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1ص        المقدمة 

21ص  2ص  4.9 االحاطة النفسية للطلبة   1 قبل القيام بعملية التوجيه الجامعي 

21ص  2ص  5.9 المستشارون في االعالم والتوجيه المدرسي والجامعي   1.1 الحصول على كلمة العبور 

22ص  2ص  10 نظام الدراسة في التعليم العالي  الشخصية واصالحهاالتثبت من المعطيات    2.1 

23ص  3ص  1.10 التسجيل الجامعي   3.1 احتساب الصيغة االجمالية 

23ص  4ص  2.10 مناظرات إعادة التوجيه   4.1 الترتيب والمجموعة في التوجيه الجامعي 

24ص  4ص  3.10 التعليم العالي العسكري   5.1 األيام االعالمية حول التوجيه الجامعي 

25ص  العالي الفالحيالتعليم   6ص  4.10   2 دورة المتفوقين 

26ص  8ص  5.10 مجاالت التكوين في التعليم العالي   3 الدورة األولى للتوجيه الجامعي 

27ص  8ص   اللغات واآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية   1.3 مجموع النقاط 

35ص  9ص   التربية والفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط   2.3 التنفيل الجغرافي 

41ص  10ص   الحقوق والعلوم القانونية   3.3 شعب تتطلب اختبارات 

42ص   4.3 ترتيب االختيارات حسب األفضلية 10ص   العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف 

48ص   5.3 تعمير بطاقة االختيارات 11ص   العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية 

68ص  المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية الهندسة   4 الدورة الثانية للتوجيه الجامعي 13ص   

71ص   5 الدورة النهائية للتوجيه الجامعي 14ص   الدراسات الطبية وشبه الطبية 

74ص   6 دورة إعادة التوجيه الجامعي 15ص   العلوم الفالحية والبيوتكنولوجيا والبيئة 

76ص  الشعب التي يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي قائمة   7 تساؤالت حول التوجيه الجامعي 18ص  6.10 

77ص  أجنبيةبكالوريا توزيع المحرزين على شهادة  19ص  7.10 قائمة الشعب التي ال يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي   8 

78ص   9 الخدمات الجامعية 20ص  8.10 جامعة تونس اإلفتراضية 

79ص  لتعليم العالي الخاصامؤسسات   20ص  9.10   1.9 دواوين الخدمات الجامعية 

87ص  مياعروض التكوين المهني في مستوى مؤهل التقني الس    21ص  11   2.9 التغطية االجتماعية 

21ص      3.9 تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية 
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الحاصلين علىى شىهادة البكالوريىا التونسىية هو شىهادة معادلىة لهىا مىن تعيىين كل تهدف عملية التوجيه الجامعي إلى تمكين 
ىحين وطاقىة االسىتيعاب حسىب نىوع  هبناء على مبدالعمومية بإحدى مؤسسات التعليم العالي  ق وباعتمىاد نتىائل المترشق التفىوق

 البكالوريا.

يىىة التوجيىىه الجىىامعي الخاصىىة بىىه لىىلا فهىىو يمثىىل اىىلا الىىدليل المرجىىع األساسىىي الىىلي يمكىىن الطالىىب الجديىىد مىىن انجىىا  عمل
مدعو لقراءة الا الدليل بتمعن واحترام اآلجال والقواعد الخاصة بكل مرحلة،  ولتسهيل مقروئيىة دليىل التوجيىه الجىامعي تىم 

عادة التوجيه ليستطيع المترشح متابعة كل الدورات التي تخصق   ه.ترتيب الفقرات والعناوين فيه حسب مراحل التوجيه وا 
كمىىا يحتىىوي  ،2016ومقىىاييس واجىىال عمليىىة التوجيىىه لسىىنة  هاىىمق المعلومىىات حىىول التوجيىىه الجىىامعي ن اىىلا الىىدليلويتضىىمق 

بىىة فىىي ثمانيىىة مجىىاالتبمؤسسىىات التعلىىيم العىىالي العموميىىة  واإلجىىا اتمختلىىف الشىىعب  ، إضىىافة إلىىى عىىروو التكىىوين مبوق
مؤسسىات شىعب و فىي مسىتوى مؤاىل التقنىي السىامي وقائمىة  بمؤسسات التعليم العالي العسكري وعىروو التكىوين المهنىي

 التعليم العالي الخاص.
 

 

 

 

 المقدمـــة

 معلومات هامــــة

تم  تحديد طاقة االستيعاب الواردة بهذا الـد ليل قبـل الت عـر ل علـى نتـائك البكالوريـا لهـذال يمكـن لـوزارة الت علـيم العـالي والبحـث 
 عن الن تائك الن هائي ة للبكالوريا بدورتيها. اإلعالننقصانا إثر  أو زيادة  جزئيا تعديلهـا  العلمي

 

 

 

المبــي ن فــي هــذا الــدليل يعتبــر مؤشــرا تقريبيــا لمســاعدة المترشــحين المحــرزين علــى  2015مجمــون نقــاط مخــر موجــه لســنة 
اختيـاراتهم  وال يمثـل بـحا حـال مقياسـا للحصـول علـى أا شـعبة خـالل دورة التوجيـه الجـامعي  ترشـيدعلـى  2016بكالوريا 
2016. 

 

ـه ينصـح بتعميـر سـتة   ( اختيـارات علـى األقـل فـي 06حتى يضمن كل مترشح الحصول على تعيين فـي الـدورة التـي تخص 
 بطاقة اختياراته.

 .أولى ودورة ثانيةدورة تتم عمليات التوجيه الجامعي في دورتين 

 تخصص دورة نهائية للذين لم يتحصلوا على تعيين في الدورتين األولى والثانية في حدود طاقة االستيعاب المتبقية.
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يمكقىن مىن  رمـز خـاص سـرا وشخصـيكلمة العبىور اىي 
تعميىىر بطاقىىة االختيىىارات والقيىىام بجميىىع عمليىىات التوجيىىه 

عادة التوجيه، يتسلمها الناجحون  سىية مىن يفي الدورة الرئوا 
معااىىىىدام األصىىىىلية  ومىىىىن مراكىىىى  االمتحانىىىىات  بالنسىىىىبة 

جـــوان  25( يىىىوم  فرديقىىةللنىىاجحين القىىىلين ترشىىحوا بصىىىفة 
 08ويىوم بالنسبة للناجحين فىي الىدورة الرئيسىية  2016
   لناجحين في دورة المراقبة.إلى ابالنسبة  2016جويلية 

الشخصىية لكىل نىاجح فىي البكالوريىا والمتمثلىة فىي االسىم واللقىب بالعربيىة والفرنسىية تحتوي ورقة كلمىة العبىور علىى المعطيىات  
ورقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم البكالوريا وتىاري  الىوالدة والجىنس والمعهىد الىلي اجتىا  فيىه امتحىان البكالوريىا وكلمىة العبىور 

 السرية إضافة إلى نصائح اامة.

 

يتعىىين علىىى كىىل نىىاجح فىىي البكالوريىىا التثبىىت مىىن صىىحة المعطيىىات الشخصىىية الموجىىودة علىىى ورقىىة كلمىىة العبىىور وفىىي صىىورة 
وجود خطأ في االسم واللقب بالفرنسية هو رقم بطاقة التعريف الوطنية هو الجنس هو تاري  الىوالدة يمكىن إصىالحه عبىر الىرابط 

   www.orientation.tnالجامعي "إصالح المعطيات الشخصية" في موقع التوجيه 

 

 

 قبل القيام بعملية 

 
 التوجيه الجامعي

 

1 

 الحصول على كلمة العبور  1.1

صالحها 2.1  التثبت من المعطيات الشخصية وا 

 ر ينصح بقراءة المعلومات المفيدة التي تتضمنها.عند فتح ورقة كلمة العبو 

 ينصح باالنتباه إلى صحة المعطيات الشخصية خالل عملية اصالحها 

 وللك باستعمال كلمة العبور الشخصية www.orientation.tnالتوجيه الجامعي يتم حصريا عن بعد عبر موقع 

 www.orientation.tnالدخول على موقع التوجيه الجامعي 

 النقر على الرابط  إصالح المعطيات الشخصية

 إدخال رقم البكالوريا ورقم بطاقة التعريف وكلمة العبور الموجودين على ورقة كلمة العبور 

 إصالح المعطيات الخاطئة وذلك بإدخال المعطيات الصحيحة ثم التسجيل 
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تعكىىس واىىي صىىيغة  Formule Globale : FG)اإلجماليىىة  صىىيغة يمكىىن للمترشىىحين للتوجيىىه الجىىامعي احتسىىاب ال
الصىيغة  واي تساوي مجمىوعالمستوى اإلجمالي للتلميل باالعتماد على مختلف النتائل المتحصل عليها في امتحان البكالوريا 

وتعتمىد الصىيغة  (Formule Spécifique : FS)الصىيغة الخصوصىية و  (Formule de Base : FB) األساسىية
 حسب نوع البكالوريا.االجمالية في ترتيب المترشحين 

 

 
 (FS)  الصيغة الخصوصية  + (  FB) الصيغة األساسية  =  (FG) الصيغة اإلجمالية     

 

     

2M + 0,5SVT + 1,5SP + 0,5F + 0,5Ang 5MG +  Maths 

يا
ر
لو
كا
الب
ع 
نو

 

1M + 1,5SVT + 1,5SP + 0,5F + 0,5Ang 5MG +  Sc. Exp 

1,5TE + 1,5M + 1SP + 0,5F + 0,5Ang 5MG +  Technique 

1,5A + 1,5PH + 1HG + 0,5F + 0,5Ang 5MG +  Lettres 

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

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

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

  

 المصطلحات 

 MG لبكالوريال النهائيمعدل ال SP علوم فيزيائية TE مواد تقنية BD قاعدة بيانات

 A عربية Ang إنقليزية Ec اقتصاد Esp إسبانية

 PH فلسفة F فرنسية Ge تصرف All ألمانية

 M رياضيات HG تاريخ وجغرافيا Algo الخوارزمات It إيطالية

 SVT علوم الحياة واألرض EP تربية بدنية TIC تكنولوجيات المعلومات واالتصال  

 Sp.Pr اختصاص رياضة  تطبيقية Sp.Th اختصاص رياضة  نظرية    

   

 

 

تساب األعداد المتحصل عليها ومعدل النجاح في البكالوريا في الصيغة احبالنسبة للنقاجحين في دورة المراقبة يتم 
 اإلجمالية والمجموع  على النحو التالي :

  : هعداد الدورة الرئيسية[ األعداد   x (2   3+  هعداد دورة المراقبة / [ ( 

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

 إحتساب الصيغة االجمالية 3.1

FB FS + = FG 

 ( SMSللتعرل على الصيغة االجمالية يمكنك التسجيل في خدمة االرساليات القصيرة  

 2016جويلية  08بداية من يوم   85000على الرقم 
 

 

 85000على الرقم  SMSرساليات القصيرة اإل  
    or  numérobac  85000  " ثم "فراغ" ثم "رقم البكالوريا" على الرقم orكلمة "للتعرف على نتيجة توجيهك الجامعي هرسل 
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واللي يمكن  اص بالدورة الثانيةيشارك المعنيون بالدورة الثانية حسب المعطيات المبينة في دليل طاقة االستيعاب الخ
  .2016جويلية  29االطالع عليه عبر موقع التوجيه الجامعي بداية من يوم الجمعة 

الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا  لفائدةحول التوجيه الجامعي إعالمية هيام  تنظم و ارة التعليم العالي والبحث العلمي
 كاآلتي: في التعليم العالي والخدمات الجامعيةالتوجيه الجامعي ومسالك التكوين  حول عمليات لالستفسار

 .بمدينة العلوم بتونس 2016جويلية  16و 15و 14األيام اإلعالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي هيام  -

 األيام اإلعالمية الجهوية حول التوجيه الجامعي حسب الرو نامة التالية: -

 

 :مجموعتين إلى  (بكالوريا على حدةمن أنوان الكل  نون   بدورتيهافي امتحان البكالوريا  كل الناجحين يتم تقسيم

 حسب الصيغة االجمالية كل  نون من أنوان البكالورياترتيب كل الناجحين في 

من  % 50 متكونة من المجموعة األولى
 المترّشحين للتوجيه الجامعي األفضل ترتيبا

 (FGحسب الّصيغة اإلجماليّة )

من  % 50 متكونة من المجموعة الثّانية
أي  المترّشحين للتوجيه الجامعي الموالين

 بقية المترشحين

 يشاركون في الدورة 
 األولى للتوجيه الجامعي

 يشاركون في الدورة 
 للتوجيه الجامعي الثانية

الموقع  عبرإليها  ونفي المجموعة التي ينتم مترتيبهالصيغة اإلجمالية و طالن على اال ينمترشحاليمكن لكل 
www.orientation.tn 2016جويلية  11والشخصية بداية من يوم االثنين  السرية العبور ةباستعمال كلم 

  2016جويلية  08بداية من يوم   85000( على الرقم SMSعبر التسجيل في خدمة االرساليات القصيرة )أو 

 .   or  numérobac  85000  " ثم "فراغ" ثم "رقم البكالوريا" على الرقم orكلمة " وذلك بإرسال
 

 

 

 الترتيب والمجموعة في التوجيه الجامعي 4.1

 االيام االعالمية حول التوجيه الجامعي 5.1

إن تقسيم المترشحين إلى مجموعتين ال يتطابق بالضرورة مع دورتي امتحان البكالوريا إذ يمكن لترتيب ناجح في 
االجمالية أن يجعله منتميا  للمجموعة الثانية للتوجيه الجامعي كما يمكن لترتيب الدورة الرئيسة حسب صيغته 

 ناجح في دورة المراقبة حسب صيغته االجمالية أن يجعله منتميا للمجموعة األولى للتوجيه الجامعي.

 

http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
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 الجامعــة المكــان التاريخ

 2016جويلية  19و 18
 دار المعلمين العليا

 جامعة تونس تونس 1089القرجاني  –، بطحاء الخيل 8 

 2016جويلية  15و 14
 المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

 تونس المنار - الجامعي المركب
 جامعة تونس المنار

 المعهد العالي ألصول الدين 2016جويلية  14و 13
 جامعة ال يتونة تونس  - ال عيم معقل ساحة 

 2016جويلية  14و 13
 بمنوبة المعهد العالي لفنون الملتيميديا
 المركب الجامعي بمنوبة

 جامعة منوبة

 2016جويلية   13
 كلية العلوم ببنزرت

 قرطاججامعة  بن رت -جر ونة 

 كلية العلوم اإلقتصادية والتصرل بنابل 2016جويلية  14
 نابل -نهل الحبيب ثامر 

 2016جويلية  13
 المعهد العالي للفنون والحرل بسليانة

 سليانة الجنوبية – 1956هوت  13شارع 

 جامعة جندوبة
 المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكال 2016جويلية  14

 الكاف - 7100حي الدير 

 2016جويلية   18
 بباجة للبيوتكنولوجياالمعهد العالي 

 شارع الحبيب بورقيبة باجة

 2016جويلية  19
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرل بجندوبة

 جندوبة -شارع اتحاد المغرب العربي 

 2016جويلية  14و  13
 بسوسة للفنون الجميلةالمعهد العالي 

 سوسة 4000 -ساحة المحطة 
 جامعة سوسة

 2016جويلية  18
 كليتي الصيدلة وطب األسنان

 جامعة المنستير المنستير -شارع ابن سيناء 

 2016جويلية  19
 المعهد العالي للفنون والحرل بالمهدية

 المهدية -شارع الطاار الحداد 

 2016جويلية  13
 المعهد العالي لإلعالمية والتصرل بالقيروان

 القيروان -العلويني  خميس نهل

 ديسمبر بسيدا بوزيد 17المسرح الصيفي  2016جويلية  14 جامعة القيروان

 2016جويلية  15
 المعهد العالي للفنون والحرل بالقصرين

 القصرين - البيئة شارع

 2016جويلية  15و  14و  13
 كلية الطب بصفاقس

 صفاقس -مجيدة بوليلةشارع 
 جامعة صفاقس

 المركب الثقافي ابن منظور بقفصة 2016جويلية  14
 جامعة قفصة

 الشابي بتوزرالمعهد الثانوا أبو القاسم  2016جويلية  15

 جامعة قابس 2016جويلية  14و  13
 قابس 6000 –شارع عمر ابن الخطاب 

 جامعة قابس
 المعهد العالي للتصرل بقابس 2016جويلية  15

 قابس -شارع الجيالني الحبيب 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين 2016جويلية  15و  14
 مدنين – قردان بن طريق

 نون والحرل بتطاوينفالمعهد العالي لل 2016جويلية  15و 14و 13
 تطاوين -حي المهرجان 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 2016جويلية  16و  15و  14
 المدينة رادس - القدس نهل

اإلدارة العامة للدراسات 
 التكنولوجية بسوسةالمعهد العالي للدراسات  2016جويلية  15و  14و  13 التكنولوجية

 سوسة - الرياو حي

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس 2016جويلية  14
 صفاقس – البستان 2.5 كلم المهدية طريق
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 اإلعالن عن النتائك على الموقع تعمير االختيارات عن بعد
 2016جويلية  01إلى  جوان 29من 

 منتصف الليل 2016جويلية  01منتصف النهار إلى غاية  2016جوان  29من 
 2016جويلية  04 االثنينيوم 

 الساعة الثانية عشرة ظهرا بداية من
 

 

 دورة المتفوقين

 2016جويلية  01إلى  جوان 29من 
2 

وباألقسام التحضيرية بفرنسا وبالجامعات  (IPESTبتونس للدراسة بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية يتم الترشح  
 التالية: العامة حسب الشروط www.orientation.tnعبر موقع التوجيىه الجىامعي  حصريا والفرنسية األلمانية

  في الدورة الرئيسية 2016هن يكون المترشح متحصال على بكالوريا.      
  بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التقنية والعلوم  20من  16هن يكون المعدل النهائي للبكالوريا يساوي هو يفوق

 .التجريبية
 بالنسبة لشعبة اآلداب 20من  14 هن يكىون المعدل النهائي للبكالوريا يساوي هو يفىوق. 

 بتىىونسللدراسىىات العلميىىة والتقنيىىة علىىى المترشىىحين الىىلين سىىيتم قبىىولهم حضىىور االجتماعىىات االخباريىىة بالمعهىىد التحضىىيري 
مصحوبين بالتصريح على الشرف ممضى ومعرف به واللي يمكىن سىحبه مىن موقىع التوجيىه  طريق سيدي بوسعيد المرسى( 

 .وكل متغيب يعتبر متخليا لتحكيد تعيينهمالجامعي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 2016لسنة  35على المنشور عدد  www.orientation.tnعبر موقع التوجيه الجامعي  ولم يد اإلرشادات االطالع 

في امتحان البكالوريا  للدراسة بالخارج ومقاعد  فوقينللمت خصيص منح جامعيةبتالمتعلق  2016 ماي 12المؤرخ في 
 .بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس، وضبط اجراءات وشروط الترشح

 كالتالي: بتونسللدراسات العلمية والتقنية المعهد التحضيري وتعقد االجتماعات االخبارية على الساعة العاشرة صباحا بمقر 
 بالنسبة للمقبولين للدراسة بفرنسا 2016جويلية  09 السبت يوم. 
  بالنسبة للمقبولين للدراسة بألمانيا 2016جويلية  11 االثنين يوم. 
  بتونس للدراسات العلمية والتقنيةبالمعهد التحضيري جويلية بالنسبة للمقبولين للدراسة  12 الثالثاء يوم. 

 2016جويلية  12و 11و 09اإلجتماعات االخبارية أيام 

 الطلبة المقبولون في دورة المتفوقين ال يشاركون في بقية دورات التوجيه الجامعي

 هــام جدا

 85000على الرقم  SMSرساليات القصيرة اإل 
    or  numérobac  85000  الرقم" ثم "فراغ" ثم "رقم البكالوريا" على  orللتعرف على نتيجة توجيهك الجامعي هرسل كلمة "

 

http://www.orientation.tn/
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 الرمز الشعبة االختصاص البلد
نوع 

 البكالوريا
 عدد البقاع

 

المعهد التحضيري 
العلمية والتقنية  للدراسات
 (IPEST) بتونس

 األقسام 
 التحضيرية
 العلميـة

 MPSI 99101)) رياضيات فيزياء علوم الهندسة

 رياضيات

80 

 99102 40 (PCSI)علوم الهندسة  كيمياء فيزياء

 فرنسا

 األقسام 
 التحضيرية
 العلميـة

 (MPSI)رياضيات فيزياء علوم الهندسة 

99201  
 ذكور

 رياضيات

8 

99214  
 إناث

7 

 ((PCSIفيزياء كيمياء علوم الهندسة 

99202  
 ذكور

5 

99215  
 إناث

5 

 الدراسات 
 التجارية العليا

 دراسات التجاريةمرحلة تحضيرية لل

99205  
 ذكور

 رياضيات
2 

99216 
 إناث 

3 

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

12Ang 
  صيغة مجموع النقاط :       (0 ;

 .2016سنة في غرة هكتوبر  21يتجاو  سن المترشح يجب هن ال 
 

 3 اآلداب 99217 يةساإلجازة في اآلداب والحضارة الفرن اإلجازة فرنسا

5MG+3F+2PH+2ANG صيغة مجموع النقاط :          
 

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

)licence B- idisciplinaire Majeure-
Mineure) 

99218 
العلوم 
 التجريبية

3 

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

12Ang 
; 0) صيغة مجموع النقاط :       

 

 ألمانيا
 (2)مسار هندسي الهندسة )هانوفر(

Bachelor-Master:Génie 

99310 
 رياضيات 

7 

 7 99311 الهندسة )هايدلبرغ(

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

12Ang 
; 0) صيغة مجموع النقاط :          

 

 ألمانيا
 (2)مسار هندسي الهندسة )هانوفر(

Bachelor-Master:Génie 

99310 
 العلوم التقنية

4 

 4 99311 الهندسة )هايدلبرغ(

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

12Ang 
; 0) صيغة مجموع النقاط :          

 

 ألمانيا
 (2)مسار هندسي )هانوفر(الهندسة 

Bachelor-Master:Génie 

99310 
العلوم 
 التجريبية

4 

 4 99311 الهندسة )هايدلبرغ(

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

12Ang 
; 0) صيغة مجموع النقاط :         

 المصطلحات:
 MG المعدل النهائي في البكالوريا M رياضيات

 F فرنـسيــة SP علوم فيزيائية

 Ang نقليزيـةا TE مواد تقنية

 PH فلسفة SVT علوم الحياة واالرض

كيمياء، رياضيات، فيزياء، إعالمية( واالنفتاح في نفس الوقت على العلوم -هو تكوين مزدوج يهدف إلى التمكن من إحدى العلوم األساسية :)بيولوجيا (1)

 تكوين ثري ذو جودة وأكثر استجابة لمتطلبات سوق الشغل. االنسانية )تاريخ، فلسفة، تراث، تعلّمية، ...(.

 المقبولون في هذه الشعبة سنة تحضيرية في اللغة األلمانية قبل الدخول إلى مسار التكوين.(  يزاول الطلبة 2)

 

 (IPEST) بتونسالعلمية والتقنية  المعهد التحضيري للدراساتتخصصات ومقاييس الدراسة بالجامعات الفرنسية واأللمانية و
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عنىىىىىد ( اىىىىىو هحىىىىىد هاىىىىىم مقىىىىىاييس التوجيىىىىىه الجىىىىىامعي  ويىىىىىتم اعتمىىىىىاد  كمعطىىىىىى فىىىىىي ترتيىىىىىب المترشىىىىىحين Tمجمىىىىىوع النقىىىىىاط  
 لقيام بعملية التعيين.ا

مساويا للصيغة  ويكون إماوحسب نوع البكالوريا ( حسب اإلجا ات والشعب  Tتختلف طريقة احتساب مجموع النقاط  
مساويا للصيغة اإلجمالية يضاف إليها هعداد بعو المواد الخصوصية حسب ما او مبين هو اإلجمالية المشار إليها سابقا 

  بالنسبة لكل إجا ة .

بكالوريا المبيقن في الا الدليل يعتبر مؤشرا تقريبيا لمساعدة المترشحين المحر ين على  2015مجموع نقاط اخر موجه لسنة 
 .2016اختياراتهم  وال يمثل بأي حال مقياسا للحصول على هي شعبة خالل دورة التوجيه  ترشيدعلى  2016

 

 اإلعالن عن النتائك على الموقع تعمير االختيارات عن بعد

 2016جويلية  25إلى  20من 
  منتصف الليل 2016جويلية  25إلى غاية  منتصف النهار 2016جويلية  20من 

 2016جويلية  29 الجمعة
 الساعة الثانية عشرة ظهرا بداية من

 

في صورة تعديل طاقة االستيعاب بعد نتائك امتحان البكالوريا يتعين على المترشحين المعنيين بالدورة األولى 
 الجامعي.اعتماد طاقة االستيعاب المعدلة والتي يتم نشرها على موقع التوجيه 

 هــــــــام جدا

اآلجـال المنصـوص عليهـا يتعين على كل مترشح احترام 
 .الثانيةإلى الدورة  بالروزنامة أعاله حتى ال يتم تحجيله

بإمكان المترشح تغيير اختياراته متى 
 شاء خالل الفترة المخصصة لدورته

 الدورة األولى للتوجيه الجامعي

 2016جويلية  25جويلية إلى  20من 
3 

% من الناجحين األفضل ترتيبا حسب الصيغة اإلجمالية  المنتمين إلى  50تخصق الدورة األولى للتوجيه الجامعي 
 . 2016ويمكن للمترشحين تعمير بطاقات اختياراتهم حسب دليل التوجيه الجامعي المجموعة األولى( 

( اختيارات على األقل في بطاقة 06ينصح بتعمير ستة   األولىصول على تعيين في الدورة ححتى يضمن كل مترشح ال
 .االختيارات

 مجمون النقاط 1.3

باستعمال كلمة العبور عبر وذلك  www.orientation.tnالجامعي موقع التوجيه  عبر معرفة الدورة التي ينتمي إليها للمترشح يمكن
 85000على الرقم  SMSة أو عبر خدمة االرساليات القصير  "على الصيغة اإلجماليةل المجموعة والترتيب االطالن" الرابط 

 

http://www.orientation.tn/
https://www.orientation.tn/orientation/logconFiche.jsp
https://www.orientation.tn/orientation/logconFiche.jsp
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 يعتمىد المعهىد  من مجموع النقاط إلى كل مترشح يرغب في الحصول على شعبة موجودة في واليته % 7يسند تنفيل يقدر بى 
األصلي للمترشح هو مرك  االمتحانات لتحديد مرك  الوالية( وفي حال عدم وجود الشعبة فىي واليتىه يمكنىه هن يتمتىع بالتنفيىل 

، ويعتمىىىد جىىىدول المسىىىافات التىىىالي فىىىي تحديىىىد القىىىرب  مركىىى  واليتىىىهلشىىىعبة فىىىي هقىىىرب مؤسسىىىة تعلىىىيم العىىىالي الإلا طلىىب نفىىىس 
 الجغرافي اللي يسمح بالتمتع بالتنفيل.

واالجـازة التطبيقيــة فـي علــوم شــعب الطـب وشــعب المراحـل التحضــيرية للدراسـات الهندســية  يسـتثنى مـن التنفيــل الجغرافـي
الجمهوريــة أو التــي تــدرس فــي عــد ة والشــعب الجامعيــة التــي تــدرس فــي مؤسســة جامعيــة واحــدة فــي كامــل تــراب التربيــة 

 مؤسسات تتركز في نفس الجهة.
 انظىىر قائمىىة الشىىعب التىىي يتمتىىع مىىن يطلبهىىا  بالتنفيىىل الجغرافىىي وقائمىىة الشىىعب التىىي ال يسىىند لمىىن يطلبهىىا التنفيىىل الجغرافىىي 

 .  (77و 76 صفحة 

                     *تونس 

       نابل 65

 
     

           بنزرت 134 65

      باجة 102 170 105
      

       

            جندوبة 45 147 215 150

                زغوان 166 121 119 57 54

               الكاف 176 59 104 206 233 168

              سليانة 91 99 122 101 192 156 127

             القيروان 119 173 100 204 183 216 121 151

سيدي  130 191 172 235 266 276 328 292 263

 بوزيد
           

           القصرين 80 144 235 128 244 186 232 337 301 272

          سوسة 195 187 68 187 237 85 224 204 215 96 140

         المنستير 23 204 196 77 195 245 108 247 227 238 120 163

المهد 44 61 255 241 111 230 272 147 285 265 277 158 202

 ية
       

       صفاقس 104 139 130 197 125 136 234 288 215 319 320 337 226 270

      قفصة 197 315 281 272 107 100 204 347 242 309 290 339 402 325 337

     توزر 93 290 408 374 365 200 193 297 440 335 402 383 432 495 459 430

    قابس 277 134 133 237 272 263 255 191 212 290 344 314 433 395 444 425 369

   قبلي 115 98 191 248 352 386 377 278 271 327 404 431 427 467 530 549 438 482

  مدنين 192 77 304 211 210 314 349 340 321 268 289 367 421 391 511 472 521 402 446

 تطاوين 50 242 127 354 261 260 364 399 390 382 318 339 417 471 441 561 522 571 452 496

  تجدر المالحظة هن واليات تونس وهريانة وبن عروس ومنوبة تعتبر فضاء جغرافيا واحدا في احتساب التنفيل(.  *( تونس الكبرى 

 جدول المسافات

تقوم اإلدارة العامة للشؤون الطالبية إثر اإلعالن عن النتائل بنشر قائمات الموجهين في الدورة األولى ومجموع نقاط اخر 
 استيعابها عبر موقع التوجيه الجامعي.موجه في الشعب التي نفلت طاقة 

 التنفيل الجغرافي 2.3

ال يحدد مسبقا إنما هو مرتبط بمستوى المترشحين الذين يتنافسون على  2016إن مجمون نقاط مخر موجه لسنة 
 شعبة معينة وال يمكن معرفته إال بعد نفاذ طاقة االستيعاب في الشعبة.

شعبة مرتبط بمدى االقبال عليها من قبل المترشحين فالشعب المطلوبة أكثر تنفذ طاقة إن نفاذ طاقة االستيعاب في أا 
 استيعابها منذ الدورة األولى وبعض الشعب األخرى تبقى فيها مقاعد شاغرة في الدورة الثانية أو الدورة النهائية.

 هــــــــام جدا
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ن كانىت ضىئيلة على المترشحيتعيقن  ،ترتيب االختيارات عند لىللك يمكنىه تعميىر الشىعب  استغالل كل حظوظ التعيين حتى وا 
هوفىر فىي الحصىول  حظوظىهالتىي تكىون  الشىعب ختيىارالمراتىب المواليىة يىتم ا وفىي التي يميل إليها هكثىر فىي المراتىب األولىى،

 منظومىة التوجيىه الجىامعي لبرمجيات المسىتخدمة فىي ايحافظ على الحظوظ المتأكدة في االختيارات الموالية ألن  عليها وبللك
 تدرس اختيارات المترشحين مرتبة بصفة تفاضلية  واحدة بواحدة حسب طاقة االستيعاب في كل شعبة تم اختياراا.

وال يصىىىرح بتعيينىىىه إليهىىىا  توجيهىىىه األولىىىياىىىي شىىىعب لات طىىىابع خصوصىىىي يخضىىىع فيهىىىا المترشىىىح الختبىىىار بالمؤسسىىىة بعىىىد 
 النهائي فيها إال بعد نجاحه في االختبار.

 يسىىند لىىه تعيىىين مىىن بىىين فإنىىه  فىىي حىىال إخفىىاق المترشىىح فىىي االختبىىارات الخاصىىة بإحىىدى الشىىعب التىىي تتطلىىب اختبىىارات
نقىىىاط اخىىىر موجىىىه إلىىىى الشىىىعبة اعتمىىىادا علىىىى مجمىىىوع  علىىىى هن ال تكىىىون شىىىعبة هخىىىرى لات اختبىىىار( المواليىىىة  هاختياراتىىى
 المطلوبة

  هخىرى حسىب مجمىوع  يىارات المواليىة تسىند لىه شىعبةتخاال هحىدإلا كان مجموع نقاط المترشىح ال يخىول لىه الحصىول علىى
 .االستيعابنقاطه وفي حدود ما تسمح به طاقة 

  على الموقع االختبارات ومحتوياتها بصفة مبكرة  على مواعيد االطالعيمكن www.orientation.tn 

 .يمكن للموجهين في شعب تتطلب إختبارات المشاركة في دورة إعادة التوجيه دون الحاجة النتظار نتائل االختبارات 

 
 الشعب التي تتطلب اختبارات

 النتائك االختبارات  فترة إجتياز

 الفترة المتراوحة بينتجرى االختبارات في 
 2016هوت  12و 10

 تعلن نتائل االختبارات:
   2016هوت  16الثالثاء في المؤسسات المعنية يوم   -
 2016 هوت 18يوم الخميس   www.orientation.tnعلى موقع  -

 

 ( شعب تتطلب اختبارات  3.3

يتعين على كل مترشح تم قبوله بصفة أولية في شعبة ذات اختبار التوجه للمؤسسة المعنية الجتياز االختبار 
 بالشعبة حسب التاريخ الذا يجده في بطاقة تعيينه على موقع التوجيه الجامعي.الخاص 

 ترتيب االختيارات حسب األفضلية  4.3

 ( بجانب إسم اإلجازة في جداول االجازات والشعبمن وجود هذا الرمز  للتعرل على الشعب ذات االختبارات تحكد 
ينصح  مواعيد االختبارات ومحتوياتها بصفة مبكرةو  اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختباراتعلى  لإلطالن

 www.orientation.tnبزيارة الموقع 
 

http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
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" تعمير بطاقة   من خالل الرابط   www.orientation.tn التوجيه الجامعي ر بطاقة االختيارات عبر موقعتعمق 
 دورة.الخاص بكل  االختيارات"

 :الخاصة بك اتللنفاذ إلى بطاقة االختيار 
 .الخاصة بكتأكد من المجموعة التي تنتمي إليها لتعرف الدورة  .1
 .وكلمة العبور في المجاالت التي تظهر لك على الموقعهدخل رقم البكالوريا ورقم بطاقة التعريف  .2
 .إضغط على  رق الدخول .3

 
 لتعمير بطاقة اختياراتكل اتبع المراحل التالية:

 .هدخل رم  الشعب المرغوب فيها مرتبة بصفة تفاضلية .1

 .الجامعي إضغط على  ر التسجيل لتخ ين االختيارات في قاعدة بيانات التوجيه .2

  .االختيارات هكثر من مرة خالل الفترة ال منية المحددة لتعمير االختيارات عن بعد لكل دورةيمكن تغيير  .3

 
 

 يمكن للمترشح هن يستعين بالعناصر التالية عند ترتيب اختيارته: 
  

 

 

 
 

 

 ينصح بـ:
 .التقي د بآجال التعمير في كل دورة 

 .التحكد من رمز الشعبة أو اإلجازة عند تعمير بطاقة االختيارات 

 شعبة محددة دون أخرى.ب عدم حصر االهتمام 

  في الحصول على تعيين أوفرحظوظ  لضمان االختياراتتعمير أكثر ما يمكن من . 

 .تجنب وضع اختيارات عشوائية غير مدروسة في نهاية قائمة االختيارات 
  .التحكد من تسجيل االختيارات وطباعة وصل االستالم 

 

 

ترتيبه حس  الصي ة 

ا جمالية في المجموعة 

  التي ينتمي إليها

 مجموع نقا   خر موجه 

  باعتبار 2015لسنة 

  م شرا تقريبيا ال  ير.

 

 ا ة االستيعا  الم توحة 

في الشع  وا جازات حس  

  نوع الباكالوريا

 

 تعمير بطاقة االختيارات  5.3

باستعمال كلمة العبور وذلك  www.orientation.tnالجامعي موقع التوجيه  عبر معرفة الدورة التي ينتمي إليها للمترشح يمكن
 85000على الرقم  SMSأو عبر خدمة االرساليات القصيرة  "على الصيغة اإلجماليةل المجموعة والترتيب االطالن" عبر الرابط 
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 2016بطاقة االختيارات 

واللقباالسم   

 رقم البكالوريا: 
 رقم بطاقة التعريل: 

 الجنس: 
 تاريخ الوالدة: 

 نون الباكالوريا: 

 المعهد: 
 الرتبة حسب المعدل في البكالوريا: 

 الصيغة االجمالية: 
 الرتبة حسب الصيغة االجمالية: 

 الرتبة داخل المجموعة: 

 الشعبة الرمز االختيار

5 

  

3 

  

2 

  

6 

  
7 

  

4 

  

8 

  
9 

  
10 

  

 التسجيل

1 
 

 

المعطيااات الشخصااية   هاار 

بصاافة يليااة ينصااح بالت بااا  

فيهاااا وإصاااالح األخطاااا  إن 

وجدت عبر الارابط إإصاالح 

 الشخصيةإالمعطيات 

يتعااين علااى المتردااح إدخااال 

رماااااع الشاااااعبة فاااااي المكاااااان 

المخصاااال لااااهلك وسااااي هر 

الشااااعبة  مقاباااال الرمااااع إساااام

 بصفة يلية

 

الضاااغط علاااى سر التسااااجيل 

ضروري لتخعين االختيارات 

بياناااات التوجياااه فاااي قاعااادة 

 الجامعي.

ساااتة إدخاااال ب ينصاااح

( اختيااارات علااى 06)

األقااااااااااال لضااااااااااامان 

 الحصول على  عيين

 

 .المواليةإلى الدورة  حتى ال يتم تحجيله مجال تعمير بطاقة االختيارات في دورتهيتعين على كل مترشح احترام 

باستعمال كلمة وذلك  www.orientation.tnالجامعي موقع التوجيه  عبر معرفة الدورة التي ينتمي إليها للمترشح يمكن
على الرقم  SMSأو عبر خدمة االرساليات القصيرة  " على الصيغة اإلجماليةل المجموعة والترتيب االطالن" العبور عبر الرابط 

85000 
 

 بإمكان المترشح تغيير اختياراته متى شاء خالل الفترة المخصصة لدورته

( اختيارات على األقل 06حتى يضمن كل مترشح الحصول على تعيين في الدورة التي تخصه ينصح بتعمير ستة  
 في بطاقة اختياراته.

 طباعة وصل التسجيل عند كل تغيير للتحكد من تسجيل االختيارات في قاعدة البيانات.يتعين 

 يتعين التثبت من رمز الشعب عند تعمير االختيارات.

 هام جدا
 

 

http://www.orientation.tn/
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% من بقية الناجحين في امتحان البكالوريا  المنتمين إلى المجموعة الثانية(  50تخصق الدورة الثانية للتوجيه الجامعي 
دليل طاقة ويتولى المترشحون تعمير بطاقات اختياراتهم حسب  عيين في الدورة األولى.اللين لم يتحصلوا على توكللك 

حصريا على موقع التوجيه  2016جويلية  29 الجمعةنسخة رقمية يوم في المتوفر لدورة الثانية با الخاص االستيعاب
  www.orientation.tn الجامعي

( اختيارات 06حتى يضمن كل مترشح الحصول على تعيين في ال  الدورة وال يؤجل للدورة النهائية ينصح بتعمير ستة  
 على األقل في بطاقة اختياراته.

 اإلعالن عن النتائك على الموقع تعمير االختيارات عن بعد

 2016 هوت 03إلى  جويلية 29من 
  منتصف الليل 2016 هوت 03إلى غاية  منتصف النهار 2016جويلية  29من 

 2016 هوت 07 األحد
 على الساعة الثانية عشرة ظهرا

 

 الدورة ال انية للتوجيه الجامعي

 2016أوت  03جويلية إلى  29من 
4 

 .اختيارات على األقل تزداد حظوظ المترشح في الحصول على تعيين 06 ةبطاقة االختيارات ستإذا تضمنت 

 بإمكان المترشح تغيير اختياراته متى شاء خالل الفترة المخصصة لدورته

 .النهائيةإلى الدورة  يتعين على كل مترشح احترام اآلجال المنصوص عليها بالروزنامة أعاله حتى ال يتم تحجيله

( 9ص يمكن االطالن على قائمة الشعب التي يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي  أنظر فقرة التنفيل الجغرافي 
 (.77و 76وقائمة الشعب التي ال يسند لمن يطلبها التنفيل الجغرافي  صفحة 

باستعمال وذلك  www.orientation.tnالجامعي موقع التوجيه  عبر معرفة الدورة التي ينتمي إليها للمترشح يمكن
ة أو عبر خدمة االرساليات القصير  "على الصيغة اإلجماليةل المجموعة والترتيب االطالن" كلمة العبور عبر الرابط 

SMS  85000على الرقم 
 

يتعين على كل مترشح تم قبوله بصفة أولية في شعبة ذات اختبار التوجه للمؤسسة المعنية الجتياز االختبار 
 الخاص بالشعبة حسب التاريخ الذا يجده في بطاقة تعيينه على موقع التوجيه الجامعي.

 معلومات هـــــــــامة

http://www.orientation.tn/
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ويتولى خالل الدورتين األولى والثانية  تعيينتهم كل المترشحين اللين لم يتحصلوا على الدورة النهائية للتوجيه الجامعي 
بداية  نسخة رقميةفي المتوفر  النهائيةلدورة با الخاص دليل طاقة االستيعابالمترشحون تعمير بطاقات اختياراتهم حسب 

  www.orientation.tn حصريا على موقع التوجيه الجامعي 2016 هوت 07 الجمعة يوممن 
( اختيارات على األقل في 06حتى يضمن كل مترشح الحصول على تعيين في الدورة التي تخصه ينصح بتعمير ستة  

 بطاقة اختياراته. 

 اإلعالن عن النتائك على الموقع عن بعدتعمير االختيارات 
 2016 هوت 09إلى  07من 

 منتصف الليل 2016 هوت 09منتصف النهار إلى غاية  2016 هوت 07من 
  2016 هوت 12 الجمعة

 على الساعة الثانية عشرة ظهرا

 

 

 

                         

 

 اختياراته متى شاء خالل الفترة المخصصة لدورتهبإمكان المترشح تغيير 

 .اختيارات على األقل تزداد حظوظ المترشح في الحصول على تعيين 06 ةإذا تضمنت بطاقة االختيارات ست

في صورة عدم تمكن الطالب الجديد من الدراسة في الشعبة التي تم تعيينه فيها ينصح بالقيام بعملية التسجيل 
الفعلي في المؤسسة ثم تقديم طلب لتحجيل الترسيم إلدارة المؤسسة في أجل شهر من تاريخ التسجيل وبذلك ال 

وجيه التي يتم االعالن عنها في شهر جانفي من كل كما يمكنه المشاركة في مناظرات إعادة التراسبا الطالب يعتبر 
 (23سنة   أنظر صفحة 

 معلومات هـــامة

 www.orientation.tnعند نهاية كل دورة يتم نشر قائمات إسمية الموجهين إلى مختلل الشعب على موقع 

 النهائية للتوجيه الجامعيالدورة 

 2016أوت  09إلى  أوت 07من 
5 
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  إعادة التوجيه ألسباب صحية              
 يتعلق مطلب إعادة التوجيه بالحالة الصحية ألسباب صحية يتضمن الملف الطبي المصاحب لمطلب إعادة التوجيه 

 :وجوبا  للمترشح(
  .نسخة من بطاقة التعريل الوطنية للمترشح 

 يطبع من موقع التوجيه الجامعي بعد تعمير االختيارات في  نسخة من مطلب إعادة التوجيه ألسباب صحية عن بعد 
 دورة إعادة التوجيه الجامعي(.

