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يمثل هذا الدليل المرجع األساسي الذي ُيمّكن الطالب الجديد من انجاز عملية التوجيه الجامعي الخاّصةة بةه   وهةو 
  لةةذا كةةل نةةاج  مةةدعو لقةةرالة هةةذا الةةدليل بةةتمعن واحتةةرام  2018لسةةنة موجةةه للنةةاجحين الجةةدد فةةي امتحةةان البكالوريةةا 

 اآلجال والقواعد المضّمنة به.
مختلةةف علةةى كمةةا يحتةةوي   2018لسةةنة  هوآجالةة هومقاييسةة المعلومةةات حةةول التوجيةةه الجةةامعي أهةةمّ  يقةةدم هةةذا الةةدليل 

  إضةةةافة إلةةةى عةةةرو  التكةةةوين مبّوبةةةة فةةةي ثمانيةةةة مجةةةاالتبمؤسسةةةات التعلةةةيم العةةةالي العموميةةةة  واإلجةةةازاتالشةةةعب 
قائمةةةة شةةةعب بمؤسسةةةات التعلةةةيم العةةةالي العسةةةكري وعةةةرو  التكةةةوين المهنةةةي فةةةي مسةةةتو  مؤهةةةل التقنةةةي السةةةامي و 

 ومؤسسات التعليم العالي الخاص.
  في تطبيق جملة من اإلجرالات الجديدة 2018 خالل دورة التوجيه الجامعي تشرع االدارة العامة للشؤون الطالبية 

على منظومة التوجيه الجامعي تماشةيا مةع مخرجةات مةؤتمر تفعيةل إصةالم منظومةة التعلةيم العةالي والبحةث العلمةي 
 :  وتتمثل أهّمها في 2017ل شهر ديسمبر الذي انعقد خال

 التمييز اإليجابي في التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين من الواليات الداخلية  أتطبيق مبد
 .إعتماد إجرالات جديدة لتوجيه ذوي المواهب 

يمكن لوزارة الّتعليم  لذا ،تّم تحديد طاقة االستيعاب الواردة بهذا الّدليل قبل الّتعّرف على نتائج البكالوريا

عن الّنتائج الّنهائّية للبكالوريا بدورتيها. اإلعالننقصانا إثر  أو زيادة  جزئيا تعديلهـا  العالي والبحث العلمي

 .همع هذا الدليل ورقة كلمة العبور السرية الخاصة بيتسّلم كل ناجح جديد في البكالوريا 

دليل التوجيه الجــــــــــامعي  

اتخاذ قرار التوجيه مسؤوليتك الفردية
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  ? ماذا سأدرس بعد البكالوريا
بعد نجاحك في امتحان البكالوريا أصبحت مؤهال لتبدأ مسارك الجامعي في احد  المؤسسات الجامعية عبر تلقيك لجملة من 

والتطبيقية.المعارف والمهارات في اختصاص معّين يساعدك على بنال مسارك المهني وفق تطلعاتك ومكتسباتك العلمية 

  ? ما هو نظام الدراسة في التعليم العالي
 .يشتمل التعليم العالي على مجموعة مسالك للتكوين في عدة مجاالت تدرس بمؤسسات التعليم العالي 

ينظم التعليم العالي حسب نظام يسمى "إمد" مختصر كلمات "إجازة  ماجستير  دكتوراه".
  مرحلة تكوين تدوم ثالث سنوات بعد البكالوريااإلجازة  وتختم. 
 الماجستير  ويختم مرحلة تكوين تدوم سنتين بعد اإلجازة. 
 الدكتوراه  وتختم مرحلة تكوين وبحث تدوم ثالث سنوات بعد الماجستير.

 باكالوريوس األعمال البيطري وان والطب ةةوال يشمل نظام إمد الدراسات الهندسية والهندسة المعمارية والطب والصيدلة وطب األسن
 www.mesrst.tn/lmdويمكنك التعرف على مزيد من التفاصيل على الموقع   التكوين. هذه األصناف منطبقا لخصوصيات 

? في أي المؤسسات الجامعية يمكنني الدراسة
من مدارس ومعاهد عليا وكليات تعتمد هيكلة التعليم العالي على مجموعة من الجامعات تشرف كل واحدة على مؤسسات جامعية 

االدارة العامة للدراسات التي تشرف عليها شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية إلى ضافة باإل  موزعة على كافة الواليات
عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  على الجامعات والمؤسسات الراجعة لها بالنظرويمكن التعرف   التكنولوجية

www.mes.tn 

 ? جامعيالتوجيه الكيف أقوم بعملية 
الحاصةةلين علةةى شةةهادة البكالوريةةا التونسةةية أو شةةهادة معادلةةة لهةةا مةةن تعيةةين ب حةةد  كةةل تهةةدف عمليةةة التوجيةةه الجةةامعي إلةةى تمكةةين 

وطاقةةة فةةي امتحةةان البكالوريةةا واختيةةاراتهم نتةةائا المترّشةةحين  وباالعتمةةاد علةةىالتفةةّوق  أعلةةى مبةةد بنةةال  العموميةةة مؤسسةةات التعلةةيم العةةالي 
و تةةتّم عمليةةات التوجيةةه الجةةامعي فةةي دورتةةين رئيسةةيتين  ودورة نهائيةةة للةةذين لةةم يتحصةةلوا علةةى تعيةةين  .اسةةتيعاب المؤسسةةات الجامعيةةة

خالل الدورتين. ويتولى كل مترش  تعمير بطاقة اختياراته في الدورة الخاصة به. 
 والنجام عملية التوجيه ينص  بة:

 .التقّيد بآجال التعمير في كل دورة
 ددة دون أخر .شعبة محب عدم حصر االهتمام
  في الحصول على تعيين أوفرحظوظ  لضمان االختياراتتعمير أكثر ما يمكن من .
 .تجنب وضع اختيارات عشوائية غير مدروسة في نهاية قائمة االختيارات
 .التأكد من تسجيل االختيارات وطباعة وصل االستالم

تساؤالت الناجح الجديد في البكالوريا .1

http://www.mes.tn/
http://www.mes.tn/
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.نجام عملية توجيهك الجامعي مبني على الماللمة بين مؤهالتك العلمية ورغباتك 
بكل تفاصيل عمليات التوجيه الجامعي تمكنك من اإللمامهذا الدليل بتمّعن قرالتك ل. 
ختيةارات االأكثةر مةا يمكةن مةن لةذا أنةت مةدعو لتعميةر   على عدم حصر اختياراتك في شعبة واحةدة أو مؤسسةة واحةدة الحرص

مرتبة ترتيبا تفاضليا. تعبر عن رغباتك واهتماماتك وتتاللم مع مؤهالتكالتي 
.احترام اآلجال والتواريخ المنصوص عليها في هذا الدليل
مةن دورة التوجيةه الجةامعي التةي تخّصةك عبةر موقةع  التثبتwww.orientation.tn  ألن عمليةات التوجيةه الجةامعي تةتم فةي

دورتين دورة أولى ودورة ثانية.
 المنظومة االعالمية المعتمدة فةي التوجيةه الجةامعي ُترتّةب النةاجحين فةي البكالوريةا  كةل نةوع بكالوريةا علةى حةدة  حسةب مجمةوع

اختياراته ثم المترش  الذي يليةه وذلةك فةي حةدود طاقةة االسةتيعاب نقاطهم وتتولى تعيين المترش  األفضل ترتيبا باإلعتماد على 
 المفتوحة في كل شعبة.

ن كانةةت ضةةئيلة  ترتيةةب االختيةةارات عنةةد  علةةى المترشةة يتعةةّين  لةةذلك يمكنةةه تعميةةر الشةةعب التةةي  اسةةتغالل كةةل حظةةوظ التعيةةين حتةةى واي
 أوفةةر فةةي الحصةةول عليهةةا وبةةذلك حظوظةةهالتةةي تكةةون  الشةةعب ختيةةارالمراتةةب المواليةةة يةةتم ا وفةةي يميةةل إليهةةا أكثةةر فةةي المراتةةب األولةةى 

تةةدرس اختيةةارات  منظومةةة التوجيةةه الجةةامعي لبرمجيةةات المسةةتخدمة فةةي ايحةةافظ علةةى الحظةةوظ المتأكةةدة فةةي االختيةةارات المواليةةة ألن 
المترشحين مرتبة بصفة تفاضلية  واحدة بواحدة حسب طاقة االستيعاب في كل شعبة تم اختيارها.

 ? ما هي حظوظي للحصول على شعبة معّينة

 ?التوجيه ما هي أهّم النصائح التي تساعدني على انجاح عملية 

 ?من يستطيع أن يساعدني في معرفة االختصاصات وكيفية اختيار الشعب المالئمة 
االختصاصات وكيفية اختيار الشعب التي تالئمك المستشار في االعالم والتوجيه المدرسي والجامعي يستطيع أن يساعدك في معرفة 

 باعتباره أخصائي في مجال التواصل والمرافقة واالرشاد واالعالم والتوجيه  ومن أهّم مشموالته:
  تقديم اعالم محّين وشامل ودقيق لفائدة التالميذ وأوليائهم حول مسالك التوجيه المدرسي وشعبه ومجاالت التكوين في

فاقها العلمية والمهنية.التعليم العالي وآ
 .اإلحاطة بالتالميذ ومرافقتهم في بنال مشاريعهم الدراسية والمهنية من خالل تربيتهم على االختيار

وفي مجال التوجيه الجامعي يساعدك المستشار في االعالم والتوجيه المدرسي والجامعي في:
  لى منظومة التوجيه الجامعي وآلياته ومراحله.عالتعرف
  عن مصادر المعلومات الدقيقة والمحّينة حول الشعب الجامعية وتخّصصاتها وآفاقها.البحث
 .التقييم الموضوعي لمؤّهالتك وقدراتك واستعداداتك
  االختيار األنسب لمجاالت االختصاص والشعب وترتيبها من خالل الماللمة بين نتائجك الدراسية ورغباتك ومؤّهالتك

الفردّية.

http://www.orientation.tn/
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 ?ل التواصل الحديثة المتاحة لمعرفة أهم المعلومات ما هي وسائ 

يمكن باإلضافة للنسخة الورقية لدليل التوجيه الجامعي الذي يحتوي على الشعب واالجازات مبّوبة حسب مجاالت التكوين  
حسب الجامعات أو حسب نوع مبّوبا للمترشحين لعمليات التوجيه الجامعي االطالع على نسخ رقمية من دليل التوجيه الجامعي 

على  الجامعي الدليل التفاعلي للتوجيهكما يمكنهم االطالع على  www.orientation.tnالبكالوريا على موقع التوجيه الجامعي 
لبحث في مختلف ان المترشحين لمختلف دورات التوجيه الجامعي من مكّ يُ الذي  www.guide-orientation.rnu.tnالعنوان 

مّكن الدليل التفاعلي من يُ و   أو الجامعة أو المؤسسة أو الشعبةالبكالوريا  نوعإدخال جملة من المعطيات مثل عبر العرو  المتاحة 
 حيث التخصصات وطاقة االستيعاب ومجموعتغيير خيارات البحث مما يسم  بتدقيق المعلومات ومطابقتها لما يطلبه المترش  من 

 التكوين واآلفاق العلمية والمهنية. عنلمحة تقّدم جازات جذاذات تعريفية لمجموعة من الشعب واإل كما يوّفر  آخر موجه نقاط
 :على العنوان faceboockويمكن للمترشحين متابعة أهّم مراحل عمليات التوجيه الجامعي عبر موقع التواصل االجتماعي 

www.facebook.com/OrientationUniversitaire  :إضافة إلى مواقع الواب التالية التي تعنى بالشأن الطالبي  

 ?ما هي التظاهرات التي تعنى بالتوجيه الجامعي 
 لالستفسارالناجحين الجدد في امتحان البكالوريا  لفائدةحول التوجيه الجامعي إعالمية  اأيام العلميتنظم وزارة التعليم العالي والبحث 

كاآلتي: التوجيه الجامعي ومسالك التكوين في التعليم العالي والخدمات الجامعية حول عمليات
بتونس.بمدينة العلوم   2018جويلية  13و 12و 11لتوجيه الجامعي أيام لاأليام الوطنية  .1
لتوجيه الجامعي التي تنظمها الجامعات واالدارة العامة للدراسات التكنولوجية  أنظر الروزنامة على موقع لاأليام الجهوية  .2

التوجيه الجامعي.

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.4students.tn موقع الحياة الجامعية
www.ooun.rnu.tn موقع ديوان الخدمات الجامعية للشمال
www.oouc.rnu.tn موقع ديوان الخدمات الجامعية للوسط
www.oous.rnu.tn موقع ديوان الخدمات الجامعية للجنوب

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

www.cningenieur.rnu.tn الدراسات الهندسيةموقع 
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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 العبور كلمة. 1.2
موقةع اليمّكنك من تعمير بطاقة االختيارات والقيام بجميع عمليات التوجيةه الجةامعي علةى  رمز خاص سري وشخصيكلمة العبور هي 

www.orientation.tn   من معاهدهم األصلية  ومن مراكز االمتحانات  بالنسةبة ن الجدد في امتحان البكالوريا يلناجحلسلم تُ و
بالنسةبة للنةاجحين فةي الةدورة   2018جـوان  30السـبت وذلةك يةوم   فةي شةكل ورقةة مختومةة  فردّيةللناجحين اّلذين ترشحوا بصفة 

 . بالنسبة للناجحين في دورة المراقبة 2018جويلية  12لخميس الرئيسية للبكالوريا ويوم ا
  المعطيات الشخصية لكل ناج  في البكالوريا والمتمثلة في االسةم واللقةب كلمة العبور السّريةتتضّمن ورقة كلمة العبور  عالوة على 

امتحةان البكالوريةا التلميةذ بالعربية والفرنسية ورقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم البكالوريا وتاريخ الوالدة والجنس والمعهد الذي اجتاز فيه 
 تتضمن معلومات مفيدة ينص  بقرالتها عند فت  الورقة. كما

( FG)الصيغة االجمالية . 2.2
باالعتماد على مختلةف النتةائا المتحصةل عليهةا فةي امتحةان  هي صيغة ُتحتسب Formule Globale : FG)اإلجمالية  صيغة ال

 Formule)الصةةةيغة الخصوصةةةية و  (Formule de Base : FB) الصةةةيغة األساسةةةية وهةةةي تسةةةاوي مجمةةةوعالبكالوريةةةا 

Spécifique : FS) .وُتعتمد الصيغة االجمالية في ترتيب المترشحين حسب نوع البكالوريا

(  T). مجموع النقاط  3.2
  هةةو أحةةد أهةةم مقةةاييس التوجيةةه الجةةامعي  ويةةتم اعتمةةاده كمعطةةى فةةي ترتيةةب المترشةةحين عنةةد القيةةام بعمليةةة التعيةةين. Tمجمةةوع النقةةاط  

  حسةةب اإلجةةازات والشةةعب  وحسةةب نةةوع البكالوريةةا ويكةةون إمةةا مسةةاويا للصةةيغة اإلجماليةةة Tالنقةةاط  تختلةةف طريقةةة احتسةةاب مجمةةوع 
 بالنسةبة لكةل إجةازةالمشار إليها سابقا أو مساويا للصيغة اإلجمالية يضاف إليها أعداد بع  المواد الخصوصية حسةب مةا هةو مبةين 

من هذا الدليل.  26لشعب واالجازات بداية من الصفحة   في جداول اTويمكنك معرفة صيغة مجموع النقاط  أو شعبة. 

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

. مفاهيم ومصطلحات2

FSFB    نوع البكالوريا

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

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

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

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

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

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

1SVT + 1 Spt + 1EP + 0,5SP + 0,25(F + Ang) + 1PH 5MG +Sport

المصطلحات  

MGلبكالوريال النهائيمعدل الSPعلوم فيزيائيةTEمواد تقنيةBDقاعدة بيانات

AعربيةAngإنقليزيةEcاقتصادEspإسبانية

PHفلسفةFفرنسيةGeتصرفAllألمانية

MرياضياتHGتاريخ وجغرافياAlgoالخوارزماتItإيطالية

SVTعلوم الحياة واألرضEPتربية بدنيةTIC تكنولوجيات المعلومات واالتصال

Sptرياضة 

   

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

) ] / 3+  أعداد دورة المراقبة   x (2  الدورة الرئيسية معدل [ :  المعّدل
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التنفيل الجغرافي  . 6.2
 ُيعتمةد المعهةد األصةلي  مترش  يرغب فةي الحصةول علةى شةعبة موجةودة فةي واليتةهمن مجموع النقاط إلى كل % 7يسند تنفيل يقدر بة 

للمترش  أو مركز االمتحانات لتحديد مركز الوالية  وفي حال عدم وجود الشعبة في واليتةه يمكنةه أن يتمتةع بالتنفيةل فةي أقةرب مؤسسةة 
 الجغرافي. فيلالتنتعليم عالي لمركز واليته   ويعتمد جدول المسافات التالي في تحديد 

ُتستثنى من التنفيـل الجغرافـي شـعب الطـب وشـعب المراحـل التحلـيرية للدراسـات الهندسـية واالجـازة التطبيقيـة فـي التربيـة والتعلـيم 
والشعب الجامعية التي تدرس في مؤسسة جامعية واحدة في كامل تـراب الجمهوريـة أو التـي تـدرس فـي عـّدة مؤسسـات تتركـز فـي 

 نفس الجهة.
قائمة الشعب التي يتمتع من يطلبها  بالتنفيل الجغرافي وقائمة الشعب التي ال يسند لمن يطلبها التنفيل الجغرافي  انظر  

 .75و 74 صفحة 

 *تونس 

 نابل 65

 بنزرت 134 65

 باجة 102 170 105

    جندوبة 45 147 215 150

 زغوان 166 121 119 57 54

 الكاف 176 59 104 206 233 168

 سليانة 91 99 122 101 192 156 127

 القيروان 119 173 100 204 183 216 121 151

سيدي  130 191 172 235 266 276 328 292 263

بوزيد
 القصرين 80 144 235 128 244 186 232 337 301 272

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  تجدر المالحظة أن واليات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة تعتبر فضال جغرافيا واحدا في احتساب التنفيل .  *  تونس الكبر 

  الترتيب ومجموعة التوجيه الجامعي. 4.2
 :مجموعتين حسب الصيغة االجماليةإلى  (بكالوريا على حدةمن أنواع الكّل نوع )في امتحان البكالوريا  كل الناجحين يتّم تقسيم

من الناجحين األفضل ترتيبا يشاركون في الدورة األولى للتوجيه الجامعي  وبقّية الناجحين يشاركون في الدورة الثانية. 50%

 ()شعب تتطلب اختبارات . 5.2
فيهةا إال  إليها وال يصرم بتعيينه النهائي توجيهه المبدئيهي شعب ذات طابع خصوصي يخضع فيها المترش  الختبار بالمؤسسة بعد 

بعةةد نجاحةةه فةةي االختبةةار  وفةةي حةةال التصةةري  بعةةدم قبةةول المترشةة  فةةي االختبةةار ُتسةةند لةةه شةةعبة مةةن بةةين االختيةةارات المواليةةة التةةي ال 
ين الشةةعب ذات تتطلةةب اختبةةارا  وفةةي حةةدود مةةا يسةةم  بةةه مجمةةوع نقاطةةه  باعتبةةار أن كةةل مترشةة  يمكنةةه إجتيةةاز اختبةةار واحةةد مةةن بةة

 االختبارات نظرا لتزامنها .

جدول المسافات
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جديد دورة التوجيه الجامعي. 3 
2018

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

 الجامعي أو دورة إعادة التوجيه.
 من الشعب ان وجدت  شرط الّسن  شرط الجنس  شعبة ذات اختبار  تخضع شعب التمييز االيجابي لنفس شروط مثيالتها

مواد اختيارية اجبارية... .
  بالنسبة لكل نوع بكالوريا.سّيما التنافس على عدد البقاع المفتوم تخضع شعب التمييز االيجابي لنفس مبادئ التوجيه الجامعي
 .يستثى التمييز االيجابي من دورة إعادة التوجيه 
  اعتماد مركز االمتحان في البكالوريا لتحديد الوالية التي ينتمي لها المترشحون.يتّم 

التمييةةز االيجةةابي هةةو إجةةرال ُيمّكةةُن مجموعةةة مةةن النةةاجحين الجةةدد فةةي البكالوريةةا مةةن فرصةةة للةةدخول ألهةةّم التخصصةةات فةةي ظةةّل وجةةود 
الفةرص فةي التوجيةه الجةامعي  حيةث تقةرر إرسةال هةذا المبةدأ  لفائةدة أبنةال  ئواجتماعية بين الجهات أثرت سلبا على تكةاففوارق تنموية 

الواليات الداخلية في مجموعة من الشعب لم يتمكنوا من الحصول عليها بالصيغ العادية  وذلك بتخصيص عدد من المقاعةد يتنافسةون 
 هذا اإلجرال.من طاقة استيعاب كل شعبة معنية ب %8عليها في ما بينهم  وحدد عدد المقاعد بة 

وتّم تحديد الواليات التالية التي سينتفع الناجحون المنتمون إليها بالتمييز اإليجابي اعتمادا على دراسة المؤشرات التنموية.

ويبّين الجدول التالي الشعب المعنية بالتمييز االيجابي:

نوع البكالورياالمؤسسةرمز الشعبةالشعبة

رياضيات / علوم تجريبيةكلية الطب بتونس10700الطب

رياضيات / علوم تجريبيةبالمنستيركلية الطب 30700الطب

رياضيات / علوم تجريبيةكلية الطب بسوسة31700الطب

رياضيات / علوم تجريبيةكلية الطب بصفاقس40700الطب

رياضيات / علوم تجريبيةكلية الصيدلة بالمنستير30701الصيدلة

تجريبيةرياضيات / علوم كلية طب األسنان بالمنستير30702طب األسنان

10203الهندسة المعمارية
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير 

 بتونس
رياضيات / علوم تجريبية 

 علوم تقنية

 اإلجازة التطبيقية 

في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
10570

علوم تقنيةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس
 اإلجازة التطبيقية 

الكهـربـائـيــةفي الهندسـة 
10571

 اإلجازة التطبيقية 

في الهندسـة المدنية
10568

. مبدأ التمييز اإليجابي في التوجيه الجامعي:1.3
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 غرار تخصصةات الموسةيقى والمسةرم والتصةميم والفنةون التشةكيليةاعتماد اجرالات جديدة خاصة بالشعب التي تتطلب مهارات على تّم 
  الةةةذين لةةةم يمكةةةنهم مجمةةةوع نقةةةاطهم مةةةن للمترشةةةحين ويمكةةةن  توجيـــه ذوي المواهـــب  تحةةةت تسةةةمية والصةةةحافة والتكنولوجيةةةات الحديثةةةة

بةةين فةي الفتةرة المتراوحةة  داعيفةةي مجةال إبة همبمطالةةب مّدعمةة بوثةائق وشةهادات تفيةد تةألق التقةدم الحصةول علةى الشةعب المةذكورة آنفةا 
 بالنسةبة للشةعب ذات االختبةارات ليتّم تمكينهم  بعد أخذ رأي لجنة في الغةر   مةن اجتيةاز االختبةار   2018أوت  06جويلية و 30
   في حدود ما تسم  به طاقة استيعاب المؤسسة الجامعية األقرب لمقر سكناهم.بالنسبة للشعب األخر  إعادة توجيههم أو 

نوع البكالورياالمؤسسةرمز الشعبةالشعبة

اإلجازة األساسية 
في علوم اإلعالمية

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة 11523

علوم اعالمية المعهد العالي لإلعالمية 12523

13523
المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 

 ببرج السدرية

 مندمجة:مرحلة تحضيرية 

إعالمـيـة -فيزياء   -رياضيات 
10520

المعهد الوطني للعلوم التطبـيقية والتكنولوجيا 
 بتونس

رياضيات  / علوم تجريبية

 مرحلة تحضيرية مندمجة:

بـيـولوجيا تطبيقية   -كـيـمـيـاء 
10521

مرحلـة تحضيـريـة )علـمـيــة(

بتونسالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية 10522

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار11522

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل20522

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت21522

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير30522

بصفاقسالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية 40522

علوم تقنية المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار10532 مرحلة تحضيرية )تكنولوجيا(

مرحلة تحضيرية : 
بيولوجيا جيولوجيا

10832
المعهد العالى للدراسات التحضيرية في البيولوجيا 

 والجيولوجيا بسكرة
علوم تجريبية

مرحلة تحضيرية  لغات وآداب 
 اختصاص فرنسية

10191
المعهد التحضيري للدراسات األدبية والعلوم 

 اإلنسانية بتونس

آداب

مرحلة تحضيرية  لغات وآداب 
 اختصاص انقليزية

10192

مرحلة تحضيرية  لغات وآداب 
 اختصاص فرنسية

11191

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
مرحلة تحضيرية  لغات وآداب 

 اختصاص انقليزية
11192

10612اإلجازة التطبيقية في االتصال
معهد الصحافة وعلوم األخبار

10611اإلجازة التطبيقية في الصحافة

اإلجازة األساسية في علم النفس
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس10121

علوم تجريبية
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس11121

في القانون اإلجازة األساسية
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس10301

آداب / اقتصاد وتصرف
11301

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية 
 بتونس

اإلجازة األساسية 

في التصرف

 المعهد العالي للتصرف بتونس12318
اقتصاد وتصرف

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج 11318

رياضيات  / علوم تجريبيةالمعهد العالي لألعمال بتونس 10377بكالوريوس األعمال

. توجيه أصحاب المواهب والمهارات اإلستثنائية:2.3
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يتعين على كل ناج  في البكالوريا التثبت مةن صةحة المعطيةات الشخصةية الموجةودة علةى ورقةة كلمةة العبةور وفةي صةورة وجةود خطةأ 
إصةةالحه عبةةر الةةرابط "إصةةالم بعةة   فةةي االسةةم واللقةةب بالفرنسةةية أو رقةةم بطاقةةة التعريةةف الوطنيةةة أو الجةةنس أو تةةاريخ الةةوالدة يمكةةن

 www.orientation.tnالمعطيات الشخصية" على موقع التوجيه الجامعي 

:مجموعتين إلى  (بكالوريا على حدةمن أنواع الكّل نوع )في امتحان البكالوريا  كل الناجحين يتم تقسيم

الدخول إلى موقع التوجيه الجامعي
www.orientation.tn 

 الرابط 
"إصالح بعض المعطيات الشخصية"

إدراج رقم البكالوريا ورقم بطاقة 
التعريف وكلمة العبور الموجودين 

 على ورقة كلمة العبور

 إصالح 
المعطيات الخاطئة

التسجيل
1

2

3

4

عبر الموقع المجموعة التي ينتمون إليها وترتيبهم و يمكن لكل المترشحين االطالع على الصيغة اإلجمالية 
www.orientation.tn 2018جويلية  12السرية والشخصية بداية من يوم الخميس  العبور ةباستعمال كلم 

 يمكن إصالح كل المعطيات الشخصية ما عدا رقم البكالوريا واالسم واللقب بالعربية.
 يتعين إدراج المعطيات الشخصية بكل دقة عند تصحيحها.

المترشح القيام بعمليات التوجيه بعد إصالح المعطيات الشخصية وتسجيلها يجب على 
 بالمعطيات الصحيحة التي أدرجها على الموقع.

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

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

ـام  ه
جدا

التوجيه الجامعي . مراحل4
صالحها. 1.4 : التثبت من المعطيات الشخصية وا 

:. الترتيب ومجموعة التوجيه الجامعي2.4

http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
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إليها وال يصرم بتعيينه النهائي فيهةا إال  توجيهه المبدئيهي شعب ذات طابع خصوصي يخضع فيها المترش  الختبار بالمؤسسة بعد 
 بعد نجاحه في االختبار.

هاختياراتةةيسةةند لةةه تعيةةين مةةن بةةين ف نةةه  فةةي حةةال إخفةةاق المترشةة  فةةي االختبةةارات الخاصةةة ب حةةد  الشةةعب التةةي تتطلةةب اختبةةارات 
 .اعتمادا على مجموع نقاط آخر موجه إلى الشعبة المطلوبة على أن ال تكون شعبة أخر  ذات اختبار  الموالية 

 أخر  حسةب مجمةوع نقاطةه وفةي  يارات الموالية تسند له شعبةتخاال أحدإذا كان مجموع نقاط المترش  ال يخول له الحصول على
.االستيعابحدود ما تسم  به طاقة 

على موقع بصفة مبكرة ومحتواها على مواعيد االختبارات  يمكن االطالع www.orientation.tn

 تتطلب إختبارات المشاركة في دورة إعادة التوجيه دون الحاجة النتظار نتائا االختبارات. التي شعباليمكن للموجهين في 

 .( بجانب إسم اإلجازة في جداول االجازات والشعبللتعرف على الشعب ذات االختبارات تأكد من وجود هذا الرمز )
www.orientation.tn  الموقعمحتوياتها بصفة مبكرة ينصح بزيارة لمحة عن و  هامواعيدو  ختباراتااللإلطالع على 

.الشعب ذات االختبارات مستثناة من دورة إعادة التوجيه
 

المبّين في هذا الدليل يعتبر مؤشرا تقريبيا لمساعدة المترشحين المحرزين  2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة 
على ترشيد اختياراتهم  وال يمثل بأي حال مقياسا للحصول على شعبة ما خالل دورة التوجيه  2018على بكالوريا 

 عبة معّينة.تقييم حظوظك للحصول على ش. هذا المؤشر يساعدك فقط على 2018
  للحصول على شعبة ما بصفة مسبقة بل يخضع للعر  والطلب وهو مرتبط Tال يتّم تحديد مجموع النقاط  

 بمستو  المترشحين الذين يتنافسون على شعبة معينة.

ـام  ه 
جدا  

:(T. مجموع النقاط )3.4

:()شعب تتطلب اختبارات . 4.4

النتائج 

تعلن نتائا االختبارات:
   2018أوت  14الثالثال في المؤسسات المعنية يوم   -
2018 أوت 15 األربعاليوم   www.orientation.tnعلى موقع  -

الثالثاء

31جويلية

بين االختبارات فترة إجتياز

والتعليمفي التربية  تجرى اختبارات اإلجازة 

2018أوت  11جويلية و  31بين 

السبت

11أوت

في شعبة ذات اختبار التوجه للمؤسسة المعنية الجتياز االختبار  مبدئيةيتعين على كل مترشح تم قبوله بصفة 
 موقع التوجيه الجامعي.التي يتّم استخراجها من بطاقة تعيينه ب المبّينة حسب التاريخ الخاص بالشعب

http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
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".تعمير بطاقة االختيارات"   من خالل الرابط  www.orientation.tn التوجيه الجامعي ر بطاقة االختيارات عبر موقعتعمّ  

يتعين التثبت من رمز الشعب عند تعمير االختيارات.
المخصصة لدورته. بإمكان المترشح تغيير اختياراته متى شاء خالل الفترة

 يتعين التأكد من تسجيل االختيارات في قاعدة البيانات عند كل تغيير.
إلى الدورة الموالية. يتعين على كل مترشح احترام آجال تعمير بطاقة االختيارات في دورته حتى ال يتم تأجيله

ـام  ه 
جدا  

:. تعمير بطاقة االختيارات5.4

http://www.orientation.tn/
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 وباألقسام التحضيرية بفرنسا وبالجامعات األلمانية  IPESTبتونس للدراسة بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية يتم الترش   
 التالية: العامة حسب الشروط www.orientation.tnعبر موقع التوجيةه الجةامعي  حصريا والفرنسية

  في الدورة الرئيسية 2018أن يكون المترش  متحصال على بكالوريا.      
  بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التقنية والعلوم التجريبية 20من  16أن يكون المعدل النهائي للبكالوريا يساوي أو يفوق. 
 بالنسبة لشعبة اآلداب 20من  14 أن يكةون المعدل النهائي للبكالوريا يساوي أو يفةوق. 

للدراسةات العلميةة والتقنيةة بتةونس  طريةق يتعّين علةى المقبةولين فةي دورة المتفةوقين حضةور االجتماعةات االخباريةة بالمعهةد التحضةيري 
سيدي بوسعيد المرسى  مصحوبين بالتصري  على الشرف ممضى ومعرف به والذي يمكن سةحبه مةن موقةع التوجيةه الجةامعي ونسةخة 

 .لتأكيد تعيينهم وكل متغيب يعتبر متخليامن بطاقة التعريف الوطنية 
وموقع التوجيه الجامعي   www.mes.tnولمزيد من اإلرشادات يمكن االطالع  عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

www.orientation.tn  خصيص من  جامعيةبتالمتعلق  2018جوان   08المؤرخ في  2018لسنة  34على المنشور عدد 
بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس  وضبط اجرالات امتحان البكالوريا  للدراسة بالخارج ومقاعد  في فوقينللمت

 .وشروط الترش 
 كالتالي:للدراسات العلمية والتقنية بتونس المعهد التحضيري بمقر  العاشرة صباحاوتعقد االجتماعات االخبارية على الساعة 

  بفرنسابالنسبة للمقبولين للدراسة   2018جويلية  09يوم االثنين. 
  للدراسات العلمية والتقنية بتونسبالمعهد التحليري بالنسبة للمقبولين للدراسة  2018جويلية  10يوم الثالثال. 
   بألمانيابالنسبة للمقبولين للدراسة   2018جويلية  16يوم االثنين. 

2018جويلية  16و 10و 09اإلجتماعات االخبارية أيام 

ال يشاركون في بقية دورات التوجيه والذين أكدوا تعينهم الطلبة المقبولون في دورة المتفوقين 
الجامعي

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

   [ or  numérobac]  85000  على الرقم

:. دورة المتفوقين6.4

 
 
 

الساعة الثانية عشرة ظهرا بداية من

االثنين

02جويلية

تعمير االختيارات عن بعد بين

 منتصف النهار 2018جويلية  02من 
منتصف الليل 2018جويلية  04إلى غاية 

االربعاء

04جويلية
الجمعة

06جويلية

اإلعالن عن النتائج على الموقع

 و

ـام  ه 
جدا  

http://www.orientation.tn/
http://www.mes.tn/
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الرمزالشعبةاالختصاصالبلد
نوع 

البكالوريا
عدد البقاع

المعهد التحضيري 
العلمية والتقنية  للدراسات
 (IPEST) بتونس

األقسام 
التحضيرية
العلميـة

يجب أن ال يتجاوز سن 
سنة في غرة  21المترش  

2018أكتوبر 

MPSI99101)) رياضيات فيزياء علوم الهندسة
 رياضيات

(1)

80

9910240(PCSI)علوم الهندسة  كيمياء فيزياء

فرنسا

(MPSI)رياضيات فيزياء علوم الهندسة 

99201 
ذكور

 رياضيات
(1)

6

99214 
إناث

7

((PCSIفيزياء كيمياء علوم الهندسة 

99202 
ذكور

4

99215 
إناث

3

3(2) اآلداب99217 يةساإلجازة في اآلداب والحضارة الفرن اإلجازة

ألمانيا

الهندسة )هانوفر(

 (●)مسار هندسي
Bachelor-Master:Génie

99310
رياضيات 

(1)

5

993115الهندسة )هايدلبرغ(

99310الهندسة )هانوفر(
العلوم التقنية

(3)

2

993113الهندسة )هايدلبرغ(

العلوم 99310الهندسة )هانوفر(
التجريبية

(4)

2

993113الهندسة )هايدلبرغ(

المصطلحات:
رياضيات M المعدل النهائي في البكالوريا MG

علوم فيزيائية SP فرنـسيــة F

مواد تقنية TE نقليزيـةا Ang

علوم الحياة واالرض SVT فلسفة PH

اللغة األلمانية قبل الدخول إلى مسار التكوين. لدراسةالطلبة المقبولون في هذه الشعبة سنة تحضيرية  يقضي (●)

(IPEST) بتونسالعلمية والتقنية  المعهد التحضيري للدراساتتخصصات ومقاييس الدراسة بالجامعات الفرنسية واأللمانية و

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

12Ang 
; 0) 

(2) 5MG+3F+2PH+2Ang

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

12Ang 
; 0) 

(4) 5MG+2M+1SP+1SVT+1F+1PH+Max(
3

12Ang 
; 0) 
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الذين وكذلك % من بقية الناجحين في امتحان البكالوريا  المنتمين إلى المجموعة الثانية   50تخّص الدورة الثانية للتوجيه الجامعي 
 الخاص االستيعابدليل طاقة ويتولى المترشحون تعمير بطاقات اختياراتهم باالعتماد على  عيين في الدورة األولى.لم يتحصلوا على ت

 2018جويلية  28 السبتيوم  www.orientation.tn حصريا على موقع التوجيه الجامعيفي نسخة رقمية المتوفر لدورة الثانية با
وحتى يضمن كل مترش  معني بالدورة الثانية الحصول على تعيين ينص  بتعمير أكثر ما يمكن من االختيارات المدروسة والتي 

 ترش  مرتبة ترتيبا تفاضليا.تحضى باهتمام الم

األفضل ترتيبا حسب  في امتحان البكالوريا % من الناجحين 50 تهّم المجموعة األولى والمتكونة منالدورة األولى للتوجيه الجامعي 
ويمكن للمترشحين تعمير بطاقات اختياراتهم باالعتماد على هذا الدليل  وحتى يضمن كل مترش  معني بالدورة   الصيغة اإلجمالية

اهتمام المترش  مرتبة ترتيبا األولى الحصول على تعيين ينص  بتعمير أكثر ما يمكن من االختيارات المدروسة التي تحضى ب
تفاضليا.

وذلك باستعمال كلمة  www.orientation.tnيمكن للمترشح معرفة الدورة التي ينتمي إليها عبر موقع التوجيه الجامعي 
 2018جويلية  12بداية من االطالع على الصيغة اإلجمالية، المجموعة والترتيب" " العبور عبر الرابط 

يتعين على  زيادة أو نقصانا لذابعد نتائج امتحان البكالوريا يتّم أحيانا تعديل طاقة االستيعاب المدرجة بهذا الدليل 
نشرها على موقع التوجيه الجامعي. لة والتي يتمّ المترشحين المعنيين بالدورة األولى اعتماد طاقة االستيعاب المعدّ 

ـام  ه 
جدا  

 
 
 

 الساعة الثانية عشرة ظهرا بداية من
على موقع التوجيه الجامعي

الخميس

19جويلية

تعمير االختيارات عن بعد بين

 منتصف النهار 2018جويلية  19من 
منتصف الليل 2018جويلية  23إلى غاية 

االثنين

23جويلية
السبت

28جويلية

اإلعالن عن النتائج  

و
الدورة 

األولى

 وطباعة وصل االستالم.يجب التأكد من تسجيل االختيارات 
.مع وجوب تسجيل االختيارات في كل مرة بإمكان المترشح تغيير اختياراته متى شاء خالل الفترة المخصصة لدورته

 .الثانيةإلى الدورة  يتعين على كل مترشح احترام اآلجال المنصوص عليها بالروزنامة أعاله حتى ال يتم تأجيله
في شعبة ذات اختبار التوجه للمؤسسة المعنية الجتياز االختبار  مبدئيةيتعين على كل مترشح تم قبوله بصفة 

 .موقع التوجيه الجامعيالتي يتّم استخراجها من الخاص بالشعبة حسب التاريخ الذي يجده في بطاقة تعيينه 
الجغرافي وقائمة الشعب التي ال يسند لمن يمكن االطالع على قائمة الشعب التي يتمتع من يطلبها بالتنفيل 

 .75و 74صفحة بال يطلبها التنفيل الجغرافي
 www.orientation.tnلموجهين إلى مختلف الشعب على موقع لعند نهاية كل دورة يتم نشر قائمات إسمية 

 

:. الدورة األولى للتوجيه الجامعي7.4

:الثانية للتوجيه الجامعي. الدورة 8.4

http://www.orientation.tn/
https://www.orientation.tn/orientation/logconFiche.jsp
https://www.orientation.tn/orientation/logconFiche.jsp
http://www.orientation.tn/
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ويتولى المترشحون خالل الدورتين األولى والثانية  تعيينكل المترشحين الذين لم يتحصلوا على  تهم  الدورة النهائية للتوجيه الجامعي 
حصريا على موقع  في نسخة رقميةالمتوفر  النهائيةلدورة با الخاص دليل طاقة االستيعابتعمير بطاقات اختياراتهم باالعتماد على 

وحتى يضمن كل مترش  معني بالدورة النهائية  2018 أوت 04 السبتيوم بداية من   www.orientation.tn التوجيه الجامعي
 الحصول على تعيين ينص  بتعمير أكثر ما يمكن من االختيارات المدروسة والتي تحضى باهتمام المترش  مرتبة ترتيبا تفاضليا.

