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المقدمة
ما هي عملية التوجيه الجامعي ؟
هي مناظرة تهدف إلى تمكين الحاصلين على شهادة الباكالوريا التونسية أو شهادة معادلة لها من
المترشحين
التفوق وباعتماد نتائج
ّ
تعيين بإحدى مؤسسات التعليم العالي العمومية بناء على مبدأ ّ
وطاقة االستيعاب حسب نوع الباكالوريا ،وتضع و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي آليات تهدف إلى
مساعدة المترشحين على القيام بهذه العملية تتمثل أساسا في هذا الدليل.

وتتم جميع عمليات التوجيه الجامعي حصريا عبر موقع التوجيه الجامعي  www.orientation.tnفي
ّ
شكل دورات محددة بآجال يتولى خاللها المترشحون المعنيون التعبير عن اختياراتهم من بين الشعب
المضمنة بهذا الدليل و يتنافسون على عدد محدد من المقاعد في كل شعبة وذلك حسب كل نوع من
ّ
أنواع الباكالوريا.

هذا الدليل موجه للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة  ، 2021لذا كل ناجح
المضمنة به.
مدعو لقراءته بتمعن واحترام اآلجال والقواعد
ّ
هذا الدليل يصدر في نسخة رقمية فقط وحصريا على موقع www.orientation.tn

ويم ّكن من
وهو يمثل المرجع األساسي والوحيد لعملية التوجيه الجامعي لسنة ُ 2021
االطالع على كافة المعلومات المتعلقة بهذه العملية.

تضاف لهذا الدليل ،بداية من يوم الجمعة  23جويلية  ، 2021طاقة االستيعاب
المفتوحة في كل اجازة أو شعبة حسب نوع البكـــالوريا.
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المقدمة
ماذا يتضمن دليل التوجيه الجامعي

؟

يتضمن دليل التوجيه الجامعي :2021
أهم المعلومات الخاصة بعمليات التوجيه الجامعي ومقاييسه وآجاله بالنسبة لسنة .2021
ّ 
 مختلف الشعب واإلجازات مبوبة حسب الجامعات والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر.
مبوبة حسب مجاالت الدراسة.
 مختلف الشعب واإلجازات بمؤسسات التعليم العالي العمومية ّ
 عروض التكوين بمؤسسات التعليم العالي العسكري.
 مختلف الشعب واإلجازات المؤهلة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
 عروض التكوين المهني في مستوى مؤهل التقني السامي.

المستشار في اإلعالم والتوجيه المدرسي والجامعي

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

محين وشامل ودقيق لفائدة التالميذ وأوليائهم حول مسالك التوجيه المدرسي وشعبه
 تقديم اعالم ّ
ومجاالت التكوين في التعليم العالي وآفاقها العلمية والمهنية.

 اإلحاطة بالتالميذ ومرافقتهم في بناء مشاريعهم الدراسية والمهنية من خالل تربيتهم على االختيار.
وفي مجال التوجيه الجامعي يساعدك المستشار في االعالم والتوجيه المدرسي والجامعي في:
 التعرف على منظومة التوجيه الجامعي وآلياته ومراحله.
وتخصصاتها وآفاقها.
المحينة حول الشعب الجامعية
ّ
 البحث عن مصادر المعلومات الدقيقة و ّ
لمؤهالتك وقدراتك واستعداداتك.
 التقييم الموضوعي ّ

 االختيار األنسب لمجاالت االختصاص والشعب وترتيبها من خالل المالءمة بين نتائجك الدراسية
الفردية.
ومؤهالتك
ورغباتك
ّ
ّ
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كيف أقرأ هذا الدليل ؟

تمت صياغة هذا الـدليل باالعتمـاد علـى مجموعـة مـن الـروابط " " Des liensالتـي تمكـن القـارئ مـن
التنقل بين الصفحات والفقرات حسب رغبته .كما تمكن بعض هذه الروابط من العبـور لمواقـع واب تتعلـ
بالتعليم العالي.
يمكن التعرف على الروابط من خالل وجود هذه األيقونة
ويمكن العودة للصفحة التي كنت فيها أو الرجوع إلى صفحة الفهرس عبر رابطـين فـي أعلـى كـل صـفحة
كما هو مبين في الرسم البياني الموالي:

1
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مجاالت التكوين في التعليم العالي
يعرض دليل التوجيه الجامعي  ،2021الشعب والتخصصات مبوبة حسب مجاالت التكوين،
ويمكن االطالع على االجازات والشعب في كل مجال من خالل النقر على اسم كل مجال من
المجاالت التالية:

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية

الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف

العلوم القانونية والعلوم السياسية

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا

علوم الصحة والطب وطب األسنان والصيدلة

العلوم االنسانية واالجتماعية والدينية والتربية

السياحة والتنشيط والرياضة والتربية البدنية

العلوم االقتصادية وعلوم التصرف

الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية العلمية

العلوم الفالحية والبيوتكنولوجيا والبيئة
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الجامعات واإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

بإمكان كل مترشح للتوجيه الجامعي ،أن يتعرف على عروض التكوين حسب الجامعات واإلدارة العامة
للدراسات التكنولوجية من خالل جذاذات تُعرف بكل جامعة وباإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية
والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر والتخصصات التي تؤمنها كل مؤسسة جامعية.

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

الجامعة

المعاهد العليا

المدارس العليا

المعاهد العليا

الكليات

للدراسات التكنولوجية

الجامعة

موقع الواب

الجامعة

موقع الواب

جامعة الزيتونة

www.uz.rnu.tn

جامعة المنستير

www.um.rnu.tn

جامعة تونس

www.utunis.rnu.tn

جامعة القيروان

www.univ-k.rnu.tn

جامعة تونس المنار

www.utm.rnu.tn

جامعة صفاقس

www.uss.rnu.tn

جامعة قرطاج

www.ucar.rnu.tn

جامعة جندوبة

www.uj.rnu.tn

جامعة منوبة

www.uma.rnu.tn

جامعة قابس

www.univgb.rnu.tn

جامعة سوسة

www.uc.rnu.tn

جامعة قفصة

www.ugaf.rnu.tn

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

www.didousoft.com/etab/dget

أنقر على إسم الجامعة أو اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية في الجدول
أعاله للتعرف عل عروض التكوين فيها.
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 1-1موقع التوجيه الجامعي
يمثل موقع التوجيه الجامعي  www.orientation.tnاآللية الوحيدة التي تتّم من خاللها جميعع عمليعات التوجيعه
الجععامعي حصــريا عــن بعــد ،ويتضععمن هععذا الموقععع معطيععات ذات العالقععة بالتوجيععه الجععامعي وغيرهععا مععن الخععدمات
المتاحة للطالب الجديد ،وُيمكن من:

 االطالع على روزنامة التوجيه الجامعي.
 االطالع على دليل التوجيه الجامعي وتحميله.
 الحصول على كلمة العبور.
 االطالع على الصيغة االجمالية والترتيب حسب نوع البكالوريا.
 تعمير بطاقة االختيارات.
 إصالح المعطيات الشخصية.
 تعمير مطلب إعادة التوجيه.
 االطالع على النتائج واستخراج بطاقة التعيين

كما يتضمن مجموعة من الروابط المفيدة التي تحيل على مواقعع أخعرى تقعدم أه ّعم المعطيعات والخعدمات حعول الد ارسعة
في التعليم العالي والخدمات الجامعية.

 2-1الدليل التفاعلي للتوجيه الجامعي
www.guide-orientation.rnu.tn

الدليل التفاعلي للتوجيه الجامعي ُيم ّكن المترشحين لمختلف دورات التوجيه الجامعي من البحث في
مختلف العروض المتاحة عبر إدخال جملة من المعطيات مثل نوع البكالوريا أو الجامعة أو المؤسسة

ويم ّكن الدليل التفاعلي من تغيير خيارات البحث مما يسمح بتدقيق المعلومات ومطابقتها
أو الشعبةُ ،
لما يطلبه المترشح من حيث التخصصات وطاقة االستيعاب ومجموع نقاط آخر موجه.

5
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 3-1كلمة العبور الشخصية

كلمة العبور هي رمز خاص وشخصي يمكن كل مترشح من
تتم بصفة حصرية
القيام بجميع عمليات التوجيه الجامعي التي ّ
على الموقع www.orientation.tn

يمكن للناجحين في امتحان البكالوريا  2021الحصول على كلمة العبور الخاصة بهم ،حسب
المواعيد التالية:
الناجحون في الدورة الرئيسية

بداية من  06جويلية 2021

الناجحون في دورة المراقبة

بداية من  20جويلية

عبر خدمة االرساليات القصيرة ) ،(SMSوذلك بتوجيه رسالة قصيرة على الرقم 85000
تم
ثم رقم البكالوريا ،حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي ّ
ثم ترك فراغ ّ
تتضمن كلمة ّ or
ادراجه أثناء تسجيل الترشح المتحان البكالوريا 2021
عن طريق موقع الواب https://login.orientation.tn

كلمة العبور رمز خاص وشخصي يجب المحافظة عليه
تامة وعدم إطالع الغير عليه.
في ّ
سرية ّ
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 4-1الصيغة اإلجمالية ()FG
الصيغة اإلجمالية ( (FGهي صيغة تُحتسب باالعتماد على مختلف النتائج
سيما المعدل النهائي للبكالوريا وأعداد
المتحصل عليها في امتحان البكالوريا ال ّ
المواد األساسية وأعداد اللغة اإلنجليزية والفرنسية ،وتُعتمد في ترتيب المترشحين

حسب نوع البكالوريا.

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

رياضيات

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

علوم تجريبية
علوم تقنية

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

علوم إعالمية

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

آداب
اقتصاد وتصرف

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

رياضة

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

BD

مواد تقنية

TE

علوم فيزيائية

SP

المعدل النهائي للبكالوريا

MG

إسبانية

Esp

اقتصاد

Ec

إنقليزية

Ang

عربية

A

ألمانية

All

تصرف

Ge

فرنسية

F

فلسفة

PH

إيطالية

It

الخوارزمات

Algo

تاريخ وجغرافيا

HG

رياضيات

M

اختصاص رياضي

Sp-sport

تكنولوجيات المعلومات واالتصال

TIC

تربية بدنية

EP

علوم الحياة واألرض

SVT

للناجحين في دورة المراقبة يتم احتساب األعداد المتحصل عليها ومعدل النجاح في البكالوريا في
بالنسبة ّ
الصيغة اإلجمالية والمجموع على النحو التالي :
األعداد ( ]:أعداد الدورة الرئيسية ( + (2 Xأعداد دورة المراقبة ( [ 3 /
المعدل ( ]:معدل الدورة الرئيسية ( +(2 Xمعدل دورة المراقبة [ 3 /
ّ
(
7
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 5-1مجموع النقاط ()T

التوجيه الجامعي مناظرة تعتمد على مجموع النقاط ()T
كمقياس لتعيين المترشحين في كل شعبة.
تختلف طريقة احتساب مجموع النقعاط ( )Tحسعب اإلجعازات والشععب وحسعب نعوع البكالوريعا ،ويكعون
مجمععوع النقععاط ( )Tمسععاويا للصععيغة اإلجماليععة المشععار إليهععا سععابقا يضععاف إليهععا أعععداد بعععض المعواد
المبوبة حسب المجاالت.
الخصوصية في كل شعبة كما هو ّ
مبين في جداول االجازات والشعب ّ

مجموع النقاط

()T

=

الصيغة االجمالية

()FG

+

عدد المواد

الخصوصية في
كل شعبة

 6-1مجموع نقاط آخر موجه للسنة السابقة
تتضمن جداول الشعب واالجازات المبينة بهذا الدليل مجموع نقاط آخر موجه لسنة  2020وهو مؤشر تقريبي وليس
مقياسا لعمليات التعيين في دورة ،2021
تم تعيينهم خالل السنة الفارطة في الشعبة التي ترغب فيها
يمكن أن يساعدك هذا المؤشر على معرفة مستوى الذين ّ
مع األخذ بعين اإلعتبار لمؤشرات أخرى على غرار ترتيبك حسب نوع البكالوريا وطاقة االستيعاب المفتوحة.
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 7-1التنفيل الجغرافي
يسند تنفيل يقدر بع  %7من مجموع النقاط إلى كل مترشح يرغب في الحصول على شعبة موجودة في واليته
(يعتمد المعهد األصلي للمترشح أو مركز االمتحانات لتحديد مركز الوالية) وفي حال ععدم وجعود الشععبة فعي
ُ
واليته يمكنه أن يتمتع بالتنفيل في أقرب مؤسسعة تعلعيم ععالي لمركعز واليتعه  ،ويعتمعد جعدول المسعافات التعالي

في تحديد التنفيل الجغرافي.
تُسععتثنى مععن التنفيععل الجغ ارفععي شعععب الطععب والم ارحععل التحضععيرية للد ارسععات الهندسععية واالجععازة التطبيقيععة فععي
التربية والتعليم والشعب التي تدرس في مؤسسة جامعية واحدة في كامعل تعراب الجمهوريعة أو التعي تعدرس فعي
عدة مؤسسات تتركز في نفس الجهة.
ّ

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

يطلبها التنفيل الجغرافي ضمن هذا الدليل عبر الرابط التالي :شعب التنفيل الجغرافي

تونس *
65

نابل

65

134

بنزرت

105

170

102

باجة

150

215

147

45

جندوبة

54

57

119

121

166

زغوان

168

233

206

104

59

176

الكاف

127

156

192

101

122

99

91

سليانة

151

121

216

183

204

100

173

119

القيروان

263

292

328

276

266

235

172

191

130

سيدي بوزيد

272

301

337

232

186

244

128

235

144

80

القصرين

140

96

215

204

224

85

237

187

68

187

195

سوسة

163

120

238

227

247

108

245

195

77

196

204

23

المنستير

202

158

277

265

285

147

272

230

111

241

255

61

44

المهدية

270

226

337

320

319

215

288

234

136

125

197

130

139

104

صفاقس

337

325

402

339

290

309

242

347

204

100

107

272

281

315

197

قفصة

430

459

495

432

383

402

335

440

297

193

200

365

374

408

290

93

توزر

369

425

444

395

433

314

344

290

212

191

255

263

272

237

133

134

277

قابس

482

438

549

530

467

427

431

404

327

271

278

377

386

352

248

191

98

115

قبلي

446

402

521

472

511

391

421

367

289

268

321

340

349

314

210

211

304

77

192

مدنين

496

452

571

522

561

441

471

417

339

318

382

390

399

364

260

261

354

127

242

50

تطاوين

(*) تونس الكبرى (تجدر المالحظة أن واليات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة تعتبر فضاء جغرافيا واحدا في احتساب التنفيل).
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 8-1شعب تتطلب اختبارات
هي شعب ذات طعابع خصوصعي يخضعع فيهعا المترشعح الختبعار بالمؤسسعة بععد توجيهـه المبـدئي إليهـا وال
يصــرب بتعيينــه النهــائي فيهــا إال بعــد نجاحــه فــي االختبــار ،وفععي حععال التصعريح بعععدم قبععول المترشععح فععي
االختبار تُسند له شعبة من بين االختيارات الموالية في بطاقة اختياراته على أن ال تكعون شععبة أخعرى ذات
اختبار(باعتبار أن كل مترشح يمكنه اجتياز اختبار واحد من بين الشعب ذات االختبارات نظع ار إلجعراء كعل
االختبارات في نفس الفترة) ،وحسب ما يسمح به مجموع نقاطه.
لإلطالع على محتو االختبارات وتواريخها يمكن زيارة موقع

التوجيه الجامعي عبر الرابط التاليwww.orientation.tn:

 9-1التمييز اإليجابي في التوجيه الجامعي
التمييز االيجعابي هعو آليعة تُم ّك ُعن مجموععة معن النعاجحين الجعدد فعي البكالوريعا معن فرصعة للعدخول لالختصاصعات

األكثععر اسععتقطابا فععي ظع ّعل وجععود ف عوارق تنمويععة واجتماعيععة بععين الجهععات ت عأثر علععى نتععائج البكالوريععا ،حيععث تقععرر

إرساء هذه اآللية لفائدة أبناء الواليات الداخلية في مجموعة من الشعب ،لم يتمكنوا من الحصعول عليهعا بالصعي

العادية ،وذلك بتخصيص ععدد معن المقاععد يتنافسعون عليهعا فعي معا بيعنهم ،وحعدد ععدد المقاععد ب ع  %8معن طاقعة
استيعاب كل شعبة معنية بهذا اإلجراء .ويشمل هذا اإلجراء الواليات التالية:

القصرين

سيدي بوزيد

القيروان

سليانة

جندوبة

الكاف

باجة

قفصة

توزر

قابس

تطاوين

قبلي

مدنين

زغوان
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قواعد تنفيذ التمييز اإليجابي:
 تعتمد آلية التمييز اإليجابي خالل الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي فقط.
السن،
 تخضع الشعب المعنية بالتمييز االيجابي لنفس شروط مثيالتها من الشعب إن وجدت (شرط ّ
شرط الجنس ،شعبة ذات اختبار ،مواد اختيارية اجبارية.)...

سيما التنافس على عدد البقاع
 تخضع الشعب المعنية بالتمييز االيجابي لنفس مبادئ التوجيه الجامعي ّ
المفتوحة بالنسبة لكل نوع بكالوريا.

يتم اعتماد مركز االمتحان في البكالوريا لتحديد الوالية التي ينتمي لها المترشحون.
ّ 
ويبين الجدول التالي الشعب المعنية بالتمييز االيجابي:
ّ

المؤسسة

نوع البكالوريا

الشعبة

رمز الشعبة

رياضيات  /علوم تجريبية

الطب

10700

كلية الطب بتونس

الطب

34700

كلية الطب بالمنستير

رياضيات  /علوم تجريبية

الطب

30700

كلية الطب بسوسة

رياضيات  /علوم تجريبية

الطب

40700

كلية الطب بصفاقس

رياضيات  /علوم تجريبية

الصيدلة

34701

كلية الصيدلة بالمنستير

رياضيات  /علوم تجريبية

طب األسنان

34702

كلية طب األسنان بالمنستير

رياضيات  /علوم تجريبية

الهندسة المعمارية

10203

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس

اإلجازة في الهندسعة الميكانعيعكعيعة

10570

اإلجازة في الهندسعة الكهعربعائعيععة

10571

اإلجازة في الهندسعة المدنية

11568

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

رياضيات  /علوم تجريبية
علوم تقنية
علوم تقنية

10523

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

11523

المعهد العالي لإلعالمية

13523

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال ببرج السدرية

اإلجازة في علوم وتكنولوجيات
المعلومات واالتصاالت

10572

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
في المواصالت بتونس

رياضيات /علوم تجريبية
علوم اعالمية

بكالوريوس في إدارة األعمال

10377

المعهد العالي لألعمال بتونس

رياضيات  /علوم تجريبية

اإلجازة في علوم اإلعالمية

علوم اعالمية
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الشعبة

رمز الشعبة

مرحلة تحضيرية مندمجة:
فيزياء  -إعالمعيعة-رياضيات

10520

المؤسسة
المعهد الوطني للعلوم التطبعيقية والتكنولوجيا بتونس

مرحلة تحضيرية مندمجة:
كعيعمعيعاء  -بعيعولوجيا تطبيقية

10521

مرحلة تحضيرية مندمجة (علمية)

30519

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

10522

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس

13522

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

22522

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

20522

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

35522

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

41522

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

10532

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

22532

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

مرحلعة تحضيعريعة (علعمعيععة)

مرحلة تحضيرية (تكنولوجيا)
مرحلة تحضيرية :
بيولوجيا جيولوجيا
مرحلة تحضيرية لغات وآداب
اختصاص فرنسية
مرحلة تحضيرية لغات وآداب
اختصاص انقليزية
مرحلة تحضيرية لغات وآداب
اختصاص فرنسية
مرحلة تحضيرية لغات وآداب
اختصاص انقليزية
اإلجازة في االتصال

10612

اإلجازة في الصحافة

10611

اإلجازة في علم النفس

اإلجازة في القانون

اإلجازة في علوم التصرف

12832
10191
10192
11191
11192

نوع البكالوريا

المعهد العالى للدراسات التحضيرية في البيولوجيا
والجيولوجيا بسكرة

رياضيات  /علوم تجريبية

علوم تقنية
علوم تجريبية

المعهد التحضيري للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية
بتونس
كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

آداب

معهد الصحافة وعلوم األخبار

10121

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

11121

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

10301

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

11301

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس

30301

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

40301

كلية الحقوق بصفاقس

10318

المعهد العالي للتصرف بتونس

14318

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

31318

معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة

43318

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

علوم تجريبية

آداب

اقتصاد وتصرف

اقتصاد وتصرف
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 -2الخدمات المتوفرة عبر موقع التوجيه الجامعي
www.orientation.tn

1-2
التثبت من
المعطيات
الشخصية
وإصالحها

2-2

3-2

االطالع على

تعمير

الصيغة

بطاقة

اإلجمالية

االختيارات

والترتيب

4-2

5-2

اإلعالن عن

إجراءات

روابط التواصل

النتائج

الشعب ذات

االجتماعي

واستخراج

االختبارات

بطاقة التعيين

6-2
الخاصة بالتوجيه
الجامعي

أنقــــــر علــــــى كــــــل

عنـــــــوان لتتعـــــــرف
علـــــــــى محتـــــــــو

الفقرة
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 1-2التثبت من المعطيات الشخصية وإصالحها
صحة المعطيات الشخصية الموجودة في ورقة كلمة العبور
يتعين على كل ناجح في البكالوريا التثبت من ّ

التي تسحب من موقع  https://login.orientation.tnأو الرسالة الخاصة بكلمة العبور (في صورة
الحصول عليها عبر خدمة االرساليات القصيرة  )SMSوفي صورة وجود خطأ في االسم واللقب بالفرنسية

أو رقم بطاقة التعريف الوطنية أو الجنس أو تاريخ الوالدة يمكن إصالحه عبر الرابط "إصالب بعض
المعطيات الشخصية" على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn

النقر على الرابط
اصالح المعطيات
الشخصية
الدخول على موقع
التوجيه الجامعي
www.orientation.tn

إدراج رقم البكالوريا ورقم
بطاقة التعريف الوطنية
وكلمة العبور الشخصية كما
ظهرت لك على موقع كلمة
العبور أو في االرسالية
القصيرة SMS
إدراج المعطيات
الصحيحة ث ّم التسجيل

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

تسجيل

 يتعين إدراج المعطيات الشخصية بكل دقة عند تصحيحها.
 بعد إصالب المعطيات الشخصية وتسجيلها يجب على المترشح القيام
بعمليات التوجيه بالمعطيات الصحيحة التي أدرجها على الموقع.

إصالب رقم بطاقة التعريف الوطنية ضروري ألنه مرتبط بعملية التسجيل الجامعي
14
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 2-2االطالع على الصيغة اإلجمالية والترتيب

يمكن لكل المترشحين االطالع على الصيغة اإلجمالية وترتيبهم عبر الموقع www.orientation.tn
السرية والشخصية بداية من يوم السبت  24جويلية 2021
باستعمال كلمة العبور ّ

 3-2تعمير بطاقة االختيارات
يمكن النفاذ لبطاقة االختيارات عبر موقع التوجيه الجامعي  www.orientation.tnمن خالل الرابط
ثم إدخال رقم البكالوريا ورقم بطاقة التعريف الوطنية وكلمة العبور الشخصية.
"تعمير بطاقة االختيارات" ّ

النقر على الرابط
تعمير بطاقة
االختيارات خالل
الفترة المخصصة
للتعمير

إدراج رقم البكالوريا ورقم
بطاقة التعريف الوطنية
وكلمة العبور الشخصية

الدخول على موقع
التوجيه الجامعي
www.orientation.tn

دخول
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 3-2تعمير بطاقة االختيارات

أدخــــل الرمــــز فــــي المكــــان
المخصـــص وســـيظهر اســـم
الشعبة بصفة آلية

هــــــــــذا الرمــــــــــز خــــــــــاص

بالشــــعبة ويمكــــن االطــــالع
عليــــــــه ضــــــــمن جــــــــداول
الشــــعب واإلجــــازات حســــب

المجاالت

بطاقة االختيارات 2021
االسم واللقب
المعهد:

رقم الباكالوريا:

رقم بطاقة التعريف:

الرتبة حسب المعدل في الباكالوريا:

تاريخ الوالدة:

الرتبة حسب الصيغة االجمالية:

الصيغة االجمالية:

الجنس:

نوع الباكالوريا:
االختيار

الرمز

1

XXXXX

الشعبة

2

ال يمكـــــــــــــــــن تســـــــــــــــــجيل

3

االختيــــارات فـــــي حــــال لـــــم

4

يقـــم المترشـــح بتعميـــر 06

اختيارات على األقل

5

6
7
8
9
10

التسجيل

الضغط على زر التسجيل
والتـأكد من ظهور وصل استالم
االختيارات

 تُرتّب االختيارات ترتيبا تفاضليا أي أن االختيار األهم بالنسبة للمترشح
ثم الذي يليه من حيث األهمية.
يجب أن يدرج في أول القائمة ّ

 يمكن إدراج مجموعة شعب في مؤسسات مختلفة أو اختصاص واحد
في عدة مؤسسات حسب رغبة المترشح.

من الضروري التأكد من ظهور وصل االستالم عند انتهاء تسجيل االختيارات
16
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 3-2تعمير بطاقة االختيارات
يتعين التثبت من رمز الشعب عند تعمير االختيارات
يمكن االطالع على رمز الشعبة ضمن جداول الشعب واإلجازات المبوبة حسب مجاالت الدراسة

يمكن للمترشح تغيير اختياراته خالل الفترة المخصصة للتعمير حسب روزنامة كل دورة

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

يتعين على كل مترشح احترام آجال تعمير بطاقة االختيارات

حرصا من و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي على أن يتحصل المترشحون على تعيين من بين اختياراتهم
تم تحديد عدد أدنى إجباري من
في الدورة الرئيسية ،التي يشارك فيها كل الناجحين في البكالورياّ ،

االختيععارات ُيضمنها كل مترشح في بطاقته في الدورة الرئيسية والنهائية للتوجيه الجامعي ،والمتمثل في ستة

( )06اختيارات ،وفي صورة تعمير أقل من هذا العدد ال يمكن للمنظومة االعالمية للتوجيه الجامعي
تسجيل اختيارات المترشح.

إذا قمت بتعمير عدد اختيارات أقل من  06فلن تقوم المنظومة
اإلعالمية للتوجيه الجامعي بتسجيل اختياراتك.
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 4-2االطالع على النتائج واستخراج بطاقة التعيين

يمكن االطالع على نتائج مختلف عمليات التوجيه الجامعي

عبر موقع التوجيه الجامعي

 www.orientation.tnمن خالل مجموعة من روابط النتائج حسب كل دورة .كما يمكن لكل مترشح
استخراج بطاقة التعيين بعد االطالع على نتيجة توجيهه الجامعي ،وهي وثيقة ضرورية ضمن ملف
تم تعيينه فيها.
التسجيل في المؤسسة التي ّ

النقر على رابط
نتائج الدورة

إدراج رقم البكالوريا ورقم
بطاقة التعريف الوطنية
وكلمة العبور الشخصية

الدخول على موقع
التوجيه الجامعي
www.orientation.tn

دخول

بطاقة التعيين

2021

الدورة الرئيسية
طباعة البطاقة
رقم بطاقة التعريف الوطنية............ :
االسم واللقب......................... :
المعهد األصلي.......................:
الرمز............................. :
الشعبة................... :
المؤسسة................:

تظهر لك صفحة تتضمن
نتيجة التوجيه الجامعي
ورابط بطاقة التعيين

رقم البكالوريا..............:

بطاقة التعيين
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 5-2إجراءات الشعب ذات االختبارات
تتميز "الشعب ذات االختبارات" بخصوصية على مستوى التعيين بها حيث ال يكفي مجموع النقاط
الذي يفرزه التنافس فيما بين المترشحين ،للقبول بها ،بل يجب النجاح في االختبارات الخاصة بالشعبة.
يتعين على كل مترشح تم قبوله بصفة
مبدئية في شعبة ذات اختبار التوجه
للمؤسسة المعنية الجتياز االختبار
المبين
الخاص بالشعبة حسب التاريخ ّ

يتم استخراجها من
ببطاقة تعيينه التي ّ
موقع التوجيه الجامعي.

فع ع ع ععي حع ع ع ععال إخفع ع ع ععاق المترشع ع ع ععح فع ع ع ععي
االختب ععارات الخاص ععة بإح ععدى الش عععب
التععي تتطلععب اختبععارات فإنععه يسععند لععه

واذا كععان مجمععوع نقععاط المترشععح
ال يخول له الحصعول علعى أحعد
االختي ع ععارات الموالي ع ععة تس ع ععند ل ع ععه

تعي ع ععين مع ع ععن ب ع ععين اختيا ارت ع ع عه المواليع ع ععة

شع ع عععبة أخع ع ععرى حسع ع ععب مجمع ع ععوع

اختبار)

طاقة االستيعاب.

(علععى أن ال تكععون شعععبة أخععرى ذات

نقاطععه وفععي حععدود مععا تسععمح بععه

يمك ع ععن للم ع ععوجهين ف ع ععي الش ع عععب
التي تتطلب اختبعارات المشعاركة
ف ع ع ععي دورة إع ع ع ععادة التوجي ع ع ععه دون

إنتظار نتائج االختبارات.

يمكن االطالع على مواعيد االختبارات ومحتواها على موقع www.orientation.tn
تجرى االختبارات في المؤسسات المعنية (حسب الشعبة) في الفترة المتراوحة بين:

بين  10و 17أوت 2021
االعالن عن نتائج االختبارات على موقع التوجيه الجامعي  www.orientation.tnعبر رابط
" نتائج الشعب التي تتطلب اختبارات " يوم الجمعة  20أوت .2021
االعالن عن النتيجة بالمؤسسات يوم األربعاء  18أوت .2021
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6-2

روابط التواصل االجتماعي الخاصة بالتوجيه

الجامعي

صفحة التواصل االجتماعي www.facebook.com/OrientationUniversitaire/

تُمكن المترشحين من اإلطالع على آخر مستجدات عمليات التوجيه الجامعي
عبر البالغات التي تصدر ،وتمكنهم من اإلجابة على تساؤالتهم.

f

قناة التوجيه الجامعي على منصة اليوتيوب تتضمن مقاطع فيديو لمجموعة
من المداخالت المفيدة حول عمليات التوجيه الجامعي والمجاالت الدراسية

والمهنية يقدمها أساتذة جامعيون واداريون ومستشارون في اإلعالم والتوجيه

المدرسي والجامعي ،باإلضافة لمقاطع فيديو تعريفية لبعض الجامعات

YouTube

قيمة
والمؤسسات الجامعية وهو ما سيمكن المترشحين وأوليائهم من معلومات ّ
تساعدهم على إنجاح عملية التوجيه الجامعي :التوجيه الجامعي في تونس
روابط مفيدة أخرى :
موقع و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي

www.mes.tn

موقع التسجيل الجامعي عن بعد

www.inscription.tn

موقع الشؤون الطالبية عن بعد

www.best.rnu.tn

موقع عروض التكوين في التعليم العالي

www.parcours-lmd.salima.tn

موقع ديوان الخدمات الجامعية للشمال

www.ooun.rnu.tn

موقع االدارة العامة للتجديد الجامعي

www.uni-renov.rnu.tn

موقع ديوان الخدمات الجامعية للوسط

www.oouc.rnu.tn

موقع الدراسات الهندسية

www.cningenieur.rnu.tn

موقع ديوان الخدمات الجامعية للجنوب

www.oous.rnu.tn

موقع جامعة تونس االفتراضية

www.uvt.rnu.tn

20

الفـهـــرس

 - 3دورات التوجيه الجامعي

1-3

2-3

3-3

دورة

الدورة

الدورة

المتفوقين

الرئيسية

النهائية

للتوجيه

للتوجيه

الجامعي

الجامعي

4-3

5-3

توجيه

دورة إعادة

المحرزين على
بكالوريا أجنبية

التوجيه
الجامعي

أنقــــــر علــــــى كــــــل
عنـــــــوان لتتعـــــــرف
علـــــــــى محتـــــــــو

الفقرة
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 1-3دورة المتفوقين

ِّ
منحا جامعية للدراسة بالخارج لعدد من التالميذ المتفوقين في امتحان
تُ َخ ّ
ص ُ
ص و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ً
البكالوريا وتفتح عددا من المقاعد بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس طبقا للمنشور عدد  23لسنة

ويتم انتقاء المعنيين عن طريق دورة خاصة تعتمد نتائج امتحان البكالوريا لسنة
 2021المؤرخ في  26ماي ّ .2021
تسمى دورة المتفوقين.
ّ 2021

يتم الترشح لدورة المتفوقين حصريا عبر موقع التوجيعه الجعامعي  www.orientation.tnحسب الشروط التالية:
الحصول على شهادة
البكالوريعا  2021فعي

الدورة الرئيسية

بالنسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععبة لشع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عععب

الرياضيات والعلوم التقنيعة
والعلوم التجريبية يجب أن

يكع ع ع ععون المع ع ع ععدل النه ع ع ععائي

للبكالوريا يساوي و يفوق
 16من 20

روزنامة
الدورة

تعمير بطاقة االختيارات على موقع
www.orientation.tn

اإلعالن عن النتائج

(بداية من منتصف النهار)

بالنسععبة لشعععبة اآلداب

يج ع ع ع ع ع ع ع ععب أن يكع ع ع ع ع ع ع ع ععون
المع ع ع ع ع ع ع ع ععدل النه ع ع ع ع ع ع ع ععائي

للبكالوريععا يسااااوي و
يفوق  14من 20

أيام  06و 07و 08جويلية 2021
السبت  10جويلية 2021

يتعين على المترشحين لدورة المتفوقين االطالع على:
المنشور عدد  23لسنة  2021المؤرخ في  26ماي 2021
المتعلق بتخصيص منح جامعية للمتفوقين في امتحان البكالوريا للدراسة بالخارج ومقاعد
بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس ،وضبط اجراءات وشروط الترشح.

المنشور عدد  17لسنة  2021المؤرخ في  15أفريل 2021

حول اإلجراءات المتعلقة باجتياز مناظرات الدخول الى المدارس العليا الهندسية

والتجارية بفرنسا وبإسناد المنح الجامعية الخصوصية للناجحين فيها.
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عروض الدراسة والمنح وصيغة احتساب مجموع النقاط
مكان الدراسة

نوع

البكالوريا

رمز الشعبة

الشعبة وصيغة احتساب مجموع النقاط حسب نوع البكالوريا

عدد

البقاع

()1

مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية :رياضيات فيزياء علوم الهندسة
Ang  12
); 0
3

المعهد التحضيري
للدراسات العلمية
والتقنية بتونس
()IPEST

مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية :فيزياء كيمياء علوم الهندسة
رياضيات

Ang  12
); 0
3

مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية :رياضيات فيزياء علوم الهندسة

Ang  12
); 0
3

99102

40

( 99201ذكور)

8

( 99214إناث)

7

( 99202ذكور)

2

( 99215إناث)

3

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

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

مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية :فيزياء كيمياء علوم الهندسة
فرنسا

()1

()1

Ang  12
); 0
3

99101

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

()1

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

اإلجازة في اللغة واآلداب والحضارة الفرنسية بجامعة السوربون

99217

5MG+3F+2PH+2Ang

اآلداب

اإلجازة في علم االجتماع بجامعة السوربون

()2

رياضيات
ألمانيا

العلوم
التقنية
العلوم

التجريبية

Ang  12
); 0
3

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

مسار هندسي Bachelor-Master:Génie
Ang  12
); 0
3

()2

()2

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

مسار هندسيBachelor-Master:Génie

()2

Ang  12
(5MG+2M+1SP+1SVT+1F+1PH+Max
); 0
3

02

99218

01

 99310هانوفر

6

 99311هايدلبرغ

6

 99310هانوفر

3

 99311هايدلبرغ

3

 99310هانوفر

3

5MG+3F+2PH+2Ang
مسار هندسي Bachelor-Master:Génie

80

3

 99311هايدلبرغ

المصطلحات
علوم الحياة واألرض
مواد تقنية

SVT
TE

علوم فيزيائية
الفلسفة

SP
PH

الرياضيات
الفرنسية

M
F

المعدل النهائي في البكالوريا

MG

االنجليزية

Ang

(ُ )1ح ِّّد َد سقف بـــ  % 10من عدد البقاع المفتوحة لفائدة المترشحين المحرزين على شهادة أجنبية معادلة لشهادة البكالوريا األفضل ترتيبا حسب
مجموع النقاط من بين كافة المترشحين لإللتحا بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بفرنسا وبالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية
بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس.

()2

هذه العروض مفتوحة للمحرزين على البكالوريا التونسية.
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إجراءات الترشح والقبول
سن قصوى للترشح للمناظرات الخاصة بها.
أن بعض المدارس العليا الهندسية والتجارية بفرنسا تشترط ّ
ُ يشار ّ
 يتعين على المترشحين المقبولين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس ،االطالع على نظام الدراسة

علما ّأنه ال يمكنهم الرسوب بالسنة األولى منها ويرخص لهم في إعادة التوجيه الجامعي في السنة الموالية.
 يزاول المترشحون المقبولون في الجامعات األلمانية ،سنة تحضيرية في اللغة األلمانية بالمؤسسات الموفدين إليها
(هانوفر وهايدلبرغ) قبل الدخول إلى مسار التكوين.
 يتعين على المترشحين المحرزين على بكالوريا رياضيات اختيار بلد أجنبي واحد باختصاصاته المفتوحة مع إمكانية
إضافة اختيار المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس.
ِّ
ب المترشح اختياراته ترتيبا تفاضليا حسب رغبته.
ُ ي َرتّ ُ
 في صورة تساوي الممنوحين في مجموع النقاط حسب الصيغة المشار إليها في جدول عروض الدراسة يتم اعتماد
ثم معدل
ثم عدم الرسوب ّ
مجموعة من المقاييس تفاضليا لترتيب المترشحين ،وتتمثل المقاييس في ترتيب االختيارات ّ
ثم معدل السنة الرابعة.
البكالوريا ّ

 تعتمد هذه الدورة على نتائج امتحان البكالوريا لسنة  2021وفقا للترتيب التفاضلي للمترشحين حسب مجموع النقاط
المبين بالجدول السابق مع التأكيد على اجبارية المواد المشار إليها في صيغة احتساب مجموع النقاط للترشح لهذه
الدورة.

يتم اإلعالن عن النتائج عبر موقع الواب  www.orientation.tnمن خالل رابط "نتائج دورة المتفوقين" يوم
السبت  10جويلية .2021

يكون اإلعالن عن النتائج بالنسبة لإلجازة في اللغة واآلداب والحضارة الفرنسية واإلجازة في علم االجتماع بصفة مبدئية
ويشمل ِّ
وتحدد قائمة المقبولين بصفة نهائية من قبل الجامعات الفرنسية المعنية بناء
ضعف عدد البقاع المفتوحة المحددة
ّ

على دراسة ملفات الطلبة المقبولين بصفة ّأولية.

يتعين على الذين أ ّكدوا تعيينهم للدراسة بفرنسا وبألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية ويرغبون في التخلي
ّ
عن الشعبة المتحصل عليها تقديم مطلب في الغرض مباشرة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (اإلدارة العامة للشؤون
الطالبية) في أجل ال يتجاوز  31جويلية  2021حتّى يتمكنوا من المشاركة في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي.
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على المترشحين الذين سيتم قبولهم للدراسة بالخارج وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس ،حضور
اجتماعات تأكيد التعيين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس (طريق سيدي بوسعيد المرسى)
وتعقد هذه االجتماعات على الساعة التاسعة والنصف صباحا ( )9h30حسب التواريخ التالية:
 يوم االثنين  12جويلية  2021بالنسبة للمقبولين للدراسة بفرنسا.
 يوم األربعاء  14جويلية  2021بالنسبة للمقبولين للدراسة بألمانيا.
 يوم الخميس  15جويلية بالنسبة للمقبولين في شعبة رياضيات-فيزياء بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية
والتقنية بتونس.
 يوم الجمعة  16جويلية  2021بالنسبة للمقبولين في شعبة فيزياء-كيمياء بالمعهد التحضيري للدراسات
العلمية والتقنية بتونس.
يتعين على المترشحين المقبولين ضمن قائمة االنتظار حضور هذه االجتماعات نظ ار إلمكانية تعويض
كما ّ

وسيتم نشر قائمات االنتظار يوم اإلعالن عن
المتخليين أو المتغيبين من المقبولين في القائمة األصلية.
ّ

النتائج.

يتعين على المقبولين ،تأكيد تعيينهم وفقا للصيغ واآلجال المعلن عنها عند التصريح بالنتائج ،علما وأ ّنه

متخليا عن الشعبة المتحصل عليها ويتم تعويضه من بين
في صورة عدم إتمام هذا اإلجراء يعتبر المترشح
ّ
المصرب بها حسب الترتيب التفاضلي للمترشحين.
قائمة االنتظار
ّ

الطلبة المقبولون في دورة المتفوقين ،والذين أكدوا تعيينهم ،ال ُيسمح
لهم بالمشاركة في بقية دورات التوجيه الجامعي
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الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي

يمكن لكل الناجحين في امتحان البكالوريا  2021المشاركة في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي

تجر الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي حسب طاقة االستيعاب التي ستضاف لهذا الدليل بداية
من الجمعة  23جويلية 2021

لضمان الحصول على تعيين ،ينصح بتعمير أكثر ما يمكن من االختيارات المالئمة لمؤهالت ونتائج
المترشح وترتيبها ترتيبا تفاضليا ،على أن ال تقل عن  06اختيارات.

إذا قمت بتعمير أقل من  06اختيارات فلن تقوم المنظومة
اإلعالمية للتوجيه الجامعي بتسجيل اختياراتك.

روزنامة
الدورة

تعمير بطاقة االختيارات على موقع
www.orientation.tn

اإلعالن عن النتائج

(بداية من منتصف النهار)

من  30جويلية إلى  03أوت 2021
األحد  08أوت 2021



يجب التأكد من تسجيل االختيارات وطباعة وصل االستالم.



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



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



يتعين على كل مترشح تم قبوله بصفة مبدئية في شعبة ذات اختبار التوجه للمؤسسة المعنية الجتياز االختبار الخاص بالشعبة



يتم استخراجها من موقع التوجيه الجامعي.
حسب التاريخ الذي يجده في بطاقة تعيينه التي ّ

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

الجغرافي على موقع التوجيه الجامعي.
26
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 3-3الدورة النهائية للتوجيه الجامعي

تهم كل المترشحين الذين لم يتحصلوا على تعيين خالل الدورة الرئيسية
الدورة النهائية للتوجيه الجامعي ُّ

يتولى المترشحون تعمير بطاقات اختياراتهم باالعتماد على دليل طاقة االستيعاب الخاص بالدورة النهائية

المتوفر في نسخة رقمية على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn
بداية من يوم السبت  07أوت .2021

لضمان الحصول على تعيين ،ينصح بتعمير أكثر ما يمكن من االختيارات المالئمة لمؤهالت ونتائج
المترشح وترتيبها ترتيبا تفاضليا ،على أن ال تقل عن  06اختيارات.

روزنامة
الدورة

تعمير بطاقة االختيارات على موقع
www.orientation.tn

اإلعالن عن النتائج

(بداية من منتصف النهار)

من  08إلى  10أوت 2021
الجمعة  13أوت 2021

يتعين على المترشح تعمير  06اختيارات على األقل حتى
يتمكن من تسجيل اختياراته
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 4-3توجيه المحرزين على بكالوريا أجنبية

يمكن للتونسيين الحاصلين على البكالوريا األجنبية (شهادة ختم التعليم الثانوي) بعد الحصول على مقرر
المعادلة ،أن يتقدموا بمطالب في التوجيه الجامعي إلى و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة أو عبر
وستتم مراسلة كل المترشحين من حاملي البكالوريا األجنبية إلعالمهم برقم
البريد حسب الروزنامة الموالية،
ّ
البكالوريا الذي سيسند لهم ليتمكنوا من معرفة نتائجهم عبر موقع www.orientation.tn

روزنامة

تقديم المطالب

من  01جويلية إلى  20أوت 2021

الدورة

اإلعالن عن النتائج

بداية من  04سبتمبر 2021

المكونة لمطلب توجيه بكالوريا أجنبية
الوثائق
ّ
 استمارة مطلب توجيه جامعي وتتضمن عشرة اختيارات كحد أقصى من بين االجازات والشعب المبينة
بدليل التوجيه الجامعي  2021مرتبة ترتيبا تفاضليا (مع ضرورة كتابة رمز الشعبة أمام كل اختيار).
 نسخة من شهادة البكالوريا.
 نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد البكالوريا.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 نسخة من مقرر المعادلة.
 ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن عنوان المترشح بكل وضوب ودقة.