  من هقرب مرك  صحي عمومي.  يتسلمهاخاصة بالطالب نسخة من بطاقة إرشادات صحية 

  الصحي المدرسي للمترشح   يرجى االنتبا  إلى ضرورة االحتفاظ بالملف األصلي(نسخة من الملف 

  ظروف تداوي خاصة.تتطلب حالته الصحيقة منل مدة هو  الطالب يعاني من المرضكل وثيقة طبية رسمية تثبت هن 

 اإلعالن عن النتائك على الموقع إرسال الملفات تعمير االختيارات عن بعد

 أوت 12بين 
 2016 أوت 18و 

ترسل ملفات إعادة التوجيه ألسباب صحية هو إجتماعية 
 :الفترة المتراوحة بينفي مدعمة بالوثائق الال مة 

 2016أوت  19و  أوت 12
على العنوان التالي : اإلدارة العامة للشؤون الطالبية 

 و ارة التعليم العالي والبحث العلمي
 تونس 1030شارن أوالد حفوزل 

 2016أوت  31 االربعاءيوم 
بالنسبة للمقبولين فقط على موقع 

 التوجيه الجامعي :
www.orientation.tn 

 

 

 : 

 

 

 دورة إعادة التوجيه الجامعي

 2016أوت  18إلى  أوت 12من 
6 

 إعادة التوجيه ألسباب عادية              
وفىي اىل  الحالىة يؤخىل بعىين االعتبىار  ،عىن رغبىاتهم امتدارك بعو األخطاء التي قد تطره خالل تعبير  من ينتمكن المترشح

مجموع النقاط وطاقة االستيعاب عنىد دراسىة المطالىب دون الحاجىة إلىى تقىديم ملىف ويكتفىي المترشىح بتعميىر إختياراتىه  علىى 
 موقع التوجيه الجامعي خالل دورة إعادة التوجيه.

 
 ال حاجة لتقديم ملف أو مطالب كتابية لتغيير االختيار في إعادة التوجيه ألسباب عادية 

 من: 2016تمكن الموجهين في دورات التوجيه الجامعي إعادة التوجيه الجامعي اي عملية استثنائية 
 .تدارك بعو األخطاء التي قد تطره خالل تعمير االختيىارات 
 هو إجتماعية . طلب إعادة التوجيه ألسباب صحية 

فىي الفتىرة المتراوحىة بىين  www.orientation.tnيتعين على الطالب تعمير مطلب إعادة التوجيه حصريا عبىر موقىع الىواب 
رسال ملف مدعم لو ارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالىة طلىب إعىادة التوجيىه ألسىباب صىحية  2016 أوت 18و 12 وا 

 .ن مختصة ومستقلةامن قبل لجهو اجتماعي تتم دراسة المطالب المدعمة بملف طبي  حيث هو اجتماعية
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  إعادة التوجيه ألسباب اجتماعية              

 :وجوبا يتضمن الملف المصاحب لمطلب إعادة التوجيه ألسباب اجتماعية 
  .نسخة من بطاقة التعريل الوطنية للمترشح 
 التعريل الوطنية لوالدا المترشح.   اتنسخ من بطاق 
 يطبع من موقع التوجيه الجامعي بعد تعمير االختيارات  نسخة من مطلب إعادة التوجيه ألسباب اجتماعية عن بعد 

  .في دورة إعادة التوجيه(
 إلثبات الحالة االجتماعية يجب دعم الملف بوثائق مثل:

 نسخة من بطاقة عالج مجاني شهادة في الخصم من المورد شهادة بيانية في األجر
 بطاقة عالج  ذات تعريفة منخفضةنسخة من   إعاقةنسخة من بطاقة  مضمون وفاة أحد الوالدين

 نسخ من بطاقات أعداد لإلخوة في سن الدراسة ما يثبت عمل أحد الوالدين بالخارج نسخة من حكم طالق الوالدين
 الناجح في البكالوريا نسخة من عقد زواج  شهادة عمل المترشح أو قرينه 

 

 

رساله مع الوثائق المدعمة لحالته  يتعين طباعة مضائه بصفة شخصية وا  مطلب إعادة التوجيه ألسباب صحية واجتماعية وا 
 .الصحية هو االجتماعية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 اإلدارة العامة للشؤون الطالبية

 تونس 1030شارن أوالد حفوزل 
 على الظرل الخارجي. " 2016دورة  –مطلب إعادة توجيه  "مع كتابة عبارة 

 يخر  اريخ 

 لقبول الملفات

 2016أوت  19 

 2016أوت  18أوت  إلى   12من 

 www.orientation.tn التوجيه الجامعيعلى موقع  حصريايتم تعمير مطالب إعادة التوجيه 

                                  

 

 

 

 حصريا عن طريق البريد مضمون الوصوليتم إرسال الملفات المدعمة للحالة الصحية هو االجتماعية 

                               

 

    

 2016أوت  19أوت إلى  12من 

مطلببببببب  عببببببادة 
التوجيبه ألسبباب 
صببببببببببببببببببحية أو 
 جتماعيببة يطببب  
مببن الموقبب  بعببد 

 تعميره

الوثببببباتي التبببببي 
تثببببببت الحالبببببة 
الصبببببببببببببببببببحية 
 أواالجتماعية

+ 
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  إن تقديم مطالب إعادة التوجيه ألسباب صحية هواجتماعية مدعمة بالوثائق ال يعني الموافقة اآللية من قبل اللجان
 المختصة. 

  صحية هواجتماعية هساسا إلى التقريب الجغرافي للمترشح اللي تمت الموافقة تهدف عملية إعادة التوجيه ألسباب
 على ملفه من قبل اللجنة المختصة وللك مراعاة لحالته الصحية هو وضعه االجتماعي.

 ا يقع النظر فيىإن حصول المترشح على موافقة اللجنة المختصة ال يعني تعيينه اليا في الشعبة المطلوبة إنم 

 ما تسمح به طاقة االستيعاب.و اختياراته حسب مجموع نقاط المترشح 

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

  حصريا عبر موقع التوجيه الجامعي  2016أوت  31 بتاري يتم اإلعالن عن نتائل مطالب إعادة التوجيه
www.orientation.tn.  

 .ويتم كللك نشر قائمات اسمية لللين تمت إعادة توجيههم على موقع التوجيه الجامعي 

 هـــام جدا

يتعين على كل مترشح احترام مجال دورة إعادة التوجيه الجامعي المنصوص عليها بالروزنامة أعاله 
االعتبار إال الملفات الواردة على مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة ولن تؤخذ بعين 
 المتراوحة بين:

 2016أوت  19 و أوت 12 

 وكل مطلب يرد بعد هذا التاريخ أو مخالفا للطريقة المعتمدة يعتبر الغيا وال يلزم اإلدارة باإلجابة.

 

 

 

 الشعب ذات االختباراتال يمكن إعادة التوجيه إلى 
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 7  ساؤالت حول التوجيه الجامعي

 ؟ كيل أرتب اختياراتي

 

 

يمكنىىىىىك تعميىىىىىر الشىىىىىعب التىىىىىي تميىىىىىل إليهىىىىىا هكثىىىىىر فىىىىىي 
المراتىىىىىىب االولىىىىىىى ثىىىىىىمق اختيىىىىىىىار الشىىىىىىعب التىىىىىىي تكىىىىىىىون 

 حظوظك هوفر للحصول عليها في المراتب الموالية.
 

 

ما هو أقل عدد من الشعب التي يجب تعميرها 
 ؟ في بطاقة االختيارات

شىىعب هو اجىىا ات علىىى األقىىل فىىي  06ينصىىح بتعميىىر  
بطاقىىىة االختيىىىارات فىىىىي الىىىدورة التىىىىي تخىىىصق المترشىىىىح 

 ليضمن الحصول على تعيين.
 

 1 

 5 

 ماهي أهم األخطاء التي يجب تفاديها
 عند تعمير اإلختيارات ؟

 
 

 

 عدم إحترام اآلجال عند التعمير. -
 عدم تعمير هكثر ما يمكن من االختيارات. -
وضىىع اختيىىارات عشىىوائية غيىىر مدروسىىة فىىي نهايىىة  -

 القائمة.
عىىىىىىىدم األخىىىىىىىل بعىىىىىىىين اإلعتبىىىىىىىار معطيىىىىىىىات طاقىىىىىىىة  -

 اإلستيعاب والترتيب و مجموع النقاط.
 عدم التأكد من تسجيل االختيارات. -

 

 

 7 

توجيـه فـي مـاهي حظـوظي فـي الحصـول علـى 
 صورة عدم قبولي في شعبة ذات اختبارات ؟

 

 

 

هخفىىق المترشىىح فىىي االختبىىارات بالنسىىبة للشىىعب  إلا مىىا
التي تتطلب اختبار فإنقه يتحصل على تعيىين مىن بىين 

 اختياراته الموالية التي تستوفي شرط مجموع النقاط 
 كما له امكانية المشاركة في دورة إعادة التوجيه.

 

 

 9 

لسنة السابقة لهل يمكن اعتماد مجمون نقاط مخر موجه 
 أساسي ونهائي للحصول على شعبة ما ؟كمعيار 

 

 

تقريبـي  مؤشـرإن مجموع نقاط اخر موجه في السنة السىابقة اىو 
كمقيــاس خــالل دورة التوجيــه الجــامعي  هوال يــتم اعتمــاد ال غيــر
 6201لسنة 

 

 4 

 هل يمكنني تغيير اختياراتي بعد تحكيد التسجيل ؟

 

 
اختياراته هثناء الدورة الخاصة بىه خىالل يمكن للطالب تغيير نعم، 

ويجىىىىب التأكىىىىد مىىىىن    الفتىىىىرة ال منيىىىىة المحىىىىددة لتعميىىىىر االختيىىىىارات
 التسجيل في كل مرة.

 

 

 6 

تىتقلص حظىوظ المترشىح فىي الحصىول علىى توجيىه ويؤجىل إلىىى 
 دورة الحقة عند:

إصىىىرار  علىىىى شىىىعبة مىىىا دون مراعىىىاة مجمىىىوع النقىىىاط وطاقىىىة  -
 اإلستيعاب.

 عدم المشاركة في الدورة الخاصة به. -
ممكىىىن مىىىن لىىىلا يستحسىىىن تنويىىىع اإلختيىىىارات وتعميىىىر هكبىىىر عىىىدد 

 الخانات.
 

 

 متى تتقلص حظوظي في الحصول على توجيه ؟ 
 

 

 8 

كيل أعرل الشعب التي يمكن أن أتمتع بالتنفيل 
 ؟الجغرافي إذا طلبتها 

 
للتعىىىىرف علىىىىى الشىىىىعب التىىىىي تخىىىىول لىىىىك الحصىىىىول علىىىىى التنفيىىىىل 
الجغرافىىىي يمكنىىىك االطىىىالع علىىىى قائمىىىة الشىىىعب التىىىي يتمتىىىع مىىىن 

كمىا  76يطلبها بالتنفيل الجغرافي المضمنة بهلا الىدليل بالصىفحة 
 .9المسافات بالصفحة يمكنك االستعانة بجدول 

 

 

  10 

 لماذا يتغير مجمون نقاط مخر موجه لشعبة 
 معينة من سنة إلى أخرى ؟

 
يىىىىرتبط تغيىىىىر مجمىىىىوع النقىىىىاط مىىىىن سىىىىنة إلىىىىى هخىىىىرى بمعىىىىدالت 

 الناجحين في البكالوريا واإلقبال على شعب دون هخرى.
 

 

 2 

كيل يمكن أن أقـيم حظـوظي فـي الحصـول 
 على شعبة معينة ؟

يمكىىىىىن للمترشىىىىىح هن يقىىىىىيم حظوظىىىىىه للحصىىىىىول علىىىىىى  
 شعبة معينة 

 وللك باإلعتماد على:
 طاقة اإلستيعاب. -
 ترتيبه حسب الصيغة اإلجمالية. -
   إلى إحدى المجموعتين.اؤ إنتم -
 ترتيبه داخل المجموعة التي ينتمي إليها. -
 

 3 

 www.parcours-lmd.salima.tn يمكنكم زيارة الموقعللتعرل على عروض التكوين ومحتوى كل الشعب واإلجازات 

 

 

http://www.parcours-lmd.salima.tn/
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بعد الحصول على مقرر المعادلة هن يتقدموا  البكالوريا األجنبية  شهادة ختم التعليم الثانوي(يمكن للتونسيين الحاصلين على 
  2016 أوت 10بمطالب في التوجيه الجامعي إلى و ارة التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة هو عبر البريد قبل تاري  

 ويحتوي المطلب على الوثائق التالية  :
  مطلب توجيه جامعي باسم السيد و ير التعليم العالي والبحث العلمي يحرر على ورق عادي ويتضمن عشرة اختيارات

ضرورة كتابة  مرتبة ترتيبا تفاضليا  مع 2016كحد هقصى من بين االجا ات والشعب المبينة بدليل التوجيه الجامعي 
 همام كل اختيار(.رم  الشعبة 

  البكالوريا كشف هعدادنسخة مطابقة لألصل من نسخة من شهادة البكالوريا و. 
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 .)نسخة من مقرر المعادلة  وثيقة هساسية للحصول على توجيه جامعي في اآلجال المحددة 

 .ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن عنوان المترشح بكل وضوح ودقة  

" رقم بكالوريا " ليتمكنوا من معرفة نتائجهم عبر موقع   2016يسند لكل المترشحين من حاملي البكالوريا األجنبية  لسنة 
www.orientation.tn   2016أوت  31  االربعاءبداية من يوم. 

 

 

 :من التونسيةلباكالوريا ل الشهادة األجنبيةيتكون الملل الخاص بمعادلة     
 هو يسىىحب مىىن موقىىع الىىواب الخىىاص بىىو ارة التعلىىيم  مطلىىب معادلىىة يسىىلم مىىن إدارة التعلىىيم العىىالي الخىىاص والمعىىادالت

 www.mes.tnالعالي والبحث العلمي 
  مصىىادق عليهىىا مىىن  نــاجحبعبىىارة لىىيم الثىىانوي مختومىىة شىىهادة البكالوريىىا هو شىىهادة خىىتم التعنسىىخة مطابقىىة لألصىىل مىىن

 للشهادة. المختصة بالبلد المانحطرف السلطات 
 ة ىىىىىداديىىىىىة واإلعىىىىىىة االبتدائيىىىىىىاصة بالمرحلىىىىىىىىل مىىىن كشىىوف هعىىىداد سىىىنوات الدراسىىىة  سىىىنة بسىىنة( الخىنسىى  مطابقىىىة لألصىىى

  هوالمتوسطية( والمرحلة الثانوية.
  بكشف هعداد اخر سنة دراسة بتونس.شهادة مدرسية مصاحبة 
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 .نسخة من إقامة الولي بالبلد المانح للشهادة 
 ظرفان خالصا معلوم البريد  يحمالن عنوان طالب المعادلة والترقيم البريدي. 
 

 

 

تسندها مؤسسات خاصة بالبلد الذا تابع فيه طالب المعادلة بالنسبة لشهادة البكالوريا أو ختم التعليم الثانوا التي 
دراسته ببرنامك غير البرنامك  الرسمي المعتمد بالبلد المعني  منهاج فرنسيل أمريكي...(ل وجوب تقديم ما يفيد 

 االعترال بهذه الشهادة وبمعادلتها من قبل سلطة االشرال بالبلد المعني.

 

ونسي على شهادة البكالوريا التونسية وشهادة ختم تعليم ثانوا أجنبية في نفس السنة فإن عملية في صورة إحراز طالب ت 
 التوجيه الجامعي للمؤسسات الجامعية ال تتم إال باعتماد األعداد والمعدالت المتحصل عليها في امتحان البكالوريا التونسية.

 

 

  وجيه المحرسين على دهادة بكالوريا أجنبية

 
 2016أوت  10يخر أجل لتقديم المطالب يوم 

8 

http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
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توفر و ارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة خدمات جامعية تؤمنها ثالثة دواوين تتمرك  بالشمال والوسط والجنوب. 
سداء واإلحاطة النفسية والصحية للطلبة وتتمثل ال  الخدمات في توفير السكن  والقروو وتقديم األكلة الجامعية  المنحوا 
 ووضع برامل التنشيط الثقافي والرياضي.

على  وللك إثر حصوله (* جامعيين هو سكن يتعين على الطالب التقدم بطلب إلكتروني للحصول على منحة هو قرو
 .تعيين وفق اإلجراءات واآلجال التي تحدداا دواوين الخدمات الجامعية

 مات ب يارة مواقع الواب التالية:بمختلف ال  الخد لبة اإلطالع على كيفية االنتفاع يمكن للطلم يد المعلومات 

ــيم العــالي والبحــث التاليــة هــو مــن مشــموالت المؤسســات  *( ــدة الطلبــة المعينــين بمؤسســات التعل إن تــوفير الســكن الجــامعي لفائ
 االتصال بهذه المؤسسات: الطالببإمكان  بالخدمةالمذكورة أدناه ولإلطالن على إجراءات االنتفان 

 هد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت بتونسالمع المعاهد العليا للتربية البدنية بقصر سعيد وصفاقس والكال
 معهد الغابات والمراعي الغابية بطبرقة المدارس العليا للفالحة بمقرن والكال وماطر وشط مريم

 

 www.ooun.rnu.tn:  ديوان الخدمات الجامعية للشمال بتونس
  1002 -نهل مالي تونس 09العنوان: 
 71.782.145 - 71.782.489رقمي االرشادات:    71.785.191الهاتف: 

يقىىدم اىىلا الىىديوان خىىدمات جامعيىىة للطلبىىة المسىىجلين بالمؤسسىىات الجامعيىىة بواليىىات تىىونس وهريانىىة وبىىن عىىروس ومنوبىىة 
 وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وبن رت ونابل و غوان.

 www.oouc.rnu.tn : بسوسة ديوان الخدمات الجامعية للوسط 
  – 4071سوسة  134ص.ب. رقم  -العنوان: شارع خليفة القروي حي خ امة الغربية 

 73.275.893 - 73.275.892  -  73.275.891الهاتف: 
والمنسىتير والمهديىة والقيىروان يقدم الا الديوان خىدمات جامعيىة للطلبىة المسىجلين بالمؤسسىات الجامعيىة بواليىات سوسىة 

 والقصرين وسيدي بو يد.

 
 www.oous.rnu.tn ديوان الخدمات الجامعية للجنوب بصفاقس :

 74.243.731- 74.243.614الهاتف : /   3018صفاقس  1094ص.ب   -  0.5العنوان:  طريق المطار كلم 
الديوان خدمات جامعية للطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية بواليات صفاقس وقابس وقفصة ومدنين يقدم الا 

 وتطاوين وقبلي وتو ر.

 

 دواوين الخدمات الجامعية  1.9

 9 الخدمات الجامعية
يوفر وهو خاص بطلبة الجامعات التونسية ال  4students.tnلكتروني  اإلموقع التضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  .معلومات تتعلق بكل جوانب الحياة الجامعية ويفتح مجاال للتواصل والتفاعل بين الطلبة ومختلف المتدخلين في المجال الجامعي

http://www.ooun.rnu.tn/
http://www.oouc.rnu.tn/
http://www.oous.rnu.tn/
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يتمتع كل الطلبة بالتغطية االجتماعية التي تمكنهم من العالج المجاني بالمؤسسات الصحية العمومية تبعا للشروط التي 
 .(CNSS)يخضع لها كل المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 

ون بصعوبىىالي والبحىىث العلمىىي ىتتىىيح و ارة التعلىىيم العىى  اة اليوميىىة الدراسىىية هوىىىىىىات مرتبطىىة بضىىغوطات الحيىللطلبىىة الىىلين يمىىرق
 فىىي الجامعىىات هخصىىائيين نفسىىانيين بمكاتىىىب اإلصىىغاء واإلرشىىاد بالوسىىط الجىىىامعيإمكانيىىة مراجعىىىة  العائليىىة هوالشخصىىية

 ومؤسسات التعليم العالي ودواوين الخدمات الجامعية واألحياء والمبيتات ومراك  الصحة الجامعية.
إحاطىىىة نفسىىىية فرديىىىة تشىىىمل  مىىىن و تىىىؤمقن اىىىل  المكاتىىىب خىىىدمات مجانيىىىة وفىىىي إطىىىار السىىىرية المطلقىىىة  لفائىىىدة جميىىىع الطلبىىىة

حاطىىة نفسىىية جمو اإلصىىغاء واإلرشىىاد والمسىىاعدة النفسىىية  اعيىىة تشىىمل هنشىىطة اإلعىىالم والتحسىىيس حىىول مختلىىف هبعىىاد الحيىىاة ا 
 الطالبية وحصص الحوار والتواصل الجماعي لتمكينهم من التعبير عن مشاغلهم اليومية.

الهياكىىل المىىلكورة بصىىفة مسىىتمرة طيلىىة السىىنة الجامعيىىة وحسىىب مواعيىىد كامىىل  يين بعنىىاوينباألخصىىائيين النفسىىان يىىتم االتصىىال
   .عبر الهاتف هو في مكاتبهم هو عبر البريد االلكتروني المبيقن بمواقع الجامعات ودواوين الخدمات الجامعية هيام األسبوع

  

ينصىىح باالتصىىال بالمستشىىارين فىىي لم يىىد االستفسىىار حىىول عمليىىة التوجيىىه الجىىامعي و تحديىىد االختيىىارات المالئمىىة لمىىؤاالتكم 
 .اإلعالم والتوجيه المدرسي والجامعي المتواجدين في كل المندوبيات الجهوية للتربية

 

 التغطية االجتماعية  2.9

 تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية  3.9

 االحاطة النفسية للطلبة  4.9

 المستشارون في االعالم والتوجيه المدرسي والجامعي  5.9

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

 : تقدم تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية الخدمات التالية
 .العالج المجاني لفائدة الطالب المتضرر من حادث جامعي بالمستشفيات العمومية بعد االستظهار بشهادة تكفل بحادث 
  معالجة الطالب المتضرر من حادث جامعي بالمصحات الخاصة حسب قانونها األساسي ونظامها تسديد مصاريف

 الداخلي وللك بعد االستظهار بالوثائق المثبتة لللك.
 .تمكين ولي المتضرر من استرجاع ثمن األدوية كامال عند عدم توفراا بصيدلية المستشفى العمومي 
  حسب قانونها األساسي ونظامها الداخلي وللك  سسة االستشفائية للعالجتتكفل  التعاونية بتنقل المصاب إلى المؤ

 بعد االستظهار بالوثائق المثبتة لللك.
 .إرجاع منح السقوط المستمر حسب قانونها األساسي ونظامها الداخلي 
 .القيام بالحمالت الوقائية 
 تنظيم ملتقيات صيفية حول اإلسعافات األولية لفائدة الطلبة. 
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يشتمل التعليم العالي على مجموعة مسالك للتكوين في عدة مجاالت تدرس بمؤسسات التعليم العالي والبحث من كليات 
ومدارس ومعااد عليا التي ترجع بالنظر إلى الجامعات واالدارة العامة للدراسات التكنولوجية بالنسبة الى شبكة المعااد 

 . www.mes.tnف عليها عبر موقع و ارة التعليم العالي والبحث العلمي العليا للدراسات التكنولوجية ، ويمكن التعر 
 ينظم التعليم العالي حسب نظام يسمى "إمد" مختصر كلمات "إجا ة، ماجستير، دكتورا ".

 اإلجا ة، وتختم مرحلة تكوين تدوم ثالث سنوات بعد البكالوريا. 
  مرحلة تكوين تدوم سنتين بعد اإلجا ةالماجستير، ويختم. 
 الدكتورا ، وتختم مرحلة تكوين وبحث تدوم ثالث سنوات بعد الماجستير. 

باكالوريوس  ان والطب البيطري وىىوال يشمل نظام إمد الدراسات الهندسية والهندسة المعمارية والطب والصيدلة وطب األسن
 األعمال طبقا لخصوصيات الا التكوين.

 التكوين الجامعي على مستوى اإلجا ة في صيغة شهادة وطنية هساسية هو تطبيقية. تنظم عروو

 :اإلجازة األساسية 
تتضمن تكوينا جامعيا يمكن الطالب من تلقي المعرفة األساسية في االختصاص ويخوله من مواصلة التعمق فيه عبر  

ماجستير البحث في حال تفوقه  هو عبر شهادة الماجستير المهني في حال رغبته في تكوين تطبيقي وللك في حدود 
 طاقة االستيعاب.

 :اإلجازة التطبيقية 
تطبيقيا عبر المسالك والتخصصات المفتوحة وتهدف هساسا إلى تمكين الطلبة المحر ين عليها من  توفر تكوينا جامعيا 

تكوين علمي تطبيقي يسهل اندماجهم الحقا في سوق الشغل كما تمكن الطلبة المتمي ين منهم من الترشح لمتابعة 
 دراساتهم العليا على مستوى شهادة الماجستير في حدود طاقة االستيعاب.

 جازة ذات الحركي ةاإل: 
اي اجا ة تمكن الطالب من متابعة ج ء من مسار  التكويني في مؤسسة تعليم عالي غير التي ينتمي إليها حيث ينتفع 

 الطالب بفترة تكوين خارج مؤسسته األصلية تدوم من سداسي إلى سداسيين. 
ويتحصل الطالب إثر انتهاء التكوين بنجاح تهدف ال  االجا ة إلى تكوين الطلبة في اختصاصين متجانسين ومتكاملين، 

 (.Certification de Compétenceعلى شهادة م دوجة بين مؤسستين  يادًة على اإلشهاد في كفاءة مهنية  
يتمتع الطالب خالل فترة الحركية  وجود  في المؤسسة الثانية( بمنحة تغطي المصاريف المنجرة عن الحركيقة  يادًة على 

واي بادرة تتجسد للمرة األولى في تونس بين المعااد العليا للدراسات التكنولوجية  في المبيت الجامعي، تمتعه باإلقامة
 (.67حيث تمق إحداث إجا ات يكون فيها التكوين مشتركا بين مؤسستين  هنظر الصفحة

 

 

 

 

 ن ام الدراسة في التعليم العالي
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تنظمها الجامعات و  ه على تعيين ال يتالءم مع رغباتهفي صورة حصولاي الية تمكن الطالب من تصحيح مسار  الجامعي 
من شعبة وفي حال نجاحه في المناظرة فإنه  الترشح إلى هكثرللطالب خالل شهر مارس من كل سنة جامعية. ويمكن 

  يتمتع بتسجيل هول في السنة الجامعية الموالية.
المؤسسات الجامعية وعن طريق ب بواسطة بالغات وشروطها فيها ال  المناظرات وطريقة المشاركةفتح اإلعالن عن  يتم

واب الجامعات وموقع واب و ارة التعليم العالي والبحث مواقع  وعن طريقمن كل سنة  جانفيشهر الصحف اليومية خالل 
  www.mes.tnالعلمي 

 

مباشرة بعد كل دورة من دورات التوجيه  www.inscription.tn الواب ا عبر موقع يالجامعي حصر تتم عمليات التسجيل 
يتعين فإنه ن موقع التسجيل عن بعد يفتح لفترة محددة بعد نتائل التوجيه أل ونظرا ،بالنسبة إلى الناجحين الجدد في البكالوريا

 الموجهين التسجيل عن بعد حال حصولهم على توجيههم وطباعة وصل خالص معاليم التسجيل.على 

  من مكاتب البريد ويمكن ؤ يتضمقن  التسجيل عن بعد دفع معاليم التسجيل باستعمال الدينار اإللكتروني اللي يتم  اقتنا
 www.e-dinar.poste.tn اإلطالع على كيفية استعماله من خالل موقع الواب  

مؤسسات الخاصة بواب البمواقع في الصحف و يمكن االطالع على معاليم التسجيل من خالل بالغات التسجيل التي تدرج 
ليم التسجيل الخاصة يمكن هيضا لكل طالب هن يطلع على معا التعليم العالي والبحث والجامعات ويتم تعليقها بالمؤسسات.

 للغرو. ةالمخصص الخانةبه من خالل موقع التسجيل عن بعد ويتاح له للك بعد إدراج رقم بطاقة تعريفه الوطنية في 

طبع وصل بعد يتعين على الطالب استكمال التسجيل بالمؤسسة الجامعية التي وقع توجيهه إليها في نفس سنة التوجيه 
لتسجيل عن بعد ويرفقه ببقية الوثائق الال مة للتسجيل  وللك حسب اآلجال التي تحدداا خالص معاليم التسجيل من موقع ا

 المؤسسات الجامعية في بالغات التسجيل.

 التسجيل الجامعي  1.10

 مناظرات إعادة التوجيه الجامعي  2.10

يمكن ألا طالب مرسم بمؤسسة جامعية أن يؤجل ترسيمه ألسباب شخصية عن طريق ملل مدعم بالوثائق الالزمة 
 ينتمي إليها خالل مدة ال تتجاوز شهرا من تاريخ الترسيم. يوجه إلى إدارة المؤسسة التي

 ألسباب شخصي ة تحجيل التسجيل   

 ألسباب صحي ة تحجيل التسجيل

يتعين على الطالب الذا يرغب في تحجيل تسجيله ألسباب صحية تقديم مطلب مصحوب بملل طبي سرا إلى إدارة  
 يكون قد شارك في امتحانات مخر السنة.المؤسسة التي ينتمي إليها شريطة أن ال 

http://www.mes.tn/
http://www.inscription.tn/
http://www.e-dinar.poste.tn/
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 يشتمل التكوين االساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري على :   
 فرع الدراسات في نظام "إمد" ۞            فرع الدراسات الهندسية   ۞                         

 فرن الدراسات الهندسية ۞
 يتم التكوين في فرع الدراسات الهندسية بمؤسسات التعليم العالي العسكري التالية :

 في االختصاصات التالية: األكاديمية العسكرية بفندق الجديد 
 اندسة مدنية. –إلكتروميكانيك  –إتصاالت  –اندسة إعالمية  –تقنيات األسلحة 

  في االختصاصات التالية:األكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة 
طاقة ومحركات  لفائدة  –مالحة بحرية  –طاقة وتقنيات بحرية  لفائدة البحرية الوطنية(  –قيادة السفن وهنظمة بحرية 

 البحرية التجارية(.
 تيليميكانيك. –اندسة ميكانيكية  –تصاصات التالية: سياقة الطائرات في االخ مدرسة الطيران ببرج العامرا 

ويخىتم بالحصىول   سنتين تحضيريتين و ثالث سىنوات فىي التكىوين الهندسىي (خمس سنوات  يدوم تكوين الضباط المهندسين
 الشـعب العلميـة دورة رئيسية( فىي  2016". ويمكن للمتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة الشهادة الوطنية لمهندسعلى "

والىىراغبين فىىي متابعىىة اىىلا لتكىىوين هن يشىىاركوا فىىي منىىاظرات االنتىىداب بالملفىىات، التىىي تتضىىمن كىىللك فحىىص طبىىي واختبىىار 
 نفساني واختبار في الرياضة.

 فرن الدراسات في نظام إمد ۞
 في االختصاصات التالية:  ندق الجديدباالكاديمية العسكرية بفيتم التكوين في فرع الدراسات في نظام "إمد"  

 علوم عسكرية.  –علوم قانونية وتصرف 
الشــهادة الوطنيـــة  ثىىالث سىىنوات "إجىىا ة" وسىىنتان "ماجسىىتير"(  ويخىىتم بالحصىىول علىىى "خمــس ســنوات يىىدوم اىىلا التكىىوين 

والىراغبين فىي متابعىة  عبمختلـل الشـ دورة رئيسية( فىي  2016ويمكن للمتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة  ".للماجستير
اىىلا التكىىوين هن يشىىاركوا فىىي منىىاظرات االنتىىداب بالملفىىات، التىىي تتضىىمن كىىللك فحىىص طبىىي واختبىىار نفسىىاني واختبىىار فىىي 

 الرياضة.

يقع االعالن عن مناظرة اإلنتداب لمتابعة التكوين بمؤسسات التعليم العالي العسكرا عبر وسائل اإلعالم وعبر موقع الواب 
 www.defense.tnلوزارة الدفان الوطني 

علىى  بالتوا ي مع اإلنتداب من البكالوريا وبصفة إنتقالية لهل  السىنة، يتواصىل انتىداب تالمىلة مىن بىين المتحصىلين مالحظة :
 الشهادة الوطنية لإلجا ة لتكوينهم في دراسات الماجستير في نظام "إمد".

 
 

 التعليم العالي العسكرا 3.10
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 مراحل التكوين في التعليم العالي الفالحي
 

 المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين
 

 اختصاصات التدريس المؤسسات
 المناظرات

البيولوجيا 
 والجيولوجيا

الرياضيات 
 والفيزياء

الفيزياء 
 التكنولوجيا والكيمياء

 المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس
االنتىىىىىاج النباتي/االنتىىىىىاج الحيواني/الهندسىىىىىة 
الريفيىىىىىىىىة و تهيئىىىىىىىىة الريف/اندسىىىىىىىىة الصىىىىىىىىيد 

الغلائية/حمايىىىىة البحىىىىري والبيئة/الصىىىىناعات 
 النباتات/االقتصاد الريفي

X    

 X X X X الصناعات الغلائية المدرسة العليا للصناعات الغلائية بتونس
المدرسة العليا لمهندسي التجهي  الريفي 

 بمجا  الباب
  X X  اندسة الميا  و التهيئة

 X  X  اندسة ميكانيكية وصناعات فالحية
    X االقتصاد الريفي/اإلنتاج النباتي بالمقرنالمدرسة العليا للفالحة 

    X العلوم الفالحية المدرسة العليا للفالحة بالكاف

/ تهيئىىة الفظىىاءات / هنظمىىة البسىىتنة  البسىىتنة المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم
    X / اإلنتاج الحيواني

    X العلفياإلنتاج الحيواني و  المدرسة العليا للفالحة بماطر
 

 

 

 التعليم العالي الفالحي 4.10

 

 مراح  التكوين في التعليم العالي ال  حي )الباكالوريا رياضيات وعلوم تجريبية( 

 ال   البي ري

 السنة األول  من المرحلة األول 

 السنة الثانية من المرحلة األول 

 السنة األول  من المرحلة الثانية

 السنة الثانية من المرحلة الثانية

 شهادة الدكتوراه في الطب البيطري 

 الترب  الدا لي
 شهادة االجازة التطبيقية

 السنة االول  ماجستير مهني

 السنة الثانية ماجستير مهني

 شهادة الماجستير المهني

    M2 ماجستير البح 

    شهادة ماجستير البح 

 مرحلة ماجستير
 منا رة 
 خصوصية

 

 االجازة الت بيقية

 السنة األول  اجازة

 السنة الثانية اجازة

 السنة الثالثة اجازة

 مرحلة مهندس

 السنة األول  مهندس

 السنة الثانية مهندس

 السنة الثالثة مهندس 

 

 الشهادة الوطنية لمهندس

 

  سنوات(03الدكتوراه )

 

 شهادة الدكتوراه 

 المنا رة الو نية 

 للدخو  للسنة األولى

 من المرحلة األولى

 للدراسات البي رية

 

 المنا رات الوطنية للد ول  ل  مراحل تكوين المهندسين

 المرحلة التحضيرية

 السنة األول  مرحلة تحضيرية

 السنة الثانية مرحلة تحضيرية

 شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة األول 
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 :وفي ما يلي هام المصطلحات المستخدمةتبين الجداول الموالية عروو التكوين حسب المجاالت  
 :مجموع الشعب واإلجا ات األساسية والتطبيقية التي يتضمنها المجال التكويني.تمثل  اإلجازات 

 تتمثل في الصيغة المعتمدة الحتساب مجموع النقاط في الشعبة هو اإلجا ة المعنية. المقاييس : 
 : هواإلدارة  امعةىاص تحت إشراف الجىىالي والبحث التي تدرس االختصىىمؤسسة التعليم الع المؤسسة والجامعة

 .العامة للدراسات التكنولوجية

   الحاالت يباشر  هغلبفي و رف والمهارات المستوجبة تفريع لإلجا ات يرمي إلى تدقيق المعا يا: اتصالتخص
 المترشح التخصص اللي يرغب فيه بعد نهاية جلع مشترك. 

 مة نوع الباكالوريىا للشىعبة ءيتعين على المترشح التقيد بشروط االلتحاق بمختلف الشعب وخاصة مال : نون البكالوريا
 المطلوبة.

 الواردة بهلا الدقليل قبل التقعرقف على نتائل البكالوريىا لهىلا، يمكىن لىو ارة تمق تحديد طاقة االستيعاب  :االستيعاب اقة ـط
 عن النقتائل النقهائيقة للباكالوريا بدورتيها. اإلعالننقصانا إثر   يادة هوج ئيا تعديلهىا  التقعليم العالي والبحث العلمي

  مؤشىىرا تقريبيىىا لحىىاملي بكالوريىىا  2015: يعتبىىر مجمىىوع نقىىاط اخىىر موجىىه لسىىنة  2015مجمــون مخــر موجــه لســنة
 .2016وال يمثل بأي حال مقياسا للحصول على هي شعبة خالل دورة التوجيه الجامعي  2016

إثىىر نهايىىة كىىل دورة توجيىىه تنشىىر النتىىائل التىىي تمكىىن المترشىىحين مىىن التعىىرف علىىى مجمىىوع نقىىاط اخىىر موجىىه لسىىنة 
   www.orientation.tnعلى موقع التوجيه الجامعي   2016

 : المجاالت 

  27ص  اللغات واآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 1
 35ص  التربية والفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط 2
 41ص  الحقوق والعلوم القانونية 3
 42ص  العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف 4
 48ص  العلوم االساسية والدراسات التكنولوجية 5
 68ص  المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسيةالهندسة  6
 71ص  الدراسات الطبية وشبه الطبية 7
 74ص  العلوم الفالحية والبيوتكنولوجيا والبيئة 8

 على هو نوع البكالوريا  طالع على دليل التوجيه الجامعي المبوب حسب الجامعات بإمكان المترشح اال
 www.orientation.tn التوجيه الجامعي موقع

       
   

 

 

 

 مجاالت التكوين في التعليم العالي 5.10

رة اطلع على التخصصات  المفتوحة بعد الجذن المشترك في اإلجازة األساسية أو التطبيقية حتى تكون اختياراتك محكمة ومتبص 

 

http://www.orientation.tn/
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 )*( مادة اللغة العربية إجبارية

 

االنسانية واالجتماعيةاآلدا  والل ات والعلوم  1  

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة األساسية 

 في اللغة واآلداب والحضارة 

 العربية

 

 سنوات )أمد( 3

 

FG + A 

 
 

 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
  ونسجامعة 

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 10101
 97.25 70 آداب

 119.19 2 *أخرى بكالوريات

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
 جامعة منوبة

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 11101
 88.55 71 آداب

 109.02 2 *بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج 
 اللغة واآلداب والحضارة العربية 12101

 82.41 55 آداب

 110.45 2 *بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة  ونس المنار
 اللغة واآلداب والحضارة العربية 13101

 95.07 54 آداب

 117.96 2 *بكالوريات أخرى

 للغات بنابلالمعهد العالي 
 جامعة قرطاج 

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 20101
 84.34 24 آداب

 89.43 2 *بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
 جامعة سوسة

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 30101
 101.35 78 آداب

 127.25 2 *بكالوريات أخرى

 والعلوم اإلنسانية بصفاقسكلية اآلداب 
 جامعة صفاقس

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 40101
 92.69 59 آداب

 92.03 2 *بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بقابس
 جامعة قابس 

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 50101
 95.05 29 آداب

 - 2 *بكالوريات أخرى

 للعلوم االنسانية بمدنينالمعهد العالي 

 جامعة قابس
 اللغة واآلداب والحضارة العربية 51101

 84.10 34 آداب

 - 2 *باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 
 في االنسانيات بقفصة

 جامعة قفصة
 اللغة واآلداب والحضارة العربية 60101

 86.04 59 آداب

 - 2 *بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان
 جامعة القيروان

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 70101
 86.01 68 آداب

 - 2 *بكالوريات أخرى
 

 اإلجاسة األساسية 

 في اللغة واآلداب والحضارة 

 اإلنقليعية

 
 سنوات )أمد( 3

 

FG + Ang 

 
 

 

 بتونس كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 جامعة  ونس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 10102

 108.90 78 آداب

 84.11 26 اقتصاد وتصرف

 118.45 26 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 11102

 100.2 50 آداب

 86.59 17 وتصرفاقتصاد 

 123.77 17 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 12102

 124.72 48 آداب

 109.93 16 اقتصاد وتصرف

 137.97 16 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 المنارجامعة  ونس 
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 13102

 114.92 30 آداب

 101.59 10 اقتصاد وتصرف

 128.32 10 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بتونس

 جامعة  ونس

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 14102

 102.76 25 آداب

 97.95 8 اقتصاد وتصرف

 124.10 8 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 21102

 103.30 14 آداب

 78.46 5 اقتصاد وتصرف

 124.82 5 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 30102

 115.02 50 آداب

 78.27 17 اقتصاد وتصرف

 120.25 17 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات المطبقة  بالمكنين

 جامعة المنستير
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 31102

 102.24 32 آداب

 120.37 11 اقتصاد وتصرف

 108.95 11 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بالمهدية

 جامعة المنستير

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 32102

 100.99 21 آداب

 88.32 7 اقتصاد وتصرف

 111.41 7 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 40102

 116.55 36 آداب

 121.76 12 اقتصاد وتصرف

 141.15 12 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 50102

 116.67 48 آداب

 100.56 16 اقتصاد وتصرف

 115.56 16 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في اإلنسانيات بقفصة 

 جامعة قفصة

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 60102

 79.72 54 آداب

 - 18 اقتصاد وتصرف

 93.72 18 بكالوريات أخرى
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والعلوم االنسانية واالجتماعيةاآلدا  والل ات  1  

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة األساسية 

في اللغة واآلداب والحضارة 

 اإلنقليعية

  سنوات )أمد( 3

FG + Ang 

 
 

 بالقيروانكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 جامعة القيروان
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 70102

 78.41 105 آداب

 117.40 35 اقتصاد وتصرف

 97.08 35 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بسبيطلة

 جامعة القيروان

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 71102

 87.51 22 آداب

 - 7 اقتصاد وتصرف

 95.27 7 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 80102

 91.15 35 آداب

 104.37 12 اقتصاد وتصرف

 94.24 12 بكالوريات أخرى

 بباجة التطبيقية واإلعالمية للغاتالمعهد العالي 

 جامعة جندوبة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 81102

 81.93 53 آداب

 143.83 18 اقتصاد وتصرف

 96.85 18 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

 اإلنقليزيةاللغة واآلداب والحضارة  82102

 80.35 23 آداب

 106.25 8 اقتصاد وتصرف

 96.43 8 بكالوريات أخرى
 

 اإلجاسة األساسية 

في اللغة والحضارة واألدب 

 الفرنسي

  سنوات )أمد( 3

T=FG+F 

 
 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة  ونس
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 10103

 78.86 73 آداب

 101.07 24 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 11103

 83.70 59 آداب

 95.24 20 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 12103

 93.69 60 آداب

 109.22 20 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة  ونس المنار
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 13103

