 1002  -نھج نلسن مندیال  18
 71 334 897الفاكس:     71 335 073  -  71 336 023الھاتف :   

 www.uas.ens.tnموقع الواب : 

 اإلجازة التطبیقیـة في اإلعالمیة الصناعیة

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة التطبیقیـة في الشبكات اإلعالمیة
 اإلجازة التطبیقیـة في االلكترومیكانیك

 اإلجازة التطبیقیـة في اإلعالمیة (التكنولوجیا الرقمیة للصوت والصورة)
 التطبیقیة في اإللكترونیك واإللكتروتكنیك واأللیةاإلجازة 

 اإلجازة التطبیقیة في الھندسة المدنیة (أشغال عامة)
 سنتان )فیزیاء وكیمیاء، ریاضیات وفیزیاء، تكنولوجیا، بیولوجیـا وجیولوجیامراحل تحضیریة للدراسات الھندسیة (

 

 المؤسسات الخاصة للتعلیم للعالي   3.7
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مدة  الشھادات المؤسسات
 الدراسة

 الكلیة الخاصة لعلوم التصرف والتكنولوجیا بمقرین
 2033نھج اإلمام ابن عرفة مقرین  3

 71426321الفاكس :   71426354الھاتف : 
 www.upes.ens.tnموقع الواب :  

 أعمال، التصرف في الموارد البشریة)اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك : محاسبة، مالیة، إدارة 

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة األساسیة في إعالمیة التصرف
 اإلجازة التطبیقیـة في التسویق (التسویق عبر الواب)

 اإلجازة التطبیقیـة في االقتصاد والمالیة الدولیة (تقنیات التجارة الدولیة)
 اإلجازة التطبیقیـة في الشبكات والخدمات 

 اإلجازة التطبیقیـة في تكنولوجیا الشبكات اإلعالمیة
 االجازة التطبیقیة في ھندسة المخاطر: المالیة والبنوك والتأمین (بناء مشترك)

 االجازة التطبیقیة في ھندسة النظم المدمجة والزمن الحقیقي (بناء مشترك)
 التطبیقیة في التصمیم والتطویر والتصرف في مشاریع المیلتیمیدیا (بناء مشترك)االجازة 

 سنتان فیزیاء) –مرحلة تحضیریة مندمجة (اختیار: ریاضیات 

المدرسة المركزیة العلیا الخاصة للعلوم شبھ الطبیة والصحة
 تونس 1002نھج حمادي الجزیري   3

   71 793 558الفاكس :    71 796 679الھاتف : 
 www.centralesante.tnموقع الواب : 

 اإلجازة التطبیقیـة في المبصریات والنظارات

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة التطبیقیـة في التصویر الطبي والمداواة باألشعة
 اإلجازة التطبیقیـة في التغذیة البشریة

 صنع بدائل األسنان اإلجازة التطبیقیـة في
 اإلجازة التطبیقیـة في التولید

 اإلجازة التطبیقیـة في األدواتیة الجراحیة
 اإلجازة التطبیقیـة في علوم التمریض

 اإلجازة التطبیقیـة في التقویم العضوي والتأھیل الوظیفي 
 اإلجازة التطبیقیـة في التبنیج واإلنعاش

 في تقویم النطقاإلجازة التطبیقیـة 

 المدرسة العلیا الخاصة للتكنولوجیا وإدارة األعمال
 تونس 1000 –شارع مدرید  22
 71338666الفاكس :   71336888الھاتف : 

 www.suptech.tnموقع الواب:   

 اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك: مالیة، محاسبة، تسویق)

سنوات  3
 (إمـد)

 علوم اإلعالمیةاإلجازة األساسیة في 
 اإلجازة التطبیقیـة في االقتصاد والمالیة الدولیة (تقنیات التجارة الدولیة)

 اإلجازة التطبیقیـة في إدارة األعمال (التصرف الفندقي والسیاحي)
 اإلجازة التطبیقیـة في التصرف في المؤسسات المالیة

 والبنك)اإلجازة األساسیة في االقتصاد (النقد والمالیة 
 اإلجازة التطبیقیـة فـي الشبكــات اإلعالمیـة (تكنولوجیا اإلعالمیة واالتصاالت)

 اإلجازة التطبیقیـة في إعالمیة التصرف (الخدمات اإللكترونیة)
 اإلجازة التطبیقیـة في اإلعالمیة (تكنولوجیا اإلعالمیة والملتیمیدیا)

 سنتان فیزیاء، إعالمیة) -ریاضیاتمرحلة تحضیریة مندمجة (اختیار: 

 المعھد العالي الخاص لعلـوم الصحـة بسـوسـة
 سوسة 4000 -شارع الرائد البجاوي 

  73 236 123الفاكس :   73 236 122الھاتف : 

 اإلجازة التطبیقیـة في المبصریات والنظارات

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة التطبیقیـة في التبنیج اإلنعاش
 التطبیقیـة في التقویم العضوي والتأھیل الوظیفي اإلجازة

 اإلجازة التطبیقیـة في علوم التمریض

 المدرسة العلیا الخاصة لتكنولوجیات 
 المعلوماتیة وإدارة المؤسسات

 تونس   -شارع محمد الخامس مونبلیزیر  45
 70721172الفاكس :     70721212الھاتف : 

 www.time.ens.tnموقع الواب :  

سنوات  3 اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك : إدارة األعمال، التسویق، المالیة، المحاسبة)
 اإلجازة األساسیة في إعالمیة التصرف (إمـد)

 سنتان إعالمیة صناعیة وآلیة) -مرحلة تحضیریة مندمجة (اختیار: ریاضیات،  فیزیاء وإعالمیة

 الدولیـة الخـاصة بتـونسالمدرسة العلیا 
 تونس  -الشرقیة  2035   -نھج المعادن 48

 71 808 016الفاكس:   71 809 000الھاتف:  
 www.uitunis.comموقع الواب: 

 اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك : إدارة أعمال، محاسبة، مالیة)

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة األساسیة في القانون الخاص
 اإلجازة األساسیة في القانون العام

 اإلجازة التطبیقیـة في اإلعالمیة (تكنولوجیا المعلوماتیة)
 اإلجازة التطبیقیـة في الشبكات اإلعالمیة (إدارة الشبكات والخدمات)
 اإلجازة التطبیقیـة في اإلعالمیة الصناعیة (صیانة النظم اإلعالمیة)

 الخاصة لألعمالالمدرسة المتوسطیة العلیا 
 تونس 1053 -ضفاف البحیرة  - 2شارع الیورو، حدائق البحیرة 

 71 194 500الفاكس:   71 194 444الھاتف: 
 www.msb-online.orgموقع الواب:    

سنوات  3 اإلجازة األساسیة  في التصرف (إدارة أعمال)
 (إمـد)

 المدرسـة العلیـا الخـاصة للھندسـة والتكنولوجیـا
  –IIالمنطقة الصناعیة شطرانة 

 أریانة 2088القطب التكنولوجي بالغزالة  
 70 685 454الفاكس:   70 685 685الھاتف: 

 www.esprit.ens.tnموقع الواب: 

 سنتان  مرحلة تحضیریة للدراسات الھندسیة ( اختیار: ریاضیات وفیزیاء)
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مدة  الشھادات المؤسسات
 الدراسة

 المدرسة العلیا الخاصة للطیران والتكنولوجیا
 تونس قرطاج 2035 – 2الشرقیة  –نھج المعمل  15

 71 940 430الفاكس:     71 940 422الھاتف:  
 www.esat.ens.tnموقع الواب: 

سنوات  3 اإلجازة التطبیقیة في میكانیك السیارات
 (إمـد)

 سنتان  مرحلة تحضیریة للدراسات الھندسیة (اختیار: ریاضیات وفیزیاء)

المدرسة العلیا الخاصة للدراسات اإلداریة والتجاریة بصفاقس
 صفاقس 3000عمارة الفندري، شارع الجزائر 

 74 223 505الفاكس:     74  222 550الھاتف:  
 www.eseac.ens.tnموقع الواب:  

 )المسالك: الدراسات التجاریة العلیا، المحاسبة، المالیة، إدارة األعمال، التسویقالتصرف (اإلجازة األساسیة في 

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة األساسیة في االقتصاد (النقد والمالیة والبنك)
 اإلجازة التطبیقیـة في االقتصاد والمالیة الدولیة (تقنیات التجارة الدولیة)

 التسویق (اتصاالت اشھاریة) اإلجازة التطبیقیـة في
 اإلجازة التطبیقیـة في المحاسبة (التدقیق والمراقبة الداخلیة)

 المدرسة العلیا الخاصة  للھندسة المعماریة 
 والسمعي البصري والتصمیم

 تونس 1005العمران  –نھج بودلیر  1
 71 957 798الفاكس :   71 957 004الھاتف : 

 www.esad.tnموقع الواب :  

 اإلجازة التطبیقیـة في تصمیـم الصـورة (المسالك : إشھار خطي، فن تحریك الصورة)

