إ.ع.د.ت

بــالغ
تعتزم و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم مناظرات خصو و و و

و و ووي بالملفات للدخ ل إلى الس و و وون الولى والس و و وون

الثاني بمؤسسات تك ين المهندسين وذلك بعن ان السن الجامعي .2020/2019

 )Iشروط المشاركة:
يسمح بالمشارك في المناظرات الخص

ي للدخ ل إلى مؤسسات تك ين المهندسين وفقا للشروط الم الي :

 الدخول إلى السنة األولى:
أ) بالمدارس الوطنية لتكوين المهندسين:
الطلب المحرزين على إجازة تطبيقي أو إجازة أسو وواسو ووي في اإختصو ووا و ووات العلمي والتقني في إإلار نظام اإجازة

والماجستير والدكت راه ،متحصو و و و و و ول عليها خو و و و و و والل السن الجامعي  2018/2017أو السن الجامعي 2019/2018

والذين لم يرسبوا خالل دراستهم الجامعية.

ب) بمراحل تكوين المهندسين بالمعاهد العليا للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والمعاهد المماثلة لها:
 حســــــر ال قر -1أ) :الطلب المنتمين إلى كل معهد من المعاهد السو و و ووت المعني بالمناظرة والمتحص و و و ولين على
إجازة تطبيقي أو أساسي في اإختصا ات العلمي والتقني في إإلار نظام اإجازة والماجستير والدكت راه خالل

السن الجامعي  2019 /2018والذين لم يرسبوا خالل دراستهم الجامعية،

 حسر ال قر -1ب) :الطلب المحرزين على إجازة تطبيقي أو أساسي في اإختصا ات العلمي والتقني في
إإلار نظام اإجازة والماجستير والدكت راه متحصل عليها خالل السن الجامعي  2018/2017أو السن الجامعي

 2019/2018ومن ضمنهم الطلب المنتمين إلى المعاهد الست المعني بالمناظرة والذين لم يرسبوا خالل دراستهم

الجامعية.

 للدخول إلى السنة الثانية:
الطلبة الناجحين في السنة األولى من الماجستير في اإختصا ات العلمي والتقني في إإلار نظام اإجازة
والماجستير والدكت راه.
ميكن احلصول على مزيد من اإلرشادات عن طريق موقع الواب لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي  www.mes.tn.أو موقع الوابwww.cningenieur.rnu.tn

 )IIملف الترشح  :يحت ي ملف الترشح على ال ثائق التالي :
 /1نسخ من إستمارة الترشح يقع سحبها من م قع الواب  www.cningenieur.rnu.tnبعد تعميرها بكل
دق وإستخالص معل م المشارك بالدينار اإلكتروني على نفس م قع ال اب والذي حدد بثالثين( )30دينا ار
عن كل شعب بمؤسس تك ين هندسي يتم إختيارها،
 /2نسخ من بطاق التعريف ال إلني ،
 /3نسخ مطابق لأل ل من الشهادة المتحصل عليها،
 /4نسخ مطابق لأل ل من كش ف أعداد كل سن ات الدراس الجامعي ،
 /5نسخ مطابق لأل ل من كشف أعداد البكال ريا أو ما يعادلها،
 /6الوثائق المثبتة إلعاد التوجيه أو تأجيل الترسيم،
 /7ملحق خاص بالمترشحين للدخ ل إلى السن الولى (يقع سحبه من م قع واب و ازرة التعليم العالي والبحث
العلمي  )www.mes.tnيقع تعميره بالمعطيات المطل ب وختمه من إلرف مدير المؤسس ال لي (في
رة إيداع أكثر من ملف ترشح يجب أن تك ن النسخ مطابق لأل ل)،

 /8بطاق اإختيارات تعمر بكل دق ضمن كل ملف ترشح.

يمكن للطلبة تقديم ترشحهم للدخول إلى السنة األولى والسنة الثانية ألكثر من مؤسسة.

