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ن ن
الناجحي يف امتحان البكالوريا
مرحبا بكل
ن
 2022يف الجامعات التونسية ،وتمنياتنا لكم
ن
بالتوفيق والنجاح يف دراساتكم الجامعية.
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هذا الدليل موجه للناجحي الجدد ف امتحان البكالوريا لسنة  ،2022وهو يجيب عىل ّ
أهم استفسارات
ي
ّ
المضمنة به.
الجامع ،لذا كل ناجح مدعو لقراءته بتمعن واحتام اآلجال والقواعد
المتشحي لعمليات التوجيه
ي

هذا الدليل يصدر يف نسخة رقمية فقط وحرصيا عىل موقع www.orientation.tn
ُ ّ
ويمكن من االطالع عىل كافة
الجامع لسنة 2022
األساس والوحيد لعملية التوجيه
وهو يمثل المرجع
ي
ي
المعلومات المتعلقة بهذه العملية.

▪ تمت صياغة هذا الدليل باالعتماد عىل مجموعة من الروابط " " Des liensالتي تمكن القارئ من
التنقل بين الصفحات والفقرات حسب رغبته .كما تمكن بعض هذه الروابط من العبور لمواقع واب تتعلق
بالتعليم العالي.
▪ يمكن التعرف على الروابط من خالل وجود هذه األيقونة
▪ يمكن العودة للصفحة التي كنت فيها أو الرجوع إلى صفحة الفهرس عبر رابطين في أعلى كل صفحة.
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ماذا يتضمن دليل التوجيه الجامعي ؟

الجامع :2022
يتضمن دليل التوجيه
ي
ّ
الجامع ومقاييسـه وججاله بالسسـبة لسـنة
أهم المعلومات الخاصـة بعمليات التوجيه
•
ي
.2022
•

مختلف الشـ ـ ــعب واإلجازات مبولة حسـ ـ ــب الجامعات والميس ـ ـ ـسـ ـ ــات الراجعة إليها
بالنظر.

•

مختلف الش ـ ـ ـ ــعب واإلجازات بميس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم العا العمومية ّ
مبولة حسـ ـ ـ ــب
ي
مجاالت الدراسة.

•

عروض التكوين بميسسات التعليم العا ي العسكري.

•

مختلف الشعب واإلجازات الميهلة بالميسسات الخاصة للتعليم العا ي .

•

السام.
التقت
المهت يف مستوى ميهل
عروض التكوين
ي
ي
ي

ماذا سأدرس بعد البكالوريا ؟

والت يمكنك الدراسة
تجد يف هذا الدليل عروض التكوين المفتوحة لك يف الميسسات الجامعية ي
الت تعتمد عىل نتائجك يف امتحان البكالوريا.
فيها بعد إتمامك لعملية التوجيه
الجامع ي
ي

تضاف لهذا الدليل ،بداية من يوم الجمعة  22جويلية  ، 2022طاقة االستيعاب
المفتوحة ن يف كل اجازة أو شعبة حسب نوع البك ــالوريا.
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ماهو نظام الدراسة في التعليم العالي؟

يشتمل التعليم العا ي عىل مجموعة مسالك للتكوين يف عدة مجاالت تدرس بميسسات التعليم
العا ي ويمكن تقسيمه ألربعة أنظمة :
 )1نظام "إمد" مخترص كلمات "إجازة ماجستت دكتوراه":
•

اإلجازة وتختم مرحلة تكوين تدوم ثالث سنوات بعد البكالوريا.

• الماجستت ويختم مرحلة تكوين تدوم سستي بعد اإلجازة.
• الدكتوراه وتختم مرحلة تكوين ولحث تدوم ثالث سنوات بعد
الماجستت.
 )2نظام الدراسات الهندسية والهندسة المعمارية.
 )3نظام الدراسات الطبية والصيدلة وطب األسنان والطب البيطري.
 )4نظام الدراسة يف بكالوريوس األعمال.
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في أي المؤسسات الجامعية يمكنني الدراسة؟

تتوزع ميسسات التعليم العا إ معاهد ومدارس عليا وكليات ر
تشف عليها مجموعة من
ي
الجامعات ،ومعاهد عليا للدراسات التكنولوجية ر
تشف عليها اإلدارة العامة للدراسات
عت موقع وزارة
التكنولوجية ،ويمكن التعرف عىل الجامعات والميسسات الراجعة لها بالنظر ر
العلم www.mes.tn
التعليم العا ي والبحث
ي

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

الجامعة

المعاهد العليا

المدارس العليا

المعاهد العليا للدراسات
التكنولوجية

الكليات

الجامع ،أن يتعرف عىل عروض التكوين حسب الجامعات واإلدارة العامة
بإمكان كل متشح للتوجيه
ي
ُ
للدراسات التكنولوجية من خالل جذاذات تعرف بكل جامعة ولاإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية
الت تيمنها كل ميسسة جامعية.
والميسسات الراجعة إليها بالنظر والتخصصات ي
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 عىل إسم الجامعة أو اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية ن يف الجدول أعاله للتعرف عل عروض التكوين فيها.
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1
أهم المعلومات حول التكوين في المؤسسات
كيف أحصل على ّ
الجامعية وحول التوجيه الجامعي؟
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1-1

الدليل التونسي لعروض التكوين الجامعي

ّ
والت تيمنها ميسسات التعليم العا ي والبحث ،ويحتوي
ر
يعتت هذا الدليل مرجعا لمسالك التكوين الميهلة ،ي
عىل كافة مسالك الشهادات الوطنية لإلجازة والماجستت والدكتوراه يف نظام "إمد" إضافة إ

الشهادات

الوطنية خارج نظام "إمد" (الدراسات الطبية ،الدراسات الهندسية ،الهندسة المعمارية ،الباكالوريوس ،)...كما
ّ
الجامع مصدرا هاما للنفاذ إ المعلومة المحينة والموجه إ الطالب
التونس لعروض التكوين
يمثل الدليل
ي
ي
األكاديم أو توسيع معارفه كما
ليمكنه من حسن اختيار المسلك الذي يتناسب وكفاءاته أو تصحيح مساره
ي
العلم.
يضمن له التسجيل يف شهادة مؤهلة ومرخص لها من طرف وزارة التعليم العا ي والبحث
ي

http://uni-formation.rnu.tn/
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2-1

المستشار في اإلعالم والتوجيه المدرسي والجامعي

والجامع يسـ ــتطيع أن يسـ ــاعدت يف معرفة االختصـ ــاصـ ــات وكيفية
المدرس
المسـ ــتشـ ــار يف االعالم والتوجيه
ي
ي
ـان يف مجال التواصــل والمرافقة واالرشــاد واالعالم والتوجيه ،ومن
الت تالئمك باعتباره أخصـ ي
اختيار الشــعب ي
ّ
أهم مشموالته:
التنامج السنوي لإلعالم والتوجيه وفقا لمقارلة التلية عىل االختيار.
• إعداد وتنفيذ ومتابعة ر
• تقديم اعالم ّ
المدرس وش ـ ـ ـ ــعبه
محي وش ـ ـ ـ ــامل ودقيق لفائدة التالميذ وأوليائهم حول مس ـ ـ ـ ــالك التوجيه
ي
ومجاالت التكوين يف التعليم العا ي وجفاقها العلمية والمهنية.
• اإلحاطة بالتالميذ ومرافقتهم يف بناء مشاريعهم الدراسية والمهنية وفق رغباتهم واستعداداتهم وقدراتهم.
والجامع يف:
المدرس
الجامع يساعدت المستشار يف االعالم والتوجيه
وف مجال التوجيه
ي
ي
ي
ي
الجامع وجلياته ومراحله.
• التعرف عىل منظومة التوجيه
ي
• التعرف عىل قدراتك الحقيقية والرلط بينها ولي اهتماماتك وميوالتك.
• االختيار األنسـ ـ ـ ــب لمجاالت االختصـ ـ ـ ــاال والشـ ـ ـ ــعب وترتيبها من خالل المالءمة بي نتائجك الدراسـ ـ ـ ــية
ورغباتك.

3-1

وسائل التواصل الحديثة المتاحة لمعرفة أه ّم المعلومات
الدليل التفاعلي للتوجيه الجامعي
الجامع
الجامع االطالع عىل النسخة الرقمية التفاعلية من دليل التوجيه
يمكن للمتشحي لعمليات التوجيه
ي
ي
عىل العنوان www.guide-orientation.rnu.tn
ّ
الجامع من البحث يف مختلف العروض
و ُيمكن هذا الدليل التفاعلي المتشحي لمختلف دورات التوجيه
ي
ّ
عت إدخال جملة من المعطيات مثل نوع البكالوريا أو الجامعة أو الميسسة أو الشعبة ،كما ُيمكن
المتاحة ر
هذا الدليل من تغيت خيارات البحث مما يسمح بتدقيق المعلومات ومطابقتها لما يطلبه المتشح من حيث
ّ
التخصصات وطاقة االستيعاب ومجموع نقاط جخر موجه ،كما يوفر جذاذات تعريفية لمجموعة من
ّ
تقدم لمحة عن التكوين واآلفاق العلمية والمهنية.
الشعب واإلجازات
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صفففففففففففففففحفففففة الفففففتفففففواصففففففف فل الجفففففتفففففمفففففاعفففففي
www.facebook.com/OrientationUniversitaire/
ُ
تمكن المتش ـ ـ ــحي من اإلطالع عىل جخر مس ـ ـ ــتجدات عمليات
الت تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ،وتمكنهم من
ـامع ر
عت البالغـ ــات ي
التوجيـ ــه الجـ ـ ي
اإلجابة عىل تساؤالتهم.

قناة التوجيه الجامعي على منصة اليوتيوب
تتضمن مقاطع فيديو لمجموعة من المداخالت المفيدة حول
الجامع والمجاالت الدراسية والمهنية يقدمها
عمليات التوجيه
ي
أساتذة جامعيون وإداريون ومستشارون يف اإلعالم والتوجيه
والجامع ،باإلضافة لمقاطع فيديو تعريفية لبعض
المدرس
ي
ي
الجامعات والميسسات الجامعية وهو ما ُ
سيمكن المتشحي
وأوليائهم من معلومات ّ
قيمة تساعدهم عىل إنجاح عملية التوجيه
الجامع.
ي
التوجيه الجامعي في تونس
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روابط مفيدة أخرى :
العلم
موقع وزارة التعليم العا ي والبحث
ي

www.mes.tn

الجامع عن بعد
موقع التسجيل
ي

www.inscription.tn

موقع الشيون الطالبية عن بعد

www.best.rnu.tn

موقع عروض التكوين يف التعليم العا ي

www.parcours-lmd.salima.tn

موقع ديوان الخدمات الجامعية للشمال

www.ooun.rnu.tn

الجامع
موقع االدارة العامة للتجديد
ي

www.uni-renov.rnu.tn

موقع ديوان الخدمات الجامعية للوسط

www.oouc.rnu.tn

موقع الدراسات الهندسية

موقع ديوان الخدمات الجامعية للجنوب

www.oous.rnu.tn

موقع جامعة تونس االفتاضية

4-1

www.cningenieur.rnu.tn
www.uvt.rnu.tn

مجاالت الدراسة في التعليم العالي

الجامع  ،2022الشعب والتخصصات مبولة حسب مجاالت
يعرض دليل التوجيه
ي
التكوين ،ويمكن االطالع عىل االجازات والشعب يف كل مجال من خالل النقر عىل اسم
كل مجال من المجاالت التالية:

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية

العلوم النسانية والجتماعية والدينية والتربية

الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف

السياحة والتنشيط والرياضة والتربية البدنية

العلوم القانونية والعلوم السياسية

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا

العلوم القتصادية وعلوم التصرف

الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية العلمية

علوم الصحة والطب وطب األسنان والصيدلة

العلوم الفالحية والبيوتكنولوجيا والبيئة
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5-1

التظاهرات اإلعالمية التي تعنى بالتوجيه الجامعي

الجامع لفائدة الناجحي الجدد يف امتحان
العلم أياما إعالمية حول التوجيه
تنظم وزارة التعليم العا ي والبحث
ي
ي
الجامع ومسالك التكوين يف التعليم العا ي والخدمات الجامعية
البكالوريا لالستفسار حول عمليات التوجيه
ي
كاآلن:
ي
الجامع أيام  20و 21و 22جويلية  2022بمدينة العلوم بتونس.
 .1األيام اإلعالمية الوطنية للتوجيه
ي

الت تنظمها الجامعات كما هو مبي يف الجدول التا ي :
 .2األيام اإلعالمية الجهوية للتوجيه
الجامع ي
ي

الجامعة

التاريخ

المكان

تونس

 19جويلية

دار المعلمين العليا

تونس المنار

 13و 14و 15جويلية

عن بعد

منوبة

14جويلية

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة

قرطاج

 14جويلية

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

15جويلية

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات واإلتصال ببرج السدرية

 18جويلية

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

11جويلية

قاعة الندوات بجامعة جندوبة

12جويلية

المعهد العالي للغات التطبيقة واإلعالمية بباجة

13جويلية

المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

14جويلية

المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة

سوسة

13و 14جويلية

كلية الطب بسوسة

المنستير

 18جويلية

كليتي الصيدلة وطب األسنان بالمنستير

19جويلية

المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية

14جويلية

المعهد العالي للدراسا ت القانونية والسياسية بالقيروان

15جويلية

المركب الشبابي  17ديسمبر بسيدي بوزيد

صفاقس

 19و 20و 21جويلية

معرض صفاقس الدولي

قابس

 13و 14جويلية

المعهد العالي للغات بقابس

قفصة

 19جويلية

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بقفصة

جندوبة

القيروان

15
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ما هو التوجيه الجامعي وكيف أقوم بعملية توجيه جامعي ناجحة ؟
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ما هي عملية التوجيه الجامعي ؟

ه مناظرة تهدف إ تمكي الحاصلي عىل شهادة البكالوريا التونسية أو شهادة معادلة لها من
ي
ّ
التعيي بإحدى ميسسات التعليم العا ي العمومية باعتماد نتائج المتشحي وطاقة االستيعاب
العلم جليات تهدف إ مساعدة المتشحي
حسب نوع البكالوريا .وتضع وزارة التعليم العا ي والبحث
ي
عىل القيام بهذه العملية تتمثل أساسا يف هذا الدليل.
ّ
الجامع www.orientation.tn
عب موقع التوجيه
وتتم جميع عمليات التوجيه
الجامع حرصيا ر
ي
ي
يف شكل دورات محددة بآجال يتو خاللها المتشحون المعنيون التعبت عن اختياراتهم من بي
ّ
المضمنة بهذا الدليل و يتنافسون عىل عدد محدد من المقاعد يف كل شعبة وذلك حسب كل
الشعب
نوع من أنواع البكالوريا.

2-2

ما هي أه ّم النصائح التي تساعدني على انجاح عملية التوجيه ؟

مبت عىل المالءمة بي ميهالتك العلمية ورغباتك.
▪ نجاح عملية توجيهك
الجامع ي
ي
▪ قراءتك لهذا الدليل ّ
الجامع.
بتمعن تمكنك من اإللمام بكل تفاصيل عمليات التوجيه
ي
▪ الحرال عىل عدم حرص اختياراتك ف شعبة واحدة أو ميسسة واحدة ،لذا أنت مدعو لتعمت ر
أكت
ي
تعت عن رغباتك واهتماماتك وتتالءم مع ميهالتك مرتبة ترتيبا تفاضليا.
الت ر
ما يمكن من االختيارات ي
▪ احتام اآلجال والتواري ــخ المنصوال عليها يف هذا الدليل.
ُ ّ
الجامع ترتب الناجحي يف البكالوريا (كل نوع بكالوريا عىل
▪ المنظومة االعالمية المعتمدة يف التوجيه
ي
حدة) حسب مجموع نقاطهم وتتو

تعيي المتشح األفضل ترتيبا باإلعتماد عىل اختياراته ثم

المتشح الذي يليه وذلك يف حدود طاقة االستيعاب المفتوحة يف كل شعبة.