في صورة عدم تمكن الطالب الجديد من الدراسة في الشعبة التي تم تعيينه فيها ينصح بالقيام بعملية التسجيل 
من تاريخ  اشهر ال يتجاوز إلدارة المؤسسة في أجل  سحب التسجيلالفعلي في المؤسسة ثم تقديم طلب 

تنظمها الجامعات التسجيل وبذلك ال يعتبر الطالب راسبا كما يمكنه المشاركة في مناظرات إعادة التوجيه التي 
(.20)أنظر صفحة  سنةالن عنها في شهر جانفي من كل يتم االعواالدارة العامة للدراسات التكنولوجية و 

 
 
 

 الساعة الثانية عشرة ظهرا بداية من
على موقع التوجيه الجامعي

السبت

28جويلية

تعمير االختيارات عن بعد بين

 منتصف النهار 2018جويلية  28من 
منتصف الليل 2018 أوت 01إلى غاية 

االربعاء

01أوت
السبت

04أوت

اإلعالن عن النتائج  

و
الدورة 
الثانية

 يجب التأكد من تسجيل االختيارات وطباعة وصل االستالم.
.مع وجوب تسجيل االختيارات في كل مرة بإمكان المترشح تغيير اختياراته متى شاء خالل الفترة المخصصة لدورته

 .النهائيةإلى الدورة  يتعين على كل مترشح احترام اآلجال المنصوص عليها بالروزنامة أعاله حتى ال يتم تأجيله
في شعبة ذات اختبار التوجه للمؤسسة المعنية الجتياز االختبار  مبدئيةيتعين على كل مترشح تم قبوله بصفة 

 .موقع التوجيه الجامعيالتي يتّم استخراجها من الخاص بالشعبة حسب التاريخ الذي يجده في بطاقة تعيينه 
يمكن االطالع على قائمة الشعب التي يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي وقائمة الشعب التي ال يسند لمن 

 .75و 74صفحة بالطلبها التنفيل الجغرافي ي
 www.orientation.tnلموجهين إلى مختلف الشعب على موقع لعند نهاية كل دورة يتم نشر قائمات إسمية 

 

 
 
 

 الساعة الثانية عشرة ظهرا بداية من
على موقع التوجيه الجامعي

السبت

04أوت

تعمير االختيارات عن بعد بين

 منتصف النهار 2018 أوت 04من 
منتصف الليل 2018 أوت 06إلى غاية 

االثنين

06أوت
الخميس

09أوت

اإلعالن عن النتائج  

و
الدورة 

الثانية

:. الدورة النهائية للتوجيه الجامعي9.4

http://www.orientation.tn/
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بمطالب  يمكن للتونسيين الحاصلين على البكالوريا األجنبية  شهادة ختم التعليم الثانوي  بعد الحصول على مقرر المعادلة أن يتقدموا
ويحتوي المطلب على   2018أوت  10في التوجيه الجامعي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة أو عبر البريد قبل تاريخ 

الوثائق التالية  :
  مطلب توجيه جامعي باسم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يحرر على ورق عادي ويتضمن عشرة اختيارات كحد

مرتبة ترتيبا تفاضليا  مع ضرورة كتابة رمز الشعبة  2018من بين االجازات والشعب المبينة بدليل التوجيه الجامعي  أقصى
أمام كل اختيار .

 .نسخة من شهادة البكالوريا ونسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد البكالوريا
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 سية للحصول على توجيه جامعي في اآلجال المحددة .نسخة من مقرر المعادلة  وثيقة أسا
  .ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن عنوان المترش  بكل وضوم ودقة

" رقم بكالوريا " ليتمكنوا من معرفة نتائجهم عبر موقع  2018يسند لكل المترشحين من حاملي البكالوريا األجنبية  لسنة 
www.orientation.tn   2018أوت  31 الجمعةبداية من يوم. 

ختم التعليم الثانوي التي تسندها مؤسسات خاصة بالبلد الذي تابع فيه طالب شهادة شهادة البكالوريا أو إلى بالنسبة 
تقديم  يتعّين...(، منهاج أمريكي، فرنسيلبرنامج  الرسمي المعتمد بالبلد المعني )ل غير وفقا لبرنامجالمعادلة دراسته 

.هذه الشهادة وبمعادلتها من قبل سلطة االشراف بالبلد الذي تّم فيه الحصول على الشهادةبما يفيد االعتراف 

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

 :الوثائق التالية من التونسيةلباكالوريا بشهادة ا الشهادة األجنبيةيتكون الملف الخاص بمعادلة     
  أو تسةحب مةن موقةع الةواب  العةالي الخةاص والمعةادالتإدارة التعلةيم استمارة  مطلب معادلة  يتّم تعميرها وامضاؤها تسّلم مةن

www.mes.tnالخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
.نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
.نسخة من إقامة الولي بالبلد المان  للشهادة 
 السلطات  قبلمصادق عليها من  ناجحعبارة شهادة البكالوريا أو شهادة ختم التعليم الثانوي تتضمن نسخة مطابقة لألصل من

 للشهادة. المختصة بالبلد المان 
ةــــــداديـــــاإلعو ةـــــــة االبتدائيـــــــبالمرحلاصة ةةةةةةةةة  الخســــنة بســـنةل مةةةةن كشةةةوف أعةةةةداد سةةةنوات الدراسةةةةة  ةنسةةةخ مطابقةةةةة لألصةةة 

 .الثانوية المرحلة  والمتوسطية أو
 بتونسنسخة مطابقة لألصل من شهادة مدرسية مرفقة بكشف أعداد آخر سنة دراسة.
ظرفان خالصا معلوم البريد  يحمالن عنوان طالب المعادلة والترقيم البريدي.

:أجنبيةتوجيه المحرزين على شهادة بكالوريا . 10.4

http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
http://www.mes.tn/
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في الفترة المتراوحة  www.orientation.tnيتعين على الطالب تعمير مطلب إعادة التوجيه ألسباب صحّية حصريا عبر موقع الواب 
رسال هذا المطلب مع ملف مدعم للحالة الصحّية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل يوم الجمعة  2018 أوت 16و 10بين  واي
وتتم دراسة المطالب من قبل لجنة طبية مختصة ومستقلة.  2018أوت  17

: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 مطلب إعادة التوجيه ألسباب صحية عن بعد 

إعادة التوجيه الجامعي .
  .نسخة من بطاقة إرشادات صحية خاصة بالطالب يتسلمها من أقرب مركز صحي عمومي
  نسخة من الملف الصحي المدرسي للمترش    يرجى االنتباه إلى ضرورة االحتفاظ بالملف األصلي
  ظروف تداوي خاصة.تتطلب حالته الصحّية منذ مدة أو  الطالب يعاني من المرضكل وثيقة طبية تثبت أن

تدارك بع  األخطال 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 المترش  بتعمير إختياراته  على موقع التوجيه 

 .2018أوت  16و  10الجامعي خالل دورة إعادة التوجيه بين 

  تجر  وفق ضوابط واجرالات تحددها وزارة التعليم العالي والبحةث العلمةي وفةي حةدود مةا استثنائيةإعادة التوجيه الجامعي هي عملية 
مةةن  2018تسةةم  بةةه طاقةةة اسةةتيعاب المؤسسةةات الجامعيةةة  وهةةي تهةةدف باألسةةاس إلةةى تمكةةين المةةوجهين فةةي دورات التوجيةةه الجةةامعي 

م اإلبداعيةةة أو التقريةةب الجغرافةةي بالنسةةبة للمةةوجهين تعةةديل التعيةةين الةةذي تحصةةلوا عليةةه حسةةب مجمةةوع النقةةاط أو حسةةب إثبةةات مةةواهبه
 الذين طلبوا إعادة التوجيه ألسباب صحية أو اجتماعية. 

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

:.إعادة التوجيه ألسباب عادية1.5

التوجيه الجامعي . دورة إعادة5

:للمترش   يتعلق مطلب إعادة التوجيه بالحالة الصحية صحية إعادة التوجيه ألسباب 

بعد اإلعالن عن نتائج  الدورة النهائية  2018ينشر مجموع نقاط آخر موجه لسنة 

2018 أوت 31االعالن عن النتائ  يوم الجمعة   

 الدخول إلى موقع 
 التوجيه الجامعي

www.orientation.tn 

الت كد أن مجموع نقاط المترش 
(T يفوق مجموع آخر موجه )

  في الشعبة المطلوبة2018لسنة 

االطالع على قائمة مجموع 
2018نقاط آخر موجه لسنة   

تعمير مطلب إعادة التوجيه ألسباب 
 عادية على موقع التوجيه الجامعي

2018 أوت 16 إلى 10من   

تسجيل االختيارات والت كد 

 من  هور وصل االستالم
1

2

3

4

5
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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  2018 أوت 16و 10المتراوحة بين  واي

وتتم دراسة المطالب من قبل لجنة اجتماعية مختصة ومستقلة. 2018أوت  17قبل يوم 
:وجوبا ة يتضمن الملف المصاحب لمطلب إعادة التوجيه ألسباب اجتماعي

  .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 مطلب إعادة التوجيه ألسباب اجتماعية عن بعد 

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

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

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

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

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

: اجتماعيةإعادة التوجيه ألسباب . 2.5

الدخول إلى موقع 
التوجيه الجامعي 

www.orientation.tn

تعمير مطلب إعادة التوجيه 
ألسباب صحيّة أو اجتماعية 
على موقع التوجيه الجامعي

2018أوت  16و 10بين 

تسجيل االختيارات

الحالدددة  إعدددداد الوقدددائ  التدددي تقبدددت
الصدددحيّة أو االجتماعيدددة مدددع مطلدددب 
إعدددددادة التوجيددددده ألسدددددباب صدددددحيّة 
أواجتماعيددة يسددحب مددن الموقددع بعددد 

 تعميره وامضائه.

طباعة مطلب إعادة التوجيه ألسدباب 
صدددحيّة أواجتماعيدددة وإمضدددائه مدددن 

يتّم إرسال مطالب إعدادة التوجيده ألسدباب صدحيّة أو  قبل المترش .
اجتماعيددة مرفقددة بالوقددائ  المدّعمددة للحالددة الصددحيّة 
واالجتماعية عن طري  البريد مضمون الوصدول أو 

 2018أوت  17مباشرة بمكتب الضبط قبل تاريخ 

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6
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اجتماعية مدعمة بالوثائق ال يعني الموافقة اآللية من  إن تقديم مطالب إعادة التوجيه ألسباب صحية أو
جان المختصة. قبل اللّ 

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

النظر  يتمّ إن حصول المترشح على موافقة اللجنة المختصة ال يعني تعيينه آليا في الشعبة المطلوبة إنمـا 
وما تسمح به طاقة االستيعاب. همجموع نقاطفارق اختياراته حسب  في

التثبت من الوثائق المقدمة بالطرق التي تراها مناسبة . تحتفظ اللجنتان بحقهما في
 مستثناة من إعادة التوجيه الجامعي. الشعب ذات االختبارات

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

.وكل مطلب يرد بعد هذا التاريخ أو مخالفا للطريقة المعتمدة يعتبر الغيا  2018أوت  17و 10 بين

 على موقع التوجيه الجامعي
www.orientation.tn

الجمعة

10أوت

تعمير االختيارات عن بعد بين

 منتصف النهار 2018 أوت 10من 
منتصف الليل 2018 أوت 16إلى غاية 

الخميس

16أوت
الجمعة

31أوت

اإلعالن عن النتائج  

دورة و
إعادة 
التوجيه

على العنوان التالي : اإلدارة العامة للشؤون الطالبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تونس 1030أوالد حفوز، شارع 

ترسل ملفات إعادة التوجيه ألسباب صحية 
جتماعية مدعمة بالوثائق الالزمة   بين:أوا 

الجمعة

10أوت
الجمعة

17أوت  و

ـام  ه 
جدا  

بمهةةارات اسةةتثنائية فةةي مجةةال إبةةداعي معةةّين علةةى غةةرار الموسةةيقى والمسةةرم والتمثيةةل والفنةةون المرئيةةة يتعةةّين علةةى الطالةةب الةةذي يتمتةةع 
أحةةد فةي  هوثةائق وشةهادات تفيةةد تألقة  تقةةديم  المتعلقةةة بهةذه المجةاالت لةم يمكنةه مجمةةوع نقاطةه مةن الحصةةول علةى الشةعبوالتشةكيلية  و 

حيةةث سةةيتّم  إلةةى وزارة التعلةةيم العةةالي والبحةةث العلمةةي  2018أوت  06ليــة وجوي 30خةةالل الفتةةرة الممتةةدة بةةين  ت المةةذكورة مجةةاالال
بالنسةبة للشةعب األخةر   هإعةادة توجيهةأو  بالنسبة للشةعب ذات االختبةارات تمكينه  بعد أخذ رأي لجنة في الغر  من اجتياز االختبار

 في حدود ما تسم  به طاقة استيعاب المؤسسة الجامعية األقرب لمقر سكناه.

 يتعّين على الطالب تلمين رقم الهاتف الشخصي والعنوان والبريد االلكتروني صلب المطلب حتى يتسنى االتصال به ودعوته
 الجتياز االختبار بالنسبة للشعب التي تتطلب اختبارات

: أصحاب المواهبإعادة توجيه . 3.5
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تنظم هذه المناظرات من قبل و  رغباته هي آلية تمكن الطالب من تعديل مساره الجامعي في صورة حصوله على تعيين ال يتاللم مع
الجامعات واإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية كل سنة جامعية. ويمكن للطالب الترش  إلى أكثر من شعبة وفي حال نجاحه في 

  المناظرة ف نه يتمتع بتسجيل أول في السنة الجامعية الموالية.
بالجامعات واإلدارة العامة للدراسات  بواسطة بالغات فيها وشروطها المشاركةهذه المناظرات وطريقة فت  اإلعالن عن  يتم

 عن طريق في حين تجر  االختبارات خالل شهر مارس  كما يتّم 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 ف نه ن موقع التسجيل عن بعد يفت  لفترة محددة بعد نتائا التوجيه أل ونظرا  إلى الناجحين الجدد في البكالوريا

توجيههم وطباعة وصل خالص معاليم التسجيل.التسجيل عن بعد حال حصولهم على 
ه من مكاتب البريد ويمكن اإلطالع على ؤ يتضّمن  التسجيل عن بعد دفع معاليم التسجيل باستعمال الدينار اإللكتروني الذي يتم  اقتنا

www.e-dinar.poste.tnكيفية استعماله من خالل موقع الواب  

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 خالل  العالي والبحث والجامعات ويتم تعليقها بالمؤسسات.

للغر . ةالمخصص الخانةموقع التسجيل عن بعد ويتام له ذلك بعد إدراج رقم بطاقة تعريفه الوطنية في 
وصل خالص معاليم  طبعبعد يتعين على الطالب استكمال التسجيل بالمؤسسة الجامعية التي وقع توجيهه إليها في نفس سنة التوجيه 

التسجيل من موقع التسجيل عن بعد ويرفقه ببقية الوثائق الالزمة للتسجيل  وذلك حسب اآلجال التي تحددها المؤسسات الجامعية في 
بالغات التسجيل.

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

 ألسباب شخصّية التسجيل سحب   

 ألسباب صحّية التسجيل سحب

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 الجامعي1.6

:. مناظرات إعادة التوجيه الجامعي2.6

. الدراسة في التعليم العالي6

http://www.mes.tn/
http://www.inscription.tn/
http://www.e-dinar.poste.tn/
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.جامعة عمومية  تحت إشراف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 :تونس. 1073نها ابن نديم مونبليزير  13العنوان البريدي
:71الهاتف 90 52 69/ 71 90 52 48 /71 90 52 71الفاكس:54 90 36 03

تؤمن الجامعة  كمافي بع  التخصصات في االجازة أو الماجستير اشهاديا غير حضوري  االفتراضية تكوينا تونس تؤمن جامعة
درسا رقميا وتفاعليا مدعما بتمارين تطبيقية في عديد  560أكثر من توفر و  اختصاصاتعدة تكوينا مستمرا عن بعد في 

  http://rel.uvt.rnu.tnاالختصاصات والمستويات على العنوان التالي: 
 http://ent.uvt.rnu.tn  على العنوان التالي: Environnement Numérique de Travail محيط رقمي   و 

 تنظم الدراسات الهندسية كما يلي :
تدوم سنتين تدرس أثنالهما البراما نفسها حسب االختصاص بمختلف المؤسسات الجامعية المحتضنة لمراحل  المراحل التحليرية:

  .مرحلة تكوين المهندسينوتعد هذه المراحل التحضيرية الطالب الجتياز المناظرات الوطنية للدخول إلى تحضيرية  
ي إحد  المناظرات الوطنية الموحدة أو المشاركة عن طريق سنوات ويدخلها الطالب على إثر النجام ف 3: تدوم مرحلة التخصص

 . المناظرات الخصوصية التي تنظم سنويا في الغر 
جيولوجيا(:  -مرحلة تحليرية )اختصاص بيولوجيا 

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقسالمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريمالمعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس
بمجاز الباب للمهندسينالمدرسة العليا المدرسة العليا للفالحة بالكافالمدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس

كلية العلوم للرياضيات والفيزيال والطبيعيات بتونسالمدرسة العليا للفالحة بماطرالمدرسة العليا للفالحة بمقرن
مرحلة تحليرية )علمية أو تقنية(:

المدرسة العليا لإلحصال وتحليل المعلومات بتونس.المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقسالتونسية للتقنياتالمدرسة 
المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاجالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابسالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
المدرسة الوطنية لإللكترونيك واالتصاالت بصفاقساإلعالميةالمدرسة الوطنية لعلوم المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت
بمجاز الباب للمهندسينالمدرسة العليا .المدرسة العليا للمواصالت بتونسالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
للصناعات الغذائية بتونسالمدرسة العليا المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونسالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة
كلية العلوم للرياضيات والفيزيال 

 والطبيعيات بتونس
المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات 

 المتقدمة ببرج السدرية
المعهد التحضيري بتحديد المقاييس  كيميال" وتقوم إدارة -فيزيال" و "فيزيال  -تضم المرحلة التحضيرية العلمية شعبتين: "رياضيات 

 المعتمدة للترسيم ب حد  الشعبتين وضبطها.

www.uvt.rnu.tn.  جــامعة تونس االفترالية 3.6

www.cningenieur.rnu.tn. الدراسات الهندسية 4.6

http://rel.uvt.rnu.tn/
http://ent.uvt.rnu.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  –األسلحة تقنيات 

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

البحرية التجارية .
 جغرفة  – تيليميكانيك –هندسة ميكانيكية  –في االختصاصات التالية: سياقة الطائرات  طيران ببرج العامريمدرسة ال

 .رقمية
ويخةةتم بالحصةةول علةةى   سةةنتين تحضةةيريتين و ثةةالث سةةنوات فةةي التكةةوين الهندسةةي  خمــس ســنوات  يةةدوم تكةةوين الضةةباط المهندسةةين

والةراغبين فةي  الشـعب العلميـة  فةي دورة رئيسية  2018" ويمكن للمتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة الشهادة الوطنية لمهندس"
لتكةةةوين أن يشةةةاركوا فةةةي منةةةاظرات االنتةةةداب بالملفةةةات  التةةةي تتضةةةمن كةةةذلك فحةةةص طبةةةي واختبةةةار نفسةةةاني واختبةةةار فةةةي امتابعةةةة هةةةذا 

الرياضة.

فرع الدراسات في نظام إمد   
 في االختصاصات التالية:  باالكاديمية العسكرية بفندق الجديدرع الدراسات في نظام "إمد"  يتم التكوين في ف

 علوم عسكرية.  –علوم قانونية وتصرف 
". الشـهادة الوطنيـة للماجسـتير ثةالث سةنوات "إجةازة" وسةنتان "ماجسةتير"   ويخةتم بالحصةول علةى "خمـس سـنوات يدوم هذا التكةوين 

ــف الشــعب  فةةي دورة رئيســية  2018ويمكةةن للمتحصةةلين علةةى شةةهادة البكالوريةةا لسةةنة  والةةراغبين فةةي متابعةةة هةةذا التكةةوين أن  مختل
 يشاركوا في مناظرات االنتداب بالملفات  التي تتضمن كذلك فحص طبي واختبار نفساني واختبار في الرياضة.

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

.  التعليم العالي العسكري5.6
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إن تــوفير الســكن الجــامعي لفائــدة الطلبــة المعينــين بمؤسســات التعلــيم العــالي والبحــث التاليــة هــو مــن مشــموالت المؤسســات  (*)
االتصال بهذه المؤسسات: الطالببإمكان  بالخدمةالمذكورة أدناه ولإلطالع على إجراءات االنتفاع 

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

" الخاص بطلبة الجامعات التونسية وهو يوفر 4students.tnتضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموقع اإللكتروني "
 معلومات تتعلق بكل جوانب الحياة الجامعية ويفت  مجاال للتواصل والتفاعل بين الطلبة ومختلف المتدخلين في المجال الجامعي. 

في توفير السكن  كما توفر للطلبة خدمات جامعية تؤمنها ثالثة دواوين تتمركز بالشمال والوسط والجنوب. وتتمثل هذه الخدمات
سدال   والقرو  وتقديم األكلة الجامعية ووضع براما التنشيط الثقافي والرياضي. المن واإلحاطة النفسية والصحية للطلبة واي

يتعين على الطالب التقدم بطلب إلكتروني للحصول على منحة أو قر  جامعيين أو سكن *  وذلك إثر حصوله على تعيين وفق 
 لتي تحددها دواوين الخدمات الجامعية.اإلجرالات واآلجال ا

 للحصول على نتيجة التعيين بمؤسسة اإليوال بعد دراسة الملف. HN-CINبصيغة  58000يتّم االشتراك عبر ارسالية قصيرة بالمزع 
 يمكن للطلبة اإلطالع على كيفية االنتفاع  بمختلف هذه الخدمات بزيارة مواقع الواب التالية:لمزيد المعلومات 

. دواوين الخدمات الجامعية:1.7

www.oouc.rnu.tn : بسوسة مات الجامعية للوسطديوان الخد   
  – 4071سوسة  134ص.ب. رقم  -العنوان: شارع خليفة القروي حي خزامة الغربية 

 73.275.893 - 73.275.892  -  73.275.891الهاتف: 
الجامعيةةةة بواليةةةات سوسةةةة والمنسةةةتير والمهديةةةة والقيةةةروان والقصةةةرين  يقةةةدم هةةةذا الةةةديوان خةةةدمات جامعيةةةة للطلبةةةة المسةةةجلين بالمؤسسةةةات

 وسيدي بوزيد.

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

يقةةدم هةةذا الةةديوان خةةدمات جامعيةةة للطلبةةة المسةةجلين بالمؤسسةةات الجامعيةةة بواليةةات تةةونس وأريانةةة وبةةن عةةروس ومنوبةةة وباجةةة وجندوبةةة 
 والكاف وسليانة وبنزرت ونابل وزغوان.

غبين في تقديم مطالب سكن جامعي التقّيد باآلجال المبينة بروزنامة تسةجيل مطالةب السةكن الجةامعي عبةر موقةع يتعّين على الطلبة الرا 
سةاعة بعةد صةدور نتةائا التوجيةه الجةامعي لكةل دورة   بالنسةبة للطلبةة  48 خةالل  www.ooun.tnديوان الخدمات الجامعيةة للشةمال 

 الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بالشمال.
يقع اعالم الطلبة المسجلين بنتةائا مطالةب السةكن عبةر موقةع ديةوان الخةدمات الجامعيةة للشةمال حسةب روزنامةة السةكن الجةامعي لسةنة 

2018/2019. 

. الخدمات الجامعية7

http://www.oouc.rnu.tn/
http://www.ooun.rnu.tn/
http://www.ooun.tn/
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 العائليةةة أو اة اليوميةةة الدراسةةية أوةةةةةةات مرتبطةةة بضةةغوطات الحيةيمةةّرون بصعوبةة للطلبةةة الةةذينالي والبحةةث العلمةةي ةتتةةي  وزارة التعلةةيم العةة
ومؤسسةات التعلةيم العةالي  فةي الجامعةات أخصةائيين نفسةانيين بمكاتةب اإلصةغال واإلرشةاد بالوسةط الجةامعيإمكانيةة مراجعةة  الشخصةية

 ودواوين الخدمات الجامعية واألحيال والمبيتات ومراكز الصحة الجامعية.
إحاطةة نفسةية فرديةة تشةمل اإلصةغال واإلرشةاد  مةن و تؤّمن هذه المكاتب خدمات مجانية في إطار السرية المطلقة  لفائدة جميع الطلبة

حاطةةة نفسةةية جماعيةةة تشةةمل أنشةةطة اإلعةةالم والتحسةةيس حةةول مختلةةف أبعةةاد الحيةةاة الطالبيةةة وحصةةص الحةةةوار و والمسةةاعدة النفسةةية  اي
 من التعبير عن مشاغلهم اليومية.والتواصل الجماعي لتمكينهم 

 الهياكل المذكورة بصفة مستمرة طيلةة السةنة الجامعيةة وحسةب مواعيةد كامةل أيةام األسةبوع يين بعناوينباألخصائيين النفسان يتم االتصال
  .عبر الهاتف أو في مكاتبهم أو عبر البريد االلكتروني المبّين بمواقع الجامعات ودواوين الخدمات الجامعية

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

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

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

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

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

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

. تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية:2.7

. اإلحاطة النفسية للطلبة3.7

http://www.oous.rnu.tn/
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مجاالت مبوبة  في البكالوريا مقّسمة لثمانيةالمفتوحة للناجحين الجدد عرو  التكوين   26بداية من الصفحة  تبين الجداول الموالية 
 كالتالي: 

26ص  اللغات واآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية1

34ص  التربية والفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط2

40ص الحقوق والعلوم القانونية 3

41ص العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف 4

47ص والدراسات التكنولوجيةالعلوم االساسية  5

66ص  الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية6

69ص الدراسات الطبية وشبه الطبية 7

72ص العلوم الفالحية والبيوتكنولوجيا والبيئة 8

:ولتسهيل مقروئية جداول الشعب واالجازات نبّين في ما يلي أهم المصطلحات المستخدمة
 :مجموع الشعب واإلجازات األساسية والتطبيقية التي يتضمنها المجال التكويني.تمثل  اإلجازات
 تتمثل في الصيغة المعتمدة الحتساب مجموع النقاط في الشعبة أو اإلجازة المعنية. المقاييس : 
 : أو اإلدارة العامة  امعةةجاص تحت إشراف الةةالي والبحث التي تدرس االختصةةمؤسسة التعليم الع المؤسسة والجامعة

.للدراسات التكنولوجية
  ّالحاالت يباشر المترش  أغلبفي و تفريع لإلجازات يرمي إلى تدقيق المعارف والمهارات المستوجبة  يه: اتصالتخص

التخصص الذي يرغب فيه بعد نهاية جذع مشترك. 
 ـــا ـــوع البكالوري مةةةة نةةةوع البكالوريةةةا للشةةةعبة ليتعةةةين علةةةى المترشةةة  التقيةةةد بشةةةروط االلتحةةةاق بمختلةةةف الشةةةعب وخاصةةةة مال : ن

المطلوبة.
 تّم تحديد طاقة االستيعاب الةواردة بهةذا الةّدليل قبةل الّتعةّرف علةى نتةائا البكالوريةا لهةذا  يمكةن لةوزارة الّتعلةيم  :االستيعاب اقة ـط

عن الّنتائا الّنهائّية للبكالوريا بدورتيها. اإلعالننقصانا إثر  زيادة أوئيا جز تعديلهةا  العالي والبحث العلمي
  وال يمثل  2018مؤشرا تقريبيا لحاملي بكالوريا  2017: يعتبر مجموع نقاط آخر موجه لسنة  2017مجموع آخر موجه لسنة

.2018بأي حال مقياسا للحصول على أي شعبة خالل دورة التوجيه الجامعي 

 اإلجازات والشعب المفتوحة . 8
2018في دورة التوجيه الجامعي       

أو حسب نوع البكالوريا حسب 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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اآلداب واللغات والعلوم االنسانية واالجتماعية       1

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب 

مجموع

آخر موجه

2017

 اإلجازة األساسية 

في اللغة واآلداب والحضارة 

 العربية

 سنوات )أمد( 3

T=FG+A

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
 جامعة تونس

 اللغة واآلداب والحضارة العربية10101
 97.14 56 آداب

 117.43 2 أخرى بكالوريات

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 اللغة واآلداب والحضارة العربية11101

 91.24 61 آداب

 112.24 2 أخرى بكالوريات

المعهد العالي للغات بتونس
 جامعة قرطاج 

 اللغة واآلداب والحضارة العربية12101
 87.72 49 آداب

 111.11 2 أخرى بكالوريات

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
 جامعة تونس المنار

 اللغة واآلداب والحضارة العربية13101
 94.69 39 آداب

 111.84 2 أخرى بكالوريات

المعهد العالي للغات بنابل
 جامعة قرطاج 

 اللغة واآلداب والحضارة العربية20101
 91.89 21 آداب

 98.04 2 أخرى بكالوريات

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
 جامعة سوسة

 اللغة واآلداب والحضارة العربية30101
 100.87 84 آداب

 116.65 2 أخرى بكالوريات

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 اللغة واآلداب والحضارة العربية40101

 92.22 49 آداب

 105.30 2 أخرى بكالوريات

المعهد العالي للغات بقابس
 جامعة قابس 

 اللغة واآلداب والحضارة العربية50101
 99.05 39 آداب

 96.25 2 أخرى بكالوريات

المعهد العالي للعلوم االنسانية بمدنين
 جامعة قابس

 اللغة واآلداب والحضارة العربية51101
 90.78 43 آداب

 97.33 2 أخرى بكالوريات

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 
 في االنسانيات بقفصة

 جامعة قفصة
 اللغة واآلداب والحضارة العربية60101

 94.70 71 آداب

 99.64 2 أخرى بكالوريات

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان
 جامعة القيروان

 اللغة واآلداب والحضارة العربية70101
 77.27 69 آداب

 105.98 2 أخرى بكالوريات

 اإلجازة األساسية 

في اللغة واآلداب والحضارة 

 اإلنقليزية
 سنوات )أمد( 3

T=FG + Ang

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

 جامعة تونس
اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 10102

 113.91 54 آداب

 91.48 36 اقتصاد وتصرف

 117.65 22 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
اإلنقليزيةاللغة واآلداب والحضارة  11102

 111.70 34 آداب

 83.70 22 اقتصاد وتصرف

 130.22 14 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 12102

 119.42 39 آداب

 84.50 26 اقتصاد وتصرف

 135.02 16 بكالوريات أخرى

للعلوم اإلنسانية بتونسالمعهد العالي 

 جامعة تونس المنار
اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 13102

 119.17 20 آداب

 104.90 13 اقتصاد وتصرف

 127.72 8 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بتونس

 جامعة تونس

اإلنقليزيةاللغة واآلداب والحضارة  14102

 110.88 21 آداب

 100.03 14 اقتصاد وتصرف

 127.57 9 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 21102

 115.02 16 آداب

 98.82 11 اقتصاد وتصرف

 127.85 7 بكالوريات أخرى

اإلنسانية بسوسةكلية اآلداب والعلوم 

 جامعة سوسة
اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 30102

 117.78 54 آداب

 83.55 36 اقتصاد وتصرف

 121.48 23 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات المطبقة  بالمكنين

 جامعة المنستير
اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 31102

 101.80 45 آداب

 82.52 30 اقتصاد وتصرف

 116.46 19 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 40102

 104.77 34 آداب

 82.29 23 اقتصاد وتصرف

 119.27 14 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 50102

 104.64 19 آداب

 99.39 13 اقتصاد وتصرف

 113.44 8 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للعلوم االنسانية بمدنين

 جامعة قابس
اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 51102

 99.78 21 آداب

 89.78 14 اقتصاد وتصرف

 100.82 9 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في اإلنسانيات بقفصة 

 جامعة قفصة

اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 60102

 97.35 42 آداب

- 28 اقتصاد وتصرف

 102.69 17 بكالوريات أخرى
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واالجتماعيةاآلداب واللغات والعلوم االنسانية        1

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب 

مجموع

آخر موجه

2017

 اإلجازة األساسية 

 في اللغة واآلداب 

والحضارة اإلنقليزية
 سنوات )أمد( 3

T=FG + Ang

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 القيروانجامعة 
اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 70102

 79.31 110 آداب

 85.80 74 اقتصاد وتصرف

 92.62 46 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بسبيطلة

 جامعة القيروان

اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 71102

 80.52 21 آداب

- 14 اقتصاد وتصرف

 96.75 9 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 80102

 98.46 37 آداب

 165.72 25 اقتصاد وتصرف

 89.94 16 بكالوريات أخرى

بباجة للغات التطبيقية واإلعالميةالمعهد العالي 

 جامعة جندوبة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية81102

 96.50 31 آداب

 89.07 20 اقتصاد وتصرف

 99.12 13 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية82102

 100.31 25 آداب

 83.71 17 اقتصاد وتصرف

 111.41 10 بكالوريات أخرى

اإلجازة األساسية 

في اللغة والحضارة 

 واألدب الفرنسي
 سنوات )أمد( 3

T=FG+F

بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي10103

 82.55 68 آداب

 106.40 23 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي11103

 77.11 51 آداب

 109.94 17 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي12103

 81.11 64 آداب

 113.50 21 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي13103

 90.65 30 آداب

 116.20 10 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي20103

 79.86 24 آداب

 102.26 8 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي30103

 96.48 64 آداب

 111.78 21 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي40103

 80.31 37 آداب

 98.17 12 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي50103

 88.97 30 آداب

 88.25 10 بكالوريات أخرى

بمدنين للعلوم اإلنسانيةالمعهد العالي 

 قابسجامعة 
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي51103

 83.11 31 آداب

 107.80 10 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بقفصة اإلنسانياتفي 

 جامعة قفصة

 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي60103

 84.94 56 آداب

 88.85 19 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بتوزرفي االنسانيات 

 جامعة قفصة

اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 61103

 81.93 38 آداب

 90.12 13 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 70103

 81.84 56 آداب

 89.30 19 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
واألدب الفرنسياللغة والحضارة  80103

 79.98 57 آداب

 94.43 19 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية

 في اللغة واآلداب

والحضارة اإلسبانية

سنوات )أمد( 3

T=FG+Esp 

المادة االختيارية إسبانية إجبارية

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
اإلسبانيةاللغة واآلداب والحضارة  10104

 94.02 24 آداب

 123.29 6 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية11104

 97.35 22 آداب

 125.51 5 بكالوريات أخرى

المطبقة  بالمكنينالمعهد العالي للغات 

 المنستيرجامعة 
 والحضارة اإلسبانيةاللغة واآلداب 30104

 90.14 53 آداب

 116.02 13 بكالوريات أخرى

بقابسالمعهد العالي للغات 

 قابسجامعة 
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية50104

 91.58 16 آداب

 102.93 4 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

يةيطالفي اللغة واآلداب والحضارة اإل

 (سنوات )أمد 3  

T=FG+It 

المادة االختيارية إيطالية اجبارية

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 يةيطالاللغة واآلداب والحضارة اإل10105

 90.12 24 آداب

 120.60 6 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 يةيطالاللغة واآلداب والحضارة اإل11105

 101.20 18 آداب

 121.59 5 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
يةيطالاللغة واآلداب والحضارة اإل 40105

 89.96 26 آداب

 108.77 7 بكالوريات أخرى

المشترك في اإلجازة األساسية أو التطبيقيةالمفتوحة بعد الجذع  حتى تكون اختياراتك محكمة ومتبّصرة اطلع على التخصصات
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اآلداب واللغات والعلوم االنسانية واالجتماعية       1

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب 

مجموع

آخر موجه

2017

 اإلجازة األساسية 

انيةلمفي اللغة واآلداب والحضارة األ
 سنوات )أمد( 3

T=FG+All

إجبارية المادة االختيارية ألمانية

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ10106

 80.31 24 آداب

 128.88 6 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 انيةلمواآلداب والحضارة األاللغة 11106

 94.52 18 آداب

 134.72 5 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ31106

- 66 آداب

- 17 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
 انيةلموالحضارة األ اللغة واآلداب50106

 89.67 16 آداب

 114.81 4 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للعلوم االنسانية بمدنين

 جامعة قابس
 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ51106

 98.64 20 آداب

 114.17 5 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية

الروسيةفي اللغة واآلداب والحضارة 

 )أمد(سنوات  3

T=FG  

المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
الروسيةاللغة واآلداب والحضارة  10107

 84.92 19 آداب

 97.60 3 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية

 الصينيةفي اللغة واآلداب والحضارة 

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
الصينيةاللغة واآلداب والحضارة  10108

 86.58 19 آداب

 118.45 3 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية

األنتروبولوجيا في 

االجتماعية والثقافية
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية 10118

 91.65 21 آداب

 89.64 11 اقتصاد وتصرف

 110.98 4 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية30118

 97.20 16 آداب

 82.29 8 اقتصاد وتصرف

 100.09 3 بكالوريات أخرى

ساسيةاإلجازة األ

في علم االجتماع
 سنوات )أمد( 3

T=FG

بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
10120

 الديموغرافيا

 علم اجتماع الثقافة والعائلة واالتصال

 علم اجتماع العمل والتنمية والبيئة 

 100.92 26 آداب

 89.75 13 اقتصاد وتصرف

 116.76 4 بكالوريات أخرى

اإلنسانية بتونسالمعهد العالي للعلوم 

 جامعة تونس المنار
11120

 علم اجتماع الثقافة والعائلة واالتصال

 علم اجتماع العمل والتنمية والبيئة

 98.20 39 آداب

 92.69 20 اقتصاد وتصرف

 111.36 7 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
علم االجتماع 40120

 97.48 30 آداب

 89.32 15 اقتصاد وتصرف

 102.02 5 بكالوريات أخرى

يةساساإلجازة األ

في علم النفس
 سنوات )أمد( 3

T=FG

بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
علم النفس 10121

 103.97 13 آداب

 123.80 20 علوم تجريبية

 102.03 11 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 علم النفس11121

 104.42 17 آداب

 125.35 26 علوم تجريبية

 100.50 15 بكالوريات أخرى

اإلجازة األساسية

 في الفـلــسـفـة

 سنوات )أمد( 3 

T=FG

بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 الفـلــسـفـة10122

 89.96 33 آداب

 106.11 2 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
11122

 تاريخ الفلسفة والفلسفة العامة

 االيتيقا والفلسفة السياسية

 85.08 57 آداب

 89.68 3 بكالوريات أخرى

بصفاقسكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 جامعة صفاقس
 الفـلــسـفـة40122

 83.52 31 آداب

 97.28 2 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
 الفـلــسـفـة70122

 76.34 38 آداب

 72.62 2 بكالوريات أخرى

اإلجازة األساسية

في التاريخ
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 التاريخ10123

 80.44 34 آداب

 98.34 4 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 التاريخ11123

 73.39 46 آداب

 95.58 5 بكالوريات أخرى

بسوسةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 جامعة سوسة
 التاريخ30123

 80.36 41 آداب

 95.14 5 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 التاريخ40123

 75.51 30 آداب

 76.56 3 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
 التاريخ80123

 75.82 42 آداب

 80.36 5 بكالوريات أخرى

يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير 2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة 
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نوع

البكالوريا
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اإلجازة األساسية 

 ياففي الجغرا

 سنوات )أمد(3 

T=FG

بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 تونسجامعة 
 يافالجغرا10124

 83.31 26 آداب

 94.49 7 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 يافالجغرا11124

 76.12 41 آداب

 75.68 10 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 يافالجغرا30124

 86.60 25 آداب

 86.86 6 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 يافالجغرا40124

 75.51 22 آداب

 74.81 6 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
 يافالجغرا80124

 70.86 37 آداب

 73.00 9 بكالوريات أخرى

تاريخ الفنفي اإلجازة األساسية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي لمهن التراث بتونس