 )IIIطريقة تقديم ملف الترشح :
يعمر كل مترشح اإستمارة الخا

بالمناظرات الخص

www.cningenieur.rnu.tnعلى النح التالي:

ي بكل دق بالمعطيات المطل ب على م قع ال اب

 تسجيل كل البيانات المطل ب (معطيات شخصي  ،معدل البكال ريا ،معدل كل سن دراس جامعي  ،رتب كل سن
دراس جامعي حسب الملحق الممضى من إلرف المؤسس ال لي للمترشح)... ،

 تحديد عدد مؤسسات التك ين الهندسي المطل ب ( يمكن لكل إلالب تقديم ترشحه للدخ ل إلى السن الولى أو
السن الثاني لكثر من مؤسس )،

 إستخالص معل م المشارك بالدينار اإلكتروني عن كل شعب تك ين هندسي مطل ب ،
 ترتيب اإختيارات المطل ب (المؤسس -الشعب ) بصف تفاضلي وبكل دق ،
 إلبع إستمارة الترشح وإمضائها من إلرف كل مترشح للتصريح على

ح المعل مات الم ج دة،

 إيداع ملف الترشح كامال مباشر بالمؤسسة المطلوبة أو عن طريق البريد المضمون الوصول في اآلجال
المحدد .

2

مالحظات هامة :
-

حدد آخر أجل لتسجيل الترشح على موقع الواب  www.cningenieur.rnu.tnليوم  16جويلية 2019

-

حدد آخر أجل لقبول مل ات الترشـح عن طريق البريد المضمون الوصول ومباشر لدى مؤسسات تكوين

-

يرفض كل ملف ال يحتوي على الوثائق المطلوبة أو يضم معلومات مخال ة للمعطيات المسجلة بإستمار الترشح

بدخول الغاية،

المهندسين ليوم  17جويلية  2019بدخول الغاية،

أو يصل بطريقة مخال ة أو بعد اآلجـال المحدد أعـاله ويعتمد في ذلك على تاريخ اإليداع بالبـريد أو تاريخ
التسجيل بمكتر الضبط بمؤسسة تكوين المهندسين المعنية.

 )IVالبق اع المفتوحة :
يحدد الجدول التالي عدد البقاع المفت حو واإختصا ات المطل ب للدخ ل إلى السن الولى والسن الثاني بكل مدرس
وإلني لتك ين المهندسين وبكل مرحل تك ين مهندسين بالمعاهد الست المعني بالمناظرة في العل م التطبيقيو

والتكن ل جيوا وذلك حسب كل ن ع من الترشحوات (ترشحات حسب الفقرة (-1أ) وترشحات حسب الفقرة (–1ب)

والترشحات للدخ ل إلى السن الثاني (الناجح ن في السن الولى من الماجستير في اإختصا ات العلمي والتقني
في إإلار نظام اإجازة والماجستير والدكت راه):

 )1المدارس الوطنية لتكوين المهندسين :
مؤسسات تكوين املهندسني
وعناوينها

البقاع املفتوحة ابلسنة األوىل
شعب تكوين
املهندسني

العدد

البقاع املفتوحة ابلسنة الثانية

اإلختصاص املتحصل

شعب تكوين

عليه(*)

املهندسني

العدد

اإلختصاص املتحصل
عليه(*)