17

دليل التوجيه الجامعي 2022

3-2

ما هي حظوظي للحصول على شعبة معينة ؟

ّ
يتعي عىل المتش ـ ـ ـ ــح ،عند ترتيب االختيارات ،اس ـ ـ ـ ــتغالل كل حظوى التعيي حت وإن كانت ضـ ـ ـ ـ ـ يلة
ر
وف المراتـب المواليـة يتم اختيـار
الت يميـل إليهـا أكت يف المراتـب األو  ،ي
لـذلـك يمكنـه تعمت الش ـ ـ ـ ـ ـعـب ي
الت تكون حظوظ ــه أوفر يف الحص ـ ـ ـ ـ ــول عليه ــا ول ــذل ــك يح ــافىل عىل الحظوى المت ـ ك ــدة يف
الش ـ ـ ـ ـ ـع ــب ي
ـامع ت ــدرس اختي ــارات
االختي ــارات الموالي ــة ألن ا رلتمجي ــات المس ـ ـ ـ ـ ــتخ ــدم ــة يف منظوم ــة التوجي ــه الج ـ ي
المتشحي مرتبة بصفة تفاضلية واحدة بواحدة حسب طاقة االستيعاب يف كل شعبة تم اختيارها.

االختيار األول

الشعب التي يميل إليها
المترشح أكثر

االختيار الثاني
االختيار الثالث
االختيار الرابع

الشعب التي يمكن أن
تكون فيها الحظوظ أوفر

االختيار الخامس
االختيار السادس
االختيار السابع
االختيار الثامن

الشعب التي يمكن أن
تكون فيها الحظوظ مؤكدة

االختيار التاسع
االختيار العاشر

18
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الحصول على كلمة العبور الشخصية

كلمة العبور ه رمز خاص وشخص يمكن كل ر
مبشح من القيام بجميع عمليات التوجيه
ي
ي
ر
الت تتم بصفة حرصية عىل الموقع www.orientation.tn
ي
الجامع ي

يمكن للناجحي يف امتحان البكالوريا  2022الحصول عىل كلمة العبور الخاصة بهم ،حسب المواعيد
التالية:
الناجحون في الدورة الرئيسية
الناجحون في دورة المراقبة

بداية من  28جوان 2022
بداية من  14جويلية 2022

عن طريق موقع الواب https://login.orientation.tn

عت خدمة االرساليات القصتة ) ،(SMSوذلك بتوجيه رسالة قصتة عىل الرقم  85000تتضمن
و ر
ّ
ّ
ّ
كلمة  pdwثم ترت فراغ ثم رقم البكالوريا ،حرصيا من رقم الهاتف الجوال الذي تم ادراجه أثناء
تسجيل التشح المتحان البكالوريا 2022

كلمة العبور رمز شخصي خاص بك فحافظ على سريته وال تطلع الغير عليه.
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الصيغة اإلجمالية ()FG

ُ
ه صيغة تحتسب باالعتماد عىل مختلف النتائج المتحصل عليها يف امتحان البكالوريا
الصيغة اإلجمالية ( (FGي
ُ
ال ّ
النهان للبكالوريا وأعداد المواد األساسية وأعداد اللغة اإلنجلتية والفرنسية ،وتعتمد يف ترتيب
سيما المعدل
ي
المتشحي 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
FG = 4MG + 1,5 M +1,5 Algo + 0,5 SP +0,25 (TIC+BD) +1F +1Ang

علوم إعالمية ()1

FG = 4MG + 1,5 M +1,5 Algo + 0,5 SP +0,5 STI +1F +1Ang

علوم إعالمية ()2
آداب

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

اقتصاد وتصرف

FG = 4MG + 1,5Ec + 1,5 Ge + 0,5 M + 0,5 HG +1F +1Ang
FG = 4MG+1,5 SB + 1Sp-sport + 0,5 EP + 0,5 SP + 0,5 PH +1F + 1Ang
( )1نظام قديم

رياضة

( )2نظام جديد

المصطلحات
قواعد البيانات

BD

التكنولوجيا

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

الخوارزميات والبرمجة

Algo

تاريخ وجغرافيا

HG

رياضيات

M

TIC

العلوم البيولوجية

SB

تربية بدنية

EP

اختصاص
رياضي

Sp-sport

تكنولوجيات المعلومات
واالتصال

أنظمة وتكنولوجيات
المعلوماتية
علوم الحياة واألرض

STI
SVT

ّ
بالسسبة للناجحي يف دورة المراقبة يتم احتساب األعداد المتحصل عليها ومعدل النجاح يف البكالوريا يف
الصيغة اإلجمالية والمجموع عىل النحو التا ي :
األعداد ( ]:أعداد الدورة الرئيسية ( +( 2 xأعداد دورة المراقبة ( [ 3 /
المعدل ( ]:معدل الدورة الرئيسية ( +( 2 xمعدل دورة المراقبة( [3 /
ّ
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مجموع النقاط ()T
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ن ن
لتعيي ر
ن
شحي يف كل شعبة.
المب
الجامع مناظرة تعتمد عىل مجموع النقاط ( )Tكمقياس
التوجيه
ي
تختلف طريقة احتس ـ ــاب مجموع النقاط ( )Tحس ـ ــب اإلجازات والش ـ ــعب وحس ـ ــب نوع البكالوريا ،ويكون
مجموع النقاط ( )Tمسـ ـ ـ ـ ــاويا للصـ ـ ـ ـ ــيغة اإلجمالية المشـ ـ ـ ـ ــار إليها سـ ـ ـ ـ ــابقا يضـ ـ ـ ـ ــاف إليها أعداد بعض المواد
الخصوصية نف كل شعبة كما هو ّ
ّ
المبولة حسب المجاالت.
مبي يف جداول االجازات والشعب
ي

الصيغة االجمالية

()FG

7-2

عدد المواد

مجموع النقاط

الخصوصية في

()T

كل شعبة

مجموع نقاط آخر موجه للسنة السابقة

تتضمن جداول الشعب واالجازات المبينة بهذا الدليل مجموع نقاط جخر موجه لسنة  2021وهو ر
مؤش
ن ن
ر
الميش عىل معرفة
التعيي يف دورة  .2022يمكن أن يساعدت هذا
تقريبي وليس مقياسا لعمليات
ّ
الت ترغب فيها مع األخذ بعي اإلعتبار
مستوى الذين تم تعيينهم خالل السنة الفارطة يف الشعبة ي
ر
لميشات أخرى عىل غرار ترتيبك حسب نوع البكالوريا وطاقة االستيعاب المفتوحة.
عت
كما يمكن االطالع عىل مجموع نقاط اخر موجه للسنوات الثالث األختة  2019و 2020و 2021ر
الرابط www.orientation.tn/orient/liens/score_dernier_ar.htm

مجموع نقاط
السنة السابقة

طريقة تعمت
بطاقة االختيارات

التتيب حسب
الصيغة االجمالية

ن
التعيي
حظوظ
بالشعبة

الميسسة
الجامعية

رغبة المتشح
وميوالته
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التنفيل الجغرافي

يسـ ــند تنفيل يقدر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  %7من مجموع النقاط إ كل متشـ ــح يرغب يف الحصـ ــول عىل شـ ــعبة موجودة يف
ُ
وف حال عدم وجود
واليته (يعتمد المعهد األص ـ ـ ـ يـىل للمتش ـ ـ ــح أو مرك االمتحانات لتحديد مرك الوالية)  ،ي
الشـ ـ ـ ــعبة يف واليته يمكنه أن يتمتع بالتنفيل يف أقرب ميس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة تعليم عا ي لمرك واليته  ،ويعتمد جدول
اف.
المسافات التا ي يف تحديد التنفيل الجغر ي
ُ
اف شـ ــعب الطب والمراحل التحضـ ــتية للدراسـ ــات الهندسـ ــية واالجازة يف التلية
تسـ ــتثت من التنفيل الجغر ي
ّ
الت تدرس يف عدة
الت تدرس يف ميس ـ ـس ـ ــة جامعية واحدة يف كامل تراب الجمهورية أو ي
والتعليم والش ـ ــعب ي
ميسسات تتك يف نفس الجهة.
الت ال يسند
الت يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغر ي
اف وقائمة الشعب ي
يمكن االطالع عىل قائمة الشعب ي
اف ضمن هذا الدليل.
لمن يطلبها التنفيل الجغر ي

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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شعب تتطلب اختبارات

المبدئ إليها وال
ـوع يخض ــع فيها المتش ــح الختبار بالميس ـس ــة بعد توجيهه
ي
ه ش ــعب ذات طابع خص ـ ي
ي
ن
الترص ـي ــح بعدم قبول المتش ـ ــح يف االختبار
ـ
وف حال
يتم تعيينه
النهائ فيها إال بعد نجاحه يف االختبار .ي
ي
ُ
تس ـ ـ ـ ـ ـنـد لـه ش ـ ـ ـ ـ ــعبـة من بي االختيـارات المواليـة يف بطـاقـة اختيـاراتـه عىل أن ال تكون ش ـ ـ ـ ـ ــعبـة أخرى ذات
اختبار(باعتبار أن كل متش ـ ـ ـ ــح يمكنه اجتياز اختبار واحد من بي الش ـ ـ ـ ــعب ذات االختبارات نظرا لتزامن
كل االختبارات يف نفس الفتة) ،وحسب ما يسمح به مجموع نقاطه.

لإلطالع عىل محتوى االختبارات وتواريخها يمكن زيارة موقع
الجامع www.orientation.tn
التوجيه
ي
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التمييز اإليجابي في التوجيه الجامعي
ُ ّ
ـان هو جليـ ــة تمك ُن مجموعـ ــة من النـ ــاجحي الجـ ــدد يف البكـ ــالوريـ ــا من فرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـ ــدخول
التميت االيجـ ـ ر ي
ر
األكت اسـ ـ ـ ـ ــتقطابا ف ّ
ظل وجود فوارق تنموية واجتماعية بي الجهات ت ثر عىل نتائج
لالختصـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــات
ي
البكـالوريـا ،حيـث تقرر إرس ـ ـ ـ ـ ــاء هـذه اآلليـة لفـائـدة أبنـاء الواليـات الـداخليـة يف مجموعـة من الش ـ ـ ـ ـ ـعـب ،لم
يتمكنوا من الحصـول عليها بالصـيا العادية ،وذلك بتخصـيد عدد من المقاعد يتنافسـون عليها فيما
بينهم ،وحدد عدد المقاعد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  %8من طاقة اس ـ ـ ــتيعاب كل ش ـ ـ ــعبة معنية بهذا اإلجراء .ويشـ ـ ــمل هذا
اإلجراء الواليات التالية:

القرصين
قفصة

سيدي بوزيد
توزر

القتوان
قابس

جندولة
قبىل
ي

سليانة
تطاوين

23

الكاف
مدني

باجة
زغوان

دليل التوجيه الجامعي 2022

ن
اإليجائ:
التميب
قواعد تنفيذ
ري
الجامع فقط.
اإليجان خالل الدورة الرئيسية للتوجيه
▪ تعتمد جلية التميت
ري
ي
(شط ّ
▪ تخضع الشعب المعنية بالتميت االيجان لنفس رشوط مثيالتها من الشعب إن وجدت ر
السن،
ري
رشط الجسس ،شعبة ذات اختبار ،مواد اختيارية اجبارية.)...
▪ تخضع الشعب المعنية بالتميت االيجان لنفس مبادئ التوجيه الجامع ّ
سيما التنافس عىل عدد البقاع
ري
ي
المفتوحة بالسسبة لكل نوع بكالوريا.
ّ
يستم لها المتشحون.
الت
ي
▪ يتم اعتماد مرك االمتحان يف البكالوريا لتحديد الوالية ي

ّ
االيجان:
ويبي الجدول التا ي الشعب المعنية بالتميت
ري
الشعبة

المؤسسة

رمز الشعبة

نوع البكالوريا

الطب

10700

كلية الطب بتونس

رياضيات  /علوم تجريبية

الطب

34700

كلية الطب بالمسستت

رياضيات  /علوم تجريبية

الطب

30700

كلية الطب بسوسة

رياضيات  /علوم تجريبية

الطب

40700

كلية الطب بصفاقس

رياضيات  /علوم تجريبية

الصيدلة

34701

كلية الصيدلة بالمسستت

رياضيات  /علوم تجريبية

طب األسنان

34702

كلية طب األسنان بالمسستت

رياضيات  /علوم تجريبية

الهندسة المعمارية

10203

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمت بتونس

رياضيات  /علوم تجريبية
علوم تقنية

اإلجازة يف الهندسـة الميكانـيـكـيـة

10570

اإلجازة يف الهندسـة الكهـرلـائـيــة

10571

اإلجازة يف الهندسـة المدنية

11568

اإلجازة يف علوم اإلعالمية

المعهد العا ي للدراسات التكنولوجية برادس

10523

المعهد العا ي لفنون الملتميديا بمنولة

11523

المعهد العا ي لإلعالمية

13523
اإلجازة يف علوم وتكنولوجيات
المعلومات واالتصاالت

10572

بكالوريوس يف إدارة األعمال

10377

علوم تقنية

علوم اعالمية

المعهد العا ي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال ربتج
السدرية
المعهد العا ي للدراسات التكنولوجية
يف المواصالت بتونس

رياضيات /علوم تجريبية
علوم اعالمية

المعهد العا ي لألعمال بتونس

رياضيات  /علوم تجريبية
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الشعبة

رمز
الشعبة

المؤسسة

مرحلة تحضيرية مندمجة:
رياضيات  -فيزياء  -إعالمـيـة

10520

مرحلة تحضيرية مندمجة:
كـيـمـيـاء  -بـيـولوجيا تطبيقية

10521

مرحلة تحضتية مندمجة (علمية)

30519

المعهد العا ي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

10522

المعهد التحضتي للدراسات الهندسية بتونس

13522

المعهد التحضتي للدراسات الهندسية بالمنار

22522

المعهد التحضتي للدراسات الهندسية بنابل

20522

المعهد التحضتي للدراسات الهندسية ببترت

35522

المعهد التحضتي للدراسات الهندسية بالمسستت

41522

المعهد التحضتي للدراسات الهندسية بصفاقس

10532

المعهد التحضتي للدراسات الهندسية بالمنار

22532

المعهد التحضتي للدراسات الهندسية بنابل

12832

المعهد العا للدراسات التحضتية يف البيولوجيا
والجيولوجيا بسكرة

مرحلـة تحضيـريـة (علـمـيــة)

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
اإلجازة في الصحافة
اإلجازة في علم النفس

اإلجازة في القانون

اإلجازة في علوم التصرف

نوع البكالوريا

الوطت للعلوم التطبـيقية والتكنولوجيا بتونس
المعهد
ي

10191
10192

رياضيات  /علوم تجريبية

علوم تقنية
علوم تجريبية

المعهد التحضتي للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية
بتونس

11191
كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنولة

آداب

11192
10612
10611
10121

معهد الصحافة وعلوم األخبار
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
المعهد العا ي للعلوم اإلنسانية بتونس
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس

11121
10301
11301
30301
40301
10318

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
كلية الحقوق بصفاقس
المعهد العا ي للترصف بتونس

14318
31318
43318

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج
معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة
معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس
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علوم تجريبية

