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 مفاهيم مفيدة 1  

كلمة العبور الشخصية 
الصيغة اإلجمالية (FG) 
مجموع النقاط  (T) 
التنفيل الجغرافي 
للسنة السابقة  مجموع نقاط آخر موجه 
 اختيارات 06اجبارية تعمير 
شعب تتطلب اختبارات 

 إجراءات وآليات التوجيه الجامعي2   

 صالحهاالتثبت من المعطيات الشخصية  وا 
تعمير بطاقة االختيارات 
إجراءات الشعب ذات االختبارات 
التمييز اإليجابي 
توجيه أصحاب المهارات االستثنائية 

 دورات التوجيه الجامعي3  

دورة المتفوقين 
للتوجيه الجامعي الدورة الرئيسية 
للتوجيه الجامعي الدورة النهائية 
المحرزين على بكالوريا أجنبية توجيه 
دة التوجيهدورة إعا 

إعادة التوجيه ألسباب اجتماعية 

إعادة التوجيه ألسباب صحية 

إعادة التوجيه ألسباب عادية 

إعادة التوجيه أصحاب المواهب 

روزنامة دورة  إعادة التوجيه 

 الدراسة في التعليم العالي4  

أنظمة الدراسة في التعليم العالي 
هيكلة الدراسة في التعليم العالي 
تعريف الجامعات والدراسات التكنولوجية 
جداول االجازات والشعب حسب المجاالت 
 قائمة الشعب التي يتمتع من يطلبها

 بالتنفيل الجغرافي
 قائمة الشعب التي ال يتمتع من يطلبها

 بالتنفيل الجغرافي
جامعة تونس اإلفتراضية 
التعليم العالي العسكري 
المؤسسات الخاصة للتعليم العالي 

 الخدمات الجامعية5   

التسجيل وسحب التسجيل الجامعي 
مناظرات إعادة التوجيه الجامعي 
دواوين الخدمات الجامعية 
تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية 
االحاطة النفسية للطلبة 

عروض التكوين المهني في 6  

 مستوى مؤهل التقني السامي

 الجامعيالدليل التفاعلي للتوجيه                                              مراحل التوجيه الجامعي

 وسائل التواصل الحديثة المتاحة لمعرفة أهم المعلومات           المعرض اإلفتراضي حول التوجيه الجامعي

 هيكلة دليل التوجيه الجامعي         الجامعي المستشار في اإلعالم المدرسي و

 يمكن النقر على العنوان الذي ترغب في قراءته
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 بالنسابة لسانةومقاييسال وججالال  ليل أهّم المعلوماا  الااةاة بالتوجيال الجاامعييقدم هذا الد
، كمااا يحتااوى ملااف ماتلااو الشااع  واإلجااازا  بمؤسسااا  التعلاايم العااالي العموميااة 2020

مبّوبااة حساا  مجااار  الدراسااة، وهااي تاةةااا  تّماا  ةااياعتها بمااا ياات  م ماا  حاجيااا  
اّريجااي التعلاايم العااالي، وهااو مااا يم اال  رةااة سااوا الشااال والمااؤه   المطلوبااة بالنساابة ل

للمترشااااحين راتيااااار التاةةااااا  بنط مااااا ماااان رعباااااتهم وبمااااا يتطااااابا ماااا  طموحاااااتهم 
 المهنية. 

تعريفااااااااا بالجامعاااااااا  والمؤسسااااااااا  الراجعااااااااة بليهااااااااا بااااااااالن ر كماااااااا يت اااااااامن هااااااااذا الاااااااادليل 
العاااااالي عاااااروك التكاااااوين بمؤسساااااا  التعلااااايم باإل اااااا ة ل واراتةاةاااااا  التاااااي تؤمنهاااااا،

 العسكرى ومروك التكوين المهني  ي مستوى مؤهل التقني السامي.
 
 

 

 مسؤوليتك الفرديةاتخاذ قرار التوجيه 

 

 تقديـــــــــــــم

 

طاقة االستيعاب المفتوحة في كل ، 2020أوت  10تضاف لهذا الدليل، بداية  من يوم االثنين 
 .اجازة أو شعبة حسب نوع البكـــالوريا

 

هذا الدليل يم ال المرجا  ااساساي 
الااااذى ينمّكاااان الطالاااا  الجديااااد ماااان 
انجااااااز مملياااااة التوجيااااال الجاااااامعي 
الااّةاااااااااااة بااااااااااال،  وهاااااااااااو موجااااااااااال 
للناااااااااجحين الجاااااااادد  ااااااااي امتحااااااااان 

، لاااذا كااال  2020البكالورياااا لسااانة 
نااااجد مااادمو للطااا   ملاااف هاااذا 
الااااااادليل باااااااتمعن واحتااااااارام ا جاااااااال 

 والقوامد الم ّمنة بل.

تتمكن من تصفح هذا الدليل بسهولة يمكنك النقر على الروابط الموجودة في أعلى الصفحات للعودة  حتى
 لفهرس الدليل ثم النقر على العنوان الذي ترغب في قراءته.
 
 

 

 الفهرس

يمكن متابعة قناة اليوتوب "التوجيه الجامعي في تونس" بمشاهدة أشرطة فيديو تعرف بالمؤسسات الجامعية 
 التوجيه الجامعي في تونسواختصاصاتها على الرابط التالي:  

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCSS0Ol4wji0jNtCwQus7cTA
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 مراحل التوجيه الجامعي  

 دليل التوجيه الجامعي قراءة

يقدم هذا الدليل أهّم المعلوما  الااةة بالتوجيل 
، كما يحتوى 2020 بالنسبة لسنةومقاييسل وججالل  الجامعي

ملف ماتلو الشع  واإلجازا  بمؤسسا  التعليم العالي 
 وحسب الجامعت العمومية مبّوبة حس  مجار  الدراسة

 الحصول على كلمة العبور الشخصية

كلمة العبور هي رمز ااص وشاةي يمّكن كل مترشد من 
النفاذ لبطامة اراتيارا  والقيام بجمي  ممليا  التوجيل 

 www.orientation.tnالجامعي ملف الموم  

 من المعطيات الشخصية التثبت

 ي ةورة وجود اطأ  ي ارسم واللق  بالفرنسية أو رمم 
الجنس أو تاريخ الوردة يمكن  بطامة التعريو الوطنية أو

" إصالح بعض المعطيات الشخصيةبة حل مبر الرابط "
 www.orientation.tnملف موم  التوجيل الجامعي 

 أو االطالع على التخصصات حسب الجامعة

  حسب المجاالت في هذا الدليل.

.االطالع على الصيغة االجمالية والترتيب 

 االطالع على جذاذات الشعب في الدليل

 التفاعلي.
www.orientation.tn 

تحديد قائمة االختيارات حسب الرغبة و بما 

يتناسب مع المؤهالت والترتيب و طاقة 

 االستيعاب.

تعمير بطاقة االختيارات حسب 

 روزنامة كل دورة

 الفهرس

http://www.orientation.tn/
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المستشار  ي ارم م والتوجيل المدرسي والجامعي يستطي  أن يسامدك  ي معر ة اراتةاةا  وكيفية ااتيار الشع  التي 
 ت  مك بامتباره أاةا ي  ي مجال التواةل والمرا قة واررشاد وارم م والتوجيل، ومن أهّم مشمورتل:

  تقديم ام م محّين وشامل ودميا لفا دة الت ميذ وأوليا هم حول مسالك التوجيل المدرسي وشعبل ومجار  التكوين
  ي التعليم العالي وج امها العلمية والمهنية.

 .اإلحاطة بالت ميذ ومرا قتهم  ي بناء مشاريعهم الدراسية والمهنية من ا ل تربيتهم ملف اراتيار 

 ل الجامعي يسامدك المستشار  ي ارم م والتوجيل المدرسي والجامعي  ي:و ي مجال التوجي
 .التعرو ملف من ومة التوجيل الجامعي وجلياتل ومراحلل 

 .البحث من مةادر المعلوما  الدميقة والمحّينة حول الشع  الجامعية وتاّةةاتها وج امها 

 .التقييم المو ومي لمؤّه تك ومدراتك واستعداداتك 

 اانس  لمجار  اراتةاص والشع  وترتيبها من ا ل الم ءمة بين نتا جك الدراسية ورعباتك  اراتيار
 ومؤّه تك الفردّية.

 المستشار في اإلعالم المدرسي والجامعي

 ي بطار تو ير المعلوما  الكا ية حول مروك التكوين  ي التعليم العالي والتعريو بالمؤسسا  الجامعية واةوةيتها 
بهدو مسامدة  الطلبة الجدد ملف بناء مشرو   دراسي ومهني ناجد وسعيا لتوحيد المجهودا  الرامية للحاطة بالناجحين  ي 

 2020أوت  13و  10بين  الصالون االفتراضي حول التوجيه الجامعيلبحث العلمي البكالوريا، تن م وزارة التعليم العالي وا
ملف أشرطة  يديو تعرو بالجامعا  والمؤسسا   المشاركة  ي هذا الةالون وارط   ويمكن للمترشحين للتوجيل الجامعي

رة حول مجار  التكوين حيث الراجعة بليها بالن ر واراتةاةا  التي تؤمنها، كما يعرك هذا الةالون محا را  مباش
 يمكن التفامل معها مباشرة ملف الاط.

والقيام بعملية  www.foire-orientation.tnللمشاركة  ي الةالون ار ترا ي للتوجيل الجامعي يمكن الداول ملف الموم  
 التسجيل. 

المعرض اإلفتراضي حول التوجيه 

 الجامعي

 اإلستفسار حول التوجيه الجامعي

 الفهرس

http://www.foire-orientation.tn/
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ينمّكن المترشحين لماتلو دورا  التوجيل الجامعي من البحث  ي ماتلو العروك   الدليل التفاعلي للتوجيه الجامعي
نو  البكالوريا أو الجامعة أو المؤسسة أو الشعبة، وينمّكن الدليل التفاملي من  المتاحة مبر بداال جملة من المعطيا  م ل

ارستيعا   تايير ايارا  البحث مما يسمد بتدميا المعلوما  ومطابقتها لما يطلبل المترشد من حيث التاةةا  وطامة
 .ومجمو  نقاط جار موجل

 www.guide-orientation.rnu.tn   الدليل التفاعلي للتوجيه الجامعي  

 

 

 وسائل التواصل الحديثة المتاحة لمعرفة أهم المعلومات

موم  التواةل الب عا  التي تةدر ملف ممليا  التوجيل الجامعي مبر  اإلط   ملف جار مستجدا يمكن للمترشحين 
    www.facebook.com/OrientationUniversitaire  العنوان: ملف  faceboock  ارجتمامي

 التالية التي تعنف بالشأن الط بي:  موام  الوا كما ت   الوزارة ملف ذمة المترشحين 
 

 
http://www.mes.tn موم  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
www.orientation.tn  موم  التوجيل الجامعي 

www.guide-orientation.rnu.tn  موم  الدليل التفاملي للتوجيل الجامعي 
www.inscription.tn من بعد الجامعي موم  التسجيل 

www.best.rnu.tn ة من بعديموم  الشؤون الطالب 
www.ooun.rnu.tn موم  ديوان الادما  الجامعية للشمال 
www.oouc.rnu.tn  م  ديوان الادما  الجامعية للوسطمو 
www.oous.rnu.tn  موم  ديوان الادما  الجامعية للجنو 

www.parcours-lmd.salima.tn موم  مروك التكوين  ي التعليم العالي 
www.uni-renov.rnu.tn موم  اردارة العامة للتجديد الجامعي 

www.cningenieur.rnu.tn موم  الدراسا  الهندسية 
www.uvt.rnu.tn موم  جامعة تونس ار ترا ية 

 

على موقع التوجيه  لشعب واإلجازاتلتعريفية الجذاذات االطالع على ال التوجيه الجامعي، يمكن للمترشحين لعمليات
والمؤهالت المطلوبة في  تقّدم لمحة عن التكوين واآلفاق العلمية والمهنيةالجامعي وعبر الدليل التفاعلي، وهي جذاذات 

 www.orientation.tn كل اختصاص مع بسطة عن أهم الوحدات التي تدرس في مستوى السنة األولى.

 

 الفهرس
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 دليل التوجيه الجامعي: هيكلة 

، جملة من المقاييس وال وابط التي تن م ممليا  التوجيل الجامعي، وهو مبو  حس  2020يت من دليل التوجيل الجامعي 
مجار  التكوين وحس  الجامعا ، ويمكن للمترشحين التعرو ملف الجامعا  واإلدارة العامة للدراسا  التكنولوجية من ا ل 

للدراسا  التكنولوجية والمؤسسا  الراجعة بليها بالن ر والتاةةا  التي تؤمنها  جذاذا  تنعرو بكل جامعة وباإلدارة العامة
كل مؤسسة جامعية، كما تمكن هذه النساة الرممية من ارط   ملف كل ارجازا  والشع   ي كل مجال من مجار  

 رى. التكوين من ا ل النقر ملف روابط تمكن من التنقل من مجال بلف جار أو من جامعة بلف أا
 ويسامد ارط   ملف التوزي  الجارا ي للتاةةا  المترشد ملف ترشيد ااتياراتل حس  الشع  اامر  بلف مقر بمامتل.

 للط   ملف التاةةا  حس  مجار  التكوين يمكن النقر ملف الروابط التالية:
 

 

 للط   ملف البطامة الااةة بكل جامعة أو باردارة العامة للدراسا  التكنولوجية يمكن النقر ملف الروابط التالية:

 موقع الواب الجامعة موقع الواب الجامعة

 www.um.rnu.tn جامعة المنستير www.uz.rnu.tn جامعة الزيتونة

 www.univ-k.rnu.tn جامعة القيروان www.utunis.rnu.tn جامعة تونس

 www.uss.rnu.tn جامعة صفاقس www.utm.rnu.tn جامعة تونس المنار

 www.uj.rnu.tn جامعة جندوبة www.ucar.rnu.tn جامعة قرطاج

 www.univgb.rnu.tn جامعة قابس www.uma.rnu.tn جامعة منوبة

 www.ugaf.rnu.tn جامعة قفصة www.uc.rnu.tn جامعة سوسة

 www.didousoft.com/etab/dget اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

 

 اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية

 السياحة والتنشيط والرياضة والتربية البدنية

 الثقافة و الفنون الجميلة والفنون والحرف

 العلوم القانونية والعلوم السياسية

 االقتصادية وعلوم التصرف العلوم

 العلوم الصحيحة والتكنولوجيا

 الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية العلمية

 علوم الصحة والطب وطب األسنان والصيدلة

 العلوم الفالحية والبيوتكنولوجيا والبيئة

 العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
 

 الفهرس

http://www.uz.rnu.tn/
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http://www.uma.rnu.tn/
http://www.univgb.rnu.tn/
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http://www.uc.rnu.tn/
http://www.ugaf.rnu.tn/
http://www.ugaf.rnu.tn/
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 مفاهيم مفيدة
 

 كلمة العبور الشخصية 
 الصيغة اإلجمالية 
 مجموع النقاط 
 شعب تتطلب اختبارات 
 التنفيل الجغرافي 
 مجموع نقاط آخر موجه 
  اختيارات 06اجبارية تعمير 

 

1 
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كلمة العبور هي رمز ااص وشاةي يمّكن كل مترشد من النفاذ لبطامة اراتيارا  والقيام بجمي  ممليا  التوجيل الجامعي 
 www.orientation.tnملف الموم  

 :حسب التواريخ المبّينة أسفله ،الحةول ملف كلمة العبور الااةة بهم 2020يمكن للناجحين  ي امتحان البكالوريا 
  مبر ادمة اررساليا  القةيرة(SMS) تت من كلمة  85000، وذلك بتوجيل رسالة مةيرة ملف الرممpwd   ّم ترك 

  2020حةريا من رمم الهاتو الجوال الذى تّم ادراجل أ ناء تسجيل الترشد رمتحان البكالوريا   راغ  ّم رمم البكالوريا،
  من طريا موم  الوا https://login.orientation.tn 

ــــرقم  ــــى ال ــــه رســــالة قصــــيرة عل  85000توجي
 ثّم فراغ ثّم رقم البكالوريا  pwdتتضمن كلمة 

 

 موقع وابالدخول على 
https://login.orientation.tn 

 

29 – 07 – 2020 
 الناجحون  ي الدورة الر يسية

 

SMS @ 

 كلمة العبور الشخصية

12 – 08 – 2020 
 الناجحون  ي دورة المرامبة

28 – 07 – 2020 
 الناجحون في الدورة الرئيسية

 11 – 08 – 2020 
 الناجحون  ي دورة المرامبة

 الفهرس

http://www.orientation.tn/
https://login.orientation.tn/
https://login.orientation.tn/
https://login.orientation.tn/
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 المةطلحا  
 MG المعدل النها ي للبكالوريا SP ملوم  يزيا ية TE مواد تقنية BD مامدة بيانا 
 A مربية Ang بنقليزية Ec امتةاد Esp بسبانية
 PH  لسفة F  رنسية Ge تةرو All ألمانية
 M ريا يا  HG وجارا ياتاريخ  Algo الاوارزما  It بيطالية
 SVT ملوم الحياة واارك EP تربية بدنية TIC تكنولوجيا  المعلوما  وارتةال  
     Sp-sport        اختصاص رياضي 

 
 

تسا  اامداد المتحةل مليها ومعدل النجاح  ي البكالوريا  ي الةياة اإلجمالية احبالنسبة للّناجحين  ي دورة المرامبة يتم 
 والمجمو   ملف النحو التالي :

هي ةياة تنحتس  بارمتماد ملف ماتلو النتا ج المتحةل مليها  ي  Formule Globale : FG)الةياة اإلجمالية )
 وتنعتمد الةياة ارجمالية  ي ترتي  المترشحين حس  نو  البكالوريا.امتحان البكالوريا 

 (FGالصيغة اإلجمالية )

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

 ) ] / 3+ )أمداد دورة المرامبة   x (2 الدورة الر يسية)أمداد [  اامداد :

 ) ] / 3+ )معدل دورة المرامبة   x (2)معدل الدورة الر يسية [  : المعّدل 

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

FG = 4 MG + 1,5 TE + 1,5 M + 1 SP + 1 F +1 Ang 
 

 علوم تقنية

FG = 4 MG + 1,5 M +1,5 Algo +0,5 SP +0,25 (TIC+BD) +1 F +1 Ang 
 

 علوم إعالمية

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

 آداب

FG = 4 MG + 1,5 Ec + 1,5 Ge + 0,5 M + 0,5 HG +1 F +1 Ang 
 

 اقتصاد وتصرف

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

 رياضة

 الفهرس
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توجيهــه المبــدئي إليهــا وال يصــرح بتعيينــه هااي شااع  ذا  طاااب  اةوةااي يا اا   يهااا المترشااد راتبااار بالمؤسسااة بعااد 
، و ااي حااال التةااريد بعاادم مبااول المترشااد  ااي اراتبااار تنسااند لاال شااعبة ماان بااين النهــائي فيهــا إال بعــد نجاحــه فــي االختبــار

، و ااي حاادود ماا يساامد باال مجمااو  نقاطاال ملااف أن ر تكااون شااعبة أاارى ذا  ااتبااار ااي بطامااة ااتياراتال اراتياارا  المواليااة 
رجااراء كاال اراتبااارا   ااي نفااس )بامتبااار أن كاال مترشااد يمكناال بجتياااز ااتبااار واحااد ماان بااين الشااع  ذا  اراتبااارا  ن اارا 

 (.الفترة

تاتلااو طريقااة احتسااا  و  لتعيااين المترشااحين  اي كاال شااعبة،س امقيااك (T)مجماو  النقاااط التوجيال الجااامعي منااا رة تعتمااد ملااف 
مسااااويا للةاااياة اإلجمالياااة  (T)ويكاااون مجماااو  النقااااط  ،حسااا  اإلجاااازا  والشاااع  وحسااا  ناااو  البكالورياااا (T)مجماااو  النقااااط 

. ومادد المااادة الاةوةاية )أو معاادل مااددى شــعبةفــي كــل المشاار بليهااا ساابقا ي اااو بليهاا أمااداد بعااك الماواد الاةوةااية 
 .أساسية مرتبطة باةوةية التكوين  ي الشعبةمادتين أو    ة( يمكن أن يكون مدد المادة اإلاتيارية أو مدد مادة 

 : (Tصيغة مجموع النقاط )

 الصيغة 
 + = (FG) االجمالية

 مجموع
 (Tالنقاط )

الخصوصية  الموادعدد 
 في كل شعبة

 : شعب تتطلب اختبارات

 الفهرس

صالح المعطيات الشخصية ترتيب اليمكن لكل المترشحين االطالع على الصيغة اإلجمالية و  عبر الموقع وا 
www.orientation.tn 2020أوت   13الخميس  يوم السرية والشخصية بداية من العبور ةباستعمال كلم 

ــــــه الجــــــامعي  ــــــع التوجي ــــــارة موق ــــــن زي ــــــا يمك ــــــارات وتواريخه ــــــوى االختب ــــــى محت ــــــرلإلطــــــالع عل ــــــرابط عب ــــــالي: ال  الت
www.orientation.tn  

http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
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مان مجماو  النقااط بلاف كال مترشاد يرعا   اي الحةاول ملاف شاعبة موجاودة  اي وريتل)ينعتماد المعهاد % 7باا  يساند تنفيال يقادر
ااةلي للمترشد أو مركز ارمتحاناا  لتحدياد مركاز الورياة( و اي حاال مادم وجاود الشاعبة  اي وريتال يمكنال أن يتمتا  بالتنفيال 

 المسا ا  التالي  ي تحديد التنفيل الجارا ي. ي أمر  مؤسسة تعليم مالي لمركز وريتل ، ويعتمد جدول 
تنست نف من التنفيل الجارا ي شع  الط  وشع  المراحل التح يرية للدراسا  الهندسية وارجازة التطبيقياة  اي التربياة والتعلايم 

ا  تتركز  ي والشع  الجامعية التي تدرس  ي مؤسسة جامعية واحدة  ي كامل ترا  الجمهورية أو التي تدرس  ي مّدة مؤسس
 نفس الجهة.

ما مة الشع  التي يتمت  من يطلبها  بالتنفيل الجارا ي وما مة الشع  التي ر يسند لمن يطلبها التنفيل  يمكن ارط   ملف
 شعب التنفيل الجغرافي من هذا الدليل مبر الرابط التالي: الجارا ي 

 

                     *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 بوزيد 130 191 172 235 266 276 328 292 263

           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

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

       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 الم ح ة أن وريا  تونس وأريانة وبن مروس ومنوبة تعتبر   اء جارا يا واحدا  ي احتسا  التنفيل(. )*( تونس الكبرى

 : التنفيل الجغرافي

 جدول المسافات

 الفهرس
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ور  ،ة المترشحين  ي ترشيد باتياراتهممؤشر تقريبي لمسامدهو  الم ّمن بهذا الدليل 2019لسنة جار موجل  مجمو  نقاط
الموجهين  ي  مجامي م   مجموملبل هو مؤشر يسمد نسبيا للمترشد بمقارنة  2020مقياسا لعمليا  التعيين  ي دورة يعّد 

السنة الفارطة م  اااذ بعين اإلمتبار لمؤشرا  أارى ملف عرار ترتيبل حس  نو  البكالوريا وطامة ارستيعا  المفتوحة  ي 
 اراتةاةا  التي يرع   يها.

 ي الدورة الر يسية، ااتياراتهم  بينملف تعيين من  ونتحةل المترشحيحرةا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملف أن 
وبهدو ح هم ملف ترشيد ااتياراتهم وتجن  التعمير العشوا ي، تقرر تحديد مدد  كل الناجحين  ي البكالوريا،يشارك  يها التي 

، و ي ةورة تعمير أمل اختيارات 06والمتم ل  ي  ي الدورة الر يسية والنها ية للتوجيل الجامعي، أدنف بجبارى من اراتيااارا  
 تسجيل ااتيارا  المترشد. للتوجيل الجامعيلمن ومة ارم مية من هذا العدد ر يمكن ل

 : مجموع نقاط آخر موجه للسنة السابقة

 : اختيارات على األقل 06اجبارية تعمير 

فلن تقوم المنظومة اإلعالمية للتوجيه الجامعي بتسجيل اختياراتك. 06أقل من  إذا قمت بتعمير عدد إختيارات  
  .مختلفةجامعية ختيارات في مؤسسات االتنويع ينصح ب

 الفهرس

صالح المعطيات الشخصية ترتيب اليمكن لكل المترشحين االطالع على الصيغة اإلجمالية و  عبر الموقع وا 
www.orientation.tn 2020أوت   13الخميس  يوم السرية والشخصية بداية من العبور ةباستعمال كلم 

http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
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 وآليات التوجيه الجامعيإجراءات 

 ة حها  الت ب  من المعطيا  الشاةية وا 
  تعمير بطامة اراتيارا 
  بجراءا  الشع  ذا  اراتبارا 
 التمييز اإليجابي 
 توجيل أةحا  المهارا  ارست نا ية 

 

2 
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يتعين ملف كال نااجد  اي البكالورياا الت با  مان ةاحة المعطياا  الشاةاية الموجاودة  اي ورماة كلماة العباور التاي تساح  مان 
أوالرسااااالة الااةااااة بكلمااااة العبااااور ) ااااي ةااااورة الحةااااول مليهااااا بادمااااة اررساااااليا   https://login.orientation.tnموماااا  

( و ي ةاورة وجاود اطاأ  اي ارسام واللقا  بالفرنساية أو رمام بطاماة التعرياو الوطنياة أوالجانس أو تااريخ الاوردة SMSةيرة الق
 www.orientation.tn" ملف موم  التوجيل الجامعي إصالح بعض المعطيات الشخصيةيمكن بة حل مبر الرابط "

صالح المعطيات الشخصية يمكن لكل المترشحين االطالع على الصيغة اإلجمالية وترتيبهم  عبر الموقع وا 
www.orientation.tn 2020أوت   13الخميس  يوم السرية والشخصية بداية من العبور ةباستعمال كلم 

 : التثبت من المعطيات الشخصية وإصالحها

 يمكن إصالح كل المعطيات الشخصية ما عدا رقم البكالوريا واالسم واللقب بالعربية.