 -هندسة كهرابئية

هندسة كهرابئية

 -إلكرتونيك

9

 -رايضيات

 -إعالمية صناعية

املدرسة الوطنية للمهندسني بتونس
www.enit.rnu.tn

 -فيزايء

هندسة كهرابئية

1

هندسة كهرابئية

هندسة ميكانيكية

6

املركب اجلامعي ابملنار

ص .ب، 37 :البلفيدير  1002تونس هندسة صناعية

هندسة مدنية

 -هندسة ميكانيكية

 هندسة كهروميكانيكية -رايضيات

3

 -فيزايء

 نقل ولوجستيك -هندسة مدنية

6

 رايضيات فيزايء3

هندسة ميكانيكية
هندسة صناعية

هندسة مدنية

3

3

3

هندسة ميكانيكية
هندسة صناعية

هندسة مدنية

منذجة من أجل
الصناعة واخلدمات

1

 رايضيات -فيزايء

منذجة من أجل
الصناعة واخلدمات

رايضيات تطبيقية

1

 -هندسة مائية وحميط

هندسة مائية وحميط

2

إتصاالت

6

إعالمية

6

 هندسة مدنية -رايضيات

هندسة مائية وحميط

هندسة مائية وحميط

1

 -فيزايء

 إتصاالت رايضيات -فيزايء

إتصاالت

إتصاالت

4

 إتصاالت أنظمة حممولة -إعالمية

 -رايضيات

 إعالمية وبرجميات -شبكات إعالمية

إعالمية

إعالمية

4

 -رايضيات إعالمية

العدد اجلملي

39

العدد اجلملي

20

 -هندسة كهرابئية

إلكرتونيك صناعية

 - 10إعالمية صناعية
 -إلكرتونيك

إلكرتونيك صناعية

 -هندسة كهرابئية

7

 إلكرتونيك -هندسة اإللكرتوميكانيك

 -هندسة اإللكرتوميكانيك

ميكاترونيك

هندسة امليكانيك
املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة

واإلنتاجية

5

3

 هندسة ميكانيكية -بناء وصناعات ميكانيكية

ميكاترونيك

5

 -هندسة اإللكرتوميكانيك

 -هندسة اإللكرتوميكانيك

 هندسة ميكانيكية -األنظمة الصناعية

إعالمية تطبيقية

 -إعالمية

4

 رايضيات إعالمية -إعالمية صناعية

هندسة امليكانيك

3

واإلنتاجية

 -صيانة صناعية

 -إعالمية وبرجميات

إعالمية تطبيقية

 -إعالمية

4

هندسة االتصاالت
املدجمة

 إتصاالت حممولة -إعالمية

 -إعالمية تطبيقية

 إتصاالت -إتصاالت

هندسة االتصاالت
املدجمة

 -شبكات إعالمية

العدد اجلملي

24
4

 رايضيات إعالمية -إعالمية صناعية

 -إتصاالت

 -إتصاالت مدجمة

 هندسة ميكانيكية -األنظمة الصناعية

 -إتصاالت

2

 -بناء وصناعات ميكانيكية

 -صيانة صناعية

 -إعالمية وبرجميات

ص ب  264سوسة الرايض4023 ،

 هندسة ميكانيكية -صيانة صناعية

 -صيانة صناعية

www.eniso.rnu.tn

 -إعالمية صناعية

 -إتصاالت مدجمة

2

 إتصاالت حممولة -إعالمية

 -إعالمية تطبيقية

 -شبكات إعالمية

العدد اجلملي

21

إعالمية

45

كيمياء حتليلية وأدواتية

10

اإلعالمية

إعالمية

45

اإلعالمية

 -كيمياء

كلية العلوم بتونس
www.fst.rnu.tn
املركب اجلامعي ابملنار،
 2092املنار II

علوم جيولوجية

7

إلكرتونيك

10

هندسة ميكانيكية

www.enib.tn
ص ب  66املركب اجلامعي منزل عبد
الرمحان  7035بنزرت

 -بيوتكنولوجيا

 -بيولوجيا حتليلية

العدد اجلملي

املدرسة الوطنية للمهندسني ببنزرت

 -كيمياء – فيزايء

العلوم أو التقنية

72
5

هندسة صناعية

10

 -لوجستيك صناعية

العدد اجلملي

15

هندسة ميكانيكية

5