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة التطبیقیـة في تصمیـم الفضـاء (ھندسة داخلیة)
 اإلجازة التطبیقیـة فـي تصمیـم المنتـوج (تعلیب)

 )المسالك : تركیب، إدارة التصویر، كتابة واخراج، صوتاإلجازة التطبیقیـة في السمعي البصري والسینما (
 اإلجازة التطبیقیة في الفنون التشكیلیة (الفوتوغرافیا)

 سنوات 6 الشھادة الوطنیة لمھندس معماري

 المدرسة المتوسطیة العلیا الخاصة لعلوم اإلعالمیة 
 واالقتصاد والتصرف بنابل

 نابل 8075الفھري شارع المغرب العربي، دار شعبان 
 72 365 028الفاكس:    72 365 066الھاتف: 

 www.umlt.ens.tnموقع الواب: 

 اإلجازة األساسیة في إعالمیة التصرف

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة األساسیة في االقتصاد (النقد والمالیة والبنك)
 )إدارة األعمال، المحاسبة، التسویق المالیة، التصرف في الموارد البشریة،اإلجازة األساسیة في التصرف (

 اإلجازة التطبیقیـة في المالیة (الھندسة المالیة واألسواق)
 اإلجازة التطبیقیـة في المحاسبة (التصرف المحاسبي)

كلیة ابن خلدون الخاصة للحقوق والعلوم االقتصادیة والتصرف
 تونس 1073 –مونبلیزیر  8010نھج  4

 71 901 407الفاكس:    71 841 720الھاتف: 
 www.uik.ens.tnموقع الواب: 

) المسالك :  إدارة أعمال، مالیة، محاسبة، تسویق، التصرف في الموارد البشریةاإلجازة األساسیة في التصرف (
سنوات  3

 (إمـد)
 اإلجازة األساسیة في القانون الخاص

 اإلجازة األساسیة في القانون العام
 التطبیقیـة في إدارة األعمال (التصرف في المؤسسات المصدرة)اإلجازة 

 المدرسـة العلیـا الخـاصة للعلوم التطبیقیة وإدارة األعمـال
  – IIالمنطقة الصناعیة شطرانة 

 أریانة 2088القطب التكنولوجي بالغزالة  
  70 686 488الفاكس :      70 686 486الھاتف : 

 www.sesame.com.tnموقع الواب: 

سنوات  3 اإلجازة التطبیقیـة في اإلعالمیة الصناعیة (النظم المحمولة)  
 اإلجازة التطبیقیـة في التسویق (التوزیع والتسویق التجاري)  (إمـد)

 سنتان مرحلة تحضیریة مندمجة

المعھد العالي الخاص للعلوم شبھ الطبیة "محمود الماطري"
 الفایات 1002 –نھج ابن الجزار  8
 71 846 242الفاكس :     71 847 822الھاتف : 

 www.umm-tunisie.comموقع الواب : 

 اإلجازة التطبیقیـة في علوم التمریض

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة التطبیقیـة في التقویم العضوي والتأھیل الوظیفي
 اإلجازة التطبیقیـة في التولید

 التغذیة البشریةاإلجازة التطبیقیـة في 
 اإلجازة التطبیقیـة في التبنیج واالنعاش

 المعھد العالي الخاص لعلوم التمریض "األمد"
 سوسة 4054شارع البرید سھلول  3
 73 826 820الفاكس :    73 820 800الھاتف : 

 www.universite-amed.comموقع الواب :  
سنوات  3 اإلجازة التطبیقیـة في علوم التمریض

 (إمـد)

 المعھد العالي الخاص لعلوم التمریض بالقیروان
 القیروان –نھج ین قوتة وراء دار الطابع 

 77 302 853الفاكس :    77 304 901الھاتف : 
سنوات  3 اإلجازة التطبیقیـة في علوم التمریض

 (إمـد)

المدرسة العلیا الخاصة للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بقابس
 قابس 6011 –القاسم الشابي شارع أبو 

 75 294 690الفاكس:  75 294 660الھاتف: 
 www.essat-gabes.comموقع الواب : 

سنوات  3 اإلجازة األساسیة في اإللكترونیك واإللكتروتكنیك واآللیة
 (إمـد)

 سنتان مرحلة تحضیریة للدراسات الھندسیة (اختیار : ریاضیات وفیزیاء، تكنولوجیا)

العلیا الخاصة للھندسة والعلوم والتكنولوجیا بسوسةالمدرسة 
 سوسة 4000المركب الجامعي حي بو خزر 

 73231812الفاكس :     73231986الھاتف : 
 www.ups.ens.tnموقع الواب : 

 اإلجازة األساسیة في علوم اإلعالمیة
سنوات  3

 اإلجازة التطبیقیـة في إعالمیة التصرف (إمـد)
 التطبیقیـة في الشبكات اإلعالمیةاإلجازة 

 سنتان مرحلة تحضیریة للدراسات الھندسیة (اختیار : ریاضیات وفیزیاء)

 المعھد العالي الخاص لعلوم التمریض "نجمة التكوین"
 خزامى سوسة 4051 –شارع خلیفة القروي  3

 73 219 787الفاكس:   73 243 327الھاتف: 
 www.etoileformation.tnموقع الواب: 

سنوات  3 اإلجازة التطبیقیـة في علوم التمریض
 (إمـد)

 المعھد العالي الخاص لعلوم التمریض بسوسة
 سوسة 4011 -الطریق السیاحي حمام سوسة 

 73372081الفاكس :    73363666الھاتف : 
 isis.asis@gmail.comالبرید اإللكتروني:   

سنوات  3 التمریض اإلجازة التطبیقیـة في علوم
 (إمـد)
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مدة  الشھادات المؤسسات
 الدراسة

 المعھد العالي الخاص تونس دوفین 
 العمران تونس 1005 –نھج بودالر 20

 71 957 900الفاكس :   71 957 857الھاتف : 
 www.tunisdauphine.tnموقع الواب :  

سنوات  3 التصرف (مالیة) اإلجازة األساسیة في
 اإلجازة األساسیة في الریاضیات التطبیقیة (الریاضیات واإلعالمیة والقرار) (إمـد)

 المدرسة العلیا الخاصة للتقنیات بسوسة
 ، سوسة4054شارع خلیفة القروي، سھلول  -عمارة زعتیر 
 73 243 685الفاكس :   73 277 877الھاتف : 

 www.polytecsousse.comموقع الواب : 

 مرحلة تحضیریة للدراسات الھندسیة ( اختیار: فیزیاء وكیمیاء، ریاضیات وفیزیاء، تكنولوجیا)
 سنتان 

 مرحلة تحضیریة مندمجة
 سنوات 6 الشھادة الوطنیة لمھندس معماري

المدرسة العلیا الخاصة إلدارة األعمال والحقوق "ابن سینا" 
 تونس 1002  –الخامس ، شارع محمد 90

 71802800الفاكس :   71282329الھاتف : 
 www.apbs.tnموقع الواب: 

سنوات  3 اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك: المالیة، إدارة األعمال، التسویق)
 اإلجازة األساسیة في االقتصاد (النقد والمالیة والبنك) (إمـد)

 المدرسة المركزیة العلیا الخاصة لآلداب 
 والفنون وعلوم االتصال

 تونس  1002 –نھج البرازیل  7
 71 783 175  - 71 799 852الھاتف:  

 71 793 558الفاكس: 
 www.centralecom.tnموقع الواب : 

 اإلجازة األساسیة في اللغة والحضارة واألدب الفرنسي

سنوات  3
 (إمـد)

 األساسیة في اللغة واآلداب والحضارة االنقلیزیةاإلجازة 
 اإلجازة األساسیة في اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانیة
 اإلجازة األساسیة في اللغة واآلداب والحضارة اإلیطالیة
 اإلجازة األساسیة في اللغة واآلداب والحضارة األلمانیة

 التجارة الدولیة)اإلجازة التطبیقیـة في اإلیطالیة ( 
 اإلجازة التطبیقیـة في اإلسبانیة ( سیاحة وتراث)

 اإلجازة التطبیقیـة في األلمانیة ( االقتصاد والتصرف)
 اإلجازة التطبیقیـة في االنقلیزیة (انقلیزیة األعمال)

 البصري)اإلجازة التطبیقیـة في تصمیم الصورة (المسالك : اإلشھار الخطي، اإلشھار السمعي 
 اإلجازة التطبیقیـة في الفن والوسائل الوسائطیة (تواصل تعددي الوسائط)

 اإلجازة التطبیقیـة في الصحافة 
 اإلجازة التطبیقیـة في تصمیم الفضاء (المسالك : ھندسة داخلیة، سینوغرافیا)

 سمعیة بصریة، التقاط الصورة)اإلجازة التطبیقیـة في السینما والسمعي البصري (المسالك : تقنیات 
 اإلجازة التطبیقیة في تصمیم المنتوج  (المسالك : اإلبداع الصناعي،  األثاث)

 المدرسة المركزیة العلیا الخاصة للتقنیات بتونس
 الكرم 2015 -، شارع محمد الخامس المنطقة الصناعیة خیر الدین3

 71 793 558الفاكس :   71 988 970الھاتف : 
 www.polytechcentrale.tnموقع الواب :   

