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ارات الخاصةـه بالمهــالتوجي  
 من ذوي المهارات الخاصة لبةإمكانية توجيه الط

 ،(score) مجموع النقاطعن  التي يمكن إثباتها، بقطع النظر
 .نحو شعب معينة مثل الفنون واإلعالم والتكنولوجيا

ابيـــيز اإليجيه بالتمـــتوجيال  

المتحصل على شهادة البكالوريا إمكانية توجيه الطالب  
 افي إحدى الواليات الداخلية نحو الشعب األكثر استقطاب

.ة مخصصة من مقاعد الترسيمفي إطار حص    

 اإلجماليةلصيغة احتسا  ال جديدة ةــطريق
بتنفيل اللغات والمواد الخصوصية لدعم  اإلجمالية ومجموع النقاط تحتسب الصيغة 

 بين مهارات الطالب ومتطلبات الشعب المطلوبة التالؤم

 



 

 

  
 مرحبًا بكم في الجامعة التونسية

 إداريين من ومؤسساتها، وجامعاتها العلمي والبحث العالي التعليم وزارة ياكلھأتقدم بإسمي الخاص، ونيابة عن كافة إطارات و 
  .التونسية الجامعة في بهم وأرح  2019 البكالوريا امتحان في الجدد للناجحين انيتهال بأحر جامعيين، وأساتذة

تتلو فرحة النجاح والتميز، التي تتوج مسارا دراسيا طويال ومجهودات مكثفة، تساؤالت الناجحين حول المسار الجامعي المناس  
 .عملية التوجيه لمؤهالتهم ولطموحاتهم وعن االختيار األمثل بخصوص

 أعيدت جديدة ومسالك ومحتويات بتسميات الدليل ذاھوفي هذا السياق حرصت الوزارة على تضمين عروض التكوين في 
 تناول ،2017 سنة بداية منذ تفعيله انطلق جذري، إصالح. العالي التعليم إلصالح الجديدة اتجهيا مع التو تمش تهاصياغ
تهدف إلى  "إمد" لمنظومة عميقة ومراجعة والمهن، الكفاءات بين المالئمة على مبنية والشع  المسارات لتأهيل جديدة مقاربة

الفرص وترسي مطابقة دقيقة بين خصوصيات  ؤدعم تشغيلية الطلبة وآليات جديدة معتمدة في التوجيه الجامعي تكرس مبدأ تكاف
 .الطال  ورغباته في التوجيه

للتعاطي مع الدراسة في الجامعة، تضع الطال  الجديد في وضعية تفاعلية مع التكوين الجامعي  يعكس هذا الدليل رؤية جديدة
 نظرية معرفة من الجامعية المؤسسات توفره ما مع ،والمهنيوتسعى للربط بين رغباته وطموحه ونظرته لمستقبله الدراسي 

 .الشغل سوق متطلبات مع تتالئم حتى شاملة، مراجعة بعد ا،تهصياغ تمت وتطبيقية
 :هذا الدليل  ومن اهم اإلصالحات المتوفرة في 

إجازة وطنية جديدة تمزج في نفس المسار بين النظري والعملي، بين التكوين األساسي والنشاطات التطبيقية لتكون  (1
اختصاصا مختلفا  380إجازة تغطي اكثر من  130التي تشمل هذه السنة  "إمد" تشغيلية الطلبة في قل  منظومة

 .تموقع واضح ومقروئية عالية في خارطة التكوين الجامعيب
 اماھالمعتمدة للتوجيه، تولي مزيدا من األهمية للغات، باعتبارها عامال  (FG) ليةاجمطريقة احتسا  جديدة للصيغة اإل (2

 صيغة في مميزة، مادة ستضاف كما. الشغل سوق في اندماجه وجودة سرعة على يأثر الطال ، بمستوى وضنهلل
 الجامعية باالختصاصات المرتبطة المواد في البكالوريا في الجديد الناجح تميز إلبراز شعبة، كل حس  النقاط مجموع

 .حسين التطابق بين مؤهالته وخياراتهلت وذلك المطلوبة
داخلية مقعد للناجحين في البكالوريا من الجهات ال 500ز اإليجابي في التوجيه الجامعي بتخصيص يإعتماد آلية التمي (3

الفرص مع المحافظة على االستحقاق  ؤفي المؤسسات الجامعية االكثر استقطابا للطلبة . وذلك تكريسا لمبدأ تكاف
 .ز، كما أبرزت ذلك كل مؤشرات تقييم هذه التجربة عند انطالقها السنة الفارطةوالتمي  

 الموسيقى غرار على الشع  بعض تتطلبها التي تلك خاصة ،االستثنائية اراتمهوال  ھإجراء خاص بتوجيه ذوي الموا (4
 .الحديثة والتكنولوجيات والصحافة التشكيلية والفنون والتصميم والمسرح

نتمنى أن تكون السنة الجامعية القادمة انطالقة جديدة للجامعة التونسية التي شهدت حراكا خاصا وبعض االضطرابات في 
 .وهي ظاهرة صحية ترافق كل مراحل اإلصالحات العميقة ،المدة األخيرة

 .تمنياتي بالنجاح والتوفيق لكل الطلبة 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي                                                                              
 سليم خلبوس                                                                                      
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نة بنه،   يمثل هذا الدليل المرجع األساسي الذي ُيمك ن الطالب الجديد منن انجناز عملينة التوجينه الجنامعي الخاص 
هنذا الندليل  لإلطالع على، لذا كل ناجح مدعو  2019لسنة وهو موجه للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا 

 بتمعن واحترام اآلجال والقواعد المضم نة به.
علننى كمننا يحتننوي  ،2019لسنننة  هوآجالنن هومقاييسنن التوجيننه الجننامعيب الخاصننةأهننم  المعلومننات  يقنندم هننذا النندليل
بنننة بمؤسسنننات التعلنننيم العنننالي العمومينننة  واإلجنننازاتمختلنننف الشنننعب  ، إضنننافة إلنننى الدراسنننة مجننناالت حسنننبمبو 

ي عنننروض التكنننوين بمؤسسنننات التعلنننيم العنننالي العسنننكري وعنننروض التكنننوين المهنننني فننني مسنننتوى مؤهنننل التقنننن
 السامي.
بعد مراجعة شاملة لعروض التكوين فني بتسميات ومحتوى جديدين هذا الدليل االجازات والتخصصات  يعرض

وهنو منا  لتتالئم مع حاجيات سنو  الشنغل والمنؤهالت المطلوبنة بالنسنبة لخر يجني التعلنيم العنالي،التعليم العالي 
 يتطاب  مع طموحاتهم المهنية. من رغباتهم وبما  يمثل فرصة للمترشحين الختيار التخصصات إنطالقا

 

يمكن لوزارة الت عليم العالي والبحث  لذا ،تم  تحديد طاقة االستيعا  قبل الت عر ف على نتائج البكالوريا
 عن الن تائج الن هائي ة للبكالوريا بدورتيها. اإلعالننقصانا إثر  أو زيادةً جزئيا تعديلهـا  العلمي

 اتخاذ قرار التوجيه مسؤوليتك الفردية

 

 دليل التوجيه الجــــــــــامعي
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 2019جديد دورة التوجيه الجامعي   

 الحصول على كلمة العبور )التعريف والطريقة(

منطل  تحسين عملية التوجيه جملة من االجراءات الجديدة التي تم  اتخاذها من  2019تشهد دورة التوجيه الجامعي 
 الجامعي على مستوى الخدمات وطريقة التوجيه، وتتمثل هذه االجراءات في :

   ات القصيرة يأو خدمة االرسال ةتطبيقة واب خاصالحصول على كلمة العبور الشخصية عن طري(SMS). 
 عن دورتين رئيسيتين ودورة  تعديل عدد دورات التوجيه الجامعي لتصبح دورة رئيسية واحدة ودورة نهائية عوضا

 نهائية، مع المحافظة على دورة إعادة التوجيه. 
 .تقديم عروض التكوين في مستوى االجازة بمحتوى جديد وتسميات جديدة 
 .جباري خالل تعمير بطاقة االختيارات  إعتماد عدد اختيارات محدد وا 
 وع النقاط.متعديل طريقة احتساب الصيغة االجمالية وصيغة مج 
 اد الترتيب بدال عن مجموع آخر موجه للسنة الفارطة.إعتم 
 .إعتماد تصور جديد لتنظيم األيام اإلعالمية للتوجيه الجامعي 

ن كل مترشح من النفاذ لبطاقة االختيارات والقيام بجميع عمليات التوجيه كلمة العبور هي رمز خاص وشخصي يمك  
 www.orientation.tnموقع الالجامعي على 

الحصول على كلمة العبور الخاصة بهم عبر خدمة االرساليات القصيرة  2019يمكن للناجحين في امتحان البكالوريا 
(SMS) تتضمن كلمة  85000، وذلك بتوجيه رسالة قصيرة على الرقمpwd    حصريا  فراغ ثم  رقم البكالوريا،ترك ثم

واب الموقع  أو عن طري  2019اجه أثناء تسجيل الترشح المتحان البكالوريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم  ادر 
https://login.orientation.tn   

 85000توجيه رسالة قصيرة على الرقم  https://login.orientation.tnموقع واب الدخول على 
 ثم  فراغ ثم  رقم البكالوريا  pwdتتضمن كلمة 

 للحصول على كلمة العبور الشخصية

http://www.orientation.tn/
https://login.orientation.tn/
https://login.orientation.tn/
https://login.orientation.tn/
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 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 األنتروبولوجيا اإلجازة في 
 سنوات )أمد( 3

 األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية 
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
10118 

 13 آداب

 1 رياضيات

 1 علوم تجريبية

 10 اقتصاد وتصرف

 1 علوم تقنية

 1 علوم اعالمية

 1 رياضة

 تأهيل االجازات

 تعديالت الصيغة االجمالية

في إطار مخرجات مؤتمر تفعيل إصالح منظومة التعليم العالي، قامت المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث 
لإلجازات حيث قامت بالتخلي عن االجازات األساسية والتطبيقية المعمول بها سابقا واحداث العلمي بمراجعة شاملة 

ا بين الجانب النظري والتطبيقي وتأخذ بعين ناجازات في االختصاصات بتسميات جديدة ومسالك جديدة تضمن تواز 
والعلوم الصحيحة دون التخلي عن االختصاصات التقليدية في العلوم  ،االعتبار التطورات العلمية ومتطلبات سو  الشغل

  .سو  الشغلها تحسينات تتالئم مع حاجيات ا االنسانية واالجتماعية التي أدخلت على مسالكها ومحتو 
لصفحة نظرا ألهمي ة التخصص في المسار الدراسي وارتباطه بتشغيلية الخريجين، تم  إبرازه في جداول الشعب )بداية من ا

 ( حسب المثال التالي:28
 

هي صيغة ُتحتسب باالعتماد على مختلف النتائج المتحصل عليها في  Formule Globale : FG)الصيغة اإلجمالية )
والصيغة الخصوصية  (Formule de Base : FB)الصيغة األساسية  امتحان البكالوريا وهي تساوي مجموع

(Formule Spécifique : FS) .وُتعتمد الصيغة االجمالية في ترتيب المترشحين حسب نوع البكالوريا 
بمستوى اللغات للطلبة الجدد باعتبارها تمثل الركيزة األساسية للنجاح في التعليم العالي والمدخل في إطار النهوض 

ر  الترفيع في األساسي للطالب الجديد لتطوير قدراته ومهاراته ومعارفه في االختصاص الذي يدرسه في الجامعة، تقر 
بهدف حث التالميذ على مزيد العناية بدراسة اللغات، حيث أصبح عدد  ضوار  اللغات في احتسا  الصيغة االجمالية

لتصبح طريقة احتساب ( 04ضارب أربعة ) ( والمعدل النهائي للبكالوريا01اللغتين الفرنسية واالنقليزية ضارب واحد )
  الصيغة االجمالية كاآلتي:

 

 إسم االجازة أو الشعبة

 المؤسسات الجامعية

 التخصصات

 رمز الشعبة
تمثل الثالثة األولى رمز االجازة  أرقام 5يتكون من 

 الوطنية والرقمين األخيرين رمز المؤسسة

 طاقة اإلستيعا  المفتوحة
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 المصطلحات
 MG المعدل النهائي للبكالوريا 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-sport        رياضي  اختصاص  

 
 

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

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

 ) ] / 3+ )معدل دورة المراقبة   x (2)معدل الدورة الرئيسية  [ المعد ل : 

FG = FB +FS 
                                      FS FB  

 

  = Ang1 F +1 MG + 2 M + 1,5 SP + 0,5 SVT + 4 FG رياضيات
  

  = Ang1 F +1 MG + 1 M + 1,5 SP + 1,5 SVT +4 FG علوم تجريبية
  

  = Ang1 F +1 MG + 1,5 TE + 1,5 M + 1 SP + 4 FG علوم تقنية
  

  = Ang1 F +1 MG + 1,5 A + 1,5 PH + 1 HG + 4 FG آدا 
  

  = Ang1 F +1 MG + 1,5 Ec + 1,5 Ge + 0,5 M + 0,5 HG +4 FG اقتصاد وتصرف
  

  = Ang1 F +1 +0,5 SP +0,25 (TIC+BD) + MG + 1,5 M +1,5 Algo4 FG علوم إعالمية
  

  = Ang1 F + 1 PH +0,5 EP + 0,5 SP + 0,5 +  sport-Sp 1SVT + 1,5 MG + 4 FG رياضة

 

 (T)  تعديالت صيغة مجموع النقاط

( هننو أحنند أهننم مقنناييس التوجيننه الجننامعي  ويننتم اعتمنناده كمعطننى فنني ترتيننب المترشننحين عننند القيننام Tمجمننوع النقنناط )
( حسننب اإلجننازات والشننعب  وحسننب نننوع البكالوريننا ويكننون Tتختلننف طريقننة احتسنناب مجمننوع النقنناط ) بعمليننة التعيننين.

. وعندد المنادة في كـل الشـع مساويا للصيغة اإلجمالية المشار إليها سابقا يضاف إليها أعداد بعض المواد الخصوصية 
ختياريننة أو عنندد مننادة أساسننية مرتبطننة الخصوصننية )أو معنندل عننددي مننادتين أو ثالثننة( يمكننن أن يكننون عنندد المننادة اإل

الموالينة منن جنداول الفني حسب نوع البكالورينا ( Tويمكن معرفة صيغة مجموع النقاط ) ،بخصوصية التكوين في الشعبة
   .9إلى الصفحة  5الصفحة 
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 شعب حسب نوع البكالورياالفي كل  (T) جدول صيغة إحتساب مجموع النقاط

 

   Lettres Mathématiques SC. Expérimental Economie-Gestion SC. Technique SC. Informatique Sport 

 اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية 
 

      
 FG+Esp FG+Esp FG+Esp FG+Esp FG+Esp FG+Esp FG+Esp اإلجازة في اإلسبانية 104

 FG+All FG+All FG+All FG+All FG+All FG+All FG+All اإلجازة في األلمانية 106

 FG + Ang FG + Ang FG + Ang FG + Ang FG + Ang FG + Ang FG + Ang اإلجازة في األنقليزية 102

 FG+It FG+It FG+It FG+It FG+It FG+It FG+It اإلجازة في اإليطالية 105

 FG + (A + F + Ang) / 3 FG + (A+ F+Ang) /3 FG + (A + F + Ang) / 3 FG + (A + F + Ang) / 3 FG + (A + F + Ang) / 3 FG + (A + F + Ang) / 3 FG + (A + F + Ang) /3 اإلجازة في الترجمة 147

 FG + (A + F + Ang) / 3 FG+ (A + F + Ang) / 3 FG + (A + F + Ang) / 3 FG + (A + F + Ang) / 3 FG + (A + F + Ang) / 3 FG + (A + F + Ang) / 3 FG + (A + F + Ang) / 3 اإلجازة في الّروسيّة 107

 FG + (A + F + Ang) / 3 FG + (A + F + Ang) / 3 FG + (A + F + Ang) / 3 FG + (A + F + Ang) / 3 FG + (A + F + Ang) / 3 FG + (A + F + Ang) / 3 FG + (A + F + Ang) / 3 اإلجازة في الصينية  108

 FG + A  FG + A  FG + A  FG + A  *  FG + A  FG + A اإلجازة في العربية  101

 FG + F FG + F FG + F FG + F FG + F FG + F FG + F اإلجازة في الفرنسية 103

 FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 اإلجازة في لغة اإلشارات 119

 FG + (2A +Ang + F) / 4 FG + (2A +Ang + F) / 4 FG + (2A +Ang + F) / 4 FG + (2A +Ang + F) / 4 FG + (2A +Ang + F) / 4 FG + (2A +Ang + F) / 4 FG + (2A +Ang + F) / 4 المرحلة التحضيؤية لغات وآداب: عربية 190

 FG + (A +Ang + 2F) / 4 FG + (A +Ang + 2F) / 4 FG + (A +Ang + 2F) / 4 FG + (A +Ang + 2F) / 4 FG + (A +Ang + 2F) / 4 FG + (A +Ang + 2F) / 4 FG + (A +Ang + 2F) / 4 المرحلة التحضيؤية لغات وآداب: فرنسية 191

 FG + (A +2Ang + F) / 4 FG + (A +2Ang + F) / 4 FG + (A +2Ang + F) / 4 FG + (A +2Ang + F) / 4 FG + (A +2Ang + F) / 4 FG + (A +2Ang + F) / 4 FG + (A +2Ang + F) / 4 المرحلة التحضيؤية لغات وآداب: إنقليزية 192

 الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف 
 

      
 *  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH اإلجازة في السينما والسمعي البصري 265

 FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH اإلجازة في الفنون التشكيلية  202

 * FG + Info  FG + Info  FG + Info  FG + Info  FG + Info FG + TIC اإلجازة في الفنون والوسائط 622

 FG + (F + HG) / 2 FG + F FG + F FG + (F + HG) / 2 FG + F FG + F FG + F اإلجازة في المحافظة على الممتلكات الثقافية و ترميمها 162

 FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH اإلجازة في المسرح وفنون العرض 201

 FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH اإلجازة في الموسيقى والعلوم الموسيقية 200

 FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH اإلجازة في تصميم الصورة  209

 FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH اإلجازة في تصميم الفضاء  207

 FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH اإلجازة في تصميم المنتوج 208

 * FG + Info FG + Info * FG + Info FG + TIC * اإلجازة في ھندسة الصوت والتكنولوجيات الحديثة 247

 * FG + Info FG + Info * FG + Info FG + TIC * اإلجازة في ھندسة وتقنيات الصوت 246

              السياحة والتنشيط والرياضة والتربية البدنية 

 FG + Spt  FG + Spt  FG + Spt  FG + Spt  FG + Spt  FG + Spt  FG + SVT اإلجازة في علوم و تقنيات األنشطة البدنية والرياضية 450

 FG + (F + Ang) / 2  FG + (F + Ang) / 2  FG + (F + Ang) / 2  FG + (F + Ang) / 2  FG + (F + Ang) / 2  FG + (F + Ang) / 2  FG + (F + Ang) / 2 اإلجازة في السياحة 452

 FG + (F + Ang) / 2  FG + (F + Ang) / 2  FG + (F + Ang) / 2  FG + (F + Ang) / 2  FG + (F + Ang) / 2  FG + (F + Ang) / 2  FG + (F + Ang) / 2 اإلجازة في الفندقة 453

 FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH  FG + PH اإلجازة في الوساطة و التنشيط 443

 FG + (F + Ang + Spt) / 3  FG + (F + Ang + Spt) / 3  FG + (F + Ang + Spt) / 3  FG + (F + Ang + Spt) / 3  FG + (F + Ang + Spt) / 3  FG + (F + Ang + Spt) / 3  FG + (F + Ang + Spt) / 3 اإلجازة في التنشيط السياحي 440
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 العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف 
 

            
 * * * FG + M FG + M FG + (M + Eco) / 2 * اإلجازة في العلوم االقتصادية 312
  *  FG + M  FG + M  FG + (M + Gest) / 2  FG + M  FG + M * اإلجازة في إدارة األعمال 391
  *  FG + M  FG + M  FG + (M + Gest) / 2  FG + M  FG + M * اإلجازة في التجارة والتوزيع 396
  *  FG + M  FG + M  FG + (M + Gest) / 2  FG + M  FG + M * اإلجازة في المحاسبة والمالية  394
  *  FG + M  FG + M  FG + (M + Gest) / 2  FG + M  FG + M * اإلجازة في علوم التصرف 318
 العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية 

 
            

  FG + (PH + F + Ang) / 3 FG + (PH + F + Ang) / 3  FG + (PH + F + Ang) / 3  FG + (PH + F + Ang) / 3  FG + (PH + F + Ang) / 3  FG + (PH + F + Ang) / 3  FG + (PH + F + Ang) / 3 اإلجازة في التربية المختصة 473
 FG + (A + F + Ang +PH) / 4  FG + (A + F + Ang +PH) / 4  FG + (A + F + Ang +PH) / 4  FG + (A + F + Ang +PH) / 4  FG + (A + F + Ang +PH) / 4  FG + (A + F + Ang +PH) / 4  FG + (A + F + Ang +PH) / 4 اإلجازة في االتصال 612
  FG + (F + HG) / 2  FG + F    FG + F   FG + (F + HG) / 2   FG + F    FG + F    FG + F اإلجازة في اآلثار 167
 FG + (PH + HG) / 2  FG + PH  FG + PH  FG + (PH + HG) / 2  FG + PH  FG + PH  FG + PH اإلجازة في األنتروبولوجيا 118
  FG + (F + HG) / 2  FG + F   FG + F   FG + (F + HG) / 2  FG + F   FG + F   FG + F اإلجازة في التاريخ 123
 *  *  *  FG + (PH + HG) / 2   *  *  FG + (PH + HG) / 2 اإلجازة في التدخل االجتماعي  548
 * FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 اإلجازة في التربية والتعليم 477
 * FG + (A + F +Ang) / 3  FG + (A + F +Ang) / 3  FG + (A + F +Ang) / 3  FG + (A + F +Ang) / 3  FG + (A + F +Ang) / 3  FG + (A + F +Ang) / 3 اإلجازة في التصرف االلكتروني في المعلومات والوثائق 362
  *  FG + (F + HG) / 2  FG + F   FG + F   FG + (F + HG) / 2  FG + F   FG + F اإلجازة في الجغرافيا 124
 *  FG + (F +Ang +HG) / 3  FG + (F + Ang) / 2  FG + (F + Ang) / 2  FG + (F  +Ang +HG) / 3  FG + (F + Ang) / 2  FG + (F + Ang) / 2 اإلجازة في الجيوبوليتيك والعالقات الدولية 160
 *  FG + (M + info) / 2  FG + (M + info) / 2  *  FG + (M + info) / 2  FG + (M + Algo) / 2  * اإلجازة في الجيوماتيك والتهيئة  164
 *  *  *  FG + (PH + HG) / 2  *  *  FG + (PH + HG) / 2 اإلجازة في الخدمة االجتماعية  355
 *  FG + (M + info) / 2  FG + (M + info) / 2  *  FG + (M + info) / 2  FG + (M + Algo) / 2  * اإلجازة في الخرائطية ونظم المعلومات الجغرافية 165
 FG + (A + F + Ang +PH) / 4  FG + (A + F + Ang +PH) / 4  FG + (A + F + Ang +PH) / 4  FG + (A + F + Ang +PH) / 4  FG + (A + F + Ang +PH) / 4  FG + (A + F + Ang +PH) / 4  FG + (A + F + Ang +PH) / 4 اإلجازة في الصحافة 611
  FG +A   FG +A   FG +A   FG +A   FG +A   FG +A   FG +A اإلجازة في العلوم اإلسالمية 138
  FG +A   FG +A   FG +A   FG +A   FG +A   FG +A   FG +A اإلجازة في العلوم الشرعية  139
 FG +PH  FG +PH  FG +PH  FG +PH  FG +PH  FG +PH  FG +PH اإلجازة في الفلسفة 122
 *  *  *  FG +PH  FG +PH  FG + (PH + HG) / 2  * اإلجازة في تثمين التراث و تنميته  174
 *   FG + (F + HG) / 2   FG + F    FG + F   FG + (F + HG) / 2   FG + F    FG + F اإلجازة في جغرافية البيئة 159
 *  FG + (M + info) / 2  FG + (M + info) / 2  *  FG + (M + info) / 2  FG + (M + Algo) / 2  * اإلجازة في جيوماتيك البيئة والمحيط 158
  FG + (F + HG) / 2   FG + F    FG + F   FG + (F + HG) / 2   FG + F    FG + F   FG + F اإلجازة في حفظ الممتلكات الثقافية 161
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 *  *   FG +A   FG +A   FG +A   *  FG +A اإلجازة في حفظ الموروث الثقافي المادي و ترميمه 137
 *  FG + (PH + HG) / 2  FG +PH  FG +PH  FG + (PH + HG) / 2  FG +PH  FG +PH اإلجازة في علم االجتماع 120
 FG +PH  FG +PH  FG +PH  FG +PH  FG +PH  FG +PH  FG +PH اإلجازة في علم النفس 121
 FG +PH  FG +PH  FG +PH  FG +PH  FG +PH  FG +PH  FG +PH اإلجازة في علوم التربية  470
  * FG + (A + F +Ang) / 3  FG + (A + F +Ang) / 3  FG + (A + F +Ang) / 3  FG + (A + F +Ang) / 3  FG + (A + F +Ang) / 3  FG + (A + F +Ang) / 3 اإلجازة في علوم المكتبات والتوثيق واألرشيف 363
 *  FG +  info  FG +  info  FG +  info  FG +  info  FG +  info  FG +  Tic اإلجازة في فنون التراث اإلسالمي 260
 FG + (A +HG + F +PH) / 4 FG + (A +Ang + F +PH) / 4 FG + (A +Ang + F +PH) / 4 FG + (A +HG + F +PH) / 4 FG + (A +Ang + F +PH) / 4 FG + (A +Ang + F +PH) / 4 FG + (A +Ang + F +PH) / 4 علوم انسانية : تاريخالمرحلة التحضيؤية  193
 FG + (A +HG + F +PH) / 4 FG + (A +Ang + F +PH) / 4 FG + (A +Ang + F +PH) / 4 FG + (A +HG + F +PH) / 4 FG + (A +Ang + F +PH) / 4 FG + (A +Ang + F +PH) / 4 FG + (A +Ang + F +PH) / 4 علوم انسانية : جغرافياالمرحلة التحضيؤية  194
 FG + (A +HG + F +PH) / 4 FG + (A +Ang + F +PH) / 4 FG + (A +Ang + F +PH) / 4 FG + (A +HG + F +PH) / 4 FG + (A +Ang + F +PH) / 4 FG + (A +Ang + F +PH) / 4 FG + (A +Ang + F +PH) / 4 علوم انسانية : فلسفةالمرحلة التحضيؤية  195
 العلوم الصحيحة والتكنولوجيا 

 
            

 * FG + (M + info) / 2 FG + (M + info) / 2 FG + (M + info) / 2 FG + (M + info) / 2 FG + (M + Algo) / 2 * اإلجازة في إعالمية التصرف 311
 * FG +  M FG +  M * FG +  M FG +  M * اإلجازة في اإلحصاء البيئي 511
 * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * FG + (M + SP+TE) /3 FG + (M + SP) / 2 * اإلجازة في اإللكتروميكانيك 671
 * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * FG + (M + SP+TE) /3 FG + (M + SP) / 2 * اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية 629
 * FG +  info FG +  info FG +  info * FG +  Algo * اإلجازة في التصرف في تكنولوجيات المعلومات و االتصاالت 360
 * FG + (M + SP + info) / 3 FG + (M + SP + info) / 3 * FG + (M + SP + info) / 3 FG + (M + SP + Algo) / 3 * اإلجازة في التقنيات المتقدمة  508
 * FG +  M FG +  M * FG +  M FG +  M * اإلجازة في الرياضيات 507
 * FG +  M FG +  M FG +  M FG +  M FG +  M * اإلجازة في الرياضيات األكتوارية والتأمين 506
 * FG +  M FG +  M * FG +  M FG +  M * اإلجازة في الرياضيات التطبيقية  505
 * FG +  M FG +  M * FG +  M FG +  M * اإلجازة في الرياضيات المالية 515
 * * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * FG + (M + SP) / 2 * اإلجازة في الفيزياء 503
 * * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * FG + (M + SP) / 2 * اإلجازة في الفيزياء و الكيمياء 502
 * * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * FG + (M + SP) / 2 * اإلجازة في الفيزياء والطاقة 504
 * * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * FG + (M + SP) / 2 * اإلجازة في القياسات واألدواتية 550
 * * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * FG + (M + SP) / 2 * اإلجازة في الكيمياء 501
 * * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * FG + (M + SP) / 2 * علم األحياء -اإلجازة في الكيمياء  514
 * * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * FG + (M + SP+TE) / 3 * والطاقات المتجددة  اإلجازة في الهندسة الحرارية 604
 * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * اإلجازة في الهندسة الصناعية  577
 * * FG + (M + SP + info) / 3 FG + (M + SP + info) / 3 * FG + (M + SP + info) / 3 * اإلجازة في الهندسة الطاقية 603
 * FG +  SP FG +  SP * FG + (SP + TE) / 2 FG +  SP * اإلجازة في الهندسة الكهربائية  571
 * FG + (M + SP + info) / 3 FG + (M + SP + info) / 3 * FG + (M + SP + info) / 3 FG + (M + SP + Algo) / 3 * اإلجازة في الهندسة اللوجستية  672
 * FG + (M + SP + info) / 3 FG + (M + SP + info) / 3 * FG + (M + SP + TE) / 3 FG + (M + SP + Algo) / 3 * اإلجازة في الهندسة المدنية 568
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 * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * FG + (M + SP + TE) / 3 FG + (M + SP) / 2 * اإلجازة في الهندسة الميكانيكية 570
 * * FG + (M + SP + info) / 3 FG + (M + SP + info) / 3 * FG + (M + SP + info) / 3 * اإلجازة في تكنولوجيا وھندسة النقل 580
 * FG + (M + info) / 2 FG + (M + info) / 2 FG + (M + info) / 2 FG + (M + info) / 2 FG + (M + Algo) / 2 * اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية 566
 * FG + (M + SP + info) / 3 FG + (M + SP + info) / 3 * FG + (M + SP + info) / 3 FG + (M + SP + Algo) / 3 * اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت 573
 * * * * FG +  SVT FG +  SVT * اإلجازة في علوم األرض 510
 * FG + (M + info) / 2 FG + (M + info) / 2 * FG + (M + info) / 2 FG + (M + Algo) / 2 * اإلجازة في علوم اإلعالمية 523
 * FG + (M + info) / 2 FG + (M + info) / 2 * FG + (M + info) / 2 FG + (M + Algo) / 2 * اإلجازة في علوم الجيوماتيك والتطبيقات 168
 * * * * FG +  SVT FG +  SVT * اإلجازة في علوم الحياة واألرض 513
 * FG +  M FG +  M FG +  M FG +  M FG +  M * اإلجازة في علوم النقل 673
 * FG + (M + SP + info) / 3 FG + (M + SP + info) / 3 * FG + (M + SP + info) / 3 FG + (M + SP + Algo) / 3 * اإلجازة في علوم وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت  572
 * * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * FG + (M + SP) / 2 * اإلجازة في فيزياء المواد 551
 * * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * FG + (M + SP) / 2 * اإلجازة في ھندسة األساليب 597
 * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * اإلجازة في ھندسة العمليات الصناعية 576
 * FG + (M + info) / 2 FG + (M + info) / 2 FG + (M + info) / 2 FG + (M + TE) / 2 FG + (M + Algo) / 2 * اإلجازة في ھندسة النسيج 574
 * FG + (M + info) / 2 FG + (M + info) / 2 * FG + (M + info) / 2 FG + (M + Algo) / 2 * في ھندسة نظم اإلعالمية اإلجازة 524
 العلوم الفالحية والبيوتكنولوجيا والبيئة 

       
 * * * * FG + (SP + SVT) / 2 FG + (SP + SVT) / 2 * اإلجازة في البيوتكنولوجيا 546
 * * FG +  SVT FG +  SVT FG +  SVT * FG +  SP التكنولوجيات الغذائية والمحيطاإلجازة في  842
 * * * * FG + (SP + SVT) / 2 FG + (SP + SVT) / 2 * اإلجازة في الصناعات الغذائية 840
 * * * * FG +  SVT FG +  SVT * اإلجازة في العلوم الفالحية  844
 * * * * FG +  SVT FG +  SVT * اإلجازة في علوم األحياء  509
 * * * * FG +  SVT FG +  SVT * اإلجازة في علوم األحياء والمحيط 512
 * * * * FG + (SP + SVT) / 2 FG + (SP + SVT) / 2 * اإلجازة في علوم األغذية  544
 * * FG + (SP + SVT) / 2 FG + (SP + SVT) / 2 * FG +  SP * اإلجازة في علوم البحار 846
 العلوم القانونية والعلوم السياسية 

       
 * * * FG + (A + F) / 2 * * FG + (A + F) / 2 اإلجازة في القانون االجتماعي 346
 FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 FG + (A + F) / 2 اإلجازة في القانون 301
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 الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية العلمية 
       

 FG +PH FG +PH FG +PH FG +PH FG +PH FG +PH FG +PH الهندسة المعمارية 203
 * * FG +PH FG +PH FG +PH FG +PH FG +PH اإلجازة في التعمير والتهيئة 244
 * FG + (M + SP +info) / 3 FG + (M + SP +info) / 3 * FG + (M + SP +info) / 3 FG + (M + SP +Algo) / 3 * مرحلة تحضيرية مندمجة 518
 * FG + (M + SP +info) / 3 FG + (M + SP +info) / 3 * FG + (M + SP +info) / 3 FG + (M + SP +Algo) / 3 * )علمية( مرحلة تحضيرية مندمجة 519
 * FG + (M + SP +info) / 3 FG + (M + SP +info) / 3 * FG + (M + SP +info) / 3 FG + (M + SP +Algo) / 3 * رياضيات فيزياء إعالميةمرحلة تحضيرية مندمجة  520
 * * * * FG + (M + SP +SVT) / 3 FG + (M + SP +SVT) / 3 * كيمياء بيولوجيا تطبيقية  مرحلة تحضيرية مندمجة 521
 * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * * FG + (M + SP) / 2 * مرحلة تحضيرية علمية 522
 * * FG + (M + SP +TE) / 3 * * * * مرحلة تحضيرية تكنولوجيا 532
 * * * * FG + (M + SP +SVT) / 3 FG + (M + SP +SVT) / 3 * جيولوجيا-مرحلة تحضيرية بيولوجيا 832
 علوم الصحة والطب وطب األسنان والصيدلة 

       
 FG +  SVT FG +  SVT FG +  SVT * * * FG +  SVT الطب 700
 FG + SVT FG + (SP + SVT) / 2 FG + (SP + SVT) / 2 * * * FG + (SP + SVT) / 2 الصيدلة 701
 FG +  SVT FG +  SVT FG +  SVT * * * FG +  SVT طب األسنان 702
 * * FG +  SP FG +  Gest FG +  SP * * اإلجازة في الصحة والسالمة المهنية 547
 * * * * FG +  SVT FG +  SVT * اإلجازة في أجهزة جراحة العظام 746
 * * * * FG +  SVT FG +  SVT * اإلجازة في أدواتية قاعة العمليات الجراحية 750
 اإلجازة في البيوتكنولوجيا الطبية 545

 
FG + (SP + SVT) / 2 FG + (SP + SVT) / 2 

    
 * * * * FG + (SP + SVT) / 2 FG + (SP + SVT) / 2 * اإلجازة في البيولوجيا الطبية 743
 * * * * FG +  SVT FG +  SVT * التبنيج واإلنعاشاإلجازة في  740
 * * * * FG +  SVT FG +  SVT * اإلجازة في التصوير الطبي و المداواة باألشعة 741
 FG +  SVT FG +  SVT FG +  SVT * * * FG +  SVT اإلجازة في التغذية البشرية 747
 FG +  SVT FG +  SVT FG +  SVT * * * FG +  SVT اإلجازة في الرعاية الصحية االستعجالية و اإلنعاش 760
 FG +  SVT FG +  SVT FG +  SVT * * * FG +  SVT اإلجازة في الرعاية الصحية للطفل 754
 FG +  SVT FG +  SVT FG +  SVT * * * FG +  SVT اإلجازة في العالج الطبيعي 744
 FG +  SVT FG +  SVT FG +  SVT * * * FG +  SVT اإلجازة في العالج بالعمل 748
 * * * * FG + (M + SP) / 2 FG + (M + SP) / 2 * اإلجازة في المبصريات و النظارات الطبية 749
 * FG + (SP + SVT) / 2 FG + (SP + SVT) / 2 * FG +  SP FG +  SP * اإلجازة في الهندسة البيوطبية 759
 FG +  SVT FG +  SVT FG +  SVT * * * FG +  SVT اإلجازة في بدائل األسنان 752
 FG +  SVT FG +  SVT FG +  SVT * * * FG +  SVT اإلجازة في تركيب واستعمال آلة السمع 753
 * * * * FG +  SVT FG +  SVT FG +  SVT اإلجازة في تقويم النطق والكالم 745
 FG +  SVT FG +  SVT FG +  SVT * * * FG +  SVT اإلجازة في حفظ الصحة والوقاية والمحيط 742
 FG +  SVT FG +  SVT FG +  SVT * * * FG +  SVT اإلجازة في علوم التمريض 797
 FG +  SVT FG +  SVT FG +  SVT * * * FG +  SVT اإلجازة في علوم التوليد/قابلة 799
 * * FG +  SVT FG +  SVT * FG +  SP * اإلجازة في مبحث وتدريم القدم 739

 (  شعبة غير متاحة لهذا النوع من البكالوريا*)
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 ترتي  آخر موجه في السنة السابقة

 اختيارات على األقل 6اجبارية تعمير 

( باإلضافة للتغيرات T( وصيغة مجموع النقاط )FGنظرا للتعديالت التي أدخلت على طريقة احتساب الصيغة االجمالية )
إعتماد ترتيب آخر  2019التي أدخلت على اإلجازات من حيث التسمية والمحتوى سيتم  خالل دورة التوجيه الجامعي 

آخر  نقاط موجه للشعبة في الدورة السابقة كمؤشر تقريبي لمساعدة المترشحين في ترشيد إختياراتهم عوضا عن مجموع
الع عليه في النسخة الرقمية من هذا الدليل على موقع التوجيه الجامعي ويمكن اإلط ،موجه للسنة السابقة

www.orientation.tn  (26)بداية من الصفحة 
بل هو مؤشر يسمح نسبيا  2019خر موجه في الدورة السابقة لن يكون مقياسا لعمليات التعيين في دورة آوترتيب 
بمقارنة ترتيبه مع ترتيب الموجهين في السنة الفارطة مع األخذ بعين اإلعتبار لمؤشرات أخرى على غرار ترتيبه للمترشح 

 حسب نوع البكالوريا وطاقة االستيعاب المفتوحة في االختصاصات التي يرغب فيها.

في الدورة اختياراتهم  بينعلى تعيين من  ونتحصل المترشحيحرصا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن 
وبهدف حثهم على ترشيد اختياراتهم وتجنب التعمير العشوائي،  يشارك فيها كل الناجحين في البكالوريا،الرئيسية، التي 

 ، وفي صورة تعمير أقل من هذا العدد ال يمكن اختيارات 06والمتمثل في تقرر تحديد عدد أدنى إجباري من االختيننارات 
 تسجيل اختيارات المترشح. لمنظومة االعالمية للتوجيه الجامعيل

فلن تقوم المنظومة اإلعالمية للتوجيه الجامعي بتسجيل اختياراتك. 06إذا قمت بتعمير عدد إختيارات أقل من   
األقل.اختيارات على  06من تعمير المترشح مختلفة حتى يتمكن جامعية ختيارات في مؤسسات االتنويع ب ينصح  

 عدد دورات التوجيه الجامعي

الفرص بين الناجحين في امتحان البكالوريا وسعيا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ئفي إطار الحرص على تكاف
عروض التكوين في المؤسسات الجامعية واختيار  لإلطالع علىإلعطاء المترشحين للتوجيه الجامعي الوقت الكافي 

دورة  إعتماد 2019هم، سيتم  بداية من دورة في بطاقات إختيارات سيدرجونهاالتخصصات المالئمة لمؤهالتهم ورغباتهم والتي 
رئيسية واحدة يشارك فيها كل الناجحين في البكالوريا بدورتيها )الرئيسية والمراقبة( ثم  دورة نهائية للذين لم يتحصلوا على 

 تعيين خالل الدورة الرئيسية، ودورة إلعادة التوجيه الجامعي.

الدورة 

الدورة  الرئيسية

 النهائية

 دورة 

 إعادة التوجيه

http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
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 المستشار في االعالم والتوجيه المدرسي والجامعي

المستشار في االعالم والتوجيه المدرسي والجامعي يستطيع أن يساعدك في معرفة االختصاصات وكيفية اختيار الشعب 
 التي تالئمك باعتباره أخصائي في مجال التواصل والمرافقة واالرشاد واالعالم والتوجيه، ومن أهم  مشموالته:

 وليائهم حول مسالك التوجيه المدرسي وشعبه ومجاالت تقديم اعالم محي ن وشامل ودقي  لفائدة التالميذ وأ
 التكوين في التعليم العالي وآفاقها العلمية والمهنية.

 .اإلحاطة بالتالميذ ومرافقتهم في بناء مشاريعهم الدراسية والمهنية من خالل تربيتهم على االختيار 

 المدرسي والجامعي في:وفي مجال التوجيه الجامعي يساعدك المستشار في االعالم والتوجيه 
 .التعرف على منظومة التوجيه الجامعي وآلياته ومراحله 

 .صاتها وآفاقها  البحث عن مصادر المعلومات الدقيقة والمحي نة حول الشعب الجامعية وتخص 

 .التقييم الموضوعي لمؤه التك وقدراتك واستعداداتك 

 ل المالءمة بين نتائجك الدراسية ورغباتك االختيار األنسب لمجاالت االختصاص والشعب وترتيبها من خال
 ومؤه التك الفردي ة.