 جامعة تونس
10125

 الفنون القديمة والوسيطة

والمعاصرةالفنون الحديثة 

 74.47 21 آداب

 87.90 2 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

تاريخ الفنعلم اآلثار وفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

بالتعاون مع جامعة كمبلو نانسي جامعة منوبة
تاريخ الفن واآلثار 10166

 72.86 26 آداب

 96.41 3 أخرىبكالوريات 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
علم اآلثار وتاريخ الفن40166

 79.37 25 آداب

 92.17 3 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

ةفي العلوم اإلسالمي
 سنوات )أمد( 3

T=FG

بتونس للحضارة اإلسالميةالمعهد العالي 

 جامعة الزيتونة
10138

حضارة إسالمية 

أصول الدين 

 الفقه وأصوله

 ن والحديثآالقر

 91.15 43 آداب

 102.58 5 بكالوريات أخرى

بالقيروان للعلوم اإلسالميةالمعهد العالي 

 جامعة الزيتونة
70138

 الخطابة واالتصال

 الفقه المقارن والقانون

 األديان المقارنة وحوار الحضارات

 88.15 54 آداب

 92.22 6 بكالوريات أخرى

اإلجازة األساسية 

في العلوم الشرعية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي ألصول الدين بتونس

 جامعة الزيتونة
10139

 الشريعة والقانون

 الحضارة االسالمية

 ن والحديثآالقر

 أصول الدين  

 87.39 118 آداب

 93.73 13 بكالوريات أخرى

 ية ساساإلجازة األ

مناهج وتقنيات علم اآلثارفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
مناهج وتقنيات علم اآلثار 70162

 77.35 29 آداب

 79.19 2 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

في الخدمة االجتماعية

 سنوات )أمد ( 3

T=FG

المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية 

 بتونس 

 قرطاج جامعة

10355 
 تنمية اجتماعية

 إحاطة ودفاع اجتماعي

 93.80 37 آداب

 91.58 7 اقتصاد وتصرف

اإلجازة التطبيقية 

في الفرنسية

 سنوات )أمد( 3

T=FG+F

المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 الثقافيةمهن الوساطة 10148

 86.58 25 آداب

 116.57 6 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
21148

 89.17 26 آداب اإلدارة والتصرف

 99.43 6 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
 اإلدارة والتصرف30148

 85.53 66 آداب

 82.19 17 بكالوريات أخرى

كلية األداب والعلوم االنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 فرنسية األعمال40148

 79.89 18 آداب

 101.12 4 بكالوريات أخرى

بمدنين للعلوم اإلنسانيةالمعهد العالي 

 جامعة قابس
 المهن الثقافية/  اإلدارة و االقتصاد/  االتصال 50148

 80.62 31 آداب

 83.05 8 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بتوزر

 جامعة قفصة

المهن الثقافية/  اإلدارة و االقتصاد/  االتصال 61148
 82.09 40 آداب

- 10 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
80148

المهن الثقافية /  اإلدارة و االقتصاد/  االتصال 

 فرنسية األعمال

 81.18 29 آداب

 83.47 7 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بالكاف

جامعة جندوبة

االتصال 81148
 86.94 29 آداب

 93.48 7 بكالوريات أخرى

 تقريبي كمؤشر الجامعي التوجيه موقع على 2017و 2016و 2015 لسنة موجه آلخر النقاط مجموع على اإلطالع يمكن

 ما شعبة على للحصول حظوظك تقييم علىك ساعدي
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االستيعاب 

مجموع

آخر موجه

2017

اإلجازة التطبيقية 

في االنقليزية

 سنوات )أمد( 3

T=FG+Ang

المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
اإلتصال 11149

 108.42 32 آداب

 97.20 22 اقتصاد وتصرف

 122.20 14 بكالوريات أخرى

نسانية بتونسالمعهد العالي للعلوم اإل

 تونس المنار جامعة
والعالقات الدولية االنقليزية 12149

 128.07 14 آداب

 115.73 10 اقتصاد وتصرف

 148.43 6 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بتونس

 جامعة تونس

انقليزية األعمال 13149

 117.48 16 آداب

 116.65 11 اقتصاد وتصرف

 140.75 7 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بزغوان

 جامعة تونس

األعمال انقليزية 20149

 100.85 29 آداب

 78.63 19 اقتصاد وتصرف

 114.70 12 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
انقليزية األعمال 21149

 116.84 19 آداب

 106.44 13 اقتصاد وتصرف

 123.72 8 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
انقليزية األعمال 31149

 100.42 42 آداب

 78.70 28 اقتصاد وتصرف

 113.97 18 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
انقليزية األعمال 40149

 101.24 26 آداب

 90.53 18 اقتصاد وتصرف

 111.48 11 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
انقليزية األعمال 50149

 101.67 19 آداب

 104.60 13 اقتصاد وتصرف

 107.74 8 بكالوريات أخرى

بمدنين للعلوم االنسانيةالمعهد العالي 

 جامعة قابس
 انقليزية األعمال51149

 96.91 18 آداب

 81.60 12 اقتصاد وتصرف

 97.86 8 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بسبيطلة اإلنسانياتفي 

 جامعة القيروان

 انقليزية األعمال71149

 80.97 20 آداب

- 13 اقتصاد وتصرف

 95.96 8 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات التطبيقية

 بباجة اإلعالميةو  

 جامعة جندوبة

 انقليزية األعمال80149

 90.30 31 آداب

 89.96 20 اقتصاد وتصرف

 99.10 13 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بالكاففي اإلنسانيات 

 جامعة جندوبة

 انقليزية األعمال81149

 94.98 17 آداب

 104.92 12 اقتصاد وتصرف

 109.98 7 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
انقليزية األعمال 82149

 96.28 17 آداب

- 12 اقتصاد وتصرف

 104.92 7 بكالوريات أخرى

تدريس اللغة  اإلجازة التطبيقية في

 االنقليزية في التعليم األساسي
 سنوات )أمد( 3

T=FG+ Ang 

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بتونسنسانيات في اإل

 تونسجامعة 

تدريس اللغة االنقليزية في التعليم األساسي 10150

 108.92 19 آداب

 106.72 7 اقتصاد وتصرف

 128.63 7 بكالوريات أخرى

الترجمةاإلجازة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
الترجمة 30147

 88.15 45 آداب

 74.41 15 اقتصاد وتصرف

 96.25 17 بكالوريات أخرى

اإلجازة التطبيقية 

لغة اإلشاراتفي 
 )أمد(سنوات  3

T=FG

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
لغة االشارات 10119

 93.30 8 آداب

 97.87 11 تجريبية علوم

 95.05 6 بكالوريات أخرى

اإلجازة التطبيقية في الروسية
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
تراثسياحة و  10153

 83.75 16 آداب

 96.67 2 بكالوريات أخرى

عبر الموقع المجموعة التي ينتمون إليها وترتيبهم و يمكن لكل المترشحين االطالع على الصيغة اإلجمالية 
www.orientation.tn 2018جويلية  12السرية والشخصية بداية من يوم  العبور ةباستعمال كلم 

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

االستيعاب

مجموع
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 اإلسبانيةاإلجازة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

T=FG+Esp 

المادة االختيارية اسبانية إجبارية  

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 اإلسبانية10154

 90.69 24 آداب

 121.31 6 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 تجارة دولية11154

 97.72 16 آداب

 125.87 4 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
 اإلسبانية70154

 98.11 24 آداب

 102.80 6 بكالوريات أخرى

بباجة اإلعالميةالمعهد العالي للغات التطبيقية و 

 جندوبةجامعة 
 سياحة و تراث80154

 85.41 21 آداب

 91.64 5 بكالوريات أخرى

اإليطالية اإلجازة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

T=FG+It  

 المادة االختيارية إيطالية اجبارية

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 تجارة دولية10155

 105.02 16 آداب

 114.65 4 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
 اقتصاد وتصرف20155

 83.69 16 آداب

 110.70 4 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
 سياحة و تراث31155

 85.50 48 آداب

 100.43 12 بكالوريات أخرى

العالي للغات بقابسالمعهد 

 جامعة قابس
50155

 تجارة دولية

 اقتصاد وتصرف

 90.59 16 آداب

 100.83 4 بكالوريات أخرى

األلمانية اإلجازة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

T=FG+All  

إجبارية المادة االختيارية ألمانية

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 تجارة دولية10156

 101.54 16 آداب

 121.42 4 بكالوريات أخرى

بباجة اإلعالميةالمعهد العالي للغات التطبيقية و 

 جامعة جندوبة
 سياحة وتراث80156

 86.08 21 آداب

 112.50 5 بكالوريات أخرى

اإلجازة التطبيقية في حفظ 

الممتلكات الثقافية وترميمها 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالى لمهن التراث بتونس

 جامعة تونس
 حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها 10161

 86.87 18 آداب

 94.49 8 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 حفظ اللوحات على القماش وترميمها 11161

 73.20 21 آداب

 85.72 9 بكالوريات أخرى

بتونس للحضارة اإلسالميةالمعهد العالي 

 جامعة الزيتونة
 حفظ الوثائق وترميمها 12161

 85.40 12 آداب

 91.10 5 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30161 

المحافظة على العقارات وترميمها )الصخور 

 المزوقة(المنحوتة، الفسيفساء، المساحات 

 80.17 14 آداب

 89.80 6 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها 40161

 73.58 12 آداب

 79.45 5 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
50161

تهيئة الحجارة ومشتقاتها في الجنوب الشرقي 

 من البالد التونسية

 80.15 11 آداب

 89.51 5 بكالوريات أخرى

اإلجازة التطبيقية 

في علم االجتماع

 سنوات )أمد( 3

T=FG

بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 العمل التنموي و المشاريع الصغرى11163

 91.92 24 آداب

 94.39 14 اقتصاد وتصرف

 107.14 2 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40163

 الوساطة و الخدمة االجتماعية

 التنمية المحلية و العمل المستقل

 95.34 23 آداب

 81.01 13 اقتصاد وتصرف

 97.77 2 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بقفصة اإلنسانياتفي 

 جامعة قفصة

60163
 علم اجتماع المؤسسة

 تنمية الموارد البشرية للمؤسسة

 93.79 40 آداب

 79.48 23 اقتصاد وتصرف

 99.73 3 بكالوريات أخرى

اإلجازة التطبيقية في اآلثار
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

للعلوم اإلنسانية بتونسالمعهد العالي 

 جامعة تونس المنار
اآلثار 10167

 75.53 43 آداب

 109.70 2 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
التصرف في التراث األثري و تنميته 70167

- 24 آداب

 85.79 2 بكالوريات أخرى

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

المفتوحة  حتى تكون اختياراتك محكمة ومتبّصرة اطلع على التخصصات
 أو التطبيقيةبعد الجذع المشترك في اإلجازة األساسية 
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اإلجازة التطبيقية في الجغرافيا
 سنوات )أمد( 3

T=FG

بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
التهيئة الترابية 10168

 91.00 6 آداب

 101.62 4 رياضيات

 103.57 2 تجريبية علوم

 87.47 14 اقتصاد وتصرف

 80.42 11 تقنيةالعلوم ال

 93.40 2 علوم اإلعالمية

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
الجغرافيا 11168

 90.27 4 آداب

 93.11 3 رياضيات

 97.47 2 تجريبية علوم

 77.86 11 اقتصاد وتصرف

 93.89 8 تقنيةالعلوم ال

 97.55 2 علوم اإلعالمية

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
جغرافية التهيئة و المحيط 30168

 88.18 6 آداب

- 4 رياضيات

 89.45 2 تجريبية علوم

 71.78 15 اقتصاد وتصرف

 76.83 11 تقنيةالعلوم ال

 92.15 2 علوم اإلعالمية

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
الخرائطية 40168

 89.10 3 آداب

 90.28 2 رياضيات

 78.07 2 تجريبية علوم

 77.48 8 اقتصاد وتصرف

 81.39 6 تقنيةالعلوم ال

- 2 علوم اإلعالمية

التاريخاإلجازة التطبيقية في 

 والتقنيات السمعية البصرية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
التاريخ والتقنيات السمعية البصرية 10169

 88.68 13 آداب

 95.67 6 بكالوريات أخرى

اإلجازة التطبيقية في التراث
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالى لمهن التراث بتونس

 جامعة تونس
الطبيعي التراث 10170

 72.17 38 آداب

 95.28 2 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
مهن التراث 30170

 78.60 21 آداب

 96.94 2 بكالوريات أخرى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
مهن التراث 40170

 78.38 21 آداب

 93.81 2 بكالوريات أخرى

التراث الثقافي اإلجازة التطبيقية في

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالى لمهن التراث بتونس

 جامعة تونس
تثمين التراث الثقافي 10171

 73.15 38 آداب

 90.30 2  بكالوريات أخرى

التراث  اإلجازة التطبيقية في

والتقنيات السمعية البصرية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

التراث والتقنيات السمعية البصرية 80172

 83.79 18 آداب

 75.88 8  بكالوريات أخرى

الزخرفة  اإلجازة التطبيقية في

 التراثية وتقنياتها

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

 جامعة القيروان
الزخرفة التراثية وتقنياتها 70173

 81.22 42 آداب

- 18 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية 

فنون التراث اإلسالميفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي ألصول الدين بتونس

 جامعة الزيتونة
10260

 فنون التراث اإلسالمي

المطبقة على الفنون اإلسالمية االملتيميدي

 85.45 17  آداب

 86.94 2 رياضيات

 74.33 2 علوم تجريبية

 76.19 17 وتصرف اقتصاد

 78.32 5 تقنيةالعلوم ال

 82.77 5 عالميةعلوم اإل

 اإلجازة التطبيقية

في التدخل االجتماعي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية 

 بتونس 

 قرطاج جامعة

10548 

 رعاية وإدماج

تنمية محلية 

 التدخل مع األسرة والطفولة

 91.63 29 آداب

 92.96 7 وتصرفاقتصاد 
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 مرحلة تحضيرية

عربية :لغات وآداب  

سنتان 


T= FG+(A+ANG+F)/3

للدراسات األدبية  التحضيريالمعهد 

 (ϕ)  اإلنسانية بتونسوالعلوم 

   جامعة تونس

10190
 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص عربية( 

 94.48 33آداب  

 106.26 11  بكالوريات أخرى

(ϕ) كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

  جامعة منوبة
11190

 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص عربية( 

 93.77 60آداب  

 100.33 20  بكالوريات أخرى

 مرحلة تحضيرية

فرنسية :لغات وآداب  

سنتان 


T= FG+(A+ANG+F)/3

للدراسات األدبية  التحضيريالمعهد 

 (ϕ)  اإلنسانية بتونسوالعلوم 

 جامعة تونس

10191
 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص فرنسية(

 100.55 23آداب  

 139.25 8  بكالوريات أخرى

(ϕ) كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
11191

 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص فرنسية(

 97.91 55آداب  

 118.58 18  بكالوريات أخرى

 مرحلة تحضيرية

انقليزية :لغات وآداب  

سنتان 


T= FG+(A+ANG+F)/3

للدراسات األدبية  التحضيريالمعهد 

 (ϕ)  اإلنسانية بتونسوالعلوم 

 نسجامعة تو

10192
 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص انقليزية(

 128.90 31آداب  

 157.20 10  بكالوريات أخرى

(ϕ) كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
11192

 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص انقليزية(

 109.85 55آداب  

 141.84 18  بكالوريات أخرى

 مرحلة تحضيرية 

تاريخ :  علوم إنسانية

سنتان 


للدراسات األدبية  التحضيريالمعهد 

 (ϕ)  اإلنسانية بتونسوالعلوم 

 جامعة تونس

10193
 مرحلة تحضيرية علوم إنسانية

 (اختصاص تاريخ)

 92.46 23 (1)آداب   

  بكالوريات أخرى

(2) 
8 86.38 

 مرحلة تحضيرية 

 جغرافيا:  علوم إنسانية

سنتان 


10194
 مرحلة تحضيرية علوم إنسانية

 (اختصاص جغرافيا)

 85.50 23 (1)آداب   

  بكالوريات أخرى

(2) 
8 96.18 

 مرحلة تحضيرية 

 فلسفة:  علوم إنسانية

سنتان 


10195
 مرحلة تحضيرية علوم إنسانية

 (اختصاص فاسفة)

 95.06 15 (1)آداب   

  بكالوريات أخرى

(2) 
5 104.68 

  (ϕ)  2018سنة في غرة سبتمبر  20أن ال يتجاوز سن الطالب)ة(  يشترط. 

    أو مواصلة الدراسة في إطار السنة الثالثة من نظام اإلجازةن تتوج باجتياز مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا يتدوم الدراسة سنت. 

T=FG+(A+F+ANG+PH)/4  (2)                       T=  FG+(A+HG+F+PH)/4  (1)

منااظرة وطنياة باالختباارات الكتابياة و  أو الشافاهية فتح سنويا بدار المعلمين العليا بقرار من السيد وزير التعليم العاالي والبحاث العلماي ت  

 :لقبول الطلبة الذين

  االنساانية، مراحال أنهوا بنجاا  السانة الثانياة مان التعلايم العاالي سانة فاتح المنااظرة فاي االختصاصاات األدبياة واختصاصاات العلاوم

تحضاايرية أو اجااازات أساسااية فااي ساانة فااتح المناااظرة: اللغااة واآلداب العربيااة، اللغااة واآلداب الفرنسااية، اللغااة واآلداب االنجليزيااة، 

 التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة )معنيون بإجراء المناظرة باالختبارات الكتابية والشفاهية(.

 كيميااء( ساواء مان المراحال  -الفيزيااء أوالفيزيااء -ألساسية سنة فتح المنااظرة ) الرياضاياتزاولوا دراستهم في اختصاصات العلوم ا

اان اجتااازوا بنجااا  المناااظرة الوطنيااة للاادخول إلااى ماادارا المهندسااين )معنيااون بااإجراء  التحضاايرية أو ماان االجااازات األساسااية ممو

 المناظرة باختبارات شفاهية فقط(.

 سنة في تاريخ إجراء المناظرة. 24تجاوز عمرهم يحملون الجنسية التونسية ولم ي

: السانة األولاى لنيال شاهادة إجارا  المنااظرة الوطنياة لنيال شاهادة التبريازوتدوم الدراسة بدار المعلماين العلياا ثاالث  سانوات تفضاي إلاى 

ظرة التبرياز، للام ماع ضامان منحاة االجازة مع سنة تحضيرية أولى لإلعداد لمناظرة التبريز ماع سانة تحضايرية ثانياة تنتهاي باإجراء مناا

 شهرا لكل سنة، وكذلم ضمان االقامة على عين المكان. 12دراسية مرموقة طوال الثالث سنوات تمتد على 

ويَمكون  التالميذ الذين أحرزوا على التبرياز واألحسان ترتيباا ومواظباة مان منحاة دراساية طاوال سانة رابعاة إضاافية، بطلاب مانهم وحساب 

 سة، قصد الشروع في إعداد أطروحة الدكتوراه. إمكانيات المؤس

دار المعلمين العليا
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 اإلجازة األساسية

 في التربية البدنية

سنوات )أمد( 3  

T=FG 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية 

 بقصر السعيد

 جامعة منوبة

 التربية البدنية 10450

 116.30 210 آداب

 134.88 11 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية 

 بصفاقس

 جامعة صفاقس

 التربية البدنية 40450

 94.68 238 آداب

 132.27 13 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة

 جامعة قفصة
 التربية البدنية 60450

 78.42 143 آداب

 116.17 8 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف

 جامعة جندوبة
 التربية البدنية 80450

 95.05 299 آداب

 121.76 16 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية

 في التدريب الرياضي
سنوات )أمد( 3  

T=FG 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية 

 بقصر السعيد

 جامعة منوبة

 التدريب الرياضي 10448

 99.19 56 آداب

 124.57 3  بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية

 في التسيير الرياضي
سنوات )أمد( 3  

T=FG 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف

 جامعة جندوبة
80446 

إدارة البنى التحتية الرياضية وتنظيم 

 التظاهرات

 82.92 32 اقتصاد وتصرف

 101.43 4 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية في المسرح

 و فنون العرض

 () سنوات )أمد ( 3

T=FG 

العالي للفن المسرحي بتونسالمعهد   

 جامعة تونس
10200 

 فنون الممثل

 مسر  الناشئة

جميع أنواع 

 البكالوريا
39 91.08 

 المعهد العالي للموسيقى و المسرح بالكاف

 جامعة جندوبة
80200 

 فنون الممثل

 التربية المسرحية

جميع أنواع 

 البكالوريا
35 78.74 

( أنظر اإلجراءات العامة  )(10)صفحة  المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات. 

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

التوجيه إلى شعبة التربية البدنية إلى الشروط التالية :تخضع عملية 

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

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

بعد الحصول على موعد   2018أوت  31و 14المترشح إجراؤه في أحد مراكز الطب وعلوم الرياضة خالل الفترة المتراوحة بين 

الجدول أسفله، وال تعتبر عملية التوجيه الجامعي نهائية في  المذكورةمن بين المراكز  من مقرو سكناهمسبق بالهاتف من المركز األقرب 

بعد استظهار المترشح إثر الفحص الطبي لشهادة طبية تأهيلية لاللتحاق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية من أحد مراكز الطب إال 

 .وعلوم الرياضة

مركز الطب

وعلوم الرياضة
رقم الهاتفالعنوان

مركز الطب

الرياضةوعلوم 
رقم الهاتفالعنوان

تونس
المنزه –شارع محمد علي عقيد 

 (385/313)رقم المكتب 

71 237 277

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

530 200 210076قفصة   - 2طريق توزر كلم قفصة772 205 710078الكاف  -طريق بوليفة الكاف

270 238 77القيروان 3100شارع فاا القيروان076 237 72نابل 8000شارع الطيب المهيري نابل

 6100 نهج الواحة سانية الباي قابس البالدقابس

6001
866 466 73المنستير 5060المركب الرياضي البلدي المنستير977 222 75

353 680 74صفاقس  - 3طريق المطار كلم صفاقس

:ندعوا المترشحين لالستضهار يوم اجرا  الفحص بـ:كما 

  بطاقة التعريف الوطنيةنسخة من.

 .صورة شمسية

 .الملف الصحي المدرسي مع نسخة منه

 لمركز المعني.وكيل المقابيض ل( تدفع كمعلوم إجراء الفحص الطبي مباشرة لدى 15دينارا ) مبلغ خمسة عشر

المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية  بالنسبة لبكالوريا غير الرياضة)*(
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في الموسيقى و العلوم الموسيقية
 سنوات )أمد ( 3

()

T=FG

المعهد العالي للموسيقى بتونس

 جامعة تونس
10201

 موسيقى وعلوم موسيقية

أداء الموسيقى العربية 

 أداء الموسيقى الغربية 

جميع أنواع 

 البكالوريا
120 84.83 

المعهد العالي للموسيقى بسوسة

 جامعة سوسة
الموسيقى والعلوم الموسيقية 30201

 موسيقى وأداء

جميع أنواع 

 البكالوريا
80 76.70 

المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

 جامعة صفاقس
 موسيقى وعلوم موسيقية40201

جميع أنواع 

 البكالوريا
100 68.07 

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
موسيقى وعلوم موسيقية 50201

جميع أنواع 

 البكالوريا
24 77.24 

المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة

 جامعة قفصة
موسيقى وعلوم موسيقية 60201

أنواع جميع 

 البكالوريا
30 77.89 

المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف

 جامعة جندوبة
80201

موسيقى وعلوم موسيقية 

أداء الموسيقى العربية 

 أداء الموسيقى الغربية

جميع أنواع 

 البكالوريا
35 76.48 

 اإلجازة األساسية

 في الفنون التشكيلية
 سنوات )أمد ( 3

T=FG

للفنون الجميلة بتونسالمعهد العالي 

 جامعة تونس
10202 

 التصوير الفتوغرافي  

 خزف  -رسم        

 حفر  -نحت       

 89.60 25 آداب

 95.43 75 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل

 جامعة قرطاج
 نحت - حفر –خزف  –رسم زيتي  20202

 81.86 24 آداب

 70.90 73 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

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

  

 91.46 28 آداب

 90.50 84 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

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

 75.82 19 آداب

 68.95 57 أخرىبكالوريات 

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
 نحت -خزف    -رسم زيتي 50202

 83.48 10 آداب

 79.18 29 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين

 جامعة قابس
 التصوير الفتوقرافي –نسيج  –نحت  –خزف 51202

 74.65 4 آداب

- 13 أخرىبكالوريات 

المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

 جامعة القيروان
 خزف70202

 79.55 17 آداب

- 52 بكالوريات أخرى

اإلجازة األساسية 

في التصميم
 سنوات )أمد ( 3

T=FG

المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

 جامعة تونس
10207

 الفضاء:هندسة داخلية

 الصناعيالمنتوج: االبتكار 

 الصورة: اشهار خطي

 98.08 17 آداب

 100.67 17 علوم التقنيةال

 95.04 51 بكالوريات أخرى

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم

 جامعة منوبة
11207

 تصميم الصورة

 تصميم الفضاء

 تصميم المنتوج

 92.79 20 آداب

 103.42 20 علوم التقنيةال

 100.45 60 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30207

 المنتوج: االبتكار الصناعي

 الصورة: اشهار خطي

 الفضاء: هندسة داخلية

 96.91 15 آداب

 110.71 15 علوم التقنيةال

 101.61 45 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40207

 الفضاء:هندسة داخلية

 المنتوج: االبتكار الصناعي

 الصورة: اشهار خطي

 88.68 22 آداب

 104.54 22 علوم التقنيةال

 101.32 66 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
50207

 الفضاء:هندسة داخلية

 الصورة: اشهار خطي

 92.97 12 آداب

 74.32 12 علوم التقنيةال

 76.26 35 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
60207

 الفضاء:هندسة داخلية

 المنتوج : ابتكار صناعي

 85.89 17 آداب

 79.23 17 علوم التقنيةال

 75.73 51 بكالوريات أخرى

العالي للفنون والحرف بسليانةالمعهد 

 جامعة جندوبة
80207

تصميم

الصورة: اشهار خطي

الفضاء: هندسة داخلية

 82.24 12 آداب

 77.87 12 علوم التقنيةال

 76.24 36 بكالوريات أخرى

اإلجازة األساسية

() في علوم اإلعالم واالتصال
   سنوات )أمد( 3

T=FG 

األخبارمعهد الصحافة وعلوم 

 جامعة منوبة
علوم اإلعالم واالتصال 10220

 106.96 34 آداب

 98.96 12 وتصرف اقتصاد

 113.99 15 بكالوريات أخرى

(أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  )  (10)صفحة. 

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

http://www.orientation.tn/
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 اإلجازة األساسية 

في علوم المعلومات

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للتوثيق بتونس

 جامعة منوبة
علوم المعلومات 10361

 94.07 12 آداب

 99.66 18 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

في الوساطة و تقنيات 

() التنشيط الثقافي 
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 
تربية بدنية اجبارية

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي 

 ببئر الباي

 جامعة تونس

الوساطة وتقنيات التنشيط الثقافي 10443

 92.85 35 آداب

 95.81 15 بكالوريات أخرى

اإلجازة األساسية في تربية الطفل

 () سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج درمش 

 جامعة قرطاج
تربية الطفل 10470

 95.95 35 آداب

 108.35 15 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

في التربية المختصة
 سنوات )أمد( 3

T=FG

تربية بدنية اجبارية 

المعهد العالي للتربية المختصة 

 جامعة منوبة
التربية المختصة 10473

جميع أنواع 

 البكالوريا
50 101.03 

 اإلجازة التطبيقية

في التنشيط السياحي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 
التربية البدنية إجبارية

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في 

 اإلنسانيات بسبيطلة

 جامعة القيروان

وارشاد سياحي  التنشيط السياحي 70440

 73.39 13 آداب

- 5 رياضة

 70.48 6 بكالوريات أخرى

اإلجازة التطبيقية في التنشيط 

 السياحي والثقافي
 سنوات )أمد( 3

T=FG 
التربية البدنية إجبارية

المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف

 جامعة جندوبة
التنشيط السياحي والثقافي 80442

 88.50 17 آداب

- 6 رياضة

 85.22 8 أخرىبكالوريات 

 اإلجازة التطبيقية 

 في الفنون التشكيلية 
 سنوات )أمد ( 3

T=FG

 المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل 

 جامعة قرطاج
20249 

 بلور   -نسج  -خزف 

التصوير الفوتوغرافي

 90.10 7آداب 

 89.81 20 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة 

 سوسةجامعة 
 لتصوير الفوتوغرافيا 30249

 85.49 14آداب 

 90.65 43 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس 

 جامعة صفاقس
40249 

فسيفساء 

لتصوير الفوتوغرافيا

 79.31 14آداب 

 76.74 43 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس 

 جامعة قابس
 فوتوغرافيا  -خزف 50249

 85.00 6آداب 

 84.08 18 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين 

 جامعة قابس
51249 

 حفر   -نسج  -خزف 

 التصوير الفوتوغرافي

 80.83 4آداب 

- 13 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
 الفن الحائطي  60249

- 13آداب 

- 38 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان 

 جامعة القيروان
 فسيفساء - نسج  - بلور  - خزف 70249

 79.59 17آداب 

 78.73 51 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة 

 جامعة جندوبة
 فتوغرافيا -فسيفساء  – نحت –خزف  80249

 75.25 10آداب 

 74.34 29 بكالوريات أخرى

اإلجازة التطبيقية 

في التصميم
 سنوات )أمد ( 3

T=FG

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم

 جامعة منوبة
10241 

 الصورة: إشهار خطي، إشهار سمعي بصري

 الفضاء: الهندسة الداخلية، سينوغرافيا

المنتوج: ابتكار صناعي / ابتكار حرفي /  

 تصميم أثاث / تعليب

 91.42 20 آداب

 102.64 20 علوم التقنيةال

 99.77 60 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل

 جامعة قرطاج
20241 

 الصورة : االشهار الخطي

 الصورة : إشهار سمعي بصري

 الحرفيالمنتوج : االبتكار 

 تصميم الفضاء

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 94.85 19 آداب

 99.55 19 علوم التقنيةال

 99.69 58 بكالوريات أخرى

(أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  ) ( 10صفحة.) 

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

http://www.orientation.tn/
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الفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيطالتربية و     2

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

اإلجازة التطبيقية 

في التصميم
 سنوات )أمد ( 3

T=FG

المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30241 

 الصورة : إشهار سمعي بصري

 الصورة : االشهار الخطي

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 صناعيالمنتوج : ابتكار 

 93.59 15 آداب

 100.55 15 علوم التقنيةال

 94.63 45 بكالوريات أخرى

المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير

 جامعة المنستير
31241 

 المنتوج: التصميم على األقمشة

 المنتوج: التصميم وتنفيذ المالبس

 المنتوج: مكمالت الموضة

 91.69 18 آداب

 93.89 18 علوم التقنيةال

 92.10 53 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية 

 جامعة المنستير
32241 

 الصورة : االشهار الخطي

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 المنتوج : مصوغ

 المنتوج : إبتكار صناعي

 89.18 20 آداب

 95.05 20 علوم التقنيةال

 90.40 60 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40241 

 الصورة: اإلشهار السمعي البصري

 المنتوج : أثاث

 المنتوج :اإلكساء

 87.85 12 آداب

 92.80 12 علوم التقنيةال

 90.53 35 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
50241 

 الصورة: اإلشهار السمعي البصري

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 90.08 8 آداب

 78.64 8 علوم التقنيةال

 73.25 24 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين 

 جامعة قابس
51241 

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 المنتوج : مصوغ

 السمعي البصريالصورة: اإلشهار 

 الفضاء: هندسة داخلية

 79.44 4 آداب

 81.88 4 علوم التقنيةال

 81.62 12 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة

 جامعة قفصة
60241 

 الصورة : االشهار الخطي

 الصورة : اإلشهار السمعي البصري

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 السينوغرافياالفضاء :  

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 المنتوج : ابتكار صناعي

 المنتوج : تعليب

 المنتوج : أثاث

 91.26 14 آداب

 82.50 14 علوم التقنيةال

 77.20 42 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
61241 

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 المنتوج : أثاث

 المنتوج: االبتكار الحرفي

 المنتوج : مصوغ

 الصورة : االشهار الخطي

 77.52 16 آداب

 83.47 16 علوم التقنيةال

 90.85 48 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

 جامعة القيروان
70241 

 المنتوج: ابتكار صناعي

 المنتوج:  ابتكار حرفي

 المنتوج:  أثاث

 المنتوج:  مصوغ

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 الصورة: إشهار خطي

 الصورة: رسم إباني وشريط مصور

 الصورة: الرسوم المتحركة

 85.84 20 آداب

 87.20 20 علوم التقنيةال

 71.67 61 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

 جامعة القيروان
71241 

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 المنتوج : ابتكار حرفي

 المنتوج : أثاث

 المنتوج: تصميم صناعي

 المنتوج: لف وتعليب

 الصورة: إشهار خطي

 79.27 34 آداب

- 34 علوم التقنيةال

 68.46 103 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة 

 جامعة جندوبة
80241 

 المنتوج : ابتكار حرفي

 المنتوج : مصوغ

 الصورة: إشهار خطي

 الفضاء: الهندسة الداخلية

 83.70 12 آداب

 79.18 12 علوم التقنيةال

 74.52 36 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية

في المرافقة التربوية للطفل

 ()  سنوات )أمد( 3
T=FG 

بقرطاج درمشالمعهد العالي إلطارات الطفولة 

 جامعة قرطاج
المرافقة التربوية للطفل 10471

 92.45 35 آداب

 94.20 15 بكالوريات أخرى

() في التنشيط  اإلجازة التطبيقية

 سنوات )أمد( 3

T=FG  
 التربية البدنية إجبارية

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي 

 ببئر الباي

 جامعة تونس

الشبابيالتنشيط  10441

 95.37 28 آداب

 83.94 10 رياضة

 97.97 13 بكالوريات أخرى

(أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  )  (10)صفحة. 
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والرياضة والتنشيط الفنون والسياحة والصحافةالتربية و     2

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

اإلجازة التطبيقية في الصحافة 
 ()سنوات )أمد(    3

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

معهد الصحافة وعلوم األخبار 

 جامعة منوبة  
الصحافة 10611

 105.09 27 آداب

 102.79 27 بكالوريات أخرى

اإلجازة التطبيقية في االتصال 
 ()سنوات )أمد(   3

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

معهد الصحافة وعلوم األخبار 

 جامعة منوبة  
اتصال 10612

 99.22 27 آداب

 102.73 27 بكالوريات أخرى

اإلجازة التطبيقية في التنمية 

()واإلدارة السياحية   

  سنوات )أمد( 3

T= FG+(F+Ang)/2 

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي ظريف

 جامعة قرطاج
تقنيات السياحة 10451

 97.62 8 آداب

 91.70 82 وتصرف اقتصاد

 110.90 10 بكالوريات أخرى

اإلدارة   اإلجازة التطبيقية في

()وتكنولوجيات الفندقة  

  سنوات )أمد( 3

T= FG+(F+ Ang)/2

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي ظريف

 جامعة قرطاج
الفندقة 10453

 103.20 8 آداب

 88.47 82 وتصرف اقتصاد

 109.33 10 بكالوريات أخرى

في تقنيات  اإلجازة التطبيقية

()المسرح وفنون العرض  

 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للفن المسرحي بتونس

 جامعة تونس
فنون العرائس 10235

جميع أنواع 

 البكالوريا
26 70.37 

اإلجازة التطبيقية

  ()في تقنيات إلتقاط الصوت  
 سنوات )أمد ( 3

T=FG

المعهد العالي للموسيقى بسوسة

 جامعة سوسة
تقنيات إلتقاط الصوت 30246

 88.77 5 رياضيات

 89.25 5 علوم تجريبية

 94.12 5 علوم التقنيةال

 86.06 5 عالميةعلوم اإل

اإلجازة التطبيقية

هندسة الصوتفي 

()  والتكنولوجيات الحديثة     
 سنوات )أمد ( 3

T=FG

بصفاقسالمعهد العالي للموسيقى 

 صفاقسجامعة 
والتكنولوجيات الحديثةهندسة الصوت  40247

جميع أنواع 

 البكالوريا
20 - 

 اإلجازة التطبيقية

في السينما والسمعي البصري 
 () سنوات )أمد (   3

T=FG

المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة 

 جامعة منوبة
10265 

إدارة التصوير 

التركيب  

الصوت 

 92.15 8 آداب

 96.80 8 رياضيات

 109.80 4 تجريبية علوم

 93.43 10 وتصرف اقتصاد

 103.30 4 علوم التقنيةال

 104.83 6 عالميةعلوم اإل

 اإلجازة التطبيقية

السمعي البصري علوم وتقنيات في 
سنوات )أمد (   3

T=FG

بصفاقس للفنون والحرفالمعهد العالي 

 صفاقسجامعة 
40266 

 مساعد االخراج

الصورةالتقاط   

- 10 آداب

- 10 علوم التقنيةال

- 20 عالميةعلوم اإل

اإلجازة التطبيقية60

الفن والوسائل الوسائطيةفي 
 سنوات )أمد ( 3

T=FG

المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة 

 جامعة منوبة
تواصل تعددي الوسائط 10622

 90.92 3 آداب

 91.51 20 رياضيات

 102.85 13 علوم تجريبية

 92.19 18 وتصرف اقتصاد

 106.60 6 علوم التقنيةال

 102.72 41 عالميةعلوم اإل

 إلجازة التطبيقيةا

الفنون والوساطةفي 
 سنوات )أمد ( 3

T=FG

بصفاقس للفنون والحرفالمعهد العالي 

 صفاقسجامعة 
تعددي الوسائطتواصل  40623  

- 2 آداب

- 5 العلوم التقنية

- 14 علوم اإلعالمية

اإلجازة التطبيقية في التوثيق 

 وعلوم المكتبات واألرشيف
 سنوات )أمد( 3

T=FG+F

المعهد العالي للتوثيق بتونس 

 التوثيق وعلوم المكتبات واألرشيف 10363 جامعة منوبة

 92.91 23 آداب

 102.32 8 بكالوريات أخرى

التصرف في اإلجازة التطبيقية 

في المعلومات والوثائق  اإللكتروني
 (أمد )سنوات  3

T=FG+F

المعهد العالي للتوثيق بتونس 

 التصرف اإللكتروني في  المعلومات والوثائق 10362 جامعة منوبة

 95.23 18 العلوم التقنية

 100.06 21 علوم اإلعالمية

 103.55 14 بكالوريات أخرى

(أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  )  (10)صفحة. 

المستشار في االعالم والتوجيه المدرسي والجامعي يساعدك على اإلختيار المالئم
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والصحافة والرياضة والتنشيطالفنون والسياحة التربية و     2

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

اإلجازة التطبيقية

التربية والتعليمفي 
() 

 سنوات )أمد ( 3

T = FG + (A+ F)/2

 السن القصوى

2018سنة في غرة أكتوبر  21 

A  اللغة العربية : 

F اللغة الفرنسية :

المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بزغوان 

 جامعة تونس

والتعليم التربية 20477

 60111.12آداب 

 30125.48 رياضيات

 70139.03علوم تجريبية 

 20134.18 اقتصاد وتصرف

 10140.88علوم التقنية ال

 10124.25علوم اإلعالمية 

المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بالمهدية 

 جامعة المنستير

والتعليم التربية 30477

 90112.57آداب 

 45135.40 رياضيات

 105144.11علوم تجريبية 

 30131.18 اقتصاد وتصرف

 15143.82علوم التقنية ال

 15128.70علوم اإلعالمية 

المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
والتعليم التربية 50477

 54111.85آداب 

 27126.51 رياضيات

 63136.72علوم تجريبية 

 18130.94 اقتصاد وتصرف

 9137.11علوم التقنية ال

 9125.07علوم اإلعالمية 

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

 جامعة قابس
والتعليم التربية 51477

 36104.91آداب 

 18118.17 رياضيات

 42127.51علوم تجريبية 

 12125.03 اقتصاد وتصرف

 6128.88علوم التقنية ال

 6107.91علوم اإلعالمية 

المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين 

 جامعة قابس
والتعليم التربية 52477

 54101.20آداب 

 27109.88 رياضيات

 63117.33علوم تجريبية 

 18116.08 اقتصاد وتصرف

 9122.86علوم التقنية ال

 9101.57علوم اإلعالمية 

وتكنولوجيا الطاقة بقفصةالمعهد العالي لعلوم 

 جامعة قفصة
والتعليم التربية 60477

 108102.88آداب 

 54111.47 رياضيات

 126121.58علوم تجريبية 

 36116.55 اقتصاد وتصرف

 18127.89علوم التقنية ال

 18104.53علوم اإلعالمية 

المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بسبيطلة 

 جامعة القيروان

والتعليم التربية 70477

 72105.47آداب 

 36116.51 رياضيات

 84127.67علوم تجريبية 

 24118.59 اقتصاد وتصرف

 12130.72علوم التقنية ال

 12107.05علوم اإلعالمية 

بجندوبةالمعهد العالي للعلوم االنسانية 

 جامعة جندوبة
والتعليم التربية 80477

 60102.68آداب 

 30112.07 رياضيات

 70120.32علوم تجريبية 

 20116.22 اقتصاد وتصرف

 10127.21علوم التقنية ال

 10105.50علوم اإلعالمية 

المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بالكاف 

 جامعة جندوبة

والتعليم التربية 81477

 75104.97آداب 

 38116.55 رياضيات

 88127.18علوم تجريبية 

 25120.81 اقتصاد وتصرف

 13132.08علوم التقنية ال

 13106.63علوم اإلعالمية 

( أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة  )(10صفحة ) بالشعب التي تتطلب اختبارات. 