آداب
اقتصاد وتصرف

اقتصاد وتصرف

دليل التوجيه الجامعي 2022

3
الجامع
عب موقع التوجيه
الخدمات المتوفرة ر
ي
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الخدمات المتوفرة عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn
ّ
الت تتم من خاللهــا جميع
ـامع  www.orientation.tnاآلليــة الوحيــدة ي
يمثــل موقع التوجيــه الجـ ي
ـامع
ـامع عن بعـد  ،ويتض ـ ـ ـ ـ ــمن هـذا الموقع معطيـات ذات العالقـة بـالتوجيـه الج ي
عمليـات التوجيـه الج ي
وغتها من الخدمات المتاحة للطالب الجديدُ ،
ويمكن من:
الجامع.
▪ االطالع عىل روزنامة التوجيه
ي
الجامع وتحميله.
▪ االطالع عىل دليل التوجيه
ي
▪ الحصول على كلمة العبور.
▪ االطالع على الصيغة االجمالية والترتيب حسب نوع البكالوريا.
▪ تعمير بطاقة االختيارات.
▪ إصالح المعطيات الشخصية.
▪ تعمت مطلب إعادة التوجيه.
▪ االطالع عىل النتائج واستخراج بطاقة التعيي.
كمـ ــا يتض ـ ـ ـ ـ ــمن مجموعـ ــة من الروابط المفيـ ــدة الت تحيـ ــل عىل مواقع أخرى تقـ ــدم ّ
أهم المعطيـ ــات
ي
والخدمات حول الدراسة يف التعليم العا ي والخدمات الجامعية.
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التثبت من المعطيات الشخصية وإصالحها

1-3

ّ
الت
يتعي عىل كل ناجح يف البكالوريا التثبت من صحة المعطيات الشخصية الموجودة يف ورقة كلمة العبور ي
وف صورة وجود خط يف االسم واللقب بالفرنسية
تسحب من موقع  https://login.orientation.tnي
عت الرابط "إصالح بعض المعطيات
أورقم بطاقة التعريف الوطنية أو الجسس أو تاري ــخ الوالدة يمكن إصالحه ر
الجامع www.orientation.tn
الشخصية" عىل موقع التوجيه
ي

النقر على الرابط
اصالح المعطيات
الشخصية

إدراج رقم البكالوريا ورقم
بطاقة التعريف الوطنية وكلمة
العبور الشخصية كما ظهرت
لك على موقع كلمة العبور أو
في الرسالية القصيرة SMS

الدخول على موقع
التوجيه الجامعي
www.orientation.tn

• يمكن إصالح كل المعطيات الشخصية ما عدا رقم البكالوريا

إدراج المعطيات
الصحيحة ثم التسجيل

واالسم واللقب بالعربية.
ن
يتعي إدراج المعطيات الشخصية بكل دقة عند تصحيحها.
•
• بعد إصالح المعطيات الشخصية وتسجيلها يجب عىل ر
المبشح

تسجيل

ر
الت أدرجها عىل
القيام بعمليات التوجيه بالمعطيات الصحيحة ي
الموقع.

الجامع
إصالح رقم بطاقة التعريف الوطنية نضوري ألنه مرتبط بعملية التسجيل
ي
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االطالع على الصيغة اإلجمالية والترتيب

2-3

عت الموقع www.orientation.tn
يمكن لكل المتشحي االطالع عىل الصيغة اإلجمالية وترتيبهم ر
باستعمال كلمة العبور ّ
ن
االثني  18جويلية .2022
الشية والشخصية بداية من يوم

يمكن أن يساعد التتيب يف تقييم حظوى المتشح يف التعيي بإحدى الشعب ،حيث
ر
تتماس مع ترتيبه ضمن الناجحي يف نفس نوع
يستطيع كل متشح تضمي اختيارات
البكالوريا مع األخذ بعي االعتبار مجموع جخر موجه يف السنوات السابقة.

3-3

تعمير بطاقة االختيارات
الجامع  www.orientation.tnمن خالل
عت موقع التوجيه
يمكن النفاذ لبطاقة االختيارات ر
ي
الرابط "تعمب بطاقة االختيارات" ّ
ثم إدخال رقم البكالوريا ورقم بطاقة التعريف الوطنية وكلمة العبور
الشخصية:

النقر على الرابط تعمير
بطاقة الختيارات خالل
الفترة المخصصة
للتعمير

إدراج رقم البكالوريا ورقم
بطاقة التعريف الوطنية
وكلمة العبور الشخصية

الدخول إلى موقع
التوجيه الجامعي
www.orientation.tn

دخول
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ن
أدخـ ـ ـ ـ ــل الرمـ ـ ـ ـ ــز الخـ ـ ـ ـ ــاص بالشـ ـ ـ ـ ــعبة يف المك ـ ـ ـ ـ ــان المخص ـ ـ ـ ـ ــص وس ـ ـ ـ ـ ــيظهر اس ـ ـ ـ ـ ــم الش ـ ـ ـ ـ ــعبة
بص ـ ـ ــفة آليـ ـ ـ ــة ويمك ـ ـ ــن االطـ ـ ـ ــالع ع ـ ـ ـىل هـ ـ ـ ــذا الرم ـ ـ ــز ضـ ـ ـ ــمن ج ـ ـ ــداول الشـ ـ ـ ــعب واإلجـ ـ ـ ــازات.
حسب المجاالت.
بطاقة االختيارات 2022
االسم واللقب
المعهد:

رقم البكالوريا:

رقم بطاقة التعريف:

الرتبة حسب المعدل في البكالوريا:

تاريخ الوالدة:

الرتبة حسب الصيغة االجمالية:

الصيغة االجمالية:

الجنس:

نوع البكالوريا:
االختيار

الرمز

1

XXXXX

ال يمكنننننننننننننننننن تسنننننننننننننننننجيل

2

االختيننننارات فنننني حننننال لنننننم

3

يقنننم المترشننني بتعمينننر 06
اختيارات على األقل

الشعبة

4
5

6
7
8
9
10

التسجيل

الضغط على زر التسجيل
والتنأكد من ظهور وصل استالم
االختيارات

• ُترّتب االختيارات ترتيبا تفاضليا أي أن االختيار األهم بالنسبة للمترشي
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 المترشي.

من ن
الرصوري التأكد من ظهور وصل االستالم عند انتهاء تسجيل االختيارات
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ن
يتعي التثبت من رمز الشعب عند تعمب االختيارات
يمكن االطالع عىل رمز الشعبة ضمن جداول الشعب واإلجازات المبوبة حسب مجاالت الدراسة

للمبشح تغيب اختياراته خالل ال ر
يمكن ر
فبة المخصصة للتعمب حسب روزنامة كل دورة

ن
ن
يتعي طباعة وصل التسجيل عند كل تغيب للتأكد من تسجيل االختيارات يف قاعدة البيانات

مبشح ر
يتعي عىل كل ر
ن
احبام آجال تعمب بطاقة االختيارات

العلم عىل أن يتحصل المتشحون عىل تعيي من بي اختياراتهم
حرصا من وزارة التعليم العا ي والبحث
ي
ف الدورة الرئيسية ،الت يشارت فيها كل الناجحي ف البكالورياّ ،
تم تحديد عدد أدن إجباري من االختيــارات
ي
ي
ي
الجامع ،والمتمثل يف ستة ()06
ُيضمنها كل متشح يف بطاقته يف الدورة الرئيسية والنهائية للتوجيه
ي
الجامع تسجيل
وف صورة تعمت أقل من هذا العدد ال يمكن للمنظومة االعالمية للتوجيه
اختيارات ،ي
ي
اختيارات المتشح.

إذا قمت بتعمب عدد اختيارات أقل من  06فلن تقوم المنظومة
الجامع بتسجيل اختياراتك.
اإلعالمية للتوجيه
ي
ن
ينصح بتنويـ ــع االختيارات يف مؤسسات جامعية مختلفة.
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4-3

االطالع على النتائج واستخراج بطاقة التعيين

الجامع
عت موقع التوجيه
الجامع
يمكن االطالع عىل نتائج مختلف عمليات التوجيه
ر
ي
ي
 www.orientation.tnمن خالل مجموعة من روابط النتائج حسب كل دورة .كما يمكن لكل متشح
وه وثيقة ضورية ضمن ملف
استخراج بطاقة التعيي بعد االطالع عىل نتيجة توجيهه
الجامع ،ي
ي
التسجيل ف الميسسة الت ّ
تم تعيينه فيها.
ي
ي

النقر على رابط
نتائج الدورة

إدراج رقم البكالوريا ورقم
بطاقة التعريف الوطنية
وكلمة العبور الشخصية

الدخول إلى موقع
التوجيه الجامعي
www.orientation.tn

دخول

بطاقة التعيين

2022
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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5-3

إجراءات الشعب ذات االختبارات
يكف مجموع النقاط
تتمت "الشعب ذات االختبارات" بخصوصية عىل مستوى التعيي بها حيث ال ي
الذي يفرزه التنافس فيما بي المتشحي ،للقبول بها ،بل يجب اجتياز االختبارات الخاصة بالشعبة
بنجاح.

يتعي عىل كل متشح تم قبوله
بصفة مبدئية يف شعبة ذات
اختبار التوجه للميسسة
المعنية الجتياز االختبار
الخاال بالشعبة حسب
ّ
المبي ببطاقة تعيينه
التاري ــخ
ّ
الت يتم استخراجها من موقع
ي
الجامع.
التوجيه
ي

يف حـ ـ ــال إخ ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـ ـمـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح يف
االختبارات الخاص ــة بإحدى الش ــعب
الت تتطلب اختبارات فإنه يس ـ ـ ــند له
ي
تـعـيـي مـن بـي اخـتـيـ ـ ــارات ـ ـ ـه الـمـواليـ ـ ــة
(عىل أن ال تكون ش ـ ـ ـ ـ ــعبة أخرى ذات
اختبار)

وإذا كان مجموع نقاط المتشـح
ال يخول له الحص ـ ــول عىل أحد
االختيــارات المواليــة تس ـ ـ ـ ـ ـنــد لـه
شـ ـ ـ ــعبة أخرى حسـ ـ ـ ــب مجموع
وف حدود ما تسـ ـ ـ ــمح به
نقاطه ي
طاقة االستيعاب.

يمكن للموجهي يف الشـ ـ ـ ـ ـ ـع ــب
الت تتطلب اختبارات المشاركة
ي
يف دورة إعـ ـ ــادة الـتـوجـيـ ـ ــه دون
إنتظار نتائج االختبارات.

يمكن االطالع عىل مواعيد االختبارات ومحتواها عىل موقع www.orientation.tn

تجرى االختبارات يف الميسسات المعنية (حسب الشعبة) يف الفتة المتاوحة بي:
 03و 12أوت 2022

عت رابط
االعالن عن نتائج االختبارات عىل موقع التوجيه
الجامع  www.orientation.tnر
ي
الت تتطلب اختبارات " يوم الجمعة  19أوت .2022
" نتائج الشعب ي
االعالن عن النتيجة بالميسسات يوم الجمعة  12أوت .2022
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تعمير بطاقة االختيارات على موقع
دورة المتفوقين

www.orientation.tn

اإلعالن عن النتائج

(بداية من منتصف النهار)

تعمير بطاقة االختيارات على موقع
الدورة الرئيسية

www.orientation.tn

اإلعالن عن النتائج

(بداية من منتصف النهار)

تعمير بطاقة االختيارات على موقع
الدورة النهائية

البكالوريا األجنبية

www.orientation.tn

اإلعالن عن النتائج

(بداية من منتصف النهار)

أيام  06و 07و 08جويلية 2022
الثالثاء  12جويلية 2022

من  22إلى  26جويلية 2022
االثنين  01أوت 2022

من  01إلى  03أوت 2022
السبت  06أوت 2022

تقديم المطالب

من  01جويلية إلى  19أوت 2022

اإلعالن عن النتائج

بداية من  31أوت 2022
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دورة المتفوقين

د وزارة التعليم العا والبحث العلم ً
ُت َخ ِّص ُ
منحا جامعية للدراسة بالخارج لعدد من التالميذ المتفوقي يف امتحان
ي
ي
البكالوريا وتفتح عددا من المقاعد بالمعهد التحضتي للدراسات العلمية والتقنية بتونس طبقا للمنشور عدد 22
ن
لسنة  2022المؤرخ يف  10جوان  .2022يتم انتقاء المعنيي عن طريق مناظرة من خالل التشح لدورة خاصة
التفاضىل للمتشحي
"دورة المتفوقي" ،تعتمد هذه الدورة عىل نتائج امتحان البكالوريا لسنة  2022وفقا للتتيب
ي
حسب مجموع النقاط المبي بالجدول أسفله مع تنفيل المتحصلي عىل المراتب األو

حسب المعدل عىل

الوطت يف البكالوريا التونسية يف كل الشعب بـ ـ  %7من مجموع النقاط.
المستوى
ي
عت موقع التوجيـه الجـامع  www.orientation.tnحسب ر
الشوط
يتم التشح لدورة المتفوقي حرصيا ر
ي
التالية:

الحص ــول عىل ش ــهادة
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـكـ ـ ــالـ ـ ــوريـ ـ ــا 2022
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
الرئيسية

بالسس ــبة لش ــعب الرياض ــيات
وال ـع ـلــوم ال ـت ـق ـن ـيـ ـ ــة وال ـع ـلــوم
الـ ـتـ ـج ــريـ ـبـ ـيـ ـ ــة واالق ــتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
والترصـف والعلوم اإلعالمية
ـ
والرياضة ويجب أن يك ـ ـ ـ ـ ــون
ـان للبك ـ ــالوري ـ ــا
المع ـ ــدل النه ـ ـ ي
يساوي أو يفوق  16من 20
تعمب بطاقة االختيارات عىل موقع

روزنامة
الدورة

www.orientation.tn

اإلعالن عن النتائج

(بداية من منتصف النهار)

بـ ــالسس ـ ـ ـ ـ ـبـ ــة لش ـ ـ ـ ـ ــعبـ ــة
اآلداب ي ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــب أن
النهان
يك ـ ــون المعدل
ي
للبكالوريا يس ـ ـ ـ ــاوي أو
يفوق  14من 20

أيام  06و 07و 08جويلية 2022
الثالثاء  12جويلية 2022

يتعي عىل ر
ن
ن
ن
المتفوقي االطالع عىل:
شحي لدورة
المب
المنشور عدد  22لسنة  2022المؤرخ في  10جوان 2022
المتعلق بتخصيد منح جامعية للمتفوقي يف امتحان البكالوريا للدراسة
بالخارج ومقاعد بالمعهد التحضتي للدراسات العلمية والتقنية بتونس ،وضبط
اجراءات ر
وشوط التشح.