 منتدى التوجيه الجامعي والمهن

في إطار توفير المعلومات الكافية حول عروض التكوين في التعليم العالي والتعريف بالمؤسسات الجامعية وخصوصيتها 
بهدف مساعدة  الطلبة الجدد على بناء مشروع  دراسي ومهني ناجح وسعيا لتوحيد المجهودات الرامية لإلحاطة بالناجحين 

البحث العلمي باالشتراك  مع وزارة التربية ، وديوان الخدمات المدرسية وقصر في البكالوريا، تنظم وزارة التعليم العالي و 
 وذلك أيام: «لتوجيه الجامعي والمهنوطني لمنتدى » قابس بالمنستير ومدينة العلوم بتونس وجامعة مالعلو 

 
 قصر العلوم بالمنستير.ب 2019جويلية  16 -15

 بمدينة العلوم بتونس. 2019جويلية  20 – 19 – 18

 بقابس.بالمعهد العالي للغات  2019جويلية  23 – 22

 
ويمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي حضور فعاليات هذا المنتدى الذي يتضمن محاضرات حول بعض المجاالت 
والتخصصات في التعليم العالي ومعرضا للمؤسسات الجامعية ومقابالت مع المستشارين في اإلعالم والتوجيه المدرسي 

 والجامعي.
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 وسائل التواصل الحديثة المتاحة لمعرفة أهم المعلومات

بة حسب مجاالت التكوين، يمكن  باإلضافة للنسخة الورقية لدليل التوجيه الجامعي الذي يحتوي على الشعب واالجازات مبو 
با حسب الجامعات أو حسب  للمترشحين لعمليات التوجيه الجامعي االطالع على نسخ رقمية من دليل التوجيه الجامعي مبو 

 الدليل التفاعلي للتوجيهكما يمكنهم االطالع على  www.orientation.tnنوع البكالوريا على موقع التوجيه الجامعي 
ن المترشحين لمختلف دورات التوجيه الجامعي مك  يُ الذي  www.guide-orientation.rnu.tnعلى العنوان  الجامعي

أو الجامعة أو المؤسسة أو البكالوريا  نوعإدخال جملة من المعطيات مثل عبر لبحث في مختلف العروض المتاحة امن 
مك ن الدليل التفاعلي من تغيير خيارات البحث مما يسمح بتدقي  المعلومات ومطابقتها لما يطلبه المترشح من يُ و ، الشعبة

جازات جموعة من الشعب واإلجذاذات تعريفية لم كما يوف ر ،آخر موجه نقاط حيث التخصصات وطاقة االستيعاب ومجموع
 التكوين واآلفا  العلمية والمهنية. عنلمحة تقد م 

 على العنوان: faceboockويمكن للمترشحين متابعة أهم  مراحل عمليات التوجيه الجامعي عبر موقع التواصل االجتماعي 
www.facebook.com/OrientationUniversitaire   :إضافة إلى مواقع الواب التالية التي تعنى بالشأن الطالبي 

 

 

www.mes.tn موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
www.orientation.tn  موقع التوجيه الجامعي 

www.guide-orientation.rnu.tn  موقع الدليل التفاعلي للتوجيه الجامعي 
www.inscription.tn عن بعد الجامعي موقع التسجيل 

www.best.rnu.tn ة عن بعديموقع الشؤون الطالب 
www.ooun.rnu.tn موقع ديوان الخدمات الجامعية للشمال 
www.oouc.rnu.tn  الجامعية للوسطموقع ديوان الخدمات 
www.oous.rnu.tn موقع ديوان الخدمات الجامعية للجنوب 

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

www.cningenieur.rnu.tn موقع الدراسات الهندسية 
www.uvt.rnu.tn  جامعة تونس االفتراضيةموقع 

 

http://www.orientation.tn/
http://www.facebook.com/OrientationUniversitaire
http://www.facebook.com/OrientationUniversitaire
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 التنفيل الجغرافي  
)ُيعتمند المعهند  من مجموع النقاط إلى كل مترشح يرغب في الحصول على شعبة موجنودة فني واليتنه% 7يسند تنفيل يقدر بن 

وجود الشعبة فني واليتنه يمكننه أن يتمتنع بالتنفينل األصلي للمترشح أو مركز االمتحانات لتحديد مركز الوالية( وفي حال عدم 
 في أقرب مؤسسة تعليم عالي لمركز واليته ، ويعتمد جدول المسافات التالي في تحديد التنفيل الجغرافي.

ُتسننتثنى مننن التنفيننل الجغرافنني شننعب الطننب وشننعب المراحننل التحضننيرية للدراسننات الهندسننية واالجننازة التطبيقيننة فنني التربيننة 
م والشنننعب الجامعينننة التننني تننندرس فننني مؤسسنننة جامعينننة واحننندة فننني كامنننل تنننراب الجمهورينننة أو التننني تننندرس فننني عننند ة والتعلننني

 مؤسسات تتركز في نفس الجهة.
قائمة الشعب التي يتمتع من يطلبها  بالتنفيل الجغرافي وقائمة الشعب التي ال يسند لمن يطلبها التنفيل  يمكن االطالع على

 www.orientation.tnفي النسخة الرقمية من دليل التوجيه على موقع الجغرافي 
 

                     *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 أن واليات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة تعتبر فضاء جغرافيا واحدا في احتساب التنفيل(. )*( تونس الكبرى 

 (      ) شع  تتطل  اختبارات
إليهننا وال يصننرح بتعيينننه  توجيهننه المبنندئيهنني شننعب ذات طننابع خصوصنني يخضننع فيهننا المترشننح الختبننار بالمؤسسننة بعنند 

النهننائي فيهننا إال بعنند نجاحننه فنني االختبننار، وفنني حننال التصننريح بعنندم قبننول المترشننح فنني االختبننار ُتسننند لننه شننعبة مننن بننين 
االختيننارات المواليننة التنني ال تتطلننب اختبننارا، وفنني حنندود مننا يسننمح بننه مجمننوع نقاطننه )باعتبننار أن كننل مترشننح يمكنننه إجتينناز 

 ين الشعب ذات االختبارات نظرا لتزامنها(.اختبار واحد من ب

 جدول المسافات

 مفاهيم ومصطلحات
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االيجننابي هننو إجننراء ُيمك ننُن مجموعننة مننن الننناجحين الجنندد فنني البكالوريننا مننن فرصننة للنندخول لالختصاصننات األكثننر التمييننز 
اسنتقطابا فنني ظنل  وجننود فننوار  تنموينة واجتماعيننة بنين الجهننات أثننرت سنلبا علننى تكنافئ الفننرص فنني التوجينه الجننامعي، حيننث 

فنني مجموعننة مننن الشننعب لننم يتمكنننوا مننن الحصننول عليهننا بالصننني   تقننرر إرسنناء هننذا المبنندأ  لفائنندة أبننناء الواليننات الداخليننة
% منن طاقنة اسنتيعاب كنل 8العادية، وذلك بتخصيص عدد من المقاعد يتنافسون عليها في ما بيننهم، وحندد عندد المقاعند بنن 

االيجننابي الننذي وسننيتم  خننالل هننذه النندورة توسننيع قاعنندة الشننعب التنني سننيطب  عليهننا مبنندأ التمييننز  شننعبة معنيننة بهننذا اإلجننراء.
 :الواليات التاليةسيشمل 

 

 ويبي ن الجدول التالي الشعب المعنية بالتمييز االيجابي:

 نوع البكالوريا المؤسسة رمز الشعبة الشعبة
 رياضيات / علوم تجريبية كلية الطب بتونس 10700 الطب
 رياضيات / علوم تجريبية كلية الطب بالمنستير 30700 الطب
 رياضيات / علوم تجريبية كلية الطب بسوسة 31700 الطب
 رياضيات / علوم تجريبية كلية الطب بصفاقس 40700 الطب
 رياضيات / علوم تجريبية كلية الصيدلة بالمنستير 30701 الصيدلة

 رياضيات / علوم تجريبية كلية طب األسنان بالمنستير 30702 طب األسنان

 رياضيات / علوم تجريبية  الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونسالمدرسة  10203 الهندسة المعمارية
 علوم تقنية

 

 :مبدأ التمييز اإليجابي في التوجيه الجامعي

 باجة الكاف جندوبة سليانة القيروان سيدي بوزيد القصرين

 زغوان مدنين قبلي تطاوين قابس توزر قفصة

 التمييز اإليجابي:تنفيذ قواعد  
 عملية التوجيه الجامعي لشعب التمييز اإليجابي في الدورة االولى فقط. يتم  تنفيذ 
  البيانات إلنجاز بقية  ةبه كأساس في قاعد ال ُيعتَّدُ مجموع نقاط آخر موجه في الشعب ذات التمييز االيجابي

 دورات التوجيه الجامعي أو دورة إعادة التوجيه.
  ن، شرط الجنس، إتخضع شعب التمييز االيجابي لنفس شروط مثيالتها من الشعب ن وجدت )شرط الس 

 شعبة ذات اختبار، مواد اختيارية اجبارية...(.
 سي ما التنافس على عدد البقاع المفتوحة يه الجامعي تخضع شعب التمييز االيجابي لنفس مبادئ التوج

 لكل نوع بكالوريا. بالنسبة
 .يستثى التمييز االيجابي من دورة إعادة التوجيه 
 .يتم  اعتماد مركز االمتحان في البكالوريا لتحديد الوالية التي ينتمي لها المترشحون 
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 نوع البكالوريا المؤسسة رمز الشعبة الشعبة  
 10570 اإلجازة في الهندسنة الميكاننينكنينة

 10571 اإلجازة في الهندسنة الكهنربنائنيننة علوم تقنية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس
 10568 المدنيةاإلجازة في الهندسنة 

 اإلجازة في علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة  11523

 المعهد العالي لإلعالمية  12523 علوم اعالمية

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال  13523
 ببرج السدرية

 اإلجازة في علوم وتكنولوجيات
 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية  10572 المعلومات واالتصاالت

 رياضيات  / علوم تجريبية في المواصالت بتونس
 مرحلة تحضيرية مندمجة:

المعهد الوطني للعلوم التطبنيقية والتكنولوجيا  10520 إعالمنينة -فيزياء   -رياضيات 
 بتونس

 رياضيات  / علوم تجريبية

 مرحلة تحضيرية مندمجة:
 10521 بنينولوجيا تطبيقية    -كنينمنيناء 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة 30519 مرحلة تحضيرية مندمجة )علمية(

 مرحلنة تحضينرينة )علنمنيننة(

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس 10522
 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار 11522
 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل 20522
 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 21522
 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير 30522
 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس 40522

 علوم تقنية للدراسات الهندسية بالمنارالمعهد التحضيري  10532 مرحلة تحضيرية )تكنولوجيا(
 مرحلة تحضيرية : 
المعهد العالى للدراسات التحضيرية في البيولوجيا  10832 بيولوجيا جيولوجيا

 علوم تجريبية والجيولوجيا بسكرة
مرحلة تحضيرية  لغات وآداب 

المعهد التحضيري للدراسات األدبية والعلوم  10191 اختصاص فرنسية
 بتونساإلنسانية 

 آداب

مرحلة تحضيرية  لغات وآداب 
 10192 اختصاص انقليزية

مرحلة تحضيرية  لغات وآداب 
 11191 اختصاص فرنسية

مرحلة تحضيرية  لغات وآداب  كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
 11192 اختصاص انقليزية
 10612 اإلجازة في االتصال

 10611 اإلجازة في الصحافة معهد الصحافة وعلوم األخبار

 اإلجازة في علم النفس
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس 10121

 علوم تجريبية
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس 11121

 اإلجازة في القانون

 كلية الحقو  والعلوم السياسية بتونس 10301

 آداب / اقتصاد وتصرف
 القانونية والسياسية واالجتماعية بتونسكلية العلوم  11301
 كلية الحقو  والعلوم السياسية بسوسة 30301
 كلية الحقو  بصفاقس 40301

 اإلجازة في التصرف

   المعهد العالي للتصرف بتونس 12318

 اقتصاد وتصرف
 معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج  11318
 التجارية بسوسةمعهد الدراسات العليا  30318
 معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس 40318

 رياضيات  / علوم تجريبية المعهد العالي لألعمال بتونس  10377 بكالوريوس األعمال
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علنى غنرار تخصصنات الموسنيقى والمسنرح  أو مهنارة اسنتثنائية موهبنةاعتماد اجراءات جديدة خاصة بالشعب التي تتطلنب تم  
، النذين للمترشنحين ويمكنن، توجيـه ذوي المواهـ ، تحت تسنمية والصحافة والتكنولوجيات الحديثة والتصميم والفنون التشكيلية

فني  همت تفيند تنألقبمطالنب مد عمنة بوثنائ  وشنهادا التقندم لم يمكنهم مجموع نقاطهم من الحصول علنى الشنعب المنذكورة آنفنا،
لينتم  تمكيننهم، بعند أخنذ رأي لجننة فني الغنرض، منن اجتيناز ،  2019أوت  09و 01فني الفتنرة المتراوحنة بنين  مجال إبداعي

فني حنندود منا تسنمح بننه طاقنة اسننتيعاب بالنسنبة للشننعب األخنرى إعنادة تننوجيههم أو  بالنسنبة للشننعب ذات االختبنارات االختبنار
 ويتم  اإلعالن عن نتائج توجيه أصحاب المواهب كالتالي: لمقر سكناهم.المؤسسة الجامعية األقرب 

 على موقع التوجيه الجامعي. 2019أوت  17بالنسبة للمقبولين في شعب تتطلب اختبارات:  بداية من يوم االثنين  -
 ضمن نتائج إعادة التوجيه الجامعي. 2019أوت  31بالنسبة لبقية الشعب:  يوم السبت  -

 توجيه أصحا  المواه  والمهارات اإلستثنائية:

Principales nouveautés dans le système d'orientation 2019 

Orientation par  
les talents spécifiques 

Possibilité d’une orientation de 
l’étudiant par rapport à un talent 
prouvé, indépendamment de son 
score, vers des filières spécifiques 
comme l’art, les médias ou la 
technologie 

Nouveau score d’orientation 

Nouveau mode de calcul du score d’orientation basé sur la 
bonification des matières spécifiques et des langues pour 
mettre l’accent sur les compétences nécessaires selon les 
filières demandées  par l'étudiant   

Orientation par 
discrimination positive 

Possibilité d’une orientation 
del’étudiant ayant obtenu 
son baccalauréat dans une 
zondéfavorisée vers les 
filières les plus demandées 
dans le cadre d’un quota 

Nouvelle Licence Nationale 

Intégration des éléments de formation fondamentale et appliquée 
dans un même diplôme Plus grande lisibilité et meilleure 
identification des parcours académiques Meilleure employabilité  

RRééffoorrmmee  dduu  ssyyssttèèmmee  

dd’’oorriieennttaattiioonn  22001199 
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ورقنة كلمنة العبنور التني تسنحب منن يتعين على كل ناجح في البكالوريا التثبت من صحة المعطيات الشخصية الموجودة في 
)فننني صننورة الحصننول عليهننا بخدمننة االرسننناليات الرسننالة الخاصننة بكلمننة العبننور أو  https://login.orientation.tnموقننع 

أو تناريخ النوالدة  وفي صورة وجود خطأ في االسم واللقب بالفرنسية أو رقم بطاقة التعريف الوطنينة أوالجننس( SMSالقصيرة 
   www.orientation.tnيمكن إصالحه عبر الرابط "إصالح بعض المعطيات الشخصية" على موقع التوجيه الجامعي 

عبر الموقع يمكن لكل المترشحين االطالع على الصيغة اإلجمالية وترتيبهم 
www.orientation.tn  السرية والشخصية بداية من العبور ةكلمباستعمال 

صالحها  :  التثبت من المعطيات الشخصية وا 

 .يمكن إصالح كل المعطيات الشخصية ما عدا رقم البكالوريا واالسم واللق  بالعربية 
 .يتعين إدراج المعطيات الشخصية بكل دقة عند تصحيحها 
  بعمليات بعد إصالح المعطيات الشخصية وتسجيلها يج  على المترشح القيام

 التوجيه  بالمعطيات الصحيحة التي أدرجها على الموقع.

 لتوجيه الجامعيمراحل ا 

 2019الخميس                  جويلية  يوم

 ينصح باالنتباه إلى صحة المعطيات الشخصية خالل عملية اصالحها 

 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 

https://login.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
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إليهننا وال يصننرح بتعيينننه  توجيهننه المبنندئيهنني شننعب ذات طننابع خصوصنني يخضننع فيهننا المترشننح الختبننار بالمؤسسننة بعنند 
 النهائي فيها إال بعد نجاحه في االختبار.

 فينننه يسننند لننه تعيننين مننن بننين  فنني حننال إخفننا  المترشننح فنني االختبننارات الخاصننة بيحنندى الشننعب التنني تتطلننب اختبننارات
الموالينننة )علنننى أن ال تكنننون شنننعبة أخنننرى ذات اختبنننار( اعتمنننادا علنننى مجمنننوع نقننناط آخنننر موجنننه إلنننى الشنننعبة  هاختياراتننن
 .2019خالل دورة التوجيه الجامعي  المطلوبة

  إذا كان مجموع نقاط المترشنح ال يخنول لنه الحصنول علنى أحند االختينارات الموالينة تسنند لنه شنعبة أخنرى حسنب مجمنوع
 نقاطه وفي حدود ما تسمح به طاقة االستيعاب.

   يمكن االطالع على مواعيد االختبارات ومحتواها بصفة مبكرة على موقعwww.orientation.tn 
  يمكنننن للمننننوجهين فنننني الشننننعب التنننني تتطلننننب إختبننننارات المشننناركة فنننني دورة إعننننادة التوجيننننه دون الحاجننننة النتظننننار نتننننائج

 االختبارات.

 

 ( للتعرف على الشع  ذات االختبارات تأكد من وجود هذا الرمز بجان  إسم اإلجازة في جداول االجازات والشع ). 
  محتوياتها بصفة مبكرة ينصح بزيارة الموقعلمحة عن و  هامواعيدو  ختباراتااللإلطالع على  www.orientation.tn 
 الشع  ذات االختبارات مستثناة من دورة إعادة التوجيه. 
 
 

 :()اجراءات الشع  ذات االختبارات 

يتعين على كل مترشح تم قبوله بصفة مبدئية في شعبة ذات اختبار التوجه للمؤسسة المعنية 
الجتياز االختبار الخاص بالشعبة حس  التاريخ المبي ن ببطاقة تعيينه التي يتم  استخراجها من 

 يه الجامعي.موقع التوج

 بين:تجرى االختبارات في المؤسسات المعنية )حسب الشعبة( في الفترة المتراوحة 

 

 2019أوت  و

عبر رابط  www.orientation.tnاالعالن عن نتائج االختبارات على موقع التوجيه الجامعي 
 .2019أوت  17 السبت'نتائج الشعب التي تتطلب اختبارات يوم 

 .2019أوت  16لجمعة يوم ااالعالن عن النتيجة بالمؤسسات 
 

http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/


19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعمير "   من خالل الرابط  www.orientation.tnموقع التوجيه الجامعي  علىبطاقة االختيارات ل يمكن النفاذ
 ثم  إدخال رقم البكالوريا ورقم بطاقة التعريف الوطنية وكلمة العبور الشخصية. "بطاقة االختيارات

 .يتعين التثبت من رمز الشع  عند تعمير االختيارات 
  فترة التعمير وحس  روزنامة كل دورةبإمكان المترشح تغيير اختياراته متى شاء خالل. 
  في قاعدة البيانات.يتعين طباعة وصل التسجيل عند كل تغيير للتأكد من تسجيل االختيارات 
  اختيارات على األقل.    06ال يمكن تسجيل االختيارات في حال لم يقم المترشح بتعمير 

  حتى ال يتم الرئيسية  ةدور اليتعين على كل مترشح احترام آجال تعمير بطاقة االختيارات في
 .النهائيةإلى الدورة  تأجيله

 
 
 

 ـام  ه 
 جدا  

 :تعمير بطاقة االختيارات

1 

 2019بطاقة االختيارات 

 االسم واللق 

 رقم الباكالوريا: 
 رقم بطاقة التعريف: 

 الجنس: 
 تاريخ الوالدة: 

 نوع الباكالوريا: 

 المعهد: 
 الرتبة حس  المعدل في الباكالوريا: 

 الصيغة االجمالية: 
 الرتبة حس  الصيغة االجمالية: 

 الشعبة الرمز االختيار

5 

  

3 

  

2 

  

6 

  
7 

  

4 

  

8 

  
9 

  
10 

  

 التسجيل

2 

  

 الضغط على زر التسجيل والتنأكد من ظهور وصل إستيالم االختيارات

ال يمكننننن تسننننجيل االختيننننارات 
فنننننني حننننننال لننننننم يقننننننم المترشننننننح 

اختيننننننارات علننننننى  06بتعميننننننر 
 األقل   

 

يتعيييين عليييى المترشيييح إدخيييال 

رمييييييز الشييييييعبة فييييييي المكييييييان 

المخصص لذلك وسيظهر مقابل 

 الشعبة بصفة آلية الرمز إسم

اختيارات  06تعمير 

 على األقل إجباري

المعطيييييات الشخصييييية تظهيييير 

بصفة آلية ينصح بالتثبت فيهيا 

وإصيييالح األخطييياء إن وجيييدت 

عبر الرابط "إصالح المعطيات 

 الشخصية"

http://www.orientation.tn/


20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويمكن للمترشحين تعمير بطاقات اختياراتهم حسب  في امتحان البكالوريا الناجحين تهم  كل  الدورة األولى للتوجيه الجامعي 
دليل التوجيه الجامعي الخاص بالدورة الرئيسية، وحتى يضمن كل مترشح معني بالدورة الرئيسية الحصول على تعيين، 

 ينصح بتعمير أكثر ما يمكن من االختيارات المدروسة التي تحضى باهتمام المترشح مرتبة ترتيبا تفاضليا.

 

يتعين على  زيادة أو نقصانا لذابعد نتائج امتحان البكالوريا يتم  أحيانا تعديل طاقة االستيعا  المدرجة بهذا الدليل  
 نشرها على موقع التوجيه الجامعي. لة والتي يتم  المترشحين المعنيين بالدورة األولى اعتماد طاقة االستيعا  المعد  

 .يج  التأكد من تسجيل االختيارات وطباعة وصل االستالم 
  ة مع وجو  تسجيل االختيارات في كل مرةدور لالفترة المخصصة لبإمكان المترشح تغيير اختياراته متى شاء خالل. 
 النهائيةإلى الدورة  يتعين على كل مترشح احترام اآلجال المنصوص عليها بالروزنامة أعاله حتى ال يتم تأجيله. 
  االختبار يتعين على كل مترشح تم قبوله بصفة مبدئية في شعبة ذات اختبار التوجه للمؤسسة المعنية الجتياز

 .الخاص بالشعبة حس  التاريخ الذي يجده في بطاقة تعيينه التي يتم  استخراجها من موقع التوجيه الجامعي
  يمكن االطالع على قائمة الشع  التي يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي وقائمة الشع  التي ال يسند لمن يطلبها

 على موقع التوجيه الجامعي.التنفيل الجغرافي 
 لموجهين إلى مختلف الشع  على موقع لد نهاية كل دورة يتم نشر قائمات إسمية عنwww.orientation.tn 

 
 

 :للتوجيه الجامعي  الدورة الرئيسية

  2019تعمير بطاقة االختيارات من                    إلى                         جويلية 

( اختيارات على األقل.06يتعين على كل مترشح تعميير ستة )  

على األقل اختيارات 06ال يمكن تسجيل االختيارات إذا لم يدرج المترشح   

 2019جويلية  يوم             االعالن عن النتائج 

http://www.orientation.tn/
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في صورة عدم تمكن الطال  الجديد من الدراسة في الشعبة التي تم تعيينه فيها ينصح بالقيام بعملية التسجيل الفعلي 
من تاريخ التسجيل وبذلك ال  اشهر ال يتجاوز إلدارة المؤسسة في أجل  سح  التسجيلفي المؤسسة ثم تقديم طل  

تنظمها الجامعات واالدارة العامة للدراسات عادة التوجيه التي يعتبر الطال  راسبا كما يمكنه المشاركة في مناظرات إ
 .سنةالن عنها في شهر جانفي من كل يتم االعالتكنولوجية و 

ويتولى المترشحون  الدورة الرئيسيةخالل  تعيينكل المترشحين الذين لم يتحصلوا على  تهم  الدورة النهائية للتوجيه الجامعي 
حصريا  في نسخة رقميةالمتوفر  النهائيةلدورة با الخاص دليل طاقة االستيعابتعمير بطاقات اختياراتهم باالعتماد على 

وحتى يضمن كل  2019جويلية  31االربعاء يوم بداية من   www.orientation.tn على موقع التوجيه الجامعي
 مترشح معني بالدورة النهائية الحصول على تعيين ينصح بتعمير أكثر ما يمكن من االختيارات المدروسة والتي تحضى

 باهتمام المترشح مرتبة ترتيبا تفاضليا.

 :الدورة النهائية للتوجيه الجامعي

أن  على مقرر المعادلةالحصول يمكن للتونسيين الحاصلين على البكالوريا األجنبية )شهادة ختم التعليم الثانوي( بعد 
أوت  09يتقدموا بمطالب في التوجيه الجامعي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة أو عبر البريد قبل تاريخ 

 ويحتوي المطلب على الوثائ  التالية  :  2019
 مطلب توجيه جامعي تسحب من موقع التوجيه الجامعي وتتضمن عشرة اختيارات كحد أقصى من بين  إستمارة

مرتبة ترتيبا تفاضليا )مع ضرورة كتابة رمز الشعبة أمام كل   2019االجازات والشعب المبينة بدليل التوجيه الجامعي 
 اختيار(.

 :توجيه المحرزين على شهادة بكالوريا أجنبية

  2019تعمير بطاقة االختيارات من                  جويلية  إلى                         أوت 

 2019أوت       يوم             االعالن عن النتائج 
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عملية في صورة إحراز طال  تونسي على شهادة البكالوريا التونسية وشهادة ختم تعليم ثانوي أجنبية في نفس السنة فإن 
 التوجيه الجامعي للمؤسسات الجامعية ال تتم إال باعتماد األعداد والمعدالت المتحصل عليها في امتحان البكالوريا التونسية.

 

 

 يتكون الملف الخاص بمعادلة الشهادة األجنبية بشهادة البكالوريا التونسية من الوثائق التالية : 
  مضاؤها، تسلم من إدارة التعليم العالي الخاص والمعادالت أو تسحب من موقع استمارة )مطلب معادلة( يتم تعميرها وا 

 الواب الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
  ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
  ،نسخة من إقامة الولي بالبلد المانح للشهادة 
 دة البكالوريا أو شهادة ختم التعليم الثانوي تتضمن عبارة ناجح مصاد  عليها من قبل نسخة مطابقة لألصل من شها

 السلطات المختصة بالبلد المانح للشهادة، 
 ( الخاصة سنة بسنةنسخ مطابقة لألصل من كشوف أعداد سنوات الدراسة ) بالمرحلة االبتدائية واإلعدادية

 ، )أوالمتوسطة( والمرحلة الثانوية
 ة لألصل من شهادة مدرسية مرفقة بكشف أعداد آخر سنة دراسة بتونس، نسخة مطابق 
  .ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن عنوان طالب المعادلة والترقيم البريدي 
 

 مالحظة : 

يتعين على كل مترشح يرغ  في الحصول على معادلة شهادة البكالوريا أو شهادة ختم التعليم الثانوي تقديم ما يفيد  (1
 التسجيل ومتابعة الدراسة بهذه الشهادة واجتيازه بنجاح االمتحانات النهائية للحصول على الشهادة المذكورة.توليه 

بالنسبة إلى شهادة البكالوريا أو شهادة ختم التعليم الثانوي التي تسندها مؤسسات خاصة بالبلد الذي تابع فيه  (2
ي المعتمد بالبلد المعني )منهاج أمريكي، فرنسي...(، يتعين طال  المعادلة دراسته وفقا لبرنامج غير البرنامج الرسم

 تقديم ما يفيد االعتراف بهذه الشهادة وبمعادلتها من قبل سلطة اإلشراف بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة.
 

  من كشف أعداد البكالوريا.نسخة من شهادة البكالوريا ونسخة مطابقة لألصل 
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 .)نسخة من مقرر المعادلة )وثيقة أساسية 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   2019يسند لكل المترشحين من حاملي البكالوريا األجنبية  لسنة 
www.orientation.tn  2019أوت  31السبت  بداية من يوم 

 

 

http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
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في الفترة المتراوحة  www.orientation.tnيتعين على الطالب تعمير مطلب إعادة التوجيه ألسباب صحي ة حصريا عبر موقع الواب 
رسال هذا المطلب مع ملف مدعم للحالة الصحي ة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل يوم   2019أوت  18و 14بين  االثنين وا 
 وتتم دراسة المطالب من قبل لجنة طبية مختصة ومستقلة. الغايةبدخول  2019أوت  19

 :وجوبايتضمن الملف الطبي المصاحب لمطلب إعادة التوجيه ألسباب صحية 
  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح 

 يسحب من موقع التوجيه الجامعي بعد تعمير االختيارات في دورة  نسخة من مطل  إعادة التوجيه ألسبا  صحية عن بعد(
 إعادة التوجيه الجامعي(.

  .نسخة من بطاقة إرشادات صحية خاصة بالطالب يتسلمها من أقرب مركز صحي عمومي 

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

 ظروف تداوي خاصة.تتطلب حالته الصحي ة منذ مدة أو  الطال  يعاني من المرضتثبت أن  كل وثيقة طبية 

تدارك بعض األخطاء التي قد تطرأ خالل تعبيرهم عن رغباتهم، وفي هذه الحالة يؤخذ بعين االعتبار مجموع  تمكن المترشحين من
النقاط وطاقة االستيعاب عند دراسة المطالب دون الحاجة إلى تقديم ملف ويكتفي المترشح بتعمير إختياراته  على موقع التوجيه 

 .2019 وتأ 18و 14الجامعي خالل دورة إعادة التوجيه بين 

، تجرى وف  ضوابط واجراءات تحددها وزارة التعليم العنالي والبحنث العلمني وفني استثنائيةإعادة التوجيه الجامعي هي عملية 
حنندود مننا تسننمح بننه طاقننة اسننتيعاب المؤسسننات الجامعيننة، وهنني تهنندف باألسنناس إلننى تمكننين المننوجهين فنني دورات التوجيننه 

م اإلبداعينة أو التقرينب من تعديل التعيين النذي تحصنلوا علينه حسنب مجمنوع النقناط أو حسنب إثبنات منواهبه 2019الجامعي 
 الجغرافي بالنسبة للموجهين الذين طلبوا إعادة التوجيه ألسباب صحية أو اجتماعية. 

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

 :إعادة التوجيه ألسبا  عادية

 :)يتعل  مطلب إعادة التوجيه بالحالة الصحية للمترشح(صحية إعادة التوجيه ألسبا  

 : دورة إعادة التوجيه الجامعي

 بعد اإلعالن عن نتائج  الدورة النهائية  2019ينشر مجموع نقاط آخر موجه لسنة 
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في الفترة  www.orientation.tnيتعين على الطالب تعمير مطلب إعادة التوجيه ألسباب اجتماعية حصريا عبر موقع الواب 
رسال هذا المطلب مع ملف مدعم للحالة االجتماعية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    2019أوت  18و 14المتراوحة بين  وا 

 وتتم دراسة المطالب من قبل لجنة اجتماعية مختصة ومستقلة.بدخول الغاية  2019أوت  19يوم االثنين قبل 
 :وجوبا  يتضمن الملف المصاحب لمطلب إعادة التوجيه ألسباب اجتماعية

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح 
   .نسخ من بطاقات التعريف الوطنية لوالدي المترشح 
 يسحب من موقع التوجيه الجامعي بعد تعمير االختيارات في دورة  نسخة من مطل  إعادة التوجيه ألسبا  اجتماعية عن بعد(

 إعادة التوجيه(. 
 الملف بوثائ  مثل:إلثبات الحالة االجتماعية يجب دعم 

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

 لإلخوة في سن الدراسةنسخ من بطاقات أعداد  ما يثبت عمل أحد الوالدين بالخارج نسخة من حكم طال  الوالدين
 نسخة من عقد زواج الناجح في البكالوريا  شهادة عمل المترشح أو قرينه وشهادة إقامتة ...

 

 

 الطالبيةاإلدارة العامة للشؤون  - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 تونس 1030شارع أوالد حفوز، 

 " على الظرف الخارجي. 2018دورة  –مع كتابة عبارة " مطل  إعادة توجيه 

يتعنني ن علننى الطالننب الننذي يتمتننع بمهننارات اسننتثنائية فنني مجننال إبننداعي معنني ن علننى غننرار الموسننيقى والمسننرح والتمثيننل والفنننون المرئيننة 
أحنند فني  هتألقنوثنائ  وشنهادات تفينند ، تقننديم  المتعلقننة بهنذه المجناالت لنم يمكننه مجمننوع نقاطنه منن الحصننول علنى الشنعبوالتشنكيلية، و 

حينث سنيتم  تمكيننه، ،إلنى وزارة التعلنيم العنالي والبحنث العلمني   2019أوت  09و 01خالل الفترة الممتندة بنين  ت المذكورة مجاالال
في حدود بالنسبة للشعب األخرى  هإعادة توجيهأو  بالنسبة للشعب ذات االختبارات بعد أخذ رأي لجنة في الغرض من اجتياز االختبار

 تسمح به طاقة استيعاب المؤسسة الجامعية األقرب لمقر سكناه.ما 
 ويتم  اإلعالن عن نتائج توجيه أصحاب المواهب كالتالي:

  :على موقع التوجيه الجامعي. 2019أوت  17االثنين يوم  بالنسبة للمقبولين في شعب تتطلب اختبارات 
  إعادة التوجيه الجامعي.ضمن نتائج  2019أوت  31السبت بالنسبة لبقية الشعب:  يوم 

 يتعي ن على الطال  تضمين رقم الهاتف الشخصي والعنوان والبريد االلكتروني صل  المطل  حتى يتسنى االتصال به ودعوته
 .الجتياز االختبار بالنسبة للشع  التي تتطل  اختبارات

 

 : اجتماعيةإعادة التوجيه ألسبا  

 : أصحا  المواه إعادة توجيه 

 ن ملف إعادة التوجيه ألسبا  صحية أو اجتماعية المطل  الذي يقوم المترشح بتعميره وطباعته من يج  أن يتضم  
 موقع التوجيه الجامعي.
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  إن تقديم مطال  إعادة التوجيه ألسبا  صحية أو اجتماعية مدعمة بالوثائق ال يعني الموافقة اآللية من
 قبل الل جان المختصة. 

  تهدف عملية إعادة التوجيه ألسبا  صحية أو اجتماعية أساسا إلى التقري  الجغرافي للمترشح الذي تمت
 مراعاة لحالته الصحية أو وضعه االجتماعي.الموافقة على ملفه من قبل اللجنة المختصة وذلك 

  إن حصول المترشح على موافقة اللجنة المختصة ال يعني تعيينه آليا في الشعبة المطلوبة إنمـا يتم  النظر
 اختياراته حس  فارق مجموع نقاطه وما تسمح به طاقة االستيعا . في

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

 .الشع  ذات االختبارات مستثناة من إعادة التوجيه الجامعي 
  يتعين على كل مترشح احترام آجال دورة إعادة التوجيه الجامعي المنصوص عليها بالروزنامة أعاله ولن

الفترة  تؤخذ بعين االعتبار إال الملفات الواردة على مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في
وكل مطل  يرد بعد هذا التاريخ أو مخالفا للطريقة المعتمدة يعتبر   2019أوت  18و 14المتراوحة بين 

 الغيا.

 : روزنامة دورة اعادة التوجيه

 2019تعمير مطلب إعادة التوجيه عن بعد من                    إلى                      أوت  

 2019تقديم الملفات المدعمة للحالة الصحية أواالجتماعية من                    إلى                    أوت  

   2019اإلعالن عن النتائج يوم السبت                    أوت  

 ـام  ه 
 جدا  

 حس  المجاالتفي ما يلي جداول عروض التكوين  مبوبة 
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 والمراحل التحضيرية األدبيةاآلداب واللغات 

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في العربية

 سنوات )أمد( 3

 

 

  اللغة واآلداب والحضارة 

 كلية العلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية بتونس
 جامعة تونس

10101 

 3300 79 آداب

 - 1 رياضيات

 10110 2 علوم تجريبية

 - 7 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم اعالمية

 اللغة واآلداب والحضارة 

 كلية اآلداب والفنون 

 واإلنسانيات بمنوبة
 جامعة منوبة

11101 

 4385 83 آداب

 - 1 رياضيات

 12436 2 علوم تجريبية

 - 8 اقتصاد وتصرف

 - 1 اعالميةعلوم 

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
12101 

 5600 66 آداب

 - 1 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 2993 6 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم اعالمية

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 المنارجامعة تونس 
13101 

 4620 41 آداب

 - 1 رياضيات

 11383 1 علوم تجريبية

 - 4 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم اعالمية

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
20101 

 6184 26 آداب

 - 1 رياضيات

 - 1 علوم تجريبية

 3355 2 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم اعالمية

 اللغة واآلداب والحضارة 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
30101 

 5306 58 آداب

 - 1 رياضيات

 11499 1 علوم تجريبية

 - 5 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم اعالمية

 اللغة واآلداب والحضارة 
 اإلنسانية بصفاقسكلية اآلداب والعلوم 

 جامعة صفاقس
40101 

 4522 82 آداب

 - 1 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 3251 7 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم اعالمية

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
50101 

 6184 22 آداب

 - 1 رياضيات

 - 1 علوم تجريبية

 3355 2 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم اعالمية

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للعلوم االنسانية بمدنين

 جامعة قابس
51101 

 6483 37 آداب

 - 1 رياضيات

 - 1 علوم تجريبية

 12059 3 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم اعالمية

 اللغة واآلداب والحضارة 

 العالي للدراسات التطبيقية المعهد
 في االنسانيات بقفصة

 جامعة قفصة
60101 

 5932 106 آداب

 - 1 رياضيات

 13020 2 علوم تجريبية

 - 10 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم اعالمية

 اللغة واآلداب والحضارة 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
70101 

 6367 130 آداب

 - 1 رياضيات

 14652 3 علوم تجريبية

 - 12 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم اعالمية

 

 

 

 

 (  شعبة غير متاحة لهذا النوع من البكالوريا*)

يمكن لوزارة الت عليم العالي والبحث  لذا ،تم  تحديد طاقة االستيعا  قبل الت عر ف على نتائج البكالوريا
 عن الن تائج الن هائي ة للبكالوريا بدورتيها. اإلعالننقصانا إثر  أو زيادةً جزئيا تعديلهـا  العلمي
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 والمراحل التحضيرية األدبيةاآلداب واللغات 

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في اإلنقليزية
 سنوات )أمد( 3

 

 

 اللغة واآلداب والحضارة 

 كلية العلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية بتونس

 جامعة تونس

10102 

 2433 78 آداب

 12269 32 اقتصاد وتصرف

 - 10 علوم تجريبية

 - 3 رياضيات

 3287 4 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 

 كلية اآلداب والفنون 

 بمنوبةواإلنسانيات 

 جامعة منوبة

11102 

 2983 103 آداب

 12158 43 اقتصاد وتصرف

 7748 14 علوم تجريبية

 - 3 رياضيات

 - 5 علوم تقنية

 - 2 علوم اعالمية

 - 2 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
12102 

 2544 68 آداب

 11910 28 اقتصاد وتصرف

 7118 9 علوم تجريبية

 - 2 رياضيات

 - 3 علوم تقنية

 860 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اإلنقليزية والعالقات الدولية 

 المعهد العالي للعلوم 

 اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار

13102 

 1897 39 آداب

 11730 16 اقتصاد وتصرف

 7023 5 علوم تجريبية

 - 1 رياضيات

 - 2 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 انقليزية االتصال في األعمال 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بتونس

 جامعة تونس

14102 

 1768 42 آداب

 11865 18 اقتصاد وتصرف

 6742 6 علوم تجريبية

 - 1 رياضيات

 3045 2 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
21102 

 2480 48 آداب

 11355 20 اقتصاد وتصرف

 8996 6 علوم تجريبية

 - 2 رياضيات

 - 2 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 

 كلية اآلداب والعلوم

 اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة

30102 

 2063 87 آداب

 11934 36 اقتصاد وتصرف

 - 12 علوم تجريبية

 - 3 رياضيات

 3396 4 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 

 المعهد العالي للغات

 المطبقة  بالمكنين 

 جامعة المنستير

31102 

 2914 58 آداب

 12198 24 اقتصاد وتصرف

 - 8 علوم تجريبية

 6690 2 رياضيات

 5363 3 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 

 انقليزية األعمال 

 ترجمة 

 كلية اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس

40102 

 3154 87 آداب

 12298 36 اقتصاد وتصرف

 8613 12 علوم تجريبية

 6821 3 رياضيات

 - 4 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 

 



28 

 

 

 التحضيرية األدبيةوالمراحل اآلداب واللغات 

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في اإلنقليزية
 سنوات )أمد( 3

 

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
50102 

 3124 65 آداب

 7385 27 اقتصاد وتصرف

 14155 9 علوم تجريبية

 - 2 رياضيات

 - 3 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للعلوم االنسانية بمدنين

 جامعة قابس
51102 

 6492 74 آداب

 10651 31 اقتصاد وتصرف

 15398 10 علوم تجريبية

 - 2 رياضيات

 - 4 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في اإلنسانيات بقفصة

 جامعة قفصة

60102 

 6299 90 آداب

 - 37 اقتصاد وتصرف

 14801 12 علوم تجريبية

 - 3 رياضيات

 - 4 تقنيةعلوم 

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
70102 

 6473 119 آداب

 - 49 اقتصاد وتصرف

 15527 16 علوم تجريبية

 - 4 رياضيات

 - 6 علوم تقنية

 - 2 علوم اعالمية

 - 2 رياضة

 انقليزية األعمال 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بسبيطلة

 جامعة القيروان

71102 

 5159 60 آداب

 11266 25 اقتصاد وتصرف

 15143 8 علوم تجريبية

 - 2 رياضيات

 - 3 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
80102 

 5432 53 آداب

 12195 22 اقتصاد وتصرف

 12163 7 علوم تجريبية

 - 2 رياضيات

 - 3 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 

العالي للغات التطبيقية واإلعالمية المعهد 

 بباجة

 جامعة جندوبة

81102 

 6471 67 آداب

 11616 28 اقتصاد وتصرف

 - 9 علوم تجريبية

 - 2 رياضيات

 - 3 علوم تقنية

 1980 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

82102 

 5302 72 آداب

 12290 30 اقتصاد وتصرف

 11625 10 علوم تجريبية

 - 2 رياضيات

 5754 4 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اإلجازة في الفرنسية
  سنوات )أمد( 3

 

 اللغة واآلداب والحضارة 
 اإلنسانية واالجتماعية بتونس كلية العلوم

 جامعة تونس
13103 

 5613 75 آداب

 - 4 رياضيات

 9019 8 علوم تجريبية

 - 11 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 



29 

 