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

.2018أوت  11جويلية و 31 االختبارات تجرى في الفترة المتراوحة بين       

http://www.orientation.tn/
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الحقوق والعلوم القانونية       3

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

اإلجازة األساسية في القانون
 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

 جامعة تونس المنار
10301 

 قانون عام

 قانون خاص

 114.16 91 آداب

 109.22 28 اقتصاد وتصرف

 137.30 21 بكالوريات أخرى

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية 

 بتونس 

 جامعة قرطاج 

11301 
 قانون عام

 قانون خاص

 121.25 68 آداب

 117.00 21 اقتصاد وتصرف

 141.69 16 بكالوريات أخرى

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 

 جامعة سوسة
قانون عام 30301

 قانون خاص

 100.61 215 آداب

 93.78 66 اقتصاد وتصرف

 123.17 50 بكالوريات أخرى

كلية الحقوق بصفاقس 

 جامعة صفاقس 
40301 

 قانون عام

 قانون خاص

 93.37 139 آداب

 79.59 43 اقتصاد وتصرف

 101.28 32 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 

 جامعة قابس
50301 

 قانون عام

 97.89 34 آداب

 88.19 10 اقتصاد وتصرف

 108.33 8 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات القانونية 

 والسياسية بالقيروان 

 جامعة القيروان

70301 
 قانون عام

 قانون خاص

 91.22 62 آداب

 77.56 19 اقتصاد وتصرف

 107.22 14 بكالوريات أخرى

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف 

 بجندوبة 

 جامعة جندوبة 

80301 
 قانون عام

 قانون خاص

 90.46 187 آداب

 70.88 58 اقتصاد وتصرف

 100.45 43 بكالوريات أخرى

اإلجازة التطبيقية في القانون
 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

 جامعة تونس المنار
10341 

المنازعات اإلدارية والجبائية 

 قانون المؤسسة واألعمال

 قانون الشؤون العقارية

 105.68 90 آداب

 101.12 37 اقتصاد وتصرف

 125.69 22 بكالوريات أخرى

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية 

 بتونس 

 جامعة قرطاج

11341 

 القانون الجبائي

 قانون التجارة الدولية

 النزاعات االدارية والجبائية

 104.58 40 آداب

 102.21 17 اقتصاد وتصرف

 127.94 10 بكالوريات أخرى

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 

 جامعة سوسة
30341 

 المنازعات  اإلدارية و الجبائية

 قانون خاص 

 جباية المؤسسة 

 94.96 132 آداب

 88.97 55 اقتصاد وتصرف

 102.23 33 بكالوريات أخرى

كلية الحقوق بصفاقس 

 جامعة صفاقس
40341 

 قانون الشؤون العقارية 

 قانون المؤسسة واألعمال 

 جباية المؤسسة 

 المنازعات اإلدارية والجبائية

 التنظيم اإلداري

 القانون البنكي والمالي

 91.04 93 آداب

 74.81 39 اقتصاد وتصرف

 101.45 23 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 

 جامعة قابس 
50341 

 واألعمالقانون المؤسسة 

 جباية المؤسسة 

 92.07 51 آداب

 80.93 21 اقتصاد وتصرف

 100.47 13 بكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات القانونية 

 والسياسية بالقيروان 

 جامعة القيروان

70341 

 قانون الشؤون العقارية 

 قانون المؤسسة واألعمال

 المنازعات اإلدارية والجبائية

 90.72 62 آداب

 68.93 26 اقتصاد وتصرف

 97.45 16 بكالوريات أخرى

كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 والتصرف بجندوبة 

 جامعة جندوبة

 قانون المؤسسة و األعمال 80341

 88.25 86 آداب

 68.96 36 اقتصاد وتصرف

 93.22 22 بكالوريات أخرى

القانون اإلجازة التطبيقية في 

 االجتماعي
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية 

 بتونس 

 جامعة قرطاج

 94.52 39 آداب القانون االجتماعي 10345
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اإلجازة األساسية 

في االقتصاد 
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 جامعة تونس المنار 
10312 

 االقتصاد الكمي

 االقتصاد والمالية الدولية

 النقد والمالية والبنم

 128.96 7 رياضيات

 125.75 19علوم تجريبية 

 94.05 121 اقتصاد وتصرف

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية 

 والتجارية بتونس 

 جامعة تونس 

11312 
 النقد والمالية والبنم

 االقتصاد االداري والصناعي

 133.96 3 رياضيات

 138.13 8 علوم تجريبية

 102.73 51 اقتصاد وتصرف

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة

 جامعة منوبة
12312 

 النقد و المالية و البنم

 االقتصد والمالية الدولية

 االقتصاد الكمي

 130.56 10 رياضيات

 129.30 27علوم تجريبية 

 94.03 170 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 قرطاج  جامعة 
 النقد والمالية والبنم 20312

 108.15 7 رياضيات

 108.36 19علوم تجريبية 

 90.07 122 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
30312 

 النقد و المالية و البنم

 االقتصاد الكمي

 االاقتصاد االداري والصناعي

 103.70 17 رياضيات

 106.59 44علوم تجريبية 

 86.79 279 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية

 جامعة المنستير
31312 

 االقتصاد والمالية الدولية

 النقد والمالية والبنم

 االقتصاد الكمي

 96.62 8 رياضيات

 101.27 21علوم تجريبية 

 84.76 133 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
32312 

 االقتصاد الكمي

 االقتصاد والمالية الدولية 

 122.85 3 رياضيات

 120.53 8علوم تجريبية 

 95.24 49 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة 

 جامعة سوسة 
القتصاد والمالية الدوليةا  33312

 105.07 5 رياضيات

 112.77 13علوم تجريبية 

 94.10 80 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40312 

 والبنم والمالية النقد

 اإلقتصاد والمالية الدولية

 االقتصاد االداري والصناعي

 102.23 5 رياضيات

 104.45 13علوم تجريبية 

 70.61 81 اقتصاد وتصرف

األعمال بصفاقسالمعهد العالي إلدارة 

 جامعة صفاقس
االقتصاد الكمي 41312

 97.70 4 رياضيات

 95.30 9علوم تجريبية 

 70.80 59 اقتصاد وتصرف

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 االقتصاد الكمي  42312

 119.06 4 رياضيات

 114.30 9علوم تجريبية 

 73.00 59 اقتصاد وتصرف

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس
43312 

 االقتصاد والمالية الدولية

 النقد والمالية والبنم

 113.17 4 رياضيات

 113.87 10علوم تجريبية 

 80.83 62 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
50312 

 النقد والمالية والبنم 

 االقتصاد والمالية الدولية 

االقتصاد الكمي 

 96.32 5 رياضيات

 99.42 12علوم تجريبية 

 84.18 79 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة 
النقد والمالية والبنم 60312

 102.69 3 رياضيات

 98.86 8علوم تجريبية 

 72.32 49 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

80312 
 النقد والمالية والبنم

 االقتصاد والمالية الدولية

 87.80 8 رياضيات

 86.89 22علوم تجريبية 

 70.39 138 اقتصاد وتصرف

 اإلجازة األساسية 

في االقتصاد والمالية اإلسالمية 
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
 االقتصاد والمالية اإلسالمية 40313

 86.68 16 رياضيات

 94.35 20علوم تجريبية 

 83.43 45 اقتصاد وتصرف

اإلجازة األساسية 

في التصرف 

 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

بتونسكلية العلوم االقتصادية والتصرف 

 جامعة تونس المنار
10318 

التسويق    /    إدارة األعمال 

 المحاسبة   /    المالية 

 132.51 11 رياضيات

 139.31 21علوم تجريبية 

 112.96 129 اقتصاد وتصرف

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

 قرطاج جامعة 
11318 

 المالية /       الدراسات العليا التجارية

التسويق     /    إدارة األعمال

 161.08 16 رياضيات

 165.28 29علوم تجريبية 

 136.55 180 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للتصرف بتونس 

 جامعة تونس
12318 

 التسويق       /   المحاسبة

 المالية      /   إدارة األعمال 

 التصرف في الموارد البشرية

 152.55 9 رياضيات

 159.75 16علوم تجريبية 

 131.91 97 اقتصاد وتصرف

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية 

 بتونس 

 جامعة تونس

13318 
 التسويق         /       إدارة األعمال

 المالية               /       المحاسبة

 144.69 6 رياضيات

 152.02 11علوم تجريبية 

 124.68 65 اقتصاد وتصرف

يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير  2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة 



42

العلوم االقتصادية وعلوم التصرف       4

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

اإلجازة األساسية 

في التصرف 

 سنوات  )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للمحاسبة 

وإدارة المؤسسات بمنوبة

 جامعة منوبة

14318 
 المحاسبة

 التصرف في الموارد البشرية

 إدارة أعمال

 134.49 18 رياضيات

 137.70 33علوم تجريبية 

 105.71 202 اقتصاد وتصرف

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة

 جامعة منوبة
15318 

 المالية

 التسويق

 إدارة أعمال

 135.43 21 رياضيات

 141.88 40علوم تجريبية 

 109.41 245 اقتصاد وتصرف

 المعهد الوطني للشغل 

االجتماعية بتونسوالدراسات 

 جامعة قرطاج

 إدارة أعمال 16318

 124.85 3 رياضيات

 129.12 6علوم تجريبية 

 102.84 37 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 قرطاج جامعة 
20318 

 المالية

 المحاسبة

 التسويق

 115.97 12 رياضيات

 111.45 22علوم تجريبية 

 94.28 133 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت

 قرطاج جامعة 
 الماليــة 21318

 117.17 7 رياضيات

 111.42 13علوم تجريبية 

 100.49 82 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
30318 

 المالية

 لتسويق

 المحاسبة

 األعمالإدارة 

 112.65 29 رياضيات

 111.22 55علوم تجريبية 

 93.78 336 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للتصرف بسوسة 

 جامعة سوسة
31318 

 المحاسبة

 إدارة األعمال

 التسويق

 المالية

 137.20 12 رياضيات

 142.44 21علوم تجريبية 

 116.31 132 اقتصاد وتصرف

الدراسات التجارية العليا بسوسةمعهد 

 جامعة سوسة
32318 

 المالية

الدراسات التجارية العليا 

 151.43 10 رياضيات

 159.80 19علوم تجريبية 

 122.34 116 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية

 جامعة المنستير
 الماليـة 33318

 إدارة األعمال

 101.27 25 رياضيات

 103.77 47علوم تجريبية 

 90.04 288 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة

 جامعة سوسة
34318 

 المحاسبة

 المالية

 115.77 9 رياضيات

 121.98 16علوم تجريبية 

 105.60 101 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40318 

 المحاسبة

 التسويق

 المالية

 إدارة األعمال

 110.52 17 رياضيات

 113.92 32علوم تجريبية 

 90.14 194 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

 جامعة صفاقس
41318

 الماليـة

 المحاسبة

 إدارة األعمال

 التصرف الجبائي

 104.96 8 رياضيات

 110.02 15علوم تجريبية 

 90.95 94 اقتصاد وتصرف

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

 جامعة صفاقس
42318 

 الدراسات التجارية العليا

 التصرف في الموارد البشرية

 المالية

 التسويق

 المحاسبة

 136.53 14 رياضيات

 136.23 27علوم تجريبية 

 104.80 165 اقتصاد وتصرف

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس
43318 

 الماليـة

 المحاسبة

 التسويق

 التصرف في الموارد البشرية

 129.12 10 رياضيات

 127.99 18علوم تجريبية 

 117.91 112 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للتصرف بقابس 

 جامعة قابس 
50318 

 التسويق

 المحاسبة

 الماليــة

 إدارة األعمال

 101.30 9 رياضيات

 107.29 16علوم تجريبية 

 95.94 101اقتصاد وتصرف 

المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
60318 

 إدارة األعمال

 المالية

 المحاسبة

 االنتاج واللوجستيم

 91.19 9 رياضيات

 98.07 16علوم تجريبية 

 81.36 101 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
 إدارة األعمال 70318

 المالية

 95.20 8 رياضيات

 96.30 15علوم تجريبية 

 88.33 90 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف 

 جامعة جندوبة  -  بجندوبة
80318 

 المالية

 التسويق

 المحاسبة

 94.43 17 رياضيات

 96.01 31علوم تجريبية 

 88.91 192 اقتصاد وتصرف

()باكالوريوس أعمال    
 سنوات    4

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

المعهد العالي لألعمال بتونس

 جامعة تونس
باكالوريوا أعمال 10377

 150.10 103 رياضيات

 161.95 62علوم تجريبية 

 141.87 21 اقتصاد وتصرف

 128.13 21 علوم اإلعالمية

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

(أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  )  (.10)صفحة 

(.اختبارات تتطلب بالشعب التي العامة المتعلقة (  أنظر اإلجراءات
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اإلجازة التطبيقية 

في االقتصاد 

 سنوات )أمد ( 3

T=FG

المعهد العالي للتصرف بتونس 

 جامعة تونس
التجارة : تقنيات التجارة الدولية 10386

 143.72 4 رياضيات

 143.00 5علوم تجريبية 

 103.42 76 اقتصاد وتصرف

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية 

 والتجارية بتونس 

 جامعة تونس

11386 
التجارة : تقنيات التجارة الدولية 

 التأمين ، بنم، مالية

 119.92 5 رياضيات

 132.76 6علوم تجريبية 

 93.72 85 اقتصاد وتصرف

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة 

 جامعة منوبة
التجارة 12386

 124.89 6 رياضيات

 130.48 7علوم تجريبية 

 94.20 104 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 جامعة تونس المنار
13386 

 أمين، بنم، مالية: التقنيات البنكية والماليةت

أمين، بنم، مالية: هندسة المخاطر في ت 

 المالية والتأمين والبنم

 التجارة : تقنيات التجارة الدولية  

 127.75 6 رياضيات

 128.37 7علوم تجريبية 

 96.15 106 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 قرطاج جامعة 
أمين، بنم، مالية: التأمين والبنم والماليةت 20386

 105.30 7 رياضيات

 107.10 8علوم تجريبية 

 90.78 117 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية

 جامعة المنستير
 تأمين، بنم، مالية  30386

 95.82 9 رياضيات

 101.24 11علوم تجريبية 

 84.31 168 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم االقتصادية و التصرف بسوسة 

 جامعة سوسة
31386 

 مالية : تقنيات مالية وتأمين تأمين، بنم،

 التجارة : عالقات تجارية دولية

 101.54 12 رياضيات

 110.67 14علوم تجريبية 

 88.08 214 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال بسوسة

 جامعة سوسة
32386 

اقتصاد النقل واللوجستية: تخطيط النقل     

 والتنمية  الجهوية

اقتصاد النقل واللوجستية: النقل البحري   

 والتصرف في الموانئ

 اقتصاد النقل واللوجستية: النقل والتجاة الدولية   

 102.56 3 رياضيات

 107.23 4علوم تجريبية 

 91.14 54 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40386 

 تقنيات التجارة الدوليةالتجارة : 

تأمين، بنم، مالية: الهندسة االقتصادية 

 والمالية

 تأمين، بنم، مالية: البنوك والتأمين

 95.78 8 رياضيات

 101.07 9علوم تجريبية 

 70.52 136 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس 

 جامعة صفاقس
42386 

واللوجستية: نظم النقل اقتصاد النقل 

 واللوجستيم

 83.80 2 رياضيات

 96.94 3علوم تجريبية 

 74.17 43 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
50386 

تأمين، بنم، مالية: هندسة المعلومات 

 االقتصادية واإلحصاء 

 93.94 4 رياضيات

 104.64 5علوم تجريبية 

 78.92 69 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
تأمين، بنم، مالية : البنوك والتأمين 70386

 91.80 2 رياضيات

 100.66 2علوم تجريبية 

 83.76 32 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف 

 بجندوبة

 جندوبةجامعة 

80386 

 تأمين، بنم، مالية: تقنيات التأمين

 التجارة : تقنيات التجارة الدولية  

تأمين، بنم، مالية:هندسة المخااطر فاي المالياة 

 والتأمين والبنم

 92.05 7 رياضيات

 98.72 8علوم تجريبية 

 76.17 117 اقتصاد وتصرف

اإلجازة التطبيقية 

في التصرف

 )أمد(سنوات  3

T=FG 

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

 قرطاج جامعة 
10366 

 المحاسبة

 تكنولوجيا المعلومات

 160.41 8 رياضيات

 164.78 11 علوم تجريبية

 128.44 139 اقتصاد وتصرف

 155.04 2 علوم اإلعالمية

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية 

 بتونس 

 جامعة تونس

11366 

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات 

 المصدرة

 التسويق : التسويق عبر الواب

 المالية: الهندسة المالية واألسواق

 137.65 8 رياضيات

 139.31 11 علوم تجريبية

 111.81 138 اقتصاد وتصرف

 118.86 2 علوم اإلعالمية

 85000على الرقم  SMSرساليات القصيرة اإل 
   85000or  numérobac  " ثم "فراغ" ثم "رقم البكالوريا" على الرقم orللتعرف على نتيجة توجيهك الجامعي أرسل كلمة "
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التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

اإلجازة التطبيقية 

في التصرف

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة 

 جامعة منوبة
12366 

 انتاج ولوجستيم : التصرف في االنتاج

 التسويق: تقنيات البيع والتوزيع

 البنوك والمؤسسات المالية

 128.37 14 رياضيات

 134.63 19علوم تجريبية 

 107.37 235 اقتصاد وتصرف

 117.88 3 علوم اإلعالمية

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 جامعة تونس المنار
13366 

إدارة األعمال :التصرف في المؤسسات 

 الصغرى والمتوسطة 

 البيع: تجارة التوزيع وتقنيات التسويق 

 المالية 

 المحاسبة: التصرف المحاسبي

 127.67 8 رياضيات

 133.66 11علوم تجريبية 

 108.35 134 اقتصاد وتصرف

 118.60 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات 

 بمنوبة

 جامعة منوبة

14366 

 المحاسبة: التصرف المحاسبي 

 البشرية التصرف في الموارد 

 بنوك  ومؤسسات مالية

 137.55 7 رياضيات

 137.81 10علوم تجريبية 

 106.45 129 اقتصاد وتصرف

 118.81 2 علوم اإلعالمية

المعهد الوطني للشغل و الدراسات 

 االجتماعية بتونس

 جامعة قرطاج

15366 

 التصرف في الموارد البشرية

المنظمات إدارة األعمال: التصرف في 

 االجتماعية و الصحية

إدارة األعمال :التصرف في المؤسسات 

 الصغرى والمتوسطة 

 121.12 2 رياضيات

 129.42 3علوم تجريبية 

 103.30 36 اقتصاد وتصرف

 117.24 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة تونس
 التصرف المحاسبي 16366

 144.12 4 رياضيات

 153.54 6علوم تجريبية 

 125.22 69 اقتصاد وتصرف

 137.27 2 علوم اإلعالمية

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 قرطاج جامعة 
20366 

 المحاسبة : تنظيم المحاسبة والمراقبة المالية

 التصرف في الموارد  البشرية

 109.50 8 رياضيات

 111.47 12علوم تجريبية 

 93.37 145 اقتصاد وتصرف

 104.51 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت

 قرطاج جامعة 
21366 

 المحاسبة : التصرف المحاسبي

التسويق: تجارة التوزيع وتقنيات البيع 

 115.13 5 رياضيات

 115.93 7علوم تجريبية 

 101.54 85 اقتصاد وتصرف

 102.78 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
30366 

 المالية : الهندسة المالية واألسواق

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية

 التسويق : االتصال اإلشهاري 

 السياحيالفندقي وإدارة األعمال : التصرف 

 124.86 8 رياضيات

 133.93 12علوم تجريبية 

 106.40 144 اقتصاد وتصرف

 111.51 2 علوم اإلعالمية

معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة

 جامعة سوسة
31366 

 التصرف في الجودة 

 التسويق : تقنيات التسويق  

 المحاسبة : التصرف المحاسبي  

 إدارة األعمال : التصرف في المشاريع 

 139.68 6 رياضيات

 152.47 8علوم تجريبية 

 111.10 100 اقتصاد وتصرف

 104.31 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير 

 جامعة المنستير
32366 

 إدارة أعمال في  قطاع النسيج والموضة  :

التصرف الصناعي في النسيج والموضة 

 النسيج والموضة  : إدارة أعمال في  قطاع

 التصرف التجاري في النسيج والموضة 

 93.14 3 رياضيات

 98.86 4علوم تجريبية 

 87.65 54 اقتصاد وتصرف

 94.83 2 علوم اإلعالمية

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية

 جامعة المنستير
33366 

 التصرف المحاسبي

 تقنيات البيع والتوزيع

 97.97 9 رياضيات

 102.55 13علوم تجريبية 

 90.09 164 اقتصاد وتصرف

 99.55 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة

 جامعة سوسة
34366 

 المحاسبة : التصرف المحاسبي

 المالية: بنوك ومؤسسات مالية

 109.17 6 رياضيات

 115.17 9علوم تجريبية 

 101.79 110 اقتصاد وتصرف

 100.25 2 علوم اإلعالمية

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40366 

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

 التصرف  في الموارد البشرية

 التسويق : التصرف في الصادرات

 البنوك والمؤسسات المالية

 103.54 13 رياضيات

 108.68 18علوم تجريبية 

 88.73 227 اقتصاد وتصرف

 92.32 3 علوم اإلعالمية

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس
41366 

 إدارة األعمال

 البنوك والمؤسسات المالية

 المحاسبة

 119.84 5 رياضيات

 125.56 7علوم تجريبية 

 109.05 90 اقتصاد وتصرف

 85.88 2 علوم اإلعالمية

 تقريبي كمؤشر الجامعي التوجيه موقع على  2017و 2016و 2015 لسنة موجه آلخر النقاط مجموع على اإلطالع يمكن

 ما شعبة على للحصول حظوظك تقييم علىك ساعدي
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في التصرف

 )أمد)سنوات  3

T=FG 

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

 جامعة صفاقس
42366 

 المحاسبة : التصرف المحاسبي 

 البنوك والمؤسسات الماليةالمالية: 

 130.27 7 رياضيات

 130.88 10علوم تجريبية 

 94.24 124 وتصرف اقتصاد

 96.71 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

 جامعة صفاقس
43366 

 التصرف المحاسبيالمحاسبة : 

 تقنيات البيع والتوزيعالتسويق : 

إدارة األعمال: التصرف في المؤسسات 

 المصدرة

 98.17 6 رياضيات

 105.87 9علوم تجريبية 

 88.60 110 وتصرف اقتصاد

 98.25 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
44366 

لتصرف في االنتاج : التصرف في التزويد ا

لتصرف في االنتاج : التصرف في اإلنتاج ا

 بمساعدة الحاسوب 

التصرف في الجودة

 96.86 2 رياضيات

 105.74 3علوم تجريبية 

 85.91 42 وتصرف اقتصاد

 86.30 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للتصرف بقابس 

 جامعة قابس
50366 

 إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات

 المحاسبة

 98.62 6 رياضيات

 102.62 9علوم تجريبية 

 92.83 110 وتصرف اقتصاد

 90.93 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
60366 

 التسويق : تقنيات التسويق

 المحاسبة: التصرف المحاسبي

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية

 المالية اإلسالمية

 88.28 4 رياضيات

 92.00 6علوم تجريبية 

 75.56 76 وتصرف اقتصاد

 86.79 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
70366

المالية الصغرى 

   المحاسبة

 93.60 3 رياضيات

 101.19 5علوم تجريبية 

 87.47 59 وتصرف اقتصاد

 98.84 2 علوم اإلعالمية

والتصرف  واالقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

80366 
 إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات

 المحاسبة: تقنيات المحاسبة والجباية

 89.83 7 رياضيات

 93.97 9علوم تجريبية 

 86.52 115 وتصرف اقتصاد

 95.79 2 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

في المالية اإلسالمية

 (أمد )سنوات  3

T=FG 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
المالية اإلسالمية 10393

 115.77 3 رياضيات

 134.42 3 علوم تجريبية

 97.45 22 وتصرف اقتصاد

 اإلجازة التطبيقية 

في التصرف في المؤسسات 

 الفالحية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المدرسة العليا للفالحة بمقرن

 قرطاج جامعة 
التصرف في المؤسسات الفالحية 20372

 79.26 9 رياضيات

 94.10 17 علوم تجريبية

 92.94 8 وتصرف اقتصاد

اإلجازة التطبيقية 

األعمالإدارة في 

 (أمد)سنوات  3

T=FG 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
10391 

التصرف في االنتاج 

 إدارة التجارة الدولية

النقل واللوجستيم الدولي 

التصرف المحاسبي والمالي

 119.84 3 رياضيات

 124.14 5 علوم تجريبية

 102.84 46 وتصرف اقتصاد

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
11391 

 التصرف في االنتاج

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

النقل واللوجستيم الدولي

 120.66 8 رياضيات

 118.90 14 علوم تجريبية

 93.83 134 وتصرف اقتصاد

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
20391 

 التصرف في االنتاج

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 التصرف المحاسبي والمالي

التصرف الفندقي والسياحي

 104.64 5 رياضيات

 110.29 8 علوم تجريبية

 93.90 77 وتصرف اقتصاد

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
21391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

م  الدوليتياللوجسالنقل و

 107.62 5 رياضيات

 102.29 9 علوم تجريبية

 94.53 85 وتصرف اقتصاد

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان 

 للدراسات التكنولوجية إ.ع.
22391 

التصرف في االنتاج 

التصرف المحاسبي والمالي

 94.67 5 رياضيات

 101.20 9 علوم تجريبية

 91.37 87 وتصرف اقتصاد

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
30391 

التصرف الفندقي والسياحي 

 المحاسبي والماليالتصرف 

 104.97 3 رياضيات

 113.66 5 علوم تجريبية

 93.82 48 وتصرف اقتصاد

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
31391 

 التصرف المحاسبي والمالي

 إدارة التجارة الدولية 

 96.15 3 رياضيات

 103.67 6 علوم تجريبية

 91.75 57 وتصرف اقتصاد
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اإلجازة التطبيقية 

في إدارة األعمال

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
40391 

 النقل واللوجستيم الدولي

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 التصرف في اإلنتاج

 إدارة التجارة الدولية

 التصرف المحاسبي والمالي

 97.18 5 رياضيات

 103.06 10 علوم تجريبية

 85.70 93 وتصرفاقتصاد 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
50391 

التصرف المحاسبي والمالي 

 التصرف في اإلنتاج

 93.63 4 رياضيات

 100.95 6 علوم تجريبية

 93.17 60 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
51391 

التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف الفندقي والسياحي

 83.39 3 رياضيات

 92.10 5 علوم تجريبية

 79.03 50 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
52391 

التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف الفندقي والسياحي

 81.77 4 رياضيات

 91.28 8 علوم تجريبية

 73.27 76 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
53391 

 التصرف في االنتاج

 التصرف المحاسبي والمالي 

التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 83.74 4 رياضيات

 83.60 7 علوم تجريبية

 69.15 65 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
54391 

 التصرف المحاسبي والمالي

 التصرف في اإلنتاج 

 87.30 4 رياضيات

 89.34 7 تجريبيةعلوم 

 72.93 69 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
60391 

 التصرف في االنتاج 

 النقل واللوجستيم الدولي

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 81.06 2 رياضيات

 90.80 4 علوم تجريبية

 73.59 38 وتصرفاقتصاد 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
70391 

التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف في االنتاج

 التصرف المحاسبي والمالي

 89.07 5 رياضيات

 91.17 9 علوم تجريبية

 78.85 86 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
71391 

التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف المحاسبي والمالي

 82.08 2 رياضيات

 83.36 4 علوم تجريبية

 85.92 41 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
80391 

 التصرف في االنتاج

 التصرف المحاسبي والمالي

 80.35 3 رياضيات

 93.74 5 علوم تجريبية

 83.40 48 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
81391 

 التصرف الفندقي والسياحي 

 المحاسبي والماليالتصرف 

 التصرف في االنتاج

التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 86.24 4 رياضيات

 88.13 8 علوم تجريبية

 79.74 75 اقتصاد وتصرف

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
82391 

التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف المحاسبي والمالي 

 90.28 3 رياضيات

 96.15 6 علوم تجريبية

 84.67 57 اقتصاد وتصرف

اإلجازة التطبيقية 

في التسويق

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
10392 

تقنيات البيع 

 االتصال اإلشهاري

 119.97 2 رياضيات

 111.80 2 علوم تجريبية

 96.82 24 اقتصاد وتصرف

 113.32 2 عالميةعلوم اإل

المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة تونس
التسويق واالتصال 11392

 129.80 3 رياضيات

 136.77 7 علوم تجريبية

 109.34 73 اقتصاد وتصرف

 124.26 2 عالميةعلوم اإل

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر 

 هالل  

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

تقنيات البيع 30392

 92.77 4 رياضيات

 94.90 7 علوم تجريبية

 85.12 80 اقتصاد وتصرف

 96.07 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

 التكنولوجيةإ.ع. للدراسات 
تقنيات البيع 31392

 94.90 2 رياضيات

 97.12 4 علوم تجريبية

 86.77 48 اقتصاد وتصرف

 96.14 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بصفاقس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

40392 
 تقنيات البيع

 االتصال اإلشهاري

 91.92 3 رياضيات

 100.44 5 علوم تجريبية

 72.80 54 اقتصاد وتصرف

 95.10 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسليانة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

تقنيات البيع 80392

 87.05 2 رياضيات

 87.79 3 علوم تجريبية

 72.54 29 اقتصاد وتصرف

 90.42 2 علوم اإلعالمية
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اإلجازة األساسية في الكيميا  

 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

الطبيعيات بتونسو 

جامعة تونس المنار

الكيمياء 10501

 110.12 13 رياضيات

 112.55 49 علوم تجريبية

 108.15 2 العلوم التقنية

كلية العلوم ببنزرت

قرطاج جامعة
الكيمياء 20501

 97.27 8 رياضيات

 103.06 33 علوم تجريبية

 108.63 2 العلوم التقنية

العلوم بالمنستيركلية 

جامعة المنستير
الكيمياء 30501

 100.37 13 رياضيات

 106.49 52 علوم تجريبية

 104.75 2 العلوم التقنية

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
الكيمياء 40501

 92.29 6 رياضيات

 98.73 22 علوم تجريبية

 94.98 2 العلوم التقنية

العلوم بقابسكلية 

جامعة قابس
الكيمياء 50501

 77.24 28 رياضيات

 75.45 109 علوم تجريبية

 103.52 3 العلوم التقنية

كلية العلوم بقفصة

جامعة قفصة
60501

 الكيمياء

 85.61 10 رياضيات

 78.52 38 علوم تجريبية

 84.05 2 العلوم التقنية

اإلجازة األساسية في

 الكيميا  - الفيزيا  

 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

و الطبيعيات بتونس

جامعة تونس المنار

والكيمياءالفيزياء  10502

 115.02 9 رياضيات

 115.65 35 علوم تجريبية

 132.35 2 العلوم التقنية

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج 

 السدرية

 جامعة قرطاج

والكيمياءالفيزياء  11502

 102.80 7 رياضيات

 107.26 28 علوم تجريبية

 106.35 2 العلوم التقنية

كلية العلوم ببنزرت

جامعة قرطاج
الفيزياء والكيمياء 20502

 94.66 11 رياضيات

 99.34 42 علوم تجريبية

 120.88 2 العلوم التقنية

العلوم بصفاقس كلية

جامعة صفاقس
الفيزياء والكيمياء 40502

 96.15 4 رياضيات

 97.72 17 علوم تجريبية

 98.11 2 العلوم التقنية

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
 والكيمياءالفيزياء 60502

 84.57 20 رياضيات

 80.36 78 علوم تجريبية

 88.07 2 التقنيةالعلوم 

اإلجازة األساسية في الفيزيا 

 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

 والطبيعيات بتونس

جامعة تونس المنار

 الفيزياء العامة10503

 107.53 20 رياضيات

 103.12 59 علوم تجريبية

 134.12 2 العلوم التقنية

كلية العلوم ببنزرت

قرطاججامعة 
20503

 الفيزياء العامة

 ميكانيم الموائع

 92.50 14 رياضيات

 91.92 39 علوم تجريبية

 99.87 2 العلوم التقنية

كلية العلوم بالمنستير

جامعة المنستير
الفيزياء 30503

 93.97 15 رياضيات

 94.95 45 علوم تجريبية

 108.33 2 العلوم التقنية

 العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسةالمدرسة 

 جامعة سوسة
الفيزياء 31503

 95.44 11 رياضيات

 97.77 33 علوم تجريبية

 102.72 2 العلوم التقنية

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
الفيزياء 40503

 83.90 7 رياضيات

 88.00 21 علوم تجريبية

 100.05 2 العلوم التقنية

كلية العلوم بقابس

جامعة قابس
الفيزياء 50503

 81.06 23 رياضيات

 78.69 66 علوم تجريبية

 96.01 2 العلوم التقنية

كلية العلوم بقفصة

جامعة قفصة
الفيزياء 60503

 83.05 12 رياضيات

 77.65 36 علوم تجريبية

- 2 العلوم التقنية

االطالع على دليل التوجيه الجامعي مبوبا حسب الجامعات  أو حسب نوع البكالوريايمكن للمترشح 
وكذلك في صيغة دليل تفاعلي على الموقع  www.orientation.tnعلى موقع التوجيه الجامعي 

www.guide-orientation.rnu.tn 

http://www.orientation.tn/
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ات التكنولوجيةـــاألساسية والدراسالعلوم        5

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

اإلجازة األساسية 

في الرياضيات

 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

 والطبيعيات بتونس

جامعة تونس المنار

10507
 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات

 105.23 60 رياضيات

 109.02 20 علوم تجريبية

 124.86 2 العلوم التقنية

 112.83 2 علوم اإلعالمية

كلية العلوم ببنزرت

جامعة قرطاج
20507

 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات

 90.02 31 رياضيات

 94.75 10 علوم تجريبية

 101.89 2 العلوم التقنية

 92.67 2 علوم اإلعالمية

كلية العلوم بالمنستير

جامعة المنستير
30507

 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات

 86.70 45 رياضيات

 96.03 15 علوم تجريبية

 116.23 2 العلوم التقنية

 95.99 2 علوم اإلعالمية

 للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسةالمدرسة العليا 

 جامعة سوسة
الرياضيات والتطبيقات 31507

 83.73 33 رياضيات

 92.46 11 علوم تجريبية

 119.84 2 العلوم التقنية

 93.50 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات

 بالمنستير 

 جامعة المنستير

والتطبيقاتالرياضيات  32507

 72.61 57 رياضيات

 88.62 19 علوم تجريبية

 108.85 2 العلوم التقنية

 90.75 2 علوم اإلعالمية

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
40507

الرياضيات 

 الرياضيات والتطبيقات

 80.82 26 رياضيات

 85.81 9 علوم تجريبية

 103.76 2 العلوم التقنية

 86.90 2 علوم اإلعالمية

كلية العلوم بقابس

جامعة قابس
الرياضيات 50507

 83.64 66 رياضيات

 82.28 22 علوم تجريبية

 93.86 2 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

كلية العلوم بقفصة

جامعة قفصة
60507

 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات

 97.54 36 رياضيات

 78.55 12 علوم تجريبية

 94.00 2 العلوم التقنية

 88.71 2 علوم اإلعالمية

كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
 الرياضيات 61507

- 47 رياضيات

 109.22 15 علوم تجريبية

 83.89 2 العلوم التقنية

 89.20 2 علوم اإلعالمية

العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية المعهد 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

الرياضيات والتطبيقات 70507

 78.16 35 رياضيات

 78.51 12 علوم تجريبية

 88.26 2 العلوم التقنية

 89.17 2 علوم اإلعالمية

اإلجازة األساسية 

في علوم األحيا 

 سنوات )أمد( 3

T=FG

للرياضيات والفيزيا  كلية العلوم

و الطبيعيات بتونس

جامعة تونس المنار

10509
 بيولوجيا خلوية وجزيئية 

 بيولوجيا المجموعات واألنظمة

 113.71 5 رياضيات

 125.08 41 علوم تجريبية

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج 

 السدرية

 جامعة قرطاج

هندسة األحياء والمحيط 11509

 85.84 4 رياضيات

 106.62 35 علوم تجريبية

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت

 جامعة منوبة
بيولوجيا خلوية وجزيئية 12509

 102.74 3 رياضيات

 111.19 29 علوم تجريبية

كلية العلوم ببنزرت

جامعة قرطاج
 بيولوجيا خلوية وجزيئية 20509

 94.90 4 رياضيات

 108.33 32 علوم تجريبية

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

 جامعة المنستير
بيولوجيا خلوية وجزيئية 30509

 93.51 5 رياضيات

 111.00 44 علوم تجريبية

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
 بيولوجيا خلوية وجزيئية40509

 87.31 3 رياضيات

 108.23 26 علوم تجريبية

كلية العلوم بقابس

جامعة قابس
بيولوجيا خلوية وجزيئية 50509

 82.83 4 رياضيات

 104.51 32 علوم تجريبية

كلية العلوم بقفصة

جامعة قفصة
60509

 بيولوجيا خلوية وجزيئية 

 بيولوجيا المجموعات واألنظمة

 86.42 5 رياضيات

 93.87 44 علوم تجريبية

 الجامعي التوجيه موقع على  2017و 2016و 2015 لدورة موجه آلخر النقاط مجموع على اإلطالع يمكن

 ما شعبة على للحصول حظوظك تقييم علىيساعدك  تقريبي كمؤشر
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ات التكنولوجيةـــالعلوم األساسية والدراس       5

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

اإلجازة األساسية 

في علوم األرض

 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

و الطبيعيات بتونس 

 جامعة تونس المنار

10510
 رسم الخرائط  التهيئة والمحيط

 الموارد المعدنية  والطاقة

 جيولوجيا األحواض الرسوبية

 109.08 4 رياضيات

 107.32 32 علوم تجريبية

كلية العلوم ببنزرت

جامعة قرطاج
20510

 رسم الخرائط  التهيئة والمحيط

 الموارد المعدنية والطاقة

 101.81 5 رياضيات

 93.50 43 علوم تجريبية

كلية العلوم بقابس

جامعة قابس
50510

 األحواض الرسوبية

 والطاقةالموارد المعدنية 

- 6 رياضيات

 77.69 57 علوم تجريبية

كلية العلوم بقفصة

جامعة قفصة
60510

 والطاقة الموارد المعدنية

 جيولوجيا األحواض الرسوبية

 موارد الماء و التربة

- 4 رياضيات

 79.41 32 علوم تجريبية

األساسية في علوم المياه اإلجازة
 سنوات )أمد( 3

T=FG

العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابسالمعهد 

 جامعة قابس
 الموائد المائية50833

 97.27 4 رياضيات

 79.74 17 علوم تجريبية

األساسية في الما  والمحيط  اإلجازة
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس

 جامعة قابس
الماء والمحيط 50834

- 4 رياضيات

 79.63 15 علوم تجريبية

 اإلجازة األساسية 

في علوم األرض والكون
 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
40511

 موارد مائية

 علوم األرض

المحيط الساحلي والبحري

 79.17 2 رياضيات

 88.77 19 علوم تجريبية

 األساسية إلجازةا

في علوم الحياة والمحيط 

 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
 علوم الحياة والمحيط40512

 86.29 2 رياضيات

 98.44 19 علوم تجريبية

كلية العلوم بقابس

جامعة قابس
 علوم الحياة والمحيط50512

 78.78 4 رياضيات

 85.02 32 علوم تجريبية

كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
 علوم الحياة والمحيط61512

- 6 رياضيات

 80.30 54 علوم تجريبية

 األساسية  إلجازةا

في علوم الحياة واألرض 

 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

و الطبيعيات بتونس 

 جامعة تونس المنار

 علوم الحياة واألرض10513

 101.59 4 رياضيات

 124.65 32 علوم تجريبية

كلية العلوم ببنزرت

جامعة قرطاج
علوم الحياة واألرض 20513

 87.90 3 رياضيات

 112.85 27 علوم تجريبية

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
علوم الحياة واألرض 40513

 94.54 2 رياضيات

 113.12 19 علوم تجريبية

كلية العلوم بقابس

قابسجامعة 
علوم الحياة واألرض 50513

- 4 رياضيات

 103.12 38 علوم تجريبية

كلية العلوم بقفصة

جامعة قفصة
علوم الحياة واألرض 60513

 95.67 4 رياضيات

 98.97 32 علوم تجريبية

اإلجازة األساسية في التصرف 

 في النظم الصناعية

 سنوات)أمد( 3

T=FG

الصناعي بصفاقسالمعهد العالي للتصرف 

 جامعة صفاقس
 التصرف في اإلنتاج الصناعي40395

 77.69 12 رياضيات

 91.68 7 علوم تجريبية

 92.00 25 العلوم التقنية

 86.62 3 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

في إعالمية التصرف

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي للتصرف بتونس

 تونسجامعة 
إعالمية مطبقة في التصرف 10311

 147.63 12 رياضيات

 152.44 14 علوم تجريبية

 121.56 18 اقتصاد وتصرف

 136.98 2 العلوم التقنية

 147.18 14 علوم اإلعالمية

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 جامعة تونس المنار
إعالمية مطبقة في التصرف 11311

 118.17 24 رياضيات

 124.17 27 علوم تجريبية

 94.98 36 اقتصاد وتصرف

 106.95 5 العلوم التقنية

 130.95 27 علوم اإلعالمية

المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي بمنوبة

 جامعة منوبة
إعالمية التصرف 13311

 125.40 12 رياضيات

 128.61 14 علوم تجريبية

 95.23 18 اقتصاد وتصرف

 113.15 2 العلوم التقنية

 128.79 14 علوم اإلعالمية

 85000على الرقم  SMSرساليات القصيرة اإل 
   85000or  numérobac  " ثم "فراغ" ثم "رقم البكالوريا" على الرقم orللتعرف على نتيجة توجيهك الجامعي أرسل كلمة "
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ات التكنولوجيةـــالعلوم األساسية والدراس       5

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

 األساسية  اإلجازة 

في إعالمية التصرف

 سنوات )أمد( 3

T=FG

والتصرف بنابل االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة قرطاج
إعالمية التصرف 20311

 103.10 28 رياضيات

 102.50 32 علوم تجريبية

 89.86 42 اقتصاد وتصرف

 101.35 6 العلوم التقنية

 104.07 32 علوم اإلعالمية

المعهد العالى للتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
التصرفمطبقة في  إعالمية 30311

 118.15 22 رياضيات

 126.27 25 تجريبيةعلوم 

 96.87 33 اقتصاد وتصرف

 129.31 4 العلوم التقنية

 111.41 25 علوم اإلعالمية

والتصرف بصفاقس االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة صفاقس
التصرفمطبقة في إعالمية  40311

 98.57 13 رياضيات

 95.55 14 علوم تجريبية

 81.15 19 اقتصاد وتصرف

 102.47 3 العلوم التقنية

 94.04 14 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
التصرفمطبقة في  إعالمية 50311

 80.67 17 رياضيات

 96.13 19 علوم تجريبية

 87.40 25 اقتصاد وتصرف

 94.47 3 العلوم التقنية

 93.82 19 علوم اإلعالمية

المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
التصرف إعالمية  60311

 80.54 15 رياضيات

 82.32 18 علوم تجريبية

 73.58 23 اقتصاد وتصرف

 92.89 3 العلوم التقنية

 83.48 18 علوم اإلعالمية

والتصرف  واالقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

التصرفمطبقة في إعالمية  80311

 90.04 19 رياضيات

 87.52 22 علوم تجريبية

 78.02 29 اقتصاد وتصرف

 92.36 4 العلوم التقنية

 97.92 22 علوم اإلعالمية

اإلجازة األساسية 

في علوم اإلعالمية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

والفيزيا كلية العلوم للرياضيات 

و الطبيعيات بتونس

جامعة تونس المنار

علوم اإلعالمية 10523

 131.58 21 رياضيات

 126.42 20 علوم تجريبية

 139.69 3 العلوم التقنية

 147.73 19 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

 جامعة منوبة
إعالمية وملتيميديا 11523

 125.67 34 رياضيات

 111.45 33 علوم تجريبية

 135.30 5 العلوم التقنية

 140.99 31 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية

 جامعة تونس المنار
علوم اإلعالمية 12523

 143.64 14 رياضيات

 140.14 14 علوم تجريبية

 145.12 2 العلوم التقنية

 157.18 13 اإلعالميةعلوم 

واالتصال  المعلوماتالمعهد العالي لتكنولوجيا 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

علوم اإلعالمية 13523

 114.62 37 رياضيات

 107.21 36 علوم تجريبية

 115.43 6 العلوم التقنية

 125.64 33 علوم اإلعالمية

كلية العلوم ببنزرت

جامعة قرطاج
علوم اإلعالمية 20523

 108.25 16 رياضيات

 99.12 15 علوم تجريبية

 111.89 2 العلوم التقنية

 112.74 14 علوم اإلعالمية

كلية العلوم بالمنستير

جامعة المنستير
علوم اإلعالمية 30523

 102.67 22 رياضيات

 98.42 21 علوم تجريبية

 115.38 3 العلوم التقنية

 107.99 20 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية 

 والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير

علوم اإلعالمية 31523

 105.25 19 رياضيات

 98.07 18 علوم تجريبية

 122.88 3 العلوم التقنية

 113.58 17 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

 المنستيرجامعة 
علوم اإلعالمية 32523

 95.35 25 رياضيات

 96.95 24 علوم تجريبية

 108.18 4 العلوم التقنية

 106.89 23 علوم اإلعالمية

يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير 2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة 



51

ات التكنولوجيةـــالعلوم األساسية والدراس       5

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

اإلجازة األساسية 

في علوم اإلعالمية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
علوم اإلعالمية 33523

 116.65 15 رياضيات

 112.00 14 علوم تجريبية

 137.46 2 العلوم التقنية

 132.02 14 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

علوم اإلعالمية 34523

 122.95 10 رياضيات

 123.00 10 علوم تجريبية

 139.71 2 العلوم التقنية

 139.16 9 اإلعالمية علوم

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
علوم اإلعالمية 40523

 91.55 12 رياضيات

 94.70 12 علوم تجريبية

 114.78 2 العلوم التقنية

 99.85 11 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا بصفاقس

 جامعة صفاقس
علوم اإلعالمية 41523

 82.86 46 رياضيات

 79.13 45 علوم تجريبية

 97.95 7 العلوم التقنية

 94.50 42 علوم اإلعالمية

كلية العلوم بقابس

جامعة قابس
علوم اإلعالمية 50523

 79.54 30 رياضيات

 81.57 29 علوم تجريبية

 91.93 5 العلوم التقنية

 86.84 27 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية

 و الملتيميديا بقابس 

 جامعة قابس

إعالمية وملتميديا 51523

 76.42 17 رياضيات

 81.37 16 علوم تجريبية

 100.78 3 العلوم التقنية

 75.44 15 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 جامعة قابس
علوم اإلعالمية 52523

 82.90 19 رياضيات

 103.44 18 علوم تجريبية

 78.39 3 العلوم التقنية

 84.75 17 علوم اإلعالمية

كلية العلوم بقفصة

جامعة قفصة
علوم اإلعالمية 60523

 87.98 35 رياضيات

 83.90 34 علوم تجريبية

 84.56 5 العلوم التقنية

 81.56 32 علوم اإلعالمية

العلوم والتقنيات بسيدي بوزيدكلية 

 جامعة القيروان
علوم اإلعالمية 61523

 87.58 21 رياضيات

 78.80 20 علوم تجريبية

 78.64 3 العلوم التقنية

 79.11 19 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
علوم اإلعالمية 70523

 80.75 34 رياضيات

 72.10 33 علوم تجريبية

 93.19 5 العلوم التقنية

 89.68 31 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

إعالمية وملتيميديا 71523

 98.84 26 رياضيات

 95.28 26 علوم تجريبية

 85.94 4 العلوم التقنية

 90.73 24 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جامعة جندوبة
علوم اإلعالمية 80523

 75.81 51 رياضيات

 80.80 50 علوم تجريبية

 89.26 8 العلوم التقنية

 87.47 47 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية

 في اإللكترونيك 

واآلليةوالكهروتقنية 

 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

 والطبيعيات بتونس

جامعة تونس المنار

اإللكترونيم والكهروتقنية واآللية 11525

 118.74 13 رياضيات

 130.45 6 علوم تجريبية

 137.73 41 العلوم التقنية

 118.61 3 علوم اإلعالمية

بالمنستيركلية العلوم 

جامعة المنستير
اإللكترونيم 30525

 99.60 9 رياضيات

 110.50 4 علوم تجريبية

 122.53 28 العلوم التقنية

 100.22 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا 

 بسوسة

 جامعة سوسة

اإللكترونيم 31525

 108.71 5 رياضيات

 120.13 3 تجريبيةعلوم 

 130.56 17 العلوم التقنية

 97.23 2 علوم اإلعالمية
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ات التكنولوجيةـــالعلوم األساسية والدراس       5

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

 اإلجازة األساسية

 في اإللكترونيك 

والكهروتقنية واآللية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
اآللية 50525

 87.60 6 رياضيات

 83.17 3 علوم تجريبية

 101.53 20 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

والتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

اآللية 70525

 97.90 16 رياضيات

 88.12 8 علوم تجريبية

 79.89 52 العلوم التقنية

- 4 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

اآللية و االعالمية الصناعية 71525

 84.12 10 رياضيات

 85.72 5 علوم تجريبية

 99.80 33 العلوم التقنية

 79.52 3 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

في الهندسة الميكانيكية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

التصميم 30530

 114.20 2 رياضيات

 125.80 3 علوم تجريبية

 134.10 22 العلوم التقنية

 117.94 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
التصميم 50530

 98.25 2 رياضيات

 93.80 4 علوم تجريبية

 94.44 32 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

العلوم بقفصةكلية 

جامعة قفصة
المواد وأساليب االنتاج 60530

 97.79 2 رياضيات

 81.96 5 علوم تجريبية

 80.03 41 العلوم التقنية

 92.46 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

التصميم 72530

 98.71 3 رياضيات

 92.51 6 علوم تجريبية

 97.15 46 العلوم التقنية

 83.98 2 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

في علوم النقل واللوجستية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال بسوسة

 جامعة سوسة
30582

 تكنولوجيا وهندسة النقل

 علوم اللوجستية

 النقلاقتصاد وتخطيط 

 100.95 10 رياضيات

 103.22 19 علوم تجريبية

 83.44 33 اقتصاد وتصرف

 102.05 23 العلوم التقنية

 90.88 12 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

في هندسة األساليب

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقابس

 جامعة قابس

هندسة األساليب 50596

 82.73 5 رياضيات

 86.90 22 علوم تجريبية

كلية العلوم بقفصة

جامعة قفصة
هندسة األساليب 60596

- 8 رياضيات

 71.05 34 علوم تجريبية

 اإلجازة األساسية 

في علوم وتكنولوجيات 

 المعلومات واالتصاالت
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي لإلعالمية 

 والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير

إلكترونيم وإعالمية 30605

 102.65 31 رياضيات

 101.35 35 علوم تجريبية

 120.96 21 العلوم التقنية

 102.95 10 علوم اإلعالمية

المدرسة الوطنية  لإللكترونيك 

 واالتصاالت بصفاقس

 جامعة صفاقس

اإللكترونيم واالتصاالت 40605

 118.58 14 رياضيات

 114.70 16 علوم تجريبية

 137.48 10 العلوم التقنية

 116.17 5 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 جامعة قابس
اإللكرونيم واالتصاالت 50605

 82.27 16 رياضيات

 86.78 18 علوم تجريبية

 87.42 11 العلوم التقنية

 85.72 5 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية

 و الملتيميديا بقابس

 جامعة قابس

اإللكرونيم واالتصاالت 51605

 85.08 16 رياضيات

 87.37 18 علوم تجريبية

 95.49 11 العلوم التقنية

 90.62 5 علوم اإلعالمية

يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير 2017آخر موجه لسنة مجموع نقاط 
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ات التكنولوجيةـــالعلوم األساسية والدراس       5

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

 اإلجازة األساسية 

في علوم وتكنولوجيات 

 واالتصاالتالمعلومات 
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقفصة

 جامعة قفصة

اإللكترونيم واالتصاالت 60605

 90.78 10 رياضيات

 90.12 11 علوم تجريبية

 88.47 7 العلوم التقنية

 98.89 3 علوم اإلعالمية

والتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

إلكترونيم وإعالمية 70605

 82.45 26 رياضيات

 82.78 29 علوم تجريبية

 76.27 18 العلوم التقنية

 77.40 8 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

االتصاالتفي االعالمية و
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعلومات واالتصال المعهد العالي لتكنولوجيا 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

إعالمية واالتصاالت 10606

 104.90 18 رياضيات

 105.87 19 علوم تجريبية

 108.75 11 العلوم التقنية

 114.02 9 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

في الجغرفة الرقمية

واألرض والمحيط

 سنوات )أمد( 3

T=FG

العلوم للرياضيات والفيزيا كلية 

و الطبيعيات بتونس

جامعة تونس المنار

الجغرفة الرقمية واألرض والمحيط 10165

 92.78 7 رياضيات

 124.17 5 علوم تجريبية

 108.65 11 العلوم التقنية

 106.73 5 علوم اإلعالمية

كلية العلوم بقفصة

جامعة قفصة
واألرض والمحيطالجغرفة الرقمية  60165

- 7 رياضيات

 86.98 5 علوم تجريبية

 82.19 11 العلوم التقنية

- 5 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية

 في البيولوجيا  

التحليلية والتجريبية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

و الطبيعيات بتونس 

 جامعة تونس المنار

 بيولوجيا تحليلية وجودة 10508

 120.85 4 رياضيات

 132.57 32 علوم تجريبية

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت

 جامعة منوبة
 بيولوجيا تحليلية وجودة11508

 112.67 4 رياضيات

 121.79 35 علوم تجريبية

كلية العلوم بقابس

جامعة قابس
 بيولوجيا تحليلية وجودة50508

 87.69 4 رياضيات

 111.15 38 علوم تجريبية

كلية العلوم بقفصة

جامعة قفصة
 بيولوجيا تحليلية وجودة 60508

 91.54 5 رياضيات

 105.02 44 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

في اإلنشا  والتعمير
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران 

 والبنيان

 جامعة قرطاج

 التعمير العملياتي10244

 92.55 34 رياضيات

 97.74 54 العلوم التقنية

 107.91 2 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية 

في جيولوجيا األشغال الكبرى
 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
40847

 أشغال مائية

 أشغال عامة

اإلنشائية والمقاطعالمواد 

 83.07 4 رياضيات

 75.07 17 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

في الموارد الجيولوجية والمحيط

 سنوات) أمـد ( 3

T=FG

كلية العلوم ببنزرت

جامعة قرطاج
 جيولوجيا الخزانات20841

 88.47 6 رياضيات

 91.16 24 علوم تجريبية

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
40841

 جيولوجيا المحيط

 موارد جيولوجية

جيولوجيا الخزانات

- 4 رياضيات

 85.12 17 علوم تجريبية

اإلجازة التطبيقية

المواد في الفيزيا 

 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم ببنزرت

جامعة قرطاج
 هندسة المواد واألساليب20551

 85.74 10 رياضيات

 100.63 12 تجريبيةعلوم 

 103.52 2 العلوم التقنية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالمهدية

 جامعة المنستير 
هندسة المواد واألساليب 31551

 79.99 22 رياضيات

 89.57 28 علوم تجريبية

 99.21 4 العلوم التقنية

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا 

 جامعة سوسة -بحمام سوسة 
هندسة المواد واألساليب 32551

 88.73 13 رياضيات

 100.35 16 علوم تجريبية

 104.43 3 العلوم التقنية

 85000على الرقم  SMSرساليات القصيرة اإل 
   85000or  numérobac  "فراغ" ثم "رقم البكالوريا" على الرقم " ثم orللتعرف على نتيجة توجيهك الجامعي أرسل كلمة "
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ات التكنولوجيةـــالعلوم األساسية والدراس       5

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

القياسات اإلجازة التطبيقية في 

 الفيزيائية واألدواتية

 سنوات )أمد( 3 

T=FG

كلية العلوم بالمنستير

جامعة المنستير
30550

 األدواتية للطاقة
األدواتية لإللكترونيم

 87.52 14 رياضيات

 92.76 19 علوم تجريبية

 104.27 3 العلوم التقنية

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
40550

 األدواتية للطاقة

 األدواتية لإللكترونيم

- 14 رياضيات

 78.08 19 علوم تجريبية

 95.80 3 العلوم التقنية

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

 جامعة صفاقس
41550

 األدواتية للطاقة

 األدواتية لإللكترونيم

- 10 رياضيات

 78.65 12 علوم تجريبية

 99.21 2 العلوم التقنية

في الرياضياتاإلجازة التطبيقية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
الرياضيات المالية 40552

 69.04 28 رياضيات

 78.70 6 علوم تجريبية

 94.44 2 العلوم التقنية

 85.55 2 علوم اإلعالمية

اإلجازة التطبيقية 

في الكيميا 

 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

 والطبيعيات بتونس

جامعة تونس المنار

 الكيمياء الدقيقة10595

 82.24 11 رياضيات

 110.07 42 علوم تجريبية

 112.67 2 العلوم التقنية

كلية العلوم ببنزرت

جامعة قرطاج
20595

 الكيمياء الصناعية

 الكيمياء الدقيقة

 96.83 6 رياضيات

 102.90 23 علوم تجريبية

 100.09 2 العلوم التقنية

كلية العلوم بالمنستير

جامعة المنستير
30595

 تحليل ومعالجة المياه

 التحليل الفيزيوكيميائي

 كيمياء المواد البالستكية

 الكيمياء الدقيقة

 74.40 7 رياضيات

 107.05 28 علوم تجريبية

 102.65 2 العلوم التقنية

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
40595

 مواد التجميل والروائح والعطورات

 المواد البالستيكية

 معالجة المعادن ومراقبتها

 الخزف والبلور

 88.85 6 رياضيات

 92.35 22 علوم تجريبية

 94.50 2 العلوم التقنية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 بقابسوالتكنولوجيا 

 جامعة قابس

الكيمياء الصناعية واألساليب 51595

 92.14 10 رياضيات

 85.47 39 علوم تجريبية

 103.12 2 العلوم التقنية

اإلجازة التطبيقية في التصرف في 

تكنولوجيات المعلومات واالتصال
 سنوات)أمد ( 3

T=FG

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بتونسفي المواصالت 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

10360 
التصرف في تكنولوجيات المعلومات 

 واالتصال

 115.22 14 رياضيات

 109.40 14 علوم تجريبية

 95.10 14 اقتصاد وتصرف

 115.71 14علوم اإلعالمية 

اإلجازة التطبيقية 

في اإلعالمية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

لإلعالمية بتونسالمعهد العالي 

 جامعة تونس المنار
النظم اإلعالمـية والبرمجيات 10261

 151.59 7 رياضيات

 143.55 13 علوم تجريبية

 139.05 8 العلوم التقنية

 158.67 18 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بماطر

 جامعة قرطاج

اإلعالمـية والبرمجياتالنظم  20261

 98.82 9 رياضيات

 88.73 18 علوم تجريبية

 94.29 11 العلوم التقنية

 99.21 25 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية

و تقنيات االتصال بحمام سوسة

 جامعة سوسة

تكنولوجيات الملتميديا والواب 30261

 99.00 10 رياضيات

 101.65 18 تجريبيةعلوم 

 109.50 11 العلوم التقنية

 105.00 26 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية 

 والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير

النظم اإلعالمـية والبرمجيات 31261

 118.17 6 رياضيات

 103.14 12 علوم تجريبية

 110.30 7 العلوم التقنية

 119.55 17 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

 جامعة المنستير
النظم اإلعالمـية والبرمجيات 32261

 93.67 17 رياضيات

 90.90 31 علوم تجريبية

 98.10 19 العلوم التقنية

 101.96 44 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا بصفاقس

 جامعة صفاقس
تكنولوجيات الملتميديا والواب 40261

 80.22 15 رياضيات

 75.60 28 علوم تجريبية

 93.36 17 العلوم التقنية

 86.67 40 علوم اإلعالمية

يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير  2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة 
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التكنولوجيةات ـــالعلوم األساسية والدراس       5

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

اإلجازة التطبيقية 

في اإلعالمية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي لإلعالمية

 والملتيميديا بقابس 

 جامعة قابس

والوابتكنولوجيات الملتميديا  50261

 88.82 8 رياضيات

- 14 علوم تجريبية

 92.25 9 العلوم التقنية

 86.17 20 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 جامعة قابس
تكنولوجيات الملتميديا والواب 51261

- 9 رياضيات

- 17 علوم تجريبية

 75.77 10 العلوم التقنية

 84.43 24 اإلعالميةعلوم 

كلية العلوم بقفصة

جامعة قفصة
النظم اإلعالمـية والبرمجيات 61261

 78.35 7 رياضيات

 90.15 14 علوم تجريبية

 88.57 8 العلوم التقنية

 83.62 20 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان
التكنولوجيا الرقمية للصوت والصورة 70261

- 7 رياضيات

 82.61 14 علوم تجريبية

 86.12 8 العلوم التقنية

 75.77 20 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جامعة  جندوبة
تكنولوجيات الملتميديا والواب 80261

 82.00 19 رياضيات

 80.21 36 علوم تجريبية

 76.03 22 العلوم التقنية

 74.82 51 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بباجة

 جامعة جندوبة
تكنولوجيات الملتميديا والواب 82261

 90.87 3 رياضيات

 80.00 6 علوم تجريبية

 91.17 3 العلوم التقنية

 92.65 8 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

في تكنولوجيات اإلعالمية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
10566

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 صيانة المنظومات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 األنظمة المحمولة والجوالة

 127.99 6 رياضيات

 110.61 18 علوم تجريبية

 96.41 7 اقتصاد وتصرف

 111.74 20 العلوم التقنية

 122.75 29 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
11566

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 المحمولة والجوالةاألنظمة 

 124.02 10 رياضيات

 109.99 33 علوم تجريبية

 98.00 13 اقتصاد وتصرف

 109.48 36 العلوم التقنية

 121.01 52 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
20566

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 111.27 8 رياضيات

 96.59 25 علوم تجريبية

 89.48 10 اقتصاد وتصرف

 100.55 28 العلوم التقنية

 107.28 40 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
21566

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 الملتيميديا وتطوير الواب

 96.97 5 رياضيات

 87.59 17 علوم تجريبية

 86.44 7 اقتصاد وتصرف

 92.77 18 العلوم التقنية

 99.05 26 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
22566

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 112.05 8 رياضيات

 95.41 26 علوم تجريبية

 94.86 10 اقتصاد وتصرف

 98.28 28 العلوم التقنية

 102.41 41 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية

 للدراسات التكنولوجيةإ.ع. 
23566

 تطوير أنظمة المعلومات

 الملتيميديا وتطوير الواب

 95.10 5 رياضيات

 86.80 17 علوم تجريبية

 82.54 6 اقتصاد وتصرف

 97.38 18 العلوم التقنية

 99.91 26 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة

 للدراسات التكنولوجيةإ.ع. 
30566

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الملتيميديا وتطوير الواب

 99.84 6 رياضيات

 101.15 21 علوم تجريبية

 92.70 8 اقتصاد وتصرف

 100.73 23 العلوم التقنية

 102.58 33 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
31566

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 الملتيميديا وتطوير الواب

 97.10 5 رياضيات

 90.35 16 علوم تجريبية

 84.66 6 اقتصاد وتصرف

 98.37 18 العلوم التقنية

 98.16 25 علوم اإلعالمية

المستشار في االعالم والتوجيه المدرسي والجامعي يساعدك على اإلختيار المالئم
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ات التكنولوجيةـــالعلوم األساسية والدراس       5

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

موجهآخر 

2017

 اإلجازة التطبيقية 

في تكنولوجيات اإلعالمية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
40566

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 102.72 8 رياضيات

 75.28 25 علوم تجريبية

 80.85 10 اقتصاد وتصرف

 93.52 27 العلوم التقنية

 91.97 39 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
50566

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الملتيميديا وتطوير الواب

 تطوير أنظمة المعلومات

 84.03 5 رياضيات

 79.69 18 علوم تجريبية

 74.30 7 اقتصاد وتصرف

 72.14 19 العلوم التقنية

 80.84 28 علوم اإلعالمية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
51566

 المنظومات اإلعالمية صيانة

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 المعلومات تطوير أنظمة

 الملتيميديا وتطوير الواب

- 8 رياضيات

- 26 علوم تجريبية

- 10 اقتصاد وتصرف

 88.51 28 العلوم التقنية

 106.87 40 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
52566

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

- 5 رياضيات

 91.81 16 علوم تجريبية

 93.55 6 اقتصاد وتصرف

 82.39 17 العلوم التقنية

 85.32 25 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
53566

 تطوير أنظمة المعلومات

 المنظومات اإلعالمية صيانة

- 8 رياضيات

 116.92 28 علوم تجريبية

- 11 اقتصاد وتصرف

- 30 العلوم التقنية

 93.75 43 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
60566

 تطوير أنظمة المعلومات

 اإلعالميةالشبكات والخدمات 

 المنظومات اإلعالمية صيانة

 87.66 7 رياضيات

 84.21 22 علوم تجريبية

 74.59 9 اقتصاد وتصرف

 78.86 24 العلوم التقنية

 81.00 35 علوم اإلعالمية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
61566

 والخدمات اإلعالميةالشبكات 

 الملتيميديا وتطوير الواب

 93.07 8 رياضيات

 96.00 28 علوم تجريبية

 89.11 11 اقتصاد وتصرف

 94.27 30 العلوم التقنية

 82.45 43 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
62566

 الملتيميديا وتطوير الواب

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

- 8 رياضيات

- 28 علوم تجريبية

 78.96 11 اقتصاد وتصرف

 94.49 30 العلوم التقنية

 87.07 43 علوم اإلعالمية

للعلوم التطبيقيةالمعهد العالي 

 والتكنولوجيا بقفصة

 جامعة قفصة

والجوالةاألنظمة المحمولة  63566

 95.67 2 رياضيات

- 4 علوم تجريبية

- 2 اقتصاد وتصرف

- 5 العلوم التقنية

- 6 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
70566

 تطوير أنظمة المعلومات

 وتطوير الوابالملتيميديا 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 85.48 7 رياضيات

 81.76 23 علوم تجريبية

 72.18 9 اقتصاد وتصرف

 84.25 25 العلوم التقنية

 74.76 36 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

 التكنولوجيةإ.ع. للدراسات 
71566

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 الملتيميديا وتطوير الواب

 تطوير أنظمة المعلومات

- 11 رياضيات

- 37 علوم تجريبية

 79.87 14 اقتصاد وتصرف

 84.01 40 العلوم التقنية

 87.94 58 علوم اإلعالمية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
80566

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 91.60 7 رياضيات

 80.46 23 علوم تجريبية

 82.71 9 اقتصاد وتصرف

 74.94 25 العلوم التقنية

 82.80 36 علوم اإلعالمية
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ات التكنولوجيةـــاألساسية والدراسالعلوم        5

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

 اإلجازة التطبيقية 

اإلعالمية تفي تكنولوجيا

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة

 للدراسات التكنولوجيةإ.ع. 
81566

 تطوير أنظمة المعلومات

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 82.52 5 رياضيات

 80.05 17 علوم تجريبية

 77.68 7 اقتصاد وتصرف

 79.61 19 العلوم التقنية

 80.43 27 علوم اإلعالمية

التكنولوجية بباجةالمعهد العالي للدراسات 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
82566

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الملتيمديا وتطوير الواب

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 93.51 5 رياضيات

 86.91 17 علوم تجريبية

 91.65 7 اقتصاد وتصرف

 90.95 18 العلوم التقنية

 92.98 26 اإلعالمية علوم

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
83566

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 85.02 6 رياضيات

 78.81 20 علوم تجريبية

 72.89 8 اقتصاد وتصرف

 77.63 22 التقنيةالعلوم 

 81.18 31 علوم اإلعالمية

في إعالمية القراراإلجازة التطبيقية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة تونس
إعالمية القرار 10578

 124.85 9 رياضيات

 120.90 15 علوم تجريبية

 96.35 6 اقتصاد وتصرف

 120.15 30 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

في إعالمية التصرف

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية 

 والتجارية بتونس

 جامعة تونس

اإلعالمية إلدارة األعمال 11579

 121.20 17 رياضيات

 112.82 19 علوم تجريبية

 96.28 27 اقتصاد وتصرف

 120.44 19 علوم اإلعالمية

المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي بمنوبة 

 جامعة منوبة
13579

التجارة اإللكترونية 

 تكنولوجيات نظم المعلومات

 118.39 18 رياضيات

 115.77 19 علوم تجريبية

 98.23 28 اقتصاد وتصرف

 119.08 19 علوم اإلعالمية

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 جامعة قرطاج
التجارة اإللكترونية 20579

 96.85 26 رياضيات

 95.22 28 علوم تجريبية

 87.93 40 اقتصاد وتصرف

 99.37 28 علوم اإلعالمية

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 التجارة اإللكترونية40579 جامعة صفاقس

 80.65 17 رياضيات

 81.00 18 علوم تجريبية

 73.14 26 اقتصاد وتصرف

 84.15 18 علوم اإلعالمية

المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

 جامعة صفاقس
41579

اإلعالمية إلدارة األعمال 

 الخدمات عبر الواب 

 77.94 22 رياضيات

 73.92 24 علوم تجريبية

 73.37 35 اقتصاد وتصرف

 81.64 24 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
اإلعالمية المطبقة في التصرف الصناعي 42579

 80.45 10 رياضيات

 84.25 11 علوم تجريبية

 75.10 16 اقتصاد وتصرف

 80.11 11 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
50579

تقنيات أنظمة المعلومات 

 التجارة اإللكترونية

 85.48 19 رياضيات

 81.89 21 علوم تجريبية

 73.37 30 اقتصاد وتصرف

 86.16 21 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
الخدمات عبر الواب 70579

 89.88 9 رياضيات

 83.77 10 تجريبيةعلوم 

 75.61 15 اقتصاد وتصرف

 83.75 10 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

في اإلعالمية الصناعية
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي لإلعالمية بتونس

 جامعة تونس المنار
النظم المحمولة 10585

 125.02 10 رياضيات

 117.15 9 علوم تجريبية

 131.24 15 العلوم التقنية

 145.14 10 علوم اإلعالمية

يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير 2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة 
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ات التكنولوجيةـــالعلوم األساسية والدراس       5

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

 اإلجازة التطبيقية 

في اإلعالمية الصناعية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

11585
 األنظمة واآللية

 النظم المحمولة

 104.16 21 رياضيات

 103.04 18 علوم تجريبية

 101.05 31 العلوم التقنية

 114.71 21 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بماطر 

 جامعة قرطاج

صيانة النظم اإلعالمية 20585

 86.33 16 رياضيات

 81.76 14 علوم تجريبية

 96.55 23 العلوم التقنية

 96.61 16 علوم اإلعالمية

التطبيقية المعهد العالي للعلوم

 و التكنولوجيا بسوسة 

 جامعة سوسة

النظم واألوتوماتيزمات 30585

 95.44 6 رياضيات

 105.50 5 علوم تجريبية

 127.30 9 العلوم التقنية

 111.32 6 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية 

 والملتيميديا بقابس

 جامعة قابس

والملتميديا الصناعيةنظم االتصال  50585

 95.56 12 رياضيات

 82.46 10 علوم تجريبية

 83.13 17 العلوم التقنية

 90.07 12 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 جامعة قابس
النظم المحمولة  51585

- 12 رياضيات

- 11 علوم تجريبية

 78.25 18 العلوم التقنية

 95.61 12 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقفصة

 جامعة قفصة

صيانة النظم اإلعالمية 60585

- 6 رياضيات

 101.99 5 علوم تجريبية

 78.60 8 العلوم التقنية

 116.43 6 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

واتصاالتفي االعالمية شبكات 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

إعالمية شبكات واتصاالت 10586

 101.80 17 رياضيات

 102.40 20 علوم تجريبية

 103.85 7 العلوم التقنية

 110.08 13 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

الشبكات اإلعالميةفي 

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي لإلعالمية بتونس

 جامعة تونس المنار
إدارة الشبكات والخدمات 10587

 134.12 9 رياضيات

 127.10 12 علوم تجريبية

 125.83 10 العلوم التقنية

 147.83 14 علوم اإلعالمية

كلية العلوم ببنزرت

جامعة قرطاج
تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت 20587

 103.60 6 رياضيات

 101.86 8 علوم تجريبية

 101.67 7 العلوم التقنية

 102.84 9 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

 جامعة المنستير
إدارة الشبكات والخدمات 30587

 92.15 23 رياضيات

 91.15 31 علوم تجريبية

 96.65 26 العلوم التقنية

 97.13 34 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات االتصال بحمام 

 سوسة

 جامعة سوسة

تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية 31587

 95.24 14 رياضيات

 105.15 18 علوم تجريبية

 107.66 16 العلوم التقنية

 102.77 20 اإلعالميةعلوم 

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت 41587

 87.40 7 رياضيات

 88.64 10 علوم تجريبية

 96.33 8 العلوم التقنية

 90.87 11 علوم اإلعالمية

كلية العلوم بقابس

جامعة قابس
إدارة  الشبكات والخدمات 50587

 90.60 7 رياضيات

 83.29 9 علوم تجريبية

 88.65 8 العلوم التقنية

 86.52 11 علوم اإلعالمية

يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير 2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة 
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 اإلجازة التطبيقية 

في الشبكات اإلعالمية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بقفصة

 جامعة قفصة

تكنولوجيات اإلعالمية واالتصاالت 60587

- 5 رياضيات

 93.26 6 علوم تجريبية

 79.23 6 العلوم التقنية

 90.51 7 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية 70587

 92.25 7 رياضيات

 82.25 10 علوم تجريبية

 90.03 8 العلوم التقنية

 74.47 11 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت 71587

 94.17 11 رياضيات

 74.49 14 علوم تجريبية

 86.20 12 العلوم التقنية

 85.85 16 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جامعة جندوبة
تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية 80587

 83.65 23 رياضيات

 80.51 31 علوم تجريبية

 75.84 27 العلوم التقنية

 84.99 35 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

في الهندسـة المدنية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 التكنولوجيةإ.ع.للدراسات 
10568

 البناء

 األشغال العمومية

 قيادة الحضائر

 123.58 3 رياضيات

 135.62 3 علوم تجريبية

 116.04 79 العلوم التقنية

 102.72 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران 

 والبنيان

 جامعة قرطاج

11568

 المياه والبيئة

 المعدنيةاإلنشاءات 

 الدراسات المعمارية

 الجسور والطرقات

 البناءات الذكية

 التصرف ومتابعة مشاريع البناء

 124.40 5 رياضيات

 129.09 5 علوم تجريبية

 112.18 103 العلوم التقنية

 111.09 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 التكنولوجيةإ.ع.للدراسات 
20568

 التوبوغرافيا والجغرفة الرقمية

 البناء

 األشغال العمومية

 قيادة الحضائر

 115.22 4 رياضيات

 129.28 4 علوم تجريبية

 110.85 90 العلوم التقنية

 105.03 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بسوسة

 جامعة سوسة

ميكانيم المواد والهياكل 30568

 123.53 2 رياضيات

 138.91 2 علوم تجريبية

 129.74 31 العلوم التقنية

 95.15 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
40568

 البناء

 األشغال العمومية

 104.96 3 رياضيات

 118.30 3 علوم تجريبية

 100.54 77 العلوم التقنية

 104.35 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50568

 البناء

 األشغال العمومية

 التبوغرافيا

 96.48 3 رياضيات

 109.38 3 علوم تجريبية

 84.45 70 العلوم التقنية

 93.74 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

51568
 بناءات وتجهيزات تقنية

 أشغال عمومية

 101.47 2 رياضيات

 113.72 2 علوم تجريبية

 99.82 45 العلوم التقنية

 88.93 2 علوم اإلعالمية

العالي للدراسات التكنولوجية بقفصةالمعهد 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
60568

 البناء

 األشغال العمومية

 قيادة الحضائر

 102.28 3 رياضيات

 106.58 3 علوم تجريبية

 88.43 76 العلوم التقنية

 104.06 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
61568

 البناء

 األشغال العمومية

 التبوغرافيا  والجغرفة الرقمية

 93.10 4 رياضيات

 105.45 4 علوم تجريبية

 72.56 83 العلوم التقنية

 85.78 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
البناء 80568

 األشغال العمومية

 105.77 3 رياضيات

 112.64 3 علوم تجريبية

 94.70 60 العلوم التقنية

 95.43 2 علوم اإلعالمية

 الجامعي التوجيه موقع على  2017و 2016و 2015 لدورة موجه آلخر النقاط مجموع على اإلطالع يمكن

 ما شعبة على للحصول حظوظك تقييم علىيساعدك  تقريبي كمؤشر
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 اإلجازة التطبيقية 

في علوم وتقنيات المياه
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس

 جامعة قابس
علوم وتقنيات المياه 50615

 93.82 4 رياضيات

 87.98 12 علوم تجريبية

في تقنيات التنقيباإلجازة التطبيقية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس

 جامعة قابس
تقنيات التنقيب 50616

- 5 رياضيات

 80.49 11 علوم تجريبية

 87.82 8 العلوم التقنية

 اإلجازة التطبيقية 

في هندسة األساليب

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت 

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
 األساليب الغذائية20597

 93.91 10 رياضيات

 105.90 40 علوم تجريبية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان 

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
21597

 األساليب الغذائية

 األساليب الكيميائية

 78.85 17 رياضيات

 94.12 69 علوم تجريبية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية 

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
 الغذائيةاألساليب 22597

 85.67 8 رياضيات

 97.55 34 علوم تجريبية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر 

 هالل )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
 األساليب الكيميائية30597

 76.59 18 رياضيات

 89.22 72 علوم تجريبية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس 

 التكنولوجية()إ.ع.للدراسات 
40597

 أساليب الصناعات الغذائية

 األساليب الكيميائية

 75.63 19 رياضيات

 93.89 78 علوم تجريبية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
 األساليب الكيميائية50597

 89.73 16 رياضيات

 74.41 64 علوم تجريبية

العالي للدراسات التكنولوجية بقبليالمعهد 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
 األساليب الغذائية51597

- 8 رياضيات

 86.07 32 علوم تجريبية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي 

 بوزيد) إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
 األساليب الغذائية60597