www.enim.rnu.tn

هندسة الطاقة

12

هندسة الطاقة

هنج ابن اجلزار 5019 ،املنستري

هندسة النسيج

15

هندسة النسيج

العدد اجلملي

44

هندسة كهرابئية

8

هندسة كهروميكانيكية

8

املدرسة الوطنية للمهندسني بصفاقس هندسة إعالمية

8

www.enig.rnu.tn

شارع عمر بن اخلطاب 6029 ،قابس

 هندسة كهرابئية -هندسة كهروميكانيكية

هندسة املواد

2

 -هندسة إعالمية

جيولوجيا املوارد وحميط

1

 -هندسة املواد

هندسة بيولوجية

2

 -هندسة مدنية

هندسة مدنية

3

 -بيولوجيا

العدد اجلملي

املدرسة الوطنية للمهندسني بقابس

العدد اجلملي

67

 -اهلندسة اللوجستية

هندسة ميكانيكية

ص.ب 3038-1173 :صفاقس

إلكرتونيك

10

 -األنظمة الصناعية

هندسة كهرابئية

طريق سكرة كم 3

علوم جيولوجية

7

 -صيانة صناعية

12

www.enis.rnu.tn

العلوم أو التقنية

 -هندسة ميكانيكية

هندسة كهرابئية

املدرسة الوطنية للمهندسني ابملنستري

كيمياء حتليلية وأدواتية

05

32

هندسة كهرابئية آلية

6

هندسة مدنية

5

هندسة كيميائية أساليب

8

هندسة اإلتصاالت
والشبكات

هندسة ميكانيكية

العدد اجلملي

هندسة كهرابئية

2

هندسة كهروميكانيكية

2

هندسة إعالمية

3

هندسة املواد

2

 هندسة كهرابئية هندسة كهروميكانيكية -هندسة إعالمية

جيولوجيا املوارد وحميط

1

 -هندسة املواد

هندسة بيولوجية

2

 -هندسة مدنية

هندسة مدنية

2

 -بيولوجيا

العدد اجلملي

14

 إعالمية صناعية -هندسة كهرابئية

 -هندسة كهروميكانيكية

هندسة كهرابئية آلية

4

 -هندسة مدنية

 هندسة كهرابئية -هندسة كهروميكانيكية

 -هندسة أساليب

8

 -كيمياء صناعية

3

 -هندسة ميكانيكية

 -إتصاالت

30
5

هندسة اإلتصاالت

والشبكات

العدد اجلملي

2

إتصاالت

6

هندسة
الكهروميكانيك

املدرسة الوطنية للمهندسني بقفصة

هندسة الطاقة
وتكنولوجيا البيئة

www.ugaf.rnu.tn
احلي اجلامعي سيدي أمحد زروق
 2112قفصة

هندسة الكيمياء
الصناعية واملنجمية

8

 -هندسة كهرابئية

 هندسة ميكانيكية -هندسة صناعية

 - 12هندسة الطاقة
 -علوم البيئة

 -هندسة اجليولوجيا

16

 -هندسة الكيمياء

 هندسة األساليب -هندسة املواد

العدد اجلملي

36

هندسة
الكهروميكانيك
هندسة الطاقة
وتكنولوجيا البيئة
هندسة الكيمياء
اهلندسة املنجمية

8

 -هندسة كهرابئية

 هندسة ميكانيكية -هندسة صناعية

12

 هندسة الطاقة -علوم البيئة

8
8

العدد اجلملي

 -هندسة الكيمياء

 هندسة األساليب -هندسة املواد

 -هندسة اجليولوجيا

36

 فيزايءاملدرسة الوطنية لعلوم االعالمية
www.ensi.rnu.tn
املركب اجلامعي مبنوبة 2010 ،منوبة

إعالمية

30

إتصاالت

www.ensit.tn
 5شارع طه حسني
 1008منفلوري -تونس
صندوق بريد  -56ابب منارة

30
20

العدد اجلملي

 إتصاالت -إعالمية

20

هندسة كهرابئية

16

هندسة ميكانيكية

16

هندسة مدنية
املدرسة الوطنية العليا للمهندسني بتونس

 إلكرتونيك -إعالمية

العدد اجلملي
املدرسة العليا للمواصالت بتونس
www.supcom.mincom.tn
طريق ّرواد ،كلم ، 3.5
 2083حي الغزالة ،أراينة