 يتعين إدراج المعطيات الشخصية بكل دقة عند تصحيحها

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

 ينصح باالنتباه إلى صحة المعطيات الشخصية خالل عملية اصالحها

النقر على الرابط  إصالح 

 الدخول على موقع  المعطيات الشخصية

التوجيه الجامعي 

www.orientation.tn 

 

إدخااااال رقااااو البكالوريااااا 

ورقااااو بطاقااااة التعرياااا  

 وكلمة العبور

 

إدخال المعطيات 

 الصحيحة ثو التسجيل 

* * * * * * * 

 التسجيل

 الفهرس

https://login.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
file:///C:/Users/ldridi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.orientation.tn
http://www.orientation.tn/
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تعمير بطاقة من ا ل الرابط "  www.orientation.tnموم  التوجيل الجامعي  مبرلبطامة اراتيارا   يمكن النفاذ
 "  ّم بداال رمم البكالوريا ورمم بطامة التعريو الوطنية وكلمة العبور الشاةية.االختيارات

 : تعمير بطاقة االختيارات

 2020بطاقة االختيارات 

 االسم واللقب

 رقم الباكالوريا: 
 رقم بطاقة التعريف: 

 الجنس: 
 تاريخ الوالدة: 
  نوع الباكالوريا:

 المعهد: 
 الرتبة حسب المعدل في الباكالوريا: 

 الصيغة االجمالية: 
 الرتبة حسب الصيغة االجمالية: 

 الشعبة الرمز االختيار

5 

  

3 

  

2 

  

6 

  
7 

  

4 

  

8 

  
9 

  
10 

  

 التسجيل

1 

  

 هام

اجد  

 رمز الشعب عند تعمير االختيارات يتعين التثبت من

 لتعمير حسب روزنامة كل دورةالمخصصة لفترة اللمترشح تغيير اختياراته خالل ل يمكن

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

 اختيارات على األقل 06ال يمكن تسجيل االختيارات في حال لم يقم المترشح بتعمير 

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

أدخــــل الرمــــز فــــي المكــــان 
المخصـــــــــــص وســـــــــــيظهر 

 اسم الشعبة بصفة آلية

الضــــــــغط علــــــــى زر التســــــــجيل 
والتــــــــأكد مـــــــن ظهـــــــور وصـــــــل 

 إستيالم االختيارات

ال يمكـــــــــــــــــن تســـــــــــــــــجيل 
فـــــي حــــال لـــــم  االختيــــارات

ـــم المترشـــح بتعميـــر   06يق
 اختيارات على األقل

X X X X  X 

 الفهرس

http://www.orientation.tn/
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بليهاا ور يةارح بتعيينال   توجيهـه المبـدئي  هي شع  ذا  طاب  اةوةي يا    يهاا المترشاد راتباار بالمؤسساة بعاد
 النها ي  يها بر بعد نجاحل  ي اراتبار.

 إنل يساند لال تعياين مان باين   ي حال بافاا المترشد  ي اراتبارا  الااةة بإحدى الشع  التي تتطل  ااتبارا 
نقاااط جااار موجاال بلااف الشااعبة  المواليااة )ملااف أن ر تكااون شااعبة أااارى ذا  ااتبااار( امتمااادا ملااف مجمااو  لااتياراتاا

 .2020المطلوبة ا ل دورة التوجيل الجامعي 

 :اجراءات الشعب ذات االختبارات 

 ي شعبة ذا  ااتبار التوجل للمؤسسة المعنية رجتياز اراتبار يتعين ملف كل مترشد تم مبولل بةفة مبد ية 
 الااص بالشعبة حس  التاريخ المبّين ببطامة تعيينل التي يتّم استاراجها من موم  التوجيل الجامعي.

  ي المؤسسا  المعنية )حس  الشعبة(  ي الفترة المتراوحة بين:تجرى اراتبارا  

 

مبر رابط 'نتا ج الشع  التي  www.orientation.tnارم ن من نتا ج اراتبارا  ملف موم  التوجيل الجامعي 
 .2020سبتمبر  03 تتطل  ااتبارا  يوم الاميس 

 .2020سبتمبر  02 بالمؤسسا  يوم ااربعاءارم ن من النتيجة 
 

يمكاان للمااوجهين  ااي الشااع  التااي تتطلاا  باتبااارا  المشاااركة  ااي دورة بمااادة التوجياال دون الحاجااة رنت ااار نتااا ج 
 اراتبارا .

المواليااة تسااند لاال شااعبة أااارى حساا  بذا كااان مجمااو  نقاااط المترشااد ر ياااول لاال الحةااول ملااف أحااد اراتيااارا  
 مجمو  نقاطل و ي حدود ما تسمد بل طامة ارستيعا .

 www.orientation.tnيمكن ارط   ملف مواميد اراتبارا  ومحتواها بةفة مبكرة ملف موم   

 الشع  ذا  اراتبارا  مست ناة من دورة بمادة التوجيل

 2020سبتمبر  01إلى  أوت 26

 الفهرس
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التميياااز اريجاااابي هاااو بجاااراء ينمّكااانن مجموماااة مااان النااااجحين الجااادد  اااي البكالورياااا مااان  رةاااة للاااداول ل اتةاةاااا  ااك ااار 
أ ر ملف التوجيل الجامعي، حيث تقرر برسااء هاذا المبادأ  لفا ادة تاستقطابا  ي  ّل وجود  وارا تنموية واجتمامية بين الجها  

لاام يتمكناوا مان الحةااول مليهاا بالةاية العادياة، وذلااك بتاةايص مادد ماان  ،ن الشاع أبنااء الورياا  الداالياة  ااي مجموماة ما
هاذا يشامل و  % من طامة استيعا  كل شعبة معنية بهذا اإلجراء.8المقامد يتنا سون مليها  ي ما بينهم، وحدد مدد المقامد با 

 الوريا  التالية:اإلجراء 

 

 ويبّين الجدول التالي الشع  المعنية بالتمييز اريجابي:

 نوع البكالوريا المؤسسة رمز الشعبة الشعبة
 ريا يا  / ملوم تجريبية كلية الط  بتونس 10700 الط 
 ريا يا  / ملوم تجريبية كلية الط  بالمنستير 34700 الط 
 ريا يا  / ملوم تجريبية كلية الط  بسوسة 30700 الط 
 ريا يا  / ملوم تجريبية كلية الط  بةفامس 40700 الط 
 ريا يا  / ملوم تجريبية كلية الةيدلة بالمنستير 34701 الةيدلة

 ريا يا  / ملوم تجريبية كلية ط  ااسنان بالمنستير 34702 ط  ااسنان

 ريا يا  / ملوم تجريبية  المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس 10203 الهندسة المعمارية
 ملوم تقنية

 

 : مبدأ التمييز اإليجابي في التوجيه الجامعي

       

 باجة الكاو جندوبة سليانة القيروان سيدى بوزيد القةرين

 زعوان مدنين مبلي تطاوين مابس توزر مفةة

       

 التمييز اإليجابي:تنفيذ موامد  
 قط. الر يسيةمملية التوجيل الجامعي لشع  التمييز اإليجابي  ي الدورة  يتّم تنفيذ  
   ن وجد  )شرط الّسن، شرط الجنس، شعبة ذا  بتا   شع  التمييز اريجابي لنفس شروط م ي تها من الشع

 ااتبار، مواد ااتيارية اجبارية...(.
  بالنسبة لكل نو  سّيما التنا س ملف مدد البقا  المفتوحة تا   شع  التمييز اريجابي لنفس مبادئ التوجيل الجامعي

 بكالوريا.
 .يست ف التمييز اريجابي من دورة بمادة التوجيل 
 .يتّم امتماد مركز ارمتحان  ي البكالوريا لتحديد الورية التي ينتمي لها المترشحون 

 الفهرس
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 البكالوريانو   المؤسسة رمز الشعبة الشعبة  
 10570 اإلجازة  ي الهندساة الميكاناياكاياة

 10571 اإلجازة  ي الهندساة الكهارباا ايااة ملوم تقنية المعهد العالي للدراسا  التكنولوجية برادس
 11568 اإلجازة  ي الهندساة المدنية

 اإلجازة  ي ملوم اإلم مية

 المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة  10523

 المعهد العالي للم مية  11523 ملوم ام مية

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلوما  وارتةال  13523
 ببرج السدرية

 اإلجازة  ي ملوم وتكنولوجيا 
 المعهد العالي للدراسا  التكنولوجية  10572 المعلوما  وارتةار 

 ريا يا   / ملوم تجريبية المواة   بتونس  ي
 مرحلة تح يرية مندمجة:

المعهد الوطني للعلوم التطبايقية والتكنولوجيا  10520 بم ماياة - يزياء   -ريا يا  
 بتونس

 ريا يا   / ملوم تجريبية

 مرحلة تح يرية مندمجة:
 10521 باياولوجيا تطبيقية    -كايامايااء 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة 30519 تح يرية مندمجة )ملمية( مرحلة

 مرحلاة تح يارياة )ملامايااة(

 المعهد التح يرى للدراسا  الهندسية بتونس 10522
 المعهد التح يرى للدراسا  الهندسية بالمنار 13522
 المعهد التح يرى للدراسا  الهندسية بنابل 22522
 المعهد التح يرى للدراسا  الهندسية ببنزر  20522
 المعهد التح يرى للدراسا  الهندسية بالمنستير 35522
 المعهد التح يرى للدراسا  الهندسية بةفامس 41522

 ملوم تقنية المعهد التح يرى للدراسا  الهندسية بالمنار 10532 مرحلة تح يرية )تكنولوجيا(
 :مرحلة تح يرية 
المعهد العالف للدراسا  التح يرية  ي البيولوجيا  12832 بيولوجيا جيولوجيا

 ملوم تجريبية والجيولوجيا بسكرة
مرحلة تح يرية  لاا  وجدا  

المعهد التح يرى للدراسا  اادبية والعلوم  10191 ااتةاص  رنسية
 اإلنسانية بتونس

 جدا 

مرحلة تح يرية  لاا  وجدا  
 10192 ااتةاص انقليزية

مرحلة تح يرية  لاا  وجدا  
 11191 ااتةاص  رنسية

مرحلة تح يرية  لاا  وجدا   كلية ا دا  والفنون واإلنسانيا  بمنوبة
 11192 ااتةاص انقليزية
 10612 اإلجازة  ي ارتةال

 10611 اإلجازة  ي الةحا ة معهد الةحا ة وملوم ااابار

 اإلجازة  ي ملم النفس
 كلية العلوم اإلنسانية وارجتمامية بتونس 10121

 ملوم تجريبية
 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس 11121

 اإلجازة  ي القانون

 كلية الحقوا والعلوم السياسية بتونس 10301

 جدا  / امتةاد وتةرو
 كلية العلوم القانونية والسياسية وارجتمامية بتونس 11301
 الحقوا والعلوم السياسية بسوسة كلية 30301
 كلية الحقوا بةفامس 40301

 التةروملوم اإلجازة  ي 

 المعهد العالي للتةرو بتونس 10318

 امتةاد وتةرو
 معهد الدراسا  العليا التجارية بقرطاج  14318
 معهد الدراسا  العليا التجارية بسوسة 31318
 التجارية بةفامسمعهد الدراسا  العليا  43318

 ريا يا   / ملوم تجريبية المعهد العالي لألممال بتونس  10377 بكالوريوس ااممال
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تاةةااا  الموساايقف والمساارح والتةااميم م اال  موهبااة أو مهااارة اساات نا يةامتماااد اجااراءا  ااةااة بالشااع  التااي تتطلاا  تّم ياا
، للمترشاحين ويمكان، توجيه ذوي المواهـب، تح  تسامية وأى مواه  أارى والةحا ة والتكنولوجيا  الحدي ة والفنون التشكيلية

 همبمطالا  مّدمماة بو اا ا وشاهادا  تفياد تاألق التقادم الذين لم يمكنهم مجمو  نقاطهم من الحةاول ملاف الشاع  الماذكورة جنفاا،
بالنساابة للشااع  ذا   ماان اجتياااز اراتبااار ليااتّم تمكياانهم،، 2020أوت  31و 24 ااي الفتاارة المتراوحااة بااين   ااي مجااال بباادامي

 اي حادود ماا تسامد بال طاماة اساتيعا  المؤسساة الجامعياة اامار  لمقار بالنسابة للشاع  اااارى بمادة تاوجيههم أو  اراتبارا 
 .2020سبتمبر  18بداية من ويتّم اإلم ن من نتا ج توجيل أةحا  المواه   سكناهم.

 : توجيه أصحاب المواهب والمهارات اإلستثنائية

 الفهرس

صالح المعطيات الشخصية ترتيب اليمكن لكل المترشحين االطالع على الصيغة اإلجمالية و  عبر الموقع وا 
www.orientation.tn 2020أوت   13الخميس  يوم السرية والشخصية بداية من العبور ةباستعمال كلم 

طاقة االستيعاب المفتوحة في كل ، 2020أوت  10تضاف لهذا الدليل، بداية  من يوم االثنين 
 .اجازة أو شعبة حسب نوع البكـــالوريا

 

http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
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 دورات التوجيه الجامعي

 دورة المتفومين 
 الدورة الر يسية 
 الدورة النها ية 
 دورة المحرزين ملف بكالوريا أجنبية 
 دورة بمادة التوجيل 

 

3 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحا لآل اا أمامهم و  التطورا  العلمية والتكنولوجية، بم ًء لقيم التفوا والتمّيز  ي الدراسة، وتشجيعا ابنا نا ملف مواكبة
صن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمدارس العليال لتحاا   منًحا جامعية للدراسة بالاارج لعدد من الت ميذ، تنَاةِّّ

انتقاء البكالوريا وتفتد مددا من المقامد بالمعهد التح يرى للدراسا  العلمية والتقنية بتونس ، ويتم المتفومين  ي امتحان 
 .2020ا ج امتحان البكالوريا لسنة منا رة تعتمد نت من طريا المعنيين

( وباامسام التح يرية بفرنسا وبالجامعا  IPESTللدراسة بالمعهد التح يرى للدراسا  العلمية والتقنية بتونس )يتم الترشد  
 حس  الشروط التالية: www.orientation.tnمبر موم  التوجيال الجاامعي   حصريا والفرنسية االمانية

  15المؤرخ في  2020لسنة  23االطالع  على المنشور عدد  يتعين على المترشحين لدورة المتفوقين
في امتحان البكالوريا  للدراسة بالخارج ومقاعد  فوقينللمت بتخصيص منح جامعيةالمتعلق  2020 جويلية

 التالية: قعامو ال ، علىبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس، وضبط اجراءات وشروط الترشح
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقعwww.mes.tn   
  موقع التوجيه الجامعيwww.orientation.tn 
  :موقع الشؤون الطالبية عن بعدwww.best.rnu.tn 

 : دورة المتفوقين

و قا  أو ملف  شهادة أجنبية معادلة لها الدورة الرئيسية ي  2020أن يكون المترشد متحة  ملف شهادة البكالوريا 
 .بالجدول المواليللعروك المبينة 

 2020سنة  ي عرة أكتوبر  20أن ر يتجاوز سن المترشد 

والعلوم  والعلوم التقنية الرياضياتبالنسبة لشع   20من  16أن يكاون المعدل النها ي للبكالوريا يساوى أو يفاوا 
 .التجريبية

 اآلداببالنسبة لشعبة  20من  14 أن يكاون المعدل النها ي للبكالوريا يساوى أو يفاوا

 2020جويلية  30إلى يوم الخميس  جويلية 28من  يوم الثالثاء 

 2020أوت  05االعالن عن النتائج يوم 

 الفهرس

 المنشور

http://www.orientation.tn/
http://www.mes.tn/
http://www.orientation.tn/
http://www.mes.tn/
http://www.mes.tn/
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 عدد البقاع الشعبة نوع البكالوريا مكان الدراسة

المعهد التح يرى 
للدراسا  العلمية والتقنية 

 بتونس 
(IPEST) 

 ريا يا 
 

 : (2)مرحلة تح يرية للدراسا  الهندسية 
 80 (MPSIريا يا   يزياء ملوم الهندسة )

 : (2)مرحلة تح يرية للدراسا  الهندسية 
 40 (PCSI يزياء كيمياء ملوم الهندسة )

 (1) رنسا 
 

 ريا يا 
 

 : (2)مرحلة تح يرية للدراسا  الهندسية 
 (ريا يا   يزياء ملوم الهندسةMPSI) 
 ( كيمياء ملوم الهندسةPCSI) 

20 

 ا دا 
 

 02 (3)السوربون بجامعةاإلجازة  ي اللاة وا دا  والح ارة الفرنسية 

 01 (3)اإلجازة  ي ملم ارجتما  بجامعة السوربون

 ألمانيا
 ريا يا 

 Bachelor-Master:Génie(●( )3)مسار هندسي 
12 

 6 العلوم التقنية
 6 العلوم التجريبية

 يق ي الطلبة المقبولون  ي هذه الشعبة سنة تح يرية لدراسة اللاة االمانية مبل الداول بلف مسار التكوين. (●) 

ون را لتأار اإلم ن من نتا ج البكالوريا  ي ب دنا، يمكن أن تكون  covid-19ن را لل روو ارست نا ية الناتجة من جا حة  (1)
ا ل الشهر ااول  عن بعدلمراحل التح يرية للدراسا  الهندسية بفرنسا وبالجامعا  الفرنسية الدراسة بةفة است نا ية لهذه السنة، با

 وذلك بلف حين استكمال بجراءا  السفر.

َد سقو بااا  (2)  دِّّ من مدد البقا  المفتوحة لفا دة المترشحين من المحرزين ملف البكالوريا ااجنبية اا  ل ترتيبا حس    %10حن
من بين كا ة المترشحين لللتحاا بالمرحلة التح يرية للدراسا  الهندسية بفرنسا وبالمرحلة التح يرية للدراسا  مجمو  النقاط 

 الهندسية بالمعهد التح يرى للدراسا  العلمية والتقنية بتونس.

 هذه العروك مفتوحة للمحرزين ملف البكالوريا التونسية.   (3) 

 

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

 التوجيه الجامعيينهم ال يشاركون في بقية دورات يالطلبة المقبولون في دورة المتفوقين والذين أكدوا تع

التعيين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية تأكيد حضور إجتماعات ، في دورة المتفوقين المقبولينيتعين على 
وأّنه في صورة عدم إتمام هذا اإلجراء  يعتبر علما  ،حسب التواريخ الموالية (IPESTوالتقنية بتونس )

 :المترشح متخلّيا عن الشعبة المتحصل عليها
  للمقبولين بفرنسا. بالنسبة 2020أوت  07يوم الجمعة 
  بالنسبة للمقبولين بألمانيا. 2020أوت  10يوم االثنين 
  بالنسبة للمقبولين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. 2020أوت  12و 11يومي 

 الفهرس



 22 

 صيغة  احتساب مجموع النقاط عدد البقاع الرمز الشعبة نوع البكالوريا االختصاص البلد  
 تونس

المعهد التحضيري 
العلمية  للدراسات
 بتونسوالتقنية 

(IPEST) 

 اامسام التح يرية

 العلمياة
 ريا يا 

 MPSI 99101 80)) ريا يا   يزياء ملوم الهندسة

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

12Ang  ; 0) 
 99102 40 (PCSI)ملوم الهندسة  كيمياء  يزياء

  رنسا
 

 اامسام التح يرية

 العلمياة

 ريا يا 

 

 (MPSI)ريا يا   يزياء ملوم الهندسة 
 7 ذكور   99201
 7 إناث  99214

 3 ذكور  PCSI) ) 99202 يزياء كيمياء ملوم الهندسة 
 3 إناث  99215

 ا دا  اإلجازة
 2 99217 يةساإلجازة  ي اللاة وا دا  والح ارة الفرن

5MG+3F+2PH+2ANG 
 1 99218 اإلجازة  ي ملم ارجتما 

 ألمانيا

 الهندسة )هانو ر(
 ريا يا  

 (1هندسي) مسار

Bachelor-Master:Génie 

99310 6 
5MG+2M+2SP+1F+1PH+ Max(

3

12Ang  ; 0) 
 6 99311 الهندسة )هايدلبرغ(

 الهندسة )هانو ر(
 العلوم التقنية

99310 3 
5MG+2M+1SP+1TE+1F+1PH+Max(

3

12Ang  ; 0) 
 3 99311 الهندسة )هايدلبرغ(

 الهندسة )هانو ر(
العلوم 
 التجريبية

99310 3 
5MG+2M+1SP+1SVT+1F+1PH+Max(

3

12Ang  ; 0) 
 3 99311 الهندسة )هايدلبرغ(

 المصطلحات

 MG المعدل النهائي في البكالوريا M رياضيات

 F فرنـسيــة SP علوم فيزيائية

 Ang نقليزيـةا TE مواد تقنية

 PH فلسفة SVT واالرضعلوم الحياة 

 

 الفهرس
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ويمكن للمترشحين تعمير بطاما  ااتياراتهم   ي امتحان البكالوريا الناجحين كلّ  تشملللتوجيل الجامعي  الر يسيةالدورة 
الدورة هذه ، وحتف ي من كل مترشد معني ب2020أوت  10بداية من  دليلطامة ارستيعا  التي ست او لهذا الحس  

الحةول ملف تعيين، ينةد بتعمير أك ر ما يمكن من اراتيارا  المدروسة التي تح ف باهتمام المترشد مرتبة ترتيبا 
 تفا ليا.

 

 

 الدورة الرئيسية  للتوجيه الجامعي

 2020أوت  18إلى  14من  
 منتةو الليل أو  18أو  بداية من منتةو النهار وتالا يم ال   اء  14تفتد هذه الادمة يوم الجمعة 

  2020أوت   24االعالن عن النتائج يوم 
 بداية من منتةو النهار

 فلن تقوم المنظومة اإلعالمية للتوجيه الجامعي بتسجيل اختياراتك. 06إذا قمت بتعمير عدد إختيارات أقل من 
 .مختلفةجامعية ختيارات في مؤسسات االتنويع ينصح ب

 يجب التأكد من تسجيل االختيارات وطباعة وصل االستالم.

 .المترشح تغيير اختياراته متى شاء خالل الفترة المخصصة للدورة مع وجوب تسجيل االختيارات في كل مرة بإمكان
 

 إلى الدورة النهائية. يتعين على كل مترشح احترام اآلجال المنصوص عليها بالروزنامة أعاله حتى ال يتم تأجيله

اختبار التوجه للمؤسسة المعنية الجتياز االختبار يتعين على كل مترشح تم قبوله بصفة مبدئية في شعبة ذات 
 الخاص بالشعبة حسب التاريخ الذي يجده في بطاقة تعيينه التي يتّم استخراجها من موقع التوجيه الجامعي.

 
يمكن االطالع على قائمة الشعب التي يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي وقائمة الشعب التي ال يسند لمن يطلبها 

 التنفيل الجغرافي على موقع التوجيه الجامعي.

 الفهرس

طاقة االستيعاب المفتوحة في كل ، 2020أوت  10تضاف لهذا الدليل، بداية  من يوم االثنين 
 .اجازة أو شعبة حسب نوع البكـــالوريا
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في صورة عدم تمكن الطالب الجديد من الدراسة في الشعبة التي تم تعيينه فيها ينصح بالقيام بعملية 
التسجيل الفعلي في المؤسسة ثم تقديم طلب سحب التسجيل إلدارة المؤسسة في أجل ال يتجاوز شهرا من 

عادة التوجيه التي تنظمها تاريخ التسجيل وبذلك ال يعتبر الطالب راسبا كما يمكنه المشاركة في مناظرات إ
 الجامعات واالدارة العامة للدراسات التكنولوجية ويتم االعالن عنها في شهر جانفي من كل سنة.

ويتولف المترشحون  الذين لم يتحةلوا ملف تعيين ا ل الدورة الر يسيةالدورة النها ية للتوجيل الجامعي تهمُّ كل المترشحين 
على موقع  المتو ر  ي نساة رممية بالدورة النها ية تعمير بطاما  ااتياراتهم بارمتماد ملف دليل طامة ارستيعا  الااص

وحتف ي من كل مترشد معني بالدورة  2020 أو  24 ار نينبداية من يوم  www.orientation.tn التوجيه الجامعي
النها ية الحةول ملف تعيين ينةد بتعمير أك ر ما يمكن من اراتيارا  المدروسة والتي تح ف باهتمام المترشد مرتبة 

 ترتيبا تفا ليا.

أن يتقدموا  على مقرر المعادلةالحصول يمكن للتونسيين الحاةلين ملف البكالوريا ااجنبية )شهادة اتم التعليم ال انوى( بعد 
 31و  03  ي الفترة الممتدة بين بمطال   ي التوجيل الجامعي بلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة أو مبر البريد 

 ويحتوى المطل  ملف الو ا ا التالية  :  2020أوت 
  وتت من مشرة  (تسح  من موم  التوجيل الجامعيأو  طباعتها من هذا الدليليمكن )بستمارة مطل  توجيل جامعي

مرتبة ترتيبا تفا ليا )م   2020ااتيارا  كحد أمةف من بين ارجازا  والشع  المبينة بدليل التوجيل الجامعي 
  رورة كتابة رمز الشعبة أمام كل ااتيار(.