المنشور عدد  17لسنة  2021المؤرخ في  15أفريل 2021
حول اإلجراءات المتعلقة باجتياز مناظرات الدخول ا المدارس العليا الهندسية
والتجارية بفرنسا ولإسناد المنح الجامعية الخصوصية للناجحي فيها.
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عروض الدراسة والمني وصيغة احتساب مجموع النقاط
مكان الدراسة

نوع
البكالوريا

المعهد
التحضبي
للدراسات
العلمية
والتقنية
بتونس
()IPEST

الرياضيات

الشعبة وصيغة احتساب مجموع النقاط حسب نوع البكالوريا

مرحلة تحضتية للدراسات الهندسية :رياضيات فتياء علوم
()1
الهندسة
Ang − 12
); 0
3

()2

5MG+3F+2PH+2Ang

مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية :رياضيات فيزياء علوم
)
الهندسة(1

فرنسا

الرياضيات

Ang − 12
); 0
3

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

مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية  :فيزياء كيمياء علوم
)
الهندسة (1
Ang − 12
); 0
3

مكان
الدراسة

الرياضيات

العلوم
التجريبية
القتصاد
والتصرف

ألمانيا

العلوم التقنية
علوم
اإلعالمية
(نظام جديد)
علوم
اإلعالمية
(نظام قديم)

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

الشعبة وصيغة احتساب مجموع النقاط حسب نوع البكالوريا

(Bachelor-Master:Génie )2مسار هندسي

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

( Bachelor-Master:Génie)2مسار هندسي
Ang − 12
3
(5MG+2M+1SP+1SVT+1F+1PH+Max
); 0

(Bachelor-Master)2
Ang − 12
3
(5MG+2Ec+2Ge+2M+1PH+1HG+1F+Max
); 0

(Bachelor-Master:Génie )2مسار هندسي
Ang − 12
3
(5MG+2M+1SP+1TE+1F+1PH+Max
); 0

99218

1

99201
ذكور

8

99214
إناث

7

99202
ذكور

2

99215
إناث

3

عدد
رمز
الشعبة البقاع
99310
هانوفر
99311
هايدلبغ
ر
99310
هانوفر
99311
هايدلبغ
ر
99311
هايدلبغ
ر
99310
هانوفر
99311
هايدلبغ
ر

5
5
3
2
1
3
3

( Bachelor-Master:Génie)2مسار هندسي
Ang − 12
3
(5MG+2M+1SP+1.5Algo+0.5STI+0.5(F+PH)+Max
); 0

( Bachelor-Master:Génie)2مسار هندسي

99310
هانوفر

1

Ang − 12
3
(5MG+2M+1SP+1.5Algo+0.25(TIC+BD)+0.5(F+PH)+Max
);0

(Bachelor-Master)2
الرياضة

99217

2

5MG+3F+2PH+2Ang

اإلجازة يف علم االجتماع بجامعة السورلون

نوع
البكالوريا

99102

40

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

اإلجازة يف اللغة واآلداب والحضارة الفرنسية بجامعة
()2
السورلون

اآلداب

99101

80

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

مرحلة تحضتية للدراسات الهندسية  :فتياء كيمياء علوم
()1
الهندسة
Ang − 12
); 0
3

رمز
الشعبة

عدد
البقاع

5MG+1.5SB+0.5S.sport+0.5EP+0.5SP+0.5PH+1F+1Ang
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99311
هايدلبغ
ر
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المصطلحات
MG

المعدل النهائي
في البكالوريا

PH

M

الرياضيات

SVT

علوم الحياة
واألرض

Ec

القتصاد

Ge

التصرف

Algo

STI

أنظمة
وتكنولوجيات
المعلوماتية

S.Sport

الختصاص
الرياضي

EP

الفلسفة

النقليزية

F

الفرنسية

Ang

SP

العلوم الفيزيائية

TE

التكنولوجيا

الخوارزميات
والبرمجة

BD

قواعد البيانات

التربية البدنية

HG

التاريخ
والجغرافيا

SB

العلوم
البيولوجية

TIC

تكنولوجيا
المعلومات
والتصال

(ُ )1ح ِّد َد سقف بـ ـ  % 10من عدد البقاع المفتوحة لفائدة ر
ن
شحي المحرزين عىل شهادة أجنبية معادلة لشهادة البكالوريا
المب
بي كافة ر
ن
األفضل ترتيبا حسب مجموع النقاط من ن
شحي لإللتحاق بالمرحلة التحضبية للدراسات الهندسية بفرنسا
المب
وبالمرحلة التحضبية للدراسات الهندسية بالمعهد التحضبي للدراسات العلمية والتقنية بتونس ،مع التأكيد عىل إجبارية المواد
المشار إليها نف صيغة احتساب مجموع النقاط ر
للبشح لهذه الدورة.
ي

إجراءات ر
البشح والقبول
ّ
أن بعض المدارس العليا الهندسية والتجارية بفرنسا تشتط ّ
سن قصوى للتشح للمناظرات الخاصة
▪ ُيشار
بها.
▪ يتعي عىل المتشحي المقبولي بالمعهد التحضتي للدراسات العلمية والتقنية بتونس ،االطالع عىل
ّ
الجامع يف
نظام الدراسة علما أنه ال يمكنهم الرسوب بالسنة األو منها ويرخد لهم يف إعادة التوجيه
ي
السنة الموالية.
▪ ي اول المتشحون المقبولون يف الجامعات األلمانية ،سنة تحضتية يف اللغة األلمانية بالميسسات
وهايدلتغ) قبل الدخول إ مسار التكوين.
الموفدين إليها (هانوفر
ر
أجنت واحد باختصاصاته المفتوحة
▪ يتعي عىل المتشحي المحرزين عىل بكالوريا رياضيات اختيار بلد ر ي
مع إمكانية إضافة اختيار المعهد التحضتي للدراسات العلمية والتقنية بتونس.
▪ يف صورة تساوي الممنوحي يف مجموع النقاط حسب الصيغة المشار إليها يف جدول عروض الدراسة يتم
اعتماد مجموعة من المقاييس تفاضليا لتتيب المتشحي ،وتتمثل المقاييس يف ترتيب االختيارات ّثم
عدم الرسوب ّ
ثم معدل البكالوريا ّثم معدل السنة الرابعة.
التفاضىل للمتشحي حسب
▪ تعتمد هذه الدورة عىل نتائج امتحان البكالوريا لسنة 2022وفقا للتتيب
ي
مجموع النقاط المبي بالجدول السابق.

ن
المتفوقي"
عب موقع الواب  www.orientation.tnمن خالل رابط "نتائج دورة
يتم اإلعالن عن النتائج ر
يوم الثالثاء  12جويلية .2022
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ن
ن
يكون اإلعالن عن النتائج بالنسبة لإلجازة يف اللغة واآلداب والحضارة الفرنسية واإلجازة يف علم االجتماع بصفة مبدئية
ن
المقبولي بصفة نهائية من قبل الجامعات الفرنسية المعنية
ويشمل ِضعف عدد البقاع المفتوحة المحددة وتحدد قائمة
ن
المقبولي بصفة أولية.
بناء عىل دراسة ملفات الطلبة

ّ
ن
ن
التخىل
يتعي عىل الذين أكدوا تعيينهم للدراسة بفرنسا وبألمانيا وبالمعهد التحضبي للدراسات العلمية والتقنية ويرغبون يف
ي
عن الشعبة المتحصل عليها تقديم مطلب نف الغرض ر
العلم (اإلدارة العامة للشؤون
العاىل والبحث
مباشة إىل وزارة التعليم
ي
ي
ي
ن
الطالبية) نف أجل ال يتجاوز  22جويلية  2022ر
الجامع.
حت يتمكنوا من المشاركة يف الدورة الرئيسية للتوجيه
ي
ي

عىل المتشحي الذين سيتم قبولهم للدراسة بالخارج ولالمعهد التحضتي للدراسات العلمية والتقنية بتونس،
حضور اجتماعات ت كيد التعيي بالمعهد التحضتي للدراسات العلمية والتقنية بتونس (طريق سيدي بوسعيد
المرس)
وتعقد هذه االجتماعات عىل الساعة التاسعة والنصف صباحا ( )9h30حسب التواري ــخ التالية:
• يوم  14جويلية  2022بالسسبة للمقبولي للدراسة ب لمانيا.
• يوم  15جويلية  2022بالسسبة للمقبولي للدراسة بفرنسا.
يوم  18و 19جويلية  2022بالسسبة للمقبولي بالمعهد التحضتي للدراسات العلمية والتقنية بتونس.
•
ي

ن
ن
المقبولي ،تأكيد تعيينهم وفقا للصيغ واآلجال المعلن عنها عند الترصيـ ــح بالنتائج ،علما وأنه
يتعي عىل
نف صورة عدم إتمام هذا اإلجراء يعتب ر
المبشح متخليا عن الشعبة المتحصل عليها ويتم تعويضه من
ر
ي
البتيب التفاضىل ر
بي قائمة االنتظار المرصح بها حسب ر
ن
ن
شحي.
للمب
ي

ُ
ن
ن
المتفوقي ،والذين أكدوا تعيينهم ،ال يسمح لهم
الطلبة المقبولون يف دورة
ن
الجامع
بالمشاركة يف بقية دورات التوجيه
ي
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الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي

ن
ن ن
للناجحي يف الدورة الرئيسية ودورة المراقبة المتحان البكالوريا  2022المشاركة يف
يمكن
الجامع
الدورة الرئيسية للتوجيه
ي

ر
الت ستضاف لهذا الدليل
تجرى الدورة الرئيسية للتوجيه
ي
الجامع حسب طاقة االستيعاب ي
بداية من  22جويلية 2022

تعيي ،ينصح بتعمب ر
ن
أكب ما يمكن من االختيارات المالئمة لمؤهالت ونتائج
لضمان الحصول عىل
ر
المبشح وترتيبها ترتيبا تفاضليا ،عىل أن ال تقل عن  06اختيارات.

إذا قمت بتعمب أقل من  06اختيارات فلن تقوم المنظومة
الجامع بتسجيل اختياراتك.
اإلعالمية للتوجيه
ي

تعمب بطاقة االختيارات عىل موقع
روزنامة
الدورة

www.orientation.tn

اإلعالن عن النتائج

(بداية من منتصف النهار)

من  22إىل  26جويلية 2022
ن
االثني  01أوت 2022

• يجب التأكد من تسجيل االختيارات وطباعة وصل االستالم.
ن
مت شاء خالل ر
• بإمكان ر
المبشح تغيب اختياراته ر
الفبة المخصصة للدورة مع وجوب تسجيل االختيارات يف كل
مرة.
مبشح ر
يتعي عىل كل ر
احبام اآلجال المنصوص عليها أعاله ر
ن
حت ال يتم تأجيله إىل الدورة النهائية.
•
ن
يتعي عىل كل ر
ن
مبشح تم قبوله بصفة مبدئية يف شعبة ذات اختبار التوجه للمؤسسة المعنية الجتياز االختبار
•
ن
ر
الجامع.
الت يتم استخراجها من موقع التوجيه
ي
الخاص بالشعبة حسب التاريـ ــخ الذي يجده يف بطاقة تعيينه ي
ن
ر
ر
الت ال يسند لمن
الت يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغر ي
اف وقائمة الشعب ي
• يمكن االطالع عىل قائمة الشعب ي
ن
الجامع.
اف عىل موقع التوجيه
يطلبها التنفيل الجغر ي
ي
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الدورة النهائية للتوجيه الجامعي

تهم ر
الدورة النهائية للتوجيه الجامع ُّ
ن
ن
تعيي خالل الدورة
شحي الذين لم يتحصلوا عىل
المب
ي
الرئيسية

يتوىل ر
المبشحون تعمب بطاقات اختياراتهم باالعتماد عىل دليل طاقة االستيعاب الخاص بالدورة
ن
الجامع www.orientation.tn
النهائية المتوفر يف نسخة رقمية عىل موقع التوجيه
ي
ن
االثني  01أوت .2022
بداية من يوم

تعيي ،ينصح بتعمب ر
ن
أكب ما يمكن من االختيارات المالئمة لمؤهالت ونتائج
لضمان الحصول عىل
ر
المبشح وترتيبها ترتيبا تفاضليا ،عىل أن ال تقل عن  06اختيارات.

روزنامة
الدورة

تعمير بطاقة االختيارات على موقع
www.orientation.tn

اإلعالن عن النتائج

(بداية من منتصف النهار)

من  01إلى  03أوت 2022
السبت  06أوت 2022

يتعي عىل ر
ن
المبشح تعمب  06اختيارات عىل األقل
ر
حت يتمكن من تسجيل اختياراته
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توجيه المحرزين على بكالوريا أجنبية
يمكن للتونسيي الحاصلي عىل البكالوريا األجنبية (شهادة ختم التعليم الثانوي) بعد الحصول على مقرر
المعادلة ،أن يتقدموا بمطالب ف التوجيه الجامع إ وزارة التعليم العا والبحث العلم ر
عت
مباشة أو ر
ي
ي
ي
ي
ّ
حامىل البكالوريا األجنبية إلعالمهم برقم
وستتم مراسلة كل المتشحي من
التيد حسب الروزنامة الموالية،
ر
ي
عت موقع www.orientation.tn
البكالوريا الذي سيسند لهم ليتمكنوا من معرفة نتائجهم ر

روزنامة

تقديم المطالب

من  01جويلية إلى  19أوت 2022

الدورة

اإلعالن عن النتائج

بداية من  31أوت 2022

الوثائق المكونة لمطلب توجيه بكالوريا أجنبية
▪ استمارة مطلب توجيه جامعي وتتضمن ر
عشة اختيارات كحد أقص من ن
بي االجازات والشعب
الجامع  2022مرتبة ترتيبا تفاضليا (مع نضورة كتابة رمز الشعبة
المبينة بدليل التوجيه
ي
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 البيد يحمالن عنوان ر
المبشح بكل وضوح ودقة.
ر

الجامع للمحرزين عىل
الجامع حول التوجيه
لالستفسار والتواصل مع إدارة التوجيه
ي
ي
ون Orientation@mes.rnu.tn
بكالوريا أجنبية يمكن مراسلتنا عىل ر
التيد االلكت ي
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توجيه المحرزين على بكالوريا أجنبية

ّ
يتعي عىل التونسيي المحرزين عىل شهادة أجنبية معادلة للبكالوريا التونسية والراغبي يف االلتحاق ب حد
ّ
وسيتم إجراء
االختصاصات الطبية (طب وصيدلة وطب أسنان) إتقان اللغة الفرنسية (لغة التدريس)
ّ
سيتم إعالمهم به بصفة شخصية.
اختبار لتقييم مستواهم اللغوي ،حسب التاري ــخ والمكان الذي
ّ
ويعد اجتياز االختبار رشطا للدخول يف تنافس عىل هذه الشعب حيث سيحتسب العدد المتحصل عليه
يف االختبار يف مجموع النقاط.

تونس عىل شهادة البكالوريا التونسية وشهادة ختم تعليم ثانوي أجنبية يف نفس
يف صورة إحراز متشح
ي
الجامع تعتمد البكالوريا التونسية ،لذا ال يمكنه التشح مع المحرزين عىل
السنة فإن عملية التوجيه
ي
بكالوريا أجنبية.