 والمراحل التحضيرية األدبيةاآلداب واللغات 

 الرمز والجامعةالـمؤسســة  التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في الفرنسية
  سنوات )أمد( 3

 اللغة واآلداب والحضارة 
 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
11103 

 6112 122 آداب

 - 6 رياضيات

 - 13 علوم تجريبية

 7641 18 اقتصاد وتصرف

 - 2 علوم تقنية

 - 2 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 

 التواصل 

 الترجمة 

 وساطة ثقافية 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
10103 

 5233 56 آداب

 7238 3 رياضيات

 12449 6 علوم تجريبية

 - 8 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
12103 

 5076 48 آداب

 - 3 رياضيات

 - 5 علوم تجريبية

 8395 7 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
21103 

 5778 45 آداب

 6178 2 رياضيات

 8633 5 علوم تجريبية

 - 7 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 والعلوم اإلنسانية بسوسةكلية اآلداب 

 جامعة سوسة
31103 

 5440 84 آداب

 - 4 رياضيات

 10503 9 علوم تجريبية

 - 12 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للغات المطبقة  بالمكنين

 جامعة المنستير
30103 

 5960 72 آداب

 - 4 رياضيات

 - 8 علوم تجريبية

 - 11 اقتصاد وتصرف

 6544 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40103 

 6347 70 آداب

 - 4 رياضيات

 - 7 علوم تجريبية

 - 10 اقتصاد وتصرف

 6974 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
51103 

 6332 42 آداب

 - 2 رياضيات

 14952 4 علوم تجريبية

 - 6 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةعلوم 

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

 جامعة قابس
50103 

 6433 46 آداب

 - 2 رياضيات

 14753 5 علوم تجريبية

 - 7 اقتصاد وتصرف

 6784 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 



30 

 

 والمراحل التحضيرية األدبيةاآلداب واللغات 

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في الفرنسية
 سنوات )أمد( 3

 اللغة واآلداب والحضارة 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بقفصةفي اإلنسانيات 

 جامعة قفصة

60103 

 6484 90 آداب

 - 5 رياضيات

 15090 10 علوم تجريبية

 - 13 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بتوزر

 جامعة قفصة

61103 

 6464 105 آداب

 7258 6 رياضيات

 10181 11 علوم تجريبية

 - 15 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
70103 

 6508 148 آداب

 - 8 رياضيات

 14632 16 علوم تجريبية

 - 22 اقتصاد وتصرف

 - 2 علوم تقنية

 - 2 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
80103 

 6438 55 آداب

 - 3 رياضيات

 15440 6 علوم تجريبية

 - 8 اقتصاد وتصرف

 7410 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

81103 

 6498 37 آداب

 - 2 رياضيات

 15401 4 علوم تجريبية

 - 5 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اإلجازة في اإلسبانية

 سنوات )أمد( 3

 المادة االختيارية إسبانية إجبارية

 اقتصاد وتجارة دولية 
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
12104 

 3517 19 آداب

 - 1 رياضيات

 9930 1 علوم تجريبية

 - 2 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
10104 

 6502 27 آداب

 - 1 رياضيات

 10920 2 علوم تجريبية

 - 3 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةعلوم 

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 

 تواصل الثقافات والسياحة 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
11104 

 4792 30 آداب

 - 1 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 - 3 اقتصاد وتصرف

 3628 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 تواصل الثقافات والسياحة 

المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية 

 بباجة

 جامعة جندوبة
80104 

 - 22 آداب

 - 1 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 - 2 اقتصاد وتصرف

 6732 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 



31 

 

 والمراحل التحضيرية األدبيةاآلداب واللغات 

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في اإلسبانية

 سنوات )أمد( 3

 المادة االختيارية إسبانية إجبارية

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المطبقة  بالمكنينالمعهد العالي للغات 

 جامعة المنستير
30104 

 5871 62 آداب

 - 2 رياضيات

 15202 5 علوم تجريبية

 - 6 اقتصاد وتصرف

 - 2 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
50104 

 5564 19 آداب

 6233 1 رياضيات

 - 1 علوم تجريبية

 - 2 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اإلجازة في اإليطالية

 (سنوات )أمد 3  

 
 المادة االختيارية إيطالية اجبارية

 اللغة واآلداب والحضارة 
 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
10105 

 5284 34 آداب

 - 1 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 - 4 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 1701 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 

 تواصل الثقافات والسياحة 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
11105 

 3171 30 آداب

 9555 1 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 - 4 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اقتصاد وتجارة دولية 
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
12105 

 3455 19 آداب

 - 1 رياضيات

 - 1 علوم تجريبية

 4753 2 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
20105 

 6218 24 آداب

 - 1 رياضيات

 10736 2 علوم تجريبية

 - 3 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للغات المطبقة  بالمكنين

 جامعة المنستير
30105 

 6365 62 آداب

 - 2 رياضيات

 15199 4 علوم تجريبية

 - 8 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40105 

 6352 35 آداب

 - 1 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 9685 4 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اقتصاد وتجارة دولية 
 بقابسالمعهد العالي للغات 

 جامعة قابس
50105 

 6448 19 آداب

 - 1 رياضيات

 14740 1 علوم تجريبية

 - 2 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 



32 

 

 والمراحل التحضيرية األدبيةاآلداب واللغات 

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في األلمانية
 سنوات )أمد( 3

 

 

 إجبارية المادة االختيارية ألمانية
 

 

 اللغة واآلداب والحضارة 

 كلية اآلداب والفنون 

 واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة

10106 

 6397 21 آداب

 - 1 رياضيات

 6862 2 علوم تجريبية

 - 2 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
11106 

 5826 30 آداب

 - 1 رياضيات

 6653 3 علوم تجريبية

 - 3 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 اعالميةعلوم 

 - 1 رياضة

 اقتصاد وتجارة دولية 

 المعهد العالي للعلوم 

 اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار

12106 

 6375 19 آداب

 - 1 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 5326 2 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

  واآلداب والحضارةاللغة 
 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
31106 

 6202 62 آداب

 - 2 رياضيات

 - 5 علوم تجريبية

 11744 5 اقتصاد وتصرف

 - 2 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اللغة واآلداب والحضارة 
 بقابسالمعهد العالي للغات 

 جامعة قابس
50106 

 6503 19 آداب

 - 1 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 3380 2 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 تواصل الثقافات والسياحة 
 المعهد العالي للعلوم االنسانية بمدنين

 جامعة قابس
51106 

 4490 27 آداب

 - 1 رياضيات

 12491 2 علوم تجريبية

 - 2 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 الروسيةاإلجازة في 

 سنوات )أمد( 3

 اللغة واآلداب والحضارة 

 تواصل الثقافات والسياحة 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
10107 

 5753 32 آداب

 - 1 رياضيات

 12355 1 علوم تجريبية

 - 3 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 في الصينية اإلجازة
 سنوات )أمد( 3

 اللغة واآلداب والحضارة الصينية 
 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
10108 

 5324 32 آداب

 - 1 رياضيات

 5131 2 علوم تجريبية

 - 3 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اإلجازة في الترجمة
 سنوات )أمد( 3

 انقليزية 
 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
30147 

 4509 56 آداب

 12242 8 اقتصاد وتصرف

 - 3 رياضيات

 - 8 علوم تجريبية

 5072 1 علوم التقنيةال

 - 1 علوم اإلعالمية

 - 1 رياضة

 



33 

 

 والمراحل التحضيرية األدبيةاآلداب واللغات 

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 الترجمةاإلجازة في 
 سنوات )أمد( 3

  انقليزية -فرنسية  –عربية 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40147 

 - 51 آداب

 - 3 رياضيات

 - 7 علوم تجريبية

 - 7 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 انقليزية 
 والعلوم اإلنسانية بالقيروانكلية اآلداب 

 جامعة القيروان
70147 

 - 108 آداب

 - 6 رياضيات

 - 15 علوم تجريبية

 - 15 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 ألمانية 

المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية 

 بباجة

 جامعة جندوبة

80147 

 - 20 آداب

 - 1 رياضيات

 - 3 علوم تجريبية

 - 3 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 في لغة اإلشارات اإلجازة
 سنوات )أمد( 3

 لغة االشارات 
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
10119 

 3023 4 آداب

 - 1 رياضيات

 11313 14 علوم تجريبية

 6342 5 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 مرحلة تحضيرية

 لغات وآداب : عربية 

سنتان 
  

 
 السن القصوى

 2019 سبتمبرسنة في غرة  20 

 مرحلة تحضيرية  آداب ولغات 

 )إختصاص عربية ( 

 المعهد التحضيري للدراسات األدبية 

 والعلوم اإلنسانية بتونس  

 جامعة تونس  

10190 

 1763 23 آداب
 2140 2 اقتصاد وتصرف

 - 2 رياضيات
 - 2 علوم تجريبية

 - 2 علوم التقنيةال
 - 1 علوم اإلعالمية

 - 1 رياضة

 مرحلة تحضيرية  آداب ولغات 

 عربية( ) إختصاص 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة 

 جامعة منوبة 
11190 

 5195 40 آداب

 - 3 اقتصاد وتصرف

 - 3 رياضيات

 12776 3 علوم تجريبية

 - 3 علوم التقنيةال

 - 1 علوم اإلعالمية

 - 1 رياضة

 مرحلة تحضيرية

 لغات وآداب : فرنسية 

سنتان 
  

 

 
 السن القصوى

 2019 سبتمبرسنة في غرة  20 

 مرحلة تحضيرية  آداب ولغات 

 )إختصاص فرنسية ( 

 المعهد التحضيري للدراسات األدبية 

 والعلوم اإلنسانية بتونس  

 جامعة تونس

10191 

 997 23 آداب

 - 2 اقتصاد وتصرف

 - 2 رياضيات

 4654 2 علوم تجريبية

 - 2 علوم التقنيةال

 - 1 علوم اإلعالمية

 - 1 رياضة

 مرحلة تحضيرية  آداب ولغات 

 )إختصاص فرنسية ( 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة 

 جامعة منوبة
11191 

 6441 40 آداب

 - 3 اقتصاد وتصرف

 - 3 رياضيات

 - 3 علوم تجريبية

 33772 3 علوم التقنيةال

 - 1 اإلعالمية علوم

 - 1 رياضة

 مرحلة تحضيرية

 لغات وآداب : انقليزية 

سنتان 
  

 
 السن القصوى

 2019 سبتمبرسنة في غرة  20 

 مرحلة تحضيرية  آداب ولغات 

 )إختصاص انقليزية ( 

 المعهد التحضيري للدراسات األدبية 

 والعلوم اإلنسانية بتونس  

 جامعة تونس

10192 

 160 35 آداب

 - 2 اقتصاد وتصرف

 - 2 رياضيات

 2238 2 علوم تجريبية

 - 2 علوم التقنيةال

 - 1 علوم اإلعالمية

 - 1 رياضة

 مرحلة تحضيرية  آداب ولغات 

 )إختصاص انقليزية ( 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة 

 جامعة منوبة
11192 

 2139 40 آداب

 - 3 وتصرفاقتصاد 

 - 3 رياضيات

 5252 3 علوم تجريبية

 - 3 علوم التقنيةال

 - 1 علوم اإلعالمية

 - 1 رياضة

 
 )*( تدوم الدراسة سنتين تتوج باجتياز مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا أو مواصلة الدراسة في السنة الثالثة من نظام االجازة



34 

 

 والدينية والتربية االنسانية واالجتماعيةالعلوم 

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 األنتروبولوجيا اإلجازة في 
 سنوات )أمد( 3

 األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية 
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 تونس المنار جامعة
10118 

 3238 13 آداب

 11874 1 رياضيات

 - 1 علوم تجريبية

 9777 10 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

  األنتروبولوجيا 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
30118 

 3557 18 آداب

 12057 1 رياضيات

 - 1 علوم تجريبية

 - 14 اقتصاد وتصرف

 3917 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 النثروبولوجيا االجتماعية والثقافية 
 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين

 جامعة قابس
50118 

 - 21 آداب

 - 18 رياضيات

 - 1 علوم تجريبية

 - 1 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

  اإلجازة 

 في علم االجتماع
 سنوات )أمد( 3

 

  الوساطة والضبط والتدخل

 السوسيولوجي

  الديمغرافيا والسياسات العمومية

 والتنمية المستدامة

  الشباب والحراك واالشراك االجتماعي 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
10120 

 3159 45 آداب

 11930 39 اقتصاد وتصرف

 4568 2 رياضيات

 8724 3 علوم تجريبية

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 التنمية البشرية والقضايا االجتماعية 

 الثقافة والتواصل 

 للعلوم اإلنسانية بتونسالمعهد العالي 

 جامعة تونس المنار
11120 

 - 13 آداب

 - 27 اقتصاد وتصرف

 - 13 رياضيات

 - 18 علوم تجريبية

 - 2 علوم تقنية

 - 2 علوم اعالمية

  الوساطة والضبط والتدخل

 السوسيولوجي

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في 

 االنسانيات بقفصة

 جامعة قفصة

60120 

 3764 60 آداب

 19249 52 اقتصاد وتصرف

 - 2 رياضيات

 13586 4 علوم تجريبية

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

  الديمغرافيا والسياسات العمومية

 والتنمية المستدامة

 الوساطة والضبط والتدخل االجتماعي 

  االجتماعيالشباب والحراك واالشراك 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40120 

 3226 39 آداب

 12235 33 اقتصاد وتصرف

 - 2 رياضيات

 10831 2 علوم تجريبية

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 اإلجازة في علم النفس
 سنوات )أمد( 3

 علم النفس 
 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
10121 

 740 15 آداب

 4419 1 رياضيات

 - 25 علوم تجريبية

 3091 7 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 علم النفس 
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 المنارجامعة تونس 
11121 

 779 19 آداب

 4473 2 رياضيات

 3336 32 علوم تجريبية

 - 10 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

  اإلجازة في الفـلــسـفـة
 سنوات )أمد( 3 

 الفـلــسـفـة 
 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
10122 

 6021 56 آداب

 - 1 رياضيات

 - 1 علوم تجريبية

 - 1 اقتصاد وتصرف

 4464 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة
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 والدينية والتربية العلوم االنسانية واالجتماعية

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

  اإلجازة في الفـلــسـفـة
 سنوات )أمد( 3 

  الفلسفة 
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
11122 

 5210 61 آداب

 6994 1 رياضيات

 - 1 علوم تجريبية

 - 1 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 الفـلــسـفـة 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40122 

 6059 32 آداب

 7706 1 رياضيات

 - 1 علوم تجريبية

 - 1 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 الفـلــسـفـة 
 والعلوم اإلنسانية بالقيروانكلية اآلداب 

 جامعة القيروان
70122 

 6497 46 آداب

 15496 1 رياضيات

 - 1 علوم تجريبية

 - 1 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اإلجازة في التاريخ
 سنوات )أمد( 3

 

 

 التاريخ 

 اآلثار وعلوم التراث 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
10123 

 3823 85 آداب

 - 1 رياضيات

 6547 1 علوم تجريبية

 - 1 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 االقتصادي واالجتماعي التاريخ 

 اآلثار وعلوم التراث 

 وعلم اآلثار تاريخ الفن 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
11123 

 6145 73 آداب

 9592 1 رياضيات

 - 1 علوم تجريبية

 - 1 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 التاريخ 

 تاريخ الفن 

 التراث اآلثار  وعلوم 

 

 اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسةكلية 

 جامعة سوسة
30123 

 5763 32 آداب

 11237 1 رياضيات

 - 1 علوم تجريبية

 - 1 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 التاريخ 

 التراث اآلثار  وعلوم 

 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40123 

 5814 32 آداب

 - 1 رياضيات

 - 1 علوم تجريبية

 15026 1 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 اآلثار وعلوم التراث 
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
80123 

 6505 50 آداب

 - 1 رياضيات

 6967 1 علوم تجريبية

 - 1 اقتصاد وتصرف

 - 1 علوم تقنية

 - 1 علوم اعالمية

 - 1 رياضة

 يافاإلجازة في الجغرا

 سنوات )أمد(3 
 يافالجغرا 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 تونسجامعة 
10124 

 4971 23 آداب

 11564 3 اقتصاد وتصرف

 5354 2 رياضيات

 13998 2 تجريبية علوم

 5673 1 تقنيةالعلوم ال

 867 1 علوم اإلعالمية
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 والدينية والتربية العلوم االنسانية واالجتماعية

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
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 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 يافاإلجازة في الجغرا

 سنوات )أمد(3 

 

 التهيئة والمحيط والمخاطر 
 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
11124 

 5819 39 آداب

 12161 6 اقتصاد وتصرف

 5390 3 رياضيات

 15300 4 تجريبية علوم

 5587 1 تقنيةالعلوم ال

 1487 1 علوم اإلعالمية

  ّرابالمخاطر والت 

 التنمية الترابية والجماعات المحلية 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
30124 

 3455 45 آداب

 12104 7 اقتصاد وتصرف

 6534 3 رياضيات

 13786 4 تجريبية علوم

 7438 1 تقنيةالعلوم ال

 2131 1 علوم اإلعالمية

  والمخاطر والتنمية المستدامةالمجال 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40124 

 5628 32 آداب

 - 5 اقتصاد وتصرف

 7183 2 رياضيات

 15029 3 تجريبية علوم

 719 1 تقنيةالعلوم ال

 2029 1 علوم اإلعالمية

 في الخدمة االجتماعية اإلجازة 

 )أمد ( سنوات 3

 تنمية والحماية االجتماعيةال 

 الخدمة االجتماعية بالمؤسسة 

 الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي 

 الدفاع االجتماعي 

المعهد الوطني للشغل والدراسات 

 االجتماعية بتونس 

 قرطاج جامعة

10355 

 3004 59 آداب

 7321 15 اقتصاد وتصرف

 اإلجازة في التربية المختصة
 

 تربية بدنية اجبارية 
 التربية المختصة 

 المعهد العالي للتربية المختصة

 جامعة منوبة
10473 

 - 3 آداب 

 4488 2 رياضيات

 - 23 علوم تجريبية 

 - 16 وتصرف اقتصاد

 - 5 علوم التقنية ال

 - 1 علوم اإلعالمية 

 - 1  رياضة

 اإلجازة في الجيوبوليتيك 

 والعالقات الدولية
 سنوات )أمد ( 3

 الجيوبوليتيك والعالقات الدولية 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة

 مع المدرسة  باالشتراك

 العليا للتجارة بمنوبة

10160 

 - 7 آداب

 - 7 رياضيات

 - 11 تجريبية علوم

 - 17 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 اإلجازة في حفظ 

 الممتلكات الثقافية 
 سنوات )أمد( 3

 
 

 الخشب 

 الحجارة 

 المعهد العالى لمهن التراث بتونس

 جامعة تونس
10161 

 5318 25 آداب

 - 1 رياضيات

 13180 3 تجريبية علوم

 - 21 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 - 1 رياضة

  حفظ الممتلكات الثقافية 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40161 

 6177 13 آداب

 - 1 رياضيات

 - 1 تجريبية علوم

 - 11 اقتصاد وتصرف

 7457 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 - 1 رياضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختيارات على األقل 06يتعيّن على المترشح تعمير 

يمكن لوزارة الت عليم العالي والبحث  لذا ،تم  تحديد طاقة االستيعا  قبل الت عر ف على نتائج البكالوريا
 عن الن تائج الن هائي ة للبكالوريا بدورتيها. اإلعالننقصانا إثر  أو زيادةً جزئيا تعديلهـا  العلمي
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 جيوماتيكالاإلجازة في 

 والتهيئة

 الجيوماتيك 

 التهيئة والتخطيط الترابي 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
10164 

 - 9 رياضيات

 - 21 علوم تجريبية

 - 24 علوم التقنيةال

 - 6 علوم اإلعالمية

م ظاالجازة في الخرائطية ون

 المعلومات الجغرافية
 م المعلومات الجغرافيةظالخرائطية ون 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40165 

 - 12 رياضيات

 - 12 علوم تجريبية

 - 8 علوم التقنيةال

 - 8 علوم اإلعالمية

 اإلجازة في جيوماتيك

 البيئة والمحيط 
 البيئة والمحيط جيوماتيك 

 كلية اآلداب والفنون واالنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
10158 

 - 7 رياضيات

 - 21 تجريبية علوم

 - 13 تقنيةالعلوم ال

 - 2 اإلعالميةعلوم 

 البيئة جغرافية  البيئة جغرافيةاإلجازة في 

 المعهد العالي للعلوم 

 االنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة

80159 

 - 16 آداب

 - 14 اقتصاد وتصرف

 - 1 رياضيات

 - 2 تجريبية علوم

 - 2 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 اإلجازة في اآلثار
 سنوات )أمد( 3

 

 اآلثار 
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
10167 

 6380 15 آداب

 - 1 رياضيات

 - 1 تجريبية علوم

 12047 12 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 - 1 رياضة

 اآلثار 
 اإلنسانية بالقيروانكلية اآلداب والعلوم 

 جامعة القيروان
70167 

 6463 30 آداب

 - 1 رياضيات

 6464 2 تجريبية علوم

 - 24 اقتصاد وتصرف

 - 2 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 - 1 رياضة

 اإلجازة في  تثمين التراث وتنميته
 التراث الثقافي 

 التراث الطبيعي 

 العالي لمهن التراث بتونسالمعهد 

 جامعة تونس
10174 

 - 13 رياضيات

 - 15 تجريبية علوم

 - 23 اقتصاد وتصرف

 اإلجازة 

 في التدخل االجتماعي 
 سنوات )أمد( 3

 الوساطة العائلية 

المعهد الوطني للشغل والدراسات 

 االجتماعية بتونس 

 قرطاج جامعة

10548 

 3069 30 آداب

 7210 7 وتصرفاقتصاد 

 مرحلة تحضيرية 

 تاريخ :  علوم إنسانية

سنتان 


 
 السن القصوى

 2019 سبتمبرسنة في غرة  20

 مرحلة تحضيرية علوم إنسانية 

 )اختصاص تاريخ( 

 للدراسات األدبية  التحضيريالمعهد 

 (ϕ)  اإلنسانية بتونسوالعلوم 

 جامعة تونس

 

10193 

 4534 23 آداب

 - 2 رياضيات

 - 2 تجريبية علوم

 14226 2 اقتصاد وتصرف

 - 2 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 - 1 رياضة

 مرحلة تحضيرية 

  جغرافيا:  علوم إنسانية

سنتان 


  
 السن القصوى

 2019 سبتمبرسنة في غرة  20

 مرحلة تحضيرية علوم إنسانية 

 )اختصاص جغرافيا( 
10194 

 5189 23 آداب

 - 2 رياضيات

 - 2 تجريبية علوم

 - 2 اقتصاد وتصرف

 5946 2 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 - 1 رياضة

 مرحلة تحضيرية 

  فلسفة:  علوم إنسانية

سنتان 


  
 السن القصوى

 2019 سبتمبرسنة في غرة  20

 مرحلة تحضيرية علوم إنسانية 

 )اختصاص فاسفة( 
10195 

 2094 12 آداب

 - 1 رياضيات

 - 1 تجريبية علوم

 9802 1 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 - 1 رياضة

 

  ( أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  ) (18)صفحة                                                              . 

 )*( تدوم الدراسة سنتين تتوج باجتياز مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا أو مواصلة الدراسة في السنة الثالثة من نظام االجازة
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 والدينية والتربية العلوم االنسانية واالجتماعية

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 آخر ترتيب

 موجه

2018 

تربية علوم ال اإلجازة في

 )الطفولة(

 () سنوات )أمد( 3

 

 تربية الطفولة المبكرة 

 تربية الطفل 

المعهد العالي إلطارات الطفولة 

 بقرطاج درمش 

 جامعة قرطاج

10470 

 2273 63 آداب 

 3573 9 رياضيات

 - 17 علوم تجريبية 

 - 17 وتصرف اقتصاد

 - 2 علوم التقنية ال

 - 2 علوم اإلعالمية 

 - 1  رياضة

 اإلجازة في الصحافة 
 ()سنوات )أمد(    3

 

  الصحافة 
 معهد الصحافة وعلوم األخبار 

 جامعة منوبة  
10611 

 1670 48 آداب 

 - 8 رياضيات

 - 16 علوم تجريبية 

 - 6 وتصرف اقتصاد

 - 1 علوم التقنية ال

 810 1 علوم اإلعالمية 

 - 1  رياضة

 اإلجازة في االتصال 
 ()سنوات )أمد(   3

 اتصال 
 معهد الصحافة وعلوم األخبار 

 جامعة منوبة  
10612 

 2837 48 آداب 

 - 8 رياضيات

 - 16 علوم تجريبية 

 10331 6 وتصرف اقتصاد

 - 1 علوم التقنية ال

 - 1 علوم اإلعالمية 

 - 1  رياضة

اإلجازة في علوم المكتبات 

 والتوثيق واألرشيف
 سنوات )أمد( 3

 

 التصرف في األرشيف 

 المكتبات والمصادر الرقمية 

 المعهد العالي للتوثيق بتونس 

 جامعة منوبة
10363 

 3202 75 آداب

 6100 5 اقتصاد وتصرف

 - 5 رياضيات

 - 5 تجريبية علوم

 - 5 تقنيةالعلوم ال

 - 5 علوم اإلعالمية

  التصرف اإللكترونيفي اإلجازة 

 في المعلومات والوثائق
 (أمد )سنوات  3

 

  التصرف اإللكتروني في  المعلومات

 والوثائق

 المعهد العالي للتوثيق بتونس 

 جامعة منوبة

 

10362 

 3164 7 آداب

 - 10 اقتصاد وتصرف

 - 5 رياضيات

 - 5 تجريبية علوم

 5179 7 تقنيةالعلوم ال

 1438 15 علوم اإلعالمية

 ةفي العلوم اإلسالمي اإلجازة 
 سنوات )أمد( 3

  الحضارة اإلسالمية 

  الكالمالعقيدة وعلم  

 الفقه وأصوله 

 علوم القرآن والحديث 

 للحضارة اإلسالميةالمعهد العالي 

 بتونس

 جامعة الزيتونة

10138 

 2674 37 آداب 

 6111 1 رياضيات

 - 1 علوم تجريبية 

 - 1 وتصرف اقتصاد

 - 1 علوم التقنية ال

 - 1 علوم اإلعالمية 

 - 1  رياضة

  االسالميةالدراسات 

 الفقه المقارن والقانون 

 األديان المقارنة  وحوار الحضارات 

 للعلوم اإلسالميةالمعهد العالي 

 بالقيروان

 جامعة الزيتونة

70138 

 5782 54 آداب 

 - 1 رياضيات

 13235 1 علوم تجريبية 

 - 1 وتصرف اقتصاد

 - 1 علوم التقنية ال

 - 1 علوم اإلعالمية 

 - 1  رياضة

 في العلوم الشرعية اإلجازة 
 سنوات )أمد( 3

 الشريعة والقانون 

 الحضارة االسالمية 

 القرآن والحديث والسيرة 

 أصول الدين 

 اقتصاد ومالية اسالمية 

 المعهد العالي ألصول الدين بتونس

 جامعة الزيتونة
10139 

 4283 108 آداب 

 6453 2 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية 

 - 2 وتصرف اقتصاد

 - 2 علوم التقنية ال

 - 1 علوم اإلعالمية 

 - 1  رياضة

اإلجازة في حفظ الموروث الثقافي 

 المادي و ترميمه
 سنوات )أمد( 3

  الوثائق وترميمهاحفظ 

 للحضارة اإلسالميةالمعهد العالي 

 بتونس

 جامعة الزيتونة

10137 

 - 8 آداب

 - 3 رياضيات

 - 10 تجريبية علوم

 - 2 تقنيةالعلوم ال

 اإلجازة في فنون

 التراث اإلسالمي
 سنوات )أمد( 3

  الوسائط المتعددة  المطبقة على الفنون

 االسالمية

 تقنيات فنون التراث االسالمي 

 المعهد العالي ألصول الدين بتونس

 جامعة الزيتونة
10260 

 5237 14 آداب

 7381 2 رياضيات

 13804 4 علوم تجريبية

 12167 14 وتصرف اقتصاد

 7348 4 تقنيةالعلوم ال

 2148 2 عالميةعلوم اإل
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 والدينية والتربية العلوم االنسانية واالجتماعية

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجازة 

 التربية والتعليمفي 
()  

 سنوات )أمد ( 3

 

 

 

 

 السن القصوى

 2019سنة في غرة أكتوبر  21 

 

 

 

 
 

 والتعليم التربية 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بزغوان 

 جامعة تونس

20477 

 991 75 آداب 

 3330 45 رياضيات

 
 5112 135 علوم تجريبية 

 783 21 وتصرف اقتصاد

 1418 15 علوم التقنية ال

 1185 9 علوم اإلعالمية 

 والتعليم التربية 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بالمهدية 

 جامعة المنستير

30477 

 618 75 آداب 

 3163 45 رياضيات

 3979 135 علوم تجريبية 

 546 21 وتصرف اقتصاد

 915 15 علوم التقنية ال

 975 9 علوم اإلعالمية 

 والتعليم التربية 
 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
50477 

 1067 38 آداب 

 3783 23 رياضيات

 4679 67 علوم تجريبية 

 666 11 وتصرف اقتصاد

 974 7 علوم التقنية ال

 553 4 علوم اإلعالمية 

 والتعليم التربية 
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

 جامعة قابس
51477 

 1664 30 آداب 

 4831 18 رياضيات

 6867 54 علوم تجريبية 

 1001 8 وتصرف اقتصاد

 1610 6 علوم التقنية ال

 1282 4 علوم اإلعالمية 

 والتعليم التربية 

المعهد األعلى للدراسات التطبيقية في 

 اإلنسانيات توزر

 جامعة قفصة

61477 

 - 25 آداب 

 - 15 رياضيات

 - 45 علوم تجريبية 

 - 7 وتصرف اقتصاد

 - 5 علوم التقنية ال

 - 3 علوم اإلعالمية 

 والتعليم التربية 
 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين 

 جامعة قابس
52477 

 1986 50 آداب 

 4598 30 رياضيات

 6845 90 علوم تجريبية 

 1776 14 وتصرف اقتصاد

 2004 10 علوم التقنية ال

 1604 6 علوم اإلعالمية 

 والتعليم التربية 

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة 

 بقفصة

 جامعة قفصة

60477 

 2192 75 آداب 

 4805 45 رياضيات

 6975 135 علوم تجريبية 

 1896 21 وتصرف اقتصاد

 2094 15 علوم التقنية ال

 819 9 علوم اإلعالمية 

 والتعليم التربية 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بسبيطلة 

 القيروانجامعة 

70477 

 2260 63 آداب 

 5101 37 رياضيات

 7038 112 علوم تجريبية 

 1602 18 وتصرف اقتصاد

 2510 12 علوم التقنية ال

 1246 8 علوم اإلعالمية 

 والتعليم التربية 
 المعهد العالي للعلوم االنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
80477 

 1489 50 آداب 

 4190 30 رياضيات

 6698 90 علوم تجريبية 

 1273 14 وتصرف اقتصاد

 2076 10 علوم التقنية ال

 1228 6 علوم اإلعالمية 

 والتعليم التربية 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بالكاف 

 جامعة جندوبة

81477 

 1384 25 آداب 

 4007 15 رياضيات

 6225 45 علوم تجريبية 

 1060 7 وتصرف اقتصاد

 2202 5 علوم التقنية ال

 1015 3 علوم اإلعالمية 
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 السياحة والتنشيط والرياضة والتربية البدنية

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

في علوم وتقنيات اإلجازة 

 األنشطة البدنية  والرياضة

سنوات )أمد( 3  

 

  20من  16 ≤عدد مادة الرياضة  )*(

  والحركيةالتربية 

 التدريب الرياضي 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية 

 بقصر السعيد

 جامعة منوبة

10450 

 - 6 )*(آداب 

 - 6 )*( رياضيات

 4237 6  )*( علوم تجريبية

 - 6 )*( وتصرف اقتصاد

 - 6  )*( علوم التقنيةال

 - 6  )*( علوم اإلعالمية

 493 517 رياضة

  والحركية التربية 

 األنشطة البدنية المالئمة 

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية 

 بصفاقس

 جامعة صفاقس

40450 

 - 2 )*(آداب 

 - 2 )*( رياضيات

 - 2  )*( علوم تجريبية

 - 2 )*( وتصرف اقتصاد

 1398 2  )*( علوم التقنيةال

 - 2  )*( علوم اإلعالمية

 727 188 رياضة

  والحركيةالتربية 

 الرياضة والصحة والرفاھة 

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية 

 بقفصة

 جامعة قفصة

60450 

 - 2 )*(آداب 

 - 2 )*( رياضيات

 - 2  )*( علوم تجريبية

 2694 2 )*( وتصرف اقتصاد

 - 2  )*( علوم التقنيةال

 - 2  )*( علوم اإلعالمية

 997 188 رياضة

  والحركيةالتربية 

 التسيير الرياضي 

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية 

 بالكاف

 جامعة جندوبة

80450 

 - 4 )*(آداب 

 - 4 )*( رياضيات

 6762 4  )*( علوم تجريبية

 - 4 )*( وتصرف اقتصاد

 - 4  )*( علوم التقنيةال

 - 4  )*( علوم اإلعالمية

 926 329 رياضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  )  (18)صفحة. 

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

 المعاھد العليا للرياضة والتربية البدنية  بالنسبة لبكالوريا غير الرياضة   )*(

 
 تخضع عملية التوجيه إلى شعبة التربية البدنية إلى الشروط التالية :

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

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

الحصول على  بعد  2019سبتمبر  06أوت و 02بين وعلوم الرياضة خالل الفترة المتراوحة  المترشح إجراؤه في أحد مراكز الطب

الجدول أسفله، وال تعتبر عملية التوجيه في  المذكورةمن بين المراكز  من مقّر سكناهمن المركز األقرب )*( موعد مسبق بالهاتف 

ادة طبية تأهيلية لاللتحاق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية من بعد استظهار المترشح إثر الفحص الطبي لشهالجامعي نهائية إال 

 .أحد مراكز الطب وعلوم الرياضة

 )*( كما يرجى من الطالب الحرص على احترام المواعيد التي تّم ضبطها من مركز الطب وعلوم الرياضة األقرب من محل سكناه.

 
 مركز الطب

 وعلوم الرياضة
 رقم الهاتف العنوان

 مركز الطب

 وعلوم الرياضة
 رقم الهاتف العنوان

 تونس
 المنزه –شارع محمد علي عقيد 

 (385/313)رقم المكتب 

71 237 277 

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

 530 200 76 2100قفصة   - 2طريق توزر كلم  قفصة 772 205 78 7100الكاف  -طريق بوليفة  الكاف

 270 238 77 القيروان 3100شارع فاس  القيروان 076 237 72 نابل 8000شارع الطيب المهيري  نابل

 6100 نهج الواحة سانية الباي قابس البالد قابس

6001 
 866 466 73 المنستير 5060المركب الرياضي البلدي  المنستير 977 222 75

    353 680 74 صفاقس  - 3طريق المطار كلم  صفاقس

 :كما ندعوا المترشحين لالستضهار يوم اجراء الفحص بـ:

 بطاقة التعريف الوطنية. 

 .صورة شمسية 

 .الملف الصحي المدرسي مع نسخة منه 

 لمركز المعني.وكيل المقابيض ل( تدفع كمعلوم إجراء الفحص الطبي مباشرة لدى د15دينارا ) مبلغ خمسة عشر 
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 والتنشيط والرياضة والتربية البدنيةالسياحة 

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في الوساطة 

 ()التنشيط و
  سنوات )أمد ( 3

 تربية بدنية اجبارية

 الوساطة والتنشيط الثقافي 

  الشبابيالتنشيط 

 المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي 

 ببئر الباي

 جامعة تونس

10443 

 3036 51 آداب

 5826 14 اقتصاد وتصرف

 - 4 رياضيات

 - 4 تجريبية علوم

 - 4 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 - 2 رياضة

 اإلجازة في التنشيط السياحي 
 سنوات )أمد( 3

 التربية البدنية إجبارية
 التنشيط السياحي   

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في 

 اإلنسانيات بسبيطلة

 جامعة القيروان

70440 

 4367 27 آداب

 - 7 اقتصاد وتصرف

 - 3 رياضيات

 11921 6 تجريبية علوم

 - 3 تقنيةالعلوم ال

 - 3 علوم اإلعالمية

 - 3 رياضة

 ()  السياحة اإلجازة في
  سنوات )أمد( 3

 

 االدارة والتصرف السياحي 

 دليل سياحي 

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي 

 ظريف

 جامعة قرطاج

10452 

 - 6 آداب

 - 65 اقتصاد وتصرف

 - 3 رياضيات

 - 3 تجريبية علوم

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 - 1 رياضة

 ()الفندقة   في  اإلجازة
  سنوات )أمد( 3

 

 اإلدارة والتصرف في االطعام 

 اإلدارة والتصرف في اإليواء 
10453 

 1846 8 آداب 

 - 4 رياضيات

 - 4 علوم تجريبية 

 10450 81 وتصرف اقتصاد

 2854 1 علوم التقنية ال

 - 1 علوم اإلعالمية 

 - 1  رياضة
 

  

( أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  ) (18)صفحة                                                              . 