لالستفسار والتواصل مع إدارة التوجيه الجامعي حول التوجيه الجامعي للمحرزين على بكالوريا
أجنبية يمكن مراسلتنا على البريد االلكتروني orientation.be@gmail.com
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 4-3توجيه المحرزين على بكالوريا أجنبية

يتعين على التونسيين المحرزين على شهادة أجنبية معادلة للبكالوريا التونسية والراغبين في االلتحاق بأحد
ّ
وسيتم إجراء اختبار
االختصاصات الطبية (طب وصيدلة وطب أسنان) إتقان اللغة الفرنسية (لغة التدريس)
ّ

سيتم إعالمهم به بصفة شخصية.
لتقييم مستواهم اللغوي ،حسب التاريخ والمكان الذي ّ

في صورة إحراز مترشح تونسي على شهادة البكالوريا التونسية وشهادة ختم تعليم ثانوي أجنبية في نفس السنة
فإن عملية التوجيه الجامعي تعتمد البكالوريا التونسية ،لذا ال يمكنه الترشح مع المحرزين على بكالوريا أجنبية.

إجراءات المعادلة
على الراغبين في الحصول على معادلة الشهادة األجنبية بشهادة البكالوريا التونسية ،تعمير االستمارة
الخاصة بمطلب المعادلة الموجودة على الموقع  http://bit.ly/2u6S3lFمع ضرورة ارفاقها بنسخة رقمية
في صيغة  PDFلجميع الوثائق المكونة لملف مطلب المعادلة  .يرسل مطلب المعادلة وجوبا عن طريق البريد
مضمون الوصول ،وعند االقتضاء لدى مكتب الضبط المركزي لو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،ويكون
مصحوبا بنسخة من االستمارة التي ترسل للمعني بعد تعميرها ،عن طريق البريد االلكتروني الخاص به ،هذا
باإلضافة إلى نسخ مطابقة لألصل من جميع الوثائق المكونة لمطلب المعادلة وذلك على العنوان التالي:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شارع أوالد حفوز 1030 ،تونس
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 4-3توجيه المحرزين على بكالوريا أجنبية

المكونة لملف
الوثائ
ّ

معادلة الشهادة األجنبية

بشهادة البكالوريا
التونسية

يتكون الملف الخاص بمعادلة الشهادة األجنبية بشهادة البكالوريا التونسية من الوثائ التالية:


استمارة (مطلب معادلة) يتم تعميرها وامضاؤها ،تسلم من إدارة التعليم العالي الخاص
والمعادالت أو تسحب من موقع الواب الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،



نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،



نسخة مطابقة لألصل من شهادة البكالوريا أو شهادة ختم التعليم الثانوي تتضمن عبارة
ناجح مصاد عليها من قبل السلطات المختصة بالبلد المانح للشهادة،



نسخ مطابقة لألصل من كشوف أعداد سنوات الدراسة (سنة بسنة) الخاصة بالمرحلة
االبتدائية واإلعدادية (أو المتوسطة) والمرحلة الثانوية،



نسخة مطابقة لألصل من شهادة مدرسية مرفقة بكشف أعداد آخر سنة دراسة بتونس،



ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن عنوان طالب المعادلة والترقيم البريدي.

لمتابعة مآل مطلب المعادلة ،يمكن التواصل مع االدارة المعنية عبر البريد االلكتروني التالي:
equivalence@mesrs.tn

مالحظة :
بالنسبة إلى شهادة البكالوريا أو شهادة ختم التعليم الثانوي التي تسندها مؤسسات خاصة بالبلد الذي تابع فيه طالب
المعادلة دراسته وفقا لبرنامج غير البرنامج الرسمي المعتمد بالبلد المعني (منهاج أمريكي ،فرنسي ،)...يتعين تقديم ما يفيد
االعتراف بهذه الشهادة وبمعادلتها من قبل سلطة اإلشراف بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة.
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 5-3دورة إعادة التوجيه الجامعي  :اإلجراءات العامة

إعادة التوجيه الجامعي هي عملية استثنائية ،تجر وف ضوابط واجراءات
تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يمكن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي استثناء بعض التخصصات أو
المؤسسات الجامعية من إعادة التوجيه الجامعي

جديــــد
2021

تجر إعادة التوجيه الجامعي في حدود طاقة استيعاب ال تتجاوز
  20من عدد البقاع المفتوحة في كل شعبة.

إعادة توجيه

إعادة التوجيه

ألسباب صحية

إعادة التوجيه

أنواع إعادة
التوجيه

ألسباب اجتماعية

هام
جدا

أصحاب المواهب
إعادة التوجيه

ألسباب عادية

تهععدف إعععادة التوجيععه الجععامعي باألسععاس إلععى تمكععين المععوجهين فععي دورات التوجيععه الجععامعي

 2021مععن تعععديل التعيععين الععذي تحصععلوا عليععه وذلععك ألسععباب عاديععة أو كأصععحاب مواهععب
ومهععارات اسععتثنائية ،كمععا تهععدف للتقريععب الجغ ارفععي بالنسععبة للحععاالت االجتماعيععة أو الصععحية

في حدود طاقة االستيعاب المفتوحة في دورة إعادة التوجيه.

لزيععادة حظععوظ كععل مترشععح معنععي بععدورة إعععادة التوجيععه مععن فععي الحصععول علععى إعععادة تعيععين
وحتععى يععتمكن مععن تسععجيل اختيا ارتععه يتعـ ّــين عليـــه تعميـــر خمســـة ( )05اختيـــارات بصـــفة
إجبارية خالل دورة إعادة التوجيه الجامعي.
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 5-3دورة إعادة التوجيه الجامعي  :اإلجراءات العامة

يتعين على المترشحين إلعادة التوجيه الجامعي تقديم مطالبهم ضمن صنف واحد من
ّ
أصناف مطالب إعادة التوجيه

يمكن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ال تستجيب لطلب إعادة توجيه إذا نفذت
طاقة االستيعاب المفتوحة لهذا الغرض حتى في صورة توفر شرط مجموع النقاط،
يتعين على كل مترشح ترشيد اختياراته منذ الدورة الرئيسية
لذا ّ

هــــام جدا :
 ال حاجة لتقديم ملف أو مطالب كتابية في إعادة التوجيه ألسباب عادية.
 إن تقديم مطالب إعادة التوجيه ألسباب صحية أو اجتماعية أو ألصحاب المواهب ،مدعمة بالوثائ ال يعني الموافقة
اآللية من قبل اللّجان المختصة.
 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.
يتم النظر في اختياراته حسب فار مجموع
 إن حصول المترشح على موافقة اللجنة المختصة ال يعني تعيينه آليا إنمـا ّ
نقاطه وما تسمح به طاقة االستيعاب.

 تحتفظ اللجنتان بحقهما في التثبت من الوثائ المقدمة بالطر التي تراها مناسبة .
 الشعب ذات االختبارات مستثناة من إعادة التوجيه الجامعي ألسباب صحية واجتماعية.
 ترفض مطالب إعادة التوجيه ألسباب صحية أو اجتماعية والواردة على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد اآلجال
المعلن عنها.
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 1-5-3إعادة التوجيه ألسباب عادية
ُيمكن بعد اإلعالن عن النتائج النهائية للتوجيه الجامعي التعرف على مجموع نقاط آخر موجه في كل شعبة
على موقع التوجيه الجامعي ،وعلى المترشحين الراغبين في تغيير تعيينهم والذين يفوق مجموع نقاطهم مجموع
نقاط آخر موجه في الشعبة المطلوبة المشاركة في دورة إعادة التوجيه ألسباب عادية ،دون الحاجة إلى تقديم

ملف ويكتفي المترشح بتعمير إختياراته على موقع التوجيه الجامعي خالل دورة إعادة التوجيه بين  17و21

أوت .2021
ال حاجة لتقديم ملف أو مطالب كتابية في إعادة التوجيه ألسباب عادية

روزنامة
الدورة

تعمير مطلب إعادة توجيه على موقع
www.orientation.tn

من  17إلى  21أوت 2021

تجر إعادة التوجيه الجامعي في حدود طاقة استيعاب ال تتجاوز   20من
عدد البقاع المفتوحة في كل شعبة بالنسبة لجميع أنواع إعادة التوجيه.

يمكن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ال تستجيب لطلب إعادة توجيه ألسباب

عادية إذا نفذت طاقة االستيعاب المفتوحة حتى في صورة توفر شرط مجموع النقاط،
يتعين على كل مترشح ترشيد اختياراته منذ الدورة الرئيسية
لذا ّ

يتعين على المترشح تعمير خمسة ( )05اختيارات في دورة إعادة التوجيه حتى
ّ
يتمكن من تسجيل اختياراته

يتعيّن على كل مترشح اإلطالع على االجراءات العامة لدورة إعادة التوجيه
الجامعي
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 2-5-3إعادة التوجيه ألسباب اجتماعية

يتعين على الطالب تعمير مطلب إعادة التوجيه ألسباب اجتماعية حصريا عبر موقع
 www.orientation.tnفي الفترة المتراوحة بين  17و 21أوت  2021وارسال هذا المطلب مع ملف
مدعم للحالة االجتماعية إلى و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي قبل يوم الثالثاء  24أوت  2021بدخول

الغاية وتتم دراسة المطالب من قبل لجنة اجتماعية مختصة ومستقلة.

روزنامة
الدورة

تعمير مطلب إعادة توجيه على موقع
www.orientation.tn

تقديم الوثائ المدعمة للحالة االجتماعية

من  17إلى  21أوت 2021
من  18إلى  24أوت 2021

يتضمن الملف المصاحب لمطلب إعادة التوجيه ألسباب اجتماعية وجوبا :
نسخة من بطاقة

نسخة من بطاقة

للمترشح.

لألم واألب.

التعريف الوطنية

التعريف الوطنية

مطلب إعادة توجيه يسحب
من موقع التوجيه الجامعي
بعد تعمير االختيارات في دورة

إعادة التوجيه

تتضمن القائمة الموالية بعض الوثائق التي يمكن أن تثبت الحالة االجتماعية
نسخة من بطاقة عالج مجاني

شهادة بيانية في األجر

نسخة من بطاقة عالج ذات تعريفة منخفضة

مضمون وفاة أحد الوالدين

نسخ من بطاقات أعداد لإلخوة في سن الدراسة

نسخة من حكم طالق الوالدين

نسخة من عقد زواج الناجح في البكالوريا

ما يثبت عمل أحد الوالدين بالخارج

شهادة في الخصم من المورد

شهادة عمل المترشح أو قرينه في الخارج وشهادة إقامته

نسخة من بطاقة إعاقة

تودع مطالب إعادة التوجيه الجامعي ألسباب اجتماعية مباشرة بمكتب الضبط المركزي أو ترسل عبر

البريد على العنوان التالي :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شارع أوالد حفوز 1030 ،تونس
مع كتابة "مطلب إعادة توجيه جامعي" على الظرف الخارجي.

34

رجوع (العنوان )03

الفـهـــرس

 3-5-3إعادة التوجيه ألسباب صحيّة
يتعلق مطلب إعادة التوجيه بالحالة الصحية للمترشح

صحية حصريا عبر موقع الواب
يتعين على الطالب تعمير مطلب إعادة التوجيه ألسباب
ّ

 www.orientation.tnفي الفترة المتراوحة بين  17و 21أوت  2021وارسال هذا المطلب مع ملف
الصحية إلى و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي قبل يوم الثالثاء  24أوت  2021بدخول
مدعم للحالة
ّ
الغاية وتتم دراسة المطالب من قبل لجنة طبية مختصة ومستقلة.
تعمير مطلب إعادة توجيه على موقع

روزنامة

www.orientation.tn

الدورة

الصحية
تقديم الوثائ المدعمة للحالة
ّ

من  17إلى  21أوت 2021
من  17إلى  24أوت 2021

صحية وجوبا :
يتضمن الملف المصاحب لمطلب إعادة التوجيه ألسباب
ّ
نسخة من بطاقة

نسخة من بطاقة إرشادات
صحية

التعريف الوطنية

خاصة

بالطالب

يتسلمها من أقرب مركز

للمترشح.

صحي عمومي

نســــخة مــــن الملــــف
الصـــــحي المدرســـــي
للمترشح

مطلب إعادة توجيه يسحب
من موقع التوجيه الجامعي
بعد تعمير االختيارات في دورة

إعادة التوجيه

كل وثيقة طبية تثبت أن الطالب
يعاني من المرض منذ مدة أو
الصحية ظروف
تتطلب حالته
ّ

تداوي خاصة.

ضرورة االحتفاظ بالملف الصحي األصلي لتقديمه ضمن ملف التسجيل
صحية مباشرة بمكتب الضبط المركزي أو ترسل عبر
تودع مطالب إعادة التوجيه الجامعي ألسباب
ّ
البريد على العنوان التالي :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شارع أوالد حفوز 1030 ،تونس
مع كتابة "مطلب إعادة توجيه جامعي" على الظرف الخارجي.
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4-5-3

إعادة توجيه أصحاب المواهب والمهارات

االستثنائية
إعادة توجيه أصحاب المواهب والمهارات االستثنائية هي آلية تُمكن الطالب الذي يتمتع بمهارات استثنائية
تحصل فيها
معين مثل الموسيقى والمسرح والفنون المرئية والتشكيلية ،أو المجاالت التي
ّ
في مجال إبداعي ّ
المترشح على جوائز وطنية أو دولية ،من إعادة التعيين في الشعب المتعلقة بهذه المجاالت حتى دون توفر

ويتعين على المترشح تقديم وثائق وشهادات ورقية أو على محامل رقمية تفيد تألقه في
شرط مجموع النقاط.
ّ
أحد المجاالت المذكورة خالل الفترة الممتدة بين  18و 24أوت  2021إلى و ازرة التعليم العالي والبحث
تم دراسة هذه الدعائم وابداء الرأي في توافقها وتالئمها مع الشعبة المطلوبة ووجاهة
العلمي ،حيث ست ّ
للبت فيها.
ثم إحالتها على إحدى اللجان الفنية حسب طبيعة الشعبة ّ
المترشح للتمتع بهذه اآللية ّ
يشمل هذا الصنف من إعادة التوجيه الجامعي الشعب التالية :
 -اإلجازة في تصميم الصورة

 -اإلجازة في تصميم الفضاء

 -اإلجازة في السينما والسمعي البصري

 -اإلجازة في المسرح وفنون العرض

 -اإلجازة في تصميم المنتوج

 -اإلجازة في الموسيقى والعلوم الموسيقية

 -اإلجازة في علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية

تقديم مطلب مدعم بالوثائ
(ورقية أو رقمية)

 اإلجازة في الفنون التشكيلية -اإلجازة في الوساطة والتنشيط

من  18إلى  24أوت 2021

يتعين على الطالب تضمين رقم الهاتف الشخصي والعنوان والبريد االلكتروني صلب المطلب حتى يتسنى االتصال به
ّ
ودعوته الجتياز االختبار إن تطلب ذلك.
يتعين على كل مترشح احترام آجال دورة إعادة التوجيه الجامعي ،ولن تؤخذ بعين االعتبار إال الملفات الواردة على
مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة المتراوحة بين  18و 24أوت 2021وكل مطلب يرد بعد هذا

التاريخ أو مخالفا للطريقة المعتمدة يعتبر الغيا.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شارع أوالد حفوز 1030 ،تونس

مع كتابة عبارة "مطلب إعادة توجيه أصحاب المواهب" على الظرف الخارجي
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روزنــــــامة إعادة التوجيه الجامعي

إعادة التوجيه

تعمير مطلب إعادة توجيه على موقع

ألسباب عادية

www.orientation.tn

إعادة التوجيه
أصحاب المواهب

إعادة التوجيه
ألسباب اجتماعية

إعادة التوجيه
ألسباب صحية

تقديم مطلب مدعم بالوثائ
(ورقية أو رقمية)

تعمير مطلب إعادة توجيه على موقع
www.orientation.tn

تقديم الوثائ المدعمة للحالة االجتماعية

تعمير مطلب إعادة توجيه على موقع
www.orientation.tn

الصحية
تقديم الوثائ المدعمة للحالة
ّ

من  17إلى  21أوت 2021

من  18إلى  24أوت 2021

من  17إلى  21أوت 2021
من  18إلى  24أوت 2021

من  17إلى  21أوت 2021
من  18إلى  24أوت 2021

تعلن جميع نتائج دورة إعادة التوجيه الجامعي يوم السبت  04سبتمبر 2021
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التسجيل وسحب التسجيل الجامعي

تتم عمليات التسجيل الجامعي حصريا عبر موقع الواب  www.inscription.tnمباشرة بعد دورات التوجيه
الجامعي بالنسبة إلى الناجحين الجدد في البكالوريا ،لذا يتعين على الموجهين التسجيل عن بعد حال حصولهم
ثم استكمال التسجيل بالمؤسسة الجامعية الموجه إليها.
على توجيههم وطباعة وصل خالص معاليم التسجيل ّ
يرفق وصل خالص معاليم التسجيل وجوبا ببقية الوثائق الالزمة للتسجيل وذلك حسب اآلجال التي تحددها
المؤسسات الجامعية في بالغات التسجيل.
يمكن االطالع على معاليم التسجيل من خالل بالغات التسجيل التي تدرج في الصحف وبمواقع الواب الخاصة
بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات ويتم تعليقها بالمؤسسات ،كما يمكن أيضا لكل طالب أن
يطلع على معاليم التسجيل الخاصة به من خالل موقع التسجيل عن بعد ويتاح له ذلك بعد احداث حساب
خاص به على الموقع وبعد تلقيه لكلمة العبور الخاصة بموقع التسجيل الجامعي على بريده االلكتروني.

ذمة الناجحين الجدد في البكالوريا بطاقة إلكترونية شخصية ""carte e-Dinar Jeune
َيضعُ البريد التونسي على ّ

لدفع معاليم التسجيل للسنة الجامعية  2022-2021عبر موقع الواب  ،www.inscription.tnوستمكن هذه
البطاقة كذلك من دفع معاليم االيواء بالمبيتات الجامعية واإلطعام الجامعي وغيرها من الخدمات ،وستراف الطالب طيلة
يتعين على كل الناجحين في امتحان البكالوريا اقتناء هذه البطاقة من مكاتب البريد التونسي.
مساره الجامعي ،لذا ّ

سحب التسجيل ألسباب شخصية:
يمكن ألي طالب مرسم بمؤسسة جامعية أن يسحب تسجيله ألسباب شخصية عن طري مطلب
يوجه إلى إدارة المؤسسة التي ينتمي إليها خالل مدة ال تتجاوز شه ار من تاريخ التسجيل.
صحية:
سحب التسجيل ألسباب
ّ

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

2-4

توفر و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة خدمات جامعية تؤمنها ثالثة دواوين تتمركز بالشمال والوسط
الصحية للطلبة واسداء المنح والقروض
السكن واإلحاطة النفسية و
والجنوب ،وتتمثل هذه الخدمات في توفير ّ
ّ
وتقديم األكلة الجامعية ووضع برامج التنشيط الثقافي والرياضي.

ديوان الخدمات الجامعية للشمالwww.ooun.rnu.tn:

العنوان 09 :نهج مالي تونس 1002 -الهاتف71.785.191 :رقمي االرشادات71.782.145 - 71.782.489 :
يقدم هذا الديوان خدمات جامعية للطلبة المسجلين بالمؤسسعات الجامعيعة بواليعات تـونس وأريانـة وبـن عـروس ومنوبـة وباجـة وجندوبـة

والكاف وسليانة وبنزرت ونابل وزغوان.

اإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية بجندوبة:
العنوان :المركب الجامعي محمد اليعالوي شارع إتحاد
المغرب العربي جندوبة الشمالية 8189

اإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية تونس قرطاج:
العنوان :شارع الشهداء نهج األردن المبيت الجامعي
المروج 2074 - 3

الهاتف/الفاكس78614804/ 78 607 160 :

الهاتف/الفاكس71473613 / 71 477 158:

ديوان الخدمات الجامعية للوسطwww.oouc.rnu.tn:

العنوان :شارع خليفة القروي حي خزامة الغربية  -ص.ب .رقم  134سوسة –4071

الهاتف73.275.893 - 73.275.892 - 73.275.891 :
يقععدم هععذا الععديوان خععدمات جامعيععة للطلبععة المسععجلين بالمؤسسععات الجامعيععة بواليععات سوســة والمنس ـتير والمهديــة والقيــروان والقصــرين
وسيدي بوزيد.
االدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالمنستير
نهج ليبيا ص.ب  53المنستير
droum@oouc.mesrs.tn
الهاتف  / 73449755 :الفاكس 73464900 :

االدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالقيروان
نهج خميس العلويني ص.ب  205القيروان
drouk@oouc.mesrs.tn
الهاتف  / 77228100 :الفاكس 77234909 :

ديوان الخدمات الجامعية للجنوبwww.oous.rnu.tn:

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

البريد اإللكتروني contact.etudiant@oous.mesrs.tn :
االدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقابس
ص ب عدد  130مكتب بريد حي األمل  6033قابس
dr.gabes@oous.mesrs.tn

الهاتف / 75395727 :

الفاكس 75392577 :

االدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقفصة
سيدي حمد زروق قفصة 2112
dr.gafsa@oous.mesrs.tn
الهاتف  / 76210675 :الفاكس 76210675 :
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 2-4دواوين الخدمات الجامعية
يتعين على الطالب تقديم مطلب إلكتروني للحصول على سكن جامعي(*) مباشرة إثر الحصول على نتيجة
التوجيه الجامعي (خالل  48ساعة بعد صدور نتائج التوجيه الجامعي لكل دورة ) على مواقع الواب الخاصة
تم تعيينه فيها وذلك بالدخول على الروابط
بدواوين الخدمات الجامعية (فضاء الطالب) وحسب المؤسسة التي ّ
التالية:
(ديوان الخدمات الجامعية للشمال)

www.ooun.rnu.tn/fr/etudiant/login

(ديوان الخدمات الجامعية للوسط) https://services.oouc.rnu.tn/fr/etudiant/login
(ديوان الخدمات الجامعية للجنوب) https://services.oous.rnu.tn/fr/etudiant/login
يقع اعالم الطلبة المسجلين بنتائج مطالب السكن على نفس رابط تقديم المطالب بمواقع دواوين الخدمات
الجامعية أو عن طريق اإلرساليات القصيرة ( )SMSحسب اإلجراءات المعتمدة بكل ديوان وحسب روزنامة
السكن الجامعي لسنة .2022/2021

كما يتعين على الطالب تقديم مطلب إلكتروني للحصول على منحة وطنية لفائدة الطلبة الجدد وفق اإلجراءات
واآلجال التي تحددها دواوين الخدمات الجامعية.
يتم خالص معاليم السكن الجامعي عن بعد باالعتماد على البطاقة البريدية e-dinars jeune
ّ
يتم اعتمادها حصريا لسحب أقساط المنح.
كما ّ

(*) إن توفير السكن الجامعي لفائدة الطلبة المعينين بمؤسسات التعليم العالي والبحث التاليـة هـو مـن مشـموالت المؤسسـات المـذكورة أدنـاه
ولإلطالع على إجراءات االنتفاع بالخدمة بإمكان الطالب االتصال بهذه المؤسسات:
المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد وصفاقس والكاف

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت بتونس

المدارس العليا للفالحة بمقرن والكاف وماطر وشط مريم

معهد الغابات والمراعي الغابية بطبرقة
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 3-4مناظرات إعادة التوجيه الجامعي مارس 2022

هي آلية تمكن الطالب من تعديل مساره الجامعي ،وتنظم هذه المناظرات من قبل الجامعات واإلدارة العامة
للدراسات التكنولوجية سنويا وفق بالغ يصدر عن و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي في الغرض ،ويتم
اإلعالن عن فتح هذه المناظرات وطريقة المشاركة فيها وشروطها بواسطة بالغات بالجامعات واإلدارة العامة
للدراسات التكنولوجية خالل شهر جانفي في حين تجرى االختبارات خالل شهر مارس.

 4-4اإلحاطة النفسية للطلبة
يمرون بصعوب عات مرتبطعة بضعغوطات الحيع ع عاة اليوميعة
تتيح و ازرة التعليم الععالي والبحث العلمي للطلبة الذين ّ
الد ارسععية أو العائليععة أو الشخصععية إمكانيععة مراجعععة أخصععائيين نفسععانيين بمكاتععب اإلصععغاء واإلرشععاد بالوسععط
الجععامعي فععي الجامعععات ومؤسسععات التعلععيم العععالي ودواويععن الخععدمات الجامعيععة واألحيععاء والمبيتععات وم اركععز
الصحة الجامعية.
تؤمن هذه المكاتب خدمات مجانية في إطار السرية المطلقة لفائدة جميع الطلبعة معن إحاطعة نفسعية فرديعة
و ّ
تشمل اإلصغاء واإلرشعاد والمسعاعدة النفسعية واحاطعة نفسعية جماعيعة تشعمل أنشعطة اإلععالم والتحسعيس حعول
مختل ععف أبع ععاد الحي ععاة الطالبي ععة وحص ععص الحع عوار والتواص ععل الجم ععاعي لتمكي ععنهم م ععن التعبي ععر ع ععن مش ععاغلهم
اليومية.
يتم االتصال باألخصائيين النفسانيين بعناوين الهياكعل المعذكورة بصعفة مسعتمرة طيلعة السعنة الجامعيعة وحسعب
مواعيععد كامععل أيععام األسععبوع عبععر الهععاتف أو فععي مكععاتبهم أو عبععر البريععد االلكترونععي المبع ّعين بمواقععع الجامعععات
ودواوين الخدمات الجامعية.
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 5-4تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية
contact@masu.tn / www.masu.tn
الهاتف(+216) 71 24 08 72 - 71 24 06 51- 71 25 65 62 :
الفاكس(+216) 71 24 17 28 :
تقدم تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية الخدمات التالية:
 العالج المجاني لفائدة الطالب المتضرر من حادث جامعي بالمستشفيات العمومية بعد االستظهار
بشهادة تكفل بحادث.
 تسديد مصاريف معالجة الطالب المتضرر من حادث جامعي بالمصحات الخاصة حسب قانونها
األساسي ونظامها الداخلي وذلك بعد االستظهار بالوثائق المثبتة لذلك.
 استرجاع ثمن األدوية واآلالت الطبية كامال عند عالج المتضرر بالمصحات الخاصة أو عند عدم
توفرها بصيدليات ومصالح المستشفيات العمومية.
 استرجاع مصاريف كل الخدمات الصحية التي يحتاجها المتضرر الذي اختار العالج بالمستشفيات
العمومية والتي لم توفرها هذه األخيرة وذلك حسب قانونها األساسي ونظامها الداخلي.
 التكفل بتنقل المصاب إلى المؤسسة االستشفائية للعالج حسب قانونها األساسي ونظامها الداخلي وذلك
بعد االستظهار بالوثائق المثبتة لذلك.
 تسديد مصاريف عالج األسنان حسب قانونها األساسي ونظامها الداخلي إضافة إلى دفع مبلغ مائتي
سن وقع تركيبها.
وخمسون دينار ( 250دينار) كتعويض على كل ّ

 دفع مبلغ في حدود المائتي دينار ( 200دينار) كتعويض على شراء نظارة طبية إثر حادث جامعي.
 دفع مبلغ في حدود خمسين بالمائة ( )%50من ثمن شراء آلة سمع إثر حادث جامعي.
 دفع منحة السقوط المستمر ومنح الوفاة حسب قانونها األساسي ونظامها الداخلي.
 القيام بالحمالت الوقائية.
 تنظيم ملتقيات صيفية حول اإلسعافات األولية لفائدة الطلبة.
 برامج سنوية لتوزيع نظارات طبية وسماعات طبية وكراسي متحركة.
 إعانات مادية للطلبة المعوزين وذوي االحتياجات الخصوصية والقاصرين عن الحركة العضوية.
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 -5الدراسة في التعليم العالي

1-5

2-5

3-5

4-5

أنظمة

هيكلة

الشعب

جداول

الدراسة في

الدراسة في

واإلجازات

االجازات

التعليم

التعليم

حسب

العالي

العالي

الجامعات

5-5

6-5

7-5

جامعة

التعليم

المؤسسات

تونس

العالي

االفتراضية

العسكري

الخاصة للتعليم

والشعب
حسب
المجاالت

العالي

أنقــــــر علــــــى كــــــل

عنـــــــوان لتتعـــــــرف
علـــــــــى محتـــــــــو

الفقرة
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رجوع (العنوان )05

 1-5أنظمة الدراسة في التعليم العالي
يشتمل التعليم العالي على مجموعة مسالك للتكوين في عدة مجاالت تدرس بمؤسسات التعليم العالي ويمكن تقسيمه
لثالثة أنظمة :

 )1نظام "إمد" مختصر كلمات "إجازة ماجستير دكتوراه":


اإلجازة وتختم مرحلة تكوين تدوم ثالث سنوات بعد البكالوريا.

 الماجستير ويختم مرحلة تكوين تدوم سنتين بعد اإلجازة.

 الدكتوراه وتختم مرحلة تكوين وبحث تدوم من ثالث إلى خمس سنوات بعد البكالوريا.
 )2نظام الدراسات الهندسية والهندسة المعمارية.

 )3نظام الدراسات الطبية والصيدلة وطب األسنان والطب البيطري.
 )4نظام الدراسة في بكالوريوس األعمال.

ويمكنك التعرف على مزيد من التفاصيل على الموقع www. mesrst.tn/lmd

 2-5هيكلة الدراسة في التعليم العالي

3-5

تعريف الجامعات واالدارة العامة للدراسات التكنولوجية

تبين المؤسسات الراجعة
في ما يلي بطاقات تعريفية للجامعات واإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية ،وهي ّ
إليها بالنظر واالجازات والشعب التي تؤمنها.
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كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
اإلجازة في العربية

 www.utunis.rnu.tnجامعة تونس
المعهد التحضيري للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية بتونس

المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

مرحلة تحضيرية آداب ولغات  -اختصاص عربية

اإلجازة في الفنون التشكيلية

اإلجازة في علوم التصرف

اإلجازة في تصميم الفضاء

االجازة في العلوم االقتصادية

مرحلة تحضيرية آداب ولغات  -اختصاص فرنسية
اإلجازة في الفرنسية
اإلجازة في اإلنقليزية
اإلجازة في عـلــم االجتماع
اإلجازة في علم النـفـــس
اإلجازة في الفـلســفــة

مرحلة تحضيرية آداب ولغات  -اختصاص إنقليزية

المعهد العالي للتصرف بتونس

مرحلة تحضيرية :علوم إنسانية  -اختصاص تاريخ

االجازة في تصميم المنتوج

مرحلة تحضيرية :علوم إنسانية  -اختصاص جغرافيا

االجازة في تصميم الصورة

اإلجازة في إعالمية التـصـرف

مرحلة تحضيرية :علوم إنسانية  -اختصاص فلسفة

اإلجازة في التاريخ
اإلجازة في الجغرافيا
االجازة في الجيوماتيك والتهيئة

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس

مرحلة تحضيرية-علمية

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية بتونس

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي

المعهد العالي للموسيقى بتونس

اإلجازة في الوساطة والتنشيط

اإلجازة في علوم التصرف
اإلجازة في الموسيقى والعلوم الموسيقية
االجازة في العلوم االقتصادية
اإلجازة في إعالمية التـصـرف

المعهد العالي لمهن التراث بتونس

اإلجازة في حفظ الممتلكات الثقافية
االجازة في تثمين التراث وتنميته

المعهد العالي لألعمال بتونس

المعهد العالي للفن المسرحي بتونس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بتونس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بزغوان

اإلجازة في اإلنقليزية
بكالوريوس أعمال

اإلجازة في المسرح وفنون العرض

اإلجازة في التربية والتعليم
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المعهد العالي للتوثيق بتونس

 www.uma.rnu.tnجامعة منوبة
كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

اإلجازة في العربية
اإلجازة في التصرف اإللكتروني في المعلومات
و الوثائق

اإلجازة في الصحافة

اإلجازة في الفرنسية
اإلجازة في اإلنقليزية
اإلجازة في اإلسبانية

اإلجازة في علوم المكتبات و التوثيق و األرشيف

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار

اإلجازة في االتصال

اإلجازة في اإليطالية
اإلجازة في األلمانية
اإلجازة في الجيوماتيك والبيئة والتهيئة
االجازة في الجيوبوليتيك و العالقات الدولية
اإلجازة في التاريخ
اإلجازة في الجغرافيا

المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
مرحلة تحضيرية آداب ولغات  -إختصاص عربية

مرحلة تحضيرية آداب ولغات  -إختصاص فرنسية
اإلجازة في علوم التصرف

مرحلة تحضيرية آداب ولغات  -إختصاص إنقليزية

اإلجازة في علوم التصرف
االجازة في العلوم االقتصادية

المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم

اإلجازة في تصميم الفضاء
االجازة في تصميم الصورة
االجازة في تصميم المنتوج

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

اإلجازة في علوم اإلعالمية

المدرسة العليا لإلقتصاد الرقمي بمنوبة

اإلجازة في إعالمية التـصـرف

اإلجازة في الفنون و الوسائط
اإلجازة في السينما والسمعي البصري

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت

المعهد العالي للتربية المختصة
المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد

اإلجازة في علوم األحياء
اإلجازة في البيوتكنولوجيا

اإلجازة في التربية المختصة
اإلجازة في علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضة

 www.utm.rnu.tnجامعة تونس المنار
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المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

االجازة في أجهزة جراحة العظام
اإلجازة في التغذية البشرية

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

اإلجازة في الـتـبـنـيـج واإلنعاش
اإلجازة في التصوير الطبي والمداواة باألشعة

اإلجازة في البيوتكنولوجيا الطبية

اإلجازة في حفظ الصحة والوقاية والمحيط
االجازة في العالج بالعمل
اإلجازة في العالج الطبيعي
اإلجازة في البيولوجيا الطبية

اإلجازة في الرعـايـة الصحية للطفل
اإلجازة في أدواتية قاعة العمليات الجراحية

ااإلجازة في الهندسة البيوطبية

اإلجازة في العربية

مرحلة تحضيرية مندمجة في الهندسة
البيوطبية

اإلجازة في الفرنسية

مرحلة تحضيرية مندمجة في هندسة
بيوتكنولوجيات الصحة

اإلجازة في اإلسبانية

اإلجازة في تركيب و إستعمال آلة سمع
مرحلة تحضيرية :بيولوجيا  -جيولوجيا

اإلجازة في اإلنقليزية

اإلجازة في األلمانية
اإلجازة في علم النـفـــس

اإلجازة في تقويـم النطـق والكالم

اإلجازة في علوم الـتــولـيـــد -
قابلة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

اإلجازة في األنتروبولوجيا
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس

اإلجازة في اإليطالية
اإلجازة في عـلــم االجتماع
اإلجازة في الفـلســفــة
اإلجازة في لغة اإلشارات

اإلجازة في اآلثار
كلية الطب بتونس

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية
اإلجازة في الفيزياء

الـطــب

المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس

اإلجازة في الكيمياء
اإلجازة في الفيزياء و الكيمياء
اإلجازة في الفيزياء و الطاقة

اإلجازة في علوم التمريض

االٍجازة في الرياضيات التطبيقية
اإلجازة في الرياضيات
اإلجازة في علوم األرض
المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس

اإلجازة في علوم األحياء و المحيط
اإلجازة في علوم الحياة و األرض
ااإلجازة في الكيمياء  -علم األحياء
اإلجازة في علوم األحياء

اإلجازة في علوم األحياء و المحيط
اإلجازة في البيوتكنولوجيا

مرحلة تحضيرية مندمجة

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

مرحلة تحضيرية :بيولوجيا  -جيولوجيا

مرحلة تحضيرية-علمية

مرحلة تحضيرية:فيزياء-كيمياء
مرحلة تحضيرية:رياضيات-فيزياء
اإلجازة في علوم اإلعالمية

مرحلة تحضيرية  -تكنولوجيا

اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
االجازة في علوم الجيوماتيك والتطبيقات
المعهد العالي لالعالمية

اإلجازة في علوم اإلعالمية
ااإلجازة في هندسة نظم
اإلعالمية

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية
واآللية

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

اإلجازة في القانون

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بتونس

اإلجازة في إعالمية التـصـرف
االجازة في العلوم االقتصادية
اإلجازة في علوم التصرف
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المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

مرحلة تحضيرية-علمية

 www.ucar.rnu.tnجامعة قرطاج

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بنابل

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

اإلجازة في علوم التصرف

مرحلة تحضيرية-علمية

االجازة في العلوم االقتصادية

مرحلة تحضيرية  -تكنولوجيا

مرحلة تحضيرية :بيولوجيا  -جيولوجيا

اإلجازة في إعالمية التـصـرف
معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير بتونس

اإلجازة في إعالمية التـصـرف

الهندسة المعمارية
كلية العلوم ببنزرت

اإلجازة في علوم التصرف

اإلجازة في الكيمياء
اإلجازة في الفيزياء و الكيمياء
اإلجازة في الفيزياء
المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر

اإلجازة في الفيزياء و الطاقة
اإلجازة في الرياضيات

اإلجازة في الهندسة الطاقية
اإلجازة في الكيمياء
اإلجازة في الفيزياء و الكيمياء

اإلجازة في علوم األحياء
اإلجازة في علوم األرض
اإلجازة في علوم األحياء و المحيط

اإلجازة في علوم اإلعالمية
اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

اإلجازة في علوم الحياة و األرض

اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

مرحلة تحضيرية مندمجة

االٍجازة في الرياضيات التطبيقية

اإلجازة في علوم اإلعالمية

اإلجازة في علوم األحياء و المحيط

اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

المدرسة العليا للفالحة بمقرن

اإلجازة في فيزياء المواد

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

اإلجازة في البيوتكنولوجيا
المدرسة العليا للفالحة بماطر
اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
اإلجازة في الهندسة الطاقية
اإلجازة في العلوم الفالحية

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

اإلجازة في العلوم الفالحية

 www.ucar.rnu.tnجامعة قرطاج
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المعهد العالي للغات بتونس

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية بتونس

المعهد العالي للغات بنابل

اإلجازة في العربية

اإلجازة في العربية

اإلجازة في القانون االجتماعي

اإلجازة في الفنون التشكيلية

اإلجازة في الفرنسية

اإلجازة في الفرنسية

االجازة في علوم الشغل

اإلجازة في تصميم الفضاء

اإلجازة في اإلنقليزية

اإلجازة في اإلنقليزية

اإلجازة في الخدمة االجتماعية

االجازة في تصميم المنتوج

اإلجازة في اإلسبانية

اإلجازة في اإليطالية

االجازة في تصميم الصورة

اإلجازة في الصحة والسالمة المهنية

اإلجازة في اإليطالية

اإلجازة في التدخل االجتماعي

اإلجازة في األلمانية

االجازة في العلوم االقتصادية

اإلجازة في الروسية

اإلجازة في علوم التصرف

اإلجازة في الصينية

المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات واإلتصال ببرج
السدرية
اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

المعهد العالي للصيد البحري و تربية األحياء المائية ببنزرت

اإلجازة في الصناعات الغذائية

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان

اإلجازة في علوم البحار

اإلجازة في التعمير و التهيئة

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية
اإلجازة في علوم اإلعالمية

اإلجازة في الهندسـة المدنية

اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية
المعهد العالي للتصرف ببنزرت

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

اإلجازة في علوم التصرف

االجازة في السياحة

االجازة في العلوم االقتصادية

اإلجازة في الفندقة

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

مرحلة تحضيرية مندمجة :رياضيات -فيزياء و إعالمـيـة
مرحلة تحضيرية مندمجة :كـيـمـيـاء  -بـيـولوجيا تطبيقية

اإلجازة في إعالمية التـصـرف

المعهد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج درمش

اإلجازة في علوم التربية  :الطفولة

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية بتونس

اإلجازة في القانون

المعهد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج درمش

اإلجازة في علوم التربية  :الطفولة

المعهد العالى للدراسات التحضيرية في البيولوجيا و الجولوجيا
بسكرة
مرحلة تحضيرية :بيولوجيا  -جيولوجيا
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المعهد العالي للحضارة اإلسالمية بتونس

المعهد العالي للعلوم اإلسالمية بالقيروان

اإلجازة في العلوم اإلسالمية

اإلجازة في العلوم اإلسالمية

االجازة في حفظ الموروث الثقافي المادي و ترميمه

المعهد العالي ألصول الدين بتونس

اإلجازة في العلوم الشرعية

اإلجازة في فنون التراث اإلسالمي

الفـهـــرس
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المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت
بتونس

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية

اإلدارة العامة للدّراسات التّكنولوجيّة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

اإلجازة في إدارة األعمال

اإلجازة في التصرف في تكنولوجيات المعلومات
واالتصال

اإلجازة في إدارة األعمال
اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

اإلجازة في إدارة األعمال
االجازة في المحاسبة و المالية

االجازة في المحاسبة و المالية
االجازة في التجارة والتوزيع

اإلجازة في علوم وتكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

االجازة في التجارة والتوزيع
اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

اإلجازة في الهندسـة المدنية
اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
اإلجازة في الهندسـة المدنية

اإلجازة في إدارة األعمال
االجازة في التجارة والتوزيع

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية

اإلجازة في إدارة
األعمالاإلعالمية
تكنولوجيات

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

األساليب
في هندسة
االجازة في
اإلجازة
المالية
المحاسبة و

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في إدارة األعمال

اإلجازة في هندسة األساليب

االجازة في المحاسبة و المالية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت

اإلجازة في إدارة األعمال

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة

ااالجازة في المحاسبة و المالية

االجازة في المحاسبة و المالية

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

اإلجازة في إدارة األعمال
االجازة في التجارة والتوزيع

االجازة في التجارة
والتوزيع

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
اإلجازة في الهندسـة المدنية

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة
اإلجازة في هندسة األساليب

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف

ااالجازة في المحاسبة و المالية

اإلجازة في إدارة األعمال
اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة

االجازة في التجارة والتوزيع

االجازة في المحاسبة و المالية
اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

اإلجازة في إدارة األعمال
اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
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المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هالل

اإلدارة العامة للدّراسات التّكنولوجيّة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية
اإلجازة في إدارة األعمال

ااإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

االجازة في المحاسبة و المالية

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

اإلجازة في إدارة األعمال

االجازة في المحاسبة و المالية

االجازة في المحاسبة و المالية

االجازة في التجارة والتوزيع

االجازة في التجارة والتوزيع

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

االجازة في التجارة والتوزيع

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

اإلجازة في هندسة النسيج

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

اإلجازة في الهندسـة المدنية

اإلجازة في هندسة األساليب

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في هندسة األساليب

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد

اإلجازة في هندسة األساليب

اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

اإلجازة في إدارة األعمال
االجازة في المحاسبة و المالية
اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان
اإلجازة في إدارة األعمال

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

اإلجازة في علوم وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

اإلجازة في إدارة األعمال
اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

االجازة في المحاسبة و المالية

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

االجازة في التجارة والتوزيع

اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

اإلجازة في هندسة األساليب

اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في الهندسـة المدنية

االجازة في المحاسبة و المالية

اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين

اإلجازة في إدارة األعمال

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

االجازة في المحاسبة و المالية

اإلجازة في إدارة األعمال

اإلجازة في هندسة األساليب

اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

االجازة في المحاسبة و المالية

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

ااإلجازة في الهندسـة المدنية

اإلجازة في الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة

ااإلجازة في الهندسـة المدنية
اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

جامعة سوسة
المعهد العالي لالعالمية و تقنيات االتصال بحمام سوسة

كلية الطب بسوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة

اإلجازة في علوم اإلعالمية

مرحلة تحضيرية مندمجة-علمية

اإلجازة في الفرنسية

اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

اإلجازة في الهندسـة المدنية

اإلجازة في اإلنقليزية

اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

اإلجازة في الهندسة الطاقية

الـطــب

اإلجازة في العربية

اإلجازة في األنتروبولوجيا

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في التاريخ
المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال بسوسة

اإلجازة في الجغرافيا

معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة

اإلجازة في تكنولوجيا وهندسة النقل
اإلجازة في الهندسة اللوجستية

اإلجازة في المحافظة على الممتلكات الثقافية و ترميمها

اإلجازة في الفنون التشكيلية
اإلجازة في تصميم الفضاء

االجازة في تصميم الصورة

اإلجازة في علوم اإلعالمية
اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

االجازة في العلوم االقتصادية

المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة

اإلجازة في الرعـايـة الصحية للطفل

االجازة في تصميم المنتوج

اإلجازة في اإللكتروميكانيك

اإلجازة في علوم التصرف

االجازة في علوم النقل

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة

اإلجازة في مبحث وتدريم القدم

اإلجازة في علوم التمريض

اإلجازة في أدواتية قاعة العمليات الجراحية
اإلجازة في الرعاية الصحية اإلستعجالية واالنعاش

المعهد العالى للتصرف بسوسة

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بسوسة

اإلجازة في علوم التصرف

اإلجازة في علوم التصرف

اإلجازة في الكيمياء

االجازة في العلوم االقتصادية

االجازة في العلوم االقتصادية

اإلجازة في الرياضيات

اإلجازة في إعالمية التـصـرف

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

اإلجازة في الفيزياء
اإلجازة في الفيزياء و الطاقة
مرحلة تحضيرية-علمية
اإلجازة في علوم اإلعالمية

المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة

اإلجازة في علوم التصرف

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

اإلجازة في القانون

المعهد العالي للموسيقى بسوسة

اإلجازة في الموسيقى و العلوم الموسيقية

االجازة في العلوم االقتصادية
االجازة في هندسة وتقنيات الصوت

المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

اإلجازة في العلوم الفالحية
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www.um.rnu.tn

كلية العلوم بالمنستير

مرحلة تحضيرية مندمجة

اإلجازة في الكيمياء

االٍجازة في الرياضيات التطبيقية

اإلجازة في الفيزياء و الكيمياء

اإلجازة في علوم اإلعالمية

اإلجازة في الفيزياء و الطاقة

اإلجازة في الرياضيات

اإلجازة في الـتـبـنـيـج واإلنعاش

مرحلة تحضيرية-علمية

اإلجازة في التصوير الطبي والمداواة باألشعة

مرحلة تحضيرية  -تكنولوجيا

اإلجازة في البيولوجيا الطبية

اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

االٍجازة في الرياضيات التطبيقية

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير

المعهد العالي لإلعالمية و الرياضيات بالمنستير

اإلجازة في الفيزياء

جامعة المنستير

اإلجازة في العالج الطبيعي

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

اإلجازة في بدائل األسـنـان

مرحلة تحضيرية-علمية

اإلجازة في علوم الـتــولـيـــد  -قابلة

اإلجازة في علوم اإلعالمية
اإلجازة في القياسات واألدواتية
اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

كلية الطب بالمنستير

كلية الصيدلة بالمنستير

كلية طب األسنان بالمنستير

الـطــب

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

طـــب األسـنـــان

الـصـيــــدلــــة

اإلجازة في اإلنقليزية

اإلجازة في الفرنسية

اإلجازة في اإليطالية

اإلجازة في اإلسبانية

اإلجازة في الترجمة
كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بالمهدية
اإلجازة في علوم التصرف
االجازة في العلوم االقتصادية

اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

اإلجازة في البيوتكنولوجيا
اإلجازة في علوم األحياء

مرحلة تحضيرية-علمية

اإلجازة في علوم التصرف

اإلجازة في فيزياء المواد

االجازة في تصميم المنتوج

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

اإلجازة في إعالمية التـصـرف

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

المعهد العالي للموضة بالمنستير

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا
بالمهدية
اإلجازة في البيوتكنولوجيا

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات
بالمهدية
اإلجازة في التربية والتعليم

اإلجازة في هندسة النسيج

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

اإلجازة في األلمانية

اإلجازة في علوم اإلعالمية
اإلجازة في إعالمية التـصـرف

المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية

االجازة في تصميم المنتوج

اإلجازة في تصميم الفضاء
االجازة في تصميم الصورة
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معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بصفاقس

اإلجازة في علوم التصرف

اإلجازة في علوم التصرف
االجازة في العلوم االقتصادية

االجازة في العلوم االقتصادية
اإلجازة في إعالمية التـصـرف

كلية الحقوق بصفاقس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

مرحلة تحضيرية-علمية

اإلجازة في الكيمياء

اإلجازة في القانون
اإلجازة في الفيزياء و الكيمياء

مرحلة تحضيرية  -تكنولوجيا

اإلجازة في الفيزياء
اإلجازة في الفيزياء و الطاقة

مرحلة تحضيرية :بيولوجيا  -جيولوجيا
اإلجازة في الرياضيات

االٍجازة في الرياضيات التطبيقية
المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

اإلجازة في علوم األحياء

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

اإلجازة في علوم األحياء و المحيط
اإلجازة في علوم األرض

اإلجازة في علوم التصرف

اإلجازة في علوم الحياة و األرض
مرحلة تحضيرية مندمجة

االجازة في العلوم االقتصادية

اإلجازة في البيوتكنولوجيا
اإلجازة في القياسات واألدواتية

مرحلة تحضيرية-علمية

اإلجازة في الهندسة البيوطبية

مرحلة تحضيرية :بيولوجيا  -جيولوجيا

اإلجازة في إعالمية التـصـرف

اإلجازة في علوم وتقنيات األغذية

اإلجازة في علوم اإلعالمية
اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

االجازة في هندسة األساليب الصناعية

اإلجازة في علوم األحياء و المحيط

اإلجازة في البيوتكنولوجيا
اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية
المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس

اإلجازة في علوم التمريض

اإلجازة في فيزياء المواد

المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

اإلجازة في الموسيقى و العلوم الموسيقية
اإلجازة في هندسة الصوت والتكنولوجيات
الحديثة

www.uss.rnu.tn
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المعهد العالي الدارة االعمال بصفاقس

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

اإلجازة في علوم التصرف
االجازة في العلوم االقتصادية
اإلجازة في إعالمية التـصـرف

جامعة صفاقس

اإلجازة في الـتـبـنـيـج واإلنعاش
اإلجازة في التصوير الطبي والمداواة باألشعة
اإلجازة في البيولوجيا الطبية
ااإلجازة في العالج الطبيعي
اإلجازة في المبصريات و النظارات الطبية

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

اإلجازة في إعالمية التـصـرف
اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
االجازة في الهندسة الصناعية
اإلجازة في الهندسة اللوجستية

اإلجازة في أدواتية قاعة العمليات الجراحية
اإلجازة في علوم الـتــولـيـــد  -قابلة

االجازة في علوم النقل
اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

المدرسة الوطنية لإللكترونيك واإلتصاالت بصفاقس

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

اإلجازة في العربية
اإلجازة في الفرنسية
اإلجازة في اإلنقليزية
اإلجازة في اإليطالية

المعهد العالي لالعالمية و الملتميديا بصفاقس

مرحلة تحضيرية مندمجة
اإلجازة في علوم اإلعالمية

اإلجازة في عـلــم االجتماع
اإلجازة في الفـلســفــة
اإلجازة في التاريخ
اإلجازة في الجغرافيا
اإلجازة في الترجمة
المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس

اإلجازة في حفظ الممتلكات الثقافية

المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية 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

اإلجازة في علوم وتقنيات األنشطة البدنية
والرياضة

الفـهـــرس

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس

اإلجازة في علوم األرض

www.univgb.rnu.tn

جامعة قابس

المعهد العالي للتصرف بقابس

اإلجازة في علوم التصرف

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
االجازة في العلوم االقتصادية

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

اإلجازة في إعالمية التـصـرف

المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس

اإلجازة في البيوتكنولوجيا

اإلجازة في القانون
كلية العلوم بقابس

اإلجازة في علوم األحياء و المحيط

اإلجازة في الفيزياء
اإلجازة في الكيمياء
اإلجازة في الرياضيات
المعهد العالي لإلعالمية و الملتيميديا بقابس

المعهد العالي للغات بقابس

اإلجازة في علوم األحياء
اإلجازة في علوم األرض

مرحلة تحضيرية مندمجة
اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
اإلجازة في الفنون و الوسائط

اإلجازة في علوم األحياء و المحيط
اإلجازة في علوم الحياة و األرض
اإلجازة في علوم اإلعالمية

اإلجازة في الفرنسية
اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

اإلجازة في القياسات واألدواتية

اإلجازة في اإلسبانية
اإلجازة في اإليطالية

اإلجازة في فيزياء المواد
اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس

اإلجازة في اإلنقليزية

اإلجازة في البيوتكنولوجيا

اإلجازة في علوم اإلعالمية
اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

اإلجازة في العربية

اإلجازة في األلمانية
اإلجازة في التربية والتعليم

اإلجازة في علوم التمريض

 www.univgb.rnu.tnجامعة قابس
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المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين

اإلجازة في علوم اإلعالمية

اإلجازة في األنتروبولوجيا
اإلجازة في التربية والتعليم

اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
اإلجازة في تصميم الفضاء

اإلجازة في الفنون التشكيلية
االجازة في تصميم الصورة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

اإلجازة في العربية
اإلجازة في الفرنسية
اإلجازة في اإلنقليزية
اإلجازة في األلمانية
اإلجازة في التربية والتعليم

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس

المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس

مرحلة تحضيرية-علمية

اإلجازة في المحافظة على الممتلكات الثقافية و ترميمها

مرحلة تحضيرية  -تكنولوجيا

اإلجازة في الموسيقى و العلوم الموسيقية

مرحلة تحضيرية :بيولوجيا  -جيولوجيا

اإلجازة في الفنون التشكيلية

اإلجازة في الهندسـة المدنية

اإلجازة في تصميم الفضاء

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

االجازة في تصميم الصورة

االجازة في هندسة األساليب الصناعية
اإلجازة في الهندسة الطاقية
اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

الفـهـــرس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة

اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية
اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

جامعة قفصة

www.ugaf.rnu.tn

المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

اإلجازة في علوم التصرف

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات بقفصة

اإلجازة في العربية
اإلجازة في الفرنسية

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

االجازة في العلوم االقتصادية

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

اإلجازة في إعالمية التـصـرف

اإلجازة في اإلنقليزية
اإلجازة في عـلــم االجتماع

كلية العلوم بقفصة
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة

اإلجازة في الكيمياء

المعهد العالي للعلوم االجتماعية والتربية بقفصة

اإلجازة في الفيزياء و الطاقة
مرحلة تحضيرية-علمية

اإلجازة في الفيزياء
اإلجازة في التربية والتعليم

االجازة في علوم الجيوماتيك والتطبيقات

مرحلة تحضيرية  -تكنولوجيا

اإلجازة في الرياضيات
االٍجازة في الرياضيات التطبيقية
اإلجازة في علوم األحياء
اإلجازة في علوم الحياة و األرض
اإلجازة في علوم األرض
اإلجازة في علوم اإلعالمية
اإلجازة في البيوتكنولوجيا

المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
اإلجازة في الهندسة الطاقية

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بتوزر

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية
اإلجازة في الموسيقى و العلوم الموسيقية

اإلجازة في الفرنسية

اإلجازة في تصميم الفضاء
االجازة في تصميم المنتوج

اإلجازة في التربية والتعليم
المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة

االجازة في تصميم الصورة
اإلجازة في علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضة

 www.univ-k.rnu.tnجامعة القيروان
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المعهد العالي لإلعالمية و التصرف بالقيروان

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان
اإلجازة في العربية

اإلجازة في علوم التصرف

اإلجازة في الفرنسية

االجازة في العلوم االقتصادية

اإلجازة في اإلنقليزية
اإلجازة في الفـلســفــة
اإلجازة في الترجمة

اإلجازة في تصميم الفضاء

اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

اإلجازة في إعالمية التـصـرف

االجازة في تصميم المنتوج

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في علوم اإلعالمية

االجازة في تصميم الصورة

اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان

اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

اإلجازة في الفنون التشكيلية

اإلجازة في علوم اإلعالمية

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

اإلجازة في اآلثار

اإلجازة في الهندسة الطاقية

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين

المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

اإلجازة في الفنون التشكيلية

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات بسبيطلة

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد

االجازة في تصميم المنتوج

اإلجازة في علوم األحياء و المحيط
اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد

اإلجازة في علوم اإلعالمية
اإلجازة في التكنولوجيات الغذائية والمحيط

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية بالقيروان

اإلجازة في الفنون التشكيلية

اإلجازة في اإلنقليزية

اإلجازة في الفيزياء و الكيمياء

االٍجازة في الرياضيات التطبيقية

اإلجازة في تصميم الفضاء

اإلجازة في التنشيط السياحي

اإلجازة في علوم اإلعالمية
االجازة في تصميم المنتوج

اإلجازة في التربية والتعليم

اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

االجازة في تصميم الصورة

المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

اإلجازة في القانون

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان

مرحلة تحضيرية-علمية
مرحلة تحضيرية  -تكنولوجيا

 www.uj.rnu.tnجامعة جندوبة
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المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

اإلجازة في اإلنقليزية

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالكاف

المعهد العالي للغات التطبيقية و االعالمية بباجة

اإلجازة في اإلنقليزية

اإلجازة في اإلنقليزية

اإلجازة في الفرنسية
اإلجازة في التاريخ
االجازة في جغرافية البيئة

اإلجازة في اإلسبانية

اإلجازة في الفرنسية

اإلجازة في الترجمة
اإلجازة في علوم اإلعالمية

اإلجازة في التربية والتعليم

اإلجازة في التربية والتعليم

المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة

المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

اإلجازة في علوم اإلعالمية

اإلجازة في القانون

اإلجازة في علوم التمريض
اإلجازة في علوم التصرف

اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

االجازة في العلوم االقتصادية
اإلجازة في إعالمية التـصـرف

معهد الغابات والمراعي بطبرقة

اإلجازة في العلوم الفالحية

المدرسة العليا للفالحة بالكاف

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

اإلجازة في العلوم الفالحية

اإلجازة في علوم األحياء
اإلجازة في علوم األحياء و المحيط

اإلجازة في البيوتكنولوجيا

اإلجازة في علوم وتقنيات األغذية

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف

المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة
اإلجازة في الفنون التشكيلية

اإلجازة في علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضة

اإلجازة في تصميم الفضاء
االجازة في تصميم الصورة

المعهد العالي للموسيقى و المسرح بالكاف

اإلجازة في الموسيقى و العلوم الموسيقية
اإلجازة في المسرح و فنون العرض

الفـهـــرس

رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

 1-5جداول الشعب واإلجازات حسب المجاالت
اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في العربية
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

كلية العلوم اإلنسانية
واإلجتماعية بتونس
جامعة تونس



اللغة واآلداب والحضارة

10101

كلية اآلداب والفنون
واإلنسانيات بمنوبة
جامعة منوبة



اللغة واآلداب والحضارة

11101

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار



اللغة واآلداب والحضارة

12101

المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج



اللغة واآلداب والحضارة

13101

المعهد العالي للغات بنابل
جامعة قرطاج



اللغة واآلداب والحضارة

22101

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
جامعة سوسة



اللغة واآلداب والحضارة

30101

كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بصفاقس
جامعة صفاقس



اللغة واآلداب والحضارة

40101

المعهد العالي للغات بقابس
جامعة قابس



اللغة واآلداب والحضارة

50101

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين
جامعة قابس



اللغة واآلداب والحضارة

54101

مجموع
آخر موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+AR

102.43

رياضيات

FG+AR

107.43

علوم تجريبية

FG+AR

114.23

إقتصاد وتصرف

FG+AR

87.28

علوم اإلعالمية

FG+AR

-

آداب

FG+AR

99.93

رياضيات

FG+AR

-

علوم تجريبية

FG+AR

103.83

إقتصاد وتصرف

FG+AR

86.26

علوم اإلعالمية

FG+AR

-

آداب

FG+AR

103.31

رياضيات

FG+AR

-

علوم تجريبية

FG+AR

118.03

إقتصاد وتصرف

FG+AR

89.12

علوم اإلعالمية

FG+AR

-

آداب

FG+AR

98.55

رياضيات

FG+AR

-

علوم تجريبية

FG+AR

119.21

إقتصاد وتصرف

FG+AR

79.2

علوم اإلعالمية

FG+AR

-

آداب

FG+AR

96.38

رياضيات

FG+AR

-

علوم تجريبية

FG+AR

101.6

إقتصاد وتصرف

FG+AR

81.78

علوم اإلعالمية

FG+AR

-

آداب

FG+AR

102.62

رياضيات

FG+AR

82.2

علوم تجريبية

FG+AR

122.91

إقتصاد وتصرف

FG+AR

74.96

علوم اإلعالمية

FG+AR

-

آداب

FG+AR

93.48

رياضيات

FG+AR

-

علوم تجريبية

FG+AR

102.1

إقتصاد وتصرف

FG+AR

76.19

علوم اإلعالمية

FG+AR

-

آداب

FG+AR

99.86

رياضيات

FG+AR

-

علوم تجريبية

FG+AR

-

إقتصاد وتصرف

FG+AR

76.43

علوم اإلعالمية

FG+AR

-

آداب

FG+AR

94.63

رياضيات

FG+AR

-

علوم تجريبية

FG+AR

-

إقتصاد وتصرف

FG+AR

-

علوم اإلعالمية

FG+AR

-
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قــــائمة المجــاالت

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية
في االنسانيات بقفصة
جامعة قفصة

التخصصات



اللغة واآلداب والحضارة

الرمز

60101

اإلجازة في العربية
 3سنوات (امد)

كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالقيروان
جامعة القيروان



اللغة واآلداب والحضارة

70101

كلية العلوم اإلنسانية
واإلجتماعية بتونس
جامعة تونس



اللغة واآلداب والحضارة

10102

كلية اآلداب والفنون
واإلنسانيات بمنوبة
جامعة منوبة



اللغة واآلداب والحضارة

11102

 االنقليزية والعالقات الدولية
 اللغة واآلداب والحضارة

12102

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار

اإلجازة في اإلنقليزية
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج



اللغة واآلداب والحضارة

13102

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بتونس
جامعة تونس



نقليزية االتصال في األعمال

14102

المعهد العالي للغات بنابل
جامعة قرطاج



اللغة واآلداب والحضارة

22102

مجموع
آخر موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+AR

95.16

رياضيات

FG+AR

-

علوم تجريبية

FG+AR

-

إقتصاد وتصرف

FG+AR

96.07

علوم اإلعالمية

FG+AR

-

آداب

FG+AR

82.56

رياضيات

FG+AR

-

علوم تجريبية

FG+AR

103.35

إقتصاد وتصرف

FG+AR

-

علوم اإلعالمية

FG+AR

-

آداب

FG+ANG

107.73

رياضيات

FG+ANG

122.59

علوم تجريبية

FG+ANG

126.68

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

92.91

العلوم التقنية

FG+ANG

125.32

علوم اإلعالمية

FG+ANG

99.88

رياضة

FG+ANG

-

آداب

FG+ANG

101.07

رياضيات

FG+ANG

107.87

علوم تجريبية

FG+ANG

121.63

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

80.78

العلوم التقنية

FG+ANG

133.94

علوم اإلعالمية

FG+ANG

102.21

رياضة

FG+ANG

118.31

آداب

FG+ANG

124.98

رياضيات

FG+ANG

125.34

علوم تجريبية

FG+ANG

145.01

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

109.05

العلوم التقنية

FG+ANG

133.73

علوم اإلعالمية

FG+ANG

123.29

رياضة

FG+ANG

153.51

آداب

FG+ANG

98.35

رياضيات

FG+ANG

116.73

علوم تجريبية

FG+ANG

127.35

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

76.72

العلوم التقنية

FG+ANG

135.63

علوم اإلعالمية

FG+ANG

132.25

رياضة

FG+ANG

-

آداب

FG+ANG

112.47

رياضيات

FG+ANG

125.15

علوم تجريبية

FG+ANG

130.16

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

102.73

العلوم التقنية

FG+ANG

124.17

علوم اإلعالمية

FG+ANG

121.36

رياضة

FG+ANG

-

آداب

FG+ANG

98.84

رياضيات

FG+ANG

131.97

علوم تجريبية

FG+ANG

136.21

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

80.35

العلوم التقنية

FG+ANG

123.15

علوم اإلعالمية

FG+ANG

98.28

رياضة

FG+ANG

-
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قــــائمة المجــاالت

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في اإلنقليزية
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
جامعة سوسة



اللغة واآلداب والحضارة

30102

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين
جامعة المنستير



اللغة واآلداب والحضارة

34102

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس
جامعة صفاقس





اللغة واآلداب والحضارة
نقليزية األعمال
ترجمة

40102

المعهد العالي للغات بقابس
جامعة قابس



اللغة واآلداب والحضارة

50102

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين
جامعة قابس



اللغة واآلداب والحضارة

54102

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
االنسانيات بقفصة
جامعة قفصة



اللغة واآلداب والحضارة

60102

كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالقيروان
جامعة القيروان



اللغة واآلداب والحضارة

70102

نوع البكالوريا

مجموع
آخر موجه
2020

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+ANG

106.98

رياضيات

FG+ANG

108.24

علوم تجريبية

FG+ANG

140.33

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

79.64

العلوم التقنية

FG+ANG

163.03

علوم اإلعالمية

FG+ANG

108.59

رياضة

FG+ANG

-

آداب

FG+ANG

90.83

رياضيات

FG+ANG

-

علوم تجريبية

FG+ANG

109.88

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

77.31

العلوم التقنية

FG+ANG

140.17

علوم اإلعالمية

FG+ANG

100.85

رياضة

FG+ANG

110.11

آداب

FG+ANG

100.27

رياضيات

FG+ANG

109.56

علوم تجريبية

FG+ANG

129.68

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

67.47

العلوم التقنية

FG+ANG

145.89

علوم اإلعالمية

FG+ANG

108.72

رياضة

FG+ANG

104.89

آداب

FG+ANG

85.14

رياضيات

FG+ANG

-

علوم تجريبية

FG+ANG

110.11

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

81.36

العلوم التقنية

FG+ANG

99.31

علوم اإلعالمية

FG+ANG

-

رياضة

FG+ANG

-

آداب

FG+ANG

78.66

رياضيات

FG+ANG

-

علوم تجريبية

FG+ANG

108.12

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

-

العلوم التقنية

FG+ANG

-

علوم اإلعالمية

FG+ANG

-

رياضة

FG+ANG

-

آداب

FG+ANG

80.61

رياضيات

FG+ANG

-

علوم تجريبية

FG+ANG

98.99

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

104.16

العلوم التقنية

FG+ANG

108.87

علوم اإلعالمية

FG+ANG

-

رياضة

FG+ANG

-

آداب

FG+ANG

76.52

رياضيات

FG+ANG

90.41

علوم تجريبية

FG+ANG

107.24

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

100.21

العلوم التقنية

FG+ANG

111.76

علوم اإلعالمية

FG+ANG

-

رياضة

FG+ANG

-

من الضروري التأكد من ظهور وصل االستالم عند انتهاء تسجيل االختيارات
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(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
االنسانيات بسبيطلة
جامعة القيروان



إنقليزية األعمال

73102

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة
جامعة جندوبة



اللغة واآلداب والحضارة

80102

اإلجازة في اإلنقليزية
 3سنوات (امد)

اإلجازة في الفرنسية
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بالكاف
جامعة جندوبة



اللغة واآلداب والحضارة

82102

المعهد العالي للغات التطبيقية
واالعالمية بباجة
جامعة جندوبة



اللغة واآلداب والحضارة

84102

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بتونس
جامعة تونس



اللغة واآلداب والحضارة

10103

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة
جامعة منوبة



اللغة واآلداب والحضارة

11103

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار



اللغة واآلداب والحضارة

12103

مجموع
آخر موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+ANG

81.3

رياضيات

FG+ANG

-

علوم تجريبية

FG+ANG

117.59

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

82.98

العلوم التقنية

FG+ANG

-

علوم اإلعالمية

FG+ANG

-

رياضة

FG+ANG

-

آداب

FG+ANG

72.45

رياضيات

FG+ANG

116.54

علوم تجريبية

FG+ANG

117.07

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

73.97

العلوم التقنية

FG+ANG

113.21

علوم اإلعالمية

FG+ANG

-

رياضة

FG+ANG

-

آداب

FG+ANG

76

رياضيات

FG+ANG

-

علوم تجريبية

FG+ANG

105.8

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

110.05

العلوم التقنية

FG+ANG

-

علوم اإلعالمية

FG+ANG

-

رياضة

FG+ANG

-

آداب

FG+ANG

73.1

رياضيات

FG+ANG

-

علوم تجريبية

FG+ANG

102.56

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

99.69

العلوم التقنية

FG+ANG

116.27

علوم اإلعالمية

FG+ANG

-

رياضة

FG+ANG

-

آداب

FG+F

74.6

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

124.45

إقتصاد وتصرف

FG+F

83.42

العلوم التقنية

FG+F

112.93

علوم اإلعالمية

FG+F

128.04

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+F

77.09

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

117.72

إقتصاد وتصرف

FG+F

84.28

العلوم التقنية

FG+F

118.78

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+F

80.64

رياضيات

FG+F

108.72

علوم تجريبية

FG+F

108.93

إقتصاد وتصرف

FG+F

88.2

العلوم التقنية

FG+F

106.8

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-
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(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في الفرنسية
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج





التواصل
الترجمة
وساطة ثقافية

13103

المعهد العالي للغات بنابل
جامعة قرطاج



اللغة واآلداب والحضارة

22103

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
جامعة سوسة



اللغة واآلداب والحضارة

30103

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين
جامعة المنستير



اللغة واآلداب والحضارة

34103

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس
جامعة صفاقس



اللغة واآلداب والحضارة

40103

المعهد العالي للغات بقابس
جامعة قابس



اللغة واآلداب والحضارة

50103

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين
جامعة قابس



اللغة واآلداب والحضارة

54103

مجموع
آخر موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+F

88.25

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

108.14

إقتصاد وتصرف

FG+F

83.07

العلوم التقنية

FG+F

88.77

علوم اإلعالمية

FG+F

100.2

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+F

78.04

رياضيات

FG+F

109.83

علوم تجريبية

FG+F

119.8

إقتصاد وتصرف

FG+F

86.89

العلوم التقنية

FG+F

123.39

علوم اإلعالمية

FG+F

92.99

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+F

77.44

رياضيات

FG+F

105.11

علوم تجريبية

FG+F

110.53

إقتصاد وتصرف

FG+F

76.42

العلوم التقنية

FG+F

113.41

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+F

70.07

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

109.77

إقتصاد وتصرف

FG+F

79.43

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+F

74.14

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

102.42

إقتصاد وتصرف

FG+F

-

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+F

76.27

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

99.76

إقتصاد وتصرف

FG+F

100.29

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+F

79.76

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

-

إقتصاد وتصرف

FG+F

120.84

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-
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قــــائمة المجــاالت

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في الفرنسية
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
االنسانيات بقفصة
جامعة قفصة



اللغة واآلداب والحضارة

60103

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بتوزر
جامعة قفصة



اللغة واآلداب والحضارة

63103

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالقيروان
جامعة القيروان



اللغة واآلداب والحضارة

70103

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة
جامعة جندوبة



اللغة واآلداب والحضارة

80103

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بالكاف
جامعة جندوبة



اللغة واآلداب والحضارة

82103

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة
جامعة منوبة



اللغة واآلداب والحضارة

10104

اإلجازة في اإلسبانية
 3سنوات (امد)

اإلسبانية إجبارية
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار



اقتصاد وتجارة دولية

11104

مجموع
آخر موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+F

71.99

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

110.67

إقتصاد وتصرف

FG+F

-

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+F

79.41

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

112.12

إقتصاد وتصرف

FG+F

100.99

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+F

77.46

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

86.92

إقتصاد وتصرف

FG+F

73.63

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+F

76.01

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

112.23

إقتصاد وتصرف

FG+F

104.67

العلوم التقنية

FG+F

103.39

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+F

74.44

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

104.73

إقتصاد وتصرف

FG+F

-

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+ESP

80.28

رياضيات

FG+ESP

116.07

علوم تجريبية

FG+ESP

126.61

إقتصاد وتصرف

FG+ESP

117.11

العلوم التقنية

FG+ESP

118.21

علوم اإلعالمية

FG+ESP

-

رياضة

FG+ESP

-

آداب

FG+ESP

84.2

رياضيات

FG+ESP

136.41

علوم تجريبية

FG+ESP

128.29

إقتصاد وتصرف

FG+ESP

112.94

العلوم التقنية

FG+ESP

124.34

علوم اإلعالمية

FG+ESP

-

رياضة

FG+ESP

-
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رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج




اللغة واآلداب والحضارة
تواصل الثقافات والسياحة

12104

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين
جامعة المنستير



اللغة واآلداب والحضارة

34104

اإلجازة في اإلسبانية
 3سنوات (امد)

اإلسبانية إجبارية
المعهد العالي للغات بقابس
جامعة قابس



اللغة واآلداب والحضارة

المعهد العالي للغات التطبيقية
واالعالمية بباجة
جامعة جندوبة



تواصل الثقافات والسياحة

84104

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة
جامعة منوبة



اللغة واآلداب والحضارة

10105

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار



اقتصاد وتجارة دولية

11105

50104

اإلجازة في اإليطالية
 3سنوات (امد)

االيطالية إجبارية
المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج




اللغة واآلداب والحضارة
تواصل الثقافات والسياحة

المعهد العالي للغات بنابل
جامعة قرطاج



اللغة واآلداب والحضارة

12105

22105

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع آخر
موجه
2020

آداب

FG+ESP

80.55

رياضيات

FG+ESP

111.91

علوم تجريبية

FG+ESP

131.65

إقتصاد وتصرف

FG+ESP

86.04

العلوم التقنية

FG+ESP

120.52

علوم اإلعالمية

FG+ESP

-

رياضة

FG+ESP

-

آداب

FG+ESP

84.37

رياضيات

FG+ESP

-

علوم تجريبية

FG+ESP

112.88

إقتصاد وتصرف

FG+ESP

98.29

العلوم التقنية

FG+ESP

134.3

علوم اإلعالمية

FG+ESP

91.23

رياضة

FG+ESP

-

آداب

FG+ESP

82.64

رياضيات

FG+ESP

-

علوم تجريبية

FG+ESP

147.19

إقتصاد وتصرف

FG+ESP

120.29

العلوم التقنية

FG+ESP

-

علوم اإلعالمية

FG+ESP

-

رياضة

FG+ESP

-

آداب

FG+ESP

89.54

رياضيات

FG+ESP

-

علوم تجريبية

FG+ESP

118.41

إقتصاد وتصرف

FG+ESP

-

العلوم التقنية

FG+ESP

-

علوم اإلعالمية

FG+ESP

-

رياضة

FG+ESP

-

آداب

FG+IT

86.24

رياضيات

FG+IT

-

علوم تجريبية

FG+IT

111.35

إقتصاد وتصرف

FG+IT

103.45

العلوم التقنية

FG+IT

127.44

علوم اإلعالمية

FG+IT

105.26

رياضة

FG+IT

-

آداب

FG+IT

84.42

رياضيات

FG+IT

140.72

علوم تجريبية

FG+IT

119.17

إقتصاد وتصرف

FG+IT

116.98

العلوم التقنية

FG+IT

111.05

علوم اإلعالمية

FG+IT

-

رياضة

FG+IT

-

آداب

FG+IT

84.9

رياضيات

FG+IT

127.62

علوم تجريبية

FG+IT

119.3

إقتصاد وتصرف

FG+IT

103.34

العلوم التقنية

FG+IT

114.32

علوم اإلعالمية

FG+IT

-

رياضة

FG+IT

-

آداب

FG+IT

84.97

رياضيات

FG+IT

-

علوم تجريبية

FG+IT

125.23

إقتصاد وتصرف

FG+IT
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FG+IT

-

علوم اإلعالمية

FG+IT
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رياضة

FG+IT

-
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رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين
جامعة المنستير

اإلجازة في اإليطالية
 3سنوات (امد)

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس
جامعة صفاقس

التخصصات





اللغة واآلداب والحضارة

اللغة واآلداب والحضارة

الرمز

34105

40105

االيطالية إجبارية

المعهد العالي للغات بقابس
جامعة قابس

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة
جامعة منوبة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار



اقتصاد وتجارة دولية



اللغة واآلداب والحضارة



اقتصاد وتجارة دولية

50105

10106

11106

اإلجازة في األلمانية
 3سنوات (امد)

األلمانية إجبارية
المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج



اللغة واآلداب والحضارة

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين
جامعة المنستير



اللغة واآلداب والحضارة

12106

34106

مجموع
آخر موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+IT

83.21

رياضيات

FG+IT

-

علوم تجريبية

FG+IT

113.27

إقتصاد وتصرف

FG+IT

108.32

العلوم التقنية

FG+IT

-

علوم اإلعالمية

FG+IT

-

رياضة

FG+IT

-

آداب

FG+IT

82.78

رياضيات

FG+IT

-

علوم تجريبية

FG+IT

115.91

إقتصاد وتصرف

FG+IT

83.49

العلوم التقنية

FG+IT

-

علوم اإلعالمية

FG+IT

-

رياضة

FG+IT

-

آداب

FG+IT

84.07

رياضيات

FG+IT

-

علوم تجريبية

FG+IT

-

إقتصاد وتصرف

FG+IT

96.04

العلوم التقنية

FG+IT

-

علوم اإلعالمية

FG+IT

-

رياضة

FG+IT

-

آداب

FG+ALL

86.13

رياضيات

FG+ALL

-

علوم تجريبية

FG+ALL

106.08

إقتصاد وتصرف

FG+ALL

94.31

العلوم التقنية

FG+ALL

112.44

علوم اإلعالمية

FG+ALL

100.63

رياضة

FG+ALL

-

آداب

FG+ALL

105.24

رياضيات

FG+ALL

128.96

علوم تجريبية

FG+ALL

108.56

إقتصاد وتصرف

FG+ALL

93.71

العلوم التقنية

FG+ALL

118.88

علوم اإلعالمية

FG+ALL

122.02

رياضة

FG+ALL

-

آداب

FG+ALL

85.02

رياضيات

FG+ALL

-

علوم تجريبية

FG+ALL

114.61

إقتصاد وتصرف

FG+ALL

104.05

العلوم التقنية

FG+ALL

-

علوم اإلعالمية

FG+ALL

97.82

رياضة

FG+ALL

-

آداب

FG+ALL

88.06

رياضيات

FG+ALL

106.91

علوم تجريبية

FG+ALL

104.37

إقتصاد وتصرف

FG+ALL

81.35

العلوم التقنية

FG+ALL

119.74

علوم اإلعالمية

FG+ALL

-

رياضة

FG+ALL

-
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(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
المؤسسة والجامعة

اإلجازة  /الشعبة

المعهد العالي للغات بقابس
جامعة قابس

التخصصات



اللغة واآلداب والحضارة

الرمز

50106

اإلجازة في األلمانية
 3سنوات (امد)

األلمانية إجبارية
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين
جامعة قابس



تواصل الثقافات والسياحة

54106

اإلجازة في الروسية

المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج




اللغة واآلداب والحضارة
تواصل الثقافات والسياحة

10107

اإلجازة في الصينية

المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج



اللغة واآلداب والحضارة

اإلجازة في لغة اإلشارات

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار

 3سنوات (امد)

 3سنوات (امد)

 3سنوات (امد)

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين
جامعة المنستير





لغة االشارات

اإلنقليزية

10108

10119

34147

اإلجازة في الترجمة
 3سنوات (امد)

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس
جامعة صفاقس



عربية – فرنسية  -انقليزية

40147

مجموع
آخر موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+ALL

83.82

رياضيات

FG+ALL

-

علوم تجريبية

FG+ALL

121.25

إقتصاد وتصرف

FG+ALL

-

العلوم التقنية

FG+ALL

-

علوم اإلعالمية

FG+ALL

-

رياضة

FG+ALL

-

آداب

FG+ALL

89.94

رياضيات

FG+ALL

145.58

علوم تجريبية

FG+ALL

97.8

إقتصاد وتصرف

FG+ALL

-

العلوم التقنية

FG+ALL

-

علوم اإلعالمية

FG+ALL

-

رياضة

FG+ALL

-

آداب

FG+(AR+ANG+F)/3

76.57

رياضيات

FG+(AR+ANG+F)/3

105.28

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F)/3

95.93

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+ANG+F)/3

85.25

العلوم التقنية

FG+(AR+ANG+F)/3

-

علوم اإلعالمية

FG+(AR+ANG+F)/3

-

رياضة

FG+(AR+ANG+F)/3

-

آداب

FG+(AR+ANG+F)/3

85.73

رياضيات

FG+(AR+ANG+F)/3

133.6

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F)/3

114.47

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+ANG+F)/3

105.25

العلوم التقنية

FG+(AR+ANG+F)/3

-

علوم اإلعالمية

FG+(AR+ANG+F)/3

-

رياضة

FG+(AR+ANG+F)/3

-

آداب

FG+(AR+FR)/2

104.29

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

-

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

86.18

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

89.22

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

-

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

-

رياضة

FG+(AR+FR)/2

124.14

آداب

FG+(AR+ANG+F)/3

86.63

رياضيات

FG+(AR+ANG+F)/3

-

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F)/3

114.79

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+ANG+F)/3

81.7

العلوم التقنية

FG+(AR+ANG+F)/3

106.34

علوم اإلعالمية

FG+(AR+ANG+F)/3

91.17

رياضة

FG+(AR+ANG+F)/3

-

آداب

FG+(AR+ANG+F)/3

87.96

رياضيات

FG+(AR+ANG+F)/3

-

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F)/3

105.16

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+ANG+F)/3

67.47

العلوم التقنية

FG+(AR+ANG+F)/3

-

علوم اإلعالمية

FG+(AR+ANG+F)/3

-

رياضة

FG+(AR+ANG+F)/3

117.49

من الضروري التأكد من ظهور وصل االستالم عند انتهاء تسجيل االختيارات
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(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالقيروان
جامعة القيروان

التخصصات



اإلنقليزية

الرمز

70147

اإلجازة في الترجمة
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للغات التطبيقية
واالعالمية بباجة
جامعة جندوبة



األلمانية (األلمانية إجبارية)

84147

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة
جامعة منوبة



العربية

11190

المرحلة التحضيرية للغات
واآلداب :عربية
السن أقل من  20سنة في غرة
سبتمبر

المعهد التحضيري للدراسات األدبية
والعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس



العربية

10190

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة
جامعة منوبة



الفرنسية

11191

المرحلة التحضيرية للغات
واآلداب :فرنسية
السن أقل من  20سنة في غرة
سبتمبر

المرحلة التحضيرية للغات
واآلداب :انقليزية
السن أقل من  20سنة في غرة
سبتمبر

المعهد التحضيري للدراسات األدبية
والعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس



الفرنسية

10191

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة
جامعة منوبة



اإلنقليزية

11192

المعهد التحضيري للدراسات األدبية
والعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس



اإلنقليزية

10192

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع
آخر موجه
2020

آداب

FG+(AR+ANG+F)/3

76.13

رياضيات

FG+(AR+ANG+F)/3

-

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F)/3

91.83

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+ANG+F)/3

83.51

العلوم التقنية

FG+(AR+ANG+F)/3

-

علوم اإلعالمية

FG+(AR+ANG+F)/3

-

رياضة

FG+(AR+ANG+F)/3

-

آداب

FG+(AR+ANG+F)/3

86.22

رياضيات

FG+(AR+ANG+F)/3

-

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F)/3

97.27

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+ANG+F)/3

-

العلوم التقنية

FG+(AR+ANG+F)/3

-

علوم اإلعالمية

FG+(AR+ANG+F)/3

-

رياضة

FG+(AR+ANG+F)/3

-

آداب

FG+(2AR+ANG+F)/4

93.88

رياضيات

FG+(2AR+ANG+F)/4

-

علوم تجريبية

FG+(2AR+ANG+F)/4

107.37

إقتصاد وتصرف

FG+(2AR+ANG+F)/4

69.14

العلوم التقنية

FG+(2AR+ANG+F)/4

-

علوم اإلعالمية

FG+(2AR+ANG+F)/4

-

رياضة

FG+(2AR+ANG+F)/4

-

آداب

FG+(2AR+ANG+F)/4

105.7

رياضيات

FG+(2AR+ANG+F)/4

-

علوم تجريبية

FG+(2AR+ANG+F)/4

147.93

إقتصاد وتصرف

FG+(2AR+ANG+F)/4

86.13

العلوم التقنية

FG+(2AR+ANG+F)/4

88.56

علوم اإلعالمية

FG+(2AR+ANG+F)/4

-

رياضة

FG+(2AR+ANG+F)/4

-

آداب

FG+(AR+ANG+2F)/4

84.74

رياضيات

FG+(AR+ANG+2F)/4

113.62

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+2F)/4

137.76

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+ANG+2F)/4

-

العلوم التقنية

FG+(AR+ANG+2F)/4

-

علوم اإلعالمية

FG+(AR+ANG+2F)/4

-

رياضة

FG+(AR+ANG+2F)/4

-

آداب

FG+(AR+ANG+2F)/4

105.32

رياضيات

FG+(AR+ANG+2F)/4

107.48

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+2F)/4

147.56

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+ANG+2F)/4

137.13

العلوم التقنية

FG+(AR+ANG+2F)/4

117.84

علوم اإلعالمية

FG+(AR+ANG+2F)/4

-

رياضة

FG+(AR+ANG+2F)/4

-

آداب

FG+(AR+2ANG+F)/4

114.45

رياضيات

FG+(AR+2ANG+F)/4

116.76

علوم تجريبية

FG+(AR+2ANG+F)/4

153.86

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+2ANG+F)/4

121.13

العلوم التقنية

FG+(AR+2ANG+F)/4

122.37

علوم اإلعالمية

FG+(AR+2ANG+F)/4

-

رياضة

FG+(AR+2ANG+F)/4

-

آداب

FG+(AR+2ANG+F)/4

130.6

رياضيات

FG+(AR+2ANG+F)/4

139.4

علوم تجريبية

FG+(AR+2ANG+F)/4

156.17

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+2ANG+F)/4

134.25

العلوم التقنية

FG+(AR+2ANG+F)/4

-

علوم اإلعالمية

FG+(AR+2ANG+F)/4

-

رياضة

FG+(AR+2ANG+F)/4

-

رجوع

الفـهـــرس

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المرحلة التحضيرية للعلوم
االنسانية

المعهد التحضيري للدراسات األدبية
والعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس

السن أقل من  20سنة في غرة سبتمبر

المرحلة التحضيرية للعلوم
االنسانية
السن أقل من  20سنة في غرة سبتمبر

المرحلة التحضيرية للعلوم
االنسانية
السن أقل من  20سنة في غرة سبتمبر

المعهد التحضيري للدراسات األدبية
والعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس

المعهد التحضيري للدراسات األدبية
والعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس

التخصصات







التاريخ

الجغرافيا

الفلسفة

الرمز

10193

10194

10195

مجموع
آخر موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+(AR+F+HG+PH)/4

89.22

رياضيات

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

-

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

-

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+F+HG+PH)/4

103.05

العلوم التقنية

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

-

علوم اإلعالمية

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

-

رياضة

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

-

آداب

FG+(AR+F+HG+PH)/4

83.43

رياضيات

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

-

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

105.63

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+F+HG+PH)/4

105.22

العلوم التقنية

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

-

علوم اإلعالمية

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

-

رياضة

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

-

آداب

FG+(AR+F+HG+PH)/4

96.35

رياضيات

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

97.63

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

145.94

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+F+HG+PH)/4

-

العلوم التقنية

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

110.1

علوم اإلعالمية

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

-

رياضة

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

-

التعريف بدار المعلمين العليا

يتم قبول الطلبة بدار المعلمين العليا بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق المناظرة ويحدد هذا القرار عدد البقاع
المفتوحة للمناظرة في اختصاص المواد األدبية والعلوم اإلنسانية والعلوم األساسية موجهة للطلبة الذين اجتازوا السنة الثانية إجازة بالنسبة
للمواد األدبية واإلنسانية أو مرسمين بالسنة الثانية بالنسبة للعلوم األساسية.
تدوم الدراسة بدار المعلمين العليا  3سنوات بدون رسوب موزعة كاآلتي:
-

سنة ثالثة إجازة

-

سنة أولى تحضير للمناظرة الوطنية للتبريز مع تكوين بيداغوجي

-

سنة ثانية تحضير للمناظرة الوطنية للتبريز مع تكوين بيداغوجي

بالنسبة للتالميذ الذين نجحوا في مناظرة التبريز يقع انتدابهم كمبرزين بمؤسسات التعليم العالي او و ازرة التربية أما بالنسبة للبقية
فيتحصلون على شهادة الدار التي تخول لهم اللحاق بالتدريس بو ازرة التربية.