 82.75 14 رياضيات

 82.80 58 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
10570

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 صناعة البالستيم

 الميكاترونيم

 الطاقية

 123.17 5 رياضيات

 127.35 5 علوم تجريبية

 125.27 121 العلوم التقنية

 108.25 3 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
20570

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 الطاقية 

 106.45 4 رياضيات

 113.23 4 علوم تجريبية

 114.43 90 العلوم التقنية

 102.63 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
22570

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 106.17 4 رياضيات

 113.87 4 علوم تجريبية

 105.50 85 العلوم التقنية

 99.42 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
30570

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 صناعة البالستيم

 98.60 5 رياضيات

 115.62 5 علوم تجريبية

 108.90 107 العلوم التقنية

 101.67 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
31570

 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية

 95.09 2 رياضيات

 103.87 2 علوم تجريبية

 100.65 43 العلوم التقنية

 90.85 2 علوم اإلعالمية

التكنولوجية بالمهديةالمعهد العالي للدراسات 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
32570

 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية

 93.14 3 رياضيات

 103.90 3 علوم تجريبية

 102.97 76 العلوم التقنية

 95.39 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 سوسة جامعة

تصميم وتصنيع 33570

 103.90 2 رياضيات

 126.36 2 علوم تجريبية

 122.53 31 العلوم التقنية

 92.16 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
40570

 البناء والصناعة الميكانيكية

 البناء المعدني

 الصناعيةالصيانة 

 الطاقية

 108.39 4 رياضيات

 115.66 4 علوم تجريبية

 116.57 97 العلوم التقنية

 93.12 2 علوم اإلعالمية

يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير 2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة 
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 اإلجازة التطبيقية 

في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50570

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 البناءات الحديدية

 83.18 3 رياضيات

 99.13 3 علوم تجريبية

 96.30 66 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
51570

 الصيانة الصناعية

 الميكاترونيم

 89.92 3 رياضيات

 92.12 3 علوم تجريبية

 90.80 64 العلوم التقنية

 88.95 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
52570

 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية

 89.85 3 رياضيات

- 3 علوم تجريبية

 78.52 72 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
53570

 الصيانة الصناعية

 الطاقية

- 6 رياضيات

 98.14 6 علوم تجريبية

 79.22 130 العلوم التقنية

- 3 علوم اإلعالمية

التكنولوجية بمدنينالمعهد العالي للدراسات 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
الصيانة الصناعية 54570

 93.31 3 رياضيات

 79.83 3 علوم تجريبية

 72.69 70 العلوم التقنية

 99.44 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
الهياكل المعدنية والتعدين 55570

 91.17 2 رياضيات

- 2 علوم تجريبية

 87.78 40 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
60570

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الطاقية

 87.12 4 رياضيات

 81.33 4 علوم تجريبية

 71.05 79 التقنيةالعلوم 

- 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
61570

 الصيانة الصناعية

 الميكاترونيم

 الطاقية

 82.00 4 رياضيات

 87.07 4 علوم تجريبية

 69.01 97 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد المعهد

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
62570

 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية

- 4 رياضيات

 91.11 4 علوم تجريبية

 75.13 94 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
70570

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 88.70 4 رياضيات

 90.35 4 علوم تجريبية

 91.20 90 العلوم التقنية

 87.44 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
71570

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

- 4 رياضيات

 82.74 4 علوم تجريبية

 73.29 79 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بالقيروان 

 جامعة القيروان

الميكانـيـم واإلنتاجية واإلعالمية الصناعية 72570

 83.13 3 رياضيات

 85.69 3 علوم تجريبية

 93.30 56 العلوم التقنية

 88.94 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
80570

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 البناء المعدني

 83.48 4 رياضيات

 96.05 4 علوم تجريبية

 89.20 85 العلوم التقنية

 89.68 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
81570

 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية

 85.48 3 رياضيات

 85.99 3 علوم تجريبية

 88.15 77 التقنيةالعلوم 

 91.84 2 علوم اإلعالمية
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 إلجازة التطبيقية ا

في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

 سنوات )أمد( 3

T=FG

للدراسات التكنولوجية بجندوبة العاليالمعهد 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
82570

 الصيانة الصناعية

 تكنولوجيات الخشب

 البناء والصناعة الميكانيكية

 90.33 3 رياضيات

 89.75 3 علوم تجريبية

 89.09 79 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

العالي للدراسات التكنولوجية بباجة المعهد

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
83570

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 تكنولوجيات الخشب

 الميكاترونيم

 93.37 3 رياضيات

 100.25 3 علوم تجريبية

 99.17 67 العلوم التقنية

 94.18 2 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

في الهندسـة الكهـربـائـيــة

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
10571

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 صيانة المنظومات الكهربائية

 السالمة والمراقبة الصناعية

 112.35 3 رياضيات

 117.60 3 علوم تجريبية

 119.43 79 العلوم التقنية

 113.58 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
20571

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيم الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 105.02 4 رياضيات

 108.15 4 تجريبيةعلوم 

 108.47 90 العلوم التقنية

 102.52 2 علوم اإلعالمية

بنزرتالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ب

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
21571

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيم الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 109.48 4 رياضيات

 97.15 4 علوم تجريبية

 104.00 85 العلوم التقنية

 98.69 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
30571

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 السالمة والمراقبة الصناعية

 الكهرباء الصناعية

 االلكترونيم الصناعي

 101.77 4 رياضيات

 104.96 4 تجريبية علوم

 108.42 93 العلوم التقنية

 99.59 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
31571

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيم الصناعي

 97.37 3 رياضيات

 104.85 3 علوم تجريبية

 101.05 66 العلوم التقنية

 94.61 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
الكهرباء الصناعية 50571

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 91.07 2 رياضيات

 101.70 2 علوم تجريبية

 97.63 44 العلوم التقنية

 87.42 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
 الكهرباء الصناعية51571

 اآللية واإلعالمية الصناعية

- 3 رياضيات

- 3 علوم تجريبية

 76.75 72 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

للدراسات التكنولوجية بجربة المعهد العالي

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
52571

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 اإللكترونيم الصناعي

 83.18 3 رياضيات

 87.83 3 علوم تجريبية

 85.80 62 العلوم التقنية

 81.99 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
60571

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيم الصناعي

 90.45 4 رياضيات

 92.68 4 علوم تجريبية

 77.14 79 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد

 التكنولوجيةإ.ع.للدراسات 
 اآللية واإلعالمية الصناعية61571

 الكهرباء الصناعية

 108.41 4 رياضيات

 104.10 4 علوم تجريبية

 74.94 94 العلوم التقنية

 93.90 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
62571

 الصناعيةالكهرباء 

 اإللكترونيم الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

- 3 رياضيات

 80.00 3 علوم تجريبية

 75.41 72 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
70571

 اإللكترونيم الصناعي

 الصناعيةالكهرباء 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 85.40 4 رياضيات

 85.97 4 علوم تجريبية

 90.46 90 العلوم التقنية

 87.27 2 علوم اإلعالمية

 الجامعي التوجيه موقع على  2017و 2016و 2015 لدورة موجه آلخر النقاط مجموع على اإلطالع يمكن

 ما شعبة على للحصول حظوظك تقييم علىيساعدك  تقريبي كمؤشر
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 اإلجازة التطبيقية 

في الهندسـة الكهـربـائـيــة

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
71571

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيم الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 78.94 4 رياضيات

 88.64 4 علوم تجريبية

 80.00 94 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

العالي للدراسات التكنولوجية بباجةالمعهد 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
80571

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 صيانة المنظومات الكهربائية

 96.10 3 رياضيات

 95.35 3 علوم تجريبية

 98.07 65 العلوم التقنية

 94.48 2 علوم اإلعالمية

للدراسات التكنولوجية بجندوبةالمعهد العالي 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
81571

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 اإللكترونيم الصناعي

- 2 رياضيات

 93.08 2 علوم تجريبية

 93.30 45 العلوم التقنية

 94.03 2 علوم اإلعالمية

التكنولوجية بسليانةالمعهد العالي للدراسات 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
82571

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 95.04 2 رياضيات

 88.12 2 علوم تجريبية

 91.45 50 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف

 التكنولوجيةإ.ع.للدراسات 
83571

 الكهرباء الصناعية

 صيانة المنظومات الكهربائية

 84.28 2 رياضيات

 96.87 2 علوم تجريبية

 91.38 48 العلوم التقنية

 86.37 2 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

هندسة البحريةالفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

بقليبيةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
الكهروميكانيم البحري 20572

 107.22 2 رياضيات

 128.77 2 علوم تجريبية

 109.25 32 العلوم التقنية

 101.36 2 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية

في علوم وتكنولوجيات

المعلومات واالتصاالت

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 في المواصالت بتونس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

10573
 شبكات وخدمات االتصاالت

 سالمة الشبكات

 126.34 46 رياضيات

 115.87 54 علوم تجريبية

 132.55 23 العلوم التقنية

 129.91 31 علوم اإلعالمية

التطبيقيةالمعهد العالي للعلوم 

 والتكنولوجيا بماطر 

 جامعة قرطاج

الشبكات واالتصاالت 20573

 93.40 30 رياضيات

 96.08 35 علوم تجريبية

 99.93 15 العلوم التقنية

 97.70 20 علوم اإلعالمية

كلية العلوم ببنزرت

جامعة قرطاج
األنظمة المحمولة واالتصاالت 21573

 103.07 11 رياضيات

 100.65 13 علوم تجريبية

 107.21 5 العلوم التقنية

 104.16 7 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية و تقنيات االتصال 

 بحمام سوسة

 جامعة سوسة

تكنولوجيات االتصاالت 30573

 100.33 20 رياضيات

 111.12 23 علوم تجريبية

 118.12 10 العلوم التقنية

 102.85 13 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 و التكنولوجيا بالمهدية

 جامعة المنستير

31573
 اإللكترونيم واالتصاالت

 االعالمية و اإللكترونيم

 95.85 17 رياضيات

 100.49 20 علوم تجريبية

 114.00 9 العلوم التقنية

 99.70 11 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
اإلعالمية واإللكترونيم 32573

 97.02 14 رياضيات

 98.65 16 علوم تجريبية

 115.21 7 العلوم التقنية

 98.19 9 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير
تكنولوجيا االلكترونيم واالتصاالت 33573

 97.69 8 رياضيات

 103.45 9 علوم تجريبية

 110.53 4 العلوم التقنية

 98.95 5 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50573

 شبكات وخدمات االتصاالت

 نظم االتصال وتقنيات النفال

 82.35 23 رياضيات

 87.70 27 علوم تجريبية

 92.25 12 العلوم التقنية

 91.43 15 علوم اإلعالمية

يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير 2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة 
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مجموع

آخر موجه

2017

 اإلجازة التطبيقية 

في علوم وتكنولوجيات 

المعلومات واالتصاالت

 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
تكنولوجيا االلكترونيم واالتصاالت 60573

- 17 رياضيات

 111.70 20 علوم تجريبية

 78.86 8 العلوم التقنية

 84.81 11 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالقصرين

 جامعة القيروان

االتصاالتالشبكات و 70573

 85.74 24 رياضيات

 85.91 28 علوم تجريبية

 78.27 12 العلوم التقنية

 85.80 16 علوم اإلعالمية

اإلجازة التطبيقية في هندسة النسيج
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
30574

 صناعات النسيج

 صناعات المالبس

 ennoblissementصناعات التجويد 

 80.57 13 رياضيات

 82.91 18 علوم تجريبية

 88.47 58 العلوم التقنية

اإلجازة التطبيقية 

في تقنيات اللف

 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
تقنيات اللف 40575

 85.19 2 رياضيات

 88.87 5 علوم تجريبية

 85.54 12 العلوم التقنية

 90.50 2 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

في تكنولوجيات النقل واللوجستية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للنقل و خدمات اإلتصال بسوسة

 جامعة سوسة
30580

 األنظمة اللوجيستية والنقل 

 الكشف والصيانة في اللوجستية والنقل

 87.52 23 رياضيات

 96.42 24 علوم تجريبية

 98.85 32 العلوم التقنية

 89.81 14 اإلعالميةعلوم 

 اإلجازة التطبيقية 

في الهندسة اللوجستية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال بسوسة

 جامعة سوسة
30672

 لوجستية التوزيع

 اللوجستية الصناعية

 لوجستية العمليات الدولية

 96.72 15 رياضيات

 109.55 16 علوم تجريبية

 106.67 32 التقنيةالعلوم 

 98.66 7 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
اللوجستية الصناعية 40672

 76.04 16 رياضيات

 86.90 17 علوم تجريبية

 98.12 35 العلوم التقنية

 82.48 8 علوم اإلعالمية

اإلجازة التطبيقية 

في الطاقية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

الطاقية والبيئة 10603

 106.57 5 رياضيات

 102.88 20 علوم تجريبية

 109.19 16 العلوم التقنية

كلية العلوم ببنزرت

جامعة قرطاج
الطاقية 20603

 102.63 3 رياضيات

 99.89 12 تجريبيةعلوم 

 100.78 9 العلوم التقنية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بسوسة 

 جامعة سوسة

التدفئة والتكييف 30603

 101.40 3 رياضيات

 96.94 13 علوم تجريبية

 113.61 10 العلوم التقنية

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
الطاقية 31603

 101.07 5 رياضيات

 103.46 23 علوم تجريبية

 112.05 17 العلوم التقنية

كلية العلوم بقفصة

جامعة قفصة
60603

 الطاقية 

 صيانة األنظمة الطاقية 

 الطاقة المتجددة والمحيط

 استكشاف و استغالل الحقول النفطية

 84.46 6 رياضيات

 77.61 25 تجريبيةعلوم 

 84.50 19 العلوم التقنية

اإلجازة التطبيقية في الهندسة 

 الحرارية والطاقات المتجددة

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
هندسة حرارية وطاقات  متجددة 50604

 84.76 7 رياضيات

 79.16 28 تجريبيةعلوم 

 83.95 21 العلوم التقنية

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإللكترونيك 

والكهروتقنية واآللية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم ببنزرت

جامعة قرطاج
أنظمة إلكترونية 20629

 105.20 5 رياضيات

 103.35 4 علوم تجريبية

 105.47 15 العلوم التقنية

 101.73 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بماطر 

 جامعة قرطاج

21629

 إلكترونيم األنظمة الصناعية

 الكترونيم السيارات

 آلية وأنظمة صناعية

 83.42 14 رياضيات

 95.57 10 علوم تجريبية

 101.30 43 العلوم التقنية

 102.09 2 علوم اإلعالمية
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مجموع

آخر موجه

2017

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإللكترونيك 

والكهروتقنية واآللية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

للعلوم التطبيقيةالمعهد العالي 

 و التكنولوجيا بسوسة 

 جامعة سوسة

30629
 كهروتقنية وإلكترونيم صناعي

 اإللكترونيم واإلعالمية صناعية

 89.60 5 رياضيات

 114.65 4 علوم تجريبية

 136.85 17 العلوم التقنية

 91.35 2 علوم اإلعالمية

 سوسةالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام 

 جامعة سوسة
اإللكترونيم واإلعالمية الصناعية 31629

 100.41 9 رياضيات

 104.33 7 علوم تجريبية

 121.12 28 العلوم التقنية

 94.29 2 علوم اإلعالمية

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
40629

 اإللكترونيم الصناعي

 اإلعالمية صناعية

 86.62 6 رياضيات

 90.25 4 علوم تجريبية

 101.42 18 العلوم التقنية

 86.53 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
41629

اإللكترونيم والكهروتقنية واآللية  

 اإللكترونيم واإلعالمية صناعية

 87.45 13 رياضيات

 84.50 10 علوم تجريبية

 101.00 40 التقنيةالعلوم 

 93.80 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
50629

 التحكم في األساليب الصناعية

 اإللكترونيم الصناعي

 79.27 9 رياضيات

 73.92 7 علوم تجريبية

 93.22 28 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

العلوم بقابسكلية 

جامعة قابس
اإللكترونيم واإلعالمية صناعية 51629

- 7 رياضيات

 87.09 5 علوم تجريبية

 92.04 22 العلوم التقنية

 89.95 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بقفصة 

 جامعة قفصة

آلية وأنظمة صناعية 60629

- 5 رياضيات

 94.74 4 علوم تجريبية

 84.70 15 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

اإللكترونيم والكهروتقنية واآللية 70629

 74.23 17 رياضيات

 75.08 12 علوم تجريبية

 94.55 52 العلوم التقنية

 93.20 2 علوم اإلعالمية

اإلجازة التطبيقية 

في اإللكتروميكانيك

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

ميكاترونيم صناعية 30671

 118.39 5 رياضيات

 122.51 5 علوم تجريبية

 142.84 16 العلوم التقنية

 115.10 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
الصيانة الصناعية 40671

 87.85 14 رياضيات

 88.25 12 علوم تجريبية

 104.70 41 العلوم التقنية

 101.06 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
الصيانة الصناعية 50671

 82.68 9 رياضيات

 82.96 8 علوم تجريبية

 97.87 26 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

51671
 ميكانيم وإلكترونيم األنظمة اآللية

 ميكانيم وإنتاجية

 84.56 9 رياضيات

 102.45 8 علوم تجريبية

 110.91 27 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بقفصة 

 جامعة قفصة

صيانة اآلالت الثقيلة 60671

 84.30 6 رياضيات

 80.53 5 علوم تجريبية

 93.99 18 العلوم التقنية

- 2 اإلعالميةعلوم 

كلية العلوم بقفصة

جامعة قفصة
الصيانة الصناعية 61671

 81.70 13 رياضيات

 78.75 11 علوم تجريبية

 74.22 38 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

صناعيةميكاترونيم  70671

 103.84 16 رياضيات

 80.74 14 علوم تجريبية

 76.32 48 العلوم التقنية

- 2 علوم اإلعالمية

يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير 2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة 
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الهندسة المعمارية

 سنوات 6

T=FG 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير 

 بتونس

 جامعة قرطاج

الهندسة المعمارية 10203

 134.12 82 رياضيات

 151.05 73 علوم تجريبية

 145.60 41 علوم التقنيةال

 136.99 8 علوم اإلعالمية

 149.11 2 بكالوريات أخرى

 مرحلة تحضيرية مندمجة:

إعالمـيـة -فيزيا    -رياضيات 
 سنوات 3سنتان + 

T=FG
المعهد الوطني للعلوم التطبـيقية والتكنولوجيا 

 بتونس 

 جامعة قرطاج

 ( ) 

إعالمية -فيزياء  -رياضيات  10520

 154.05 184 رياضيات

 159.72 67 علوم تجريبية

 178.08 33 علوم التقنيةال

 156.71 50 علوم اإلعالمية

 مرحلة تحضيرية مندمجة:

بـيـولوجيا تطبيقية   -كـيـمـيـا  
 سنـوات 3سنـتـان+ 

T=FG

بيولوجيا تطبيقية -كيمياء  10521

 139.22 35 رياضيات

 153.10 106 تجريبية علوم

مرحلة تحضيرية مندمجة )علمية(

 سنوات 3سنتان + 

T=FG

المعهد الـعـالــي للعلوم التطبـيـقـيـة 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة
(   ) 

مرحلة تحضيرية مندمجة )علمية( 30519

 134.42 49 رياضيات

 143.30 24 علوم تجريبية

 140.97 24 علوم التقنيةال

 145.21 24 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  ،فيها مرة واحدة مرحلة تحضيرية مندمجة تدوم سنتين يسمح بالرسوب (1)

إلى أحد الجذعين المشتركين:

: يسمح هذا الجذع بااللتحاق بداية من السنة الثانية بإحدى الشعب التالياة: إعالمياة صاناعية وتحكام ، (MPI)فيزياء وإعالمية  –رياضيات  ( أ

 إعالمية واتصاالت، هندسة البرمجيات. أدواتية  وصيانة صناعية، شبكات

: يساامح هااذا الجااذع بااللتحاااق بدايااة ماان الساانة الثانيااة بإحاادى الشااعبتين التاااليتين: كيمياااء صااناعية (CBA)بيولوجيااا تطبيقيااة  –كيمياااء  ( ب

 أوبيولوجيا صناعية.

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

عن طريق مناظرة تفتح للطلبة المسجلين في المرحلة التحضيرية المندمجة.

مالحظة : 

  يتم كل سنة، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحسب الحاجيات، ضبط قائمة الشعب المعنية بهذه المناظرة، عدد

 كل شعبة وشروط المشاركة ومعايير التقييم.البقاع المفتوحة بالنسبة إلى 

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

اإلجازة التطبيقية في ستّة اختصاصات مختلفة.

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

( سداسيات حيث 04المهندسين في االعالمية الصناعية أو هندسة البرمجيات. تدوم الدراسة بالمرحلة التحضيرية المندمجة العلمية أربعة )

ينا عاما في الرياضيات والفيزياء وااللكترونيم واالعالمية والعلوم االنسانية )انقليزية وفرنسية وحقوق يتلقى الطالب خالل السنة األولى تكو

 االنسان( ثم يتخصص في اإلعالمية واإلعالمية الصناعية خالل السنة الثانية.

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

% كحد أقصى( وبالنسبة لبقية الطلبة 80عليها خالل السنتين التحضيريتين للطلبة الذين اجتازوا بنجا  امتحان آخر السنة الثانية )في حدود 

الثانية من المرحلة التحضيرية يمكنهم الذين لم يتم التصريح بقبولهم لإللتحاق بمرحلة تكوين المهندسين والذين أتموا بنجا  السنة %( 20)

مواصلة الدراسة بالمعهد للحصول 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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مرحلـة تحضيـريـة )علـمـيــة(

 سنـوات 3سنـتـان+ 

T=FG 
 ( )

للدراسات الهندسية بتونسالمعهد التحضيري 

 جامعة تونس
10522

 فيزياء -رياضيات 

كيمياء  -فيزياء 

 140.10 251 رياضيات

 146.17 114 علوم تجريبية

 151.95 4 علوم اإلعالمية

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

 جامعة تونس المنار
11522

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 137.12 129 رياضيات

 147.57 59 علوم تجريبية

 153.52 2 علوم اإلعالمية

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

 جامعة قرطاج
20522

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 129.75 122 رياضيات

 139.45 56 علوم تجريبية

 139.69 2 علوم اإلعالمية

التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرتالمعهد 

 جامعة قرطاج
21522

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 118.00 162 رياضيات

 130.47 74 علوم تجريبية

 132.71 2 علوم اإلعالمية

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية 

 بالمنستير

 جامعة المنستير

30522
 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 128.15 187 رياضيات

 139.85 85 علوم تجريبية

 140.36 3 علوم اإلعالمية

كلية العلوم بالمنستير

جامعة المنستير
32522

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 115.55 96 رياضيات

 131.85 44 علوم تجريبية

 128.55 2 علوم اإلعالمية

للعلوم والتكنولوجيا بحمام المدرسة العليا 

 سوسة

 جامعة سوسة

33522
 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 117.00 101 رياضيات

 131.75 46 علوم تجريبية

 137.90 2 علوم اإلعالمية

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40522

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 124.12 158 رياضيات

 138.42 72 علوم تجريبية

 127.29 2 علوم اإلعالمية

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
41522

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 102.90 103 رياضيات

 117.47 47 علوم تجريبية

 127.89 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 و التكنولوجيا بقابس

 جامعة قابس

50522
 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 98.00 107 رياضيات

 111.00 49 علوم تجريبية

 115.65 2 علوم اإلعالمية

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة

 جامعة قفصة
60522

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 88.06 69 رياضيات

 105.50 31 علوم تجريبية

 98.10 2 علوم اإلعالمية

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

70522
 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 96.65 62 رياضيات

 112.82 28 علوم تجريبية

 119.00 2 علوم اإلعالمية

 رحلـة تحضيـرية علـمـيــةم

 فيزيا (  -)رياضيات

 سنـوات 3سنـتـان+ 

T=FG 
 ( )  

كلية العلوم للرياضيات والفيزيا  والطبيعيات 

 بتونس

 جامعة تونس المنار

فيزياء -رياضيات  12522

 127.40 65 رياضيات

 134.60 30 علوم تجريبية

 142.77 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بالمهدية 

 جامعة المنستير

فيزياء -رياضيات  31522

 106.85 98 رياضيات

 118.37 45 علوم تجريبية

 121.25 2 علوم اإلعالمية

مـرحلـة تحضيـرية علـمـيــة

كيميا (  -)فيزيا 

 سنـوات 3سنـتـان + 

T=FG 
 ( )  

العلوم للرياضيات والفيزيا  والطبيعيات كلية 

 بتونس

 جامعة تونس المنار

كيمياء -فيزياء  13522

 116.40 65 رياضيات

 136.47 30 علوم تجريبية

 136.28 2 علوم اإلعالمية

()    الشروط العامة للدراسة بالمراحل التحضيرية ولدخول مدارا الهندسة.21أنظر صفحة :
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مرحلة تحضيرية : 

 (1)بيولوجيا جيولوجيا 

 سنـوات 3سنـتـان+ 

T=FG  
 ( ) 

للدراسات التحضيرية في المعهد العالى 

 البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة

 جامعة قرطاج

بيولوجيا جيولوجيا 10832

 125.90 16 رياضيات

 120.97 140 علوم تجريبية

كلية العلوم للرياضيات والفيزيا  والطبيعيات 

 بتونس

جامعة تونس المنار

بيولوجيا جيولوجيا 11832

 121.90 6 رياضيات

 131.02 57 تجريبيةعلوم 

بتونس الطبية للتكنولوجيات العالي المعهد

 جامعة تونس المنار
بيولوجيا جيولوجيا 12832

 122.42 6 رياضيات

 125.52 50 علوم تجريبية

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

 جامعة قرطاج
بيولوجيا جيولوجيا 20832

 115.22 9 رياضيات

 113.95 82 تجريبيةعلوم 

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 بيولوجيا جيولوجيا40832

 110.40 9 رياضيات

 109.75 81 علوم تجريبية

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
 بيولوجيا جيولوجيا41832

 103.70 7 رياضيات

 104.12 65 علوم تجريبية

العالي للعلوم التطبيقيةالمعهد 

 و التكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

 بيولوجيا جيولوجيا50832

 98.25 6 رياضيات

 104.02 53 علوم تجريبية

مرحلة تحضيرية )تكنولوجيا( 

 سنـوات 3سنـتـان+ 

T=FG 
 ( )

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

 جامعة تونس المنار
 140.83 224 علوم التقنيةال تكنولوجيا10532

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

 جامعة قرطاج
 136.02 125 علوم التقنيةال تكنولوجيا20532

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية 

 بالمنستير

 جامعة المنستير

 133.72 210 علوم التقنيةال تكنولوجيا30532

للدراسات الهندسية بصفاقسالمعهد التحضيري 

 جامعة صفاقس
 133.23 108 علوم التقنيةال تكنولوجيا40532

المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

 124.67 63 علوم التقنيةال تكنولوجيا50532

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة

 جامعة قفصة
 109.45 59 علوم التقنيةال تكنولوجيا60532

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

 122.67 45 علوم التقنيةال تكنولوجيا70532

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

 المدرسة الوطنية للطب البيطري  (1)

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

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

خالل السنة الجامعية المعنيوة طبقا للشروط التالية: هذه المناظرات

 :بالنسبة للمناظرات باالختبارات الكتابية 

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

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

 :بالنسبة للمناظرات بالملفات

وا بنجا  وبدون امهال السنة الثانية في نظام 'إمد' من االجازة األساسية في علوم الحياة أو االجازة األسا - سية في للطلبة األوائل الذين أتمو

 جيولوجيا" بكليات العلوم. –علوم الطبيعة والتطبيقات "بيولوجيا 

وا بنجا  السنة الثانية وبدون رسوب بالمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية شعبة "بيولوجيا  -  جيولوجيا". –الطلبة األوائل الذين أتمو
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نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

الـطــب 

سنوات ( 08) 

T=FG

كلية الطب بتونس

جامعة تونس المنار
طب 10700

 162.05 123 رياضيات

 173.50 228 علوم تجريبية

 163.39 2* بكالوريات أخرى

كلية الطب بالمنستير

جامعة المنستير
طب 30700

 160.00 62 رياضيات

 171.20 116 علوم تجريبية

 161.86 2* بكالوريات أخرى

كلية الطب بسوسة

جامعة سوسة
طب 31700

 156.90 67 رياضيات

 168.95 126 علوم تجريبية

 155.95 2* بكالوريات أخرى

كلية الطب بصفاقس

جامعة صفاقس
طب 40700

 157.12 62 رياضيات

 167.72 116 تجريبيةعلوم 

 155.13 2* بكالوريات أخرى

الـصـيــــدلــــة 

 سنوات ( 06) 

T=FG 

كلية الصيدلة بالمنستير

 جامعة المنستير
صيدلة 30701

 149.10 51 رياضيات

 162.32 95 علوم تجريبية

 149.73 2* بكالوريات أخرى

طـــب األسـنـــان 

 سنوات( 06) 

T=FG

كلية طب األسنان بالمنستير

 جامعة المنستير
طب أسنان 30702

 152.85 51 رياضيات

 164.42 95 علوم تجريبية

 151.24 2* بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية

في التبـنـيـج واإلنعاش

 سنوات )أمد( 03

T=FG

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
 التبنيج واإلنعاش10740

 149.96 8 رياضيات

 165.90 33 علوم تجريبية

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
 التبنيج واإلنعاش30740

 146.02 6 رياضيات

 162.20 24 علوم تجريبية

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
 التبنيج واإلنعاش40740

 155.84 6 رياضيات

 166.89 24 علوم تجريبية

اإلجازة التطبيقية 

في التصوير الطبي 

والمداواة باألشعة

 سنوات )أمد( 03

T=FG

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
 التصوير الطبي والمداواة باألشعة10741

 141.42 7 رياضيات

 155.76 30 علوم تجريبية

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
التصوير الطبي والمداواة باألشعة 30741

 137.20 6 رياضيات

 149.23 24 علوم تجريبية

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
والمداواة باألشعةالتصوير الطبي  40741

 137.86 6 رياضيات

 150.12 22 علوم تجريبية

اإلجازة التطبيقية 

في حفظ الصحة

 سنوات )أمد( 03

T=FG

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
حفظ صحة  10742

 92.22 4 (*آداب )

 106.15 3 رياضيات

 126.42 7 علوم تجريبية

 111.07 3 رياضة

 اإلجازة التطبيقية

في البيولوجيا الطبية

 سنوات )أمد( 03

T=FG

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
البيولوجيا الطبية 10743

 135.43 6 رياضيات

 155.60 24 علوم تجريبية

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
البيولوجيا الطبية 30743

 130.67 7 رياضيات

 147.75 27 علوم تجريبية

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
البيولوجيا الطبية 40743

 128.05 6 رياضيات

 149.18 22 علوم تجريبية

اإلجازة التطبيقية

في تقويم النطق
 )أمد(سنوات  03

T=FG

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
تقويم النطق 10745

 96.33 12 (*آداب )

 128.55 3 رياضيات

 146.70 12 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية

في  مبحث وتدريم القدم
 سنوات )أمد( 03

T=FG

بسوسةالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة سوسة
مبحث وتدريم القدم 30739

 117.10 5 رياضيات

 133.05 13 علوم تجريبية

 113.50 2 علوم التقنيةال

يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير  2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة 

علوم الحياة واألرض مادة اختيارية إجبارية   (*)
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الطبي ة وشبه الطبي ةالعلوم        7

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

اإلجازة التطبيقية

في العالج الطبيعي 
 سنوات )أمد( 03

T=FG  

التربية البدنية إجبارية

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
العالج الطبيعي 30744

 149.29 30 علوم تجريبية

 150.42 3* بكالوريات أخرى

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
العالج الطبيعي 40744

 141.72 14 علوم تجريبية

 146.70 2* بكالوريات أخرى

اإلجازة التطبيقية 

البشريةفي التغذية 
 سنوات )أمد( 03

T=FG

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
التغذية البشرية 10747

 138.40 28 علوم تجريبية

 132.77 3* بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية 

في اختصاص نظاراتي
 سنوات )أمد( 03

T=FG

بصفاقسالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 

 جامعة صفاقس
نظاراتي 40749

 114.87 6 رياضيات

 136.57 9 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

في األدواتية الجراحية

 سنوات )أمد( 03

T=FG

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
األدواتية الجراحية 10750

 136.42 8 رياضيات

 149.18 33 تجريبيةعلوم 

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة

 جامعة سوسة
األدواتية الجراحية 30750

 132.11 5 رياضيات

 143.13 22 علوم تجريبية

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
األدواتية الجراحية 40750

 133.80 6 رياضيات

 144.50 22 تجريبيةعلوم 

اإلجازة التطبيقية 

في العالج الوظيفي
 سنوات )أمد( 03

T=FG

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
العالج الوظيفي 10751

 130.80 15 علوم تجريبية

 124.50 2 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية 

في صـنـع بدائل األسـنـان

 سنوات )أمد( 03

T=FG

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
صـنـع بدائل األسـنـان 30752

 99.09 3 آداب )*(

 131.27 3 رياضيات

 140.10 21 علوم تجريبية

 127.32 3رياضة 

 اإلجازة التطبيقية 

في تركيب واستعمال آلة السمع
 سنوات )أمد( 03

T=FG

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 )إجازة لات بناء مشترك مع المعهد العالي

 للتكنولوجيات الطبية بتونس( 

 جامعة تونس المنار

تركيب واستعمال آلة السمع 10753

 116.90 3 رياضيات

 135.05 14 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية

في الرعـايـة الصحية لألطفال 

 سنوات )أمد( 03

T=FG

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
الرعـايـة الصحية لألطفال 10754

 134.15 3 رياضيات

 143.99 24 علوم تجريبية

 119.83 3 بكالوريات أخرى

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة

 جامعة سوسة
الصحية لألطفالالرعـايـة  30754

 122.77 3 رياضيات

 139.74 22 علوم تجريبية

 134.15 3 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية

في العالجات العامة للمسنين 

 سنوات )أمد( 03

T=FG

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
العالجات العامة للمسنين 40758

 94.25 7 آداب )*(

 108.55 7 رياضيات

 126.87 13 علوم تجريبية

 102.00 2 رياضة

 اإلجازة التطبيقية

في الرعاية الصحية اإلستعجالية

 سنوات )أمد( 03

T=FG

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة

 جامعة سوسة
الرعاية الصحية اإلستعجالية 30760

 125.37 3 رياضيات

 135.87 21 تجريبيةعلوم 

 139.00 3 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية

صنع اآلالت المقومة لألعضا في 

 سنوات )أمد( 03

T=FG

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
صنع اآلالت المقومة لألعضاء 10764

 117.80 2 رياضيات

 132.62 14 علوم تجريبية

 110.85 2 العلوم التقنية

علوم الحياة واألرض مادة اختيارية إجبارية   (*)
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العلوم الطبي ة وشبه الطبي ة       7

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

 اإلجازة التطبيقية 

التمريض )إناث(في علوم 

 سنوات )أمد( 03

() 

T=FG  

التربية البدنية إجبارية

المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس

 جامعة تونس المنار
علوم التمريض 10797

 109.43 2 آداب )*(

 136.50 8 رياضيات

 148.83 44 علوم تجريبية

 151.05 2رياضة 

بسوسةالمعهد العالي لعلوم التمريض 

 جامعة سوسة
علوم التمريض 30797

 104.64 2 آداب )*(

 126.44 7 رياضيات

 140.70 40 علوم تجريبية

 144.74 2رياضة 

المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس

 جامعة صفاقس
علوم التمريض 40797

 106.38 2 آداب )*(

 132.43 7 رياضيات

 140.46 40 علوم تجريبية

 129.75 2رياضة 

المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس

 جامعة قابس
علوم التمريض 50797

 100.76 2 آداب )*(

 127.57 6 رياضيات

 134.71 34 علوم تجريبية

 131.76 2رياضة 

المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف

 جامعة جندوبة
علوم التمريض 80797

 106.72 2 )*( آداب

 118.50 6 رياضيات

 135.37 36 علوم تجريبية

 131.88 2رياضة 

 اإلجازة التطبيقية 

في علوم التمريض  )ذكور(

 سنوات )أمد( 03

() 

T=FG  

التربية البدنية إجبارية

المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس

 جامعة تونس المنار
علوم التمريض 11797

 91.05 2 )*(آداب 

 117.77 8 رياضيات

 131.18 44 علوم تجريبية

 136.87 2رياضة 

المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة

 جامعة سوسة
علوم التمريض 31797

 104.26 2 آداب )*(

 108.76 7 رياضيات

 123.27 40 علوم تجريبية

 139.10 2رياضة 

لعلوم التمريض بصفاقسالمعهد العالي 

 جامعة صفاقس
علوم التمريض 41797

 89.48 2 آداب )*(

 120.74 7 رياضيات

 114.92 40 علوم تجريبية

 145.48 2رياضة 

المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس

 جامعة قابس
علوم التمريض 51797

 100.54 2 آداب )*(

 107.07 6 رياضيات

 113.15 34 تجريبيةعلوم 

 141.97 2رياضة 

المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف

 جامعة جندوبة
علوم التمريض 81797

 99.16 2 آداب )*(

 113.09 6 رياضيات

 111.25 36 علوم تجريبية

 125.25 2رياضة 

اإلجازة التطبيقية 

في التولـيــد

 سنوات )أمد( 03

T=FG 

بالفتيات()خاص 

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
التولـيــد 10799

 136.39 3 رياضيات

 157.71 27 علوم تجريبية

 151.88 3 بكالوريات أخرى *

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
التولـيــد 30799

 134.98 3 رياضيات

 149.82 24 علوم تجريبية

 130.46 3 بكالوريات أخرى *

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
التولـيــد 40799

 136.15 3 رياضيات

 154.26 22 علوم تجريبية

 130.32 3 بكالوريات أخرى *

 اإلجازة التطبيقية

في الصحة والسالمة المهنية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية 

 بتونس 

 قرطاج جامعة

10547 
 مكلف بحفظ الصحة

 مكلف بالجودة

 118.52 10 علوم تجريبية

 98.80 9 اقتصاد وتصرف

 109.27 3 علوم التقنيةال

 علوم الحياة واألرض مادة اختيارية إجبارية     )*( 

(أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  )   (.10)صفحة

يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير  2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة 
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علوم فالحية وبيوتكنولوجيا وبيئة       8

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

 اإلجازة التطبيقية 

في علوم وتقنيات الغابات
 سنوات )أمد( 3

T=FG

معهد الغابات والمراعي بطبرقة

 جامعة جندوبة
80843

 علوم وتقنيات الغابات

 تثمين الموارد الغابية

 السياحة و البيئة

 73.75 45 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

في تقنيات اإلنتاج الفالحي
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المدرسة العليا للفالحة بالكاف

 جامعة جندوبة
تقنيات اإلنتاج الفالحي 80844

 79.54 10 رياضيات

 89.55 40 علوم تجريبية

اإلجازة التطبيقية في البستنة
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

 جامعة سوسة  

)◙( 

البستنة 30845

 88.74 6 رياضيات

 97.15 22 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

في تهيئة الفضا ات 
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

 جامعة سوسة  

)◙( 

تهيئة الفضاءات 30853

 86.89 7رياضيات 

 90.47 13علوم تجريبية 

 100.71 2 بكالوريات أخرى

اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيا 

الصيد البحري وتربية األحيا 

المائية
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للصيد البحري وتربية األحيا 

المائية ببنزرت

 جامعة قرطاج

20846
 المائية الصيد البحري و تربية األحياء

 التبريد و تثمين المنتوجات المائية

 83.22 15 رياضيات

 79.01 60 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

في الصناعات واألساليب الغذائية
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس

 قرطاج جامعة
الصناعات واألساليب الغذائية 10840

 102.37 3 رياضيات

 109.80 27 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

في الصناعات الغذائية والتغذية
 سنوات )أمد( 3

T=FG

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
الصناعات الغذائية 60848

 - 6 رياضيات

 71.46 50 علوم تجريبية

اإلجازة التطبيقية في اإلنتاج 

 والموارد العلفيةالحيواني 
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المدرسة العليا للفالحة بماطر

 جامعة قرطاج
 77.91 45 علوم تجريبية اإلنتاج الحيواني والموارد العلفية20849

 اإلجازة التطبيقية 

في البيوتكنولوجيا الطبية
 سنوات )أمد( 3

T=FG

بتونس الطبية للتكنولوجيات العالي المعهد

 المنارجامعة تونس 
10545

 اإلنتاج البيوطبي

 التشخيص البيوطبي

 107.87 10 رياضيات

 117.50 40 علوم تجريبية

اإلجازة التطبيقية 

في علوم التغذية
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس
التغذية والهندسة الغذائية 40544