يمكن لوزارة الت عليم العالي والبحث  لذا ،تم  تحديد طاقة االستيعا  قبل الت عر ف على نتائج البكالوريا
 عن الن تائج الن هائي ة للبكالوريا بدورتيها. اإلعالننقصانا إثر  أو زيادةً جزئيا تعديلهـا  العلمي

 اختيارات على األقل 06يتعيّن على المترشح تعمير 
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 الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف

 الرمز والجامعةالـمؤسســة  التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

  المحافظة اإلجازة في 

 وترميمهاالممتلكات الثقافية على 
 سنوات )أمد( 3

 

 الفسيفساء والمساحات المزخرفة 
 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30162 

 5592 4 آداب

 - 1 رياضيات

 - 1 تجريبية علوم

 10611 4 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 - 1 رياضة

 الحجارة المصقولة 
 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
50162 

 6253 13 آداب

 - 1 رياضيات

 - 1 تجريبية علوم

 12004 11 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 - 1 رياضة

 اإلجازة في المسرح

 و فنون العرض

 () سنوات )أمد ( 3

 

 فن الممثل 

 مسرح  فنون العرائس 

 والوساطة  مسرح الناشئة

 المسرحية

 المعهد العالي للفن المسرحي بتونس

 جامعة تونس
10200 

 3269 18 آداب

 - 9 رياضيات

 15056 9 علوم تجريبية

 - 14 وتصرف اقتصاد

 - 6 علوم التقنيةال

 - 3 عالميةعلوم اإل

 - 1 رياضة

 فن الممثل 

 مسرح الناشئة 

المعهد العالي للموسيقى و المسرح 

 بالكاف

 جامعة جندوبة

80200 

 5991 12 آداب

 - 6 رياضيات

 - 6 علوم تجريبية

 - 10 وتصرف اقتصاد

 - 4 علوم التقنيةال

 - 2 عالميةعلوم اإل

 - 1 رياضة

 اإلجازة في الموسيقى 

 والعلوم الموسيقية
 سنوات )أمد ( 3

() 

 موسيقى وعلوم موسيقية 

 الموسيقى واآلداء 

 المعهد العالي للموسيقى بتونس

 جامعة تونس
10201 

 - 12 آداب

 - 6 رياضيات

 14862 6 تجريبيةعلوم 

 - 10 وتصرف اقتصاد

 - 4 علوم التقنيةال

 - 2 عالميةعلوم اإل

 - 1 رياضة

  الموسيقى والعلوم الموسيقية 

 الموسيقى واآلداء 

 المعهد العالي للموسيقى بسوسة

 جامعة سوسة
30201 

 - 26 آداب

 - 13 رياضيات

 - 13 علوم تجريبية

 - 21 وتصرف اقتصاد

 - 9 علوم التقنيةال

 2173 4 عالميةعلوم اإل

 - 1 رياضة

 موسيقى وعلوم موسيقية 

 الموسيقى واآلداء 

 المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

 جامعة صفاقس
40201 

 - 24 آداب

 - 12 رياضيات

 - 12 علوم تجريبية

 - 19 وتصرف اقتصاد

 - 8 علوم التقنيةال

 2241 4 عالميةعلوم اإل

 - 1 رياضة

 موسيقى وعلوم موسيقية 
 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
50201 

 6315 9 آداب

 - 4 رياضيات

 - 4 علوم تجريبية

 - 7 وتصرف اقتصاد

 - 3 علوم التقنيةال

 - 1 عالميةعلوم اإل

 - 1 رياضة

 موسيقى وعلوم موسيقية 
 المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة

 جامعة قفصة
60201 

 6338 12 آداب

 - 6 رياضيات

 - 6 علوم تجريبية

 - 10 وتصرف اقتصاد

 - 4 علوم التقنيةال

 - 2 عالميةعلوم اإل

 - 1 رياضة

 

 اختيارات على األقل 06يتعيّن على المترشح تعمير  
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 الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في الفنون التشكيلية
 سنوات )أمد ( 3

 

 التصوير الفتوغرافي 

 الخزف 

 الخفر 

 النحت 

 الرسم 

 العالي للفنون الجميلة بتونسالمعهد 

 جامعة تونس
10202 

 3256 42 آداب 

 - 21 رياضيات

 - 21 علوم تجريبية 

 - 28 وتصرف اقتصاد

 5168 14 علوم التقنية ال

 - 7 علوم اإلعالمية 

 - 7 رياضة

 الرسم 

 الحفر 

 الخزف 

 التصوير الفتوغرافي 

 النحت 

 النسيج 

 العالي للفنون الجميلة بنابلالمعهد 

 جامعة قرطاج
20202 

 5207 36 آداب 

 - 18 رياضيات

 - 18 علوم تجريبية 

 11749 24 وتصرف اقتصاد

 4753 12 علوم التقنية ال

 - 6 علوم اإلعالمية 

 - 6 رياضة

  فنون وسائطية 

 الخزف 

 الحفر 

 الرسم 

 النحت 

 التصوير الفتوغرافي 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30202 

 5106 32 آداب 

 - 16 رياضيات

 - 16 علوم تجريبية 

 - 21 وتصرف اقتصاد

 7144 11 علوم التقنية ال

 - 5 علوم اإلعالمية 

 - 5 رياضة

 خزف 

 التصوير الفتوغرافي 

 بسليانةالمعهد العالي للفنون والحرف 

 جندوبةجامعة 
80202 

 6378 18 آداب 

 - 9 رياضيات

 - 9 علوم تجريبية 

 - 12 وتصرف اقتصاد

 7481 6 علوم التقنية ال

 - 3 علوم اإلعالمية 

 - 3 رياضة

 الخزف 

 الرسم 

 النحت 

 التصوير الفتوغرافي 

  الحفر 

 النسيج 

 الفسيفساء 

 والحرف بصفاقسالمعهد العالي للفنون 

 جامعة صفاقس
40202 

 5719 38 آداب 

 - 19 رياضيات

 - 19 علوم تجريبية 

 10764 25 وتصرف اقتصاد

 7505 13 علوم التقنية ال

 - 6 علوم اإلعالمية 

 - 6 رياضة

 النحت 

 الخزف 

 الرسم 

 التصوير الفتوغرافي 

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
50202 

 6440 51 آداب 

 - 26 رياضيات

 - 26 علوم تجريبية 

 12013 34 وتصرف اقتصاد

 7436 17 علوم التقنية ال

 - 9 علوم اإلعالمية 

 - 9 رياضة

 الخزف 

بسيدي المعهد العالي للفنون والحرف 

 بوزيد

 القيروانجامعة 

60202 

 6264 15 آداب 

 - 8 رياضيات

 - 8 علوم تجريبية 

 - 10 وتصرف اقتصاد

 - 5 علوم التقنية ال

 - 3 علوم اإلعالمية 

 - 3 رياضة

 الرسم 

 التصوير الفتوغرافي 

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين

 جامعة قابس
51202 

 6396 13 آداب 

 - 7 رياضيات

 14932 7 علوم تجريبية 

 - 9 وتصرف اقتصاد

 - 4 علوم التقنية ال

 - 2 علوم اإلعالمية 

 - 2 رياضة

 الخزف 

 النسيج 

المعهد العالي للفنون والحرف 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

71202 

 6506 17 آداب 

 - 9 رياضيات

 - 9 علوم تجريبية 

 - 11 وتصرف اقتصاد

 7367 6 علوم التقنية ال

 - 3 علوم اإلعالمية 

 - 3 رياضة
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 الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في الفنون التشكيلية
 سنوات )أمد ( 3

 
 الخزف 

العالي للفنون والحرف المعهد 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

70202 

 6410 21 آداب 

 - 11 رياضيات

 - 11 علوم تجريبية 

 - 14 وتصرف اقتصاد

 6736 7 علوم التقنية ال

 - 4 علوم اإلعالمية 

 - 4 رياضة

 الفضاء في تصميم اإلجازة 
 سنوات )أمد ( 3

 الهندسة الداخلية 

 السينوغرافيا 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

 جامعة تونس
10207 

 - 8 آداب 

 - 6 رياضيات

 - 6 علوم تجريبية 

 - 10 وتصرف اقتصاد

 - 20 علوم التقنية ال

 - 6 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 الهندسة الداخلية 

 السينوغرافيا 

وتكنولوجيات  المدرسة العليا لعلوم

 التصميم

 جامعة منوبة

11207 

 - 9 آداب 

 - 6 رياضيات

 - 6 علوم تجريبية 

 - 10 وتصرف اقتصاد

 - 22 علوم التقنية ال

 - 7 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 الهندسة الداخلية 
 بنابلالمعهد العالي للفنون الجميلة 

 قرطاججامعة 
20207 

 - 3 آداب 

 - 2 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية 

 - 3 وتصرف اقتصاد

 - 7 علوم التقنية ال

 - 2 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 الهندسة الداخلية 
 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30207 

 - 9 آداب 

 - 6 رياضيات

 - 6 علوم تجريبية 

 - 11 وتصرف اقتصاد

 - 23 علوم التقنية ال

 - 7 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 الهندسة الداخلية 

 السينوغرافيا 

  والحرف بالمهديةالمعهد العالي للفنون 

 المنستيرجامعة 
32207 

 - 7 آداب 

 - 5 رياضيات

 - 5 علوم تجريبية 

 - 8 وتصرف اقتصاد

 - 18 علوم التقنية ال

 - 5 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 الهندسة الداخلية 
 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40207 

 - 5 آداب 

 - 4 رياضيات

 - 4 علوم تجريبية 

 - 6 وتصرف اقتصاد

 - 13 علوم التقنية ال

 - 4 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 الهندسة الداخلية 
 تطاوينبالمعهد العالي للفنون والحرف 

 جامعة قابس
51207 

 - 5 آداب 

 - 4 رياضيات

 - 4 علوم تجريبية 

 - 6 وتصرف اقتصاد

 - 13 علوم التقنية ال

 - 4 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 الهندسة الداخلية 
 للفنون والحرف بقابسالمعهد العالي 

 جامعة قابس
50207 

 - 4 آداب 

 - 3 رياضيات

 - 3 علوم تجريبية 

 - 5 وتصرف اقتصاد

 - 11 علوم التقنية ال

 - 3 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة
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 الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 الفضاء في تصميم اإلجازة 
 سنوات )أمد ( 3

 الهندسة الداخلية 

المعهد العالي للفنون والحرف 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

70207 

 - 4 آداب 

 - 3 رياضيات

 - 3 علوم تجريبية 

 - 5 وتصرف اقتصاد

 - 10 علوم التقنية ال

 - 3 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 الهندسة الداخلية 

المعهد العالي للفنون والحرف 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

71207 

 - 11 آداب 

 - 7 رياضيات

 - 7 علوم تجريبية 

 - 12 وتصرف اقتصاد

 - 25 علوم التقنية ال

 - 8 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 الهندسة الداخلية 

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي 

 بوزيد

 جامعة القيروان

60207 

 - 9 آداب 

 - 6 رياضيات

 - 6 علوم تجريبية 

 - 10 وتصرف اقتصاد

 - 22 علوم التقنية ال

 - 7 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

  الداخليةالهندسة 
 بقفصةالمعهد العالي للفنون والحرف 

 قفصةجامعة 
61207 

 - 6 آداب 

 - 4 رياضيات

 - 4 علوم تجريبية 

 - 7 وتصرف اقتصاد

 - 14 علوم التقنية ال

 - 4 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 الهندسة الداخلية 
 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة

 جامعة جندوبة
80207 

 - 5 آداب 

 - 3 رياضيات

 - 3 علوم تجريبية 

 - 5 وتصرف اقتصاد

 - 11 علوم التقنية ال

 - 3 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 المنتوج في تصميم اإلجازة 
 سنوات )أمد ( 3

 تصميم المنتوج 
 المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

 تونسجامعة 
10208 

 - 4 آداب 

 - 3 رياضيات

 - 3 علوم تجريبية 

 - 5 وتصرف اقتصاد

 - 10 علوم التقنية ال

 - 3 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 المنتوج 

 التعليب 

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 

 التصميم

 جامعة منوبة

11208 

 - 9 آداب 

 - 6 رياضيات

 - 6 علوم تجريبية 

 - 10 وتصرف اقتصاد

 - 22 علوم التقنية ال

 - 7 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 أثاث 
 بنابلالمعهد العالي للفنون الجميلة 

 قرطاججامعة 
20208 

 - 3 آداب 

 - 2 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية 

 - 3 وتصرف اقتصاد

 - 7 علوم التقنية ال

 - 2 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 التصميم على األقمشة 

 التصميم وتنفيذ المالبس 

 تصميم مكمالت الموضة 

 المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير

 جامعة المنستير
31208 

 - 20 آداب 

 - 13 رياضيات

 - 13 علوم تجريبية 

 - 22 وتصرف اقتصاد

 - 47 علوم التقنية ال

 - 14 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 اختيارات على األقل 06يتعيّن على المترشح تعمير  
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 الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 المنتوج في تصميم اإلجازة 
 سنوات )أمد ( 3

 المصوغ 

 ابتكار صناعي 

 بالمهديةالمعهد العالي للفنون والحرف 

 المنستيرجامعة 
32208 

 - 8 آداب 

 - 5 رياضيات

 - 5 علوم تجريبية 

 - 9 وتصرف اقتصاد

 - 18 علوم التقنية ال

 - 6 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 ابتكار صناعي 
 بسوسةب الجميلة المعهد العالي للفنون

 سوسةجامعة 
30208 

 - 3 آداب 

 - 2 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية 

 - 3 وتصرف اقتصاد

 - 6 علوم التقنية ال

 - 2 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 أثاث 

 ابتكار صناعي 

 التصميم وتنفيذ المالبس 

 االكساء 

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40208 

 - 11 آداب 

 - 7 رياضيات

 - 7 علوم تجريبية 

 - 12 وتصرف اقتصاد

 - 26 علوم التقنية ال

 - 8 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 ابتكار حرفي 

 مصوغ 

 ابتكار صناعي 

المعهد العالي للفنون والحرف 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

70208 

 - 13 آداب 

 - 9 رياضيات

 - 9 علوم تجريبية 

 - 15 وتصرف اقتصاد

 - 31 علوم التقنية ال

 - 9 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 ابتكار حرفي 

 ابتكار صناعي 

المعهد العالي للفنون والحرف 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

71208 

 - 13 آداب 

 - 9 رياضيات

 - 9 علوم تجريبية 

 - 15 وتصرف اقتصاد

 - 32 علوم التقنية ال

 - 10 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 أثاث 

 ابتكار صناعي 

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي 

 بوزيد

 جامعة القيروان

72208 

 - 15 آداب 

 - 10 رياضيات

 - 10 علوم تجريبية 

 - 17 وتصرف اقتصاد

 - 36 علوم التقنية ال

 - 11 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 أثاث 

 ابتكار حرفي 

 بقفصةالمعهد العالي للفنون والحرف 

 قفصةجامعة 
60208 

 - 12 آداب 

 - 8 رياضيات

 - 8 علوم تجريبية 

 - 14 وتصرف اقتصاد

 - 29 علوم التقنية ال

 - 9 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 الصورة في تصميم اإلجازة 
 سنوات )أمد ( 3

 

 إشهار خطي 

 فن تحريك الصورة 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

 جامعة تونس
10209 

 - 8 آداب 

 - 6 رياضيات

 - 6 علوم تجريبية 

 - 10 وتصرف اقتصاد

 - 20 علوم التقنية ال

 - 6 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 إشهار خطي 

 إشهار سمعي بصري 

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 

 التصميم

 جامعة منوبة

11209 

 - 9 آداب 

 - 6 رياضيات

 - 6 علوم تجريبية 

 - 10 وتصرف اقتصاد

 - 22 علوم التقنية ال

 - 7 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة
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 الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
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 طاقة

 االستيعاب
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 الصورة في تصميم اإلجازة 
 سنوات )أمد ( 3

 إشهار خطي 

 إشهار سمعي بصري 

 بنابلالمعهد العالي للفنون الجميلة 

 قرطاججامعة 
20209 

 - 9 آداب 

 - 6 رياضيات

 - 6 علوم تجريبية 

 - 10 وتصرف اقتصاد

 - 22 علوم التقنية ال

 - 7 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 إشهار خطي 
 بالمهديةالمعهد العالي للفنون والحرف 

 المنستيرجامعة 
31209 

 - 7 آداب 

 - 5 رياضيات

 - 5 علوم تجريبية 

 - 8 وتصرف اقتصاد

 - 18 علوم التقنية ال

 - 5 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 إشهار خطي 

 إشهار سمعي بصري 

 بسوسة الجميلةالمعهد العالي للفنون 

 سوسةجامعة 
30209 

 - 8 آداب 

 - 5 رياضيات

 - 5 علوم تجريبية 

 - 9 وتصرف اقتصاد

 - 19 علوم التقنية ال

 - 6 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 إشهار خطي 
 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40209 

 - 3 آداب 

 - 2 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية 

 - 3 وتصرف اقتصاد

 - 7 علوم التقنية ال

 - 2 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 إشهار خطي 
 بقفصةالمعهد العالي للفنون والحرف 

 قفصةجامعة 
60209 

 - 6 آداب 

 - 4 رياضيات

 - 4 علوم تجريبية 

 - 7 وتصرف اقتصاد

 - 14 علوم التقنية ال

 - 4 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 إشهار سمعي بصري 

المعهد العالي للفنون والحرف 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

70209 

 - 4 آداب 

 - 3 رياضيات

 - 3 علوم تجريبية 

 - 5 وتصرف اقتصاد

 - 10 علوم التقنية ال

 - 3 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 إشهار خطي 

والحرف بسيدي المعهد العالي للفنون 

 بوزيد

 جامعة القيروان

71209 

 - 3 آداب 

 - 2 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية 

 - 3 وتصرف اقتصاد

 - 7 علوم التقنية ال

 - 2 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 إشهار خطي 
 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة

 جامعة جندوبة
80209 

 - 5 آداب 

 - 3 رياضيات

 - 3 علوم تجريبية 

 - 5 وتصرف اقتصاد

 - 11 علوم التقنية ال

 - 3 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 إشهار خطي 

 إشهار سمعي بصري 

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين

 جامعة قابس
51209 

 - 11 آداب 

 - 8 رياضيات

 - 8 علوم تجريبية 

 - 13 وتصرف اقتصاد

 - 27 علوم التقنية ال

 - 8 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 اختيارات على األقل 06يتعيّن على المترشح تعمير  
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 الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 الصورة في تصميم اإلجازة 
 سنوات )أمد ( 3

 إشهار خطي 

 إشهار سمعي بصري 

 المعهد العالي للفنون والحرف بقاس

 جامعة قابس
50209 

 - 14 آداب 

 - 10 رياضيات

 - 10 علوم تجريبية 

 - 16 وتصرف اقتصاد

 - 34 علوم التقنية ال

 - 10 علوم اإلعالمية 

 - 1 رياضة

 ھندسة وتقنيات الصوتاإلجازة في 

()   
  سنوات )أمد ( 3

 ھندسة وتقنيات الصوت 
 المعهد العالي للموسيقى بسوسة

 جامعة سوسة
30246 

 6684 9 رياضيات

 14519 14 علوم تجريبية

 4621 7 علوم التقنيةال

 2053 5 عالميةعلوم اإل

 ھندسة الصوتاإلجازة في 

 () والتكنولوجيات الحديثة
 سنوات )أمد ( 3

 

  ھندسة الصوت والتكنولوجيات

 الحديثة

 بصفاقسالمعهد العالي للموسيقى 

 صفاقسجامعة 
40247 

 - 8 رياضيات

 - 14 علوم تجريبية

 - 8 علوم التقنيةال

 - 10 عالميةعلوم اإل

 اإلجازة في السينما 

 والسمعي البصري  
 () سنوات )أمد (   3

 االخراج 

 التركيب 

 الصوت 

 الصورة واإلضائة 

 المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة 

 جامعة منوبة
10265 

 1455 10 آداب

 4429 10 رياضيات

 5590 5 علوم تجريبية

 5286 13 وتصرف اقتصاد

 1353 5 علوم التقنيةال

 780 8 عالميةاإلعلوم 

 المساعدة على االخراج واالنتاج 
  للفنون والحرف بصفاقسالمعهد العالي 

 صفاقسجامعة 
40265 

 - 5 آداب

 - 5 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 - 6 وتصرف اقتصاد

 - 2 علوم التقنيةال

 - 3 عالميةعلوم اإل

 الفنون والوسائطاإلجازة في 
 )أمد ( سنوات 3

 تواصل تعددي الوسائط 
 المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة 

 جامعة منوبة
10622 

 1522 3 آداب

 5559 20 رياضيات

 9506 13 علوم تجريبية

 8003 18 وتصرف اقتصاد

 3151 6 علوم التقنيةال

 1098 40 عالميةعلوم اإل

 تواصل تعددي الوسائط 
 بصفاقس للفنون والحرفالمعهد العالي 

 صفاقسجامعة 
40622 

 - 1 آداب

 - 5 رياضيات

 - 3 علوم تجريبية

 - 4 وتصرف اقتصاد

 - 1 علوم التقنيةال

 - 9 عالميةعلوم اإل

 تواصل تعددي الوسائط 

المعهد العالي لإلعالمية والملتيميديا 

 بقابس

 جامعة قابس

50622 

 - 4 آداب

 - 29 رياضيات

 - 19 علوم تجريبية

 - 26 وتصرف اقتصاد

 - 9 علوم التقنيةال

 - 58 عالميةعلوم اإل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

( أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  ) (18)صفحة. 

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

 2019أوت  15و 02االختبارات تجرى في الفترة المتراوحة بين        

  

يمكن لوزارة الت عليم العالي والبحث  لذا ،البكالورياتم  تحديد طاقة االستيعا  قبل الت عر ف على نتائج 
 عن الن تائج الن هائي ة للبكالوريا بدورتيها. اإلعالننقصانا إثر  أو زيادةً جزئيا تعديلهـا  العلمي

http://www.orientation.tn/
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 العلوم القانونية والعلوم السياسية

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في القانون
 سنوات )أمد( 3

 
T=FG 

 قانون عام 

 قانون خاص 

 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

 جامعة تونس المنار
10301 

 1223 193 آداب

 - 14 رياضيات

 4539 14 علوم تجريبية

 8169 48 وتصرف اقتصاد

 730 6 علوم التقنيةال

 - 6 عالميةعلوم اإل

 - 1 رياضة

 قانون عام 

 قانون خاص 

 

كلية العلوم القانونية والسياسية 

 واالجتماعية بتونس 

 جامعة قرطاج 

11301 

 

 767 242 آداب

 - 18 رياضيات

 6545 18 علوم تجريبية

 6841 60 وتصرف اقتصاد

 - 7 علوم التقنيةال

 134 7 عالميةاإلعلوم 

 - 1 رياضة

 قانون عام 

 قانون خاص 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 

 جامعة سوسة
30301 

 3075 207 آداب

 4450 15 رياضيات

 7754 15 علوم تجريبية

 12116 51 وتصرف اقتصاد

 - 6 علوم التقنيةال

 - 6 عالميةعلوم اإل

 - 1 رياضة

 قانون عام 

 قانون خاص 

 االدارة وقانون المنازعات اإلدارية 

 القانون الجبائي والمالي 

 قانون األعمال 

 القانون العقاري 

 القانون العدلي 

 كلية الحقوق بصفاقس 

 جامعة صفاقس 
40301 

 3248 269 آداب

 6770 20 رياضيات

 - 20 علوم تجريبية

 12232 66 وتصرف اقتصاد

 - 8 علوم التقنيةال

 799 8 عالميةعلوم اإل

 - 1 رياضة

 قانون عام 

 قانون الخاص 

 القانون العقاري 

المعهد العالي للدراسات القانونية 

 بقابس 

 جامعة قابس

50301 

 3133 95 آداب

 - 7 رياضيات

 13382 7 علوم تجريبية

 12241 23 وتصرف اقتصاد

 6687 3 التقنيةعلوم ال

 - 3 عالميةعلوم اإل

 - 1 رياضة

 قانون عام 

 قانون خاص 

 المعهد العالي للدراسات القانونية 

 والسياسية بالقيروان 

 جامعة القيروان

70301 

 3125 138 آداب

 - 10 رياضيات

 10831 10 علوم تجريبية

 12334 34 وتصرف اقتصاد

 6859 4 التقنيةعلوم ال

 - 4 عالميةعلوم اإل

 - 1 رياضة

 قانون عام 

 قانون خاص 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 والتصرف بجندوبة 

 جامعة جندوبة 

80301 

 3687 75 آداب

 - 5 رياضيات

 10754 5 علوم تجريبية

 12317 18 وتصرف اقتصاد

 - 2 علوم التقنيةال

 1705 2 عالميةعلوم اإل

 - 1 رياضة

 اإلجازة في القانون االجتماعي
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 القانون االجتماعي 

المعهد الوطني للشغل والدراسات 

 االجتماعية بتونس 

 جامعة قرطاج

10346 

 3407 42 آداب

 8938 14 وتصرف اقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 على األقلاختيارات  06يتعيّن على المترشح تعمير 
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 العلوم االقتصادية وعلوم التصرف

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

  اإلجازة في

  يةاالقتصاد العلوم
 سنوات )أمد ( 3

 

 

 اقتصاديات األعمال 

 الهندسة االقتصادية والمالية 

 للتصرفالمعهد العالي 

 جامعة تونس
13312 

 2389 2  رياضيات

 4713 4 علوم تجريبية 

 3037 77 اقتصاد وتصرف 

 الهندسة االقتصادية والمالية 

 التجارة والمالية الدولية 

 التحليل والسياسية االقتصادية 

 والتأمين النقد والمالية والبنك 

كلية العلوم االقتصادية والتصرف 

 بتونس

 جامعة تونس المنار 

10312 

 3455 5  رياضيات

 6931 13 علوم تجريبية 

 6142 247 اقتصاد وتصرف 

 الهندسة االقتصادية والمالية 

 التحليل والسياسية االقتصادية 

 اقتصاديات األعمال 

 والتأمين النقد والمالية والبنك 

 المدرسة العليا للعلوم االقتصادية 

 والتجارية بتونس 

 جامعة تونس 

11312 

 3017 4  رياضيات

 6012 10 علوم تجريبية

 5959 182 اقتصاد وتصرف 

 التجارة والمالية الدولية 

 والتأمين النقد والمالية والبنك 

 اقتصاديات النقل واللوجستية 

 الهندسة االقتصادية والمالية 

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة

 جامعة منوبة
12312 

 3194 4  رياضيات

 6059 9 علوم تجريبية 

 5881 167 اقتصاد وتصرف 

 لتحليل والسياسية االقتصاديةا 
 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 قرطاج  جامعة 
20312 

 3938 3  رياضيات

 8587 6 علوم تجريبية 

 8647 121 اقتصاد وتصرف 

 الهندسة االقتصادية والمالية 
 المعهد العالي للتصرف ببنزرت

 قرطاج جامعة 
21312 

 - 2  رياضيات

 - 4 علوم تجريبية 

 - 34 اقتصاد وتصرف 

 والتأمين النقد والمالية والبنك 

 الهندسة االقتصادية والمالية 

 التجارة والمالية الدولية 

 اقتصاديات األعمال 
 لتحليل والسياسية االقتصادية 

االقتصادية والتصرف كلية العلوم 

 بسوسة

 جامعة سوسة

30312 

 5137 5  رياضيات

 8845 12 علوم تجريبية 

 12110 223 اقتصاد وتصرف 

 والتأمين النقد والمالية والبنك 

 الهندسة االقتصادية والمالية 

 التجارة والمالية الدولية 

 اقتصاديات األعمال 

كلية العلوم االقتصادية والتصرف 

 بالمهدية

 جامعة المنستير

31312 

 5142 7  رياضيات

 10228 19 علوم تجريبية 

 11371 346 اقتصاد وتصرف 

 والتأمين النقد والمالية والبنك 
 المعهد العالي للتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
32312 

 2694 2  رياضيات

 4975 5 علوم تجريبية 

 6051 93 اقتصاد وتصرف 

 والتأمين والمالية والبنك النقد 
 معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة

 جامعة سوسة
35312 

 - 3  رياضيات

 - 7 علوم تجريبية 

 - 133 اقتصاد وتصرف 

 الهندسة االقتصادية والمالية 

 التجارة والمالية الدولية 

 التحليل والسياسية االقتصادية 

 اقتصاديات النقل واللوجستية 

 اقتصاديات األعمال 

 والتأمين النقد والمالية والبنك 

كلية العلوم االقتصادية والتصرف 

 بصفاقس

 جامعة صفاقس

40312 

 5928 5  رياضيات

 10903 12 علوم تجريبية 

 12333 214 اقتصاد وتصرف 

 اقتصاديات األعمال 

 التحليل والسياسية االقتصادية 

 بصفاقسالمعهد العالي إلدارة األعمال 

 جامعة صفاقس
41312 

 6229 2  رياضيات

 12258 5 علوم تجريبية 

 12230 101 اقتصاد وتصرف 

 الهندسة االقتصادية والمالية 

معهد الدراسات العليا التجارية 

 بصفاقس

 جامعة صفاقس

42312 

 4827 1  رياضيات

 7463 2 علوم تجريبية 

 11754 46 اقتصاد وتصرف 

 الهندسة االقتصادية والمالية 

 والتأمين النقد والمالية والبنك 

 اقتصاد النقل واللوجستيك 

 اقتصاديات األعمال 

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس
43312 

 4827 3  رياضيات

 7463 7 علوم تجريبية 

 11754 134 اقتصاد وتصرف 

 والتأمين النقد والمالية والبنك 

 التجارة والمالية الدولية 

 التحليل والسياسية االقتصادية 

 المعهد العالي للتصرف بقايس

 جامعة قابس
50312 

 6775 5  رياضيات

 14231 11 علوم تجريبية 

 12326 212 اقتصاد وتصرف 

 اقتصاديات األعمال 

 والتأمين النقد والمالية والبنك 

 بقفصةالمعهد العالي إلدارة المؤسسات 

 جامعة قفصة 
60312 

 6520 2  رياضيات

 12473 5 علوم تجريبية 

 12304 88 اقتصاد وتصرف 

 والتأمين النقد والمالية والبنك 

 الهندسة االقتصادية والمالية 

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

70312 

 5901 2  رياضيات

 13123 5 علوم تجريبية 

 12332 89 اقتصاد وتصرف 
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 العلوم االقتصادية وعلوم التصرف 

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

  اإلجازة في

  يةاالقتصاد العلوم
 سنوات )أمد ( 3

 اقتصاديات األعمال 

  االقتصاديةالتحليل والسياسية 

 التجارة والمالية الدولية 

 والتأمين النقد والمالية والبنك 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 والتصرف بجندوبة

 جامعة جندوبة

80312 

 6670 6  رياضيات

 13202 15 علوم تجريبية 

 12321 279 اقتصاد وتصرف 

 التصرف  علوم اإلجازة في

 سنوات )أمد ( 3

 

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

 إدارة األعمال 

كلية العلوم االقتصادية والتصرف 

 بتونس

 جامعة تونس المنار

10318 

 2912 5 رياضيات

 4147 8 علوم تجريبية

 4692 247 اقتصاد وتصرف

 - 3 تقنيةالعلوم ال

 919 3 علوم اإلعالمية

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

  األعمالإدارة 

 معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

 قرطاج جامعة 
11318 

 1165 4 رياضيات

 1354 7 علوم تجريبية

 1068 205 اقتصاد وتصرف

 - 2 تقنيةالعلوم ال

 297 2 علوم اإلعالمية

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

 إدارة األعمال 

 التصرف في الموارد البشرية 

 المعهد العالي للتصرف بتونس 

 جامعة تونس
12318 

 1349 7 رياضيات

 2559 11 علوم تجريبية

 1287 326 اقتصاد وتصرف

 - 4 تقنيةالعلوم ال

 189 4 علوم اإلعالمية

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

 إدارة األعمال 

 التصرف في الموارد البشرية 

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية 

 والتجارية بتونس 

 جامعة تونس

13318 

 2834 5 رياضيات

 3556 7 علوم تجريبية

 2072 228 اقتصاد وتصرف

 - 2 تقنيةالعلوم ال

 749 2 علوم اإلعالمية

 المحاسبة 

 الماليــة 

 إدارة األعمال 

 التصرف في الموارد البشرية 

 المعهد العالي للمحاسبة 

 وإدارة المؤسسات بمنوبة

 جامعة منوبة

14318 

 2430 7 رياضيات

 4287 11 علوم تجريبية

 4079 335 اقتصاد وتصرف

 - 4 تقنيةالعلوم ال

 1097 4 علوم اإلعالمية

 المالية 

 التسويق 

 إدارة أعمال 

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة

 جامعة منوبة
15318 

 2996 4 رياضيات

 4052 5 علوم تجريبية

 3926 167 اقتصاد وتصرف

 - 2 تقنيةالعلوم ال

 758 2 علوم اإلعالمية

 التصرف في الموارد البشرية 

  إدارة أعمال منظمات االقتصاد

 االجتماعي والتضامني

 المعهد الوطني للشغل 

 والدراسات االجتماعية بتونس

 قرطاججامعة 

16318 

 3501 1 رياضيات

 4717 2 علوم تجريبية

 5783 52 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 1149 1 علوم اإلعالمية

 إدارة األعمال 
 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 قرطاج جامعة 
20318 

 3860 3 رياضيات

 6980 4 علوم تجريبية

 6129 121 وتصرفاقتصاد 

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 1235 1 علوم اإلعالمية

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

 إدارة األعمال 

 التصرف اللوجستي واالنتاج 

 ببنزرت للتصرفالمعهد العالي 

 قرطاج جامعة 
21318 

 4706 3 رياضيات

 7118 5 علوم تجريبية

 5506 140 اقتصاد وتصرف

 - 2 تقنيةالعلوم ال

 1331 2 علوم اإلعالمية

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

 إدارة األعمال 

كلية العلوم االقتصادية والتصرف 

 بسوسة

 جامعة سوسة

30318 

 3802 6 رياضيات

 7543 9 علوم تجريبية

 6353 279 اقتصاد وتصرف

 - 3 تقنيةالعلوم ال

 - 3 علوم اإلعالمية

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

 إدارة األعمال 

 المعهد العالي للتصرف بسوسة 

 جامعة سوسة
31318 

 3227 7 رياضيات

 3845 11 علوم تجريبية

 3326 335 اقتصاد وتصرف

 - 4 تقنيةالعلوم ال

 1323 4 علوم اإلعالمية

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

 إدارة األعمال 

 اللوجستي واالنتاج التصرف 

 معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة

 جامعة سوسة
32318 

 1402 5 رياضيات

 2207 7 علوم تجريبية

 2005 221 اقتصاد وتصرف

 - 2 تقنيةالعلوم ال

 1066 2 علوم اإلعالمية
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 العلوم االقتصادية وعلوم التصرف

 الرمز والجامعةالـمؤسســة  التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 التصرف  علوم اإلجازة في

 سنوات )أمد ( 3

 

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

 إدارة األعمال 

كلية العلوم االقتصادية والتصرف 

 بالمهدية

 جامعة المنستير

33318 

 4804 7 رياضيات

 10080 11 علوم تجريبية

 8193 346 اقتصاد وتصرف

 - 4 تقنيةالعلوم ال

 964 4 علوم اإلعالمية

 التسويق 

  التصرف الصناعي في النسيج

 والموضة

 المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير

 جامعة المنستير
35318 

 5418 1 رياضيات

 12104 1 علوم تجريبية

 8886 45 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 1831 1 علوم اإلعالمية

 المحاسبة 

 المالية 

 المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة

 جامعة سوسة
34318 

 3864 8 رياضيات

 6871 15 علوم تجريبية

 3836 122 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 1874 1 علوم اإلعالمية

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

 إدارة األعمال 

 التصرف في الموارد البشرية 

 التصرف اللوجستي واالنتاج 

كلية العلوم االقتصادية والتصرف 

 بصفاقس

 جامعة صفاقس

40318 

 50312 7 رياضيات

 9373 10 علوم تجريبية

 10316 321 اقتصاد وتصرف

 - 3 تقنيةالعلوم ال

 783 3 علوم اإلعالمية

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

 إدارة األعمال 

 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

 جامعة صفاقس
41318 

 5783 4 رياضيات

 9705 6 علوم تجريبية

 9086 201 اقتصاد وتصرف

 - 2 تقنيةالعلوم ال

 2128 2 علوم اإلعالمية

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

  الموارد البشريةالتصرف في 

معهد الدراسات العليا التجارية 

 بصفاقس

 جامعة صفاقس

42318 

 3108 7 رياضيات

 4052 11 علوم تجريبية

 6127 335 اقتصاد وتصرف

 - 4 تقنيةالعلوم ال

 1500 4 علوم اإلعالمية

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

 إدارة األعمال 

  البشريةالتصرف في الموارد 

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس
43318 

 3928 6 رياضيات

 4657 9 علوم تجريبية

 3219 294 اقتصاد وتصرف

 - 3 تقنيةالعلوم ال

 1661 3 علوم اإلعالمية

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

 إدارة األعمال 

 التصرف اللوجستي واالنتاج 

 المعهد العالي للتصرف بقابس 

 جامعة قابس 
50318 

 5837 8 رياضيات

 12214 11 علوم تجريبية

 9448 353 اقتصاد وتصرف

 - 4 تقنيةالعلوم ال

 1842 4 علوم اإلعالمية

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

 إدارة األعمال 

 التصرف في الموارد البشرية 

  واالنتاجالتصرف اللوجستي 

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
60318 

 7197 6 رياضيات

 15363 9 علوم تجريبية

 12220 283 اقتصاد وتصرف

 - 3 تقنيةالعلوم ال

 1220 3 علوم اإلعالمية

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

 إدارة األعمال 

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف

 بالقيروان

 جامعة القيروان

70318 

 6241 4 رياضيات

 13830 6 علوم تجريبية

 11392 179 اقتصاد وتصرف

 - 2 تقنيةالعلوم ال

 1408 2 علوم اإلعالمية

 التسويق 

 المحاسبة 

 الماليــة 

 إدارة األعمال 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 جندوبةجامعة   -  والتصرف بجندوبة
80318 

 6691 6 رياضيات

 13426 9 علوم تجريبية

 11529 279 اقتصاد وتصرف

 - 3 تقنيةالعلوم ال

 1768 3 علوم اإلعالمية

 ()باكالوريوس أعمال    
 سنوات    4

 باكالوريوس أعمال 
 المعهد العالي لألعمال بتونس

 جامعة تونس
10377 

 1227 75 رياضيات

 1465 150 تجريبية علوم

 41 13 اقتصاد وتصرف

 141 13 علوم اإلعالمية

 إدارة األعمالفي  اإلجازة 

 (أمد)سنوات  3

 إدارة األعمال 

 التصرف الصناعي 

 النقل والخدمات اللوجستية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 برادس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

10391 

 3420 3 رياضيات

 6498 6 علوم تجريبية

 4605 45 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 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  ) 



53 

 

 العلوم االقتصادية وعلوم التصرف

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في إدارة األعمال

 سنوات )أمد( 3

 التصرف الصناعي 

 إدارة األعمال 

 النقل والخدمات اللوجستية 

  التصرف في الجودة والصحة والسالمة

 والمحيط

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالشرقية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

11391 

 3754 5 رياضيات

 9719 9 علوم تجريبية

 6163 74 اقتصاد وتصرف

 - 2 تقنيةالعلوم ال

 - 2 علوم اإلعالمية

 التصرف الصناعي 

  التصرف في الجودة والصحة والسالمة

 والمحيط

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بنابل 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

20391 

 4827 3 رياضيات
 10295 6 علوم تجريبية

 6080 49 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 إدارة األعمال 

 النقل والخدمات اللوجستية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 ببنزرت 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

21391 

 4366 2 رياضيات

 10481 4 علوم تجريبية

 6169 32 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

  الصناعيالتصرف  

  التصرف في الجودة والصحة والسالمة

 والمحيط

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بزغوان 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

22391 

 5219 2 رياضيات
 11717 5 علوم تجريبية

 7838 40 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال
 - 1 علوم اإلعالمية

 إدارة األعمال 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسوسة 

 للدراسات التكنولوجيةإ.ع. 

30391 

 4236 2 رياضيات

 9555 5 علوم تجريبية

 4280 40 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 الصناعي  التصرف 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالمهدية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

31391 

 4984 2 رياضيات

 10638 4 علوم تجريبية

 6035 32 اقتصاد وتصرف
 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 إدارة األعمال 

 التصرف الصناعي 

  التصرف في الجودة والصحة والسالمة

 والمحيط

 النقل والخدمات اللوجستية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بصفاقس 

 التكنولوجيةإ.ع. للدراسات 

40391 

 6007 4 رياضيات

 13289 8 علوم تجريبية

 9620 62 اقتصاد وتصرف

 - 2 تقنيةالعلوم ال

 - 2 علوم اإلعالمية

 إدارة األعمال 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بقبلي 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

52391 

 6994 7 رياضيات

 15232 14 علوم تجريبية
 12278 116 اقتصاد وتصرف

 - 3 تقنيةالعلوم ال
 - 3 علوم اإلعالمية

 إدارة األعمال 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بمدنين 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

53391 

 6575 4 رياضيات

 15405 9 علوم تجريبية

 12152 69 اقتصاد وتصرف

 - 2 تقنيةالعلوم ال

 - 2 علوم اإلعالمية

 إدارة األعمال 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

  بجربة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

51391 

 6904 1 رياضيات

 14237 2 علوم تجريبية

 9358 16 اقتصاد وتصرف
 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 إدارة األعمال 

 التصرف الصناعي 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بقفصة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

60391 

 7361 3 رياضيات

 15184 6 علوم تجريبية

 12150 49 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

  الصناعيالتصرف 

التكنولوجية المعهد العالي للدراسات 

 بالقيروان

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

70391 

 7139 5 رياضيات

 15226 9 علوم تجريبية

 11726 77 اقتصاد وتصرف

 - 2 تقنيةالعلوم ال
 - 2 علوم اإلعالمية

 إدارة األعمال 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالقصرين 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

71391 

 6811 3 رياضيات
 15526 6 علوم تجريبية

 9446 52 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 اختيارات على األقل 06يتعيّن على المترشح تعمير  
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 العلوم االقتصادية وعلوم التصرف

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في إدارة األعمال

 سنوات )أمد( 3

 إدارة األعمال 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسليانة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

80391 

 7123 2 رياضيات

 14704 4 علوم تجريبية

 10026 32 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 التصرف الصناعي 

 إدارة األعمال 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالكاف 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

82391 

 6175 2 رياضيات

 14935 4 علوم تجريبية

 9423 32 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 االجازة في المحاسبة والمالية
 سنوات )أمد( 3

 تقنيات المحاسبة والمالية 

 المالية االسالمية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

  برادس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

10394 

 - 2 رياضيات

 - 4 علوم تجريبية

 - 32 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 اإلعالميةعلوم 

 تقنيات المحاسبة والمالية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

  ببنزرت

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

21394 

 - 1 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 - 16 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 تقنيات المحاسبة والمالية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

  بزغوان

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

22394 

 - 1 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 - 16 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 تقنيات المحاسبة والمالية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

  بنابل

 للدراسات التكنولوجيةإ.ع. 

20394 

 - 2 رياضيات

 - 3 علوم تجريبية

 - 24 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 تقنيات المحاسبة والمالية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالمهدية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

30394 

 - 3 رياضيات

 - 5 علوم تجريبية

 - 41 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 تقنيات المحاسبة والمالية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

  بقصر ھالل

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

31349 

 - 1 رياضيات

 - 3 علوم تجريبية

 - 24 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 تقنيات المحاسبة والمالية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بصفاقس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

40394 

 - 1 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 - 16 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 تقنيات المحاسبة والمالية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بقابس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

50394 

 - 4 رياضيات

 - 7 علوم تجريبية

 - 60 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 تقنيات المحاسبة والمالية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بمدنين 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

52394 

 - 4 رياضيات

 - 8 علوم تجريبية

 - 65 اقتصاد وتصرف

 - 2 تقنيةالعلوم ال

 - 2 علوم اإلعالمية

 تقنيات المحاسبة والمالية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بتطاوين 

 للدراسات التكنولوجيةإ.ع.

51394 

 - 2 رياضيات

 - 4 علوم تجريبية

 - 29 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 تقنيات المحاسبة والمالية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالقيروان

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

71394 

 - 1 رياضيات

 - 3 علوم تجريبية

 - 24 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية
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 العلوم االقتصادية وعلوم التصرف

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 االجازة في المحاسبة والمالية
 )أمد(سنوات  3

 تقنيات المحاسبة والمالية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالقصرين 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

70394 

 - 5 رياضيات

 - 9 علوم تجريبية

 - 74 اقتصاد وتصرف

 - 2 تقنيةالعلوم ال

 - 2 علوم اإلعالمية

 تقنيات المحاسبة والمالية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بجندوبة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

80394 

 - 3 رياضيات

 - 6 علوم تجريبية

 - 50 اقتصاد وتصرف
 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 تقنيات المحاسبة والمالية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالكاف 

 للدراسات التكنولوجيةإ.ع.