إذا قمت بتعمير عدد اختيارات أقل من  06فلن تقوم المنظومة
اإلعالمية للتوجيه الجامعي بتسجيل اختياراتك.
ينصح بتنويع االختيارات في مؤسسات جامعية مختلفة.
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قــــائمة المجــاالت

العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار

اإلجازة في األنتروبولوجيا
 3سنوات (امد)

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
جامعة سوسة

المعهد العالي للفنون و الحرف
بتطاوين
جامعة قابس

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بتونس
جامعة تونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار

التخصصات

الرمز



األنتروبولوجيا اإلجتماعية
والثقافية

10118



األنتروبولوجيا

30118



األنتروبولوجيا اإلجتماعية
والثقافية

56118



الديمغرافيا والسياسات العمومية
والتنمية المستدامة
الشباب والحراك واإلشراك
االجتماعي
الوساطة والضبط والتدخل
السوسيولوجي

10120



التنمية البشرية والقضايا
االجتماعية
الثقافة والتواصل






11120

اإلجازة في عـلــم االجتماع
 3سنوات (امد)

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
االنسانيات بقفصة
جامعة قفصة

اإلجازة في علم النـفـــس
 3سنوات (امد)

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بتونس
جامعة تونس



الديمغرافيا والسياسات العمومية
والتنمية المستدامة
الشباب والحراك واإلشراك
االجتماعي
الوساطة والضبط والتدخل
السوسيولوجي



الوساطة والضبط والتدخل
السوسيولوجي






علم النفس

40120

60120

10121

مجموع
آخر موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+(HG+PH)/2

108.12

رياضيات

FG+PH

91.18

علوم تجريبية

FG+PH

123.19

إقتصاد وتصرف

FG+(HG+PH)/2

90.3

العلوم التقنية

FG+PH

114.01

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+(HG+PH)/2

98.91

رياضيات

FG+PH

121.04

علوم تجريبية

FG+PH

128.13

إقتصاد وتصرف

FG+(HG+PH)/2

73.33

العلوم التقنية

FG+PH

111.16

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

107.33

آداب

FG+(HG+PH)/2

95.15

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

117.48

إقتصاد وتصرف

FG+(HG+PH)/2

75.87

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+(HG+PH)/2

111.02

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

117.29

إقتصاد وتصرف

FG+(HG+PH)/2

77.32

العلوم التقنية

FG+PH

120.24

علوم اإلعالمية

FG+PH

106.68

آداب

FG+(HG+PH)/2

113.27

رياضيات

FG+PH

135.52

علوم تجريبية

FG+PH

132.05

إقتصاد وتصرف

FG+(HG+PH)/2

95.49

العلوم التقنية

FG+PH

128.34

علوم اإلعالمية

FG+PH

115.53

آداب

FG+(HG+PH)/2

109.55

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

109.25

إقتصاد وتصرف

FG+(HG+PH)/2

72.92

العلوم التقنية

FG+PH

116.88

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

آداب

FG+(HG+PH)/2

110.68

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

105.82

إقتصاد وتصرف

FG+(HG+PH)/2

87.81

العلوم التقنية

FG+PH

112.22

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

آداب

FG+PH

123.82

رياضيات

FG+PH

133.57

علوم تجريبية

FG+PH

125.14

إقتصاد وتصرف

FG+PH

111.17

العلوم التقنية

FG+PH

118.34

علوم اإلعالمية

FG+PH

123.95

رياضة

FG+PH

149.47
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قــــائمة المجــاالت

العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في علم النـفـــس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار

 3سنوات (امد)

التخصصات



علم النفس

الرمز

11121

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بتونس
جامعة تونس



الفلسفة

10122

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار



الفلسفة

11122

اإلجازة في الفـلســفــة
 3سنوات (امد)

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس
جامعة صفاقس



الفلسفة



الفلسفة

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بتونس
جامعة تونس




اآلثار وعلوم التراث
التاريخ

10123

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة
جامعة منوبة





اآلثار وعلوم التراث
التاريخ االقتصادي واالجتماعي
تاريخ الفن وعلم اآلثار

11123

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
جامعة سوسة





اآلثار وعلوم التراث
التاريخ
تاريخ الفن

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالقيروان
جامعة القيروان

اإلجازة في التاريخ
 3سنوات (امد)

40122

70122

30123

مجموع
آخر موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+PH

121.5

رياضيات

FG+PH

134.2

علوم تجريبية

FG+PH

126.13

إقتصاد وتصرف

FG+PH

104.91

العلوم التقنية

FG+PH

130.27

علوم اإلعالمية

FG+PH

110.43

رياضة

FG+PH

151.13

آداب

FG+PH

97.04

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

121.49

إقتصاد وتصرف

FG+PH

86.33

العلوم التقنية

FG+PH

102.31

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

95.23

آداب

FG+PH

97.21

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

113.56

إقتصاد وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

96.1

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

-

إقتصاد وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

86.64

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

127.46

إقتصاد وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

101.61

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+(F+HG)/2

84.98

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

-

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

105.02

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+(F+HG)/2

72.19

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

112.77

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

96.95

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+(F+HG)/2

80.31

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

110.45

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

93.19

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-
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قــــائمة المجــاالت

العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس
جامعة صفاقس

التخصصات




اآلثار وعلوم التراث
التاريخ

الرمز

40123

اإلجازة في التاريخ
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة
جامعة جندوبة




اآلثار وعلوم التراث
التاريخ

80123

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بتونس
جامعة تونس



الجغرافيا

10124

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة
جامعة منوبة



التهيئة والمحيط والمخاطر

11124

اإلجازة في الجغرافيا
 3سنوات (امد)

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
جامعة سوسة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس
جامعة صفاقس

االجازة في حفظ الموروث الثقافي
المادي و ترميمه
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للحضارة اإلسالمية
بتونس
جامعة الزيتونة

المعهد العالي للحضارة اإلسالمية
بتونس
جامعة الزيتونة



التنمية الترابية والجماعات
المحلية
المخاطر والتراب

30124



المجال والمخاطر والتنمية
المستدامة
الخرائطية ونظم المعلومات
الجغرافية

40124



حفظ الوثائق وترميمها

10137










الحضارة اإلسالمية
العقيدة وعلم الكالم
الفقه و صوله
علوم القرآن والحديث

10138

اإلجازة في العلوم اإلسالمية
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للعلوم اإلسالمية
بالقيروان
جامعة الزيتونة





األديان المقارنة وحوار
الحضارات
الدراسات اإلسالمية
الفقه المقارن والقانون

70138

مجموع
آخر موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+(F+HG)/2

74.19

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

-

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

76.67

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+(F+HG)/2

89.85

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

-

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

111.42

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+(F+HG)/2

92.05

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

105.39

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

86.28

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

آداب

FG+(F+HG)/2

87.11

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

92.38

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

78.87

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

آداب

FG+(F+HG)/2

86.07

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

102.22

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

81.43

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

84.21

آداب

FG+(F+HG)/2

75.4

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

100.31

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

85.15

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

آداب

FG+AR

98.32

رياضيات

FG+AR

-

علوم تجريبية

FG+AR

103.55

العلوم التقنية

FG+AR

103.56

آداب

FG+AR

98.89

رياضيات

FG+AR

-

علوم تجريبية

FG+AR

128.84

إقتصاد وتصرف

FG+AR

109.3

العلوم التقنية

FG+AR

110.81

علوم اإلعالمية

FG+AR

82.15

رياضة

FG+AR

-

آداب

FG+AR

99.46

رياضيات

FG+AR

-

علوم تجريبية

FG+AR

-

إقتصاد وتصرف

FG+AR

128.53

العلوم التقنية

FG+AR

-

علوم اإلعالمية

FG+AR

-

رياضة

FG+AR

106.81

الفـهـــرس

رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

اإلجازة في العلوم الشرعية

المعهد العالي ألصول الدين بتونس
جامعة الزيتونة







صول الدين
اقتصاد ومالية إسالمية
الشريعة والقانون
القرآن والحديث والسيرة
حضارة إسالمية

اإلجازة في الجيوماتيك والبيئة
والتهيئة

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة
جامعة منوبة



الجيوماتيك والمحيط والتهيئة

االجازة في جغرافية البيئة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة
جامعة جندوبة

االجازة في الجيوبوليتيك
والعالقات الدولية

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة
جامعة منوبة

 3سنوات (امد)

 3سنوات (امد)

 3سنوات (امد)

 3سنوات (امد)

المعهد العالى لمهن التراث بتونس
جامعة تونس








جغرافية البيئة

الجيوبوليتيك والعالقات الدولية

حجارة
خشب

الرمز

10139

10158

80159

10160

10161

اإلجازة في حفظ الممتلكات
الثقافية
 3سنوات (امد)

االجازة في الجيوماتيك والتهيئة
 3سنوات (امد)

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس
جامعة صفاقس



حفظ الممتلكات الثقافية

40161

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بتونس
جامعة تونس




الجيوماتيك
تهيئة وتخطيط ترابي

10164

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار



اآلثار

10167

اإلجازة في اآلثار
 3سنوات (امد)

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالقيروان
جامعة القيروان



اآلثار

70167

مجموع
آخر موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+AR

98.77

رياضيات

FG+AR

93.25

علوم تجريبية

FG+AR

113.31

إقتصاد وتصرف

FG+AR

108.84

العلوم التقنية

FG+AR

80.82

علوم اإلعالمية

FG+AR

84.89

رياضة

FG+AR

-

رياضيات

FG+(M+Info)/2

91.45

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

83.04

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

74.68

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

86.53

آداب

FG+(F+HG)/2

86.35

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

92.77

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

-

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

آداب

FG+(F+ANG+HG)/3

137.67

رياضيات

FG+(F+ANG)/2

89.41

علوم تجريبية

FG+(F+ANG)/2

117.29

إقتصاد وتصرف

FG+(F+ANG+HG)/3

81.5

العلوم التقنية

FG+(F+ANG)/2

125.14

علوم اإلعالمية

FG+(F+ANG)/2

109.9

آداب

FG+(F+HG)/2

88.71

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

-

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

76.34

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+(F+HG)/2

96.81

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

-

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

81.65

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

رياضيات

FG+(M+Info)/2

82.17

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

82.55

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

81.94

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

106.73

آداب

FG+(F+HG)/2

95.86

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

-

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

78.88

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

102.58

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+(F+HG)/2

80.09

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

-

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

82.92

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-
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قــــائمة المجــاالت

العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

االجازة في تثمين التراث و تنميته
 3سنوات (امد)

اإلجازة في فنون التراث
اإلسالمي

التخصصات

المعهد العالى لمهن التراث بتونس
جامعة تونس




التراث الثقافي
التراث الطبيعي

10174

المعهد العالي ألصول الدين بتونس
جامعة الزيتونة



الوسائط المتعددة المطبقة على
الفنون اإلسالمية
تقنيات فنون التراث االسالمي

10260





التنمية والحماية االجتماعية
الخدمة االجتماعية بالمؤسسة
الخدمة االجتماعية في المجال
المدرسي
الدفاع االجتماعي



التصرف االلكتروني في
المعلومات والوثائق

التصرف في األرشيف
المكتبات وموارد المعلومات

تربية الطفل
تربية الطفولة المبكرة

 3سنوات (امد)



اإلجازة في الخدمة االجتماعية

المعهد الوطني للشغل والدراسات
اإلجتماعية بتونس
جامعة قرطاج

اإلجازة في التصرف اإللكتروني
في المعلومات و الوثائق

المعهد العالي للتوثيق بتونس
جامعة منوبة

اإلجازة في التوثيق وعلوم
المكتبات و األرشيف

المعهد العالي للتوثيق بتونس
جامعة منوبة




المعهد العالي إلطارات الطفولة
بقرطاج درمش
جامعة قرطاج




 3سنوات (امد)

 3سنوات (امد)

 3سنوات (امد)

اإلجازة في علوم التربية
(الطفولة)
 3سنوات (امد)

الرمز



اإلجازة في التربية المختصة
 3سنوات (امد)



التربية المختصة

اإلجازة في التربية والتعليم

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بزغوان
جامعة تونس



10362

10363

10470

10473

24477

 3سنوات (امد)
السّن القصةى  21سنة في غرة أكنوبر
شعبة تتطلب اختبارا

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
االنسانيات بالمهدية
جامعة المنستير



التربية والتعليم

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

83.5

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

69.14

آداب

FG+Inf

98.19

رياضيات

FG+Inf

-

علوم تجريبية

FG+Inf

-

إقتصاد وتصرف

FG+Inf

77.64

العلوم التقنية

FG+Inf

74.99

علوم اإلعالمية

FG+TIC

-

آداب

FG+(HG+PH)/2

103.7

إقتصاد وتصرف

تربية بدنية إجبارية

التربية والتعليم

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

10355

شعبة تتطلب اختبارا

المعهد العالي للتربية المختصة
جامعة منوبة

مجموع
آخر موجه
2020

36477

FG+(HG+PH)/2

93.14

آداب

FG+(AR+ANG+F)/3

107.16

رياضيات

FG+(AR+ANG+F)/3

111.43

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F)/3

110.98

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+ANG+F)/3

92.78

العلوم التقنية

FG+(AR+ANG+F)/3

101.33

علوم اإلعالمية

FG+(AR+ANG+F)/3

83.51

آداب

FG+(AR+ANG+F)/3

104.08

رياضيات

FG+(AR+ANG+F)/3

81.81

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F)/3

102.6

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+ANG+F)/3

101.46

العلوم التقنية

FG+(AR+ANG+F)/3

97.7

علوم اإلعالمية

FG+(AR+ANG+F)/3

96.3

آداب

FG+PH

108.19

رياضيات

FG+PH

97.04

علوم تجريبية

FG+PH

113.72

إقتصاد وتصرف

FG+PH

105.69

العلوم التقنية

FG+PH

124.16

علوم اإلعالمية

FG+PH

109.45

رياضة

FG+PH

129.87

آداب

FG+(F+ANG+PH)/3

120.81

رياضيات

FG+(F+ANG+PH)/3

106.58

علوم تجريبية

FG+(F+ANG+PH)/3

114.22

إقتصاد وتصرف

FG+(F+ANG+PH)/3

104.63

العلوم التقنية

FG+(F+ANG+PH)/3

113.85

علوم اإلعالمية

FG+(F+ANG+PH)/3

105.53

رياضة

FG+(F+ANG+PH)/3

136.75

آداب

FG+(AR+FR)/2

117.42

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

107.37

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

122.27

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

119.12

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

132.44

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

102.92

آداب

FG+(AR+FR)/2

123

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

118.48

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

135.44

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

133.72

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

143.92

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

116.04

من الضروري التأكد من ظهور وصل االستالم عند انتهاء تسجيل االختيارات
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العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في التربية والتعليم

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي للغات بقابس
جامعة قابس



التربية والتعليم

50477

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين
جامعة قابس



التربية والتعليم

54477

المعهد العالي للفنون و الحرف
بتطاوين
جامعة قابس



التربية والتعليم

56477

المعهد العالي للعلوم االجتماعية
والتربية بقفصة
جامعة قفصة



التربية والتعليم

60477

 3سنوات (امد)
السّن القصةى  21سنة في غرة أكنوبر
شعبة تتطلب اختبارا

اإلجازة في التدخل االجتماعي
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بتوزر
جامعة قفصة



التربية والتعليم

63477

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
االنسانيات بسبيطلة
جامعة القيروان



التربية والتعليم

73477

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة
جامعة جندوبة



التربية والتعليم

80477

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بالكاف
جامعة جندوبة



التربية والتعليم

82477

المعهد الوطني للشغل والدراسات
اإلجتماعية بتونس
جامعة قرطاج



الوساطة العائلية

10548

مجموع
آخر موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+(AR+FR)/2

117.36

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

107.41

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

123.95

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

128.64

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

136.05

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

106.37

آداب

FG+(AR+FR)/2

111.95

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

78.92

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

116.56

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

119.61

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

133.24

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

107.04

آداب

FG+(AR+FR)/2

114.62

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

99.51

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

115.02

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

115.33

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

127.85

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

107.51

آداب

FG+(AR+FR)/2

113.43

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

94.97

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

119.61

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

116.91

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

136.58

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

108.55

آداب

FG+(AR+FR)/2

112.12

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

91.02

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

116.09

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

115.67

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

131.05

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

109.66

آداب

FG+(AR+FR)/2

115.32

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

104.6

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

122.87

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

124.04

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

135.11

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

114.07

آداب

FG+(AR+FR)/2

114.92

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

95.17

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

116.8

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

112.71

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

124.67

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

102.42

آداب

FG+(AR+FR)/2

117.13

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

86.48

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

123.04

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

115.02

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

132.41

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

102.28

آداب

FG+(HG+PH)/2

102.45

إقتصاد وتصرف

92.31

FG+(HG+PH)/2
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العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

اإلجازة في الصحافة
 3سنوات (امد)

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار
جامعة منوبة



الصحافة

10611

شعبة تتطلب اختبارا

اإلجازة في االتصال
 3سنوات (امد)
شعبة تتطلب اختبارا

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار
جامعة منوبة



االتصال

10612

مجموع
آخر موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

107.66

رياضيات

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

92.91

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

116.46

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

104.35

العلوم التقنية

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

121.07

علوم اإلعالمية

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

-

رياضة

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

138.12

آداب

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

99.94

رياضيات

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

101.71

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

108.82

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

94.99

العلوم التقنية

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

112.38

علوم اإلعالمية

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

81.45

رياضة

FG+(AR+ANG+F+PH)/4

146.55

من الضروري التأكد من ظهور وصل االستالم عند انتهاء تسجيل االختيارات

إذا قمت بتعمير عدد اختيارات أقل من  06فلن تقوم المنظومة
اإلعالمية للتوجيه الجامعي بتسجيل اختياراتك.
ينصح بتنويع االختيارات في مؤسسات جامعية مختلفة.
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السياحة والتنشيط والرياضة والتربية البدنية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في التنشيط السياحي
 3سنوات (امد)
تربية بدنية إجبارية

اإلجازة في الوساطة والتنشيط
 3سنوات (امد)
شعبة تتطلب اختبارا
تربية بدنية إجبارية

اإلجازة في علوم وتقنيات األنشطة
البدنية والرياضة ()

التخصصات

الرمز

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
االنسانيات بسبيطلة
جامعة القيروان



التنشيط السياحي

73440

المعهد العالي للتنشيط الشبابي
والثقافي ببئر الباي
جامعة تونس




التنشيط الشبابي
الوساطة والتنشيط الثقافي

10443

المعهد العالي للرياضة و التربية
البدنية بقصر السعيد
جامعة منوبة




التدريب الرياضي
التربية والحركية

10450

المعهد العالي للرياضة و التربية
البدنية بصفاقس
جامعة صفاقس




األنشطة البدنية المالئمة
التربية والحركية

40450

 3سنوات (امد)
عدد مادة التربية البدنية يساوي أو يفوق
 16من 20

المعهد العالي للرياضة و التربية
البدنية بقفصة
جامعة قفصة




التربية والحركية
الرياضة والصحة والرفاهة

60450

المعهد العالي للرياضة والتربية
البدنية بالكاف
جامعة جندوبة




التربية والحركية
التسيير الرياضي

82450

االجازة في السياحة

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي
الظريف
جامعة قرطاج




االدارة والتصرف السياحي
دليل سياحي

10452

اإلجازة في الفندقة

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي
الظريف
جامعة قرطاج

شعبة تتطلب اختبارا

 3سنوات (امد)
شعبة تتطلب اختبارا

 3سنوات (امد)
شعبة تتطلب اختبارا




اإلدارة والتصرف في اإلطعام
اإلدارة والتصرف في االيواء

10453

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع آخر
موجه
2020

آداب

FG+(F+Ang+Spt)/3

98.59

رياضيات

FG+(F+Ang+Spt)/3

-

علوم تجريبية

FG+(F+Ang+Spt)/3

95.21

إقتصاد وتصرف

FG+(F+Ang+Spt)/3

101.79

العلوم التقنية

FG+(F+Ang+Spt)/3

-

علوم اإلعالمية

FG+(F+Ang+Spt)/3

97.65

رياضة

FG+(F+Ang+Spt)/3

102.02

آداب

FG+PH

106.57

رياضيات

FG+PH

87.29

علوم تجريبية

FG+PH

117.53

إقتصاد وتصرف

FG+PH

102.78

العلوم التقنية

FG+PH

113.87

علوم اإلعالمية

FG+PH

124.5

رياضة

FG+PH

98.59

آداب

FG+Spt

131.42

رياضيات

FG+Spt

128.1

علوم تجريبية

FG+Spt

150.1

إقتصاد وتصرف

FG+Spt

136.49

العلوم التقنية

FG+Spt

136.81

علوم اإلعالمية

FG+Spt

119.83

رياضة

FG+SVT

94.64

آداب

FG+Spt

123.37

رياضيات

FG+Spt

119.26

علوم تجريبية

FG+Spt

137.52

إقتصاد وتصرف

FG+Spt

127.08

العلوم التقنية

FG+Spt

150.28

علوم اإلعالمية

FG+Spt

110.02

رياضة

FG+SVT

80.27

آداب

FG+Spt

131.55

رياضيات

FG+Spt

126.28

علوم تجريبية

FG+Spt

132.39

إقتصاد وتصرف

FG+Spt

130.67

العلوم التقنية

FG+Spt

144.33

علوم اإلعالمية

FG+Spt

131.01

رياضة

FG+SVT

82.04

آداب

FG+Spt

128.84

رياضيات

FG+Spt

110.29

علوم تجريبية

FG+Spt

132.51

إقتصاد وتصرف

FG+Spt

128.2

العلوم التقنية

FG+Spt

134.6

علوم اإلعالمية

FG+Spt

119.12

رياضة

FG+SVT

75.59

آداب

FG+(F+ANG)/2

106.98

رياضيات

FG+(F+ANG)/2

105.85

علوم تجريبية

FG+(F+ANG)/2

119.58

إقتصاد وتصرف

FG+(F+ANG)/2

87.32

العلوم التقنية

FG+(F+ANG)/2

121.77

علوم اإلعالمية

FG+(F+ANG)/2

101.49

رياضة

FG+(F+ANG)/2

109.82

آداب

FG+(F+ANG)/2

108.74

رياضيات

FG+(F+ANG)/2

117.5

علوم تجريبية

FG+(F+ANG)/2

121.04

إقتصاد وتصرف

FG+(F+ANG)/2

86.42

العلوم التقنية

FG+(F+ANG)/2

121.33

علوم اإلعالمية

FG+(F+ANG)/2

130.05

رياضة

FG+(F+ANG)/2

103.88
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( )المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية
 تخضع عملية التوجيه إلى شعبة التربية البدنية إلى الشروط التالية :
 اعتماد معدل  16من  20في مادة التربية البدنية كشرط أساسي من ضمن الشروط الخاصة بعملية التوجيه
الجامعي.

 يتم تسجيل الطلبة الموجهين للدراسة بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية على إثر النجاح في االختبار الطبي
المعمق الذي يتعين على المترشح إجراؤه في أحد مراكز الطب وعلوم الرياضة القريب من مقر السكنى ،وال تعتبر

عملية التوجيه الجامعي نهائبة إال بعد استظهار المترشح إثر الفحص الطبي لشهادة طبية تأهيلية لاللتحاق بالمعهد
العالي للرياضة والتربية البدنية من أحد مراكز الطب وعلوم الرياضة.
 يتولى كل مركز وطني أو جهوي للطب وعلوم الرياضة بمجة مواعيد الفحوصات الطبية التأهيلية لفائدة الطلبة المترشحين
للتسجيل بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية في الفترة الممتدة بين  02أوت  06سبتمبر .2021
 على كل طالب مترشح لاللتحاق بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية أخذ موعد للفحص الطبي التأهيلي عن طري
االتصال هاتفيا مسبقا (أنظر الجدول أسفله) بالمركز الوطني أو الجهوي للطب وعلوم الرياضة القريب من مقر السكنى
كما ندعوا المترشحين لالستضهار يوم اجراء الفحص بـ::
 مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية (ونسخة منها).
 صورة شمسية حديثة العهد (أقل من  03أشهر).
 الملف الصحي المدرسي مع نسخة منه.

 مبل أربعة وعشرون دينا ار (24د) تدفع كمعلوم إجراء الفحص الطبي مباشرة لدى وكيل المقابيض للمركز المعني.
هامة:
مالحظات ّ

 ضرورة اإللتزام بتطبيق البروتوكول الصحي :وضع كمامة تغطي األنف والفم والذقن قبل الدخول إلى المركز وذلك فيإطار التوقي من العدوى بفيروس كورونا.

 -إحترام التباعد ( 1.5م على األقل).

 عدم حضور الطالب إلى أي مركز في الموعد المحدد له إن ظهرت عليه عوارض مرضية مشتبه باإلصابة بكوفيد –19وسيتم تحديد موعد آخر للفحص الطبي التأهيلي بعد تعافيه.
(حمى ،صداع ،ضيق تنفس ،سعال ،عطس)....
ّ
 وفي ما يلي أرقام المراكز المبينة بالجدول:
مركز الطب
وعلوم الرياضة

وعلوم الرياضة

شارع محمد علي عقيد – المنزه

71 237 277

(رقم المكتب )313/385

71 237 977

طريق بوليفة  -الكاف 7100

78 285 772

قفصة

نابل

شارع الطيب المهيري  8000نابل

72 237 076

القيروان

شارع فاس  3100القيروان

قابس

نهج الواحة سانية الباي قابس البالد 6100

75 222 977

المنستير

المركب الرياضي البلدي  5060المنستير

طريق المطار كلم  - 3صفاقس

74 680 352

تونس
الكاف

صفاقس

كما

العنوان

رقم الهاتف

مركز الطب

العنوان

رقم الهاتف

سوسة

القاعة المغطاة الحي األولمبي  4000سوسة

73 239 454

طريق توزر كلم  - 2قفصة 2100

76 200 530
77 238 270
73 466 866
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الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة
جامعة سوسة

التخصصات



الفسيفساء والمساحات المزخرفة

الرمز

30162

اإلجازة في المحافظة على
الممتلكات الثقافية و ترميمها
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس
جامعة قابس

المعهدالعالي للفن المسرحي بتونس
جامعة تونس

اإلجازة في المسرح و فنون
العرض



الحجارة المصقولة

50162




فن الممثل
مسرح الناشئة والوساطة
المسرحية
فنون مسرح العرائس

10200



 3سنوات (امد)
شعبة تتطلب اختبارا

اإلجازة في الموسيقى و العلوم
الموسيقية
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للموسيقى و المسرح
بالكاف
جامعة جندوبة




فن الممثل
مسرح الطفل

82200

المعهد العالي للموسيقى بتونس
جامعة تونس




الموسيقى واألداء
الموسيقى والعلوم الموسيقية

10201

المعهد العالي للموسيقى بسوسة
جامعة سوسة




الموسيقى واألداء
الموسيقى والعلوم الموسيقية

30201

شعبة تتطلب اختبارا

المعهد العالي للموسيقى بصفاقس
جامعة صفاقس




الموسيقى واألداء
الموسيقى والعلوم الموسيقية

40201

نوع البكالوريا

مجموع آخر
موجه
2020

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+(F+HG)/2

101.76

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

94.02

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

89.53

العلوم التقنية

FG+F

100.74

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+(F+HG)/2

88.67

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

-

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

-

العلوم التقنية

FG+F

-

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+PH

103.02

رياضيات

FG+PH

98.36

علوم تجريبية

FG+PH

102.76

إقتصاد وتصرف

FG+PH

92.87

العلوم التقنية

FG+PH

93.69

علوم اإلعالمية

FG+PH

98.68

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

98.01

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

89.36

إقتصاد وتصرف

FG+PH

82.37

العلوم التقنية

FG+PH

93.07

علوم اإلعالمية

FG+PH

90.69

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

85.27

رياضيات

FG+PH

107.35

علوم تجريبية

FG+PH

109.61

إقتصاد وتصرف

FG+PH

80.92

العلوم التقنية

FG+PH

96.79

علوم اإلعالمية

FG+PH

92.87

رياضة

FG+PH

131.98

آداب

FG+PH

100.75

رياضيات

FG+PH

100.09

علوم تجريبية

FG+PH

98.3

إقتصاد وتصرف

FG+PH

84.76

العلوم التقنية

FG+PH

94.8

علوم اإلعالمية

FG+PH

79.29

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

80.85

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

95.16

إقتصاد وتصرف

FG+PH

76.63

العلوم التقنية

FG+PH

91.99

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-
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الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس
جامعة قابس

اإلجازة في الموسيقى و العلوم
الموسيقية
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة
جامعة قفصة





التخصصات

الرمز

الموسيقى والعلوم الموسيقية

50201

الموسيقى والعلوم الموسيقية

60201

شعبة تتطلب اختبارا

اإلجازة في الفنون التشكيلية
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للموسيقى و المسرح
بالكاف
جامعة جندوبة



الموسيقى والعلوم الموسيقية

82201

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس
جامعة تونس







التصوير الفوتوغرافي
حفر
خزف
رسم
نحت

10202

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل
جامعة قرطاج








التصوير الفوتوغرافي
حفر
خزف
رسم
نحت
نسيج

22202

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة
جامعة سوسة








التصوير الفوتوغرافي
حفر
خزف
رسم
فنون وسائطية
نحت

30202

المعهد العالى للفنون و الحرف
بصفاقس
جامعة صفاقس









التصوير الفوتوغرافي
الفسيفساء
حفر
خزف
رسم
نحت
نسيج

40202

المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس
جامعة قابس






التصوير الفوتوغرافي
خزف
رسم
نحت

50202

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+PH

77.67

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

94.49

إقتصاد وتصرف

FG+PH

88.66

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

83.1

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

86.45

إقتصاد وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

89.22

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

-

إقتصاد وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

100.2

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

93.8

رياضيات

FG+PH

88.56

علوم تجريبية

FG+PH

111.85

إقتصاد وتصرف

FG+PH

98.69

العلوم التقنية

FG+PH

105.12

علوم اإلعالمية

FG+PH

81.29

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

90.12

رياضيات

FG+PH

99.93

علوم تجريبية

FG+PH

102.11

إقتصاد وتصرف

FG+PH

83.74

العلوم التقنية

FG+PH

93.75

علوم اإلعالمية

FG+PH

83.38

رياضة

FG+PH

93.32

آداب

FG+PH

95.02

رياضيات

FG+PH

105.25

علوم تجريبية

FG+PH

104.99

إقتصاد وتصرف

FG+PH

97.76

العلوم التقنية

FG+PH

106.93

علوم اإلعالمية

FG+PH

92.71

رياضة

FG+PH

96.66

آداب

FG+PH

79.25

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

90.83

إقتصاد وتصرف

FG+PH

78.67

العلوم التقنية

FG+PH

79.9

علوم اإلعالمية

FG+PH

80.98

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

82.27

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

89.82

إقتصاد وتصرف

FG+PH

72.78

العلوم التقنية

FG+PH

112.3

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

الفـهـــرس

رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في الفنون التشكيلية
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي للفنون و الحرف
بتطاوين
جامعة قابس




التصوير الفوتوغرافي
رسم

56202

المعهد العالي للفنون والحرف
بالقيروان
جامعة القيروان




خزف
نسيج

70202

المعهد العالي للفنون و الحرف
بالقصرين
جامعة القيروان



خزف

73202

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي
بوزيد
جامعة القيروان



خزف

75202

المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة
جامعة جندوبة




التصوير الفوتوغرافي
خزف

86202

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس
جامعة تونس




سينوغرافيا
هندسة داخلية

10207

اإلجازة في تصميم الفضاء
 3سنوات (امد)

المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات
التصميم
جامعة منوبة




سينوغرافيا
هندسة داخلية

11207

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+PH

77.49

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

-

إقتصاد وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

78.07

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

91.57

إقتصاد وتصرف

FG+PH

81.17

العلوم التقنية

FG+PH

84.31

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

84.9

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

-

إقتصاد وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

90.78

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

102.48

إقتصاد وتصرف

FG+PH

86.87

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

74.83

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

86.84

إقتصاد وتصرف

FG+PH

80.13

العلوم التقنية

FG+PH

87.75

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

118.89

رياضيات

FG+PH

126.29

علوم تجريبية

FG+PH

147.36

إقتصاد وتصرف

FG+PH

115.62

العلوم التقنية

FG+PH

119.3

علوم اإلعالمية

FG+PH

112.28

رياضة

FG+PH

148.71

آداب

FG+PH

119.3

رياضيات

FG+PH

117

علوم تجريبية

FG+PH

143.87

إقتصاد وتصرف

FG+PH

116.38

العلوم التقنية

FG+PH

120.85

علوم اإلعالمية

FG+PH

114.42

رياضة

FG+PH

141.86
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رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل
جامعة قرطاج



هندسة داخلية

22207

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة
جامعة سوسة



هندسة داخلية

30207

المعهد العالي للفنون و الحرف
بالمهدية
جامعة المنستير




سينوغرافيا
هندسة داخلية

36207

المعهد العالى للفنون و الحرف
بصفاقس
جامعة صفاقس



هندسة داخلية

40207

اإلجازة في تصميم الفضاء
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس
جامعة قابس



هندسة داخلية

50207

المعهد العالي للفنون و الحرف
بتطاوين
جامعة قابس



هندسة داخلية

56207

المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة
جامعة قفصة



هندسة داخلية

60207

المعهد العالي للفنون والحرف
بالقيروان
جامعة القيروان



هندسة داخلية

70207

نوع البكالوريا

مجموع آخر
موجه
2020

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+PH

107.69

رياضيات

FG+PH

105.21

علوم تجريبية

FG+PH

126.62

إقتصاد وتصرف

FG+PH

104.53

العلوم التقنية

FG+PH

114.26

علوم اإلعالمية

FG+PH

100.57

رياضة

FG+PH

122.26

آداب

FG+PH

118.21

رياضيات

FG+PH

113.55

علوم تجريبية

FG+PH

143.96

إقتصاد وتصرف

FG+PH

109.04

العلوم التقنية

FG+PH

116.13

علوم اإلعالمية

FG+PH

91.12

رياضة

FG+PH

100.61

آداب

FG+PH

109.47

رياضيات

FG+PH

107.33

علوم تجريبية

FG+PH

117.1

إقتصاد وتصرف

FG+PH

102.58

العلوم التقنية

FG+PH

109.97

علوم اإلعالمية

FG+PH

96.23

رياضة

FG+PH

116.35

آداب

FG+PH

106.89

رياضيات

FG+PH

100.87

علوم تجريبية

FG+PH

129.88

إقتصاد وتصرف

FG+PH

118.67

العلوم التقنية

FG+PH

106.76

علوم اإلعالمية

FG+PH

77.26

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

102.35

رياضيات

FG+PH

95.36

علوم تجريبية

FG+PH

114.36

إقتصاد وتصرف

FG+PH

94.93

العلوم التقنية

FG+PH

95.01

علوم اإلعالمية

FG+PH

82.3

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

107.63

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

116.08

إقتصاد وتصرف

FG+PH

81.42

العلوم التقنية

FG+PH

104.8

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

104.72

رياضيات

FG+PH

88.86

علوم تجريبية

FG+PH

109.88

إقتصاد وتصرف

FG+PH

80.03

العلوم التقنية

FG+PH

83.43

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

101.46

رياضيات

FG+PH

84.35

علوم تجريبية

FG+PH

97.39

إقتصاد وتصرف

FG+PH

87.12

العلوم التقنية

FG+PH

93.4

علوم اإلعالمية

FG+PH

88.66

رياضة

FG+PH

-
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رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للفنون والحرف
بسيدي بوزيد
جامعة القيروان

التخصصات



هندسة داخلية

الرمز

75207

اإلجازة في تصميم الفضاء
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة
جامعة جندوبة



هندسة داخلية

86207

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس
جامعة تونس



تصميم المنتوج

10208

المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات
التصميم
جامعة منوبة




تصميم المنتوج
تعليب

11208

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل
جامعة قرطاج



ثاث

22208

االجازة في تصميم المنتوج
 3سنوات (امد)

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة
جامعة سوسة



ابتكار صناعي

30208

المعهد العالي للموضة بالمنستير
جامعة المنستير





التصميم على االقمشة
التصميم وتنفيذ المالبس
تصميم مكمالت الموضة

34208

المعهد العالي للفنون و الحرف
بالمهدية
جامعة المنستير




ابتكار صناعي
مصوغ

36208

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+PH

96.43

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

103.43

إقتصاد وتصرف

FG+PH

79.26

العلوم التقنية

FG+PH

78.16

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

101.74

رياضيات

FG+PH

83.98

علوم تجريبية

FG+PH

112.63

إقتصاد وتصرف

FG+PH

85.81

العلوم التقنية

FG+PH

84.71

علوم اإلعالمية

FG+PH

87.97

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

110.08

رياضيات

FG+PH

123.95

علوم تجريبية

FG+PH

123.85

إقتصاد وتصرف

FG+PH

110.37

العلوم التقنية

FG+PH

105.94

علوم اإلعالمية

FG+PH

104.1

رياضة

FG+PH

119.96

آداب

FG+PH

102.64

رياضيات

FG+PH

101.29

علوم تجريبية

FG+PH

125.96

إقتصاد وتصرف

FG+PH

104.88

العلوم التقنية

FG+PH

96.05

علوم اإلعالمية

FG+PH

99.38

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

98.12

رياضيات

FG+PH

117.63

علوم تجريبية

FG+PH

117.48

إقتصاد وتصرف

FG+PH

82.51

العلوم التقنية

FG+PH

81.68

علوم اإلعالمية

FG+PH

75.84

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

107.87

رياضيات

FG+PH

92.95

علوم تجريبية

FG+PH

114.56

إقتصاد وتصرف

FG+PH

96.72

العلوم التقنية

FG+PH

100.96

علوم اإلعالمية

FG+PH

92.26

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

102.54

رياضيات

FG+PH

92.49

علوم تجريبية

FG+PH

115.67

إقتصاد وتصرف

FG+PH

99.19

العلوم التقنية

FG+PH

96.12

علوم اإلعالمية

FG+PH

78.59

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

97.99

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

99.13

إقتصاد وتصرف

FG+PH

88.33

العلوم التقنية

FG+PH

83.53

علوم اإلعالمية

FG+PH

76.2

رياضة

FG+PH

99.46

88

الفـهـــرس

رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

االجازة في تصميم المنتوج
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالى للفنون و الحرف
بصفاقس
جامعة صفاقس






ابتكار صناعي
ثاث
اكساء
التصميم وتنفيذ المالبس

40208

المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة
جامعة قفصة




ابتكار حرفي
ثاث

60208

المعهد العالي للفنون والحرف
بالقيروان
جامعة القيروان





ابتكار حرفي
ابتكار صناعي
مصوغ

70208

المعهد العالي للفنون و الحرف
بالقصرين
جامعة القيروان




ابتكار حرفي
ابتكار صناعي

73208

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي
بوزيد
جامعة القيروان




ابتكار صناعي
ثاث

75208

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس
جامعة تونس




إشهار خطي
فن تحريك الصورة

10209

االجازة في تصميم الصورة
 3سنوات (امد)

المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات
التصميم
جامعة منوبة




إشهار خطي
إشهار سمعي بصري

11209

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+PH

100.24

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

113.29

إقتصاد وتصرف

FG+PH

89.89

العلوم التقنية

FG+PH

84.64

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

94.61

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

-

إقتصاد وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

86.79

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

91.54

إقتصاد وتصرف

FG+PH

78.85

العلوم التقنية

FG+PH

89.81

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

79.92

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

-

إقتصاد وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

84.87

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

-

إقتصاد وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

107.66

رياضيات

FG+PH

112.46

علوم تجريبية

FG+PH

125.89

إقتصاد وتصرف

FG+PH

107.55

العلوم التقنية

FG+PH

99.03

علوم اإلعالمية

FG+PH

108.22

رياضة

FG+PH

98.25

آداب

FG+PH

107.68

رياضيات

FG+PH

115.76

علوم تجريبية

FG+PH

124.35

إقتصاد وتصرف

FG+PH

116.29

العلوم التقنية

FG+PH

104.18

علوم اإلعالمية

FG+PH

112.58

رياضة

FG+PH

-
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رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل
جامعة قرطاج




إشهار خطي
إشهار سمعي بصري

22209

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة
جامعة سوسة




إشهار خطي
إشهار سمعي بصري

30209

المعهد العالي للفنون و الحرف
بالمهدية
جامعة المنستير



إشهار خطي

36209

المعهد العالى للفنون و الحرف
بصفاقس
جامعة صفاقس



إشهار خطي

40209

االجازة في تصميم الصورة
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس
جامعة قابس




إشهار خطي
إشهار سمعي بصري

50209

المعهد العالي للفنون و الحرف
بتطاوين
جامعة قابس




إشهار خطي
إشهار سمعي بصري

56209

المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة
جامعة قفصة



إشهار خطي

60209

المعهد العالي للفنون والحرف
بالقيروان
جامعة القيروان



إشهار سمعي بصري

70209

نوع البكالوريا

مجموع آخر
موجه
2020

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+PH

103.78

رياضيات

FG+PH

99.89

علوم تجريبية

FG+PH

112.35

إقتصاد وتصرف

FG+PH

96.62

العلوم التقنية

FG+PH

93.26

علوم اإلعالمية

FG+PH

92.44

رياضة

FG+PH

121.66

آداب

FG+PH

110.26

رياضيات

FG+PH

101.5

علوم تجريبية

FG+PH

112.43

إقتصاد وتصرف

FG+PH

97.43

العلوم التقنية

FG+PH

100.2

علوم اإلعالمية

FG+PH

91.44

رياضة

FG+PH

115.83

آداب

FG+PH

102.3

رياضيات

FG+PH

105.68

علوم تجريبية

FG+PH

106.33

إقتصاد وتصرف

FG+PH

90.42

العلوم التقنية

FG+PH

88.37

علوم اإلعالمية

FG+PH

85

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

83.36

رياضيات

FG+PH

107.03

علوم تجريبية

FG+PH

105.55

إقتصاد وتصرف

FG+PH

88.14

العلوم التقنية

FG+PH

78.67

علوم اإلعالمية

FG+PH

86.85

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

97.68

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

94.46

إقتصاد وتصرف

FG+PH

79.03

العلوم التقنية

FG+PH

77.46

علوم اإلعالمية

FG+PH

92.22

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

94.81

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

99.6

إقتصاد وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

94.74

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

89.44

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

-

إقتصاد وتصرف

FG+PH

87.57

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

93.46

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

87.4

إقتصاد وتصرف

FG+PH

79.55

العلوم التقنية

FG+PH

75.74

علوم اإلعالمية

FG+PH

87.67

رياضة

FG+PH

-
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قــــائمة المجــاالت

الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي
بوزيد
جامعة القيروان

التخصصات



إشهار خطي

الرمز

75209

االجازة في تصميم الصورة
 3سنوات (امد)

االجازة في هندسة وتقنيات
الصوت
 3سنوات (امد)
شعبة تتطلب اختبارا

اإلجازة في هندسة الصوت
والتكنولوجيات الحديثة
 3سنوات (امد)
شعبة تتطلب اختبارا

المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة
جامعة جندوبة



المعهد العالي للموسيقى بسوسة
جامعة سوسة

المعهد العالي للموسيقى بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة
جامعة منوبة

إشهار خطي

86209



هندسة وتقنيات الصوت

30246



هندسة الصوت والتكنولوجيات
الحديثة

40247






االخراج
التركيب
الصوت
الصورة واإلضاءة

10265

اإلجازة في السينما والسمعي
البصري
 3سنوات (امد)
شعبة تتطلب اختبارا

اإلجازة في الفنون و الوسائط
 3سنوات (امد)

المعهد العالى للفنون و الحرف
بصفاقس
جامعة صفاقس



المساعدة على اإلخراج واإلنتاج

40265

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة
جامعة منوبة



تواصل تعددي الوسائط

10622

المعهد العالى للفنون و الحرف
بصفاقس
جامعة صفاقس



تواصل تعددي الوسائط

40622

المعهد العالي لإلعالمية و الملتيميديا
بقابس
جامعة قابس



تواصل تعددي الوسائط

50622

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+PH

90.53

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

92.32

إقتصاد وتصرف

FG+PH

89.06

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

98.28

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

95.78

إقتصاد وتصرف

FG+PH

84.95

العلوم التقنية

FG+PH

93.79

علوم اإلعالمية

FG+PH

91.07

رياضة

FG+PH

-

رياضيات

FG+Inf

-

علوم تجريبية

FG+Inf

83.13

العلوم التقنية

FG+Inf

99.75

علوم اإلعالمية

FG+TIC

88.73

رياضيات

FG+Inf

94.31

علوم تجريبية

FG+Inf

92.43

العلوم التقنية

FG+Inf

87.14

علوم اإلعالمية

FG+TIC

99.74

آداب

FG+PH

124.48

رياضيات

FG+PH

91.69

علوم تجريبية

FG+PH

145.18

إقتصاد وتصرف

FG+PH

120.38

العلوم التقنية

FG+PH

139.82

علوم اإلعالمية

FG+PH

122.22

آداب

FG+PH

108.2

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

114.88

إقتصاد وتصرف

FG+PH

93.6

العلوم التقنية

FG+PH

89.74

علوم اإلعالمية

FG+PH

95.1

آداب

FG+Inf

113.09

رياضيات

FG+Inf

93.53

علوم تجريبية

FG+Inf

120.11

إقتصاد وتصرف

FG+Inf

109.3

العلوم التقنية

FG+Inf

128.1

علوم اإلعالمية

FG+TIC

124.83

آداب

FG+Inf

108.5

رياضيات

FG+Inf

-

علوم تجريبية

FG+Inf

96.55

إقتصاد وتصرف

FG+Inf

85.21

العلوم التقنية

FG+Inf

104

علوم اإلعالمية

FG+TIC

94.25

آداب

FG+Inf

106.71

رياضيات

FG+Inf

-

علوم تجريبية

FG+Inf

88.74

إقتصاد وتصرف

FG+Inf

72.82

العلوم التقنية

FG+Inf

-

علوم اإلعالمية

FG+TIC

92.57
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قــــائمة المجــاالت

العلوم القانونية والعلوم السياسية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
جامعة تونس المنار