 : توجيه المحرزين على شهادة بكالوريا أجنبية

 اختيارات على األقل حتى يتمكن من تسجيل اختياراته 06يتعين على المترشح تعمير 

 2020أوت  26إلى  24من  
 منتةو الليل أو  26 ارربعاءأو  بداية من منتةو النهار وتالا يم  24 ار نينتفتد هذه الادمة يوم 

  2020أوت    30االعالن عن النتائج يوم 
 بداية من منتةو النهار

 للتوجيه الجامعي  النهائيةالدورة 

 الفهرس

http://www.orientation.tn/
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 الفهرس

رة الااةة بمطل  المعادلة ، تعمير ارستماالشهادة األجنبية بشهادة البكالوريا التونسية ملف الراعبين  ي الحةول ملف معادلة
لجمي  الو ا ا المكونة  PDFم   رورة ار امها بنساة رممية  ي ةياة   http://bit.ly/2u6S3lF الموجودة ملف الموم   
يرسل مطل  المعادلة وجوبا من طريا البريد م مون الوةول، ومند ارمت اء لدى مكت  ال بط  لملو مطل  المعادلة .
ويكون مةحوبا بنساة من ارستمارة التي ترسل للمعني بعد تعميرها، من طريا  العالي والبحث العلمي، المركزى لوزارة التعليم

ألةل من جمي  الو ا ا المكونة لمطل  المعادلة وذلك ملف الااص بل، هذا باإل ا ة بلف نسخ مطابقة ل البريد ارلكتروني
 العنوان التالي:

 

 .نساة من شهادة البكالوريا ونساة مطابقة لألةل من كشو أمداد البكالوريا 
 .نساة من بطامة التعريو الوطنية 
 .)نساة من مقرر المعادلة )و يقة أساسية للحةول ملف توجيل جامعي  ي ا جال المحددة 
  .ر ان االةا معلوم البريد يحم ن منوان المترشد بكل و وح ودمة  

"رمم بكالوريا" ليتمكنوا من معر ة نتا جهم مبر موم    المترشحين من حاملي البكالوريا ااجنبيةيسند لكل 
www.orientation.tn   2020سبتمبر  18بداية من يوم الجمعة 

 إجراءات القيام بمعادلة الشهادة األجنبية بشهادة البكالوريا التونسية:

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 تونس 1030شارع أوالد حفوز، 

 equivalence@mesrs.tnلمتابعة مآل مطل  المعادلة، يمكن التواةل م  اردارة المعنية مبر البريد ارلكتروني التالي: 
 يتكون الملف الخاص بمعادلة الشهادة األجنبية بشهادة البكالوريا التونسية من الوثائق التالية:   

   م اؤها، تسلم من بدارة التعليم العالي الااص والمعادر  أو تسح  من موم استمارة )مطل  معادلة( يتم تعميرها وا 
 الوا  الااص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

  ،نساة من بطامة التعريو الوطنية 
  ،نساة من بمامة الولي بالبلد الماند للشهادة 
 دة البكالوريا أو شهادة اتم التعليم ال انوى تت من مبارة ناجد مةادا مليها من مبل نساة مطابقة لألةل من شها

 السلطا  الماتةة بالبلد الماند للشهادة، 

التونسية والراغبين في االلتحاق بأحد االختصاصات  يتعّين على التونسيين المحرزين على شهادة أجنبية معادلة للبكالوريا
 الطبية )طب وصيدلة وطب أسنان( إتقان اللغة الفرنسية )لغة التدريس( وسيتّم اخضاعهم الختبار لتقييم  مستواهم اللغوي.

 

 

http://bit.ly/2u6S3lF
http://www.orientation.tn/
http://www.orientation.tn/
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السنة فإن عملية في صورة إحراز طالب تونسي على شهادة البكالوريا التونسية وشهادة ختم تعليم ثانوي أجنبية في نفس 
 التوجيه الجامعي للمؤسسات الجامعية ال تتم إال باعتماد األعداد والمعدالت المتحصل عليها في امتحان البكالوريا التونسية.

 

 

 ( الااةة سنة بسنةنسخ مطابقة لألةل من كشوو أمداد سنوا  الدراسة ) بالمرحلة االبتدائية واإلعدادية
 ، الثانوية)أوالمتوسطة( والمرحلة 

  ،نساة مطابقة لألةل من شهادة مدرسية مر قة بكشو أمداد جار سنة دراسة بتونس 
  .ر ان االةا معلوم البريد يحم ن منوان طال  المعادلة والترميم البريدى  

 مالحظة : 
  تقديم ما يفيد يتعين على كل مترشح يرغب في الحصول على معادلة شهادة البكالوريا أو شهادة ختم التعليم الثانوي

 توليه التسجيل ومتابعة الدراسة بهذه الشهادة واجتيازه بنجاح االمتحانات النهائية للحصول على الشهادة المذكورة.
  بالنسبة إلى شهادة البكالوريا أو شهادة ختم التعليم الثانوي التي تسندها مؤسسات خاصة بالبلد الذي تابع فيه طالب

ج غير البرنامج الرسمي المعتمد بالبلد المعني )منهاج أمريكي، فرنسي...(، يتعين تقديم ما المعادلة دراسته وفقا لبرنام
 يفيد االعتراف بهذه الشهادة وبمعادلتها من قبل سلطة اإلشراف بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة.

 

 الفهرس
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، تجرى و ا  وابط واجراءا  تحددها وزارة التعليم العاالي والبحاث العلماي و اي استثنائيةبمادة التوجيل الجامعي هي مملية 
حاادود مااا تساامد باال طامااة اسااتيعا  المؤسسااا  الجامعيااة، وهااي تهاادو بااساااس بلااف تمكااين المااوجهين  ااي دورا  التوجياال 

وا مليال حسا  مجماو  النقااط أو حسا  ب باا  ماواهبهم اإلبدامياة أو التقريا  من تعديل التعيين الاذى تحةال 2020الجامعي 
 الجارا ي بالنسبة للموجهين الذين طلبوا بمادة التوجيل اسبا  ةحية أو اجتمامية. 

 : دورة إعادة التوجيه الجامعي

إعادة التوجيه 
 أصحاب المواهب

 إعادة التوجيه 

إعادة التوجيه 
 إجتماعيةألسباب 

إعادة التوجيه 
 عاديةألسباب 

إعادة التوجيه 
 صحيةألسباب 

  إن تقديم مطالب إعادة التوجيه ألسباب عادية أو صحية أو اجتماعية أو ألصحاب المواهب، مدعمة بالوثائق ال
 يعني الموافقة اآللية من قبل الّلجان المختصة.

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

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

  المترشح على موافقة اللجنة المختصة ال يعني تعيينه آليا في الشعبة المطلوبة إنمـا يتّم النظر فيإن حصول 
 اختياراته حسب فارق مجموع نقاطه وما تسمح به طاقة االستيعاب.

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

 رات مستثناة من إعادة التوجيه الجامعي.الشعب ذات االختبا 

 الفهرس
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 ي الفترة  www.orientation.tnيتعين ملف الطال  تعمير مطل  بمادة التوجيل اسبا  ةحّية حةريا مبر موم  الوا 
رسال هذا المطل  م  ملو مدمم للحالة الةحّية بلف وزارة التعليم العالي  2020 سبتمبر 04و أوت 31المتراوحة بين  وا 

 بداول الااية وتتم دراسة المطال  من مبل لجنة طبية ماتةة ومستقلة. 2020 سبتمبر 08 ال   اءوالبحث العلمي مبل يوم 
 :وجوبايت من الملو الطبي المةاح  لمطل  بمادة التوجيل اسبا  ةحية 

 ي الفترة  www.orientation.tnيتعين ملف الطال  تعمير مطل  بمادة التوجيل اسبا  اجتمامية حةريا مبر موم  الوا 
رسال هذا المطل  م  ملو مدمم للحالة ارجتمامية بلف وزارة التعليم العالي  2020 سبتمبر 04و أوت 31المتراوحة بين  وا 

بل لجنة اجتمامية ماتةة بداول الااية وتتم دراسة المطال  من م 2020 سبتمبر 08 ال   اءوالبحث العلمي مبل يوم 
 :وجوبا يت من الملو المةاح  لمطل  بمادة التوجيل اسبا  اجتمامية  ومستقلة.

 

 

 

 إل با  الحالة ارجتمامية يج  دمم الملو بو ا ا م ل:

 

 إعادة التوجيه ألسباب اجتماعية:

 إعادة التوجيه ألسباب صحية  
 )يتعلق مطلب إعادة التوجيه بالحالة الصحية للمترشح(:

 يجب أن يتضّمن ملف إعادة التوجيه ألسباب صحية أو اجتماعية المطلب الذي يقوم المترشح بتعميره وطباعته من 
 موقع التوجيه الجامعي.

 نساة من بطامة م ج مجاني شهادة  ي الاةم من المورد شهادة بيانية  ي ااجر
 نساة من بطامة م ج  ذا  تعريفة مناف ة بمامةنساة من بطامة  م مون و اة أحد الوالدين

 نسخ من بطاما  أمداد للاوة  ي سن الدراسة ما ي ب  ممل أحد الوالدين بالاارج حكم ط ا الوالدين نساة من
 نساة من مقد زواج الناجد  ي البكالوريا  شهادة ممل المترشد أو مرينل وشهادة بمامتة ...

 

 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح. 
 لوالدي للمترشح.  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 

 )يسح  من موم  التوجيل الجامعي بعد تعمير اراتيارا   ي دورة بمادة التوجيل(.  نسخة من مطلب إعادة التوجيه ألسباب اجتماعية عن بعد

 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح. 
 

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

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

 ظروف تداوي خاصة.تتطلب حالته الصحّية منذ مدة أو  الطالب يعاني من المرضوثيقة طبية تثبت أن  كل
 

 )يسح  من موم  التوجيل الجامعي بعد تعمير اراتيارا   ي دورة بمادة التوجيل(.  عن بعد صحيةنسخة من مطلب إعادة التوجيه ألسباب 

 
 

 الفهرس
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تمكن المترشحين من تدارك بعك اااطاء التي مد تطرأ ا ل تعبيرهم من رعباتهم، و ي هذه الحالة يؤاذ بعين ارمتبار 
مجمو  النقاط وطامة ارستيعا  مند دراسة المطال  دون الحاجة بلف تقديم ملو ويكتفي المترشد بتعمير باتياراتل ملف موم  

 .2020 سبتمبر 04و أوت 31وجيل بين التوجيل الجامعي ا ل دورة بمادة الت

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

يتعااّين ملااف الطالاا  الااذى يتمتاا  بمهااارا  اساات نا ية  ااي مجااال بباادامي معااّين ملااف عاارار الموساايقف والمساارح والتم ياال والفنااون 
و اا ا وشاهادا  تفيااد المتعلقاة بهاذه المجاار ، تقاديم  لام يمكنال مجماو  نقاطال مان الحةاول ملااف الشاع والتشاكيلية، و المر ياة 

 ،بلااف وزارة التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي 2020أوت  31و 24  المااذكورة ااا ل الفتاارة الممتاادة بااين مجااارأحااد ال ااي  لتألقاا
بماااااادة أو  بالنسااااابة للشاااااع  ذا  اراتباااااارا  الاااااارك مااااان اجتيااااااز اراتباااااارحيااااث سااااايتّم تمكينااااال، بعاااااد أااااااذ رأى لجناااااة  اااااي 

  ي حدود ما تسمد بل طامة استيعا  المؤسسة الجامعية اامر  لمقر سكناه.هبالنسبة للشع  ااارى توجيه
 .2020سبتمبر  18بداية من ويتّم اإلم ن من نتا ج توجيل أةحا  المواه  

 

 : إعادة توجيه أصحاب المواهب

 بعد اإلعالن عن نتائج  الدورة النهائية  2020ينشر مجموع نقاط آخر موجه لسنة 

 : إعادة التوجيه ألسباب عادية

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

 " على الظرف الخارجي. 2020دورة  –مع كتابة عبارة " مطلب إعادة توجيه 

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

 

 الفهرس

ولن تؤخذ بعين االعتبار إال الملفات الواردة على  ،يتعين على كل مترشح احترام آجال دورة إعادة التوجيه الجامعي
وكل مطلب   2020 سبتمبر 08 أوت و 31وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة المتراوحة بين مصالح 

 يرد بعد هذا التاريخ أو مخالفا للطريقة المعتمدة يعتبر الغيا.
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 : روزنامة دورة اعادة التوجيه

4 

 2020سبتمبر  04إلى  أوت 31من 

 2020سبتمبر  04إلى  أوت 31من 

 2020سبتمبر  04إلى  أوت 31من 

 2020 أوت 31إلى  24من 

إعادة التوجيه 

 ألسباب عادية

 
 على موقع التوجيه الجامعيالمطلب تعمير 

إعادة التوجيه 

 ألسباب إجتماعية

 
 على موقع التوجيه الجامعي المطلب تعمير

 
 على موقع التوجيه الجامعي المطلب تعمير

إعادة التوجيه 

 صحّيةألسباب 

 ال حاجة لتقديم ملف أو مطلب كتابي

 
 طباعة المطلب بعد تعميره على الموقع

تقديم الوثائق التي تثبت 
 الحالة االجتماعية مع المطلب

 2020سبتمبر  08قبل 

 
 طباعة المطلب بعد تعميره على الموقع

تقديم الوثائق التي تثبت المهارات  ورق عادي تحرير مطلب على
 االستثنائية للطالب

إعادة التوجيه 

 أصحاب المواهب

 2020سبتمبر  18تعلن جميع نتائج دورة إعادة التوجيه الجامعي  يوم 

تقديم الوثائق التي تثبت 
 الحالة الصحّية مع المطلب

 2020سبتمبر  08قبل 

 الفهرس
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4 
 الدراسة في التعليم العالي

 
 الدراسة  ي التعليم العالي أن مة 
 تعريو الجامعا  والدراسا  التكنولوجية 
 جامعة تونس اإل ترا ية 
 العالي العسكرى التعليم 
 المؤسسا  الااةة للتعليم العالي 
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  :يشتمل التعليم العالي ملف مجمومة مسالك للتكوين  ي مدة مجار  تدرس بمؤسسا  التعليم العالي ويمكن تقسيمل ل ال ة أن مة
 بمد" ماتةر كلما  "بجازة ماجستير دكتوراه":ن ام " (1

   سنوا  بعد البكالوريا.   ثاإلجازة وتاتم مرحلة تكوين تدوم 
 .الماجستير وياتم مرحلة تكوين تدوم سنتين بعد اإلجازة 
  سنوا  بعد الماجستير.   ثالدكتوراه وتاتم مرحلة تكوين وبحث تدوم 

 الدراسا  الهندسية والهندسة المعمارية. ن ام (2
 ن ام الدراسا  الطبية والةيدلة وط  ااسنان والط  البيطرى. (3
 .بكالوريوس ااممالة  ي ن ام الدراس (4

   www. mesrst.tn/lmdويمكنك التعرو ملف مزيد من التفاةيل ملف الموم  

 أنظمة الدراسة في التعليم العالي

 

 الجامعات واالدارة العامة للدراسات التكنولوجية :

تعريفية للجامعا  واإلدارة العامة للدراسا  التكنولوجية، وهي تبّين المؤسسا  الراجعة بليها بالن ر  بطاما  ي ما يلي 
 وارجازا  والشع  التي تؤمنها.

 الفهرس
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 www.utunis.rnu.tn   جامعة تونس

 

كلية العلوم 
اإلنسانية 

واإلجتماعية 
 بتونس

اإلجازة في 
 العربية

اإلجازة في 
 الفرنسية

اإلجازة في 
 اإلنقليزية

اإلجازة في 
عـلــم 
 االجتماع

اإلجازة  في 
 علم النـفـــس

اإلجازة في 
 الفـلســفــة

اإلجازة في 
 التاريخ

اإلجازة في 
 الجغرافيا

االجازة في 
الجيوماتيك 
 والتهيئة 

المعهد العالي 
للتصرف 

 بتونس

اإلجازة في 
إعالمية 
 التـصـرف

اإلجازة في 
علوم  
 التصرف

اإلجازة في 
العلوم  

 اإلقتصادية

المدرسة العليا 
للعلوم 

اإلقتصادية 
والتجارية 

 بتونس

اإلجازة في 
إعالمية 
 التـصـرف

اإلجازة في 
علوم  
 التصرف

اإلجازة في 
العلوم  

 اإلقتصادية

المعهد العالى 
لمهن التراث 

 بتونس

اإلجازة في 
حفظ 

الممتلكات 
 الثقافية 

االجازة في 
تثمين 

التراث و 
 تنميته

 

المعهد 
التحضيري 
 للدراسات

الهندسية  
 بتونس

مرحلة 
-تحضيرية
 علمية

 

المعهد العالي 
للدراسات 

التطبيقة في 
اإلنسانيات 

 بزغوان

اإلجازة 
في 

التربية 
 والتعليم

 

المعهد العالي 
للدراسات 

التطبيقية في 
اإلنسانيات 

 بتونس

اإلجازة في 
 اإلنقليزية

المعهد 
التحضيري 
للدراسات 

األدبية والعلوم 
اإلنسانية  

 بتونس

مرحلة 
تحضيرية آداب 

 -ولغات 
إختصاص 

 عربية

مرحلة 
تحضيرية آداب 

 -ولغات 

إختصاص 
 فرنسية

مرحلة تحضيرية 
 -آداب ولغات 

إختصاص 
 إنقليزية

مرحلة 
علوم : تحضيرية

 -إنسانية 
إختصاص 

 تاريخ

مرحلة 
علوم : تحضيرية

 -إنسانية 
إختصاص 

 جفرافيا

مرحلة 
:  تحضيرية

  -علوم إنسانية 
إختصاص 

 فلسفة

المعهد العالى 
للفنون 
الجميلة 
 بتونس

اإلجازة في 
الفنون 
 التشكيلية

اإلجازة في 
تصميم 
 الفضاء

االجازة في 
تصميم 
 المنتوج

االجازة في 
تصميم 
 الصورة

المعهد العالي 
للتنشيط 
الشبابي 

والثقافي ببئر 
 الباي

اإلجازة 
في 

الوساطة 
 والتنشيط 

المعهدالعال
ي للفن  
المسرحي 

 بتونس

اإلجازة 
في 

المسرح  
و فنون 
 العرض

المعهد العالي 
لألعمال 
 بتونس

باكالور
يوس 
 أعمال

المعهد العالي 
للموسيقى 

 بتونس

اإلجازة 
في 

الموسيقى 
و العلوم 
الموسيقي

 ة

 رجوع

 الفهرس
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 www.uma.rnu.tn  منوبةجامعة 

 

كلية اآلداب والفنون 
 واإلنسانيات بمنوبة

اإلجازة في العربية

اإلجازة في الفرنسية

اإلجازة في اإلنقليزية

اإلجازة في اإلسبانية

اإلجازة في اإليطالية

اإلجازة في األلمانية

اإلجازة في التاريخ

اإلجازة في الجغرافيا

اإلجازة في الجيوماتيك 
والبيئة والتهيئة

االجازة في الجيوبوليتيك و 
العالقات الدولية

مرحلة تحضيرية آداب 
إختصاص عربية -ولغات 

مرحلة تحضيرية آداب 
إختصاص فرنسية -ولغات 

مرحلة تحضيرية آداب 
إختصاص إنقليزية -ولغات 

معهد الصحافة 
 وعلوم اإلخبار

اإلجازة في 
 الصحافة

اإلجازة في 
 االتصال

المدرسة العليا 
 للتجارة بمنوبة

االجازة في 
العلوم 

 االقتصادية

اإلجازة في 
 علوم  التصرف

المعهد العالي 
لفنون الملتميديا 

 بمنوبة

اإلجازة 
في 

السينما 
والسمعي 
 البصري

اإلجازة في 
 علوم اإلعالمية

اإلجازة في 
الفنون و 
 الوسائط

 

االمعهد  العالي 
للمحاسبة و إدارة 

المؤسـسات 
 بمنوبة

اإلجازة في 
 علوم  التصرف

المدرسة العليا 
لإلقتصاد الرقمي 

 بمنوبة

اإلجازة في 
إعالمية 
 التـصـرف

المدرسة العليا 
لعلوم و 

تكنولوجيات 
 التصميم

اإلجازة في 
 تصميم الفضاء

االجازة في 
 تصميم المنتوج

االجازة في 
 تصميم الصورة

المعهد العالي 
 للتوثيق بتونس

اإلجازة في 
التصرف 

اإللكتروني في 
المعلومات و 

 الوثائق

اإلجازة في 
علوم  المكتبات 

و التوثيق و 
 األرشيف

المعهد العالي 
للبيوتكنولوجيا 

 بسيدي ثابت

اإلجازة في 
 علوم األحياء

اإلجازة في 
 البيوتكنولوجيا

المعهد العالي 
 للتربية المختصة

اإلجازة في 
 التربية المختصة

المعهد العالي 
للرياضة و التربية 

البدنية بقصر 
 السعيد

اإلجازة في 
علوم 

وتقنيات 
األنشطة 
البدنية  
 والرياضة

 رجوع

 الفهرس
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 www.utm.rnu.tn  تونس المنارجامعة 

 

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء 
 و الطبيعيات بتونس

االجازة في علوم الجيوماتيك 
والتطبيقات 

الكيمياء فيااإلجازة   

الكيمياء-اإلجازة في الفيزياء   

 اإلجازة في الفيزياء

 اإلجازة في الفيزياء و الطاقة

ااٍلجازة في الرياضيات 
 التطبيقية

 اإلجازة في الرياضيات

 اإلجازة في علوم األحياء

اإلجازة في علوم األرض

اإلجازة في علوم األحياء و 
 المحيط

اإلجازة في علوم الحياة و 
 األرض

 -ااإلجازة في الكيمياء 
 علم األحياء 

 مرحلة تحضيرية مندمجة

-رياضيات:مرحلة تحضيرية
 فيزياء

 كيمياء-فيزياء:تحضيريةمرحلة 

   -بيولوجيا :   مرحلة تحضيرية
 جيولوجيا

 اإلجازة في علوم اإلعالمية

اإلجازة في هندسة نظم 
 اإلعالمية

اإلجازة في تكنولوجيات 
 المعلومات واالتصاالت

اإلجازة في اإللكترونيك 
 والكهروتقنية واآللية

كلية العلوم 
اإلقتصادية 
والتصرف 

 بتونس

اإلجازة في 
إعالمية 
 التـصـرف

اإلجازة في 
علوم  
 التصرف

االجازة في 
العلوم 

 االقتصادية

كلية الطب 
 بتونس

 الـطــب

المعهد العالي 
 لالعالمية

اإلجازة في 
علوم 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
هندسة نظم 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
اإللكترونيك 
والكهروتقني

 ة واآللية

المعهد العالي 
لعلوم التمريض 

 بتونس

 
اإلجازة في 

علوم 
 التمريض

 

كلية الحقوق 
والعلوم 

السياسية  
 بتونس

اإلجازة 
في 

 القانون

المعهد العالي 
للعلوم اإلنسانية 

 بتونس

اإلجازة في 
 العربية

اإلجازة في 
 الفرنسية

اإلجازة في 
 اإلنقليزية

اإلجازة في 
 اإلسبانية

اإلجازة في 
 اإليطالية

 اإلجازة في األلمانية

اإلجازة في 
 األنتروبولوجيا

اإلجازة في لغة 
 اإلشارات

اإلجازة في عـلــم 
 االجتماع

اإلجازة  في علم 
 النـفـــس

اإلجازة في 
 الفـلســفــة

 اإلجازة في  اآلثار

 
المعهد 

التحضيري 
للدراسات 
الهندسية 

 بالمنار

مرحلة 
-تحضيرية
 علمية

مرحلة 
 -تحضيرية 
 تكنولوجيا

المعهد العالي 
للعلوم البيولوجية 
 التطبيقية بتونس

اإلجازة في علوم 
 األحياء و المحيط

اإلجازة في 
 البيوتكنولوجيا

المدرسة العليا لعلوم 
 وتقنيات الصحة بتونس

اإلجازة في الـتـبـنـيـج 
 واإلنعاش

اإلجازة في التصوير الطبي 
 والمداواة باألشعة

اإلجازة في حفظ الصحة 
 والوقاية والمحيط

اإلجازة في البيولوجيا 
 الطبية

اإلجازة في تقويـم النطـق 
 والكالم

االجازة في أجهزة جراحة 
 العظام

 اإلجازة في التغذية البشرية

 االجازة في العالج بالعمل

اإلجازة في أدواتية قاعة 
 العمليات الجراحية

اإلجازة في الرعـايـة 
 الصحية للطفل

اإلجازة في علوم 
 قابلة -الـتــولـيـــد 

المعهد العالي 
للتكنولوجيات 
 الطبية بتونس

اإلجازة في 
البيوتكنولوجيا 

 الطبية

اإلجازة في تركيب 
و إستعمال آلة 

 سمع

اإلجازة في 
الهندسة 
 البيوطبية

:    مرحلة تحضيرية
   -بيولوجيا 
 جيولوجيا

مرحلة تحضيرية 
مندمجة في الهندسة 

 البيوطبية

مرحلة تحضيرية 
مندمجة في هندسة 

بيوتكنولوجيات 
 الصحة

 رجوع

 الفهرس
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 كلية العلوم ببنزرت

 اإلجازة في علوم اإلعالميةاإلجازة في الكيمياء

اإلجازة في هندسة نظم 
 اإلعالمية

 اإلجازة في البيوتكنولوجيا

 اإلجازة في فيزياء المواد

اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات 
 واالتصاالت

اإلجازة في الهندسة  
 الطاقية

 اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

-اإلجازة في الفيزياء 
الكيمياء

 اإلجازة في الفيزياء

اإلجازة في الفيزياء و 
 الطاقة

اإلجازة في 
 الرياضيات

 األحياء علوماإلجازة في 

 اإلجازة في علوم األرض

 اإلجازة في علوم األحياء و المحيط

 اإلجازة في علوم الحياة و األرض

 مرحلة تحضيرية مندمجة

معهد 
الدراسات 

العليا التجارية 
 بقرطاج

اإلجازة في 
إعالمية 
 التـصـرف

اإلجازة في 
علوم  
 التصرف

كلية العلوم 
القانونية 

والسياسية 
واإلجتماعية 

 بتونس

اإلجازة في 
 القانون

كلية العلوم 
اإلقتصادية 
والتصرف 

 بنابل

اإلجازة في 
إعالمية 
 التـصـرف

االجازة في 
العلوم 

 االقتصادية

اإلجازة في 
علوم  
 التصرف

 

المعهد الوطني 
للعلوم 

التطبيقية 
والتكنولوجيا 

 بتونس

مرحلة تحضيرية 
: مندمجة

 -رياضيات
فيزياء و 
 إعالمـيـة

مرحلة 
تحضيرية 

:  مندمجة
   - كـيـمـيـاء

بـيـولوجيا 
 تطبيقية

 

المعهد  العالي 
إلطارات 
الطفولة 

 بقرطاج درمش

اإلجازة 
في علوم 
التربية  

 :
 الطفولة

المعهد العالي 
لتكنولوجيا 
المعلومات 

واإلتصال ببرج 
 السدرية

اإلجازة في 
علوم 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
هندسة نظم 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
تكنولوجيات 
المعلومات 
 واالتصاالت