 اإلجازة األساسیة في اإلعالمیة (اإلعالمیة والملتیمیدیا)

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة األساسیة في علوم اإلعالمیة
 اإلجازة األساسیة في إعالمیة التصرف

 وأوتوماتیزم، نظم محمولة)اإلجازة التطبیقیـة في اإلعالمیة الصناعیة (المسالك : منظومات 
 )إدارة الشبكات والخدمات، تكنولوجیا الشبكات واالتصاالتاإلجازة التطبیقیـة في الشبكات اإلعالمیة (

 اإلجازة التطبیقیة في الھندسة المدنیة : ( المسالك : الجسور والطرقات، البناء والمحیط والطاقة)
 اإللكترومیكانیك  (المیكاترونیك الصناعیة)اإلجازة التطبیقیـة في 

 سنتان )بیولوجیا -اختیار : ریاضیات وفیزیاء ، فیزیاء وكیمیاء ، جیولوجیا مرحلة تحضیریة للدراسات الھندسیة ( 

 سنوات 6 الشھادة الوطنیة لمھندس معماري

 الكلیة الخاصة لعلـوم الصحـة بتونس
 تونس 1002  –، نھج كولونیـا 38

 71 788 848الفاكس :   71 787  337الھاتف : 
 www.supsat-univ.tnموقع الواب: 

 اإلجازة التطبیقیـة في المبصریات والنظارات
سنوات  3

 اإلجازة التطبیقیـة في التبنیج اإلنعاش (إمـد)
 اإلجازة التطبیقیـة في علوم التمریض

واالقتصاد والتصرف بتونسالكلیة المتوسطیة الخاصة لعلوم اإلعالمیة 
 تونس 1073 –نھج محمد بدرة مونبلیزیر  14-16

 71 904 388الفاكس :    71 903 215الھاتف : 
 www.umlt.ens.tnموقع الواب:  

 )المالیة، إدارة األعمال، المحاسبة، التسویق، التصرف في الموارد البشریةاإلجازة األساسیة في التصرف (
سنوات  3

 اإلجازة األساسیة في االقتصاد (النقد والمالیة والبنك) (إمـد)
 اإلجازة التطبیقیـة في المالیة (التصرف في المؤسسات المالیة)

 المدرسة المركزیة العلیا الخاصـة للحقـوق والتصـرف 
 تونس  1002 –، شارع محمد الخامس 66

 71849244الفاكس :   71849290الھاتف :  
 www.centraledg.tnموقع الواب :   

 اإلجازة األساسیة في القانون الخاص

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة األساسیة في القانون العام
 اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك: إدارة األعمال، محاسبة، مالیة، تسویق)

 )والبنك، اإلقتصاد الكمي، اإلقتصاد والمالیة الدولیةالمسالك : النقد والمالیة اإلجازة األساسیة في اإلقتصاد (
 اإلجازة التطبیقیـة في االقتصاد والمالیة الدولیة (تقنیات التجارة الدولیة)

 اإلجازة التطبیقیـة في قانون المؤسسة واألعمال
 اإلجازة التطبیقیـة في المحاسبة (التصرف المحاسبي)

 إدارة األعمال (التصرف في المؤسسات المصدرة)اإلجازة التطبیقیـة في 
 اإلجازة التطبیقیـة في التسویق (تسویق عبر الواب)

اإلجازة التطبیقیة في التصرف (المسالك : التأمین والبنك والمالیة، المالیة والتصرف المحاسبي والمالي 
 للمؤسسة الصغرى والمتوسطة، المالیة، البنك والمؤسسات المالیة)

 اإلجازة التطبیقیة في اإلقتصاد (االدارة اإلقتصادیة واالجتماعیة)
 االجازة التطبیقیة في إدارة الصحة (بناء مشترك) 
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مدة  الشھادات المؤسسات
 الدراسة

 المعھـد الخـاص للدراسـات العلیـا بسوسـة 
 سوسة  4000 -المركب الجامعي بوخزر 

 73 235 292الفاكس :    73 235 291الھاتف : 
 www.ihes.ens.tnموقع الواب : 

اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك : محاسبة، مالیة، الدراسات التجاریة العلیا، إدارة أعمال، 
 البشریة)التصرف في الموارد 

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة األساسیة في االقتصاد ( النقد والمالیة والبنك)
 اإلجازة التطبیقیـة في التصرف (المسالك : إدارة أعمال، التصرف في الموارد البشریة)

التوزیع اإلجازة التطبیقیة  في التصرف : التسویق (المسالك : التسویق عبر الواب، االتصال االشھاري، 
 والتسویق التجاري، البیع والمفاوضة التجاریة)
 )المسالك :  تقنیات المحاسبة والمالیة، التدقیق والمراقبة الداخلیةاإلجازة التطبیقیة  في التصرف : المحاسبة ( 

 اإلجازة التطبیقیـة في االقتصاد والمالیة الدولیة ( تقنیات التجارة الدولیة)

للعلوم القانونیة واالجتماعیة واالقتصادیة الكلیة الخاصة 
 والتصرف بتونس

 تونس 1002 -، نھج القرش األكبر 34
 71 335 073  - 71 336 023الھاتف: 

 71 334 897الفاكس:  
 www.uas.ens.tnموقع الواب: 

 اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك : إدارة األعمال، المحاسبة، المالیة، تسویق) 

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة األساسیة في القانون الخاص
 اإلجازة األساسیة في القانون العام

 اإلجازة األساسیة في علوم اإلعالم واالتصال
 اإلجازة التطبیقیـة في االقتصاد (تجارة)

 اإلجازة التطبیقیـة في التسویق (تقنیات التسویق)
 اإلجازة التطبیقیـة في المحاسبة

 اإلجازة التطبیقیـة في اإلرشاد السیاحي
 اإلجازة التطبیقیـة في الصحافة
 اإلجازة التطبیقیـة في االتصال
 اإلجازة التطبیقیـة في اإلعالم

 المدرسة العلیا الخاصة للتكنولوجیا واإلعالمیة والتصرف بسوسة
 حمام سوسة  4089 -شارع البیئة القنطاوي   -نھج داكار 28

 73347321الفاكس:    73347421الھاتف:  
 www.estim-tunisie.comموقع الواب: 

سنوات  3 اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك : المالیة، إدارة األعمال، التسویق)
 اإلجازة التطبیقیـة في المحاسبة (التصرف المحاسبي) (إمـد)

 المدرسة العلیا الخاصة للتقنیات "ابن خلدون"
 أریانة - 2036سكرة  –،  شارع جودة الحیاة  30

 71 901 407الفاكس:   71 901 721الھاتف: 
 www.uik.ens.tnموقع الواب:  

سنوات  3 اإلجازة التطبیقیة في تصمیم الفضاء (الھندسة الداخلیة)
 اإلجازة التطبیقیة في تصمیم الصورة (اإلشھار الخطي) (إمـد)

سنوات 6 معماريالشھادة الوطنیة لمھندس 

 الكلیة الخاصة للعلوم شبھ الطبیة بصفاقس
 صفاقس 0.5طریق منزل شاكر كلم 

 74460853الفاكس :   74 460 854الھاتف : 

سنوات  3 اإلجازة التطبیقیـة في التبنیج واإلنعاش
 اإلجازة التطبیقیـة في التقویم العضوي والتأھیل الوظیفي (إمـد)

 العلیا الخاصة للمھندسین بسوسةالمدرسة الدولیة 
  سوسة -القلعة الصغرى  4021  –الطریق الحزامیة  سھلول 

 73 900296الفاكس:   73 296 060الھاتف: 
 www.episousse.comموقع الواب: 

 سنتان فیزیاء) –مرحلة تحضیریة مندمجة (اختیار: ریاضیات 

سنوات 6 الشھادة الوطنیة لمھندس معماري

العلیا الخاصة للھندسة والتكنولوجیا التطبیقیة بسوسة المدرسة
 سوسة - 4054سھلول  329شارع الحریة، ص.ب.     