81394 

 - 1 رياضيات
 - 2 علوم تجريبية

 - 16 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 تقنيات المحاسبة والمالية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسليانة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

82394 

 - 1 رياضيات

 - 2 تجريبية علوم

 - 16 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 اإلجازة في التجارة والتوزيع 

 سنوات )أمد( 3

 تقنيات البيع 

 التسويق الرقمي 

 تقنيات التجارة الدولية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

  برادس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

10396 

 - 2 رياضيات
 - 4 علوم تجريبية

 - 32 اقتصاد وتصرف
 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 التسويق الرقمي 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

  ببنزرت

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

21396 

 - 1 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 - 16 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 التسويق الرقمي 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

  بنابل

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

20396 

 - 2 رياضيات

 - 3 علوم تجريبية

 - 24 اقتصاد وتصرف
 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 تقنيات البيع 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالمهدية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

31396 

 - 3 رياضيات
 - 5 علوم تجريبية

 - 41 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 تقنيات البيع 

 التسويق الرقمي 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

  ھاللبقصر 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

30396 

 - 2 رياضيات

 - 4 علوم تجريبية

 - 32 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 تقنيات البيع 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بصفاقس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

40396 

 - 1 رياضيات
 - 2 تجريبيةعلوم 

 - 16 اقتصاد وتصرف
 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 التسويق الرقمي 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بجربة 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

50396 

 - 2 رياضيات

 - 3 علوم تجريبية

 - 24 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 تقنيات البيع 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالقيروان

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

70396 

 - 1 رياضيات

 - 3 علوم تجريبية

 - 24 اقتصاد وتصرف
 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 تقنيات البيع 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسليانة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

81396 

 - 1 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 - 16 اقتصاد وتصرف

 - 1 تقنيةالعلوم ال

 - 1 علوم اإلعالمية

 تقنيات البيع 

 التسويق الرقمي 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بجندوبة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

80396 

 - 4 رياضيات

 - 8 علوم تجريبية

 - 62 اقتصاد وتصرف
 - 2 تقنيةالعلوم ال

 - 2 علوم اإلعالمية



56 

 

 العلوم الصحيحة والتكنولوجيا

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في الكيمياء 

 سنوات )أمد( 3

 كيمياء المواد 

 البحث 

 الكيمياء الدقيقة 

 التحاليل الفيزيائية  والكيميائية 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار
10501 

 5081 27 رياضيات

 9810 103 علوم تجريبية

 3652 3 العلوم التقنية

 البحث 

 الكيمياء الدقيقة 

 الكيمياء الصناعية 

 كلية العلوم ببنزرت

 قرطاج جامعة
20501 

 6559 17 رياضيات

 11267 68 علوم تجريبية

 3142 2 العلوم التقنية

 كيمياء المواد 

 البحث 

 الكيمياء الطبية والمواد الطبيعية 

 كيمياء الماء والبيئة 

 كلية العلوم بالمنستير

 المنستيرجامعة 
30501 

 6031 24 رياضيات

 12467 94 علوم تجريبية

 3498 2 العلوم التقنية

 البحث 
 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا 

 جامعة سوسة  -بحمام سوسة  
31501 

 - 10 رياضيات

 - 39 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 البحث 

  والعطورمواد التجميل والروائح 

  بناء وخزف وبلورمواد 

 اللف والتغليف 

 (  المواد البوليميريةPolymères) 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40501 

 7205 16 رياضيات

 14813 63 علوم تجريبية

 2333 2 العلوم التقنية

 كيمياء المواد 

 البحث 

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50501 

 7403 22 رياضيات

 15558 87 علوم تجريبية

 3782 2 العلوم التقنية

 البحث 
 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60501 

 6847 12 رياضيات

 14915 47 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 الكيمياءو الفيزياءاإلجازة في 

 سنوات )أمد( 3

  والكيمياءالفيزياء 

 والفيزياءكلية العلوم للرياضيات 

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار
10502 

 3539 13 رياضيات

 7659 49 علوم تجريبية

 2971 1 العلوم التقنية

  والكيمياءالفيزياء 

 المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات 

 البيئة ببرج السدرية

 جامعة قرطاج
11502 

 4847 6 رياضيات

 13450 24 علوم تجريبية

 3323 1 العلوم التقنية

 الفيزياء والكيمياء 
 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20502 

 5770 8 رياضيات
 12586 30 علوم تجريبية
 4246 1 العلوم التقنية

 الفيزياء والكيمياء 
 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30502 

 - 8 رياضيات

 - 31 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 الفيزياء والكيمياء 
 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40502 

 6096 7 رياضيات

 14611 27 علوم تجريبية

 4249 1 العلوم التقنية

  والكيمياءالفيزياء 
 كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
60502 

 7271 14 رياضيات

 15386 53 تجريبيةعلوم 

 6501 1 العلوم التقنية

 األحياء علوم -اإلجازة في الكيمياء 
 سنوات )أمد( 3

  األحياء علم -الكيمياء 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار
10514 

 - 3 رياضيات

 - 37 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 اإلجازة في الفيزياء

 سنوات )أمد( 3

  الفيزياء 

 الفيزياء الرقمية 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار
10503 

 4590 20 رياضيات

 9366 58 علوم تجريبية

 2603 2 العلوم التقنية

 فيزياء اإلستشعار 
 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20503 

 6338 10 رياضيات

 14918 28 علوم تجريبية

 3604 1 العلوم التقنية

 الفيزياء 
 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30503 

 6217 20 رياضيات

 13950 58 علوم تجريبية

 2692 2 العلوم التقنية

 الفيزياء 
 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا 

 جامعة سوسة  - سوسةبحمام 
31503 

 6754 13 رياضيات

 13400 37 علوم تجريبية

 3169 1 العلوم التقنية

 الفيزياء 
 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40503 

 6848 12 رياضيات

 4960 34 علوم تجريبية

 4244 1 العلوم التقنية

 الفيزياء 
 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50503 

 7382 21 رياضيات

 15198 62 علوم تجريبية
 6153 2 العلوم التقنية

 الفيزياء 
 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60503 

 7369 20 رياضيات
 15219 58 علوم تجريبية
 6226 2 العلوم التقنية
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 العلوم الصحيحة والتكنولوجيا

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 ترتيب

 آخر موجه

2018 

 والطاقة اإلجازة في الفيزياء

 سنوات )أمد( 3

 الفيزياء والطاقة 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار
10504 

 - 18 رياضيات

 - 16 علوم تجريبية

 - 18 التقنية العلوم

 الفيزياء والطاقة 
 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20504 

 - 10 رياضيات

 - 9 علوم تجريبية

 - 10 العلوم التقنية

 النظم الطاقية 
 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40504 

 - 7 رياضيات

 - 6 علوم تجريبية

 - 7 العلوم التقنية

  والطاقةالفيزياء 
 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30504 

 - 14 رياضيات

 - 12 علوم تجريبية

 - 14 العلوم التقنية

 الطاقات المتجددة 
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام 

 جامعة سوسة     -سوسة    
31504 

 - 10 رياضيات

 - 9 علوم تجريبية

 - 10 التقنيةالعلوم 

 الفيزياء والطاقة 
 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60504 

 - 28 رياضيات

 - 24 علوم تجريبية

 - 28 العلوم التقنية

 التطبيقية اإلجازة في الرياضيات

 سنوات )أمد( 3

 علم البيانات 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار
10505 

 - 24 رياضيات

 - 24 علوم تجريبية

 - 9 العلوم التقنية

 - 3 علوم اإلعالمية

 الرياضيات التطبيقية 
 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30505 

 - 20 رياضيات

 - 20 علوم تجريبية

 - 7 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

  التطبيقيةالرياضيات 

 المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات

 بالمنستير 

 جامعة المنستير
31505 

 - 20 رياضيات

 - 20 علوم تجريبية

 - 8 العلوم التقنية

 - 3 علوم اإلعالمية

 الرياضيات التطبيقية 
 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40505 

 - 18 رياضيات

 - 18 علوم تجريبية

 - 7 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 الرياضيات التطبيقية 

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية 

 واإلعالمية بالقيروان

 جامعة القيروان
70505 

 - 20 رياضيات

 - 20 علوم تجريبية

 - 8 العلوم التقنية

 - 3 علوم اإلعالمية

  اإلجازة في الرياضيات

 األكتوارية والتأمين

 سنوات )أمد( 3

 (  األكتواريةActuarielle  )

 والتأمين

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40506 

 - 18 رياضيات

 - 22 علوم تجريبية

 - 26 اقتصاد وتصرف

 - 4 العلوم التقنية

 - 4 علوم اإلعالمية

 المالية اإلجازة في الرياضيات
 )أمد(سنوات  3

 الرياضيات المالية 
 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60515 

 - 28 رياضيات

 - 28 علوم تجريبية

 - 11 العلوم التقنية

 - 4 علوم اإلعالمية

 التنقيات المتقدمةاإلجازة في 
 سنوات )أمد( 3

 النمذجة والمحاكات 

 التحسين والبحث التشغيلي 

 كلية العلوم بصفاقس

 صفاقسجامعة 
40508 

 - 14 رياضيات

 - 17 علوم تجريبية

 - 11 العلوم التقنية

 - 14 علوم اإلعالمية

 اإلجازة في الرياضيات

 سنوات )أمد( 3

 واإلعالمية  الرياضيات 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار
10507 

 5166 37 رياضيات

 9414 12 تجريبيةعلوم 

 1596 1 العلوم التقنية

 840 1 علوم اإلعالمية

 واإلعالمية  الرياضيات 

 الرياضيات 

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20507 

 7358 35 رياضيات

 14619 12 علوم تجريبية

 4880 1 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 

 

يمكن لوزارة الت عليم العالي والبحث  لذا ،تم  تحديد طاقة االستيعا  قبل الت عر ف على نتائج البكالوريا 
 عن الن تائج الن هائي ة للبكالوريا بدورتيها. اإلعالننقصانا إثر  أو زيادةً جزئيا تعديلهـا  العلمي

 اختيارات على األقل 06تعمير  يتعيّن على المترشح
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 والتكنولوجياالعلوم الصحيحة 

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في الرياضيات
 سنوات )أمد( 3

 الرياضيات 
 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30507 

 7256 36 رياضيات

 14161 12 علوم تجريبية

 4865 1 التقنيةالعلوم 

 - 1 علوم اإلعالمية

 الرياضيات 

 واإلعالمية  الرياضيات 

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام 

 سوسة

 جامعة سوسة
31507 

 6952 58 رياضيات

 12263 19 علوم تجريبية

 2730 2 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

  الرياضيات 
 بصفاقسكلية العلوم 

 جامعة صفاقس
40507 

 7392 28 رياضيات

 14859 9 علوم تجريبية

 5393 1 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 واإلعالمية  الرياضيات 

 الرياضيات  

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50507 

 6611 61 رياضيات

 13207 20 علوم تجريبية

 7154 2 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 الرياضيات 
 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60507 

 6952 88 رياضيات

 6558 29 علوم تجريبية

 7044 2 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 اإلجازة في علوم األرض

 سنوات )أمد( 3

  جيولوجيا األشغال الكبرى

 والمنشآت

  الجيولوجية والمحيطالموارد 

 جيولوجيا الموارد الطاقية 

 علوم وتقنيات الجيولوجيا 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس 

 جامعة تونس المنار
10510 

 5985 7 رياضيات

 8558 88 علوم تجريبية

 الموارد الجيولوجية والمحيط 

 علوم وتقنيات الجيولوجيا 

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20510 

 4628 4 رياضيات

 14688 54 علوم تجريبية

  جيولوجيا األشغال الكبرى

 والمنشآت

 الموارد الجيولوجية والمحيط 

 علوم وتقنيات الجيولوجيا 

 علوم المياه 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40510 

 - 6 رياضيات

 - 77 علوم تجريبية

 الهندسة المائية 

  التنقيبھندسة 

 الموارد الجيولوجية الطاقية 

 المعهد العالي لعلوم وتقنيات 

 المياه بقابس

 جامعة قابس
51510 

 - 5 رياضيات

 - 70 علوم تجريبية

 الموارد الجيولوجية والمحيط 

 علوم وتقنيات الجيولوجيا 

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50510 

 7408 10 رياضيات

 15492 129 علوم تجريبية

 علوم وتقنيات الجيولوجيا 
 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60510 

 - 2 رياضيات

 15544 28 علوم تجريبية

 في علوم الحياة واألرض  إلجازةا

 سنوات )أمد( 3

 علوم الحياة واألرض 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس 

 جامعة تونس المنار
10513 

 4682 3 رياضيات

 7027 44 علوم تجريبية

 علوم الحياة واألرض 
 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20513 

 5632 3 رياضيات

 6846 36 علوم تجريبية

 علوم الحياة واألرض 
 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40513 

 7249 3 رياضيات

 10865 43 علوم تجريبية

 علوم الحياة واألرض 
 العلوم بقابسكلية 

 جامعة قابس
50513 

 - 3 رياضيات

 11626 43 علوم تجريبية

 علوم الحياة واألرض 
 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60513 

 6383 5 رياضيات

 14549 61 علوم تجريبية

 اإلحصاء البيئياإلجازة في 

 سنوات )أمد( 3
 اإلحصاء البيئي 

 المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات 

 البيئة ببرج السدرية

 جامعة قرطاج
10511 

 - 3 رياضيات

 - 41 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

االجازة في علوم الجيوماتيك 

 والتطبيقات

  الجيوماتيك المطبقة على علوم

 األرض

  الجيوماتيك المطبقة على التعمير

 والتهيئة الترابية

للرياضيات والفيزياء كلية العلوم 

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

10168 

 - 15 رياضيات

 - 33 علوم تجريبية

 - 22 العلوم التقنية

 - 4 علوم اإلعالمية

  الجيوماتيك المطبقة على علوم

 األرض
 60168 كلية العلوم بقفصة

 - 12 رياضيات

 - 27 علوم تجريبية

 - 18 التقنيةالعلوم 

 - 3 علوم اإلعالمية
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 العلوم الصحيحة والتكنولوجيا

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في علوم األحياء 

 سنوات )أمد( 3

 و خلوية  بيولوجيا جزيئية 

 بيولوجيا المجموعات واألنظمة 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

10509 
 3172 5 رياضيات

 6837 63 علوم تجريبية

 و خلوية بيولوجيا جزيئية 

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

 جامعة منوبة

12509 
 5025 3 رياضيات

 7697 38 علوم تجريبية

  و خلوية جزيئيةبيولوجيا 
 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20509 

 5610 3 رياضيات

 11124 36 علوم تجريبية

 و خلوية بيولوجيا جزيئية 
 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

 جامعة المنستير
30509 

 5926 4 رياضيات

 7627 47 علوم تجريبية

 و خلوية بيولوجيا جزيئية 
 العلوم بصفاقسكلية 

 جامعة صفاقس
40509 

 6663 2 رياضيات

 11723 26 علوم تجريبية

 و خلوية بيولوجيا جزيئية 
 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50509 

 6989 5 رياضيات

 12565 63 علوم تجريبية

 و خلوية بيولوجيا جزيئية 

 بيولوجيا المجموعات واألنظمة 

 كلية العلوم بقفصة

 قفصةجامعة 
60509 

 7105 8 رياضيات

 13192 112 علوم تجريبية

 والمحيط  األحياءفي علوم  إلجازةا

 سنوات )أمد( 3

 إدارة الجودة والسالمة والمحيط 

 معالجة وتثمين النفايات 

 التصرف وتثمين الموارد البيولوجية 

المعهد العالي للعلوم البيولوجية 

 التطبيقية بتونس

 جامعة تونس المنار

12512 
 - 8 رياضيات

 - 112 علوم تجريبية

 التصرف وتثمين الموارد البيولوجية 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس 

 جامعة تونس المنار

10512 
 - 2 رياضيات

 - 23 علوم تجريبية

 حماية وتكنولوجيات المحيط 

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

11512 
 - 2 رياضيات

 - 29 علوم تجريبية

 المراقبة البيولوجية للنظم اإليكولوجية 
 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20512 

 - 3 رياضيات

 - 36 علوم تجريبية

 التصرف وتثمين الموارد البيولوجية 
 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

 جندوبةجامعة 
80512 

 - 2 رياضيات

 - 25 علوم تجريبية

 علوم األحياء والمحيط 
 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40512 

 - 2 رياضيات

 - 33 علوم تجريبية

 معالجة وتثمين النفايات 
 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

 جامعة صفاقس
41512 

 - 6 رياضيات

 - 81 علوم تجريبية

  تكنولوجيات المحيطوحماية 

 المعهد العالي للبيولوجيا 

 التطبيقية بمدنين

 جامعة قابس

51512 
 -- 6 رياضيات

 - 76 علوم تجريبية

 حماية وتكنولوجيات المحيط 
 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50512 

 6774 3 رياضيات

 15509 44 علوم تجريبية

  والمحيط األحياءعلوم 

 كلية العلوم والتقنيات

 بسيدي بوزيد 

 جامعة القيروان

61512 
 - 6 رياضيات

 - 88 علوم تجريبية
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 العلوم الصحيحة والتكنولوجيا

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في إعالمية التصرف

 )أمد(سنوات  3

 

 ذكاء األعمال 

 الخدمات االلكترونية  في األعمال 

  في األعمالنظم معلومات 

 المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة تونس
10311 

 1705 25 رياضيات

 2535 42 علوم تجريبية

 1335 63 اقتصاد وتصرف
 741 7 العلوم التقنية

 191 30 علوم اإلعالمية

 ذكاء األعمال 
 معهد الدراسات العليا التجارية

 جامعة قرطاج
14311 

 - 6 رياضيات
 - 10 علوم تجريبية

 - 15 اقتصاد وتصرف

 - 2 العلوم التقنية

 - 7 علوم اإلعالمية

 ذكاء األعمال 
 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 جامعة تونس المنار
11311 

 3600 15 رياضيات

 6005 25 تجريبيةعلوم 

 5832 38 اقتصاد وتصرف

 1731 4 العلوم التقنية

 609 18 علوم اإلعالمية

 الخدمات االلكترونية  في األعمال 

  في األعمالنظم معلومات 

 ذكاء األعمال 

 المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي بمنوبة

 جامعة منوبة
13311 

 3512 18 رياضيات
 7733 30 علوم تجريبية

 7245 46 اقتصاد وتصرف
 1104 5 العلوم التقنية

 502 22 علوم اإلعالمية

 الخدمات االلكترونية  في األعمال 

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية 

 والتجارية بتونس

 جامعة تونس

12311 

 3458 9 رياضيات

 6911 15 علوم تجريبية

 5709 22 اقتصاد وتصرف

 - 2 العلوم التقنية

 652 11 علوم اإلعالمية

 الخدمات اإللكترونية في األعمال 
 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 قرطاج جامعة 
20311 

 4423 19 رياضيات

 10840 32 علوم تجريبية
 9431 49 اقتصاد وتصرف

 2259 5 العلوم التقنية
 1114 23 علوم اإلعالمية

 ذكاء األعمال 
 المعهد العالي للتصرف ببنزرت

 جامعة قرطاج
21311 

 - 8 رياضيات

 - 13 علوم تجريبية

 - 19 اقتصاد وتصرف

 - 2 العلوم التقنية

 - 9 علوم اإلعالمية

 ذكاء األعمال 
 المعهد العالى للتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
30311 

 3404 15 رياضيات

 6955 25 علوم تجريبية

 5885 38 اقتصاد وتصرف

 2005 4 العلوم التقنية
 1105 18 علوم اإلعالمية

 ذكاء األعمال 

  الخدمات االلكترونية  في األعمال 

 المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

 جامعة المنستير
32311 

 - 12 رياضيات
 - 20 علوم تجريبية

 - 30 وتصرفاقتصاد 

 - 3 العلوم التقنية

 - 14 علوم اإلعالمية

 ذكاء األعمال 

 الخدمات االلكترونية  في األعمال 

 كلية العلوم االقتصادية 

 والتصرف بالمهدية

 جامعة المنستير

31311 

 - 8 رياضيات

 - 14 علوم تجريبية

 - 21 اقتصاد وتصرف

 - 2 العلوم التقنية

 - 10 علوم اإلعالمية

  في األعمالنظم معلومات 

والتصرف  االقتصاديةكلية العلوم 

 بصفاقس

 جامعة صفاقس

40311 

 4876 19 رياضيات
 8704 31 علوم تجريبية

 11086 47 اقتصاد وتصرف
 1625 5 العلوم التقنية

 1168 22 علوم اإلعالمية

 ذكاء األعمال 

للتصرف الصناعي المعهد العالي 

 بصفاقس

 جامعة صفاقس

42311 

 7193 6 رياضيات

 14061 11 علوم تجريبية

 12325 16 اقتصاد وتصرف

 - 2 العلوم التقنية

 2095 8 علوم اإلعالمية

 ذكاء األعمال 

 الخدمات االلكترونية  في األعمال 

 بصفاقس األعمالالمعهد العالي إلدارة 

 صفاقسجامعة 
41311 

 6716 20 رياضيات

 15380 34 علوم تجريبية
 11927 51 اقتصاد وتصرف

 - 5 العلوم التقنية
 1584 24 علوم اإلعالمية

  في األعمالنظم معلومات 

 الخدمات االلكترونية  في األعمال 

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
50311 

 7162 23 رياضيات

 15339 38 تجريبيةعلوم 

 12154 58 اقتصاد وتصرف

 3646 6 العلوم التقنية

 2239 27 علوم اإلعالمية
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 اإلجازة في إعالمية التصرف

 سنوات )أمد( 3

  في األعمالنظم معلومات 
 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
60311 

 7295 26 رياضيات

 14230 43 علوم تجريبية

 12096 65 اقتصاد وتصرف

 4576 7 العلوم التقنية

 2066 31 علوم اإلعالمية

 ذكاء األعمال 

والتصرف المعهد العالي لإلعالمية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

70311 

 6730 7 رياضيات

 14997 12 علوم تجريبية

 12006 18 اقتصاد وتصرف
 - 2 العلوم التقنية

 2211 9 علوم اإلعالمية

 ذكاء األعمال 

 الخدمات االلكترونية  في األعمال 

  في األعمالنظم معلومات 

 واالقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 والتصرف بجندوبة

 جامعة جندوبة

80311 

 6220 23 رياضيات
 12243 38 علوم تجريبية

 12311 57 اقتصاد وتصرف

 5841 6 العلوم التقنية

 1588 27 علوم اإلعالمية

 اإلجازة في علوم اإلعالمية

 سنوات )أمد( 3

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 

 للرياضيات والفيزياءكلية العلوم 

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

10523 

 1991 30 رياضيات

 4837 36 علوم تجريبية

 916 4 العلوم التقنية

 263 17 علوم اإلعالمية

 اإلعالمية والوسائط المتعددة 

 علوم وتحليل البيانات الضخمة )*( 

 االعالمية الدقيقة واآلالت المحمولة 

 المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

 جامعة منوبة
11523 

 3582 36 رياضيات
 6247 43 علوم تجريبية
 - 5 العلوم التقنية

 230 21 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 

 اإلعالمية والوسائط المتعددة 

 المعهد العالي لإلعالمية

 جامعة تونس المنار
12523 

 1757 41 رياضيات

 2402 49 علوم تجريبية

 202 6 العلوم التقنية

 84 24 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 

 المعلوماتالمعهد العالي لتكنولوجيا 

 واالتصال ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

13523 

 3707 41 رياضيات

 9054 49 علوم تجريبية

 1711 6 العلوم التقنية

 437 24 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 

للعلوم التطبيقية المعهد العالي 

 والتكنولوجيا بماطر

 جامعة قرطاج

21523 

 - 14 رياضيات
 - 16 علوم تجريبية
 - 2 العلوم التقنية

 - 8 علوم اإلعالمية

 المعلومات ھندسة البرمجيات ونظم 
 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20523 

 3877 33 رياضيات

 12500 40 علوم تجريبية

 2295 5 العلوم التقنية

 695 19 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 
 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30523 

 4187 27 رياضيات

 9438 33 علوم تجريبية

 1829 4 العلوم التقنية

 743 16 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 

 المعهد العالي لإلعالمية 

 والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير

31523 

 3214 34 رياضيات
 7362 41 علوم تجريبية
 1146 5 العلوم التقنية

 459 20 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 

 اإلعالمية والوسائط المتعددة 

 المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

 جامعة المنستير
32523 

 4573 51 رياضيات

 13064 61 علوم تجريبية

 2811 7 العلوم التقنية

 685 30 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا 

 بحمام سوسة

 جامعة سوسة

33523 

 3639 17 رياضيات

 6390 21 علوم تجريبية

 950 3 العلوم التقنية

 404 10 علوم اإلعالمية

 اإلعالمية والوسائط المتعددة 

 المعهد العالي لالعالمية وتقنيات االتصال

 بحمام سوسة

 جامعة سوسة

35523 

 - 20 رياضيات
 - 25 علوم تجريبية

 - 3 العلوم التقنية
 - 12 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

34523 

 2204 17 رياضيات

 4101 21 علوم تجريبية

 1490 3 العلوم التقنية

 212 10 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 
 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40523 

 4834 31 رياضيات

 14360 38 علوم تجريبية

 3709 5 العلوم التقنية

 978 18 علوم اإلعالمية

 باالشتراك مع المدرسة العليا للتجارة بتونس )*(
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 اإلجازة في علوم اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

 اإلعالمية والوسائط المتعددة 

 علوم وتحليل البيانات الضخمة 

المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا 

 بصفاقس

 صفاقسجامعة 

41523 

 4834 102 رياضيات

 14390 123 علوم تجريبية

 3709 15 العلوم التقنية

 978 60 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 
 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50523 

 7119 19 رياضيات

 15533 23 علوم تجريبية

 5403 3 العلوم التقنية

 2104 11 علوم اإلعالمية

 اإلعالمية والوسائط المتعددة 

 المعهد العالي لإلعالمية

 و الملتيميديا بقابس 

 جامعة قابس

51523 

 6837 49 رياضيات

 15345 60 علوم تجريبية

 4510 7 العلوم التقنية

 1622 29 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 
 العالي لإلعالمية بمدنينالمعهد 

 جامعة قابس
52523 

 7137 56 رياضيات

 15271 68 علوم تجريبية

 7253 8 العلوم التقنية

 1969 33 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 

 اإلعالمية والوسائط المتعددة 

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60523 

 7412 68 رياضيات

 15471 82 علوم تجريبية

 6219 10 العلوم التقنية

 2248 40 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 
 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
61523 

 7354 30 رياضيات

 15575 36 علوم تجريبية

 5457 4 العلوم التقنية

 2169 18 علوم اإلعالمية

 اإلعالمية والوسائط المتعددة 

للرياضبات التطبيقية المعهد العالي 

 بالقيروان واالعالمية

 جامعة القيروان

72523 

 - 20 رياضيات

 - 25 علوم تجريبية

 - 3 العلوم التقنية

 - 12 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 

  المتعددةاإلعالمية والوسائط 

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

70523 

 7340 33 رياضيات

 15486 39 علوم تجريبية

 3179 5 العلوم التقنية

 1700 19 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالقصرين

 جامعة القيروان

71523 

 7237 38 رياضيات

 14393 46 علوم تجريبية

 6433 6 العلوم التقنية

 2229 23 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 

 اإلعالمية والوسائط المتعددة 

 المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جامعة جندوبة
80523 

 7365 68 رياضيات

 15314 82 تجريبيةعلوم 

 4374 10 العلوم التقنية

 1566 40 علوم اإلعالمية

 ھندسة البرمجيات ونظم المعلومات 

 لللغات التطبيقية المعهد العالي 

 بباجةإلعالمية وا

 جامعة جندوبة

82523 

 - 38 رياضيات

 - 46 علوم تجريبية

 - 6 العلوم التقنية

 - 22 علوم اإلعالمية

 ھندسةاإلجازة في 

 اإلعالمية النظم 
 سنوات )أمد( 3

 النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

10524 

 - 42 رياضيات

 - 37 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 - 4 علوم اإلعالمية

  الشبكات والنظمھندسة 
 المعهد العالي لإلعالمية

 جامعة تونس المنار
11524 

 - 30 رياضيات

 - 27 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 - 3 علوم اإلعالمية

 النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

 ھندسة الشبكات والنظم 

 المعلوماتالمعهد العالي لتكنولوجيا 

 واالتصال ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

12524 

 - 60 رياضيات

 - 54 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 - 6 علوم اإلعالمية

 ھندسة الشبكات والنظم 

 النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

للعلوم التطبيقية المعهد العالي 

 والتكنولوجيا بماطر

 جامعة قرطاج

21524 

 - 40 رياضيات

 - 36 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 - 4 علوم اإلعالمية

 النظم المحمولة وأنترنات األشياء 
 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20524 

 - 48 رياضيات

 - 43 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 - 5 علوم اإلعالمية

 

 اختيارات على األقل 06تعمير يتعيّن على المترشح 
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 ھندسةاإلجازة في 

 اإلعالمية النظم 

 سنوات )أمد( 3

 ھندسة الشبكات والنظم 

 النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

 المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

 جامعة المنستير
32524 

 - 75 رياضيات

 - 68 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 - 8 علوم اإلعالمية

 النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

 المعهد العالي لالعالمية وتقنيات االتصال

 بحمام سوسة

 جامعة سوسة

30524 

 - 40 رياضيات

 - 36 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 - 4 علوم اإلعالمية

 النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

31524 

 - 24 رياضيات

 - 23 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 - 3 علوم اإلعالمية

 النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

 ھندسة الشبكات والنظم 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40524 

 - 46 رياضيات
 - 41 علوم تجريبية
 - 1 العلوم التقنية

 - 5 علوم اإلعالمية

 ھندسة الشبكات والنظم 
 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50524 

 - 28 رياضيات

 - 25 تجريبيةعلوم 

 - 1 العلوم التقنية

 - 3 علوم اإلعالمية

 النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

 المعهد العالي لإلعالمية

 و الملتيميديا بقابس 

 جامعة قابس

51524 

 - 73 رياضيات

 - 65 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 - 7 علوم اإلعالمية

 النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

 ھندسة الشبكات والنظم 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 بقفصةوالتكنولوجيا 

 قفصةجامعة 

60524 

 - 90 رياضيات
 - 81 علوم تجريبية
 - 1 العلوم التقنية

 - 9 علوم اإلعالمية

 النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 بالقيروانوالتكنولوجيا 

 جامعة القيروان

72524 

 - 15 رياضيات

 - 13 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 ھندسة الشبكات والنظم 

 النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

  االلكترونيات والبصريات لألنظمة

 المحمولة

للرياضبات التطبيقية المعهد العالي 

 بالقيروان واالعالمية

 جامعة القيروان

71524 

 - 45 رياضيات

 - 41 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 - 5 علوم اإلعالمية

 النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

70524 

 - 24 رياضيات

 - 22 علوم تجريبية
 - 1 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالقصرين

 جامعة القيروان

73524 

 - 56 رياضيات

 - 51 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 - 6 علوم اإلعالمية

 ھندسة الشبكات والنظم 
 المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جامعة جندوبة
80524 

 - 100 رياضيات

 - 90 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 - 10 علوم اإلعالمية

 القياسات اإلجازة في 

 واألدواتية
 سنوات )أمد( 3

 القياسات واألداتية 
 بالمنستيركلية العلوم 

 المنستيرجامعة 
30550 

 7239 15 رياضيات

 14159 31 علوم تجريبية

 3231 3 العلوم التقنية

 األدواتية البيوطبية 
 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

 جامعة صفاقس
41550 

 7398 3 رياضيات

 15306 23 علوم تجريبية

 5429 9 العلوم التقنية

 القياسات واألداتية 
 بقابسكلية العلوم 

 قابسجامعة 
50550 

 7265 17 رياضيات

 15534 35 علوم تجريبية

 5479 4 العلوم التقنية

 المواد اإلجازة في فيزياء

 سنوات )أمد( 3

 المواد المركبة والمتقدمة 
 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20551 

 6720 14 رياضيات

 12569 21 علوم تجريبية
 2892 3 العلوم التقنية

 فيزياء المواد 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالمهدية

 جامعة المنستير 

31551 

 7112 18 رياضيات
 11699 27 علوم تجريبية

 4807 4 العلوم التقنية

 فيزياء المواد 
 بصفاقسكلية العلوم 

 صفاقسجامعة 
40551 

 - 14 رياضيات
 - 22 علوم تجريبية
 - 4 العلوم التقنية

 فيزياء المواد 
 بقابسكلية العلوم 

 قابسجامعة 
50551 

 - 20 رياضيات
 - 30 علوم تجريبية

 - 4 العلوم التقنية
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اإلجازة في التصرف في 

 تكنولوجيات المعلومات واالتصال
 سنوات)أمد ( 3

  التصرف في تكنولوجيات المعلومات

 تواالتصاال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 في المواصالت بتونس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

10360 

 3660 20 رياضيات

 7538 28 علوم تجريبية

 5985 25 اقتصاد وتصرف

 477 13 علوم اإلعالمية 

 في تكنولوجيات اإلعالميةاإلجازة 

 سنوات )أمد( 3

 الشبكات والخدمات اإلعالمية 

 تطوير أنظمة المعلومات 

 األنظمة المحمولة والجوالة 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 برادس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

10566 

 3128 3 رياضيات
 6712 36 علوم تجريبية

 4922 10 اقتصاد وتصرف
 1679 13 العلوم التقنية

 468 23 علوم اإلعالمية

 الشبكات والخدمات اإلعالمية 

 تطوير أنظمة المعلومات 

 األنظمة المحمولة والجوالة 

للدراسات التكنولوجية المعهد العالي 

 بالشرقية

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

11566 

 3336 4 رياضيات

 7788 46 علوم تجريبية

 6048 13 اقتصاد وتصرف

 1976 16 العلوم التقنية

 561 29 علوم اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة 

 تطوير أنظمة المعلومات 

  اإلعالميةالشبكات والخدمات 

 الملتيميديا وتطوير الواب 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
20566 

 3074 5 رياضيات

 9967 50 علوم تجريبية

 11387 14 اقتصاد وتصرف
 2568 18 العلوم التقنية

 668 32 علوم اإلعالمية

  اإلعالميةالشبكات والخدمات 

 الملتيميديا وتطوير الواب 

 تطوير أنظمة المعلومات 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بزغوان

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

21566 

 4671 4 رياضيات
 13815 38 علوم تجريبية

 10112 11 اقتصاد وتصرف

 4228 14 العلوم التقنية

 1121 24 علوم اإلعالمية

 الشبكات والخدمات اإلعالمية 

 األنظمة المحمولة والجوالة 

 تطوير أنظمة المعلومات 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 ببنزرت

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

22566 

 4195 4 رياضيات

 11973 38 علوم تجريبية

 9564 11 اقتصاد وتصرف

 3731 13 العلوم التقنية

 795 24 اإلعالمية علوم

 تطوير أنظمة المعلومات 

 الملتيميديا وتطوير الواب 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بقليبية

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

23566 

 5498 4 رياضيات
 14421 42 علوم تجريبية

 10459 12 اقتصاد وتصرف
 3724 15 العلوم التقنية

 1061 27 اإلعالميةعلوم 

 تطوير أنظمة المعلومات 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية 

 األنظمة المحمولة والجوالة 

 الملتيميديا وتطوير الواب 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسوسة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

30566 

 3938 5 رياضيات

 12068 50 علوم تجريبية

 5481 14 اقتصاد وتصرف

 2205 18 العلوم التقنية

 855 32 علوم اإلعالمية

 الشبكات والخدمات اإلعالمية 

 تطوير أنظمة المعلومات 

 الملتيميديا وتطوير الواب 

 لية واإلعالمية الصناعيةآلا 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالمهدية

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

31566 

 4845 4 رياضيات

 12155 38 علوم تجريبية
 7948 11 اقتصاد وتصرف

 4986 13 العلوم التقنية
 1093 24 علوم اإلعالمية

 الشبكات والخدمات اإلعالمية 

 األنظمة المحمولة والجوالة 

 تطوير أنظمة المعلومات 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بصفاقس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

40566 

 5187 6 رياضيات

 15395 60 علوم تجريبية

 11676 17 اقتصاد وتصرف

 355 22 العلوم التقنية

 1176 39 علوم اإلعالمية

 شبكات وأنظمة االتصاالت 

 سالمة الشبكات 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بقابس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

54566 

 - 3 رياضيات

 - 33 علوم تجريبية

 - 9 اقتصاد وتصرف
 - 12 العلوم التقنية

 - 21 علوم اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة 

 الملتيميديا وتطوير الواب 

 تطوير أنظمة المعلومات 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بجربة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

50566 

 7206 3 رياضيات
 15463 34 علوم تجريبية

 12094 10 اقتصاد وتصرف

 5645 12 العلوم التقنية

 1599 22 علوم اإلعالمية

 الشبكات والخدمات اإلعالمية 

 تطوير أنظمة المعلومات 

 الملتيميديا وتطوير الواب 

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية 

 بقبلي

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

51566 

 5879 11 رياضيات

 11865 120 علوم تجريبية

 - 34 اقتصاد وتصرف

 7466 43 العلوم التقنية

 2032 77 علوم اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية 

 تطوير أنظمة المعلومات 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بمدنين

 للدراسات التكنولوجيةإ.ع. 

52566 

 6332 6 رياضيات
 11802 59 علوم تجريبية

 7482 17 اقتصاد وتصرف
 7045 21 العلوم التقنية

 2236 38 علوم اإلعالمية
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 في تكنولوجيات اإلعالميةاإلجازة 

 سنوات )أمد( 3

 تطوير أنظمة المعلومات 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بتطاوين

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

53566 

 7304 3 رياضيات

 - 37 علوم تجريبية

 - 10 اقتصاد وتصرف

 - 13 العلوم التقنية

 1672 24 علوم اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات 

 الملتيميديا وتطوير الواب 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
60566 

 - 5 رياضيات

 15435 50 علوم تجريبية

 - 14 اقتصاد وتصرف

 7459 18 العلوم التقنية

 2036 32 علوم اإلعالمية

 الشبكات والخدمات اإلعالمية 

 الملتيميديا وتطوير الواب 

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي 

 بوزيد

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

61566 

 7201 10 رياضيات

 15277 104 علوم تجريبية

 11599 30 اقتصاد وتصرف

 7511 37 العلوم التقنية

 2247 67 اإلعالميةعلوم 

 الملتيميديا وتطوير الواب 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية 

 تطوير أنظمة المعلومات 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
62566 

 7394 4 رياضيات

 - 38 علوم تجريبية

 10933 11 اقتصاد وتصرف

 7454 14 العلوم التقنية

 2246 24 علوم اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات 

 الملتيميديا وتطوير الواب 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية 

 األنظمة المحمولة والجوالة 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالقيروان

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

70566 

 6755 6 رياضيات

 15323 60 علوم تجريبية

 12157 17 اقتصاد وتصرف

 6134 21 العلوم التقنية

 1899 38 علوم اإلعالمية

 الشبكات والخدمات اإلعالمية 

 األنظمة المحمولة والجوالة 

 تطوير أنظمة المعلومات 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالقصرين

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

71566 

 7372 4 رياضيات

 15135 46 علوم تجريبية

 12299 13 اقتصاد وتصرف

 7173 17 العلوم التقنية

 2189 30 علوم اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة 

 تطوير أنظمة المعلومات 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية 

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
80566 

 6591 5 رياضيات

 15559 50 علوم تجريبية

 12320 14 اقتصاد وتصرف

 6568 18 العلوم التقنية

 1851 32 علوم اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات 

 األنظمة المحمولة والجوالة 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية 

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة

 للدراسات التكنولوجيةإ.ع. 
81566 

 7020 3 رياضيات

 15329 32 علوم تجريبية

 11445 9 اقتصاد وتصرف

 7158 11 العلوم التقنية

 1985 20 علوم اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة 

 الملتيمديا وتطوير الواب 

 تطوير أنظمة المعلومات 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
82566 

 6081 3 رياضيات

 15352 34 علوم تجريبية

 8074 10 اقتصاد وتصرف

 4915 12 العلوم التقنية

 1215 22 علوم اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية 

 تطوير أنظمة المعلومات 

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية 

 بجندوبة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

83566 

 6853 3 رياضيات

 15485 29 علوم تجريبية

 12068 8 اقتصاد وتصرف

 6727 11 العلوم التقنية

 2024 19 علوم اإلعالمية

 اإلجازة في الهندسـة المدنية

 سنوات )أمد( 3

 البناء 

 األشغال العمومية 

 قيادة الحضائر 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
10568 

 3293 3 رياضيات

 5176 7 علوم تجريبية

 2833 74 العلوم التقنية

 912 1 علوم اإلعالمية

 البناء 

 التخطيط والتصرف في األشغال 

 البناء المعدني 

 البنية التحتية 

 الهندسة المائية 

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران 

 والبنيان

 جامعة قرطاج

11568 

 3143 4 رياضيات

 4679 8 علوم تجريبية

 3535 87 العلوم التقنية

 571 1 علوم اإلعالمية

 والجغرفة الرقمية قيس األراضي 

 البناء 

  العموميةاألشغال 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
20568 

 3628 3 رياضيات

 5421 6 علوم تجريبية

 2771 70 العلوم التقنية

 768 1 علوم اإلعالمية

 البناء 

 الجسور والطرقات 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بسوسة

 سوسةجامعة 

30568 

 3237 3 رياضيات

 4901 6 علوم تجريبية

 2305 70 العلوم التقنية

 1043 1 علوم اإلعالمية
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 المدنيةاإلجازة في الهندسـة 
 سنوات )أمد( 3

 البناء 

 األشغال العمومية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بصفاقس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

40568 

 3546 2 رياضيات

 5969 4 علوم تجريبية

 3755 43 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 البناء 

 األشغال العمومية 

  والجغرفة الرقميةقيس األراضي 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بمدنين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

50568 

 4741 3 رياضيات

 4114 6 علوم تجريبية

 6791 70 العلوم التقنية

 1950 1 علوم اإلعالمية

 البناء 

 أشغال عمومية 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

51568 

 4573 2 رياضيات

 7672 4 علوم تجريبية

 3973 49 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 البناء 

 األشغال العمومية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بقفصة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

60568 

 5610 4 رياضيات

 7129 8 تجريبيةعلوم 

 5526 87 العلوم التقنية

 874 1 علوم اإلعالمية

 البناء 

 األشغال العمومية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بتوزر

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

61568 

 5462 3 رياضيات

 9659 6 علوم تجريبية

 7488 61 العلوم التقنية

 1723 1 علوم اإلعالمية

  

 البناء 

 األشغال العمومية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسليانة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
80568 

 4490 2 رياضيات

 7625 5 علوم تجريبية

 6051 52 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 اإلجازة في ھندسة األساليب

 سنوات )أمد( 3

  الغذائيةاألساليب 

 األساليب الكيميائية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 ببنزرت )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
20597 

 6129 8 رياضيات

 9125 68 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 األساليب الغذائية 

 األساليب الكيميائية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 للدراسات التكنولوجية(بزغوان )إ.ع.
21597 

 6916 8 رياضيات

 12405 72 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 األساليب الغذائية 
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بقليبية )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
22597 

 6433 4 رياضيات

 8898 36 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 األساليب الكيميائية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

بقصر ھالل )إ.ع.للدراسات 

 التكنولوجية(

30597 

 6409 8 رياضيات

 14378 72 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 ساليب الغذائيةاأل 

 األساليب الكيميائية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 للدراسات التكنولوجية(بصفاقس )إ.ع.
40597 

 6811 4 رياضيات

 13770 32 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 األساليب الكيميائية 
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 (إ.ع.للدراسات التكنولوجية)بقابس 
50597 

 6479 7 رياضيات

 14244 65 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 األساليب الغذائية 
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 (إ.ع.للدراسات التكنولوجية) بقبلي
51597 

 6608 9 رياضيات

 15355 81 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 األساليب الغذائية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسيدي بوزيد

 ) إ.ع.للدراسات التكنولوجية(

60597 

 6832 11 رياضيات

 15576 95 علوم تجريبية

 - 1 العلوم التقنية

 اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

 سنوات )أمد( 3

 التصميم والتصنيع الميكانيكي 

 الصيانة الصناعية 

 البناء المعدني 

 يةالبالستيك اتصناعال 

 الميكاترونيك 

 الطاقية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 برادس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

10570 

 3350 6 رياضيات

 4775 10 علوم تجريبية

 1534 123 العلوم التقنية

 850 1 علوم اإلعالمية

 التصميم والتصنيع الميكانيكي 

 الصيانة الصناعية 

 الطاقية 

 التكنولوجية بنابلالمعهد العالي للدراسات 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
20570 

 4035 4 رياضيات

 9697 6 علوم تجريبية

 2450 79 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 التصميم والتصنيع الميكانيكي 

 الصيانة الصناعية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 ببنزرت

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

22570 

 4412 2 رياضيات

 8182 4 علوم تجريبية

 3487 53 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 التصميم والتصنيع الميكانيكي 

 الصيانة الصناعية 

 الصناعات البالستيكية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسوسة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

30570 

 5438 4 رياضيات
 10068 7 علوم تجريبية
 3099 88 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية
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 اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
 سنوات )أمد( 3

 التصميم والتصنيع الميكانيكي 

 الصيانة الصناعية 

 الطاقية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بقصر ھالل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

31570 

 4769 2 رياضيات

 10082 3 علوم تجريبية

 3731 35 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 التصميم والتصنع الميكانيكي 

 الصيانة الصناعية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالمهدية

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

32570 

 4922 4 رياضيات

 11160 7 علوم تجريبية

 3757 88 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 التصميم واالنتاج المندمج 

 اإلنتاجية 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

33570 

 4712 4 رياضيات
 8192 7 علوم تجريبية
 2499 88 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 التصميم والتصنيع الميكانيكي 