 79.99 45 آداب

 100.64 15 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 20103

 80.30 23 آداب

 81.84 8 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 30103

 94.57 84 آداب

 92.45 28 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 الفرنسياللغة والحضارة واألدب  40103

 81.22 45 آداب

 94.99 15 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 50103

 86.26 38 آداب

 99.19 13 بكالوريات أخرى

 بمدنين للعلوم اإلنسانيةالمعهد العالي 

 قابسجامعة 
 الفرنسياللغة والحضارة واألدب  51103

 94.46 26 آداب

 - 9 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بقفصة اإلنسانياتفي 

 جامعة قفصة

 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 60103

 86.19 68 آداب

 87.34 23 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بتوسرفي االنسانيات 

 جامعة قفصة

 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 61103

 84.99 39 آداب

 112.70 13 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 70103

 82.18 99 آداب

 77.13 33 بكالوريات أخرى

 اإلنسانية بجندوبةالمعهد العالي للعلوم 

 جامعة جندوبة
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 80103

 86.58 44 آداب

 98.77 15 بكالوريات أخرى
 

 اإلجاسة األساسية 

في اللغة واآلداب والحضارة 

 اإلسبانية

  سنوات )أمد( 3  

T=FG+Esp 

 المادة اال تيارية  سبانية  جبارية              

 

 

 والفنون واإلنسانيات بمنوبةكلية اآلداب 

 جامعة منوبة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 10104

 83.64 19 آداب

 115.29 5 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 11104

 94.61 19 آداب

 117.99 5 بكالوريات أخرى

 المطبقة  بالمكنينالمعهد العالي للغات 

 المنستيرجامعة 
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 30104

 83.04 20 آداب

 106.31 5 بكالوريات أخرى

 بقابسالمعهد العالي للغات 

 قابسجامعة 
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 50104

 97.94 16 آداب

 100.24 4 بكالوريات أخرى
 

اإلجاسة األساسية في اللغة واآلداب 

 يةيطالوالحضارة اإل

 (سنوات )أمد 3  

T=FG+It 

 المادة اال تيارية  يطالية اجبارية

 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 يةيطالاللغة واآلداب والحضارة اإل 10105

 104.29 19 آداب

 118.63 5 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 يةيطالاللغة واآلداب والحضارة اإل 11105

 105.05 16 آداب

 131.82 4 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 يةيطالاللغة واآلداب والحضارة اإل 40105

 90.24 29 آداب

 108.72 7 بكالوريات أخرى
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 اآلدا  والل ات والعلوم االنسانية واالجتماعية 1

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

  البكالوريا

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة األساسية 

في اللغة واآلداب والحضارة 

 انيةلماأل
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG+All 

 

  جبارية اال تيارية ألمانيةالمادة 

 

 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 10106

 88.82 19 آداب

 117.53 5 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 11106

 94.44 16 آداب

 125.83 4 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بالمهدية

 جامعة المنستير

 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 30106

 87.56 22 آداب

 113.38 5 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
 انيةلموالحضارة األاللغة واآلداب  50106

 91.60 16 آداب

 105.39 4 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم االنسانية بمدنين

 جامعة قابس
 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 51106

 94.94 17 آداب

 107.29 4 بكالوريات أخرى
 

 اإلجاسة األساسية

 الروسيةفي اللغة واآلداب والحضارة 

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 الروسيةاللغة واآلداب والحضارة  10107

 86.38 17 آداب

 114.50 3 بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة األساسية

 الصينيةفي اللغة واآلداب والحضارة 

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 الصينيةاللغة واآلداب والحضارة  10108

 97.00 14 آداب

 114.83 2 بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة األساسية

األنتروبولوجيا االجتماعية في 

 وال قافية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة  ونس المنار
 األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية 10118

 92.21 43 آداب

 92.26 17 اقتصاد وتصرف

 107.70 7 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية 30118

 97.39 15 آداب

 78.40 6 اقتصاد وتصرف

 98.54 2 بكالوريات أخرى
 

 ساسيةاإلجاسة األ

 االجتماعفي علم 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة  ونس
10120 

 الديموغرافيا

 علم اجتماع الثقافة والعائلة واالتصال

 علم اجتماع العمل والتنمية والبيئة 

 95.72 30 آداب

 93.20 11 اقتصاد وتصرف

 110.04 5 بكالوريات أخرى

 العالي للعلوم اإلنسانية بتونسالمعهد 

 11120 جامعة  ونس المنار

 علم اجتماع الثقافة والعائلة واالتصال

 علم اجتماع العمل والتنمية والبيئة

 الشغل والتنمية والبيئة

 100.44 32 آداب

 92.31 12 اقتصاد وتصرف

 101.93 5 بكالوريات أخرى

 بصفاقسكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 علم االجتماع 40120 جامعة صفاقس

 102.34 35 آداب

 75.65 14 اقتصاد وتصرف

 97.08 5 بكالوريات أخرى
 

 يةساساإلجاسة األ

 في علم النفس
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة  ونس
 علم النفس 10121

 97.57 16 آداب

 119.00 23 تجريبيةعلوم 

 96.33 13 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة  ونس المنار
 علم النفس 11121

 104.45 13 آداب

 128.12 20 علوم تجريبية

 104.21 11 بكالوريات أخرى
 

 اإلجاسة األساسية

  في الفـلــسـفـة

 سنوات )أمد( 3 

T=FG 

 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة  ونس
 الفـلــسـفـة 10122

 84.66 37 آداب

 98.54 2 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة  ونس المنار
11122 

 تاريخ الفلسفة والفلسفة العامة

 االيتيقا والفلسفة السياسية

 72.48 47 آداب

 90.45 2 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 الفـلــسـفـة 40122

 80.12 34 آداب

 85.99 2 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
 الفـلــسـفـة 70122

 75.15 35 آداب

 - 2 بكالوريات أخرى
 

 اإلجاسة األساسية

 في التاريخ

 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة  ونس
 التاريخ 10123

 78.53 35 آداب

 88.44 4 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 التاريخ 11123

 72.80 49 آداب

 80.55 5 أخرىبكالوريات 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 التاريخ 30123

 77.65 59 آداب

 83.62 7 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 التاريخ 40123

 75.93 38 آداب

 86.19 4 بكالوريات أخرى

 اإلنسانية بجندوبةالمعهد العالي للعلوم 

 جامعة جندوبة
 التاريخ 80123

 73.72 29 آداب

 - 3 بكالوريات أخرى
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 اآلدا  والل ات والعلوم االنسانية واالجتماعية 1

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة األساسية 

 ياففي الجغرا
 

 سنوات )أمد(3 

T=FG 

 

 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

  ونسجامعة 
 يافالجغرا 10124

 75.53 31 آداب

 92.71 8 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 يافالجغرا 11124

 75.70 43 آداب

 76.82 11 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 يافالجغرا 30124

 83.24 37 آداب

 77.95 9 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 يافالجغرا 40124

 82.37 34 آداب

 - 8 بكالوريات أخرى

 للعلوم اإلنسانية بجندوبة المعهد العالي

 جامعة جندوبة
 يافالجغرا 80124

 78.43 26 آداب

 87.58 6 بكالوريات أخرى
 

 اإلجاسة األساسية 

  اريخ الفنفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي لمهن التراث بتونس

 جامعة  ونس
10125 

 الفنون القديمة والوسيطة

 الفنون الحديثة والمعاصرة

 71.29 23 آداب

 73.76 3 بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة األساسية 

 ةفي العلوم اإلسالمي
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 بتونس للحضارة اإلسالميةالمعهد العالي 

 جامعة العيتونة
10138 

 حضارة إسالمية 

 أصول الدين 

 الفقه وأصوله

 القرءان والحديث

 89.47 59 آداب

 94.95 7 بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة األساسية 

 في العلوم الشرعية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي ألصول الدين بتونس

 جامعة العيتونة
10139 

 الشريعة والقانون

 الحضارة االسالمية

 القرءان والحديث

 أصول الدين

 88.50 118 آداب

 97.70 13 بكالوريات أخرى

 

 ية ساساإلجاسة األ

 علم اآلثارمناهج و قنيات في 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 مناهج وتقنيات علم اآلثار 70162 جامعة القيروان

 77.59 45 آداب

 89.93 2 بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة األساسية 

 في الخدمة االجتماعية

 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 
المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية 

 بتونس 

 قرطاج جامعة

10355 
 تنمية اجتماعية

 إحاطة ودفاع اجتماعي
 99.55 21 آداب

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في الفرنسية

 
 سنوات )أمد( 3

T=FG+F 

 

 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 مهن الوساطة الثقافية 10148

 90.22 26 آداب

 108.55 6 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بعغوان

 جامعة  ونس

 اإلدارة واالقتصاد 20148
 75.50 35 آداب

 80.90 9 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
21148 

 اإلدارة والتصرف

 

 77.60 24 آداب

 97.56 6 أخرىبكالوريات 

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
 اإلدارة والتصرف 30148

 77.92 39 آداب

 82.96 10 بكالوريات أخرى

 كلية األداب والعلوم االنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 فرنسية األعمال 40148

 84.58 19 آداب

 92.17 5 بكالوريات أخرى

 بمدنين للعلوم اإلنسانيةالمعهد العالي 

 جامعة قابس
50148 

 االتصال 

 اإلدارة و االقتصاد

 المهن الثقافية

 

 83.23 34 آداب

 85.24 8 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بتوسر

 جامعة قفصة

61148 

 اإلدارة و االقتصاد

 االتصال 

 الثقافيةالمهن 

 85.76 38 آداب

 - 10 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
80148 

 اإلدارة و االقتصاد

 االتصال 

 المهن الثقافية

 فرنسية األعمال

 86.89 26 آداب

 97.15 6 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 اإلنسانيات بالكاففي 

 جامعة جندوبة

 االتصال  81148
 81.87 31 آداب

 84.10 8 بكالوريات أخرى

 

 

   قريبي كمؤدر الجامعي التوجيه موقع على  2015و 2014و 2013 لسنة موجه آلخر النقاط مجموع على اإلطالع يمكن

 ما دعبة على للحصول ح وظك  قييم علىك ساعدي
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والل ات والعلوم االنسانية واالجتماعيةاآلدا   1  

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في االنقليعية

 
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG+Ang 

 

 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 اإلتصال 11149

 113.45 22 آداب

 111.49 7 اقتصاد وتصرف

 123.27 7 بكالوريات أخرى

 نسانية بتونسالمعهد العالي للعلوم اإل

 جامعة  ونس المنار
 والعالقات الدولية االنقليزية 12149

 135.00 17 آداب

 130.67 6 اقتصاد وتصرف

 152.31 6 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بتونس

 جامعة  ونس

 انقليزية األعمال 13149

 115.85 19 آداب

 118.21 6 اقتصاد وتصرف

 133.22 6 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بعغوان

 جامعة  ونس

 األعمال انقليزية 20149

 77.11 26 آداب

 85.10 9 اقتصاد وتصرف

 107.32 9 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
 انقليزية األعمال 21149

 97.38 14 آداب

 102.82 5 اقتصاد وتصرف

 117.85 5 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 المنستيرجامعة 
 انقليزية األعمال 31149

 95.85 30 آداب

 88.16 10 اقتصاد وتصرف

 101.40 10 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بالمهدية  في اإلنسانيات

 جامعة المنستير

 إنقليزية االتصال 32149

 92.45 21 آداب

 84.47 7 اقتصاد وتصرف

 107.70 7 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 انقليزية األعمال 40149

 100.69 25 آداب

 93.24 8 اقتصاد وتصرف

 118.66 8 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
 انقليزية األعمال 50149

 103.11 20 آداب

 103.90 7 اقتصاد وتصرف

 114.46 7 بكالوريات أخرى

 بمدنين للعلوم االنسانيةالمعهد العالي 

 جامعة قابس
 انقليزية األعمال 51149

 85.64 25 آداب

 - 8 اقتصاد وتصرف

 107.27 8 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بسبيطلة اإلنسانياتفي 

 جامعة القيروان

 انقليزية األعمال 71149

 87.71 33 آداب

 - 11 اقتصاد وتصرف

 93.91 11 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات التطبيقية

 بباجة اإلعالميةو  

 جامعة جندوبة

 انقليزية األعمال 80149

 87.00 48 آداب

 - 16 اقتصاد وتصرف

 91.85 16 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

 انقليزية األعمال 81149

 78.43 17 آداب

 - 6 اقتصاد وتصرف

 88.81 6 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 انقليزية األعمال 82149 جامعة جندوبة

 88.63 19 آداب

 103.78 6 اقتصاد وتصرف

 122.72 6 بكالوريات أخرى
 

 دريس اللغة  اإلجاسة التطبيقية في

 االنقليعية في التعليم األساسي
 سنوات )أمد( 3

T=FG+Ang 

 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بتونسنسانيات في اإل

  ونسجامعة 

 التعليم األساسيتدريس اللغة االنقليزية في  10150

 109.25 19 آداب

 101.17 6 اقتصاد وتصرف

 126.95 6 بكالوريات أخرى

 

 الترجمةاإلجاسة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
 الترجمة 30147

 88.73 24 آداب

 79.14 7 اقتصاد وتصرف

 94.72 9 بكالوريات أخرى
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 لغة اإلداراتفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة  ونس المنار
 لغة االشارات 10119

 93.97 8 آداب

 98.27 12 تجريبية علوم

 95.53 7 بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة التطبيقية في الروسية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 
 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 سياحة و تراث 10153

 74.24 14 آداب

 101.62 2 بكالوريات أخرى
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  اإلجاسة التطبيقية في اإلسبانية
 سنوات )أمد( 3

 المادة اال تيارية اسبانية  جبارية                                    

T=FG+Esp 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة 

 جامعة منوبة
 اإلسبانية 10154

 87.40 19 آداب

 106.96 5 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة  ونس المنار
 تجارة دولية 11154

 79.47 22 آداب

 117.94 6 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
 تجارة دولية 70154

 101.65 25 آداب

 88.98 6 بكالوريات أخرى

 

 اإليطالية اإلجاسة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

 المادة اال تيارية  يطالية اجبارية

T=FG+It 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس 

 جامعة  ونس المنار
 تجارة دولية 10155

 100.18 22 آداب

 119.86 6 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
 اقتصاد وتصرف 20155

 89.95 16 آداب

 89.31 4 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بالمهدية

 جامعة المنستير

 تجارة دولية 30155

 88.61 22 آداب

 97.95 5 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
 سياحة و تراث 31155

 84.95 24 آداب

 103.97 6 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
50155 

 تجارة دولية

 اقتصاد وتصرف

 100.73 14 آداب

 105.90 4 بكالوريات أخرى

 

 األلمانية اإلجاسة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

 

  جبارية المادة اال تيارية ألمانية

T=FG+All 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس 

 جامعة  ونس المنار
 تجارة دولية 10156

 95.70 22 آداب

 107.17 6 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بالمهدية

 المنستيرجامعة 

 تجارة دولية 30156
 92.42 27 آداب

 85.42 7 بكالوريات أخرى

 

اإلجاسة التطبيقية في حفظ 

 الممتلكات ال قافية و رميمها 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالى لمهن التراث بتونس 

 جامعة  ونس
 حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها 10161

 70.78 20 آداب

 94.72 7 أخرى بكالوريات

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 حفظ اللوحات على القماش وترميمها 11161

 84.85 18 آداب

 87.36 6 بكالوريات أخرى

 بتونس للحضارة اإلسالميةالمعهد العالي 

 جامعة العيتونة
 حفظ الوثائق وترميمها 12161

 73.09 18 آداب

 77.86 6 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30161 

المحافظة على العقارات وترميمها )الصخور 

 المنحوتة، الفسيفساء، المساحات المزوقة(

 84.76 15 آداب

 91.62 5 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها 40161

 81.79 18 آداب

 - 6 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
50161 

 تهيئة الحجارة ومشتقاتها في الجنوب الشرقي 

 من البالد التونسية

 78.96 15 آداب

 - 5 بكالوريات أخرى
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 االجتماعفي علم 

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة  ونس
 العمل التنموي و المشاريع الصغرى 11163

 93.45 30 آداب

 93.53 14 اقتصاد وتصرف

 111.03 2 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40163 

 و الخدمة االجتماعيةالوساطة 

 التنمية المحلية و العمل المستقل

 92.10 27 آداب

 82.19 13 اقتصاد وتصرف

 86.18 2 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بقفصة اإلنسانياتفي 

 جامعة قفصة

60163 
 علم اجتماع المؤسسة

 تنمية الموارد البشرية للمؤسسة

 89.11 39 آداب

 - 18 اقتصاد وتصرف

 88.91 3 بكالوريات أخرى
 

  اإلجاسة التطبيقية

 في علم النفس الحركي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة  ونس
 علم النفس الحركي 10164

 92.17 10 آداب

 110.82 10 علوم تجريبية

 99.90 5 أخرىبكالوريات 
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 اإلجاسة التطبيقية في اآلثار
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس 

 جامعة  ونس المنار
 اآلثار  10167

 82.71 37 آداب

 95.62 2 بكالوريات أخرى

 اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروانكلية 

 جامعة القيروان
 التصرف في التراث األثري و تنميته 70167

 - 35 آداب

 - 2 بكالوريات أخرى
 

 اإلجاسة التطبيقية في الجغرافيا
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة  ونس
 التهيئة الترابية 10168

 86.13 7 آداب

 77.06 5 رياضيات

 84.08 2 تجريبية علوم

 71.23 16 اقتصاد وتصرف

 84.54 11 تقنيةالعلوم ال

 87.19 5 علوم اإلعالمية

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 الجغرافيا 11168

 80.97 7 آداب

 79.84 5 رياضيات

 87.14 2 تجريبية علوم

 80.12 17 اقتصاد وتصرف

 89.35 12 تقنيةالعلوم ال

 79.66 5 علوم اإلعالمية

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 جغرافية التهيئة و المحيط 30168

 92.22 4 آداب

 82.58 3 رياضيات

 93.97 2 تجريبية علوم

 77.42 10 اقتصاد وتصرف

 80.05 7 تقنيةالعلوم ال

 87.30 3 علوم اإلعالمية

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 الخرائطية 40168

 82.24 6 آداب

 - 4 رياضيات

 - 2 تجريبية علوم

 - 15 اقتصاد وتصرف

 86.94 11 تقنيةالعلوم ال

 - 4 علوم اإلعالمية
 

 التاريخاإلجاسة التطبيقية في 

 والتقنيات السمعية البصرية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة  ونس
 التاريخ والتقنيات السمعية البصرية 10169

 83.99 14 آداب

 84.05 6 بكالوريات أخرى

 

 في التراث اإلجاسة التطبيقية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالى لمهن التراث بتونس 

 جامعة  ونس
 الطبيعي التراث 10170

 79.40 50 آداب

 102.97 3 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 مهن التراث 30170

 77.59 27 آداب

 78.30 2 بكالوريات أخرى

 اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس كلية

 جامعة صفاقس
 مهن التراث 40170

 84.12 34 آداب

 106.49 2 بكالوريات أخرى
 

 التراث ال قافي اإلجاسة التطبيقية في

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 المعهد العالى لمهن التراث بتونس

 جامعة  ونس
 تثمين التراث الثقافي 10171

 75.94 43 آداب

 73.39 2 بكالوريات أخرى

 

 التراث  اإلجاسة التطبيقية في

 والتقنيات السمعية البصرية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

 التراث والتقنيات السمعية البصرية 80172

 74.61 17 آداب

 81.56 7 بكالوريات أخرى

 

 العخرفة  اإلجاسة التطبيقية في

 التراثية و قنيا ها

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

 جامعة القيروان
 الزخرفة التراثية وتقنياتها 70173

 - 20 آداب

 - 9 بكالوريات أخرى

 

اإلجاسة التطبيقية في فنون التراث 

 اإلسالمي
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 المعهد العالي ألصول الدين بتونس

 جامعة العيتونة
10260 

 فنون التراث اإلسالمي

 المطبقة على الفنون اإلسالمية االملتيميدي

 85.97 13 آداب

 83.35 2 رياضيات

 88.37 2 علوم تجريبية

 73.48 20 وتصرف اقتصاد

 90.19 2 تقنيةالعلوم ال

 92.39 4 عالميةعلوم اإل
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 اإلجاسة التطبيقية

 في التدخل االجتماعي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية 

 بتونس 

 قرطاج جامعة

10548 

 رعاية وإدماج

 تنمية محلية 

 التدخل مع األسرة والطفولة

 95.62 21 آداب

 

 لغات ويداب مرحلة  حضيرية 
 انقليعية( –عربية  –)فرنسية 

سنتان 

 

 

 للدراسات األدبية  التحضيريالمعهد 

  اإلنسانية بتونسوالعلوم 

 جامعة  ونس

(1) 

10198 
 آدابلغات و  مرحلة تحضيرية

 انقليزية(  –عربية  –)فرنسية 

 124.36 81 (4)آداب   

  بكالوريات أخرى

(4) 
27 139.88 

  مرحلة  حضيرية علوم إنسانية
 فلسفة( –جغرافيا  –) اريخ 

سنتان 

 

10199 
  مرحلة تحضيرية علوم إنسانية

 فلسفة( –جغرافيا  –)تاريخ 

 82.18 56 (2)آداب   

  بكالوريات أخرى

(3) 
19 78.49 

 

 مرحلة  حضيرية

 إختصاص عربيةلغات ويداب  

سنتان 


 

 
 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة

(1) 

11190 
 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص عربية( 

 110.37 23 (4)آداب   

  أخرىبكالوريات 

(4) 
8 99.87 

 

 مرحلة  حضيرية

 إختصاص فرنسيةلغات ويداب  

سنتان 


 

 
 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة

(1) 

11191 
 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص فرنسية(

 113.28 23 (4)آداب   

  بكالوريات أخرى

(4) 
8 136.64 

 

 مرحلة  حضيرية

 إختصاص انقليعيةلغات ويداب  

سنتان 


 

 
 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة

(1) 

11192 
 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص انقليزية(

 125.08 23 (4)آداب   

  بكالوريات أخرى

(4) 
8 150.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2016سنة في غرة سبتمبر  20أن ال يتجاوز سن الطالب)ة(  يشترط (1)

    ن تتوج باجتياز مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا أو مواصلة الدراسة في إطار السنة الثالثة من نظام اإلجازةيتدوم 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)     

A مادة اللغة العربية  جبارية : 

 سنة في تاريخ إجراء المناظرة والذين: 24يقبل بدار المعلمين العليا الطلبة الذين لم يتجاوز سنهم 

 )أنهوا بنجاح السنة الثانية من التعليم العالي في المواد األدبية ) العربية والفرنسيية واالنقليزيية : إجيازات أساسيية ومراحيل تحضييرية 

والعلييوم االنسييانية ) التيياريخ والجغرافيييا والفلسييفة : إجييازات أساسييية ومراحييل تحضيييرية( عيين طريييق منيياظرة وطنييية تجريهييا دار أ

 المعلمين العليا.

 كيميياء( ممين اجتيازوا بنجياح المنياظرة الوطنيية  -الفيزياء والفيزيياء -زاولوا دراستهم في اختصاصات العلوم األساسية ) الرياضيات

 للدخول إلى مدارس المهندسين وبعد نجاحهم في اختبارات الشفاهي بدار المعلمين العليا.

السينة األوليى مين المرحلية  –الترشيح لمنياظرة التبرييز ) السينة الثالثية إجيازة وتدوم الدراسة بدار المعلمين العليا ثالث  سنوات تفضي إلى 

التالمييذ اليذين أحيرزوا عليى  ن  ك يم  السنة الثانية  من المرحلة التحضيرية إلعيداد منياظرة التبرييز ( وي   –التحضيرية إلعداد مناظرة التبريز 

 التبريز واألحسن ترتيبا ومواظبة من سنة رابعة بطلب منهم وحسب إمكانيات المؤسسة وذلك للشروع في إعداد أطروحة دكتوراه.

 و تمكن دار المعلمين العليا كل الطلبة المنتدبين من ظروف دراسية طيبة مع إقامة ومنحة وتعدّ إلى اجتياز مناظرات التبريز.

 دار المعلمين العليا
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 ال نون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشي التربية و 2

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة األساسية

 في التربية البدنية

سنوات )أمد( 3  

T=FG 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية  

 بقصر السعيد

 جامعة منوبة

 التربية البدنية 10450

 102.36 153 رياضة

 بكالوريات أخرى

)*( 
17 136.02 

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية 

 بصفاقس

 جامعة صفاقس

 التربية البدنية 40450

 90.65 135 رياضة

أخرىبكالوريات   

)*( 
15 135.97 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة

 جامعة قفصة
 التربية البدنية 60450

 90.24 108 رياضة

 بكالوريات أخرى

)*( 
12 118.82 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف

 جامعة جندوبة
 التربية البدنية 80450

 86.46 204 رياضة

 بكالوريات أخرى

)*( 
23 122.20 

 

 اإلجاسة التطبيقية

 في التدريب الرياضي
سنوات )أمد( 3  

T=FG 

 
 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية 

 بقصر السعيد

 جامعة منوبة

 التدريب الرياضي 10448

 97.12 27 رياضة

 بكالوريات أخرى

)*( 
3 118.27 

 

 اإلجاسة التطبيقية

الرياضيفي التسيير   
سنوات )أمد( 3  

T=FG 

 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف

 جامعة جندوبة
80446 

ية الرياضية وتنظيم تإدارة البنى التح

 التظاهرات

 75.33 25 اقتصاد وتصرف

 93.97 3 بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة األساسية في المسرح

 و فنون العرض

 () سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للفن المسرحي بتونس 

 جامعة  ونس
10200 

 فنون الممثل

 مسرح الناشئة

جميع أنواع 

 البكالوريا
60 86.9 

 المعهد العالي للموسيقى و المسرح بالكاف

 جامعة جندوبة
80200 

 فنون الممثل

 التربية المسرحية

جميع أنواع 

 البكالوريا
42 74.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أنظر اإلجراءات  ).العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات 

 )*( يتضمن الجدول اآلتي اإلجراءات المتعلقة بالدخول إلى المعاهد العليا للرياضة و التربية البدنية  

 تخضع عملية التوجيه إلى شعبة التربية البدنية إلى الشروط التالية :

  شرط أساسي من ضمن الشروط الخاصة بعملية التوجيه الجامعي.في مادة التربية البدنية ك 20من  16اعتماد معدل 

 على  يتم تسجيل الطلبة الموجهين للدراسة بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية على إثر النجاح في االختبار الطبي المعمق الذي يتعين

بعد الحصول على موعد   2016أوت  21و 03ن المترشح إجراؤه في أحد مراكز الطب وعلوم الرياضة خالل الفترة المتراوحة بي

مسبق بالهاتف من المركز األقرب إليه من بين المراكز الواردة بالجدول أسفله، و ال تعتبر عملية التوجيه الجامعي نهائية إال في صورة 

 سالمة المترشح إثر الفحص الطبي المعمق.

 

 رقم الها ف العنوان مركع الطب وعلوم الرياضة

 277 237 71 - 977 237 71 المنزه -محمد علي عقيد  شارع تونس

 772 205 78 7100الكاف  -طريق بوليفة  الكاف

 353 680 74 صفاقس  - 3طريق المطار كلم  صفاقس

 530 200 76 2100قفصة   - 2طريق توزر كلم  قفصة

 :الوثائق الالسمة للقيام بالفحل الطبي

 بطاقة التعريف الوطنية. 

 .صورة شمسية 

 .الملف الصحي المدرسي 

 ( تدفع كمعلوم إجراء الفحص الطبي مباشرة لدى المركز المعني.15دينارا ) مبلغ خمسة عشر 

 المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية  بالنسبة لبكالوريا غير الرياضة   )*(
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والتنشي ال نون والسياحة والصحافة والرياضة التربية و 2  

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة األساسية

 في الموسيقى و العلوم الموسيقية
 سنوات )أمد ( 3

() 

T=FG 

 

 المعهد العالي للموسيقى بتونس

 جامعة  ونس
10201 

 موسيقى وعلوم موسيقية

 أداء الموسيقى العربية 

 أداء الموسيقى الغربية 

جميع أنواع 

 البكالوريا
80 79.60 

 المعهد العالي للموسيقى بسوسة

 جامعة سوسة
 الموسيقى والعلوم الموسيقية  30201

جميع أنواع 

 البكالوريا
64 75.17 

 المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

 جامعة صفاقس
 موسيقيةموسيقى وعلوم  40201

جميع أنواع 

 البكالوريا
100 76.62 

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
 موسيقى وعلوم موسيقية 50201

جميع أنواع 

 البكالوريا
28 81.34 

 المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة

 جامعة قفصة
 موسيقى وعلوم موسيقية 60201

جميع أنواع 

 البكالوريا
30 80.37 

 المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف

 جامعة جندوبة
80201 

 موسيقى وعلوم موسيقية 

 أداء الموسيقى العربية 

 أداء الموسيقى الغربية

جميع أنواع 

 البكالوريا
42 83.85 

 

 اإلجاسة األساسية

 ()  في الموسيقى و اآلدا 

 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي للموسيقى بسوسة

 سوسةجامعة 
 الموسيقى و اآلداء 30205

جميع أنواع 

 البكالوريا
64 75.10 

 

 اإلجاسة األساسية

 في الفنون التشكيلية
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

 جامعة  ونس
10202 

 التصوير الفتوغرافي  

 خزف  -رسم        

 حفر  -نحت       

 80.96 22 آداب

 95.95 66 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل

 جامعة قرطاج
 نحت - حفر –خزف  –رسم زيتي  20202

 73.96 35 آداب

 73.82 104 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
 رسم-خزف –حفر  –نحت   -فنون وسائطية  30202

  

 73.09 17 آداب

 73.80 50 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
 خزف -رسم  –نسيج  –حفر  –نحت  40202

 77.88 25 آداب

 77.00 75 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
 نحت -خزف    -رسم زيتي  50202

 73.79 16 آداب

 85.26 49 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين

 جامعة قابس
 التصوير الفتوقرافي –نسيج  –نحت  –خزف  51202

 88.19 10 آداب

 - 30 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

 جامعة القيروان
 خزف 70202

 86.53 6 آداب

 - 17 بكالوريات أخرى
 

 اإلجاسة األساسية 

 في التصميم
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

 جامعة  ونس
10207 

 الفضاء:هندسة داخلية

 المنتوج: االبتكار الصناعي

 الصورة: اشهار خطي

 90.95 19 آداب

 101.62 56 بكالوريات أخرى

 و كنولوجيات التصميم المدرسة العليا لعلوم

 جامعة منوبة
11207 

 الصورة : االشهار الخطي

 الصورة : إشهار سمعي بصري

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 الفضاء :  السينوغرافيا

 المنتوج : ابتكار حرفي

 المنتوج : ابتكار صناعي

 المنتوج : تعليب

 المنتوج : أثاث 

 99.35 25 آداب

 121.25 75 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30207 

 المنتوج: االبتكار الصناعي

 الصورة: اشهار خطي

 الفضاء: هندسة داخلية

 93.48 11 آداب

 101.60 33 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40207 

 الفضاء:هندسة داخلية

 االبتكار الصناعي المنتوج:

 الصورة: اشهار خطي

 82.03 36 آداب

 101.94 108 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
50207 

 الفضاء:هندسة داخلية

 الصورة: اشهار خطي

 77.94 14 آداب

 76.94 43 بكالوريات أخرى

 بوسيدالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي 

 جامعة القيروان
60207 

 الفضاء:هندسة داخلية

 المنتوج : ابتكار صناعي

 86.54 11 آداب

 88.32 33 بكالوريات أخرى

 
(.أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  ) 

 www.orientation.tnعلى مواعيد االختبارات ومحتوياتها بصفة مبكرة ينصح بزيارة الموقع  لإلطالع       

  

http://www.orientation.tn/
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ال نون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشي التربية و 2  

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة األساسية

 () في علوم اإلعالم واال صال
   سنوات )أمد( 3

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

 

 معهد الصحافة وعلوم األخبار

 جامعة منوبة
 علوم اإلعالم واالتصال 10220

 108.47 42 آداب

 101.12 11 وتصرف اقتصاد

 108.01 18 *بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة األساسية 

 في علوم المعلومات

 سنوات )أمد( 3

T=FG+F 

 

 المعهد العالي للتوثيق بتونس

 جامعة منوبة
 علوم المعلومات 10361

 102.62 13 آداب

 102.97 20 بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة األساسية 

 في الوساطة و  قنيات 

 () التنشيط ال قافي 
  سنوات )أمد ( 3

T=FG  

 تربية بدنية إجبارية

 

 المعهد العالي للتنشيط الشبابي وال قافي 

 ببئر الباي

 جامعة  ونس

 الوساطة وتقنيات التنشيط الثقافي 10443

 94.82 45 آداب

 94.85 11 بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة األساسية في  ربية الطفل

 () سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج درمش 

 جامعة قرطاج
 تربية الطفل 10470

 97.82 26 آداب

 112.60 9 بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة األساسية 

 في التربية المختصة
  سنوات )أمد( 3

T=FG  

 تربية بدنية اجبارية 

 

 المعهد العالي للتربية المختصة 

 جامعة منوبة
10473 

 الشيخوخةدراسة 

 اإلعاقة

 عدم التكيف االجتماعي

جميع أنواع 

 البكالوريا
70 96.65 

 

 اإلجاسة التطبيقية

 في التنشيط السياحي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 التربية البدنية إجبارية

 

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في 

 اإلنسانيات بالمهدية

 جامعة المنستير 

 التنشيط السياحي 30440

 92.97 16 آداب

 - 5 رياضة

 98.17 5 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في 

 اإلنسانيات بسبيطلة

 جامعة القيروان

 وارشاد سياحي  التنشيط السياحي 70440

 71.66 26 آداب

 - 9 رياضة

 100.52 9 بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة التطبيقية في التنشيط 

 السياحي وال قافي
 سنوات )أمد( 3

T=FG 
 التربية البدنية إجبارية

 
 المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف

 جامعة جندوبة
 التنشيط السياحي والثقافي 80442

 78.07 22 آداب

 - 7 رياضة

 74.85 7 بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في الفنون التشكيلية 
 ( سنوات )أمد 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل 

 جامعة قرطاج
20249 

 بلور   -نسج  -خزف 

 التصوير الفوتوغرافي

 73.01 10 آداب 

 78.23 31 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة 

 جامعة سوسة
 لتصوير الفوتوغرافيا 30249

 74.13 7 آداب 

 87.75 20 أخرىبكالوريات 

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس 

 جامعة صفاقس
40249 

 فسيفساء 

 لتصوير الفوتوغرافيا

 84.01 20 آداب 

 81.15 60 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس 

 جامعة قابس
 فوتوغرافيا  -خزف 50249

 75.37 6 آداب 

 - 17 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين 

 جامعة قابس
51249 

 حفر   -نسج  -خزف 

 التصوير الفوتوغرافي

 - 15 آداب 

 - 45 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان 

 جامعة القيروان
 فسيفساء - نسج  - بلور  - خزف 70249

 75.83 11 آداب 

 - 33 أخرىبكالوريات 

 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة 

 جامعة جندوبة
 نحت -خزف  80249

 - 8 آداب 

 - 23 بكالوريات أخرى

 
 
 
 

 
(.أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  ) 

 www.orientation.tnعلى مواعيد االختبارات ومحتوياتها بصفة مبكرة ينصح بزيارة الموقع  لإلطالع       

 )*(  مادة اللغة العربية إجبارية 

http://www.orientation.tn/
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ال نون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشي التربية و 2  

والجامعةالـمؤسســة  اإلجاسات والمقاييس  التخصصات الرمع 
نوع 

 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجاسة التطبيقية

 في علوم التربية

() (□) 

 سنوات )أمد ( 3

 

 

T = FG + (A+ F)/2 

 

 

 

 

 

 

 
A  اللغة العربية : 

F اللغة الفرنسية : 

 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بعغوان 

 جامعة  ونس

 علوم التربية 20477

 120 آداب 

- 

 60 رياضيات

 120 علوم تجريبية 

 20 اقتصاد وتصرف

 20 علوم التقنية ال

 60 علوم اإلعالمية 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بالمهدية 

 جامعة المنستير

 علوم التربية 30477

 150 آداب 

- 

 75 رياضيات

 150 علوم تجريبية 

 25 اقتصاد وتصرف

 25 علوم التقنية ال

 75 علوم اإلعالمية 

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
 علوم التربية 50477

 120 آداب 

- 

 60 رياضيات

 120 علوم تجريبية 

 20 اقتصاد وتصرف

 20 علوم التقنية ال

 60 علوم اإلعالمية 

 المعهد العالي لعلوم و كنولوجيا الطاقة بقفصة

 جامعة قفصة
 علوم التربية 60477

 150 آداب 

- 

 75 رياضيات

 150 علوم تجريبية 

 25 اقتصاد وتصرف

 25 علوم التقنية ال

 75 علوم اإلعالمية 

 المعهد العالي للعلوم االنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
 علوم التربية 80477

 120 آداب 

- 

 60 رياضيات

 120 علوم تجريبية 

 20 اقتصاد وتصرف

 20 علوم التقنية ال

 60 علوم اإلعالمية 

 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بالكاف 

 جامعة جندوبة

 علوم التربية 81477

 105 آداب 

- 

 53 رياضيات

 105 علوم تجريبية 

 17 اقتصاد وتصرف

 17 علوم التقنية ال

 53 علوم اإلعالمية 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

( أنظر اإلجراءات العامة  ).المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات 

 www.orientation.tnعلى مواعيد االختبارات ومحتوياتها بصفة مبكرة ينصح بزيارة الموقع  لإلطالع       

 .2016سنة في غرة أكتوبر  21السن القصوى   (□)

 2016أوت  15و 01االختبارات تجرى في الفترة المتراوحة بين        

  

http://www.orientation.tn/


39 

 

 

ال نون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشي التربية و 2  

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في التصميم
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 
 المدرسة العليا لعلوم و كنولوجيات التصميم

 جامعة منوبة
10241 

 الفضاء: الهندسة الداخلية

 المنتوج: االبتكار الصناعي

 الصورة: االشهار الخطي

 92.27 25 آداب

 95.05 75 بكالوريات أخرى

 الجميلة بنابلالمعهد العالي للفنون 

 جامعة قرطاج
20241 

 الصورة : االشهار الخطي

 الصورة : إشهار سمعي بصري

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 تصميم الفضاء

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 82.50 15 آداب

 98.45 45 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30241 

 إشهار سمعي بصريالصورة : 

 الصورة : االشهار الخطي

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 المنتوج : ابتكار صناعي

 90.44 11 آداب

 95.05 33 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير

 جامعة المنستير
31241 

 المنتوج: التصميم على األقمشة

 التصميم وتنفيذ المالبسالمنتوج: 

 المنتوج: مكمالت الموضة

 74.45 21 آداب

 72.19 62 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية 

 جامعة المنستير
32241 

 الصورة : االشهار الخطي

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 المنتوج : مصوغ

 إبتكار صناعيالمنتوج : 

 71.44 38 آداب

 70.88 113 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40241 

 الصورة: اإلشهار السمعي البصري

 المنتوج : أثاث

 المنتوج :اإلكساء

 76.00 19 آداب

 78.55 57 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
50241 

 الصورة: اإلشهار السمعي البصري

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 77.38 14 آداب

 72.00 43 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين 

 جامعة قابس
51241 

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 المنتوج : مصوغ

 الصورة: اإلشهار السمعي البصري

 هندسة داخليةالفضاء: 

 81.76 25 آداب

 91.95 75 بكالوريات أخرى

 

 المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة

 جامعة قفصة
60241 

 الصورة : االشهار الخطي

 الصورة : اإلشهار السمعي البصري

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 الفضاء :  السينوغرافيا

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 صناعي المنتوج : ابتكار

 المنتوج : تعليب

 المنتوج : أثاث

 77.10 18 آداب

 82.50 53 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوسيد

 جامعة القيروان
61241 

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 المنتوج : أثاث

 المنتوج: االبتكار الحرفي

 المنتوج : مصوغ

 الصورة : االشهار الخطي

 83.59 14 آداب

 93.89 42 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

 جامعة القيروان
70241 

 المنتوج: ابتكار صناعي

 المنتوج:  ابتكار حرفي

 المنتوج:  أثاث

 المنتوج:  مصوغ

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 الصورة: إشهار خطي

 الصورة: رسم إباني وشريط مصور

 الرسوم المتحركةالصورة: 

 74.75 17 آداب

 77.59 50 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

 جامعة القيروان
71241 

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 المنتوج : ابتكار حرفي

 المنتوج : أثاث

 المنتوج: تصميم صناعي

 المنتوج: لف وتعليب

 الصورة: إشهار خطي

 82.57 15 آداب

 84.17 44 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة 

 جامعة جندوبة
80241 

 المنتوج : ابتكار حرفي

 المنتوج : مصوغ

 الصورة: إشهار خطي

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 86.73 18 آداب

 72.92 53 بكالوريات أخرى
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ال نون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشي التربية و 2  

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

  البكالوريا

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة التطبيقية

 () في التنشيط 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 البدنية إجباريةالتربية 

 

 المعهد العالي للتنشيط الشبابي وال قافي 

 ببئر الباي

 جامعة  ونس

 التنشيط الشبابي 10441

 التنشيط الثقافي

 94.75 50 آداب

 91.95 17 رياضة

 98.45 17 بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة التطبيقية

 في المرافقة التربوية للطفل

 ()  سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج درمش

 جامعة قرطاج
 المرافقة التربوية للطفل 10471

 91.32 50 آداب

 95.67 17 بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة التطبيقية في الصحافة 
 ()سنوات )أمد(    3

 

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

 
 معهد الصحافة وعلوم األخبار 

 جامعة منوبة  
 الصحافة  10611

 109.11 37 آداب

 104.41 37 *بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة التطبيقية في اال صال 
 ()سنوات )أمد(   3

 

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

 
 معهد الصحافة وعلوم األخبار 

 جامعة منوبة  
 اتصال 10612

 102.27 37 آداب

 104.97 37 *بكالوريات أخرى

 

اإلجاسة التطبيقية في التنمية 

 ()واإلدارة السياحية   
  سنوات )أمد( 3

T= FG+(F+Ang)/2 

 
 معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي ظريف

 جامعة قرطاج
 تقنيات السياحة 10451

 102.40 14 آداب

 87.95 94 وتصرف اقتصاد

 107.91 12 بكالوريات أخرى

 

اإلدارة   اإلجاسة التطبيقية في

 ()و كنولوجيات الفندقة  
  سنوات )أمد( 3

T= FG+(F+ Ang)/2 

 
 معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي ظريف

 جامعة قرطاج
 الفندقة 10453

 100.90 14 آداب

 87.04 94 وتصرف اقتصاد

 106.63 12 بكالوريات أخرى

 

في  قنيات  اإلجاسة التطبيقية

 ()المسرح وفنون العرض  
  سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي لل ن المسرحي بتونس

 جامعة تونس
 فنون العرائس 10235

جميع أنواع 

 البكالوريا
40 74.03 

 

 اإلجاسة التطبيقية

   ()في  قنيات إلتقاط الصوت  
  سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي للموسيقى بسوسة