 90.4 6 رياضيات

 105.00 36 تجريبيةعلوم 

اإلجازة التطبيقية 

في البيوتكنولوجيا 

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت 

 جامعة منوبة 
10546

 البيتكنولوجيا المطبقة في القطاع الصيدلي

 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة

 103.65 11 رياضيات

 111.20 43 علوم تجريبية

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية 

 بتونس 

 جامعة تونس المنار 

11546

 بيوتكنولوجيا نباتية

 مراقبة واستغالل الكائنات الدقيقة

 مراقبة جودة المواد الغذائية

 إدارة ونظم الجودة

 101.60 18 رياضيات

 111.11 72 علوم تجريبية

كلية العلوم ببنزرت

جامعة قرطاج
 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة20546

 98.31 5 رياضيات

 108.95 19 علوم تجريبية

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

 جامعة المنستير
30546

 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة

 بيوتكنولوجيا بحرية وتربية الكائنات المائية

 التحليل والتشخيص البيولوجي

 95.97 12 رياضيات

 111.75 49 علوم تجريبية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالمهدية 

 جامعة المنستير

 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة31546

 94.15 9 رياضيات

 106.85 36 علوم تجريبية

بالسكن الجامعي الفالحية بشط مريمللعلوم ال يتمتع الطلبة الذكور الموجهون للمعهد العالي   (◙)
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علوم فالحية وبيوتكنولوجيا وبيئة       8

التخصصاتالرمزالـمؤسســة والجامعةاإلجازات والمقاييس
نوع

البكالوريا

طاقة

االستيعاب

مجموع

آخر موجه

2017

اإلجازة التطبيقية 

في البيوتكنولوجيا 

 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس
40546

 التحليل والتشخيص البيولوجي

 مراقبة واستغالل الكائنات الدقيقة

 مراقبة جودة المواد الغذائية 

 بيوتكنولوجيا نباتية

 86.38 7رياضيات 

 112.62 30علوم تجريبية 

كلية العلوم بصفاقس

جامعة صفاقس
مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة  41546

 90.60 4رياضيات 

 107.37 17 علوم تجريبية 

المعهد العالي للبيولوجيا  التطبيقية بمدنين 

 جامعة قابس
مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة 50546

 83.04 15 رياضيات

 94.12 60علوم تجريبية 

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

 جامعة جندوبة
80546

 بيتوتكنولوجيا حيوانية

 بيوتكنولوجيا نباتية

 77.33 15 رياضيات

 78.60 59 علوم تجريبية

 التطبيقية اإلجازة

المحيط حماية في

 سنوات )أمد( 3

T=FG

والفيزيا  للرياضيات العلوم كلية

بتونس الطبيعيات و 

 جامعة تونس المنار

10600
 والسياحة البيئيةالتراث الطبيعي 

 التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها

 93.42 5 رياضيات

 99.13 31 علوم تجريبية

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية 

 بتونس 

 جامعة تونس المنار

11600
 التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها

 معالجة النفايات وتثمينها

 86.26 14 رياضيات

 91.72 77 علوم تجريبية

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة 

 ببرج السدرية

 قرطاج  جامع

12600
 معالجة النفايات وتثمينها

 تكنولوجيا المحيط

 94.69 4 رياضيات

 87.89 23 علوم تجريبية

كلية العلوم ببنزرت

جامعة قرطاج
المائيةالمراقبة البيولوجية في األوساط  20600

 85.86 4 رياضيات

 89.97 20 علوم تجريبية

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس
معالجة النفايات وتثمينها 40600

 93.04 4 رياضيات

 79.12 22 علوم تجريبية

المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين

 جامعة قابس
50600

 البيولوجية و تثمينهاالتصرف في الموارد 

 تكنولوجيا المحيط

- 11 رياضيات

 80.92 64 علوم تجريبية

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

 جامعة جندوبة
التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها 80600

 88.71 5 رياضيات

 81.95 31 علوم تجريبية

  التطبيقية اإلجازة

البيئةفي فيزيا  وكيميا  
 سنوات )أمد( 3

T=FG

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة 

 ببرج السدرية

 قرطاج  جامع

فيزياء وكيمياء البيئة 10620

 94.37 5 رياضيات

 94.12 22 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

في الهندسة البيوطبية

 سنوات )أمد( 3

T=FG

الطبية بتونس  للتكنولوجياتالمعهد العالي 

 جامعة تونس المنار
10759

 التصوير الطبي

 األدواتية البيوطبية

 إعالمية طبية

 األنظمة اإللكترونية المحمولة

 117.12 8 رياضيات

 131.02 66علوم تجريبية 

 127.48 19 علوم التقنيةال

 112.09 2عالمية علوم اإل

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس 
40759

 التصوير البيوطبي

 اآلالت البيوطبية

 122.14 3 رياضيات

 121.17 29علوم تجريبية 

 121.39 8 علوم التقنيةال

 113.38 2علوم اإلعالمية 

أو حسب نوع البكالوريا حسب 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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قائمة الشعب التي يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي  1.8
الشعب الرمز الشعب الرمز

اإلجازة األساسية في الفيزياء والكيمياء اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة العربية 502 101 

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

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

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

األحياءاإلجازة األساسية في علوم  واآلداب والحضارة اإليطاليةاإلجازة األساسية في اللغة  509 105 

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

الحياة والمحيطاإلجازة األساسية في علوم  روبولوجيا االجتماعية والثقافيةتاإلجازة األساسية في االن 512 118 

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

اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية اإلجازة األساسية في الفـلســفــة 523 122 

اإلجازة األساسية في اإللكترونيم والكهروتقنية واآللية اإلجازة األساسية في التاريخ 525 123 

اإلجازة األساسية في الهندسة الميكانيكية اإلجازة األساسية في الجغرافيا 530 124 

اإلجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا اإلجازة األساسية  في العلوم اإلسالمية 546 138 

القياسات الفيزيائية واألدواتيةاإلجازة التطبيقية في  اإلجازة التطبيقية في الفرنسية 550 148 

فيزياء المواداإلجازة التطبيقية في  اإلجازة التطبيقية في اإلنقليزية 551 149 

اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيا اإلعالمية اإلجازة التطبيقية في اإلسبانية  566 154 

اإلجازة التطبيقية في الهندسـة المدنية اإلجازة التطبيقية في اإليطالية 568 155 

في الهندسـة الميكانـيـكـيـة اإلجازة التطبيقية اإلجازة التطبيقية في األلمانية 570 156 

اإلجازة التطبيقية في الهندسـة الكهـربـائـيــة حفظ الممتلكات الثقافية وترميمهااإلجازة التطبيقية في  571 161 

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

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

اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية الصناعية علم اآلثار وتاريخ الفناإلجازة األساسية في  585 166 

اإلعالميةاإلجازة التطبيقية في الشبكات  اإلجازة التطبيقية في  اآلثار 587 167 

اإلجازة التطبيقية في الكيمياء اإلجازة التطبيقية في الجـغــرافـيا 595 168 

اإلجازة التطبيقية في هندسة األساليب اإلجازة التطبيقية في التراث  597 170 

حماية المحيطاإلجازة التطبيقية في  اإلجازة األساسية في الموسيقى و العلوم الموسيقية  600 201 

اإلجازة التطبيقية في الطاقية اإلجازة األساسية في الفنون التشكيلية 603 202 

اإلجازة األساسية في علوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلجازة األساسية في التصميم 605 207 

اإللكترونيم والكهروتقنية واآلليةاإلجازة التطبيقية في  اإلجازة التطبيقية في التصميم 629 241 

اإلجازة التطبيقية في اإللكتروميكانيم اإلجازة التطبيقية في الفنون التشكيلية 671 249 

اإلجازة التطبيقية في الهندسة اللوجستية اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية 672 261 

في الـتـبـنـيـج واإلنعاشاإلجازة التطبيقية  اإلجازة األساسية في القانون 740 301 

اإلجازة التطبيقية في التصوير الطبي والمداواة باألشعة اإلجازة األساسية في إعالمية التـصـرف 741 311 

اإلجازة التطبيقية في البيولوجيا الطبية اإلجازة األساسية في االقتصاد 743 312 

التطبيقية في العالج الطبيعياإلجازة  اإلجازة األساسية في التصرف 744 318 

اإلجازة التطبيقية في األدواتية الجراحية اإلجازة التطبيقية في القانون 750 341 

اإلجازة التطبيقية في الرعـايـة الصحية لألطفال اإلجازة التطبيقية في التصرف 754 366 

البيوطبية اإلجازة التطبيقية في الهندسة اإلجازة التطبيقية في االقتصاد  759 386 

إناث( واإلجازة التطبيقية في علوم التمريض)لكور اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال 797 391 

اإلجازة التطبيقية في الـتــولـيـــد اإلجازة التطبيقية في التسويق 799 392 

الجيولوجية والمحيطاإلجازة التطبيقية في الموارد  اإلجازة األساسية في التربية البدنية  841 450 
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قائمة الشعب التي ال يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي  2.8
الشعبة الرمز الشعبة الرمز

مرحلة تحضيرية مندمجة )علمية( 519 األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة الروسيةاإلجازة  107 

اإلجازة األساسية في علوم األرض والكون 511 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة الصينية 108

فيزياء و إعالمـيـة  -مرحلة تحضيرية مندمجة: رياضيات 520 اإلجازة التطبيقية في لغة اإلشارات 119

بـيـولوجيا تطبيقية  -تحضيرية مندمجة: كـيـمـيـاء مرحلة  اإلجازة األساسية  في علم النـفـــس 521 121

علمية((مرحلة تحضيرية  اإلجازة األساسية  في تاريخ الفن 522 125

(تكنولوجيا(مرحلة تحضيرية  139 اإلجازة األساسية في العلوم الشرعية  532

التغذيةاإلجازة التطبيقية في علوم  اإلجازة التطبيقية في الترجمة 544 147

اإلجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا الطبية 150 اإلجازة التطبيقية في تدريس اللغة االنقليزية في التعليم األساسي 545

اإلجازة التطبيقية في الصحة والسالمة المهنية اإلجازة التطبيقية في الروسية 547 153

التطبيقية في التدخل االجتماعياإلجازة  162 اإلجازة األساسية في مناهج و تقنيات علم اآلثار 548

اإلجازة التطبيقية في الرياضيات 169 اإلجازة التطبيقية في التاريخ والتقنيات السمعية البصرية 552

اإلجازة التطبيقية في الهندسة البحرية 171 الثقافياإلجازة التطبيقية في التراث  572

اإلجازة التطبيقية في هندسة النسيج 172 اإلجازة التطبيقية في التراث والتقنيات السمعية البصرية 574

اإلجازة التطبيقية في تقنيات اللف 173 اإلجازة التطبيقية في الزخرفة التراثية وتقنياتها 575

اإلجازة التطبيقية في إعالمية القرار  190 إختصاص عربية -آداب ولغات  مرحلة تحضيرية 578

اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيات النقل واللوجيستيم 580 إختصاص فرنسية -مرحلة تحضيرية آداب ولغات  191

اإلجازة األساسية في علوم النقل واللوجستيم 582 إختصاص إنقليزية -مرحلة تحضيرية آداب ولغات  192

االعالمية شبكات واتصاالتاإلجازة التطبيقية في  مرحلة تحضيرية علوم انسانية : إختصاص تاريخ 586 193

في هندسة األساليب اإلجازة األساسية مرحلة تحضيرية علوم انسانية : إختصاص جغرافيا 596 194

اإلجازة التطبيقية في الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة 604 إختصاص فلسفةمرحلة تحضيرية علوم انسانية :  195

اإلجازة األساسية في االعالمية واالتصاالت 606 اإلجازة األساسية في المسر   و فنون العرض 200

اإلجازة التطبيقية في الصحافة الهندسة المعمارية  611 203 

اإلجازة التطبيقية في االتصال اإلجازة األساسية في علوم اإلعالم واالتصال 612 220

التطبيقية في علوم وتقنيات المياه اإلجازة اإلجازة التطبيقية في تقنيات المسر   و فنون العرض 615 235

اإلجازة التطبيقية في تقنيات التنقيب 616 اإلجازة التطبيقية في اإلنشاء والتعمير 244

اإلجازة التطبيقية في فيزياء وكيمياء البيئة 620 إلتقاط الصوتاإلجازة التطبيقية في تقنيات  246

اإلجازة التطبيقية في الفن والوسائل الوسائطية  622 هندسة الصوت والتكنولوجيات الحديثةاإلجازة التطبيقية في  247 

الفنون والوساطةاإلجازة التطبيقية في  اإلجازة التطبيقية في فنون التراث اإلسالمي 623 260

الطب والسمعي البصري اإلجازة التطبيقية في السينما 700 265 

الـصـيــــدلــــة علوم وتقنيات السمعي البصرياإلجازة التطبيقية في  701 266 

طـــب األسـنـــان اإلجازة األساسية في االقتصاد والمالية االسالمية 702 313

اإلجازة التطبيقية في مبحث وتدريم القدم 739 اإلجازة التطبيقية في القانون االجتماعي 345

اإلجازة التطبيقية في حفظ الصحة 742 اإلجازة األساسية في الخدمة االجتماعية 355

اإلجازة التطبيقية في تقويم النطق 745 اإلجازة التطبيقية في التصرف في تكنولوجيات المعلومات واالتصال 360

اإلجازة التطبيقية في التغذية البشرية 747 المعلوماتاإلجازة األساسية في علوم  361 

اإلجازة التطبيقية في اختصاص نظاراتي 749 اإلجازة التطبيقية في التصرف اإللكتروني في المعلومات و الوثائق 362

اإلجازة التطبيقية في العالج الوظيفي 751 اإلجازة التطبيقية في التوثيق و علوم المكتبات واألرشيف  363

األسـنـان اإلجازة التطبيقية في صـنـع بدائل 752 اإلجازة التطبيقية في التصرف في المؤسسات الفالحية 372

اإلجازة التطبيقية في تركيب واستعمال آلة سمع 753 باكالوريوا أعمال 377 

اإلجازة التطبيقية  في العالجات العامة للمسنين 758 اإلجازة التطبيقية في المالية االسالمية 393

الرعاية الصحية االستعجالية  اإلجازة التطبيقية في اإلجازة األساسية  في التصرف في النظم الصناعية 760 395

صنع اآلالت المقومة لألعضاءاإلجازة التطبيقية في  اإلجازة التطبيقية في التنشيط  السياحي 764 440

جيولوجيا  -مرحلة تحضيرية : بيولوجيا  832 

المياهاإلجازة األساسية في علوم  اإلجازة التطبيقية في التنشيط  833 441

اإلجازة األساسية في الماء والمحيط 834 اإلجازة التطبيقية في التنشيط السياحي والثقافي 442

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

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

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

اإلجازة التطبيقية في البـسـتـنة 845 السياحيةاإلجازة التطبيقية في التنمية واإلدارة  451

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

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

الغذائية والتغذيةاإلجازة التطبيقية الصناعات  848 اإلجازة التطبيقية في المرافقة التربوية للطفل 471

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

اإلجازة التطبيقية في تهيئة الفضاءات 853 التربية والتعليماالجازة التطبيقية في  477 
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المؤسسات الخاصة للتعليم للعالي   3.8
الشهاداتالمؤسسات

مدة 

الدراسة

 الكلية الخاصة بمنبليزير 

تونس 1073مونبليزير   –نهج أبو بكر البكري 

 71 902 323الهاتف : 
 71 904 425الفاكس : 

 www.umt.ens.tnموقع الواب: 

سنوات  3التسويق(اإلجازة األساسية في التصرف )المسالم: المحاسبة، المالية، 
)إمـد( اإلجازة األساسية في القانون الخاص

سنتانمرحلة تحضيرية مندمجة )اختيار: رياضيات وفيزياء، إعالمية(

 المعهد الخاص للدراسات العليا بتونس

تونس 1002   -شارع يوغرطة ميتوال فيل  3
  71 844 136  - 71 841 855الهاتف: 

  71 842 747الفاكس:  

 www.ihet.ens.tnموقع الواب: 

اإلجازة األساسية في التصرف ) المسالم : محاسبة، إدارة أعمال، التسويق، المالية، الدراسات العليا التجارية(

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة األساسية في االقتصاد ) النقد والمالية والبنم(

اإلجازة األساسية في القانون الخاص

األساسية في القانون العاماإلجازة 

اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف

اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية  )اإلعالمية والملتيميديا(

اإلجازة التطبيقيـة في االقتصاد والمالية الدولية ) تقنيات التجارة الدولية(

اإلجازة التطبيقيـة في التسويق ) اتصال إشهاري(

اإلجازة التطبيقيـة في قانون المؤسسة واألعمال

اإلجازة التطبيقيـة في إدارة األعمال )التصرف الفندقي والسياحي(

اإلجازة التطبيقيـة في المحاسبة )المسالم : تقنيات المحاسبة والمالية ، تدقيق ورقابة داخلية(

والبنم والتأمين(اإلجازة التطبيقيـة في هندسة المخاطر )المالية 

اإلجازة التطبيقيـة في الهندسة االقتصادية والمالية

اإلجازة التطبيقيـة في البنوك والتأمين

اإلجازة التطبيقيـة في التصرف في الجودة 

اإلجازة التطبيقيـة في التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

الموارد البشريةاإلجازة التطبيقيـة في التصرف في 

اإلجازة التطبيقيـة في الشبكات اإلعالمية

المعهد العالي الخاص للتقنيات والعلوم المتقدمة بالجنوب   صفاقـس

 صفاقس 3002  -74أوت نهج سعيد أبو بكر عدد  5شارع 
 74  225 665الهاتف : 

  74 226 918الفاكس : 

 www.ipsas-ens.netموقع الواب : 

سنوات  3التطبيقيـة في إعالمية التصرفاإلجازة 
)إمـد( اإلجازة التطبيقيـة في االلكتروميكانيم

سنتانمرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )اختيار: فيزياء وكيمياء، رياضيات وفيزياء، تكنولوجيا(

سنوات 6الشهادة الوطنية لمهندا معماري

 والتصرفالكلية الخاصة للقانون واالقتصاد 

تونس 1002 –مكرر شارع خير الدين باشا  32

 71902811الهاتف : 
 71782260الفاكس :   

 www.ult-tunisie.comموقع الواب:  

اإلجازة األساسية في التصرف )المسالم : المالية، الدراسات العليا التجارية( 

سنوات  3

)إمـد(
اإلجازة األساسية في  إعالمية التصرف

األساسية في القانون العام اإلجازة

المعهد العالي الخاص للتقنيات المتعددة

 تونس 1002 –شارع لوي براي  36
 71902491الهاتف : 

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

اإلجازة التطبيقيـة في الهندسة المدنية )أشغال عامة(

سنوات  3
)إمـد(

الهندسة االلكتروميكانيكيةاإلجازة التطبيقيـة في 

اإلجازة التطبيقيـة في اإللكترونيم واإللكترونية واإللكتروتقنية و اآللية

الكيمياء الدقيقة( -اإلجازة التطبيقيـة في الكيمياء )الكيمياء الصناعية 

األغذية وحفظ الصحة(مراقبة جودة  -اإلجازة التطبيقيـة في البيوتكنولوجيا )التحليل والتشخيص البيولوجي 

سنتانمرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )اختيار: فيزياء وكيمياء، رياضيات وفيزياء، بيولوجيـا وجيولوجيا(

سنوات 6الشهادة الوطنية لمهندا معماري

مدرسة قرطاج العليا الخاصة للعلوم والهندسة

 أريانة 2036شارع فطومة بورقيبة سكرة 

 70 858 117الهاتف : 

 70 858 125الفاكس : 

 www.utctunisie.comموقع الواب :  

سنوات 6الشهادة الوطنية لمهندا معماري

مدرسة قرطاج العليا الخاصة إلدارة األعمال

أريانة 2036شارع فطومة بورقيبة سكرة 
 70 858 117الهاتف :  

 70 858 125الفاكس :  

 www.utctunisie.comموقع الواب :  

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

)إمـد(
اإلجازة التطبيقيـة في إدارة األعمال  
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الشهاداتالمؤسسات
مدة 

الدراسة

بتـونسالمدرسة العليا الدوليـة الخـاصة 

تونس  -الشرقية  2035   -نهج المعادن 48
 71 809 000الهاتف:  

 71 809 016الفاكس: 
 www.uitunis.comموقع الواب: 

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

سنوات  3
)إمـد(

اإلجازة األساسية في القانون الخاص

القانون العاماإلجازة األساسية في 

اإلجازة التطبيقيـة في اإلعالمية )تكنولوجيا المعلوماتية(

اإلجازة التطبيقيـة في الشبكات اإلعالمية )إدارة الشبكات والخدمات(

اإلجازة التطبيقيـة في اإلعالمية الصناعية )صيانة النظم اإلعالمية(

 والتكنولوجيـاالمدرسـة العليـا الخـاصة للهندسـة 
 2088القطب التكنولوجي بالغزالة   –IIالمنطقة الصناعية شطرانة 

 أريانة

 70 685 685الهاتف: 

 70 685 454الفاكس: 
 www.esprit.ens.tnموقع الواب: 

سنتانمرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ) رياضيات وفيزياء(

 المدرسة العليا الخاصة للطيران والتكنولوجيا

 تونس قرطاج 2035 – 2الشرقية  –نهج المعمل  15
 71 940 422الهاتف:  

 71 940 430الفاكس: 

 www.esat.ens.tnموقع الواب: 

اإلجازة التطبيقية في ميكانيم السيارات
سنوات  3

)إمـد(

سنتانمرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ) رياضيات وفيزياء(

اإلدارية والتجارية بصفاقسالمدرسة العليا الخاصة للدراسات 

 صفاقس 3000عمارة الفندري، شارع الجزائر 
 74  222 550الهاتف :  

 74 223 505الفاكس : 

 www.eseac.ens.tnموقع الواب:  

اإلجازة األساسية في التصرف )المسالم: الدراسات التجارية العليا، المحاسبة، المالية، إدارة األعمال، التسويق(

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة األساسية في االقتصاد )النقد والمالية والبنم(

اإلجازة التطبيقيـة في االقتصاد والمالية الدولية )تقنيات التجارة الدولية(

اإلجازة التطبيقيـة في التسويق )اتصاالت اشهارية(

اإلجازة التطبيقيـة في المحاسبة )التدقيق والمراقبة الداخلية(

المدرسة العليا الخاصة  للهندسة المعمارية والسمعي البصري 

 والتصميم

 تونس 1005العمران  –نهج بودلير  1

 71 957 004الهاتف : 
 71 957 028الفاكس : 

 www.esad.tnموقع الواب :  

اإلجازة التطبيقيـة في تصميـم الصـورة )المسالم : إشهار خطي، فن تحريم الصورة(

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة التطبيقيـة في تصميـم الفضـاء )هندسة داخلية(

اإلجازة التطبيقيـة فـي تصميـم المنتـوج )تعليب(

اإلجازة التطبيقية في تقنيات وعلوم السينما والسمعي البصري )المسالم : تركيب، إدارة التصوير، كتابة واخراج، 

 صوت(

)الفوتوغرافيا(اإلجازة التطبيقية في الفنون التشكيلية 

سنوات 6الشهادة الوطنية لمهندا معماري

المدرسة المتوسطية العليا الخاصة لعلوم اإلعالمية واالقتصاد 

 والتصرف بنابل

 نهج األمراء نابل األحواش

 72 365 066الهاتف: 
 72 365 144الفاكس: 

 www.umlt.ens.tnموقع الواب: 

اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة األساسية في االقتصاد )النقد والمالية والبنم(

اإلجازة األساسية في التصرف )المسالم : المالية، التصرف في الموارد البشرية، إدارة األعمال، المحاسبة، 

 التسويق(

اإلجازة التطبيقيـة في المالية )الهندسة المالية واألسواق(

التطبيقيـة في المحاسبة )التصرف المحاسبي(اإلجازة 

كلية ابن خلدون الخاصة للحقوق والعلوم االقتصادية والتصرف

 تونس 1073 –مونبليزير  8010نهج  4
 71 841 720الهاتف: 

 71 901 407الفاكس: 

 www.uik.ens.tnموقع الواب: 

محاسبة، تسويق، التصرف في الموارد البشرية (اإلجازة األساسية في التصرف )المسالم :  إدارة أعمال، مالية، 

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة األساسية في القانون الخاص

اإلجازة األساسية في القانون العام

اإلجازة التطبيقيـة في إدارة األعمال )التصرف في المؤسسات المصدرة(

 األعمـالالمدرسـة العليـا الخـاصة للعلوم التطبيقية وإدارة 

تونس 2088القطب التكنولوجي بالغزالة،  Iالمنطقة الصناعية شطرانة  

 70 686 486الهاتف : 
  70 686 488الفاكس : 

 www.sesame.com.tnموقع الواب: 

سنوات  3اإلجازة التطبيقيـة في اإلعالمية الصناعية )النظم المحمولة(  

)إمـد( اإلجازة التطبيقيـة في التسويق )التوزيع والتسويق التجاري( 

سنتانمرحلة تحضيرية مندمجة

المعهد العالي الخاص للعلوم شبه الطبية

"محمود الماطري"

 تونس -نهج بورجين مونبليزير 

 71 847 822الهاتف : 
 71 846 242الفاكس :  

www.umm-tunisie.comموقع الواب : 

التطبيقيـة في علوم التمريضاإلجازة 

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة التطبيقيـة في التقويم العضوي والتأهيل الوظيفي

اإلجازة التطبيقيـة في التوليد

اإلجازة التطبيقيـة في التغذية البشرية

اإلجازة التطبيقيـة في التبنيج واالنعاش

"األمد"المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض 

 سوسة 4054شارع البريد سهلول  3

 73 820 800الهاتف : 

 73 820 826الفاكس :
www.universite-amed.comموقع الواب :  

اإلجازة التطبيقيـة في علوم التمريض
سنوات  3

)إمـد(
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الشهاداتالمؤسسات
مدة 

الدراسة

التمريض بالقيروانالمعهد العالي الخاص لعلوم 

 القيروان –نهج ين قوتة وراء دار الطابع 
 77 304 901الهاتف : 

 77 228 498الفاكس : 

اإلجازة التطبيقيـة في علوم التمريض
سنوات  3

)إمـد(

المدرسة العليا الخاصة للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

 قابس 6011 –شارع أبو القاسم الشابي 

 75 294 660الهاتف: 
 75 294 690الفاكس: 

 www.essat-gabes.comموقع الواب : 

سنوات  3اإلجازة األساسية في اإللكترونيم واإللكتروتكنيم واآللية

)إمـد( اإلجازة التطبيقية في إدارة وشهادة الجودة )بناء مشترك(

سنتانمرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )اختيار : رياضيات وفيزياء، تكنولوجيا(

 المدرسة العليا الخاصة للهندسة والعلوم والتكنولوجيا بسوسة

 سوسة 4000المركب الجامعي نهج حسونة العياشي حي بو خزر 
 73231812الفاكس :    73231986الهاتف : 

 www.suptech.ens.tnموقع الواب : 

اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية

سنوات  3
)إمـد(

التطبيقيـة في إعالمية التصرفاإلجازة 

اإلجازة التطبيقيـة في الشبكات اإلعالمية

سنتانمرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )اختيار : رياضيات وفيزياء(

المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض "نجمة التكوين"

 خزامى سوسة 4051 –شارع خليفة القروي  3

 73 243 327الهاتف : 
 73 219 787الفاكس: 

 www.etoileformation.tnموقع الواب: 

اإلجازة التطبيقيـة في علوم التمريض
سنوات  3

)إمـد(

المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض بسوسة

سوسة 4011 -الطريق السياحي حمام سوسة 

 73363666الهاتف : 
 73372081الفاكس : 

isis.asis@gmail.comالبريد اإللكتروني:   

اإلجازة التطبيقيـة في علوم التمريض
سنوات  3

)إمـد(

 المعهد العالي الخاص تونس دوفين 

العمران تونس 1005 –نهج بودالر 20

 71 957 857الهاتف : 

 71 957 900الفاكس : 
ww.tunisdauphine.tnموقع الواب :  

اإلجازة األساسية في التصرف )مالية(
سنوات  3

)إمـد(
اإلجازة األساسية في الرياضيات التطبيقية )الرياضيات واإلعالمية والقرار(

 المدرسة العليا الخاصة للتقنيات بسوسة

، سوسة4054شارع خليفة القروي، سهلول  -عمارة زعتير 

 73 277 877الهاتف : 

 73 243 685الفاكس : 
 ww.polytecsousse.comموقع الواب : 

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

مرحلة تحضيرية مندمجة

سنوات 6الشهادة الوطنية لمهندا معماري

"ابن سينا" المدرسة العليا الخاصة إلدارة األعمال والحقوق

 تونس 1002  –، شارع محمد الخامس 90

 71282329الهاتف : 

 71802800الفاكس : 
 www.apbs.tnموقع الواب : 

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

)إمـد(
اإلجازة األساسية في االقتصاد )النقد والمالية والبنم(

المدرسة المركزية العليا الخاصة لآلداب والفنون وعلوم االتصال

 تونس  1002 –البرازيل نهج  7
 71 783 175  -71796679الهاتف:  

 71 793 558الفاكس: 

 www.centralecom.tnموقع الواب : 

اإلجازة األساسية في اللغة والحضارة واألدب الفرنسي

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة االنقليزية

واآلداب والحضارة اإلسبانيةاإلجازة األساسية في اللغة 

اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة اإليطالية

اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة األلمانية

اإلجازة التطبيقيـة في اإليطالية ) التجارة الدولية(

اإلجازة التطبيقيـة في اإلسبانية ) سياحة وتراث(

التطبيقيـة في األلمانية ) االقتصاد والتصرف(اإلجازة 

اإلجازة التطبيقيـة في االنقليزية )انقليزية األعمال(

اإلجازة التطبيقيـة في تصميم الصورة )مسالم : اإلشهار الخطي، اإلشهار السمعي البصري(

اإلجازة التطبيقيـة في الفن والوسائل الوسائطية )تواصل تعددي الوسائط(

اإلجازة التطبيقيـة في الصحافة 

اإلجازة التطبيقيـة في تصميم الفضاء )مسالم : هندسة داخلية، سينوغرافيا(

اإلجازة التطبيقيـة في تقنيات وعلوم السينما والسمعي البصري )مسالم : تقنيات سمعية بصرية، التقاط الصورة(

: اإلبداع الصناعي،  األثاث( اإلجازة التطبيقية في تصميم المنتوج  )مسالم
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الشهاداتالمؤسسات
مدة 

الدراسة

 المدرسة المركزية العليا الخاصة للتقنيات بتونس

الكرم 2015 -، شارع محمد الخامس المنطقة الصناعية خير الدين3

 71796679الهاتف : 
 71 793 558الفاكس : 

 www.polytechcentrale.tnموقع الواب : 

اإلجازة األساسية في اإلعالمية )اإلعالمية والملتيميديا(

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية

اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف

اإلجازة التطبيقيـة في اإلعالمية الصناعية )مسالم : منظومات وأوتوماتيزم، نظم محمولة(

اإلجازة التطبيقيـة في الشبكات اإلعالمية )مسالم : إدارة الشبكات والخدمات، تكنولوجيا الشبكات واالتصاالت(

اإلجازة التطبيقية في الهندسة المدنية )مسالم : الجسور والطرقات، البناء والمحيط والطاقة(

الصناعية(اإلجازة التطبيقيـة في اإللكتروميكانيم )الميكاترونيم 

سنتان مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ) اختيار : رياضيات وفيزياء ، فيزياء وكيمياء ، جيولوجيا وبيولوجيا(

سنوات 6الشهادة الوطنية لمهندا معماري

، شارع 66المدرسة المركزية العليا الخاصـة للحقـوق والتصـرف 

 تونس  1002 –محمد الخامس 
 71796679الهاتف :  

 71849244الفاكس : 

 www.centraledg.tnموقع الواب :  

اإلجازة األساسية في القانون الخاص

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة األساسية في القانون العام

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

)مسالم : النقد والمالية والبنم، اإلقتصاد الكمي، اإلقتصاد والمالية الدولية(اإلجازة األساسية في اإلقتصاد 

اإلجازة التطبيقيـة في االقتصاد والمالية الدولية )تقنيات التجارة الدولية(

اإلجازة التطبيقيـة في قانون المؤسسة واألعمال

اإلجازة التطبيقيـة في المحاسبة )التصرف المحاسبي(

اإلجازة التطبيقيـة في إدارة األعمال )التصرف في المؤسسات المصدرة(

اإلجازة التطبيقيـة في التسويق )تسويق عبر الواب(

اإلجازة التطبيقية في التصرف )مسالم : التأمين والبنم والمالية، المالية والتصرف المحاسبي والمالي للمؤسسة 

 والمؤسسات المالية(الصغرى والمتوسطة، المالية، البنم 

اإلجازة التطبيقية في اإلقتصاد )االدارة اإلقتصادية واالجتماعية(

االجازة التطبيقية في إدارة الصحة )بناء مشترك(

الكلية الخاصة لعلـوم الصحـة بتونس

 تونس 1002  –، نهج كولونيـا 38

 71 787  337الهاتف : 
 71 788 848الفاكس : 

www.supsat-univ.tnموقع الواب: 

اإلجازة التطبيقيـة في تقويم البصر

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة التطبيقيـة في المبصريات والنظارات

اإلجازة التطبيقيـة في التبنيج اإلنعاش

اإلجازة التطبيقيـة في التقويم العضوي والتأهيل الوظيفي

اإلجازة التطبيقيـة في علوم التمريض

االجازة التطبيقية في التصوير الطبي والمداواة باألشعة

المعهـد الخـاص للدراسـات العليـا بسوسـة 

سوسة  4000 -المركب الجامعي بوخزر 

 73 235 291الهاتف : 
 73 235 292الفاكس : 

 www.ihes.ens.tnموقع الواب : 

الدراسات التجارية العليا، إدارة أعمال، التصرف في اإلجازة األساسية في التصرف )مسالم : محاسبة، مالية، 

 الموارد البشرية(

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة األساسية في االقتصاد ) النقد والمالية والبنم(

اإلجازة التطبيقيـة في التصرف )المسالم : إدارة أعمال، التصرف في الموارد البشرية(

التسويق )المسالم : التسويق عبر الواب، االتصال االشهاري، التوزيع والتسويق اإلجازة التطبيقية  في التصرف : 

 التجاري، البيع والمفاوضة التجارية(

اإلجازة التطبيقية  في التصرف : المحاسبة ) المسالم :  تقنيات المحاسبة والمالية، التدقيق والمراقبة الداخلية(

والمالية الدولية ) تقنيات التجارة الدولية(اإلجازة التطبيقيـة في االقتصاد 

الكلية الخاصة للعلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية والتصرف 

 بتونس

 تونس 1002 -، نهج القرش األكبر 34

 71 335 073  - 71 336 023الهاتف: 
 71 334 897الفاكس: 

 www.uas.ens.tnموقع الواب: 

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

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة األساسية في القانون الخاص

اإلجازة األساسية في القانون العام

اإلجازة األساسية في علوم اإلعالم واالتصال

اإلجازة التطبيقيـة في االقتصاد )تجارة(

اإلجازة التطبيقيـة في التسويق )تقنيات التسويق(

اإلجازة التطبيقيـة في المحاسبة

اإلجازة التطبيقيـة في اإلرشاد السياحي

اإلجازة التطبيقيـة في الصحافة

اإلجازة التطبيقيـة في االتصال

اإلجازة التطبيقيـة في اإلعالم

بصفاقس الكلية الخاصة للعلوم شبه الطبية

 صفاقس 0.5طريق منزل شاكر كلم 
 74 460 854الهاتف : 

 74460853الفاكس : 

اإلجازة التطبيقيـة في التبنيج واإلنعاش

سنوات  3
)إمـد(

اإلجازة التطبيقيـة في التقويم العضوي والتأهيل الوظيفي

اإلجازة التطبيقيـة في علوم التمريض
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الشهاداتالمؤسسات
مدة 

الدراسة

الكلية المتوسطية الخاصة لعلوم اإلعالمية واالقتصاد والتصرف 

 بتونس

تونس 1073 –نهج محمد بدرة مونبليزير  14-16
 71 903 215الهاتف : 

 71 904 388الفاكس :  

www.umlt.ens.tnموقع الواب:  

إدارة األعمال، المحاسبة، التسويق، التصرف في الموارد اإلجازة األساسية في التصرف )المسالم : المالية، 

 البشرية(
سنوات  3

)إمـد( اإلجازة األساسية في االقتصاد )النقد والمالية والبنم(

اإلجازة التطبيقيـة في المالية )التصرف في المؤسسات المالية(

المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا واإلعالمية والتصرف بسوسة

 حمام سوسة  4089 -شارع البيئة القنطاوي   -نهج داكار 28

 73347421الهاتف :  

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

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

)إمـد(
المحاسبي(اإلجازة التطبيقيـة في المحاسبة )التصرف 

المدرسة العليا الخاصة للتقنيات "ابن خلدون"

أريانة - 2036سكرة  –،  شارع جودة الحياة  30

 70694194الهاتف: 

 70694195الفاكس: 
 www.uik.ens.tnموقع الواب:  

اإلجازة التطبيقية في تصميم الفضاء )الهندسة الداخلية(

سنوات  3
)إمـد(

تصميم الصورة )اإلشهار الخطي(اإلجازة التطبيقية في 

اإلجازة التطبيقية في اإلشهار السمعي البصري

سنوات 6الشهادة الوطنية لمهندا معماري

 المدرسة الدولية العليا الخاصة للمهندسين بسوسة

 سوسة –القلعة الصغرى  4021الطريق الحزامية  سهلول 

 73 900296الفاكس:   73 296 060الهاتف: 

www.episousse.comموقع الواب:   

سنتانفيزياء( –مرحلة تحضيرية مندمجة )رياضيات 

سنوات 6الشهادة الوطنية لمهندا معماري

المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا التطبيقية بسوسة

سوسة -4054سهلول  329شارع الحرية، ص.ب.   