 73821318الفاكس :  73821308الھاتف : 
 www.espita.ens.tnموقع الواب: 

 سنتان مرحلة تحضیریة للدراسات الھندسیة ( اختیار: فیزیاء وكیمیاء، ریاضیات وفیزیاء، تكنولوجیا)

 المدرسة العلیا الدولیة الخاصة للتكنولوجیا بصفاقس
 صفاقس  -  3003صفاقس   1.5طریق المحارزة كم 

 74461588الفاكس :    74461682الھاتف : 
 www.iit-nau.comموقع الواب : 

 اإلجازة التطبیقیـة في تطویر أنظمة تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت
سنوات  3

 (إمـد)
 التطبیقیـة في الملتیمیدیا والواباإلجازة 

 اإلجازة التطبیقیـة في صیانة أنظمة تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت
 اإلجازة التطبیقیـة في األنظمة المحمولة

 سنتان مرحلة تحضیریة للدراسات الھندسیة (اختیار: ریاضیات وفیزیاء)
سنوات 6 الشھادة الوطنیة لمھندس معماري

 المدرسة الدولیة العلیا الخاصة لألعمال بصفاقس
 صفاقس  -  3003صفاقس   1.5طریق المحارزة كم 

 74248111الفاكس :   74248220الھاتف : 
 www.isb.ens.tnموقع الواب :  

 اإلجازة األساسیة في التصرف ( المسالك : إدارة أعمال، دراسات تجاریة علیا، مالیة، محاسبة)

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة األساسیة في المالیة اإلسالمیة
 اإلجازة األساسیة في النمذجة والمساعدة على القرار

 اإلجازة األساسیة في إعالمیة التصرف
 اإلجازة التطبیقیة في التصرف (المسالك : محاسبة، مالیة، تسویق)

 اإلجازة األساسیة في القانون الخاص وعلوم اإلجرام

 العلیا الخاصة لإلعالمیة وإدارة األعمالالمدرسة 
 2015الكرم  –المنطقة الصناعیة خیرالدین 

 71182623الفاكس :   71182625الھاتف :  
 www.ebs.tnموقع الواب :  

 اإلجازة األساسیة في التصرف ( المسالك : إدارة أعمال، مالیة، محاسبة، تسویق)

سنوات  3
 (إمـد)

 االقتصاد (النقد والمالیة والبنك)اإلجازة األساسیة في 
 اإلجازة التطبیقیـة في التصرف (مالیة: التصرف في المؤسسات المالیة)

 اإلجازة التطبیقیـة في التسویق (الھندسة التجاریة وتوزیع المنتوجات)
 اإلجازة التطبیقیـة في إعالمیة التصرف
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مدة  الشھادات المؤسسات
 الدراسة

 المدرسة المتوسطیة العلیا الخاصة للتقنیات بتونس
 تونس -باب الخضراء  -، نھج سوسة 2

 71283419الفاكس :    71283416الھاتف :  
 www.umlt.ens.tnموقع الواب :   

 (انتاج وصناعة میكانیكیة)اإلجازة التطبیقیة في الھندسة المیكانیكیة 

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة التطبیقیة في الطاقیة
 اإلجازة التطبیقیة في الصیانة الصناعیة

 اإلجازة التطبیقیة في تكنولوجیا اإلعالمیة (تطویر األنظمة اإلعالمیة)
 اإلجازة التطبیقیة في الھندسة المدنیة (بناء مشترك)

 في الھندسة الكھربائیة (كھرباء صناعیة)اإلجازة التطبیقیة 
 اإلجازة التطبیقیة في الھندسة اإلعالمیة (األنظمة المحمولة والنقالة)

 سنتان فیزیاء) –مرحلة تحضیریة للدراسات الھندسیة (اختیار: ریاضیات 

 المدرسة االدولیة العلیا الخاصة للتقنیات بتونس
 تونس 1053 –ضفاف البحیرة  -نھح بحیرة انسي عمارة سترامیكا 

 7196,3428الفاكس :     71963427الھاتف :  
 www.pi.tnموقع الواب : 

سنوات  3 اإلجازة التطبیقیة في اإلعالمیة
 اإلجازة األساسیة في اإلعالمیة المطبقة في التصرف (إمـد)

 سنتان فیزیاء)–مرحلة تحضیریة للدراسات الھندسیة (اختیار: ریاضیات 
سنوات 6 الشھادة الوطنیة لمھندس معماري

 المدرسة العلیا الخاصة للمھندسین بقفصة
 قفصة 2112 –الحي الجامعي بزروق 

 76211930الفاكس :   76211930الھاتف : 
 www.esip.tnموقع الواب : 

 سنتان مرحلة تحضیریة للدراسات الھندسیة (اختیار: ریاضیات وفیزیاء، فیزیاء وكیمیاء)

 المعھد العالي الخاص المتوسطي للتكنولوجیا
 تونس 1053 -2ضفاف البحیرة  –حدائق البحیرة  386ص.ب 

 71194500الفاكس :    70016100الھاتف : 
 www.medtech.tnموقع الواب: 

 سنتان مرحلة تحضیریة مندمجة

 المدرسة العلیا الخاصة للھندسة واالتصال
 تونس 2035 -1الشرقیة المنطقة الصناعیة  8609نھج  14

 71770521الھاتف: 
 www.ttu.ens.tnموقع الواب:   

 سنتان فیزیاء)–مرحلة تحضیریة للدراسات الھندسیة (اختیار: ریاضیات 

 المدرسة العلیا الخاصة متعددة التقنیات بالمنستیر
 المنستیر 5000 -شارع الطیب المھیري حي السالم

 73425956الفاكس :     73425955الھاتف :
 www.polytechmonastir.tnموقع الواب: 

 سنتان كیمیاء) -مرحلة تحضیریة للدراسات الھندسیة (اختیار: فیزیاء

 المدرسة العلیا الخاصة للمھندسین بالمنستیر
 5060المنستیر  104شارع البیئة ص.ب 

 73500030الفاكس:      73500200الھاتف: 
 www.esprim.tnموقع الواب:  

 سنتان تحضیریة للدراسات الھندسیة (اختیار: فیزیاء وكیمیاء، ریاضیات وفیزیاء، تكنولوجیا) مرحلة

 المدرسة العلیا الخاصة للتكنولوجیا والھندسة
 أریانة 2027 –برج بكوش   –نھج أبو نواس/الریحانة  06

 71709899الفاكس : 71709944الھاتف : 
 www.tek-up.deموقع الواب:  

 سنتان مندمجة مرحلة تحضیریة

المدرسة العلیا الخاصة  لتكنولوجیا المعلومات وإدارة األعمال 
 بنابل

 نابل 8000شارع الدكتور الدالي الجازي طریق الحمامات 
 72233877الفاكس :    72233777الھاتف : 

 www.itbs.com.tnموقع الواب :   

 اإلجازة التطبیقیة في االقتصاد (تجارة دولیة)
سنوات  3

 اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك : محاسبة، مالیة) د)(إمـ
 اإلجازة التطبیقیة في اإلعالمیة (الملتمیدیا وبرمجة الواب)

 سنتان مرحلة تحضیریة مندمجة

 الكلیة الخاصة لعلوم اإلعالمیة وإدارة األعمال بنابل
 نابل 8000نھج علي البلھوان 

         72222924الفاكس :   72222000الھاتف:  
 www.leaders-university.netموقع الواب:  

 اإلجازة األساسیة في النقد والمالیة والبنك

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك : مالیة، محاسبة)
 اإلجازة التطبیقیة في المالیة (الھندسة المالیة لألسواق)

 اإلجازة التطبیقیة في اإلعالمیة وإدارة األعمال
 اإلجازة التطبیقیة في برمجة نظم المعلومات

 اإلجازة التطبیقیة  في الملتیمیدیا والواب
 اإلجازة التطبیقیة  في الشبكات والخدمات اإلعالمیة

 المعھد العالي الخاص إلدارة المؤسسات بتونس
 تونس البلفدیر 1002 –نھج فلسطین  95

 71845269الفاكس :   71845264الھاتف : 
 www.iaetunis.comموقع الواب: 

 اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك : التسویق، المحاسبة، المالیة، إدارة األعمال)
سنوات  3

 (إمـد)
 اإلجازة التطبیقیة في المحاسبة

 اإلجازة األساسیة في القانون الخاص
 األساسیة في اإلعالمیة المطبقة في التصرفاإلجازة 

 المعھد الدولي العالي الخاص للدراسات 
 الرقمیة والسمعیة البصریة

 1تونس  2087الحرایریة  -العقبة  05نھج حسین داي كم  73
 70644419الفاكس :   70644420الھاتف : 

 www.iina.tnموقع الواب :  

سنوات  3 اإلجازة التطبیقیة في السمعي البصري والسینما (الصوت والتركیب والصورة) 
 (إمـد)
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 االطالع على القائمة المحینة للشھادات المؤھلةمالحظة: ھذه القائمة غیر نھائیة ولمزید من المعلومات یمكن 
 www.mes.tnالتي سیتم ادراجھا على موقع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  

مدة  الشھادات المؤسسات
 الدراسة

 المدرسة العلیا الخاصة للحقوق وإدارة األعمال بتونس
 تونس 1002  -نھج اإلمام الرصاع، خیر الدین باشا، منبلیزیر 14

 71770521الھاتف : 
 www.ttu.ens.tnموقع الواب : 

سنوات  3 اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك : المالیة، المحاسبة، التسویق )
 (إمـد)

 الكلیة الخاصة للتصرف وعلوم اإلدارة بسوسة
 سوسة 4051 -1عرفات سھلولعمارة شیماء شارع  یاسر 

 73822599الفاكس :    73822598الھاتف :  
 www.fmsa-tunisie.comموقع الواب : 

 اإلجازة التطبیقیة في التسویق
سنوات  3

 (إمـد)
اإلجازة التطبیقیة في التصرف (المسالك : ادارة األعمال، المالیة اإلسالمیة، التصرف المحاسبي والمالي 

 والمتوسطة)للمؤسسات الصغرى 
 اإلجازة األساسیة في التصرف (ادارة األعمال)