القانون الخاص
القانون العام

10301

كلية العلوم القانونية والسياسية
واالجتماعية بتونس
جامعة قرطاج




القانون الخاص
القانون العام

11301

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
جامعة سوسة




القانون الخاص
القانون العام

30301

اإلجازة في القانون
 3سنوات (امد)



اإلدارة وقانون المنازعات
اإلدارية
القانون الجبائي والمالي
القانون الخاص
القانون العام
القانون العدلي
قانون األعمال
قانون عقاري

40301

المعهد العالي للدراسات القانونية
بقابس
جامعة قابس





القانون الخاص
القانون العام
قانون عقاري

50301

المعهد العالي للدراسات القانونية
والسياسية بالقيروان
جامعة القيروان




القانون الخاص
القانون العام

70301

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية
والتصرف بجندوبة
جامعة جندوبة




القانون الخاص
القانون العام

80301

المعهد الوطني للشغل والدراسات
اإلجتماعية بتونس



قانون اجتماعي

10346

كلية الحقوق بصفاقس
جامعة صفاقس

اإلجازة في القانون االجتماعي
 3سنوات (امد)








مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+(AR+FR)/2

127.11

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

129.22

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

150.52

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

120.16

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

152.72

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

118.46

رياضة

FG+(AR+FR)/2

182.15

آداب

FG+(AR+FR)/2

136.25

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

153.6

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

164.04

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

121.48

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

142.36

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

132.68

رياضة

FG+(AR+FR)/2

164.81

آداب

FG+(AR+FR)/2

114.68

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

112.12

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

129.14

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

109.43

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

162.14

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

106.62

رياضة

FG+(AR+FR)/2

156.63

آداب

FG+(AR+FR)/2

104.97

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

96.66

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

111.27

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

99.64

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

125.94

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

97.79

رياضة

FG+(AR+FR)/2

147.05

آداب

FG+(AR+FR)/2

100.32

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

96.36

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

110.57

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

92.11

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

118.06

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

81.26

رياضة

FG+(AR+FR)/2

115.07

آداب

FG+(AR+FR)/2

102.61

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

92.13

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

109.03

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

88.71

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

133.58

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

105.35

رياضة

FG+(AR+FR)/2

149.98

آداب

FG+(AR+FR)/2

107.68

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

86.01

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

110.74

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

88.26

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

118.56

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

99.39

رياضة

FG+(AR+FR)/2

138.32

آداب

FG+(AR+FR)/2

105.93

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

95.74
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قــــائمة المجــاالت

العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي للتصرف بتونس
جامعة تونس




اقتصاديات األعمال
الهندسة االقتصادية والمالية

10312

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية
والتجارية بتونس
جامعة تونس






اقتصاديات األعمال
التحليل والسياسة االقتصادية
الهندسة االقتصادية والمالية
نقد -مالية  -بنك -تأمين

11312

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
جامعة منوبة






اقتصاديات النقل واللوجستية
التجارة والمالية الدولية
الهندسة االقتصادية والمالية
نقد -مالية -بنك  -تأمين

12312

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بتونس
جامعة تونس المنار






التجارة والمالية الدولية
التحليل والسياسة االقتصادية
الهندسة االقتصادية والمالية
نقد-مالية-بنك-تأمين

13312



التحليل والسياسة االقتصادية:
اقتصاد الشغل

14312

المعهد العالي للتصرف ببنزرت
جامعة قرطاج



الهندسة االقتصادية والمالية

20312

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بنابل
جامعة قرطاج





التجارة والمالية الدولية
نقد-مالية-بنك-تأمين
التحليل والسياسة االقتصادية

22312

المعهد العالي للتصرف بسوسة
جامعة سوسة



نقد-مالية-بنك-تأمين

30312

معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة
جامعة سوسة



نقد-مالية-بنك-تأمين

31312

المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة
جامعة سوسة



نقد-مالية-بنك-تأمين

32312

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بسوسة
جامعة سوسة







اقتصاديات األعمال
التجارة والمالية الدولية
التحليل والسياسة االقتصادية
الهندسة االقتصادية والمالية
نقد-مالية-بنك-تأمين

33312

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بالمهدية
جامعة المنستير






اقتصاديات األعمال
التجارة والمالية الدولية
الهندسة االقتصادية والمالية
نقد-مالية-بنك-تأمين

36312

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بصفاقس
جامعة صفاقس








اقتصاديات األعمال
اقتصاديات النقل واللوجستية
التجارة والمالية الدولية
التحليل والسياسة االقتصادية
الهندسة االقتصادية والمالية
نقد-مالية-بنك-تأمين

40312

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس
جامعة صفاقس






اقتصاديات األعمال
اقتصاديات النقل واللوجستية
الهندسة االقتصادية والمالية
نقد-مالية-بنك-تأمين

41312

المعهد العالي الدارة االعمال بصفاقس
جامعة صفاقس




اقتصاديات األعمال
التحليل والسياسة االقتصادية

42312

معهد الدراسات العليا التجارية
بصفاقس
جامعة صفاقس



الهندسة االقتصادية والمالية

43312

المعهد الوطني للشغل والدراسات
االجتماعية بتونس
جامعة قرطاج

االجازة في العلوم االقتصادية
 3سنوات (امد)

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+M

156.8

علوم تجريبية

FG+M

162.55

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

120.77

رياضيات

FG+M

115.16

علوم تجريبية

FG+M

140.92

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

105.99

رياضيات

FG+M

126.61

علوم تجريبية

FG+M

142.27

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

110.06

رياضيات

FG+M

123.87

علوم تجريبية

FG+M

137.72

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

108.81

رياضيات

FG+M

102.5

علوم تجريبية

FG+M

120.57

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

99.1

رياضيات

FG+M

114.77

علوم تجريبية

FG+M

111.1

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

103.61

رياضيات

FG+M

102.11

علوم تجريبية

FG+M

115.33

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

92.67

رياضيات

FG+M

134.62

علوم تجريبية

FG+M

147.29

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

105.35

رياضيات

FG+M

152.23

علوم تجريبية

FG+M

187.23

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

115.75

رياضيات

FG+M

104.08

علوم تجريبية

FG+M

115.72

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

94.4

رياضيات

FG+M

103.84

علوم تجريبية

FG+M

120.79

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

93.1

رياضيات

FG+M

97.38

علوم تجريبية

FG+M

112.51

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

88.85

رياضيات

FG+M

83.41

علوم تجريبية

FG+M

84.43

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

75.44

رياضيات

FG+M

87.63

علوم تجريبية

FG+M

101.19

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

72.99

رياضيات

FG+M

88.93

علوم تجريبية

FG+M

98.84

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

74.97

رياضيات

FG+M

153.1

علوم تجريبية

FG+M

124.71

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

88.48
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قــــائمة المجــاالت

العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

االجازة في العلوم االقتصادية
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي للتصرف بقابس
جامعة قابس





التجارة والمالية الدولية
التحليل والسياسة االقتصادية
نقد-مالية-بنك-تأمين

50312

المعهد العالي إلدارة المؤسسات
بقفصة
جامعة قفصة




اقتصاديات األعمال
نقد-مالية-بنك-تأمين

60312

المعهد العالي لإلعالمية و التصرف
بالقيروان
جامعة القيروان




الهندسة االقتصادية والمالية
نقد-مالية-بنك-تأمين

70312

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية
والتصرف بجندوبة
جامعة جندوبة






اقتصاديات األعمال
التجارة والمالية الدولية
التحليل والسياسة االقتصادية
نقد-مالية-بنك-تأمين

80312

المعهد العالي للتصرف بتونس
جامعة تونس







إدارة األعمال
التسويق
التصرف في الموارد البشرية
المالية
المحاسبة

10318

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية
والتجارية بتونس
جامعة تونس







إدارة األعمال
التسويق
التصرف في الموارد البشرية
المالية
المحاسبة

11318

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
جامعة منوبة





إدارة األعمال
التسويق
المالية

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بتونس
جامعة تونس المنار






إدارة األعمال
التسويق
المالية
المحاسبة

معهد الدراسات التجارية العليا
بقرطاج
جامعة قرطاج






إدارة األعمال
التسويق
المالية
المحاسبة

14318

المعهد العالي للمحاسبة و إدارة
المؤسـسات بمنوبة
جامعة منوبة






إدارة األعمال
التصرف في الموارد البشرية
المالية
المحاسبة

15318



ادارة اعمال منظمات االقتصاد
االجتماعي والتضامني
التصرف في الموارد البشرية

16318





المحاسبة
المالية
التصرف اللوجستي واإلنتاج
التسويق
إدارة األعمال

20318

اإلجازة في علوم التصرف
 3سنوات (امد)

المعهد الوطني للشغل والدراسات
اإلجتماعية بتونس
جامعة قرطاج

المعهد العالي للتصرف ببنزرت
جامعة قرطاج





12318

13318

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+M

83.37

علوم تجريبية

FG+M

104.39

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

72.37

رياضيات

FG+M

100.49

علوم تجريبية

FG+M

92.99

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

81.54

رياضيات

FG+M

80.09

علوم تجريبية

FG+M

105.64

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

73.01

رياضيات

FG+M

102.26

علوم تجريبية

FG+M

96.39

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

71.83

رياضيات

FG+M

156.43

علوم تجريبية

FG+M

167.08

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

137.56

العلوم التقنية

FG+M

153.7

علوم اإلعالمية

FG+M

125.31

رياضيات

FG+M

153.72

علوم تجريبية

FG+M

163.16

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

133.03

العلوم التقنية

FG+M

155.65

علوم اإلعالمية

FG+M

129.59

رياضيات

FG+M

141.04

علوم تجريبية

FG+M

148.68

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

120.48

العلوم التقنية

FG+M

147.03

علوم اإلعالمية

FG+M

119.55

رياضيات

FG+M

134.52

علوم تجريبية

FG+M

146.52

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

121.3

العلوم التقنية

FG+M

141.58

علوم اإلعالمية

FG+M

124.2

رياضيات

FG+M

173.02

علوم تجريبية

FG+M

180.86

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

148.98

العلوم التقنية

FG+M

175.24

علوم اإلعالمية

FG+M

133.51

رياضيات

FG+M

136.96

علوم تجريبية

FG+M

150.46

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

119.93

العلوم التقنية

FG+M

136.06

علوم اإلعالمية

FG+M

116.31

رياضيات

FG+M

124.58

علوم تجريبية

FG+M

132.01

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

110.88

العلوم التقنية

FG+M

128.31

علوم اإلعالمية

FG+M

109.35

رياضيات

FG+M

123.5

علوم تجريبية

FG+M

134.2

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

113.6

العلوم التقنية

FG+M

128.54

علوم اإلعالمية

FG+M

108.13
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رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بنابل
جامعة قرطاج







المحاسبة
المالية
التصرف في الموارد البشرية
التسويق
إدارة األعمال

22318

المعهد العالى للتصرف بسوسة
جامعة سوسة






إدارة األعمال
التسويق
المالية
المحاسبة

30318

معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة
جامعة سوسة







إدارة األعمال
التسويق
التصرف اللوجستي واإلنتاج
المالية
المحاسبة

31318

المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة
جامعة سوسة




المالية
المحاسبة

32318

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بسوسة
جامعة سوسة






إدارة األعمال
التسويق
المالية
المحاسبة

33318

اإلجازة في علوم التصرف
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للموضة بالمنستير
جامعة المنستير



التسويق

34318

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بالمهدية
جامعة المنستير






إدارة األعمال
التسويق
المالية
المحاسبة

36318

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بصفاقس
جامعة صفاقس








إدارة األعمال
التسويق
التصرف اللوجستي واإلنتاج
التصرف في الموارد البشرية
المالية
المحاسبة

40318

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس
جامعة صفاقس







إدارة األعمال
التسويق
التصرف في الموارد البشرية
المالية
المحاسبة

41318

المعهد العالي الدارة االعمال بصفاقس
جامعة صفاقس






إدارة األعمال
التسويق
المالية
المحاسبة

42318

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+M

112.87

علوم تجريبية

FG+M

120.62

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

102.24

العلوم التقنية

FG+M

120.2

علوم اإلعالمية

FG+M

101.47

رياضيات

FG+M

126.82

علوم تجريبية

FG+M

148.4

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

114.96

العلوم التقنية

FG+M

133.74

علوم اإلعالمية

FG+M

108.14

رياضيات

FG+M

147.57

علوم تجريبية

FG+M

167.14

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

131.09

العلوم التقنية

FG+M

157.78

علوم اإلعالمية

FG+M

107.05

رياضيات

FG+M

108.35

علوم تجريبية

FG+M

124.12

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

106.97

العلوم التقنية

FG+M

122.97

علوم اإلعالمية

FG+M

97.88

رياضيات

FG+M

109.34

علوم تجريبية

FG+M

128.07

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

103.53

العلوم التقنية

FG+M

128.2

علوم اإلعالمية

FG+M

104.41

رياضيات

FG+M

101.06

علوم تجريبية

FG+M

115.11

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

98.03

العلوم التقنية

FG+M

126.02

علوم اإلعالمية

FG+M

100.15

رياضيات

FG+M

102.54

علوم تجريبية

FG+M

115.55

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

99.69

العلوم التقنية

FG+M

119.85

علوم اإلعالمية

FG+M

98.43

رياضيات

FG+M

101.18

علوم تجريبية

FG+M

116.85

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

96.18

العلوم التقنية

FG+M

114.29

علوم اإلعالمية

FG+M

89.39

رياضيات

FG+M

111.57

علوم تجريبية

FG+M

129.01

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

111.93

العلوم التقنية

FG+M

134.29

علوم اإلعالمية

FG+M

77.98

رياضيات

FG+M

98.47

علوم تجريبية

FG+M

111.95

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

92.72

العلوم التقنية

FG+M

120.81

علوم اإلعالمية

FG+M

100.72
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رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز






التسويق
التصرف في الموارد البشرية
المالية
المحاسبة

43318





إدارة األعمال
التسويق
التصرف اللوجستي واإلنتاج
المالية
المحاسبة

50318

المعهد العالي إلدارة المؤسسات
بقفصة
جامعة قفصة








إدارة األعمال
التسويق
التصرف اللوجستي واإلنتاج
التصرف في الموارد البشرية
المالية
المحاسبة

المعهد العالي لإلعالمية و التصرف
بالقيروان
جامعة القيروان






إدارة األعمال
التسويق
المالية
المحاسبة

70318

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية
والتصرف بجندوبة
جامعة جندوبة






إدارة األعمال
التسويق
المالية
المحاسبة

80318

المعهد الوطني للشغل والدراسات
اإلجتماعية بتونس
جامعة قرطاج



علوم الشغل

10347

المعهد العالي لألعمال بتونس
جامعة تونس







االقتصاد الدولي
التسويق
المالية
المحاسبة
تحليل األعمال

10377





إدارة األعمال
التصرف الصناعي
النقل والخدمات اللوجستية





إدارة األعمال
التصرف الصناعي
التصرف في الجودة ،الصحة،
السالمة والمحيط
النقل والخدمات اللوجستية




إدارة األعمال
النقل والخدمات اللوجستية

معهد الدراسات العليا التجارية
بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف بقابس
جامعة قابس



اإلجازة في علوم التصرف
 3سنوات (امد)

االجازة في علوم الشغل
 3سنوات (امد)

الباكالوريوس في إدارة األعمال
 4سنوات
شعبة تتطلب اختبارا

60318

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+M

علوم تجريبية

FG+M

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

94.47

العلوم التقنية

FG+M

132.94

علوم اإلعالمية

FG+M

95.91

رياضيات

FG+M

92.05

علوم تجريبية

FG+M

110.55

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

94.94

العلوم التقنية

FG+M

112.6

علوم اإلعالمية

FG+M

85.04

رياضيات

FG+M

84.5

علوم تجريبية

FG+M

103.04

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

72.63

العلوم التقنية

FG+M

107.67

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

88.26

علوم تجريبية

FG+M

104.37

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

90.32

العلوم التقنية

FG+M

106.17

علوم اإلعالمية

FG+M

93.33

رياضيات

FG+M

79.64

علوم تجريبية

FG+M

106.11

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

91.64

العلوم التقنية

FG+M

105.66

علوم اإلعالمية

FG+M

91.29

آداب

FG+HG

102.74

رياضيات

FG+PH

93.52

علوم تجريبية

FG+PH

113.25

إقتصاد وتصرف

FG+HG

93.55

العلوم التقنية

FG+PH

107.33

علوم اإلعالمية

FG+PH

92.35

رياضيات

FG +

إقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
برادس
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

اإلجازة في إدارة األعمال

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالشرقية

 3سنوات (امد)

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
ببنزرت
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية



11391

21391

128.74
140.43

علوم تجريبية

10391

مجموع آخر
موجه
2020

)Max((Ang-15),0)+Max((M-12),0

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

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

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

155.02
159.14
163.37
135.19

رياضيات

FG+M

131.96

علوم تجريبية

FG+M

143.31

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

116.43

العلوم التقنية

FG+M

138.3

علوم اإلعالمية

FG+M

116.84

رياضيات

FG+M

128.42

علوم تجريبية

FG+M

136.43

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

109.26

العلوم التقنية

FG+M

135.72

علوم اإلعالمية

FG+M

123.82

رياضيات

FG+M

115.57

علوم تجريبية

FG+M

125.24

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

104.35

العلوم التقنية

FG+M

115.75

علوم اإلعالمية

FG+M

109.52
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رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بنابل

التخصصات

الرمز




التصرف الصناعي
التصرف في الجودة والصحة
والسالمة والمحيط

22391




التصرف الصناعي
التصرف في الجودة والصحة
والسالمة والمحيط



إدارة األعمال

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بزغوان
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بسوسة

24391

30391

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالمهدية



التصرف الصناعي

36391

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بصفاقس
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

اإلجازة في إدارة األعمال






إدارة األعمال
التصرف الصناعي
التصرف في الجودة والصحة
والسالمة والمحيط
النقل والخدمات اللوجستية

40391

 3سنوات (امد)

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بجربة



إدارة األعمال

54391

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بمدنين



إدارة األعمال

55391

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بقبلي



إدارة األعمال

56391

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقفصة
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقيروان
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية




إدارة األعمال
التصرف الصناعي



التصرف الصناعي

60391

70391

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+M

مجموع آخر
موجه
2020

99.85

علوم تجريبية

FG+M

122.47

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

99.08

العلوم التقنية

FG+M

117.73

علوم اإلعالمية

FG+M

100.46

رياضيات

FG+M

110.12

علوم تجريبية

FG+M

105.88

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

92.15

العلوم التقنية

FG+M

103.14

علوم اإلعالمية

FG+M

101.15

رياضيات

FG+M

116.55

علوم تجريبية

FG+M

124.76

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

106.2

العلوم التقنية

FG+M

160.57

علوم اإلعالمية

FG+M

108.21

رياضيات

FG+M

93.83

علوم تجريبية

FG+M

111.73

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

98.74

العلوم التقنية

FG+M

125.07

علوم اإلعالمية

FG+M

97.21

رياضيات

FG+M

94.55

علوم تجريبية

FG+M

111.6

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

91.11

العلوم التقنية

FG+M

121.85

علوم اإلعالمية

FG+M

116.36

رياضيات

FG+M

99.05

علوم تجريبية

FG+M

95.81

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

88.5

العلوم التقنية

FG+M

112.41

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

-

علوم تجريبية

FG+M

101.12

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

82.62

العلوم التقنية

FG+M

112.64

علوم اإلعالمية

FG+M

90.99

رياضيات

FG+M

94.74

علوم تجريبية

FG+M

85.89

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

78.17

العلوم التقنية

FG+M

101.21

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

108.42

علوم تجريبية

FG+M

109.83

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

65.99

العلوم التقنية

FG+M

111.53

علوم اإلعالمية

FG+M

99.38

رياضيات

FG+M

-

علوم تجريبية

FG+M

101.39

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

87.92

العلوم التقنية

FG+M

96.02

علوم اإلعالمية

FG+M

86.67
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رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقصرين

التخصصات



إدارة األعمال

الرمز

73391

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

اإلجازة في إدارة األعمال

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بالكاف

 3سنوات (امد)

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسليانة




إدارة األعمال
التصرف الصناعي



إدارة األعمال

82391

86391

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
برادس
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
ببنزرت




المالية االسالمية
تقنيات المحاسبة والمالية



تقنيات المحاسبة والمالية

10394

21394

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بنابل



تقنيات المحاسبة والمالية

22394

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االجازة في المحاسبة و المالية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بزغوان

 3سنوات (امد)

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
قصر هالل





تقنيات المحاسبة والمالية

تقنيات المحاسبة والمالية

24394

34394

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالمهدية



تقنيات المحاسبة والمالية

36394

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بصفاقس
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية



تقنيات المحاسبة والمالية

40394

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+M

مجموع آخر
موجه
2020

-

علوم تجريبية

FG+M

89.11

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

91.39

العلوم التقنية

FG+M

135.31

علوم اإلعالمية

FG+M

116.85

رياضيات

FG+M

96.16

علوم تجريبية

FG+M

99.54

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

84.21

العلوم التقنية

FG+M

103.67

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

87.25

علوم تجريبية

FG+M

99.93

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

85.11

العلوم التقنية

FG+M

104.92

علوم اإلعالمية

FG+M

75.99

رياضيات

FG+M

127.49

علوم تجريبية

FG+M

133.8

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

113.09

العلوم التقنية

FG+M

128.46

علوم اإلعالمية

FG+M

134.17

رياضيات

FG+M

107.63

علوم تجريبية

FG+M

120.31

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

108.25

العلوم التقنية

FG+M

116.22

علوم اإلعالمية

FG+M

108.79

رياضيات

FG+M

120.29

علوم تجريبية

FG+M

118.69

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

107.91

العلوم التقنية

FG+M

117.36

علوم اإلعالمية

FG+M

104.38

رياضيات

FG+M

105.89

علوم تجريبية

FG+M

102.75

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

96.6

العلوم التقنية

FG+M

118.62

علوم اإلعالمية

FG+M

89.81

رياضيات

FG+M

97.07

علوم تجريبية

FG+M

114.64

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

100.96

العلوم التقنية

FG+M

128.66

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

102.2

علوم تجريبية

FG+M

119.82

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

105.49

العلوم التقنية

FG+M

119.65

علوم اإلعالمية

FG+M

104.33

رياضيات

FG+M

115.13

علوم تجريبية

FG+M

110.88

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

97.2

العلوم التقنية

FG+M

119.94

علوم اإلعالمية

FG+M
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رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقابس

التخصصات



تقنيات المحاسبة والمالية

الرمز

50394

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بمدنين



تقنيات المحاسبة والمالية

55394

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بتطاوين



تقنيات المحاسبة والمالية

57394

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقيروان



تقنيات المحاسبة والمالية

70394

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االجازة في المحاسبة و المالية
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقصرين



تقنيات المحاسبة والمالية

73394

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بجندوبة



تقنيات المحاسبة والمالية

80394

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالكاف



تقنيات المحاسبة والمالية

82394

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بسليانة



تقنيات المحاسبة والمالية

86394

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
برادس
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية





التسويق الرقمي
تقنيات البيع
تقنيات التجارة الدولية

10396

االجازة في التجارة والتوزيع
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
ببنزرت
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية



التسويق الرقمي

21396

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+M

مجموع آخر
موجه
2020

97.06

علوم تجريبية

FG+M

112.43

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

103.21

العلوم التقنية

FG+M

106.58

علوم اإلعالمية

FG+M

98.67

رياضيات

FG+M

-

علوم تجريبية

FG+M

104.75

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

82.46

العلوم التقنية

FG+M

112.97

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

-

علوم تجريبية

FG+M

97.19

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

84.98

العلوم التقنية

FG+M

119.01

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

81.05

علوم تجريبية

FG+M

104.89

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

90.29

العلوم التقنية

FG+M

107.06

علوم اإلعالمية

FG+M

97.62

رياضيات

FG+M

-

علوم تجريبية

FG+M

98.09

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

98.97

العلوم التقنية

FG+M

111.87

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

96.1

علوم تجريبية

FG+M

102.21

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

89.38

العلوم التقنية

FG+M

90.38

علوم اإلعالمية

FG+M

87.92

رياضيات

FG+M

80.48

علوم تجريبية

FG+M

107.85

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

90.8

العلوم التقنية

FG+M

116.07

علوم اإلعالمية

FG+M

97.09

رياضيات

FG+M

96.26

علوم تجريبية

FG+M

108.64

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

89.29

العلوم التقنية

FG+M

120.93

علوم اإلعالمية

FG+M

97.81

رياضيات

FG+M

135.98

علوم تجريبية

FG+M

135.93

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

114.44

العلوم التقنية

FG+M

134.99

علوم اإلعالمية

FG+M

121.33

رياضيات

FG+M

111.4

علوم تجريبية

FG+M

118.8

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

101.02

العلوم التقنية

FG+M

116.72

علوم اإلعالمية

FG+M

106.19
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رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بنابل

التخصصات



التسويق الرقمي

الرمز

22396

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
قصر هالل
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالمهدية




التسويق الرقمي
تقنيات البيع



تقنيات البيع

34396

36396

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بصفاقس



تقنيات البيع

40396

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االجازة في التجارة والتوزيع
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بجربة



التسويق الرقمي

54396

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقيروان



تقنيات البيع

70396

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بجندوبة
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بسليانة




التسويق الرقمي
تقنيات البيع



تقنيات البيع

80396

86396

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+M

مجموع آخر
موجه
2020

115.77

علوم تجريبية

FG+M

117.23

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

105.4

العلوم التقنية

FG+M

128.56

علوم اإلعالمية

FG+M

116.76

رياضيات

FG+M

95.84

علوم تجريبية

FG+M

108.94

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

95.2

العلوم التقنية

FG+M

119.21

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

93.73

علوم تجريبية

FG+M

109.01

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

96.98

العلوم التقنية

FG+M

114.47

علوم اإلعالمية

FG+M

101.05

رياضيات

FG+M

93.49

علوم تجريبية

FG+M

108.48

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

86.69

العلوم التقنية

FG+M

120.55

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

89.93

علوم تجريبية

FG+M

100.05

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

89.01

العلوم التقنية

FG+M

104.78

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

-

علوم تجريبية

FG+M

95.53

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

82.54

العلوم التقنية

FG+M

98.95

علوم اإلعالمية

FG+M

91.54

رياضيات

FG+M

-

علوم تجريبية

FG+M

90.16

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

81.49

العلوم التقنية

FG+M

97.58

علوم اإلعالمية

FG+M

82.35

رياضيات

FG+M

-

علوم تجريبية

FG+M

115.53

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

74.81

العلوم التقنية

FG+M

112.23

علوم اإلعالمية

FG+M

-

إذا قمت بتعمير عدد اختيارات أقل من  06فلن تقوم المنظومة
اإلعالمية للتوجيه الجامعي بتسجيل اختياراتك.
ينصح بتنويع االختيارات في مؤسسات جامعية مختلفة.
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رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

االجازة في علوم الجيوماتيك
والتطبيقات
 3سنوات (امد)

اإلجازة في إعالمية التـصـرف
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز



الجيوماتيك المطبقة على التعمير
والتهيئة الترابية
الجيوماتيك المطبقة على علوم
األرض

10168

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة



الجيوماتيك المطبقة على علوم
األرض

60168

المعهد العالي للتصرف بتونس
جامعة تونس





الخدمات االلكترونية في األعمال
ذكاء األعمال
نظم معلومات في األعمال

10311

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية
والتجارية بتونس
جامعة تونس



الخدمات االلكترونية في األعمال

11311

المدرسة العليا لإلقتصاد الرقمي
بمنوبة
جامعة منوبة





الخدمات االلكترونية في األعمال
ذكاء األعمال
نظم معلومات في األعمال

12311

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بتونس
جامعة تونس المنار



ذكاء األعمال

13311

معهد الدراسات التجارية العليا
بقرطاج
جامعة قرطاج



ذكاء األعمال

14311

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار



المعهد العالي للتصرف ببنزرت
جامعة قرطاج



ذكاء األعمال

20311

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بنابل
جامعة قرطاج





نظم معلومات في األعمال
ذكاء األعمال
الخدمات االلكترونية في األعمال

22311

المعهد العالى للتصرف بسوسة
جامعة سوسة



ذكاء األعمال

30311

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بالمهدية
جامعة المنستير




الخدمات االلكترونية في األعمال
ذكاء األعمال

36311

نوع البكالوريا

مجموع آخر
موجه
2020

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+Info)/2

112.18

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

102.41

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

110.11

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

110.3

رياضيات

FG+(M+Info)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

76.43

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

89.52

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

-

رياضيات

FG+(M+Info)/2

160.06

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

157.62

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

129.24

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

174.47

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

140.3

رياضيات

FG+(M+Info)/2

138.35

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

139.69

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

104.21

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

135.26

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

119.05

رياضيات

FG+(M+Info)/2

149.59

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

139.12

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

110.74

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

162.36

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

131.33

رياضيات

FG+(M+Info)/2

138.43

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

134.49

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

110.49

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

149.78

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

126.83

رياضيات

FG+(M+Info)/2

177.3

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

175.07

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

149.99

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

189.9

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

149.09

رياضيات

FG+(M+Info)/2

124.26

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

123.56

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

105.46

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

135.59

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

112.47

رياضيات

FG+(M+Info)/2

118.58

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

118.23

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

96.52

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

138.45

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

110.99

رياضيات

FG+(M+Info)/2

130

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

131.39

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

110.7

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

150.28

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

112.6

رياضيات

FG+(M+Info)/2

110.99

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

110.16

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

94.74

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

129.06

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

107.52
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رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في إعالمية التـصـرف
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية
جامعة المنستير




الخدمات االلكترونية في األعمال
ذكاء األعمال

37311

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بصفاقس
جامعة صفاقس



نظم معلومات في األعمال

40311

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس
جامعة صفاقس



الخدمات االلكترونية في األعمال

41311

المعهد العالي الدارة االعمال بصفاقس
جامعة صفاقس




الخدمات االلكترونية في األعمال
ذكاء األعمال

42311

المعهد العالي للتصرف الصناعي
بصفاقس
جامعة صفاقس



ذكاء األعمال

44311

المعهد العالي للتصرف بقابس
جامعة قابس




الخدمات االلكترونية في األعمال
نظم معلومات في األعمال

50311

المعهد العالي إلدارة المؤسسات
بقفصة
جامعة قفصة



نظم معلومات في األعمال

60311

المعهد العالي لإلعالمية و التصرف
بالقيروان
جامعة القيروان



ذكاء األعمال

70311

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية
والتصرف بجندوبة
جامعة جندوبة





الخدمات االلكترونية في األعمال
ذكاء األعمال
نظم معلومات في األعمال

80311

اإلجازة في التصرف في
تكنولوجيات المعلومات واالتصال

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
في المواصالت بتونس



 3سنوات (امد)

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

التصرف في تكنولوجيات
المعلومات واإلتصاالت

10360

اإلجازة في الكيمياء

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار






التحاليل الفيزيائية والكيميائية
الكيمياء الدقيقة
بحث
كيمياء المواد

10501

المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات
البيئة ببرج السدرية
جامعة قرطاج



كيمياء البيئة

11501

 3سنوات (امد)

نوع البكالوريا

مجموع آخر
موجه
2020

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+Info)/2

113.77

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

114.48

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

96.89

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

133.36

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

109.14

رياضيات

FG+(M+Info)/2

112.47

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

110.32

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

81.5

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

124.33

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

91.16

رياضيات

FG+(M+Info)/2

104.64

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

103.43

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

87.68

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

116.85

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

87.29

رياضيات

FG+(M+Info)/2

94.61

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

99.41

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

66.46

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

116.15

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

86.93

رياضيات

FG+(M+Info)/2

114.42

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

102.92

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

90.21

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

135.47

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

100.73

رياضيات

FG+(M+Info)/2

88.54

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

83.73

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

70.88

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

108.82

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

84.31

رياضيات

FG+(M+Info)/2

115.2

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

83.13

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

79.96

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

103.87

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

79.05

رياضيات

FG+(M+Info)/2

93.41

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

101.64

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

74.31

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

119.65

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

95.97

رياضيات

FG+(M+Info)/2

92.67

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

93.78

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

75.99

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

106.63

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

93.13

رياضيات

FG+Inf

127.38

علوم تجريبية

FG+Inf

129.38

إقتصاد وتصرف

FG+Inf

106

علوم اإلعالمية

FG+Algo

120.31

رياضيات

FG+(M+SP)/2

112.54

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

112.24

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

129.68

رياضيات

FG+(M+SP)/2

97.85

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

90.18

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

96.36
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رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في الكيمياء
 3سنوات (امد)

اإلجازة في الفيزياء و الكيمياء
 3سنوات (امد)

اإلجازة في الفيزياء
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج





الكيمياء الدقيقة
الكيمياء الصناعية
بحث

20501

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا
بحمام سوسة
جامعة سوسة




رسكلة وتثمين النفايات
بحث

30501

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير






كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس







الكيمياء الطبية والمواد الطبيعية
بحث
كيمياء الماء والبيئة
كيمياء المواد
اللف والتغليف
المواد البوليمرية
بحث
مواد التجميل والروائح والعطور
مواد البناء والخزف والبلور

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس




بحث
كيمياء المواد

50501

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة



بحث

60501

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار



فيزياء وكيمياء

10502

المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات
البيئة ببرج السدرية
جامعة قرطاج



فيزياء وكيمياء

11502

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج



فيزياء وكيمياء

20502

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير



فيزياء وكيمياء

34502

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس



فيزياء وكيمياء

40502

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد
جامعة القيروان



فيزياء وكيمياء

75502

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار




الفيزياء
الفيزياء الرقمية

10503

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج



فيزياء االستشعار

20503

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا
بحمام سوسة
جامعة سوسة



الفيزياء

30503

34501

40501

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير



الفيزياء

34503

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس



الفيزياء

40503

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+SP)/2

95.84

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

95.77

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

107.97

رياضيات

FG+(M+SP)/2

84.04

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

81.83

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

121.33

رياضيات

FG+(M+SP)/2

81.51

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

99.09

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

110.95

رياضيات

FG+(M+SP)/2

90.26

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

83.98

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

129.21

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82.98

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

79.69

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

93.13

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

90.37

رياضيات

FG+(M+SP)/2

115.19

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

113.15

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

134.71

رياضيات

FG+(M+SP)/2

88.55

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

96.25

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

177.45

رياضيات

FG+(M+SP)/2

90.16

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

90.09

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

117.9

رياضيات

FG+(M+SP)/2

95.54

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

97.63

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

117.58

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

81.24

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

125.48

رياضيات

FG+(M+SP)/2

95.41

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

81.95

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

81.95

رياضيات

FG+(M+SP)/2

104.5

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

100.02

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

122.37

رياضيات

FG+(M+SP)/2

80.26

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82.61

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

147.56

رياضيات

FG+(M+SP)/2

85.78

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

91.87

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

132.63

رياضيات

FG+(M+SP)/2

96.27

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82.47

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

115.81

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

85.34

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

101.63

103

الفـهـــرس

رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في الفيزياء
 3سنوات (امد)

اإلجازة في الفيزياء و الطاقة
 3سنوات (امد)

االٍجازة في الرياضيات التطبيقية
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس



الفيزياء

50503

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة



الفيزياء

60503

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار



الفيزياء والطاقة

10504

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج



الفيزياء والطاقة

20504

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا
بحمام سوسة
جامعة سوسة



الطاقة المتجددة

30504

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير



الفيزياء والطاقة

34504

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس



النظم الطاقية

40504

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة



الفيزياء والطاقة

60504

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار



علم البيانات

10505

المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات
البيئة ببرج السدرية
جامعة قرطاج



االحصاء البيئي

11505

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير



الرياضيات التطبيقية

34505

المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات
بالمنستير
جامعة المنستير



الرياضيات التطبيقية

35505

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس






الرياضيات التطبيقية
األكتوارية والتأمين
التحسين والبحث في العمليات
النمذجة والمحاكاة

40505

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة



الرياضيات المالية

60505

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية
واإلعالمية بالقيروان
جامعة القيروان



الرياضيات التطبيقية

70505

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

81.1

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

107.5

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

114.07

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

110.28

رياضيات

FG+(M+SP)/2

103.86

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

110.63

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

116.72

رياضيات

FG+(M+SP)/2

91.33

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

90.04

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

102.39

رياضيات

FG+(M+SP)/2

87.98

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

107.91

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

114.21

رياضيات

FG+(M+SP)/2

79.71

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

96.12

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

106.62

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

80.34

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

97.61

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82.53

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

81.21

رياضيات

FG+M

106.21

علوم تجريبية

FG+M

109.32

العلوم التقنية

FG+M

130.05

علوم اإلعالمية

FG+M

117.95

رياضيات

FG+M

96.09

علوم تجريبية

FG+M

89.77

العلوم التقنية

FG+M

102.24

علوم اإلعالمية

FG+M

113.71

رياضيات

FG+M

94.24

علوم تجريبية

FG+M

95.92

العلوم التقنية

FG+M

105.56

علوم اإلعالمية

FG+M

99.7

رياضيات

FG+M

96.53

علوم تجريبية

FG+M

80.94

العلوم التقنية

FG+M

106.76

علوم اإلعالمية

FG+M

95.46

رياضيات

FG+M

93.92

علوم تجريبية

FG+M

80.46

العلوم التقنية

FG+M

88.33

علوم اإلعالمية

FG+M

90.32

رياضيات

FG+M

-

علوم تجريبية

FG+M

93.5

العلوم التقنية

FG+M

88.48

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

102.41

علوم تجريبية

FG+M

86.75

العلوم التقنية

FG+M

95.71

علوم اإلعالمية

FG+M

99.91
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في الرياضيات
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار



الرياضيات واإلعالمية

10507

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج




الرياضيات
الرياضيات واإلعالمية

20507

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا
بحمام سوسة
جامعة سوسة




الرياضيات
الرياضيات واإلعالمية

30507

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير



الرياضيات

34507

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس



الرياضيات

40507

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس




الرياضيات
الرياضيات واإلعالمية

50507

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة



الرياضيات

60507



البيولوجيا الجزيئية والخلوية

10509




البيولوجيا الجزيئية والخلوية
بيولوجيا المجموعات واألنظمة

11509



البيولوجيا الجزيئية والخلوية

20509

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير
جامعة المنستير



البيولوجيا الجزيئية والخلوية

34509

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس



البيولوجيا الجزيئية والخلوية

40509

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس



البيولوجيا الجزيئية والخلوية

50509

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة




البيولوجيا الجزيئية والخلوية
بيولوجيا المجموعات واألنظمة

60509

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
جامعة جندوبة



البيولوجيا الجزيئية والخلوية

84509





الموارد الجيولوجية الطاقية
الموارد الجيولوجية والمحيط
جيولوجيا األشغال الكبرى
والمنشآت
علوم وتقنيات الجيولوجيا

10510




الموارد الجيولوجية والمحيط
علوم وتقنيات الجيولوجيا

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي
ثابت
جامعة منوبة
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

اإلجازة في علوم األحياء
 3سنوات (امد)

اإلجازة في علوم األرض
 3سنوات (امد)

التخصصات

الرمز

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج



20510

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+M

95.4

علوم تجريبية

FG+M

114.2

العلوم التقنية

FG+M

139.32

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

76.52

علوم تجريبية

FG+M

90.91

العلوم التقنية

FG+M

125.22

علوم اإلعالمية

FG+M

107.52

رياضيات

FG+M

86.95

علوم تجريبية

FG+M

102.86

العلوم التقنية

FG+M

127.75

علوم اإلعالمية

FG+M

107.12

رياضيات

FG+M

82.81

علوم تجريبية

FG+M

97.62

العلوم التقنية

FG+M

127.62

علوم اإلعالمية

FG+M

123.84

رياضيات

FG+M

96.59

علوم تجريبية

FG+M

93.48

العلوم التقنية

FG+M

111.7

علوم اإلعالمية

FG+M

85.68

رياضيات

FG+M

118.02

علوم تجريبية

FG+M

118.03

العلوم التقنية

FG+M

95.38

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

-

علوم تجريبية

FG+M

100.18

العلوم التقنية

FG+M

88.54

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+SVT

101.74

علوم تجريبية

FG+SVT

108.46

رياضيات

FG+SVT

116.43

علوم تجريبية

FG+SVT

117.07

رياضيات

FG+SVT

108.4

علوم تجريبية

FG+SVT

102.17

رياضيات

FG+SVT

86.16

علوم تجريبية

FG+SVT

105.55

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

100.86

رياضيات

FG+SVT

104.06

علوم تجريبية

FG+SVT

79.48

رياضيات

FG+SVT

102.29

علوم تجريبية

FG+SVT

80.46

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

84.31

رياضيات

FG+SVT

104.99

علوم تجريبية

FG+SVT

102.94

العلوم التقنية

FG+SP

108.17

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

94.52

العلوم التقنية

FG+SP

117.02
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز




الموارد الجيولوجية والمحيط
جيولوجيا األشغال الكبرى
والمنشآت
علوم المياه
علوم وتقنيات الجيولوجيا

40510

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس




الموارد الجيولوجية والمحيط
علوم وتقنيات الجيولوجيا

50510

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه
بقابس
جامعة قابس





الموارد الجيولوجية الطاقية
هندسة التنقيب
هندسة المياه

51510

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة



علوم وتقنيات الجيولوجيا

60510



التصرف وتثمين الموارد
البيولوجية

10512




إدارة الجودة والسالمة والمحيط
التصرف وتثمين الموارد
البيولوجية
معالجة وتثمين النفايات

11512



حماية وتكنولوجيات المحيط

12512

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج



المراقبة البيولوجية للنظم
اإليكولوجية

20512

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس




البيولوجيا البحرية
علم البيئة والمحيط البري

40512

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس
جامعة صفاقس

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

اإلجازة في علوم األرض
 3سنوات (امد)

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار
المعهد العالي للعلوم البيولوجية
التطبيقية بتونس
جامعة تونس المنار
المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات
البيئة ببرج السدرية
جامعة قرطاج

اإلجازة في علوم األحياء والمحيط
 3سنوات (امد)

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس
المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية
بمدنين
جامعة قابس
كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد
جامعة القيروان

اإلجازة في علوم الحياة و األرض
 3سنوات (امد)

اإلجازة في الكيمياء  -علم األحياء
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
جامعة جندوبة
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج








معالجة وتثمين النفايات

41512



حماية وتكنولوجيات المحيط

50512



حماية وتكنولوجيات المحيط

54512



علوم األحياء والمحيط

75512

 التصرف وتثمين الموارد البيولوجية 84512


علوم الحياة واألرض

10513



علوم الحياة واألرض

20513

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس



علوم الحياة واألرض

40513

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس



علوم الحياة واألرض

50513

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة



علوم الحياة واألرض

60513

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار



الكيمياء  -علم األحياء

10514

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

79.68

العلوم التقنية

FG+SP

81.57

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

87.92

العلوم التقنية

FG+SP

-

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

79.91

العلوم التقنية

FG+SP

76.24

رياضيات

FG+SVT

90.3

علوم تجريبية

FG+SVT

-

العلوم التقنية

FG+SP

-

رياضيات

FG+SVT

122.51

علوم تجريبية

FG+SVT

101.49

رياضيات

FG+SVT

101.82

علوم تجريبية

FG+SVT

86.21

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

81.29

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

78.46

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

83

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

91.65

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

101.97

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

90.73

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

100.8

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

80.69

رياضيات

FG+SVT

115.99

علوم تجريبية

FG+SVT

125.48

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

109.05

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

113.39

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

94.61

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

85.22

رياضيات

FG+(M+SP)/2

101.96

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

104.01

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

127.54
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة
المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة
جامعة منوبة
باالشتراك مع المدرسة العليا للتجارة
بمنوبة

المعهد العالي لالعالمية
جامعة تونس المنار

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار
المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات
واإلتصال ببرج السدرية
جامعة قرطاج

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

اإلجازة في علوم اإلعالمية
 3سنوات (امد)

التخصصات

الرمز




علوم وتحليل البيانات الضخمة
اإلعالمية الدقيقة واآلالت
المحمولة
اإلعالمية والوسائط المتعددة