 الصيانة الصناعية 

 البناء المعدني 

 الطاقية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بصفاقس

 التكنولوجية إ.ع.للدراسات

40570 

 4590 5 رياضيات

 10265 8 علوم تجريبية

 3030 101 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 الصيانة الصناعية 

المعهد العالي للتصرف الصناعي 

 بصفاقس

 جامعة صفاقس

41570 

 - 2 رياضيات

 - 4 علوم تجريبية

 - 51 العلوم التقنية

 - 1 اإلعالميةعلوم 

 التصميم والتصنيع الميكانيكي 

 الصيانة الصناعية 

 البناء المعدني 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بقابس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

50570 

 5779 3 رياضيات

 13753 5 علوم تجريبية

 6196 64 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

  الصناعيةالصيانة 

 الميكاترونيك 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بجربة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

51570 

 6306 2 رياضيات
 12452 4 علوم تجريبية
 5074 53 العلوم التقنية

 1767 1 علوم اإلعالمية

 التصميم والتصنيع الميكانيكي 

 الصيانة الصناعية 

للدراسات التكنولوجية  المعهد العالى

 بقبلي

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

52570 

 14424 3 رياضيات

 - 5 علوم تجريبية

 7472 59 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 الصيانة الصناعية 

 الطاقية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بتطاوين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

53570 

 6835 2 رياضيات

 15550 4 علوم تجريبية

 7302 53 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 الصيانة الصناعية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بمدنين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

54570 

 - 4 رياضيات
 -  7 علوم تجريبية

 7464 92 العلوم التقنية
 - 1 علوم اإلعالمية

 اإلنتاجية 

 علوم وھندسة المواد 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 بقابسوالتكنولوجيا  

 قابسجامعة 

57570 

 - 3 رياضيات

 - 4 علوم تجريبية

 - 55 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 الهندسة الهيدروإلكتروميكانيك 
 بقابسلعلوم وتقنيات المياه المعهد العالي 

 جامعة قابس
56570 

 - 1 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 - 22 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 الصيانة الصناعية 

 الهياكل المعدنية والحدادة 

 الهندسة الهيدروإلكتروميكانيك 

 اإلنشاءات الميكانيكية والتصنيع 

الصناعية المعهد العالي للمنظومات 

 بقابس

 جامعة قابس

55570 

 6259 8 رياضيات
 12118 13 علوم تجريبية
 6351 168 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 التصميم والتصنيع الميكانيكي 

 البناء المعدني 

 الطاقية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بقفصة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

60570 

 4946 3 رياضيات
 15446 6 علوم تجريبية
 7486 70 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 الصيانة الصناعية 

 التصميم واإلنتاج المندمج 

 بقفصة كلية العلوم

 قفصةجامعة 
63570 

 7402 3 رياضيات

 14270 6 علوم تجريبية

 7503 70 العلوم التقنية

 - 1 اإلعالميةعلوم 

 صيانة اآلليات الثقيلة 

 صيانة السيارات 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 بقفصةوالتكنولوجيا  

 قفصةجامعة 

64570 

 - 7 رياضيات

 - 13 علوم تجريبية

 - 158 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 الصيانة الصناعية 

 الميكاترونيك 

 الطاقية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بتوزر

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

61570 

 7329 2 رياضيات
 1469/8 4 علوم تجريبية
 7489 53 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية
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 اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

 سنوات )أمد( 3

 التصميم والتصنيع الميكانيكي 

 الصيانة الصناعية 

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية 

 بسيدي بوزيد

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

62570 

 - 5 رياضيات

 15511 9 علوم تجريبية

 7475 116 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 التصميم والتصنيع الميكتنيكي 

 الصيانة الصناعية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالقيروان

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

70570 

 6294 5 رياضيات

 14469 9 علوم تجريبية

 6191 117 العلوم التقنية

 1756 1 اإلعالميةعلوم 

 التصميم والتصنيع الميكانيكي 

 الصيانة الصناعية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالقصرين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

71570 

 7218 4 رياضيات

 14902 6 علوم تجريبية

 7512 81 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 اإلنتاجية 

 العالي للعلوم التطبيقيةالمعهد 

 بالقصرينوالتكنولوجيا  

 جامعة القيروان

73570 

 - 5 رياضيات

 - 8 علوم تجريبية

 - 99 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 التصميم واإلنتاج المندمج 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بالقيروان 

 جامعة القيروان

72570 

 7363 10 رياضيات

 15097 18 علوم تجريبية

 7066 229 العلوم التقنية

 1912 3 علوم اإلعالمية

 التصميم والتصنيع الميكانيكي 

 البناء المعدني 

 الصيانة الصناعية 

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية 

 بالكاف

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

80570 

 6443 4 رياضيات

 13579 7 علوم تجريبية

 6122 88 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 التصميم والتصنيع الميكانيكي 

 الصيانة الصناعية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسليانة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

81570 

 6703 4 رياضيات

 14301 7 علوم تجريبية

 6288 88 العلوم التقنية

 2152 1 علوم اإلعالمية

 التصميم والتصنيع الميكانيكي 

 الصيانة الصناعية 

 تكنولوجيات الخشب 

للدراسات التكنولوجية  العاليالمعهد 

 بجندوبة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

82570 

 7178 4 رياضيات

 14524 7 علوم تجريبية

 6550 85 العلوم التقنية

 - 1 اإلعالميةعلوم 

 التصميم والتصنيع الميكانيكي 

 الصيانة الصناعية 

 الميكاترونيك 

 تكنولوجيات الخشب 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بباجة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

83570 

 5762 3 رياضيات

 11472 5 علوم تجريبية

 4287 57 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة
 سنوات )أمد( 3

 الكهرباء الصناعية 

 اآللية واإلعالمية الصناعية 

  الكهربائية األنظمةصيانة 

 سالمة األنظمة الكهربائية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 برادس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

10571 

 3025 3 رياضيات

 7582 7 علوم تجريبية

 1683 74 العلوم التقنية

 1106 1 علوم اإلعالمية

 الكهرباء الصناعية 

 اإللكترونيك الصناعي 

 اآللية واإلعالمية الصناعية 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
20571 

 4621 4 رياضيات

 10073 7 علوم تجريبية

 2804 78 التقنيةالعلوم 

 992 1 علوم اإلعالمية

 الكهرباء الصناعية 

 اإللكترونيك الصناعي 

 اآللية واإلعالمية الصناعية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بنزرتب

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

21571 

 5278 4 رياضيات

 11958 7 علوم تجريبية

 3743 78 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 اآللية واإلعالمية الصناعية 

 صيانة األنظمة الكهربائية 

 الكهرباء الصناعية 

 االلكترونيك الصناعي 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسوسة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

30571 

 4815 4 رياضيات

 8749 8 علوم تجريبية

 3304 87 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 الكهرباء الصناعية 

 اآللية واإلعالمية الصناعية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالمهدية

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

31571 

 5267 4 رياضيات

 13544 8 علوم تجريبية

 3704 87 العلوم التقنية

 1345 1 علوم اإلعالمية

  الكهرباء الصناعية 

 اآللية واإلعالمية الصناعية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بقابس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

50571 

 5665 3 رياضيات

 10473 6 علوم تجريبية

 4790 63 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 الكهرباء الصناعية 

  الصناعيةاآللية واإلعالمية 

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية 

 بقبلي

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

51571 

 - 5 رياضيات

 - 9 علوم تجريبية

 7319 99 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية
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 اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة
 سنوات )أمد( 3

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بجربة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

52571

 27323 رياضيات

 15510 5 علوم تجريبية

 6316 52 العلوم التقنية

 1655 1 علوم اإلعالمية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بقفصة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

60571

 55950 رياضيات

 12155 10 علوم تجريبية

 7462 104 العلوم التقنية

 -1 علوم اإلعالمية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 الكهرباء الصناعية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية 

 بسيدي بوزيد

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

61571 

 117174 رياضيات

 10436 21 علوم تجريبية

 7508 230 العلوم التقنية

 -3 علوم اإلعالمية

 

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بتوزر

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

62571

 45759 رياضيات

 10265 8 علوم تجريبية

 7485 87 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 الكهرباء الصناعية 

  الصناعيةاآللية واإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالقيروان

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

70571

 56536 رياضيات

 14639 10 علوم تجريبية

 6339 106 العلوم التقنية

 2795 1 علوم اإلعالمية

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

العالي للدراسات التكنولوجية  المعهد

 بالقصرين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

71571

 7399 4 رياضيات

 15282 7 علوم تجريبية

 7493 80 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بباجة

 للدراسات التكنولوجيةإ.ع.

80571

 5848 3 رياضيات

 15001 6 علوم تجريبية

 5196 70 العلوم التقنية

 2087 1 علوم اإلعالمية

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية 

 اإللكترونيك الصناعي

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بجندوبة

 التكنولوجية إ.ع.للدراسات

81571

 7203 3 رياضيات

 13717 7 علوم تجريبية

 6702 75 العلوم التقنية

 2232 1 علوم اإلعالمية

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسليانة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

82571

 26270 رياضيات

 14539 5 علوم تجريبية

 6331 52 العلوم التقنية

 2168 1 علوم اإلعالمية

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بالكاف

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

83571

 26047 رياضيات

 12452 5 علوم تجريبية

 6897 52 العلوم التقنية

 1856 5 علوم اإلعالمية

 اإلجازة في علوم وتكنولوجيات

 المعلومات واالتصاالت

 سنوات )أمد( 3

  االتصاالت وأنظمةشبكات

 سالمة الشبكات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 في المواصالت بتونس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

10572

 263364 رياضيات

 7000 34 علوم تجريبية

 1363 13 العلوم التقنية

 456 13 علوم اإلعالمية

 اإلجازة في تكنولوجيات

 المعلومات واالتصاالت
 سنوات )أمد( 3

 معالجة اإلشارة والملتيميديا 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

12573

 -15 رياضيات

 - 20 علوم تجريبية

 - 8 العلوم التقنية

 - 8 علوم اإلعالمية

 االتصاالت 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بماطر 

 جامعة قرطاج

20573

 126901 رياضيات

 15565 16 علوم تجريبية

 5866 6 العلوم التقنية

 1281 6 علوم اإلعالمية

 االتصاالت

 المعلومات لتكنولوجيا العالي المعهد

 السدرية ببرج واالتصال

 جامعة قرطاج

11573

 -18 رياضيات

 - 24 علوم تجريبية

 - 9 العلوم التقنية

 - 9 علوم اإلعالمية

  اإلتصاالت
 كلية العلوم ببنزرت

جامعة قرطاج
21573

 144904 رياضيات

 12851 19 علوم تجريبية

 3748 7 التقنيةالعلوم 

 1290 7 علوم اإلعالمية

 أو حس  نوع البكالوريا حس  الجامعات  اطالع على دليل التوجيه الجامعي مبوبلمترشح االل يمكن
وكذلك في صيغة دليل تفاعلي على الموقع www.orientation.tn التوجيه الجامعي موقععلى 

www.guide-orientation.rnu.tn

http://www.orientation.tn/
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 تكنولوجيات اإلجازة في 

 المعلومات واالتصاالت
 سنوات )أمد( 3

 االتصاالت 

 المعهد العالي لإلعالمية و تقنيات االتصال 

 بحمام سوسة

 جامعة سوسة

30573 

 4460 27 رياضيات

 10247 36 علوم تجريبية

 1665 13 العلوم التقنية

 1157 13 علوم اإلعالمية

 منظومات معالجة وتحليل المعلومة 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 التكنولوجيا بالمهديةو 

 جامعة المنستير

31573 

 6555 18 رياضيات

 11864 24 علوم تجريبية

 3390 9 العلوم التقنية

 1869 9 علوم اإلعالمية

 شبكات وأنترنات األشياء 

المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات 

 بالمنستير

 جامعة المنستير

33573 

 5030 30 رياضيات

 11756 40 تجريبيةعلوم 

 2772 15 العلوم التقنية

 977 15 علوم اإلعالمية

 االتصاالت 

 الشبكات وأنترنات األشياء 

المدرسة الوطنية لإللكترونيك واالتصاالت 

 جامعة صفاقس  -بصفاقس
40573 

 3025 14 رياضيات

 6635 18 علوم تجريبية

 977 7 العلوم التقنية

 1269 7 اإلعالميةعلوم 

 معالجة االشارة والملتيميديا 

 المعهد العالي لإلعالمية 

 والملتيميديا بقابس

 جامعة قابس

51573 

 7359 58 رياضيات

 15213 78 علوم تجريبية

 3973 29 العلوم التقنية

 1883 29 علوم اإلعالمية

 االتصاالت 
 المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 قابسجامعة 
52573 

 7367 13 رياضيات

 15243 18 علوم تجريبية

 7497 7 العلوم التقنية

 2164 7 علوم اإلعالمية

 االتصاالت 
 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
60573 

 7148 26 رياضيات

 14106 35 علوم تجريبية

 7307 13 العلوم التقنية

 1724 13 اإلعالميةعلوم 

 اإلجازة في ھندسة النسيج
 سنوات )أمد( 3

 صناعات النسيج 

 صناعات المالبس 

  صناعات التجويدennoblissement 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بقصر ھالل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

30574 

 7282 13 رياضيات

 14340 22 علوم تجريبية

 - 1 اقتصاد وتصرف

 6570 54 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

العمليات اإلجازة في ھندسة 

 الصناعية
 سنوات )أمد( 3

 كيمياء صناعية 

 ھندسة كيميائية 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 بقابسو التكنولوجيا 

 قابسجامعة 

50576 

 - 9 رياضيات

 - 9 علوم تجريبية

 - 10 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 الصناعيةهندسة الاإلجازة في 
 سنوات )أمد( 3

 لوجستية العمليات الدولية 

 لوجستية صناعية 

 لوجستية التوزيع 

المعهد العالي للنقل وخدمات اإلتصال 

 بسوسة

 جامعة سوسة

30577 

 - 36 رياضيات

 - 36 علوم تجريبية

 - 42 العلوم التقنية

 - 6 اإلعالمية علوم

 إدارة النظم الصناعية 

 إتقان وإدارة الجودة 

المعهد العالي للتصرف الصناعي 

 جامعة صفاقس - بصفاقس
40577 

 - 22 رياضيات

 - 22 علوم تجريبية

 - 25 العلوم التقنية

 - 4 علوم اإلعالمية

 في تكنولوجيا اإلجازة في 

 وھندسة النقل

 سنوات )أمد( 3

 النقل البحري 

 النقل البري 

المعهد العالي للنقل وخدمات اإلتصال 

 بسوسة

 جامعة سوسة

30580 

 6461 20 رياضيات

 11349 21 علوم تجريبية

 4524 27 العلوم التقنية

 اإلجازة في الهندسة اللوجستية

 سنوات )أمد( 3

 تشخيص وصيانة أنظمة النقل 

االتصال المعهد العالي للنقل و خدمات 

 بسوسة

 جامعة سوسة

30672 

 5418  8 رياضيات
 9906 10 علوم تجريبية
 4413 20 العلوم التقنية

 1455 2 علوم اإلعالمية

 اللوجستية الصناعية 

المعهد العالي للتصرف الصناعي 

 بصفاقس

 جامعة صفاقس

40672 

 7407 15 رياضيات
 12153  19 علوم تجريبية
 5856 36 العلوم التقنية

 1866 4 علوم اإلعالمية

 علوم النقلاإلجازة في 

 سنوات )أمد( 3

 النقل والتخطيط الحضري 

 شؤون البحرية والموانئ 

المعهد العالي للنقل وخدمات اإلتصال 

 بسوسة

 جامعة سوسة

30673 

 - 16 رياضيات

 - 16 علوم تجريبية

 - 16 اقتصاد وتصرف

 - 16 العلوم التقنية

 - 16 علوم اإلعالمية

 التخطيط وتنظيم النقل 

المعهد العالي للتصرف الصناعي 

 بصفاقس

 جامعة صفاقس

40673 

 - 6 رياضيات

 - 6 علوم تجريبية

 - 6 اقتصاد وتصرف

 - 6 العلوم التقنية

 - 6 علوم اإلعالمية
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 الطاقيةالهندسة اإلجازة في 

 سنوات )أمد( 3

 الطاقية والمحيط 

المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

10603 

 6007 5 رياضيات

 12214 28 تجريبيةعلوم 

 3752 10 العلوم التقنية

 والتكييف التبريد 
 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20603 

 5480 3 رياضيات

 14555 19 علوم تجريبية

 4950 7 العلوم التقنية

 والتكييف التبريد 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بسوسة 

 جامعة سوسة

30603 

 5942 6 رياضيات

 11707 33 علوم تجريبية

 3752 12 العلوم التقنية

  الطاقة المتجددة 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 بالقيروانوالتكنولوجيا  

 القيروانجامعة 

70603 

 - 16 رياضيات

 - 85 علوم تجريبية

 - 30 العلوم التقنية

 الطاقية والمحيط 

 العالي للعلوم التطبيقيةالمعهد 

 بقابسوالتكنولوجيا  

 قابسجامعة 

50603 

 - 3 رياضيات

 - 18 علوم تجريبية

 - 6 العلوم التقنية

 الهندسة الطاقية 
 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60603 

 7338 4 رياضيات

 15543 19 علوم تجريبية

 6563 7 العلوم التقنية

الهندسة الحرارية اإلجازة في 

 والطاقات المتجددة

 سنوات )أمد( 3

 ھندسة حرارية وطاقات  متجددة 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بتطاوين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50604 

 7266 12 رياضيات

 15524 46 علوم تجريبية

 4669 19 العلوم التقنية

 اإلجازة في اإللكترونيك 

 والكهروتقنية واآللية

 سنوات )أمد( 3

 اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

11629 

 3735 9 رياضيات

 9054 10 علوم تجريبية

 1434 30 العلوم التقنية

 871 1 علوم اإلعالمية

 النظم المحمولة 
 المعهد العالي لإلعالمية 

 جامعة تونس المنار
12629 

 - 11 رياضيات

 - 12 علوم تجريبية

 - 36 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 اآللية واإلعالمية الصناعية 
 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20629 

 6265 9 رياضيات

 10963 10 علوم تجريبية

 3691 29 التقنيةالعلوم 

 - 1 علوم اإلعالمية

 النظم المحمولة 

 اآللية واإلعالمية الصناعية 

 إلكترونيك السيارات 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بماطر 

 جامعة قرطاج

21629 

 6689 22 رياضيات

 13853 24 علوم تجريبية

 5123 72 العلوم التقنية

 - 2 اإلعالميةعلوم 

 اآللية واإلعالمية الصناعية 

 المعلومات لتكنولوجيا العالي المعهد

 السدرية ببرج واالتصال

 جامعة قرطاج
10629 

 - 11 رياضيات

 - 12 علوم تجريبية

 - 36 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 القياس  واألدواتية والمترولوجيا 

 النظم المحمولة 

المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات 

 بالمنستير

 جامعة المنستير

33629 

 - 11 رياضيات

 - 12 علوم تجريبية

 - 36 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 اآللية واإلعالمية الصناعية 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 بالمهديةو التكنولوجيا  

 المنستيرجامعة 

34629 

 - 7 رياضيات

 - 8 علوم تجريبية

 - 24 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 النظم المحمولة 

 اإللكترونيك الصناعي 

 القياس واألدواتية والمترولوجيا 

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
32629 

 5211 27 رياضيات

 8325 30 علوم تجريبية

 2765 90 العلوم التقنية

 - 3 علوم اإلعالمية

 النظم المحمولة 

 اإللكترونيك الصناعي 

 اآللية واإلعالمية الصناعية 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بسوسة 

 جامعة سوسة

30629 

 5872 27 رياضيات

 7963 30 علوم تجريبية

 2245 90 العلوم التقنية

 1095 3 علوم اإلعالمية

 الطاقات الكهلربائية المتجددة 

 النظم المحمولة 

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا 

 بحمام سوسة

 جامعة سوسة

31629 

 6041 13 رياضيات

 11655 14 علوم تجريبية

 2709 42 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية
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 اإلجازة في اإللكترونيك 

 والكهروتقنية واآللية
 سنوات )أمد( 3

 األنظمة الكهربائية 

 اآللية واإلعالمية الصناعية 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40629 

 7212 10 رياضيات

 14845 12 تجريبيةعلوم 

 3971 35 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 اآللية واإلعالمية الصناعية 

المعهد العالي للتصرف الصناعي 

 بصفاقس

 جامعة صفاقس

41629 

 7324 10 رياضيات

 14054 11 علوم تجريبية

 3234 33 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 اإللكترونيك  واإلعالمية الصناعية 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 بقابسو التكنولوجيا  

 قابسجامعة 

52629 

 - 6 رياضيات

 - 7 علوم تجريبية

 - 20 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 الطاقات الكهلربائية المتجددة 

 اإللكترونيك الصناعي 

  والشبكات الصناعيةالنظم اآللية 

المعهد العالي للمنظومات الصناعية 

 بقابس

 جامعة قابس

50629 

 7376 20 رياضيات

 15556 22 علوم تجريبية

 6472 65 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 واإلعالمية صناعية اآللية 
 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
51629 

 7297 10 رياضيات

 14159 11 تجريبية علوم

 6900 34 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 األنظمة الكهروبائية 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 بقفصةوالتكنولوجيا 

 قفصةجامعة 

60629 

 - 6 رياضيات
 - 7 علوم تجريبية
 - 26 العلوم التقنية

 - 1 علوم اإلعالمية

 الصناعي اإللكترونيك 

 اآللية واإلعالمية الصناعية 

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
61629 

 - 16 رياضيات

 - 18 علوم تجريبية

 - 54 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 األنظمة الكهربائية 

 اآللية واإلعالمية الصناعية 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 بالقيروانوالتكنولوجيا 

 جامعة القيروان

70629 

 7404 23 رياضيات

 15554 26 علوم تجريبية

 6334 78 العلوم التقنية

 - 3 علوم اإلعالمية

 األنظمة الكهربائية 

 المحمولة النظم 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 بالقصرينوالتكنولوجيا 

 جامعة القيروان

71629 

 6595 20 رياضيات

 15188 23 علوم تجريبية

 7451 68 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 اإلجازة في اإللكتروميكانيك

 سنوات )أمد( 3

  السياراتميكاترونيك 

  الصناعيميكاترونيك 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة
30671 

 5872 18 رياضيات

 7963 22 علوم تجريبية

 1245 58 العلوم التقنية

 1095 2 علوم اإلعالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظم الدراسات الهندسية كما يلي :
وتعد هذه المراحل التحضيرية تدوم سنتين تدرس أثناءهما البرامج نفسها حسب االختصاص بمختلف المؤسسات الجامعية المحتضنة لمراحل تحضيرية،  المراحل التحضيرية:

  .مرحلة تكوين المهندسينالطالب الجتياز المناظرات الوطنية للدخول إلى 
ي إحدى المناظرات الوطنية الموحدة أو المشاركة عن طري  المناظرات الخصوصية التي تنظم سنويا في سنوات ويدخلها الطالب على إثر النجاح ف 3: تدوم مرحلة التخصص

 . الغرض
 جيولوجيا(:  -مرحلة تحضيرية )اختصاص بيولوجيا 

 المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس
 بمجاز الباب للمهندسينالمدرسة العليا  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 التونسية للتقنياتالمدرسة 
 المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
 المدرسة الوطنية لإللكترونيك واالتصاالت بصفاقس اإلعالميةالمدرسة الوطنية لعلوم  المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت
 بمجاز الباب للمهندسينالمدرسة العليا  .المدرسة العليا للمواصالت بتونس المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
 للصناعات الغذائية بتونسالمدرسة العليا  المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء  المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة
 والطبيعيات بتونس

 المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات 
 المتقدمة ببرج السدرية

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

 www.cningenieur.rnu.tnالدراسات الهندسية  
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 الهندسة المعمارية

 سنوات 6
 الهندسة المعمارية 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 

 والتعمير بتونس

 جامعة قرطاج

10203 

 2028 80 رياضيات

 1782 72 علوم تجريبية

 540 40 علوم التقنيةال

 462 8 علوم اإلعالمية

 - 1 اقتصاد وتصرف

 - 1 آداب

 17 1 رياضة

 والتهيئةالتعمير اإلجازة في 
 سنوات )أمد( 3

  والتهيئةالتعمير 

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة 

 والعمران والبنيان

 جامعة قرطاج

10244 

 6377 16 رياضيات

 6262 16 علوم تجريبية

 - 6 اقتصاد وتصرف

 - 41 العلوم التقنية

 - 1 آداب

 مرحلة تحضيرية مندمجة:

 إعالمـيـة - فيزياء  -رياضيات 
 سنوات 3سنتان + 

  إعالمية -فيزياء  -رياضيات 

المعهد الوطني للعلوم التطبـيقية 

 والتكنولوجيا بتونس 

 ( )   جامعة قرطاج
10520 

 701 170 رياضيات

 956 119 علوم تجريبية

 49 17 علوم التقنيةال

 60 34 علوم اإلعالمية

 مرحلة تحضيرية مندمجة:

 بـيـولوجيا تطبيقية    -كـيـمـيـاء 
 سنـوات 3سنـتـان+ 

  بيولوجيا تطبيقية -كيمياء 

المعهد الوطني للعلوم التطبـيقية 

 والتكنولوجيا بتونس 

 ( )   جامعة قرطاج
10521 

 2040 29 رياضيات

 1533 118 علوم تجريبية

 مرحلة تحضيرية مندمجة
 سنوات 3سنتان +

  إعالمية -فيزياء  -رياضيات 

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء 

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

10518 

 - 18 رياضيات

 - 18 علوم تجريبية

 - 12 علوم التقنيةال

 - 12 علوم اإلعالمية

مرحلة تحضيرية مندمجة 

 )علمية(

 سنوات 3سنتان + 

 )مرحلة تحضيرية مندمجة )علمية 

الـعـالــي للعلوم التطبـيـقـيـة المعهد 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة
(   ) 

30519 

 1973 63 رياضيات

 2161 58 علوم تجريبية

 319 32 علوم التقنيةال

 224 27 علوم اإلعالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( )   المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  (INSAT)  www.insat.rnu.tn 

 يؤمن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تكوينا هندسيا كالتالي:

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

 الجذعين المشتركين:

هييذا الجييذع بااللتحيياق بداييية ميين السيينة الثانييية باحييدى الشييعب التالييية: إعالمييية صييناعية وتحكييم ، أدواتييية  : يسييمح (MPI)فيزييياء وإعالمييية  –رياضيييات  ( أ

 وصيانة صناعية، شبكات إعالمية واتصاالت، هندسة البرمجيات.

 ن: كيمياء صناعية أوبيولوجيا صناعية.: يسمح هذا الجذع بااللتحاق بداية من السنة الثانية باحدى الشعبتين التاليتي(CBA)بيولوجيا تطبيقية  –كيمياء  ( ب

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

 مناظرة تفتح للطلبة المسجلين في المرحلة التحضيرية المندمجة.

 لعالي والبحث العلمي وحسب الحاجيات، ضبط قائمة الشعب المعنية بهذه المناظرة، عدد البقاع المفتوحة يتم كل سنة، بقرار من وزير التعليم ا

 بالنسبة إلى كل شعبة وشروط المشاركة ومعايير التقييم.

 بمرحلة تكوين المهندسين يمكنهم مواصلة الدراسة بالمعهد للحصول على شهادة اإلجازة  الطلبة الذين لم يتم التصريح بقبولهم لإللتحاق

 التطبيقية في ستّة اختصاصات مختلفة.

هندسة النظم  -تكوينا هندسيا في االعالمية والتكنلوجيا الرقمية )هندسة البرمجيات ونظم المعلومات  كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونستؤمن 

 :هندسة الفيزياء والنمذجة الرقمية( يتم التكوين فيه كالتالي -اإللكترونيك المدمجة  –علوم البيانات  –االعالمية 

 :واحدةيسمح بالرسوب فيها مرة  تدوم سنتين مرحلة تحضيرية مندمجة .1

 (PI)وإعالمية–فيزياء( او MI) وإعالمية–رياضيات السنة الثانيةMPI))          (2 )مية الفيزياء وإع –رياضياتالسنة األولى (  1)

عليها خالل السنتين  : يتم القبول للدراسة بهذه المرحلة عن طريق مناظرة بالملفات حسب النتائج المتحصلمرحلة تكوين للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس .2

% الذين لم يتم التصريح بقبولهم لاللتحاق بمرحلة تكوين المهندسين 20%  وبالنسبة لبقية الطلبة 80التحضيريتين للطلبة الذين اجتازوا بنجاح السنة الثانية في حدود 

 للحصول على شهادة اإلجازة في اإلعالمية او اإللكترونيك حسب اختيار الطالب.والذين أتموا بنجاح السنة الثانية من المرحلة التحضيرية يمكنهم مواصلة الدراسة بالكلية 
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 مرحلـة تحضيـريـة )علـمـيــة(

 سنـوات 3سنـتـان+ 

  ( ) 

 

 

 

()   الشروط 71نظر صفحة أ :

العامة للدراسة بالمراحل التحضيرية 

 ولدخول مدارس الهندسة.

 

  فيزياء -رياضيات 

  كيمياء  -فيزياء 

 المعهد التحضيري للدراسات 

 الهندسية بتونس

 جامعة تونس

10522 

 1850 249 رياضيات

 2224 176 علوم تجريبية

 106 4 اإلعالميةعلوم 

  فيزياء -رياضيات 

  كيمياء -فيزياء 

 المعهد التحضيري للدراسات 

 الهندسية بالمنار

 جامعة تونس المنار

11522 

 1855 145 رياضيات

 1889 103 علوم تجريبية

 171 3 علوم اإلعالمية

  فيزياء -رياضيات 

  كيمياء -فيزياء 

 المعهد التحضيري للدراسات 

 الهندسية بنابل

 جامعة قرطاج

20522 

 2288 145 رياضيات

 2603 103 علوم تجريبية

 316 3 علوم اإلعالمية

  فيزياء -رياضيات 

  كيمياء -فيزياء 

 المعهد التحضيري للدراسات 

 الهندسية ببنزرت

 جامعة قرطاج

21522 

 3423 174 رياضيات

 4192 123 علوم تجريبية

 629 3 اإلعالميةعلوم 

  فيزياء -رياضيات 

  كيمياء -فيزياء 

 المعهد التحضيري للدراسات 

 الهندسية بالمنستير

 جامعة المنستير

30522 

 2417 160 رياضيات

 2143 113 علوم تجريبية

 1186 3 علوم اإلعالمية

  فيزياء -رياضيات 

  كيمياء -فيزياء 

 كلية العلوم بالمنستير

 المنستيرجامعة 
32522 

 4038 116 رياضيات

 4092 82 علوم تجريبية

 463 1 علوم اإلعالمية

  فيزياء -رياضيات 

  كيمياء -فيزياء 

 المدرسة العليا للعلوم 

 والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة

33522 

 3953 116 رياضيات

 3813 82 علوم تجريبية

 535 2 علوم اإلعالمية

  فيزياء -رياضيات 

  كيمياء -فيزياء 

 المعهد التحضيري 

 للدراسات الهندسية بصفاقس

 جامعة صفاقس

40522 

 2704 191 رياضيات

 2766 135 علوم تجريبية

 283 3 علوم اإلعالمية

  فيزياء -رياضيات 

  كيمياء -فيزياء 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
41522 

 5948 116 رياضيات

 5993 82 علوم تجريبية

 1479 2 علوم اإلعالمية

  فيزياء -رياضيات 

  كيمياء -فيزياء 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 و التكنولوجيا بقابس

 جامعة قابس

50522 

 6894 104 رياضيات

 8359 74 علوم تجريبية

 632 2 علوم اإلعالمية

  فيزياء -رياضيات 

  كيمياء -فيزياء 

 المعهد التحضيري للدراسات 

 الهندسية بقفصة

 جامعة قفصة

60522 

 7277 64 رياضيات

 9225 45 علوم تجريبية

 1071 1 علوم اإلعالمية

  فيزياء -رياضيات 

  كيمياء -فيزياء 

 المعهد التحضيري للدراسات

 الهندسية بالقيروان 

 جامعة القيروان

70522 

 5845 79 رياضيات

 6609 56 تجريبيةعلوم 

 1356 1 علوم اإلعالمية

 مرحلـة تحضيـرية علـمـيــة

 فيزياء(  -)رياضيات

 سنـوات 3سنـتـان+ 
  ( )   

  فيزياء -رياضيات 

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء 

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

12522 

 2363 23 رياضيات

 3116 16 علوم تجريبية

 486 1 علوم اإلعالمية

  فيزياء -رياضيات 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بالمهدية 

 جامعة المنستير

31522 

 5161 77 رياضيات

 7738 54 علوم تجريبية

 620 1 علوم اإلعالمية

 مـرحلـة تحضيـرية علـمـيــة

   ( )  كيمياء(  -)فيزياء

 سنـوات 3سنـتـان + 

 

  كيمياء -فيزياء 

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء 

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

13522 

 9074 23 رياضيات

 2931 16 علوم تجريبية

 548 1 علوم اإلعالمية

 

 

 

 

 

 

 

  

تكوين يمكن الطلبة من اكتساب األسس العلمية النظرية وأساسيات االعالمية للدخول لمرحلة تكوين المهندسين في  المرحلة التحضيرية المندمجة العلمية: (1

لطالب خالل السنة ( سداسيات حيث يتلقى ا04االعالمية الصناعية أو هندسة البرمجيات. تدوم الدراسة بالمرحلة التحضيرية المندمجة العلمية أربعة )

في اإلعالمية  األولى تكوينا عاما في الرياضيات والفيزياء وااللكترونيك واالعالمية والعلوم االنسانية )انقليزية وفرنسية وحقوق االنسان( ثم يتخصص

 واإلعالمية الصناعية خالل السنة الثانية.

: يتم القبول للدراسة بهذه المرحلة عن طريق مناظرة بالملفات حسب النتائج المتحصل عليها خالل مرحلة تكوين للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس (2

الذين لم يتم %( 20% كحد أقصى( وبالنسبة لبقية الطلبة )80السنتين التحضيريتين للطلبة الذين اجتازوا بنجاح امتحان آخر السنة الثانية )في حدود 

تكوين المهندسين والذين أتموا بنجاح السنة الثانية من المرحلة التحضيرية يمكنهم مواصلة الدراسة بالمعهد للحصول  التصريح بقبولهم لإللتحاق بمرحلة

 على شهادة اإلجازة األساسية في االعالمية أو االجازة التطبيقية في االعالمية الصناعية.

 www.issatso.rnu.tn(   ISSATالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة )   (  )
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 مرحلة تحضيرية : 

  (1)بيولوجيا جيولوجيا 

 سنـوات 3سنـتـان+ 

T=FG  
 ( ) 

 بيولوجيا جيولوجيا 
المعهد العالى للدراسات التحضيرية في 

 البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة

 جامعة قرطاج

10832 
 2878 15 رياضيات

 5230 135 علوم تجريبية

 بيولوجيا جيولوجيا 
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء 

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

11832 
 3451 6 رياضيات

 4010 54 علوم تجريبية

 بيولوجيا جيولوجيا 
 الطبية للتكنولوجيات العالي المعهد

 المنارجامعة تونس  - بتونس
12832 

 3594 7 رياضيات

 6112 61 علوم تجريبية

 بيولوجيا جيولوجيا 
تحضيري للدراسات الهندسية المعهد ال

 جامعة قرطاج -  ببنزرت
20832 

 4278 8 رياضيات

 7538 72 علوم تجريبية

 بيولوجيا جيولوجيا 
ندسية المعهد التحضيري للدراسات اله

 جامعة صفاقس - بصفاقس
40832 

 4546 10 رياضيات

 8126 90 علوم تجريبية

 بيولوجيا جيولوجيا 
 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
41832 

 5651 10 رياضيات

 9945 90 علوم تجريبية

 بيولوجيا جيولوجيا 
 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 جامعة قابس - و التكنولوجيا بقابس 
50832 

 6084 6 رياضيات

 10452 58 علوم تجريبية

 مرحلة تحضيرية )تكنولوجيا( 

 سنـوات 3سنـتـان+ 

T=FG  
 ( ) 

 

 تكنولوجيا 
حضيري للدراسات الهندسية المعهد الت

 جامعة تونس المنار -  بالمنار
 610 250 علوم التقنيةال 10532

 تكنولوجيا 
لتحضيري للدراسات الهندسية المعهد ا

 جامعة قرطاج -  بنابل
 730 150 علوم التقنيةال 20532

 تكنولوجيا 
يري للدراسات الهندسية المعهد التحض

 جامعة المنستير -  بالمنستير
 936 210 علوم التقنيةال 30532

 تكنولوجيا 
تحضيري للدراسات الهندسية المعهد ال

 جامعة صفاقس  -  بصفاقس
 993 150 علوم التقنيةال 40532

 تكنولوجيا 
 للعلوم التطبيقيةالمعهد العالي 

 جامعة قابس  -  بقابس و التكنولوجيا 
 1588 80 علوم التقنيةال 50532

 تكنولوجيا 

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية 

 بقفصة

 جامعة قفصة

 2975 60 علوم التقنيةال 60532

 تكنولوجيا 
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية 

 جامعة القيروان  -  بالقيروان
 1386 64 علوم التقنيةال 70532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()    الشروط العامة للدراسة بالمراحل التحضيرية ولدخول مدارس الهندسة.21صفحة أنظر : 

 المدرسة الوطنية للطب البيطري  (1)

من عدد البقاع  %90يقبل للدخول إلى السنة األولى من المرحلة األولى للدراسات البيطرية عن طريق مناظرة وطنية باالختبارات الكتابية )

وذلك حسب طاقة استيعاب المدرسة ويسمح للمترشحين المشاركة في  من عدد البقاع المفتوحة( %10)المفتوحة( وعن طريق مناظرة بالملفات 

 هذه المناظرات خالل السنة الجامعية المعنيّة طبقا للشروط التالية:

 :بالنسبة للمناظرات باالختبارات الكتابية 

 جيولوجيا". -تابعوا بانتظام دراسات السنة األولى بمعهد تحضيري للدراسات الهندسية في شعبة "بيولوجياالطلبة الذين  -

 الطلبة الذين تابعوا بانتظام السنة األولى من الدراسات لمرحلة تحضيرية أجنبية معترف بمعادلتها. -

 :بالنسبة للمناظرات بالملفات 

امهال السنة الثانية في نظام 'إمد' من االجازة األساسية في علوم الحياة أو االجازة األساسية في للطلبة األوائل الذين أتّموا بنجاح وبدون  -

 جيولوجيا" بكليات العلوم. –علوم الطبيعة والتطبيقات "بيولوجيا 

 جيولوجيا". –يولوجيا الطلبة األوائل الذين أتّموا بنجاح السنة الثانية وبدون رسوب بالمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية شعبة "ب -
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 الـطــب 

 سنوات ( 09) 

  طب 
 كلية الطب بتونس

 جامعة تونس المنار
10700 

 530 116 رياضيات

 414 217 علوم تجريبية

 - 1 آداب )*(

 2 1 رياضة

  طب 
 كلية الطب بالمنستير

 جامعة المنستير
30700 

 733 57 رياضيات

 499 106 علوم تجريبية

 - 1 آداب )*(

 4 1 رياضة

  طب 
 (1) كلية الطب بسوسة

 جامعة سوسة
31700 

 881 64 رياضيات

 677 119 علوم تجريبية

 - 1 آداب )*(

 7 1 رياضة

  طب  
 كلية الطب بصفاقس

 جامعة صفاقس
40700 

 902 66 رياضيات

 722 125 علوم تجريبية

 - 1 آداب )*(

 10 1 رياضة

 الـصـيــــدلــــة 

 سنوات ( 06) 
 صيدلة 

 كلية الصيدلة بالمنستير

 جامعة المنستير
30701 

 1228 50 رياضيات

 996 93 علوم تجريبية

 - 1 آداب )*(

 14 1 رياضة

 طـــب األسـنـــان 

 سنوات( 06) 
 طب أسنان 

 كلية طب األسنان بالمنستير

 جامعة المنستير
30702 

 1057 50 رياضيات

 859 93 علوم تجريبية

 - 1 آداب )*(

 12 1 رياضة

 اإلجازة 

 في التبـنـيـج واإلنعاش

 سنوات )أمد( 03

 التبنيج واإلنعاش 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة تونس المنار - بتونس
10740 

 1493 5 رياضيات

 1687 26 علوم تجريبية

 التبنيج واإلنعاش 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة المنستير - بالمنستير
30740 

 2096 5 رياضيات

 1972 28 علوم تجريبية

 التبنيج واإلنعاش 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة صفاقس - بصفاقس
40740 

 1837 4 رياضيات

 1506 21 علوم تجريبية

 اإلجازة في التصوير الطبي 

 والمداواة باألشعة

 سنوات )أمد( 03

 التصوير الطبي والمداواة باألشعة 
الصحة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات 

 جامعة تونس المنار - بتونس
10741 

 2619 5 رياضيات

 2406 26 علوم تجريبية

 التصوير الطبي والمداواة باألشعة 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة المنستير - بالمنستير
30741 

 3029 5 رياضيات

 1983 27 علوم تجريبية

 التصوير الطبي والمداواة باألشعة 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة صفاقس - بصفاقس
40741 

 2597 4 رياضيات

 3055 21 علوم تجريبية

  اإلجازة في حفظ الصحة

 والوقاية والمحيط

 سنوات )أمد( 03

  حفظ صحة 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة تونس المنار - بتونس
10742 

 1180 4 (*آداب )

 3594 4 رياضيات

 4556 13 علوم تجريبية

 336 4 رياضة

 اإلجازة في البيولوجيا الطبية

 سنوات )أمد( 03

 البيولوجيا الطبية 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة تونس المنار - بتونس
10743 

 2742 4 رياضيات

 2663 20 علوم تجريبية

 البيولوجيا الطبية 
العليا لعلوم وتقنيات الصحة  المدرسة

 جامعة المنستير  - بالمنستير
30743 

 2970 3 رياضيات

 2361 20 علوم تجريبية

 البيولوجيا الطبية 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة صفاقس  - بصفاقس
40743 

 2914 4 رياضيات

 3241 21 علوم تجريبية

 والكالم اإلجازة في تقويم النطق
 سنوات )أمد( 03

 والكالم تقويم النطق 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة تونس المنار  - بتونس
10745 

 1695 11 (*آداب )

 3370 3 رياضيات

 2344 17 علوم تجريبية

 اإلجازة  في أجهزة جراحة العظام
 سنوات )أمد( 03

 أجهزة جراحة العظام 
لعلوم وتقنيات الصحة المدرسة العليا 

 جامعة تونس المنار  -  بتونس
10746 

 - 4 رياضيات

 - 20 علوم تجريبية

 اإلجازة في  مبحث وتدريم القدم
 سنوات )أمد( 03

 مبحث وتدريم القدم 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة سوسة  - بسوسة
30739 