 -رايضيات

إعالمية

10

إعالمية

 -اإللكرتونيك

 الكهروتقنية واآللية هندسة ميكانيكية -صيانة صناعية

 - 12هندسة مدنية
 -فيزايء

هندسة صناعية
اهلندسة يف الرايضيات
التطبيقية والنمذجة

 - 10طاقية وطاقات متجددة
 -لوجستيك

 6رايضيات
 -إعالمية

إعالمية

العدد اجلملي

 - 12إعالمية التصرف
 -إتصاالت

72
6

العدد اجلملي

10

هندسة األنظمة

الصناعية واللوجستيكية

 -األنظمة الصناعية

 - 12إعالمية صناعية
 رايضيات -ميكاترونيك

املدرسة الوطنية للمهندسني بقرطاج
www.enicarthage.rnu.tn

ميكاترونيك

 45هنج املقاولني الشرقية 2035،II
تونس قرطاج

 - 09هندسة كهرابئية
 -رايضيات

إعالمية

 -إعالمية

(إجازة أساسية)

 -رايضيات

العدد اجلملي

53

املدرسة العليا لإلحصاء وحتليل

إحصاء وحتليل

ص.ب- 1080 - ،675:تونس

العدد اجلملي

املعلومات
www.essai.rnu.tn
 6هنج احلرف الشرقية ،2

32

 -علوم اإلعالمية

املعلومات

05

 -رايضيات

05
 -إتصاالت

 شبكات إعالميةهندسة اإلتصاالت

20

 -علوم وتكنولوجيات

املعلومات واإلتصاالت

 إتصاالتهندسة اإلتصاالت

8

 -إعالمية

 -شبكات إعالمية

 -علوم وتكنولوجيات

املعلومات واإلتصاالت

 -رايضيات

هندسة أنظمة

املدرسة الوطنية لإللكرتونيك

اإللكرتونيك واإلتصال

16

www.enetcom.rnu.tn

ص .ب ، 1163 :صفاقس3018

 -هندسة كهرابئية

 -علوم وتكنولوجيات

 -علوم وتكنولوجيات

املعلومات واإلتصاالت

 -ميكاترونيك

واإلتصاالت بصفاقس

القطب التكنولوجي

 -إتصاالت

 هندسة كهرابئيةهندسة أنظمة

اإللكرتونيك واإلتصال

6

الصناعية

16

 -ميكاترونيك

 -الكهروتقنية واآللية

 -الكهروتقنية واآللية

 -األنظمة احملمولة

 -هندسة كهرابئية

 -هندسة كهرابئية

 اإللكرتونيكهندسة اإلعالمية

املعلومات واإلتصاالت

 -ميكاترونيك

 الكهروتقنية واآللية -إعالمية صناعية

 اإللكرتونيكهندسة اإلعالمية
الصناعية

 -األنظمة الصناعية

6

 -ميكاترونيك

 الكهروتقنية واآللية -إعالمية صناعية

 -األنظمة الصناعية

 إتصاالتهندسة املعطيات

واألنظمة التقريرية

 -شبكات إعالمية

10

 -علوم وتكنولوجيات

املعلومات واإلتصاالت

 -إعالمية

 -رايضيات

العدد اجلملي

62
7

العدد اجلملي

20

املدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
www.esiat.agrinet.tn

صناعات غذائية

6

 58شارع أالن سفاري1003،
حي اخلضراء تونس

املعهد الوطين للعلوم الفالحية بتونس
www.iresa.agrinet.tn
 43شارع شارل نيكول،
 1082حي املهرجان تونس

العدد اجلملي
علوم اإلنتاج النبايت
محاية النبااتت

02

إنتاج حيواين

02

االقتصاد والتصرف

02

الغذائية

هندسة ريفية ،مياه
وغاابت
صناعات غذائية
هندسة الصيد
البحري والبيئة

املدرسة العليا للمهندسني مبجاز الباب
www.iresa.agrinet.tn
طريق الكاف ،كلم ، 5
9070جماز الباب