10523




اإلعالمية والوسائط المتعددة
هندسة البرمجيات ونظم
المعلومات

11523



هندسة البرمجيات ونظم
المعلومات

12523



هندسة البرمجيات ونظم
المعلومات

13523



هندسة البرمجيات ونظم
المعلومات

20523



المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بماطر
جامعة قرطاج

 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

المعهد العالي لالعالمية و تقنيات
االتصال بحمام سوسة
جامعة سوسة

اإلعالمية والوسائط المتعددة

30523

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة

 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

31523

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا
بحمام سوسة
جامعة سوسة

 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

32523

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير

 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

34523

المعهد العالي لإلعالمية و الرياضيات
بالمنستير
جامعة المنستير

 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

35523

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية
جامعة المنستير

اإلعالمية والوسائط المتعددة
هندسة البرمجيات ونظم
المعلومات

36523

 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

40523

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس






21523

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+Info)/2

136.84

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

133.37

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

160.93

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

146.84

رياضيات

FG+(M+Info)/2

163.35

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

168.66

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

180.91

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

168.88

رياضيات

FG+(M+Info)/2

154.21

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

155.61

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

164.1

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

156.22

رياضيات

FG+(M+Info)/2

135.28

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

134.02

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

156.35

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

146.63

رياضيات

FG+(M+Info)/2

116.96

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

114.75

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

144.6

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

120.5

رياضيات

FG+(M+Info)/2

113.25

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

111.32

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

144.37

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

119.59

رياضيات

FG+(M+Info)/2

114.28

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

125.49

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

161.48

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

120.75

رياضيات

FG+(M+Info)/2

136.82

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

147.15

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

163.09

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

139.71

رياضيات

FG+(M+Info)/2

123

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

130.49

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

156.19

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

122.62

رياضيات

FG+(M+Info)/2

116.08

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

115.26

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

150.89

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

119.07

رياضيات

FG+(M+Info)/2

123.04

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

126.78

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

152.82

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

126.11

رياضيات

FG+(M+Info)/2

113.95

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

113.45

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

147.91

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

120.87

رياضيات

FG+(M+Info)/2

105.53

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

102.15

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

126.04

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

107.27
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(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة
المعهد العالي لالعالمية و الملتميديا
بصفاقس
جامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة




اإلعالمية والوسائط المتعددة
هندسة البرمجيات ونظم
المعلومات

60523



اإلعالمية والوسائط المتعددة

51523




اإلعالمية والوسائط المتعددة
هندسة البرمجيات ونظم
المعلومات

54523




اإلعالمية والوسائط المتعددة
هندسة البرمجيات ونظم
المعلومات

70523



اإلعالمية والوسائط المتعددة

71523



هندسة البرمجيات ونظم
المعلومات

73523

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد
جامعة القيروان



هندسة البرمجيات ونظم
المعلومات

75523

المعهد العالي لإلعالمية بالكاف
جامعة جندوبة




اإلعالمية والوسائط المتعددة
هندسة البرمجيات ونظم
المعلومات

82523

 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

84523

النظم المحمولة وانترنات األشياء

10524

المعهد العالي لإلعالمية و التصرف
بالقيروان
جامعة القيروان
المعهد العالي للرياضيات التطبيقية
واإلعالمية بالقيروان
جامعة القيروان
المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالقصرين
جامعة القيروان

المعهد العالي للغات التطبيقية
واالعالمية بباجة
جامعة جندوبة

اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية
 3سنوات (امد)

41523

 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

المعهد العالي لإلعالمية بمدنين
جامعة قابس

 3سنوات (امد)

اإلعالمية والوسائط المتعددة
علوم وتحليل البيانات الضخمة

50523

المعهد العالي لإلعالمية و الملتيميديا
بقابس
جامعة قابس

اإلجازة في علوم اإلعالمية




التخصصات

الرمز

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار
المعهد العالي لالعالمية
بتونس
جامعة تونس المنار





هندسة الشبكات والنظم

11524

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+Info)/2

88.77

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

92.15

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

129.06

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

95.95

رياضيات

FG+(M+Info)/2

89.64

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

81.11

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

111.48

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

95.27

رياضيات

FG+(M+Info)/2

87.44

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

76.6

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

97.62

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

78.8

رياضيات

FG+(M+Info)/2

95.87

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

84.14

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

101.87

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

72.94

رياضيات

FG+(M+Info)/2

91.3

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

77.8

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

84.26

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

78.46

رياضيات

FG+(M+Info)/2

84.09

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

87.68

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

119.33

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

99.52

رياضيات

FG+(M+Info)/2

91.01

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

79.85

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

101.6

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

72.47

رياضيات

FG+(M+Info)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

89.24

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

94.75

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

82.94

رياضيات

FG+(M+Info)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

89.19

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

104.82

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

78.45

رياضيات

FG+(M+Info)/2

86.85

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

78.69

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

110.97

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

95.51

رياضيات

FG+(M+Info)/2

95.51

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

82.83

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

110.58

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

105.08

رياضيات

FG+(M+Info)/2

134.64

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

130.56

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

158.09

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

144.78

رياضيات

FG+(M+Info)/2

151.8

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

155.98

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

173.52

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

153.37
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(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات
واإلتصال ببرج السدرية
جامعة قرطاج




النظم المحمولة وانترنات األشياء
هندسة الشبكات والنظم

12524

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج



النظم المحمولة وانترنات األشياء

20524

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بماطر
جامعة قرطاج




النظم المحمولة وانترنات األشياء
هندسة الشبكات والنظم

21524

المعهد العالي لالعالمية و تقنيات
االتصال بحمام سوسة
جامعة سوسة



النظم المحمولة وانترنات األشياء

30524

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة



النظم المحمولة وانترنات األشياء

31524

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية
جامعة المنستير




النظم المحمولة وانترنات األشياء
هندسة الشبكات والنظم

36524

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس




النظم المحمولة وانترنات األشياء
هندسة الشبكات والنظم

40524

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس



هندسة الشبكات والنظم

50524

المعهد العالي لإلعالمية و الملتيميديا
بقابس
جامعة قابس



النظم المحمولة وانترنات األشياء

51524

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقفصة
جامعة قفصة




النظم المحمولة وانترنات األشياء
هندسة الشبكات والنظم

60524

المعهد العالي لإلعالمية و التصرف
بالقيروان
جامعة القيروان



النظم المحمولة وانترنات األشياء

70524

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالقيروان
جامعة القيروان



النظم المحمولة وانترنات األشياء

71524



اإللكترونيات والبصريات
لألنظمة المحمولة
النظم المحمولة وانترنات األشياء
هندسة الشبكات والنظم

72524

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية
واإلعالمية بالقيروان
جامعة القيروان




نوع البكالوريا

مجموع آخر
موجه
2020

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+Info)/2

123.29

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

121.17

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

142.41

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

127.22

رياضيات

FG+(M+Info)/2

108.03

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

101.85

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

131.23

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

109.99

رياضيات

FG+(M+Info)/2

100.06

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

96.97

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

126.17

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

107.19

رياضيات

FG+(M+Info)/2

113.22

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

116.28

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

152.6

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

116.33

رياضيات

FG+(M+Info)/2

120.81

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

118.48

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

157.96

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

109.1

رياضيات

FG+(M+Info)/2

104.15

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

101.81

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

133.71

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

109.67

رياضيات

FG+(M+Info)/2

77.39

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

86.13

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

124.02

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

96.07

رياضيات

FG+(M+Info)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

89.52

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

101.76

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

81.42

رياضيات

FG+(M+Info)/2

85.36

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

79.15

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

99.49

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

82.79

رياضيات

FG+(M+Info)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

79.75

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

110.99

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

79.6

رياضيات

FG+(M+Info)/2

95.95

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

88.18

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

104.86

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

83.76

رياضيات

FG+(M+Info)/2

91.93

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

81.15

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

108.03

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

81.94

رياضيات

FG+(M+Info)/2

82.81

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

84.82

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

101.73

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

88.3
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قــــائمة المجــاالت

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية
 3سنوات (امد)

اإلجازة في القياسات واألدواتية
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالقصرين
جامعة القيروان

التخصصات



النظم المحمولة وانترنات األشياء

الرمز

73524

المعهد العالي لإلعالمية بالكاف
جامعة جندوبة



هندسة الشبكات والنظم

82524

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير



القياسات واألدواتية

34550

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس



القياسات واألدواتية

50550

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس
جامعة صفاقس



األدواتية البيوطبية

40550

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج



المواد المركبة والمتقدمة

20551

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالمهدية
جامعة المنستير



فيزياء المواد

36551

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس



فيزياء المواد

40551

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس



فيزياء المواد

50551

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
برادس





األنظمة المحمولة والجوالة
الشبكات والخدمات اإلعالمية
تطوير نظمة المعلومات

10566

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالشرقية





األنظمة المحمولة والجوالة
الشبكات والخدمات اإلعالمية
تطوير نظمة المعلومات

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
ببنزرت

 3سنوات (امد)

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية





األنظمة المحمولة والجوالة
الشبكات والخدمات اإلعالمية
تطوير نظمة المعلومات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بنابل






األنظمة المحمولة والجوالة
الشبكات والخدمات اإلعالمية
الملتميديا وتطوير الواب
تطوير نظمة المعلومات




الملتميديا وتطوير الواب
تطوير نظمة المعلومات

اإلجازة في فيزياء المواد
 3سنوات (امد)

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقليبية
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

11566

21566

22566

23566

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+Info)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

97.28

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

98.49

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

88.97

رياضيات

FG+(M+Info)/2

90.28

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

76.42

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

92.52

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

74.78

رياضيات

FG+(M+SP)/2

122.62

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

96.61

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

108.35

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

75.21

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

89.04

رياضيات

FG+(M+SP)/2

90.34

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

108.89

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

105.86

رياضيات

FG+(M+SP)/2

94.36

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82.46

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

106.66

رياضيات

FG+(M+SP)/2

88.13

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82.72

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

106.13

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

87.68

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

94.69

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

91.84

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

108.47

رياضيات

FG+(M+Info)/2

141.03

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

129.15

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

102.23

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

147.76

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

136.73

رياضيات

FG+(M+Info)/2

146.9

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

127.75

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

101.76

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

141.52

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

133.95

رياضيات

FG+(M+Info)/2

123.18

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

109.84

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

87.6

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

127.07

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

116.57

رياضيات

FG+(M+Info)/2

129.53

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

117.98

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

94.15

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

140.85

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

125.37

رياضيات

FG+(M+Info)/2

119.65

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

96.93

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

83.89

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

122.99

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

112.71
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(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بزغوان





الشبكات والخدمات اإلعالمية
الملتميديا وتطوير الواب
تطوير نظمة المعلومات

24566

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بسوسة






األنظمة المحمولة والجوالة
الشبكات والخدمات اإلعالمية
الملتميديا وتطوير الواب
تطوير نظمة المعلومات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالمهدية





الشبكات والخدمات اإلعالمية
الملتميديا وتطوير الواب
تطوير نظمة المعلومات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بصفاقس





األنظمة المحمولة والجوالة
الشبكات والخدمات اإلعالمية
تطوير نظمة المعلومات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بجربة





األنظمة المحمولة والجوالة
الملتميديا وتطوير الواب
تطوير نظمة المعلومات

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

30566

36566

40566

54566

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بمدنين





األنظمة المحمولة والجوالة
الشبكات والخدمات اإلعالمية
تطوير نظمة المعلومات

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بقبلي





الشبكات والخدمات اإلعالمية
الملتميديا وتطوير الواب
تطوير نظمة المعلومات



تطوير نظمة المعلومات

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بتطاوين

55566

56566

57566

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقفصة
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بتوزر
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية





الشبكات والخدمات اإلعالمية
الملتميديا وتطوير الواب
تطوير نظمة المعلومات





الشبكات والخدمات اإلعالمية
الملتميديا وتطوير الواب
تطوير نظمة المعلومات

60566

63566

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+Info)/2

115.53

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

102.89

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

87.7

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

117.81

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

110.88

رياضيات

FG+(M+Info)/2

119.24

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

112.26

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

99.54

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

139.5

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

115.97

رياضيات

FG+(M+Info)/2

116.83

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

103.17

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

89.29

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

129.54

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

111.87

رياضيات

FG+(M+Info)/2

129.04

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

97.45

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

86

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

124.96

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

105.65

رياضيات

FG+(M+Info)/2

108.84

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

74.61

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

81.01

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

107.12

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

105.35

رياضيات

FG+(M+Info)/2

95.65

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

86.31

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

81.92

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

88.26

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

78.26

رياضيات

FG+(M+Info)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

79.08

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

-

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

92.49

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

84.45

رياضيات

FG+(M+Info)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

96.24

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

85.04

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

90.31

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

82.86

رياضيات

FG+(M+Info)/2

100.81

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

87.5

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

95.34

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

88.39

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

91.37

رياضيات

FG+(M+Info)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

82.24

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

86.79

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

95.52

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

82.69

111

الفـهـــرس

رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقيروان






األنظمة المحمولة والجوالة
الشبكات والخدمات اإلعالمية
الملتميديا وتطوير الواب
تطوير نظمة المعلومات

70566

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقصرين





األنظمة المحمولة والجوالة
الشبكات والخدمات اإلعالمية
تطوير نظمة المعلومات




الشبكات والخدمات اإلعالمية
الملتميديا وتطوير الواب

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بجندوبة

 3سنوات (امد)

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية





األنظمة المحمولة والجوالة
الشبكات والخدمات اإلعالمية
تطوير نظمة المعلومات

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بالكاف





األنظمة المحمولة والجوالة
الشبكات والخدمات اإلعالمية
تطوير نظمة المعلومات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بباجة






األنظمة المحمولة والجوالة
الشبكات والخدمات اإلعالمية
الملتميديا وتطوير الواب
تطوير نظمة المعلومات

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسليانة





األنظمة المحمولة والجوالة
الشبكات والخدمات اإلعالمية
تطوير نظمة المعلومات







البناء
البناء المعدني
البنية التحتية
التخطيط والتصرف في األشغال
الهيدروليكية

10568





األشغال العمومية
البناء
قيادة الحضائر

11568





األشغال العمومية
البناء
قيس األراضي والجغرفة الرقمية




البناء
الجسور والطرقات

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسيدي بوزيد
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة
والعمران والبنيان
جامعة قرطاج
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
برادس

اإلجازة في الهندسـة المدنية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

 3سنوات (امد)

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بنابل
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة

73566

75566

80566

82566

84566

86566

22568

30568

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+Info)/2

102.56

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

79.84

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

83.58

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

107.46

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

97.59

رياضيات

FG+(M+Info)/2

102.49

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

92.54

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

90.25

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

88.57

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

81.14

رياضيات

FG+(M+Info)/2

87.23

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

87.61

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

100.23

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

79.82

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

81.14

رياضيات

FG+(M+Info)/2

98.27

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

80.33

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

72.78

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

104.37

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

99.91

رياضيات

FG+(M+Info)/2

96.6

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

80.01

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

82.91

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

100.78

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

95.79

رياضيات

FG+(M+Info)/2

112.64

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

87.66

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

82.49

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

109.26

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

106.92

رياضيات

FG+(M+Info)/2

88.56

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

83.56

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

82.27

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

99.46

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

96.42

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

121.69

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

132.07

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

124.15

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

118.05

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

126.24

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

135.83

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

127.54

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

114.53

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

126.21

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

123.16

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

122.5

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

122.29

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

118.63

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

134.73

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

125.83

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

110.17
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(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بصفاقس
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقابس
جامعة قابس
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بمدنين

اإلجازة في الهندسـة المدنية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

 3سنوات (امد)

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقفصة
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بتوزر
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسليانة
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
برادس
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
ببنزرت
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بنابل
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

التخصصات

الرمز




األشغال العمومية
البناء




األشغال العمومية
البناء

50568





األشغال العمومية
البناء
قيس األراضي والجغرفة الرقمية

55568




األشغال العمومية
البناء




األشغال العمومية
البناء




األشغال العمومية
البناء








البناء المعدني
التصميم والتصنيع الميكانيكي
الصناعات البالستيكية
الصيانة الصناعية
الطاقية
الميكاترونيك




التصميم والتصنيع الميكانيكي
الصيانة الصناعية





التصميم والتصنيع الميكانيكي
الصيانة الصناعية
الطاقية

40568

60568

63568

86568

10570

21570

22570

 3سنوات (امد)

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقليبية



الصيانة الصناعية

23570

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بسوسة
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية




الصناعية اآللية
التصميم واإلنتاج المندمج

30570





التصميم والتصنيع الميكانيكي
الصناعات البالستيكية
الصيانة الصناعية

31570

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

116.42

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

120.31

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

110.85

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

111.74

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

106.01

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

109.16

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

104.09

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

106.99

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

85.84

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

108.13

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

80.78

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

120.34

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

113.54

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

117.17

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

92.65

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

100.16

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

100.49

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

106.07

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

80.01

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

87.02

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

103.22

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

109.42

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

104.37

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

105.12

رياضيات

FG+(M+SP)/2

138.57

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

122.03

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

142.61

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

130.27

رياضيات

FG+(M+SP)/2

104.74

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

108.03

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3
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علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

104.17

رياضيات

FG+(M+SP)/2

112.97

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

114.88

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

129.95

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

117.26

رياضيات

FG+(M+SP)/2

112.78

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

96.39

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

111

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

90.91

رياضيات

FG+(M+SP)/2

105.07

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

119.06

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

126.79

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

108.35

رياضيات

FG+(M+SP)/2

109.12

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

110.81

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

123.74

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

100.6
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز





التصميم والتصنيع الميكانيكي
الصيانة الصناعية
الطاقية

34570




التصميم والتصنيع الميكانيكي
الصيانة الصناعية



الصيانة الصناعية

40570






البناء المعدني
التصميم والتصنيع الميكانيكي
الصيانة الصناعية
الطاقية

41570

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقابس
جامعة قابس




الصناعية اآللية
علوم وهندسة المواد

50570

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه
بقابس
جامعة قابس



هيدروإلكتروميكانيك

51570

المعهد العالي للمنظومات الصناعية
بقابس
جامعة قابس






اإلنشاءات الميكانيكية والتصنيع
الصيانة الصناعية
الهياكل المعدنية والحدادة
هيدروإلكتروميكانيك

52570

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقابس





البناء المعدني
التصميم والتصنيع الميكانيكي
الصيانة الصناعية




الصيانة الصناعية
الميكاترونيك



الصيانة الصناعية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
قصر هالل
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالمهدية
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للتصرف الصناعي
بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بصفاقس
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
 3سنوات (امد)

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بجربة
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بمدنين

36570

53570

54570

55570

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بقبلي
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بتطاوين
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة




التصميم والتصنيع الميكانيكي
الصيانة الصناعية




الصيانة الصناعية
الطاقية




التصميم واإلنتاج المندمج
الصيانة الصناعية

56570

57570

60570

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+SP)/2

109.97

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

89.04

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

110.91

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

86.95

رياضيات

FG+(M+SP)/2

105.27

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

110.63

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

118.58

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

93.48

رياضيات

FG+(M+SP)/2

107.45

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

98.54

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

116.7

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

119.31

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

111.58

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

126.94

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

85.64

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

83.74

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

96.53

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

85.08

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

75.71

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

92.15

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82.15

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

77.59

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

97.92

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

83.2

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

102.97

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

104.76

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

83.52

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

105.79

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

86.43

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

86.44

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

83.2

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

-

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

84.08

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

-

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

83.02

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

83.58

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

80.45

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

94.43
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
ﺓﺯﺎﺟﻹﺍ  /ﺔﺒﻌﺸﻟﺍ

ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍﻭ
المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقفصة
جامعة قفصة




صيانة االليات الثقيلة
صيانة السيارات

61570

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقفصة





البناء المعدني
التصميم والتصنيع الميكانيكي
الطاقية

62570

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بتوزر





الصيانة الصناعية
الطاقية
الميكاترونيك



التصميم واإلنتاج المندمج

70570




التصميم والتصنيع الميكانيكي
الصيانة الصناعية

72570



الصناعية اآللية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالقيروان
جامعة القيروان
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقيروان
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالقصرين
جامعة القيروان
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقصرين




التصميم والتصنيع الميكانيكي
الصيانة الصناعية




التصميم والتصنيع الميكانيكي
الصيانة الصناعية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بالكاف





البناء المعدني
التصميم والتصنيع الميكانيكي
الصيانة الصناعية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بباجة






التصميم والتصنيع الميكانيكي
الصيانة الصناعية
الميكاترونيك
تكنولوجيات الخشب

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بجندوبة





التصميم والتصنيع الميكانيكي
الصيانة الصناعية
تكنولوجيات الخشب




التصميم والتصنيع الميكانيكي
الصيانة الصناعية






اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية
سالمة األنظمة الكهربائية
صيانة األنظمة الكهربائية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسيدي بوزيد
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسليانة
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة
 3سنوات (امد)

ﺕﺎﺼﺼﺨﺘﻟﺍ

ﺰﻣﺮﻟﺍ

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
برادس
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

63570

73570

74570

75570

82570

84570

80570

86570

10571

ﻉﻮﻧ ﺎﻳﺭﻮﻟﺎﻛﺎﺒﻟﺍ

ﺔﻐﻴﺻ ﺏﺎﺴﺘﺣﺍ ﻉﻮﻤﺠﻣ ﻁﺎﻘﻨﻟﺍ

ﻉﻮﻤﺠﻣ ﺮﺧﺍ
ﻪﺟﻮﻣ
2020

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82.13

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

80.55

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

91.88

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

-

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

79.56

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

-

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

76.77

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

96.59

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

88.92

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

76.65

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

87.12

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

96.03

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

99.43

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

101.77

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

87.68

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

81.08

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

88.15

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

92.94

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

73.28

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

92.32

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

78.73

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

91.92

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

83.99

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

95.52

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

108.73

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

105.14

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

111.85

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

102.39

رياضيات

FG+(M+SP)/2

101.67

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82.23

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

97.79

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

88.14

رياضيات

FG+(M+SP)/2

99.17

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

80.56

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

96.14

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

104.82

رياضيات

FG+SP

125.7

علوم تجريبية

FG+SP

132.15

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

140.54

علوم اإلعالمية

FG+SP

115.79
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قــــائمة المجــاالت

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز





اإللكترونيك الصناعي
اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية

21571

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بنابل





اإللكترونيك الصناعي
اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بسوسة






اإللكترونيك الصناعي
اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية
صيانة األنظمة الكهربائية




اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية




اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية




اإللكترونيك الصناعي
اآللية واإلعالمية الصناعية




اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية





اإللكترونيك الصناعي
اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية




اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية




اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية





اإللكترونيك الصناعي
اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية




اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية





اإللكترونيك الصناعي
اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
ببنزرت
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالمهدية
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقابس
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بجربة
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بقبلي

 3سنوات (امد)

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقفصة
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بتوزر
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقيروان
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقصرين
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسيدي بوزيد
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بجندوبة
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

22571

30571

36571

50571

54571

56571

60571

63571

70571

73571

75571

80571

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+SP

120.26

علوم تجريبية

FG+SP

113.43

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

119.85

علوم اإلعالمية

FG+SP

105.17

رياضيات

FG+SP

126.1

علوم تجريبية

FG+SP

111.38

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

126.64

علوم اإلعالمية

FG+SP

114.2

رياضيات

FG+SP

106.98

علوم تجريبية

FG+SP

115.16

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

125.51

علوم اإلعالمية

FG+SP

104.18

رياضيات

FG+SP

112.84

علوم تجريبية

FG+SP

110.83

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

117.5

علوم اإلعالمية

FG+SP

97.95

رياضيات

FG+SP

109.66

علوم تجريبية

FG+SP

96.64

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

105.28

علوم اإلعالمية

FG+SP

-

رياضيات

FG+SP

-

علوم تجريبية

FG+SP

91.85

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

101.92

علوم اإلعالمية

FG+SP

99.57

رياضيات

FG+SP

-

علوم تجريبية

FG+SP

-

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

92.44

علوم اإلعالمية

FG+SP

-

رياضيات

FG+SP

101.81

علوم تجريبية

FG+SP

97.86

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

79.29

علوم اإلعالمية

FG+SP

86.18

رياضيات

FG+SP

-

علوم تجريبية

FG+SP

98.54

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

82.35

علوم اإلعالمية

FG+SP

-

رياضيات

FG+SP

-

علوم تجريبية

FG+SP

87.03

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

97.65

علوم اإلعالمية

FG+SP

83.01

رياضيات

FG+SP

-

علوم تجريبية

FG+SP

97.73

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

84.51

علوم اإلعالمية

FG+SP

-

رياضيات

FG+SP

-

علوم تجريبية

FG+SP

100.93

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

82.16

علوم اإلعالمية

FG+SP

-

رياضيات

FG+SP

-

علوم تجريبية

FG+SP

88.07

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

97.32

علوم اإلعالمية

FG+SP

87.04
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(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة
المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بالكاف
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

اإلجازة في الهندسـة الكهـربـائـيــة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بباجة

 3سنوات (امد)

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسليانة
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
في المواصالت بتونس

التخصصات

الرمز




اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية

82571




اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية




اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية




الشبكات و نظمة اإلتصاالت
سالمة الشبكات

الشبكات و نظمة اإلتصاالت
سالمة الشبكات

50572

10573

84571

86571

10572

اإلجازة في علوم وتكنولوجيات
المعلومات واالتصاالت

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

 3سنوات (امد)

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقابس
جامعة قابس




كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار



معالجة اإلشارة والملتيميديا

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات
واإلتصال ببرج السدرية
جامعة قرطاج



االتصاالت

11573

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج



االتصاالت

20573

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بماطر
جامعة قرطاج



االتصاالت

21573

المعهد العالي لالعالمية و تقنيات
االتصال بحمام سوسة
جامعة سوسة



االتصاالت

30573

المعهد العالي لإلعالمية و الرياضيات
بالمنستير
جامعة المنستير



الشبكات وإنترنات األشياء

35573

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالمهدية
جامعة المنستير

 منظومات معالجة وتحليل المعلومة

36573

المدرسة الوطنية لإللكترونيك
واإلتصاالت بصفاقس
جامعة صفاقس

االتصاالت
الشبكات وإنترنات األشياء

40573

اإلجازة في تكنولوجيات
المعلومات واالتصاالت
 3سنوات (امد)




مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+SP

89.76

علوم تجريبية

FG+SP

84.68

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

93.01

علوم اإلعالمية

FG+SP

94.7

رياضيات

FG+SP

110.26

علوم تجريبية

FG+SP

94.83

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

107.84

علوم اإلعالمية

FG+SP

85.64

رياضيات

FG+SP

-

علوم تجريبية

FG+SP

86.27

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

92.85

علوم اإلعالمية

FG+SP

109.05

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

122.61

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

131.25

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

142.57

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

119.58

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

88.6

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

84.73

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

90.17

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

78.92

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

120.02

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

116.8

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

133.83

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

126.77

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

115.53

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

115.21

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

135.06

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

123.33

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

101.23

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

104.79

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

122.35

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

110.53

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

96.21

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

98.52

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

117.85

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

104.73

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

105.61

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

111.17

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

139.97

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

106.63

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

105.5

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

108.16

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

141.21

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

108.7

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

86.26

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

96.23

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

120.25

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

106.74

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

135.86

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

135.33

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

152.56

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

115.83
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(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في تكنولوجيات
المعلومات واالتصاالت
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي لإلعالمية و الملتيميديا
بقابس
جامعة قابس



معالجة اإلشارة والملتيميديا

50573

المعهد العالي لإلعالمية بمدنين
جامعة قابس



االتصاالت

54573

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقفصة
جامعة قفصة



االتصاالت

60573

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالقصرين
جامعة القيروان



االتصاالت

73573

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد
جامعة القيروان



االتصاالت

75573





صناعات التجويد
صناعات المالبس
صناعات النسيج

34574

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
قصر هالل
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

اإلجازة في هندسة النسيج
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للموضة بالمنستير
جامعة المنستير



صناعة المالبس

35574

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس
جامعة صفاقس



األساليب البيوتكنولوجية

40576

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقابس
جامعة قابس




الكيمياء الصناعية
هندسة كيميائية

50576

االجازة في الهندسة الصناعية

المعهد العالي للتصرف الصناعي
بصفاقس
جامعة صفاقس




إتقان وإدارة الجودة
إدارة النظم الصناعية

40577

اإلجازة في تكنولوجيا وهندسة
النقل

المعهد العالي للنقل واللوجستية
بسوسة
جامعة سوسة





تشخيص وصيانة نظمة النقل
النقل البحري
النقل البري

30580




األساليب الغدائية
األساليب الكيميائية



األساليب الغدائية

االجازة في هندسة األساليب
الصناعية
 3سنوات (امد)

 3سنوات (امد)

 3سنوات (امد)

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
ببنزرت

اإلجازة في هندسة األساليب

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

 3سنوات (امد)

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقليبية
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

21597

23597

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

85.26

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

86.58

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

78.18

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

90.04

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

80.97

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

85.08

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

84.73

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

87.76

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

83.56

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

93.16

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

104.71

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

106.03

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

93.12

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

77.36

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

83.3

رياضيات

FG+(M+Info)/2

91.54

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

80.27

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

98.72

العلوم التقنية

FG+(M+TE)/2

75.48

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

106.65

رياضيات

FG+(M+Info)/2

105.38

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

80.55

إقتصاد وتصرف

FG+(M+Info)/2

81.62

العلوم التقنية

FG+(M+TE)/2

87.88

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

93.97

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

85.38

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

92.92

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

100.56

رياضيات

FG+(M+SP)/2

111.94

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82.03

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

75.77

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

100.99

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82.92

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

106.5

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

90.43

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

74.62

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

96.28

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

102.35

رياضيات

FG+(M+SP)/2

80.25

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

93.86

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

108.92

رياضيات

FG+(M+SP)/2

91.41

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

79.31

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

116.02
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قــــائمة المجــاالت

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة
المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بزغوان
االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
قصر هالل

التخصصات




األساليب الغدائية
األساليب الكيميائية



األساليب الكيميائية

الرمز

24597

34597

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بصفاقس

اإلجازة في هندسة األساليب

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

 3سنوات (امد)

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقابس




األساليب الغدائية
األساليب الكيميائية



األساليب الكيميائية

40597

50597

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بقبلي



األساليب الغدائية

56597

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسيدي بوزيد



األساليب الغدائية

75597

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات
البيئة ببرج السدرية
جامعة قرطاج



الطاقية والمحيط

10603

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج



التبريد والتكييف

20603

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة



التبريد والتكييف

30603

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقابس
جامعة قابس



الطاقية والمحيط

50603

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة



الهندسة الطاقية

60603

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالقيروان
جامعة القيروان



الطاقات المتجددة

70603

اإلجازة في الهندسة الحرارية
والطاقات المتجددة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بتطاوين



 3سنوات (امد)

االدارة العامة للدراسات التكنولوجية

الهندسة الحرارية والطاقات
المتجددة

57604

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار



اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

المعهد العالي لإلعالمية
جامعة تونس المنار



اإلجازة في الهندسة الطاقية
 3سنوات (امد)

اإلجازة في اإللكترونيك
والكهروتقنية واآللية

النظم المحمولة

10629

11629

 3سنوات (امد)

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات
واإلتصال ببرج السدرية
جامعة قرطاج



اآللية واإلعالمية الصناعية

12629

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+SP)/2

99.11

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82.07

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

115.91

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82.53

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

101.38

رياضيات

FG+(M+SP)/2

89.36

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

85.86

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

117.79

رياضيات

FG+(M+SP)/2

110.06

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

84.44

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

119.09

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

83.9

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

90.47

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

93.94

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

97.99

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

102.26

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

95.47

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

117.97

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

76.84

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

78.83

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

110.77

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

82.06

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

82.9

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

118.16

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

86.42

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

83.14

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

98.77

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

85.77

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

80.34

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

96.97

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

82.13

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

92.61

رياضيات

FG+(M+SP)/2

84.16

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82.59

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

97.3

رياضيات

FG+(M+SP)/2

115.39

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

119.85

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

152.04

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

138.5

رياضيات

FG+(M+SP)/2

116.62

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

119.81

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

145.05

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

148.26

رياضيات

FG+(M+SP)/2

112.59

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

108.67

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

126.1

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

106.79
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(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في اإللكترونيك
والكهروتقنية واآللية
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج



اآللية واإلعالمية الصناعية

20629

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بماطر
جامعة قرطاج






اإللكترونيك الصناعي
اآللية واإلعالمية الصناعية
الكترونيك السيارات
النظم المحمولة

21629

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة





اإللكترونيك الصناعي
اآللية واإلعالمية الصناعية
النظم المحمولة

30629

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا
بحمام سوسة
جامعة سوسة




الطاقات الكهربائية المتجددة
النظم المحمولة

31629

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير





اإللكترونيك الصناعي
القياس واألدواتية والمترولوجيا
النظم المحمولة

34629

المعهد العالي لإلعالمية و الرياضيات
بالمنستير
جامعة المنستير




القياس واألدواتية والمترولوجيا
النظم المحمولة

35629

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالمهدية
جامعة المنستير



اآللية واإلعالمية الصناعية

36629

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس




اآللية واإلعالمية الصناعية
األنظمة الكهربائية

40629

المعهد العالي للتصرف الصناعي
بصفاقس
جامعة صفاقس



اآللية واإلعالمية الصناعية

41629

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس



اآللية واإلعالمية الصناعية

50629

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقابس
جامعة قابس



اإللكترونيك واإلعالمية الصناعية 51629

المعهد العالي للمنظومات الصناعية
بقابس
جامعة قابس





اإللكترونيك الصناعي
الطاقات الكهربائية المتجددة
النظم اآللية والشبكات الصناعية

52629

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة




اإللكترونيك الصناعي
اآللية واإلعالمية الصناعية

60629

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+SP)/2

مجموع آخر
موجه
2020

96.4

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

87.5

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

115.73

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

102.75

رياضيات

FG+(M+SP)/2

80.74

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

81.45

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

112.34

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

97.91

رياضيات

FG+(M+SP)/2

92.78

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

101.16

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

134.5

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

103.54

رياضيات

FG+(M+SP)/2

88.12

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

92.3

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

116.24

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

98.75

رياضيات

FG+(M+SP)/2

80.53

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

87.61

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

114.71

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

104.67

رياضيات

FG+(M+SP)/2

90.46

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

87.92

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

109.22

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

102.3

رياضيات

FG+(M+SP)/2

84.56

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

88.54

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

116.63

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

101.82

رياضيات

FG+(M+SP)/2

92.59

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

94.57

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

112.85

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

104.16

رياضيات

FG+(M+SP)/2

87.13

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

93.62

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

111.47

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

86.41

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

96.51

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

86.55

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

114.1

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

97.65

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

103.67

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

83.32

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

80.87

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

104.09

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

80.62

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-
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قــــائمة المجــاالت

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في اإللكترونيك
والكهروتقنية واآللية
 3سنوات (امد)

اإلجازة في اإللكتروميكانيك
 3سنوات (امد)

اإلجازة في الهندسة اللوجستية
 3سنوات (امد)

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقفصة
جامعة قفصة



األنظمة الكهربائية

61629

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالقيروان
جامعة القيروان




اآللية واإلعالمية الصناعية
األنظمة الكهربائية

70629

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالقصرين
جامعة القيروان




األنظمة الكهربائية
النظم المحمولة

73629

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة




ميكاترونيك السيارات
الميكاترونيك الصناعي

30671

المعهد العالي للنقل واللوجستية
بسوسة
جامعة سوسة





اللوجستية الصناعية
لوجستية التوزيع
لوجستية العمليات الدولية

30672

المعهد العالي للتصرف الصناعي
بصفاقس
جامعة صفاقس



اللوجستية الصناعية

40672

المعهد العالي للنقل واللوجستية
بسوسة
جامعة سوسة




النقل والتخطيط الحضري
شؤون البحرية والموانئ

30673

االجازة في علوم النقل
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للتصرف الصناعي
بصفاقس
جامعة صفاقس



تخطيط وتنظيم النقل

40673

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

95.34

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

81.34

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

87.99

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

81.33

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

98.41

رياضيات

FG+(M+SP)/2

99.85

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

118.28

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

87.01

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

104.62

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

108.18

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

147.24

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

113.47

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

84.34

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

109.62

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

113.41

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

103.3

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

83.82

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

101.52

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

88.55

رياضيات

FG+M

97.4

علوم تجريبية

FG+M

107.48

إقتصاد وتصرف

FG+M

102.79

العلوم التقنية

FG+M

117.12

علوم اإلعالمية

FG+M

89.19

رياضيات

FG+M

-

علوم تجريبية

FG+M

86.74

إقتصاد وتصرف

FG+M

78.57

العلوم التقنية

FG+M

100.18

علوم اإلعالمية

FG+M

72.19

تضاف لهذا الدليل ،بداية من يوم الجمعة  23جويلية  ، 2021طاقة االستيعاب
المفتوحة في كل اجازة أو شعبة حسب نوع البكـــالوريا.
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قــــائمة المجــاالت

الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية العلمية
اإلجازة  /الشعبة

الشهادة الوطنية لمهندس معماري
 06سنوات

اإلجازة في التعمير و التهيئة
 3سنوات (امد)

مرحلة تحضيرية مندمجة
في الهندسة البيوطبية
سنتان  3 +سنوات

مرحلة تحضيرية مندمجة في
هندسة بيوتكنولوجيات الصحة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
والتعمير بتونس
جامعة قرطاج



الهندسة المعمارية

10203

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة
والعمران والبنيان
جامعة قرطاج



التعمير والتهيئة

10244

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية



الهندسة البيوطبية

10516

بتونس )(¤
جامعة تونس المنار



هندسة بيوتكنولوجيات الصحة

10517

سنتان  3 +سنوات

مرحلة تحضيرية مندمجة
سنتان  3 +سنوات

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار



رياضيات  -فيزياء  -إعالمية

10518

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج



اإلعالمية

20518

المعهد العالي لإلعالمية و الرياضيات
بالمنستير
جامعة المنستير



اإلعالمية

34518

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس



اإلعالمية

40518

المعهد العالي لالعالمية و الملتميديا
بصفاقس
جامعة صفاقس



اإلعالمية

41518

المعهد العالي لإلعالمية و الملتيميديا
بقابس
جامعة قابس



المرحلة التحضيرية المندمجة

50518

) (¤المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس ()ISTMT

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب

FG+PH

140.07

رياضيات

FG+PH

139.74

علوم تجريبية

FG+PH

156.45

إقتصاد وتصرف

FG+PH

149.83

العلوم التقنية

FG+PH

153.99

علوم اإلعالمية

FG+PH

126.11

رياضة

FG+PH

166.94

آداب

FG+PH

122.1

رياضيات

FG+PH

112.43

علوم تجريبية

FG+PH

117.93

إقتصاد وتصرف

FG+PH

93.6

العلوم التقنية

FG+PH

108.18

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

131.27

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

137.65

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

111.91

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

132.75

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

170.15

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

167.08

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

185.08

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

159.55

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

125.49

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

118.58

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

140.29

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

116.5

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

136.71

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

148.91

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

150.62

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

140.96

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

127.11

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

126.32

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

133.6

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

84.5

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

130.62

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

133.19

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

134.97

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

92.19

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

99.07

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

90.9

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

103.1

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

84.49

www.istmt.rnu.tn

يؤمن المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس تكوينا هندسيا في الهندسة البيوطبية (الهندسة االكلينيكية  -التقنيات المتجددة في مجال الصحة  -التقنيات و معالجة
المعلومات في مجال الصحة) وفي هندسة بيوتكنولوجيات الصحة (الهندسة البيوصيدالنية  -هندسة بيولوجيا الصحة) .يتم التكوين فيه كالتالي:
 -1مرحلة تحضيرية مندمجة تدوم سنتين يسمح بالرسوب فيها مرة واحدة.
 -2مرحلة تكوين للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس :يتم القبول للدراسة بهذه المرحلة عن طريق مناظرة بالملفات حسب النتائج المتحصل عليها خالل السنتين
التحضيريتين للطلبة الذين اجتازوا بنجاح السنة الثانية في حدود  %80و بالنسبة لبقية الطلبة ( )%20الذين لم يتم التصريح بقبولهم لاللتحاق بمرحلة تكوين المهندسين
والذين أتموا بنجاح السنة الثانية من المرحلة التحضيرية يمكنهم مواصلة الدراسة بالمعهد للحصول على شهادة االجازة الوطنية في الهندسة البيوطبية أو االجازة الوطنية في
البيوتكنولوجيا الطبية
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قــــائمة المجــاالت

الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية العلمية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

مرحلة تحضيرية مندمجة-علمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة

سنتان  3 +سنوات

مرحلة تحضيرية مندمجة:
رياضيات -فيزياء و إعالمـيـة
سنتان  3 +سنوات

مرحلة تحضيرية مندمجة:
كـيـمـيـاء  -بـيـولوجيا تطبيقية

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بتونس ( ) 
جامعة قرطاج

التخصصات

الرمز



اإلعالمية

30519



رياضيات  -فيزياء  -إعالمية

10520



كيمياء  -بيولوجيا تطبيقية

10521

سنتان  3 +سنوات

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
بتونس
جامعة تونس

مرحلة تحضيرية-علمية
سنتان  3 +سنوات

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
بنابل
جامعة قرطاج



رياضيات  -فيزياء

10522



فيزياء – كيمياء

10422



رياضيات  -فيزياء

22522



فيزياء – كيمياء

22422



رياضيات  -فيزياء

34522

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير


فيزياء – كيمياء

34422

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

155.89

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

166.71

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

174.66

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

155.17

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

179.22

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

176.29

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

202.16

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

173.05

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

138.67

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

161.26

رياضيات

FG+(M+SP)/2

153.9

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

148.47

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

166.36

رياضيات

FG+(M+SP)/2

153.9

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

148.47

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

166.36

رياضيات

FG+(M+SP)/2

139.14

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

144.2

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

159.02

رياضيات

FG+(M+SP)/2

139.14

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

144.2

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

159.02

رياضيات

FG+(M+SP)/2

113.86

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

129.59

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

152.11

رياضيات

FG+(M+SP)/2

113.86

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

129.59

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

152.11

(  ) المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (www.insat.rnu.tn )INSAT
يؤمن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تكوينا هندسيا كالتالي:
( )1مرحلة تحضيرية مندمجة تدوم سنتين يسمح بالرسوب فيها مرة واحدة ،يوجه المحرزون على البكالوريا أو على شهادة مشهود بمعادلتها إلى أحد
الجذعين المشتركين:
أ) رياضييات – فيزييياء وإعالمييية ) :(MPIيسييمح هيذا الجييذل بااللتحيياق بداييية ميين السينة الثانييية باحييد الشييعب التاليية :إعالمييية صييناعية وتحكييم  ،أدواتييية
وصيانة صناعية ،شبكات إعالمية واتصاالت ،هندسة البرمجيات.
ب) كيمياء – بيولوجيا تطبيقية ) :(CBAيسمح هذا الجذل بااللتحاق بداية من السنة الثانية باحد الشعبتين التاليتين :كيمياء صناعية أوبيولوجيا صناعية.
( )2مرحلة تكوين للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس وتدوم هذه المرحلة ثالث سنوات ويتم القبول بشعبة من شعب تكوين هذه المرحلة عن طريق
مناظرة تفتح للطلبة المسجلين في المرحلة التحضيرية المندمجة.
 يتم كل سنة ،بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحسب الحاجيات ،ضبط قائمة الشعب المعنية بهذه المناظرة ،عدد البقاع المفتوحة
بالنسبة إلى كل شعبة وشروط المشاركة ومعايير التقييم.
 الطلبة الذين لم يتم التصريح بقبولهم لإللتحاق بمرحلة تكوين المهندسين يمكنهم مواصلة الدراسة بالمعهد للحصول على شهادة اإلجازة
التطبيقية في ستّة اختصاصات مختلفة.