اإلجازة في 
اإللكترونيك 

والكهروتقنية 
 واآللية

 
المعهد التحضيري 
للدراسات الهندسية 

 بنابل

مرحلة 
 علمية-تحضيرية

مرحلة تحضيرية 
 تكنولوجيا -

المعهد التحضيري 
للدراسات الهندسية 

 ببنزرت

مرحلة 
 علمية-تحضيرية

مرحلة 
:    تحضيرية
  -بيولوجيا 
 جيولوجيا

المعهد العالي 
 للتصرف ببنزرت

اإلجازة في 
 إعالمية التـصـرف

االجازة في 
 العلوم االقتصادية

اإلجازة في علوم  
 التصرف

 رجوع

 الفهرس
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المعهد 
العالي للغات 

 بتونس

اإلجازة في 
العربية

اإلجازة في 
الفرنسية

اإلجازة في 
 اإلنقليزية

اإلجازة في 
 اإلسبانية

اإلجازة في 
 اإليطالية

اإلجازة في 
 األلمانية

اإلجازة في 
 الروسية

اإلجازة في 
 الصينية

 

المدرسة 
الوطنية 
للهندسة 

المعمارية و 
 التعمير بتونس

الهندسة 
 المعمارية

المعهد 
الوطني للشغل 

والدراسات 
اإلجتماعية 

 بتونس

اإلجازة في 
علوم  
 التصرف

اإلجازة في 
العلوم 

 االقتصادية

االجازة في 
 علوم الشغل

اإلجازة في 
القانون 
 االجتماعي

اإلجازة في 
الخدمة 

 االجتماعية

 

اإلجازة في 
الصحة 

والسالمة 
 المهنية

اإلجازة في 
التدخل 

 االجتماعي

المعهد العالي 
لعلوم و 

تكنولوجيات 
البيئة ببرج 

 السدرية

اإلجازة في 
-الفيزياء 
 الكيمياء

اإلجازة في 
 الكيمياء

اإلجازة في 
الرياضيات 
 التطبيقية

اإلجازة في 
علوم األحياء 

 و المحيط

اإلجازة في 
الهندسة  

المدرسة العليا  الطاقية
للصناعات 

 الغذائية بتونس

اإلجازة في 
الصناعات 

 الغذائية

المعهد العالي  
لتكنولوجيات 

البيئة 
والعمران 
 والبنيان

اإلجازة في 
التعمير و 

 التهيئة

اإلجازة في 
الهندسـة 
 المدنية

 

المعهد العالى 
للدراسات 

التحضيرية في 
البيولوجيا و 
الجولوجيا 

 بسكرة

مرحلة 
:   تحضيرية
   -بيولوجيا 
 جيولوجيا

معهد 
الدراسات 
السياحية 

العليا بسيدي 
 الظريف

االجازة 
في 

 السياحة

اإلجازة 
في 

 الفندقة

المعهد 
العالي 

 للغات بنابل

اإلجازة في 
العربية

اإلجازة في 
الفرنسية

اإلجازة في 
 اإلنقليزية

اإلجازة في 
 اإليطالية

المعهد العالي 
للصيد 

البحري و 
تربية األحياء 

المائية 
 ببنزرت

اإلجازة في 
 علوم البحار

المعهد العالى 
للفنون 

 الجميلة بنابل

اإلجازة في 
الفنون 
 التشكيلية

اإلجازة في 
تصميم 
 الفضاء

االجازة في 
تصميم 
 المنتوج

 

االجازة في 
تصميم 
 الصورة

المعهد العالي 
للعلوم 

التطبيقية و 
التكنولوجيا 

 بماطر

اإلجازة في 
علوم 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
هندسة نظم 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
تكنولوجيات 
المعلومات 
 واالتصاالت

اإلجازة في 
اإللكترونيك 

والكهروتقنية 
 واآللية

العليا  المدرسة
 للفالحة بماطر

اإلجازة في 
العلوم 
 الفالحية

المدرسة 
العليا للفالحة 

 بمقرن

اإلجازة في 
العلوم 
 الفالحية

 رجوع

 الفهرس
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 المعهد العالي للعلوم اإلسالمية بالقيروان

 اإلجازة في العلوم ااإلسالمية

 المعهد العالي للحضارة اإلسالمية بتونس

االجازة في حفظ الموروث الثقافي المادي و 
 ترميمه

 اإلجازة في العلوم ااإلسالمية

 المعهد العالي ألصول الدين بتونس

 اإلجازة في العلوم الشرعية

 اإلجازة في فنون التراث اإلسالمي

 رجوع

 الفهرس
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 www.uc.rnu.tn  سوسةجامعة 

 
 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

اإلجازة في العربية

 اإلجازة في الفرنسية

 اإلجازة في اإلنقليزية

 اإلجازة في األنتروبولوجيا

 اإلجازة في التاريخ

 اإلجازة في الجغرافيا

معهد الدراسات العليا 
 التجارية بسوسة

االجازة في العلوم 
 االقتصادية

اإلجازة في علوم  
 التصرف

كلية العلوم اإلقتصادية  
 والتصرف بسوسة

االجازة في العلوم 
 االقتصادية

اإلجازة في علوم  
 التصرف

المعهد العالي لعلوم 
 التمريض بسوسة

اإلجازة في 
علوم 

 التمريض

المعهد العالي 
لالعالمية و 

تقنيات االتصال 
 بحمام سوسة

اإلجازة في 
 علوم اإلعالمية

اإلجازة في 
هندسة نظم 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
تكنولوجيات 
المعلومات 
 واالتصاالت

 
المعهد العالي للعلوم 

التطبيقية و 
 التكنولوجيا بسوسة

مرحلة تحضيرية 
 علمية-مندمجة

اإلجازة في علوم 
 اإلعالمية

اإلجازة في هندسة نظم 
 اإلعالمية

اإلجازة في الهندسـة 
 المدنية

اإلجازة في الهندسـة 
 الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في الهندسة  
 الطاقية

اإللكترونيك  فياإلجازة 
 والكهروتقنية واآللية

اإلجازة في 
 اإللكتروميكانيك

المدرسة العليا للعلوم 
والتكنولوجيا بحمام 

 سوسة

 اإلجازة في الكيمياء

 اإلجازة في الفيزياء

اإلجازة في الفيزياء و 
 الطاقة

 اإلجازة في الرياضيات

 علمية-مرحلة تحضيرية

اإلجازة في علوم 
 اإلعالمية

اإلجازة في اإللكترونيك 
 والكهروتقنية واآللية

 كلية الطب بسوسة

 الـطــب

 رجوع

 الفهرس
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 www.uc.rnu.tn  سوسةجامعة 

 

 

 المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

اإلجازة في المحافظة على 
الممتلكات الثقافية و 

ترميمها 

اإلجازة في الفنون 
 التشكيلية

 اإلجازة في تصميم الفضاء

 االجازة في تصميم المنتوج

 االجازة في تصميم الصورة

المعهد العالي للموسيقى 
 بسوسة

اإلجازة في 
الموسيقى و 

العلوم 
 الموسيقية

االجازة في 
هندسة 
وتقنيات 
 الصوت

المعهد العالي للمالية و 
 الجباية بسوسة

اإلجازة في علوم  
 التصرف

اإلجازة في العلوم 
 االقتصادية

المعهد العالي 
للعلوم الفالحية 

 بشط مريم

اإلجازة في العلوم 
 الفالحية

المعهد العالى 
 للتصرف بسوسة

اإلجازة في 
إعالمية 
 التـصـرف

االجازة في 
العلوم 

 االقتصادية

اإلجازة في علوم 
التصرف   

المعهد العالي للنقل و 
خدمات االتصال 

 بسوسة

اإلجازة  في 
تكنولوجيا وهندسة 

 النقل

اإلجازة في 
الهندسة 
 اللوجستية

االجازة  في علوم 
 النقل

المدرسة العليا لعلوم و 
 تقنيات الصحة بسوسة

اإلجازة في مبحث 
 وتدريم القدم

اإلجازة في أدواتية 
قاعة العمليات 

 الجراحية

اإلجازة في الرعـايـة 
 الصحية للطفل

اإلجازة في  الرعاية 
الصحية اإلستعجالية  

 واالنعاش

كلية الحقوق والعلوم 
 السياسية بسوسة

 اإلجازة في القانون

 رجوع

 الفهرس
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 www.um.rnu.tn  المنستيرجامعة 

 
 

 كلية العلوم بالمنستير

اإلجازة في الكيمياء

الكيمياء-اإلجازة في الفيزياء   

 اإلجازة في الفيزياء

 اإلجازة في الفيزياء و الطاقة

 ااٍلجازة في الرياضيات التطبيقية  

 اإلجازة في الرياضيات

علمية-مرحلة تحضيرية  

 اإلجازة في علوم اإلعالمية

 اإلجازة في القياسات واألدواتية

اإلجازة في اإللكترونيك 
 والكهروتقنية واآللية

 كلية الطب بالمنستير

 الـطــب

كلية طب األسنان 
 بالمنستير

 طـــب األسـنـــان

كلية الصيدلة 
 بالمنستير

 الـصـيــــدلــــة

المدرسة العليا 
لعلوم وتقنيات 

 الصحة بالمنستير

اإلجازة في 
الـتـبـنـيـج 
 واإلنعاش

اإلجازة في التصوير 
الطبي والمداواة 

 باألشعة

اإلجازة في 
 البيولوجيا الطبية

اإلجازة في 
 العالج الطبيعي

اإلجازة في بدائل 
 األسـنـان

اإلجازة في علوم 
 -الـتــولـيـــد 

 قابلة

 
المعهد العالي 
لإلعالمية و 

 الرياضيات بالمنستير

ااٍلجازة في الرياضيات 
 التطبيقية  

اإلجازة في علوم 
 اإلعالمية

اإلجازة في تكنولوجيات 
 المعلومات واالتصاالت

اإلجازة في اإللكترونيك 
 والكهروتقنية واآللية

مرحلة تحضيرية 
 مندمجة

المعهد التحضيري 
للدراسات الهندسية 

 بالمنستير

-مرحلة تحضيرية
 علمية

 -مرحلة تحضيرية 
 تكنولوجيا

المعهد العالي 
للبيوتكنولوجيا 

 بالمنستير

اإلجازة في علوم 
 األحياء

اإلجازة في 
 البيوتكنولوجيا

 رجوع

 الفهرس
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 www.um.rnu.tn  المنستيرجامعة 

 

 

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

اإلجازة في اإلنقليزية

 اإلجازة في الفرنسية

 اإلجازة في اإلسبانية

 اإلجازة في اإليطالية

 اإلجازة في األلمانية

 اإلجازة في الترجمة

المعهد العالي للدراسات 
التطبيقية في االنسانيات 

 بالمهدية

اإلجازة في 
التربية 
 والتعليم

المعهد العالي لإلعالمية 
 بالمهدية

اإلجازة في إعالمية 
 التـصـرف

اإلجازة في علوم 
 اإلعالمية

اإلجازة في هندسة نظم 
 اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم 
التطبيقية و 

 التكنولوجيا بالمهدية

-مرحلة تحضيرية
 علمية

اإلجازة في 
 البيوتكنولوجيا

اإلجازة في فيزياء 
 المواد

اإلجازة في تكنولوجيات 
 المعلومات واالتصاالت

اإلجازة في اإللكترونيك 
 والكهروتقنية واآللية

كلية العلوم 
اإلقتصادية 

 والتصرف بالمهدية

اإلجازة في إعالمية 
 التـصـرف

 االجازة في 

 العلوم االقتصادية

اإلجازة في علوم  
 التصرف

المعهد العالي للموضة 
 بالمنستير

االجازة في تصميم 
 المنتوج

اإلجازة في علوم  
 التصرف

اإلجازة في هندسة 
 النسيج

المعهد العالي للفنون و 
 الحرف بالمهدية

اإلجازة في تصميم 
 الفضاء

االجازة في تصميم 
 المنتوج

االجازة في تصميم 
 الصورة

 رجوع

 الفهرس
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 www.uss.rnu.tn  صفاقسجامعة 

 
 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 بصفاقس

اإلجازة في العربية

 اإلجازة في الفرنسية

 اإلجازة في اإلنقليزية

 اإلجازة في اإليطالية

 اإلجازة في عـلــم االجتماع

 اإلجازة في الفـلســفــة

 اإلجازة في التاريخ

 اإلجازة في الجغرافيا

 اإلجازة في الترجمة

اإلجازة في حفظ الممتلكات 
 الثقافية 

المعهد التحضيري 
للدراسات الهندسية 

 بصفاقس

مرحلة 
 علمية-تحضيرية

مرحلة تحضيرية 
 تكنولوجيا -

:   مرحلة تحضيرية
  -بيولوجيا 
 جيولوجيا

المدرسة العليا 
 للتجارة بصفاقس

االجازة في العلوم 
 االقتصادية

اإلجازة في علوم  
 التصرف

معهد الدراسات 
العليا التجارية 

 بصفاقس

االجازة في 
العلوم 

 االقتصادية

اإلجازة في 
 علوم  التصرف

المعهد العالي 
لالعالمية و 
الملتميديا 
 بصفاقس

اإلجازة في 
علوم 

 اإلعالمية

مرحلة 
تحضيرية 

 مندمجة

 
المعهد العالي 
الدارة االعمال 

 بصفاقس

اإلجازة في 
إعالمية 
 التـصـرف

االجازة في 
العلوم 

 االقتصادية

اإلجازة في 
 علوم  التصرف

كلية العلوم اإلقتصادية 
 والتصرف بصفاقس

اإلجازة في 
إعالمية 
 التـصـرف

االجازة في العلوم 
 االقتصادية

اإلجازة في علوم  
 التصرف

المعهد العالي 
للبيوتكنولوجيا 

 بصفاقس

اإلجازة في علوم 
 األحياء و المحيط

اإلجازة في علوم 
 وتقنيات األغذية

اإلجازة في 
 البيوتكنولوجيا

اإلجازة في 
القياسات 
 واألدواتية

اإلجازة في 
هندسة األساليب 

 الصناعية

اإلجازة في 
الهندسة 
 البيوطبية

كلية الطب 
 بصفاقس

 الـطــب

 رجوع

 الفهرس
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 www.uss.rnu.tn  صفاقسجامعة 

 

 

 كلية العلوم بصفاقس

اإلجازة في الكيمياء

الكيمياء-اإلجازة في الفيزياء   

 اإلجازة في الفيزياء

 اإلجازة في الفيزياء و الطاقة

 ااٍلجازة في الرياضيات التطبيقية  

 اإلجازة في الرياضيات

 اإلجازة في علوم األحياء

 اإلجازة في علوم األرض

 اإلجازة في علوم األحياء و المحيط

 اإلجازة في علوم الحياة و األرض

علمية-مرحلة تحضيرية  

 اإلجازة في علوم اإلعالمية

 اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

 اإلجازة في البيوتكنولوجيا

 اإلجازة في فيزياء المواد

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية 
 واآللية

  -بيولوجيا :   مرحلة تحضيرية
 جيولوجيا

 مرحلة تحضيرية مندمجة

المعهد العالي 
 للموسيقى بصفاقس

اإلجازة في 
الموسيقى و 

العلوم 
 الموسيقية

اإلجازة في 
هندسة 
الصوت 

والتكنولوجيات 
 الحديثة

المعهد العالى للفنون 
 و الحرف بصفاقس

اإلجازة في الفنون 
 التشكيلية

اإلجازة في تصميم 
 الفضاء

االجازة في تصميم 
 المنتوج

االجازة في تصميم 
 الصورة

اإلجازة في 
السينما 

والسمعي 
 البصري

اإلجازة في الفنون 
 و الوسائط

المعهد العالي 
 للرياضة و الترب

ية البدنية 
 بصفاقس

اإلجازة في 
علوم 

وتقنيات 
األنشطة 
البدنية  
 والرياضة

المدرسة الوطنية 
لإللكترونيك 
واإلتصاالت 

 بصفاقس

اإلجازة في 
تكنولوجيات 
المعلومات 
 واالتصاالت

كلية الحقوق 
 بصفاقس

اإلجازة في 
 القانون

المعهد العالي 
للتصرف الصناعي 

 بصفاقس

اإلجازة في 
إعالمية 
 التـصـرف

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الميكانـيـكـيـة

االجازة في 
الهندسة 
 الصناعية

اإلجازة في 
اإللكترونيك 

والكهروتقنية 
 واآللية

اإلجازة في 
الهندسة 
 اللوجستية

االجازة  في 
 علوم النقل

المدرسة العليا لعلوم 
وتقنيات الصحة 

 بصفاقس

اإلجازة في 
الـتـبـنـيـج 
 واإلنعاش

اإلجازة في 
التصوير الطبي 
 والمداواة باألشعة

اإلجازة في 
 البيولوجيا الطبية

اإلجازة في العالج 
 الطبيعي

اإلجازة في 
المبصريات و 
 النظارات الطبية

اإلجازة في أدواتية 
قاعة العمليات 

 الجراحية

اإلجازة في علوم 
 قابلة -الـتــولـيـــد 

المعهد العالي 
لعلوم التمريض 

 بصفاقس

اإلجازة في 
 علوم التمريض

 رجوع

 الفهرس
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 www.uj.rnu.tn  جندوبةجامعة 

 
 

 

المعهد العالي للعلوم 
 اإلنسانية بجندوبة

اإلجازة في اإلنقليزية

اإلجازة في الفرنسية

اإلجازة في التاريخ

االجازة في جغرافية 
البيئة  

اإلجازة في 
التربية 
والتعليم

المعهد 
العالي للغات 
التطبيقية و 
االعالمية 

 بباجة

اإلجازة في 
 اإلنقليزية

اإلجازة في 
 اإلسبانية

اإلجازة في 
 الترجمة

اإلجازة في 
علوم 

 اإلعالمية

كلية العلوم 
القانونية 

واإلقتصادية 
والتصرف 

 بجندوبة

اإلجازة في 
 القانون

اإلجازة في 
إعالمية 
 التـصـرف

االجازة في 
العلوم 

 االقتصادية

اإلجازة في 
علوم  
 التصرف

المعهد العالي 
للدراسات 

التطبيقية في 
اإلنسانيات 

 بالكاف

اإلجازة في 
 اإلنقليزية

اإلجازة 
في 

 الفرنسية

اإلجازة 
في 

التربية 
 والتعليم

المعهد العالي 
لإلعالمية 

 بالكاف

اإلجازة في 
علوم 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
هندسة نظم 

 اإلعالمية

المعهد العالي 
للبيوتكنولوجيا 

 بباجة

اإلجازة في علوم 
 األحياء و المحيط

اإلجازة في 
علوم وتقنيات 

 األغذية

اإلجازة في 
 البيوتكنولوجيا

االجازة في علوم 
 األحياء

المعهد العالي 
لعلوم التمريض 

 بالكاف

اإلجازة 
في علوم 
 التمريض

المدرسة العليا 
للفالحة 
 بالكاف

اإلجازة في 
العلوم 
 الفالحية

المعهد العالي للفنون 
 و الحرف بسليانة

اإلجازة في الفنون 
 التشكيلية

اإلجازة في تصميم 
 الفضاء

االجازة في تصميم 
 الصورة

معهد الغابات 
والمراعي 

 بطبرقة

اإلجازة في 
العلوم 
 الفالحية

المعهد  العالي 
للرياضة 

والتربية البدنية 
 بالكاف

اإلجازة 
في علوم 
وتقنيات 
األنشطة 
البدنية  
 والرياضة

المعهد العالي 
للموسيقى و 

 المسرح بالكاف

اإلجازة في 
المسرح  و 

فنون 
 العرض

االجازة في 
الموسيقى 
والعلوم 
 الموسيقية

 رجوع

 الفهرس
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     www.univ-k.rnu.tn  القيروان امعةج

 
 

 

كلية اآلداب والعلوم 
 اإلنسانية بالقيروان

اإلجازة في العربية

اإلجازة في الفرنسية

اإلجازة في اإلنقليزية

اإلجازة في 
الفـلســفــة

اإلجازة في الترجمة

اإلجازة في  اآلثار

المعهد 
العالي 

لإلعالمية و 
التصرف 
 بالقيروان

اإلجازة في 
إعالمية 
 التـصـرف

االجازة في 
العلوم 

 االقتصادية

اإلجازة في 
علوم  
 التصرف

اإلجازة في 
علوم 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
هندسة نظم 

 اإلعالمية

المعهد العالي 
للعلوم 

التطبيقية و 
التكنولوجيا 
 بالقيروان

اإلجازة في 
هندسة نظم 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في 
الهندسة  

 الطاقية

اإلجازة في 
اإللكترونيك 

والكهروتقنية 
 واآللية

المعهد العالي 
للفنون 

والحرف 
 بالقيروان

اإلجازة في 
الفنون 
 التشكيلية

اإلجازة في 
تصميم 
 الفضاء

االجازة في 
تصميم 
 المنتوج

االجازة في 
تصميم 
 الصورة

 

المعهد 
التحضيري 
للدراسات 
الهندسية 
 بالقيروان

مرحلة 
-تحضيرية
 علمية

مرحلة 
 -تحضيرية 
 تكنولوجيا

المعهد العالي 
للدراسات 
القانونية 

والسياسية  
 بالقيروان

اإلجازة في 
 القانون

المعهد العالي 
للعلوم 

التطبيقية و 
التكنولوجيا 
 بالقصرين

اإلجازة في 
علوم 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
هندسة نظم 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في 
اإللكترونيك 

والكهروتقنية 
 واآللية

االجازة في 
تكنولوجيات 
المعلومات 
 واالتصاالت

المعهد العالي 
للفنون و 
الحرف 
 بالقصرين

اإلجازة في الفنون 
 التشكيلية

اإلجازة في 
 تصميم الفضاء

االجازة في تصميم 
 المنتوج

كلية العلوم و التقنيات 
 بسيدي بوزيد

اإلجازة في الفيزياء 
الكيمياء-  

اإلجازة في علوم 
 األحياء و المحيط

اإلجازة في علوم 
 اإلعالمية

اإلجازة في 
تكنولوجيات 
المعلومات 
 واالتصاالت

اإلجازة في 
التكنولوجيات 

 الغذائية والمحيط

المعهد العالي 
للفنون 

والحرف 
 بسيدي بوزيد

اإلجازة في 
الفنون 
 التشكيلية

اإلجازة في 
 تصميم الفضاء

االجازة في 
 تصميم المنتوج

االجازة في 
 تصميم الصورة

المعهد العالي 
للرياضيات 
التطبيقية 

واإلعالمية 
 بالقيروان

ااٍلجازة في 
الرياضيات 

   التطبيقية

اإلجازة في علوم 

 اإلعالمية

اإلجازة في هندسة 

اإلعالمية نظم  

المعهد العالي 
للدراسات 

التطبيقية في 
االنسانيات 

 بسبيطلة

اإلجازة في 
 اإلنقليزية

اإلجازة في 
التنشيط 
 السياحي

اإلجازة 
في 

التربية 
 والتعليم

 رجوع

 الفهرس
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 كلية العلوم بقابس

 اإلجازة في الفيزياء اإلجازة في الكيمياء

 اإلجازة في علوم األحياء اإلجازة في الرياضيات

 اإلجازة في علوم األرض

 اإلجازة في علوم األحياء و المحيط

اإلجازة في علوم الحياة و 
 األرض

 اإلجازة في علوم اإلعالمية

اإلجازة في هندسة نظم 
 اإلعالمية

 اإلجازة في البيوتكنولوجيا

 اإلجازة في القياسات واألدواتية

اإلجازة في فيزياء 
 المواد

 اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

المعهد العالي 
 للتصرف بقابس

اإلجازة في 
إعالمية 
 التـصـرف

االجازة في 
العلوم 

 االقتصادية

اإلجازة في 
 علوم  التصرف

المعهد العالي للدراسات 
 القانونية بقابس

اإلجازة في 
 القانون

المعهد العالي للعلوم 
التطبيقية و التكنولوجيا 

 بقابس

علمية-مرحلة تحضيرية  

 -مرحلة تحضيرية 
 تكنولوجيا

اإلجازة في الهندسـة 
 الطاقية

اإلجازة في الهندسـة 
 المدنية

اإلجازة في الهندسـة 
 الميكانـيـكـيـة

االجازة في هندسة 
 االساليب  الصناعية

اإلجازة في اإللكترونيك 
 والكهروتقنية واآللية

:   مرحلة تحضيرية
جيولوجيا  -بيولوجيا   

المعهد العالي للغات 
 بقابس

 اإلجازة في العربية

 اإلجازة في الفرنسية

 اإلجازة في اإلنقليزية

 اإلجازة في اإلسبانية

 اإلجازة في اإليطالية

 اإلجازة في األلمانية

اإلجازة في 
التربية 
 والتعليم

 المعهد العالي لإلعالمية 

 و الملتيميديا بقابس

اإلجازة في 
 علوم اإلعالمية

اإلجازة في 
هندسة نظم 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
تكنولوجيات 
المعلومات 
 واالتصاالت

مرحلة تحضيرية 
 مندمجة

اإلجازة في 
الفنون و 
 الوسائط

المعهد العالي لإلعالمية 
 بمدنين

اإلجازة في 
 علوم اإلعالمية

اإلجازة في 
تكنولوجيات 
المعلومات 
 واالتصاالت
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 كلية العلوم بقابس

 اإلجازة في الفيزياءاإلجازة في الكيمياء

 اإلجازة في علوم األحياء اإلجازة في الرياضيات

 اإلجازة في علوم األرض

 اإلجازة في علوم األحياء و المحيط

اإلجازة في علوم الحياة و 
 األرض

 اإلجازة في علوم اإلعالمية

اإلجازة في هندسة نظم 
اإلعالمية

 اإلجازة في البيوتكنولوجيا

 اإلجازة في القياسات واألدواتية

اإلجازة في فيزياء 
 المواد

 اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

المعهد العالي 
 للتصرف بقابس

اإلجازة في 
إعالمية 
 التـصـرف

االجازة في 
العلوم 

 االقتصادية

اإلجازة في 
 علوم  التصرف

المعهد العالي للدراسات 
 القانونية بقابس

اإلجازة في 
 القانون

المعهد العالي للعلوم 
التطبيقية و التكنولوجيا 

 بقابس

علمية-مرحلة تحضيرية  

 -مرحلة تحضيرية 
 تكنولوجيا

اإلجازة في الهندسـة 
 الطاقية

اإلجازة في الهندسـة 
 المدنية

اإلجازة في الهندسـة 
 الميكانـيـكـيـة

االجازة في الهندسة 
 العمليات الصناعية

اإلجازة في اإللكترونيك 
 والكهروتقنية واآللية

:   مرحلة تحضيرية
جيولوجيا  -بيولوجيا   

المعهد العالي للغات 
 بقابس

 اإلجازة في العربية

 اإلجازة في الفرنسية

 اإلجازة في اإلنقليزية

 اإلجازة في اإلسبانية

 اإلجازة في اإليطالية

 اإلجازة في األلمانية

اإلجازة في 
التربية 
 والتعليم

 المعهد العالي لإلعالمية 

 و الملتيميديا بقابس

اإلجازة في 
 علوم اإلعالمية

اإلجازة في 
هندسة نظم 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
تكنولوجيات 
المعلومات 
 واالتصاالت