 سوسة جامعة
 تقنيات إلتقاط الصوت   30246

 87.11 8 رياضيات

 73.84 8 علوم تجريبية

 86.77 8 علوم التقنيةال

 80.28 8 عالميةعلوم اإل
 

 اإلجاسة التطبيقية

 في السينما والسمعي البصري  
 () سنوات )أمد (   3

T=FG 

 

 بمنوبة  االمعهد العالي لفنون الملتيميدي

 منوبةجامعة 
10265 

 

 إدارة التصوير 

 التركيب  

 الصوت 

 94.41 15 آداب

 103.15 15 رياضيات

 110.27 7 علوم تجريبية

 93.68 19 وتصرف اقتصاد

 106.12 7 علوم التقنيةال

 107.60 11 عالميةعلوم اإل
60 

 اإلجاسة التطبيقية

 في فنون الملتيميديا
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 

 بمنوبة  االمعهد العالي لفنون الملتيميدي

 جامعة منوبة
 تواصل تعددي الوسائط 10622

 110.12 4 آداب

 105.72 14 رياضيات

 103.72 7 علوم تجريبية

 93.15 11 وتصرف اقتصاد

 113.52 4 علوم التقنيةال

 107.97 32 عالميةعلوم اإل
 

التطبيقية في التوثيق اإلجاسة 

 وعلوم المكتبات واألرديف
 سنوات )أمد( 3

T=FG+F 

 
 المعهد العالي للتوثيق بتونس 

 جامعة منوبة

 

 التوثيق وعلوم المكتبات واألرشيف 10363

 94.80 54 آداب

 99.98 9 بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 التصرف اإللكترونيفي 

 في  المعلومات والوثائق 
 (أمد )سنوات  3

T=FG+F 

 

 المعهد العالي للتوثيق بتونس 

 جامعة منوبة

 

 التصرف اإللكتروني في  المعلومات والوثائق 10362

 97.52 16 العلوم التقنية

 100.45 24 علوم اإلعالمية

 94.97 14 بكالوريات أخرى

 

( أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب  ).اختبارات                                                               

 )*(  مادة اللغة العربية مادة إجبارية
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 الحقوق والعلوم القــــــانونية 3

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة األساسية في القانون
 سنوات )أمد( 3

 
T = FG 

 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

 جامعة  ونس المنار
10301 

 

 قانون عام

 قانون خاص

 

 114.14 87 آداب

 105.42 19 اقتصاد وتصرف

 133.13 19 بكالوريات أخرى

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية 

 بتونس 

 جامعة قرطاج 

11301 

 

 قانون عام

 قانون خاص

 

 125.37 83 آداب

 118.07 18 اقتصاد وتصرف

 147.33 18 بكالوريات أخرى

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 

 جامعة سوسة
30301 

 

 قانون عام

 قانون خاص

 110.26 165 آداب

 95.23 35 اقتصاد وتصرف

 125.64 35 بكالوريات أخرى

 كلية الحقوق بصفاقس 

 جامعة صفاقس 
40301 

 

 قانون عام

 قانون خاص

 96.75 152 آداب

 69.69 33 اقتصاد وتصرف

 104.33 33 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 

 جامعة قابس
50301 

 قانون عام

 

 106.54 32 آداب

 85.04 7 اقتصاد وتصرف

 100.92 7 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات القانونية 

 والسياسية بالقيروان 

 جامعة القيروان

70301 
 قانون عام

 قانون خاص

 92.10 48 آداب

 82.90 10 اقتصاد وتصرف

 101.26 10 بكالوريات أخرى

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف 

 بجندوبة 

 جامعة جندوبة 

80301 

 

 قانون عام

 قانون خاص

 

 92.04 105 آداب

 73.59 23 اقتصاد وتصرف

 97.94 23 بكالوريات أخرى
 

 اإلجاسة التطبيقية في القانون
 سنوات )أمد( 3

 
T = FG 

 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

 جامعة  ونس المنار
10341 

 المنازعات اإلدارية والجبائية 

 قانون المؤسسة واألعمال

 قانون الشؤون العقارية

 104.91 53 آداب

 96.75 11 اقتصاد وتصرف

 109.46 11 بكالوريات أخرى

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية 

 بتونس 

 جامعة قرطاج

11341 

 القانون الجبائي

 قانون التجارة الدولية

 النزاعات االدارية والجبائية

 111.92 36 آداب

 106.79 8 اقتصاد وتصرف

 119.70 8 بكالوريات أخرى

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 

 سوسةجامعة 
30341 

 المنازعات  اإلدارية و الجبائية

 قانون خاص 

 جباية المؤسسة 

 قانون الموارد البشرية

 98.97 165 آداب

 92.76 35 اقتصاد وتصرف

 105.67 35 بكالوريات أخرى

 كلية الحقوق بصفاقس 

 جامعة صفاقس
40341 

 قانون الشؤون العقارية 

 قانون المؤسسة واألعمال 

 جباية المؤسسة 

 المنازعات اإلدارية والجبائية

 89.39 93 آداب

 73.64 20 اقتصاد وتصرف

 91.45 20 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 

 جامعة قابس 
50341 

 قانون المؤسسة واألعمال

 جباية المؤسسة 

 95.27 52 آداب

 79.99 11 اقتصاد وتصرف

 81.37 11 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات القانونية 

 والسياسية بالقيروان 

 جامعة القيروان

70341 

 قانون الشؤون العقارية 

 قانون المؤسسة واألعمال

 جباية المؤسسة 

 قانون التجارة الدولية

 المنازعات اإلدارية والجبائية

 90.29 57 آداب

 76.66 12 اقتصاد وتصرف

 82.61 12 بكالوريات أخرى

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 والتصرف بجندوبة 

 جامعة جندوبة

 قانون المؤسسة و األعمال 80341

 86.83 47 آداب

 79.89 10 اقتصاد وتصرف

 70.76 10 بكالوريات أخرى

 

اإلجاسة التطبيقية في القانون 

 االجتماعي
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 
المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية 

 بتونس 

 جامعة قرطاج

 96.50 27 آداب القانون االجتماعي 10345
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 العلوم اال تصادية وعلوم التصرف 4

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة األساسية 

 في االقتصاد 
 سنوات )أمد ( 3

T = FG 

 
 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 جامعة  ونس المنار 
10312 

 االقتصاد الكمي

 االقتصاد والمالية الدولية

 النقد والمالية والبنك

 131.15 10 رياضيات

 115.57 10 علوم تجريبية 

 104.02 59 اقتصاد وتصرف

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية 

 بتونس 

 جامعة  ونس 

11312 

 النقد والمالية والبنك

 الكمياالقتصاد 

 االقتصاد االداري والصناعي

 133.40 8 رياضيات

 129.09 8 علوم تجريبية 

 107.64 48 اقتصاد وتصرف

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة

 منوبةجامعة 
12312 

 النقد و المالية و البنك

 االقتصد والمالية الدولية

 االقتصاد الكمي

 131.34 11 رياضيات

 118.50 11 علوم تجريبية 

 102.61 63 اقتصاد وتصرف

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 قرطاج  جامعة 
20312 

 االقتصاد الكمي

 النقد والمالية والبنك

 108.15 20 رياضيات

 100.72 20 علوم تجريبية 

 90.62 113 اقتصاد وتصرف

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
30312 

 النقد و المالية و البنك

 االقتصاد الكمي

 االاقتصاد االداري والصناعي

 98.17 35 رياضيات

 100.68 35 علوم تجريبية 

 92.50 201 اقتصاد وتصرف

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية

 جامعة المنستير
31312 

 االقتصاد والمالية الدولية

 النقد والمالية والبنك

 االقتصاد الكمي

 89.06 24 رياضيات

 87.62 24 علوم تجريبية 

 83.47 139 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
32312 

 االقتصاد الكمي

 االقتصاد والمالية الدولية 

 122.56 9 رياضيات

 119.62 9 علوم تجريبية 

 102.32 52 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة 

 جامعة سوسة 
33312 

  

 القتصاد والمالية الدوليةا 

  

 101.00 13 رياضيات

 105.74 13 علوم تجريبية 

 94.85 73 اقتصاد وتصرف

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40312 

 والبنك والمالية النقد

 اإلقتصاد والمالية الدولية

 االقتصاد االداري والصناعي

 85.33 17 رياضيات

 79.95 17 علوم تجريبية 

 69.25 98 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

 جامعة صفاقس
 االقتصاد الكمي 41312

 73.97 11 رياضيات

 75.80 11 علوم تجريبية 

 75.07 60 اقتصاد وتصرف

 التجارية بصفاقسالعليا معهد الدراسات 

 جامعة صفاقس
 االقتصاد الكمي  42312

 101.45 11 رياضيات

 107.67 11 علوم تجريبية 

 71.68 62 اقتصاد وتصرف

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس
43312 

 االقتصاد والمالية الدولية

 النقد والمالية والبنك

 95.07 11 رياضيات

 97.62 11 علوم تجريبية 

 71.55 63 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
50312 

 النقد والمالية والبنك 

 االقتصاد والمالية الدولية 

 االقتصاد الكمي 

 85.35 13 رياضيات

 74.21 13 علوم تجريبية 

 75.08 72 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة 
 النقد والمالية والبنك 60312

 84.37 11 رياضيات

 79.89 11 علوم تجريبية 

 82.61 62 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

80312 
 النقد والمالية والبنك

 االقتصاد والمالية الدولية

 81.17 20 رياضيات

 82.64 20 علوم تجريبية 

 68.72 117 اقتصاد وتصرف
 

 اإلجاسة األساسية 

 في االقتصاد والمالية اإلسالمية 
 سنوات )أمد ( 3

T = FG 

 

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
 االقتصاد والمالية اإلسالمية 40313

 81.88 20 رياضيات

 89.14 25 علوم تجريبية 

 80.07 54 اقتصاد وتصرف

 

 اإلجاسة األساسية 

  التصرففي 
 (أمد )سنوات  3

 
T = FG 

 
 والتصرف بتونس االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة  ونس المنار
10318 

 التسويق                /        إدارة األعمال 

 المحاسبة                         /       المالية 

 134.87 11 رياضيات

 131.25 11 علوم تجريبية 

 120.42 66 وتصرف اقتصاد

 معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

 قرطاج جامعة 
11318 

 المالية /         الدراسات العليا التجارية

 التسويق                   /     إدارة األعمال

 158.97 32 رياضيات

 158.06 35 علوم تجريبية 

 133.96 201 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للتصرف بتونس 

 جامعة  ونس
12318 

 التسويق                        /   المحاسبة

 المالية                 /   إدارة األعمال 

 التصرف في الموارد البشرية

 150.89 18 رياضيات

 151.37 20 علوم تجريبية 

 136.93 113 وتصرف اقتصاد

والتجارية  االقتصاديةالمدرسة العليا للعلوم 

 بتونس 

 جامعة  ونس

13318 
 التسويق         /       إدارة األعمال

 المالية               /       المحاسبة

 144.74 10 رياضيات

 139.71 11 علوم تجريبية 

 126.07 64 وتصرف اقتصاد

  
 يعتبر مؤدرا  قريبيا ال غير 2015مجموع نقاط يخر موجه لسنة 
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 اإلجاسة األساسية 

 في التصرف 
 سنوات  )أمد( 3

 
T = FG 

 المعهد العالي للمحاسبة  

 المؤسسات بمنوبةوإدارة 

 جامعة منوبة

14318 
 المحاسبة

 التصرف في الموارد البشرية

 إدارة أعمال

 136.69 29 رياضيات

 123.13 31 علوم تجريبية 

 111.22 179 وتصرف اقتصاد

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة

 جامعة منوبة
15318 

 المالية

 التسويق

 إدارة أعمال

 137.00 16 رياضيات

 134.07 18 علوم تجريبية 

 118.74 101 وتصرف اقتصاد

 المعهد الوطني للشغل 

 والدراسات االجتماعية بتونس

 جامعة قرطاج

 إدارة أعمال 16318

 125.15 3 رياضيات

 114.50 4 علوم تجريبية 

 108.42 20 وتصرف اقتصاد

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 قرطاج جامعة 
20318 

 المالية

 المحاسبة

 التسويق

 114.95 25 رياضيات

 109.52 27 علوم تجريبية 

 95.25 155 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنعرت

 قرطاج جامعة 
 الماليــة 21318

 130.88 6 رياضيات

 116.89 6 علوم تجريبية 

 115.35 35 وتصرف اقتصاد

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
30318 

 المالية

 لتسويق

 المحاسبة

 إدارة األعمال

 112.57 40 رياضيات

 110.37 44 علوم تجريبية 

 95.95 252 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للتصرف بسوسة 

 جامعة سوسة
31318 

 المحاسبة

 إدارة األعمال

 التسويق

 المالية

 136.15 12 رياضيات

 136.07 13 علوم تجريبية 

 122.16 75 وتصرف اقتصاد

 معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة

 جامعة سوسة
32318 

 المحاسبة

 المالية

 الدراسات التجارية العليا 

 154.42 12 رياضيات

 159.00 12 علوم تجريبية 

 134.92 72 وتصرف اقتصاد

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية

 جامعة المنستير
 الماليـة 33318

 إدارة األعمال

 93.37 35 رياضيات

 95.23 38 علوم تجريبية 

 89.83 219 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة

 جامعة سوسة
34318 

 التصرف الجبائي

 المحاسبة

 المالية

 120.57 14 رياضيات

 112.65 15 علوم تجريبية 

 109.70 87 وتصرف اقتصاد

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40318 

 المحاسبة

 التسويق

 المالية

 التصرف في اإلنتاج

 التصرف الكمي

 إدارة األعمال

 106.27 29 رياضيات

 107.29 31 علوم تجريبية 

 102.80 182 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

 جامعة صفاقس
41318 

 الماليـة

 المحاسبة

 إدارة األعمال

 التصرف الجبائي

 100.41 14 رياضيات

 100.12 15 علوم تجريبية 

 93.23 88 وتصرف اقتصاد

 التجارية بصفاقسالعليا معهد الدراسات 

 جامعة صفاقس
42318 

 الدراسات التجارية العليا

 التصرف في الموارد البشرية

 المالية

 التسويق

 المحاسبة

 141.53 22 رياضيات

 135.48 23 علوم تجريبية 

 109.43 135 وتصرف اقتصاد

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس
43318 

 الماليـة

 المحاسبة

 التسويق

 التصرف في الموارد البشرية

 122.06 22 رياضيات

 122.11 23 علوم تجريبية 

 120.32 135 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للتصرف بقابس 

 جامعة قابس 
50318 

 التسويق

 المحاسبة

 الماليــة

 إدارة األعمال

 91.22 16 رياضيات

 94.69 18 علوم تجريبية 

 97.48 102  وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
60318 

 إدارة األعمال

 المالية

 المحاسبة

 االنتاج واللوجستيك

 82.09 12 رياضيات

 84.03 13 علوم تجريبية 

 71.60 75 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
 إدارة األعمال 70318

 المالية

 80.44 12 رياضيات

 75.89 14 علوم تجريبية 

 86.16 78 وتصرف اقتصاد

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف 

 جامعة جندوبة  -  بجندوبة
80318 

 المالية

 التسويق

 المحاسبة

 73.01 20 رياضيات

 73.22 21 علوم تجريبية 

 86.10 124 اقتصاد وتصرف
 

 ()باكالوريوس أعمال    
 سنوات    4

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

 
 المعهد العالي لألعمال بتونس

 جامعة  ونس
 باكالوريوس أعمال 10377

 150.57 100 رياضيات

 150.02 60 علوم تجريبية 

 115.92 20 وتصرف اقتصاد

 118.25 20 علوم اإلعالمية

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

(.أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  ) 
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 اإلجاسة التطبيقية 

  االقتصادفي 
 (أمد )سنوات  3

 
T = FG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المعهد العالي للتصرف بتونس 

 جامعة  ونس
 : تقنيات التجارة الدولية التجارة 10386

 146.77 6 رياضيات

 140.08 6 علوم تجريبية 

 112.83 68 وتصرف اقتصاد

والتجارية  االقتصاديةالمدرسة العليا للعلوم 

 بتونس 

 جامعة  ونس

 : تقنيات التجارة الدولية  التجارة 11386

 123.72 8 رياضيات

 122.80 7 علوم تجريبية 

 102.53 85 وتصرف اقتصاد

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة 

 جامعة منوبة
 : تقنيات التجارة الدولية التجارة 12386

 128.56 5 رياضيات

 115.70 4 علوم تجريبية 

 102.43 54 وتصرف اقتصاد

 والتصرف بتونس االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة  ونس المنار
13386 

 : التقنيات البنكية والماليةبنك، ماليةنأمين، 

: هندسة المخاطر في نأمين، بنك، مالية 

 المالية والتأمين والبنك

 : تقنيات التجارة الدولية   التجارة

 124.77 5 رياضيات

 119.01 4 علوم تجريبية 

 102.77 54 وتصرف اقتصاد

 والتصرف بنابل االقتصاديةكلية العلوم 

 قرطاج جامعة 
20386 

 : تقنيات التجارة الدولية التجارة

 والمالية التأمين والبنك: نأمين، بنك، مالية

 103.46 10 رياضيات

 99.50 9 علوم تجريبية 

 89.42 107 وتصرف اقتصاد

 والتصرف بالمهدية االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة المنستير
  تأمين، بنك، مالية 30386

 86.16 9 رياضيات

 88.90 8 علوم تجريبية 

 83.65 96 وتصرف اقتصاد

 كلية العلوم االقتصادية و التصرف بسوسة 

 جامعة سوسة
31386 

 تقنيات مالية وتأمين:  تأمين، بنك، مالية

 عالقات تجارية دوليةتجارة : ال

 96.12 15 رياضيات

 97.79 13 علوم تجريبية 

 89.19 163 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للنقل و خدمات اال صال بسوسة

 جامعة سوسة
32386 

   تخطيط النقل اقتصاد النقل واللوجستية:  

 الجهوية والتنمية 

 النقل البحري اقتصاد النقل واللوجستية:  

 والتصرف في الموانئ

 النقل والتجاة الدوليةاقتصاد النقل واللوجستية:    

 - 5 رياضيات

 - 4 علوم تجريبية 

 - 51 وتصرف اقتصاد

 والتصرف بصفاقس االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة صفاقس
40386 

 : تقنيات التجارة الدولية التجارة

: الهندسة االقتصادية تأمين، بنك، مالية

 والمالية

 : البنوك والتأمينتأمين، بنك، مالية

 76.72 18 رياضيات

 73.52 15 علوم تجريبية 

 69.50 187 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس 

 جامعة صفاقس
42386 

اقتصاد النقل واللوجستية: نظم النقل 

 واللوجستيك

 77.60 4 رياضيات

 90.50 4 علوم تجريبية 

 70.10 46 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
50386 

: هندسة المعلومات تأمين، بنك، مالية

 االقتصادية واإلحصاء 

 83.41 7 رياضيات

 - 6 علوم تجريبية 

 73.69 72 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
 : البنوك والتأمين تأمين، بنك، مالية 70386

 94.27 3 رياضيات

 93.57 2 علوم تجريبية 

 81.37 27 وتصرف اقتصاد

والتصرف  واالقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

80386 

 : تقنيات التأمينتأمين، بنك، مالية

 : تقنيات التجارة الدولية   التجارة

:هندسة المخياطر فيي الماليية تأمين، بنك، مالية

 والتأمين والبنك

 81.14 6 رياضيات

 89.55 5 علوم تجريبية 

 74.18 64 وتصرف اقتصاد

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في التصرف
 (أمد)سنوات  3

 
T = FG 

 

 معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

 قرطاج جامعة 
10366 

 المحاسبة

 تكنولوجيا المعلومات

 163.77 9 رياضيات

 162.50 9 علوم تجريبية

 127.54 111 وتصرف اقتصاد

 139.28 3 علوم اإلعالمية

والتجارية  االقتصاديةالمدرسة العليا للعلوم 

 بتونس 

 جامعة  ونس

11366 

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات 

 المصدرة

 التسويق : التسويق عبر الواب

 المالية واألسواقالمالية: الهندسة 

 136.93 12 رياضيات

 128.26 12 علوم تجريبية

 113.12 139 وتصرف اقتصاد

 120.61 3 علوم اإلعالمية
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 اإلجاسة التطبيقية 

 في التصرف
 (أمد)سنوات  3

 
T = FG 

 

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة 

 جامعة منوبة
12366 

 إدارة األعمال : التصرف الفندقي والسياحي

 المالية : التصرف في المؤسسات المالية

 التسويق : البيع والمفاوضة التجارية

 البنوك والمؤسسات المالية

 في االنتاج التصرف

 131.55 12 رياضيات

 123.15 12 علوم تجريبية 

 108.55 140 وتصرف اقتصاد

 112.00 3 علوم اإلعالمية

 

 بتونسوالتصرف  االقتصاديةكلية العلوم 

  ونس المنارجامعة 
13366 

إدارة األعمال :التصرف في المؤسسات 

 الصغرى والمتوسطة 

 التسويق 

 المالية 

 المحاسبة: التصرف المحاسبي

 133.02 6 رياضيات

 127.41 6 علوم تجريبية 

 110.52 77 وتصرف اقتصاد

 115.75 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات 

 بمنوبة

 جامعة منوبة

14366 

 المالية: التقنيات المالية

 المحاسبة: التصرف المحاسبي 

 التصرف في الموارد  البشرية

 138.21 8 رياضيات

 123.29 8 علوم تجريبية 

 108.87 94 وتصرف اقتصاد

 109.45 2 علوم اإلعالمية

المعهد الوطني للشغل و الدراسات االجتماعية 

 بتونس

 جامعة قرطاج

15366 

 التصرف في الموارد البشرية

المنظمات إدارة األعمال: التصرف في 

 االجتماعية و الصحية

إدارة األعمال :التصرف في المؤسسات 

 الصغرى والمتوسطة 

 122.56 2 رياضيات

 118.82 2 علوم تجريبية 

 105.58 28 وتصرف اقتصاد

 107.59 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة  ونس
16366 

 

 التصرف المحاسبي

 

 150.49 5 رياضيات

 146.00 5 علوم تجريبية 

 125.43 63 وتصرف اقتصاد

 119.13 2 علوم اإلعالمية

 والتصرف بنابل االقتصاديةكلية العلوم 

 قرطاج جامعة 
20366 

 المحاسبة : تنظيم المحاسبة والمراقبة المالية

 إدارة األعمال : التصرف الفندقي والسياحي 

 في الموارد  البشريةالتصرف 

 110.12 13 رياضيات

 103.20 13 علوم تجريبية 

 94.78 151 وتصرف اقتصاد

 99.85 4 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنعرت

 قرطاج جامعة 
21366 

 المحاسبة : التصرف المحاسبي

 التسويق: تجارة التوزيع وتقنيات البيع 

 116.37 4 رياضيات

 115.82 4 علوم تجريبية 

 113.68 49 وتصرف اقتصاد

 101.78 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
30366 

 المالية : الهندسة المالية واألسواق

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية

 التسويق : االتصال اإلشهاري 

 األعمال : التصرف السياحي إدارة

 125.10 9 رياضيات

 124.60 9 علوم تجريبية 

 109.43 110 وتصرف اقتصاد

 103.70 3 علوم اإلعالمية

 معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة

 جامعة سوسة
31366 

 التصرف في الجودة 

 التسويق : تقنيات التسويق  

 المحاسبة : التصرف المحاسبي  

 إدارة األعمال : التصرف في المشاريع 

 143.02 7 رياضيات

 148.48 7 علوم تجريبية 

 113.55 87 وتصرف اقتصاد

 114.58 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير 

 جامعة المنستير
32366 

 النسيج والموضة  :إدارة أعمال في  قطاع 

 التصرف الصناعي في النسيج والموضة 

 إدارة أعمال في  قطاع النسيج والموضة  :

 التصرف التجاري في النسيج والموضة 

 71.23 5 رياضيات

 92.98 5 علوم تجريبية 

 80.52 57 وتصرف اقتصاد

 90.92 2 علوم اإلعالمية

 والتصرف بالمهدية االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة المنستير
33366 

 التصرف المحاسبي

 تقنيات البيع والتوزيع

 95.07 11 رياضيات

 91.26 11 علوم تجريبية 

 88.75 132 وتصرف اقتصاد

 96.57 3 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة

 جامعة سوسة
34366 

 المحاسبي المحاسبة : التصرف

 المحاسبة :  تقنيات المحاسبة والجباية

 المالية : الهندسة المالية واألسواق

  إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات 

 الصغرى والمتوسطة

 112.59 8 رياضيات

 107.72 8 علوم تجريبية 

 105.33 97 وتصرف اقتصاد

 102.45 2 علوم اإلعالمية

 بصفاقسوالتصرف  االقتصاديةكلية العلوم 

 صفاقسجامعة 
40366 

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

 المالية: الهندسة المالية واألسواق

 التصرف  في الموارد البشرية

 التسويق : التصرف في الصادرات

 البنوك والمؤسسات المالية

 

 97.69 19 رياضيات

 103.79 19 علوم تجريبية 

 88.76 231 وتصرف اقتصاد

 91.83 6 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس
41366 

 إدارة األعمال

 البنوك والمؤسسات المالية

 المحاسبة

 118.63 9 رياضيات

 111.35 9 علوم تجريبية 

 106.25 113 وتصرف اقتصاد

 108.77 3 علوم اإلعالمية

 

 
   قريبي كمؤدر الجامعي التوجيه موقع على  2015و 2014و 2013 لسنة موجه آلخر النقاط مجموع على اإلطالع يمكن

 ما دعبة على للحصول ح وظك  قييم علىك ساعدي
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 معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

 جامعة صفاقس
42366 

 المحاسبة : التصرف المحاسبي 

 البنوك والمؤسسات المالية

 133.80 10 رياضيات

 127.43 10 علوم تجريبية 

 91.78 114 وتصرف اقتصاد

 92.91 3 علوم اإلعالمية

 اإلجاسة التطبيقية 

 في التصرف
 )أمد)سنوات  3

 
T = FG 

 

 

 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

 جامعة صفاقس
43366 

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية

 التسويق : البيع والمفاوضة التجارية

إدارة األعمال: التصرف في المؤسسات 

 المصدرة

 93.97 9 رياضيات

 96.40 9 علوم تجريبية 

 87.70 106 وتصرف اقتصاد

 89.73 3 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
44366 

 لتصرف في االنتاج : التصرف في التزويد ا

لتصرف في االنتاج : التصرف في اإلنتاج ا

 بمساعدة الحاسوب 

 التصرف في الجودة

 92.18 4 رياضيات

 91.16 4 علوم تجريبية 

 82.49 49 وتصرف اقتصاد

 84.80 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف بقابس 

 جامعة قابس
50366 

 إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات

 المحاسبة

 79.54 10 رياضيات

 83.54 10 علوم تجريبية 

 84.90 115 وتصرف اقتصاد

 96.97 3 اإلعالمية علوم

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
60366 

 التسويق : تقنيات التسويق

 المحاسبة: التصرف المحاسبي

  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية

 90.05 7 رياضيات

 86.02 7 علوم تجريبية 

 71.67 81 وتصرف اقتصاد

 84.58 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
70366 

 المحاسبة: تقنيات المحاسبة والمالية

 المالية الصغرى 

    المحاسبة

 82.41 4 رياضيات

 87.87 4 علوم تجريبية 

 85.69 54 وتصرف اقتصاد

 99.86 2 علوم اإلعالمية

والتصرف  واالقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

80366 
 إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات

 المحاسبة: تقنيات المحاسبة والجباية

 83.15 5 رياضيات

 76.81 5 علوم تجريبية 

 82.48 57 وتصرف اقتصاد

 99.64 2 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في المالية اإلسالمية
 (أمد )سنوات  3

T = FG 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
 المالية اإلسالمية 10393

 118.40 2 رياضيات

 127.03 2 علوم تجريبية

 102.34 19 وتصرف اقتصاد

 

 اإلجاسة التطبيقية 

التصرف في المؤسسات في 

 الفالحية
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 

 المدرسة العليا للفالحة بمقرن

 قرطاج جامعة 
 التصرف في المؤسسات الفالحية 20372

 88.70 12 علوم تجريبية

 88.35 18 وتصرف اقتصاد

 

إدارة اإلجاسة التطبيقية في 

 األعمال
 (أمد)سنوات  3

 
T = FG 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
10391 

 التصرف في االنتاج 

 إدارة التجارة الدولية

 النقل واللوجستيك الدولي 

 التصرف المحاسبي والمالي

 123.53 4 رياضيات

 124.57 5 علوم تجريبية

 106.28 51 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
11391 

 التصرف في االنتاج

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 النقل واللوجستيك الدولي

 122.96 8 رياضيات

 115.58 12 علوم تجريبية

 79.60 116 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
20391 

 التصرف في االنتاج

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 التصرف المحاسبي والمالي

 التصرف الفندقي والسياحي

 109.77 5 رياضيات

 105.31 8 علوم تجريبية

 95.03 71 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنعرت 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
21391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 ك  الدوليتياللوجسالنقل و

 103.75 6 رياضيات

 103.06 9 علوم تجريبية

 95.25 83 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بعغوان 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
22391 

 التصرف في االنتاج 

 التصرف المحاسبي والمالي

 91.82 5 رياضيات

 91.22 7 علوم تجريبية

 87.86 69 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
30391 

 التصرف الفندقي والسياحي 

 المحاسبي والماليالتصرف 

 105.02 3 رياضيات

 111.33 4 علوم تجريبية

 100.63 39 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
31391 

 التصرف المحاسبي والمالي

 إدارة التجارة الدولية 

 92.20 4 رياضيات

 94.02 6 علوم تجريبية

 87.72 58 وتصرف اقتصاد
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إدارة اإلجاسة التطبيقية في 

 األعمال
 (أمد)سنوات  3

 
T = FG 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
40391 

 النقل واللوجستيك الدولي

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 التصرف في اإلنتاج

 إدارة التجارة الدولية

 التصرف المحاسبي والمالي

 94.73 6 رياضيات

 106.25 10 علوم تجريبية

 86.93 91 وتصرف اقتصاد

 
 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
50391 

 التصرف المحاسبي والمالي 

 التصرف في اإلنتاج

 85.14 5 رياضيات

 83.70 7 علوم تجريبية

 89.93 69 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
51391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف الفندقي والسياحي

 83.37 7 رياضيات

 90.63 11 علوم تجريبية

 73.18 103 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
52391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف الفندقي والسياحي

 - 7 رياضيات

 87.64 11 علوم تجريبية

 73.30 102 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
53391 

 التصرف في االنتاج

 التصرف المحاسبي والمالي 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 - 5 رياضيات

 - 7 علوم تجريبية

 72.74 66 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
54391 

 التصرف المحاسبي والمالي

 التصرف في اإلنتاج 

 92.94 7 رياضيات

 93.75 10 علوم تجريبية

 90.76 94 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
60391 

 التصرف في االنتاج 

 النقل واللوجستيك الدولي

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 - 3 رياضيات

 80.66 5 علوم تجريبية

 73.20 43 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
70391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف في االنتاج

 التصرف المحاسبي والمالي

 80.05 8 رياضيات

 78.19 11 علوم تجريبية

 71.00 108 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
71391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف المحاسبي والمالي

 - 7 رياضيات

 - 10 علوم تجريبية

 79.55 98 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة 

 للدراسات التكنولوجيةإ.ع. 
80391 

 التصرف في االنتاج

 التصرف المحاسبي والمالي

 87.90 4 رياضيات

 83.24 6 علوم تجريبية

 71.45 57 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
81391 

 التصرف الفندقي والسياحي 

 المحاسبي والماليالتصرف 

 التصرف في االنتاج

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 81.43 7 رياضيات

 82.20 10 علوم تجريبية

 74.35 97 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
82391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف المحاسبي والمالي 

 83.60 6 رياضيات

 85.41 9 علوم تجريبية

 72.54 82 وتصرف اقتصاد
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في التسويق
 (أمد)سنوات  3

 
T = FG 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
10392 

 تقنيات البيع 

 االتصال اإلشهاري

 128.29 3 رياضيات

 117.48 4 علوم تجريبية

 101.81 45 وتصرف اقتصاد

 108.54 2 عالميةعلوم اإل

 المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة  ونس
 التسويق واالتصال 11392

 142.89 4 رياضيات

 135.32 7 علوم تجريبية

 110.75 71 وتصرف اقتصاد

 117.19 3 عالميةعلوم اإل

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر 

 هالل  

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

 تقنيات البيع 30392

 91.32 4 رياضيات

 79.84 6 علوم تجريبية

 83.40 59 وتصرف اقتصاد

 96.53 2 عالميةعلوم اإل

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
 تقنيات البيع 31392

 89.38 3 رياضيات

 89.62 5 علوم تجريبية

 83.33 53 وتصرف اقتصاد

 95.75 2 عالميةعلوم اإل

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بصفاقس

 التكنولوجيةإ.ع. للدراسات 

40392 
 تقنيات البيع

 االتصال اإلشهاري

 91.62 3 رياضيات

 92.25 4 علوم تجريبية

 77.27 42 وتصرف اقتصاد

 89.51 2 عالميةعلوم اإل

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسليانة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

 تقنيات البيع 80392

 - 2 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 71.98 23 وتصرف اقتصاد

 94.67 2 عالميةعلوم اإل
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 الكيميا اإلجاسة األساسية في  
 سنوات )أمد( 3

 
T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيعيا  

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة  ونس المنار

10501 
 

 الكيمياء

 

 129.77 8 رياضيات

 119.62 31 علوم تجريبية

 130.95 2 العلوم التقنية

 كلية العلوم ببنعرت

 قرطاج جامعة
20501 

 

 الكيمياء

 

 103.30 8 رياضيات

 99.83 33 علوم تجريبية

 102.37 2 العلوم التقنية

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30501 

 

 الكيمياء

 

 109.48 12 رياضيات

 112.67 47 علوم تجريبية

 121.07 2 العلوم التقنية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40501 

 

 الكيمياء

 

 99.92 8 رياضيات

 98.70 30 علوم تجريبية

 97.92 2 العلوم التقنية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50501 

 

 الكيمياء

 

 90.65 20 رياضيات

 79.69 80 علوم تجريبية

 85.21 2 العلوم التقنية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60501 

 

 الكيمياء

 85.38 12 رياضيات

 79.71 46 علوم تجريبية

 84.50 2 العلوم التقنية
 

 اإلجاسة األساسية في

 الكيميا  - الفيعيا  
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيعيا  

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة  ونس المنار

 والكيمياءالفيزياء  10502

 156.22 8 رياضيات

 125.27 31 علوم تجريبية

 143.80 2 العلوم التقنية

 ببرج البيئة وتكنولوجيات لعلوم العالي المعهد
 السدرية

 جامعة قرطاج

 والكيمياءالفيزياء  11502

 118.58 6 رياضيات

 103.46 23 علوم تجريبية

 113.42 2 العلوم التقنية

 كلية العلوم ببنعرت

 جامعة قرطاج
 والكيمياء الفيزياء 20502

 119.70 11 رياضيات

 92.79 42 علوم تجريبية

 111.45 2 العلوم التقنية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 الفيزياء والكيمياء 40502

 107.05 6 رياضيات

 91.85 22 علوم تجريبية

 124.07 2 العلوم التقنية

 بوسيدكلية العلوم و التقنيات بسيدي 

 جامعة القيروان
 والكيمياءالفيزياء  60502

 91.05 12 رياضيات

 78.74 47 علوم تجريبية

 89.69 2 العلوم التقنية
 

 اإلجاسة األساسية في الفيعيا 
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيعيا  

 والطبيعيات بتونس

 جامعة  ونس المنار

10503 
 العامة الفيزياء

 ميكانيك

 129.49 20 رياضيات

 110.15 58 علوم تجريبية

 147.07 2 العلوم التقنية

 كلية العلوم ببنعرت

 جامعة قرطاج
20503 

 العامة الفيزياء

 ميكانيك الموانع

 98.60 14 رياضيات

 74.88 40 علوم تجريبية

 122.51 2 العلوم التقنية

 بالمنستيركلية العلوم 

 جامعة المنستير
 الفيزياء 30503

 102.27 19 رياضيات

 92.95 55 علوم تجريبية

 127.83 2 العلوم التقنية

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
 الفيزياء 31503

 107.27 11 رياضيات

 94.26 33 علوم تجريبية

 131.83 2 التقنيةالعلوم 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 الفيزياء 40503

 96.89 10 رياضيات

 79.30 28 علوم تجريبية

 121.66 2 العلوم التقنية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 الفيزياء 50503

 73.25 17 رياضيات

 86.72 48 علوم تجريبية

 85.95 2 العلوم التقنية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 الفيزياء 60503

 86.51 15 رياضيات

 102.18 43 علوم تجريبية

 84.04 2 العلوم التقنية

 

 

 

 

 

 85000على الرقم  SMSرساليات القصيرة اإل 
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 اإلجاسة األساسية 

 في الرياضيات
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 للرياضيات والفيعيا كلية العلوم 

 والطبيعيات بتونس

 جامعة  ونس المنار

10507 
 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات

 122.05 58 رياضيات

 125.72 18 علوم تجريبية

 149.18 2 العلوم التقنية

 110.18 2 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم ببنعرت

 جامعة قرطاج
20507 

 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات

 92.84 35 رياضيات

 89.67 11 علوم تجريبية

 110.71 2 العلوم التقنية

 102.64 2 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30507 

 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات

 71.14 47 رياضيات

 87.85 15 علوم تجريبية

 112.45 2 العلوم التقنية

 100.99 2 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
 الرياضيات والتطبيقات 31507

 87.06 31 رياضيات

 98.20 10 علوم تجريبية

 125.52 2 العلوم التقنية

 101.97 2 علوم اإلعالمية

 العالي لإلعالمية والرياضياتالمعهد 

 بالمنستير 

 جامعة المنستير

 الرياضيات والتطبيقات 32507

 72.09 49 رياضيات

 78.16 15 علوم تجريبية

 137.38 2 العلوم التقنية

 101.57 2 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40507 

 الرياضيات 

 والتطبيقاتالرياضيات 

 72.97 35 رياضيات

 85.45 11 علوم تجريبية

 120.42 2 العلوم التقنية

 88.03 2 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 الرياضيات  50507

 85.48 48 رياضيات

 87.66 15 علوم تجريبية

 98.30 2 العلوم التقنية

 79.21 2 اإلعالميةعلوم 

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60507 

 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات

 83.01 68 رياضيات

 87.42 22 علوم تجريبية

 83.71 2 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوسيد

 جامعة القيروان
 الرياضيات 61507

 95.44 47 رياضيات

 85.99 15 علوم تجريبية

 - 2 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

 الرياضيات والتطبيقات 70507

 80.02 47 رياضيات

 84.98 15 علوم تجريبية

 94.47 2 التقنيةالعلوم 

 85.45 2 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة األساسية 

 األحيا  في علوم 
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 

 كلية العلوم للرياضيات والفيعيا 

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة  ونس المنار

10509 
 بيولوجيا خلوية وجزيئية 

 بيولوجيا المجموعات واألنظمة

 148.81 6 رياضيات

 135.27 50 تجريبية علوم

المعهد العالي لعلوم و كنولوجيات البيئة ببرج 

 السدرية

 جامعة قرطاج

 هندسة األحياء والمحيط 11509

 104.87 4 رياضيات

 102.85 34 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيو كنولوجيا بسيدي ثاب 

 جامعة منوبة
 بيولوجيا المجموعات واألنظمة 12509

 101.11 3 رياضيات

 108.92 29 علوم تجريبية

 كلية العلوم ببنعرت

 جامعة قرطاج
 بيولوجيا خلوية وجزيئية  20509

 100.27 4 رياضيات

 105.02 38 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيو كنولوجيا بالمنستير

 جامعة المنستير
 بيولوجيا خلوية وجزيئية  30509

 100.52 6 رياضيات

 110.70 56 علوم تجريبية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 بيولوجيا خلوية وجزيئية 40509

 98.73 4 رياضيات

 104.88 34 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 بيولوجيا خلوية وجزيئية  50509

 91.59 4 رياضيات

 97.94 32 علوم تجريبية

 بقفصةكلية العلوم 

 جامعة قفصة
60509 

 بيولوجيا خلوية وجزيئية 

 بيولوجيا المجموعات واألنظمة

 83.63 6 رياضيات

 77.98 54 علوم تجريبية

 

  الجامعي التوجيه موقع على  2015و 2014و 2013 لدورة موجه آلخر النقاط مجموع على اإلطالع يمكن 

 ما دعبة على للحصول ح وظك  قييم علىيساعدك   قريبي كمؤدر
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 اإلجاسة األساسية 

 في علوم األرض
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيعيا  

 و الطبيعيات بتونس 

 جامعة  ونس المنار

10510 

 رسم الخرائط

 التهيئة والمحيط

 الموارد المعدنية  والطاقة

 جيولوجيا األحواض الرسوبية 

 

 114.89 3 رياضيات

 107.40 29 علوم تجريبية

 كلية العلوم ببنعرت

 جامعة قرطاج
20510 

 رسم الخرائط

 التهيئة والمحيط

 والطاقةالموارد المعدنية 

 92.46 4 رياضيات

 85.10 38 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50510 

 األحواض الرسوبية

 الموارد المعدنية والطاقة

 - 6 رياضيات

 75.50 54 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60510 

 والطاقة الموارد المعدنية

 الرسوبيةجيولوجيا األحواض 

 موارد الماء و التربة

 - 4 رياضيات

 96.60 38 علوم تجريبية
 

 علوم المياه في األساسية اإلجاسة
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي لعلوم و  قنيات المياه بقابس

 جامعة قابس
 الموائد المائية 50833

 89.32 8 رياضيات

 76.04 32 علوم تجريبية

 

 الما  والمحيط  في األساسية اإلجاسة
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي لعلوم و  قنيات المياه بقابس

 جامعة قابس
 الماء والمحيط 50834

 - 9 رياضيات

 86.32 35 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة األساسية 

 والكون في علوم األرض
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40511 

 
 موارد مائية

 علوم األرض

 المحيط الساحلي والبحري

 81.43 3 رياضيات

 77.09 26 علوم تجريبية

 

علوم الحياة  في األساسية إلجاسةا

 والمحيط 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم بصفاقس 

 جامعة صفاقس
 علوم الحياة والمحيط 40512

 85.31 3 رياضيات

 81.07 26 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 علوم الحياة والمحيط 50512

 - 4 رياضيات

 85.41 32 علوم تجريبية

 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوسيد

 جامعة القيروان
 علوم الحياة والمحيط 61512

 - 7 رياضيات

 90.60 66 علوم تجريبية
 

علوم الحياة  في األساسية إلجاسةا

 واألرض 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيعيا  

 و الطبيعيات بتونس 

 جامعة  ونس المنار

 علوم الحياة واألرض 10513

 141.93 4 رياضيات

 127.65 36 علوم تجريبية

 كلية العلوم ببنعرت

 جامعة قرطاج
 علوم الحياة واألرض 20513

 98.80 2 رياضيات

 111.09 22 علوم تجريبية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 علوم الحياة واألرض 40513

 98.37 3 رياضيات

 107.45 26 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 علوم الحياة واألرض 50513

 121.79 4 رياضيات

 98.67 38 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 علوم الحياة واألرض 60513