هندسة ميكانيكية
وصناعات فالحية

 -العلوم الفالحية

 صيد حبري وأحياء مائية هندسة ريفية ،مياهوغاابت

 -اآلليات الزراعية

 -علوم اإلنتاج احليواين

08
02

 صناعات غذائية -اإلقتصاد الريفي

 علوم احلياة واألرض -بيولوجيا

02

العدد اجلملي
هندسة مائية وهتيئة

هندسة األساليب الغذائية

 -صناعات غذائية

2

22
 -هندسة مائية

5

 هندسة مدنية (أشغالعمومية)
 -ميكاترونيك

5

 بناء وصناعاتميكانيكية

 التجديد والتثمني يفالصناعات الغذائية

6
04

الفالحي والصناعات

 -صناعات غذائية

 -صناعات غذائية

2
علوم اإلنتاج النبايت

04

محاية النبااتت

02

إنتاج حيواين

02

إقتصاد فالحي
وصناعات غذائية
هندسة ريفية ،مياه
وغاابت

02

 -العلوم الفالحية

 صيد حبري وأحياء مائية هندسة ريفية ،مياهوغاابت

 -اآلليات الزراعية

 -علوم اإلنتاج احليواين

0

صناعات غذائية

03

الصيد البحري والبيئة

02

 صناعات غذائية -اإلقتصاد الريفي

 علوم احلياة واألرض -بيولوجيا

العدد اجلملي
هندسة مائية وهتيئة

هندسة ميكانيكية
وصناعات فالحية

15
2

2

 -املياه

 -هندسة ميكانيكية

 -أوتوماتيزم

هندسة طبوغرافيا
وجيوماتيك

5

العدد اجلملي

 طبوغرافياوجيوماتيك

15

هندسة طبوغرافيا
وجيوماتيك

2

العدد اجلملي

 طبوغرافيا -جيوماتيك

6

 تقنيات اإلنتاج الفالحياملدرسة العليا للفالحة ابلكاف

علوم فالحية

www.esakef.agrinet.tn
 7119الكاف

6

 علوم اإلنتاج احليواين -اإلقتصاد الريفي

علوم فالحية

2

 -علوم احلياة واألرض

 -علوم البستنة

العدد اجلملي

6

8

العدد اجلملي

2

 علوم اإلنتاج احليواين -العلوم الفالحية

املدرسة العليا للفالحة مباطر

إنتاج حيواين وعلفي

www.esamateur.agrinet.tn

 -علوم البستنة

إنتاج حيواين وعلفي

 - 08اإلقتصاد الريفي

02

علوم احلياة واألرض

 -اآلليات الزراعية

 7030ماطر

 -هندسة ريفية ،مياه وغاابت

العدد اجلملي

08
 -العلوم الفالحية

بستنة

3

www.iresa.agrinet.tn
ص .ب  4042 ،47 :شط مرمي ،
سوسة

 -علوم البستنة

 -اإلقتصاد الريفي

املعهد العايل للعلوم الفالحية
بشط مرمي

 -العلوم الفالحية

إنتاج حيواين

1

هتيئة الفضاءات

1

هندسة أنظمة البستنة

1

 -اإلنتاج احليواين

 اإلقتصاد الريفي العلوم الفالحية -السياحة البيئية

 -العلوم الفالحية

-

هندسة ريفية مياه وغاابت

العدد اجلملي
إقتصاد ريفي

6
04

املدرسة العليا للفالحة مبقرن
www.esamograne.agrinet.tn

العدد اجلملي

02

إنتاج فالحي

04

 1121زغوان

 -اإلقتصاد الريفي

إقتصاد ريفي

والتصرف

04

 -تسويق املنتجات الفالحية

 -العلوم الفالحية

 -العلوم الفالحية

 -علوم احلياة واألرض

 -علوم احلياة واألرض

 -بيولوجيا

إنتاج فالحي

04

 -البستنة

العدد اجلملي

 بيولوجيا -البستنة

 -املاء والبيئة

جمموع البقاع املفتوحة

 -العلوم االقتصادية والتصرف

 -املاء والبيئة

العدد اجلملي

08

08
229

615

 )2مراحل تكوين املهندسني ابملعاهد العليا للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا واملعاهد املماثلة هلا:
البقاع املفتوحة ابلسنة األوىل
حسب الفقرة -1أ