 المدرسة العلیا الدولیة الخاصة إلدارة األعمال بسوسة
 سوسة - 4021الطریق الحزامیة سھلول 

 73296900الفاكس :    73296060الھاتف : 
 www.episousse.com.tnموقع الواب:  

سنوات  3 اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك : مالیة، إدارة أعمال) 
 اإلجازة التطبیقیة في المحاسبة (تدقیق)  (إمـد)

 المدرسة العلیا الخاصة لالقتصاد والتصرف بسوسة
 سوسة 4000المركب الجامعي، نھج حسونة العیاشي، بو خزر 

 73231812الفاكس :    73231985الھاتف :   
 ecogest.ups.ens.tnموقع الواب :  

 اإلجازة األساسیة في التصرف (المسالك : التصرف المالي، التصرف في الموارد البشریة، المحاسبة) 

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة األساسیة في النقد والمالیة والبنك
 اإلجازة األساسیة في االقتصاد والمالیة الدولیة

 اإلجازة التطبیقیة في ادارة األعمال 
 اإلجازة التطبیقیة في التسویق

 اإلجازة التطبیقیة في اإلنتاج واللوجستیك

 المدرسة الدولیة العلیا الخاصة للقانون واألعمال
 تونس 1053 –ضفاف البحیرة  -نھح بحیرة انسي عمارة سترامیكا 

 71963428الفاكس :     71963427الھاتف :  
 www.lbs.tnموقع الواب : 

 اإلجازة األساسیة في التسویق الصناعي
سنوات  3

 اإلجازة األساسیة في التصرف (دراسات تجاریة علیا) (إمـد)
 اإلجازة التطبیقیة في قانون المؤسسة واألعمال

 المدرسة العلیا الخاصة لألعمال
 تونس -نھج ابن رشیق  17 
 71847278: الفاكس   71847279الھاتف :  

 www.auna.com.tnموقع الواب : 

سنوات  3 اإلجازة األساسیة في التسویق 
 اإلجازة األساسیة في المحاسبة والمالیة (إمـد)

 المدرسة الدولیة العلیا الخاصة متعددة التقنیات بصفاقس
 فضاء المؤسسات القطب التكنولوجي حي األنس  

 3021صفاقس  10طریق تونس كلم 
 71860300الفاكس :    73860300:  الھاتف 

 ) المسالك : تكنولوجیات الملتیمیدیا والواب، أنظمة اإلعالمیة والبرمجیاتاإلجازة التطبیقیة في اإلعالمیة (

سنوات  3
 (إمـد)

 اإلجازة التطبیقیة في الكیمیاء (تحلیل ومراقبة) 
 واآللیة)اإلجازة التطبیقیة في اإلعالمیة الصناعیة (األنظمة 

 اإلجازة التطبیقیة في االلكترومیكانیك (الصیانة الصناعیة)
 اإلجازة التطبیقیة في اعالمیة التصرف (اإلعالمیة في ادارة األعمال / المالیة)

 المدرسة العلیا الخاصة للتكنولوجیا وإدارة األعمال بقابس
 6072قابس  -المركب الجامعي زریق

 75392135الھاتف :  
سنوات  3 اإلجازة األساسیة في المالیة

 (إمـد)

 الكلیة الخاصة للعلوم السیاسیة واالقتصادیة
 تونس 2015، الكرم  1130منطقة النشاط خیر الدین، مبنى عدد 

 71182020الفاكس :    71182300الھاتف : 

 اإلجازة التطبیقیة في اتصال المؤسسات
سنوات  3

 إدارة األعمال (السیاحة والفندقة)اإلجازة التطبیقیة في  (إمـد)
 اإلجازة األساسیة في العلوم السیاسیة

 المدرسة المركزیة العلیا الخاصة للتكنولوجیا بسوسة
 سوسة - 4000شارع أبو حامد الغزالي  

 73236332الفاكس :    73236333الھاتف : 

سنوات  3 اإلجازة األساسیة في علوم اإلعالمیة  
 اإلجازة األساسیة في تكنولوجیات المعلومات واإلتصال  (إمـد)

 المدرسة العلیا الخاصة إلدارة األعمال بتونس
 القطب التكنولوجي الغزالة 2شطرانة  -المنطقة الصناعیة

سنوات  3 اإلجازة األساسیة في علوم التصرف (إدارة أعمال)
 اإلجازة األساسیة في إعالمیة التصرف  (إمـد)

 العلیا الخاصة للتأمین والمالیة المدرسة
 تونس -ضفاف البحیرة  – 1053، إقامة البحیرة Hعمارة 

 71960019الفاكس :     71960012الھاتف : 

سنوات  3 اإلجازة األساسیة في المالیة 
 اإلجازة التطبیقیة في التأمین   (إمـد)

 المعھد العالي الخاص للعلوم والتكنولوجیا واألعمال بالوسط
 سوسة -طریق مساكن، حي التعمیر

 73367715الفاكس :    73367715الھاتف : 

سنوات  3 اإلجازة التطبیقیة في اعالمیة التصرف (تكنولوجیا أنظمة المعلومة)
 اإلجازة التطبیقیة في األنظمة المحمولة والجوالة (إمـد)
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 عروض التكوین المهني
في مستوى مؤهل التقني السامي

الملحق إلى التعریف بعرض الجهاز الوطني للتكوین المهني في یهدف هذا 
مستوى مؤهل التقني السامي ولمزید االرشادات أنظر العناوین المفیدة في آخر 

 وزارة التكوین المھني والتشغیل
 الوكالة التونسیة للتكوین المھني
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المهني مسالك أخرى للنجاح والحصول على شهادات معترف بها وتمكن إلى جانب التوجیه الجامعي توفر منظومة التكوین 
 من :

 كسب الكفایات والمهارات التي یتطلبها سوق الشغل.  -1

 دعم حظوظ االندماج في الحیاة النشیطة بفضل تكوین في اختصاصات ذات قابلیة عالیة. -2

 كسب القدرة على االنتصاب للحساب الخاص. -3

 التكوین المستمر.التدرج في سلم الشهادات بفضل  -4

/ I  نظام التكوین المهني وخصائصه 
 2008فیفري  11المؤرخ في  2008لسنة  10یحضى التكوین المهني الیوم بإطار قانوني خاص به (القانون عدد  )1(

 والمتعلق بالتكوین المهني) ینظم سیره وتدخالته وفق معاییر مضبوطة ومقاییس محددة. 

ین ومستشارین في االعالم والتوجیه المهني ومستشاري تدریب وینتدب یشرف على التكوین إطار من المكون )2(
 المكونون من بین المهندسین والفنیین السامین ویخضعون قبل مباشرة مهامهم إلى تربصات بیداغوجیة.

ینجز التكوین باالعتماد أساسا على نمط التكوین بالتداول الذي یحتم أن تصبح المؤسسة االقتصادیة فضاءا تكوینیا  )3(
 بما یضمن للشبان اكتساب المهارة في مستواها التطبیقي والعلمي. 

االعتبار  یعتمد التكوین المهني برامج تكوینیة توضع بمشاركة المهنیین، وتأخذ عملیة إعداد هذه البرامج في )4(
 المواصفات المستوجب اعتمادها في إطار االختصاص وفق مستلزمات التطور التكنولوجي.

نظام التكوین المهني مرتبط بعالقة شراكة مع جهاز االنتاج، بحیث أن المؤسسة هي شریك اإلدارة في العمل  )5(
تكوین مهني جدیدة أو توسیع أو إعادة  التكویني في مختلف مراحله بدءا بالمشاركة في الدراسات الالزمة إلحداث مراكز

المشاركة في وضع االختصاصات والبرامج التكوینیة وٕانجاز العملیات التكوینیة عبر التكوین إلى هیكلة مراكز موجودة 
 بالتداول والتدریب المهني.

/II التسجیل بمؤسسات التكوین المهني العمومیة والخاصة  
 .المهني العمومیة مفتوح لكافة الناجحین في امتحان البكالوریاإن الترشح للتسجیل بمؤسسات التكوین  

 .2018ودورة فیفري  2017یتضمن التكوین بمؤسسات التكوین المهني العمومیة دورتین رئیسیتین: دورة سبتمبر  
 هناك إمكانیة االنتفاع بخدمات المبیت داخل مؤسسات التكوین المهني العمومیة. 