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة (www.issatso.rnu.tn )ISSAT
 )1المرحلة التحضيرية المندمجة العلمية :تكوين يمكن الطلبة من اكتساب األسس العلمية النظرية وأساسيات االعالمية للدخول لمرحلة تكوين المهندسين في
االعالمية الصناعية أو هندسة البرمجيات .تدوم الدراسة بالمرحلة التحضيرية المندمجة العلمية أربعة ( )04سداسيات حيث يتلقى الطالب خالل السنة
األولى تكوينا عاما في الرياضيات والفيزياء وااللكترونيك واالعالمية والعلوم االنسانية (انقليزية وفرنسية وحقوق االنسان) ثم يتخصص في اإلعالمية
واإلعالمية الصناعية خالل السنة الثانية.
 )2مرحلة تكوين للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس  :يتم القبول للدراسة بهذه المرحلة عن طريق مناظرة بالملفات حسب النتائج المتحصل عليها خالل
السنتين التحضيريتين للطلبة الذين اجتازوا بنجاح امتحان آخر السنة الثانية (في حدود  %80كحد أقصى) وبالنسبة لبقية الطلبة ( )%20الذين لم يتم
التصريح بقبولهم لإللتحاق بمرحلة تكوين المهندسين والذين أتموا بنجاح السنة الثانية من المرحلة التحضيرية يمكنهم مواصلة الدراسة بالمعهد للحصول
على شهادة اإلجازة األساسية في االعالمية أو االجازة التطبيقية في االعالمية الصناعية.
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رجوع

(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية العلمية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
بالمنستير
جامعة المنستير

التخصصات

الرمز



رياضيات  -فيزياء

35522



فيزياء  -كيمياء

35422



رياضيات  -فيزياء

40522

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
بصفاقس
جامعة صفاقس

مرحلة تحضيرية-علمية

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
بالمنار
جامعة تونس المنار

سنتان  3 +سنوات

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقابس
جامعة قابس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
ببنزرت
جامعة قرطاج

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالمهدية
جامعة المنستير

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا
بحمام سوسة
جامعة سوسة



فيزياء  -كيمياء

40422



رياضيات  -فيزياء

41522



فيزياء  -كيمياء

41422



رياضيات  -فيزياء

13522



فيزياء  -كيمياء

13422



رياضيات  -فيزياء

50522



فيزياء  -كيمياء

50422



رياضيات  -فيزياء

20522



فيزياء  -كيمياء

20422



رياضيات  -فيزياء

36522



رياضيات  -فيزياء

30522



فيزياء  -كيمياء

30422

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+SP)/2

139.97

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

152.78

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

154.74

رياضيات

FG+(M+SP)/2

139.97

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

152.78

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

154.74

رياضيات

FG+(M+SP)/2

104.23

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

108.24

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

118.42

رياضيات

FG+(M+SP)/2

104.23

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

108.24

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

118.42

رياضيات

FG+(M+SP)/2

137.12

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

141.68

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

134.2

رياضيات

FG+(M+SP)/2

137.12

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

141.68

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

134.2

رياضيات

FG+(M+SP)/2

160.45

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

160.9

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

154.03

رياضيات

FG+(M+SP)/2

160.45

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

160.9

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

154.03

رياضيات

FG+(M+SP)/2

77.82

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

99.45

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

148.26

رياضيات

FG+(M+SP)/2

77.82

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

99.45

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

148.26

رياضيات

FG+(M+SP)/2

119.59

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

123.15

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

153.5

رياضيات

FG+(M+SP)/2

119.59

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

123.15

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

153.5

رياضيات

FG+(M+SP)/2

105.92

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

113.52

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

152.05

رياضيات

FG+(M+SP)/2

120.5

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

136.39

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

147.22

رياضيات

FG+(M+SP)/2

120.5

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

136.39

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

147.22
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(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية العلمية
المؤسسة والجامعة

اإلجازة  /الشعبة

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
بقفصة
جامعة قفصة

مرحلة تحضيرية-علمية

التخصصات

الرمز



رياضيات  -فيزياء

60522



فيزياء  -كيمياء

60422

سنتان  3 +سنوات

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
بالقيروان
جامعة القيروان

مرحلة تحضيرية:
رياضيات-فيزياء

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار

مرحلة تحضيرية:
فيزياء-كيمياء

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار

سنتان  3 +سنوات

سنتان  3 +سنوات



رياضيات  -فيزياء

70522



فيزياء  -كيمياء

70422



رياضيات  -فيزياء

11522



رياضيات  -فيزياء

11422

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(M+SP)/2

83.2

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

77.38

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

83.2

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

77.38

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

98.77

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

106.48

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

131.65

رياضيات

FG+(M+SP)/2

98.77

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

106.48

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

131.65

رياضيات

FG+(M+SP)/2

146.4

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

145.08

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

149.2

رياضيات

FG+(M+SP)/2

133.03

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

149.28

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

126.04

هندسيا في اإلعالمية والتكنولوجيا الرقمية (هندسة البرمجيات ونظم المعلومات-هندسة النظم اإلعالمية-علوم البيانات-
كلية العلوم بتونس تكوينا
ّ
تؤمن ّ
ّ
االلكترونيك المدمجة-هندسة الفيزياء والنمذجة الرقمية ويتم التكوين فيه كالتالي:
-1

مرحلة تحضيرية مندمجة تدوم سنتين يسمح بالرسوب فيها مرة واحدة:

-

السنة األولى رياضيات فيزياء و إعالمية ) .(MPI

-

السنة الثانية رياضيات و إعالمية ) (MIأو فيزياء – إعالمية ).(PI

-2

ويتم القبول بشعبة من شعب تكوين هذه
مرحلة تكوين للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس و تدوم هذه المرحلة ثالث سنوات ّ
السنة الثّانية
النتائج
المرحلة عن طريق مناظرة بالملفّات حسب ّ
المتحصل عليها خالل السنتين التّحضيرّيتين للطلبة الّذين اجتازوا بنجاح ّ
ّ

من هذه المرحلة.
مالحظة:
-

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 و شروط المشاركة و معايير التقييم.

السنة الثّانية من المرحلة التّحضيرّية ،يمكنهم
أتموا بنجاح ّ
يتم التّصريح بقبولهم لاللتحاق بمرحلة تكوين المهندسين والّذين ّ
الطلبة الذين لم ّ
اإلعالمية واإللكترونيك حسب اختيار الطّالب.
بالكلية للحصول على شهادة اإلجازة في
الدراسة
مواصلة ّ
ّ
ّ

إذا قمت بتعمير عدد اختيارات أقل من  06فلن تقوم المنظومة
اإلعالمية للتوجيه الجامعي بتسجيل اختياراتك.
ينصح بتنويع االختيارات في مؤسسات جامعية مختلفة.
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(العنوان )05

قــــائمة المجــاالت

الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية العلمية
اإلجازة  /الشعبة

مرحلة تحضيرية – تكنولوجيا
سنتان  3 +سنوات

مرحلة تحضيرية:
بيولوجيا  -جيولوجيا
سنتان  3 +سنوات

المؤسسة والجامعة
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
بالمنار
جامعة تونس المنار
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
بنابل
جامعة قرطاج
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
بالمنستير
جامعة المنستير
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقابس
جامعة قابس
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
بقفصة
جامعة قفصة
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
بالقيروان
جامعة القيروان
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار
المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية
بتونس
جامعة تونس المنار
المعهد العالي للدراسات التحضيرية
في البيولوجيا و الجولوجيا بسكرة
جامعة قرطاج
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
ببنزرت
جامعة قرطاج
كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقابس
جامعة قابس

مجموع آخر
موجه
2020

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط



التكنولوجيا

10532

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

165.56



التكنولوجيا

22532

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

160.75



التكنولوجيا

34532

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

154.44



التكنولوجيا

40532

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

147.76



التكنولوجيا

50532

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

133.24



التكنولوجيا

60532

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

117.95



التكنولوجيا

70532

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

139.23

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

128.96



بيولوجيا  -جيولوجيا

10832

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

121.23

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

125.32



بيولوجيا  -جيولوجيا

11832

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

119.27

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

127.34



بيولوجيا  -جيولوجيا

12832

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

125.74

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

119.36

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

114.13

التخصصات



بيولوجيا  -جيولوجيا

20832



بيولوجيا  -جيولوجيا

40832



بيولوجيا  -جيولوجيا

41832



بيولوجيا  -جيولوجيا

50832

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

99

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

100.55

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

113.43

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

105.91

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

91.32

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

94.7

( )1المدرسة الوطنية للطب البيطري
من عدد البقال %يقبل للدخول إلى السنة األولى من المرحلة األولى للدراسات البيطرية عن طريق مناظرة وطنية باالختبارات الكتابية (90
من عدد البقال المفتوحة) وذلك حسب طاقة استيعاب المدرسة ويسمح للمترشحين المشاركة في هذه %المفتوحة) وعن طريق مناظرة بالملفات (10
المناظرات خالل السنة الجامعية المعنيّة طبقا للشروط التالية:
 بالنسبة للمناظرات باالختبارات الكتابية:
 الطلبة الذين تابعوا بانتظام دراسات السنة األولى بمعهد تحضيري للدراسات الهندسية في شعبة "بيولوجيا -جيولوجيا". الطلبة الذين تابعوا بانتظام السنة األولى من الدراسات لمرحلة تحضيرية أجنبية معترف بمعادلتها. بالنسبة للمناظرات بالملفات:
 للطلبة األوائل الذين أت ّموا بنجاح وبدون امهال السنة الثانية في نظام 'إمد' من االجازة األساسية في علوم الحياة أو االجازة األساسية فيعلوم الطبيعة والتطبيقات "بيولوجيا – جيولوجيا" بكليات العلوم.
 -الطلبة األوائل الذين أت ّموا بنجاح السنة الثانية وبدون رسوب بالمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية شعبة "بيولوجيا – جيولوجيا".
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 )1الشهادة الوطنية لمهندس:
ضبطت مدة الحصول على الشهادة الوطنية لمهندس بخمس سنوات موزعة على مرحلتين:


مرحلة تحضيرية تدوم سنتين يقبل فيها المتحصلون على شهادة البكالوريا طبقا لنظام التوجيه الجامعي في الشعب التالية:

رياضيات – فيزياء
فيزياء – كيمياء
تكنولوجيا
بيولوجيا وجيولوجيا


مرحلة تكوين هندسي تدوم ثالث سنوات بمؤسسات التكوين الهندسي

يتم القبول بالسنة األولى بمؤسسات تكوين المهندسين المؤهلة لهذا الغرض عن طريق المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.
ّ
تنظم الدراسات الهندسية كما يلي :

المراحل التحضيرية :تدوم سنتين تدرس أثناءهما البرامج نفسها حسب االختصاص بمختلف المؤسسات الجامعية المحتضنة لمراحل تحضيرية ،وتعد
هذه المراحل التحضيرية الطالب الجتياز المناظرات الوطنية للدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين.
يمكن كذلك لهذه المؤسسات أن تقبل في حدود طاقة استيعابها عن طريق المناظرات الخصوصية:
-

بالسنة األولى :الطلبة المحرزين على االجازة في االختصاصات العلمية والتقنية في إطار نظام االجازة والماجستير والدكتوراه أو على شهادة
الدراسات التكنولوجية العليا أو على الشهادة الجامعية للتكنولوجيا أو على شهادة فني سام للصحة أو على شهادة تقني سام بمؤسسات التعليم
العالي والتحث الفالحي.

-

بالسنة الثانية :الطلبة الناجحين في السنة األولى من الماجستير في االختصاصات العلمية والتقنية في إطار نظام االجازة والماجستير والدكتوراه
أو الطلبة المحرزين على شهادة أستاذية تختم دراسات علمية أو تقنية أو اقتصادية أو تصرف أو على شهادة معادلة لها.

 )2الشهادة الوطنية لمهندس في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا:
تؤمن المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض مرحلتين من التكوين
-

يتم القبول بهذه المرحلة طبقا لنظام التوجيه الجامعي للمتحصلون على شهادة البكالوريا.
مرحلة تحضيرية مندمجة تدوم سنتينّ ،
مرحلة تكوين هندسي تدوم ثالث سنوات.

يتم القبول بشعبة من شعب تكوين المهندسين عن طريق مناظرة بالملفات:
ّ


للطلبة الناجحين بالسنة الثانية من المرحلة التحضيرية المندمجة بالمؤسسة المؤمنة لهذه المرحلة.



للطلبة المسجلين بالسنة الثالثة من االجازة في االختصاصات العلمية والتقنية في إطار نظام االجازة والماجستير والدكتوراه والذين لم
يرسبوا خالل دراستهم

الجامعية.

المؤسسات ال تي تؤمن المراحل التحضيرية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين:

ذ

كلية العلوم بالمنستير

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

كلية العلوم بصفاقس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس

المعهد العالي للدراسات العلمية والتقنية

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

المعهد العلي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية

والجيولوجيا بسكرة

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس
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المؤسسات التي تؤمن المراحل التحضيرية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين:
المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس

المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس

المدرسة العليا للفالحة بالكاف

المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب

المدرسة العليا للفالحة بمقرن

المدرسة العليا للفالحة بماطر

المدرسة العليا لإلحصاء وتحليل المعلومات بتونس.

المدرسة التونسية للتقنيات

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية

المدرسة الوطنية لإللكترونيك واالتصاالت بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت

المدرسة العليا للمواصالت بتونس.

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات
المتقدمة ببرج السدرية

والطبيعيات بتونس

مؤسسات التكوين الهندسي التي تسند الشهادة الوطنية لمهندس في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا:
كلية العلوم ببنزرت
كلية العلوم بصفاقس
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس
المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة
المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس
المعهد العالي لإلعالمية والملتيميديا بقابس
المعهد العالي لإلعالمية والملتيميديا بصفاقس
المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات بالمنستير
المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة
المعهد العالي لإلعالمية بتونس

تضاف لهذا الدليل ،بداية من يوم الجمعة  23جويلية  ، 2021طاقة االستيعاب

المفتوحة في كل اجازة أو شعبة حسب نوع البكـــالوريا.

إذا قمت بتعمير عدد اختيارات أقل من  06فلن تقوم المنظومة
اإلعالمية للتوجيه الجامعي بتسجيل اختياراتك.
ينصح بتنويع االختيارات في مؤسسات جامعية مختلفة.
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علوم الصحة والطب وطب األسنان والصيدلة
اإلجازة  /الشعبة

الطب
(مرحلة ولى  +مرحلة ثانية )  06سنوات
مرحلة ثالثة من  03إلى  05سنوات

 +علوم الحياة واألرض مادة إجبارية

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

كلية الطب بتونس
جامعة تونس المنار



الدراسات األساسية في الطب

10700

كلية الطب بالمنستير
جامعة المنستير



الدراسات األساسية في الطب

34700

كلية الطب بسوسة
جامعة سوسة



الدراسات األساسية في الطب

30700

كلية الطب بصفاقس
جامعة صفاقس



الدراسات األساسية في الطب

40700

كلية الصيدلة بالمنستير
جامعة المنستير



الصيدلة

34701

كلية طب األسنان بالمنستير
جامعة المنستير



طب األسنان

34702

اإلجازة في البيوتكنولوجيا الطبية

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية
بتونس
جامعة تونس المنار




االنتاج البيوطبي
التشخيص البيوطبي

10545

اإلجازة في الصحة والسالمة
المهنية

المعهد الوطني للشغل والدراسات
اإلجتماعية بتونس
جامعة قرطاج



الصحة والسالمة المهنية

10547

اإلجازة في مبحث وتدريم القدم

المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة
بسوسة
جامعة سوسة

الـصـيــــدلــــة
 06سنوات
 +علوم الحياة واألرض مادة إجبارية

طـــب األسـنـــان
 06سنوات
 +علوم الحياة واألرض مادة إجبارية

 3سنوات (امد)

 3سنوات (امد)

 3سنوات (امد)

اإلجازة في الـتـبـنـيـج واإلنعاش
 3سنوات (امد)

اإلجازة في التصوير الطبي
والمداواة باألشعة
 3سنوات (امد)

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس
جامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بالمنستير
جامعة المنستير
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بصفاقس
جامعة صفاقس
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس
جامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بالمنستير
جامعة المنستير
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بصفاقس
جامعة صفاقس



مبحث وتدريم القدم

30739



التبنيج واإلنعاش

10740



التبنيج واإلنعاش

34740



التبنيج واإلنعاش



التصوير الطبي والمداواة باألشعة 10741





40740

التصوير الطبي والمداواة باألشعة 34741

التصوير الطبي والمداواة باألشعة 40741

نوع البكالوريا

مجموع آخر
موجه
2020

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب +

FG+SVT

164.57

رياضيات

FG+SVT

183.26

علوم تجريبية

FG+SVT

188.15

رياضة

FG+SVT

183.99

آداب +

FG+SVT

168.46

رياضيات

FG+SVT

179.34

علوم تجريبية

FG+SVT

186.02

رياضة

FG+SVT

178.36

آداب +

FG+SVT

147.99

رياضيات

FG+SVT

176.47

علوم تجريبية

FG+SVT

184.16

رياضة

FG+SVT

175.35

آداب +

FG+SVT

146.97

رياضيات

FG+SVT

174.99

علوم تجريبية

FG+SVT

182.03

رياضة

FG+SVT

172.38

آداب +

FG+SVT

123.51

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

166.27

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

176.45

رياضة

FG+(SP+SVT)/2

163.72

آداب +

FG+SVT

137.28

رياضيات

FG+SVT

170.43

علوم تجريبية

FG+SVT

179.29

رياضة

FG+SVT

169.15

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

113.2

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

122.05

علوم تجريبية

FG+SP

116

إقتصاد وتصرف

FG+GEST

102.76

العلوم التقنية

FG+SP

116.07

رياضيات

FG+SVT

106.45

علوم تجريبية

FG+SVT

131.17

العلوم التقنية

FG+SP

130.02

رياضيات

FG+SVT

158.55

علوم تجريبية

FG+SVT

176.12

رياضيات

FG+SVT

152

علوم تجريبية

FG+SVT

170.18

رياضيات

FG+SVT

155.12

علوم تجريبية

FG+SVT

172.47

رياضيات

FG+SVT

146.79

علوم تجريبية

FG+SVT

161.54

رياضيات

FG+SVT

145.19

علوم تجريبية

FG+SVT

155.34

رياضيات

FG+SVT

145.5

علوم تجريبية

FG+SVT

153.92
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علوم الصحة والطب وطب األسنان والصيدلة
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في حفظ الصحة والوقاية
والمحيط

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس
جامعة تونس المنار



المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس
جامعة تونس المنار



البيولوجيا الطبية

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بالمنستير
جامعة المنستير



البيولوجيا الطبية

 3سنوات (امد)
 +علوم الحياة واألرض مادة إجبارية

اإلجازة في البيولوجيا الطبية
 3سنوات (امد)

اإلجازة في العالج الطبيعي
 3سنوات (امد)
 +علوم الحياة واألرض مادة إجبارية
التربية البدنية إجبارية

اإلجازة في تقويـم النطـق والكالم
 3سنوات (امد)
 +علوم الحياة واألرض مادة إجبارية

االجازة في جهزة جراحة العظام
 3سنوات (امد)

اإلجازة في التغذية البشرية
 3سنوات (امد)
 +علوم الحياة واألرض مادة إجبارية

االجازة في العالج بالعمل
 3سنوات (امد)
 +علوم الحياة واألرض مادة إجبارية

اإلجازة في المبصريات
والنظارات الطبية
 3سنوات (امد)

اإلجازة في دواتية قاعة العمليات
الجراحية
 3سنوات (امد)

اإلجازة في بدائل األسـنـان
 3سنوات (امد)
 +علوم الحياة واألرض مادة إجبارية

التخصصات

الرمز

حفظ الصحة والوقاية والمحيط

10742

10743

34743

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بصفاقس
جامعة صفاقس



البيولوجيا الطبية

40743

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بالمنستير
جامعة المنستير



العالج الطبيعي

34744

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بصفاقس
جامعة صفاقس



العالج الطبيعي

40744

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس
جامعة تونس المنار



تقويم النطق والكالم

10745

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس
جامعة تونس المنار



جهزة جراحة العظام

10746

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس
جامعة تونس المنار



التغذية البشرية

10747

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس
جامعة تونس المنار



العالج بالعمل

10748

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بصفاقس
جامعة صفاقس



المبصريات والنظارات الطبية

40749

نوع البكالوريا

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس
جامعة تونس المنار



دواتية قاعة العمليات الجراحية

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بصفاقس
جامعة صفاقس



دواتية قاعة العمليات الجراحية

40750

المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة
بسوسة
جامعة سوسة



دواتية قاعة العمليات الجراحية

30750

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بالمنستير
جامعة المنستير



بدائل األسنان

34752

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب +

FG+SVT

107.01

رياضيات

FG+SVT

106.13

علوم تجريبية

FG+SVT

124.68

رياضة

FG+SVT

132.53

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

134.99

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

162.71

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

135.08

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

156.96

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

126.27

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

151.7

آداب +

FG+SVT

124.91

رياضيات

FG+SVT

147.73

علوم تجريبية

FG+SVT

175.74

رياضة

FG+SVT

180.36

آداب +

FG+SVT

127.2

رياضيات

FG+SVT

151.2

علوم تجريبية

FG+SVT

147.09

رياضة

FG+SVT

167.2

آداب +

FG+SVT

110.66

رياضيات

FG+SVT

129.52

علوم تجريبية

FG+SVT

145.2

رياضيات

FG+SVT

112.25

علوم تجريبية

10750

مجموع آخر
موجه
2020

FG+SVT

129.86

آداب +

FG+SVT

115.82

رياضيات

FG+SVT

134.5

علوم تجريبية

FG+SVT

144.81

رياضة

FG+SVT

156.46

آداب +

FG+SVT

110.02

رياضيات

FG+SVT

116.25

علوم تجريبية

FG+SVT

129.15

رياضة

FG+SVT

161.52

رياضيات

FG+(M+SP)/2

115.01

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

140.81

رياضيات

FG+SVT

128.73

علوم تجريبية

FG+SVT

154.11

رياضيات

FG+SVT

139.27

علوم تجريبية

FG+SVT

144

رياضيات

FG+SVT

137.24

علوم تجريبية

FG+SVT

146.35

آداب +

FG+SVT

133.22

رياضيات

FG+SVT

122.29

علوم تجريبية

FG+SVT

143.28

رياضة

FG+SVT

155
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علوم الصحة والطب وطب األسنان والصيدلة
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في تركيب و إستعمال آلة
سمع

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية
بتونس
جامعة تونس المنار

 3سنوات (امد)

اإلجازة في الرعـايـة الصحية
للطفل

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس
جامعة تونس المنار



التخصصات

الرمز

تركيب واستعمال آلة السمع

10753



الرعاية الصحية للطفل

10754

المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة
بسوسة
جامعة سوسة



الرعاية الصحية للطفل

30754

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية
بتونس
جامعة تونس المنار






اإلعالمية الطبية
األنظمة اإللكترونية المحمولة
تكنولوجيات األجهزة الطبية
تكنولوجيات التصوير الطبي

10759

اإلجازة في الهندسة البيوطبية
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس
جامعة صفاقس

اإلجازة في الرعاية الصحية
اإلستعجالية واالنعاش
 3سنوات (امد)
 +علوم الحياة واألرض مادة إجبارية




تقنيات المعدات البيوطبية
تقنيات معدات التصوير الطبي

40759



الرعاية الصحية واالستعجالية
واإلنعاش

30760

المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس
جامعة تونس المنار



علوم التمريض

10797
إناث

المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة
جامعة سوسة



علوم التمريض

30797
إناث

المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة
بسوسة
جامعة سوسة

اإلجازة في علوم التمريض-اناث
 3سنوات (امد)
شعبة تتطلب اختبارا
 +علوم الحياة واألرض مادة إجبارية

المعهد العالي لعلوم التمريض
بصفاقس
جامعة صفاقس



علوم التمريض

40797
إناث

التربية البدنية إجبارية

اإلجازة في علوم التمريض-ذكور
 3سنوات (امد)

المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس
جامعة قابس



علوم التمريض

50797
إناث

المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف
جامعة جندوبة



علوم التمريض

82797
إناث

المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس
جامعة تونس المنار



علوم التمريض

11797
ذكور

شعبة تتطلب اختبارا
 +علوم الحياة واألرض مادة إجبارية
التربية البدنية إجبارية

المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة
جامعة سوسة

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

علوم تجريبية

 3سنوات (امد)

 +علوم الحياة واألرض مادة إجبارية

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط



علوم التمريض

31797
ذكور

مجموع آخر
موجه
2020

116.29

FG+(SP+SVT)/2

135.04

آداب +

FG+SVT

131.38

رياضيات

FG+SVT

127.75

علوم تجريبية

FG+SVT

139.93

رياضة

FG+SVT

152.92

آداب +

FG+SVT

134.01

رياضيات

FG+SVT

129.07

علوم تجريبية

FG+SVT

141.97

رياضة

FG+SVT

155.08

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

121.15

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

126.07

العلوم التقنية

FG+SP

143.9

علوم اإلعالمية

FG+SP

121.5

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

120.11

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

125.06

العلوم التقنية

FG+SP

141.23

علوم اإلعالمية

FG+SP

103.49

آداب +

FG+SVT

127.29

رياضيات

FG+SVT

130.95

علوم تجريبية

FG+SVT

139.62

رياضة

FG+SVT

157.73

آداب +

FG+SVT

158.19

رياضيات

FG+SVT

136.05

علوم تجريبية

FG+SVT

154.51

رياضة

FG+SVT

177.3

آداب +

FG+SVT

145.46

رياضيات

FG+SVT

135.75

علوم تجريبية

FG+SVT

150.69

رياضة

FG+SVT

167.66

آداب +

FG+SVT

154.98

رياضيات

FG+SVT

133.94

علوم تجريبية

FG+SVT

144.18

رياضة

FG+SVT

152.03

آداب +

FG+SVT

131.2

رياضيات

FG+SVT

129.06

علوم تجريبية

FG+SVT

141.26

رياضة

FG+SVT

142.34

آداب +

FG+SVT

152.2

رياضيات

FG+SVT

129.55

علوم تجريبية

FG+SVT

140.82

رياضة

FG+SVT

151.6

آداب +

FG+SVT

125.62

رياضيات

FG+SVT

116.3

علوم تجريبية

FG+SVT

130.31

رياضة

FG+SVT

163.61

آداب +

FG+SVT

123.07

رياضيات

FG+SVT

115.77

علوم تجريبية

FG+SVT

125.57

رياضة

FG+SVT

157.08
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علوم الصحة والطب وطب األسنان والصيدلة
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في علوم التمريض-ذكور

المؤسسة والجامعة
المعهد العالي لعلوم التمريض
بصفاقس
جامعة صفاقس

التخصصات



علوم التمريض

الرمز

41797
ذكور

 3سنوات (امد)
شعبة تتطلب اختبارا

المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس
جامعة قابس



علوم التمريض

51797
ذكور

 +علوم الحياة واألرض مادة إجبارية
التربية البدنية إجبارية

اإلجازة في علوم
الـتــولـيـــد – قابلة
 3سنوات (امد)

المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف
جامعة جندوبة



علوم التمريض

83797
ذكور

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس
جامعة تونس المنار



علوم التوليد-قابلة

10799

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بالمنستير
جامعة المنستير



علوم التوليد-قابلة

34799

 +علوم الحياة واألرض مادة إجبارية

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بصفاقس
جامعة صفاقس



علوم التوليد-قابلة

40799

نوع البكالوريا

مجموع آخر
موجه
2020

صيغة احتساب مجموع النقاط

آداب +

FG+SVT

123.94

رياضيات

FG+SVT

112.27

علوم تجريبية

FG+SVT

123.54

رياضة

FG+SVT

169.13

آداب +

FG+SVT

120.61

رياضيات

FG+SVT

114.55

علوم تجريبية

FG+SVT

119.97

رياضة

FG+SVT

156.9

آداب +

FG+SVT

117.94

رياضيات

FG+SVT

102.3

علوم تجريبية

FG+SVT

119.16

رياضة

FG+SVT

151.97

آداب +

FG+SVT

140.14

رياضيات

FG+SVT

134.06

علوم تجريبية

FG+SVT

160.02

رياضة

FG+SVT

168.5

آداب +

FG+SVT

141.25

رياضيات

FG+SVT

142.83

علوم تجريبية

FG+SVT

149.93

رياضة

FG+SVT

156.96

آداب +

FG+SVT

147.62

رياضيات

FG+SVT

130.64

علوم تجريبية

FG+SVT

151.09

رياضة

FG+SVT

105.56

تضاف لهذا الدليل ،بداية من يوم الجمعة  23جويلية  ، 2021طاقة االستيعاب
المفتوحة في كل اجازة أو شعبة حسب نوع البكـــالوريا.
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العلوم الفالحية والبيوتكنولوجيا والبيئة
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز



البيوتكنولوجيا والصناعات
الصيدلية
تحاليل وتجارب بيولوجية
مراقبة جودة األغذية وحفظ
الصحة

10546

المعهد العالي للعلوم البيولوجية
التطبيقية بتونس
جامعة تونس المنار





البيوتكنولوجيا النباتية
بيوتكنولوجيا الكائنات الدقيقة
مراقبة جودة األغذية وحفظ
الصحة

11546

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج



مراقبة جودة األغذية وحفظ
الصحة

20546

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير
جامعة المنستير




تحاليل وتجارب بيولوجية
مراقبة جودة األغذية وحفظ
الصحة

34546



مراقبة جودة األغذية وحفظ
الصحة

36546



مراقبة جودة األغذية وحفظ
الصحة

40546






البيوتكنولوجيا النباتية
تحاليل وتجارب بيولوجية
بيوتكنولوجيا الكائنات الدقيقة
مراقبة جودة األغذية وحفظ
الصحة

41546



تحاليل وتجارب بيولوجية

50546



مراقبة جودة األغذية وحفظ
الصحة

54546

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة



تحاليل وتجارب بيولوجية

60546

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
جامعة جندوبة




البيوتكنولوجيا النباتية
البيوتكنولوجيا الحيوانية

84546

المدرسة العليا للصناعات الغذائية
بتونس
جامعة قرطاج



الصناعات واألساليب الغذائية

10840

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس
جامعة صفاقس




التغذية والصحة
هندسة األساليب الغذائية

40841

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
جامعة جندوبة




الصناعات واألساليب الغذائية
مراقبة جودة األغذية

84841

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد
جامعة القيروان



الصناعات الغذائية وتأثيراتها
على المحيط

75842



علوم وتقنيات الغابات

80844



بعث والتصرف في المؤسسات
الفالحية

20844



اإلنتاج الحيواني والموارد
الغذائية

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي
ثابت
جامعة منوبة

اإلجازة في البيوتكنولوجيا
 3سنوات (امد)

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالمهدية
جامعة المنستير
كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس
جامعة صفاقس
كلية العلوم بقابس
جامعة قابس
المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية
بمدنين
جامعة قابس

اإلجازة في الصناعات الغذائية
 3سنوات (امد)

اإلجازة في علوم وتقنيات األغذية
 3سنوات (امد)

اإلجازة في التكنولوجيات الغذائية
والمحيط
 3سنوات (امد)
 +علوم الحياة واألرض مادة إجبارية

معهد الغابات والمراعي بطبرقة
جامعة جندوبة

اإلجازة في العلوم الفالحية
 3سنوات (امد)

المدرسة العليا للفالحة بمقرن
جامعة قرطاج
المدرسة العليا للفالحة بماطر
جامعة قرطاج




نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

112.96

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

116.13

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

108.89

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

111.57

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

100.6

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

104.67

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

108.53

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

110.25

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

99.07

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

105.91

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

-

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

101.73

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

114.83

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

105.44

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

94.51

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

105.71

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

-

علوم تجريبية

21844

مجموع آخر
موجه
2020

FG+(SP+SVT)/2

77.09

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

89.83

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

88.83

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

-

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

87.67

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

107.12

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

112.16

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

94.61

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

94.68

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

95.05

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

83.15

آداب +

FG+SVT

89.04

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

80.39

العلوم التقنية

FG+SP

77.7

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

84.83

العلوم التقنية

FG+TE

82.77

رياضيات

FG+SVT

97.78

علوم تجريبية

FG+SVT

101.9

العلوم التقنية

FG+TE

107.9

رياضيات

FG+SVT

101.05

علوم تجريبية

FG+SVT

76.94

العلوم التقنية

FG+TE

103.68
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العلوم الفالحية والبيوتكنولوجيا والبيئة
المؤسسة والجامعة

اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في العلوم الفالحية
 3سنوات (امد)

المدرسة العليا للفالحة بالكاف
جامعة جندوبة



تقنيات اإلنتاج الفالحي

82844

المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط
مريم
جامعة سوسة




البستنة
تهيئة الفضاءات

30844

اإلجازة في علوم البحار-اناث

المعهد العالي للصيد البحري و تربية
األحياء المائية ببنزرت
جامعة قرطاج

اإلجازة في علوم البحار-ذكور

المعهد العالي للصيد البحري و تربية
األحياء المائية ببنزرت
جامعة قرطاج

 3سنوات (امد)

 3سنوات (امد)

التخصصات

الرمز




التبريد وتثمين المنتوجات المائية
الصيد البحري وتربية الكائنات
المائية

20846
إناث
21846
ذكور

مجموع آخر
موجه
2020

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

84.5

العلوم التقنية

FG+TE

84.17

رياضيات

FG+SVT

103.42

علوم تجريبية

FG+SVT

103.87

العلوم التقنية

FG+TE

139.68

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

-

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

81.93

العلوم التقنية

FG+SP

87.12

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

89.56

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

91.52

العلوم التقنية

FG+SP

77.4

تضاف لهذا الدليل ،بداية من يوم الجمعة  23جويلية  ، 2021طاقة االستيعاب
المفتوحة في كل اجازة أو شعبة حسب نوع البكـــالوريا.

إذا قمت بتعمير عدد اختيارات أقل من  06فلن تقوم المنظومة
اإلعالمية للتوجيه الجامعي بتسجيل اختياراتك.
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الشعب

الرمز

الشعب

الرمز

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 نظم اإلعالمية

120

اإلجازة في عـلــم االجتمال

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

اإلجازة في علوم وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

167

اإلجازة في اآلثار

573

اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

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

اإلجازة في الفنون والوسائط

207

اإلجازة في تصميم الفضاء

629

اإلجازة في اإللكترونيكوالكهروتقنية واآللية

208

االجازة في تصميم المنتوج

672

اإلجازة في الهندسة اللوجستية

209

االجازة في تصميم الصورة

673

االجازة في علوم النقل

265

اإلجازة في السينما والسمعي البصري

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

اإلجازة في العلوم اإلقتصادية

744

اإلجازة في العالج الطبيعي

318

اإلجازة في علوم التصرف

750

اإلجازة في أدواتية قاعة العمليات الجراحية

391

اإلجازة في إدارة األعمال

754

اإلجازة في الرعـايـة الصحية للطفل

394

االجازة في المحاسبة و المالية

759

اإلجازة في الهندسة البيوطبية

396

االجازة في التجارة والتوزيع

797

اإلجازة في علوم التمريض-ذكور

450

اإلجازة في علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضة

797

اإلجازة في علوم التمريض-ايناث

501

اإلجازة في الكيمياء

799

اإلجازة في علوم الـتــولـيـــد  -قابلة

502

اإلجازة في الفيزياءوالكيمياء

841

اإلجازة في علوم وتقنيات األغذية

503

اإلجازة في الفيزياء

844

االجازة في العلوم الفالحية

504

اإلجازة في الفيزياء و الطاقة

505

االٍجازة في الرياضيات التطبيقية
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الرمز
107
108
119
121
137
139
158
159
160
164
174
190
191
192
193
194
195
200
203
244
246
247
260
346
347
355
360
362
363
377
440
443
452
453
470
473
477
514
518

الشعبة
اإلجازة في الروسية
اإلجازة في الصينية
اإلجازة في لغة اإلشارات
اإلجازة في علم النـفـــس
االجازة في حفظ الموروث الثقافي المادي و ترميمه
اإلجازة في العلوم الشرعية
اإلجازة في جيوماتيك والبيئة والتهيئة
االجازة في جغرافية البيئة
االجازة في الجيوبوليتيك و العالقات الدولية
اإلجازة في الجيوماتيك والتهيئة
االجازة في تثمين التراث و تمنيته
مرحلة تحضيرية آداب ولغات  -إختصاص عربية
مرحلة تحضيرية آداب ولغات  -إختصاص فرنسية
مرحلة تحضيرية آداب ولغات  -إختصاصانقليزية
مرحلة تحضيرية :علوم إنسانية  -إختصاص تاريخ
مرحلة تحضيرية :علوم إنسانية  -إختصاصجفرافيا
مرحلة تحضيرية :علوم إنسانية  -إختصاص فلسفة
اإلجازة في المسرح و فنون العرض
الهندسة المعمارية
اإلجازة في التعمير و التهيئة
االجازة في هندسة وتقنيات الصوت
اإلجازة في هندسة الصوت والتكنولوجيات الحديثة
اإلجازة في فنون التراث اإلسالمي
اإلجازة في القانون االجتماعي
اإلجازة في علوم الشغل
اإلجازة في الخدمة االجتماعية
اإلجازة في التصرف في تكنولوجيات المعلومات واالتصال
اإلجازة في التصرف اإللكتروني في المعلومات و الوثائق
اإلجازة في علوم المكتبات و التوثيق و األرشيف
باكالوريوس أعمال
اإلجازة في التنشيط السياحي
اإلجازة في الوساطة والتنشيط
االجازة في السياحة
اإلجازة في الفندقة
الطفولة:اإلجازة في علوم التربية
اإلجازة في التربية المختصة
اإلجازة في التربية والتعليم
اإلجازة في الكيمياء  -علوم األحياء
مرحلة تحضيرية مندمجة

الرمز
519
520
521
522
522
522
516
517
532
545
547
548
574
576
577
580
604
611
612
671
700
701
702
739
742
745
746
747
748
749
752
753
760
832
840
842
846
846

الشعبة
مرحلة تحضيرية مندمجة-علمية
مرحلة تحضيرية مندمجة :رياضيات -فيزياء و إعالمـيـة
مرحلة تحضيرية مندمجة :كـيـمـيـاء  -بـيـولوجيا تطبيقية
مرحلةتحضيرية:رياضيات-فيزياء
مرحلة تحضيرية-علمية
مرحلةتحضيرية:فيزياء-كيمياء
مرحلة تحضيرية مندمجة في الهندسة البيوطبية
مرحلة تحضيرية مندمجة في هندسة بيوتكنولوجيات الصحة
مرحلة تحضيرية  -تكنولوجيا
اإلجازة في البيوتكنولوجيا الطبية
اإلجازة في الصحة والسالمة المهنية
اإلجازة في التدخل االجتماعي
اإلجازة في هندسة النسيج
االجازة في هندسة األساليب الصناعية
االجازة في الهندسة الصناعية
اإلجازة في تكنولوجيا وهندسة النقل
اإلجازة في الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة
اإلجازة في الصحافة
اإلجازة في االتصال
اإلجازة في اإللكتروميكانيك
الـطــب
الـصـيــــدلــــة
طـــب األسـنـــان
اإلجازة في مبحث وتدريم القدم
اإلجازة في حفظ الصحة والوقاية والمحيط
اإلجازة في تقويـم النطـق والكالم
االجازة في أجهزة جراحة العظام
اإلجازة في التغذية البشرية
االجازة في العالج بالعمل
اإلجازة في المبصريات و النظارات الطبية
اإلجازة في بدائل األسـنـان
اإلجازة في تركيب و إستعمال آلة سمع
اإلجازة في الرعاية الصحية اإلستعجالية واالنعاش
مرحلة تحضيرية :بيولوجيا  -جيولوجيا
اإلجازة في الصناعات الغذائية
اإلجازة في التكنولوجيات الغذائية والمحيط
اإلجازة في علوم البحار-ايناث
اإلجازة في علوم البحار-ذكور
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 8 -5التعليم العالي العسكري
 )1التكوين األساسي الخاص بالضباط:
يشتمل التكوين األساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري على فرع الدراسات الهندسية وفرع
الدراسات في نظام "إمد".
فرع الدراسات الهندسية
يتم التكوين في فرع الدراسات الهندسية بمؤسسات التعليم العالي العسكري التالية :
 األكاديمية العسكرية بفند الجديد في االختصاصات التالية:
تقنيات األسلحة – هندسة إعالمية – إتصاالت – إلكتروميكانيك – هندسة مدنية.
 األكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة في االختصاصات التالية:
قيادة السفن وأنظمة بحرية – طاقة وتقنيات بحرية (لفائدة البحرية الوطنية) – مالحة بحرية – طاقة
ومحركات (لفائدة البحرية التجارية).
 مدرسة الطيران ببرج العامري في االختصاصات التالية:
سياقة الطائرات – هندسة ميكانيكية – تيليميكانيك–جغرفة رقمية– جوالن جوي.
يععدوم تكععوين الضععباط المهندسععين خمـــس ســـنوات (سععنتين د ارسععات تحضععيرية و ثععالث سععنوات فععي التكععوين
الهندسعي ) ويخعتم بالحصعول علعى "الشـهادة الوطنيــة لمهنـدس" .ويمكعن للمتحصعلين علعى شعهادة البكالوريععا
لسنة ( 2021دورة رئيسية) في شعب (الرياضيات ،العلوم التجريبية ،العلوم التقنية) والراغبين فعي متابععة
هععذا التكععوين أن يشععاركوا فععي منععاظرة االنتععداب ،التععي تتضععمن فحععص طبععي واختبععار نفسععاني وفحععص طبععي
واختبار في الرياضة.

يقع االعالن عن مناظرة اإلنتداب لمتابعة التكوين بمؤسسات التعليم العالي العسكري عبر
وسائل اإلعالم وعبر موقع الواب لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn
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فرع الدراسات في نظام إمد
يتم التكعوين فعي فعرع الد ارسعات فعي نظعام "إمعد" باالكاديميـة العسـكرية بفنـد الجديـد فعي االختصاصعات
التالية:
علوم قانونية وتصرف – علوم عسكرية.
يععدوم هععذا التكععوين خمـــس ســـنوات (ثععالث سععنوات "إجععازة" وسععنتان "ماجسععتير") ويخععتم بالحصععول علععى
"الشـهادة الوطنيـة للماجسـتير" .ويمكعن للمتحصعلين علعى شعهادة البكالوريعا لسعنة ( 2021دورة رئيســية)
كل الشعب والراغبين فعي متابععة هعذا التكعوين أن يشعاركوا فعي منعاظرة االنتعداب ،التعي تتضعمن اختبعار
في ّ
نفساني وفحص طبي واختبار نفساني واختبار في الرياضة.

 )2التكوين األساسي الخاص بضباط الصف لفائدة الصحة العسكرية:
يشتمل التكوين الخاص بضباط الصف للحصول على الشهادة الوطنية لإلجازة التطبيقية (في
االختصاصات شبه الطبية) بمدرسة الصحة العسكرية على االختصاصات التالية:
 علوم التمريض
 التخدير واالنعاش
يدوم هذا التكوين ثالث سنوات ،ويختم بالحصول على "الشهادة الوطنية لإلجازة التطبيقية"
ويمكععن للمتحصععلين علععى شععهادة البكالوريععا لسععنة ( 2021دورة رئيســية) فععي شــعبتي العلــوم التجريبيــة
والرياضــيات وال عراغبين فععي متابعععة هععذا التكععوين أن يشععاركوا فععي منععاظرة االنتععداب ،التععي تتضععمن اختبععار
نفساني وفحص طبي واختبار في الرياضة.