املؤسسة
وشعبة تكوين املهندسني

الشعبة

حسب الفقرة -1ب
عدد

اإلختصاص

املتحصل عليه

البقاع

إعالمية وبرجميات

14

علوم اإلعالمية

14

 -إعالمية وبرجميات

12

 -شبكات إعالمية

12

املعهد العايل لإلعالمية
www.isi.rnu.tn

هندسة إعالمية برجميات

 ،2هنج أبو الرحيان البريوين 2080
أراينة

هندسة إعالمية شبكات

شبكات إعالمية

هندسة إعالمية نظم حممولة

إعالمية صناعية

العدد اجلملي

اإلختصاص

52
130
9

املتحصل

عليه(*)

عدد

البقاع

78

 -إعالمية صناعية

78

البقاع املفتوحة ابلسنة الثانية
اإلختصاص

املتحصل

عليه(*)

عدد

البقاع

إعالمية وبرجميات

2

شبكات إعالمية

1

إعالمية صناعية

1

4

 -إعالمية

املعهد العايل لفنون امللتيميداي مبنوبة

 -شبكات إعالمية

www.isa2m.rnu.tn

إعالمية وملتيميداي

املركب اجلامعي مبنوبة2010 ،
منوبة

24

اإلتصال حبمام سوسة

www.infcom.rnu.tn
طريق رئيسي رقم  4011-1محام سوسة

 -إعالمية صناعية

 شبكات إعالمية36

 إعالمية صناعية -رايضيات

 -رايضيات إعالمية

 -إتصاالت

6

60
إعالمية (ملتيميداي)

2

إعالمية (شبكات)

8

إتصاالت

14

العدد اجلملي

 إعالمية -إتصاالت

24

36

 إعالمية -إتصاالت

36

والتكنولوجيا بسوسة
www.issatso.rnu.tn
حي الطفالة  4003 -سوسة إبن
خلدون

إجازة تطبيقية يف اإلعالمية الصناعية

06

إجازة تطبيقية يف اإللكرتونيك والكهروتقنية واآللية

04

إجازة أساسية يف اإللكرتونيك والكهروتقنية واآللية

08

إجازة أساسية يف علوم اإلعالمية

08

26

العدد اجلملي

www.isimm.rnu.tn

شارع الكرنيش،ص.ب223
املنستري 5000

39

65

املعهد العايل لإلعالمية والرايضيات
ابملنستري

إعالمية

39

 -إعالمية وإلكرتونيك

علوم وتكنولوجيات املعلومات واإلتصاالت

18

-

27

06

علوم وتكنولوجيات

2

 -إلكرتونيك

دقيقة وأدواتية

املعلومات واإلتصاالت

العدد اجلملي

إعالمية

06

 -إلكرتونيك

 -إلكرتونيك

 -فيزايء وإلكرتونيك

5

5

60
املعهد العايل للعلوم التطبيقية

6

إعالمية

 -إتصاالت

العدد اجلملي
املعهد العايل لإلعالمية وتقنيات

 -إعالمية

2

45

املعهد العايل لإلعالمية وامللتميداي
بصفاقس

 -إعالمية وملتميداي

www.isimsf.rnu.tn
القطب التكنولوجي ص .ب  - 242ملتميداي وواب
صفاقس 3021

24

 إعالمية وملتيميداي -ملتميداي وواب

36

إعالمية

5

العدد اجلملي

60

5

جمموع البقاع املفتوحة

420

28

*) ميكن للمتحصلني على شهادة يف إختصاصات مشاهبة لإلختصاصات املطلوبة تقدمي ترشحهم.
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