 عروض التكوین المهني في مستوى مؤهل التقني السامي  8
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مدة  االختصاص المركز
 التكوین

 طاقة االستیعاب
سبتمبر  نوع الباكالوریا

2017 
فیفري 
2018 

 
س

تون
 

المركز القطاعي للتكوین في 
الكھرباء وصیانة المعدات 

 البیوطبیة بتونس

تقني سام في صیانة المعدات  
العلوم التقنیة / ریاضیات/ العلوم  53 0 2.5 البیوطبیة

 التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

العلوم التقنیة / ریاضیات/ العلوم  18 0 2.5 تقني سام في كھرباء البناء
 التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

المركز القطاعي للتكوین في 
 اإلكساء بتونس

تقني سام في الجودة في صناعة 
 كافة الشعب 0 16 2.5 المالبس

 تقني سام في التصمیم واإلبتكار
 كافة الشعب 32 16 2.5 في صناعة المالبس 

المركز القطاعي للتكوین في 
الصناعات اإللكترونیة 

 والكھربائیة بتونس

تقني سام في تقنیات التصمیم 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  32 32 2 للصناعة اإللكترونیة

 التجریبیة / العلوم اإلعالمیةالعلوم 
تقني سام في تقنیات اإلنتاج 

 العلوم التقنیة / ریاضیات  32 32 2 للصناعة اإللكترونیة
 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

تقني سام في اآللیة واإلعالمیة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  32 32 2 الصناعیة

 اإلعالمیةالعلوم التجریبیة / العلوم 

المركز القطاعي للتكوین في 
 االتصاالت بحي الخضراء

تقني سام في البنى التحتیة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  43 86 2.5 والشبكات

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

تقني سام في التسویق والوسائل 
 28 58 2.5 متعددة الوسائط

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
التجریبیة / العلوم اإلعالمیة  العلوم

 إقتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوین في 
الصناعات الغذائیة بحي 

 الخضراء

تقني سام في التصرف في الصیانة 
 13 16 2.5 الصناعیة

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة  

 إقتصاد وتصرف
والتعبئة في تقني سام في التغلیف 

 ریاضیات / العلوم التجریبیة 0 12 2.5 الصناعات الغذائیة

المركز القطاعي للتكوین في 
 الصیانة الصناعیة بالوردیة

تقني سام في التصرف في الصیانة 
 64 64 2.5 الصناعیة

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة 

 إقتصاد وتصرف

القطاعي للتكوین في المركز 
 اإلكساء بحلق الوادي

تقني سامي في الجودة في صناعة 
 كافة الشعب 16 0 2.5 المالبس 

تقني سام في التصمیم واالبتكار 
 كافة الشعب 16 0 2.5 في صناعة المالبس

المركز القطاعي للتكوین في 
 مھن الخدمات بقمرت

 إقتصاد وتصرف / ریاضیات  0 64 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالیة
 العلوم التجریبیة

 كافة الشعب 48 48 2.5 تقني سام في التجارة

 كافة الشعب 0 64 2.5 تقني سام في التجارة الدولیة

 كافة الشعب 0 48 2.5 مساعد مدیریة

المركز القطاعي للتكوین في 
 مھن البناء ابن سینا

 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 16 2 تقني سام في تكییف الھواء
 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

 32 32 2 مسیر أشغال بناء
 العلوم التقنیة / ریاضیات 

العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة  
 إقتصاد وتصرف

تقني سام في البیئة والطاقة 
 16 0 2.5 إختصاص حراري وصحي

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
التجریبیة / العلوم اإلعالمیة العلوم 

 إقتصاد وتصرف
تقني سام في تطویر األنظمة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 16 2.5 الذكیة واإلعالمیة الصناعیة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة
 
 

 مؤھل التقني السامي المؤمنة بالوكالة التونسیة للتكوین المھنيقائمة اختصاصات  
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مدة  االختصاص المركز
 التكوین

 طاقة االستیعاب
سبتمبر  نوع الباكالوریا

2017 
فیفري 
2018 

 
أریانة

المركز القطاعي للتكوین في  
 فنون الطباعة بأریانة

تقني سام في تقنیات اإلتصال 
 كافة الشعب 0 24 2.5 اختیار تحضیر أشغال الطباعة

المركز القطاعي للتكوین في 
میكانیك السیارات والنقل 

 بأریانة

تقني سام في صیانة ومصلحة بعد 
 كافة الشعب 16 32 2.5 البیع للسیارات

 
منوبة

 

المركز القطاعي للتكوین في 
 األشغال العمومیة بالمرناقیة

 16 32 2 مسیر أشغال عمومیة
 العلوم التقنیة / ریاضیات 

العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة  
 إقتصاد وتصرف

تقني سام في صیانة وخدمات ما 
بعد البیع لمعدات األشغال 

 العمومیة
 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 16 2.5

 العلوم التجریبیة

المركز القطاعي للتكوین في 
 اإللكترونیك بالدندان

تقني سام في اآللیة واإلعالمیة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  64 64 2 الصناعیة

 العلوم التجریبیة /العلوم اإلعالمیة

المركز القطاعي للتكوین في 
 اإلكساء بمنوبة

الجودة في صناعة تقني سام في 
 كافة الشعب 43 32 2.5 المالبس

تقني سام في أسالیب صناعة 
 كافة الشعب 14 16 2.5 المالبس

تقني سام في التصمیم واإلبتكار 
 كافة الشعب 29 0 2.5 في صناعة المالبس

 
س

بن عرو
 

المركز القطاعي للتكوین في 
 48 16 2 مسیّر أشغال بناء البناء ببن عروس

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة  

 إقتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوین في 
 مھن الخدمات بحمام األنف

 إقتصاد وتصرف / ریاضیات  0 16 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالیة
 العلوم التجریبیة

 كافة الشعب 16 16 2.5 مساعد مدیریة

 كافة الشعب 32 16 2.5 في التجارة تقني سام

 كافة الشعب 0 16 2.5 تقني سام في التجارة الدولیة

 
س

بن عرو
 

المركز القطاعي للتكوین في 
مھن النقل واللوجستیك ببرج 

 السدریة
 إقتصاد وتصرف / ریاضیات  64 64 2 لوجستیكي في التوزیع

 العلوم التجریبیة

المركز القطاعي للتكوین في 
 المیكاترونیك ببرح السدریة

تقني سام في اآللیة واإلعالمیة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  64 64 2 الصناعیة

 العلوم التجریبیة

تقني سام في تصمیم وصناعة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  32 32 2.5 القوالب واألدوات

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

االتصاالت اختیار تقني سام في 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  48 64 2 إعالمیة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 16 2.5 تقني سام في كھرباء البناء
 العلوم التجریبیة

المركز القطاعي للتكوین في 
 النسیج ببئر القصعة

تقني سام في الجودة في صناعة 
 كافة الشعب 16 16 2.5 المالبس

تقني سام في التصمیم واإلبتكار 
 كافة الشعب 16 32 2.5 في صناعة المالبس

المركز القطاعي للتكوین 
والتقنیات التطبیقیة في الجلد 

 بمقرین

 كافة الشعب 13 0 2.5 تقني سام في إنتاج األحذیة

 كافة الشعب 48 32 2.5 تقني سام في التجارة
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مدة  االختصاص المركز
 التكوین

 طاقة االستیعاب
سبتمبر  نوع الباكالوریا

2017 
فیفري 
2018 

 
نابل

 

المركز القطاعي للتكوین في 
 0 48 2 مسیّر أشغال بناء البناء بسلیمان

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة 

 إقتصاد وتصرف

للتكوین في المركز القطاعي 
 الصیانة بنابل

 16 16 2 تقني سام في كھرباء البناء
 العلوم التقنیة / ریاضیات 

العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة 
 إقتصاد وتصرف

تقني سام في التصرف في الصیانة 
 32 32 2.5 الصناعیة

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة  

 وتصرفإقتصاد 

 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 16 2 تقني سام في تكییف الھواء
 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

 
زغوان

 

مركز التكوین والتدریب 
 المھني بزغوان

في التصرف في الصیانة تقني سام 
 0 16 2.5 الصناعیة

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
اإلعالمیة  العلوم التجریبیة / العلوم 
 إقتصاد وتصرف

 
جندوبة

المركز القطاعي للتكوین في  
 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 16 2.5 تقني سام في تكییف الھواء الصیانة الفندقیة بطبرقة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة
المركز القطاعي للتكوین في 

 كافة الشعب 0 12 2.5 اختیار اإلیواءتقني سام في الفندقة  التقنیات الفندقیة بطبرقة

 
سلیانة

 

المركز القطاعي للتكوین في 
 مھن الخدمات بسلیانة

 إقتصاد وتصرف/ ریاضیات  0 16 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالیة
 العلوم التجریبیة / العلوم االعالمیة

 كافة الشعب 0 16 2.5 مساعد مدیریة

 
سوسة

 

 المركز القطاعي للتكوین في
 اإللكترونیك بسوسة

تقني سام في اآللیة واإلعالمیة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  48 48 2 الصناعیة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

 العلوم التقنیة / ریاضیات  10 0 2.5 تقني سام في صیانة المیكاترونیك
 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

االتصاالت اختیار تقني سام في 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  32 32 2 إعالمیة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

المركز القطاعي للتكوین في 
اللحام واآللیة والبالستیك 

 بسوسة

تقني سام في تصمیم وصناعة 
 العلوم التقنیة /  ریاضیات 14 28 2.5 القوالب واألدوات

تجھیزات تقني سام في صیانة 
 العلوم التقنیة /  ریاضیات 0 14 2.5 صناعة البالستیك

 العلوم التقنیة / ریاضیات  0 14 2.5 تقني سام في صیانة المیكاترونیك
 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