 80.81 4 رياضيات

 80.71 38 علوم تجريبية
 

 التصرف  فياألساسية  اإلجاسة

 في الن م الصناعية
 (أمد)سنوات 3

T=FG 

 

 بصفاقس الصناعي للتصرف العالي المعهد

 جامعة صفاقس
40395 

 
 

 التصرف في اإلنتاج الصناعي

 

 
 

 

 73.85 14 رياضيات

 79.43 8 علوم تجريبية

 93.13 27 العلوم التقنية

 77.46 5 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة األساسية 

 في إعالمية التصرف
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة  ونس
 التصرفمطبقة في إعالمية  10311

 148.75 11 رياضيات

 142.68 11 علوم تجريبية

 110.53 17 اقتصاد وتصرف

 142.39 2 العلوم التقنية

 149.76 14 علوم اإلعالمية

 والتصرف بتونس االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة  ونس المنار
 التصرف مطبقة في إعالمية 11311

 134.12 15 رياضيات

 123.42 15 علوم تجريبية

 105.68 23 اقتصاد وتصرف

 123.80 3 العلوم التقنية

 131.85 20 علوم اإلعالمية

 لالقتصاد الرقمي بمنوبة المدرسة العليا

 جامعة منوبة
 إعالمية التصرف 13311

 136.21 9 رياضيات

 126.71 9 علوم تجريبية

 102.47 14 اقتصاد وتصرف

 125.40 2 العلوم التقنية

 136.24 12 علوم اإلعالمية

 

 يعتبر مؤدرا  قريبيا ال غير  2014مجموع نقاط يخر موجه لسنة 
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 األساسية  اإلجاسة 

 التصرففي إعالمية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 والتصرف بنابل االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة قرطاج
 إعالمية التصرف 20311

 109.40 25 رياضيات

 98.77 25 علوم تجريبية

 89.69 38 اقتصاد وتصرف

 112.75 5 العلوم التقنية

 104.59 33 علوم اإلعالمية

 بسوسةالمعهد العالى للتصرف 

 جامعة سوسة
 التصرفمطبقة في  إعالمية 30311

 121.30 13 رياضيات

 120.77 13 علوم تجريبية

 105.88 20 اقتصاد وتصرف

 135.81 3 العلوم التقنية

 120.46 17 علوم اإلعالمية

 والتصرف بصفاقس االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة صفاقس
 التصرفمطبقة في إعالمية  40311

 98.57 26 رياضيات

 87.18 26 علوم تجريبية

 66.65 40 اقتصاد وتصرف

 103.45 5 العلوم التقنية

 103.52 34 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
 التصرفمطبقة في  إعالمية 50311

 79.20 20 رياضيات

 87.14 20 علوم تجريبية

 74.13 29 اقتصاد وتصرف

 100.52 4 العلوم التقنية

 99.35 25 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
 التصرف إعالمية  60311

 - 18 رياضيات

 81.59 18 علوم تجريبية

 78.73 28 اقتصاد وتصرف

 85.05 4 التقنيةالعلوم 

 82.35 24 علوم اإلعالمية

والتصرف  واالقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

 التصرفمطبقة في إعالمية  80311

 81.49 14 رياضيات

 88.41 14 علوم تجريبية

 73.36 20 اقتصاد وتصرف

 94.61 3 العلوم التقنية

 99.61 18 اإلعالميةعلوم 
 

 اإلجاسة األساسية 

 في علوم اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 كلية العلوم للرياضيات والفيعيا 

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة  ونس المنار

 علوم اإلعالمية 10523

 142.92 10 رياضيات

 125.59 10 علوم تجريبية

 148.33 2 العلوم التقنية

 149.39 11 اإلعالميةعلوم 

 المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

 جامعة منوبة
 إعالمية وملتيميديا 11523

 132.17 28 رياضيات

 116.89 28 علوم تجريبية

 134.34 5 العلوم التقنية

 141.59 33 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية

 جامعة  ونس المنار
 علوم اإلعالمية 12523

 147.82 12 رياضيات

 139.34 12 علوم تجريبية

 151.14 2 العلوم التقنية

 156.11 14 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية واال صال 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

 علوم اإلعالمية 13523

 120.29 38 رياضيات

 103.97 38 علوم تجريبية

 115.53 6 العلوم التقنية

 130.38 44 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم ببنعرت

 جامعة قرطاج
 علوم اإلعالمية 20523

 112.62 16 رياضيات

 100.25 16 علوم تجريبية

 116.10 3 العلوم التقنية

 117.86 19 علوم اإلعالمية

 بالمنستيركلية العلوم 

 جامعة المنستير
 علوم اإلعالمية 30523

 101.14 21 رياضيات

 92.47 21 علوم تجريبية

 113.42 4 العلوم التقنية

 113.37 25 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية 

 والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير

 علوم اإلعالمية 31523

 105.80 24 رياضيات

 102.45 24 علوم تجريبية

 125.15 4 العلوم التقنية

 125.45 28 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

 جامعة المنستير
 علوم اإلعالمية 32523

 100.75 13 رياضيات

 90.93 13 علوم تجريبية

 109.65 2 العلوم التقنية

 117.67 15 اإلعالميةعلوم 
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 اإلجاسة األساسية 

 في علوم اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 

 والتكنولوجيا بحمام سوسةالمدرسة العليا للعلوم 

 جامعة سوسة
 علوم اإلعالمية 33523

 116.38 12 رياضيات

 113.17 12 علوم تجريبية

 134.77 2 العلوم التقنية

 127.93 13 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

 علوم اإلعالمية 34523

 119.95 7 رياضيات

 116.67 7 علوم تجريبية

 136.15 2 العلوم التقنية

 135.78 8 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 علوم اإلعالمية 40523

 91.37 14 رياضيات

 78.10 14 علوم تجريبية

 113.79 2 العلوم التقنية

 100.81 17 علوم اإلعالمية

 والملتميديا بصفاقس لإلعالميةالمعهد العالي 

 جامعة صفاقس
 علوم اإلعالمية 41523

 83.17 35 رياضيات

 76.87 35 علوم تجريبية

 100.70 6 العلوم التقنية

 96.28 41 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 علوم اإلعالمية 50523

 83.85 23 رياضيات

 94.33 23 علوم تجريبية

 93.17 4 العلوم التقنية

 88.42 27 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية

 و الملتيميديا بقابس 

 جامعة قابس

 إعالمية وملتميديا 51523

 71.67 26 رياضيات

 81.70 26 علوم تجريبية

 93.56 4 العلوم التقنية

 95.08 30 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 جامعة قابس
 علوم اإلعالمية 52523

 - 19 رياضيات

 - 19 علوم تجريبية

 85.98 3 العلوم التقنية

 80.66 22 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 علوم اإلعالمية 60523

 96.38 23 رياضيات

 81.64 23 علوم تجريبية

 79.41 4 العلوم التقنية

 84.86 27 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوسيد

 جامعة القيروان
 علوم اإلعالمية 61523

 92.19 32 رياضيات

 94.47 32 علوم تجريبية

 81.86 5 العلوم التقنية

 77.96 37 اإلعالميةعلوم 

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
 علوم اإلعالمية 70523

 77.45 35 رياضيات

 80.12 35 علوم تجريبية

 93.47 6 العلوم التقنية

 98.01 41 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

 إعالمية وملتيميديا 71523

 100.04 18 رياضيات

 85.62 18 علوم تجريبية

 94.43 3 العلوم التقنية

 81.35 21 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جامعة جندوبة
 علوم اإلعالمية 80523

 90.53 42 رياضيات

 72.74 42 تجريبيةعلوم 

 80.38 7 العلوم التقنية

 95.40 49 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة األساسية

والكهرو قنية  في اإللكترونيك

 واآللية
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 
 كلية العلوم للرياضيات والفيعيا 

 والطبيعيات بتونس

 جامعة  ونس المنار

 واآلليةوالكهروتقنية  اإللكترونيك 11525

 137.60 8 رياضيات

 119.81 4 علوم تجريبية

 149.15 26 العلوم التقنية

 136.38 2 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
 اإللكترونيك 30525

 104.05 9 رياضيات

 103.07 5 علوم تجريبية

 126.85 29 العلوم التقنية

 100.41 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا 

 بسوسة

 جامعة سوسة

 اإللكترونيك 31525

 122.80 5 رياضيات

 115.12 2 علوم تجريبية

 136.00 16 العلوم التقنية

 102.22 2 علوم اإلعالمية
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 اإلجاسة األساسية

والكهرو قنية  في اإللكترونيك

 واآللية
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 

 المعهد العالي للمن ومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
 اآللية 50525

 95.75 8 رياضيات

 108.57 4 علوم تجريبية

 102.60 25 العلوم التقنية

 81.46 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

 اآللية 70525

 91.05 9 رياضيات

 82.31 4 علوم تجريبية

 78.89 28 العلوم التقنية

 95.83 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

 اآللية و االعالمية الصناعية 71525

 82.59 7 رياضيات

 87.90 3 علوم تجريبية

 107.00 22 العلوم التقنية

 88.76 2 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة األساسية 

 الهندسة الميكانيكية في
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 
 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

 التصميم 30530

 123.93 2 رياضيات

 108.87 2 علوم تجريبية

 134.55 19 العلوم التقنية

 99.27 2 علوم اإلعالمية

 العالي للمن ومات الصناعية بقابسالمعهد 

 جامعة قابس
 التصميم 50530

 83.87 3 رياضيات

 88.50 5 علوم تجريبية

 95.95 43 العلوم التقنية

 76.83 3 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 المواد وأساليب االنتاج 60530

 107.77 3 رياضيات

 77.38 7 علوم تجريبية

 81.89 54 العلوم التقنية

 99.90 3 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

 التصميم 72530

 91.88 2 رياضيات

 75.26 5 علوم تجريبية

 97.82 37 العلوم التقنية

 86.67 2 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة األساسية 

 ةالنقل واللوجستيعلوم في 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للنقل و خدمات اال صال بسوسة

 جامعة سوسة
30582 

 تكنولوجيا وهندسة النقل

 علوم اللوجستية

 اقتصاد وتخطيط النقل

 104.30 9 رياضيات

 98.92 19 علوم تجريبية

 87.32 31 اقتصاد وتصرف

 103.48 21 العلوم التقنية

 95.37 14 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة األساسية 

 هندسة األساليبفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقابس

 جامعة قابس

 هندسة األساليب 50596

 82.21 5 رياضيات

 78.71 19 علوم تجريبية

 العلوم بقفصةكلية 

 جامعة قفصة
 هندسة األساليب 60596

 - 15 رياضيات

 80.07 61 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة األساسية 

 في علوم و كنولوجيات 
 واال صاالت المعلومات

 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 
 المعهد العالي لإلعالمية 

 والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير

 إلكترونيك وإعالمية 30605

 112.40 32 رياضيات

 103.20 32 علوم تجريبية

 137.76 18 العلوم التقنية

 129.28 18 علوم اإلعالمية

 المدرسة الوطنية  لإللكترونيك 

 واال صاالت بصفاقس

 جامعة صفاقس
 اإللكترونيك واالتصاالت 40605

 124.89 12 رياضيات

 114.12 12 علوم تجريبية

 147.25 6 العلوم التقنية

 149.15 6 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 جامعة قابس
 اإللكرونيك واالتصاالت 50605

 79.69 17 رياضيات

 97.05 17 علوم تجريبية

 75.23 10 العلوم التقنية

 87.10 10 علوم اإلعالمية

 لإلعالميةالمعهد العالي 

 و الملتيميديا بقابس

 جامعة قابس

 اإللكرونيك واالتصاالت 51605

 82.68 14 رياضيات

 77.00 14 علوم تجريبية

 102.25 8 العلوم التقنية

 101.56 8 علوم اإلعالمية
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 اإلجاسة األساسية 

 في علوم و كنولوجيات 
 واال صاالت المعلومات

 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 
 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقفصة

 جامعة قفصة

 اإللكترونيك واالتصاالت 60605

 80.11 13 رياضيات

 85.64 13 علوم تجريبية

 90.83 7 العلوم التقنية

 81.32 7 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

 إلكترونيك وإعالمية 70605

 81.24 16 رياضيات

 84.71 16 علوم تجريبية

 76.54 9 التقنيةالعلوم 

 82.24 9 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة األساسية 

 اال صاالتاالعالمية وفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية واال صال 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

 إعالمية واالتصاالت 10606

 113.97 20 رياضيات

 105.50 20 علوم تجريبية

 118.48 11 العلوم التقنية

 115.31 11 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في الجغرفة الرقمية

 واألرض والمحيط
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 كلية العلوم للرياضيات والفيعيا 

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة  ونس المنار

 الجغرفة الرقمية واألرض والمحيط 10165

 111.03 6 رياضيات

 111.77 4 علوم تجريبية

 114.08 10 العلوم التقنية

 108.16 5 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60165 

 مخاطر وبيئة

 موارد جيولوجية 

 رسم خرائط وتهيئة

 80.32 9 رياضيات

 89.15 5 علوم تجريبية

 97.45 14 العلوم التقنية

 - 7 اإلعالميةعلوم 
 

 التطبيقية اإلجاسة

 في البيولوجيا  

 والتجريبية التحليلية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيعيا  

 و الطبيعيات بتونس 

 جامعة  ونس المنار

 بيولوجيا تحليلية وجودة  10508

 132.19 4 رياضيات

 137.00 36 علوم تجريبية

 للبيو كنولوجيا بسيدي ثاب المعهد العالي 

 جامعة منوبة
 بيولوجيا تحليلية وجودة 11508

 116.65 3 رياضيات

 111.32 30 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 بيولوجيا تحليلية وجودة 50508

 116.36 4 رياضيات

 106.17 38 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 بيولوجيا تحليلية وجودة  60508

 86.91 6 رياضيات

 84.87 54 علوم تجريبية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في اإلنشا  والتعمير
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران 

 والبنيان

 جامعة قرطاج

10244 

 

 
 التعمير العملياتي

 93.62 32 رياضيات

 101.07 50 التقنيةالعلوم 

 105.12 2 بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في جيولوجيا األدغال الكبرى
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40847 

 أشغال مائية

 أشغال عامة

 المواد اإلنشائية والمقاطع

 85.57 6 رياضيات

 78.75 23 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في الموارد الجيولوجية والمحيط
 سنوات) أمـد ( 3

T=FG 

 كلية العلوم ببنعرت 

 جامعة قرطاج
20841 

 
 جيولوجيا الخزانات

 75.63 5 رياضيات

 84.76 19 علوم تجريبية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40841 

 جيولوجيا المحيط

 موارد جيولوجية

 الخزاناتجيولوجيا 

 90.74 6 رياضيات

 79.61 23 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة التطبيقية

 في الفيعيا 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 كلية العلوم ببنعرت

 جامعة قرطاج
 المواد  20551

 83.62 10 رياضيات

 79.92 13 علوم تجريبية

 107.50 2 العلوم التقنية

 كلية العلوم بالمنستير

 المنستيرجامعة 
 والقياسات الفيزيائية األدواتية 30551

 88.82 16 رياضيات

 87.87 21 علوم تجريبية

 112.89 3 العلوم التقنية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالمهدية

 جامعة المنستير

  فيزياء المواد 31551

 76.90 25 رياضيات

 74.62 33 علوم تجريبية

 100.95 5 العلوم التقنية

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
 المواد  32551

 80.36 10 رياضيات

 83.80 13 علوم تجريبية

 110.53 2 العلوم التقنية
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 اإلجاسة التطبيقية

 في الفيعيا 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40551 

 للطاقة األدواتية

 األدواتية لاللكترونيك

 76.29 19 رياضيات

 77.65 25 علوم تجريبية

 95.71 4 العلوم التقنية

 المعهد العالي للبيو كنولوجيا بصفاقس

 للطاقة األدواتية 41551 جامعة صفاقس

 - 9 رياضيات

 72.95 11 علوم تجريبية

 94.21 2 العلوم التقنية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في الرياضيات
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 كلية العلوم بصفاقس

 صفاقس جامعة
 الرياضيات المالية 40552

 82.20 37 رياضيات

 79.09 9 علوم تجريبية

 98.45 2 العلوم التقنية

 88.10 2 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في الكيميا 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيعيا  

 والطبيعيات بتونس

 جامعة  ونس المنار

 الكيمياء الدقيقة 10595

 116.87 8 رياضيات

 109.22 31 علوم تجريبية

 116.33 2 العلوم التقنية

 كلية العلوم ببنعرت

 جامعة قرطاج
20595 

 الكيمياء الصناعية

 الكيمياء الدقيقة

 99.02 6 رياضيات

 99.20 24 علوم تجريبية

 99.84 2 العلوم التقنية

 العلوم بالمنستيركلية 

 جامعة المنستير
30595 

 ومعالجة المياهتحليل 

 التحليل الفيزيوكيميائي

 كيةستالبالالمواد كيمياء 

 الكيمياء الدقيقة

 101.40 9 رياضيات

 105.84 35 علوم تجريبية

 102.30 2 العلوم التقنية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40595 

 والروائح والعطوراتمواد التجميل 

 المواد البالستيكية

 معالجة المعادن ومراقبتها

 الخزف والبلور

 89.65 8 رياضيات

 81.77 30 علوم تجريبية

 87.75 2 العلوم التقنية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقابس

 جامعة قابس

 الكيمياء الصناعية واألساليب 51595

 102.66 7 رياضيات

 83.04 28 علوم تجريبية

 94.00 2 العلوم التقنية
 

التصرف في اإلجاسة التطبيقية في 

  كنولوجيات المعلومات واال صال
 (أمد )سنوات 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 في المواصالت بتونس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
10360 

تكنولوجيات المعلومات التصرف في 

 واالتصال

 133.95 15 رياضيات

 - 15 علوم تجريبية

 93.90 15 اقتصاد وتصرف

 131.53 15 علوم اإلعالمية 

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 

 

 

 لإلعالمية بتونسالمعهد العالي 

 جامعة  ونس المنار
 اإلعالمـية والبرمجياتالنظم  10261

 156.13 6 رياضيات

 150.25 10 علوم تجريبية

 159.13 5 العلوم التقنية

 157.87 18 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بماطر

 جامعة قرطاج

 النظم اإلعالمـية والبرمجيات 20261

 102.35 8 رياضيات

 81.54 14 تجريبية علوم

 99.65 7 العلوم التقنية

 99.42 26 علوم اإلعالمية

 لإلعالميةالمعهد العالي 

 و  قنيات اال صال بحمام سوسة

 جامعة سوسة

 تكنولوجيات الملتميديا والواب 30261

 106.85 10 رياضيات

 99.32 16 علوم تجريبية

 107.65 8 العلوم التقنية

 111.67 30 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية 

 والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير

 النظم اإلعالمـية والبرمجيات 31261

 130.32 6 رياضيات

 105.52 10 علوم تجريبية

 119.32 5 العلوم التقنية

 131.21 18 علوم اإلعالمية

 لإلعالمية بالمهديةالمعهد العالي 

 جامعة المنستير
 النظم اإلعالمـية والبرمجيات 32261

 100.22 11 رياضيات

 89.30 19 علوم تجريبية

 106.14 10 العلوم التقنية

 108.79 36 علوم اإلعالمية

 

 والملتميديا بصفاقس لإلعالميةالمعهد العالي 

 جامعة صفاقس
40261 

 الملتميديا والوابتكنولوجيات 

 تكنولوجيات اإلعالمية والملتميديا 

 75.82 18 رياضيات

 77.91 30 علوم تجريبية

 95.11 15 العلوم التقنية

 90.43 55 علوم اإلعالمية
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 اإلجاسة التطبيقية 

 في اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 
 المعهد العالي لإلعالمية

 والملتيميديا بقابس 

 جامعة قابس

 والوابتكنولوجيات الملتميديا  50261

 92.74 8 رياضيات

 83.72 13 علوم تجريبية

 87.07 7 العلوم التقنية

 82.24 24 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 جامعة قابس
 تكنولوجيات الملتميديا والواب 51261

 - 10 رياضيات

 81.48 16 علوم تجريبية

 103.71 8 العلوم التقنية

 70.77 30 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 النظم اإلعالمـية والبرمجيات 61261

 - 6 رياضيات

 - 11 علوم تجريبية

 - 6 العلوم التقنية

 76.59 20 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان
 التكنولوجيا الرقمية للصوت والصورة 70261

 86.39 6 رياضيات

 85.15 11 علوم تجريبية

 84.17 5 العلوم التقنية

 76.79 20 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جامعة  جندوبة
 تكنولوجيات الملتميديا والواب 80261

 118.15 14 رياضيات

 73.62 24 علوم تجريبية

 80.21 12 العلوم التقنية

 88.39 45 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بباجة

 جامعة جندوبة
 تكنولوجيات الملتميديا والواب 82261

 83.70 5 رياضيات

 75.26 8 علوم تجريبية

 93.38 4 العلوم التقنية

 94.78 15 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 اإلعالميةت في  كنولوجيا
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
10566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 صيانة المنظومات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 األنظمة المحمولة والجوالة

 133.05 10 رياضيات

 108.97 26 علوم تجريبية

 99.78 10 اقتصاد وتصرف

 129.74 20 العلوم التقنية

 124.51 54 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
11566 

 والخدمات اإلعالميةالشبكات 

 تطوير أنظمة المعلومات

 األنظمة المحمولة والجوالة

 130.62 10 رياضيات

 108.47 28 علوم تجريبية

 98.65 10 اقتصاد وتصرف

 126.74 21 العلوم التقنية

 118.43 57 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 للدراسات التكنولوجيةإ.ع. 
20566 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 119.75 6 رياضيات

 92.60 17 علوم تجريبية

 87.97 6 اقتصاد وتصرف

 106.62 13 العلوم التقنية

 106.47 34 علوم اإلعالمية

 للدراسات التكنولوجية بعغوان العاليالمعهد 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
21566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 الملتيميديا وتطوير الواب

 94.59 7 رياضيات

 71.86 19 علوم تجريبية

 80.98 7 اقتصاد وتصرف

 103.39 14 العلوم التقنية

 98.27 38 علوم اإلعالمية

 العالي للدراسات التكنولوجية ببنعرتالمعهد 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
22566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 113.12 8 رياضيات

 94.57 23 علوم تجريبية

 95.12 8 اقتصاد وتصرف

 105.85 18 العلوم التقنية

 102.78 48 اإلعالميةعلوم 

 بقليبيةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
23566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 الملتيميديا وتطوير الواب

 94.32 10 رياضيات

 77.47 26 علوم تجريبية

 86.15 10 اقتصاد وتصرف

 103.89 20 العلوم التقنية

 97.70 54 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
30566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الملتيميديا وتطوير الواب

 105.97 8 رياضيات

 94.18 21 علوم تجريبية

 94.56 8 اقتصاد وتصرف

 122.25 16 العلوم التقنية

 102.25 43 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
31566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 الملتيميديا وتطوير الواب

 97.47 9 رياضيات

 73.79 26 علوم تجريبية

 82.84 9 اقتصاد وتصرف

 105.85 20 العلوم التقنية

 96.92 53 علوم اإلعالمية
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 اإلجاسة التطبيقية 

 اإلعالميةت في  كنولوجيا
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
40566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 89.42 10 رياضيات

 77.59 28 تجريبيةعلوم 

 82.05 10 اقتصاد وتصرف

 100.13 21 العلوم التقنية

 93.47 57 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
50566 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الملتيميديا وتطوير الواب

 تطوير أنظمة المعلومات

 80.07 13 رياضيات

 84.80 36 علوم تجريبية

 74.38 13 اقتصاد وتصرف

 80.73 28 العلوم التقنية

 76.07 74 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
51566 

 المنظومات اإلعالمية صيانة

 اإلعالميةالشبكات والخدمات 

 تطوير أنظمة المعلومات

 الملتيميديا وتطوير الواب

 - 14 رياضيات

 - 40 علوم تجريبية

 - 14 اقتصاد وتصرف

 93.59 31 العلوم التقنية

 84.13 81 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
52566 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 99.54 7 رياضيات

 - 19 علوم تجريبية

 87.05 7 اقتصاد وتصرف

 84.30 15 العلوم التقنية

 85.25 39 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
53566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 المنظومات اإلعالمية صيانة

 88.90 15 رياضيات

 83.05 42 علوم تجريبية

 - 15 اقتصاد وتصرف

 - 32 العلوم التقنية

 88.62 86 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
60566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 المنظومات اإلعالمية صيانة

 92.37 9 رياضيات

 85.32 24 علوم تجريبية

 - 9 اقتصاد وتصرف

 92.80 19 العلوم التقنية

 79.11 50 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوسيد

 للدراسات التكنولوجية إ.ع.
61566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 الملتيميديا وتطوير الواب

 108.23 15 رياضيات

 90.45 41 علوم تجريبية

 81.74 15 اقتصاد وتصرف

 80.01 32 العلوم التقنية

 80.22 85 علوم اإلعالمية

 بتوسرالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
62566 

 الملتيميديا وتطوير الواب

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 - 17 رياضيات

 106.65 47 علوم تجريبية

 75.46 17 اقتصاد وتصرف

 84.99 36 العلوم التقنية

 81.24 96 علوم اإلعالمية

 العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروانالمعهد 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
70566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 الملتيميديا وتطوير الواب

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 82.78 10 رياضيات

 83.46 27 علوم تجريبية

 73.71 10 اقتصاد وتصرف

 86.72 21 التقنيةالعلوم 

 73.93 55 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
71566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 الملتيميديا وتطوير الواب

 تطوير أنظمة المعلومات

 - 14 رياضيات

 98.00 40 علوم تجريبية

 86.48 14 وتصرفاقتصاد 

 97.95 31 العلوم التقنية

 77.28 81 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
80566 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 89.10 15 رياضيات

 77.61 41 تجريبيةعلوم 

 75.81 15 اقتصاد وتصرف

 71.81 32 العلوم التقنية

 72.28 85 علوم اإلعالمية

 

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
81566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 المحمولة والجوالة ةنظماأل

 اإلعالميةالشبكات والخدمات 

 91.07 6 رياضيات

 86.61 17 علوم تجريبية

 76.40 6 اقتصاد وتصرف

 85.10 13 العلوم التقنية

 78.94 34 علوم اإلعالمية
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ات التكنولوجيةـــالعلوم األساسية والدراس 5  

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 اإلعالمية في  كنولوجيا
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
82566 

 المحمولة والجوالة ةنظماأل

 الملتيمديا وتطوير الواب

 تطوير أنظمة المعلومات

 والخدمات اإلعالميةالشبكات 

 83.54 7 رياضيات

 81.92 18 علوم تجريبية

 79.26 7 اقتصاد وتصرف

 96.23 14 العلوم التقنية

 94.82 37 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
83566 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 اإلعالمية والخدمات الشبكات

 تطوير أنظمة المعلومات

 97.45 8 رياضيات

 79.66 21 علوم تجريبية

 75.85 8 اقتصاد وتصرف

 78.16 16 العلوم التقنية

 87.14 43 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 القرارفي إعالمية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 للتصرف بتونسالمعهد العالي 

 جامعة  ونس
 إعالمية القرار 10578

 127.82 8 رياضيات

 113.05 14 علوم تجريبية

 - 6 اقتصاد وتصرف

 114.66 28 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في إعالمية التصرف
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 المدرسة العليا للعلوم االقتصادية 

 والتجارية بتونس

 جامعة  ونس

 اإلعالمية إلدارة األعمال 11579

 123.05 17 رياضيات

 117.70 20 علوم تجريبية

 100.53 27 اقتصاد وتصرف

 123.06 21 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي بمنوبة 

 جامعة منوبة
13579 

 التجارة اإللكترونية 

 تكنولوجيات نظم المعلومات

 122.25 13 رياضيات

 111.50 15 علوم تجريبية

 98.22 20 اقتصاد وتصرف

 121.11 16 علوم اإلعالمية

 والتصرف بنابل االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة قرطاج
 التجارة اإللكترونية 20579

 96.77 22 رياضيات

 88.20 25 علوم تجريبية

 86.33 35 اقتصاد وتصرف

 99.17 27 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
 تقنيات أنظمة المعلومات 30579

 108.87 14 رياضيات

 106.86 16 علوم تجريبية

 97.08 22 اقتصاد وتصرف

 108.25 17 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس

 

 التجارة اإللكترونية 40579

 75.30 20 رياضيات

 82.33 23 علوم تجريبية

 78.88 32 اقتصاد وتصرف

 79.08 25 علوم اإلعالمية

 بصفاقس األعمال إلدارةالمعهد العالي 

 جامعة صفاقس
41579 

 اإلعالمية إلدارة األعمال 

 الخدمات عبر الواب 

 76.94 25 رياضيات

 83.25 29 علوم تجريبية

 70.42 40 اقتصاد وتصرف

 88.07 32 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
 اإلعالمية المطبقة في التصرف الصناعي 42579

 86.90 10 رياضيات

 88.25 11 علوم تجريبية

 70.87 16 اقتصاد وتصرف

 90.10 12 اإلعالمية علوم

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
50579 

 تقنيات أنظمة المعلومات 

 التجارة اإللكترونية

 93.81 20 رياضيات

 99.66 22 علوم تجريبية

 75.99 31 اقتصاد وتصرف

 84.04 24 علوم اإلعالمية

 بالقيروانالمعهد العالي لإلعالمية والتصرف 

 جامعة القيروان
 الخدمات عبر الواب 70579

 99.00 9 رياضيات

 - 10 علوم تجريبية

 75.85 14 اقتصاد وتصرف

 90.80 11 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في اإلعالمية الصناعية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 لإلعالمية بتونسالمعهد العالي 

 المنارجامعة  ونس 
 النظم المحمولة 10585

 143.27 9 رياضيات

 123.31 8 علوم تجريبية

 142.73 13 العلوم التقنية

 148.06 10 علوم اإلعالمية
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ات التكنولوجيةـــالعلوم األساسية والدراس 5  

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا

 

 طاقة

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في اإلعالمية الصناعية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية واال صال 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

11585 
 األنظمة واآللية

 النظم المحمولة

 112.65 23 رياضيات

 99.61 20 علوم تجريبية

 109.86 32 العلوم التقنية

 117.27 25 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بماطر 

 جامعة قرطاج

 صيانة النظم اإلعالمية 20585

 79.27 13 رياضيات

 88.92 11 علوم تجريبية

 97.21 17 العلوم التقنية

 99.36 14 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بسوسة 

 جامعة سوسة

 النظم واألوتوماتيزمات 30585

 107.05 6 رياضيات

 119.01 5 علوم تجريبية

 125.19 8 العلوم التقنية

 111.38 6 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية 

 والملتيميديا بقابس

 جامعة قابس

 نظم االتصال والملتميديا الصناعية 50585

 - 14 رياضيات

 92.15 12 علوم تجريبية

 80.67 19 العلوم التقنية

 80.95 15 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 جامعة قابس
 النظم المحمولة  51585

 - 14 رياضيات

 - 12 علوم تجريبية

 97.28 19 العلوم التقنية

 82.59 15 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 بقفصةوالتكنولوجيا 

 قفصةجامعة 

 صيانة النظم اإلعالمية 60585

 - 9 رياضيات

 - 8 علوم تجريبية

 89.73 13 العلوم التقنية

 73.85 10 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 وا صاالتدبكات االعالمية في 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية واال صال 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

 إعالمية شبكات واتصاالت 10586

 110.15 18 رياضيات

 98.15 21 علوم تجريبية

 120.52 6 العلوم التقنية

 111.75 15 اإلعالميةعلوم 
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في الشبكات اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 لإلعالمية بتونسالمعهد العالي 

 جامعة  ونس المنار
 إدارة الشبكات والخدمات 10587

 146.45 8 رياضيات

 133.50 8 علوم تجريبية

 141.86 8 العلوم التقنية

 150.91 16 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم ببنعرت

 جامعة قرطاج
 تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت 20587

 118.85 6 رياضيات

 112.50 6 علوم تجريبية

 106.15 6 العلوم التقنية

 110.40 12 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

 جامعة المنستير
 والخدمات إدارة الشبكات 30587

 96.67 16 رياضيات

 90.95 16 علوم تجريبية

 101.06 16 العلوم التقنية

 99.65 32 علوم اإلعالمية

و قنيات اال صال بحمام  لإلعالميةالمعهد العالي 

 سوسة

 جامعة سوسة

 تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية 31587

 122.67 13 رياضيات

 100.95 13 علوم تجريبية

 106.57 13 العلوم التقنية

 108.97 27 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت 41587

 85.22 10 رياضيات

 86.35 10 علوم تجريبية

 99.24 10 العلوم التقنية

 92.62 19 علوم اإلعالمية

 

 العلوم بقابسكلية 

 جامعة قابس
 إدارة  الشبكات والخدمات 50587

 94.61 7 رياضيات

 81.68 7 علوم تجريبية

 73.77 7 العلوم التقنية

 74.83 14 علوم اإلعالمية

 
 يعتبر مؤدرا  قريبيا ال غير 2015مجموع نقاط يخر موجه لسنة 
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التكنولوجيةات ـــالعلوم األساسية والدراس 5  

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في الشبكات اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بقفصة

 جامعة قفصة

 تكنولوجيات اإلعالمية واالتصاالت 60587

 96.32 8 رياضيات

 90.86 8 علوم تجريبية

 82.47 8 العلوم التقنية

 79.29 16 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
 تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية 70587

 81.19 8 رياضيات

 88.13 8 تجريبيةعلوم 

 90.49 8 العلوم التقنية

 91.02 16 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

 الشبكات واالتصاالت تتكنولوجيا 71587

 72.34 9 رياضيات

 84.15 9 علوم تجريبية

 84.89 9 العلوم التقنية

 88.42 17 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جامعة جندوبة
 تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية 80587

 114.57 19 رياضيات

 84.96 19 علوم تجريبية

 92.26 19 العلوم التقنية

 91.41 38 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 المدنيةفي الهندسـة 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
10568 

 البناء

 األشغال العمومية

 قيادة الحضائر

 143.29 5 رياضيات

 127.16 5 علوم تجريبية

 121.49 103 العلوم التقنية

 119.74 2 علوم اإلعالمية

العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران المعهد 

 والبنيان

 جامعة قرطاج

11568 

 المياه والبيئة

 اإلنشاءات المعدنية

 الدراسات المعمارية

 الجسور والطرقات

 البناءات الذكية

 التصرف ومتابعة مشاريع البناء

 139.12 5 رياضيات

 129.12 5 علوم تجريبية

 119.95 104 العلوم التقنية

 115.87 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
20568 

 التوبوغرافيا والجغرفة الرقمية

 البناء

 األشغال العمومية

 قيادة الحضائر

 118.05 3 رياضيات

 115.57 3 علوم تجريبية

 105.85 72 العلوم التقنية

 103.77 2 اإلعالمية علوم

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بسوسة

 جامعة سوسة

 ميكانيك المواد والهياكل 30568

 134.49 2 رياضيات

 135.83 2 علوم تجريبية

 142.31 22 العلوم التقنية

 103.26 2 علوم اإلعالمية

 التكنولوجية بصفاقسالمعهد العالي للدراسات 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
40568 

 البناء

 األشغال العمومية

 118.02 6 رياضيات

 119.45 6 علوم تجريبية

 111.98 130 العلوم التقنية

 122.39 3 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50568 

 البناء

 األشغال العمومية

 التبوغرافيا

 83.86 4 رياضيات

 80.38 4 علوم تجريبية

 73.52 85 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

51568 
 بناءات وتجهيزات تقنية

 أشغال عمومية

 105.20 2 رياضيات

 111.37 2 علوم تجريبية

 100.35 32 العلوم التقنية

 97.12 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
60568 

 البناء

 األشغال العمومية

 قيادة الحضائر

 79.83 5 رياضيات

 81.43 5 علوم تجريبية

 74.44 113 العلوم التقنية

 91.80 3 علوم اإلعالمية

 بتوسرالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
61568 

 البناء

 األشغال العمومية

 التبوغرافيا  والجغرفة الرقمية

 87.68 5 رياضيات

 96.62 5 علوم تجريبية

 72.62 122 العلوم التقنية

 - 3 علوم اإلعالمية

 
 للدراسات التكنولوجية بسليانة العاليالمعهد 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
80568 

 

 البناء

 األشغال العمومية

 101.70 5 رياضيات

 99.25 5 علوم تجريبية

 83.53 117 العلوم التقنية

 103.76 3 علوم اإلعالمية

 

 

 

 

 

  الجامعي التوجيه موقع على  2015و 2014و 2013 لدورة موجه آلخر النقاط مجموع على اإلطالع يمكن

 ما دعبة على للحصول ح وظك  قييم علىيساعدك   قريبي كمؤدر
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ات التكنولوجيةـــالعلوم األساسية والدراس 5  

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا

 

 طاقة

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في علوم و قنيات المياه
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 

 المعهد العالي لعلوم و قنيات المياه بقابس

 جامعة قابس
 تثمين الموارد المائية 50615

 85.77 10 رياضيات

 84.50 30 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 التنقيبفي  قنيات 
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 

 المعهد العالي لعلوم و قنيات المياه بقابس

 جامعة قابس
 التنقيب 50616

 - 10 رياضيات

 95.90 20 علوم تجريبية

 85.81 15 العلوم التقنية

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في هندسة األساليب
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

التكنولوجية ببنعرت المعهد العالي للدراسات  

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
 األساليب الغذائية 20597

 89.65 9 رياضيات

 100.52 34 علوم تجريبية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بعغوان 

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
21597 

 األساليب الغذائية

 األساليب الكيميائية

 77.60 13 رياضيات

 85.40 51 علوم تجريبية

 بقليبيةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
 األساليب الغذائية 22597

 88.10 14 رياضيات

 93.81 56 علوم تجريبية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر 

 هالل )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
 الكيميائيةاألساليب  30597

 79.32 14 رياضيات

 79.26 56 علوم تجريبية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس 

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
40597 

 أساليب الصناعات الغذائية

 األساليب الكيميائية

 78.52 19 رياضيات

 72.28 76 علوم تجريبية

 التكنولوجية بقابسالمعهد العالي للدراسات 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
 األساليب الكيميائية 50597

 84.26 18 رياضيات

 81.94 72 علوم تجريبية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
 األساليب الغذائية 51597

 - 12 رياضيات

 94.77 48 علوم تجريبية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي 

 بوسيد) إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
 األساليب الغذائية 60597

 - 9 رياضيات

 83.67 38 علوم تجريبية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
 سنوات )أمد( 3

T=FG 
 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
10570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 صناعة البالستيك

 الطاقية

 الميكاترونيك

 136.93 5 رياضيات

 121.36 5 علوم تجريبية

 132.70 103 العلوم التقنية

 107.71 2 علوم اإلعالمية

 التكنولوجية بنابلالمعهد العالي للدراسات 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
20570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 الطاقية 

 117.42 3 رياضيات

 106.85 3 علوم تجريبية

 114.90 72 العلوم التقنية

 102.48 2 علوم اإلعالمية

 ببنعرتالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
22570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 113.80 3 رياضيات

 104.48 3 علوم تجريبية

 107.80 69 العلوم التقنية

 102.09 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
30570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 صناعة البالستيك

 119.33 5 رياضيات

 102.95 5 علوم تجريبية

 114.20 105 العلوم التقنية

 99.03 2 علوم اإلعالمية

 قصر هاللبالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
31570 

 الصناعيةالصيانة 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 101.37 3 رياضيات

 88.63 3 علوم تجريبية

 102.23 60 العلوم التقنية

 96.86 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
32570 

 الصيانة الصناعية

 الميكانيكيةالبناء والصناعة 

 105.80 5 رياضيات

 99.42 5 علوم تجريبية

 102.25 105 العلوم التقنية

 99.29 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

 تصميم وتصنيع 33570

 115.52 2 رياضيات

 106.06 2 علوم تجريبية

 128.67 22 العلوم التقنية

 97.14 2 علوم اإلعالمية

 
 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
40570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 البناء المعدني

 الصيانة الصناعية

 الطاقية

 127.38 4 رياضيات

 117.61 4 علوم تجريبية

 132.03 96 التقنيةالعلوم 

 118.54 2 علوم اإلعالمية
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ات التكنولوجيةـــالعلوم األساسية والدراس 5  

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 إلجاسة التطبيقية ا

 في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
 )أمد( سنوات 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 البناءات الحديدية

 103.25 3 رياضيات

 96.06 3 علوم تجريبية

 93.99 77 العلوم التقنية

 89.30 2 علوم اإلعالمية

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
51570 

 الصيانة الصناعية

 الميكاترونيك

 83.84 6 رياضيات

 87.53 6 علوم تجريبية

 83.57 142 العلوم التقنية

 81.20 3 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
52570 

 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية

 - 5 رياضيات

 - 5 علوم تجريبية

 76.93 108 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
53570 

 الصناعيةالصيانة 

 الطاقية

 - 8 رياضيات

 - 8 علوم تجريبية

 75.03 180 العلوم التقنية

 103.40 4 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
 الصيانة الصناعية 54570

 - 4 رياضيات

 - 4 علوم تجريبية

 75.49 82 التقنيةالعلوم 

 - 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للمن ومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
 الهياكل المعدنية والتعدين 55570

 - 2 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 71.71 51 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 بقفصةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
60570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الطاقية

 82.37 4 رياضيات

 - 4 علوم تجريبية

 70.27 99 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوسر

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
61570 

 الصناعيةالصيانة 

 الميكاترونيك

 الطاقية

 100.22 5 رياضيات

 86.34 5 علوم تجريبية

 72.41 112 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوسيد

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
 الصيانة الصناعية 62570

 - 7 رياضيات

 - 7 تجريبيةعلوم 

 70.30 153 العلوم التقنية

 - 3 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
70570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 81.34 5 رياضيات

 78.37 5 علوم تجريبية

 87.19 123 العلوم التقنية

 83.07 3 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
71570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 - 4 رياضيات

 - 4 علوم تجريبية

 73.74 95 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بالقيروان 

 جامعة القيروان

 الميكانـيـك واإلنتاجية واإلعالمية الصناعية 72570

 93.92 2 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 91.20 47 العلوم التقنية

 81.33 2 علوم اإلعالمية

 بالكافالمعهد العالى للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
80570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 البناء المعدني

 82.95 5 رياضيات

 83.47 5 علوم تجريبية

 75.50 122 العلوم التقنية

 99.46 3 علوم اإلعالمية

 للدراسات التكنولوجية بسليانة العاليالمعهد 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
81570 

 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية

 - 4 رياضيات

 82.80 4 علوم تجريبية

 78.10 85 العلوم التقنية

 87.62 2 علوم اإلعالمية
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ات التكنولوجيةـــالعلوم األساسية والدراس 5  

والجامعةالـمؤسســة  اإلجاسات والمقاييس  التخصصات الرمع 
نوع 

 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 إلجاسة التطبيقية ا

 في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 للدراسات التكنولوجية بجندوبة العاليالمعهد 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
82570 

 الصيانة الصناعية

 تكنولوجيات الخشب

 البناء والصناعة الميكانيكية

 75.87 4 رياضيات

 81.29 4 علوم تجريبية

 72.00 89 العلوم التقنية

 84.95 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
83570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 تكنولوجيات الخشب

 الميكاترونيك

 95.77 3 رياضيات

 87.16 3 علوم تجريبية

 96.60 71 العلوم التقنية

 91.73 2 علوم اإلعالمية

 اإلجاسة التطبيقية 

 في الهندسـة الكهـربـائـيــة
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 التكنولوجيةإ.ع.للدراسات 
10571 