اإلجازة في 
الفنون و 
 الوسائط

المعهد العالي لإلعالمية 
 بمدنين

اإلجازة في 
 علوم اإلعالمية

اإلجازة في 
تكنولوجيات 
المعلومات 
 واالتصاالت

 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

 اإلجازة في العربية

 اإلجازة في الفرنسية

 اإلجازة في اإلنقليزية

 اإلجازة في األلمانية

اإلجازة في 
التربية 
 والتعليم

المعهد العالي للفنون 
 و الحرف بتطاوين

اإلجازة في 
 األنتروبولوجيا

اإلجازة في الفنون 
 التشكيلية

اإلجازة في 
 تصميم الفضاء

االجازة في 
 تصميم الصورة

اإلجازة في 
التربية 
 والتعليم

المعهد العالي لعلوم و 
 تقنيات المياه  بقابس

اإلجازة في علوم 
 األرض

اإلجازة في الهندسـة 
 الميكانـيـكـيـة

المعهد العالي للمنظومات 
 الصناعية بقابس

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في 
اإللكترونيك 

والكهروتقنية 
 واآللية

المعهد العالي للفنون و 
 الحرف بقابس

اإلجازة في المحافظة 
على الممتلكات الثقافية 

 و ترميمها 

اإلجازة في 
الموسيقى و 

العلوم 
 الموسيقية

اإلجازة في الفنون 
 التشكيلية

اإلجازة في تصميم 
 الفضاء

االجازة في تصميم 
 الصورة

المعهد العالي لعلوم 
 التمريض بقابس

اإلجازة في 
 علوم التمريض

المعهد العالي للبيولوجيا 
 التطبيقية بمدنين

اإلجازة في علوم 
 األحياء و المحيط

اإلجازة في 
 البيوتكنولوجيا

 www.univgb.rnu.tn  قابسجامعة 
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 كلية العلوم بقفصة

االجازة في علوم الجيوماتيك والتطبيقات 

 اإلجازة في الفيزياء اإلجازة في الكيمياء

 اإلجازة في الفيزياء و الطاقة

 اإلجازة في الرياضيات

 اإلجازة في علوم األحياء

 اإلجازة في علوم األرض

 اإلجازة في علوم الحياة و األرض

ااٍلجازة في الرياضيات  
التطبيقية

اإلجازة في علوم 
 اإلعالمية

 اإلجازة في البيوتكنولوجيا

اإلجازة في الهندسـة 
 الميكانـيـكـيـة

 اإلجازة في الهندسة  الطاقية

 اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

المعهد العالي 
للدراسات 

التطبيقية في 
 اإلنسانيات بتوزر

اإلجازة في 
 الفرنسية

اإلجازة 
في 

التربية 
 والتعليم

المعهد التحضيري 
للدراسات الهندسية 

 بقفصة

مرحلة 
-تحضيرية
 علمية

مرحلة تحضيرية 
 تكنولوجيا -

المعهد العالي 
للعلوم التطبيقية 
و التكنولوجيا 

 بقفصة

اإلجازة في 
هندسة نظم 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في 
اإللكترونيك 

والكهروتقنية 
 واآللية

االجازة في 
تكنولوجيات 
المعلومات 
 واالتصاالت

المعهد العالي 
للفنون و الحرف 

 بقفصة

اإلجازة في 
الموسيقى و 

العلوم 
 الموسيقية

اإلجازة في تصميم 
 الفضاء

االجازة في تصميم 
 المنتوج

االجازة في تصميم 
 الصورة

المعهد العالي 
لعلوم 

وتكنولوجيا 
 الطاقة بقفصة

اإلجازة 
في 

التربية 
 والتعليم

المعهد العالي 
للدراسات 

التطبيقية في 
 االنسانيات بقفصة

اإلجازة في 
 العربية

اإلجازة في 
 الفرنسية

اإلجازة في 
 اإلنقليزية

اإلجازة في 
عـلــم 
 االجتماع

المعهد العالي إلدارة 
 المؤسسات بقفصة

اإلجازة في إعالمية 
 التـصـرف

االجازة في العلوم 
 االقتصادية

اإلجازة في علوم  
 التصرف

المعهد العالي 
للرياضة و التربية 

 البدنية بقفصة

اإلجازة في 
علوم 

وتقنيات 
األنشطة 
البدنية  
 والرياضة

 www.ugaf.rnu.tnجامعة قفصة     
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المعهد العالي 
للدراسات 

التكنولوجية 
في 

المواصالت 
 بتونس

اإلجازة في 
التصرف في 

 تكنولوجيات
المعلومات 
واالتصال

اإلجازة في 
علوم 

وتكنولوجيات 
المعلومات 
واالتصاالت

المعهد العالي 
للدراسات 

التكنولوجية 
بالشرقية

اإلجازة في 
إدارة األعمال

اإلجازة في 
تكنولوجيات 

اإلعالمية

المعهد العالي 
للدراسات 

التكنولوجية 
ببنزرت

اإلجازة في 
هندسة 
األساليب

اإلجازة في 
إدارة 
األعمال

االجازة في 
المحاسبة و 

المالية

االجازة في 
التجارة 
والتوزيع

اإلجازة في 
الهندسـة 
الكهـربـائـيــ

ة

اإلجازة في 
تكنولوجيات 

اإلعالمية

اإلجازة في 
الهندسـة 
الميكانـيـكـيـ

ة

المعهد العالي 
للدراسات 

التكنولوجية 
برادس

اإلجازة في 
 إدارة األعمال

االجازة في 
المحاسبة و 

 المالية

االجازة في 
التجارة 
 والتوزيع

اإلجازة في 
تكنولوجيات 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
الهندسـة 

 المدنية

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الكهـربـائـيــة

المعهد العالي 
للدراسات 

التكنولوجية 
 بنابل

اإلجازة في 
 إدارة األعمال

االجازة في 
المحاسبة و 

 المالية

االجازة في 
التجارة 
 والتوزيع

اإلجازة في 
تكنولوجيات 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
الهندسـة 

 المدنية

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الكهـربـائـيــة

المعهد العالى 
للدراسات 

التكنولوجية 
 بزغوان

اإلجازة في 
تكنولوجيات 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
هندسة 
 األساليب

اإلجازة في 
 إدارة األعمال

االجازة في 
المحاسبة و 

 المالية

المعهد العالي 
للدراسات 

التكنولوجية 
 بقليبية

اإلجازة في 
هندسة 
 األساليب

اإلجازة في 
تكنولوجيات 

 اإلعالمية

الهندسة 
 الميكانيكية

المعهد العالي 
للدراسات 

التكنولوجية 
 بسوسة

اإلجازة في 
 إدارة األعمال

اإلجازة في 
تكنولوجيات 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الكهـربـائـيــة

المعهد العالي 
للدراسات 

التكنولوجية 
 قصر هالل

االجازة في 
التجارة 
 والتوزيع

اإلجازة في 
 هندسة النسيج

اإلجازة في 
هندسة 
 األساليب

االجازة في 
المحاسبة و 

 المالية

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الميكانـيـكـيـة

المعهد العالي 
للدراسات 

التكنولوجية 
 بصفاقس

اإلجازة في 
 إدارة األعمال

االجازة في 
المحاسبة و 

 المالية

االجازة في 
التجارة 
 والتوزيع

اإلجازة في 
تكنولوجيات 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
الهندسـة 

 المدنية

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في 
هندسة 
 األساليب

المعهد العالي 
للدراسات 

التكنولوجية 
 بقفصة

اإلجازة في 
 إدارة األعمال

اإلجازة في 
تكنولوجيات 

 اإلعالمية

اإلجازة في 
الهندسـة 

 المدنية

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الكهـربـائـيــة

المعهد العالي 
للدراسات 

التكنولوجية 
 بالقيروان

اإلجازة في 
 إدارة األعمال

االجازة في 
التجارة 
والتوزيع

اإلجازة في 
تكنولوجيات 

اإلعالمية

اإلجازة في 
الهندسـة 

الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في 
الهندسـة 

الكهـربـائـيــة

االجازة في 
المحاسبة و 

 المالية

المعهد العالي 
للدراسات 

التكنولوجية 
 بقابس

االجازة في 
المحاسبة و 

 المالية

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الكهـربـائـيــة

اإلجازة في 
هندسة 
 األساليب

اإلجازة في 
علوم 

وتكنولوجيات 
المعلومات 
 واالتصاالت

 رجوع

 الفهرس



 

 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.didousoft.com  اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية     

 

 

المعهد العالي 
للدراسات 

التكنولوجية 
بالمهدية

االجازة في 
المحاسبة و 

المالية

اإلجازة في 
إدارة األعمال

االجازة في 
التجارة 
والتوزيع

اإلجازة في 
تكنولوجيات 

اإلعالمية

اإلجازة في 
الهندسـة 

الكهـربـائـيــة

اإلجازة في 
الهندسـة 

الميكانـيـكـيـة

المعهد العالي 
للدراسات 

التكنولوجية 
بجربة

االجازة في 
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االجازة في 
المحاسبة و 

 المالية

اإلجازة في 
الهندسـة 

 الكهـربـائـيــة

المعهد العالي 
للدراسات 

التكنولوجية 
 بباجة

اإلجازة في 
تكنولوجيات 

 اإلعالمية
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 مجاالت الدراسة :عروض التكوين حسب 
 

 

 

 

في ما يلي جداول الشعب واإلجازات حسب مجاالت التكوين، وهي 
جداول تبين قائمة المؤسسات بالنسبة لكل اجازة أو شعبة مع 
التخصصات الموجودة في كل مؤسسة باالضافة لصيغة مجموع 

 النقاط حسب نوع البكالوريا.
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 المادة االختيارية ألمانية اجبارية
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أنظر الفقرة الخاصة بالمعاهد 

العليا للرياضة والتربية البدنية 
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 الفهرس

يتم ارم ن منها ا ل مو ف كل سنة جامعية. تؤمن  منا رة الترشد ليمكن للطلبة الراعبين  ي ارلتحاا بالمدرسة العليا للسمعي البةرى والسينما  بقمر  
 المدرسة الدراسة  ي ااتةاص السينما والسمعي البةرى ملف مستوى :

 )مدد سنوا  الدراسة   ث سنوا ( وتكون شروط الترشد كالتالي:نما والسي * الشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري

الشهادة الوطنية للجازة  يمكن ان يتقدم لهذه المنا رة المترشحين المتحةلين ملف شهادة الدراسا  الجامعية للمرحلة ارولف او الشهادة الجامعية للتكنولوجيا او
 يا اوالشهادة الوطنية للجازة  ي ن ام امد.التطبيقية او شهادة الدراسا  التكنولوجية العل

والتةرو او العلوم يج  ان تكون الشهادا  المذكورة  ي ااتةاةا  التكنولوجيا او الريا يا  او الفيزياء او الكيمياء او ارم مية او العلوم ارمتةادية 
الركحية او الموسيقف او السمعي البةرى والسينماء او  نون الملتميديا او تةميم الف اء  ارنسانية وارجتمامية او العلوم القانونية او الفنون التشكيلية او الفنون

 او الهندسة المعمارية او التعمير والتهي ة.

 )مدد سنوا  الدراسة سنتين(الماجستير المهني سمعي بصري وسينما اختصاصات انتاج سمعي بصري ومساعدة اخراج *

 صورة واضاءة -صورة وتوضيب-السمعي البصري والسينما اختصاصات تركيب * الماجستير المهني علوم وتقنيات

ارساسية للجازة ارساسية  يمكن ان يتقدم لهذه المنا رة المترشحين المتحةلين ملف الشهادة الوطنية  للجازة التطبيقية  ي ن ام "أمد" او ما يعادلها او الشهادة
م تكوينا جامعيا تدوم الدراسة  يل   ث سنوا  بعد الباكالوريا ملف او شهادة تاتم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة  يل اك ر  ي ن ام "امد" أو ما يعادلها أو شهادة تات

 من   ث سنوا  بعد البكالوريا.

 )مدد سنوا  الدراسة سنتين( ماجستير بحث علوم و تقنيات السمعي البصري والسينما *

ين المتحةلين ملف شهادة ارساسية للجازة ارساسية  ي ن ام "امد" او ما يعادلها او الشهادة الوطنية للجازة  التطبيقية  ي يمكن ان يتقدم لهذه المنا رة المترشح
الدراسة  يل اك ر  ا جامعيا تدومن ام "امد" او ما يعادلها او شهادة تاتم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة  يل   ث سنوا  بعد البكالوريا ملف ارمل او شهادة تاتم تكوين

 من   ث سنوا  بعد البكالوريا.

 

 المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما  بقمرت
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 المدرسة الوطنية للطب البيطري

بالمنا رة بالملفا    %10باجتياز منا رة وطنية باراتبارا  الكتابّية و %90 بنسبة يكون البيطرّية للدراسا  ااولف المرحلة من ااولف السنة بلف الداول
 وذلك حس  طامة استيعا  المدرسة ويسمد للمترشحين المشاركة  ي هذه المنا را  ا ل السنة الجامعية المعنّية طبقا للشروط التالية : 

 بالنسبة للمناظرة باإلختبارات الكتابّية : 
 لهندسية شعبة "البيولوجيا و جيولوجيا".الطلبة الذين تابعوا بانت ام دراسا  السنة ااولف بمعهد تح يرى للدراسا  ا -
 الطلبة الذين تابعوا بانت ام السنة ااولف من الدراسا  لمرحلة تح يرّية أجنبّية معترو بمعادلتها. -
 بالنسبة للمناظرة بالملّفات : 

 ي ملوم الحياة أو اإلجازة ااساسّية  ي ملوم الطبيعة و التطبيقا  للطلبة ااوا ل الذين أتّموا بنجاح وبدون بمهال السنة ال انية  ي ن ام "أمد" من اإلجازة ااساسّية 
-شعبة "بيولوجيا جيولوجيا" بكلّيا  العلوم و الطلبة ااوا ل الذين أتّموا بنجاح السنة ال انية و بدون رسو  بالمعاهد التح يرّية للدراسا  الهندسّية-"بيولوجيا

 جيولوجيا".

 تعميرالشهادة الوطنية للتهيئة وال

ين ملف ارجازة  ي تمند هذه الشهادة  ي بطار ن ام تكوين جامعي اةوةي ومركز يؤمنل المعهد العالي لتكنولوجيا  البي ة والعمران والبنيان للطلبة المتحةل
 التعمير والتهي ة أو شهادة معادلة.

 طالبا. 25عا  يتّم ارلتحاا بالشهادة من طريا منا رة تفتدن للارك، ور تتجاوز طامة ارستي

هم مملية ارندماج  ي سوا يمكن التكوين  ي الشهادة الوطنية  ي التعمير والتهي ة الطلبة من تعميا معار هم العلمية وتعزيز درايتهم بمجال تاةةهم، كما تنيّسر ل
 .الشال

 ة السنة ااولف، وتتوج مّدة الدراسة بمذكرة اتم دروس.ومد حدد  مّدة التكوين ب   ة سنوا  موزمة ملف ستة سداسيا ، يتاللها تربص بجبارى  ي نهاي
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باالشتراك مع المدرسة العليا 

 لعلوم وتقنيات الصحة بتونس
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135.99 



 

 167 

 رجوع

 الفهرس



 

 168 

 

 

 رجوع

 الفهرس



 

 169 

 

  

 

 

 

 

  

 : التالية الشروط بلف البدنية التربية شعبة بلف التوجيل مملية تا  

 الجامعي التوجيل بعملية الااةة الشروط  من من أساسي كشرط البدنية التربية مادة  ي 20 من 16 معدل امتماد. 
 يتعين الذى المعما الطبي اراتبار  ي النجاح ب ر ملف البدنية والتربية للريا ة العليا بالمعاهد للدراسة الموجهين الطلبة تسجيل يتم 

 ب ر المترشد است هار بعد بر نها ية الجامعي التوجيل مملية تعتبر ور.  الريا ة وملوم الط  مراكز أحد  ي بجراؤه المترشد ملف
 .الريا ة وملوم الط  مراكز أحد من البدنية والتربية للريا ة العالي بالمعهد ل لتحاا تأهيلية طبية لشهادة الطبي الفحص

 والتربية للريا ة العليا بالمعاهد للتسجيل التأهيلية الطبية الفحوةا  مواميد برمجة الريا ة وملوم للط  الوطني المركز يتولف 
  centre" للمركز الفايسبوكية بالةفحة المواميد جدول نشر سيتمّ  كما 2020 سبتمبر 06و أوت 02 بين الممتدة الفترة  ي البدنية

national de la medecine et des sciences du sport"  ولمزيد الت ب  يمكن للطلبة ارتةال بأرمام المراكز المبينة
  ل:و بالجد
 مركز الطب

 مركز الطب رقم الهاتف العنوان وعلوم الرياضة
 رقم الهاتف العنوان وعلوم الرياضة

 تونس
 المنزه – مقيد ملي محمد شار 
 (385/313 المكت  رمم)

71 237 277 
71 237 977  

 سوسة
 4000القامة الماطاة الحي ااولمبي 

 سوسة
73 239 455 

 530 200 76 2100مفةة   - 2طريا توزر كلم  مفةة 772 205 78 7100الكاو  -طريا بوليفة  الكاو

 270 238 77 القيروان 3100شار   اس  القيروان 076 237 72 نابل 8000شار  الطي  المهيرى  نابل

 مابس
 نهج الواحة سانية الباى 

  6100مابس الب د 
 866 466 73 المنستير 5060المرك  الريا ي البلدى  المنستير 977 222 75

    353 680 74 ةفامس  - 3طريا المطار كلم  ةفامس

 :بـ الفحص اجراء يوم لالستضهار المترشحين ندعوا كما

 بطامة التعريو الوطنية. 
  أشهر(. 03ةورة شمسية حدي ة العهد )أمل من 
 منل نساة م  المدرسي الةحي الملو. 
 المعني للمركز المقابيك وكيل لدى مباشرة الطبي الفحص بجراء كمعلوم تد  ( د15) دينارا مشر امسة مبلة  

 .كورونا  يروس من العدوى من التومي بطار  ي وذلك المركز بلف الداول مبيل والذمن والفم اانو تاطي كمامة و    رورة: مالحظة

 الرياضة غير لبكالوريا بالنسبة  البدنية والتربية للرياضة العليا المعاهد  
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 www.issatso.rnu.tn(   ISSATالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة )
تكوين يمكن الطلبة من اكتسا  ااسس العلمية الن رية وأساسيا  ارم مية للداول لمرحلة تكوين المهندسين  ي  مرحلة التحضيرية المندمجة العلمية:ال .1

ال  ا ل السنة ( سداسيا  حيث يتلقف الط04ارم مية الةنامية أو هندسة البرمجيا . تدوم الدراسة بالمرحلة التح يرية المندمجة العلمية أربعة )
 ي اإلم مية  ااولف تكوينا ماما  ي الريا يا  والفيزياء وارلكترونيك وارم مية والعلوم ارنسانية )انقليزية و رنسية وحقوا ارنسان(  م يتاةص

 واإلم مية الةنامية ا ل السنة ال انية.
: يتم القبول للدراسة بهذه المرحلة من طريا منا رة بالملفا  حس  النتا ج المتحةل مليها ا ل مرحلة تكوين للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس .2

الذين لم يتم %( 20% كحد أمةف( وبالنسبة لبقية الطلبة )80السنتين التح يريتين للطلبة الذين اجتازوا بنجاح امتحان جار السنة ال انية ) ي حدود 
تكوين المهندسين والذين أتموا بنجاح السنة ال انية من المرحلة التح يرية يمكنهم مواةلة الدراسة بالمعهد للحةول ملف  التةريد بقبولهم لللتحاا بمرحلة

 شهادة اإلجازة  ي هندسة الن م ارم مية أو ارجازة  ي ملوم ارم مية.

 www.fst.rnu.tn( FST)  بتونس والطبيعيات والفيزياء رياضياتلل العلوم كلية
 هندسة - المعلوما  ون م البرمجيا  هندسة) الرممية والتكنلوجيا ارم مية  ي هندسيا تكوينا بتونس والطبيعيات والفيزياء للرياضيات العلوم كلية تؤمن
 :كالتالي  يل التكوين يتم( الرممية والنمذجة الفيزياء هندسة - المدمجة اإللكترونيك – البيانا  ملوم – ارم مية الن م

 :يسمد بالرسو   يها مرة واحدة تدوم سنتين مرحلة تحضيرية مندمجة .1
  عالمية  –رياضياتالسنة األولى           ((MPIفيزياء وا 
 عالمية–رياضيات السنة الثانية عالمية–فيزياء( او MI) وا   (PI)وا 

مليها ا ل  : يتم القبول للدراسة بهذه المرحلة من طريا منا رة بالملفا  حس  النتا ج المتحةلالشهادة الوطنية لمهندسمرحلة تكوين للحصول على  .2
% الذين لم يتم التةريد بقبولهم ل لتحاا بمرحلة 20%  وبالنسبة لبقية الطلبة 80السنتين التح يريتين للطلبة الذين اجتازوا بنجاح السنة ال انية  ي حدود 

 ي اإلم مية او تكوين المهندسين والذين أتموا بنجاح السنة ال انية من المرحلة التح يرية يمكنهم مواةلة الدراسة بالكلية للحةول ملف شهادة اإلجازة 
 اإللكترونيك حس  ااتيار الطال .

 www.istmt.rnu.tn   (ISTMT)  بتونس الطبية للتكنولوجيات العالي المعهد
التقنيا  و  -التقنيا  المتجددة  ي مجال الةحة  -)الهندسة اركلينيكية  يؤمن المعهد العالي للتكنولوجيا  الطبية بتونس تكوينا هندسيا  ي الهندسة البيوطبية

 هندسة بيولوجيا الةحة(. يتم التكوين  يل كالتالي: -معالجة المعلوما   ي مجال الةحة( و ي هندسة بيوتكنولوجيا  الةحة )الهندسة البيوةيدرنية 
 مرة واحدة. تدوم سنتين يسمد بالرسو   يهامرحلة تحضيرية مندمجة  -1
يتم القبول للدراسة بهذه المرحلة من طريا منا رة بالملفا  حس  النتا ج المتحةل مليها ا ل مرحلة تكوين للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس:  -2

لم يتم التةريد بقبولهم ل لتحاا بمرحلة  %( الذين20% و بالنسبة لبقية الطلبة )80السنتين التح يريتين للطلبة الذين اجتازوا بنجاح السنة ال انية  ي حدود 
الوطنية  ي الهندسة تكوين المهندسين والذين أتموا بنجاح السنة ال انية من المرحلة التح يرية يمكنهم مواةلة الدراسة بالمعهد للحةول ملف شهادة ارجازة 

 .البيوطبية أو ارجازة الوطنية  ي البيوتكنولوجيا الطبية

 رجوع

 الفهرس

 www.insat.rnu.tn  (INSAT)  والتكنولوجيا التطبيقية للعلوم الوطني المعهد
 :كالتالي هندسيا تكوينا والتكنولوجيا التطبيقية للعلوم الوطني المعهد يؤمن

 الجذمين أحد بلف بمعادلتها مشهود شهادة ملف أو البكالوريا ملف المحرزون يوجل واحدة، مرة  يها بالرسو  يسمد سنتين تدوم مندمجة تح يرية مرحلة (1)
 :المشتركين

: يساامد هااذا الجااذ  بارلتحاااا بدايااة ماان الساانة ال انيااة بإحاادى الشااع  التاليااة: بم ميااة ةاانامية وتحكاام ، أدواتيااة  (MPI) يزياااء وا م ميااة  –ريا اايا   ( أ
 وةيانة ةنامية، شبكا  بم مية واتةار ، هندسة البرمجيا .