 كافة الشعب 14 28 2.5 تقني سام في صناعة البالستیك

المركز القطاعي للتكوین في 
 بسوسةمھن الخدمات 

 إقتصاد وتصرف/ ریاضیات  0 53 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالیة
 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

 كافة الشعب 0 35 2.5 تقني سام في التجارة
 كافة الشعب 0 53 2.5 تقني سام في التجارة الدولیة

  0 16 2.5 مستشار حریف بمراكز النداء
 كافة الشعب 0 35 2.5 مساعدة مدیریة

 
المنستیر

 

المركز القطاعي للتكوین في 
 مھن الخشب بالمنستیر

تقني سام في دراسة وتصمیم 
 16 0 2.5 األثاث

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة 

 إقتصاد وتصرف
تقني سام في التصرف في إنتاج  

 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 0 2.5 الخشب واألثاث
 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة
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مدة  االختصاص المركز
 التكوین

 طاقة االستیعاب
سبتمبر  نوع الباكالوریا

2017 
فیفري 
2018 

 المنستیر

المركز القطاعي للتكوین في 
 اإلكساء بالمنستیر

تقني سام في الجودة في صناعة 
 كافة الشعب 32 48 2.5 المالبس

تقني سام في التصمیم واإلبتكار 
 كافة الشعب 16 0 2.5 في صناعة المالبس

تقني سام في أسالیب صناعة 
 كافة الشعب 16 16 2.5 المالبس

المركز القطاعي للتكوین في 
 مھن الصناعة بخنیس

تقني سام في تطویر األنظمة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  32 16 2.5 الذكیة واإلعالمیة الصناعیة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

تقني سام في التصنیع و تحسین 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  0 16 2.5 األسالیب

 العلوم التجریبیة / إقتصاد وتصرف

تقني سام في الصیانة الصناعیة 
 48 32 2.5 إختیار صیانة األنظمة األلیة

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
 العلوم التجریبیة / إقتصاد وتصرف

 العلوم اإلعالمیة

المركز القطاعي للتكوین في 
 االكساء والزرد ببنبلة

تقني سام في التصمیم واإلبتكار 
 كافة الشعب 0 11 2.5 في صناعة المالبس

المركز القطاعي للتكوین في 
 النسیج بقصر ھالل

في صناعة تقني سام في الجودة 
 كافة الشعب 14 0 2.5 المالبس

 
س

صفاق
 

المركز القطاعي للتكوین في 
 اإلكساء محمد علي صفاقس

تقني سام في التصمیم واإلبتكار 
 كافة الشعب 32 16 2.5 في صناعة المالبس

تقني سام في الجودة في صناعة 
 كافة الشعب 16 0 2.5 المالبس

تقني سام في أسالیب صناعة 
 كافة الشعب 0 16 2.5 المالبس

المركز القطاعي للتكوین في 
اإللكترونیك بساقیة الزیت 

 صفاقس

تقني سام في اآللیة واإلعالمیة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  32 32 2 الصناعیة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

تقني سام في تطویر األنظمة 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  32 32 2.5 الذكیة واإلعالمیة الصناعیة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

مركز التّكوین والتدریب 
 المھني بباش حامبة صفاقس

تقني سام في التصرف في الصیانة 
 16 16 2.5 الصناعیة

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم  اإلعالمیة 

 إقتصاد وتصرف
وصناعة  تقني سام في تصمیم

 العلوم التقنیة /  ریاضیات 16 16 2.5 القوالب واألدوات

مركز التكوین والتدریب 
 0 16 2 مسیر أشغال بناء المھني بالمحرس

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم  اإلعالمیة  

 إقتصاد وتصرف

 
س

قاب
 

المركز القطاعي للتكوین في 
 البناء والتنقیب بقابس

 16 32 2 مسیّر أشغال بناء
 العلوم التقنیة / ریاضیات 

العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة 
 إقتصاد وتصرف

 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 0 2.5 تقني سام في كھرباء البناء
 العلوم التجریبیة

 
مدنین

 

المركز القطاعي للتكوین في 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  16 0 2.5 تقني سام في تكییف الھواء الطاقة بجربة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة
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مدة  االختصاص المركز
 التكوین

 طاقة االستیعاب
سبتمبر  نوع الباكالوریا

2017 
فیفري 
2018 

 
نابل

 

المركز القطاعي للتكوین 
المھني في المیكنة البحریة 

 بقلیبیة
 العلوم التقنیة / ریاضیات  0 25 2.5 )1میكانیكي صید بحري(

 العلوم التجریبیة

المعھد القطاعي للتكوین 
المھني الفالحي في زراعة 
 القوارص والعنب ببوشریك

 العلوم التقنیة / ریاضیات  0 16 2.5 تقني سام في البستنة
 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

سوسة
 

المعھد القطاعي للتكوین المھني 
الفالحي في زراعة الخضروات 

 البدریة بشط مریم
 العلوم التقنیة / ریاضیات  0 14 2.5 تقني سام في البستنة

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

س
صفاق

 

مركز التكوین المھني للصید 
 العلوم التقنیة / ریاضیات  0 20 2.5 )1میكانیكي صید بحري( البحري بصفاقس

 العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة

جندوبة
 

مركز التكوین المھني للصید 
 0 25 2.5 )1ربان صید باألعماق ( البحري بطبرقة

 العلوم التقنیة / ریاضیات 
العلوم التجریبیة / العلوم اإلعالمیة 

 إقتصاد وتصرف

 اإلرشاد والتكوین الفالحيقائمة اختصاصات مؤھل التقني السامي المؤمنة بالوكالة 
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 عنـــــــــاوین مفیدة

 البیوطبیة بتونسالمركز القطاعي للتكوین في الكھرباء وصیانة المعدات 
 تونس 1000أفریل  9، شارع 45العنوان : عدد 

 71569966/ الفاكس:  71569845 - 71563621الھاتف: 
 csfemeb.tunis@atfp.tnالبرید اإللكتروني

 المركز القطاعي للتكوین في الصناعات الغذائیة بحي الخضراء
 حي الخضراء 1003العنوان : عن طریق آالن سافاري 

 71773219/ الفاكس:  71809086الھاتف :  
  csfiaa.elkhadra@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في اإلكساء بتونس
 تونس 1068، نھج فاس رأس الطابیة 1العنوان : عدد 

 71220832/ الفاكس: 71220822الھاتف : 
  csfh.tunis@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 في الصیانة الصناعیة بالوردیة المركز القطاعي للتكوین
 الوردیة 1009طریق سوسة دیبوزفیل  2العنوان : كلم 

  71496047/ الفاكس:  71496064الھاتف :  
  csfmi.elouardia@atfp.tnالبرید اإللكتروني

 المركز القطاعي للتكوین في الصناعات اإللكترونیة والكھربائیة بتونس
 تونس 1005العمران العنوان : شارع الجیش الوطني 

 71898253/ الفاكس:  71898277الھاتف : 
  csfiee.tunis@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في اإلكساء بحلق الوادي
 حلق الوادي 2060، شارع الھادي شاكر 18العنوان :عدد 

 71737285/ الفاكس:  71737284الھاتف : 
  csfh.goulette@atfp.tnالبرید اإللكتروني:  

 المركز القطاعي للتكوین في االتصاالت بحي الخضراء
 حي الخضراء 1003العنوان : عن طریق آالن سافاري 

 71809676/ الفاكس:  71771647الھاتف : 
 csft.elkhadra@atfp.tnالبرید اإللكتروني:  

 المركز القطاعي للتكوین في مھن الخدمات بقمرت
 قمرت 2078 –واد طریق ر 6العنوان : كلم 

 71918027/ الفاكس: 71918096الھاتف : 
  csfmt.gammarth@atfp.tnالبرید اإللكتروني : 

 المركز القطاعي للتكوین في مھن البناء ابن سینا
 العنوان : قرب منتزه ابن سیناء

   71373715/ الفاكس:  71373811الھاتف : 
 csfba.ibnsina@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 ركز القطاعي للتكوین في األشغال العمومیة بالمرناقیةالم
 المرناقیة 2071العنوان : سیدي علي الحطاب 

  71532432/ الفاكس:  71532430الھاتف : 
  csftp.mornaguia@atfp.tnالبرید اإللكتروني : 

 المركز القطاعي للتكوین في فنون الطباعة بأریانة
 أریانة 2080، شارع اإلستقالل 25العنوان : عدد 

 71713625/ الفاكس:  71710579 - 71701945الھاتف :
  csfe.denden@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في اإلكساء بمنوبة
 منوبة 2010، نھج ابن أبي الضیاف 18العنوان: عدد 

 71608588/ الفاكس:  71608190الھاتف :
  csfh.manouba@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في اإللكترونیك بالدندان
 الدندان 2011 -70، نھج السرول ص ب 7العنوان : عدد 

 71611298/ الفاكس: 71606759الھاتف :
  csfe.denden@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في البناء ببن عروس
 بن عروس 2013، نھج فرحات حشاد 6العنوان: عدد 

 71383582/ الفاكس:  71381247الھاتف : 
  csfb.benarous@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في مھن النقل واللوجستیك ببرج السدریة
 برج السدریة 2084العنوان: محطة األرتال 