إجراءات المعادلة
عىل الراغبي يف الحصول عىل معادلة الشهادة األجنبية بشهادة البكالوريا التونسية ،تعمت االستمارة الخاصة
بمطلب المعادلة الموجودة عىل الموقع  http://bit.ly/2u6S3lFمع ضورة ارفاقها بسسخة رقمية يف
التيد
صيغة  PDFلجميع الوثائق المكونة لملف مطلب المعادلة  .يرسل مطلب المعادلة وجولا عن طريق ر
العلم ،ويكون
مضمون الوصول ،وعند االقتضاء لدى مكتب الضبط المرك ي لوزارة التعليم العا ي والبحث
ي
ون الخاال به ،هذا
عت بعد تعمتها ،عن طريق ر
التيد االلكت ي
الت ترسل للم ي
مصحولا بسسخة من االستمارة ي
باإلضافة إ نسخ مطابقة لألصل من جميع الوثائق المكونة لمطلب المعادلة وذلك عىل العنوان التا ي :

العلم شارع أوالد حفوز 1030 ،تونس
العاىل والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
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توجيه المحرزين على بكالوريا أجنبية

الوثائق المكونة لملف معادلة الشهادة األجنبية بشهادة البكالوريا
التونسية
يتكون الملف الخاص بمعادلة الشهادة األجنبية بشهادة البكالوريا التونسية من الوثائق التالية:
العاىل الخاص
▪ استمارة (مطلب معادلة) يتم تعمبها وإمضاؤها ،تسلم من إدارة التعليم
ي
العلم،
العاىل والبحث
والمعادالت أو تسحب من موقع الواب الخاص بوزارة التعليم
ي
ي
▪ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
▪ نسخة مطابقة لألصل من شهادة البكالوريا أو شهادة ختم التعليم الثانوي تتضمن عبارة
ناجح مصادق 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،
ر
البيدي.
البيد يحمالن عنوان طالب المعادلة والبقيم ر
▪ ظرفان خالصا معلوم ر

مالحظة :
ر
الت تسندها مؤسسات خاصة بالبلد
بالنسبة إىل شهادة البكالوريا أو شهادة ختم التعليم الثانوي ي
ن
المعت
الرسم المعتمد بالبلد
البنامج
الذي تابع فيه طالب المعادلة دراسته وفقا رلبنامج غب ر
ي
ي
ر
ن
االعباف بهذه الشهادة وبمعادلتها من قبل
يتعي تقديم ما يفيد
فرنس،)...
أمريك،
(منهاج
ي
ي
سلطة ر
اإلشاف بالبلد الذي تم فيه الحصول عىل الشهادة.
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دورة إعادة التوجيه الجامعي  :اإلجراءات العامة

ه عملية استثنائية ،تجرى وفق ضوابط واجراءات
إعادة التوجيه
الجامع ي
ي
العلم.
العاىل والبحث
تحددها وزارة التعليم
ي
ي

العلم استثناء بعض التخصصات أو
العاىل والبحث
يمكن لوزارة التعليم
ي
ي
الجامع
المؤسسات الجامعية من إعادة التوجيه
ي

إعادة توجيه
لأصحاب المواهب

إعادة التوجيه
ألسباب صحية
أنواع إعادة
التوجيه

إعادة التوجيه
ألسباب عادية

إعادة التوجيه
ألسباب اجتماعية

ـامع بــاألس ـ ـ ـ ـ ــاس إ تمكي الموجهي يف دورات التوجيـه
تهــدف عمليــة إعــادة التوجيــه الجـ ي
الجامع  2022من تعديل التعيي الذي تحص ــلوا عليه وذلك ألس ــباب عادية أو ك ص ــحاب
ي
مواهب ومهارات استثنائية أو ألسباب صحية أو اجتماعية،
ّ
وتجدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة أن الهدف من إعادة التوجيه ألسـ ـ ـ ـ ــباب صـ ـ ـ ـ ــحية واجتماعية هو التقريب
اف للطـالـب ،وتتم إعـادة توجيـه المتحص ـ ـ ـ ـ ــلي عىل موافقـة إحـدى اللجـان (ألس ـ ـ ـ ـ ـبـاب
الجغر ي
صحية أو اجتماعية) مع تنفيل مجموع نقاطهم ن يف حدود طاقة استيعاب المؤسسات.

هام
جدا

لزيادة حظوى المتشحي يف الحصول عىل إعادة تعيي ينصح بتعمت خمسة اختيارات
الجامع.
يف دورة إعادة التوجيه
ي
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دورة إعادة التوجيه الجامعي  :اإلجراءات العامة

يتعي عىل ر
ن
ن
الجامع تقديم مطالبهم ضمن صنف واحد من
شحي إلعادة التوجيه
المب
ي
أصناف مطالب إعادة التوجيه عن بعد

العلم أن ال تستجيب لطلب إعادة توجيه إذا
العاىل والبحث
يمكن لوزارة التعليم
ي
ي
ر ن
حت يف صورة توفر رشط مجموع
نفذت طاقة االستيعاب المفتوحة لهذا الغرض
النقاط.
يتعي عىل كل ر
ن
مبشح ترشيد اختياراته منذ الدورة الرئيسية
لذا
هام
جدا

▪ ال حاجة لتقديم ملف أو مطالب كتابية ن يف إعادة التوجيه ألسباب عادية.
▪ إن تقديم مطالب إعادة التوجيه ألسباب صحية أو اجتماعية أو ألصحاب المواهب،
ّ
ن
يعت الموافقة اآللية من قبل اللجان المختصة.
مدعمة بالوثائق ال ي
▪ تهدف عملية إعادة التوجيه ألسباب صحية أو اجتماعية أساسا إىل التقريب
الجغر ناف ر
للمبشح الذي تمت الموافقة عىل ملفه من قبل اللجنة المختصة وذلك
ي
االجتماع.
مراعاة لحالته الصحية أو وضعه
ي
ر
ن
يعت تعيينه آليا إنمـا يتم النظر
▪ إن حصول المبشح عىل موافقة اللجنة المختصة ال ي
ن يف اختياراته حسب فارق مجموع نقاطه وما تسمح به طاقة االستيعاب.
ن
ر
الت تراها مناسبة .
▪ تحتفظ اللجان بحقها يف التثبت من الوثائق المقدمة بالطرق ي
الجامع ألسباب صحية
▪ الشعب ذات االختبارات مستثناة من إعادة التوجيه
ي
وإجتماعية.
▪ ترفض مطالب إعادة التوجيه ألسباب صحية أو اجتماعية والواردة عىل وزارة التعليم
العلم بعد اآلجال المعلن عنها.
العاىل والبحث
ي
ي
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إعادة التوجيه ألسباب عادية

الجامع التعرف عىل مجموع نقاط جخر موجه يف كل شعبة
ُيمكن بعد اإلعالن عن النتائج النهائية للتوجيه
ي
الجامع ،وعىل المتشحي الراغبي يف تغيت تعيينهم والذين يفوق مجموع نقاطهم
عىل موقع التوجيه
ي
مجموع نقاط جخر موجه يف الشعبة المطلولة المشاركة يف دورة إعادة التوجيه ألسباب عادية ،دون الحاجة
الجامع خالل دورة إعادة التوجيه
ويكتف المتشح بتعمب إختياراته عىل موقع التوجيه
إ تقديم ملف
ي
ي
بي  11و 15أوت .2022
ن
ال حاجة لتقديم ملف أو مطالب كتابية يف إعادة التوجيه ألسباب عادية

تعمب مطلب إعادة توجيه عىل موقع
روزنامة
الدورة

www.orientation.tn

اإلعالن عن النتائج

من  11إىل  15أوت 2022

 31أوت 2022

العلم أن ال تستجيب لطلب إعادة توجيه
العاىل والبحث
يمكن لوزارة التعليم
ي
ي
ر ن
حت يف صورة توفر رشط
ألسباب عادية إذا نفذت طاقة االستيعاب المفتوحة
مجموع النقاط،
يتعي عىل كل ر
ن
مبشح ترشيد اختياراته منذ الدورة الرئيسية
لذا

يتعي عىل كل ر
ن
الجامع
مبشح اإلطالع عىل االجراءات العامة لدورة إعادة التوجيه
ي
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إعادة التوجيه ألسباب اجتماعية
عت موقع
يتعي عىل الطالب تعمت مطلب إعادة التوجيه ألسباب اجتماعية حرصيا ر
 www.orientation.tnيف الفتة المتاوحة بي  11و 15أوت  2022وإرسال هذا المطلب مع ملف
العلم قبل يوم الثالثاء  16أوت  2022بدخول
مدعم للحالة االجتماعية إ وزارة التعليم العا ي والبحث
ي
الغاية وتتم دراسة المطالب من قبل لجنة اجتماعية مختصة ومستقلة.
تعمب مطلب إعادة توجيه عىل موقع
www.orientation.tn

روزنامة
الدورة

من  11إىل  15أوت 2022

تقديم الوثائق المدعمة للحالة
االجتماعية

من  11إىل  16أوت 2022

اإلعالن عن النتائج

 31أوت 2022

يتضمن الملف المصاحب لمطلب إعادة التوجيه ألسباب اجتماعية وجوبا :

نسخة من بطاقة
التعريف الوطنية
ر
للمبشح.

مطلب إعادة توجيه يسحب
الجامع
من موقع التوجيه
ي
ن
بعد تعمب االختيارات يف
دورة إعادة التوجيه

نسخ من بطاقة
التعريف الوطنية
للوالدين على قيد
الحياة.

الت يمكن أن تثبت الحالة االجتماعية
تتضمن القائمة الموالية بعض الوثائق ي
شهادة بيانية يف األجر

مجان
نسخة من بطاقة عالج
ي
نسخة من بطاقة عالج ذات تعريفة منخفضة

مضمون وفاة أحد الوالدين

نسخ من بطاقات أعداد لإلخوة يف سن الدراسة

نسخة من حكم طالق الوالدين

نسخة من عقد زواج الناجح يف البكالوريا

ما يثبت عمل أحد الوالدين بالخارج

شهادة يف الخصم من المورد

شهادة عمل المتشح أو قرينه يف الخارج وشهادة إقامته

نسخة من بطاقة إعاقة

ر
مباشة بمكتب الضبط المركزي أو ترسل
الجامع ألسباب اجتماعية
تودع مطالب إعادة التوجيه
ي
:
العلم شارع أوالد حفوز1030 ،
العاىل والبحث
التاىل وزارة التعليم
البيد عىل العنوان
عب ر
ر
ي
ي
ي
الخارج.
ير
جامع" عىل الظرف
توجيه
إعادة
"مطلب
كتابة
مع
تونس
ي
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يتعلق مطلب إعادة التوجيه بالحالة الصحية للمترشح

ّ
عت موقع الواب
يتعي عىل الطالب تعمت مطلب إعادة التوجيه ألسباب
صحية حرصيا ر
 www.orientation.tnيف الفتة المتاوحة بي  11و 15أوت  2022وإرسال هذا المطلب مع ملف
ّ
العلم قبل يوم الثالثاء  16أوت  2022بدخول
الصحية إ وزارة التعليم العا ي والبحث
مدعم للحالة
ي
الغاية وتتم دراسة المطالب من قبل لجنة طبية مختصة ومستقلة.
تعمب مطلب إعادة توجيه عىل موقع
www.orientation.tn

روزنامة
الدورة

من  11إىل  15أوت 2022

تقديم الوثائق المدعمة للحالة الصحية

من  11إىل  16أوت 2022

اإلعالن عن النتائج

 31أوت 2022

ّ
صحية وجوبا :
يتضمن الملف المصاحب لمطلب إعادة التوجيه ألسباب

نسخة من بطاقة
التعريف الوطنية
ر
للمبشح.

نسخة من بطاقة

مطلب إعادة توجيه يسحب

إرشادات صحية خاصة

الجامع
من موقع التوجيه
ي
ن
بعد تعمب االختيارات يف

عموم
صح
أقرب مركز
ي
ي

دورة إعادة التوجيه

بالطالب يتسلمها من

نس ـ ـ ـ ـ ــخة من الملف
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
ـح الم ــدر ي
ر
للمبشح

كل وثيقة طبية تثبت أن
ن
يعائ من المرض منذ
الطالب
ي
مدة أو تتطلب حالته الصحية
ظروف تداوي خاصة.

األصىل لتقديمه ضمن ملف التسجيل
الصح
نضورة االحتفاظ بالملف
ي
ي

ر
البيد
الجامع ألسباب صحية
تودع مطالب إعادة التوجيه
عب ر
مباشة بمكتب الضبط المركزي أو ترسل ر
ي
:
العلم شارع أوالد حفوز 1030 ،تونس مع
والبحث
العاىل
التعليم
وزارة
التاىل
العنوان
مضمون الوصول عىل
ي
ي
ي
الخارج.
ير
جامع" عىل الظرف
توجيه
كتابة "مطلب إعادة
ي
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إعادة توجيه أصحاب المواهب والمهارات االستثنائية

ُ
ه جلية تمكن الطالب الذي يتمتع بمهارات
إعادة توجيه أصحاب المواهب والمهارات االستثنائية ي
ّ
الت
استثنائية يف مجال
إبداع معي مثل الموسيف والمشح والفنون المرئية والتشكيلية ،أو المجاالت ي
ي
ّ
تحصل فيها المتشح عىل جوائ وطنية أو دولية ،من إعادة التعيي يف الشعب المتعلقة بهذه المجاالت.
ّ
ويتعي عىل المتشح تقديم وثائق وشهادات ورقية أو عىل محامل رقمية تفيد ت لقه يف أحد المجاالت
العلم ،حيث
المذكورة خالل الفتة الممتدة بي  11و 16أوت  2022إ وزارة التعليم العا ي والبحث
ي
ّ
ستتم دراسة هذه الدعائم وإبداء الرأي يف توافقها وتالئمها مع الشعبة المطلولة ووجاهة المتشح للتمتع
ّ
للبت فيها.
بهذه اآللية ّثم إحالتها عىل إحدى اللجان الفنية حسب طبيعة الشعبة
الجامع الشعب التالية :
يشمل هذا الصنف من إعادة التوجيه
ي
اإلجازة في تصميم الصورة

اإلجازة في المسرح وفنون العرض

اإلجازة في تصميم الفضاء

اإلجازة في الوساطة والتنشيط

اإلجازة في تصميم المنتوج

اإلجازة في الموسيقى والعلوم الموسيقية

اإلجازة في الفنون التشكيلية

اإلجازة في السياحة

اإلجازة في السينما والسمعي البصري

اإلجازة في الصحافة

اإلجازة في الفندقة

اإلجازة في االتصال

تقديم مطلب مدعم بالوثائق
(ورقية أو رقمية)

من  11إىل  16أوت 2022

ر ن
ن
وئ صلب المطلب ر
ن
ن
يتست االتصال به
حت
تضمي رقم الهاتف
يتعي عىل الطالب
الشخص والعنوان ر
والبيد االلكب ي
ي
ودعوته الجتياز االختبار إن تطلب ذلك.
مبشح ر
يتعي عىل كل ر
احبام آجال دورة إعادة التوجيه الجامع ،ولن تؤخذ ن
ن
بعي االعتبار إال الملفات الواردة عىل
ي
الفبة ر
مصالح وزارة التعليم العاىل والبحث العلم نف ر
المباوحة ن
بي  11و 16أوت  2022وكل مطلب يرد بعد هذا
ي ي
ي
يعتب الغيا.
التاري ــخ أو مخالفا للطريقة المعتمدة ر

العلم شارع أوالد حفوز 1030 ،تونس
العاىل والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
الخارج
مع كتابة عبارة "مطلب إعادة توجيه أصحاب المواهب" عىل الظرف
ر ي
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تعمير مطلب إعادة توجيه على موقع

إعادة التوجيه
ألسباب عادية

www.orientation.tn

إعادة التوجيه أصحاب
المواهب

إعادة التوجيه ألسباب
اجتماعية

إعادة التوجيه
ألسباب صحية

تقديم مطلب مدعم بالوثائق
(ورقية أو رقمية)

تعمير مطلب إعادة توجيه على موقع
www.orientation.tn

تقديم الوثائق المدعمة للحالة االجتماعية

تعمير مطلب إعادة توجيه على موقع
www.orientation.tn

الصحية
تقديم الوثائق المدعمة للحالة
ّ

من  11إلى  15أوت 2022

من  11إلى  16أوت 2022

من  11إلى  15أوت 2022
من  11إلى  16أوت 2022

من  11إلى  15أوت 2022
من  11إلى  16أوت 2022

تعلن جميع نتائج دورة إعادة التوجيه الجامعي بداية من  31أوت 2022
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التسجيل الجامعي والخدمات الجامعية
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التسجيل وسحب التسجيل الجامعي

عت موقع الواب  www.inscription.tnمباشرة بعد دورات
▪ تتم عمليات التسجيل
الجامع حرصيا ر
ي
التوجيه الجامعي بالنسبة إلى الناجحين الجدد في البكالوريا ،لذا يتعين على الموجهين التسجيل عن بعد حال
حصولهم على توجيههم وطباعة وصل خالص معاليم التسجيل ثم استكمال التسجيل بالمؤسسة الجامعية الموجه
إليها .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.