 4418 5 رياضيات

 4517 12 علوم تجريبية

 2370 1 علوم التقنيةال

 
 علوم الحياة واألرض مادة اجبارية)*(

  وتتولى المؤسسة اختيارهم  بعد التوجيه الجامعي تقدم كلية الطب بسوسة الدراسة في هذه الشعبة باللغة االنقليزية لفائدة مجموعة من الطلبة الراغبين في ذلك (1)
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 اإلجازة

 في العالج الطبيعي
 سنوات )أمد( 03

 التربية البدنية إجبارية

 العالج الطبيعي 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة المنستير - بالمنستير
30744 

   3 رياضيات

 3159  29 علوم تجريبية

 -  1 آداب )*(

 22  1 رياضة

 العالج الطبيعي 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة صفاقس - بصفاقس
40744 

  2 رياضيات

 3078  14 علوم تجريبية

 - 1 آداب )*(

 33 1 رياضة

 اإلجازة في التغذية البشرية
 سنوات )أمد( 03

 التغذية البشرية 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة تونس المنار - بتونس
10747 

  3 رياضيات

 3169 23 علوم تجريبية

 - 1 آداب )*(

 56 1 رياضة

 اإلجازة في المبصريات 

 والنظارات الطبية
 سنوات )أمد( 03

 المبصريات والنظارات الطبية 
لعلوم وتقنيات الصحة المدرسة العليا 

 جامعة صفاقس - بصفاقس
40749 

 3287 5 رياضيات

 3062 11 علوم تجريبية

 قاعة اإلجازة في أدواتية 

  الجراحيةالعمليات 

 سنوات )أمد( 03

  قاعة العمليات الجراحيةأدواتية 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة تونس المنار -  بتونس
10750 

 2729 5 رياضيات

 3164 26 علوم تجريبية

  قاعة العمليات الجراحيةأدواتية 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة سوسة -  بسوسة
30750 

 3416 5 رياضيات

 3619 26 علوم تجريبية

  قاعة العمليات الجراحيةأدواتية 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة صفاقس -  بصفاقس
40750 

 2283 4 رياضيات

 3479 21 علوم تجريبية

 بالعملاإلجازة في العالج 
 سنوات )أمد( 03

  بالعملالعالج 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة تونس المنار -  بتونس
10748 

 - 2 رياضيات

 - 21 علوم تجريبية

 - 1 آداب )*(

 - 1 رياضة

 األسـنـان اإلجازة في بدائل

 سنوات )أمد( 03
 بدائل األسـنـان 

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة المنستير -  بالمنستير
30752 

 1427 1 آداب )*(

 2412 1 رياضيات

 3323 24 علوم تجريبية

 88 1 رياضة 

 اإلجازة في تركيب 

 السمع آلةواستعمال 
 سنوات )أمد( 03

  واستعمال آلة السمعتركيب 

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية 

 بتونس

 جامعة تونس المنار
 المدرسة العليا لعلوم باالشتراك مع 

 وتقنيات الصحة بتونس

11753 

 3590 4 رياضيات

 4213 25 علوم تجريبية

 اإلجازة  في الرعـايـة 

 للطفلالصحية 

 سنوات )أمد( 03

 الرعـايـة الصحية لألطفال 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة تونس المنار  -  بتونس
10754 

 3330 3 رياضيات

 4553 26 علوم تجريبية

 - 1 آداب )*(

 - 1 رياضة

 الرعـايـة الصحية لألطفال 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة سوسة  -  بسوسة
30754 

 3330 3 رياضيات

 4254 26 تجريبية علوم

 - 1 آداب )*(

 - 1 رياضة

 اإلجازة في الرعاية 

 واإلنعاش الصحية اإلستعجالية

 سنوات )أمد( 03

  الرعاية الصحية اإلستعجالية 
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة سوسة  -  بسوسة
30760 

 3014  3 رياضيات

 3415 26 علوم تجريبية

 - 1 )*(آداب 

 183 1 رياضة

 اإلجازة في الصحة 

 والسالمة المهنية 
 سنوات )أمد( 3

 الصحة والسالمة المهنية 
 المعهد الوطني للشغل والدراسات

 قرطاج جامعة -  اإلجتماعية بتونس 
10547 

 6012 12 علوم تجريبية

 5531 12 اقتصاد وتصرف

 3135 3 علوم التقنيةال

 اإلجازة 

 الطبية البيوتكنولوجيافي 
 سنوات )أمد( 3

 اإلنتاج البيوطبي 

 التشخيص البيوطبي 

 الطبية للتكنولوجيات العالي المعهد

 جامعة تونس المنار  -  بتونس
11545 

 4227 8 رياضيات

 6517 70 علوم تجريبية

 في الهندسة البيوطبية اإلجازة 

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 تكنولوجيات األجهزة الطبية 

 تكنولوجيات التصوير الطبي 

 اإلعالمية الطبية 

 األنظمة اإللكترونية المحمولة 

الطبية  للتكنولوجياتالمعهد العالي 

 جامعة تونس المنار -  بتونس 
10759 

 3558 10 رياضيات

 6349 94 علوم تجريبية 

 1962 19 علوم التقنيةال

 443 3 عالمية علوم اإل

  البيوطبيةتقنات المعدات 

 تقنيات معدات التصوير الطبي 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس 
40759 

 4616 4 رياضيات

 7140 38 علوم تجريبية 

 2368 7 علوم التقنيةال

 1113 1 علوم اإلعالمية 

 )*( علوم الحياة واألرض مادة اجبارية
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 األسنان والصيدلةعلوم الصحة والطب وطب 

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في علوم التمريض )إناث(

 سنوات )أمد( 03

() 

 التربية البدنية إجبارية

 علوم التمريض 
 المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس

 جامعة تونس المنار
10797 

 453 2 آداب )*(

 2650 9 رياضيات

 2161 53 علوم تجريبية

 101 2 رياضة 

 علوم التمريض 
 المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة

 جامعة سوسة
30797 

 738 2 آداب )*(

 2532 7 رياضيات

 2894 41 علوم تجريبية

 90 2 رياضة 

 علوم التمريض 
 العالي لعلوم التمريض بصفاقسالمعهد 

 جامعة صفاقس
40797 

 1035 2 آداب )*(

 2690 7 رياضيات

 3239 43 علوم تجريبية

 50 2 رياضة 

 علوم التمريض 
 المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس

 جامعة قابس
50797 

 1081 1 آداب )*(

 3222 5 رياضيات

 4297 32 علوم تجريبية

 224 1 رياضة 

 علوم التمريض 
 المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف

 جامعة جندوبة
80797 

 1478 1 آداب )*(

 2471 5 رياضيات

 4071 32 علوم تجريبية

 87 1 رياضة 

اإلجازة في علوم التمريض  

 )ذكور(

 سنوات )أمد( 03

() 

 التربية البدنية إجبارية

 علوم التمريض 
 المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس

 جامعة تونس المنار
11797 

 1549 2 آداب )*(

 3146 9 رياضيات

 5034 53 علوم تجريبية

 325 2 رياضة 

 علوم التمريض 
 المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة

 جامعة سوسة
31797 

 2640 2 آداب )*(

 3699 7 رياضيات

 6504 41 تجريبيةعلوم 

 157 2 رياضة 

 علوم التمريض 
 المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس

 جامعة صفاقس
41797 

 3012 2 آداب )*(

 3723 7 رياضيات

 6845 43 علوم تجريبية

 225 2 رياضة 

 علوم التمريض 
 المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس

 جامعة قابس
51797 

 3372 1 آداب )*(

 4616 5 رياضيات

 6765 32 علوم تجريبية

 324 1 رياضة 

 علوم التمريض 
 المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف

 جامعة جندوبة
81797 

 3512 1 آداب )*(

 4765 5 رياضيات

 7123 32 علوم تجريبية

 148 1 رياضة 

 /قابلة التولـيــدعلوم اإلجازة في 

 سنوات )أمد( 03

 )خاص بالفتيات( 

  قابلة التولـيــدعلوم / 

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 بتونس

 جامعة تونس المنار
10799 

 2087 3 رياضيات

 2680 24 علوم تجريبية

 - 1 آداب )*(

 123 1 رياضة

  قابلة التولـيــدعلوم / 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة

 بالمنستير

 جامعة المنستير
30799 

 2213 3 رياضيات

 1979 29 علوم تجريبية

 - 1 آداب )*(

 102 1 رياضة

  قابلة التولـيــدعلوم / 

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 بصفاقس

 جامعة صفاقس
40799 

 2128 2 رياضيات

 2638 22 علوم تجريبية

 - 1 آداب )*(

 156 1 رياضة

 

 

 

 

 علوم الحياة واألرض مادة اختيارية إجبارية     )*( 
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 والبيوتكنولوجيا والبيئة العلوم الفالحية

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 العلوم الفالحيةاإلجازة في 
 سنوات )أمد( 3

 

 اإلنتاج الحيواني الموارد الغذائية 
 بماطرالمدرسة العليا للفالحة 

 قرطاججامعة 
20844 

 - 5 رياضيات

 15557 41 علوم تجريبية

 بعث والتصرف في المؤسسات الفالحية 
 بمقرنالمدرسة العليا للفالحة 

 قرطاججامعة 
21844 

 6841 3 رياضيات

 11472 31 علوم تجريبية

 علوم وتقنيات الغابات 
 معهد الغابات والمراعي بطبرقة

 جامعة جندوبة
81844 

 - 5 رياضيات

 15570 45 علوم تجريبية

 تقنيات اإلنتاج القالحي 
 المدرسة العليا للفالحة بالكاف

 جامعة جندوبة
80844 

 7286 5 رياضيات

 13811 45 علوم تجريبية

 البستنة 

 تهيئة الفضاءات 

 المعهد العالي للعلوم

 الفالحية بشط مريم 

 )◙(جامعة سوسة  

30844 

 6856 4 رياضيات

 13016 40 علوم تجريبية

 علوم البحاراإلجازة في 
 سنوات )أمد( 3

 

  المائية الكائناتالصيد البحري و تربية 

  المنتوجات المائيةالتبريد و تثمين 

 المعهد العالي للصيد البحري 

 وتربية األحياء المائية ببنزرت

 جامعة قرطاج

20846 

 7187 12 رياضيات

 15555 36 علوم تجريبية

 - 12 العلوم التقنية

21846 

 - 12 رياضيات

 - 36 علوم تجريبية

 - 12 العلوم التقنية

 اإلجازة 

 الغذائيةفي الصناعات 
 سنوات )أمد( 3

 الصناعات واألساليب الغذائية 

 المدرسة العليا للصناعات 

 الغذائية بتونس

 قرطاج جامعة

10840 

 4581 3 رياضيات

 7321 27 علوم تجريبية

 اإلجازة في التكنولوجيات 

 والمحيط  الغذائية
 سنوات )أمد( 3

  الصناعات الغذائية وتأثيراتها على

 المحيط

 العلوم والتقنيات بسيدي بوزيدكلية 

 جامعة القيروان
70842 

 - 21 رياضيات

 - 27 علوم تجريبية

 - 17 العلوم التقنية

 - 3 آداب )*(

 األغذيةفي علوم  اإلجازة 
 سنوات )أمد( 3

 التغذية والصحة 

 ھندسة األساليب الغذائية 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس
40544 

 6103 4 رياضيات

 9750 31 علوم تجريبية

 اإلجازة في البيوتكنولوجيا 

 سنوات )أمد( 3

  والصناعات الصيدليةالبيتكنولوجيا 

 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة 

 البيولوجيا التحليلية والتجريبية 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا 

 بسيدي ثابت 

 جامعة منوبة 

10546 

 4935 5 رياضيات

 7733 103 علوم تجريبية

 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة 

 بيوتكنولوجيا الكائنات الدقيقة 

 البيوتكنولوجيا النباتية 

المعهد العالي للعلوم البيولوجية 

 التطبيقية بتونس 

 جامعة تونس المنار 

11546 

 5338 6 رياضيات

 7782 114 علوم تجريبية

  األغذية وحفظ الصحةمراقبة جودة 
 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20546 

 5070 1 رياضيات

 9092 28 علوم تجريبية

 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة 

 التحليل والتشخيص البيولوجي 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

 جامعة المنستير
30546 

 5318 3 رياضيات

 7724 48 علوم تجريبية

 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالمهدية 

 جامعة المنستير

31546 

 5278 2 رياضيات

 8817 47 علوم تجريبية

 

 

 

 

 بالسكن الجامعي للعلوم الفالحية بشط مريمال يتمتع الطلبة الذكور الموجهون للمعهد العالي   (◙)

 علوم الحياة واألرض مادة اجبارية)*( 
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 والبيوتكنولوجيا والبيئة العلوم الفالحية

 الرمز الـمؤسســة والجامعة التخصصات اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موجه آخر ترتيب

2018 

 اإلجازة في البيوتكنولوجيا 

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة 

 التشخيص والتحليل البيولوجي 

 بيوتكنولوجيا الكائنات الدقيقة 

 البيوتكنولوجيا النباتية 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس
40546 

 5860 3 رياضيات 

 10162 67 علوم تجريبية 

  مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة 
 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
41546 

 5510 3 رياضيات 

 10920 55 علوم تجريبية 

 البيولوجيا التحليلية والتجريبية 
   كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
51546 

 - 2 رياضيات 

 - 36 علوم تجريبية 

 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة 

المعهد العالي للبيولوجيا  التطبيقية 

 بمدنين  

 جامعة قابس

50546 
 7384 11 رياضيات

 14116 207 علوم تجريبية 

 البيولوجيا التحليلية والتجريبية 
   كلية العلوم بقفصة

 قفصةجامعة 
60546 

 - 5 رياضيات

 - 95 علوم تجريبية 

 البيوتكنولوجيا الحيوانبة 

 البيوتكنولوجيا النباتية 

 مراقبة جودة األغذية 

 الصناعات واألساليب الغذائية 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

 جامعة جندوبة
80546 

 7090 2 رياضيات

 15351 34 علوم تجريبية
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 قائمة الشع  التي يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي  

 الرمز الشعب

 

 الرمز الشعب

 101 اإلجازة في العربية 507 اإلجازة في الرياضيات

 102 اإلجازة في اإلنقليزية 508 اإلجازة  في التقنيات المتقدمة

 103 اإلجازة في الفرنسية 509 اإلجازة في علوم األحياء

 104 اإلجازة في اإلسبانية 510 اإلجازة في علوم األرض

 105 اإلجازة في اإليطالية 512 اإلجازة في علوم الحياة و المحيط

 106 اإلجازة في األلمانية 513 األرض اإلجازة في علوم الحياة و

 118 اإلجازة في األنتروبولوجيا 523 اإلجازة في علوم اإلعالمية

 120 اإلجازة في عـلــم االجتماع 524 اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

 122 اإلجازة في الفـلســفــة 546 اإلجازة في البيوتكنولوجيا

 123 اإلجازة في التاريخ 550 واألدواتيةاإلجازة في القياسات 

 124 اإلجازة في الجغرافيا 551 اإلجازة في فيزياء المواد

 138 اإلجازة في العلوم ااإلسالمية 566 اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

 159 االجازة في جغرافية البيئة 568 اإلجازة في الهندسـة المدنية

 160 االجازة في الجيوبوليتيك و العالقات الدولية 570 الميكانـيـكـيـةاإلجازة في الهندسـة 

 161 اإلجازة في حفظ الممتلكات الثقافية 571 اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

 162 اإلجازة في المحافظة على الممتلكات الثقافية و ترميمها 573 اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

 164 االجازة في الجيوماتيك والتهيئة 577 االجازة في الهندسة الصناعية

 165 االجازة في الخرائطية ونظم المعلومات الجغرافية 597 اإلجازة في هندسة األساليب

 167 اإلجازة في  اآلثار 603 اإلجازة في الهندسة  الطاقية

 168 االجازة في علوم الجيوماتيك والتطبيقات 622 اإلجازة في الفنون و الوسائط

 201 اإلجازة في الموسيقى و العلوم الموسيقية 629 اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

 202 اإلجازة في الفنون التشكيلية 672 اإلجازة في الهندسة اللوجستية

 207 تصميم الفضاءاإلجازة في  740 اإلجازة في الـتـبـنـيـج واإلنعاش

 208 االجازة في تصميم المنتوج 741 اإلجازة في التصوير الطبي والمداواة باألشعة

 209 االجازة في تصميم الصورة 743 اإلجازة في البيولوجيا الطبية

 301 اإلجازة في القانون 744 اإلجازة في العالج الطبيعي

 311 في إعالمية التـصـرف اإلجازة 746 االجازة في أجهزة جراحة العظام

 312 اإلجازة في علوم  اإلقتصاد 748 االجازة في العالج بالعمل

 318 اإلجازة في علوم  التصرف 750 اإلجازة في أدواتية قاعة العمليات الجراحية

 391 اإلجازة في إدارة األعمال 754 اإلجازة في الرعـايـة الصحية للطفل

 394 االجازة في المحاسبة و المالية 759 البيوطبيةاإلجازة في الهندسة 

 396 االجازة في التجارة والتوزيع 797 ذكور-اإلجازة في علوم التمريض

 450 اإلجازة في علوم وتقنيات األنشطة البدنية  والرياضة 797 ايناث-اإلجازة في علوم التمريض

 501 اإلجازة في الكيمياء 799 قابلة -اإلجازة في علوم الـتــولـيـــد 

 504 اإلجازة في الفيزياء و الطاقة 844 االجازة في العلوم الفالحية

 505 ااٍلجازة في الرياضيات التطبيقية    
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 قائمة الشع  التي ال يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي  

 الرمز الشعبة  الرمز الشعبة

 107 اإلجازة في الروسية 519 علمية-مرحلة تحضيرية مندمجة

 108 اإلجازة في الصينية 520 فيزياء و إعالمـيـة -مرحلة تحضيرية مندمجة: رياضيات

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

 121 اإلجازة  في علم النـفـــس 522 فيزياء-مرحلة تحضيرية:رياضيات

 137 االجازة في حفظ الموروث الثقافي المادي و ترميمه 522 علمية-مرحلة تحضيرية

 139 اإلجازة في العلوم الشرعية 522 كيمياء-مرحلة تحضيرية:فيزياء

 147 اإلجازة في الترجمة 532 تكنولوجيا -مرحلة تحضيرية 

 158 البيئة والمحيط اإلجازة في جيوماتيك 544 اإلجازة في علوم االغذية

 159 االجازة في جغرافية البيئة 545 اإلجازة في البيوتكنولوجيا الطبية

 160 االجازة في الجيوبوليتيك و العالقات الدولية 622 اإلجازة في الفنون و الوسائط

 164 االجازة في الجيوماتيك والتهيئة 547 اإلجازة في الصحة والسالمة المهنية

 165 االجازة في الخرائطية ونظم المعلومات الجغرافية 548 التدخل االجتماعي اإلجازة في

 174 االجازة في تثمين التراث و تمنيته 572 اإلجازة في علوم وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

 190 إختصاص عربية -مرحلة تحضيرية آداب ولغات  574 اإلجازة في هندسة النسيج

 191 إختصاص فرنسية -مرحلة تحضيرية آداب ولغات  576 الهندسة العمليات الصناعيةاالجازة في 

 192 إختصاص إنقليزية -مرحلة تحضيرية آداب ولغات  580 اإلجازة  في تكنولوجيا وهندسة النقل

 193 تاريخ إختصاص -مرحلة تحضيرية: علوم إنسانية  604 اإلجازة في الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة

 194 إختصاص جفرافيا -مرحلة تحضيرية: علوم إنسانية  611 اإلجازة في الصحافة

 195 إختصاص فلسفة -مرحلة تحضيرية: علوم إنسانية  612 اإلجازة في االتصال

 200 اإلجازة في المسرح  و فنون العرض 671 اإلجازة في اإللكتروميكانيك

 203 الهندسة المعمارية 673 االجازة  في علوم النقل

 244 اإلجازة في التعمير و التهيئة 700 الـطــب

 246 االجازة في هندسة وتقنيات الصوت 701 الـصـيــــدلــــة

 247 اإلجازة في هندسة الصوت والتكنولوجيات الحديثة 702 طـــب األسـنـــان

 260 التراث اإلسالمياإلجازة في فنون  739 اإلجازة في مبحث وتدريم القدم

 265 اإلجازة في السينما والسمعي البصري 742 اإلجازة في حفظ الصحة والوقاية والمحيط

 346 اإلجازة في القانون االجتماعي 745 اإلجازة في تقويـم النطـق والكالم

 355 اإلجازة في الخدمة االجتماعية 747 اإلجازة في التغذية البشرية

 360 اإلجازة في التصرف في تكنولوجيات المعلومات واالتصال 749 المبصريات و النظارات الطبيةاإلجازة في 

 362 اإلجازة في التصرف اإللكتروني في المعلومات و الوثائق 752 اإلجازة في بدائل األسـنـان

 363 و التوثيق و األرشيف اإلجازة في علوم  المكتبات 753 اإلجازة في تركيب و إستعمال آلة سمع

 377 باكالوريوس أعمال 760 اإلجازة في  الرعاية الصحية اإلستعجالية  واالنعاش

 440 اإلجازة في التنشيط السياحي 832 جيولوجيا  -مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا 

 443 اإلجازة في الوساطة والتنشيط  840 اإلجازة في الصناعات الغذائية

 452 االجازة في السياحة 842 التكنولوجيات الغذائية والمحيطاإلجازة في 

 453 اإلجازة في الفندقة 846 ايناث-اإلجازة في علوم البحار

 470 اإلجازة في علوم التربية  846 ذكور-اإلجازة في علوم البحار

 473 اإلجازة في التربية المختصة  

 477 اإلجازة في التربية والتعليم  

 506 اإلجازة في الرياضيات األكتوارية والتأمين  

 508 اإلجازة  في التقنيات المتقدمة  

 511 االجازة في االحصاء البيئي  

 514 علوم األحياء -اإلجازة في الكيمياء   

 515 ااٍلجازة في الرياضيات المالية  

 518 مرحلة تحضيرية مندمجة  
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تنظم هذه المناظرات من قبل و  هي آلية تمكن الطالب من تعديل مساره الجامعي في صورة حصوله على تعيين ال يتالءم مع رغباته
للدراسات التكنولوجية كل سنة جامعية. ويمكن للطالب الترشح إلى أكثر من شعبة وفي حال نجاحه في الجامعات واإلدارة العامة 

  المناظرة فينه يتمتع بتسجيل أول في السنة الجامعية الموالية.
بالجامعات واإلدارة العامة للدراسات  بواسطة بالغات فيها وشروطها هذه المناظرات وطريقة المشاركةفتح اإلعالن عن  يتم

 عن طري  في حين تجرى االختبارات خالل شهر مارس، كما يتم  اإلعالن عن هذه المناظرات  جانفيخالل شهر التكنولوجية 
  www.mes.tnواب الجامعات وموقع واب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواقع الصحف و 

 

مباشرة بعد كل دورة من دورات التوجيه بالنسبة  www.inscription.tn الواب ا عبر موقع يتتم عمليات التسجيل الجامعي حصر 
يتعين على الموجهين فينه ن موقع التسجيل عن بعد يفتح لفترة محددة بعد نتائج التوجيه أل ونظرا ،إلى الناجحين الجدد في البكالوريا

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

مؤسسات التعليم الخاصة بواب البمواقع في الصحف و يمكن االطالع على معاليم التسجيل من خالل بالغات التسجيل التي تدرج 
يمكن أيضا لكل طالب أن يطلع على معاليم التسجيل الخاصة به من  والجامعات ويتم تعليقها بالمؤسسات.العلمي العالي والبحث 

 للغرض. ةالمخصص الخانةخالل موقع التسجيل عن بعد ويتاح له ذلك بعد إدراج رقم بطاقة تعريفه الوطنية في 

طبع وصل خالص معاليم بعد جيل بالمؤسسة الجامعية التي وقع توجيهه إليها في نفس سنة التوجيه يتعين على الطالب استكمال التس
التسجيل من موقع التسجيل عن بعد ويرفقه ببقية الوثائ  الالزمة للتسجيل  وذلك حسب اآلجال التي تحددها المؤسسات الجامعية في 

 بالغات التسجيل.

يوجه إلى إدارة المؤسسة التي  مطلبألسباب شخصية عن طري   يسحب تسجيلهيمكن ألي طالب مرسم بمؤسسة جامعية أن 
 ينتمي إليها خالل مدة ال تتجاوز شهرا من تاريخ التسجيل.

 ألسبا  شخصي ة التسجيل سح    

 ألسبا  صحي ة التسجيل سح 

تسجيله ألسباب صحية تقديم مطلب مصحوب بملف طبي سري إلى إدارة المؤسسة  سحبيتعين على الطالب الذي يرغب في 
 التي ينتمي إليها شريطة أن ال يكون قد شارك في امتحانات آخر السنة.

 :التسجيل الجامعي

 :مناظرات إعادة التوجيه الجامعي

" لدفع carte e-Dinar Jeune" شخصيةَيضُع البريد التونسي على ذم ة الناجحين الجدد في البكالوريا بطاقة إلكترونية 
دفع من كذلك  هذه البطاقة وستمكن، www.inscription.tnعبر موقع الواب  2020-2019معاليم التسجيل للسنة الجامعية 

لذا يتعي ن ، طيلة مساره الجامعي الطالب ستراف و  ،معاليم االيواء بالمبيتات الجامعية واإلطعام الجامعي وغيرها من الخدمات
 من مكاتب البريد التونسي. على كل الناجحين في امتحان البكالوريا اقتناء هذه البطاقة 

e-Dinar Jeune 

 الدراسة في التعليم العالي 

http://www.mes.tn/
http://www.inscription.tn/
http://www.inscription.tn/
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 ساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري على : يشتمل التكوين األ  
 فرع الدراسات في نظام "إمد"             فرع الدراسات الهندسية                           

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

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

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

 طاقة ومحركات )لفائدة البحرية التجارية(. –لتجارية( البحرية ا
 جغرفة  – تيليميكانيك –هندسة ميكانيكية  –في االختصاصات التالية: سياقة الطائرات  مدرسة الطيران ببرج العامري

 .رقمية
ويخننتم بالحصننول علننى  )سنننتين تحضننيريتين و ثننالث سنننوات فنني التكننوين الهندسنني (خمــس ســنوات  ينندوم تكننوين الضننباط المهندسننين

شـع  )الرياضـيات، العلـوم ( فني دورة رئيسـية) 2019" ويمكنن للمتحصنلين علنى شنهادة البكالورينا لسننة الشهادة الوطنيـة لمهنـدس"
االنتننداب بالملفننات، التنني تتضننمن فحننص طبنني  ةلتكننوين أن يشنناركوا فنني مننناظر اوالننراغبين فنني متابعننة هننذا  التجريبيــة، العلــوم التقنيــة(

 نفساني واختبار في الرياضة.واختبار 

 فرع الدراسات في نظام إمد   
 في االختصاصات التالية:  باالكاديمية العسكرية بفندق الجديديتم التكوين في فرع الدراسات في نظام "إمد"  

 علوم عسكرية.  –علوم قانونية وتصرف 
". الشـهادة الوطنيـة للماجسـتيرويخنتم بالحصنول علنى " )ثنالث سننوات "إجنازة" وسننتان "ماجسنتير"( خمـس سـنوات يدوم هذا التكنوين 

ــف الشــع ( فنني دورة رئيســية) 2019ويمكننن للمتحصننلين علننى شننهادة البكالوريننا لسنننة  والننراغبين فنني متابعننة هننذا التكننوين أن  مختل
 االنتداب بالملفات، التي تتضمن كذلك فحص طبي واختبار نفساني واختبار في الرياضة. ةيشاركوا في مناظر 

 

 يقع االعالن عن مناظرة اإلنتدا  لمتابعة التكوين بمؤسسات التعليم العالي العسكري عبر 
 www.defense.tnوسائل اإلعالم وعبر موقع الوا  لوزارة الدفاع الوطني 

 التعليم العالي العسكري

 لمزيد من المعلومات حول التعليم العالي العسكري يمكن حضور المنتدى الوطني للتوجه الجامعي والمهن

 13عدد حسب الروزنامة في الصفحة 
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européens, ouvrira   L’UFTAM, seule université internationale en Afrique qui octroit des diplômes

ses portes pour les masters en Octobre 2019 et pour les licences en Septembre 2020. Elle proposera 

s sociales et les sciences de technologie des cursus universitaires d'excellence combinant les science

et de l'innovation. 

 

 الجامعة التونسية الفرنسية إلفريقيا والمتوسط 
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 www.ooun.rnu.tn:  ديوان الخدمات الجامعية للشمال بتونس    
  1002 -نهج مالي تونس 09العنوان: 
 71.782.145 - 71.782.489رقمي االرشادات:    71.785.191الهاتف: 

وجندوبنة يقدم هذا الديوان خندمات جامعينة للطلبنة المسنجلين بالمؤسسنات الجامعينة بوالينات تنونس وأرياننة وبنن عنروس ومنوبنة وباجنة 
 والكاف وسليانة وبنزرت ونابل وزغوان.

التسننننننننننننجيل بفضنننننننننننناء الطالننننننننننننب علننننننننننننى الننننننننننننرابط يتعنننننننننننني ن علننننننننننننى الطلبننننننننننننة الننننننننننننراغبين فنننننننننننني تقننننننننننننديم مطالننننننننننننب سننننننننننننكن جننننننننننننامعي 
www.ooun.rnu.tn/fr/etudiant/login  عبر موقع دينوان الخندمات الجامعينة للشنمالwww.ooun.rnu.tn  سناعة  48)خنالل

 بعد صدور نتائج التوجيه الجامعي لكل دورة ( بالنسبة للطلبة الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بالشمال.
موقننع ديننوان الخنندمات الجامعيننة للشننمال تقننديم مطالننب السننكن ب فننس رابننط علننى نيقننع اعننالم الطلبننة المسننجلين بنتننائج مطالننب السننكن 

 .2019/2020حسب روزنامة السكن الجامعي لسنة 

إن تــوفير الســكن الجــامعي لفائــدة الطلبــة المعينــين بمؤسســات التعلــيم العــالي والبحــث التاليــة هــو مــن مشــموالت المؤسســات  (*)
 االتصال بهذه المؤسسات: الطال بإمكان  بالخدمةعلى إجراءات االنتفاع  المذكورة أدناه ولإلطالع

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت بتونس المعاهد العليا للتربية البدنية بقصر سعيد وصفاقس والكاف
 الغابية بطبرقةمعهد الغابات والمراعي  المدارس العليا للفالحة بمقرن والكاف وماطر وشط مريم

 

للطلبة خدمات جامعية تؤمنها ثالثة دواوين تتمركز بالشمال والوسط والجنوب. وتتمثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر 
سداء  والقروض وتقديم األكلة الجامعية ووضع برامج  المنحهذه الخدمات في توفير السكن واإلحاطة النفسية والصحية للطلبة وا 

 التنشيط الثقافي والرياضي.
للحصول على منحة أو قرض جامعيين أو سكن)*( وذلك إثر حصوله على تعيين وف  يتعين على الطالب التقدم بطلب إلكتروني 

 اإلجراءات واآلجال التي تحددها دواوين الخدمات الجامعية.
للحصول على نتيجة التعيين بمؤسسة اإليواء بعد دراسة  HN-CINبصيغة  58000زع و يتم  االشتراك عبر ارسالية قصيرة بالم

 يمكن للطلبة اإلطالع على كيفية االنتفاع  بمختلف هذه الخدمات بزيارة مواقع الواب التالية:لمزيد المعلومات  الملف.
 

 دواوين الخدمات الجامعية:

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

 73.275.893 - 73.275.892  -  73.275.891الهاتف: 
يقنندم هننذا الننديوان خنندمات جامعيننة للطلبننة المسننجلين بالمؤسسننات الجامعيننة بواليننات سوسننة والمنسننتير والمهديننة والقيننروان والقصننرين 

 وسيدي بوزيد.

 

 الخدمات الجامعية 

http://www.ooun.rnu.tn/
http://www.ooun.rnu.tn/fr/etudiant/login
http://www.ooun.rnu.tn/fr/etudiant/login
http://www.ooun.rnu.tn/
http://www.oouc.rnu.tn/
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ون بصعوبنالي والبحث العلمني نتتيح وزارة التعليم الع  العائلينة أو اة اليومينة الدراسنية أونننننات مرتبطنة بضنغوطات الحينللطلبنة النذين يمنر 
ومؤسسنات التعلنيم العنالي  فني الجامعنات نفسانيين بمكاتب اإلصغاء واإلرشناد بالوسنط الجنامعي أخصائيينإمكانية مراجعة  الشخصية

 ودواوين الخدمات الجامعية واألحياء والمبيتات ومراكز الصحة الجامعية.
صغاء واإلرشناد إحاطة نفسية فردية تشمل اإل من و تؤم ن هذه المكاتب خدمات مجانية في إطار السرية المطلقة  لفائدة جميع الطلبة

حاطننة نفسننية جماعيننة تشننمل أنشننطة اإلعننالم والتحسننيس حننول مختلننف أبعنناد الحينناة الطالبيننة وحصننص الحننوار و والمسنناعدة النفسننية  ا 
 والتواصل الجماعي لتمكينهم من التعبير عن مشاغلهم اليومية.

 الهياكل المذكورة بصفة مستمرة طيلة السنة الجامعية وحسب مواعيد كامل أيام األسنبوع يين بعناوينباألخصائيين النفسان يتم االتصال
  .عبر الهاتف أو في مكاتبهم أو عبر البريد االلكتروني المبي ن بمواقع الجامعات ودواوين الخدمات الجامعية

  

.tnwww.masu       :(216+) 71 24 17 28 الفاكس:     (216+) 71 24 08 72 - 71 24 06 51 الهاتف 

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

 وذلك بعد االستظهار بالوثائ  المثبتة لذلك.
 .تمكين ولي المتضرر من استرجاع ثمن األدوية كامال عند عدم توفرها بصيدلية المستشفى العمومي 
 حسب قانونها األساسي ونظامها الداخلي وذلك بعد  تتكفل  التعاونية بتنقل المصاب إلى المؤسسة االستشفائية للعالج

 لوثائ  المثبتة لذلك.االستظهار با
 .إرجاع منح السقوط المستمر حسب قانونها األساسي ونظامها الداخلي 
 .القيام بالحمالت الوقائية 
 تنظيم ملتقيات صيفية حول اإلسعافات األولية لفائدة الطلبة. 
 .برامج سنوية لتوزيع نظارات طبية وسماعات طبية وكراسي متحركة 
  وذوي االحتياجات الخصوصية والقاصرين عن الحركة العضوية.إعانات مادية للطلبة المعوزين 

 www.oous.rnu.tn ديوان الخدمات الجامعية للجنو  بصفاقس :
 74.243.731- 74.243.614الهاتف : /   3018صفاقس  1094ص.ب   -  0.5العنوان:  طري  المطار كلم 

بالمؤسسات الجامعية بواليات صفاقس وقابس وقفصة ومدنين وتطاوين وقبلي يقدم هذا الديوان خدمات جامعية للطلبة المسجلين 
 وتوزر.

 تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية: 

 اإلحاطة النفسية للطلبة

http://www.oous.rnu.tn/
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www.umt.ens.tn  71904425 
71902323/ 
71901660 

 الكلية الخاصة بمنبليزير تونس 1073مونبليزير  –نهج أبو بكر البكري 

 www.ihet.ens.tn  تونس 1002 –شارع يوغرطة ميتوال فيل  3 71841855 71842747 
المعهد الخاص للدراسات العليا 

 بتونس

www.ipsas-ens.net  74226918 
74225665/ 
74227011 

 3002 - 74أوت نهج سعيد أبو بكر عدد 5شارع 

 صفاقس

المعهد العالي الخاص للتقنيات 

 بالجنوبوالعلوم المتقدمة 

www.ult-tunisie.com  تونس 1002 –مكرر شارع خيرالدين باشا  32 71902811 71782260 
الكلية الخاصة للقانون واالقتصاد 

 والتصرف

www.ult-tunisie.com  تونس 1002 –شارع لوي براي  36 71902491 71906960 
المعهد العالي الخاص للتقنيات 

 المتعددة

www.utctunisie.com  70858125 
70858117/ 
25252825 

 أريانة 2036شارع فطومة بورقيبة سكرة 
مدرسة قرطاج العليا الخاصة 

 للعلوم والهندسة

www.utctunisie.com  70858125 
70858117/ 
25253825 

 أريانة 2036شارع فطومة بورقيبة سكرة 
مدرسة قرطاج العليا الخاصة 

 إلدارة األعمال

www.uas.ens.tn  71334897 
71335073/ 
71336023 

 تونس 1002  -نهج نلسن منديال  18
المدرسة العليا الخاصة للمهندسين 

 والدراسات التكنولوجية بتونس

www,upes-megrine,com  71426321 71426354 
شارع الجمهورية )قبالة محطة سيدي رزيق(  122

 بن عروس - 2033مقرين 
التصرف الكلية الخاصة لعلوم 

 والتكنولوجيا بمقرين

www.universitecentrale.net  تونس 1002نهج حمادي الجزيري   3 71796679 71793558 
المدرسة المركزية العليا الخاصة 

 للعلوم شبه الطبية والصحة

www.suptech.tn  تونس 1000 -شارع مدريد  22 71336888 71338666 
المدرسة العليا الخاصة 

 للتكنولوجيا وإدارة األعمال

www.upsat-univ.com  سوسة 4000 -شارع الرائد البجاوي  73236122 73236123 
المعهد العالي الخاص لعلوم 

 بسوسةالصحة 

www.time.ens.tn  70721172 70721212 
 45/  2088 -المركب التكنولوجي الغزالة  72ص.ب 

 تونس -شارع محمد الخامس مونبليزير

المدرسة العليا الخاصة 

لتكنولوجيات المعلوماتية وإدارة 

 المؤسسات

www.uitunis.com  تونس -الشرقية  2035 –، نهج المعادن 48 71809000 71809016 
المدرسة العليا الدولية الخاصة 

 بتونس

www.msb.tn  71194500 71194444 
( ضفاف 386)ص.ب  2شارع اليورو، حدائق البحيرة 

 تونس 1053البحيرة 
المدرسة المتوسطية العليا الخاصة 

 لألعمال

www.esprit.ens.tn  70685454 70685685 
القطب  160، ص.ب 2المنطقة الصناعية شطرانة 

 أريانة 2088التكنولوجي الغزالة 
المدرسة العليا الخاصة للهندسة 

 والتكنولوجيا

www.esat.ens.tn  تونس قرطاج 2035 – 2الشرقية  –نهج المعمل  15 422 940 71 430 940 71 
المدرسة العليا الخاصة للطيران 

 والتكنولوجيا

www.eseac.ens.tn  صفاقس 3000شارع الجزائر عمارة الفندري،  74222550 74223505 
المدرسة العليا الخاصة للدراسات 

 اإلدارية والتجارية بصفاقس

www.esad.tn  71957028 
71957004 /

71957005 
 تونس 1005العمران  –نهج بودلير  1

المدرسة العليا الخاصة للهندسة 

المعمارية والسمعي البصري 

 والتصميم

www.umlt.ens.tn  8000 -نهج األمراء نابل األحواش  72365066 72365144 
المدرسة المتوسطية العليا الخاصة 

لعلوم اإلعالمية واالقتصاد 

 والتصرف بنابل

www.uik.ens.tn  تونس 1073 –مونبليزير  8010نهج  4 71841720 71901407 
كلية ابن خلدون الخاصة للحقوق 

 والعلوم االقتصادية والتصرف

 المؤسسات الخاصة للتعليم العالي 

http://www.fmci.ens.tn/
http://www.ihet.ens.tn/
http://www.ipsas-ens.net/
http://www.ult-tunisie.com/
http://www.ult-tunisie.com/
http://www.utc.ens.tn/
http://www.utc.ens.tn/
http://www.uas.ens.tn/
http://www.upes.ens.tn/
http://www.universitecentrale.net/
http://www.suptech.tn/
http://www.upsat-univ.com/
http://www.time.ens.tn/
http://www.uitunis.com/
http://www.msb.tn/
http://www.esprit.ens.tn/
http://www.esat.ens.tn/
http://www.eseac.ens.tn/
http://www.esad.tn/
http://www.umlt.ens.tn/
http://www.uik.ens.tn/
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www.sesame.com.tn  70686488 70686486 
القطب  I، المنطقة الصناعية شطرانة 4ص.ب 

 تونس 2088التكنولوجي بالغزالة، 
المدرسة العليا الخاصة  للعلوم 

 التطبيقية وإدارة األعمال

www.umm-tunisie.com  تونس -نهج بورجين مونبليزير  71847822 71846242 
المعهد العالي الخاص للعلوم شبه 

 الماطري"الطبية "محمود 

www.universite-amed.com  سوسة 4054شارع البريد سهلول  3 73820800 73820826 
المعهد العالي الخاص لعلوم 

 التمريض "األمد"

 القيروان -نهج بن قوتة وراء دار الطابع  77304901 77228498  
لعلوم المعهد العالي الخاص 

 التمريض بالقيروان

www.essat-gabes.com  قـابس 6011 –شارع أبو القاسم الشابي  75294660 75294690 
المدرسة العليا الخاصة للعلوم 

 التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

www.suptech.ens.tn  73 231 812 73 231 986 
 4000المركب الجامعي، نهج حسونة العياشي، بو خزر 

 سوسة
المدرسة العليا الخاصة للهندسة 

 والعلوم والتكنولوجيا بسوسة

www.etoile-formation.com  خزامى سوسة 4051 –القروي شارع خليفة  3 73243327 73219787 
المعهد العالي الخاص لعلوم 

 التمريض "نجمة التكوين"

 www.isis-infirmier.tn 
733720817
3361224 

73363666 
الطابق الثالث فوق  –الطريق السياحي حمام سوسة 

 سوسة 4011المونوبري 
المعهد العالي الخاص لعلوم 

 التمريض بسوسة

www.tunisdauphine.tn  العمران تونس  1005 –نهج بودالر  20 71957857 71957900 
المعهد العالي  الخاص تونس 

 دوفين

www.polytecsousse.com  73243685 73277877 
 4054 –سهلول  -شارع خليفة القروي  عمارة زعتير

 سوسة
المدرسة العليا الخاصة للتقنيات 

 بسوسة

www.apbs.tn  تونس  1002 –شارع محمد الخامس  90 71282329 71201175 
المدرسة العليا الخاصة إلدارة 