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

سنتانمرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ) اختيار: فيزياء وكيمياء، رياضيات وفيزياء، تكنولوجيا(

المدرسة العليا الدولية الخاصة للتكنولوجيا بصفاقس

صفاقس  -  3003صفاقس   1.5طريق المحارزة كم 

 74461682الهاتف : 
 74861588الفاكس : 

 www.iit-nau.comموقع الواب : 

اإلجازة التطبيقيـة في تطوير أنظمة تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة التطبيقيـة في الملتيميديا والواب

اإلجازة التطبيقيـة في صيانة أنظمة تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

المحمولةاإلجازة التطبيقيـة في األنظمة 

سنتانمرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )اختيار: رياضيات وفيزياء(

سنوات 6الشهادة الوطنية لمهندا معماري

المدرسة الدولية العليا الخاصة لألعمال بصفاقس

صفاقس  -  3003صفاقس   1.5طريق المحارزة كم 
 74248220الهاتف : 

 74248111الفاكس : 

 www.isb.ens.tnموقع الواب :  

اإلجازة األساسية في التصرف ) المسالم : إدارة أعمال، دراسات تجارية عليا، مالية، محاسبة(

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة األساسية في المالية اإلسالمية

اإلجازة األساسية في النمذجة والمساعدة على القرار

اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف

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

اإلجازة األساسية في القانون الخاص وعلوم اإلجرام

المدرسة العليا الخاصة لإلعالمية وإدارة األعمال

 2015الكرم  –المنطقة الصناعية خيرالدين 

 71182625الهاتف :  
 71182623الفاكس : 

 www.ebs.tnموقع الواب :  

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

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة األساسية في االقتصاد )النقد والمالية والبنم(

اإلجازة التطبيقيـة في التصرف )مالية: التصرف في المؤسسات المالية(

)الهندسة التجارية وتوزيع المنتوجات(اإلجازة التطبيقيـة في التسويق 

اإلجازة التطبيقيـة في إعالمية التصرف

المدرسة المتوسطية العليا الخاصة للتقنيات بتونس

 تونس -باب الخضراء  -، نهج سوسة 2
 71283416الهاتف :  

 71283419الفاكس :  

 www.umlt.ens.tnموقع الواب :   

الميكانيكية )انتاج وصناعة ميكانيكية(اإلجازة التطبيقية في الهندسة 

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة التطبيقية في الطاقية

اإلجازة التطبيقية في الصيانة الصناعية

اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيا اإلعالمية )تطوير األنظمة اإلعالمية(

اإلجازة التطبيقية في الهندسة المدنية )بناء(

التطبيقية في الهندسة الكهربائية )كهرباء صناعية(اإلجازة 

اإلجازة التطبيقية في الهندسة اإلعالمية )األنظمة المحمولة والنقالة(

سنتانفيزياء( –مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )اختيار : رياضيات 

 المعهد العالي الخاص المتوسطي للتكنولوجيا

 تونس 1053 -2ضفاف البحيرة  –حدائق البحيرة  386ص.ب 

 70194500الفاكس :   70016100الهاتف : 

 www.medtech.tnموقع الواب: 

سنتانمرحلة تحضيرية مندمجة
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الشهاداتالمؤسسات
مدة 

الدراسة

 المدرسة االدولية العليا الخاصة للتقنيات بتونس

تونس 1053 –ضفاف البحيرة  -ستراميكا نهح بحيرة انسي عمارة 

 71963427الهاتف :  
 7196,3428الفاكس : 

 www.polytech-intl.tnموقع الواب : 

سنوات  3اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية

)إمـد( اإلجازة األساسية في اإلعالمية المطبقة في التصرف

فيزياء(–مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )اختيار: رياضيات 
سنتان

مرحلة تحضيرية مندمجة )إعالمية والكترونيم، ميكانيم ومواد وميكروتكنيم(

سنوات 6الشهادة الوطنية لمهندا معماري

المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بقفصة

 قفصة 2112 –الحي الجامعي بزروق 
 76211930الهاتف : 

 76211930الفاكس :  

 www.esip.tnموقع الواب : 

سنتانمرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )اختيار : رياضيات وفيزياء، فيزياء وكيمياء(

سنتانفيزياء( –مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )اختيار: رياضيات المدرسة العليا الخاصة للهندسة واالتصال

 المدرسة العليا الخاصة متعددة التقنيات بالمنستير

 المنستير 5000 -الطيب المهيري حي السالمشارع 

 73425956الفاكس :    73425955الهاتف :

 www.polytechmonastir.tnموقع الواب: 

سنتانكيمياء( -مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )اختيار: فيزياء

المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بالمنستير

 المنستير  5060شارع البيئة 

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

سنتانمرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية )اختيار: فيزياء وكيمياء، رياضيات وفيزياء، تكنولوجيا(

 المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا والهندسة
أريانة 2027 –برج بكوش   –نهج أبو نواا/الريحانة  06

 71709899الفاكس :    71709944الهاتف : 

 www.tek-up.deموقع الواب:  

سنتانمرحلة تحضيرية مندمجة

المدرسة العليا الخاصة  لتكنولوجيا المعلومات وإدارة األعمال بنابل

 نابل 8000شارع الدكتور الدالي الجازي طريق الحمامات 

 72233877الفاكس :    72233777الهاتف : 
 www.itbs.com.tnموقع الواب :   

اإلجازة التطبيقية في اإلقتصاد )تجارة دولية(

سنوات  3

)إمـد(
اإلجازة األساسية في التصرف )مسالم : محاسبة، مالية(

اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية )الملتميديا وبرمجة الواب(

سنتانمرحلة تحضيرية مندمجة

األعمال بنابلالكلية الخاصة لعلوم اإلعالمية وإدارة 

 نابل 8000نهج علي البلهوان 

     72222924الفاكس :   72222000الهاتف:  

 www.leaders-university.netموقع الواب:  

اإلجازة األساسية في النقد والمالية والبنم

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة األساسية في التصرف )المسالم : مالية، محاسبة(

التطبيقية في المالية )الهندسة المالية لألسواق(اإلجازة 

اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية وإدارة األعمال

اإلجازة التطبيقية في برمجة نظم المعلومات

اإلجازة التطبيقية  في الملتيميديا والواب

اإلجازة التطبيقية في الشبكات والخدمات اإلعالمية

إلدارة المؤسسات بتونس المعهد العالي الخاص

 تونس البلفدير 1002 –نهج فلسطين  95
71845269الفاكس :   71845264الهاتف : 

 www.iaetunis.comموقع الواب: 

اإلجازة األساسية في التصرف ) مسالم : التسويق، المحاسبة، المالية، إدارة األعمال(

سنوات  3
)إمـد(

اإلجازة التطبيقية في المحاسبة

اإلجازة األساسية في القانون الخاص

اإلجازة األساسية في اإلعالمية المطبقة في التصرف

المعهد الدولي العالي الخاص للدراسات الرقمية والسمعية البصرية

 1تونس  2087الحرايرية  -العقبة  05نهج حسين داي كم  73

 70664419الفاكس :   70664420الهاتف : 
 www.iina.tnموقع الواب :  

اإلجازة التطبيقية في تقنيات وعلوم السينما والسمعي البصري )الصوت والتركيب والصورة( 
سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة األساسية في التصرف )مسالم : المالية، المحاسبة، التسويق (المدرسة العليا الخاصة للحقوق وإدارة األعمال بتونس
سنوات  3

)إمـد(

 للتصرف وعلوم اإلدارة بسوسةالكلية الخاصة 

سوسة 4051 -1عمارة شيماء شارع  ياسر عرفات سهلول

 73822599الفاكس :    73822598الهاتف :  

 www.fmsa-tunisie.comموقع الواب : 

اإلجازة التطبيقية في التسويق

سنوات  3

)إمـد(

اإلسالمية، التصرف المحاسبي والمالي للمؤسسات اإلجازة التطبيقية في التصرف )مسالم : ادارة األعمال، المالية 

 الصغرى والمتوسطة(

اإلجازة األساسية في التصرف )ادارة األعمال(

المدرسة العليا الدولية الخاصة إلدارة األعمال بسوسة

 سوسة - 4021الطريق الحزامية سهلول 
 73296900الفاكس :     73296060الهاتف : 

 www.episousse.com.tnموقع الواب:  

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

)إمـد(
اإلجازة التطبيقية في المحاسبة )تدقيق( 
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الشهاداتالمؤسسات
مدة 

الدراسة

 المدرسة العليا الخاصة لالقتصاد والتصرف بسوسة

 سوسة 4000الجامعي، نهج حسونة العياشي، بو خزر المركب 

 73231812الفاكس :   73231985الهاتف :   

 ecogest.ups.ens.tnموقع الواب :  

اإلجازة األساسية في  التصرف )مسالم : التصرف المالي، التصرف في الموارد البشرية، المحاسبة( 

سنوات  3

)إمـد(

والمالية والبنماإلجازة األساسية في النقد 

اإلجازة األساسية في اإلقتصاد والمالية الدولية

اإلجازة التطبيقية في ادارة األعمال 

اإلجازة التطبيقية في التسويق

اإلجازة التطبيقية في اإلنتاج واللوجستيم

 المدرسة الدولية العليا الخاصة للقانون واألعمال

تونس 1053 –ضفاف البحيرة  -ستراميكا نهح بحيرة انسي عمارة 
 71963428الفاكس :   71963427الهاتف :  

 www.lbs.tnموقع الواب : 

اإلجازة األساسية في التسويق الصناعي

سنوات  3
)إمـد(

اإلجازة األساسية في التصرف )دراسات تجارية عليا(

اإلجازة التطبيقية في قانون المؤسسة واألعمال

 العليا الخاصة لألعمالالمدرسة 

 تونس -نهج ابن رشيق  17 
71847278الفاكس :   71847279الهاتف :  

 www.auna.com.tnموقع الواب : 

اإلجازة األساسية في التسويق 
سنوات  3

)إمـد(
اإلجازة األساسية في المحاسبة والمالية

 المدرسة الدولية العليا الخاصة متعددة التقنيات بصفاقس

 10فضاء المؤسسات القطب التكنولوجي حي األنس طريق تونس كلم  

 3021صفاقس 

 74860300الفاكس :    74860222الهاتف :  

اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية )مسالم : تكنولوجيات الملتيميديا والواب، أنظمة اإلعالمية والبرمجيات( 

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة التطبيقية في الكيمياء )تحليل ومراقبة( 

اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية الصناعية )األنظمة واآللية(

اإلجازة التطبيقية في االلكتروميكانيم )الصيانة الصناعية(

اإلجازة التطبيقية في اعالمية التصرف )اإلعالمية في ادارة األعمال / المالية(

العليا الخاصة للتكنولوجيا وإدارة األعمال بقابسالمدرسة 

 6072قابس  -المركب الجامعي زريق
 75392135الهاتف :  

اإلجازة األساسية في المالية
سنوات  3

)إمـد(

 الكلية الخاصة للعلوم السياسية واالقتصادية

تونس 2015، الكرم  1130منطقة النشاط خير الدين ، مبنى عدد 

 71182020الفاكس :    71182300الهاتف : 
 www.uetunis.comموقع الواب : 

اإلجازة التطبيقية في اتصال المؤسسات

سنوات  3

)إمـد(
اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال )السياحة والفندقة(

اإلجازة األساسية في العلوم السياسية

المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا المتقدمة بسوسة

 سوسة - 4000شارع أبو حامد الغزالي  
 73236332الفاكس :    73236333الهاتف : 

سنوات  3اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية 

)إمـد( اإلجازة األساسية في تكنولوجيات المعلومات واإلتصال 

 المدرسة العليا الخاصة إلدارة األعمال بتونس

التكنولوجي الغزالةالقطب  2شطرانة  -المنطقة الصناعية

سنوات  3اإلجازة األساسية في علوم التصرف )إدارة أعمال(

)إمـد( اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف 

 المدرسة العليا الخاصة للتأمين والمالية

تونس -ضفاف البحيرة  – 1053، إقامة البحيرة Hعمارة 

 71960019الفاكس :     71960012الهاتف : 
 www.espaf.tnموقع الواب : 

اإلجازة األساسية في المالية 
سنوات  3

)إمـد(
اإلجازة التطبيقية في التأمين 

المعهد العالي الخاص للعلوم والتكنولوجيا واألعمال بالوسط

 سوسة -طريق مساكن، حي التعمير

 73367715الفاكس :    73367715الهاتف : 

التصرف )تكنولوجيا أنظمة المعلومة( اإلجازة التطبيقية في اعالمية
سنوات  3

)إمـد(
اإلجازة التطبيقية في األنظمة المحمولة والجوالة

المدرسة المركزية العليا الخاصة للحقوق والعلوم السياسية بتونس

 تونس 66نهج محمد الخامس عدد 

 71796679الهاتف :  
 www.universitecentrale.net موقع الواب : 

اإلجازة األساسية في القانون العام
سنوات  3

)إمـد(
اإلجازة األساسية في القانون الخاص

المدرسة المركزية العليا الخاصة لالعالمية واالتصاالت بتونس

 تونس –شارع خير الدين باشا  8

 71796679الهاتف :  

 موقع الواب :
www.universitecentrale.net

اإلعالمية الصناعية )األنظمة المحمولة(اإلجازة التطبيقية في 

سنوات  3
)إمـد(

اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية

اإلجازة األساسية في االعالمية المطبقة في التصرف

اإلجازة التطبيقية في الشبكات اإلعالمية

اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية )البيانات الكبرى(

الخاصة لتقنيات التجارة وإدارة األعمال بمدنينالمدرسة العليا 

 مدنين -عمارة النجا ، شارع الحبيب بورقيبة طريق قابس 

اإلجازة األساسية في المحاسبة

سنوات  3

)إمـد(

اإلجازة األساسية في المالية

اإلجازة األساسية في االقتصاد )نقد، مالية وبنم(

والجبايةاإلجازة التطبيقية في المحاسبة 

اإلجازة التطبيقية في اقتصاد النقل واللوجستيم 

 المدرسة العليا الخاصة للعلوم التجارية واألعمال

سوسة -أكودة  4022الطريق الحزامية، المنطقة الصناعية 

 70130191الفاكس :   70130190الهاتف : 

اإلجازة األساسية في المحاسبة

سنوات  3
)إمـد(

األساسية في الماليةاإلجازة 

اإلجازة األساسية في التسويق

مالحظة: هذه القائمة غير نهائية ولمزيد من المعلومات يمكن االطالع على القائمة المحينة للشهادات المؤهلة

www.mes.tnالتي سيتم ادراجها على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  



83

عروض التكوين المهني
في مستوى مؤهل التقني السامي

يهدف هذا الملحق إلى التعريف بعر  الجهاز الوطني للتكوين المهني في 
أنظر العناوين المفيدة في آخر مستو  مؤهل التقني السامي ولمزيد االرشادات 

الملحق.

وزارة التكوين المهني والتشغيل

الوكالة التونسية للتكوين المهني
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إلى جانب التوجيه الجامعي توفر منظومة التكوين المهني مسالك أخر  للنجام والحصول على شهادات معترف بها وتمكن  
 من :

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

/ I  نظام التكوين المهني وخصائصه
 2008فيفري  11المؤرخ في  2008لسنة  10يحضى التكوين المهني اليوم ب طار قانوني خاص به  القانون عدد (1)

والمتعلق بالتكوين المهني  ينظم سيره وتدخالته وفق معايير مضبوطة ومقاييس محددة. 
دريب وينتدب يشرف على التكوين إطار من المكونين ومستشارين في االعالم والتوجيه المهني ومستشاري ت(2)

المكونون من بين المهندسين والفنيين السامين ويخضعون قبل مباشرة مهامهم إلى تربصات بيداغوجية.
ينجز التكوين باالعتماد أساسا على نمط التكوين بالتداول الذي يحتم أن تصب  المؤسسة االقتصادية فضالا تكوينيا (3)

قي والعلمي. بما يضمن للشبان اكتساب المهارة في مستواها التطبي
يعتمد التكوين المهني براما تكوينية توضع بمشاركة المهنيين  وتأخذ عملية إعداد هذه البراما في االعتبار (4)

المواصفات المستوجب اعتمادها في إطار االختصاص وفق مستلزمات التطور التكنولوجي.
مؤسسة هي شريك اإلدارة في العمل نظام التكوين المهني مرتبط بعالقة شراكة مع جهاز االنتاج  بحيث أن ال(5)

التكويني في مختلف مراحله بدلا بالمشاركة في الدراسات الالزمة إلحداث مراكز تكوين مهني جديدة أو توسيع أو إعادة 
نجاز العمليات التكوينية عبر التكوين إلى هيكلة مراكز موجودة  المشاركة في وضع االختصاصات والبراما التكوينية واي

التدريب المهني.بالتداول و 

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

  2019ودورة فيفري  2018يتضمن التكوين بمؤسسات التكوين المهني العمومية دورتين رئيسيتين: دورة سبتمبر.
 .هناك إمكانية االنتفاع بخدمات المبيت داخل مؤسسات التكوين المهني العمومية

. عروض التكوين المهني في مستوى مؤهل التقني السامي9
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االختصاصالمركز
مدة 

التكوين

طاقة االستيعاب

نوع الباكالوريا سبتمبر 

2018

فيفري 

2019

 
س
ون
ت

المركز القطاعي للتكوين في 

الكهرباء وصيانة المعدات 

 البيوطبية بتونس

تقني سام في صيانة المعدات 

 البيوطبية
2.5044

العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية / العلوم اإلعالمية

2.5022 تقني سام في كهرباء البناء
العلوم التقنية / رياضيات/ العلوم 

 التجريبية 

المركز القطاعي للتكوين في 

 اإلكساء بتونس

تقني سام في الجودة في صناعة 

 المالبس
كافة الشعب2.52020

تقني سام في التصميم واإلبتكار

 في صناعة المالبس 
كافة الشعب2.54020

المركز القطاعي للتكوين في 

اإللكترونية الصناعات 

 والكهربائية بتونس

تقني سام في تقنيات التصميم 

 للصناعة اإللكترونية
24032

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

تقني سام في تقنيات اإلنتاج 

 للصناعة اإللكترونية
24032

 العلوم التقنية / رياضيات 

اإلعالمية العلوم التجريبية / العلوم

تقني سام في اآللية واإلعالمية 

 الصناعية
2400

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

المركز القطاعي للتكوين في 

 االتصاالت بحي الخضراء

تقني سام في البنى التحتية 

 والشبكات
2.55454

 العلوم التقنية / رياضيات 

التجريبية / العلوم اإلعالميةالعلوم 

تقني سام في التسويق والوسائل 

 متعددة الوسائط
2.53636

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في 

الصناعات الغذائية بحي 

 الخضراء

تقني سام في التصرف في الصيانة 

 الصناعية
2.52020

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

التغليف والتعبئة في تقني سام في 

 الصناعات الغذائية
رياضيات / العلوم التجريبية2.5200

في  مراقبة الجودةتقني سام في 

 الصناعات الغذائية
العلوم التجريبيةرياضيات / 2.5020

المركز القطاعي للتكوين في 

 الصيانة الصناعية بالوردية

تقني سام في التصرف في الصيانة 

 الصناعية
2.5 80 80 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في 

 اإلكساء بحلق الوادي

تقني سامي في الجودة في صناعة 

 المالبس 
كافة الشعب 18 20 2.5

تقني سام في التصميم واالبتكار 

 في صناعة المالبس
كافة الشعب 15 20 2.5

صناعة  اساليبتقني سامي في 

 المالبس
كافة الشعب 0 20 2.5

المركز القطاعي للتكوين في 

 مهن الخدمات بقمرت

 0 60 2.5والماليةتقني سام في المحاسبة 
إقتصاد وتصرف / رياضيات 

 العلوم التجريبية

كافة الشعب 60 60 2.5تقني سام في التجارة

كافة الشعب 0 80 2.5تقني سام في التجارة الدولية

كافة الشعب 0 60 2.5مساعد مديرية

مركز التكوين والتدريب 

 المهني بالزهور
كافة الشعب 0 20 2.5مربي طفولة أولى ومبكرة

المركز القطاعي للتكوين في 

 مهن البناء ابن سينا

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

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

 40 40 2مسير أشغال بناء

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 وتصرفإقتصاد 

تقني سام في تطوير األنظمة 

 الذكية واإلعالمية الصناعية
2.5 20 20 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بالوكالة التونسية للتكوين المهني 
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االختصاصالمركز
مدة 

التكوين

طاقة االستيعاب

نوع الباكالوريا سبتمبر 

2018 

فيفري 

2019 

 
أريانة

للتكوين في المركز القطاعي 

 فنون الطباعة بأريانة

كافة الشعب 30 2.50تقني سام في صناعات الطباعة

تقني سام في تقنيات اإلتصال 

اختيار تحضير أشغال الطباعة
كافة الشعب 30 2.530

المركز القطاعي للتكوين في 

ميكانيم السيارات والنقل 

 بأريانة

تقني سام في صيانة ومصلحة 

 للسياراتبعد البيع 
كافة الشعب 60 2.540

 
وبة

من

المركز القطاعي للتكوين في 

األشغال العمومية بالمرناقية

26040 مسير أشغال عمومية

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

تقني سام في صيانة وخدمات ما 

بعد البيع لمعدات األشغال 

 العمومية

2.52023
العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

المركز القطاعي للتكوين في 

 اإللكترونيم بالدندان

تقني سام في اآللية واإلعالمية 

 الصناعية
28060

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية /العلوم اإلعالمية

المركز القطاعي للتكوين في 

 بمنوبةاإلكساء 

تقني سام في الجودة في صناعة 

 المالبس
كافة الشعب 40 2.550

تقني سام في أساليب صناعة 

 المالبس
كافة الشعب 20 2.50

تقني سام في التصميم واإلبتكار 

 في صناعة المالبس
كافة الشعب 0 2.520

 
س
عرو

ن 
ب

المركز القطاعي للتكوين في 

 البناء ببن عروا
 40 240بناءمسيور أشغال 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في 

 مهن الخدمات بحمام األنف

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

 العلوم التجريبية

الشعبكافة 2020 2.5مساعد مديرية

كافة الشعب 20 20 2.5تقني سام في التجارة

كافة الشعب2020 2.5تقني سام في التجارة الدولية

المركز القطاعي للتكوين في 

مهن النقل واللوجستيم ببرج 

 السدرية

24080لوجستيكي في التوزيع
إقتصاد وتصرف / رياضيات 

 العلوم التجريبية

للتكوين في المركز القطاعي 

 الميكاترونيم ببر  السدرية

تقني سام في اآللية واإلعالمية 

 الصناعية
28060

العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

تقني سام في تصميم وصناعة 

 القوالب واألدوات
2.54040

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

في االتصاالت اختيار تقني سام 

 إعالمية
26060

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

2.52020تقني سام في كهرباء البناء
العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

المركز القطاعي للتكوين في 

 النسيج ببئر القصعة

تقني سام في الجودة في صناعة 

 المالبس
كافة الشعب 20 2.520

تقني سام في التصميم واإلبتكار 

 في صناعة المالبس
كافة الشعب 20 2.520

المركز القطاعي للتكوين 

والتقنيات التطبيقية في الجلد 

 بمقرين

كافة الشعب 16 30 2.5تقني سام في إنتاج األحذية

كافة الشعب 60 40 2.5تقني سام في التجارة
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االختصاصالمركز
مدة 

التكوين

طاقة االستيعاب

نوع الباكالوريا سبتمبر 

2018 
فيفري 

2019 

 
نابل

المركز القطاعي للتكوين في 

 البناء بسليمان
2400مسيور أشغال بناء

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في 

 اآللية العامة بقرنبالية

تقني سام في التصرف في الصيانة 

 الصناعية
2.5400

 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
2.54040

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

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

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

ت
بنزر

المركز القطاعي للتكوين في 

التركيب المعدني بمنزل 

 بورقيبة

 0 20 2.5منسق في اللحامتقني سام 
العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

 0 20 2.5في التركيب المعدنيتقني سام 
العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

في الدراسة والتصميم تقني سام 

 لتغليف البناءات
2.5 0 20 

العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

 
ن
غوا

ز

مركز التكوين والتدريب 

 المهني بزغوان

تقني سام في التصرف في الصيانة 

 الصناعية
2.5 20 0 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

 
جندوبة

المركز القطاعي للتكوين في 

 الصيانة الفندقية بطبرقة
 0 20 2.5تقني سام في تكييف الهواء

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

 
سليانة

للتكوين في المركز القطاعي 

 مهن الخدمات بسليانة

 0 20 2.5تقني سام في المحاسبة والمالية
 إقتصاد وتصرف/ رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم االعالمية

كافة الشعب 0 40 2.5تقني سام في التجارة

 
سة

و
س

المركز القطاعي للتكوين في 

 اإللكترونيم بسوسة

تقني سام في اآللية واإلعالمية 

 الصناعية
28040

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

تقني سام في االتصاالت اختيار 

 إعالمية
24040

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

المركز القطاعي للتكوين في 

اللحام واآللية والبالستيم 

 بسوسة

سام في تصميم وصناعة تقني 

 القوالب واألدوات
العلوم التقنية /  رياضيات 18 2.520

تقني سام في صيانة تجهيزات 

 صناعة البالستيم
العلوم التقنية /  رياضيات 0 2.520

 18 2.50تقني سام في صيانة الميكاترونيم
 العلوم التقنية / رياضيات 

اإلعالميةالعلوم التجريبية / العلوم 

كافة الشعب 18 2.520تقني سام في صناعة البالستيم

المركز القطاعي للتكوين في 

 مهن الخدمات بسوسة

 0 60 2.5تقني سام في المحاسبة والمالية
 إقتصاد وتصرف/ رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

كافة الشعب 0 40 2.5تقني سام في التجارة

كافة الشعب400 2.5سام في التجارة الدولية تقني

كافة الشعب2.5200مساعدة مديرية
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االختصاصالمركز
مدة 

التكوين

طاقة االستيعاب

نوع الباكالوريا سبتمبر 

2018 
فيفري 

2019 

ستير
 المن

المركز القطاعي للتكوين في 

 مهن الخشب بالمنستير

وتصميم تقني سام في دراسة 

 األثاث
2.520 0 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

الصناعي تقني سام في التصرف  

 إنتاج الخشب واألثاث
2.520 0 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

المركز القطاعي للتكوين في 

 بالمنستيراإلكساء 

تقني سام في الجودة في صناعة 

 المالبس
كافة الشعب 40 2.540

تقني سام في التصميم واإلبتكار 

 في صناعة المالبس
كافة الشعب 20 2.520

المركز القطاعي للتكوين في 

 مهن الصناعة بخنيس

تقني سام في تطوير األنظمة 

 الذكية واإلعالمية الصناعية
2.530 14 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

تقني سام في الصيانة الصناعية 

 إختيار صيانة األنظمة األلية
2.530 40 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / إقتصاد وتصرف

المركز القطاعي للتكوين في 

 النسيج بقصر هالل

صناعة  تقني سام في الجودة في

 المالبس
كافة الشعب 18 2.518

 
س
صفاق

المركز القطاعي للتكوين في 

 اإلكساء محمد علي صفاقس

تقني سام في التصميم واإلبتكار 

 في صناعة المالبس
كافة الشعب 20 2.520

تقني سام في أساليب صناعة 

 المالبس
كافة الشعب 0 2.520

المركز القطاعي للتكوين في 

بساقية الزيت  اإللكترونيم

 صفاقس

تقني سام في اآللية واإلعالمية 

 الصناعية
24040

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

تقني سام في تطوير األنظمة 

 الذكية واإلعالمية الصناعية
2.54040

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية

مركز التوكوين والتدريب 

المهني بباش حامبة صفاقس

تقني سام في التصرف في الصيانة 

 الصناعية
2.5 20 20 

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم  اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

تقني سام في تصميم وصناعة 

 القوالب واألدوات
العلوم التقنية /  رياضيات 0 2.520

تقني سام في مراقبة الجودة في 

 الصناعات الغذائية
رياضيات / العلوم التجريبية / رياضة 0 2.520

مركز التكوين والتدريب 

 المهني بالمحرا
 0 20 2مسير أشغال بناء

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم  اإلعالمية  

 إقتصاد وتصرف

 
س
قاب

للتكوين في المركز القطاعي 

 البناء والتنقيب بقابس

 20 240مسيور أشغال بناء

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

 إقتصاد وتصرف

 20 2.50التنقيبتقني سام في 
العلوم التقنية / رياضيات 

 العلوم التجريبية

 
ن
مدني

المركز القطاعي للتكوين في 

 الطاقة بجربة
 20 2.50تقني سام في تكييف الهواء

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية
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من شروط االلتحاق بهذا االختصاص : إثبات المؤهالت البدنية المطلوبة للقيام بأشغال المالحة والصيد البحري. (1)

االختصاصالمركز
مدة 

التكوين

طاقة االستيعاب

نوع الباكالوريا سبتمبر 

2018

فيفري 

2019

 
نابل

المركز القطاعي للتكوين 

المهني في الميكنة البحرية 

 بقليبية

العلوم التجريبية/ رياضيات 2.5250(1ميكانيكي صيد بحري)

المعهد القطاعي للتكوين 

المهني الفالحي في زراعة 

القوارص والعنب ببوشريم

العلوم التجريبية 2.5140تقني سام في البستنة

سة
و
س

المعهد القطاعي للتكوين المهني 

الفالحي في زراعة الخضروات 

 البدرية بشط مريم
العلوم التجريبية 2.5140تقني سام في البستنة

س
صفاق

مركز التكوين المهني للصيد 

 البحري بصفاقس
العلوم التقنية / رياضيات 2.5200(1ميكانيكي صيد بحري)

وبة
جند

مركز التكوين المهني للصيد 

 البحري بطبرقة
2.5250(1ربان صيد باألعماق )

 العلوم التقنية / رياضيات 

العلوم التجريبية / العلوم اإلعالمية 

االختصاصالمركز
مدة 

التكوين

طاقة االستيعاب

نوع الباكالوريا سبتمبر 

2018

فيفري 

2019

 
نابل

مركز التكوين السياحي 

 بالحمامات

الشعب كافة3300تقني سام في الفندقة اختيار االيواء

كافة الشعب2200دليل سياحي

سة
و
س

المعهد العالي المهني للسياحة 

 سوسة القنطاوي

كافة الشعب3300تقني سام في الفندقة اختيار االيواء

كافة الشعب2200دليل سياحي

اإلرشاد والتكوين الفالحيقائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بوكالة 

بوكالة التكوين في مهن السياحةقائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة 
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عنـــــــــاوين مفيدة

المركز القطاعي للتكوين في الكهربا  وصيانة المعدات البيوطبية بتونس

 تونس 1000أفريل  9، شارع 45العنوان : عدد 

 71569966/ الفاكس:  71569845 - 71563621الهاتف: 

 csfemeb.tunis@atfp.tnالبريد اإللكتروني

الغذائية بحي الخضرا المركز القطاعي للتكوين في الصناعات 

 حي الخضراء 1003العنوان : عن طريق آالن سافاري 

 71773219/ الفاكس:  71809086الهاتف :  

  csfiaa.elkhadra@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في اإلكسا  بتونس

تونس 1068، نهج فاا رأا الطابية 1العنوان : عدد 

 71220832الفاكس: / 71220822الهاتف : 

  csfh.tunis@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الصناعية بالوردية

 الوردية 1009طريق سوسة ديبوزفيل  2العنوان : كلم 

  71496047/ الفاكس:  71496064الهاتف :  

  csfmi.elouardia@atfp.tnالبريد اإللكتروني

كوين في الصناعات اإللكترونية والكهربائية بتونسالمركز القطاعي للت

 تونس 1005العنوان : شارع الجيش الوطني العمران 

 71898253/ الفاكس:  71898277الهاتف : 

  csfiee.tunis@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

المركز القطاعي للتكوين في اإلكسا  بحلق الوادي

حلق الوادي 2060، شارع الهادي شاكر 18العنوان :عدد 

 71737285/ الفاكس:  71737284الهاتف : 

  csfh.goulette@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

المركز القطاعي للتكوين في االتصاالت بحي الخضرا 

 حي الخضراء 1003العنوان : عن طريق آالن سافاري 

 71809676/ الفاكس:  71771647الهاتف : 

 csft.elkhadra@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بقمرت

 قمرت 2078 –طريق رواد  6العنوان : كلم 

 71918027/ الفاكس: 71918096الهاتف : 

  csfmt.gammarth@atfp.tnالبريد اإللكتروني : 

 مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور

  تونس 2052أوت حي الزهور  13نهج العنوان : 

71582654/ الفاكس:  71450271 - 71511465الهاتف : 

 cfa-ezzouhour@edunet.tnالبريد اإللكتروني:  

المركز القطاعي للتكوين في مهن البنا  ابن سينا

 العنوان : قرب منتزه ابن سيناء

  71373715/ الفاكس:  71373811الهاتف : 

 csfba.ibnsina@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بأريانةالمركز 

 أريانة 2080، شارع اإلستقالل 25العنوان : عدد 

71713625/ الفاكس:  71710579 - 71701945الهاتف :

 csfe.denden@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

ميكانيك السيارات والنقل بأريانةالمركز القطاعي للتكوين في 

 أريانة 2080الخبثاني شارع أحمد  13عدد العنوان : 

 71709729/ الفاكس:  71713578الهاتف : 

 csfma-ariana@edunet.tnالبريد اإللكتروني:  

المركز القطاعي للتكوين في األشغال العمومية بالمرناقية

 المرناقية 2071العنوان : سيدي علي الحطاب 

  71532432/ الفاكس:  71532430الهاتف : 

 csftp.mornaguia@atfp.tnالبريد اإللكتروني : 

 المركز القطاعي للتكوين في اإلكسا  بمنوبة

منوبة 2010، نهج ابن أبي الضياف 18العنوان: عدد 

 71608588/ الفاكس:  71608190الهاتف :

  csfh.manouba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بالدندان

الدندان 2011 -70ج السرول ص ب ، نه7العنوان : عدد 

 71611298/ الفاكس: 71606759الهاتف :

  csfe.denden@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

المركز القطاعي للتكوين في البنا  ببن عروس

بن عروا 2013، نهج فرحات حشاد 6العنوان: عدد 

 71383582/ الفاكس:  71381247الهاتف : 

  csfb.benarous@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

المركز القطاعي للتكوين في مهن النقل واللوجستيك ببرج السدرية

 برج السدرية 2084العنوان: محطة األرتال 

 71411420/ الفاكس:  71410928الهاتف : 

  csftl.borjcedria@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بحمام األنف

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

 71210870/ الفاكس:  71292711الهاتف : 

  csfmt.hammamlif@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرح السدرية

 برج السدرية 2084العنوان: محطة األرتال 

  71411420/ الفاكس:  71411120الهاتف : 

  csfm.borjcedria@atfp.tnالبريد اإللكتروني : 

المركز القطاعي للتكوين في النسيج ببئر القصعة

العنوان :المنطقة الصناعية بئر القصعة  نهج حسين باي 

 بن عروا 2059 - 19ص ب 

  71383526/ الفاكس:  71382899الهاتف : 

  csftb.birelkassaa@atfp.tnالبريد اإللكتروني :

المركز القطاعي للتكوين في البنا  بسليمان

 سليمان 8020العنوان: طريق الشاطئ 

72391224/ الفاكس :  72290458الهاتف : 

  csfb.soliman@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

المركز القطاعي للتكوين والتقنيات التطبيقية في الجلد بمقرين

 مقرين الرياض 2014العنوان: شارع المحطة 

 71426597/ الفاكس :  71433743ف : الهات

 csftac.megrine@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل

153نابل ص ب  8000العنوان: الحي الصناعي طريق تونس 

 72271017/ الفاكس : 72222552الهاتف :

 csfm.nabeul@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 اآلليات العامة بقرمباليةالمركز القطاعي للتكوين في 

 قرمبالية 8030طريق سوسة العنوان : 

 72255076/ الفاكس:  72255303الهاتف : 

csfmg.grombalia@atfp.edunet.tnالبريد اإللكتروني:  

عناوين المراكز القطاعية للتكوين المهني
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عنـــــــــاوين مفيدة

المركز القطاعي للتكوين في التركيب المعدني بمنزل بورقيبة

 منزل بورقيبة  7050 – 242العنوان: بئر طعشون ص ب 

 72472466/ الفاكس:  72472466 -72470788الهاتف: 

 csfcm.menzelbourguiba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

لمركز القطاعي للتكوين في الصيانة الفندقية بطبرقة

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

 78672029/ الفاكس : 78672030الهاتف : 

 csfmh.tabarka@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسليانة

 سليانة 6100العنوان:  نهج فرحات حشاد 

78872808/ الفاكس :  78870951الهاتف : 

csfmt.siliana@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

اللحام واآللية والبالستيك بسوسةالمركز القطاعي للتكوين في 

 سوسة 4029العنوان : طريق  الطفالة 

 73233044/ الفاكس: 73232417الهاتف : 

 csfsp.sousse@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسوسة

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

 73383830/ الفاكس:  73383979 - 73382600الهاتف :  

 csfmt.sousse@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بسوسة

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

73235533/ الفاكس:  71235533 - 73231826الهاتف : 

 csfe.sousse@atfp.tnالبريد اإللكتروني:   

المركز القطاعي للتكوين في اإلكسا  بالمنستير

المنستير  5000- 88العنوان : شارع األرض ص ب 

 73504410/ الفاكس:  73504400الهاتف : 

 csfh.monastir@atfp.tnالبريد اإللكتروني:

المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير

 المنستير  5000- 79العنوان : شارع  األرض ص ب 

 73501894/ الفاكس:  73 50 12 72الهاتف : 

 csfmb.monastir@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

المركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر هالل

 قصر هالل 5070العنوان: طريق الجمال 

 73452330/ الفاكس: 73452330الهاتف: 

 csft.ksarhellal @atfp.tnني:  البريد اإللكترو

المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس

 خنيس 5100العنوان: نهج قرطاج طريق جمال 

 73534651/ الفاكس:  73534650الهاتف:

 csfmi.khnis@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

المركز القطاعي للتكوين في اإلكسا  محمد علي صفاقس

 51البستان صفاقس ص ب  3099ق المهدية طري 3العنوان : كلم 

74236786/ الفاكس :  74438761 - 74236786الهاتف : 

csfh.sfax@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بساقية الزيت صفاقس

 ساقية الزيت صفاقس 3021، نهج مختار الزيادي 20العنوان : 

 74254232فاكس : / ال74254232الهاتف : 

  csfe.sakietezzit@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 مركز التّكوين والتدريب المهني بباش حامبة صفاقس

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

  74298960/ الفاكس:  74228455الهاتف : 

 cfa.bachhamba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

مركز التكوين والتدريب المهني بالمحرس

صفاقس 3060العنوان : نهج تونس المحرا 

 74692463/ الفاكس: 74290071الهاتف :

  cfa.mahres@atfp.tnالبريد اإللكتروني:

 المركز القطاعي للتكوين في البنا  والتنقيب بقابس 

قابس 6000زريق قرب الملعب الرياضي  37العنوان : ص ب 

75393227/ الفاكس:  75291884 الهاتف :

 csfbf.gabes@atfp.tnالبريد اإللكتروني:

 المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجربة

 جربة 4180العنوان : نهج الطيب المهيري حومة السوق 

  75650534/ الفاكس:  75620647الهاتف :

  csfe.jerba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 للصيد البحري بصفاقسمركز التكوين المهني 

1072صفاقس ص.ب 3018العنوان: نهج ابن بطوطة المنطقة الصناعية مدغشقر

 74497255/   الفاكس:   74497255الهاتف:  

cfpp.sfax@gmail.com 

المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبية

 قليبية 8090 -ميناء الصيد البحري-العنوان: شارع الشهداء 

 72296405/   الفاكس:   72296405الهاتف: 

cffpm.kelibia@iresa.agrinet.tn 

المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة القوارص والعنب ببوشريك

المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة القوارص العنوان:  

 قرمبالية  8030 - والعنب ببوشريم

  72204734/   الفاكس:  72204734الهاتف: 

isfpa.bouchrik@iresa.agrinet.tn 

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة الخضروات البدرية 

 بشط مريم

 سوسة - 4042العنوان:  شط مريم 

 73327100/   الفاكس:  73327666الهاتف: 

cfpa.chottmariem@iresa.agrinet.tn 

 جندوبة - البحري بطبرقةمركز التكوين المهني للصيد 

 طبرقة 8110ساحة فرجيس طبرقة العنوان: 

 78671084/   الفاكس:    78671344الهاتف: 

Cfpp.tabarka@iresa.agrinet.tn  /  cfpptabarka@yahoo.fr

 مركز التكوين والتدريب المهني بزغوان

 زغوان 1100، 188المنطقة الصناعية ص ب العنوان : 

 72675614الفاكس:    72675985الهاتف : 

cfa.zaghouan@atfp.edunet.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.tnالبريد األلكتروني: 
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الجامعاتعناوين ومواقع واب 

موقع الواب العنوان الجامعة
www.utunis.rnu.tn 1007تونس  - 1938أفريل  9شارع  92 جامعة تونس
www.utm.rnu.tn 1068تونس  -الرمانة  83ص.ب. جامعة تونس المنار
www.uma.rnu.tn 2010منوبة  -المركب الجامعي بمنوبة  جامعة منوبة
www.ucar.rnu.tn أميلكار 1054 - 77شارع الجمهورية ص.ب  جامعة قرطاج
www.uz.rnu.tn 1008تونس  -نها أبو القاسم الجليزي ساحة معقل الزعيم  21 جامعة الزيتونة
www.uj.rnu.tn 8189جندوبة الشمالية   اتحاد المغرب العربي شارع المركب الجامعي جامعة جندوبة
www.uc.rnu.tn 526_ ص.ب.  4002شارع خليفة القروي سهلول سوسة  جامعة سوسة
www.um.rnu.tn 5000المنستير  - 56ص.ب.  الطاهر الحداد شارع جامعة المنستير
www.univ-k.rnu.tn 3100القيروان  - المركب الجامعي دار األمان  الطريق الحزامية جامعة القيروان
www.uss.rnu.tn 3029صفاقس  - 0.5طريق المطار كم  جامعة صفاقس
www.univgb.rnu.tn جامعة قابس 6029قابس  -شارع عمر بن الخطاب  زريق 
www.ugaf.rnu.tn 2100قفصة  - 4طريق توزر كلم  جامعة قفصة
www.mes.tn 2098رادس المدينة   -نها القدس  اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية