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 صيانة المنظومات الكهربائية

 السالمة والمراقبة الصناعية

 130.80 5 رياضيات

 112.99 5 علوم تجريبية

 128.68 103 العلوم التقنية

 115.66 2 علوم اإلعالمية

 التكنولوجية بنابلالمعهد العالي للدراسات 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
20571 

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 116.17 3 رياضيات

 103.22 3 علوم تجريبية

 114.05 72 العلوم التقنية

 100.03 2 علوم اإلعالمية

 بنعرتالتكنولوجية بالمعهد العالي للدراسات 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
21571 

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 118.74 3 رياضيات

 98.97 3 علوم تجريبية

 107.07 69 العلوم التقنية

 110.92 2 علوم اإلعالمية

 التكنولوجية بسوسةالمعهد العالي للدراسات 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
30571 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 السالمة والمراقبة الصناعية

 الكهرباء الصناعية

 االلكترونيك الصناعي

 119.62 4 رياضيات

 105.20 4 علوم تجريبية

 114.30 86 العلوم التقنية

 102.36 2 علوم اإلعالمية

 العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية المعهد

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
31571 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي

 108.40 5 رياضيات

 87.37 5 علوم تجريبية

 102.53 110 العلوم التقنية

 96.80 2 علوم اإلعالمية

 للدراسات التكنولوجية بقابسالمعهد العالي 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50571 

 

 الكهرباء الصناعية 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 103.20 2 رياضيات

 83.05 2 علوم تجريبية

 92.71 54 العلوم التقنية

 86.90 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
51571 

 

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 - 5 رياضيات

 - 5 علوم تجريبية

 77.14 108 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
52571 

 

 واإلعالمية الصناعيةاآللية 

 اإللكترونيك الصناعي

 

 93.20 7 رياضيات

 79.81 7 علوم تجريبية

 72.06 148 العلوم التقنية

 94.25 3 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
60571 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 الصناعيةالكهرباء 

 اإللكترونيك الصناعي

 80.78 4 رياضيات

 110.53 4 علوم تجريبية

 73.45 95 العلوم التقنية

 91.01 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوسيد

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
61571 

 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 الصناعيةالكهرباء 

 - 7 رياضيات

 - 7 علوم تجريبية

 73.98 164 العلوم التقنية

 - 4 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوسر

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
62571 

 

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 

 - 5 رياضيات

 91.64 5 علوم تجريبية

 79.37 106 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
70571 

 

 اإللكترونيك الصناعي

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 

 82.87 5 رياضيات

 87.75 5 تجريبيةعلوم 

 86.56 109 العلوم التقنية

 88.79 2 علوم اإلعالمية

 

  الجامعي التوجيه موقع على  2015و 2014و 2013 لدورة موجه آلخر النقاط مجموع على اإلطالع يمكن 

 ما دعبة على للحصول ح وظك  قييم علىيساعدك   قريبي كمؤدر
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ات التكنولوجيةـــالعلوم األساسية والدراس 5  

 التخصصات الرمع الـمؤسســة والجامعة اإلجاسات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في الهندسـة الكهـربـائـيــة
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

 التكنولوجيةإ.ع.للدراسات 
71571 

 

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 

 73.70 4 رياضيات

 91.07 4 علوم تجريبية

 73.58 90 العلوم التقنية

 96.13 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
80571 

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 صيانة المنظومات الكهربائية

 95.01 3 رياضيات

 74.36 3 علوم تجريبية

 94.52 71 العلوم التقنية

 96.72 2 علوم اإلعالمية

 بجندوبةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
81571 

 

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي

 

 77.86 2 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 88.23 42 العلوم التقنية

 80.64 2 علوم اإلعالمية

 

 بسليانةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
82571 

 

 الصناعيةالكهرباء 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 84.37 2 رياضيات

 78.29 2 علوم تجريبية

 86.90 49 العلوم التقنية

 85.65 2 علوم اإلعالمية

 بالكافالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
83571 

 

 الكهرباء الصناعية

 الكهربائية المنظوماتصيانة 

 83.52 3 رياضيات

 75.67 3 علوم تجريبية

 86.40 57 العلوم التقنية

 78.67 2 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 هندسة البحريةفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 بقليبيةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
 الكهروميكانيك البحري 20572

 116.70 2 رياضيات

 115.22 2 علوم تجريبية

 120.38 54 العلوم التقنية

 103.57 2 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة التطبيقية

 في علوم و كنولوجيات

 المعلومات واال صاالت
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 
 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 المواصالت بتونسفي 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

10573 
 شبكات وخدمات االتصاالت

 سالمة الشبكات

 136.98 48 رياضيات

 126.05 55 علوم تجريبية

 148.28 16 العلوم التقنية

 138.83 40 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بماطر 

 قرطاججامعة 

 الشبكات واالتصاالت 20573

 92.42 16 رياضيات

 74.17 19 علوم تجريبية

 101.52 5 العلوم التقنية

 100.98 14 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم ببنعرت

 األنظمة المحمولة واالتصاالت 21573 جامعة قرطاج

 103.46 11 رياضيات

 98.92 13 علوم تجريبية

 116.76 4 العلوم التقنية

 111.32 9 علوم اإلعالمية

 
 و  قنيات اال صال  لإلعالميةالمعهد العالي 

 بحمام سوسة

 جامعة سوسة

 تكنولوجيات االتصاالت 30573

 123.32 19 رياضيات

 122.70 23 علوم تجريبية

 131.43 6 العلوم التقنية

 119.76 16 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 و التكنولوجيا بالمهدية

 جامعة المنستير

31573 
 اإللكترونيك واالتصاالت

 االعالمية و اإللكترونيك

 94.17 17 رياضيات

 93.42 20 علوم تجريبية

 119.77 6 العلوم التقنية

 99.73 14 علوم اإلعالمية

 والتكنولوجيا بحمام سوسة المدرسة العليا للعلوم

 جامعة سوسة
 اإلعالمية واإللكترونيك 32573

 104.69 11 رياضيات

 99.83 12 علوم تجريبية

 125.56 4 العلوم التقنية

 106.49 9 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير
 االلكترونيك واالتصاالتتكنولوجيا  33573

 108.25 10 رياضيات

 112.62 12 علوم تجريبية

 137.82 3 العلوم التقنية

 108.55 9 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50573 

 شبكات وخدمات االتصاالت

 نظم االتصال وتقنيات النفاذ

 76.26 26 رياضيات

 89.86 30 علوم تجريبية

 107.35 9 العلوم التقنية

 94.07 22 علوم اإلعالمية
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 اإلجاسة التطبيقية 

 في علوم و كنولوجيات 

 المعلومات واال صاالت
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوسيد

 جامعة القيروان
 تكنولوجيا االلكترونيك واالتصاالت 60573

 - 25 رياضيات

 88.20 29 علوم تجريبية

 74.97 8 العلوم التقنية

 97.15 21 اإلعالمية علوم

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالقصرين

 جامعة القيروان

70573 
 االتصاالت

 علوم وتكنولوجيات المعلومات

 80.99 15 رياضيات

 81.27 18 علوم تجريبية

 82.52 5 العلوم التقنية

 81.65 13 علوم اإلعالمية
 

 التطبيقية في هندسة النسيجاإلجاسة 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 قصر هاللبالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
30574 

 صناعات النسيج

 صناعات المالبس

 ennoblissementصناعات التجويد 

 83.69 22 رياضيات

 75.83 29 علوم تجريبية

 77.27 93 العلوم التقنية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في  قنيات اللف
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 تقنيات اللف 40575

 100.20 3 رياضيات

 107.62 7 علوم تجريبية

 81.62 16 العلوم التقنية

 - 3 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 ةاللوجستي كنولوجيات النقل وفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للنقل و خدمات اإل صال بسوسة

 جامعة سوسة
30580 

 األنظمة اللوجيستية والنقل 

 صيانة أنظمة النقل

 89.42 23 رياضيات

 91.27 23 علوم تجريبية

 99.90 29 العلوم التقنية

 91.58 16 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 ةهندسة اللوجستيالفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 المعهد العالي للنقل و خدمات اال صال بسوسة

 جامعة سوسة
30672 

 لوجستية التوزيع

 اللوجستية الصناعية

 لوجستية العمليات الدولية

 100.04 15 رياضيات

 106.51 15 علوم تجريبية

 103.50 30 العلوم التقنية

 100.68 9 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
 اللوجستية الصناعية 40672

 79.15 19 رياضيات

 83.75 20 علوم تجريبية

 96.16 40 العلوم التقنية

 83.61 12 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في الطاقية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 
 المعهد العالي لعلوم و  كنولوجيات البيئة 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

 الطاقية والبيئة 10603

 106.97 5 رياضيات

 101.40 19 علوم تجريبية

 106.27 14 العلوم التقنية

 كلية العلوم ببنعرت

 جامعة قرطاج
 الطاقية 20603

 91.55 3 رياضيات

 91.37 12 علوم تجريبية

 104.65 9 العلوم التقنية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بسوسة 

 جامعة سوسة

 التدفئة والتكييف 30603

 98.35 3 رياضيات

 92.62 12 علوم تجريبية

 122.41 9 العلوم التقنية

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
 الطاقية 31603

 105.52 3 رياضيات

 91.52 14 علوم تجريبية

 117.96 11 العلوم التقنية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60603 

 الطاقية 

 صيانة األنظمة الطاقية 

 الطاقة المتجددة والمحيط

 استكشاف و استغالل الحقول النفطية

 86.48 9 رياضيات

 80.34 38 علوم تجريبية

 75.24 29 العلوم التقنية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

والكهرو قنية  في اإللكترونيك

 واآللية
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 

 كلية العلوم ببنعرت

 جامعة قرطاج
 أنظمة إلكترونية 20629

 103.73 5 رياضيات

 92.63 4 علوم تجريبية

 122.68 14 العلوم التقنية

 106.43 2 اإلعالميةعلوم 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بماطر 

 جامعة قرطاج

21629 

 إلكترونيك األنظمة الصناعية

 الكترونيك السيارات

 آلية وأنظمة صناعية

 97.94 11 رياضيات

 88.45 8 علوم تجريبية

 111.20 33 العلوم التقنية

 98.90 3 علوم اإلعالمية

 

 يعتبر مؤدرا  قريبيا ال غير 2015مجموع نقاط يخر موجه لسنة 
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 اإلجاسة التطبيقية 

والكهرو قنية  في اإللكترونيك

 واآللية
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 
 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بسوسة 

 جامعة سوسة

30629 
 كهروتقنية وإلكترونيك صناعي

 عالمية صناعيةاإللكترونيك واإل

 113.44 5 رياضيات

 110.22 4 علوم تجريبية

 140.46 14 العلوم التقنية

 116.38 2 اإلعالميةعلوم 

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
 الصناعية واإلعالمية اإللكترونيك 31629

 103.46 11 رياضيات

 90.44 8 علوم تجريبية

 125.51 32 العلوم التقنية

 105.28 3 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40629 

 اإللكترونيك الصناعي

 عالمية صناعيةاإل

 84.02 8 رياضيات

 76.54 6 علوم تجريبية

 102.67 23 العلوم التقنية

 89.24 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
41629 

لكترونيك اإلوالكهروتقنية واآللية   اإللكترونيك

 عالمية صناعيةاإلو

 90.77 14 رياضيات

 85.39 11 علوم تجريبية

 102.70 43 العلوم التقنية

 85.57 4 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للمن ومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
50629 

 التحكم في األساليب الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي

 76.16 16 رياضيات

 85.19 12 تجريبيةعلوم 

 90.78 47 العلوم التقنية

 94.72 4 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 عالمية صناعيةاإللكترونيك واإل 51629

 93.91 7 رياضيات

 91.97 5 علوم تجريبية

 84.68 22 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 العالي للعلوم التطبيقيةالمعهد 

 والتكنولوجيا بقفصة 

 جامعة قفصة

 آلية وأنظمة صناعية 60629

 102.39 8 رياضيات

 104.13 6 علوم تجريبية

 76.06 24 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقيروان

 جامعة القيروان
 والكهروتقنية واآللية اإللكترونيكالتطبيقية في  70629

 79.46 14 رياضيات

 67.92 10 علوم تجريبية

 94.70 41 العلوم التقنية

 80.79 3 علوم اإلعالمية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في اإللكتروميكانيك
 سنوات )أمد( 3

 
T=FG 

 
 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

 ميكاترونيك صناعية 30671

 132.09 5 رياضيات

 118.85 4 علوم تجريبية

 149.29 14 العلوم التقنية

 105.46 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
 الصيانة الصناعية 40671

 86.26 14 رياضيات

 84.88 13 علوم تجريبية

 117.09 41 العلوم التقنية

 111.51 4 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للمن ومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
 الصيانة الصناعية 50671

 91.19 14 رياضيات

 97.36 13 علوم تجريبية

 96.90 41 العلوم التقنية

 92.19 4 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

51671 
 ميكانيك وإلكترونيك األنظمة اآللية

 ميكانيك وإنتاجية

 107.26 7 رياضيات

 101.54 6 علوم تجريبية

 118.66 21 العلوم التقنية

 99.69 2 علوم اإلعالمية

 للعلوم التطبيقيةالمعهد العالي 

 والتكنولوجيا بقفصة 

 جامعة قفصة

 صيانة اآلالت الثقيلة 60671

 87.64 8 رياضيات

 92.97 7 علوم تجريبية

 87.52 23 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 الصيانة الصناعية 61671

 - 12 رياضيات

 90.12 11 تجريبيةعلوم 

 70.01 34 العلوم التقنية

 - 3 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقصرين

 جامعة القيروان
 ميكاترونيك صناعية 70671

 85.23 10 رياضيات

 82.02 9 علوم تجريبية

 81.15 27 العلوم التقنية

 - 2 اإلعالميةعلوم 
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 اإلجاسة التطبيقية 

 في هندسة األساليب
 سنوات )أمد( 3

 حركية( )إجازة  ذات  (1)

T=FG 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنعرت

  بقبليالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية و

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(

 أساليب الصناعات الغذائية 20598

 - 5 رياضيات

 - 20 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في هندسة األساليب
 سنوات )أمد( 3

 )إجازة  ذات حركية(  (2)

T=FG 

 

 بعغوانالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
 والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوسيد 

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
 أساليب الصناعات الغذائية 21598

 - 5 رياضيات

 - 20 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 الكهـربـائـيــةفي الهندسـة 
 سنوات )أمد( 3

 )اجازة ذات حركية(( 3)

T=FG 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوسرو

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

 الكهرباء الصناعية 50576

 - 2 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 - 19 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

  

إجازات ذات حركيّة – ات التكنولوجيةـــالعلوم األساسية والدراس 5  
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 البكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

مجموع يخر 

موجه 

2015 

  "حركي ة لمدة سداسي واحد"( : 20598االجازة التطبيقية في هندسة األساليب    (1 
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببن رت هين ي اول الطالب مسار  التكويني خالل السداسي األول المؤسسة األصلية : 

 ".الصناعات الغذائية" مسلك والسداسي السادس فيوالسداسي الثاني والسداسي الثالث والسداسي الخامس 
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي هين يتابع الطالب ج ء من مسار  التكويني خالل المؤسسة الثانية  فترة الحركي ة( : 

 ".أساليب تحويل منتوجات التمورالسداسي الرابع في "
 "حركي ة لمدة سداسي واحد" : (21598االجازة التطبيقية في هندسة األساليب   (2 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ب غوان هين ي اول الطالب مسار  التكويني خالل السداسي األول المؤسسة األصلية : 
 ".الصناعات الغذائية"والسداسي الثاني والسداسي الثالث والسداسي الخامس والسداسي السادس في مسلك 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بو يد هين يتابع الطالب ج ء من مسار  التكويني المؤسسة الثانية  فترة الحركي ة( : 
 ".أساليب تحويل الحليبخالل السداسي الرابع في "

 "حركي ة لمدة سداسيين إثنين  سنة كاملة(" ( :50576االجازة التطبيقية في الهندسة الكهربائية   (3 
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس هين ي اول الطالب مسار  التكويني خالل السداسي األول المؤسسة األصلية : 

 ".الكهرباء الصناعيةوالسداسي الثاني والسداسي الخامس والسداسي السادس في مسلك "
بتو ر هين يتابع الطالب ج ء من مسار  التكويني خالل المعهد العالي للدراسات التكنولوجية المؤسسة الثانية  فترة الحركي ة( : 

 ".(photovoltaiques  وضوئيةتمنظومات الطاقة الشمسية الفالسداسي الثالث والسداسي الرابع في "
                 

 
 

اجا ة تمكن الطالب من متابعة ج ء من مسار  التكويني في مؤسسة تعليم عالي غير التي  ( اإلجازة ذات الحركي ة3(ل  2(ل  1 
في  اتكوين وتوفر للطلبة ،ينتمي إليها حيث ينتفع الطالب بفترة تكوين خارج مؤسسته األصلية تدوم من سداسي إلى سداسيين

اختصاصين متجانسين ومتكاملين، ويتحصل الطالب إثر انتهاء التكوين بنجاح على شهادة م دوجة بين مؤسستين  يادًة على 
(. يتمتع الطالب خالل فترة الحركية  وجود  في المؤسسة الثانية( Certification de Compétenceاإلشهاد في كفاءة مهنية  

 .لحركيقة  يادًة على تمتعه باإلقامة في المبيت الجامعيبمنحة تغطي المصاريف المنجرة عن ا
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 الهندسة المعمارية

 سنوات 6

T = FG 

 

 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير 

 بتونس

 جامعة قرطاج

 الهندسة المعمارية 10203

 143.55 89 رياضيات

 148.80 80 علوم تجريبية

 150.93 44 علوم التقنيةال

 144.18 9 علوم اإلعالمية

 134.30 2 بكالوريات أخرى

 

 مرحلة  حضيرية مندمجة:

 إعالمـيـة    -فيعيا    -رياضيات 

 ( ) 
 سنوات 3سنتان + 

T = FG 

 

المعهد الوطني للعلوم التطبـيقية والتكنولوجيا 

 بتونس 

 جامعة قرطاج

 إعالمية -فيزياء  -رياضيات  10520

 156.90 183 رياضيات

 153.82 67 تجريبيةعلوم 

 176.15 33 علوم التقنيةال

 154.73 50 علوم اإلعالمية

 

 مرحلة  حضيرية مندمجة:

بـيـولوجيا  طبيقية    -كـيـمـيـا  

() 
 سنـوات 3سنـتـان+ 

T = FG 

 
المعهد الوطني للعلوم التطبـيقية والتكنولوجيا 

 بتونس 

 جامعة قرطاج

 

 تطبيقية بيولوجيا -كيمياء  10521

 144.27 36 رياضيات

 149.70 107 علوم تجريبية

 

مرحلة  حضيرية مندمجة 

 )علمية(

 سنوات 3سنتان + 

T = FG 

 
المعهد الـعـالــي للعلوم التطبـيـقـيـة 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

 مرحلة تحضيرية مندمجة )علمية( 30519

 137.30 34 رياضيات

 142.12 17 علوم تجريبية

 143.05 13 علوم التقنيةال

 149.07 21 علوم اإلعالمية
 

  حضيـريـة )علـمـيــة( مرحلـة 

 سنـوات 3سنـتـان+ 

T = FG 
 ( ) 

 
 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس

 جامعة  ونس
10522 

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء  -فيزياء 

 150.95 287 رياضيات

 142.05 119 تجريبيةعلوم 

 151.08 4 علوم اإلعالمية

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

 جامعة  ونس المنار
11522 

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 146.37 151 رياضيات

 144.40 63 علوم تجريبية

 149.12 2 علوم اإلعالمية

 الهندسية بنابل المعهد التحضيري للدراسات

 جامعة قرطاج
20522 

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 138.75 157 رياضيات

 135.10 65 علوم تجريبية

 144.89 2 علوم اإلعالمية

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنعرت

 جامعة قرطاج
21522 

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 129.90 102 رياضيات

 123.85 42 علوم تجريبية

 140.85 2 علوم اإلعالمية

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية 

 بالمنستير

 جامعة المنستير

30522 
 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 140.55 189 رياضيات

 145.27 78 علوم تجريبية

 148.74 3 علوم اإلعالمية

 العلوم بالمنستيركلية 

 جامعة المنستير
32522 

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 128.90 70 رياضيات

 132.27 29 علوم تجريبية

 138.85 2 علوم اإلعالمية

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام 

 سوسة

 جامعة سوسة

33522 
 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 130.47 59 رياضيات

 133.27 24 علوم تجريبية

 144.29 2 علوم اإلعالمية

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40522 

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 140.77 154 رياضيات

 136.60 64 علوم تجريبية

 152.51 2 علوم اإلعالمية

 بصفاقس كلية العلوم

 جامعة صفاقس
41522 

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 118.17 140 رياضيات

 115.12 58 علوم تجريبية

 128.32 2 علوم اإلعالمية
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  حضيـريـة )علـمـيــة( مرحلـة 

      سنـوات 3سنـتـان+ 

T = FG 

 ( ) 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية  

 و التكنولوجيا بقابس

 جامعة قابس

50522 
 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 109.27 104 رياضيات

 113.3 43 علوم تجريبية

 133.84 2 علوم اإلعالمية

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة

 جامعة قفصة
60522 

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 99.00 77 رياضيات

 111.50 32 علوم تجريبية

 107.48 2 علوم اإلعالمية

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

70522 
 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 116.87 42 رياضيات

 114.32 17 علوم تجريبية

 98.62 2 علوم اإلعالمية

 مـرحلـة  حضيـرية علـمـيــة 

 ( )     )رياضيات فيعيا (

 سنـوات 3سنـتـان+ 

T = FG 

كلية العلوم للرياضيات والفيعيا  والطبيعيات  

 بتونس

 جامعة  ونس المنار

 فيزياء -رياضيات  12522

 142.42 50 رياضيات

 135.57 21 علوم تجريبية

 144.93 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بالمهدية 

 جامعة المنستير

 فيزياء -رياضيات  31522

 123.72 58 رياضيات

 116.35 24 علوم تجريبية

 127.09 2 علوم اإلعالمية

 مـرحلـة  حضيـرية علـمـيــة

 ( )      )فيعيا  كيميا (

 سنـوات 3سنـتـان + 

T = FG 

 

كلية العلوم للرياضيات والفيعيا  والطبيعيات 

 بتونس

 جامعة  ونس المنار

 كيمياء -فيزياء  13522

 137.02 50 رياضيات

 139.97 21 علوم تجريبية

 139.20 2 علوم اإلعالمية

 مرحلة  حضيرية : 

  (1) بيولوجيا جيولوجيا

 سنـوات 3سنـتـان+ 

T = FG 
 ( ) 

دراسات التحضيرية في المعهد العالى لل 

 ولوجيا بسكرةيوالجالبيولوجيا 

 جامعة قرطاج

 بيولوجيا جيولوجيا 10832

 133.12 18 رياضيات

 120.57 162 علوم تجريبية

كلية العلوم للرياضيات والفيعيا  والطبيعيات 

 بتونس

 جامعة  ونس المنار

 بيولوجيا جيولوجيا 11832

 134.90 6 رياضيات

 132.05 58 علوم تجريبية

 بتونس ال بية للتكنولوجيات العالي المعهد

 جامعة  ونس المنار
 بيولوجيا جيولوجيا 12832

 131.60 4 رياضيات

 125.17 37 علوم تجريبية

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنعرت

 جامعة قرطاج
 بيولوجيا جيولوجيا 20832

 125.62 5 رياضيات

 111.85 49 علوم تجريبية

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 بيولوجيا جيولوجيا 40832

 116.05 11 رياضيات

 110.80 97 علوم تجريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()    الشروط العامة للدراسة بالمراحل التحضيرية ولدخول مدارس الهندسة.69صفحة أنظر : 

 السنة األولى.جيولوجيا وإجراء مناظرة باالختبار في نهاية   -يتعين على الطالب االلتحاق بالمرحلة  التحضيرية اختصاص بيولوجيا الطب البيطري  (   للدخول إلى شعبة1)

 
              ( )   المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  (INSAT) 

 يؤمن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تكوينا هندسيا كالتالي:

أو على شهادة مشهود بمعادلتها إلى أحد  مرحلة تحضيرية مندمجة تدوم سنتين يسمح بالرسوب فيها مرة واحدة. يوجه المحرزون على البكالوريا (1)

 الجذعين المشتركين:

: يسيمح هيذا الجيذع بااللتحياق بدايية مين السينة الثانيية بعحيدى الشيعب التاليية: إعالميية صيناعية (MPI)فيزياء وإعالمية  –رياضيات  ( أ

 وتحكم ، أدواتية  وصيانة صناعية، شبكات إعالمية واتصاالت، هندسة البرمجيات.

: يسيمح هيذا الجيذع بااللتحياق بدايية مين السينة الثانيية بعحيدى الشيعبتين التياليتين: كيميياء صيناعية (CBA)بيولوجيا تطبيقية  –كيمياء  ( ب

 وبيولوجيا صناعية.أ

ة عن مرحلة تكوين للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس وتدوم هذه المرحلة ثالث سنوات ويتم القبول بشعبة من شعب تكوين هذه المرحل (2)

 طريق مناظرة تفتح للطلبة المسجلين في المرحلة التحضيرية المندمجة.

 مالح ة : 

 وحة يتم كل سنة، بقرار من وسير التعليم العالي والبحث العلمي وحسب الحاجيات، ضبط قائمة الشعب المعنية بههه المناظرة، عدد البقاع المفت

 التقييم.بالنسبة إلى كل دعبة ودروط المشاركة ومعايير 

  للحصول على دهادة اإلجاسة بالمعهد الطلبة الهين لم يتم التصريح بقبولهم لإللتحاق بمرحلة  كوين المهندسين يمكنهم مواصلة الدراسة

 التطبيقية في سّ  اختصاصات مختلفة.
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 مرحلة  حضيرية : 

  ( 1) بيولوجيا جيولوجيا

 سنـوات 3سنـتـان+ 

T = FG 
 ( ) 

 
 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 بيولوجيا جيولوجيا 41832

 113.12 10 رياضيات

 108.00 86 علوم تجريبية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

 بيولوجيا جيولوجيا 50832

 108.17 6 رياضيات

 103.02 54 علوم تجريبية

 (  كنولوجيامرحلة  حضيرية )

 سنـوات 3سنـتـان+ 

T = FG 
 ( ) 

 
 بالمنارالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية 

 جامعة  ونس المنار
 151.98 254 علوم التقنيةال تكنولوجيا 10532

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

 جامعة قرطاج
 141.32 176 علوم التقنيةال تكنولوجيا 20532

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية 

 بالمنستير

 جامعة المنستير

 141.88 180 التقنيةعلوم ال تكنولوجيا 30532

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 140.00 103 علوم التقنيةال تكنولوجيا 40532

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

 129.05 60 علوم التقنيةال تكنولوجيا 50532

 الهندسية بقفصةالمعهد التحضيري للدراسات 

 جامعة قفصة
 120.78 41 علوم التقنيةال تكنولوجيا 60532

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

 130.03 30 علوم التقنيةال تكنولوجيا 70532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()   .أنظر أسفله: الشروط العامة للدراسة بالمراحل التحضيرية ولدخول مدارس الهندسة 

 جيولوجيا وإجراء مناظرة باالختبار في نهاية السنة األولى.  -يتعين على الطالب االلتحاق بالمرحلة  التحضيرية اختصاص بيولوجيا الطب البيطري  (   للدخول إلى شعبة1)

  ن م الدراسات الهندسية كما يلي :

وتعد هذه المراحل : تدوم سنتين تدرس أثناءهما البرامج نفسها حسب االختصاص بمختلف المؤسسات الجامعية المحتضنة لمراحل تحضيرية، المراحل التحضيرية -1

 التحضيرية الطالب الجتياز المناظرات الوطنية للدخول إلى إحدى مدارس الهندسة التالية:

 

 جيولوجيا(:  -مرحلة تحضيرية )اختصاص بيولوجيا 

 المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم الوطني للعلوم الفالحية بتونس المعهد

 المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب المدرسة العليا للفالحة بالكاف المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس المدرسة العليا للفالحة بماطر المدرسة العليا للفالحة بمقرن

 مرحلة تحضيرية )علمية أو تقنية(:

 المدرسة العليا لإلحصاء وتحليل المعلومات بتونس. المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس المدرسة التونسية للتقنيات

 المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

 المدرسة الوطنية لإللكترونيك واالتصاالت بصفاقس المدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت

 لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب المدرسة العليا .المدرسة العليا للمواصالت بتونس المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

 المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

 والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدريةالمدرسة الوطنية للعلوم  كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة

 :مـالحظة

كيمياء". وتقوم إدارة المعهد التحضيري بتحديد المقاييس المعتمدة للترسيم بإحدى الشعبتين  -فيزياء" و "فيزياء  -تضم المرحلة التحضيرية العلمية شعبتين: "رياضيات 
 .وضبطها

على إثر النجاح في إحدى المناظرات الوطنية الموحدة المشار إليها أعاله، أو المشاركة عن طريق المناظرات سنوات ويدخلها الطالب  3: تدوم مرحلة التخصص    -2

 الخصوصية التي تنظم سنويا في الغرض.

  () الدراسات الهندسية      www.cningenieur.rnu.tn/pdf/Guide_Candidat_2016.pdf   
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  الـطــب
 سنوات ( 08) 

T = FG 

 

 كلية الطب بتونس

 جامعة  ونس المنار
 طب  10700

 169.60 134 رياضيات

 167.97 249 علوم تجريبية

 162.46 2 * بكالوريات أخرى

 المنستيركلية الطب ب

 جامعة المنستير
 طب  30700

 167.80 68 رياضيات

 165.97 125 علوم تجريبية

 149.00 2 * بكالوريات أخرى

 سوسةكلية الطب ب

 جامعة سوسة
 طب  31700

 165.50 68 رياضيات

 164.15 125 علوم تجريبية

 143.23 2 * بكالوريات أخرى

 صفاقسكلية الطب ب

 جامعة صفاقس
  طب  40700

 167.22 73 رياضيات

 163.32 135 علوم تجريبية

 145.31 2 * بكالوريات أخرى
 

  الـصـيــــدلــــة
 سنوات ( 06) 

T = FG 

 

 كلية الصيدلة بالمنستير

 جامعة المنستير
 صيدلة 30701

 158.50 66 رياضيات

 158.47 122 علوم تجريبية

 137.63 2 * بكالوريات أخرى
 

  طـــب األسـنـــان
 سنوات( 06) 

T = FG 

 

 كلية طب األسنان بالمنستير

 جامعة المنستير
 طب أسنان 30702

 160.77 66 رياضيات

 160.57 122 علوم تجريبية

 148.36 2 * بكالوريات أخرى
 

 التطبيقية اإلجاسة

 في التبـنـيـج واإلنعاش
 سنوات )أمد( 03

 
T = FG 

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بتونس 

 جامعة  ونس المنار
 التبنيج واإلنعاش 10740

 161.11 9 رياضيات

 166.19 26 علوم تجريبية

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
 التبنيج واإلنعاش 30740

 151.88 7 رياضيات

 162.29 21 علوم تجريبية

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
 التبنيج واإلنعاش 40740

 157.98 8 رياضيات

 166.41 24 علوم تجريبية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في التصوير الطبي 

 باألدعة والمداواة
 )أمد(سنوات  03

T = FG 

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بتونس 

 جامعة  ونس المنار
 التصوير الطبي والمداواة باألشعة 10741

 152.02 11 رياضيات

 158.57 25 علوم تجريبية

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
 باألشعةالتصوير الطبي والمداواة  30741

 141.69 9 رياضيات

 153.90 20 علوم تجريبية

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
 التصوير الطبي والمداواة باألشعة 40741

 144.82 9 رياضيات

 150.01 21 علوم تجريبية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في حفظ الصحة
 سنوات )أمد( 03

T = FG 

 

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بتونس

 جامعة  ونس المنار
10742 

 حفظ صحة الوسط

 السالمة المهنية

 97.45 11 (*آداب )

 114.72 7 رياضيات

 128.62 12 علوم تجريبية

 - 5 رياضة
 

 اإلجاسة التطبيقية

 في البيولوجيا الطبية
 سنوات )أمد( 03

T = FG 

 العليا لعلوم و قنيات الصحة بتونسالمدرسة  

 جامعة  ونس المنار
10743 

 و البيوكيميائية التحاليل البيولوجية

 مورفولوجيا الخاليا

 149.80 11 رياضيات

 159.02 25 علوم تجريبية

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
 التحاليل البيولوجية 30743

 144.53 10 رياضيات

 152.79 23 علوم تجريبية

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
40743 

 التحاليل البيولوجية

 مورفولوجيا الخاليا

 143.94 9 رياضيات

 149.07 21 علوم تجريبية
 

 اإلجاسة التطبيقية

  قويم النطقفي 
 سنوات )أمد( 03

T = FG 

 

 العليا لعلوم و قنيات الصحة بتونسالمدرسة 

 جامعة  ونس المنار
 تقويم النطق 10745

 96.10 11 (*آداب )

 131.62 4 رياضيات

 144.50 8 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة التطبيقية

 مبحث و دريم القدم في 
 سنوات )أمد( 03

T = FG 

 

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بسوسة

 جامعة سوسة
 تدريم القدممبحث و 30739

 125.22 7 رياضيات

 127.37 14 علوم تجريبية

 124.00 2 علوم التقنيةال

 
 علوم الحياة واألرض مادة اختيارية إجبارية     (*)
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 اإلجاسة التطبيقية

 العالج الطبيعي في 
 سنوات )أمد( 03

T = FG 

 التربية البدنية إجبارية

 
 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
 المعالجة الطبيعية 30744

 153.33 29 علوم تجريبية

 156.03 3 * بكالوريات أخرى

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
 المعالجة الطبيعية 40744

 153.62 27 علوم تجريبية

 153.03 3 * بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في التغهية البشرية
 سنوات )أمد( 03

T = FG 

 

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بتونس

  ونس المنارجامعة 
10747 

 الحمية

 التخطيطوالتغذية التجريبية 

 تغذية المجموعات

 138.10 22 علوم تجريبية

 127.27 4 * بكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 اختصاص ن ارا يفي 
 سنوات )أمد( 03

T = FG 

 

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
 نظاراتي 40749

 - 7 رياضيات

 - 8 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في األدوا ية الجراحية
 سنوات )أمد( 03

 
T = FG 

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بتونس 

 جامعة  ونس المنار
 األدواتية الجراحية 10750

 140.75 11 رياضيات

 155.01 25 علوم تجريبية

 و قنيات الصحة بسوسة المدرسة العليا لعلوم

 جامعة سوسة
 األدواتية الجراحية 30750

 135.86 7 رياضيات

 146.80 16 علوم تجريبية

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
 األدواتية الجراحية 40750

 135.70 9 رياضيات

 149.07 21 علوم تجريبية
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 العالج الوظيفيفي 
 سنوات )أمد( 03

T = FG 

 

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بتونس

 جامعة  ونس المنار
10751 

 المداواة بالعمل

 الصحة العقلية

 إعادة التأهيل

 123.77 19 علوم تجريبية

 120.20 3 باكالوريات أخرى

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في صـنـع بدائل األسـنـان
 )أمد(سنوات  03

T = FG 

 

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
 صـنـع بدائل األسـنـان 30752

 101.32 4 آداب )*(

 135.75 4 رياضيات

 142.32 17 علوم تجريبية

 126.86 3 رياضة 
 

 اإلجاسة التطبيقية 

  ركيب واستعمال يلة السمعفي 
 )أمد(سنوات  03

T = FG 

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بتونس 
 المعهد العالي إجازة ذات بناء مشترك مع)

 (للتكنولوجيات الطبية بتونس 

 جامعة  ونس المنار

 تركيب واستعمال آلة السمع 10753

 121.12 7 رياضيات

 124.17 16 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة التطبيقية

 في الرعـايـة الصحية لألطفال 
 سنوات )أمد( 03

T = FG 

 

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بتونس

 جامعة  ونس المنار
 الرعـايـة الصحية لألطفال 10754

 133.53 3 رياضيات

 142.14 16 علوم تجريبية

 127.92 3 بكالوريات أخرى

 بسوسةالمدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة 

 جامعة سوسة
 الرعـايـة الصحية لألطفال 30754

 138.37 3 رياضيات

 142.14 16 علوم تجريبية

 135.35 3 بكالوريات أخرى
 

 التطبيقيةاإلجاسة 

 العالجات العامة للمسنين في 
 سنوات )أمد( 03

T = FG 

 

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
 العالجات العامة للمسنين 40758

 98.07 8 آداب )*(

 111.60 8 رياضيات

 126.30 8 علوم تجريبية

 117.42 3 رياضة
 

 اإلجاسة التطبيقية

 الرعاية الصحية اإلستعجاليةفي 
 سنوات )أمد( 03

T = FG 

 

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بسوسة

 جامعة سوسة
 الرعاية الصحية اإلستعجالية  30760

 133.97 3 رياضيات

 136.07 17 علوم تجريبية

 140.80 2 بكالوريات أخرى

 

 

 

 علوم الحياة واألرض مادة اختيارية إجبارية     (*)

 الجامعي التوجيه موقع على  2015و 2014و 2013 لدورة موجه آلخر النقاط مجموع على اإلطالع يمكن 

 ما دعبة على للحصول ح وظك  قييم عيساعدك   قريبي كمؤدر
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 اإلجاسة التطبيقية 

 في علوم التمريض )إناث(
 سنوات )أمد( 03

() 

 

T = FG 

 

 التربية البدنية إجبارية

 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس

 جامعة  ونس المنار
 علوم التمريض 10797

 129.38 2 آداب )*(

 134.04 10 رياضيات

 142.68 42 علوم تجريبية

 113.09 2 رياضة 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة

 جامعة سوسة
 التمريضعلوم  30797

 119.57 2 آداب )*(

 133.26 8 رياضيات

 140.00 35 علوم تجريبية

 120.09 2 رياضة 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس

 جامعة صفاقس
 علوم التمريض 40797

 115.42 2 آداب )*(

 122.97 10 رياضيات

 136.98 42 علوم تجريبية

 - 2 رياضة 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس

 جامعة قابس
 علوم التمريض 50797

 123.50 2 آداب )*(

 132.43 7 رياضيات

 134.71 30 علوم تجريبية

 - 2 رياضة 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف

 جامعة جندوبة
 علوم التمريض 80797

 113.82 2 آداب )*(

 122.65 10 رياضيات

 128.74 41 علوم تجريبية

 100.24 2 رياضة 
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 )ذكور(  في علوم التمريض
 سنوات )أمد( 03

() 

 

T = FG 

 

 التربية البدنية إجبارية

 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس

 جامعة  ونس المنار
 علوم التمريض 11797

 100.77 2 آداب )*(

 121.07 10 رياضيات

 121.75 42 علوم تجريبية

 117.13 2 رياضة 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة

 جامعة سوسة
 علوم التمريض 31797

 99.42 2 آداب )*(

 119.81 8 رياضيات

 119.90 35 علوم تجريبية

 119.46 2 رياضة 

 التمريض بصفاقسالمعهد العالي لعلوم 

 جامعة صفاقس
 علوم التمريض 41797

 99.93 2 آداب )*(

 114.54 10 رياضيات

 110.82 42 علوم تجريبية

 126.83 2 رياضة 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس

 جامعة قابس
 علوم التمريض 51797

 87.45 2 آداب )*(

 113.79 7 رياضيات

 110.02 30 تجريبيةعلوم 

 - 2 رياضة 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف

 جامعة جندوبة
 علوم التمريض 81797

 100.82 2 آداب )*(

 105.44 10 رياضيات

 106.67 41 علوم تجريبية

 103.30 2 رياضة 
 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في التولـيــد
 سنوات )أمد( 03

T = FG 

 )خاص بالفتيات(

 
 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بتونس

 جامعة  ونس المنار
 التولـيــد 10799

 142.81 4 رياضيات

 154.53 22 علوم تجريبية

 115.25 3 * بكالوريات أخرى

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
 التولـيــد 30799

 141.66 4 رياضيات

 150.47 21 علوم تجريبية

 118.60 3 * بكالوريات أخرى

 المدرسة العليا لعلوم و قنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
 التولـيــد 40799

 137.49 4 رياضيات

 149.61 22 علوم تجريبية

 108.76 3 * بكالوريات أخرى
 

 اإلجاسة التطبيقية

  الصحة والسالمة المهنيةفي 
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 
المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية 

 بتونس 

 قرطاج جامعة

10547 
 مكلف بحفظ الصحة

 مكلف بالجودة

 120.45 9 علوم تجريبية

 98.70 8 اقتصاد وتصرف

 106.05 3 علوم التقنيةال

 

 

 

 علوم الحياة واألرض مادة اختيارية إجبارية     )*( 

(.أن ر اإلجرا ات العامة المتعلقة بالشعب التي  تطلب اختبارات  ) 

 يعتبر مؤدرا  قريبيا ال غير  2015مجموع نقاط يخر موجه لسنة 
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 اإلجاسة التطبيقية 

 في علوم و قنيات الغابات
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 

 معهد الغابات والمراعي بطبرقة

 جامعة جندوبة
80843 

 علوم وتقنيات الغابات

 تثمين الموارد الغابية

 السياحة و البيئة

 75.76 50 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في  قنيات اإلنتاج الفالحي
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 

 المدرسة العليا للفالحة بالكاف

 جامعة جندوبة
 تقنيات اإلنتاج الفالحي 80844

 81.60 10 رياضيات

 81.40 40 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة التطبيقية في البستنة
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 
 للعلوم الفالحية بشط مريمالمعهد العالي 

 جامعة سوسة  

(◙) 

 البستنة 30845

 80.13 6 رياضيات

 99.27 24 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في  هيئة الفضا ات 
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 
 المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

 جامعة سوسة  

(◙) 

 تهيئة الفضاءات 30853

 72.07 12 رياضيات 

 86.30 15 علوم تجريبية 

 100.80 3 بكالوريات أخرى

 

اإلجاسة التطبيقية في  كنولوجيا 

الصيد البحري و ربية األحيا  

 المائية
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 

المعهد العالي للصيد البحري و ربية األحيا  

 المائية ببنعرت

 جامعة قرطاج

20846 
 المائيةالصيد البحري و تربية األحياء 

 التبريد و تثمين المنتوجات المائية

 75.06 16 رياضيات

 76.98 64 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في الصناعات واألساليب الغهائية
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 

 المدرسة العليا للصناعات الغهائية بتونس

 قرطاج جامعة
 الصناعات واألساليب الغذائية 10840

 131.95 4 رياضيات

 112.55 36 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في الصناعات الغهائية والتغهية
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 

 كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوسيد

 جامعة القيروان
 الصناعات الغذائية 60848

 - 7 رياضيات

 75.90 66 علوم تجريبية

 

اإلجاسة التطبيقية في اإلنتاج 

 الحيواني والموارد العلفية
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 

 المدرسة العليا للفالحة بماطر

 جامعة قرطاج
 72.54 45 علوم تجريبية اإلنتاج الحيواني والموارد العلفية 20849

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في البيو كنولوجيا الطبية
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 

 بتونس ال بية للتكنولوجيات العالي المعهد

 جامعة  ونس المنار
10545 

 الهندسة الخلوية

 اإلنتاج البيوطبي

 التشخيص البيوطبي

 112.87 10 رياضيات

 113.60 41 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في علوم التغهية
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 

 المعهد العالي للبيو كنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس
 والهندسة الغذائيةالتغذية  40544

 91.42 4 رياضيات

 107.62 16 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في البيو كنولوجيا 
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 المعهد العالي للبيو كنولوجيا بسيدي ثاب   

 جامعة منوبة 
10546 

 البيتكنولوجيا المطبقة في القطاع الصيدلي

 صحة وسالمة غذائية ومحيط

 105.82 11 رياضيات

 109.32 43 علوم تجريبية

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية 

 بتونس 

 جامعة  ونس المنار 

11546 

 بيوتكنولوجيا نباتية

 مراقبة واستغالل الكائنات الدقيقة

 إدارة نظم الجودة لمنتجات الكروم

 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة

 110.50 15 رياضيات

 110.39 60 علوم تجريبية

 كلية العلوم ببنعرت

 جامعة قرطاج
 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة 20546

 85.18 5 رياضيات

 102.07 19 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيو كنولوجيا بالمنستير

 جامعة المنستير
30546 

 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة

 وتربية الكائنات المائيةبيوتكنولوجيا بحرية 

 التحليل والتشخيص البيولوجي

 105.37 8 رياضيات

 120.64 33 علوم تجريبية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالمهدية 

 جامعة المنستير

 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة 31546

 87.44 10 رياضيات

 101.35 38 علوم تجريبية

 

 بالسكن الجامعي للعلوم الفالحية بشط مريمال يتمتع الطلبة الهكور الموجهون للمعهد العالي   (◙)
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 اإلجاسة التطبيقية 

 في البيو كنولوجيا 
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 
 المعهد العالي للبيو كنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس
40546 

 التحليل والتشخيص البيولوجي

 الدقيقةمراقبة واستغالل الكائنات 

  الغذائية جودة الموادمراقبة 

 بيوتكنولوجيا نباتية

 98.14 9 رياضيات 

 104.70 37 علوم تجريبية 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة  41546

 96.05 6 رياضيات 

 102.97 23 علوم تجريبية 

 المعهد العالي للبيولوجيا  التطبيقية بمدنين  

 جامعة قابس
 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة 50546

 84.50 18 رياضيات

 76.40 70 علوم تجريبية 

 المعهد العالي للبيو كنولوجيا بباجة

 جامعة جندوبة
80546 

 بيتوتكنولوجيا حيوانية

 بيوتكنولوجيا نباتية

 83.87 20 رياضيات

 85.87 80 علوم تجريبية

 

  الت بيقية ا جازة
 المحي  حماية في
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 
 وال يزياء للرياضيات العلوم كلية

 بتونس ال بيعيات و 

 جامعة  ونس المنار

10600 
 التراث الطبيعي والسياحة البيئية

 التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها

 91.90 7 رياضيات

 87.91 33 علوم تجريبية

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية 

 بتونس 

 جامعة  ونس المنار
11600 

 التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها

 معالجة النفايات وتثمينها

 72.42 14 رياضيات

 88.81 62 علوم تجريبية

 المعهد العالي لعلوم و كنولوجيات البيئة 

 السدريةببرج 

 قرطاج  جامع
12600 

 معالجة النفايات وتثمينها

 تكنولوجيا المحيط

 93.63 4 رياضيات

 78.86 18 علوم تجريبية

 كلية العلوم ببنزرت
 جامعة  ر اج

 المراقبة البيولوجية في األوساط المائية 20600

 74.90 4 رياضيات

 79.30 20 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيو كنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس
 معالجة النفايات وتثمينها 40600

 76.40 6 رياضيات

 74.74 25 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيولوجيا الت بيقية بمدنين
 جامعة  ابس

50600 
 التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها

 تكنولوجيا المحيط

 - 11 رياضيات

 97.05 50 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
 جامعة جندوبة

 التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها 80600

 - 9 رياضيات

 74.81 41 علوم تجريبية

 

  الت بيقية ا جازة
 في فيزياء وكيمياء البيئة

 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 
 المعهد العالي لعلوم و كنولوجيات البيئة 

 ببرج السدرية

 قرطاج  جامع
 فيزياء وكيمياء البيئة 10620

 96.67 5 رياضيات

 88.00 18 علوم تجريبية

 

 اإلجاسة التطبيقية 

 في الهندسة البيوطبية
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 

 الطبية بتونس  للتكنولوجياتالمعهد العالي 

 المنارجامعة  ونس 
10759 

 الطبيالتصوير 

 البيوطبية األدواتية

 إعالمية طبية

 األنظمة اإللكترونية المحمولة

 130.62 5 رياضيات

 123.30 47 علوم تجريبية 

 124.33 13 علوم التقنيةال

 128.64 2 عالمية علوم اإل

 المعهد العالي للبيو كنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس 
40759 

 التصوير البيوطبي

 اآلالت البيوطبية

 125.77 4 رياضيات

 110.87 36 علوم تجريبية 

 119.86 10 علوم التقنيةال

 116.67 2 علوم اإلعالمية 

 

 

 

 

 يعتبر مؤدرا  قريبيا ال غير  2015مجموع نقاط يخر موجه لسنة 
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 الشع  الرمز الشع  الرمز
 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة العربية 101 اإلجازة األساسية في الفيزياء والكيمياء 502

 والحضارة اإلنقليزيةاإلجازة األساسية في اللغة واآلداب  102 اإلجازة األساسية في الفيزياء 503

 اإلجازة األساسية في اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 103 اإلجازة األساسية في الرياضيات 507

 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 104 والتجريبيةاإلجازة التطبيقية في البيولوجيا التحليلية  508

 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة اإليطالية 105 األحياءاإلجازة األساسية في علوم  509

 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة األلمانية 106 اإلجازة األساسية في علوم األرض 510

 والثقافيةروبولوجيا االجتماعية تاإلجازة األساسية في االن 118 الحياة والمحيطاإلجازة األساسية في علوم  512

 اإلجازة األساسية في عـلــم االجتماع 120 األرضالحياة واإلجازة األساسية في علوم  513

 اإلجازة األساسية في الفـلســفــة 122 اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية 523

 التاريخاإلجازة األساسية في  123 اإلجازة األساسية في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية 525

 اإلجازة األساسية في الجغرافيا 124 اإلجازة األساسية في الهندسة الميكانيكية 530

 اإلجازة التطبيقية في الفرنسية 148 اإلجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا 546

 اإلجازة التطبيقية في اإلنقليزية 149 اإلجازة التطبيقية في الفيزياء 551

 اإلجازة التطبيقية في اإلسبانية  154 في تكنولوجيا اإلعالميةاإلجازة التطبيقية  566

 اإلجازة التطبيقية في اإليطالية 155 اإلجازة التطبيقية في الهندسـة المدنية 568

 اإلجازة التطبيقية في األلمانية 156 اإلجازة التطبيقية في الهندسـة الميكانـيـكـيـة 570

 حفظ الممتلكات الثقافية وترميمهااإلجازة التطبيقية في  161 الهندسـة الكهـربـائـيــةاإلجازة التطبيقية في  571

 اإلجازة التطبيقية في عـلــم االجتماع 163 اإلجازة التطبيقية في علوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 573

 واألرض والمحيط الجغرفة الرقميةاإلجازة التطبيقية في  165 اإلجازة التطبيقية في إعالمية التصرف 579

 اإلجازة التطبيقية في  اآلثار 167 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية الصناعية 585

 اإلجازة التطبيقية في الجـغــرافـيا 168 اإلجازة التطبيقية في الشبكات اإلعالمية 587

 اإلجازة التطبيقية في التراث  170 اإلجازة التطبيقية في الكيمياء 595

 اإلجازة األساسية في الموسيقى و العلوم الموسيقية  201 اإلجازة التطبيقية في هندسة األساليب 597

 اإلجازة األساسية في الفنون التشكيلية 202 حماية المحيطاإلجازة التطبيقية في  600

 األساسية في التصميماإلجازة  207 اإلجازة التطبيقية في الطاقية 603

 اإلجازة التطبيقية في التصميم 241 اإلجازة األساسية في علوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 605

 اإلجازة التطبيقية في الفنون التشكيلية 249 اإلجازة التطبيقية في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية 629

 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية 261 اإللكتروميكانيكاإلجازة التطبيقية في  671

 اإلجازة األساسية في القانون 301 اإلجازة التطبيقية في الهندسة اللوجستية 672

 اإلجازة األساسية في إعالمية التـصـرف 311 اإلجازة التطبيقية في الـتـبـنـيـج واإلنعاش 740

 اإلجازة األساسية في االقتصاد 312 والمداواة باألشعةاإلجازة التطبيقية في التصوير الطبي  741

 اإلجازة األساسية في التصرف 318 اإلجازة التطبيقية في البيولوجيا الطبية 743

 اإلجازة التطبيقية في القانون 341 اإلجازة التطبيقية في العالج الطبيعي 744

 التطبيقية في التصرف اإلجازة 366 اإلجازة التطبيقية في األدواتية الجراحية 750

 اإلجازة التطبيقية في االقتصاد  386 اإلجازة التطبيقية في الرعـايـة الصحية لألطفال 754

 اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال 391 اإلجازة التطبيقية في الهندسة البيوطبية 759

 في التسويق اإلجازة التطبيقية 392 اإلجازة التطبيقية في علوم التمريض)ذكور( 797

 اإلجازة التطبيقية في التنشيط السياحي  440 اإلجازة التطبيقية  في علوم التمريض )إناث( 797

 اإلجازة األساسية في التربية البدنية   450 اإلجازة التطبيقية في الـتــولـيـــد 799

 األساسية في الكيمياءاإلجازة  501 اإلجازة التطبيقية في الموارد الجيولوجية والمحيط 841
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 الشعبة الرمز الشعبة الرمز
 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة الروسية 107 مرحلة تحضيرية مندمجة )علمية( 519

 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة الصينية 108 فيزياء و إعالمـيـة  -مرحلة تحضيرية مندمجة: رياضيات 520

 اإلجازة التطبيقية في لغة اإلشارات 119 بـيـولوجيا تطبيقية  -مرحلة تحضيرية مندمجة: كـيـمـيـاء  521

 علم النـفـــس اإلجازة األساسية  في 121 علمية((مرحلة تحضيرية  522

 اإلجازة األساسية  في تاريخ الفن 125 تقنية((مرحلة تحضيرية  532

 اإلجازة األساسية  في العلوم اإلسالمية 138 علوم التغذيةاإلجازة التطبيقية في  544

 اإلجازة األساسية في العلوم الشرعية  139 البيوتكنولوجيا الطبيةاإلجازة التطبيقية في  545

 الترجمةاإلجازة التطبيقية في  147 اإلجازة التطبيقية في الصحة والسالمة المهنية 547

 تدريس اللغة االنقليزية في التعليم األساسياإلجازة التطبيقية في  150 اإلجازة التطبيقية في التدخل االجتماعي 548

 اإلجازة التطبيقية في الروسية 153 اإلجازة التطبيقية في الرياضيات 552

 اإلجازة األساسية في مناهج و تقنيات علم اآلثار 162 الهندسة البحريةاإلجازة التطبيقية في  572

 اإلجازة التطبيقية في علم النفس الحركي 164 اإلجازة التطبيقية في هندسة النسيج 574

 السمعية البصريةاإلجازة التطبيقية في التاريخ والتقنيات  169 اإلجازة التطبيقية في تقنيات اللف 575

 التطبيقية في التراث الثقافي اإلجازة 171 إعالمية القراراإلجازة التطبيقية في  578

 اإلجازة التطبيقية في التراث والتقنيات السمعية البصرية 172 )إجازة  ذات حركية(  اإلجازة التطبيقية في الهندسـة الكهـربـائـيــة 576

 اإلجازة التطبيقية في الزخرفة التراثية وتقنياتها 173 تكنولوجيات النقل واللوجيستيكاإلجازة التطبيقية في  580

 إختصاص عربية -آداب ولغات  مرحلة تحضيرية 190 اإلجازة األساسية في علوم النقل واللوجستيك 582

 إختصاص فرنسية -آداب ولغات  مرحلة تحضيرية 191 االعالمية شبكات واتصاالتاإلجازة التطبيقية في  586

 إختصاص إنقليزية -آداب ولغات  مرحلة تحضيرية 192 في هندسة األساليب اإلجازة األساسية 596

 انقليزية -عربية  –فرنسية  –لغات وآداب  مرحلة تحضيرية 198 )إجازة  ذات حركية(  اإلجازة التطبيقية في هندسة األساليب 598

 فلسفة -جغرافيا  –تاريخ  –علوم انسانية  مرحلة تحضيرية 199 في االعالمية واالتصاالتاألساسية اإلجازة  606

 اإلجازة األساسية في المسرح  و فنون العرض 200 اإلجازة التطبيقية في الصحافة 611

 الهندسة المعمارية  203 اإلجازة التطبيقية في االتصال 612

 الموسيقى واآلداءاإلجازة األساسية في  205 المياهاإلجازة التطبيقية في علوم وتقنيات  615

 اإلجازة األساسية في علوم اإلعالم واالتصال 220 التنقيباإلجازة التطبيقية في تقنيات  616

 المسرح  و فنون العرض تقنيات في التطبيقيةاإلجازة  235 اإلجازة التطبيقية في فيزياء وكيمياء البيئة 620

 اإلجازة التطبيقية في اإلنشاء والتعمير 244 اإلجازة التطبيقية في فنون الملتميديا  622

 إلتقاط الصوت تقنيات في التطبيقيةاإلجازة  246 الطب 700

 اإلجازة التطبيقية في فنون التراث اإلسالمي 260 الـصـيــــدلــــة 701

 السينما والسمعي البصرياإلجازة التطبيقية في  265 طـــب األسـنـــان 702

 االقتصاد والمالية االسالميةاإلجازة األساسية في  313 تدريم القدممبحث واإلجازة التطبيقية في  739

 اإلجازة التطبيقية في القانون االجتماعي 345 اإلجازة التطبيقية في حفظ الصحة 742

 في الخدمة االجتماعية اإلجازة األساسية 355 تقويم النطقاإلجازة التطبيقية في  745

 اإلجازة التطبيقية في التصرف في تكنولوجيات المعلومات واالتصال 360 اإلجازة التطبيقية في التغذية البشرية 747

 اإلجازة األساسية في علوم المعلومات 361 في اختصاص نظاراتياإلجازة التطبيقية  749

 اإلجازة التطبيقية في التصرف اإللكتروني في المعلومات و الوثائق 362 العالج الوظيفياإلجازة التطبيقية في  751

 اإلجازة التطبيقية في التوثيق و علوم المكتبات واألرشيف  363 اإلجازة التطبيقية في صـنـع بدائل األسـنـان 752

 المؤسسات الفالحيةاإلجازة التطبيقية في التصرف في  372 تركيب واستعمال آلة سمعاإلجازة التطبيقية في  753

 باكالوريوس أعمال 377 اإلجازة التطبيقية  في العالجات العامة للمسنين 758

 المالية االسالميةاإلجازة التطبيقية في  393 لرعاية الصحية االستعجاليةاإلجازة التطبيقية في  ا 760

 التصرف في النظم الصناعيةاإلجازة األساسية  في  395 جيولوجيا  - مرحلة تحضيرية : بيولوجيا 832

 اإلجازة التطبيقية في التنشيط   441 اإلجازة األساسية في علوم المياه 833

 التنشيط السياحي والثقافياإلجازة التطبيقية في  442 الماء والمحيطاإلجازة األساسية في  834

 وتقنيات التنشيط الثقافياإلجازة األساسية  في الوساطة  443 اإلجازة التطبيقية في الصناعات واألساليب الغذائية 840

 التسيير الرياضياإلجازة التطبيقية في  446 اإلجازة التطبيقية في علوم وتقنيات الغابات 843

 التدريب الرياضياإلجازة التطبيقية في  448 اإلجازة التطبيقية في تقنيات اإلنتاج الفالحي  844

 اإلجازة التطبيقية في التنمية واإلدارة السياحية 451 في البـسـتـنةاإلجازة التطبيقية  845

 اإلجازة التطبيقية في اإلدارة وتكنولوجيات الفندقة 453 الصيد البحري وتربية األحياء المائية تكنولوجيااإلجازة التطبيقية في  846

 في تربية الطفل االساسية اإلجازة  470 اإلجازة التطبيقية في جيولوجيا األشغال الكبرى 847

 المرافقة التربوية للطفلاإلجازة التطبيقية في  471 اإلجازة التطبيقية الصناعات الغذائية والتغذية 848

 في التربية المختصة االساسية اإلجازة  473 اإلجازة التطبيقية في اإلنتاج الحيواني والموارد العلفيــة 849

 االجازة التطبيقية في علوم التربية 477 تهيئة الفضاءاتاإلجازة التطبيقية في  853

 اإلجازة األساسية في علوم األرض والكون 511  
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 .جامعة عمومية، تحت إشراف و ارة التعليم العالي و البحث العلمي 
  2002جانفي  28، المؤرخ في 2002لسنة  112نص اإلحداث: األمر عدد. 
  :تونس. 1073نهل ابن نديم مونبلي ير  13العنوان البريدي 
  :03 36 90 71 الفاكس: 54 52 90 71 /    48 52 90 71  /69 52 90 71الهاتف  

  تؤمن الجامعة تكوينا شامال عن بعد في الشهادات التالية:
 (MOMEلإلمكانيات وتحديث المؤسسات"  الماجستير المهني في "االستغالل األمثل 

 (N2TRالماجستير المهني في" التقنيات الحديثة لالتصاالت والشبكات"  
 (MPQSEمحيط "  -سالمة-الماجستير المهني في" التصرف المندمل: جودة

 ( MP3تربية البدنية بقصر سعيد  الماجستير المهني في "التدريب الرقياضي : اإلعداد البدني" بالتعاون مع المعهد العالي للرياضة وال
 (M2P2الماجستير المهني في "التدريب الرقياضي : اإلعداد اللاني" بالتعاون مع المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد  

 (MP2Lالماجستير المهني في" البرمجيات الحرة " بالتعاون مع المعهد العالي لالعالمية بالمنار  
بالتعىىاون مىىع معهىىد المراعىىي والغابىىات بطبرقىىة وكليىىة العلىىوم القانونيىىة واالقتصىىادية والتصىىرف بجندوبىىة  المهنىىي فىىي " السىىياحة البيئيىىة "الماجسىىتير 

 (MODECOعية للفرنكوفونية  والوكالة الجام
عيىة للفرنكوفونيىة حيىة بتىونس والوكالىة الجامبالتعىاون مىع المعهىد الىوطني للعلىوم الفال ماجستير البحث "التصرف المستديم وتثمىين المىوارد الحيوانيىة"

 VAGDRA) 
 (MP2NDالماجستير المهني في "راديولوجيا األعصاب والتصوير الطبي العصبي التشخيصي " بالتعاون مع كلية الطب بسوسة  

 االجا ة التطبيقية في التصرف في االختصاصين التاليين: 
 (LAM-PMEمحيط"   –سالمة  –"جودة  

 (LAM-QSEالمؤسسات الصغرى والمتوسطة"   "التصرف في
 (LASTIC  واالتصال" المعلومات وتقنيقات "علوم في التطبيقية السنة الثالثة من اإلجا ة

" بالتعىىىاون مىىىع المدرسىىىة العليىىىا لالقتصىىىاد الرقمىىىي بمنوبىىىة السىىىنة الثالثىىىة مىىىن اإلجىىىا ة التطبيقيىىىة فىىىي "التسىىىويق االلكترونىىىي و االسىىىتراتيجيات الرقميىىىة
 LAMESN) 

 (LGC  األساسية في "التصرف المحاسبي" اإلجا ة
بالتعاون مع جامعة القيروان وجامعة ليموج بفرنسىا  Electronics & Optics e-learning for Embedded Systemsاإلجا ة التطبيقية في 

 EOLES.) 
 :تؤمن الجامعة تكوينا مستمرا عن بعد في االختصاصات التالية 

 (C2i)شهادة الكفاءة في اإلعالمية و األنترنات  
نقلي ية األعمال والتواصل الشفوي في االنقلي ية.   اإلنقلي ية العامة وا 

 :توفر جامعة تونس االفتراضية 
 http://rel.uvt.rnu.tnمدعما بتمارين تطبيقية في عديد االختصاصات والمستويات على العنوان التالي: درسا رقميا وتفاعليا  500هكثر من 

 http://ent.uvt.rnu.tn( على العنوان التالي:  ENT : Environnement Numérique de Travail محيط عمل رقمي   

 جــامعة تونس االفتراضية  8.10
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 الشعب المؤسسة
مدة 

 الدراسة

 الكلية الخاصة بمنبليعير 
 تونس 1073ير مونبليز  –نهج أبو بكر البكري 

 71 904 425الفاكس:    71 902 323الهاتف: 

 www.umt.ens.tnموقع الواب: 

سنوات  3 اإلجازة األساسية في التصرف )المسالك : محاسبة، مالية، تسويق(

 اإلجازة األساسية في القانون الخاص )أمـد(

 سنتان تحضيرية مندمجة )رياضيات فيزياء وإعالمية(مرحلة 

 المعهد الخاص للدراسات العليا بتونس
 تونس 1002   -شارع يوغرطة ميتوال فيل  3

  71 844 136  - 71 841 855الهاتف: 

  71 842 747الفاكس:  

 www.ihet.ens.tnموقع الواب: 

 اإلجازة األساسية في التصرف 

 إدارة أعمال، التسويق، المالية، الدراسات العليا التجارية()المسالك : محاسبة، 

سنوات  3

 )أمـد(

 اإلجازة التطبيقية في التسويق ) اتصال إشهاري(

 اإلجازة األساسية في االقتصاد  )النقد والمالية والبنك(

 اإلجازة التطبيقية في االقتصاد والمالية الدولية )تقنيات التجارة الدولية(

 اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال )التصرف الفندقي والسياحي(

 اإلجازة التطبيقية في المحاسبة )المسالك : تقنيات المحاسبة والمالية ، تدقيق ورقابة داخلية(

 اإلجازة التطبيقية في هندسة المخاطر )المالية والبنك والتأمين(

 االقتصادية والماليةاإلجازة التطبيقية في الهندسة 

 اإلجازة التطبيقية في البنوك والتأمين

 اإلجازة التطبيقية في التصرف في الجودة

 اإلجازة التطبيقية في التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 اإلجازة التطبيقية في التصرف في الموارد البشرية

 اإلجازة األساسية في القانون العام

 اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف

 اإلجازة األساسية في  علوم اإلعالمية  )اإلعالمية والملتيميديا(

 اإلجازة التطبيقية في الشبكات اإلعالمية

 المعهد العالي الخاص للتقنيات والعلوم المتقدمة بالجنوب
 صفاقس 3002  -74أوت نهج سعيد أبو بكر عدد  5شارع 

    74  226 918الفاكس :   74  225 665الهاتف : 

 www.ipsas-ens.netموقع الواب : 

 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية  

 )اختيار: فيزياء وكيمياء، رياضيات وفيزياء، تكنولوجيا(
 سنتان

 سنوات 6 الشهادة الوطنية لمهندس معماري

 الكلية الخاصة للقانون واالقتصاد والتصرف
 تونس 1002 –ا مكرر شارع خير الدين باش 32

 71782260الفاكس :         71902811الهاتف : 

 www.ult-tunisie.comموقع الواب:  

 اإلجازة األساسية في التصرف )المسالك: المالية، دراسات تجارية عليا(
سنوات  3

 )أمـد(
 اإلجازة األساسية في القانون العام

 للتقنيات المتعددةالمعهد العالي الخاص 
 تونس 1002 –شارع خيرالدين باشا  30

 71902491الهاتف : 

 71906960الفاكس : 

 www.ult-tunisie.comموقع الواب:  

 اإلجازة التطبيقيـة في الهندسة المدنية )أشغال عامة(

سنوات  3

 )أمـد(

 اإلجازة التطبيقيـة في الهندسة االلكتروميكانيكية

 التطبيقيـة في اإللكترونيك واإللكترونية واإللكتروتقنية و اآلليةاإلجازة 

 اإلجازة التطبيقيـة في الكيمياء )الكيمياء الصناعية ، الكيمياء الدقيقة(

 اإلجازة التطبيقيـة في البيوتكنولوجيا 

 )التحليل والتشخيص البيولوجي، مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة(

 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية  

 )اختيار: فيزياء وكيمياء، رياضيات وفيزياء، بيولوجيـا وجيولوجيا(
 سنتان

 سنوات 6 الشهادة الوطنية لمهندس معماري

 مدرسة قرطاج العليا الخاصة للعلوم والهندسة
 أريانة 2036شارع فطومة بورقيبة سكرة 

 70 858 125الفاكس :  70 858 117الهاتف : 

 www.utctunisie.comموقع الواب :  

 سنوات 6 الشهادة الوطنية لمهندس معماري

 مدرسة قرطاج العليا الخاصة إلدارة األعمال
 أريانة 2036شارع فطومة بورقيبة سكرة 

 70 858 125الفاكس :        70 858 117الهاتف :  

 www.utctunisie.comموقع الواب :  

 األساسية في التصرف )مالية، دراسات تجارية عليا(اإلجازة 
سنوات  3

 )أمـد(
 اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال

المدرسة العليا الخاصة للمهندسين والدراسات 

 التكنولوجية بتونس
 تونس 1002  -نهج نلسن منديال  18

  71 335 073  -  71 336 023الهاتف :   

  71 334 897الفاكس: 

 www.uas.ens.tnموقع الواب : 

 اإلجازة التطبيقية  في اإلعالمية الصناعية

سنوات  3

 )أمـد(

 اإلجازة  التطبيقية في الشبكات اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية في االلكتروميكانيك

 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية )التكنولوجيا الرقمية للصوت والصورة(

 في اإللكترونيك واإللكتروتكنيك واآللية اإلجازة التطبيقية

 اإلجازة التطبيقية في الهندسة المدنية )أشغال عامة(

 مراحل تحضيرية للدراسات الهندسية 

 )اختيار: فيزياء وكيمياء، رياضيات وفيزياء، تكنولوجيا، بيولوجيـا وجيولوجيا(
 سنتان
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 الشعب المؤسسة
مدة 

 الدراسة

 الكلية الخاصة لعلوم التصرف والتكنولوجيا بمقرين
 2033نهج اإلمام ابن عرفة مقرين  3

 71426321الفاكس :   71426354الهاتف : 

 www.upes.ens.tnموقع الواب :  

سنوات  3 اإلجازة التطبيقية في االقتصاد والمالية الدولية )تقنيات التجارة الدولية(

 اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف )أمـد(

 سنتان فيزياء( –مرحلة تحضيرية مندمجة  )رياضيات 

 المدرسة المركعية العليا الخاصة 

 للعلوم دبه الطبية والصحة
 تونس 1002نهج حمادي الجزيري   3

   71 793 558الفاكس :    71 796 679الهاتف : 

 www.centralesante.tnموقع الواب : 

 اإلجازة التطبيقية في التصوير الطبي والمداواة باألشعة

سنوات   3

 )أمـد(
 اإلجازة التطبيقية في التغذية البشرية

 اإلجازة التطبيقية في التوليد

 المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا وإدارة األعمال
 تونس 1000 –شارع مدريد  22

 71336888الهاتف : 

 71338666الفاكس : 

 www.suptech.tnموقع الواب:   

 تسويق، محاسبة( اإلجازة األساسية في التصرف )مسالك : مالية،

سنوات  3

 )أمـد(

 اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية في االقتصاد )النقد والمالية والبنك(

 )التصرف الفندقي والسياحي(اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال 

 اإلجازة التطبيقية في التصرف في المؤسسات المالية

 اإلجازة التطبيقيـة في االقتصاد والمالية الدولية )تقنيات التجارة الدولية(

 اإلجـازة التطبيقية فـي الشبكــات اإلعالميـة )تكنولوجيا اإلعالمية واالتصاالت(

 إعالمية التصرف )الخدمات اإللكترونية( اإلجازة التطبيقية في

 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية )تكنولوجيا اإلعالمية والملتيميديا(

 سنتان فيزياء، إعالمية( -مرحلة تحضيرية مندمجة )رياضيات

 المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيات المعلوما ية 

 وإدارة المؤسسات
 تونس   -شارع محمد الخامس مونبليزير  45

 70721172الفاكس :     70721212الهاتف : 

 www.time.ens.tnموقع الواب :  

 اإلجازة األساسية في التصرف  )المسالك : إدارة األعمال، التسويق، المالية، المحاسبة(
سنوات  3

 )أمـد(

 سنتان إعالمية صناعية وآلية( -مرحلة تحضيرية مندمجة )رياضيات،  فيزياء وإعالمية

 المدرسة العليا الدوليـة الخـاصة بتـونس
 تونس  -الشرقية  2035   -نهج المعادن 48

 71 808 016الفاكس:   71 809 000الهاتف:  

 www.uitunis.comموقع الواب: 

 اإلجازة األساسية في التصرف )المسالك : إدارة أعمال، محاسبة، مالية(

سنوات   3

 )أمـد(

 اإلجازة األساسية في القانون الخاص

 اإلجازة التطبيقية  في اإلعالمية : تكنولوجيا المعلوماتية

 اإلجازة  التطبيقية في الشبكات اإلعالمية )إدارة الشبكات والخدمات(

 اإلجازة التطبيقية  في اإلعالمية الصناعية )صيانة النظم اإلعالمية(

 المتوسطية العليا الخاصة لألعمالالمدرسة 
 1053 - ضفاف البحيرة - 2شارع اليورو، حدائق البحيرة 

 تونس

 71 194 500الفاكس:       71 194 444الهاتف: 

 www.msb-online.orgموقع الواب:    

 اإلجازة األساسية في التصرف )إدارة أعمال(
سنوات   3

 )أمـد(

 والتكنولوجيـا المدرسـة العليـا الخـاصة للهندسـة
القطب  – 160ص.ب  –IIالمنطقة الصناعية شطرانة 

 تونس  أريانة 2088التكنولوجي بالغزالة  

 70 685 454الفاكس:   70 685 685الهاتف: 

 www.esprit.ens.tnموقع الواب: 

 سنتان مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية  ) رياضيات وفيزياء(

 والتكنولوجياالمدرسة العليا الخاصة للطيران 
 تونس قرطاج 2035 – 2الشرقية  –نهج المعمل  15

 71 940 430الفاكس:   71 940 422الهاتف:  

 www.esat.ens.tnموقع الواب: 

 اإلجازة التطبيقية في ميكانيك السيارات
سنوات  3

 )أمـد(

 سنتان مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ) رياضيات وفيزياء(

الخاصة للدراسات اإلدارية والتجارية المدرسة العليا 

 بصفاقس
 صفاقس 3000عمارة الفندري، شارع الجزائر 

 74  222 550الهاتف:  

 74 223 505الفاكس:  

 www.eseac.ens.tnموقع الواب:  

 اإلجازة األساسية في التصرف )المسالك : المحاسبة، المالية، إدارة األعمال، تسويق(

سنوات  3

 )أمـد(

 األساسية في االقتصاد )النقد والمالية والبنك(اإلجازة 

 اإلجازة التطبيقية في المحاسبة )التدقيق والمراقبة الداخلية(

 اإلجازة التطبيقية في التسويق )اتصاالت اشهارية(

 اإلجازة التطبيقية في االقتصاد والمالية الدولية )تقنيات التجارة الدولية(

 للسمعي البصري والتصميمالمدرسة العليا الخاصة 
 تونس 1005العمران  –نهج عربي الكبادي  38

 71 957 004الهاتف : 

 71 957 798الفاكس : 

 www.esad.tnموقع الواب :  

 اإلجازة التطبيقية في الفنون التشكيلية )فوتوغرافيا(

سنوات  3

 )أمـد(

 التطبيقية في تصميم المنتوج )تعليب( اإلجازة

 التطبيقية  في تصميم الصورة )إشهار خطي(اإلجازة 

 اإلجازة التطبيقية  في تصميم الفضاء )هندسة داخلية(

 اإلجازة التطبيقية في السمعي البصري والسينما 

 )المسالك :  إدارة التصوير، تركيب، كتابة وإخراج، صوت(

 سنوات 6 الشهادة الوطنية لمهندس معماري
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 الشعب المؤسسة
مدة 

 الدراسة

المدرسة المتوسطية العليا الخاصة لعلوم اإلعالمية 

 واالقتصاد والتصرف بنابل
 نابل 8075شارع المغرب العربي، دار شعبان الفهري 

 72 365 066الهاتف: 

 72 365 028الفاكس: 

 www.umlt.ens.tnموقع الواب: 

 األساسية في االقتصاد  )النقد والمالية والبنك(اإلجازة 

سنوات   3

 )أمـد(

 اإلجازة األساسية في التصرف 

 )المسالك : مالية، تصرف في الموارد البشرية، إدارة أعمال، محاسبة، تسويق(

 اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف

 اإلجازة التطبيقية في المحاسبة )التصرف المحاسبي(

 اإلجازة التطبيقية في المالية )الهندسة المالية واألسواق(

 كلية ابن خلدون الخاصة للحقوق 

 والعلوم االقتصادية والتصرف
 تونس 1073 – مونبليزير 8010نهج  4

 71 901 407الفاكس:        71 841 720الهاتف: 

 www.uik.ens.tnموقع الواب: 

 إدارة أعمال،  مالية، محاسبة، تسويق(  اإلجازة األساسية في التصرف )المسالك :

سنوات  3

 )أمـد(

 اإلجازة األساسية في القانون الخاص

 اإلجازة األساسية في القانون العام

 اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال )التصرف في المؤسسات المصدرة(

 المدرسـة العليـا الخـاصة للعلوم التطبيقية وإدارة األعمـال
القطب التكنولوجي  – 4ص.ب  – IIالمنطقة الصناعية شطرانة 

 تونس 2088بالغزالة  

موقع  70 686 488الفاكس :      70 686 486الهاتف : 

 www.sesame.com.tnالواب: 

سنوات  3 اإلجازة التطبيقية في التسويق )التوزيع والتسويق التجاري(

 الصناعية )النظم المحمولة(اإلجازة التطبيقيـة في اإلعالمية  )أمـد(

 سنتان مرحلة تحضيرية مندمجة

 المعهد العالي الخاص للعلوم دبه الطبية 

 إمحمود الماطريإ
 الفايات 1002 –نهج ابن الجزار  8

 71 846 242الفاكس :     71 847 822الهاتف : 

 www.umm-tunisie.comموقع الواب : 

 اإلجازة التطبيقية في التوليد
 سنوات 3

 )أمـد(
 اإلجازة التطبيقية في التغذية البشرية

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

 73 236 123الفاكس :   73 236 122الهاتف : 
 اإلجازة التطبيقية في علوم التمريض

سنوات   3

 )أمـد(

 المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض إاألمدإ
 سوسة 4054شارع البريد سهلول  3

 73 826 820الفاكس :    73 820 800الهاتف : 

 www.universite-amed.comموقع الواب :  

----------- 
 

 المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض بالقيروان
 القيروان –نهج ين قوتة وراء دار الطابع 

 77 302 853الفاكس :    77 304 901الهاتف : 
----------- 

 

 المدرسة العليا الخاصة للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقابس
 قابس 6011 –شارع أبو القاسم الشابي 

 75 294 690الفاكس:       75 294 660الهاتف: 

 www.essat-gabes.comموقع الواب : 

 سنتان مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية  )رياضيات وفيزياء، تكنولوجيا(

 المدرسة العليا الخاصة للهندسة 

 والعلوم والتكنولوجيا بسوسة
 سوسة 4000المركب الجامعي حي بو خزر 

 73231812الفاكس :     73231986الهاتف : 

 www.ups.ens.tnموقع الواب : 

سنوات  3 اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقيـة في الشبكات اإلعالمية )أمـد(

 سنتان مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )رياضيات وفيزياء(

 المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض

 إنجمة التكوينإ
 خزامى سوسة 4051 –شارع خليفة القروي  3

 73 219 787الفاكس:   73 243 327الهاتف: 

 www.etoileformation.tnموقع الواب: 

----------- 
 

 لعلوم التمريض بسوسةالمعهد العالي الخاص 
 سوسة 4011 -الطريق السياحي حمام سوسة 

 73372081الفاكس :    73363666الهاتف : 

 isis.asis@gmail.comالبريد اإللكتروني:   

----------- 
 

 المعهد العالي الخاص  ونس دوفين
 العمران تونس 1005 –نهج بودالر 20

 71 957 900الفاكس :   71 957 857الهاتف : 

 www.tunisdauphine.tnموقع الواب :  

----------- 
 

 المدرسة العليا الخاصة للتقنيات بسوسة
 ، سوسة4054شارع خليفة القروي، سهلول  -عمارة زعتير 

 73 243 685الفاكس :   73 277 877الهاتف : 

 www.polytecsousse.comموقع الواب : 

 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية 

 سنتان زياء وكيمياء، رياضيات وفيزياء، تكنولوجيا()اختيار: في

 مرحلة تحضيرية مندمجة

 سنوات 6 الشهادة الوطنية لمهندس معماري
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 الشعب المؤسسة
مدة 

 الدراسة

 المدرسة العليا الخاصة إلدارة األعمال 

 والحقوق إابن سيناإ

 تونس 1002  –، شارع محمد الخامس 90

 71802800الفاكس :   71282329الهاتف : 

 www.apbs.tnموقع الواب: 

 اإلجازة األساسية في التصرف )المسالك : مالية،  تسويق، إدارة أعمال(
سنوات   3

 )أمـد(
 اإلجازة األساسية في اإلقتصاد )النقد والمالية والبنك(

 المدرسة المركعية العليا الخاصة 

 والفنون وعلوم اال صاللآلداب 
 

 تونس  1002 –نهج البرازيل  7

 71 783 175  - 71 799 852الهاتف:  

 71 793 558الفاكس: 

 www.centralecom.tnموقع الواب : 

 اإلجازة األساسية في  اللغة والحضارة واألدب الفرنسي

سنوات  3

 )أمـد(

 االنقليزيةاإلجازة األساسية في  اللغة واآلداب والحضارة 

 اإلجازة األساسية في  اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية

 اإلجازة األساسية في  اللغة واآلداب والحضارة اإليطالية

 اإلجازة األساسية في  اللغة واآلداب والحضارة األلمانية

 اإلجازة التطبيقية في اإليطالية ) التجارة الدولية(

 في اإلسبانية ) سياحة وتراث(اإلجازة التطبيقية 

 اإلجازة التطبيقية في األلمانية ) االقتصاد والتصرف(

 اإلجازة التطبيقية في االنقليزية )انقليزية األعمال(

 اإلجازة التطبيقية في تصميم الصورة )اإلشهار الخطي، اإلشهار السمعي البصري(

 الوسائطية )تواصل تعددي الوسائط(اإلجازة التطبيقية في الفن والوسائل 

 اإلجازة التطبيقية في تصميم الفضاء )هندسة داخلية، سينوغرافيا(

 اإلجازة التطبيقية في السينما والسمعي البصري )تقنيات سمعية بصرية، التقاط الصورة(

 اإلجازة التطبيقية في الصحافة

 )اإلبداع الصناعي، األثاث(اإلجازة التطبيقية في تصميم المنتوج  

 المدرسة المركعية العليا الخاصة للتقنيات بتونس
 

 -، شارع محمد الخامس المنطقة الصناعية خير الدين3

 الكرم 2015 

 71 793 558الفاكس :   71 988 970الهاتف : 

 www.polytechcentrale.tnموقع الواب :   

 والملتيميديا(اإلجازة األساسية في اإلعالمية )اإلعالمية 

سنوات  3

 )أمـد(

 اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف

 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية الصناعية )منظومات وأوتوماتيزم، نظم محمولة(

 اإلجازة التطبيقية في الشبكات اإلعالمية  

 والخدمات، تكنولوجيا الشبكات واالتصاالت()المسالك: إدارة الشبكات 

 اإلجازة التطبيقية في الهندسة المدنية 

 )المسالك: الجسور والطرقات، البناء والمحيط والطاقة(

 اإلجازة التطبيقيـة في اإللكتروميكانيك  )الميكاترونيك الصناعية(
 

 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية 

 بيولوجيا( -وفيزياء ، فيزياء وكيمياء ، جيولوجيا )اختيار: رياضيات 
 سنتان

 سنوات 6 الشهادة الوطنية لمهندس معماري

 المدرسة المركعية العليا الخاصة للحقوق والتصرف

 تونس  1002 –شارع محمد الخامس ، 66

 71849244الفاكس :   71849290الهاتف :  

 www.centraledg.tnموقع الواب :   

 اإلجازة األساسية في القانون الخاص

سنوات  3

 )أمـد(

 اإلجازة األساسية في القانون العام

 اإلجازة األساسية في التصرف  )المسالك : إدارة األعمال، محاسبة، مالية،  تسويق(

 اإلجازة األساسية في اإلقتصاد 

 والمالية الدولية( )المسالك : النقد والمالية والبنك، اإلقتصاد الكمي، اإلقتصاد

 اإلجازة التطبيقية في قانون المؤسسة واألعمال

 اإلجازة التطبيقية في االقتصاد والمالية الدولية )تقنيات التجارة الدولية(

 اإلجازة التطبيقية في اإلقتصاد )االدارة اإلقتصادية واالجتماعية(

 المؤسسات المصدرة(اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال )التصرف في 

 اإلجازة التطبيقيـة في المحاسبة )التصرف المحاسبي(

 اإلجازة التطبيقية في التسويق ) تسويق عبر الواب(

 اإلجازة التطبيقية في التصرف 

)المسالك : التأمين والبنك والمالية، المالية والتصرف المحاسبي والمالي للمؤسسة الصغرى والمتوسطة،  

 والمؤسسات المالية(البنك 

 الكلية الخاصة لعلـوم الصحـة بتـونس
 تونس 1002  –، نهج كولونيـا 38

 71 788 848الفاكس :   71 787  337الهاتف : 

 www.supsat-univ.tnموقع الواب: 

 اإلجازة التطبيقية في التبنيج واإلنعاش

سنوات  3

 )أمـد(

 والتأهيل الوظيفياإلجازة التطبيقية في التقويم العضوي 

 اإلجازة التطبيقية في علوم التمريض

 اإلجازة التطبيقية في تقويم البصر

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشعب المؤسسة
مدة 

 الدراسة

 المعهد الخاص للدراسات العليا بسوسة
 سوسة  4000 -المركب الجامعي بوخزر 

 73 235 292الفاكس :    73 235 291الهاتف : 

 www.ihes.ens.tnموقع الواب : 

 اإلجازة األساسية في االقتصاد )النقد والمالية والبنك(

سنوات  3

 )أمـد(

 اإلجازة األساسية في التصرف 

 البشرية،  إدارة األعمال()المسالك : المالية، المحاسبة، التصرف في الموارد 

 اإلجازة التطبيقية  في التصرف )إدارة أعمال، التصرف في الموارد البشرية(

 اإلجازة التطبيقية  في التصرف : التسويق 

 )المسالك : التسويق عبر الواب، االتصال االشهاري، التوزيع والتسويق التجاري،

 البيع والمفاوضة التجارية( 

 اإلجازة التطبيقية  في التصرف : المحاسبة 

 )المسالك :  تقنيات المحاسبة والمالية، التدقيق والمراقبة الداخلية(

الكلية الخاصة للعلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية 

 والتصرف بتونس
 تونس 1002 -، نهج القرش األكبر 34

 71 335 073  - 71 336 023الهاتف: 

 71 334 897الفاكس:  

 www.uas.ens.tnموقع الواب: 

 اإلجازة األساسية في التصرف )المسالك : محاسبة، إدارة أعمال، المالية، التسويق(

سنوات  3

 )أمـد(

 اإلجازة األساسية في القانون الخاص

 اإلجازة األساسية في القانون العام

 اإلجازة األساسية في  علوم اإلعالم واالتصال

 التطبيقية في اإلرشاد السياحي اإلجازة

 اإلجازة التطبيقية في الصحافة

 اإلجازة التطبيقية في االتصال

 اإلجازة التطبيقية في االعالم

 اإلجازة التطبيقية في اإلقتصاد )تجارة(

 اإلجازة التطبيقية في المحاسبة

 اإلجازة التطبيقية  في التسويق )تقنيات التسويق(

 الكلية المتوسطية الخاصة لعلوم اإلعالمية 

 واالقتصاد والتصرف بتونس
 تونس 1073 –نهج محمد بدرة مونبليزير  14-16

 71 904 388الفاكس :    71 903 215الهاتف : 

 www.umlt.ens.tnموقع الواب:  

 اإلجازة األساسية في التصرف 

 الموارد البشرية، محاسبة()المسالك: مالية، إدارة أعمال، تسويق،  تصرف في 
سنوات  3

 اإلجازة األساسية في االقتصاد )النقد والمالية والبنك( )أمـد(

 اإلجازة التطبيقية في المالية )التصرف في المؤسسات المالية(

 المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا 

 واإلعالمية والتصرف بسوسة
 حمام سوسة  4089 -شارع البيئة القنطاوي   -نهج داكار 28

 73347321الفاكس:    73347421الهاتف:  

 www.estim-tunisie.comموقع الواب:  

 اإلجازة األساسية في التصرف )المسالك : إدارة أعمال، تسويق، مالية(
سنوات   3

 )أمـد(
 اإلجازة التطبيقية في المحاسبة )التصرف المحاسبي(

 إابن خلدونإالمدرسة العليا الخاصة للتقنيات 
 أريانة - 2036سكرة  –،  شارع جودة الحياة  30

 71 901 407الفاكس:   71 901 721الهاتف: 

 www.uik.ens.tnموقع الواب:  

سنوات   3 اإلجازة التطبيقية في تصميم الفضاء )الهندسة الداخلية(

 اإلجازة التطبيقية في  تصميم الصورة )اإلشهار الخطي( )أمـد(

 سنوات 6 الوطنية لمهندس معماريالشهادة 

 الكلية الخاصة للعلوم دبه الطبية بصفاقس
 صفاقس 0.5طريق منزل شاكر كلم 

 74460853الفاكس :   74 460 854الهاتف : 

سنوات  3 اإلجازة التطبيقية في التبنيج واإلنعاش

 اإلجازة التطبيقية في التقويم العضوي والتأهيل الوظيفي )أمـد(

 الدولية العليا الخاصة للمهندسين بسوسةالمدرسة 
 سوسة    -القلعة الصغرى  4021  –الطريق الحزامية  سهلول 

 73 296 900الفاكس:   73 296 060الهاتف: 

 www.episousse.comموقع الواب:   

 سنتان فيزياء( –مرحلة تحضيرية مندمجة )رياضيات 

 سنوات 6 الشهادة الوطنية لمهندس معماري

 المدرسة العليا الخاصة للهندسة 

 والتكنولوجيا التطبيقية بسوسة
 سوسة - 4054سهلول  329شارع الحرية، ص.ب.     

 73821318الفاكس :  73821308الهاتف : 

 www.espita.ens.tnموقع الواب: 

 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية 

 )اختيار: فيزياء وكيمياء، رياضيات وفيزياء، تكنولوجيا(
 سنتان

 المدرسة العليا الدولية الخاصة للتكنولوجيا بصفاقس
 صفاقس  -  3003صفاقس   1.5طريق المحارزة كم 

 74461588الفاكس :    74461682الهاتف : 

 www.iit-nau.comموقع الواب : 

 اإلجازة التطبيقية في تطوير أنظمة تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

سنوات   3

 )أمـد(

 التطبيقية في صيانة أنظمة تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت اإلجازة

 اإلجازة التطبيقية في الملتميديا والواب

 اإلجازة التطبيقية في األنظمة المحمولة

 سنتان مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )رياضيات وفيزياء(

 سنوات 6 الشهادة الوطنية لمهندس معماري
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 الشعب المؤسسة
مدة 

 الدراسة

 المدرسة العليا الدولية الخاصة لألعمال بصفاقس
 صفاقس  -  3003صفاقس   1.5طريق المحارزة كم 

 74248111الفاكس :   74248220الهاتف : 

 www.isb.ens.tnموقع الواب:  

 اإلجازة األساسية في التصرف 

 )المسالك : إدارة أعمال، دراسات تجارية عليا، مالية، محاسبة(

سنوات   3

 )أمـد(

 اإلجازة األساسية في المالية اإلسالمية

 اإلجازة األساسية في النمذجة والمساعدة على القرار

 اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف

 التصرف )المسالك : محاسبة، مالية،  تسويق( اإلجازة التطبيقية في

 اإلجازة األساسية في القانون الخاص وعلوم اإلجرام

المنطقة المدرسة العليا الخاصة لإلعالمية وإدارة األعمال
 2015الكرم  –الصناعية خيرالدين 

 71182623الفاكس :        71182625الهاتف :  

 www.ebs.tnموقع الواب :    

 اإلجازة األساسية في التصرف )المسالك : إدارة أعمال، مالية، محاسبة،  تسويق(

سنوات   3

 )أمـد(

 اإلجازة األساسية في االقتصاد )النقد والمالية والبنك(

 اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال )التصرف الفندقي والسياحي(

 المؤسسات المالية(اإلجازة التطبيقية في التصرف )التصرف في 

 اإلجازة التطبيقية في التسويق )الهندسة التجارية وتوزيع المنتجات(

 اإلجازة التطبيقية في المحاسبة )التدقيق والمراقبة الداخلية(

 اإلجازة التطبيقية في اعالمية التصرف

 المدرسة المتوسطية العليا الخاصة للتقنيات
 تونس -باب الخضراء  -، نهج سوسة 2

 71283419الفاكس :    71283416الهاتف :  

 www.umlt.ens.tnموقع الواب :   

 اإلجازة التطبيقية في الهندسة الميكانيكية )إنتاج وصناعة ميكانيكية(

سنوات   3

 )أمـد(

 اإلجازة التطبيقية في الطاقية

 اإلجازة التطبيقية في الصيانة الصناعية

 الهندسة المدنية ) بناء(اإلجازة التطبيقية في 

 اإلجازة التطبيقية في الهندسة الكهربائية )كهرباء صناعية(

 اإلجازة التطبيقية في الهندسة اإلعالمية ) األنظمة المحمولة والنقالة(

 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية )الملتيميديا وبرمجة الواب(

 اإلعالمية )تطوير أنظمة اإلعالمية(اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيات 

 سنتان فيزياء( –مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )رياضيات 

 المدرسة الدولية العليا الخاصة للتقنيات
 نهح بحيرة انسي عمارة ستراميكا

 تونس 1053 –ضفاف البحيرة  - 

 7196,3428الفاكس :     71963427الهاتف :  

 www.pi.tnموقع الواب : 

سنوات   3 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية

 اإلجازة األساسية في اإلعالمية المطبقة في التصرف )أمـد(

 سنتان فيزياء(–مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )رياضيات 

 سنوات 6 الشهادة الوطنية لمهندس معماري

 المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بقفصة
 قفصة 2112 –الحي الجامعي بزروق 

 76211930الفاكس :   76211930الهاتف : 

 www.esip.tnموقع الواب : 

 سنتان مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )رياضيات وفيزياء، فيزياء وكيمياء(

 المعهد العالي الخاص المتوسطي للتكنولوجيا
 تونس 1053 -2ضفاف البحيرة  –حدائق البحيرة  386ص.ب 

 71194500الفاكس :    70016100الهاتف : 

 www.medtech.tnموقع الواب: 

 سنتان مرحلة تحضيرية مندمجة

 المدرسة العليا الخاصة للهندسة واال صال
 تونس 2035 -1المنطقة الصناعية الشرقية  8609نهج  14

 71770521الهاتف: 

 www.ttu.ens.tnموقع الواب:   

 سنتان فيزياء(–مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )رياضيات 

 المدرسة العليا الخاصة متعددة التقنيات بالمنستير

 المنستير 5000 -الطيب المهيري حي السالمشارع 

   73425956الفاكس :       73425955الهاتف :

 www.polytechmonastir.tnموقع الواب: 

 سنتان كيمياء( -مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )فيزياء

 العليا الخاصة للمهندسين بالمنستيرالمدرسة 
 5060المنستير  104شارع البيئة ص.ب 

 73500030الفاكس:      73500200الهاتف: 

 www.esprim.tnموقع الواب:  

 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية 

 )اختيار: فيزياء وكيمياء، رياضيات وفيزياء، تكنولوجيا(
 سنتان

 جيا والهندسةالمدرسة العليا الخاصة للتكنولو
 أريانة 2027 –برج بكوش   –نهج أبو نواس/الريحانة  06

 71709899الفاكس : 71709944الهاتف : 

 www.tek-up.deموقع الواب:  

 سنتان مرحلة تحضيرية مندمجة
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 الشعب المؤسسة
مدة 

 الدراسة

 المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيا المعلومات 

 وإدارة األعمال بنابل
 نابل 8000الدالي الجازي طريق الحمامات شارع الدكتور 

 72233877الفاكس :    72233777الهاتف : 

 www.itbs.com.tnموقع الواب :   

 اإلجازة األساسية في التصرف )المحاسبة، المالية(
سنوات   3

 )أمـد(
 اإلجازة التطبيقية في اإلقتصاد )تجارة دولية(

 الملتميديا وبرمجة الواباإلجازة التطبيقية في اإلعالمية : 

 سنتان مرحلة تحضيرية مندمجة

 الكلية الخاصة لعلوم اإلعالمية وإدارة األعمال بنابل
 نابل 8000نهج علي البلهوان 

         72222924الفاكس :      72222000الهاتف:  

 www.leaders-university.netموقع الواب:  

 والمالية والبنك( اإلجازة األساسية في اإلقتصاد )النقد

سنوات   3

 )أمـد(

 اإلجازة األساسية في التصرف )محاسبة، مالية(

 اإلجازة التطبيقية في المالية )الهندسة المالية لألسواق(

 اإلجازة التطبيقية  في االعالمية وإدارة األعمال

 اإلجازة التطبيقية في برمجة نظم المعلومات

 الملتيمديا والواباإلجازة التطبيقية في 

 اإلجازة التطبيقية في الشبكات والخدمات اإلعالمية

 المعهد العالي الخاص إلدارة المؤسسات بتونس
 تونس -1001نهج موريطانيا  06

 71845269الفاكس :   71845264الهاتف : 

 www.iaetunis.comموقع الواب: 

 محاسبة، تسويق(اإلجازة األساسية في التصرف )المسالك : مالية، 

سنوات   3

 )أمـد(

 اإلجازة التطبيقية في المحاسبة

 اإلجازة األساسية في القانون الخاص

 اإلجازة األساسية في اإلعالمية المطبقة في التصرف

 المعهد الدولي العالي الخاص للدراسات 

 الرقمية والسمعية البصرية
 منوبة 2086 -2قصر السعيد  -شارع هارون الرشيد 02

 70644419الفاكس :   70644420الهاتف : 

 www.iina.tnموقع الواب :  

 اإلجازة التطبيقية في السمعي البصري والسينما : الصوت والتركيب والصورة
سنوات   3

 )أمـد(

 المدرسة العليا الخاصة للحقوق وإدارة األعمال
 نهج اإلمام الرصاع، خير الدين باشا،  14

 71770521الهاتف :     تونس. 1002  -منبليزير

 www.ttu.ens.tnموقع الواب : 

 اإلجازة األساسية في التصرف )المسالك : مالية، محاسبة، تسويق(
سنوات   3

 )أمـد(

عمارة الكلية الخاصة للتصرف وعلوم اإلدارة بسوسة
 سوسة 4051 -1شيماء شارع  ياسر عرفات سهلول

 73822599الفاكس :    73822598الهاتف :  

 www.fmsa-tunisie.comموقع الواب : 

 اإلجازة التطبيقية في التسويق
سنوات   3

 )أمـد(
 اإلجازة التطبيقية في ادارة األعمال

 اإلجازة األساسية في التصرف : ادارة األعمال

 المدرسة العليا الدولية الخاصة إلدارة األعمال بسوسة
 سوسة - 4021الطريق الحزامية سهلول 

 73296900الفاكس :    73296060الهاتف : 

 www.episousse.com.tnموقع الواب:  

 اإلجازة األساسية في التصرف )المالية، إدارة األعمال(
سنوات   3

 )أمـد(

 المدرسة العليا الخاصة لإلقتصاد و التصرف بسوسة
 سوسة 4000المركب الجامعي، نهج حسونة العياشي، بو خزر 

 73231812الفاكس :    73231985الهاتف :   

 ecogest.ups.ens.tnموقع الواب :  

 اإلجازة األساسية في التصرف )التصرف المالي(

سنوات   3

 )أمـد(

 اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال

 اإلجازة التطبيقية في التسويق

 اإلجازة األساسية في النقد والمالية والبنك

 في اإلقتصاد والمالية الدوليةاإلجازة األساسية 

 اإلجازة التطبيقية في اإلنتاج واللوجستيك

 اإلجازة األساسية في التصرف في الموارد البشرية

 المدرسة الدولية العليا الخاصة للقانون واألعمال 
 نهح بحيرة انسي عمارة ستراميكا 

 تونس 1053 –ضفاف البحيرة  -

 7196,3428الفاكس :     71963427الهاتف :  

 www.lbs.tnموقع الواب : 

 اإلجازة األساسية في التسويق الصناعي
سنوات  3

 )أمـد(
 اإلجازة األساسية في التصرف )دراسات تجارية عليا(

 المدرسة العليا الخاصة لألعمال 
 تونس -نهج ابن رشيق  17 

 71847278الفاكس :   71847279الهاتف :  

 www.auna.com.tnموقع الواب : 

 اإلجازة األساسية في التسويق
سنوات  3

 )أمـد(
 اإلجازة األساسية في المحاسبة والمالية

 المدرسة الدولية العليا الخاصة متعددة التقنيات بصفاقس 
طريق تونس  -حي األنس-فضاء المؤسسات القطب التكنولوجي 

 3021صفاقس  10كلم 

 71860300الفاكس :   73860300الهاتف :  

 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية 

 )المسالك : تكنولوجيات الملتيميديا والواب،  أنظمة اإلعالمية والبرمجيات(
سنوات  3

 اإلجازة التطبيقية في الكيمياء )تحليل ومراقبة ( )أمـد(

 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية الصناعية )األنظمة واآللية(

 

 ولمعيد من المعلومات يمكن االطالع على القائمة المحينة للشهادات المؤهلةمالح ة: ههه القائمة غير نهائية 

 www.mes.tnالتي سيتم ادراجها على موقع وسارة التعليم العالي والبحث العلمي  
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 الجامعة العنوان موقع الواب

www.utunis.rnu.tn 92  جامعة تونس 1007تونس  - 1938هفريل  9شارع 
www.utm.rnu.tn .جامعة تونس المنار 1068تونس  -الرمانة  94ص.ب 
www.uma.rnu.tn  جامعة منوبة 2010منوبة  -المركب الجامعي بمنوبة 
www.ucar.rnu.tn  جامعة قرطاج هميلكار 1054 - 77شارع الجمهورية ص.ب 
www.uz.rnu.tn 21  جامعة ال يتونة 1008تونس  -نهل هبو القاسم الجلي ي ساحة معقل ال عيم 
www.uj.rnu.tn جامعة جندوبة 8189جندوبة الشمالية  ،اتحاد المغرب العربي شارع المركب الجامعي 
www.uc.rnu.tn  جامعة سوسة 526_ ص.ب.  4002شارع خليفة القروي سهلول سوسة 
www.um.rnu.tn  جامعة المنستير 5000المنستير  - 56سالم بشير ص.ب.  شارع 

www.univ-k.rnu.tn  جامعة القيروان 3100القيروان  -شارع محمد بن سحنون 
www.uss.rnu.tn  جامعة صفاقس 3029صفاقس  - 0.5طريق المطار كم 

www.univgb.rnu.tn  جامعة قابس 6029قابس  -شارع عمر بن الخطاب،  ريق 
www.ugaf.rnu.tn  جامعة قفصة 2100قفصة  - 64طريق تو ر ص.ب 

www.mes.tn  اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية 2098رادس المدينة   -نهل القدس 

 

 الجامعات واالدارة العامة للدراسات التكنولوجيةعناوين 

 مفيـــــدة وابمواقع 

www.mes.tn موقع و ارة التعليم العالي والبحث العلمي 
www.orientation.tn  موقع التوجيه الجامعي 
www.inscription.tn موقع التسجيل عن بعد 
www.best.rnu.tn موقع الشؤون الطالبة عن بعد 
www.4students.tn موقع الحياة الجامعية 
www.ooun.rnu.tn موقع ديوان الخدمات الجامعية للشمال 
www.oouc.rnu.tn موقع ديوان الخدمات الجامعية للوسط 
www.oous.rnu.tn موقع ديوان الخدمات الجامعية للجنوب 

www.parcours-lmd.salima.tn موقع عروو التكوين في التعليم العالي 
www.uni-renov.rnu.tn  الجامعيموقع االدارة العامة للتجديد 

www.cningenieur.rnu.tn موقع الدراسات الهندسية 
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 عروض التكوين المهني

الجها  الوطني للتكوين المهني في  يهدف الا الملحق إلى التعريف بعرو
مستوى مؤال التقني السامي ولم يد االرشادات هنظر العناوين المفيدة في اخر 

 الملحق.

 وزارة التكوين المهني والتشغيل

 
 الوكالة التونسية للتكوين المهني

 في مستوى مؤهل التقني السامي 11
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شهادات معترف بها وتمكن  إلى جانب التوجيه الجامعي توفر منظومة التكوين المهني مسالك هخرى للنجاح والحصول على
 من :

 كسب الكفايات والمهارات التي يتطلبها سوق الشغل.  -1

 دعم حظوظ االندماج في الحياة النشيطة بفضل تكوين في اختصاصات لات قابلية عالية. -2

 كسب القدرة على االنتصاب للحساب الخاص. -3

 التدرج في سلم الشهادات بفضل التكوين المستمر. -4

/ I مهني وخصائصه نظام التكوين ال 
 2008فيفري  11المؤرخ في  2008لسنة  10يحضى التكوين المهني اليوم بإطار قانوني خاص به  القانون عدد  (1 

 والمتعلق بالتكوين المهني( ينظم سير  وتدخالته وفق معايير مضبوطة ومقاييس محددة. 

المهني ومستشاري تدريب وينتدب يشرف على التكوين إطار من المكونين ومستشارين في االعالم والتوجيه  (2 
 المكونون من بين المهندسين والفنيين السامين ويخضعون قبل مباشرة مهامهم إلى تربصات بيداغوجية.

ينج  التكوين باالعتماد هساسا على نمط التكوين بالتداول اللي يحتم هن تصبح المؤسسة االقتصادية فضاءا تكوينيا  (3 
 في مستوااا التطبيقي والعلمي. بما يضمن للشبان اكتساب المهارة 

يعتمد التكوين المهني برامل تكوينية توضع بمشاركة المهنيين، وتأخل عملية إعداد ال  البرامل في االعتبار  (4 
 المواصفات المستوجب اعتماداا في إطار االختصاص وفق مستل مات التطور التكنولوجي.

نظام التكوين المهني مرتبط بعالقة شراكة مع جها  االنتاج، بحيث هن المؤسسة اي شريك اإلدارة في العمل  (5 
التكويني في مختلف مراحله بدءا بالمشاركة في الدراسات الال مة إلحداث مراك  تكوين مهني جديدة هو توسيع هو إعادة 

نجا  العمليات التكوينية عبر التكوين المشاركة في وضع االختصاصات و إلى ايكلة مراك  موجودة  البرامل التكوينية وا 
 بالتداول والتدريب المهني.

/II التسجيل بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة  
 إن الترشح للتسجيل بمؤسسات التكوين المهني العمومية مفتوح لكافة الناجحين في امتحان البكالوريا. 

 2017ودورة فيفري  2016ن المهني العمومية دورتين رئيسيتين: دةرو سبتمبر يتضمن التكوين بمؤسسات التكوي. 
 .اناك إمكانية االنتفاع بخدمات المبيت داخل مؤسسات التكوين المهني العمومية 

 

 

 عروض التكوين المهني في مستوى مؤهل التقني السامي
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 االختصاص المركز
مدة 
 التكوين

  ا ة االستيعا 

سبتمبر  نوع الباكالوريا
2016 

في ري 
2017 

 
س
تون

 

المركز القطاعي للتكوين في 
الكهرباء وصيانة المعدات 

 البيوطبية بتونس

تقني سام في صيانة المعدات  
 البيوطبية

2.5 0 35 
العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 العلوم اإلعالمية التجريبية /

القطاعي للتكوين في  المركز
 اإلكساء بتونس

تقني سام في الجودة في صناعة 
 المالبس

 كافة الشعب 16 0 2.5

 تقني سام في التصميم واإلبتكار
 في صناعة المالبس 

 كافة الشعب 16 32 2.5

تقني سام في أساليب صناعة 
 المالبس

 كافة الشعب 16 16 2.5

المركز القطاعي للتكوين في 
اإللكترونية الصناعات 

 والكهرباتية بتونس

تقني سام في تقنيات التصميم 
 للصناعة اإللكترونية

2 32 32 
  العلوم التقنية / رياضيات

 العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية /

تقني سام في تقنيات اإلنتاج 
 للصناعة اإللكترونية

2 32 32 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 اإلعالمية العلوم العلوم التجريبية /

تقني سام في اآللية واإلعالمية 
 الصناعية

2 32 32 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية /

المركز القطاعي للتكوين في 
 االتصاالت بحي ال ضراء

تقني سام في البن  التحتية 
 والشبكات

2.5 86 43 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية التجريبية /العلوم 

تقني سام في التسويي والوساتل 
 متعددة الوساتط

2.5 43 28 
 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 
  قتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في 
الصناعات الغذاتية بحي 

 ال ضراء

تقني سام في التصرف في 
 الصناعيةالصيانة 

2.5 16 18 
 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية  
  قتصاد وتصرف

تقني سام في مراقبة الجودة في 
 الصناعات الغذاتية

 رياضيات / العلوم التجريبية 22 16 2.5

تقني سام في التغليف والتعبتة في 
 الصناعات الغذاتية

 العلوم التجريبيةرياضيات /  0 16 2.5

المركز القطاعي للتكوين في 
 الصيانة الصناعية بالوردية

تقني سام في التصرف في 
 الصيانة الصناعية

2.5 48 64 
 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 
  قتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في 
 اإلكساء بحلي الوادي

تقني سامي في الجودة في صناعة 
 المالبس 

 كافة الشعب 13 13 2.5

تقني سام في التصميم واالبتكار 
 في صناعة المالبس

 كافة الشعب 32 16 2.5

المركز القطاعي للتكوين في 
 مهن ال دمات بقمرت

 0 64 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالية
  قتصاد وتصرف / رياضيات 

 العلوم التجريبية

 كافة الشعب 48 48 2.5 تقني سام في التجارة

 كافة الشعب 0 64 2.5 تقني سام في التجارة الدولية

 كافة الشعب 0 48 2.5 مساعد مديرية

المركز القطاعي للتكوين في 
 مهن البناء ابن سينا

 16 16 2 تقني سام في تكييف الهواء
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية /

 32 16 2 مسير أشغال بناء
 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية  
  قتصاد وتصرف

تقني سام في البيتة والطاقة 
   تصا  حراري وصحي

2.5 0 16 
 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 
  قتصاد وتصرف

تقني سام في تطوير األن مة 
 الذكية واإلعالمية الصناعية

2.5 16 16 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية /

  ائمة اختصاصات م ه  التقني السامي الم منة بالوكالة التونسية للتكوين المهني
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 االختصاص المركز
مدة 
 التكوين

  ا ة االستيعا 

سبتمبر  نوع الباكالوريا
2016 

في ري 
2017 

 
أريانة

 

المركز القطاعي للتكوين في 
 الطباعة بأريانةفنون 

 كافة الشعب 0 24 2.5 تقني سام في صناعات الطباعة

تقني سام في تقنيات اإلتصال 
 ا تيار تحضير أشغال الطباعة

 كافة الشعب 0 24 2.5

 
منوبة

 

المركز القطاعي للتكوين في 
 األشغال العمومية بالمرناقية

 43 43 2 مسير أأشغال عمومية
 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية  
  قتصاد وتصرف

تقني سام في صيانة و دمات ما 
بعد البي  لمعدات األشغال 

 العمومية
2.5 16 32 

 العلوم التقنية / رياضيات 
 العلوم التجريبية

المركز القطاعي للتكوين في 
 اإللكترونيك بالدندان

تقني سام في اآللية واإلعالمية 
 الصناعية

2 64 64 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية /العلوم اإلعالمية

المركز القطاعي للتكوين في 
 اإلكساء بمنوبة

تقني سام في الجودة في صناعة 
 المالبس

 كافة الشعب 29 0 2.5

تقني سام في التصميم واإلبتكار 
 في صناعة المالبس

 كافة الشعب 16 0 2.5

 
س
عرو

ن 
ب

 

القطاعي للتكوين في المركز 
 البناء ببن عروس

 32 32 2 مسيّر أشغال بناء
 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية  
  قتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في 
 مهن ال دمات بحمام األنف

 0 32 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالية
  قتصاد وتصرف / رياضيات 

 العلوم التجريبية

 كافة الشعب 16 16 2.5 مساعد مديرية

 كافة الشعب 16 0 2.5 تقني سام في التجارة

 كافة الشعب 16 0 2.5 تقني سام في التجارة الدولية

 
س
عرو

ن 
ب

 

المركز القطاعي للتكوين في 
مهن النقل واللوجستيك ببرج 

 السدرية
 64 64 2 لوجستيكي في التوزي 

  قتصاد وتصرف / رياضيات 
 العلوم التجريبية

المركز القطاعي للتكوين في 
 الميكاترونيك ببرح السدرية

تقني سام في اآللية واإلعالمية 
 الصناعية

2 64 64 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

تقني سام في تصميم وصناعة 
 القوالب واألدوات

2.5 32 32 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية /

تقني سام في االتصاالت ا تيار 
  عالمية

2 64 48 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية /

 16 16 2.5 تقني سام في كهرباء البناء
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

المركز القطاعي للتكوين في 
 النسيج ببتر القصعة

تقني سام في الجودة في صناعة 
 المالبس

 كافة الشعب 12 12 2.5

تقني سام في التصميم واإلبتكار 
 في صناعة المالبس

 كافة الشعب 12 12 2.5

المركز القطاعي للتكوين 
والتقنيات التطبيقية في الجلد 

 بمقرين

 كافة الشعب 0 13 2.5 األحذيةتقني سام في  نتاج 

 كافة الشعب 48 48 2.5 تقني سام في التجارة
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 االختصاص المركز
مدة 
 التكوين

  ا ة االستيعا 

سبتمبر  نوع الباكالوريا
2016 

في ري 
2017 

 
ناب 

 

المركز القطاعي للتكوين في 
 البناء بسليمان

 0 48 2 مسيّر أشغال بناء
 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 
  قتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في 
 الصيانة بنابل

 16 16 2 تقني سام في كهرباء البناء
 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 
  قتصاد وتصرف

تقني سام في التصرف في 
 الصيانة الصناعية

2.5 32 32 
 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية  
  قتصاد وتصرف

 16 16 2 تقني سام في تكييف الهواء
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية /

مركز التكوين السياحي 
 بالحمامات

ا تيار تقني سامي في الفندقة 
 االيواء

 كافة الشعب 0 30 3

 كافة الشعب 0 20 2 دليل سياحي 

 
ت
بنزر

 

المركز القطاعي للتكوين في 
التركيب المعدني بمنزل 

 بورقيبة

 32 0 2.5 تقني سام منسي في اللحام
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

تقني سام في الدراسة والتصميم 
 لتغليف البناءات

2.5 16 0 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

 
جندوبة

 

المركز القطاعي للتكوين في 
 الصيانة الفندقية بطبرقة

 12 12 2.5 تقني سام في تكييف الهواء
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية /

 
سليانة

 

المركز القطاعي للتكوين في 
 بسليانةمهن ال دمات 

 0 16 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالية
  قتصاد وتصرف/ رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم االعالمية

 كافة الشعب 0 32 2.5 تقني سام في التجارة

 
سة
سو

 

المركز القطاعي للتكوين في 
 اإللكترونيك بسوسة

تقني سام في اآللية واإلعالمية 
 الصناعية

2 64 32 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية /

 10 10 2.5 تقني سام في صيانة الميكاترونيك
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية /

تقني سام في االتصاالت ا تيار 
  عالمية

2 32 32 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية التجريبية /العلوم 

المركز القطاعي للتكوين في 
اللحام واآللية والبالستيك 

 بسوسة

تقني سام في تصميم وصناعة 
 القوالب واألدوات

 العلوم التقنية /  رياضيات 0 43 2.5

تقني سام في صيانة تجهيزات 
 صناعة البالستيك

 العلوم التقنية /  رياضيات 0 14 2.5

 0 14 2.5 سام في صيانة الميكاترونيكتقني 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية /

 كافة الشعب 0 43 2.5 تقني سام في صناعة البالستيك

المركز القطاعي للتكوين في 
 مهن ال دمات بسوسة

 0 53 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالية
  قتصاد وتصرف/ رياضيات 

 العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

 كافة الشعب 0 35 2.5 تقني سام في التجارة

 كافة الشعب 0 35 2.5 تقني سام في التجارة الدولية

 كافة الشعب 0 18 2.5 مساعدة مديرية

المعهد العالي المهني للسياحة 
 سوسة القنطاوي

تقني سامي في الفندقة ا تيار 
 االيواء

 كافة الشعب 0 30 3

 
ستير

المن
 

المركز القطاعي للتكوين في 
 مهن ال شب بالمنستير

تقني سام في دراسة وتصميم 
 األثا 

2.5 16 0 
 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 
  قتصاد وتصرف

تقني سام في التصرف في  نتاج  
 ال شب واألثا 

2.5 16 0 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية /
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 االختصاص المركز
مدة 
 التكوين

  ا ة االستيعا 

سبتمبر  نوع الباكالوريا
2016 

في ري 
2017 

ستير
 المن

المركز القطاعي للتكوين في 
 اإلكساء بالمنستير

تقني سام في الجودة في صناعة 
 المالبس

 الشعبكافة  32 32 2.5

تقني سام في التصميم واإلبتكار 
 في صناعة المالبس

 كافة الشعب 0 16 2.5

تقني سام في أساليب صناعة 
 المالبس

 كافة الشعب 16 0 2.5

المركز القطاعي للتكوين في 
 مهن الصناعة ب نيس

تقني سام في تطوير األن مة 
 الذكية واإلعالمية الصناعية

2.5 0 16 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية /

تقني سام في التصني  و تحسين 
 األساليب

2.5 0 16 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية /  قتصاد وتصرف

تقني سام في الصيانة الصناعية 
   تيار صيانة األن مة األلية

2.5 16 32 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 وتصرف العلوم التجريبية /  قتصاد
 العلوم اإلعالمية

المركز القطاعي للتكوين في 
 النسيج بقصر هالل

تقني سام في الجودة في صناعة 
 المالبس

 كافة الشعب 0 14 2.5

 
س
ص ا 

 

المركز القطاعي للتكوين في 
 اإلكساء محمد علي صفاقس

واإلبتكار تقني سام في التصميم 
 في صناعة المالبس

 كافة الشعب 16 16 2.5

تقني سام في أساليب صناعة 
 المالبس

 كافة الشعب 16 0 2.5

المركز القطاعي للتكوين في 
اإللكترونيك بساقية الزيت 

 صفاقس

تقني سام في اآللية واإلعالمية 
 الصناعية

2 64 64 
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية /

مركز التّكوين والتدريب 
 المهني بباش حامبة صفاقس

تقني سام في التصرف في 
 الصيانة الصناعية

2.5 16 16 
 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم  اإلعالمية 
  قتصاد وتصرف

تقني سام في تصميم وصناعة 
 القوالب واألدوات

 التقنية /  رياضياتالعلوم  16 0 2.5

تقني سام في مراقبة الجودة في 
 الصناعة الغذاتية

 رياضيات / العلوم التجريبية / رياضة 16 0 2.5

مركز التكوين والتدريب 
 المهني بالمحرس

 0 16 2 مسير أشغال بناء
 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم  اإلعالمية  
  قتصاد وتصرف

 
س
 اب

 

المركز القطاعي للتكوين في 
 البناء والتنقيب بقابس

 16 32 2 مسيّر أشغال بناء
 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 
  قتصاد وتصرف

 32 0 2.5 مساعد رتيس حضيرة تنقيب
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

ومعدات البناء حاف  مغازة آلالت 
 واألشغال العمومية

 كافة الشعب 32 32 2.5

 
ن
مدني

 

المركز القطاعي للتكوين في 
 الطاقة بجربة

 16 16 2.5 تقني سام في تكييف الهواء
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية /

 
ناب 

 

المركز القطاعي للتكوين 
المهني في الميكنة البحرية 

 بقليبية
 0 24 2.5 (1ميكانيكي صيد بحري)

 العلوم التقنية / رياضيات 
 العلوم التجريبية

س
ص ا 

 

مركز التكوين المهني للصيد 
 البحري بصفاقس

 0 14 2.5 (1ميكانيكي صيد بحري)
 العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم اإلعالمية العلوم التجريبية /
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 اوين م يدةـــــــــعن

 الق اعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيو بية بتونسالمركز 

 تونس 1000أفريل  9، شارع 45العنوان : عدد 

 71569966/ الفاكس:  71569845 - 71563621الهاتف: 

 csfemeb.tunis@atfp.tnالبريد اإللكتروني

 المركز الق اعي للتكوين في الصناعات ال ذائية بحي الخضراء

 حي ال ضراء 1003ريي آالن سافاري العنوان : عن ط

 71773219/ الفاكس:  71809086الهاتف :  

  csfiaa.elkhadra@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين في ا كساء بتونس

 تونس 1068، نهج فاس رأس الطابية 1العنوان : عدد 

 71220832/ الفاكس: 71220822الهاتف : 

  csfh.tunis@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين في الصيانة الصناعية بالوردية

 الوردية 1009طريي سوسة ديبوزفيل  2العنوان : كلم 

  71496047/ الفاكس:  71496064الهاتف :  

  csfmi.elouardia@atfp.tnالبريد اإللكتروني

 ا لكترونية والكهربائية بتونسالمركز الق اعي للتكوين في الصناعات 

 تونس 1005العنوان : شارع الجيش الوطني العمران 

 71898253/ الفاكس:  71898277الهاتف : 

  csfiee.tunis@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين في ا كساء بحلق الوادي

 حلي الوادي 2060، شارع الهادي شاكر 18العنوان :عدد 

 71737285/ الفاكس:  71737284:  الهاتف

  csfh.goulette@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 المركز الق اعي للتكوين في االتصاالت بحي الخضراء

 حي ال ضراء 1003العنوان : عن طريي آالن سافاري 

 71809676/ الفاكس:  71771647الهاتف : 

 csft.elkhadra@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 لق اعي للتكوين في مهن الخدمات بقمرتالمركز ا

 قمرت 2078 –طريي رواد  6العنوان : كلم 

 71918027/ الفاكس: 71918096الهاتف : 

  csfmt.gammarth@atfp.tnالبريد اإللكتروني : 

 المركز الق اعي للتكوين في مهن البناء ابن سينا

 العنوان : قرب منتزه ابن سيناء

   71373715/ الفاكس:  71373811الهاتف : 

 csfba.ibnsina@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين في األش ا  العمومية بالمرنا ية

 المرناقية 2071العنوان : سيدي علي الحطاب 

  71532432/ الفاكس:  71532430الهاتف : 

  csftp.mornaguia@atfp.tnالبريد اإللكتروني : 

 المركز الق اعي للتكوين في فنون ال باعة بأريانة

 أريانة 2080، شارع اإلستقالل 25العنوان : عدد 

 71713625/ الفاكس:  71710579 - 71701945الهاتف :

  csfe.denden@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين في ا كساء بمنوبة

 منوبة 2010اف ، نهج ابن أبي الضي18العنوان: عدد 

 71608588/ الفاكس:  71608190الهاتف :

  csfh.manouba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين في ا لكترونيك بالدندان

 الدندان 2011 -70، نهج السرول   ب 7العنوان : عدد 

 71611298/ الفاكس: 71606759الهاتف :

  csfe.denden@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين في البناء ببن عروس

 بن عروس 2013، نهج فرحات حشاد 6العنوان: عدد 

 71383582/ الفاكس:  71381247الهاتف : 

  csfb.benarous@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين في مهن النق  واللوجستيك ببرج السدرية

 برج السدرية 2084العنوان: محطة األرتال 

 71411420/ الفاكس:  71410928الهاتف : 

  csftl.borjcedria@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين في مهن الخدمات بحمام األنف

 حمام األنف 2050، نهج الطاهر بن عاشور 35العنوان : عدد 

 71210870/ الفاكس:  71292711الهاتف : 

  csfmt.hammamlif@atfp.tnي: البريد اإللكترون

 المركز الق اعي للتكوين في الميكاترونيك ببرح السدرية

 برج السدرية 2084العنوان: محطة األرتال 

  71411420/ الفاكس:  71411120الهاتف : 

  csfm.borjcedria@atfp.tnالبريد اإللكتروني : 

 المركز الق اعي للتكوين في النسيج ببئر القصعة

 - 19العنوان :المنطقة الصناعية بتر القصعة  نهج حسين باي   ب 

 بن عروس 2059

  71383526/ الفاكس:  71382899الهاتف : 

  csftb.birelkassaa@atfp.tnيد اإللكتروني :البر

 المركز الق اعي للتكوين في البناء بسليمان

 سليمان 8020العنوان: طريي الشاطئ 

 72391224الفاكس : /  72290458الهاتف : 

  csfb.soliman@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين والتقنيات الت بيقية في الجلد بمقرين

 مقرين الرياض 2014العنوان: شارع المحطة 

 71426597/ الفاكس :  71433743الهاتف : 

 csftac.megrine@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 للتكوين في الصيانة بناب المركز الق اعي 

 153نابل   ب  8000العنوان: الحي الصناعي طريي تونس 

 72271017/ الفاكس : 72222552الهاتف :

 csfm.nabeul@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 المركز الق اعي للتكوين في التركي  المعدني بمنز  بور يبة

 منزل بورقيبة  7050 – 242العنوان: بتر طعشون   ب 

 72472466/ الفاكس:  72472466 -72470788الهاتف: 

 csfcm.menzelbourguiba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 
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 اوين م يدةـــــــــعن

 المركز الق اعي للتكوين في مهن الخدمات بسليانة

 سليانة 6100العنوان:  نهج فرحات حشاد 

 78872808/ الفاكس :  78870951الهاتف : 

  csfmt.siliana@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 المركز الق اعي للتكوين في الصيانة ال ند ية ب بر ة

 طبرقة 8110- 348طريي تونس   ب  7العنوان :  كلم 

 78672029/ الفاكس : 78672030الهاتف : 

 csfmh.tabarka@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 لية والب ستيك بسوسةالمركز الق اعي للتكوين في اللحام واآل

 سوسة 4029العنوان : طريي  الطفالة 

 73233044/ الفاكس: 73232417الهاتف : 

  csfsp.sousse@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين في ا لكترونيك بسوسة

 سوسة  4000 - 466العنوان : طريي الزاوية حي العوينة    ب   

 73235533/ الفاكس:  71235533 - 73231826الهاتف : 

  csfe.sousse@atfp.tnالبريد اإللكتروني:   

 المركز الق اعي للتكوين في مهن الخدمات بسوسة

 سوسة  4003- 656العنوان : شارع ابن  لدون طريي المنستير  ب 

 73383830/ الفاكس:  73383979 - 73382600الهاتف :  

  csfmt.sousse@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين في ا كساء بالمنستير

 المنستير  5000- 88العنوان : شارع األرض   ب 

 73504410/ الفاكس:  73504400الهاتف : 

  csfh.monastir@atfp.tnالبريد اإللكتروني:

 المركز الق اعي للتكوين في النسيج بقصر ه  

 قصر هالل 5070العنوان: طريي الجمال 

 73452330/ الفاكس: 73452330الهاتف: 

 csft.ksarhellal @atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 المركز الق اعي للتكوين في مهن الخش  بالمنستير

 المنستير  5000- 79العنوان : شارع  األرض   ب 

 73501894/ الفاكس:  73 50 12 72الهاتف : 

  csfmb.monastir@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس

  نيس 5100العنوان: نهج قرطاج طريي جمال 

 73534651/ الفاكس:  73534650الهاتف:

 csfmi.khnis@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين في ا لكترونيك بسا ية الزيت ص ا س

 ساقية الزيت صفاقس 3021، نهج م تار الزيادي 20العنوان : 

 74254232/ الفاكس : 74254232الهاتف : 

  csfe.sakietezzit@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين في ا كساء محمد علي ص ا س

  51البستان صفاقس   ب  3099طريي المهدية  3العنوان : كلم 

 74236786/ الفاكس :  74438761 - 74236786الهاتف : 

  csfh.sfax@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 مركز التكوين والتدري  المهني بالمحرس

 صفاقس 3060العنوان : نهج تونس المحرس 

 74692463/ الفاكس: 74290071الهاتف :

  cfa.mahres@atfp.tnالبريد اإللكتروني:

 مركز التّكوين والتدري  المهني بباش حامبة ص ا س

 قرب معرض صفاقس الدولي 3000نهج علي باش حامبة  صفاقس  67العنوان: 

  74298960/ الفاكس:  74228455الهاتف : 

  cfa.bachhamba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين في ال ا ة بجربة

 جربة 4180العنوان : نهج الطيب المهيري حومة السوق 

  75650534/ الفاكس:  75620647الهاتف :

  csfe.jerba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز الق اعي للتكوين في البناء والتنقي  بقابس

 قابس 6000زريي قرب الملعب الرياضي  37العنوان :   ب 

 75393227/ الفاكس:  75291884الهاتف : 

  csfbf.gabes@atfp.tnالبريد اإللكتروني:

 في الميكنة البحرية بقليبيةالمركز الق اعي للتكوين المهني 

 قليبية 8090 -ميناء الصيد البحري-العنوان: شارع الشهداء 

 72296405/   الفاكس:   72296405الهاتف: 

cffpm.kelibia@iresa.agrinet.tn  

 مركز التكوين المهني للصيد البحري بص ا س

صفاقس  3018العنوان: نهج ابن بطوطة المنطقة الصناعية مدغشقر

 1072 .ب

 74497255/   الفاكس:   74497255الهاتف:  

cfpp.sfax@gmail.com 

 

 