 71411420/ الفاكس:  71410928الھاتف : 
  csftl.borjcedria@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في مھن الخدمات بحمام األنف
 حمام األنف 2050، نھج الطاھر بن عاشور 35العنوان : عدد 

 71210870/ الفاكس:  71292711الھاتف : 
  csfmt.hammamlif@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 السدریةالمركز القطاعي للتكوین في المیكاترونیك ببرح 
 برج السدریة 2084العنوان: محطة األرتال 

  71411420/ الفاكس:  71411120الھاتف : 
  csfm.borjcedria@atfp.tnالبرید اإللكتروني : 

 المركز القطاعي للتكوین في النسیج ببئر القصعة
 العنوان :المنطقة الصناعیة بئر القصعة  نھج حسین باي 

 بن عروس 2059 - 19ص ب 
  71383526/ الفاكس:  71382899الھاتف : 

  csftb.birelkassaa@atfp.tnید اإللكتروني :البر

 المركز القطاعي للتكوین في البناء بسلیمان
 سلیمان 8020العنوان: طریق الشاطئ 

 72391224/ الفاكس :  72290458الھاتف : 
  csfb.soliman@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 للتكوین والتقنیات التطبیقیة في الجلد بمقرینالمركز القطاعي 
 مقرین الریاض 2014العنوان: شارع المحطة 

 71426597/ الفاكس :  71433743الھاتف : 
 csftac.megrine@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في الصیانة بنابل
 153نابل ص ب  8000العنوان: الحي الصناعي طریق تونس 

 72271017/ الفاكس : 72222552الھاتف :
 csfm.nabeul@atfp.tnالبرید اإللكتروني:  

 المركز القطاعي للتكوین في التركیب المعدني بمنزل بورقیبة
 منزل بورقیبة  7050 – 242العنوان: بئر طعشون ص ب 

 72472466/ الفاكس:  72472466 -72470788الھاتف: 
 csfcm.menzelbourguiba@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في مھن الخدمات بسلیانة
 سلیانة 6100العنوان:  نھج فرحات حشاد 

 78872808/ الفاكس :  78870951الھاتف : 
  csfmt.siliana@atfp.tnالبرید اإللكتروني:  

 المركز القطاعي للتكوین في الصیانة الفندقیة بطبرقة
 طبرقة 8110- 348تونس ص ب طریق  7العنوان :  كلم 

 78672029/ الفاكس : 78672030الھاتف : 
 csfmh.tabarka@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 
 

 عناوین المراكز القطاعیة للتكوین المھني
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 عنـــــــــاوین مفیدة

 المركز القطاعي للتكوین في اللحام واآللیة والبالستیك بسوسة
 سوسة 4029العنوان : طریق  الطفالة 

 73233044/ الفاكس: 73232417الھاتف : 
  csfsp.sousse@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في اإللكترونیك بسوسة
 سوسة  4000 - 466العنوان : طریق الزاویة حي العوینة  ص ب   

 73235533/ الفاكس:  71235533 - 73231826الھاتف : 
  csfe.sousse@atfp.tnالبرید اإللكتروني:   

 القطاعي للتكوین في مھن الخدمات بسوسةالمركز 
 سوسة  4003- 656العنوان : شارع ابن خلدون طریق المنستیرص ب 

 73383830/ الفاكس:  73383979 - 73382600الھاتف :  
  csfmt.sousse@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في اإلكساء بالمنستیر
 المنستیر  5000- 88العنوان : شارع األرض ص ب 

 73504410/ الفاكس:  73504400الھاتف : 
  csfh.monastir@atfp.tnالبرید اإللكتروني:

 المركز القطاعي للتكوین في النسیج بقصر ھالل
 قصر ھالل 5070العنوان: طریق الجمال 

 73452330/ الفاكس: 73452330الھاتف: 
 csft.ksarhellal @atfp.tnالبرید اإللكتروني:  

 مركز القطاعي للتكوین في مھن الخشب بالمنستیرال
 المنستیر  5000- 79العنوان : شارع  األرض ص ب 

 73501894/ الفاكس:  73 50 12 72الھاتف : 
  csfmb.monastir@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في مھن الصناعة بخنیس
 خنیس 5100العنوان: نھج قرطاج طریق جمال 

 73534651/ الفاكس:  73534650الھاتف:
 csfmi.khnis@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في اإللكترونیك بساقیة الزیت صفاقس
 ساقیة الزیت صفاقس 3021، نھج مختار الزیادي 20العنوان : 
 74254232/ الفاكس : 74254232الھاتف : 

  csfe.sakietezzit@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في اإلكساء محمد علي صفاقس
  51البستان صفاقس ص ب  3099طریق المھدیة  3العنوان : كلم 

 74236786/ الفاكس :  74438761 - 74236786الھاتف : 
  csfh.sfax@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 مركز التكوین والتدریب المھني بالمحرس
 صفاقس 3060تونس المحرس العنوان : نھج 

 74692463/ الفاكس: 74290071الھاتف :
  cfa.mahres@atfp.tnالبرید اإللكتروني:

 مركز التّكوین والتدریب المھني بباش حامبة صفاقس
 قرب معرض صفاقس الدولي 3000نھج علي باش حامبة  صفاقس  67العنوان: 
  74298960/ الفاكس:  74228455الھاتف : 

  cfa.bachhamba@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوین في الطاقة بجربة
 جربة 4180العنوان : نھج الطیب المھیري حومة السوق 

  75650534/ الفاكس:  75620647الھاتف :
  csfe.jerba@atfp.tnالبرید اإللكتروني: 

 بقابسالمركز القطاعي للتكوین في البناء والتنقیب 
 قابس 6000زریق قرب الملعب الریاضي  37العنوان : ص ب 

 75393227/ الفاكس:  75291884الھاتف : 
  csfbf.gabes@atfp.tnالبرید اإللكتروني:

 

 

 المراكز التابعة لوكالة االرشاد والتكوین الفالحي

 مركز التكوین المھني للصید البحري بصفاقس
 1072صفاقس ص.ب 3018المنطقة الصناعیة مدغشقرالعنوان: نھج ابن بطوطة 

 74497255/   الفاكس:   74497255الھاتف:  
cfpp.sfax@gmail.com 

 المركز القطاعي للتكوین المھني في المیكنة البحریة بقلیبیة
 قلیبیة 8090 -میناء الصید البحري-العنوان: شارع الشھداء 

 72296405/   الفاكس:   72296405الھاتف: 
cffpm.kelibia@iresa.agrinet.tn 

المعھد القطاعي للتكوین المھني الفالحي في زراعة القوارص والعنب 
 ببوشریك

 نابل -قرمبالیة  8030 -5العنوان:  طریق بني خالد كم 
  734 204 72/   الفاكس:    734 204 72الھاتف: 

isfpa.bouchrik@iresa.agrinet.tn 

المھني الفالحي في زراعة الخضروات البدریة المركز القطاعي للتكوین 
 بشط مریم

 سوسة - 4042العنوان:  شط مریم 
 100 327 73/   الفاكس:  666 327 73الھاتف: 

csfpa_chottmariem@yahoo.fr 
cfpa.chottmariem@iresa.agrinet.tn 

 مركز التكوین المھني للصید البحري بطبرقة
 طبرقة 8110العنوان: شارع الھادي شاكر 

 084 671 78/   الفاكس:    344 671 78الھاتف: 
tabarkacfpp@yahoo.fr 
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 عناوین ومواقع واب الجامعات 

 الجامعة العنوان موقع الواب
www.utunis.rnu.tn  جامعة تونس 1007تونس  - 1938أفریل  9شارع  92
www.utm.rnu.tn  جامعة تونس المنار 1068تونس  -الرمانة  83ص.ب.
www.uma.rnu.tn  جامعة منوبة 2010منوبة  -المركب الجامعي بمنوبة 
www.ucar.rnu.tn  جامعة قرطاج أمیلكار 1054 - 77شارع الجمهوریة ص.ب 
www.uz.rnu.tn  جامعة الزیتونة 1008تونس  -نهج أبو القاسم الجلیزي ساحة معقل الزعیم  21
www.uj.rnu.tn  جامعة جندوبة 8189جندوبة الشمالیة  ،اتحاد المغرب العربي شارع المركب الجامعي
www.uc.rnu.tn  جامعة سوسة 526_ ص.ب.  4002شارع خلیفة القروي سهلول سوسة 
www.um.rnu.tn  جامعة المنستیر 5000المنستیر  - 56ص.ب.  الطاهر الحداد شارع
www.univ-k.rnu.tn  جامعة القیروان 3100القیروان  -شارع محمد بن سحنون 
www.uss.rnu.tn  جامعة صفاقس 3029صفاقس  - 0.5طریق المطار كم 
www.univgb.rnu.tn  جامعة قابس 6029قابس  -شارع عمر بن الخطاب، زریق 
www.ugaf.rnu.tn  جامعة قفصة 2100قفصة  - 4طریق توزر كلم 
www.mes.tn للدراسات اإلدارة العامة  2098رادس المدینة   -نهج القدس 

 التكنولوجیة
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