َي ُ
ضع التيد التونس عىل ّ
ذمة الناجحي الجدد يف البكالوريا بطاقة إلكتونية شخصية " carte e-Dinar
ر
ي
عت موقع الواب ،www.inscription.tn
 "Jeuneلدفع معاليم التسجيل للسنة الجامعية  2023-2022ر
الجامع وغتها من
وتمكن هذه البطاقة كذلك من دفع معاليم االيواء بالمبيتات الجامعية واإلطعام
ي
الخدمات ،وستافق الطالب طيلة مساره الجامع ،لذا ّ
يتعي عىل كل الناجحي يف امتحان البكالوريا اقتناء
ي
التونس.
التيد
هذه البطاقة من مكاتب ر
ي

سحب التسجيل ألسباب شخصية:
يمكن ألي طالب مرسم بمؤسسة جامعية أن يسحب تسجيله ألسباب شخصية عن طريق مطلب يوجه
ر
ينتم إليها خالل مدة ال تتجاوز شهرا من تاريـ ــخ التسجيل.
الت
ي
إىل إدارة المؤسسة ي

سحب التسجيل ألسباب صحية:

ن
ن
طت
يتعي عىل الطالب الذي يرغب يف سحب تسجيله ألسباب صحية تقديم مطلب مصحوب بملف ر ي
ن
ر
ينتم إليها رشيطة أن ال يكون قد شارك يف امتحانات آخر السنة.
الت
ي
شي إىل إدارة المؤسسة ي
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دواوين الخدمات الجامعية

العلم للطلبة خدمات جامعية تيمنها ثالثة دواوين تتمرك بالشمال والوسط
توفر وزارة التعليم العا ي والبحث
ي
والجنوب ،وتتمثل هذه الخدمات ف توفت ّ
ّ
والصحية للطلبة وإسداء المنح والقروض
السكن واإلحاطة النفسية
ي
والرياع.
الثقاف
وتقديم األكلة الجامعية ووضع برامج التسشيط
ي
ي
ديوان الخدمات الجامعية للشمالwww.ooun.rnu.tn:
رقم االرشادات71.782.145 - 71.782.489 :
العنوان 09 :نهج ما ي تونس 1002 -الهاتف 71.785.191 :ي
يقدم هذا الديوان خدمات جامعية للطلبة المس ـ ـ ـ ــجلي بالميس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات الجامعية بواليات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وباجة
وجندوبة والكاف وسليانة ن ن
وببرت ونابل وزغوان.

اإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية بجندوبة:
الجامع محمد اليعالوي شارع إتحاد
العنوان :المركب
ي
العرن جندولة الشمالية 8189
المغرب
ري
/
:
/
الهاتف الفاكس 78614804 78 607 160

اإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية تونس قرطاج:
الجامع
العنوان :شارع الشهداء نهج األردن المبيت
ي
المروج 2074 - 3
الهاتف/الفاكس71473613 / 71 477 158:

ديوان الخدمات الجامعية للوسطwww.oouc.rnu.tn:
ح خ امة الغرلية  -ال.ب .رقم  134سوسة –4071
العنوان :شارع خليفة القروي ي
الهاتف73.275.893 - 73.275.892 - 73.275.891 :
يقدم هذا الديوان خدمات جامعية للطلبة المسـ ـ ــجلي بالميس ـ ـ ـسـ ـ ــات الجامعية بواليات س ـ ـ ــوس ـ ـ ــة والمنس ـ ـ ــتب والمهدية والقبوان
والقرصين وسيدي بوزيد.

االدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالمنستب
نهج ليبيا ال.ب  53المسستت
droum@oouc.mesrs.tn
:
الهاتف  / 73449755 :الفاكس 73464900

االدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالقبوان
العلويت ال.ب أ  205القتوان
نهج خميس
ي
drouk@oouc.mesrs.tn
الهاتف  / 77228100 :الفاكس 77234909 :

ديوان الخدمات الجامعية للجنوبwww.oous.rnu.tn:
العنوان :طريق المطار كلم  - 0.5ال.ب  1094صفاقس  / 3018الهاتف 74.243.731- 74.243.614 :
ن
وقبىل
ومدني وتطاوين
يقدم هذا الديوان خدمات جامعية للطلبة المسجلي بالميسسات الجامعية بواليات صفاقس وقابس وقفصة
ي
وتوزر.
ون contact.etudiant@oous.mesrs.tn :
ر
التيد اإللكت ي
االدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقابس
ح األمل  6033قابس
ال ب عدد  130مكتب بريد ي
dr.gabes@oous.mesrs.tn

الهاتف  / 75395727 :الفاكس 75392577 :

االدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقفصة
سيدي أحمد زروق قفصة 2112
dr.gafsa@oous.mesrs.tn
:
الهاتف  / 76210675 :الفاكس 76210675
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ر
مباشة إثر الحصول عىل نتيجة
جامع(*)
ون للحصول عىل سكن
يتعي عىل الطالب تقديم مطلب إلكت ي
ي
الجامع لكل دورة ) عىل مواقع الواب الخاصة
الجامع (خالل  48ساعة بعد صدور نتائج التوجيه
التوجيه
ي
ي
بدواوين الخدمات الجامعية (فضاء الطالب) وحسب الميسسة الت ّ
تم تعيينه فيها وذلك بالدخول عىل
ي
الروابط 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

ن
المسجلي بنتائج مطالب السكن عىل نفس رابط تقديم المطالب بمواقع دواوين
يقع إعالم الطلبة
الخدمات الجامعية أو عن طريق خدمة اإلرساليات القصبة ) (SMSحسب اإلجراءات المعتمدة بكل ديوان
ن
الموجهي إىل المؤسسات
الجامع لسنة  ،2023/2022مع اإلشارة أن الطلبة
وحسب روزنامة السكن
ي
ن
ن
جامع.
الجامعية يف دورة إعادة التوجيه يفقدون األولوية يف الحصول عىل سكن
ي

ون للحصول عىل منحة وطنية لفائدة الطلبة الجدد وفق اإلجراءات
كما يتعي عىل الطالب تقديم مطلب إلكت ي
الت تحددها دواوين الخدمات الجامعية.
واآلجال ي

البيدية e-dinars jeune
يتم خالص معاليم السكن
الجامع عن بعد باالعتماد عىل البطاقة ر
ي
كما يتم اعتمادها حرصيا لسحب أقساط المنح.

ن
العاىل والبحث التالية هو من مشـ ـ ـ ــموالت المؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات المذكورة أدناه
المعيني بمؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات التعليم
الجامع لفائدة الطلبة
(*)إن توفب السـ ـ ـ ــكن
ي
ي
ولإلطالع عىل إجراءات االنتفاع بالخدمة بإمكان الطالب االتصال بهذه المؤسسات:
ن
المعاهد العليا للرياضة ر
العاىل للدراسات التكنولوجية يف المواصالت بتونس
المعهد
والببية البدنية بقرص سعيد وصفاقس والكاف
ي
المدارس العليا للفالحة بمقرن والكاف وماطر وشط مريم

بطبقة
اع الغابية ر
معهد الغابات والمر ي
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الجامع ،وتنظم هذه المناظرات من قبل الجامعات واإلدارة العامة
ه جلية تمكن الطالب من تعديل مساره
ي
ي
العلم يف الغرض ،ويتم اإلعالن
للدراسات التكنولوجية سنويا وفق بالغ يصدر عن وزارة التعليم العا ي والبحث
ي
عن فتح هذه المناظرات وطريقة المشاركة فيها ر
وشوطها بواسطة بالغات بالجامعات واإلدارة العامة
ن
جانف يف حي تجرى االختبارات خالل شهر مارس.
للدراسات التكنولوجية خالل شهر
ي

4-5

اإلحاطة النفسية للطلبة

العلم للطلبة الذين يمرون بصعوبــات مرتبطة بضغوطات الحيــــــــاة
▪ تتيح وزارة التعليم الع ــا ي والبحث
ي
اليومية الدراسـية أو العائلية أو الشـخصـية إمكانية مراجعة أخصـائيين نفسـانيين بمكاتب اإلصـغاء واإلرشـاد
بالوسـط الجامعي في الجامعات ومؤسـسـات التعليم العالي ودواوين الخدمات الجامعية واألحياء والمبيتات
ومراكز الصحة الجامعية.
▪ و تؤمن هذه المكاتب خدمات مجانية في إطار الســرية المطلقة لفائدة جميع الطلبة من إحاطة نفســية فردية
تشـمل اإلصـغاء واإلرشـاد والمسـاعدة النفسية وإحاطة نفسية جماعية تشمل أنشطة اإلعالم والتحسيس حول
مختلف أبعاد الحياة الطالبية وحصـــص الحوار والتواصـــل الجماعي لتمكينهم من التعبير عن مشـــاغلهم
اليومية.
▪ كما تم تركيز المنصة الرقمية لإلحاطة النفسية عن بعد بهدف تطوير وسائل عمل األخصائيين النفسين
ولتمكين الطلبة من التمتع بحصص المرافقة النفسية عن بعد أوال ولتقريب هذه الخدمات منهم ثانيا وذلك
بالشراكة مع جامعة تونس االفتراضية على الرابط التالي.)https://uso.uvt.tn/consult/( :
▪

كما تم أيضا إنجاز مجلة اإلحاطة النفسية للطلبة وهي سداسية ويؤثثها األخصائيون النفسانيون للتطرق
ودراسة وإيجاد الحلول ألهم المشاغل النفسية بالوسط الجامعي ،وتصدر بمواقع واب الجامعات ودواوين
الخدمات الجامعية.

▪ يتم االتصال باألخصائيين النفسانيين بعناوين الهياكل المذكورة بصفة مستمرة طيلة السنة الجامعية وحسب
مواعيد كامل أيام األسبوع عبر الهاتف أو في مكاتبهم أو عبر البريد االلكتروني المبين بمواقع
الجامعات ودواوين الخدمات الجامعية.
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تعاونية 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:
جامع بالمستشفيات العمومية بعد االستظهار
المجان لفائدة الطالب المترصر من حادث
▪ العالج
ي
ي
بشهادة تكفل بحادث.
جامع بالمصحات الخاصة حسب قانونها
▪ تسديد مصاريف معالجة الطالب المترصر من حادث
ي
الداخىل وذلك بعد االستظهار بالوثائق المثبتة لذلك.
األساس ونظامها
ي
ي
▪ استجاع ثمن األدوية واآلالت الطبية كامال عند عالج المترصر بالمصحات الخاصة أو عند عدم توفرها
بصيدليات ومصالح المستشفيات العمومية.
الت يحتاجها المترصر الذي اختار العالج بالمستشفيات
▪ استجاع مصاريف كل الخدمات الصحية ي
الداخىل.
األساس ونظامها
والت لم توفرها هذه األختة وذلك حسب قانونها
ي
ي
العمومية ي
الداخىل وذلك
األساس ونظامها
▪ التكفل بتنقل المصاب إ الميسسة االستشفائية للعالج حسب قانونها
ي
ي
بعد االستظهار بالوثائق المثبتة لذلك.
▪

▪
▪
▪

تسديد مصاريف عالج األسنان حسب قانونها األسا ونظامها الداخىل إضافة إىل دفع مبلغ ر
مائت
ي
ي
ي
وخمسون دينار ( 250دينار) كتعويض عىل كل سن وقع تركيبها.
ن
ر
جامع.
المائت دينار ( 200دينار) كتعويض عىل رشاء نظارة طبية إثر حادث
دفع مبلغ يف حدود
ي
ي
ن
ن
جامع.
خمسي بالمائة ( )%50من ثمن رشاء آلة سمع إثر حادث
دفع مبلغ يف حدود
ي
الداخىل.
األساس ونظامها
دفع منحة السقوط المستمر ومنح الوفاة حسب قانونها
ي
ي

▪ القيام بالحمالت الوقائية.
▪ تنظيم ملتقيات صيفية حول اإلسعافات األولية لفائدة الطلبة.
اس متحركة.
▪ برامج سنوية لتوزي ــع نظارات طبية وسماعات طبية وكر ي
▪ إعانات مادية للطلبة المعوزين وذوي االحتياجات الخصوصية والقاضين عن الحركة العضوية.
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جذاذات تعريفية للجامعات وشبكة المعاهد العليا
للدراسات التكنولوجية

58

جامعة تونس
•  10101اإلجازة في العربية
•  10102اإلجازة في اإلنقليزية
•  10103اإلجازة في الفرنسية
•  10120اإلجازة في عفلففم الجتماع
•  10121اإلجازة في علم النفففففس
•  10122اإلجازة في الففلسفففففة
•  10123اإلجازة في التاريخ
•  10124اإلجازة في الجغرافيا
•  10164الجازة في الجيوماتيك والتهيئة

كلية العلوم اإلنسانية
واإلجتماعية بتونس

•  10311اإلجازة في إعالمية التفصفرف
•  10312الجازة في العلوم القتصادية
•  10318اإلجازة في علوم التصرف

المعهد العالي للتصرف
بتونس

•  14102اإلجازة في اإلنقليزية

•  10202اإلجازة في الفنون التشكيلية
•  10207اإلجازة في تصميم الفضاء
•  10208الجازة في تصميم المنتوج
•  10209الجازة في تصميم الصورة

المعهد العالى للفنون
الجميلة بتونس
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•  10522مرحلة تحضيرية علمية

المعهد التحضيري
للدراسات الهندسية بتونس

•  10377البكالوريوس في إدارة األعمال

المعهد العالي للدراسات
التطبيقية في اإلنسانيات
بتونس

•  10201اإلجازة في الموسيقى و العلوم
الموسيقية

المعهد العالي للموسيقى
بتونس

المدرسة العليا للعلوم
اإلقتصادية والتجارية
بتونس

•  24477اإلجازة في التربية والتعليم

•  10443اإلجازة في الوساطة والتنشيط

المعهد العالي للتنشيط
الشبابي والثقافي ببئر
الباي

•  11311اإلجازة في إعالمية التفصفرف
•  11312الجازة في العلوم القتصادية
•  11318اإلجازة في علوم التصرف

•  10162اإلجازة في المحافظة على الممتلكات
الثقافية و ترميمها
•  10174الجازة في تثمين التراث و تنميته

المعهد العالي لألعمال
بتونس

•  10200اإلجازة في المسرح و فنون العرض

المعهد العالي للدراسات
التطبيقية في اإلنسانيات
بزغوان

•  10190المرحلة التحضيرية للغات واآلداب:عربية
•  10191المرحلة التحضيرية للغات واآلداب:فرنسية
•  10192المرحلة التحضيرية للغات واآلداب:انقليزية
•  10193المرحلة التحضيرية للعلوم اإلنسانية:تاريخ
•  10194المرحلة التحضيرية للعلوم
اإلنسانية:جغرافيا
•  10195المرحلة التحضيرية للعلوم اإلنسانية:فلسفة

المعهد التحضيري
للدراسات األدبية والعلوم
اإلنسانية بتونس

المعهدالعالي للفن
المسرحي بتونس
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المعهد العالى لمهن التراث
بتونس

جامعة منوبة
•  10362اإلجازة في التصرف
اإللكتروني في المعلومات و الوثائق
•  10363اإلجازة في التوثيق وعلوم
المكتبات واألرشيف

•  10611اإلجازة في الصحافة
•  10612اإلجازة في التصال

معهد الصحافة وعلوم
اإلخبار

المعهد العالي للتوثيق
بتونس

•  10473اإلجازة في التربية المختصة
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•  12312الجازة في العلوم القتصادية
•  12318اإلجازة في علوم التصرف