 بيولوجيا ةنامية. التاليتين: كيمياء ةنامية أو: يسمد هذا الجذ  بارلتحاا بداية من السنة ال انية بإحدى الشعبتين (CBA)بيولوجيا تطبيقية  –كيمياء  ( ب
 طريا من المرحلة هذه تكوين شع  من بشعبة القبول ويتم سنوا    ث المرحلة هذه وتدوم لمهندس الوطنية الشهادة ملف للحةول تكوين مرحلة (2)

 .المندمجة التح يرية المرحلة  ي المسجلين للطلبة تفتد منا رة
 كل سنة، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحسب الحاجيات، ضبط قائمة الشعب المعنية بهذه المناظرة، عدد البقاع المفتوحة  يتم

 بالنسبة إلى كل شعبة وشروط المشاركة ومعايير التقييم.
 صلة الدراسة بالمعهد للحصول على شهادة اإلجازة في سّتة الطلبة الذين لم يتم التصريح بقبولهم لإللتحاق بمرحلة تكوين المهندسين يمكنهم موا

 اختصاصات مختلفة.
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 رجوع

 الفهرس

 /www.fsb.rnu.tn ( FSB) كلية العلوم ببنزرت
هندسة البرمجيا  والبيانا ( يتم التكوين   -تكوينا هندسيا  ي ارم مية )هندسة البرمجيا  ون م المعلوما    ،كلية العلوم ببنزر تٔومن 

  : يل كالتالي
بالرسو   يها مرة واحدة. ياتص التكوين أساسا ملف مواد تاص ارم مية من  تدوم سنتين يسمدمرحلة تح يرية مندمجة:  (1

 .هندسة البرمجيا  و ن م المعلوما  وهندسة البرمجيا  والبيانا  )البيانا  ال امة و الذكاء ارةطنامي
 رة بالملفا  حس  النتا ج يتم القبول للدراسة بهذه المرحلة من طريا منا :مرحلة تكوين للحةول ملف الشهادة الوطنية لمهندس (2

%  )كحد أمةف( وبالنسبة 80المتحةل مليها ا ل السنتين التح يريتين للطلبة الذين اجتازوا بنجاح السنة ال انية  ي حدود 
حلة % الذين لم يتم التةريد بقبولهم ل لتحاا بمرحلة تكوين المهندسين والذين أتموا بنجاح السنة ال انية من المر 20لبقية الطلبة 

 .التح يرية يمكنهم مواةلة الدراسة بالكلية للحةول ملف شهادة اإلجازة  ي اإلم مية

  FSS)) www.fss.rnu.tnالعلوم بصفاقس  كلية
 :كالتالي  يل التكوين يتم ارم مية  ي ملوم هندسيا تكوينابصفاقس  العلوم كلية تؤمن

 واحدة. ياتص التكوين أساسا ملف مواد تاص ارم مية من مرة  يها بالرسو  يسمد سنتين تدوم مندمجة تحضيرية مرحلة (1
هندسة البيانا  و هندسة البرمجيا  و ن م المعلوما  و تكنولوجيا  معالجة البيانا  ال امة و الذكاء ارةطنامي ا ا ة 

 تهم أساسا ملوم ارحةاء و ارحتمالية.بلف الريا يا  التي 
يتم القبول للدراسة بهذه المرحلة من طريا منا رة بالملفا  حس  :مرحلة تكوين للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس  (2

)كحد أمةف(   %80النتا ج المتحةل مليها ا ل السنتين التح يريتين للطلبة الذين اجتازوا بنجاح السنة ال انية  ي حدود 
وبالنسبة لبقية الطلبة الذين لم يتم التةريد بقبولهم ل لتحاا بمرحلة تكوين المهندسين والذين أتموا بنجاح السنة ال انية من 
المرحلة التح يرية يمكنهم مواةلة الدراسة بالكلية بالسنة ال ال ة للحةول ملف شهادة اإلجازة  ي ملوم اإلم مية او ارجازة  ي 

 ن م ارم مية حس  ااتيار الطال . هندسة

والمعهد العالي لإلعالمية والملتيميديا بصفاقس ( /www.isimm.rnu.tn)المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات بالمنستير  ؤمني
(www.isimsf.rnu.tn/)  والمعهد العالي لإلعالمية والملتيميديا بقابس(www.isimg.rnu.tn/ ،)  

 :حس  المراحل التالية ارم مية  ي هندسيا تكوينا
 .يسمد بالرسو   يها مرة واحدة تدوم سنتين مرحلة تحضيرية مندمجة (1
: يتم القبول للدراسة بهذه المرحلة من طريا منا رة بالملفا  حس  على الشهادة الوطنية لمهندسمرحلة تكوين للحصول  (2

%  وبالنسبة لبقية 80مليها ا ل السنتين التح يريتين للطلبة الذين اجتازوا بنجاح السنة ال انية  ي حدود  النتا ج المتحةل
حلة تكوين المهندسين والذين أتموا بنجاح السنة ال انية من المرحلة % الذين لم يتم التةريد بقبولهم ل لتحاا بمر 20الطلبة 

  .شهادة اإلجازة  يالتح يرية يمكنهم مواةلة الدراسة 
 

http://www.fsb.rnu.tn/
http://www.isimm.rnu.tn/
http://www.isimsf.rnu.tn/
http://www.isimg.rnu.tn/
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 قائمة الشعب التي يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي

 الرمز الشعب

 

 الرمز الشعب

 101 اإلجازة في العربية 507 اإلجازة في الرياضيات

 102 اإلجازة في اإلنقليزية 509 اإلجازة في علوم األحياء

 103 اإلجازة في الفرنسية 510 اإلجازة في علوم األرض

 104 اإلجازة في اإلسبانية 512 اإلجازة في علوم الحياة و المحيط

 105 اإلجازة في اإليطالية 513 اإلجازة في علوم الحياة و األرض

 106 اإلجازة في األلمانية 523 اإلجازة في علوم اإلعالمية

 118 اإلجازة في األنتروبولوجيا 524 اإلجازة في هندسة نظو اإلعالمية

 120 اإلجازة في عـلــو االجتماع 546 اإلجازة في البيوتكنولوجيا

 122 اإلجازة في الفـلســفــة 550 اإلجازة في القياسات واألدواتية

 123 اإلجازة في التاريخ 551 اإلجازة في فيزياء المواد

 124 اإلجازة في الجغرافيا 566 اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

 138 اإلجازة في العلوم ااإلسالمية 568 اإلجازة في الهندسـة المدنية

 147 اإلجازة في الترجمة 570 اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

 161 اإلجازة في حفظ الممتلكات الثقافية 571 اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

 162 اإلجازة في المحافظة على الممتلكات الثقافية و ترميمها 572 تكنولوجيات المعلومات واالتصاالتعلوم واإلجازة في 

 167 اإلجازة في  اآلثار 573 واالتصاالتاإلجازة في تكنولوجيات المعلومات 

 168 االجازة في علوم الجيوماتيك والتطبيقات 597 اإلجازة في هندسة األساليب

 201 اإلجازة في الموسيقى و العلوم الموسيقية 603 اإلجازة في الهندسة  الطاقية

 202 اإلجازة في الفنون التشكيلية 622 الفنون والوسائطاإلجازة في 

 207 اإلجازة في تصميو الفضاء 629 اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

 208 االجازة في تصميو المنتوج 672 اإلجازة في الهندسة اللوجستية

 209 االجازة في تصميو الصورة 673 االجازة  في علوم النقل

 265 والسمعي البصرياإلجازة في السينما  740 اإلجازة في الـتـبـنـيـج واإلنعاش

 301 اإلجازة في القانون 741 اإلجازة في التصوير الطبي والمداواة باألشعة

 311 اإلجازة في إعالمية التـصـرف 743 اإلجازة في البيولوجيا الطبية

 312 يةعلوم  اإلقتصادالاإلجازة في  744 اإلجازة في العالج الطبيعي

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

 391 اإلجازة في إدارة األعمال 754 اإلجازة في الرعـايـة الصحية للطفل

 394 االجازة في المحاسبة و المالية 759 اإلجازة في الهندسة البيوطبية

 396 والتوزيعاالجازة في التجارة  797 ذكور-اإلجازة في علوم التمريض

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

 501 اإلجازة في الكيمياء 799 قابلة -اإلجازة في علوم الـتــولـيـــد 

 502 الكيمياءو الفيزياء اإلجازة في 844 االجازة في العلوم الفالحية

 503 الفيزياءاإلجازة في   

 504 اإلجازة في الفيزياء و الطاقة  

 505 ااٍلجازة في الرياضيات التطبيقية    

 

 الفهرس
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 : قائمة الشعب التي ال يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي

 الرمز الشعبة  الرمز الشعبة

 107 اإلجازة في الروسية 519 علمية-مرحلة تحضيرية مندمجة

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

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

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

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

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

 158 اإلجازة في جيوماتيك البيئة والمحيط 516 في الهندسة البيوطبية مرحلة تحضيرية مندمجة

 159 االجازة في جغرافية البيئة 517 في هندسة بيوتكنولوجيات الصحة مرحلة تحضيرية مندمجة

 160 االجازة في الجيوبوليتيك و العالقات الدولية 532 تكنولوجيا -مرحلة تحضيرية 

 164 االجازة في الجيوماتيك والتهيئة 544 االغذية وتقنيات اإلجازة في علوم

 174 االجازة في تثمين التراث و تمنيته 545 اإلجازة في البيوتكنولوجيا الطبية

 190 إختصاص عربية -مرحلة تحضيرية آداب ولغات  547 اإلجازة في الصحة والسالمة المهنية

 191 إختصاص فرنسية -مرحلة تحضيرية آداب ولغات  548 اإلجازة في التدخل االجتماعي

 192 إختصاص إنقليزية -مرحلة تحضيرية آداب ولغات  574 اإلجازة في هندسة النسيج

 193 إختصاص تاريخ -مرحلة تحضيرية: علوم إنسانية  576 الصناعية األساليباالجازة في هندسة 

 194 إختصاص جفرافيا -مرحلة تحضيرية: علوم إنسانية  577 االجازة في الهندسة الصناعية

 195 إختصاص فلسفة -مرحلة تحضيرية: علوم إنسانية  580 اإلجازة  في تكنولوجيا وهندسة النقل

 200 اإلجازة في المسرح  و فنون العرض 604 اإلجازة في الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة

 203 الهندسة المعمارية 611 اإلجازة في الصحافة

 244 اإلجازة في التعمير و التهيئة 612 اإلجازة في االتصال

 246 االجازة في هندسة وتقنيات الصوت 671 اإللكتروميكانيك اإلجازة في

 247 اإلجازة في هندسة الصوت والتكنولوجيات الحديثة 700 الـطــب

 260 اإلجازة في فنون التراث اإلسالمي 701 الـصـيــــدلــــة

 346 اإلجازة في القانون االجتماعي 702 طـــب األسـنـــان

 347 علوم الشغلاإلجازة في  739 وتدريو القدماإلجازة في مبحث 

 355 اإلجازة في الخدمة االجتماعية 742 اإلجازة في حفظ الصحة والوقاية والمحيط

 360 اإلجازة في التصرف في تكنولوجيات المعلومات واالتصال 745 اإلجازة في تقويـو النطـق والكالم

 362 في التصرف اإللكتروني في المعلومات و الوثائقاإلجازة  747 اإلجازة في التغذية البشرية

 363 اإلجازة في علوم  المكتبات و التوثيق و األرشي  746 االجازة في أجهزة جراحة العظام

 377 باكالوريوس أعمال 748 االجازة في العالج بالعمل

 440 السياحياإلجازة في التنشيط  749 اإلجازة في المبصريات و النظارات الطبية

 443 اإلجازة في الوساطة والتنشيط  752 اإلجازة في بدائل األسـنـان

 452 االجازة في السياحة 753 اإلجازة في تركيب و إستعمال آلة سمع

 453 اإلجازة في الفندقة 760 اإلجازة في  الرعاية الصحية اإلستعجالية  واالنعاش

 470 اإلجازة في علوم التربية  832 جيولوجيا  -مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا 

 473 اإلجازة في التربية المختصة 840 اإلجازة في الصناعات الغذائية

 477 اإلجازة في التربية والتعليو 842 اإلجازة في التكنولوجيات الغذائية والمحيط

 514 األحياءعلوم  -اإلجازة في الكيمياء  846 ايناث-اإلجازة في علوم البحار

 518 مرحلة تحضيرية مندمجة 846 ذكور-اإلجازة في علوم البحار
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  بالضباط:التكوين األساسي الخاص  (1
 ساسي لل باط بمؤسسا  التعليم العالي العسكرى ملف :يشتمل التكوين اا

  ر  الدراسا  الهندسية 
  ر  الدراسا   ي ن ام "بمد"

 فرع الدراسات الهندسية
 يتم التكوين  ي  ر  الدراسا  الهندسية بمؤسسا  التعليم العالي العسكرى التالية :

  ي اراتةاةا  التالية: الجديداألكاديمية العسكرية بفندق  
 هندسة مدنية. –بلكتروميكانيك  –بتةار   –هندسة بم مية  –تقنيا  ااسلحة 

  ي اراتةاةا  التالية:األكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة  
م حة  –طامة وتقنيا  بحرية )لفا دة البحرية الوطنية(  –ميادة السفن وأن مة بحرية)لفا دة البحرية الوطنية(  

 طامة ومحركا  )لفا دة البحرية التجارية(. –بحرية)لفا دة البحرية التجارية( 
 ي اراتةاةا  التالية:  مدرسة الطيران ببرج العامري  

 .جورن جوى – جار ة رممية–تيليميكانيك –هندسة ميكانيكية  –سيامة الطا را  
و  ا ث ساانوا   اي التكاوين الهندسااي (ويااتم بالحةااول  )ساانتين تح ايريتينخمــس سـنوات  يادوم تكاوين ال ااباط المهندساين

شــــعب (  ااااي دورة رئيســــية) 2020" ويمكاااان للمتحةاااالين ملااااف شااااهادة البكالوريااااا لساااانة الشــــهادة الوطنيــــة لمهنــــدسملااااف "
ي تت من ارنتدا ، الت ةلتكوين أن يشاركوا  ي منا ر اوالراعبين  ي متابعة هذا )الرياضيات، العلوم التجريبية، العلوم التقنية(

  حص طبي وااتبار نفساني وااتبار  ي الريا ة.

 فرع الدراسات في نظام إمد
  ي اراتةاةا  التالية:  باالكاديمية العسكرية بفندق الجديديتم التكوين  ي  ر  الدراسا   ي ن ام "بمد"  

 ملوم مسكرية.  –ملوم مانونية وتةرو 
الشـــهادة الوطنيـــة ) ااا ث سااانوا  "بجاااازة" وسااانتان "ماجساااتير"(  ويااااتم بالحةاااول ملاااف "خمـــس ســـنوات يااادوم هاااذا التكاااوين 

والاراعبين  اي متابعاة  مختلـف الشـعب(  اي دورة رئيسية) 2020". ويمكن للمتحةلين ملف شهادة البكالوريا لسانة للماجستير
 نفساني وااتبار  ي الريا ة. ، التي تت من كذلك  حص طبي وااتبارارنتدا  ةهذا التكوين أن يشاركوا  ي منا ر 

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

 :التعليم العالي العسكري
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  :الصف لفائدة الصحة العسكرية التكوين األساسي الخاص بضباط (2
للجازة التطبيقية  ي اراتةاةا  شبل الطبية  الااص ب باط الةو للحةول ملف الشهادة الوطنيةيشتمل التكوين 

 :بمدرسة الةحة العسكرية ملف اراتةاةا  التالية
 ملوم التمريك  
 التادير وارنعاش 

 " لإلجازةالشهادة الوطنية وياتم بالحةول ملف "، ثالث سنواتهذا التكوين يدوم 
والاراعبين شعبتي العلوم التجريبيـة والرياضـيات (  ي دورة رئيسية) 2020ويمكن للمتحةلين ملف شهادة البكالوريا لسنة 

  حص طبي وااتبار  ي الريا ة.و ارنتدا ، التي تت من ااتبار نفساني  ةلتكوين أن يشاركوا  ي منا ر ا ي متابعة هذا 

 يقع االعالن عن مناظرة اإلنتداب لمتابعة التكوين بمؤسسات التعليم العالي العسكري عبر 
 www.defense.tnوسائل اإلعالم وعبر موقع الواب لوزارة الدفاع الوطني 
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 ع/ر اسم المؤسسة العنوان رقم الهاتف الفاكس موقع الواب

www.umt.ens.tn 71904425 71902323/ 71901660  1 الكلية الخاصة بمنبليزير تونس 1073مونبليزير  –نهج أبو بكر البكرى 

 www.ihet.ens.tn 71842747 71841855 3  2 المعهد الخاص للدراسات العليا بتونس تونس 1002 –شار  يوعرطة ميتوال  يل 

www.uls.ens.tn 74226918 74225665/ 74227011   74بكر مددأو  نهج سعيد أبو  5شار - 
 3 المعهد العالي الخاص للتقنيات والعلوم المتقدمة بالجنوب  ةفامس 3002

www.ult-tunisie.com 71782260 71902811 32  4 الكلية الخاصة للقانون واالقتصاد والتصرف تونس 1002 –مكرر شار  ايرالدين باشا 

www.ult-tunisie.com 71906960 71902491 36  5 المعهد العالي الخاص للتقنيات المتعددة تونس 1002 –شار  لوى براى 

www.utctunisie.com 

 6 مدرسة قرطاج العليا الخاصة للعلوم والهندسة  أريانة 2036سكرة شار   طومة بورميبة  25252825 /70858117 70858125

 7 مدرسة قرطاج العليا الخاصة إلدارة األعمال أريانة 2036شار   طومة بورميبة سكرة  25253825 /70858117 70858125

www.uas.ens.tn 71334897 71335073/ 71336023 18   8 المدرسة العليا الخاصة للمهندسين والدراسات التكنولوجية بتونس  تونس 1002  -نهج نلسن مندي 

www.upes-megrine.com 71426321 71426354 122  )شار  الجمهورية )مبالة محطة سيدى رزيا
 9 الكلية الخاصة لعلوم التصرف والتكنولوجيا بمقرين  بن مروس - 2033مقرين 

www.universitecentrale.net 71793558 71796679 3   10 المدرسة المركزية العليا الخاصة للعلوم شبه الطبية والصحة  تونس 1002نهج حمادى الجزيرى 

www.suptech.tn 71338666 71336888 22  دارة األعمال  تونس 1000 -شار  مدريد  11 المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا وا 

www.upsat.tn 73236123 31336112  12 المعهد العالي الخاص لعلوم الصحة بسوسة  سوسة 4000 -شار  الرا د البجاوى 

www.time.ens.tn 70721172 70721212   .2088 -المرك  التكنولوجي الازالة  72ص 
 تونس -شار  محمد الاامس مونبليزير 45/ 

دارة  المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيات المعلوماتية وا 
 13 المؤسسات 

 المؤسسات الخاصة للتعليم العالي
 الفهرس

http://www.fmci.ens.tn/
http://www.ihet.ens.tn/
http://www.uls.ens.tn/
http://www.ult-tunisie.com/
http://www.ult-tunisie.com/
http://www.utc.ens.tn/
http://www.uas.ens.tn/
http://www.upes-megrine.com/
http://www.universitecentrale.net/
http://www.suptech.tn/
http://www.upsat.tn/
http://www.time.ens.tn/
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www.uitunis.com 71809016 71809000 48 14 المدرسة العليا الدولية الخاصة بتونس  تونس -الشرمية  2035 –، نهج المعادن 

www.msb.tn 71194500 71194444  ( 386)ص.   2شار  اليورو، حدا ا البحيرة
 15 المدرسة المتوسطية العليا الخاصة لألعمال  تونس 1053 فاو البحيرة 

www.esprit.ens.tn  160، ص.  2 المنطقة الةنامية شطرانة 70685685 70685454 
 أريانة 2088القط  التكنولوجي الازالة 

 16 المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا 

www.esat.ens.tn 71 940 430 71 940 422/ 71940422 15  تونس  2035 – 2الشرمية  –نهج المعمل
 17 المدرسة العليا الخاصة للطيران والتكنولوجيا  مرطاج

www.eseac.ens.tn 74223505 74222550  18 المدرسة العليا الخاصة للدراسات اإلدارية والتجارية بصفاقس  ةفامس 3000ممارة الفندرى، شار  الجزا ر 

www.esad.tn 71957028 71957004 /71957005 /
المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية والسمعي البصري  تونس 1005العمران  –نهج بودلير  1 55798928

 والتصميم
19 

www.umlt.ens.tn 72365144 72365066  المدرسة المتوسطية العليا الخاصة لعلوم اإلعالمية واالقتصاد  8000 -نهج اامراء نابل ااحواش
 20 والتصرف بنابل

www.uik.ens.tn 71901407 71841720 4  21 كلية ابن خلدون الخاصة للحقوق والعلوم االقتصادية والتصرف تونس   1073 –مونبليزير  8010نهج 

www.sesame.com.tn 70686488 70686486   .المنطقة الةنامية شطرانة 4ص ،I   القط
دارة  تونس 2088التكنولوجي بالازالة،   22 األعمالالمدرسة العليا الخاصة  للعلوم التطبيقية وا 

www.umm-tunisie.com 71846242 71847822  23 المعهد العالي الخاص للعلوم شبه الطبية "محمود الماطري" تونس -نهج بورجين مونبليزير 

www.universite-amed.com 73820826 73820800 3  24 المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض "األمد" سوسة 4054شار  البريد سهلول 

 25 المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض بالقيروان القيروان -نهج بن موتة وراء دار الطاب   77304901 77228498  

www.essat-gabes.com 75294690 75294660  26 المدرسة العليا الخاصة للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس  ماابس 6011 –شار  أبو القاسم الشابي 

www.suptech.ens.tn 73 231 812 73 231 986  ،بو ازر المرك  الجامعي، نهج حسونة العياشي
 27 المدرسة العليا الخاصة للهندسة والعلوم والتكنولوجيا بسوسة سوسة 4000

http://www.uitunis.com/
http://www.msb.tn/
http://www.esprit.ens.tn/
http://www.esat.ens.tn/
http://www.eseac.ens.tn/
http://www.esad.tn/
http://www.umlt.ens.tn/
http://www.uik.ens.tn/
http://www.sesame.com.tn/
http://www.umm-tunisie.com/
http://www.universite-amed.com/
http://www.essat-gabes.com/
http://www.suptech.ens.tn/
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www.etoile-formation.com 73219787 73243327 3  28 المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض "نجمة التكوين" ازامف سوسة 4051 –شار  اليفة القروى 

 www.isis-infirmier.tn 73372081/
الطابا ال الث  –الطريا السياحي حمام سوسة  73363666 73361224

 29 المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض بسوسة سوسة   4011 وا المونوبرى 

www.tunis.dauphine.fr 71957900 71957857 20  30 المعهد العالي  الخاص تونس دوفين العمران تونس  1005 –نهج بودرر 

www.polytecsousse.com 73243685 73277877  سهلول -ممارة زمتير شار  اليفة القروى– 
 31 المدرسة العليا الخاصة للتقنيات بسوسة سوسة 4054

www.apbs.tn 71201175 71282329 90  32 المدرسة العليا الخاصة إلدارة األعمال والحقوق "ابن سينا"  تونس  1002 –شار  محمد الاامس 

www.universitecentrale.net 71793558 71783175 7  33 المدرسة المركزية العليا الخاصة لآلداب والفنون وعلوم االتصال  تونس  1002 –نهج البرازيل 

www.universitecentrale.net 71793558 71888970 /71988970 3 شار  محمد الاامس المنطقة الةنامية اير ،
 34 المدرسة المركزية العليا الخاصة للتقنيات بتونس  الكرم 2015 -الدين

www.universitecentrale.net 71793558 71849244 66 35 المدرسة المركزية العليا الخاصة للحقوق والتصرف  تونس 1002  –، شار  محمد الاامس 

www.upsat.tn 71788848 71787337 38  36 الكلية الخاصة لعلوم الصحة بتونس  تونس 1002  –نهج كولونياا 

www.ihes.ens.tn 73235292 73235291 37 المعهد الخاص للدراسات العليا بسوسة  سوسة 4000 –المرك  الجامعي بوازر 

www.uas.ens.tn 71334897 71335073 34 الكلية الخاصة للعلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية  تونس 1002 -، نهج القرش ااكبر
 38 والتصرف بتونس

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

الكلية المتوسطية الخاصة لعلوم اإلعالمية واالقتصاد والتصرف 
 39 بتونس 

www.estim-tunisie.com 73347321 73347421 28  حمام  –شار  البي ة القنطاوى  –نهج داكار
 40 المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا واإلعالمية والتصرف بسوسة 4089سوسة 

www.uik.ens.tn 70694195 70694194 30  41 المدرسة العليا الخاصة للتقنيات "ابن خلدون" أريانة - 2036سكرة  –شار  جودة الحياة 

http://www.etoile-formation.com/
http://www.tunis.dauphine.fr/
http://www.polytecsousse.com/
http://www.apbs.tn/
http://www.upsat.tn/
http://www.ihes.ens.tn/
http://www.uas.ens.tn/
http://www.umlt.ens.tn/
http://www.estim-tunisie.com/
http://www.uik.ens.tn/
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www.upsat.tn 74460853 74460854  42 الكلية الخاصة للعلوم شبه الطبية بصفاقس ةفامس 0.5طريا منزل شاكر كلم 

www.episousse.com.tn 73296900 73296060  43 المدرسة الدولية العليا الخاصة للتقنيات المتعددة بسوسة سوسة   4021 -الطريا الحزامية سهلول 

www.espita.ens.tn 73826686 73826685   .44 المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا التطبيقية بسوسة سوسة 4054سهلول  329شار  الحرية، ص 

www.iit-nau.com 74861588 74461682 /74465020  3003ةفامس   1.5طريا المحارزة كم- 
 45 الخاصة للتكنولوجيا بصفاقسالمدرسة العليا الدولية  ةفامس

www.isb.ens.tn 74248111 74248222/ 74248220 
 -  3003ةفامس   1.5طريا المحارزة كم 
حي الحبي  ةفامس  74ةفامس/ ص.  

3052 
 46 المدرسة العليا الدولية الخاصة لألعمال بصفاقس

www.ebs.tn 71182623 71182625  دارة األعمال الكرم 2015 –المنطقة الةنامية اير الدين  47 المدرسة العليا الخاصة لإلعالمية وا 

www.umlt.ens.tn 71283419 71283416/ 71283417 2  48 المدرسة المتوسطية العليا الخاصة للتقنيات تونس -با  الا راء  –سوسة  نهج 

www.polytech-intl.tn 71963428 70026426  فاو  –ممارة ستراميكا  –نهج بحيرة انسي 
 49 المدرسة الدولية العليا الخاصة للتقنيات تونس 1053البحيرة 

www.esip.tn 76211930 76211930  50 المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بقفصة  مفةة 2112 –الحي الجامعي بزروا 

www.medtech.tn 70194500 70016100  1053 - 2 فاو البحيرة  –حدا ا البحيرة 
 51 المعهد العالي الخاص المتوسطي للتكنولوجيا   386ص.   –تونس 

www.iteam-univ.tn 71781133 71781081 85 دارة األعمال 1002، نهج  لسطين تونس  52 المدرسة العليا الخاصة لهندسة اإلعالمية وا 

www.polytechmonastir.tn  73425956 73425955  53 المدرسة العليا الخاصة متعددة التقنيات بالمنستير المنستير 5000 –شار  الطي  المهيرى 

www.esprim.tn 73500030 73500200   54 المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بالمنستير المنستير 5060 - 104البي ة ص.  شار 

http://www.upsat.tn/
http://www.episousse.com.tn/
http://www.espita.ens.tn/
http://www.iit-nau.com/
http://www.isb.ens.tn/
http://www.ebs.tn/
http://www.ebs.tn/
http://www.umlt.ens.tn/
http://www.umlt.ens.tn/
http://www.polytech-intl.tn/
http://www.polytech-intl.tn/
http://www.esip.tn/
http://www.esip.tn/
http://www.medtech.tn/
http://www.medtech.tn/
http://www.iteam-univ.tn/
http://www.polytechmonastir.tn/
http://www.esprim.tn/
http://www.esprim.tn/


 

 180 

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

www.itbs.tn 72233877 72233777  طريا الحماما   –شار  الدكتور الدالي الجازى
 نابل 8000

دارة األعمال  المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيا المعلومات وا 
 56 بنابل

www.leaders-university.net 72222924 72222000  دارة األعمال بنابل نابل 8000 –نهج ملي البلهوان  57 الكلية الخاصة لعلوم اإلعالمية وا 

www.iaetunis.com 71845269 71845264/ 71845263 95  58 العالي الخاص إلدارة المؤسسات بتونس المعهد تونس البلفدير 1002 –نهج  لسطين 

www.iina.tn 70664419 70664420 73  الحرايرية  -العقبة  05نهج حسين داى كم
2087  

المعهد الدولي العالي الخاص للدراسات الرقمية والسمعية 
 59 البصرية

www.fmsa-tunisie.com 73822599 73822598 1ممارة شيماء شار   ياسر مر ا  سهلول- 
 60 الكلية الخاصة للتصرف وعلوم اإلدارة بسوسة  سوسة 4051

www.episousse.com.tn 73 296 900 73 296 060  61 المدرسة العليا الدولية الخاصة إلدارة األعمال بسوسة  سوسة - 4021الطريا الحزامية سهلول 

ecogest.ups.ens.tn المرك  الجامعي، نهج حسونة العياشي، بو ازر  985 231 73 812 231 73 
 62 لإلقتصاد و التصرف بسوسةالمدرسة العليا الخاصة  سوسة 4000

www.lbs.tn 71963428 70026426 فاو البحيرة  -نهج بحيرة أنسي ممارة ستراميكاا 
 63 المدرسة الدولية العليا الخاصة للقانون واألعمال تونس 1053

www.auna.com.tn 71847278 71847279 17  64 المدرسة العليا الخاصة لألعمال تونس  -نهج ابن رشيا 

www.espin.ens.tn 74860300 74860222 
  اء المؤسسا  القط   348ص.  