 األعمال والحقوق "ابن سينا"

www.universitecentrale.net 71793558 71783175 7  تونس  1002 –نهج البرازيل 
المدرسة المركزية العليا الخاصة 

 لآلداب والفنون وعلوم االتصال

www.universitecentrale.net 71793558 
71888970 /

71988970 
 -، شارع محمد الخامس المنطقة الصناعية خير الدين3

 الكرم 2015
المركزية العليا الخاصة المدرسة 

 للتقنيات بتونس

www.universitecentrale.net 71793558 71849244 66 تونس 1002  –، شارع محمد الخامس 
المدرسة المركزية العليا الخاصة 

 للحقوق والتصرف

www.supsat-univ.tn  تونس 1002  –كولونيـا نهج  38 71787337 71788848 
الكلية الخاصة لعلوم الصحة 

 بتونس

www.ihes.ens.tn  سوسة 4000 –المركب الجامعي بوخزر 73235291 73235292 
المعهد الخاص للدراسات العليا 

 بسوسة

www.uas.ens.tn  تونس 1002 -، نهج القرش األكبر 34 71335073 71334897 
الكلية الخاصة للعلوم القانونية 

واالجتماعية واالقتصادية 

 والتصرف بتونس

www.umlt.ens.tn  تونس 1073 –نهج محمد بدرة مونبليزير  14-16 71903215 71904388 
الخاصة لعلوم الكلية المتوسطية 

اإلعالمية واالقتصاد والتصرف 

 بتونس

www.estim-tunisie.com  73347321 73347421 
حمام سوسة  –شارع البيئة القنطاوي  –نهج داكار  28

4089 

المدرسة العليا الخاصة 

للتكنولوجيا واإلعالمية والتصرف 

 بسوسة

www.uik.ens.tn  أريانة - 2036سكرة  –شارع جودة الحياة  30 70694194 70694195 
المدرسة العليا الخاصة للتقنيات 

 "ابن خلدون"

 

http://www.sesame.com.tn/
http://www.umm-tunisie.com/
http://www.universite-amed.com/
http://www.essat-gabes.com/
http://www.suptech.ens.tn/
http://www.etoile-formation.com/
http://www.tunisdauphine.tn/
http://www.polytecsousse.com/
http://www.apbs.tn/
http://www.supsat-univ.tn/
http://www.ihes.ens.tn/
http://www.uas.ens.tn/
http://www.umlt.ens.tn/
http://www.estim-tunisie.com/
http://www.uik.ens.tn/
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 صفاقس 0.5طريق منزل شاكر كلم  74460854 74460853  
الكلية الخاصة للعلوم شبه الطبية 

 بصفاقس

www.episousse.com.tn  سوسة 4021 -الطريق الحزامية سهلول  73296060 73296900 
المدرسة الدولية العليا الخاصة 

 للمهندسين بسوسة

www.espita.ens.tn  سوسة 4054سهلول  329شارع الحرية، ص.ب  73826685 73826686 
المدرسة العليا الخاصة للهندسة 

 والتكنولوجيا التطبيقية بسوسة

www.iit-nau.com  74861588 
74461682 /

74465020 
 صفاقس -  3003صفاقس   1.5طريق المحارزة كم 

المدرسة العليا الدولية الخاصة 

 للتكنولوجيا بصفاقس

www.isb.ens.tn  74248111 
74248222/ 
74248220 

صفاقس/  -  3003صفاقس   1.5طريق المحارزة كم 

 3052حي الحبيب صفاقس  74ص.ب 
المدرسة العليا الدولية الخاصة 

 لألعمال بصفاقس

www.ebs.tn 71182623 71182625  الكرم 2015 –المنطقة الصناعية خير الدين 
المدرسة العليا الخاصة لإلعالمية 

 وإدارة األعمال

www.umlt.ens.tn 71283419 
71283416/ 
71283417 

 تونس -باب الخضراء  –سوسة  نهج  2
المدرسة المتوسطية العليا الخاصة 

 للتقنيات

www.polytech-intl.tn 71963428 70026426 
ضفاف البحيرة  –عمارة ستراميكا  –نهج بحيرة انسي 

 تونس 1053
المدرسة الدولية العليا الخاصة 

 للتقنيات

www.esip.tn 76211930 76211930  قفصة 2112 –الحي الجامعي بزروق 
المدرسة العليا الخاصة للمهندسين 

 بقفصة

www.medtech.tn 70194500 70016100 
 –تونس  1053 - 2ضفاف البحيرة  –حدائق البحيرة 

 386ص.ب 
المعهد العالي الخاص المتوسطي 

 للتكنولوجيا

www.iteam-univ.tn  1002، نهج فلسطين تونس 85 71781081 71781133 
المدرسة العليا الخاصة للهندسة 

 واالتصال

www.polytechmonastir.tn  73425956 73425955  المنستير 5000 –شارع الطيب المهيري 
المدرسة العليا الخاصة متعددة 

 التقنيات بالمنستير

www.esprim.tn 73500030 73500200  المنستير 5060 - 104شارع البيئة ص.ب 
للمهندسين المدرسة العليا الخاصة 

 بالمنستير

www.tek-up.de 71709899 71709944 6 أريانة 2027برج البكوش  -نهج أبو نواس/ الريحانة 
المدرسة العليا الخاصة 

 للتكنولوجيا والهندسة

www.itbs.tn 72233877 72233777 
 8000طريق الحمامات  –الدكتور الدالي الجازي شارع 

 نابل
المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيا 

 المعلومات وإدارة األعمال بنابل

www.leaders-university.net 72222924 72222000  نابل 8000 –نهج علي البلهوان 
لعلوم اإلعالمية الكلية الخاصة 

 وإدارة األعمال بنابل

www.iaetunis.com 71845269 
71845264/ 
71845263 

 تونس البلفدير 1002 –نهج فلسطين  95
المعهد العالي الخاص إلدارة 

 المؤسسات بتونس

www.iina.tn 70664419 70664420 73  2087الحرايرية  -العقبة  05نهج حسين داي كم 
المعهد الدولي العالي الخاص 

للدراسات الرقمية والسمعية 

 البصرية

www.fmsa-tunisie.com 73822599 73822598 
 4051 -1عمارة شيماء شارع  ياسر عرفات سهلول

 سوسة
الكلية الخاصة للتصرف وعلوم 

 اإلدارة بسوسة

 

http://www.episousse.com.tn/
http://www.espita.ens.tn/
http://www.iit-nau.com/
http://www.isb.ens.tn/
http://www.ebs.tn/
http://www.ebs.tn/
http://www.umlt.ens.tn/
http://www.umlt.ens.tn/
http://www.polytech-intl.tn/
http://www.polytech-intl.tn/
http://www.esip.tn/
http://www.esip.tn/
http://www.medtech.tn/
http://www.medtech.tn/
http://www.iteam-univ.tn/
http://www.polytechmonastir.tn/
http://www.esprim.tn/
http://www.esprim.tn/
http://www.tek-up.de/
http://www.tek-up.de/
http://www.itbs.tn/
http://www.itbs.tn/
http://www.leaders-university.net/
http://www.leaders-university.net/
http://www.iaetunis.com/
http://www.iaetunis.com/
http://www.iina.tn/
http://www.iina.tn/
http://www.fmsa-tunisie.com/
http://www.fmsa-tunisie.com/
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www.episousse.com.tn  سوسة - 4021الطريق الحزامية سهلول  060 296 73 900 296 73 
المدرسة العليا الدولية الخاصة 

 األعمال بسوسة إلدارة

ecogest.ups.ens.tn  73 231 812 73 231 985 
 4000المركب الجامعي، نهج حسونة العياشي، بو خزر 

 سوسة
المدرسة العليا الخاصة لإلقتصاد 

 والتصرف بسوسة

www.lbs.tn  71963428 70026426 
ضفاف البحيرة  -نهج بحيرة أنسي عمارة ستراميكـا

 تونس 1053
المدرسة الدولية العليا الخاصة 

 للقانون واألعمال

www.auna.com.tn  المدرسة العليا الخاصة لألعمال تونس -نهج ابن رشيق  17 71847279 71847278 

www.espin-ens.com  74860300 74860222 
حي -فضاء المؤسسات القطب التكنولوجي 348ص.ب 

 3021ساقية الزيت  10طريق تونس كلم  -األنس

 صفاقس

المدرسة الدولية العليا الخاصة 

 متعددة التقنيات بصفاقس

 6072قابس  -المركب الجامعي زريق 75392135 -  -
المدرسة العليا الخاصة 

 للتكنولوجيا وإدارة األعمال بقابس

www.uetunis.com  71182020 71182300 
 ، الكرم 1130منطقة النشاط خير الدين ، مبنى عدد 

 تونس 2015
الكلية الخاصة للعلوم السياسية 

 واالقتصادية

www.universite-
technologie.com  

 سوسة - 4000شارع أبو حامد الغزالي  73236333 73236332
المدرسة العليا الخاصة 

 للتكنولوجيا المتقدمة يسوسة

www.esb.tn  القطب التكنولوجي الغزالة 2شطرانة  -المنطقة الصناعية 70,250,080 70685454 
المدرسة العليا الخاصة إلدارة 

 األعمال بتونس

www.espaf.tn  71,960,019 71,960,012 
 -ضفاف البحيرة  – 1053، إقامة البحيرة Hعمارة 

 تونس
المدرسة العليا الخاصة للتأمين 

 والمالية

 سوسة -طريق مساكن، حي التعمير 73,367,715 73,367,715 -
المعهد العالي الخاص للعلوم 

 والتكنولوجيا واألعمال بالوسط

www.universitecentrale.net 71,793,558 
 71 796 

679 
 تونس 66نهج محمد الخامس عدد 

المدرسة المركزية العليا الخاصة 

 للحقوق والعلوم السياسية بتونس

www.universitecentrale.net 71,793,558 
 71 796 

679 
 تونس -شارع خير الدين باشا  8

المدرسة المركزية العليا الخاصة 

 لالعالمية واالتصاالت بتونس

www.tutech-
medenine.com  

75,648,890 75,648,889 
 -الحبيب بورقيبة طريق قابس شارع  –عمارة النجاح 

 مدنين
المدرسة العليا الخاصة لتقنيات 

 التجارة وإدارة األعمال بمدنين

- 70,130,191 70,130,190 
 -أكودة  4022المنطقة الصناعية  –الطريق الحزامية 

 سوسة
المدرسة العليا الخاصة للعلوم 

 التجارية واألعمال

www.eimsousse.com  طريق األمواج، المنطقة السياحية حمام سوسة 20,647,000 73,386,570 
المدرسة الدولية العليا الخاصة 

 إلدارة األعمال والتسويق بسوسة

  

http://www.episousse.com.tn/
http://ecogest.ups.ens.tn/
http://www.lbs.tn/
http://www.auna.com.tn/
http://www.espin-ens.com/
http://www.uetunis.com/
http://www.universite-technologie.com/
http://www.universite-technologie.com/
http://www.esb.tn/
http://www.espaf.tn/
http://www.tutech-medenine.com/
http://www.tutech-medenine.com/
http://www.eimsousse.com/
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 مؤهل التقني الساميعروض التكوين المهني في مستوى                                     

إلنننننى جاننننننب التوجينننننه الجنننننامعي تنننننوفر منظومنننننة التكنننننوين المهنننننني مسنننننالك أخنننننرى للنجننننناح والحصنننننول علنننننى شنننننهادات 
 معترف بها وتمكن من:

 كسب الكفايات والمهارات التي يتطلبها سو  الشغل. .1
 دعم حظوظ االندماج في الحياة النشيطة بفضل تكوين في اختصاصات ذات قابلية عالية. .2
 القدرة على االنتصاب للحساب الخاص.كسب  .3
 التدرج في سلم الشهادات بفضل التكوين المستمر. .4

I  /نظام التكوين المهني وخصائصه 

 المنننننننننؤر  2008لسننننننننننة  10يحظنننننننننى التكنننننننننوين المهنننننننننني الينننننننننوم بيطنننننننننار قنننننننننانوني خننننننننناص بنننننننننه )القنننننننننانون عننننننننندد  .1
معننننننايير مضننننننبوطة ومقنننننناييس والمتعلنننننن  بننننننالتكوين المهننننننني( ينننننننظم سننننننيره وتدخالتننننننه وفنننننن   2008 فيفننننننري 11فنننننني 

 محددة.
يشننننننرف علننننننى التكننننننوين إطننننننار مننننننن المكننننننونين ومستشننننننارين فنننننني االعننننننالم والتوجيننننننه المهننننننني ومستشنننننناري تنننننندريب  .2

وينتنننننندب المكونننننننون مننننننن بننننننين المهندسننننننين والفنيننننننين السننننننامين ويخضننننننعون قبننننننل مباشننننننرة مهننننننامهم إلننننننى تربصننننننات 
 بيداغوجية.

التكننننننوين بالتننننننداول الننننننذي يحننننننتم أن تصننننننبح المؤسسننننننة االقتصننننننادية ينجننننننز التكننننننوين باالعتمنننننناد أساسننننننا علننننننى نمننننننط  .3
 فضاء تكوينيا بما يضمن للشبان اكتساب المهارة في مستواها التطبيقي والعلمي.

يعتمنننننند التكننننننوين المهننننننني بننننننرامج تكوينيننننننة توضننننننع بمشنننننناركة المهنيننننننين، وتأخننننننذ عمليننننننة إعننننننداد هننننننذه البننننننرامج فنننننني  .4
 ي اطار االختصاص وف  مستلزمات التطور التكنولوجي.االعتبار المواصفات المستوجب اعتمادها ف

نظنننننام التكنننننوين المهنننننني منننننرتبط بعالقنننننة شنننننراكة منننننع جهننننناز االنتننننناج، بحينننننث أن المؤسسنننننة هننننني شنننننريك االدارة فننننني  .5
العمنننننل التكنننننويني فنننننني مختلنننننف مراحلننننننه بننننندءا بالمشنننننناركة فننننني الدراسنننننات الالزمننننننة إلحنننننداث مراكننننننز تكنننننوين مهننننننني 

لنننننة مراكنننننز موجنننننودة إلنننننى المشننننناركة فننننني وضنننننع االختصاصنننننات والبنننننرامج التكوينينننننة جديننننندة أو توسنننننيع أو إعنننننادة هيك
نجاز العمليات التكوينية عبر التكوين بالتداول والتدريب المهني.  وا 

II التسجيل بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة / 

 امتحان البكالوريا. إن الترشح للتسجيل بمؤسسات التكوين المهني العمومية مفتوح لكافة الناجحين في 
  2019يتضننننننننننننمن التكننننننننننننوين بمؤسسننننننننننننات التكننننننننننننوين المهننننننننننننني العموميننننننننننننة دورتننننننننننننين رئيسننننننننننننيتين: دورة سنننننننننننننبتمبر 

 .2020ودورة فيفري 
 .هناك امكانية االنتفاع بخدمات المبيت داخل مؤسسات التكوين المهني العمومية 
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تكوين المهنيقائمة اختصاصات مؤھل التقني السامي المؤمنة بالوكالة التونسية لل  

 

 االختصاص المركز الوالية
مدة 

 التكوين

 طاقة االستيعاب

 نوع الباكالوريا
دورة سبتمر 

2019 

دورة فيفري 

2020 

  

المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء 

 وصيانة المعدّات البيوطبية تونس

تقني سام في صيانة المعدات 

 البيوطبية
2   44 

العلوم  العلوم التقنية / رياضيات/

 التجريبية /العلوم  اإلعالمية

س
 تون

 22   2.5 تقني سام في كهرباء البناء

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء 

 بتونس

تقني سام في الجودة في صناعة 

 المالبس
 كافة الشعب 16 16 2.5

 كافة الشعب   16 2.5 رئيس منتوج في صناعات اإلكساء

تقني سام في التصميم واإلبتكار في 

 صناعة المالبس
 كافة الشعب 32 16 2.5

المركز القطاعي للتكوين في 

الصناعات اإللكترونية والكهربائية 

 بتونس

تقني سام في تقنيات التصميم 

 للصناعة اإللكترونية
2 20 20 

التقنية / رياضيات/ العلوم العلوم 

 التجريبية /العلوم  اإلعالمية

تقني سام في تقنيات اإلنتاج للصناعة 

 اإللكترونية
2 40 20 

العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية /العلوم  اإلعالمية

تقني سام في اآللية واإلعالمية 

 الصناعية
2 40 20 

العلوم العلوم التقنية / رياضيات/ 

 التجريبية /العلوم  اإلعالمية

المركز القطاعي للتكوين في 

 االتصاالت بحي الخضراء

 48 96 2.5 تقني سام في البنى التحتية والشبكات
العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية /العلوم  اإلعالمية

تقني سام في التسويق والوسائل 

 متعددة الوسائط
2.5 64 32 

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في 

 الصناعات الغذائية بحي الخضراء

تقني سام في التصرف في الصيانة 

 الصناعية
2.5 20 20 

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

 التجريبية / العلوم اإلعالمية / إقتصاد

 وتصرف

تقني سام في مراقبة الجودة في 

 الصناعات الغذائية
 رياضيات / العلوم التجريبية 24   2.5

تقني سام في التغليف والتعبئة في 

 الصناعات الغذائية
 رياضيات / العلوم التجريبية   20 2.5

المركز القطاعي للتكوين في الصيانة 

 الصناعية بالوردية

في الصيانة تقني سام في التصرف 

 الصناعية
2.5 60 60 

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء 

 بحلق الوادي

تقني سام في التصميم واالبتكار في 

 صناعة المالبس
 كافة الشعب 20 40 2.5

تقني سام في الجودة في صناعة 

 المالبس
 كافة الشعب 20 20 2.5

 كافة الشعب   20 2.5 رئيس منتوج في صناعات اإلكساء

المركز القطاعي للتكوين في مهن 

 الخدمات بقمرت

   60 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالية
إقتصاد وتصرف / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية

 كافة الشعب 60 60 2.5 تقني سام في التجارة

 كافة الشعب   60 2.5 تقني سام في التجارة الدولية

 كافة الشعب   60 2.5 مساعد مديرية
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 االختصاص المركز الوالية
مدة 

 التكوين

 طاقة االستيعاب
 نوع الباكالوريا

دورة سبتمر 

2019 

دورة فيفري 

2020 

 

مركز التكوين و التدريب المهني 

 بالزهور

 كافة الشعب   15 2.5 تقني سام في الطبخ

 كافة الشعب   15 2.5 تقني سام في المرطبات

 كافة الشعب   40 2.5 مربي طفولة أولى ومبكرة

المركز القطاعي للتكوين في مهن 

 البناء ابن سينا

 20 20 2 تقني سام في تكييف الهواء
العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية /العلوم  اإلعالمية

 20 40 2 أشغال بناءمسير 

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

تقني سام في البيئة والطاقة 

 اختصاص حراري وصحي
2.5 20   

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

األنظمة الذكية تقني سام في تطوير 

 واإلعالمية الصناعية
2.5 20 20 

العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية /العلوم  اإلعالمية

 
أريانة

المركز القطاعي للتكوين في فنون  

 الطباعة بأريانة

تقني سام في تقنيات اإلتصال اختيار 

 تحضير أشغال الطباعة
 كافة الشعب   30 2.5

للتكوين في ميكانيك المركز القطاعي 

 السيارات والنقل بأريانة

تقني سام في صيانة ومصلحة بعد 

 البيع للسيارات
 كافة الشعب 80   2.5

 
منوبة

 

المركز القطاعي للتكوين في األشغال 

 العمومية بالمرناقية

 20 40 2 مسير أشغال عمومية

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

تقني سام في صيانة وخدمات ما بعد 

 البيع لمعدات األشغال العمومية
2.5 36 20 

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

 التجريبية

المركز القطاعي للتكوين في 

 اإللكترونيك بالدندان

في اآللية واإلعالمية تقني سام 

 الصناعية
2 60 20 

العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية /العلوم  اإلعالمية

المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء 

 بمنوبة

تقني سام في الجودة في صناعة 

 المالبس
 كافة الشعب 20 20 2.5

تقني سام في التصميم واإلبتكار في 

 صناعة المالبس
 كافة الشعب   20 2.5

 كافة الشعب 20   2.5 تقني سام في أساليب صناعة المالبس

 
س

عرو
ن 

ب
 

المركز القطاعي للتكوين في البناء 

 ببن عروس
 40 40 2 مسيّر أشغال بناء

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

 المركز القطاعي للتكوين في مهن

 الخدمات بحمام األنف

   20 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالية
إقتصاد وتصرف / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية

 كافة الشعب 20 20 2.5 مساعد مديرية

 كافة الشعب 20 20 2.5 تقني سام في التجارة

 كافة الشعب 20 20 2.5 تقني سام في التجارة الدولية

 
س

عرو
ن 

ب
 

القطاعي للتكوين في مهن المركز 

 النقل واللوجستيك ببرج السدرية
 160 80 2 لوجستيكي في التوزيع

إقتصاد وتصرف / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية

المركز القطاعي للتكوين في 

 الميكاترونيك ببرح السدرية

تقني سام في اآللية واإلعالمية 

 الصناعية
2 60 40 

العلوم العلوم التقنية / رياضيات / 

 التجريبية
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 االختصاص المركز الوالية
مدة 

 التكوين

 طاقة االستيعاب

 نوع الباكالوريا
دورة سبتمر 

2019 

دورة فيفري 

2020 

س
عرو

ن 
 ب

المركز القطاعي للتكوين في 

 الميكاترونيك ببرح السدرية

تقني سام في تصميم وصناعة 

 القوالب واألدوات
 رياضياتالعلوم التقنية /   40 20 2.5

تقني سام في االتصاالت اختيار 

 إعالمية
2 60 20 

العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية /العلوم  اإلعالمية

 20 20 2.5 تقني سام في كهرباء البناء

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

للتكوين في النسيج المركز القطاعي 

 ببئر القصعة

تقني سام في الجودة في صناعة 

 المالبس
 كافة الشعب   20 2.5

تقني سام في التصميم واإلبتكار في 

 صناعة المالبس
 كافة الشعب   20 2.5

المركز القطاعي للتكوين والتقنيات 

 التطبيقية في الجلد بمقرين
 الشعبكافة  60 60 2.5 تقني سام في التجارة

 
نابل

 

المركز القطاعي للتكوين في البناء 

 بسليمان
   60 2 مسيّر أشغال بناء

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في الصيانة 

 بنابل

 20 20 2 تقني سام في كهرباء البناء

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

تقني سام في التصرف في الصيانة 

 الصناعية
2.5 40 40 

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

 20 20 2 تقني سام في تكييف الهواء
التقنية / رياضيات/ العلوم العلوم 

 التجريبية /العلوم  اإلعالمية

 
ت

بنزر
 

المركز القطاعي للتكوين في التركيب 

 المعدني بمنزل بورقيبة
   40 2.5 تقني سام منسق في اللحام

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

 التجريبية

 
جندوبة

المركز القطاعي للتكوين في الصيانة  

 الفندقية بطبرقة
 20 20 2.5 تقني سام في تكييف الهواء

العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية /العلوم اإلعالمية

المركز القطاعي للتكوين في التقنيات 

 الفندقية بطبرقة
 كافة الشعب 15   2.5 تقني سام في الفندقة اختيار اإليواء

ن
القيروا

 

المركز القطاعي للتكوين في الطاقة 

 بالقيروان
   20 2.5 تقني سام في تكييف الهواء

العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية /العلوم اإلعالمية

 
سليانة

 

المركز القطاعي للتكوين في مهن 

 الخدمات بسليانة

   20 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالية
إقتصاد وتصرف/ رياضيات / العلوم 

 التجريبية  

 كافة الشعب   20 2.5 تقني سام في التجارة

 
سة

سو
 

المركز القطاعي للتكوين في 

 اإللكترونيك بسوسة

تقني سام في اآللية واإلعالمية 

 الصناعية
2 60 40 

العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية /العلوم اإلعالمية

تقني سام في االتصاالت اختيار 

 إعالمية
2 40 40 

العلوم العلوم التقنية / رياضيات/ 

 التجريبية /العلوم اإلعالمية

المركز القطاعي للتكوين في اللحام 

 واآللية والبالستيك بسوسة

تقني سام في تصميم وصناعة 

 القوالب واألدوات
 العلوم التقنية /  رياضيات 18 36 2.5

تقني سام في صيانة تجهيزات 

 صناعة البالستيك
 العلوم التقنية /  رياضيات   18 2.5

 18   2.5 تقني سام في صيانة الميكاترونيك
العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية /العلوم اإلعالمية

 كافة الشعب 18 36 2.5 تقني سام في صناعة البالستيك
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 االختصاص المركز الوالية
مدة 

 التكوين

 طاقة االستيعاب

 نوع الباكالوريا
دورة سبتمر 

2019 

دورة فيفري 

2020 

سة
سو

 

المركز القطاعي للتكوين في مهن 

 الخدمات بسوسة

   60 2.5 تقني سام في المحاسبة والمالية
إقتصاد وتصرف/ رياضيات / العلوم 

 التجريبية 

 كافة الشعب 40 40 2.5 تقني سام في التجارة

 كافة الشعب   60 2.5 تقني سام في التجارة الدولية

 كافة الشعب   40 2.5 مساعدة مديرية

 
ستير

المن
 

المركز القطاعي للتكوين في مهن 

 الخشب بالمنستير

   20 2.5 تقني سام في دراسة وتصميم األثاث

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

تقني سام في التصرف الصناعي 

 إنتاج الخشب واألثاث
2.5 20   

التقنية / رياضيات/ العلوم العلوم 

 التجريبية /العلوم اإلعالمية

المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء 

 بالمنستير

تقني سام في الجودة في صناعة 

 المالبس
 كافة الشعب 40 20 2.5

تقني سام في التصميم واإلبتكار في 

 صناعة المالبس
 كافة الشعب   20 2.5

مهن المركز القطاعي للتكوين في 

 الصناعة بخنيس

تقني سام في تطوير األنظمة الذكية 

 واإلعالمية الصناعية
2.5 20 20 

العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية /العلوم اإلعالمية

تقني سام في التصنيع وتحسين 

 األساليب
2.5 20   

العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية /العلوم اإلعالمية

تقني سام في الصيانة الصناعية 

 إختيار صيانة األنظمة األلية
2.5 20 40 

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

 التجريبية / إقتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء 

 والزرد ببنبلة

تقني سام في التصميم واإلبتكار في 

 صناعة المالبس
 كافة الشعب 15   2.5

 
س

صفاق
 

المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء 

 محمد علي صفاقس

تقني سام في التصميم واإلبتكار في 

 صناعة المالبس
 كافة الشعب 20 20 2.5

 كافة الشعب 20 20 2.5 تقني سام في أساليب صناعة المالبس

المركز القطاعي للتكوين في 

 اإللكترونيك بساقية الزيت صفاقس

واإلعالمية تقني سام في اآللية 

 الصناعية
2 40 40 

العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية /العلوم اإلعالمية

تقني سام في تطوير األنظمة الذكية 

 واإلعالمية الصناعية
2.5 40 40 

العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية /العلوم  اإلعالمية

مركز التّكوين والتدريب المهني بباش 

 حامبة صفاقس

تقني سام في التصرف في الصيانة 

 الصناعية
2.5 20 40 

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم  اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

تقني سام في تصميم وصناعة 

 القوالب واألدوات
 العلوم التقنية /  رياضيات 20   2.5

تقني سام في مراقبة الجودة في 

 الصناعة الغذائية
 رياضيات / العلوم التجريبية / رياضة   20 2.5

مركز التكوين والتدريب المهني 

 بالمحرس
   20 2 مسير أشغال بناء

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم  اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

 
س

قاب
 

المركز القطاعي للتكوين في البناء 

 والتنقيب بقابس

 20 40 2 مسيّر أشغال بناء

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

 20 20 2.5 تقني سام في كهرباء البناء
العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

 التجريبية

حافظ مغازة آلالت ومعدات البناء 

 واألشغال العمومية
2.5 40 20 

التقنية / رياضيات / العلوم العلوم 

 التجريبية
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 الوالية االختصاص المركز الوالية

 طاقة االستيعاب

 نوع الباكالوريا
دورة سبتمر 

2019 

دورة فيفري 

2020 

 

المركز القطاعي للتكوين في البناء 

 والتنقيب بقابس

تقني سام في اآللية واإلعالمية 

 الصناعية
2 40   

رياضيات/ العلوم العلوم التقنية / 

 التجريبية /العلوم اإلعالمية

تقني سام في التصرف في الصيانة 

 الصناعية
2.5 40   

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم  اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

ن
غوا

ز
 

مركز التكوين والتدريب المهني 

 بزغوان

تقني سام في التصرف في الصيانة 

 الصناعية
2.5 20   

العلوم التقنية / رياضيات / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلعالمية / إقتصاد 

 وتصرف

 
ن

مدني
 

المركز القطاعي للتكوين في الطاقة 

 بجربة
   20 2.5 تقني سام في تكييف الهواء

العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية /العلوم اإلعالمية

السامي المؤمنة بوكالة التكوين في مهن السياحة قائمة اختصاصات مؤھل التقني  

 االختصاص المركز الوالية
مدة 

 التكوين

 طاقة االستيعاب

 نوع الباكالوريا

 2019دورة سبتمر 

 
نابل

 

 مركز التكوين السياحي

 بالحمامات

 كافة الشعب 9 3 تقني سامي في الفندقة اختيار االيواء

تقني سامي في السياحة اختيار تنمية 

 وتطوير المنتوحات السياحية

 )وكاالت أسفار( 

 كافة الشعب 16 2

 كافة الشعب 8 2 تقني سام في المرطبات

 كافة الشعب 18 2 تقني سام في الطبخ

 كافة الشعب 22 2 تقني سام في المطعم والحانة

سة
سو

 

المعهد العالي المهني للسياحة سوسة 

 القنطاوي

 كافة الشعب 15 3 تقني سامي في الفندقة اختيار االيواء

 كافة الشعب 20 2 دليل سياحي 

 كافة الشعب 40 2 تقني سام في الطبخ

 كافة الشعب 20 2 تقني سام في المرطبات

 كافة الشعب 40 2 تقني سام في المطعم والحانة

 المؤمنة بوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحيقائمة اختصاصات مؤھل التقني السامي 

 االختصاص المركز الوالية
مدة 

 التكوين

 طاقة االستيعاب

دورة سبتمر  نوع الباكالوريا

2019 

دورة فيفري 

2020 

 
نابل

 

المعهد القطاعي للتكوين المهني 

الفالحي في زراعة القوارص 

 والعنب ببوشريك

 0 16 2.5 تقني سام في البستنة
العلوم التجريبية/ رياضيات / 

 العلوم اإلعالمية/العلوم التقنية

المركز القطاعي للتكوين المهني في 

 الميكنة البحرية بقليبية
 0 25 2.5 (1ميكانيكي صيد بحري )

العلوم التقنية/ رياضيات / العلوم 

 التجريبية

سة
سو

 

المركز القطاعي للتكوين المهني 

الفالحي في زراعة الخضروات 

 البدرية بشط مريم

 0 14 2.5 تقني سام في البستنة
العلوم التجريبية/ رياضيات / 

 العلوم اإلعالمية/العلوم التقنية

س
صفاق

 

مركز التكوين المهني للصيد البحري 

 بصفاقس
 0 20 2.5 (1ميكانيكي صيد بحري)

العلوم التقنية/ رياضيات / العلوم 

 التجريبية

جندوبة
 

للصيد البحري مركز التكوين المهني 

 بجندوبة
 0 24 2.5 (1ربان صيد باألعماق )

العلوم التقنية / رياضيات /العلوم 

 اإلعالمية/العلوم التجريبية

 من شروط اإللتحاق بهذا اإلختصاص : إثبات المؤهالت البدنية المطلوبة للقيام بأشغال المالحة والصيد البحري (1)
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 عناوين المراكز القطاعية للتكوين المهني

 المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية بتونس

 تونس 1000أفريل  9، شارع 45العنوان : عدد 

 71569966الفاكس:    71569845 - 71563621الهاتف: 

 csfemeb.tunis@atfp.tnالبريد اإللكتروني

 المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضراء

 حي الخضراء 1003العنوان : عن طريق آالن سافاري 

 71773219الفاكس:    71809086الهاتف :  

  csfiaa.elkhadra@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بتونس

 تونس 1068، نهج فاس رأس الطابية 1العنوان : عدد 

 71220832الفاكس:    71220822الهاتف : 

  csfh.tunis@atfp.tnريد اإللكتروني: الب

 المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الصناعية بالوردية

 الوردية 1009طريق سوسة ديبوزفيل  2العنوان : كلم 

  71496047الفاكس:     71496064الهاتف :  

  csfmi.elouardia@atfp.tnالبريد اإللكتروني

 اإللكترونية والكهربائية بتونسالمركز القطاعي للتكوين في الصناعات 

 تونس 1005العنوان : شارع الجيش الوطني العمران 

 71898253الفاكس:     71898277الهاتف : 

  csfiee.tunis@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بحلق الوادي

 حلق الوادي 2060، شارع الهادي شاكر 18العنوان :عدد 

 71737285الفاكس:    71737284ف : الهات

  csfh.goulette@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 المركز القطاعي للتكوين في االتصاالت بحي الخضراء

 حي الخضراء 1003العنوان : عن طريق آالن سافاري 

 71809676الفاكس:    71771647الهاتف : 

 csft.elkhadra@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بقمرتالمركز 

 قمرت 2078 –طريق رواد  6العنوان : كلم 

 71918027الفاكس:    71918096الهاتف : 

  csfmt.gammarth@atfp.tnالبريد اإللكتروني : 

 مركز التكوين و التدريب المهني بالزهور

 تونس 2052أوت حي الزهور  13العنوان: نهج 

 71582654الفاكس :    74450271-71511465الهاتف:

 cfa-ezzouhour@edunet.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في مهن البناء ابن سينا

 العنوان : قرب منتزه ابن سيناء

   71373715الفاكس:    71373811الهاتف : 

 csfba.ibnsina@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 الطباعة بأريانةالمركز القطاعي للتكوين في فنون 

 أريانة 2080، شارع اإلستقالل 25العنوان : عدد 

 71713625الفاكس:    71710579 - 71701945الهاتف :

  csfe.denden@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في ميكانيك السيارات والنقل بأريانة

 أريانة 2080شارع أحمد الخبثاني  13العنوان : عدد 

 71709729الفاكس:    71713578هاتف : ال

 csfma-ariana@edunet.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في األشغال العمومية بالمرناقية

 المرناقية 2071العنوان : سيدي علي الحطاب 

  71532432الفاكس:    71532430الهاتف : 

  csftp.mornaguia@atfp.tnالبريد اإللكتروني : 

 المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بمنوبة

 منوبة 2010، نهج ابن أبي الضياف 18العنوان: عدد 

 71608588الفاكس:    71608190الهاتف :

  csfh.manouba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بالدندان

 دندانال 2011 -70، نهج السرول ص ب 7العنوان : عدد 

 71611298الفاكس:   71606759الهاتف :

  csfe.denden@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في البناء ببن عروس

 بن عروس 2013، نهج فرحات حشاد 6العنوان: عدد 

 71383582الفاكس:    71381247الهاتف : 

  csfb.benarous@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

العنوان: محطة قطاعي للتكوين في مهن النقل واللوجستيك ببرج السدريةالمركز ال

البريد 71411420الفاكس:    71410928الهاتف : برج السدرية 2084األرتال 

  csftl.borjcedria@atfp.tnاإللكتروني: 

، نهج 35العنوان : عدد المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بحمام األنف

الفاكس:    71292711الهاتف : حمام األنف 2050شور الطاهر بن عا

  csfmt.hammamlif@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 71210870

 المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرح السدرية

 برج السدرية 2084العنوان: محطة األرتال 

  71411420الفاكس:    71411120الهاتف : 

  csfm.borjcedria@atfp.tnالبريد اإللكتروني : 

 المركز القطاعي للتكوين في النسيج ببئر القصعة

  2059 - 19العنوان :المنطقة الصناعية بئر القصعة  نهج حسين باي ص ب 

 بن عروس

 71383526الفاكس:     71382899الهاتف : 

  csftb.birelkassaa@atfp.tnالبريد اإللكتروني : 

 البناء بسليمانالمركز القطاعي للتكوين في 

 سليمان 8020العنوان: طريق الشاطئ 

 72391224الفاكس :    72290458الهاتف : 

  csfb.soliman@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين والتقنيات التطبيقية في الجلد بمقرين

 مقرين الرياض 2014العنوان: شارع المحطة 

 71426597الفاكس :    71433743الهاتف : 

 csftac.megrine@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل

 153نابل ص ب  8000العنوان: الحي الصناعي طريق تونس 

 72271017الفاكس :   72222552الهاتف :

 csfm.nabeul@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 نابل-المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبية 

 العنوان: شارع الشهداء ميناء للصيد البحري قليبية

  72296405الفاكس :   72296405الهاتف : 

  cffpm.kelibia@iresa.agrinet.tnالبريد اإللكتروني: 
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 عناوين المراكز القطاعية للتكوين المهني

 للتكوين في اآللية العامة بقرمبالية المركزالقطاعي

 قرمبالية 8030العنوان:طريق سوسة 

 72255076الفاكس:    72255303الهاتف : 

 csfmg.grombalia@atfp.edunet.tnالبريد اإللكتروني: 

المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة القوارص والعنب   

 نابل-ببوشريك

للتكوين المهني الفالحي في زراعة القوارص والعنب العنوان: المعهد القطاعي 

 قرمبالية 8030 -ببوشريك 

  72204734الفاكس :   72204734الهاتف : 

  isfpa.bouchrik@iresa.agrinet.tnالبريد اإللكتروني : 

 المركز القطاعي للتكوين في التركيب المعدني بمنزل بورقيبة

 ل بورقيبة منز 7050 – 242العنوان: بئر طعشون ص ب 

 72472466الفاكس:   72472466 -72470788الهاتف: 

 csfcm.menzelbourguiba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسليانة

 سليانة 6100العنوان:  نهج فرحات حشاد 

 78872808الفاكس :    78870951الهاتف : 

  csfmt.siliana@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الفندقية بطبرقة

 طبرقة 8110- 348طريق تونس ص ب  7العنوان :  كلم 

 78672029الفاكس :   78672030الهاتف : 

 csfmh.tabarka@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 جندوبة -مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة

 طبرقة 8110طبرقة  العنوان: ساحة فرجيس

 78671084الفاكس :    78671344الهاتف : 

 / cfpp.tabarka @iresa.agrinet.tnالبريد اإللكتروني: 

cfpptabarka@yahoo.fr  

 المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بسوسة

 سوسة  4000 - 466العنوان : طريق الزاوية حي العوينة  ص ب   

 73235533الفاكس:   71235533 - 73231826الهاتف : 

  csfe.sousse@atfp.tnالبريد اإللكتروني:   

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة الخضروات البدرية بشط 

 سوسة-مريم

العنوان: المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة الخضروات البدرية 

 سوسة 4042بشط مريم 

  73327100الفاكس :    73327666الهاتف : 

  cfpa.chottmariem@iresa.agrinet.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في اللحام واآللية والبالستيك بسوسة

 سوسة 4029العنوان : طريق  الطفالة 

 73233044الفاكس:    73232417الهاتف : 

  csfsp.sousse@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسوسةالمركز 

 سوسة  4003- 656العنوان : شارع ابن خلدون طريق المنستيرص ب 

 73383830الفاكس:    73383979 - 73382600الهاتف :  

  csfmt.sousse@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

العنوان : شارع  األرض ص المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير

البريد 73501894الفاكس:    73 50 12 72الهاتف : المنستير  5000- 79ب 

  csfmb.monastir@atfp.tnاإللكتروني: 

العنوان : شارع األرض ص ب المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بالمنستير

البريد 73504410الفاكس:    73504400الهاتف : المنستير  5000- 88

  csfh.monastir@atfp.tnاإللكتروني:

 المركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر هالل

 قصر هالل 5070العنوان: طريق الجمال 

 73452330الفاكس:   73452330الهاتف: 

 csft.ksarhellal @atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس

 خنيس 5100العنوان: نهج قرطاج طريق جمال 

 73534651الفاكس:    73534650الهاتف:

 csfmi.khnis@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء محمد علي صفاقس

  51البستان صفاقس ص ب  3099طريق المهدية  3العنوان : كلم 

 74236786الفاكس :    74438761 - 74236786الهاتف : 

  csfh.sfax@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بساقية الزيت صفاقس

 ساقية الزيت صفاقس 3021، نهج مختار الزيادي 20العنوان : 

 74254232الفاكس :    74254232الهاتف : 

  csfe.sakietezzit@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 مركز التّكوين والتدريب المهني بباش حامبة صفاقس

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

 الدولي،

 74298960الفاكس:    74228455الهاتف : 

  cfa.bachhamba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 مركز التكوين والتدريب المهني بالمحرس

 صفاقس 3060العنوان : نهج تونس المحرس 

 74692463الفاكس:    74290071الهاتف :

  cfa.mahres@atfp.tnلبريد اإللكتروني:ا

 مركز التكوين المهني للصيد البحري بصفاقس

صفاقس  3018العنوان: نهج ابن بطوطة المنطقة الصناعية مدغشقر

 1072ص.ب

 74497255الفاكس:      74497255الهاتف:  

cfpp.sfax@gmail.com 

 مركز التكوين والتدريب المهني بزغوان

 زغوان 1100، 188الصناعية ص ب العنوان : المنطقة 

 72675614الفاكس:    72675985الهاتف : 

  cfa.zaghouan@atfp.edunet.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجربة

 جربة 4180العنوان : نهج الطيب المهيري حومة السوق 

 75650534الفاكس:    75620647الهاتف :

  csfe.jerba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب بقابس

 قابس 6000زريق قرب الملعب الرياضي  37العنوان : ص ب 

 75393227الفاكس:    75291884الهاتف : 

   csfbf.gabes@atfp.tnالبريد اإللكتروني:

 مركز التكوين السياحي والفندقي بالحمامات

 8050العنوان :المنطقة السياحية بالحمامات الجنوبية 

 72226836الفاكس :   72226499الهاتف: 

 eh.hammamet@ontt.tourism.tnالبريد األلكتروني:  

 القنطاوي -المعهد العالي المهني للسياحة بالريجيا 

 القنطاوي 4089  -31العنوان : ص.ب

  73348925الفاكس :  73348922الهاتف : 

   ispt.sousse@ontt.tourism.tnيد األلكتروني: البر
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 مراحل التسجيل الجامعي عن بعد

Les étapes de l'inscription 
universitaire en ligne 
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» dinar jeune-paiement en ligne de l’inscription n’est possible qu’avec la carte e « le 
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