•  11101اإلجازة في العربية
•  11102اإلجازة في اإلنقليزية
•  11103اإلجازة في الفرنسية
•  11123اإلجازة في التاريخ
•  11124اإلجازة في الجغرافيا
•  11190المرحلة التحضيرية للغات
واآلداب:عربية
•  11191المرحلة التحضيرية للغات
واآلداب:فرنسية
•  11192المرحلة التحضيرية للغات
واآلداب:انقليزية
•  10104اإلجازة في اإلسبانية
•  10105اإلجازة في اإليطالية
•  10106اإلجازة في األلمانية
•  10158اإلجازة في الجيوماتيك والبيئة
والتهيئة
•  10160الجازة في الجيوبوليتيك و
العالقات الدولية

المدرسة العليا للتجارة
بمنوبة

المعهد العالي للتربية
المختصة
كلية اآلداب والفنون
واإلنسانيات بمنوبة
•  11207اإلجازة في تصميم الفضاء
•  11208الجازة في تصميم المنتوج
•  11209الجازة في تصميم الصورة

المدرسة العليا لعلوم و
تكنولوجيات التصميم

•  10265اإلجازة في السينما والسمعي
البصري
•  10523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  10622اإلجازة في الفنون و الوسائط

المعهد العالي لفنون
الملتميديا بمنوبة

•  12311اإلجازة في إعالمية التفصفرف

المدرسة العليا
لإلقتصاد الرقمي
بمنوبة
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•  15318اإلجازة في علوم التصرف

المعهد العالي
للمحاسبة و إدارة
المؤسفسات بمنوبة

•  10450اإلجازة في علوم وتقنيات
األنشطة البدنية والرياضة

المعهد العالي للرياضة
و التربية البدنية بقصر
السعيد

•  10509اإلجازة في علوم األحياء
•  10546اإلجازة في البيوتكنولوجيا

المعهد العالي
للبيوتكنولوجيا بسيدي
ثابت

• 11525مرحلة تحضيرية مندمجة:
رياضيات -فيزياء -كيمياء
• 11526مرحلة تحضيرية مندمجة:
رياضيات -فيزياء و إعالمفيفة

المدرسة الوطنية
للمهندسين بمنوبة

جامعة تونس المنار

•  10168الجازة في علوم الجيوماتيك والتطبيقات
•  10501اإلجازة في الكيمياء
•  10502اإلجازة في الفيزياء و الكيمياء
•  10503اإلجازة في الفيزياء
•  10504اإلجازة في الفيزياء و الطاقة
•  10505الٍجازة في الرياضيات التطبيقية
•  10507اإلجازة في الرياضيات
•  10510اإلجازة في علوم األرض
•  10512اإلجازة في علوم األحياء و المحيط
•  10513اإلجازة في علوم الحياة و األرض
•  10514اإلجازة في الكيمياء  -علم األحياء
•  10518مرحلة تحضيرية مندمجة
•  10524اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية
•  10573اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات
والتصالت
•  10629اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية
واآللية
•  10832مرحلة تحضيرية :بيولوجيا  -جيولوجيا
•  11422المرحلة التحضيرية العلمية :فيزياء -
كيمياء
•  11509اإلجازة في علوم األحياء
•  11322المرحلة التحضيرية العلمية:رياضيات -
فيزياء
•  12523اإلجازة في علوم اإلعالمية

•  13311اإلجازة في إعالمية
التفصفرف
•  13312الجازة في العلوم
القتصادية
•  13318اإلجازة في علوم التصرف

كلية العلوم اإلقتصادية
والتصرف بتونس

•  10700الفطففب

كلية الطب بتونس

•  11523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  11524اإلجازة في هندسة نظم
اإلعالمية
•  11629اإلجازة في اإللكترونيك
والكهروتقنية واآللية

المعهد العالي لعلوم
التمريض بتونس

•  10532مرحلة تحضيرية -
تكنولوجيا
•  13522مرحلة تحضيرية علمية

المعهد التحضيري
للدراسات الهندسية
بالمنار

المعهد العالي
لالعالمية

•  10301اإلجازة في القانون

•  10740اإلجازة في الفتفبفنفيفج واإلنعاش
•  10741اإلجازة في التصوير الطبي والمداواة
باألشعة
•  10742اإلجازة في حفظ الصحة والوقاية والمحيط
•  10743اإلجازة في البيولوجيا الطبية
•  10745اإلجازة في تقويفم النطفق والكالم
•  10746الجازة في أجهزة جراحة العظام
•  10747اإلجازة في التغذية البشرية
•  10748الجازة في العالج بالعمل
•  10750اإلجازة في أدواتية قاعة العمليات
الجراحية
•  10754اإلجازة في الرعفايفة الصحية للطفل
•  10799اإلجازة في علوم الفتففولفيفففد  -قابلة

كلية الحقوق والعلوم
السياسية بتونس

كلية العلوم بتونس
•  10797اإلجازة في علوم التمريض-
اناث
•  11797اإلجازة في علوم التمريض-
ذكور
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•  10516مرحلة تحضيرية مندمجة في
الهندسة البيوطبية
•  10517مرحلة تحضيرية مندمجة في
هندسة بيوتكنولوجيات الصحة
•  10545اإلجازة في البيوتكنولوجيا الطبية
•  10753اإلجازة في تركيب و إستعمال آلة
سمع
•  10759اإلجازة في الهندسة البيوطبية
•  11832مرحلة تحضيرية :بيولوجيا -
جيولوجيا

المعهد العالي
للتكنولوجيات الطبية
بتونس
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المدرسة العليا لعلوم وتقنيات
الصحة بتونس

•  11512اإلجازة في علوم األحياء و
المحيط
•  11546اإلجازة في البيوتكنولوجيا

المعهد العالي للعلوم
البيولوجية التطبيقية
بتونس

•  10118اإلجازة في األنتروبولوجيا
• 10119اإلجازة في لغة اإلشارات
• 10167اإلجازة في اآلثار
• 11104اإلجازة في اإلسبانية
• 11105اإلجازة في اإليطالية
• 11106اإلجازة في األلمانية
• 11120اإلجازة في عفلففم الجتماع
• 11121اإلجازة في علم النفففففس
• 11122اإلجازة في الففلسفففففة
• 12101اإلجازة في العربية
• 12102اإلجازة في اإلنقليزية
• 12103اإلجازة في الفرنسية

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية
بتونس
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جامعة قرطاج ()1
•  10203الهندسة المعمارية

المدرسة الوطنية للهندسة
المعمارية و التعمير
بتونس

•  20844اإلجازة في العلوم الفالحية

المدرسة العليا للفالحة
بمقرن

•  10470اإلجازة في علوم التربية  :الطفولة

المعهد العالي إلطارات
الطفولة بقرطاج درمش

•  21844اإلجازة في العلوم الفالحية

•  10520مرحلة تحضيرية مندمجة:
رياضيات -فيزياء و إعالمفيفة
•  10521مرحلة تحضيرية مندمجة :كفيفمفيفاء
 -بفيفولوجيا تطبيقية

المعهد الوطني للعلوم
التطبيقية والتكنولوجيا
بتونس
• 11301اإلجازة في القانون

كلية العلوم القانونية
والسياسية واإلجتماعية
بتونس

المدرسة العليا للفالحة
بماطر

•  22311اإلجازة في إعالمية التفصفرف
•  22312الجازة في العلوم القتصادية
•  22318اإلجازة في علوم التصرف

كلية العلوم اإلقتصادية
والتصرف بنابل

1

• 22522مرحلة تحضيرية علمية
•  22532مرحلة تحضيرية  -تكنولوجيا

•  10840اإلجازة في الصناعات الغذائية

المعهد التحضيري
للدراسات الهندسية بنابل

المدرسة العليا للصناعات
الغذائية بتونس

•  14311اإلجازة في إعالمية التفصفرف
•  14318اإلجازة في علوم التصرف

معهد الدراسات التجارية
العليا بقرطاج

•  22202اإلجازة في الفنون التشكيلية
•  22207اإلجازة في تصميم الفضاء
•  22208الجازة في تصميم المنتوج
•  22209الجازة في تصميم الصورة

المعهد العالى للفنون
الجميلة بنابل
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•  10346اإلجازة في القانون الجتماعي
•  10347الجازة في علوم الشغل
•  10355اإلجازة في الخدمة الجتماعية
•  10547اإلجازة في الصحة والسالمة
المهنية
•  10548اإلجازة في التدخل الجتماعي
•  14312الجازة في العلوم القتصادية
•  16318اإلجازة في علوم التصرف

المعهد الوطني للشغل
والدراسات اإلجتماعية
بتونس
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جامعة قرطاج ()2
•  10244اإلجازة في التعمير و التهيئة
•  10568اإلجازة في الهندسفة المدنية

المعهد العالي
لتكنولوجيات البيئة
والعمران والبنيان

•  10107اإلجازة في الروسية
•  10108اإلجازة في الصينية
•  12104اإلجازة في اإلسبانية
•  12105اإلجازة في اإليطالية
•  12106اإلجازة في األلمانية
•  13101اإلجازة في العربية
•  13102اإلجازة في اإلنقليزية
•  13103اإلجازة في الفرنسية

المعهد العالي للغات
بتونس

•  22101اإلجازة في العربية
•  22102اإلجازة في اإلنقليزية
•  22103اإلجازة في الفرنسية
•  22105اإلجازة في اإليطالية

•  20311اإلجازة في إعالمية التفصفرف
•  20312الجازة في العلوم القتصادية
•  20318اإلجازة في علوم التصرف

المعهد العالي للتصرف
ببنزرت

المعهد العالي للغات
بنابل

•  20501اإلجازة في الكيمياء
•  20502اإلجازة في الفيزياء و
الكيمياء
•  20503اإلجازة في الفيزياء
•  20504اإلجازة في الفيزياء و الطاقة
•  20507اإلجازة في الرياضيات
•  20509اإلجازة في علوم األحياء
•  20510اإلجازة في علوم األرض
•  20512اإلجازة في علوم األحياء و
المحيط
•  20513اإلجازة في علوم الحياة و
األرض
•  20518مرحلة تحضيرية مندمجة
•  20523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  20524اإلجازة في هندسة نظم
اإلعالمية
•  20546اإلجازة في البيوتكنولوجيا
•  20551اإلجازة في فيزياء المواد
•  20573اإلجازة في تكنولوجيات
المعلومات والتصالت
•  20603اإلجازة في الهندسة الطاقية
•  20629اإلجازة في اإللكترونيك
والكهروتقنية واآللية

كلية العلوم ببنزرت

•  21523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  21524اإلجازة في هندسة نظم
اإلعالمية
•  21573اإلجازة في تكنولوجيات
المعلومات والتصالت
•  21629اإلجازة في اإللكترونيك
والكهروتقنية واآللية

•  20522مرحلة تحضيرية علمية
•  20832مرحلة تحضيرية :بيولوجيا
 -جيولوجيا

المعهد العالي للعلوم
التطبيقية و التكنولوجيا
بماطر

المعهد التحضيري
للدراسات الهندسية
ببنزرت

•  20846اإلجازة في علوم البحار-اناث
•  21846اإلجازة في علوم البحار-ذكور

•  11573اإلجازة في تكنولوجيات
المعلومات والتصالت
•  12524اإلجازة في هندسة نظم
اإلعالمية
•  12629اإلجازة في اإللكترونيك
والكهروتقنية واآللية
•  13523اإلجازة في علوم اإلعالمية

المعهد العالي للصيد
البحري و تربية
األحياء المائية ببنزرت

المعهد العالي لتكنولوجيا
المعلومات واإلتصال ببرج
السدرية

•  10603اإلجازة في الهندسة الطاقية
•  11501اإلجازة في الكيمياء
•  11502اإلجازة في الفيزياء و الكيمياء
•  11505الٍجازة في الرياضيات
التطبيقية
•  12512اإلجازة في علوم األحياء و
المحيط
•  13510الجازة في علوم األرض

•  10452الجازة في السياحة
•  10453اإلجازة في الفندقة

•  12832مرحلة تحضيرية :بيولوجيا
 -جيولوجيا

المعهد العالي لعلوم و
تكنولوجيات البيئة
ببرج السدرية

معهد الدراسات
السياحية العليا بسيدي
الظريف

المعهد العالى للدراسات
التحضيرية في
البيولوجيا و الجولوجيا
بسكرة
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جامعة الزيتونة

• 10139اإلجازة في العلوم الشرعية
• 10260اإلجازة في فنون التراث اإلسالمي

المعهد العالي ألصول الدين بتونس

• 10137الجازة في حفظ الموروث الثقافي المادي و
ترميمه
• 10138اإلجازة في العلوم اإلسالمية

المعهد العالي للحضارة اإلسالمية
بتونس
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• 70138اإلجازة في العلوم اإلسالمية

المعهد العالي للعلوم اإلسالمية
بالقيروان

جامعة سوسة

•  30739اإلجازة في مبحث وتدريم
القدم
•  30750اإلجازة في أدواتية قاعة
العمليات الجراحية
•  30754اإلجازة في الرعفايفة الصحية
للطفل
•  30760اإلجازة في الرعاية الصحية
اإلستعجالية والنعاش

المدرسة العليا لعلوم و
تقنيات الصحة بسوسة

•  30101اإلجازة في العربية
•  30102اإلجازة في اإلنقليزية
•  30103اإلجازة في الفرنسية
•  30118اإلجازة في األنتروبولوجيا
•  30123اإلجازة في التاريخ
•  30124اإلجازة في الجغرافيا

كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بسوسة

•  30700الفطففب

كلية الطب بسوسة

•  30301اإلجازة في القانون

•  30519مرحلة تحضيرية مندمجة-علمية
•  30568اإلجازة في الهندسفة المدنية
•  30570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  30603اإلجازة في الهندسة الطاقية
•  30629اإلجازة في اإللكترونيك
والكهروتقنية واآللية
•  30671اإلجازة في اإللكتروميكانيك
•  31523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  31524اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم
التطبيقية و التكنولوجيا
بسوسة
•  30311اإلجازة في إعالمية التفصفرف
•  30312الجازة في العلوم القتصادية
•  30318اإلجازة في علوم التصرف

كلية الحقوق والعلوم
السياسية بسوسة

المعهد العالى للتصرف
بسوسة

•  30162اإلجازة في المحافظة على
الممتلكات الثقافية و ترميمها
•  30202اإلجازة في الفنون التشكيلية
•  30207اإلجازة في تصميم الفضاء
•  30208الجازة في تصميم المنتوج
•  30209الجازة في تصميم الصورة

•  30501اإلجازة في الكيمياء
•  30503اإلجازة في الفيزياء
•  30504اإلجازة في الفيزياء و الطاقة
•  30507اإلجازة في الرياضيات
•  30522مرحلة تحضيرية علمية
•  31629اإلجازة في اإللكترونيك
والكهروتقنية واآللية
•  32523اإلجازة في علوم اإلعالمية

المعهد العالى للفنون
الجميلة بسوسة

المدرسة العليا للعلوم
والتكنولوجيا بحمام
سوسة
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•  32312الجازة في العلوم القتصادية
•  32318اإلجازة في علوم التصرف

المعهد العالي للمالية و
الجباية بسوسة
•  30523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  30524اإلجازة في هندسة نظم
اإلعالمية
•  30573اإلجازة في تكنولوجيات
المعلومات والتصالت

المعهد العالي لالعالمية
و تقنيات التصال
بحمام سوسة

•  30797اإلجازة في علوم التمريض-
اناث
•  31797اإلجازة في علوم التمريض-
ذكور

المعهد العالي لعلوم
التمريض بسوسة
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•  30580اإلجازة في تكنولوجيا
وهندسة النقل
•  30672اإلجازة في الهندسة
اللوجستية
•  30673الجازة في علوم النقل