 10طريا تونس كلم  -حي اانس-التكنولوجي
 ةفامس 3021سامية الزي  

 65 العليا الخاصة متعددة التقنيات بصفاقس المدرسة الدولية

دارة األعمال بقابس 6072مابس  -المرك  الجامعي زريا 75392135      66 المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا وا 

www.uetunis.com 71182020 71182300 ، 1130مبنف مدد  منطقة النشاط اير الدين ،
 67 الكلية الخاصة للعلوم السياسية واالقتصادية  تونس 2015الكرم  

http://www.tek-up.de/
http://www.tek-up.de/
http://www.itbs.tn/
http://www.itbs.tn/
http://www.leaders-university.net/
http://www.leaders-university.net/
http://www.iaetunis.com/
http://www.iaetunis.com/
http://www.iina.tn/
http://www.iina.tn/
http://www.fmsa-tunisie.com/
http://www.fmsa-tunisie.com/
http://www.episousse.com.tn/
http://ecogest.ups.ens.tn/
http://www.lbs.tn/
http://www.auna.com.tn/
http://www.espin.ens.tn/
http://www.uetunis.com/
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 68 المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا المتقدمة يسوسة سوسة - 4000شار  أبو حامد الازالي   73236333 73236332  

www.esb.tn 70685454 70,250,080 القط  التكنولوجي  2شطرانة  -المنطقة الةنامية
 69 المدرسة العليا الخاصة إلدارة األعمال بتونس الازالة

www.espaf.tn 71,960,019 71,960,012  ممارةH فاو البحيرة  – 1053، بمامة البحيرة 
 70 والماليةالمدرسة العليا الخاصة للتأمين  تونس -

www.ict-edu.tn 73,367,715 73,367,715 71 المعهد العالي الخاص للعلوم والتكنولوجيا واألعمال بالوسط سوسة -طريا مساكن، حي التعمير 

www.universitecentrale.net 71,793,558  71 796 679  المدرسة المركزية العليا الخاصة للحقوق والعلوم السياسية  تونس 66نهج محمد الاامس مدد
 72 بتونس

www.universitecentrale.net 71,793,558  71 796 679 8  73 المدرسة المركزية العليا الخاصة لالعالمية واالتصاالت بتونس  تونس -شار  اير الدين باشا 

www.tutech-
medenine.com 

شار  الحبي  بورميبة طريا  –ممارة النجاح  75,648,889 75,648,890
دارة األعمال بمدنين مدنين -مابس   74 المدرسة العليا الخاصة لتقنيات التجارة وا 

 4022المنطقة الةنامية  –الطريا الحزامية  70,130,190 70,130,191  
 75 الخاصة للعلوم التجارية واألعمالالمدرسة العليا  سوسة -أكودة 

www.eimsousse.com 73,386,570 20,647,000 76 المدرسة الدولية العليا الخاصة إلدارة األعمال والتسويق بسوسة طريا اامواج، المنطقة السياحية حمام سوسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esb.tn/
http://www.espaf.tn/
http://www.ict-edu.tn/
http://www.tutech-medenine.com/
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 الخدمات الجامعية
 

التسجيل الحامعي 
منا را  بمادة التوجيل الجامعي 
دواوين الادما  الجامعية 
تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية 
ارحاطة النفسية للطلبة 
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تن م هذه المنا را  و  هي جلية تمكن الطال  من تعديل مساره الجامعي  ي ةورة حةولل ملف تعيين ر يت ءم م  رعباتل
واإلدارة العامة للدراسا  التكنولوجية كل سنة جامعية. ويمكن للطال  الترشد بلف أك ر من شعبة و ي حال من مبل الجامعا  

 نجاحل  ي المنا رة  إنل يتمت  بتسجيل أول  ي السنة الجامعية الموالية.
واإلدارة العامة للدراسا   بواسطة ب عاتبالجامعا   يها وشروطها هذه المنا را  وطريقة المشاركة تد اإلم ن من  يتم

ي حين تجرى اراتبارا  ا ل شهر مارس، كما يتّم اإلم ن من هذه المنا را  من نفجاا ل شهر التكنولوجية 
 www.mes.tnوا  الجامعا  وموم  وا  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موام  طريقالةحو و 

 

مباشرة بعد كل دورة من دورا  التوجيل  www.inscription.tn الوا ا مبر موم  يتتم ممليا  التسجيل الجامعي حةر 
يتعين  إنل موم  التسجيل من بعد يفتد لفترة محددة بعد نتا ج التوجيل  ن،ون راابالنسبة بلف الناجحين الجدد  ي البكالوريا

 ملف الموجهين التسجيل من بعد حال حةولهم ملف توجيههم وطبامة وةل ا ص معاليم التسجيل.

مؤسسا  الااةة بوا  البموام   ي الةحو و يمكن ارط   ملف معاليم التسجيل من ا ل ب عا  التسجيل التي تدرج 
والجامعا  ويتم تعليقها بالمؤسسا .يمكن أي ا لكل طال  أن يطل  ملف معاليم التسجيل العلمي التعليم العالي والبحث 

 ةالماةة الاانةالااةة بل من ا ل موم  التسجيل من بعد ويتاح لل ذلك بعد بدراج رمم بطامة تعريفل الوطنية  ي 
 للارك.

طب  وةل بعد يل بالمؤسسة الجامعية التي وم  توجيهل بليها  ي نفس سنة التوجيل يتعين ملف الطال  استكمال التسج
ا ص معاليم التسجيل من موم  التسجيل من بعد وير قل ببقية الو ا ا ال زمة للتسجيل  وذلك حس  ا جال التي تحددها 

 المؤسسا  الجامعية  ي ب عا  التسجيل.

 : مناظرات إعادة التوجيه الجامعي

" لد   carte e-Dinar Jeune" شاةيةَي  ن البريد التونسي ملف ذّمة الناجحين الجدد  ي البكالوريا بطامة بلكترونية 
كذلك  هذه البطامة وستمكن، www.inscription.tnمبر موم  الوا   2021-2020معاليم التسجيل للسنة الجامعية 

طيلة مساره  الطال  سترا او  ،معاليم اريواء بالمبيتا  الجامعية واإلطعام الجامعي وعيرها من الادما د   من 
 من مكات  البريد التونسي. لذا يتعّين ملف كل الناجحين  ي امتحان البكالوريا امتناء هذه البطامة ، الجامعي

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

  التسجيل سحب

 شخصيةألسباب 

 : الجامعي  التسجيل

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

  التسجيل سحب

 صحيةألسباب 

 الفهرس

http://www.mes.tn/
http://www.inscription.tn/
http://www.inscription.tn/
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 الادما  الجامعية دواوينم  امبر مو يتعين ملف الطال  التقدم بطل  بلكتروني  ،جامعيةللحةول ملف منحة 
 .ملف موامعهادواوين الب ر حةولل ملف تعيين و ا اإلجراءا  وا جال التي تحددها 

 دواويااانماا  االتسااجيل بف اااء الطالااا  مباار مو  )*( ملااف الطلبااة الاااراعبين  ااي تقااديم مطالاا  ساااكن جااامعي يتعااّين
وحساا  المؤسسااة التااي تااّم سااامة بعااد ةاادور نتااا ج التوجياال الجااامعي لكاال دورة (  48)ااا ل  الااادما  الجامعيااة

 تعيينهم  يها وذلك بالداول ملف الروابط التالية:
www.ooun.rnu.tn/fr/etudiant/login )ديوان الادما  الجامعية للشمال(  

https://services.oouc.rnu.tn/fr/etudiant/login )ديوان الخدمات الجامعية للوسط( 

https://services.oous.rnu.tn/fr/etudiant/login ) ديوان الادما  الجامعية للجنو( 
الاااادما   دواويااانمااا  امطالااا  بمو اليقااا  امااا م الطلباااة المساااجلين بنتاااا ج مطالااا  الساااكن ملاااف نفاااس راباااط تقاااديم 

 .2020/2021حس  روزنامة السكن الجامعي لسنة  (SMS)أو من طريا اإلرساليا  القةيرة  الجامعية

إن توفير السكن الجامعي لفائدة الطلبة المعينين بمؤسسات التعليم العالي والبحث التالية هو من مشـموالت المؤسسـات المـذكورة أدنـاه  )*( 
 االتصال بهذه المؤسسات: الطالببإمكان  بالخدمةولإلطالع على إجراءات االنتفاع 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت بتونس والكافلتربية البدنية بقصر سعيد وصفاقس للرياضة واالمعاهد العليا 
 معهد الغابات والمراعي الغابية بطبرقة المدارس العليا للفالحة بمقرن والكاف وماطر وشط مريم

 

تو ر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة ادما  جامعية تؤمنها    ة دواوين تتمركز بالشمال والوسط والجنو . وتتم ل 
سداء  والقروك وتقديم ااكلة الجامعية وو   برامج  المندهذه الادما   ي تو ير السكن واإلحاطة النفسية والةحية للطلبة وا 

 التنشيط ال قا ي والريا ي.

 : دواوين الخدمات الجامعية

 www.oouc.rnu.tn ديوان الخدمات الجامعية للوسط:
  –4071سوسة  134ص. . رمم  -العنوان: شار  اليفة القروى حي ازامة الاربية 

 73.275.893 - 73.275.892  -  73.275.891الهاتو: 
يقااادم هاااذا الاااديوان اااادما  جامعياااة للطلباااة المساااجلين بالمؤسساااا  الجامعياااة بورياااا  سوساااة والمنساااتير والمهدياااة والقياااروان 

 والقةرين وسيدى بوزيد.

 www.oous.rnu.tnديوان الخدمات الجامعية للجنوب: 
 74.243.731- 74.243.614الهاتو : /   3018ةفامس  1094ص.    -  0.5العنوان:  طريا المطار كلم 

ةفامس ومابس ومفةة ومدنين وتطاوين يقدم هذا الديوان ادما  جامعية للطلبة المسجلين بالمؤسسا  الجامعية بوريا  
 ومبلي وتوزر.

 

 www.ooun.rnu.tn :ديوان الخدمات الجامعية للشمال
 71.782.145 - 71.782.489رممي اررشادا :  71.785.191الهاتو:     1002 -نهج مالي تونس 09العنوان: 

يقدم هذا الديوان ادما  جامعية للطلباة المساجلين بالمؤسساا  الجامعياة بورياا  تاونس وأرياناة وبان ماروس ومنوباة وباجاة 
 وجندوبة والكاو وسليانة وبنزر  ونابل وزعوان.

 المنحة 
 الجامعية

 السكن 
 الجامعي

 الفهرس

http://www.ooun.rnu.tn/fr/etudiant/login
http://www.ooun.rnu.tn/fr/etudiant/login
http://www.ooun.rnu.tn/
https://services.oouc.rnu.tn/fr/etudiant/login
https://services.oouc.rnu.tn/fr/etudiant/login
http://www.ooun.rnu.tn/
https://services.oous.rnu.tn/fr/etudiant/login
https://services.oous.rnu.tn/fr/etudiant/login
http://www.ooun.rnu.tn/
http://www.oouc.rnu.tn/
http://www.oous.rnu.tn/
http://www.ooun.rnu.tn/
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 : تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية

www.masu.tn  /  contact@masu.tn     :(216+) 71 24 08 72 - 71 24 06 51- 71 25 65 62 الهاتف     
 (216+) 71 24 17 28الفاكس:

 تقدم تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية الادما  التالية:
 .الع ج المجاني لفا دة الطال  المت رر من حادث جامعي بالمستشفيا  العمومية بعد ارست هار بشهادة تكفل بحادث 
 مةاريو معالجة الطال  المت رر من حادث جامعي بالمةحا  الااةة حس  مانونها ااساسي ون امها  تسديد

 الداالي وذلك بعد ارست هار بالو ا ا الم بتة لذلك.
   استرجا   من اادوية وا ر  الطبية كام  مند م ج المت رر بالمةحا  الااةة أو مند مدم تو رها بةيدليا

 العمومية. ومةالد المستشفيا 
  استرجا  مةاريو كل الادما  الةحية التي يحتاجها المت رر الذى ااتار الع ج بالمستشفيا  العمومية والتي لم

 تو رها هذه ااايرة وذلك حس  مانونها ااساسي ون امها الداالي. 
 داالي وذلك بعد ارست هار التكفل بتنقل المةا  بلف المؤسسة ارستشفا ية للع ج حس  مانونها ااساسي ون امها ال

 بالو ا ا الم بتة لذلك.
 .د   منحة السقوط المستمر ومند الو اة حس  مانونها ااساسي ون امها الداالي 
 .القيام بالحم   الوما ية 
 تن يم ملتقيا  ةيفية حول اإلسعا ا  ااولية لفا دة الطلبة. 
 تحركة.برامج سنوية لتوزي  ن ارا  طبية وسماما  طبية وكراسي م 
 .بمانا  مادية للطلبة المعوزين وذوى ارحتياجا  الاةوةية والقاةرين من الحركة الع وية 

اة اليومياة الدراساية أوالعا لياة اااااا  مرتبطة ب ااوطا  الحياللطلبة الذين يمّرون بةعوبالي والبحث العلمي اتتيد وزارة التعليم الع
الجامعاتومؤسسااا  التعلاايم  ااي  أاةااا يين نفسااانيين بمكاتاا  اإلةااااء واإلرشاااد بالوسااط الجااامعيبمكانيااة مراجعااة  أوالشاةااية

 العالي ودواوين الادما  الجامعية وااحياء والمبيتا  ومراكز الةحة الجامعية.
بحاطاة نفساية  ردياة تشامل اإلةاااء  مان و تؤّمن هذه المكات  ادما  مجانياة  اي بطاار السارية المطلقاة  لفا ادة جميا  الطلباة

حاطاااة نفساااية جمامياااة تو واإلرشااااد والمساااامدة النفساااية  شااامل أنشاااطة اإلمااا م والتحسااايس حاااول ماتلاااو أبعااااد الحيااااة الطالبياااة ا 
 وحةص الحوار والتواةل الجمامي لتمكينهم من التعبير من مشاعلهم اليومية.

الهياكال الماذكورة بةافة مساتمرة طيلاة السانة الجامعياة وحسا  موامياد كامال أياام  يين بعناوينباااةا يين النفسان يتم ارتةال
 .اتو أو  ي مكاتبهم أو مبر البريد ارلكتروني المبّين بموام  الجامعا  ودواوين الادما  الجامعيةااسبومعبر اله

 

 : اإلحاطة النفسية للطلبة

 الفهرس

mailto:contact@masu.tn
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عروض التكوين المهني في مستوى 

 مؤهل التقني السامي
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بلااااااف جاناااااا  التوجياااااال الجااااااامعي تااااااو ر من ومااااااة التكااااااوين المهنااااااي مسااااااالك أااااااارى للنجاااااااح والحةااااااول ملااااااف شااااااهادا  
 معترو بها وتمكن من:

 كس  الكفايا  والمهارا  التي يتطلبها سوا الشال. .1
 ح و  ارندماج  ي الحياة النشيطة بف ل تكوين  ي ااتةاةا  ذا  مابلية مالية. دمم .2
 كس  القدرة ملف ارنتةا  للحسا  الااص. .3
 التدرج  ي سلم الشهادا  بف ل التكوين المستمر. .4

I  /نظام التكوين المهني وخصائصه 

 المااااااااااؤر  2008لسااااااااانة  10يح اااااااااف التكاااااااااوين المهناااااااااي الياااااااااوم بإطاااااااااار ماااااااااانوني اااااااااااص بااااااااال )القاااااااااانون مااااااااادد  .1
والمتعلااااااا بااااااالتكوين المهنااااااي( ياااااان م ساااااايره وتدا تاااااال و ااااااا معااااااايير م اااااابوطة ومقاااااااييس  2008  يفاااااارى 11 ااااااي 

 محددة.
يشاااااارو ملااااااف التكااااااوين بطااااااار ماااااان المكااااااونين ومستشااااااارين  ااااااي ارماااااا م والتوجياااااال المهنااااااي ومستشااااااارى تاااااادري   .2

باشاااااارة مهااااااامهم بلااااااف تربةااااااا  وينتااااااد  المكونااااااون ماااااان بااااااين المهندسااااااين والفنيااااااين السااااااامين ويا ااااااعون مباااااال م
 بيداعوجية.

ينجااااااز التكااااااوين بارمتماااااااد أساسااااااا ملااااااف نمااااااط التكااااااوين بالتااااااداول الااااااذى يحااااااتم أن تةاااااابد المؤسسااااااة ارمتةااااااادية  .3
   اء تكوينيا بما ي من للشبان اكتسا  المهارة  ي مستواها التطبيقي والعلمي.

وتأاااااااذ ممليااااااة بمااااااداد هااااااذه الباااااارامج  ااااااي  يعتمااااااد التكااااااوين المهنااااااي باااااارامج تكوينيااااااة تو اااااا  بمشاااااااركة المهنيااااااين، .4
 ارمتبار المواةفا  المستوج  امتمادها  ي اطار اراتةاص و ا مستلزما  التطور التكنولوجي.

ن اااااام التكاااااوين المهناااااي مااااارتبط بع ماااااة شاااااراكة مااااا  جهااااااز ارنتااااااج، بحياااااث أن المؤسساااااة هاااااي شاااااريك اردارة  اااااي  .5
 اااااي الدراساااااا  ال زماااااة إلحاااااداث مراكاااااز تكاااااوين مهنااااااي  العمااااال التكاااااويني  اااااي ماتلاااااو مراحلااااال بااااادءا بالمشاااااااركة

جدياااادة أو توسااااي  أو بمااااادة هيكلااااة مراكااااز موجااااودة بلااااف المشاااااركة  ااااي و اااا  اراتةاةااااا  والباااارامج التكوينيااااة 
نجاز العمليا  التكوينية مبر التكوين بالتداول والتدري  المهني.  وا 

II التسجيل بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة / 

 ن الترشد للتسجيل بمؤسسا  التكوين المهني العمومية مفتوح لكا ة الناجحين  ي امتحان البكالوريا.ب 
  2020يت ااااااااااااامن التكاااااااااااااوين بمؤسساااااااااااااا  التكاااااااااااااوين المهناااااااااااااي العمومياااااااااااااة دورتاااااااااااااين ر يسااااااااااااايتين: دورة سااااااااااااابتمبر 

 .2021ودورة  يفرى 
  العمومية.هناك امكانية ارنتفا  بادما  المبي  داال مؤسسا  التكوين المهني 

 

 المهني في مستوى مؤهل التقني الساميعروض التكوين 

 

 الفهرس
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 قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بالوكالة التونسية للتكوين المهني

 

مدة  االختصاص المركز الوالية
 التكوين

 طاقة االستيعاب
دورة سبتمر  نوع الباكالوريا

2020 
دورة فيفري 
2021 

س
 تون

المركز القطامي للتكوين  ي 
الكهرباء وةيانة المعّدا  

 البيوطبية تونس

تقني سام  ي ةيانة المعدا  
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  32 0 2 البيوطبية

 التجريبية /العلوم  اإلم مية

 16 0 2.5 تقني سام  ي كهرباء البناء
العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلم مية / بمتةاد 
 وتةرو

المركز القطامي للتكوين  ي 
 اإلكساء بتونس

تقني سام  ي أسالي  ةنامة 
 كا ة الشع  0 12 2.5 الم بس

تقني سام  ي الجودة  ي 
 كا ة الشع  16 0 2.5 ةنامة الم بس

ر يس منتوج  ي ةناما  
 كا ة الشع  0 12 2.5 اإلكساء

تقني سام  ي التةميم 
واإلبتكار  ي ةنامة 

 الم بس
 كا ة الشع  25 25 2.5

المركز القطامي للتكوين  ي 
الةناما  اإللكترونية 

 والكهربا ية بتونس

تقني سام  ي تقنيا  التةميم 
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  16 32 2 للةنامة اإللكترونية

 التجريبية /العلوم  اإلم مية

تقني سام  ي تقنيا  اإلنتاج 
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  16 32 2 للةنامة اإللكترونية

 التجريبية /العلوم  اإلم مية

تقني سام  ي ا لية 
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  16 16 2 واإلم مية الةنامية

اإلم ميةالتجريبية /العلوم    

المركز القطامي للتكوين  ي 
 ارتةار  بحي الا راء

تقني سام  ي البنف التحتية 
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  38 76 2.5 والشبكا 

 التجريبية /العلوم  اإلم مية

تقني سام  ي التسويا 
 24 50 2.5 والوسا ل متعددة الوسا ط

العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 
التجريبية / العلوم اإلم مية / بمتةاد 

 وتةرو

المركز القطامي للتكوين  ي 
الةناما  الاذا ية بحي 

 الا راء

تقني سام  ي التةرو  ي 
 16 16 2.5 الةيانة الةنامية

العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 
 التجريبية / العلوم اإلم مية / بمتةاد

 وتةرو

تقني سام  ي مرامبة الجودة 
 ريا يا  / العلوم التجريبية 16 0 2.5  ي الةناما  الاذا ية
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تقني سام  ي التاليو والتعب ة 
 ريا يا  / العلوم التجريبية 0 16 2.5  ي الةناما  الاذا ية

المركز القطامي للتكوين  ي 
 الةيانة الةنامية بالوردية

سام  ي التةرو  ي  تقني
 48 32 2.5 الةيانة الةنامية

العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 
التجريبية / العلوم اإلم مية / بمتةاد 

 وتةرو

المركز القطامي للتكوين  ي 
 اإلكساء بحلا الوادى

تقني سام  ي التةميم 
واربتكار  ي ةنامة 

 الم بس
 كا ة الشع  16 16 2.5

سام  ي الجودة  ي  تقني
 كا ة الشع  16 16 2.5 ةنامة الم بس

ر يس منتوج  ي ةناما  
 كا ة الشع  0 16 2.5 اإلكساء

المركز القطامي للتكوين  ي 
 مهن الادما  بقمر 

تقني سام  ي المحاسبة 
بمتةاد وتةرو / ريا يا / العلوم  0 48 2.5 والمالية

 التجريبية

 كا ة الشع  48 48 2.5 تقني سام  ي التجارة

 كا ة الشع  0 48 2.5 تقني سام  ي التجارة الدولية

 كا ة الشع  0 48 2.5 مسامد مديرية

مركز التكوين و التدري  
 المهني بالزهور

 كا ة الشع  0 12 2.5 تقني سام  ي الطبخ

 كا ة الشع  0 12 2.5 تقني سام  ي المرطبا 

 كا ة الشع  0 32 2.5 مربي طفولة أولف ومبكرة

المركز القطامي للتكوين  ي 
 مهن البناء ابن سينا

العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  16 16 2 تقني سام  ي تكييو الهواء
 التجريبية /العلوم  اإلم مية

 16 16 2 مسير أشاال بناء
العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 

بمتةاد التجريبية / العلوم اإلم مية / 
 وتةرو

تقني سام  ي البي ة والطامة 
 0 16 2.5 ااتةاص حرارى وةحي

العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 
التجريبية / العلوم اإلم مية / بمتةاد 

 وتةرو

تقني سام  ي تطوير اان مة 
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  16 16 2.5 الذكية واإلم مية الةنامية

/العلوم  اإلم مية التجريبية  
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 أريانة

المركز القطامي للتكوين  ي 
  نون الطبامة بأريانة

تقني سام  ي ةناما  
 كا ة الشع  0 24 2.5 الطبامة

تقني سام  ي تقنيا  اإلتةال 
ااتيار تح ير أشاال 

 الطبامة
 كا ة الشع  0 24 2.5

المركز القطامي للتكوين  ي 
بأريانةميكانيك السيارا  والنقل   

تقني سام  ي ةيانة 
 كا ة الشع  32 0 2.5 ومةلحة بعد البي  للسيارا 

 منوبة

المركز القطامي للتكوين  ي 
 ااشاال العمومية بالمرنامية

 14 30 2 مسير أشاال ممومية
العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلم مية / بمتةاد 
 وتةرو

سام  ي ةيانة وادما   تقني
ما بعد البي  لمعدا  ااشاال 

 العمومية
العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم  28 15 2.5

 التجريبية

المركز القطامي للتكوين  ي 
 اإللكترونيك بالدندان

تقني سام  ي ا لية 
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  32 32 2 واإلم مية الةنامية

/العلوم  اإلم ميةالتجريبية   

المركز القطامي للتكوين  ي 
 اإلكساء بمنوبة

تقني سام  ي الجودة  ي 
 كا ة الشع  0 16 2.5 ةنامة الم بس

تقني سام  ي التةميم 
واإلبتكار  ي ةنامة 

 الم بس
 كا ة الشع  16 16 2.5

ر يس منتوج  ي ةناما  
 كا ة الشع  16 0 2.5 اإلكساء

سام  ي أسالي  ةنامة  تقني
 كا ة الشع  0 16 2.5 الم بس

 بن عروس

المركز القطامي للتكوين  ي 
 32 32 2 مسّير أشاال بناء البناء ببن مروس

العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 
التجريبية / العلوم اإلم مية / بمتةاد 