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

العنوان

موقع الواب

رقم الهاتف

رقم الفاكس

الكلية الخاصة بمنبليزير

نهج بو بكر البكري – مونبليزير  1073تونس

71902323/
71901660

71904425

www.umt.ens.tn

المعهد الخاص للدراسات العليا بتونس

 3شارع يوغرطة ميتوال فيل –  1002تونس

71841855

71842747

www.ihet.ens.tn

المعهد العالي الخاص للتقنيات والعلوم المتقدمة
بالجنوب

شارع  5وت نهج سعيد بو بكر عدد– 74
 3002صفاقس

74225665/
74227011

74226918

www.uls.ens.tn

الكلية الخاصة للقانون واالقتصاد والتصرف

 32مكرر شارع خيرالدين باشا –  1002تونس

71902811

71782260

www.ult-tunisie.com

المعهد العالي الخاص للتقنيات المتعددة

 36شارع لوي براي –  1002تونس

71902491

71906960

www.ult-tunisie.com

مدرسة قرطاج العليا الخاصة للعلوم والهندسة

شارع فطومة بورقيبة سكرة  2036ريانة

70858117/
25252825

70858125

مدرسة قرطاج العليا الخاصة إلدارة األعمال

شارع فطومة بورقيبة سكرة  2036ريانة

70858117/
25253825

70858125

المدرسة العليا الخاصة للمهندسين والدراسات
التكنولوجية بتونس

 18نهج نلسن منديال  1002 -تونس

71335073/
71336023

71334897

www.uas.ens.tn

الكلية الخاصة لعلوم التصرف والتكنولوجيا بمقرين

 122شارع الجمهورية (قبالة محطة سيدي
رزيق) مقرين  - 2033بن عروس

71426354

71426321

www.upes-megrine.com

المدرسة المركزية العليا الخاصة للعلوم شبه الطبية
والصحة

 3نهج حمادي الجزيري  1002تونس

71796679

71793558

www.universitecentrale.net

المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا وإدارة األعمال

 22شارع مدريد  1000 -تونس

71336888

71338666

www.suptech.tn

المعهد العالي الخاص لعلوم الصحة بسوسة

شارع الرائد البجاوي  4000 -سوسة

73236122

73236123

www.upsat.tn

70721212

70721172

www.time.ens.tn

المدرسة العليا الدولية الخاصة بتونس

 ،48نهج المعادن –  2035الشرقية  -تونس

71809000

71809016

www.uitunis.com

المدرسة المتوسطية العليا الخاصة لألعمال

شارع اليورو ،حدائق البحيرة ( 2ص.ب )386
ضفاف البحيرة  1053تونس

71194444

71194500

www.msb.tn

المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا

المنطقة الصناعية شطرانة  ،2ص.ب 160
القطب التكنولوجي الغزالة  2088ريانة

70685685

70685454

www.esprit.ens.tn

المدرسة العليا الخاصة للطيران والتكنولوجيا

 15نهج المعمل – الشرقية 2035 – 2
تونس قرطاج

71 940 422/
71940422

71 940 430

www.esat.ens.tn

www.utctunisie.com

المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيات المعلوماتية وإدارة ص.ب  72المركب التكنولوجي الغزالة 2088 -
 45 /شارع محمد الخامس مونبليزير -تونس
المؤسسات
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المدرسة العليا الخاصة للدراسات اإلدارية والتجارية
بصفاقس

عمارة الفندري ،شارع الجزائر  3000صفاقس

74222550

74223505

www.eseac.ens.tn

المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية والسمعي
البصري والتصميم

 1نهج بودلير – العمران  1005تونس

/71957004
/71957005
55798928

71957028

www.esad.tn

المدرسة المتوسطية العليا الخاصة لعلوم اإلعالمية
واالقتصاد والتصرف بنابل

نهج األمراء نابل األحواش 8000 -

72365066

72365144

www.umlt.ens.tn

كلية ابن خلدون الخاصة للحقوق والعلوم االقتصادية
والتصرف

 4نهج  8010مونبليزير –  1073تونس

71841720

71901407

www.uik.ens.tn

70686486

70686488

www.sesame.com.tn

المعهد العالي الخاص للعلوم شبه الطبية "محمود
الماطري"

نهج بورجين مونبليزير  -تونس

71847822

71846242

www.umm-tunisie.com

المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض "األمد"

 3شارع البريد سهلول  4054سوسة

73820800

73820826

www.universite-amed.com

المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض بالقيروان

نهج بن قوتة وراء دار الطابع  -القيروان

77304901

77228498

المدرسة العليا الخاصة للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
بقابس

شارع بو القاسم الشابي –  6011قـابس

75294660

75294690

www.essat-gabes.com

المدرسة العليا الخاصة للهندسة والعلوم والتكنولوجيا
بسوسة

المركب الجامعي ،نهج حسونة العياشي ،بو خزر
 4000سوسة

73 231 986

73 231 812

www.suptech.ens.tn

المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض "نجمة التكوين"

 3شارع خليفة القروي –  4051خزامى سوسة

73243327

73219787

www.etoile-formation.com

المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض بسوسة

الطريق السياحي حمام سوسة – الطابق الثالث
فوق المونوبري  4011سوسة

73363666

/73372081
73361224

www.isis-infirmier.tn

المعهد العالي الخاص تونس دوفين

 20نهج بودالر –  1005العمران تونس

71957857

71957900

www.tunis.dauphine.fr

المدرسة العليا الخاصة للتقنيات بسوسة

عمارة زعتير شارع خليفة القروي  -سهلول –
 4054سوسة

73277877

73243685

www.polytecsousse.com

المدرسة العليا الخاصة إلدارة األعمال والحقوق "ابن
سينا"

 90شارع محمد الخامس –  1002تونس

71282329

71201175

www.apbs.tn

المدرسة المركزية العليا الخاصة لآلداب والفنون
وعلوم االتصال

 7نهج البرازيل –  1002تونس

71783175

71793558

www.universitecentrale.net

المدرسة المركزية العليا الخاصة للتقنيات بتونس

 ،3شارع محمد الخامس المنطقة الصناعية خير
الدين 2015 -الكرم

/71888970
71988970

71793558

www.universitecentrale.net

المدرسة المركزية العليا الخاصة للحقوق والتصرف

 ،66شارع محمد الخامس –  1002تونس

71849244

71793558

www.universitecentrale.net

الكلية الخاصة لعلوم الصحة بتونس

 38نهج كولونيـا –  1002تونس

71787337

71788848

www.upsat.tn

المعهد الخاص للدراسات العليا بسوسة

المركب الجامعي بوخزر–  4000سوسة

73235291

73235292

www.ihes.ens.tn

الكلية الخاصة للعلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية
والتصرف بتونس

 ،34نهج القرش األكبر  1002 -تونس

71335073

71334897

www.uas.ens.tn

ص.ب  ،4المنطقة الصناعية شطرانة  Iالقطب
المدرسة العليا الخاصة للعلوم التطبيقية وإدارة األعمال
التكنولوجي بالغزالة 2088 ،تونس

موقع الواب
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الكلية المتوسطية الخاصة لعلوم اإلعالمية واالقتصاد
والتصرف بتونس

 16-14نهج محمد بدرة مونبليزير – 1073
تونس

71903215

71904388

www.umlt.ens.tn

المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا واإلعالمية
والتصرف بسوسة

 28نهج داكار – شارع البيئة القنطاوي – حمام
سوسة 4089

73347421

73347321

www.estim-tunisie.com

المدرسة العليا الخاصة للتقنيات "ابن خلدون"

 30شارع جودة الحياة – سكرة  - 2036ريانة

70694194

70694195

www.uik.ens.tn

الكلية الخاصة للعلوم شبه الطبية بصفاقس

طريق منزل شاكر كلم  0.5صفاقس

74460854

74460853

www.upsat.tn

73296060

73296900

www.episousse.com.tn

المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا التطبيقية
بسوسة

شارع الحرية ،ص.ب  329سهلول  4054سوسة

73826685

73826686

www.espita.ens.tn

المدرسة العليا الدولية الخاصة للتكنولوجيا بصفاقس

طريق المحارزة كم  1.5صفاقس - 3003
صفاقس

/74461682
74465020

74861588

www.iit-nau.com

المدرسة العليا الدولية الخاصة لألعمال بصفاقس

طريق المحارزة كم  1.5صفاقس - 3003
صفاقس /ص.ب  74حي الحبيب صفاقس 3052

74248222/
74248220

74248111

www.isb.ens.tn

المدرسة العليا الخاصة لإلعالمية وإدارة األعمال

المنطقة الصناعية خير الدين –  2015الكرم

71182625

71182623

www.ebs.tn

المدرسة المتوسطية العليا الخاصة للتقنيات

 2نهج سوسة – باب الخضراء  -تونس

71283416/
71283417

71283419

www.umlt.ens.tn

المدرسة الدولية العليا الخاصة للتقنيات

نهج بحيرة انسي – عمارة ستراميكا – ضفاف
البحيرة  1053تونس

70026426

71963428

www.polytech-intl.tn

المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بقفصة

الحي الجامعي بزروق –  2112قفصة

76211930

76211930

www.esip.tn

المعهد العالي الخاص المتوسطي للتكنولوجيا

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

70016100

70194500

www.medtech.tn

المدرسة العليا الخاصة لهندسة اإلعالمية وإدارة
األعمال

 ،85نهج فلسطين تونس 1002

71781081

71781133

www.iteam-univ.tn

المدرسة العليا الخاصة متعددة التقنيات بالمنستير

شارع الطيب المهيري –  5000المنستير

73425955

73425956

www.polytechmonastir.tn

المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بالمنستير

شارع البيئة ص.ب  5060 - 104المنستير

73500200

73500030

www.esprim.tn

المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا والهندسة

 6نهج بو نواس /الريحانة -برج البكوش 2027
ريانة

71709944

71709899

www.tek-up.de

المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة
األعمال بنابل

شارع الدكتور الدالي الجازي – طريق الحمامات
 8000نابل

72233777

72233877

www.itbs.tn

الكلية الخاصة لعلوم اإلعالمية وإدارة األعمال بنابل

نهج علي البلهوان –  8000نابل

72222000

72222924

www.leaders-university.net

المعهد العالي الخاص إلدارة المؤسسات بتونس

 95نهج فلسطين –  1002تونس البلفدير

71845264/
71845263

71845269

www.iaetunis.com

المعهد الدولي العالي الخاص للدراسات الرقمية
والسمعية البصرية

 73نهج حسين داي كم  05العقبة  -الحرايرية
2087

70664420

70664419

www.iina.tn

المدرسة الدولية العليا الخاصة للتقنيات المتعددة بسوسة الطريق الحزامية سهلول  4021 -سوسة

موقع الواب
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الكلية الخاصة للتصرف وعلوم اإلدارة بسوسة

عمارة شيماء شارع ياسر عرفات سهلول-1
 4051سوسة

73822598

73822599

www.fmsa-tunisie.com

المدرسة العليا الدولية الخاصة إلدارة األعمال بسوسة

الطريق الحزامية سهلول  - 4021سوسة

73 296 060

73 296 900

www.episousse.com.tn

المدرسة العليا الخاصة لإلقتصاد و التصرف بسوسة

المركب الجامعي ،نهج حسونة العياشي ،بو خزر
 4000سوسة

73 231 985

73 231 812

ecogest.ups.ens.tn

المدرسة الدولية العليا الخاصة للقانون واألعمال

نهج بحيرة نسي عمارة ستراميكـا -ضفاف البحيرة
 1053تونس

70026426

71963428

www.lbs.tn

المدرسة العليا الخاصة لألعمال

 17نهج ابن رشيق  -تونس

71847279

71847278

www.auna.com.tn

74860222

74860300

www.espin.ens.tn

ص.ب  348فضاء المؤسسات القطب
المدرسة الدولية العليا الخاصة متعددة التقنيات بصفاقس التكنولوجي-حي األنس -طريق تونس كلم 10
ساقية الزيت  3021صفاقس

موقع الواب

المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا وإدارة األعمال
بقابس

المركب الجامعي زريق -قابس 6072

75392135

الكلية الخاصة للعلوم السياسية واالقتصادية

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

71182300

71182020

المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا المتقدمة بسوسة

شارع بو حامد الغزالي  - 4000سوسة

73236333

73236332

المدرسة العليا الخاصة إلدارة األعمال بتونس

المنطقة الصناعية -شطرانة  2القطب التكنولوجي
الغزالة

70 250 080

70685454

www.esb.tn

المدرسة العليا الخاصة للتأمين والمالية

عمارة  ،Hإقامة البحيرة  – 1053ضفاف البحيرة
 -تونس

71 960 012

71 960 019

www.espaf.tn

المعهد العالي الخاص للعلوم والتكنولوجيا واألعمال
بالوسط

طريق مساكن ،حي التعمير -سوسة

73 367 715

73 367 715

www.ict-edu.tn

المدرسة المركزية العليا الخاصة للحقوق والعلوم
السياسية بتونس

نهج محمد الخامس عدد  66تونس

71 796 679

71 793 558

www.universitecentrale.net

المدرسة المركزية العليا الخاصة لالعالمية
واالتصاالت بتونس

 8شارع خير الدين باشا  -تونس

71 796 679

71 793 558

www.universitecentrale.net

المدرسة العليا الخاصة لتقنيات التجارة وإدارة األعمال
بمدنين

عمارة النجاح – شارع الحبيب بورقيبة طريق
قابس  -مدنين

75 648 889

75 648 890

www.tutech-medenine.com

المدرسة العليا الخاصة للعلوم التجارية واألعمال

الطريق الحزامية – المنطقة الصناعية 4022
كودة  -سوسة

70 130 190

70 130 191

المدرسة الدولية العليا الخاصة إلدارة األعمال
والتسويق بسوسة

طريق األمواج ،المنطقة السياحية حمام سوسة

20 647 000

73 386 570

المدرسة العليا الخاصة للعلوم القانونية واالقتصادية
والسياسية

المنطقة الصناعية شطرانة مقسم  102عدد 11
رواد  -ريانة

المدرسة العليا الخاصة األفق للتكنولوجيات الرقمية

شارع حمد الغزالي عمارة الشريف - 4000
سوسة

73 232 901

www.uetunis.com

www.eimsousse.com

www.horizon-tech.tn
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 -6عروض التكوين المهني في مستوى
مؤهل التقني السامي

1-6

2-6

3-6

تقديــــم

عروض

عناوين مراكز

التكوين

التكوين

المهني

المهني

أنقــــــر علــــــى كــــــل

عنـــــــوان لتتعـــــــرف
علـــــــــى محتـــــــــو

الفقرة
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 1- 6تقديــــــم
إلع ععى جانع ععب التوجيع ععه الجع ععامعي تع ععوفر منظومع ععة التكع ععوين المهنع ععي مسع ععالك أخع ععرى للنجع ععاح والحصع ععول علع ععى شع ععهادات معتع ععرف
بها وتمكن من:
 .1كسب الكفايات والمهارات التي يتطلبها سوق الشغل.
 .2دعم حظوظ االندماج في الحياة النشيطة بفضل تكوين في اختصاصات ذات قابلية عالية.
 .3كسب القدرة على االنتصاب للحساب الخاص.
 .4التدرج في سلم الشهادات بفضل التكوين المستمر.
 / Iنظام التكوين المهني وخصائصه
 .1يحظ ع ع ع ععى التك ع ع ع ععوين المهن ع ع ع ععي الي ع ع ع ععوم بإط ع ع ع ععار ق ع ع ع ععانوني خ ع ع ع ععاص ب ع ع ع ععه (الق ع ع ع ععانون ع ع ع ع ععدد  10لس ع ع ع ععنة  2008الم ع ع ع ععؤر
ف ع ععي  11فيف ع ععري  2008والمتعل ع ععق ب ع ععالتكوين المهن ع ععي) ي ع ععنظم س ع ععيره وتدخالت ع ععه وف ع ععق مع ع ععايير مض ع ععبوطة ومق ع ععاييس
محددة.
 .2يشع ع ععرف علع ع ععى التكع ع ععوين إطع ع ععار مع ع ععن المكع ع ععونين ومستشع ع ععارين فع ع ععي االعع ع ععالم والتوجيع ع ععه المهنع ع ععي ومستشع ع ععاري تع ع ععدريب
وينتع ع ععدب المكونع ع ععون مع ع ععن بع ع ععين المهندسع ع ععين والفنيع ع ععين السع ع ععامين ويخضع ع عععون قبع ع ععل مباش ع ع عرة مهع ع ععامهم إلع ع ععى تربصع ع ععات
بيداغوجية.
 .3ينجع ع ععز التكع ع ععوين باالعتمع ع ععاد أساسع ع ععا علع ع ععى نمع ع ععط التكع ع ععوين بالتع ع ععداول الع ع ععذي يحع ع ععتم أن تصع ع ععبح المؤسسعع ععة االقتصع ع ععادية
فضاء تكوينيا بما يضمن للشبان اكتساب المهارة في مستواها التطبيقي والعلمي.
 .4يعتمع ع ععد التكع ع ععوين المهنع ع ععي ب ع ع عرامج تكوينيع ع ععة توضع ع ععع بمشع ع ععاركة المهنيع ع ععين ،وتأخع ع ععذ عمليع ع ععة إعع ع ععداد هع ع ععذه الب ع ع عرامج فع ع ععي
االعتبار المواصفات المستوجب اعتمادها في اطار االختصاص وفق مستلزمات التطور التكنولوجي.
 .5نظ ع ععام التك ع ععوين المهن ع ععي مع ع عرتبط بعالق ع ععة شع ع عراكة م ع ععع جه ع ععاز االنت ع ععاج ،بحي ع ععث أن المؤسس ع ععة ه ع ععي شعع عريك االدارة ف ع ععي
العم ع ععل التك ع ععويني ف ع ععي مختل ع ععف مراحل ع ععه ب ع ععدءا بالمش ع ععاركة ف ع ععي الد ارس ع ععات الالزم ع ععة إلح ع ععداث م ارك ع ععز تك ع ععوين مهن ع ععي
جديع ععدة أو توسع ععيع أو إعع ععادة هيكلع ععة م اركع ععز موجع ععودة إلع ععى المشع ععاركة فع ععي وضع ععع االختصاصع ععات والب ع عرامج التكوينيع ععة
وانجاز العمليات التكوينية عبر التكوين بالتداول والتدريب المهني.
 / IIالتسجيل بمؤسسات التكوين المهني العمومية
 إن الترشح للتسجيل بمؤسسات التكوين المهني العمومية مفتوح لكافة الناجحين في امتحان البكالوريا.


يتضع ع ع ع ع ععمن التكع ع ع ع ع ععوين بمؤسسع ع ع ع ع ععات التكع ع ع ع ع ععوين المهنع ع ع ع ع ععي العموميع ع ع ع ع ععة دورتع ع ع ع ع ععين رئيسع ع ع ع ع ععيتين :دورة سع ع ع ع ع ععبتمبر 2021
ودورة فيفري .2022

 هناك امكانية االنتفاع بخدمات المبيت داخل مؤسسات التكوين المهني العمومية.
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 2- 6عروض التكوين المهني
قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بالوكالة التونسية للتكوين المهني
الوالية

المركز

المركز القطاعي للتكوين في
المعدات
الكهرباء وصيانة
ّ
البيوطبية تونس

االختصاص
تقني سام في صيانة المعدات
البيوطبية

تقني سام في كهرباء البناء
تقني سام في أساليب وادارة
إنتاج صناعة المالبس

المركز القطاعي للتكوين في
اإلكساء بتونس

رئيس منتوج في صناعات

اإلكساء

تقني سام في التصميم

واإلبتكار في صناعة المالبس

تونس

تقني سام في تقنيات التصميم
المركز القطاعي للتكوين في
الصناعات اإللكترونية
والكهربائية بتونس

للصناعة اإللكترونية

تقني سام في تقنيات اإلنتاج
للصناعة اإللكترونية

تقني سام في اآللية واإلعالمية
الصناعية

تقني سام في البنى التحتية
المركز القطاعي للتكوين في
االتصاالت بحي الخضراء

والشبكات

تقني سام في التسويق

والوسائل متعددة الوسائط
تقني سام في التصرف في
المركز القطاعي للتكوين في
الصناعات الغذائية بحي
الخضراء

الصيانة الصناعية

تقني سام في مراقبة الجودة
في الصناعات الغذائية

تقني سام في التغليف والتعبئة
في الصناعات الغذائية

مدة

التكوين
2

طاقة االستيعاب
دورة سبتمبر

دورة فيفري

2021

2022

16

32

نوع الباكالوريا
العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية

2.5

0

16

2.5

0

12

كافة الشعب

2.5

16

0

كافة الشعب

2.5

16

16

كافة الشعب

2

16

32

2

32

16

2

16

16

2.5

36

72

2.5

24

48

2.5

16

20

 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد وتصرف

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد وتصرف

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد وتصرف

2.5

0

16

رياضيات  /العلوم التجريبية

2.5

16

16

رياضيات  /العلوم التجريبية
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الفـهـــرس

الوالية

رجوع

(العنوان )06

المركز

االختصاص

المركز القطاعي للتكوين في

تقني سام في التصرف في

الصيانة الصناعية بالوردية

دورة سبتمبر
2021

2022

2.5

48

48

2.5

16

0

كافة الشعب

2.5

16

12

كافة الشعب

2.5

16

0

كافة الشعب

2.5

40

0

تقني سام في التجارة

2.5

40

0

كافة الشعب

تقني سام في التجارة الدولية

2.5

50

0

كافة الشعب

مساعد مديرية

2.5

32

0

كافة الشعب

تقني سام في الطبخ

2

12

0

كافة الشعب

تقني سام في المرطبات

2

12

0

كافة الشعب

تقني سام في التجميل

2

12

0

كافة الشعب

مربي طفولة أولى ومبكرة

2

32

0

كافة الشعب

تقني سام في تكييف الهواء

2

16

16

مسير أشغال بناء

2

10

16

2.5

10

16

الصيانة الصناعية

صناعة المالبس

اإلكساء بحلق الوادي

تقني سام في التصميم

واالبتكار في صناعة المالبس
رئيس منتوج في صناعات
اإلكساء

تقني سام في المحاسبة
والمالية

تونس

المركز القطاعي للتكوين في
مهن الخدمات بقمرت

مركز التكوين و التدريب المهني
بالزهور

المركز القطاعي للتكوين في
مهن البناء ابن سينا

تقني سام في تطوير األنظمة
الذكية واإلعالمية الصناعية

أريانة

المركز القطاعي للتكوين في
فنون الطباعة بأريانة

المركز القطاعي للتكوين في

ميكانيك السيارات والنقل بأريانة

نوع الباكالوريا

دورة فيفري

تقني سام في الجودة في
المركز القطاعي للتكوين في

مدة

طاقة االستيعاب

تقني سام في تقنيات اإلتصال
اختيار تحضير أشغال
الطباعة

تقني سام في صيانة ومصلحة
بعد البيع للسيارات

التكوين

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد وتصرف

إقتصاد وتصرف  /رياضيات /العلوم
التجريبية

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد وتصرف

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

2.5

24

0

كافة الشعب

2.5

32

32

كافة الشعب
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الوالية

رجوع

(العنوان )06

المركز

االختصاص

مسير أشغال عمومية
المركز القطاعي للتكوين في
األشغال العمومية بالمرناقية

تقني سام في صيانة وخدمات
ما بعد البيع لمعدات األشغال

منوبة

العمومية

المركز القطاعي للتكوين في
اإللكترونيك بالدندان

تقني سام في اآللية واإلعالمية
الصناعية

تقني سام في الجودة في
المركز القطاعي للتكوين في
اإلكساء بمنوبة

صناعة المالبس

تقني سام في أساليب وادارة

بن عروس

البناء ببن عروس

المركز القطاعي للتكوين في
مهن الخدمات بحمام األنف

المركز القطاعي للتكوين في
مهن النقل واللوجستيك ببرج
السدرية

بن عروس

16

20

2.5

16

20

2

32

32

2.5

32

0

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد وتصرف

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية
كافة الشعب

2.5

مسير أشغال بناء
ّ

2

32

32

مساعد مديرية

2.5

16

16

2.5

16

0

تقني سام في التجارة

2.5

16

16

كافة الشعب

تقني سام في التجارة الدولية

2.5

16

16

كافة الشعب

تقني سام في المحاسبة
والمالية

لوجستيكي في التوزيع

الصناعية

تقني سام في تصميم وصناعة
الميكاترونيك ببرح السدرية

2

2021

2022

16

تقني سام في اآللية واإلعالمية

المركز القطاعي للتكوين في

التكوين

دورة سبتمبر

دورة فيفري

نوع الباكالوريا

0

إنتاج صناعة المالبس

المركز القطاعي للتكوين في

مدة

طاقة االستيعاب

القوالب واألدوات

تقني سام في االتصاالت
اختيار إعالمية

تقني سام في كهرباء البناء

كافة الشعب
العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد وتصرف
كافة الشعب
إقتصاد وتصرف  /رياضيات /العلوم
التجريبية

إقتصاد وتصرف  /رياضيات /العلوم

2

32

32

2

64

32

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية

2.5

16

16

العلوم التقنية  /رياضيات

2

48

32

2.5

16

16

التجريبية

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد وتصرف
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رجوع

الفـهـــرس

الوالية

(العنوان )06

المركز

االختصاص
تقني سام في الجودة في

بن عروس

المركز القطاعي للتكوين في

صناعة المالبس

مدة

طاقة االستيعاب
دورة سبتمبر

دورة فيفري

2021

2022

2.5

16

16

كافة الشعب

2.5

16

16

كافة الشعب

12

12

كافة الشعب

16

كافة الشعب

التكوين

النسيج ببئر القصعة

تقني سام في التصميم و

المركز القطاعي للتكوين

تقني سام في إنتاج األحذية

2.5

تقني سام في التجارة

2.5

16

مسير أشغال بناء
ّ

2

48

0

تقني سام في كهرباء البناء

2

16

0

2.5

16

16

2

0

16

2.5

16

0

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية

تقني سام منسق في اللحام

2.5

0

16

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية

تقني سام في تكييف الهواء

2.5

0

12

2.5

16

0

2.5

16

0

2

32

32

2.5

15

24

2

32

32

االبتكار في صناعة المالبس
والتقنيات التطبيقية في الجلد
بمقرين

المركز القطاعي للتكوين في

نابل

البناء بسليمان

المركز القطاعي للتكوين في
الصيانة بنابل

تقني سام في التصرف في
الصيانة الصناعية

تقني سام في تكييف الهواء
تقني سام في الدراسة

سليانة

جندوبة

بنزرت

المركز القطاعي للتكوين في

التركيب المعدني بمنزل بورقيبة

المركز القطاعي للتكوين في
الصيانة الفندقية بطبرقة

المركز القطاعي للتكوين في
مهن الخدمات بسليانة

والتصميم لتغليف البناءات

تقني سام في المحاسبة
والمالية

تقني سام في التجارة الدولية
تقني سام في اآللية واإلعالمية
الصناعية

سوسة

نوع الباكالوريا

المركز القطاعي للتكوين في
اإللكترونيك بسوسة

تقني سام في صيانة
الميكاترونيك

تقني سام في االتصاالت
اختيار إعالمية

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد وتصرف

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد وتصرف

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد وتصرف

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

إقتصاد وتصرف /رياضيات  /العلوم
التجريبية

كافة الشعب
العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

149

الوالية

المركز

االختصاص

دورة سبتمبر
2021

2022

2.5

0

15

العلوم التقنية  /رياضيات

2.5

0

15

العلوم التقنية  /رياضيات

2.5

15

0

2.5

15

30

2.5

32

0

تقني سام في التجارة

2.5

32

32

كافة الشعب

تقني سام في التجارة الدولية

2.5

32

0

كافة الشعب

مساعدة مديرية

2.5

16

0

كافة الشعب

2.5

32

0

القوالب واألدوات

تقني سام في صيانة تجهيزات
اللحام واآللية والبالستيك بسوسة

صناعة البالستيك

تقني سام في صيانة
الميكاترونيك

تقني سام في صناعة

سوسة

البالستيك

تقني سام في المحاسبة
والمالية

المركز القطاعي للتكوين في
مهن الخدمات بسوسة

تقني سام في دراسة وتصميم
المركز القطاعي للتكوين في
مهن الخشب بالمنستير

األثاث

تقني سام في التصرف

الصناعي إنتاج الخشب

المنستير

واألثاث

تقني سام في أساليب وادارة
إنتاج صناعة المالبس

المركز القطاعي للتكوين في
اإلكساء بالمنستير

نوع الباكالوريا

دورة فيفري

تقني سام في تصميم وصناعة

المركز القطاعي للتكوين في

مدة

طاقة االستيعاب

تقني سام في الجودة في
صناعة المالبس

تقني سام في التصميم

واإلبتكار في صناعة المالبس

التكوين

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية
كافة الشعب
إقتصاد وتصرف /رياضيات  /العلوم
التجريبية

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد وتصرف

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية

2.5

16

0

2.5

16

16

كافة الشعب

2.5

32

16

كافة الشعب

2.5

16

0

كافة الشعب

/العلوم اإلعالمية
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الوالية

المركز

االختصاص
تقني سام في تطوير األنظمة
الذكية واإلعالمية الصناعية

المركز القطاعي للتكوين في
مهن الصناعة بخنيس

تقني سام في التصنيع
وتحسين األساليب

المنستير

تقني سام في الصيانة

الصناعية إختيار صيانة
األنظمة األلية

تقني سام في الجودة في
المركز القطاعي للتكوين في
النسيج بقصر هالل

صناعة المالبس

تقني سام في التصميم

واإلبتكار في صناعة المالبس
تقني سام في التصميم

واإلبتكار في صناعة المالبس
المركز القطاعي للتكوين في

اإلكساء محمد علي صفاقس

تقني سام في الجودة في
صناعة المالبس

تقني سام في أساليب وادارة
إنتاج صناعة المالبس

المركز القطاعي للتكوين في

الصناعية

صفاقس

تقني سام في تطوير األنظمة

اإللكترونيك بساقية الزيت

صفاقس

تقني سام في اآللية واإلعالمية

الذكية واإلعالمية الصناعية
تقني سام في التصرف في
الصيانة الصناعية

مركز التّكوين والتدريب المهني
بباش حامبة صفاقس

تقني سام في تصميم وصناعة
القوالب واألدوات

تقني سام في مراقبة الجودة
في الصناعة الغذائية

مركز التكوين والتدريب المهني
بالمحرس

مسير أشغال بناء

مدة

طاقة االستيعاب
دورة سبتمبر

دورة فيفري

2.5

32

0

2.5

16

0

التكوين

2021

نوع الباكالوريا

2022

2.5

80

16

2.5

15

0

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /إقتصاد وتصرف
كافة الشعب

2.5

15

0

كافة الشعب

2.5

16

16

كافة الشعب

2.5

0

16

كافة الشعب

2.5

16

16

كافة الشعب

2

40

40

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية

2.5

40

40

2.5

16

16

2.5

16

0

العلوم التقنية  /رياضيات

2.5

16

0

رياضيات  /العلوم التجريبية  /رياضة

2

16

0

/العلوم اإلعالمية

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد وتصرف

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد وتصرف

151

الوالية

المركز

المركز القطاعي للتكوين في

قابس

البناء والتنقيب بقابس

االختصاص

دورة سبتمبر
2021

2022

مسير أشغال بناء
ّ

2

32

16

تقني سام في التنقيب

2.5

0

16

 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد

تقني سام في كهرباء البناء

2.5

16

16

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية

2.5

16

0

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية

2

16

0

البناء واألشغال العمومية

تقني سام في اآللية واإلعالمية
الصيانة بقابس

الصناعية

تقني سام في التصرف في

مدنين

زغوان

الصيانة الصناعية

مركز التكوين والتدريب المهني
بزغوان

المركز القطاعي للتكوين في
الطاقة بجربة

نوع الباكالوريا

دورة فيفري

حافظ مغازة آلالت ومعدات

المركز القطاعي للتكوين في

مدة

طاقة االستيعاب

تقني سام في التصرف في
الصيانة الصناعية

تقني سام في تكييف الهواء

التكوين

2.5

16

0

2.5

16

0

2.5

16

16

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد
وتصرف/رياضة

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
وتصرف/رياضة

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد وتصرف

العلوم التقنية  /رياضيات  /العلوم التجريبية
 /العلوم اإلعالمية  /إقتصاد وتصرف

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم التجريبية
/العلوم اإلعالمية
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الوالية

المركز

نابل

قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بوكالة التكوين في مهن السياحة

المعهد العالي للتكوين في مهن

االختصاص

دورة سبتمر
2021

2022

2

12

0

كافة الشعب

دليل سياحي

2

15

0

كافة الشعب

تقني سام في الطبخ

2

10

0

كافة الشعب

تقني سام في المرطبات

2

6

0

كافة الشعب

تقني سام في المطعم والحانة

2

12

0

كافة الشعب

2

12

0

كافة الشعب

دليل سياحي

2

18

0

كافة الشعب

تقني سام في الطبخ

2

40

0

كافة الشعب

تقني سام في المرطبات

2

16

0

كافة الشعب

تقني سام في المطعم والحانة

2

24

0

كافة الشعب

2

20

0

كافة الشعب

السياحية (وكاالت أسفار)

تقني سامي في الفندقة اختيار

مدنين

سوسة

االيواء

المعهد العالي المهني للسياحة
سوسة القنطاوي

مركز التكوين السياحي بجربة

نوع الباكالوريا

دورة فيفري

تنمية وتطوير المنتوجات

السياحة بالحمامات

مدة

طاقة االستيعاب

تقني سامي في الفندقة اختيار
االيواء

التكوين
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قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي
طاقة االستيعاب

الوالية

المركز

المعهد القطاعي للتكوين المهني

نابل

الفالحي في زراعة القوارص
والعنب ببوشريك

المركز القطاعي للتكوين المهني
في الميكنة البحرية بقليبية

الفالحي في زراعة الخضروات

صفاقس

مركز التكوين المهني للصيد

جندوبة

سوسة

المركز القطاعي للتكوين المهني
البدرية بشط مريم

البحري بصفاقس

مركز التكوين المهني للصيد
البحري بطبرقة

االختصاص

مدة
التكوين دورة سبتمر
2021

نوع الباكالوريا

دورة فيفري
2022

تقني سام في البستنة

2.5

16

0

ميكانيكي صيد بحري ()1

2.5

25

0

تقني سام في البستنة

2.5

14

0

ميكانيكي صيد بحري()1

2.5

20

0

ربان صيد باألعماق ()1

2.5

24

0

العلوم التجريبية /رياضيات  /العلوم
اإلعالمية/العلوم التقنية

العلوم التقنية /رياضيات  /العلوم
التجريبية

العلوم التجريبية /رياضيات  /العلوم
اإلعالمية/العلوم التقنية

العلوم التقنية /رياضيات  /العلوم
التجريبية

العلوم التقنية  /رياضيات /العلوم

اإلعالمية/العلوم التجريبية  /اقتصاد
وتصرف

( : ) 1ومن شروط اإللتحا بهذا اإلختصاص  :إثبات المؤهالت البدنية المطلوبة للقيام بأشغال المالحة والصيد البحري
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 3- 6عناوين مراكز التكوين المهني
المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية بتونس

المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضراء

الهاتف 71569845 - 71563621 :الفاكس71569966 :

الهاتف  71809086 :الفاكس71773219 :

العنوان  :عدد  ،45شارع  9أفريل  1000تونس

العنوان  :عن طريق آالن سافاري  1003حي الخضراء

البريد اإللكترونيcsfemeb.tunis@atfp.tn

البريد اإللكترونيcsfiaa.elkhadra@atfp.tn :

المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بتونس

المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الصناعية بالوردية

العنوان  :عدد  ،1نهج فاس رأس الطابية  1068تونس

العنوان  :كلم  2طريق سوسة ديبوزفيل  1009الوردية

الهاتف  71220822 :الفاكس71220832 :

الهاتف 71496064 :

المركز القطاعي للتكوين في الصناعات اإللكترونية والكهربائية بتونس

المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بحل الوادي

البريد اإللكترونيcsfh.tunis@atfp.tn :

العنوان  :شارع الجيش الوطني العمران  1005تونس
الهاتف 71898277 :

الفاكس71898253 :

الفاكس71496047 :

البريد اإللكترونيcsfmi.elouardia@atfp.tn

العنوان :عدد  ،18شارع الهادي شاكر  2060حلق الوادي
الهاتف  71737284 :الفاكس71737285 :

البريد اإللكترونيcsfiee.tunis@atfp.tn :

البريد اإللكترونيcsfh.goulette@atfp.tn :

المركز القطاعي للتكوين في االتصاالت بحي الخضراء

المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بقمرت

العنوان  :عن طريق آالن سافاري  1003حي الخضراء

العنوان  :كلم  6طريق رواد –  2078قمرت

الهاتف  71771647 :الفاكس71809676 :

الهاتف  71918096 :الفاكس71918027 :

البريد اإللكترونيcsft.elkhadra@atfp.tn :

البريد اإللكتروني csfmt.gammarth@atfp.tn :

مركز التكوين و التدريب المهني بالزهور

المركز القطاعي للتكوين في مهن البناء ابن سينا

العنوان :نهج  13أوت حي الزهور  2052تونس

العنوان  :قرب منتزه ابن سيناء

الهاتف 74450271- 71511465 :الفاكس 71582654 :

الهاتف  71373811 :الفاكس71373715 :

البريد اإللكترونيcfa-ezzouhour@edunet.tn :

البريد اإللكترونيcsfba.ibnsina@atfp.tn :

المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بأريانة

المركز القطاعي للتكوين في ميكانيك السيارات والنقل بأريانة

الهاتف  71710579 - 71701945:الفاكس71713625 :

الهاتف  71713578 :الفاكس71709729 :

البريد اإللكترونيcsfe.denden@atfp.tn :

البريد اإللكترونيcsfma-ariana@edunet.tn :

المركز القطاعي للتكوين في األشغال العمومية بالمرناقية

المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بمنوبة

العنوان  :عدد  ،25شارع اإلستقالل  2080أريانة

العنوان  :سيدي علي الحطاب  2071المرناقية

الهاتف  71532430 :الفاكس71532432 :
البريد اإللكتروني csftp.mornaguia@atfp.tn :

العنوان  :عدد  13شارع أحمد الخبثاني  2080أريانة

العنوان :عدد  ،18نهج ابن أبي الضياف  2010منوبة
الهاتف  71608190:الفاكس71608588 :
البريد اإللكترونيcsfh.manouba@atfp.tn :
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المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بالدندان

المركز القطاعي للتكوين في البناء ببن عروس

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

العنوان :عدد  ،6نهج فرحات حشاد  2013بن عروس

البريد اإللكترونيcsfe.denden@atfp.tn :

البريد اإللكترونيcsfb.benarous@atfp.tn :

المركز القطاعي للتكوين في مهن النقل واللوجستيك ببرج السدرية

المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بحمام األنف

الهاتف  71606759:الفاكس71611298 :

العنوان :محطة األرتال  2084برج السدرية

الهاتف 71410928 :

الفاكس71411420 :

البريد اإللكترونيcsftl.borjcedria@atfp.tn :
المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرب السدرية

العنوان :محطة األرتال  2084برج السدرية

الهاتف  71411120 :الفاكس71411420 :
البريد اإللكتروني csfm.borjcedria@atfp.tn :

الهاتف  71381247 :الفاكس71383582 :

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

الهاتف 71292711 :

الفاكس71210870 :

البريد اإللكترونيcsfmt.hammamlif@atfp.tn :
المركز القطاعي للتكوين في النسيج ببئر القصعة

العنوان :المنطقة الصناعية بئر القصعة نهج حسين باي

ص ب  2059 - 19بن عروس
الهاتف  71382899 :الفاكس71383526 :
البريد اإللكتروني csftb.birelkassaa@atfp.tn :

المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان

المركز القطاعي للتكوين والتقنيات التطبيقية في الجلد بمقرين

الهاتف  72290458 :الفاكس 72391224 :

الهاتف  71433743 :الفاكس 71426597 :

البريد اإللكترونيcsfb.soliman@atfp.tn :

البريد اإللكترونيcsftac.megrine@atfp.tn :

العنوان :طريق الشاطئ  8020سليمان

المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل

العنوان :شارع المحطة  2014مقرين الرياض

المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبية  -نابل

العنوان :الحي الصناعي طريق تونس  8000نابل ص ب 153

العنوان :شارع الشهداء ميناء للصيد البحري  8090قليبية

الهاتف  72222552:الفاكس 72271017:

الهاتف  72296405 :الفاكس 72296405 :

البريد اإللكترونيcsfm.nabeul@atfp.tn :

البريد اإللكترونيcsfpm.kelibia@iresa.agrinet.tn :

المركز القطاعي للتكوين في التركيب المعدني بمنزل بورقيبة

العنوان :بئر طعشون ص ب  7050 – 242منزل بورقيبة

الهاتف 72472466 -72470788 :الفاكس72472466 :
البريد اإللكترونيcsfcm.menzelbourguiba@atfp.tn :
المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الفندقية بطبرقة

المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة القوارص
والعنب ببوشريك  -نابل

العنوان :طريق بني خالد كم  8030 - 5قرمبالية  -نابل

الهاتف  72204734 :الفاكس 72204900 :

البريد اإللكتروني isfpa.bouchrik@iresa.agrinet.tn :
مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة -جندوبة

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

العنوان :شارع الهادي شاكر  8110طبرقة

الهاتف  78672030 :الفاكس 78672029 :

الهاتف  78671344 :الفاكس 78674088 :

المعهد العالي للتكوين في مهن السياحة بالحمامات

المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسليانة

البريد اإللكترونيcsfmh.tabarka@atfp.tn :

البريد اإللكترونيtabarkacfpp@yahoo.fr :

العنوان  :المنطقة السياحية بالحمامات الجنوبية 8050

العنوان :نهج فرحات حشاد  6100سليانة

الهاتف 72226499 :الفاكس 72226836 :

الهاتف  78870951 :الفاكس 78872808 :

البريد اإللكترونيCFT.Kerkouane@afmt.tourism.tn :

البريد اإللكترونيcsfmt.siliana@atfp.tn :
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المركز القطاعي للتكوين في اللحام واآللية والبالستيك بسوسة

العنوان  :طريق الطفالة  4029سوسة

الهاتف  73232417 :الفاكس73233044 :
البريد اإللكترونيcsfsp.sousse@atfp.tn :

المعهد العالي المهني للسياحة بالريجيا  -القنطاوي

العنوان  :ص.ب 4089 -31القنطاوي

الهاتف  73348922 :الفاكس 73348925 :
البريد األلكترونيISPT.Bullageria@ontt.tourism.tn :

المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بسوسة
العنوان  :طريق الزاوية حي العوينة

ص ب  4000 - 466سوسة

الهاتف  71235533 - 73231826 :الفاكس73235533 :
البريد اإللكترونيcsfe.sousse@atfp.tn :
المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسوسة
العنوان  :شارع ابن خلدون طريق المنستير

ص ب  4003- 656سوسة

الهاتف  73383979 - 73382600 :الفاكس73383830 :
البريد اإللكترونيcsfmt.sousse@atfp.tn :

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة الخضروات
المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير

العنوان  :شارع األرض ص ب  5000- 79المنستير
الهاتف  73 50 12 72 :الفاكس73501894 :
البريد اإللكترونيcsfmb.monastir@atfp.tn :

البدرية بشط مريم  -سوسة

العنوان :المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة

الخضروات البدرية بشط مريم  4042سوسة
الهاتف  73327666 :الفاكس 73327100 :
البريد اإللكترونيcfpa.chottmariem@iresa.agrinet.tn :

cfpa.chottmariem@yahoo,fr
المركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر هالل

المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بالمنستير

الهاتف 73452330 :الفاكس73452330:

الهاتف  73504400 :الفاكس73504410 :

البريد اإللكترونيatfp.tn@ csft.ksarhellal :

البريد اإللكترونيcsfh.monastir@atfp.tn:

المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء محمد علي صفاقس

المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس

العنوان :طريق الجمال  5070قصر هالل

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

العنوان  :شارع األرض ص ب  5000- 88المنستير

العنوان :نهج قرطاج طريق جمال  5100خنيس

الهاتف  74438761 - 74236786 :الفاكس 74236786 :

الهاتف73534650 :

البريد اإللكترونيcsfh.sfax@atfp.tn :

البريد اإللكترونيcsfmi.khnis@atfp.tn :

مركز التّكوين والتدريب المهني بباش حامبة صفاقس
العنوان 67 :نهج علي باش حامبة صفاقس 3000

المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بساقية الزيت صفاقس

قرب معرض صفاقس الدولي،

الهاتف  74228455 :الفاكس74298960 :
البريد اإللكترونيcfa.bachhamba@atfp.tn :

الفاكس73534651 :

العنوان  ،20 :نهج مختار الزيادي  3021ساقية الزيت صفاقس

الهاتف  74254232 :الفاكس 74254232 :
البريد اإللكترونيcsfe.sakietezzit@atfp.tn :
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مركز التكوين المهني للصيد البحري بصفاقس

العنوان :نهج ابن بطوطة المنطقة الصناعية مدغشقر

 3018صفاقس ص.ب1072
الهاتف74497255 :

الفاكس74497255 :

البريد اإللكترونيcfpp.sfax@gmail.com :
المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجربة

مركز التكوين والتدريب المهني بالمحرس

العنوان  :نهج تونس المحرس  3060صفاقس

الهاتف  74290071:الفاكس74692463 :
البريد اإللكترونيcfa.mahres@atfp.tn :
مركز التكوين والتدريب المهني بزغوان

العنوان  :نهج الطيب المهيري حومة السوق  4180جربة

العنوان  :المنطقة الصناعية ص ب  1100 ،188زغوان

الهاتف  75620647:الفاكس75650534 :

الهاتف  72675985 :الفاكس72675614 :

البريد اإللكترونيcsfe.jerba@atfp.tn :

البريد اإللكترونيcfa.zaghouan@atfp.edunet.tn :

مركز التكوين السياحي بجربة

المركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب بقابس

العنوان  :حومة السوق  4180جربة

العنوان  :ص ب  37زريق قرب الملعب الرياضي  6000قابس

الهاتف 75650201 :الفاكس 75650481 :

الهاتف  75291884 :الفاكس75393227 :

البريد األلكترونيCFT.Djerba@afmt.tourism.tn :

البريد اإللكترونيcsfbf.gabes@atfp.tn :
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(فقرة التوجيه المحرزين على بكالوريا أجنبية)

مطلب توجيه جامعي
بكالوريا أجنبية  -دورة 2021
المعطيات الشخصية
االسم واللقب :
رقم بطاقة التعريف الوطنية :
سنة الحصول على البكالوريا:

بلد االقامة أوالمؤسسة (المؤسسة التي منحتك الشهادة):
العنوان في تونس:
الهاتف:
البريد اإللكتروني:

@

على كل مترشح تعمير هذا المطلب وجدول االختيارات التالي بكل وضوح ودقة إعتمادا على الشعب واإلجازات الموجودة بدليل التوجيه الجامعي لسنة
( 2021يمكن االطالع عليه على موقع  ،)www.orientation.tnكما يتعين عليه ترتيب اختياراته ترتيبا تفاضليا ،وينصح بتعمير ستة ()06
اختيارات على األقل.
االختيار

الرمز

الشعبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الوثائق المطلوبة لملف التوجيه الجامعي:
 مطلب التوجيه الجامعي (يع ّمر بدقة ويرفق بالوثائق المصاحبة). نسخة من مقرر معادلة شهادة البكالوريا (وثيقة ساسية للحصول على توجيه جامعي في اآلجال المحددة). نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. نسخة من شهادة البكالوريا. نسخة مطابقة لألصل من كشف عداد البكالوريا. -ظرفين ( )02خالصي معلوم البريد يحمالن عنوان المترشح.

تونس في .........................
االمضاء

حدد أخر أجل لقبول مطالب التوجيه الجامعي للمحرزين على بكالوريا أجنبية يوم  20أوت 2021
يمكن االستفسار حول التوجيه الجامعي للمحرزين على بكالوريا أجنبية عبر البريد االلكتروني
Orientation.be@gmail.com