 وتةرو

المركز القطامي للتكوين  ي 
 مهن الادما  بحمام اانو

تقني سام  ي المحاسبة 
بمتةاد وتةرو / ريا يا / العلوم  0 16 2.5 والمالية

 التجريبية

 كا ة الشع  16 16 2.5 مسامد مديرية

 كا ة الشع  16 16 2.5 تقني سام  ي التجارة

 كا ة الشع  16 16 2.5 تقني سام  ي التجارة الدولية
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 بن عروس
المركز القطامي للتكوين  ي 

النقل واللوجستيك ببرج مهن 
 السدرية

بمتةاد وتةرو / ريا يا / العلوم  32 64 2 لوجستيكي  ي التوزي 
 التجريبية

المركز القطامي للتكوين  ي 
 الميكاترونيك ببرح السدرية

تقني سام  ي ا لية 
العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم  16 32 2 واإلم مية الةنامية

 التجريبية

تقني سام  ي تةميم 
 العلوم التقنية /  ريا يا  32 16 2.5 وةنامة القوال  واادوا 

تقني سام  ي ارتةار  
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  16 32 2 ااتيار بم مية

 التجريبية /العلوم  اإلم مية

 16 16 2.5 تقني سام  ي كهرباء البناء
العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلم مية / بمتةاد 
 وتةرو

المركز القطامي للتكوين  ي 
 النسيج بب ر القةعة

تقني سام  ي الجودة  ي 
 كا ة الشع  16 16 2.5 ةنامة الم بس

تقني سام  ي التةميم 
واإلبتكار  ي ةنامة 

 الم بس
 كا ة الشع  0 16 2.5

المركز القطامي للتكوين 
والتقنيا  التطبيقية  ي الجلد 

 بمقرين

 كا ة الشع  48 48 2.5 تقني سام  ي التجارة

 كا ة الشع  12 12 2.5 تقني سام  ي بنتاج ااحذية

 نابل

المركز القطامي للتكوين  ي 
 0 48 2 مسّير أشاال بناء البناء بسليمان

العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 
التجريبية / العلوم اإلم مية / بمتةاد 

 وتةرو

المركز القطامي للتكوين  ي 
 الةيانة بنابل

 16 16 2 تقني سام  ي كهرباء البناء
العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلم مية / بمتةاد 
 وتةرو

سام  ي التةرو  ي  تقني
 32 32 2.5 الةيانة الةنامية

العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 
التجريبية / العلوم اإلم مية / بمتةاد 

 وتةرو

العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  16 16 2 تقني سام  ي تكييو الهواء
 التجريبية /العلوم  اإلم مية

 بنزرت

المركز القطامي للتكوين  ي 
 التركي  المعدني بمنزل بورميبة

تقني سام  ي التركي  
العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم  16 0 2.5 المعدني

 التجريبية

العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم  16 16 2.5 تقني سام منسا  ي اللحام
 التجريبية
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 جندوبة
المركز القطامي للتكوين  ي 

سام  ي تكييو الهواء تقني الةيانة الفندمية بطبرمة العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  12 0 2.5 
 التجريبية /العلوم اإلم مية

المركز القطامي للتكوين  ي 
 التقنيا  الفندمية بطبرمة

تقني سام  ي الفندمة ااتيار 
 كا ة الشع  0 12 2.5 اإليواء

 سليانة

المركز القطامي للتكوين  ي 
 مهن الادما  بسليانة

تقني سام  ي المحاسبة 
بمتةاد وتةرو/ ريا يا  / العلوم  0 16 2.5 والمالية

 التجريبية

 كا ة الشع  0 16 2.5 مسامد مديرية

 سوسة

المركز القطامي للتكوين  ي 
 اإللكترونيك بسوسة

تقني سام  ي ا لية 
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  32 48 2 واإلم مية الةنامية

/العلوم اإلم ميةالتجريبية   

تقني سام  ي ةيانة 
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  12 36 2.5 الميكاترونيك

 التجريبية /العلوم اإلم مية

تقني سام  ي ارتةار  
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  32 32 2 ااتيار بم مية

 التجريبية /العلوم اإلم مية

المركز القطامي للتكوين  ي 
اللحام وا لية والب ستيك 

 بسوسة

تقني سام  ي تةميم 
 العلوم التقنية /  ريا يا  14 28 2.5 وةنامة القوال  واادوا 

تقني سام  ي ةيانة تجهيزا  
 العلوم التقنية /  ريا يا  14 14 2.5 ةنامة الب ستيك

تقني سام  ي ةيانة 
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  0 14 2.5 الميكاترونيك

 التجريبية /العلوم اإلم مية

تقني سام  ي ةنامة 
 كا ة الشع  14 28 2.5 الب ستيك

المركز القطامي للتكوين  ي 
 مهن الادما  بسوسة

تقني سام  ي المحاسبة 
بمتةاد وتةرو/ ريا يا  / العلوم  0 48 2.5 والمالية

 التجريبية

سام  ي التجارة تقني  كا ة الشع  32 32 2.5 

 كا ة الشع  0 32 2.5 تقني سام  ي التجارة الدولية

 كا ة الشع  0 32 2.5 مسامدة مديرية

 المنستير

المركز القطامي للتكوين  ي 
 مهن الاش  بالمنستير

تقني سام  ي دراسة وتةميم 
 0 16 2.5 اا اث

العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 
التجريبية / العلوم اإلم مية / بمتةاد 

 وتةرو
تقني سام  ي التةرو  ي 
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  0 16 2.5 بنتاج  الاش  واا اث

 التجريبية /العلوم اإلم مية

المركز القطامي للتكوين  ي 
 اإلكساء بالمنستير

سام  ي الجودة  ي  تقني
 كا ة الشع  16 16 2.5 ةنامة الم بس

ر يس منتوج  ي ةناما  
 كا ة الشع  16 16 2.5 اإلكساء
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تقني سام  ي التةميم 
واإلبتكار  ي ةنامة 

 الم بس
 كا ة الشع  16 16 2.5

المركز القطامي للتكوين  ي 
 مهن الةنامة بانيس

سام  ي تطوير اان مة  تقني
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  16 16 2.5 الذكية واإلم مية الةنامية

 التجريبية /العلوم اإلم مية

تقني سام  ي الةيانة 
الةنامية باتيار ةيانة 

 اان مة االية
العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم  32 16 2.5

 التجريبية / بمتةاد وتةرو

المركز القطامي للتكوين  ي 
 النسيج بقةر ه ل

تقني سام  ي الجودة  ي 
 كا ة الشع  16 16 2.5 ةنامة الم بس

س
 صفاق

المركز القطامي للتكوين  ي 
 اإلكساء محمد ملي ةفامس

تقني سام  ي التةميم 
واإلبتكار  ي ةنامة 

 الم بس
 كا ة الشع  16 16 2.5

سام  ي الجودة  ي  تقني
 كا ة الشع  0 16 2.5 ةنامة الم بس

تقني سام  ي أسالي  ةنامة 
 كا ة الشع  0 16 2.5 الم بس

المركز القطامي للتكوين  ي 
اإللكترونيك بسامية الزي  

 ةفامس

تقني سام  ي ا لية 
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  32 32 2 واإلم مية الةنامية

/العلوم اإلم مية التجريبية  

تقني سام  ي تطوير اان مة 
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  32 32 2.5 الذكية واإلم مية الةنامية

 التجريبية /العلوم  اإلم مية

مركز الّتكوين والتدري  المهني 
 بباش حامبة ةفامس

تقني سام  ي التةرو  ي 
 16 16 2.5 الةيانة الةنامية

العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 
التجريبية / العلوم  اإلم مية / 

 بمتةاد وتةرو

تقني سام  ي تةميم 
 العلوم التقنية /  ريا يا  16 16 2.5 وةنامة القوال  واادوا 

تقني سام  ي مرامبة الجودة 
 ريا يا  / العلوم التجريبية / ريا ة 16 0 2.5  ي الةنامة الاذا ية

مركز التكوين والتدري  المهني 
 0 16 2 مسير أشاال بناء بالمحرس

العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 
التجريبية / العلوم  اإلم مية / 

 بمتةاد وتةرو

س
 قاب

المركز القطامي للتكوين  ي 
 البناء والتنقي  بقابس

 16 32 2 مسّير أشاال بناء
العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 

التجريبية / العلوم اإلم مية / بمتةاد 
 وتةرو

العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم  16 0 2.5 تقني سام  ي التنقي 
 التجريبية
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حا   ماازة  ر  ومعدا  
العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم  0 16 2.5 البناء وااشاال العمومية

 التجريبية

المركز القطامي للتكوين  ي 
 الةيانة بقابس

تقني سام  ي ا لية 
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  0 16 2 واإلم مية الةنامية

 التجريبية /العلوم اإلم مية

تقني سام  ي التةرو  ي 
 0 16 2.5 الةيانة الةنامية

العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 
التجريبية / العلوم  اإلم مية / 

 بمتةاد وتةرو

 زغوان

مركز التكوين والتدري  المهني 
 بزعوان

تقني سام  ي التةرو  ي 
 0 16 2.5 الةيانة الةنامية

العلوم التقنية / ريا يا  / العلوم 
التجريبية / العلوم اإلم مية / بمتةاد 

 وتةرو

 مدنين

المركز القطامي للتكوين  ي 
العلوم التقنية / ريا يا / العلوم  0 25 2.5 تقني سام  ي تكييو الهواء الطامة بجربة

 التجريبية /العلوم اإلم مية

 

 قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بوكالة التكوين في مهن السياحة

 

مدة  االختصاص المركز الوالية
 التكوين

االستيعاب طاقة  
 دورة سبتمر نوع الباكالوريا

2020 
دورة فيفري 
2021 

 نابل

المعهد العالي للتكوين  ي مهن 
 السياحة بالحماما 

تقني سامي  ي الفندمة ااتيار 
 كا ة الشع  0 15 3 اريواء

 كا ة الشع  0 12 2 دليل سياحي

 سوسة

المعهد العالي المهني للسياحة 
 سوسة القنطاوى

تقني سامي  ي الفندمة ااتيار 
 كا ة الشع  0 10 3 اريواء

 كا ة الشع  0 20 2 دليل سياحي

 كا ة الشع  0 13 2 تقني سام  ي الطبخ

 كا ة الشع  0 6 2 تقني سام  ي المرطبا 

 كا ة الشع  0 13 2 تقني سام  ي المطعم والحانة
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المؤمنة بوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحيقائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي   

 

مدة  االختصاص المركز الوالية
 التكوين

 طاقة االستيعاب
 دورة سبتمر نوع الباكالوريا

2020 
دورة فيفري 
2021 

 نابل

المعهد القطامي للتكوين 
المهني الف حي  ي زرامة 
 القوارص والعن  ببوشريك

 0 20 2.5 تقني سام  ي البستنة
العلوم التجريبية/ ريا يا  / العلوم 
اإلم مية/العلوم التقنية / بمتةاد 

 وتةرو
المركز القطامي للتكوين 
المهني  ي الميكنة البحرية 

 بقليبية
(1ميكانيكي ةيد بحرى ) العلوم التقنية/ ريا يا  / العلوم  0 25 2.5 

 التجريبية

 سوسة

المركز القطامي للتكوين 
زرامة المهني الف حي  ي 

 الا روا  البدرية بشط مريم
 0 14 2.5 تقني سام  ي البستنة

العلوم التجريبية/ ريا يا  / العلوم 
اإلم مية/العلوم التقنية/ بمتةاد 

 وتةرو

س
 صفاق

مركز التكوين المهني للةيد 
(1ميكانيكي ةيد بحرى) البحرى بةفامس العلوم التقنية/ ريا يا  / العلوم  0 20 2.5 

 التجريبية

 جندوبة

مركز التكوين المهني للةيد 
(1ربان ةيد باامماا ) البحرى بجندوبة  2.5 24 0 

العلوم التقنية / ريا يا  /العلوم 
اإلم مية/العلوم التجريبية / بمتةاد 

 وتةرو

: إثبات المؤهالت البدنية المطلوبة للقيام بأشغال المالحة والصيد البحري ( : ومن شروط اإللتحاق بهذا اإلختصاص1)  
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 عناوين مفيدة

 المركز القطامي للتكوين  ي الكهرباء وةيانة المعدا  البيوطبية بتونس
 تونس 1000أ ريل  9، شار  45العنوان : مدد 

 71569966الفاكس:    71569845 - 71563621الهاتو: 
 csfemeb.tunis@atfp.tnالبريد اإللكتروني

 المركز القطامي للتكوين  ي الةناما  الاذا ية بحي الا راء
 حي الا راء 1003العنوان : من طريا جرن سا ارى 

 71773219الفاكس:    71809086الهاتو :  
  csfiaa.elkhadra@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطامي للتكوين  ي اإلكساء بتونس
 تونس 1068، نهج  اس رأس الطابية 1العنوان : مدد 

 71220832الفاكس:    71220822الهاتو : 
  csfh.tunis@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطامي للتكوين  ي الةيانة الةنامية بالوردية
 لورديةا 1009طريا سوسة ديبوز يل  2العنوان : كلم 

  71496047الفاكس:     71496064الهاتو :  
  csfmi.elouardia@atfp.tnالبريد اإللكتروني

 المركز القطامي للتكوين  ي الةناما  اإللكترونية والكهربا ية بتونس
 تونس 1005العنوان : شار  الجيش الوطني العمران 

 71898253الفاكس:     71898277الهاتو : 
  csfiee.tunis@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطامي للتكوين  ي اإلكساء بحلا الوادى
 حلا الوادى 2060، شار  الهادى شاكر 18العنوان :مدد 

 71737285الفاكس:    71737284الهاتو : 
  csfh.goulette@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 ي الا راءالمركز القطامي للتكوين  ي ارتةار  بح
 حي الا راء 1003العنوان : من طريا جرن سا ارى 

 71809676الفاكس:    71771647الهاتو : 
 csft.elkhadra@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 المركز القطامي للتكوين  ي مهن الادما  بقمر 
 ممر  2078 –طريا رواد  6العنوان : كلم 

 71918027الفاكس:    71918096الهاتو : 
  csfmt.gammarth@atfp.tnبريد اإللكتروني : ال

 مركز التكوين و التدري  المهني بالزهور
 تونس 2052أو  حي الزهور  13العنوان: نهج 

 71582654الفاكس :    74450271-71511465الهاتو:
 cfa-ezzouhour@edunet.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطامي للتكوين  ي مهن البناء ابن سينا
 العنوان : مر  منتزه ابن سيناء

   71373715الفاكس:    71373811الهاتو : 
 csfba.ibnsina@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطامي للتكوين  ي  نون الطبامة بأريانة
 أريانة 2080، شار  اإلستق ل 25العنوان : مدد 

 71713625الفاكس:    71710579 - 71701945الهاتو :
  csfe.denden@atfp.tnاإللكتروني:  البريد

 المركز القطامي للتكوين  ي ميكانيك السيارا  والنقل بأريانة
 أريانة 2080شار  أحمد الاب اني  13العنوان : مدد 

 71709729الفاكس:    71713578الهاتو : 
 csfma-ariana@edunet.tnالبريد اإللكتروني: 

 عمومية بالمرناميةالمركز القطامي للتكوين  ي ااشاال ال
 المرنامية 2071العنوان : سيدى ملي الحطا  

  71532432الفاكس:    71532430الهاتو : 
  csftp.mornaguia@atfp.tnالبريد اإللكتروني : 

 المركز القطامي للتكوين  ي اإلكساء بمنوبة
 منوبة 2010، نهج ابن أبي ال ياو 18العنوان: مدد 

 71608588 الفاكس:   71608190الهاتو :
  csfh.manouba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطامي للتكوين  ي اإللكترونيك بالدندان
 الدندان 2011 -70، نهج السرول ص   7العنوان : مدد 

 71611298الفاكس:   71606759الهاتو :
  csfe.denden@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 ببن مروسالمركز القطامي للتكوين  ي البناء 
 بن مروس 2013، نهج  رحا  حشاد 6العنوان: مدد 

 71383582الفاكس:    71381247الهاتو : 
  csfb.benarous@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

العنوان: المركز القطامي للتكوين  ي مهن النقل واللوجستيك ببرج السدرية
كس: الفا   71410928الهاتو : برج السدرية 2084محطة اارتال 
  csftl.borjcedria@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 71411420

، 35العنوان : مدد المركز القطامي للتكوين  ي مهن الادما  بحمام اانف
   71292711الهاتو : حمام اانف 2050نهج الطاهر بن ماشور 

  csfmt.hammamlif@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 71210870الفاكس: 
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مفيدة عناوين  

 المركز القطامي للتكوين  ي الميكاترونيك ببرح السدرية
 برج السدرية 2084العنوان: محطة اارتال 

  71411420الفاكس:    71411120الهاتو : 
  csfm.borjcedria@atfp.tnالبريد اإللكتروني : 

 المركز القطامي للتكوين  ي النسيج بب ر القةعة
 - 19عة  نهج حسين باى ص   القة العنوان :المنطقة الةنامية ب ر

 71383526الفاكس:     71382899الهاتو :  /  بن مروس  2059
  csftb.birelkassaa@atfp.tnالبريد اإللكتروني : 

 المركز القطامي للتكوين  ي البناء بسليمان
 سليمان 8020العنوان: طريا الشاطئ 

 72391224الفاكس :    72290458الهاتو : 
  csfb.soliman@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطامي للتكوين والتقنيا  التطبيقية  ي الجلد بمقرين
 مقرين الرياك 2014العنوان: شار  المحطة 

 71426597الفاكس :    71433743الهاتو : 
 csftac.megrine@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 بنابلالمركز القطامي للتكوين  ي الةيانة 
 153نابل ص    8000العنوان: الحي الةنامي طريا تونس 

 72271017الفاكس :   72222552الهاتو :
 csfm.nabeul@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 نابل-المركز القطامي للتكوين المهني  ي الميكنة البحرية بقليبية 
 العنوان: شار  الشهداء ميناء للةيد البحرى مليبية

  72296405الفاكس :   72296405الهاتو : 
  cffpm.kelibia@iresa.agrinet.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركزالقطامي للتكوين  ي ا لية العامة بقرمبالية
 مرمبالية 8030العنوان:طريا سوسة 

 72255076الفاكس:    72255303الهاتو : 
 csfmg.grombalia@atfp.edunet.tnالبريد اإللكتروني: 

امي للتكوين المهني الف حي  ي زرامة القوارص والعن  المعهد القط
 نابل-ببوشريك

العنوان: المعهد القطامي للتكوين المهني الف حي  ي زرامة القوارص 
 مرمبالية  8030 -والعن  ببوشريك 

  72204734الفاكس :   72204734الهاتو : 
  isfpa.bouchrik@iresa.agrinet.tnالبريد اإللكتروني : 

 كز القطامي للتكوين  ي التركي  المعدني بمنزل بورميبةالمر 
 منزل بورميبة  7050 – 242العنوان: ب ر طعشون ص   

 72472466الفاكس:   72472466 -72470788الهاتو: 
 csfcm.menzelbourguiba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطامي للتكوين  ي مهن الادما  بسليانة
 سليانة 6100 رحا  حشاد العنوان:  نهج 

 78872808الفاكس :    78870951الهاتو : 
  csfmt.siliana@atfp.tnالبريد اإللكتروني:  

 المركز القطامي للتكوين  ي الةيانة الفندمية بطبرمة
 طبرمة 8110- 348طريا تونس ص    7العنوان :  كلم 

 78672029الفاكس :   78672030الهاتو : 
 csfmh.tabarka@atfp.tn: البريد اإللكتروني

 جندوبة -مركز التكوين المهني للةيد البحرى بطبرمة
 طبرمة 8110العنوان: ساحة  رجيس طبرمة 

 78671084الفاكس :    78671344الهاتو : 
 / cfpp.tabarka @iresa.agrinet.tnالبريد اإللكتروني: 

cfpptabarka@yahoo.fr  

 اإللكترونيك بسوسةالمركز القطامي للتكوين  ي 
 سوسة  4000 - 466العنوان : طريا الزاوية حي العوينة  ص     

 73235533الفاكس:   71235533 - 73231826الهاتو : 
  csfe.sousse@atfp.tnالبريد اإللكتروني:   

المركز القطامي للتكوين المهني الف حي  ي زرامة الا روا  البدرية 
 سوسة-بشط مريم

كز القطامي للتكوين المهني الف حي  ي زرامة الا روا  العنوان: المر 
 سوسة 4042البدرية بشط مريم 

  73327100الفاكس :    73327666الهاتو : 
  cfpa.chottmariem@iresa.agrinet.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطامي للتكوين  ي اللحام وا لية والب ستيك بسوسة
 سوسة 4029العنوان : طريا  الطفالة 

 73233044الفاكس:    73232417الهاتو : 
  csfsp.sousse@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطامي للتكوين  ي مهن الادما  بسوسة
 سوسة  4003- 656العنوان : شار  ابن الدون طريا المنستيرص   

 73383830الفاكس:    73383979 - 73382600الهاتو :  
  csfmt.sousse@atfp.tn: البريد اإللكتروني
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 عناوين مفيدة

العنوان : شار   اارك المركز القطامي للتكوين  ي مهن الاش  بالمنستير 
الفاكس:    73 50 12 72الهاتو : المنستير  5000- 79ص   

  csfmb.monastir@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 73501894

العنوان : شار  اارك ص المركز القطامي للتكوين  ي اإلكساء بالمنستير 
الفاكس:    73504400الهاتو : المنستير  5000- 88  

  csfh.monastir@atfp.tnالبريد اإللكتروني:73504410

 المركز القطامي للتكوين  ي النسيج بقةر ه ل
 مةر ه ل 5070العنوان: طريا الجمال 

 73452330الفاكس:   73452330الهاتو: 
 csft.ksarhellal @atfp.tn البريد اإللكتروني: 

 المركز القطامي للتكوين  ي مهن الةنامة بانيس
 انيس 5100العنوان: نهج مرطاج طريا جمال 

 73534651الفاكس:    73534650الهاتو:
 csfmi.khnis@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطامي للتكوين  ي اإلكساء محمد ملي ةفامس
  51البستان ةفامس ص    3099طريا المهدية  3العنوان : كلم 

 74236786الفاكس :    74438761 - 74236786الهاتو : 
  csfh.sfax@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطامي للتكوين  ي اإللكترونيك بسامية الزي  ةفامس
 سامية الزي  ةفامس 3021، نهج ماتار الزيادى 20العنوان : 

 74254232الفاكس :    74254232لهاتو : ا
  csfe.sakietezzit@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 مركز الّتكوين والتدري  المهني بباش حامبة ةفامس
مر  معرك ةفامس  3000نهج ملي باش حامبة  ةفامس  67العنوان:  

 74298960الفاكس:    74228455الهاتو :  /       الدولي
  cfa.bachhamba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 مركز التكوين والتدري  المهني بالمحرس
 ةفامس 3060العنوان : نهج تونس المحرس 

 74692463الفاكس:    74290071الهاتو :
  cfa.mahres@atfp.tnالبريد اإللكتروني:

 مركز التكوين المهني للةيد البحرى بةفامس
ةفامس   3018منطقة الةنامية مدعشقرالعنوان: نهج ابن بطوطة ال

  1072 ص. 
 74497255الفاكس:      74497255الهاتو:  

        cfpp.sfax@gmail.com :البريد اإللكتروني

 مركز التكوين والتدري  المهني بزعوان
 زعوان 1100، 188العنوان : المنطقة الةنامية ص   

 72675614الفاكس:    72675985الهاتو : 
  cfa.zaghouan@atfp.edunet.tnالبريد اإللكتروني: 

 المركز القطامي للتكوين  ي الطامة بجربة
 جربة 4180العنوان : نهج الطي  المهيرى حومة السوا 

 75650534الفاكس:    75620647الهاتو :
  csfe.jerba@atfp.tnالبريد اإللكتروني: 

 القطامي للتكوين  ي البناء والتنقي  بقابسالمركز 
 مابس 6000زريا مر  الملع  الريا ي  37العنوان : ص   

 75393227الفاكس:    75291884الهاتو : 
   csfbf.gabes@atfp.tnالبريد اإللكتروني:

 مركز التكوين السياحي والفندمي بالحماما 
 8050العنوان :المنطقة السياحية بالحماما  الجنوبية 

 72226836الفاكس :   72226499الهاتو: 
 eh.hammamet@ontt.tourism.tnالبريد االكتروني:  

 القنطاوى -المعهد العالي المهني للسياحة ب ريجيا 
 القنطاوى 4089  -31العنوان : ص. 

  73348925الفاكس :  73348922الهاتو : 
   ispt.sousse@ontt.tourism.tnالبريد االكتروني: 
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 2020دورة  -بكالوريا أجنبية  -إستمارة مطلب توجيه جامعي 

 معطيات شخصية:

 اإلسم: اللقب:

 ب ت و:   /    /    /    /    /    /    /    /    /     بتاريخ: تاريخ و مكان الوالدة:

 العنوان:

  

 الهاتف )إجباري(: البريد اإللكتروني:

 نوع البكالوريا:

 المعهد: البلد:

 سنة الحصول على البكالوريا: معادلة عدد: تاريخ المعادلة:

  

 اإلختيارات:

 على كل مترشح تعمير جدول اإلختيارات التالي بكل عناية ووضوح إعتمادا على الشعب واإلجازات الموجودة  

 ، كما يتعين عليه ترتيب اختياراته ترتيبا تفاضليا.2020بدليل التوجيه الجامعي لسنة  

 اإلختيار الرمز الشعبة                                      

    
1 

    
2 

    
3 

    
4 

    
5 

    
6 

    
7 

    
8 

    
9 

    
10 

:الوثائق المطلوبة لملف التوجيه الجامعي   
إستمارة مطلب التوجيه الجامعي )تعّمر بدقة وترفق بالوثائق المصاحبة(. -  
نسخة من مقرر معادلة شهادة البكالوريا )وثيقة أساسية للحصول على توجيه جامعي في اآلجال المحددة(. -  
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -  
نسخة من شهادة البكالوريا.  -  
نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد البكالوريا. -  
ظرفين خالصي معلوم البريد يحمالن عنوان  المترشح. -  تونس في ......................... 

 االمضاء

 2020أوت  31االثنين حدد آخر أجل لتقديم مطالب التوجيه الجامعي للمحرزين على بكالوريا أجنبية ليوم 

 رجوع

 الفهرس
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Le paiement en ligne de l’inscription n’est possible qu’acev la carte e-dinar jeune 