المعهد العالي للنقل
واللوجستية بسوسة

•  30844اإلجازة في العلوم الفالحية

المعهد العالي للعلوم
الفالحية بشط مريم

•  33312الجازة في العلوم القتصادية
•  33318اإلجازة في علوم التصرف

كلية العلوم اإلقتصادية
والتصرف بسوسة

•  31312الجازة في العلوم القتصادية
•  31318اإلجازة في علوم التصرف

معهد الدراسات
التجارية العليا بسوسة
•  30201اإلجازة في الموسيقى و العلوم
الموسيقية
•  30246الجازة في هندسة وتقنيات
الصوت

المعهد العالي
للموسيقى بسوسة

جامعة المنستب
•  34501اإلجازة في الكيمياء
•  34502اإلجازة في الفيزياء و الكيمياء
•  34503اإلجازة في الفيزياء
•  34504اإلجازة في الفيزياء و الطاقة
•  34505الٍجازة في الرياضيات التطبيقية
•  34507اإلجازة في الرياضيات
•  34522مرحلة تحضيرية علمية
•  34523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  34550اإلجازة في القياسات واألدواتية
•  34629اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية
واآللية

• 34700الفطففب

كلية الطب بالمنستير
كلية العلوم بالمنستير

•  34740اإلجازة في الفتفبفنفيفج واإلنعاش
•  34741اإلجازة في التصوير الطبي
والمداواة باألشعة
•  34743اإلجازة في البيولوجيا الطبية
•  34744اإلجازة في العالج الطبيعي
•  34752اإلجازة في بدائل األسفنفان
•  34799اإلجازة في علوم الفتففولفيفففد -
قابلة

المدرسة العليا لعلوم
وتقنيات الصحة بالمنستير

• 36477اإلجازة في التربية والتعليم

المعهد العالي للدراسات
التطبيقية في النسانيات
بالمهدية

•  36311اإلجازة في إعالمية التفصفرف
•  36312الجازة في العلوم القتصادية
•  36318اإلجازة في علوم التصرف

كلية العلوم اإلقتصادية
والتصرف بالمهدية

•  34208الجازة في تصميم المنتوج
•  34318اإلجازة في علوم التصرف
•  35574اإلجازة في هندسة النسيج

المعهد العالي للموضة
بالمنستير

•  34702طفففب األسفنفففان
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•  34701الفصفيففففدلففففة

كلية طب األسنان
بالمنستير

كلية الصيدلة بالمنستير

•  34102اإلجازة في اإلنقليزية
•  34103اإلجازة في الفرنسية
•  34104اإلجازة في اإلسبانية
•  34105اإلجازة في اإليطالية
•  34106اإلجازة في األلمانية
•  34147اإلجازة في الترجمة

المعهد العالي للغات
المطبقة بالمكنين

•  36523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  36524اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية
•  37311اإلجازة في إعالمية التفصفرف

المعهد العالي لإلعالمية
بالمهدية
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•  34532مرحلة تحضيرية  -تكنولوجيا
•  35422مرحلة تحضيرية علمية

المعهد التحضيري
للدراسات الهندسية
بالمنستير

•  34509اإلجازة في علوم األحياء
•  34546اإلجازة في البيوتكنولوجيا

•  34518مرحلة تحضيرية مندمجة
•  35505الٍجازة في الرياضيات التطبيقية
•  35523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  35573اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات
والتصالت
•  35629اإلجازة في اإللكترونيك
والكهروتقنية واآللية

المعهد العالي
للبيوتكنولوجيا بالمنستير

المعهد العالي لإلعالمية و
الرياضيات بالمنستير

•  36322المرحلة التحضيرية
العلمية:رياضيات  -فيزياء
•  36546اإلجازة في البيوتكنولوجيا
•  36551اإلجازة في فيزياء المواد
•  36573اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات
والتصالت
•  36629اإلجازة في اإللكترونيك
والكهروتقنية واآللية

•  36207اإلجازة في تصميم الفضاء
•  36208الجازة في تصميم المنتوج
•  36209الجازة في تصميم الصورة

المعهد العالي للعلوم
التطبيقية و التكنولوجيا
بالمهدية

المعهد العالي للفنون و
الحرف بالمهدية

جامعة صفاقس ()1
•  40311اإلجازة في إعالمية التفصفرف
•  40312الجازة في العلوم القتصادية
•  40318اإلجازة في علوم التصرف

•  40101اإلجازة في العربية
•  40102اإلجازة في اإلنقليزية
•  40103اإلجازة في الفرنسية
•  40104اإلجازة في السبانية
•  40105اإلجازة في اإليطالية
•  40120اإلجازة في عفلففم الجتماع
•  40122اإلجازة في الففلسفففففة
•  40123اإلجازة في التاريخ
•  40124اإلجازة في الجغرافيا
•  40147اإلجازة في الترجمة
•  40161اإلجازة في حفظ الممتلكات الثقافية

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بصفاقس

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس

•  41311اإلجازة في إعالمية التفصفرف
•  41312الجازة في العلوم القتصادية
•  41318اإلجازة في علوم التصرف

•  40700الفطففب

•  40501اإلجازة في الكيمياء
•  40502اإلجازة في الفيزياء و الكيمياء
•  40503اإلجازة في الفيزياء
•  40504اإلجازة في الفيزياء و الطاقة
•  40505الٍجازة في الرياضيات التطبيقية
•  40507اإلجازة في الرياضيات
•  40509اإلجازة في علوم األحياء
•  40510اإلجازة في علوم األرض
•  40512اإلجازة في علوم األحياء و المحيط
•  40513اإلجازة في علوم الحياة و األرض
•  40518مرحلة تحضيرية مندمجة
•  40522مرحلة تحضيرية علمية
•  40523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  40524اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية
•  40546اإلجازة في البيوتكنولوجيا
•  40551اإلجازة في فيزياء المواد
•  40629اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية
واآللية
•  40832مرحلة تحضيرية :بيولوجيا -
جيولوجيا

•  42311اإلجازة في إعالمية التفصفرف
•  42312الجازة في العلوم القتصادية
•  42318اإلجازة في علوم التصرف

•  40740اإلجازة في الفتفبفنفيفج واإلنعاش
•  40741اإلجازة في التصوير الطبي والمداواة
باألشعة
•  40743اإلجازة في البيولوجيا الطبية
•  40744اإلجازة في العالج الطبيعي
•  40749اإلجازة في المبصريات و النظارات
الطبية
•  40750اإلجازة في أدواتية قاعة العمليات
الجراحية
•  40799اإلجازة في علوم الفتففولفيفففد  -قابلة

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات
الصحة بصفاقس

•  41518مرحلة تحضيرية مندمجة
•  41523اإلجازة في علوم اإلعالمية

المعهد العالي لالعالمية و الملتميديا
بصفاقس

كلية الطب بصفاقس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس
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كلية العلوم بصفاقس

•  40532مرحلة تحضيرية  -تكنولوجيا
•  41522مرحلة تحضيرية علمية
•  41832مرحلة تحضيرية :بيولوجيا -
جيولوجيا

المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بصفاقس

المعهد العالي لدارة العمال
بصفاقس
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جامعة صفاقس ()2

•  43312الجازة في العلوم القتصادية
•  43318اإلجازة في علوم التصرف

•  40570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  40577الجازة في الهندسة الصناعية
•  40672اإلجازة في الهندسة اللوجستية
•  40673الجازة في علوم النقل
•  41629اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية
واآللية
•  44311اإلجازة في إعالمية التفصفرف

معهد الدراسات العليا
التجارية بصفاقس

المعهد العالي للتصرف
الصناعي بصفاقس

•  40550اإلجازة في القياسات واألدواتية
•  40576الجازة في هندسة األساليب الصناعية
•  40759اإلجازة في الهندسة البيوطبية
•  40841اإلجازة في علوم وتقنيات األغذية
•  41512اإلجازة في علوم األحياء و المحيط
•  41546اإلجازة في البيوتكنولوجيا

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا
بصفاقس

•  40202اإلجازة في الفنون التشكيلية
•  40207اإلجازة في تصميم الفضاء
•  40208الجازة في تصميم المنتوج
•  40209الجازة في تصميم الصورة
•  40265اإلجازة في السينما والسمعي البصري
•  40622اإلجازة في الفنون و الوسائط

•  40450اإلجازة في علوم وتقنيات األنشطة
البدنية والرياضة

المعهد العالي للرياضة و
التربية البدنية بصفاقس

المعهد العالى للفنون و
الحرف بصفاقس

•  40573اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات
والتصالت

المدرسة الوطنية
لإللكترونيك واإلتصالت
بصفاقس

•  40201اإلجازة في الموسيقى و العلوم
الموسيقية
•  40247اإلجازة في هندسة الصوت
والتكنولوجيات الحديثة

المعهد العالي للموسيقى
بصفاقس
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•  40797اإلجازة في علوم التمريض-اناث
•  41797اإلجازة في علوم التمريض-ذكور

المعهد العالي لعلوم
التمريض بصفاقس

•  40301اإلجازة في القانون

كلية الحقوق بصفاقس

جامعة جندوبة
• 82515مرحلة تحضيرية مندمجة في
الهندسة البيولوجية والبيوطبية

المعهد الوطني
للتكنولوجيا والعلوم
بالكاف

•  84509اإلجازة في علوم األحياء
•  84512اإلجازة في علوم األحياء و
المحيط
•  84546اإلجازة في البيوتكنولوجيا
•  84841اإلجازة في علوم وتقنيات األغذية

•  80301اإلجازة في القانون
•  80311اإلجازة في إعالمية التفصفرف
•  80312الجازة في العلوم القتصادية
•  80318اإلجازة في علوم التصرف

كلية العلوم القانونية
واإلقتصادية والتصرف
بجندوبة

•  84102اإلجازة في اإلنقليزية
•  84104اإلجازة في اإلسبانية
•  84147اإلجازة في الترجمة
•  84523اإلجازة في علوم اإلعالمية

المعهد العالي للغات
التطبيقية و العالمية
بباجة

•  82102اإلجازة في اإلنقليزية
•  82103اإلجازة في الفرنسية
•  82477اإلجازة في التربية والتعليم

المعهد العالي للدراسات
التطبيقية في اإلنسانيات
بالكاف

•  86202اإلجازة في الفنون التشكيلية
•  86207اإلجازة في تصميم الفضاء
•  86209الجازة في تصميم الصورة

المعهد العالي للفنون و
الحرف بسليانة
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•  80102اإلجازة في اإلنقليزية
•  80103اإلجازة في الفرنسية
•  80123اإلجازة في التاريخ
•  80159الجازة في جغرافية البيئة
•  80477اإلجازة في التربية والتعليم

المعهد العالي للعلوم
اإلنسانية بجندوبة

•  80844اإلجازة في العلوم الفالحية

معهد الغابات والمراعي
بطبرقة

المعهد العالي
للبيوتكنولوجيا بباجة
•  82797اإلجازة في علوم التمريض-اناث
•  83797اإلجازة في علوم التمريض-ذكور

المعهد العالي لعلوم
التمريض بالكاف

•  82200اإلجازة في المسرح و فنون
العرض
•  82201اإلجازة في الموسيقى و العلوم
الموسيقية

المعهد العالي للموسيقى
و المسرح بالكاف
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•  82450اإلجازة في علوم وتقنيات األنشطة
البدنية والرياضة

المعهد العالي للرياضة
والتربية البدنية بالكاف

•  82523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  82524اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية
بالكاف

•  82844اإلجازة في العلوم الفالحية

المدرسة العليا للفالحة
بالكاف

جامعة قابس ()1
•  50101اإلجازة في العربية
•  50102اإلجازة في اإلنقليزية
•  50103اإلجازة في الفرنسية
•  50104اإلجازة في اإلسبانية
•  50105اإلجازة في اإليطالية
•  50106اإلجازة في األلمانية
•  50477اإلجازة في التربية والتعليم

•  50311اإلجازة في إعالمية التفصفرف
•  50312الجازة في العلوم القتصادية
•  50318اإلجازة في علوم التصرف

المعهد العالي للغات بقابس

•  50162اإلجازة في المحافظة على الممتلكات
الثقافية و ترميمها
•  50201اإلجازة في الموسيقى و العلوم
الموسيقية
•  50202اإلجازة في الفنون التشكيلية
•  50207اإلجازة في تصميم الفضاء
•  50209الجازة في تصميم الصورة
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•  50501اإلجازة في الكيمياء
•  50503اإلجازة في الفيزياء
•  50507اإلجازة في الرياضيات
•  50509اإلجازة في علوم األحياء
•  50510اإلجازة في علوم األرض
•  50512اإلجازة في علوم األحياء و المحيط
•  50513اإلجازة في علوم الحياة و األرض
•  50523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  50524اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية
•  50546اإلجازة في البيوتكنولوجيا
•  50550اإلجازة في القياسات واألدواتية
•  50551اإلجازة في فيزياء المواد
•  50629اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية
واآللية

المعهد العالي للتصرف بقابس

•  50518مرحلة تحضيرية مندمجة
•  50573اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات
والتصالت
•  50622اإلجازة في الفنون و الوسائط
•  51523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  51524اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

•  50568اإلجازة في الهندسفة المدنية
•  50570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  50576الجازة في هندسة األساليب الصناعية
•  50603اإلجازة في الهندسة الطاقية
•  51629اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية
واآللية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بقابس

المعهد العالي لإلعالمية و
الملتيميديا بقابس

المعهد العالي للفنون و الحرف
بقابس

• 54512اإلجازة في علوم األحياء و
المحيط
• 54546اإلجازة في البيوتكنولوجيا

• 50301اإلجازة في القانون

كلية العلوم بقابس

المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية
بمدنين

المعهد العالي للدراسات القانونية
بقابس
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جامعة قابس ()2

• 51510اإلجازة في علوم األرض
• 51570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه
بقابس

• 54101اإلجازة في العربية
• 54102اإلجازة في اإلنقليزية
• 54103اإلجازة في الفرنسية
• 54106اإلجازة في األلمانية
• 54477اإلجازة في التربية والتعليم

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية
بمدنين

• 50522مرحلة تحضيرية علمية
• 50532مرحلة تحضيرية  -تكنولوجيا
• 50832مرحلة تحضيرية :بيولوجيا  -جيولوجيا

المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بقابس

دليل التوجيه الجامعي 2022

• 52570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
• 52629اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

• 56118اإلجازة في األنتروبولوجيا
• 56202اإلجازة في الفنون التشكيلية
• 56207اإلجازة في تصميم الفضاء
• 56209الجازة في تصميم الصورة
• 56477اإلجازة في التربية والتعليم

المعهد العالي للمنظومات الصناعية
بقابس

• 54523اإلجازة في علوم اإلعالمية
• 54573اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات
والتصالت

المعهد العالي لإلعالمية بمدنين
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المعهد العالي للفنون و الحرف
بتطاوين

• 50797اإلجازة في علوم التمريض-اناث
• 51797اإلجازة في علوم التمريض-ذكور

المعهد العالي لعلوم التمريض
بقابس

دليل التوجيه الجامعي 2022

جامعة قفصة

•  60311اإلجازة في إعالمية التفصفرف
•  60312الجازة في العلوم القتصادية
•  60318اإلجازة في علوم التصرف

•  60168الجازة في علوم الجيوماتيك
والتطبيقات
•  60501اإلجازة في الكيمياء
•  60503اإلجازة في الفيزياء
•  60504اإلجازة في الفيزياء و الطاقة
•  60505الٍجازة في الرياضيات التطبيقية
•  60507اإلجازة في الرياضيات
•  60509اإلجازة في علوم األحياء
•  60510اإلجازة في علوم األرض
•  60513اإلجازة في علوم الحياة و األرض
•  60523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  60546اإلجازة في البيوتكنولوجيا
•  60570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  60603اإلجازة في الهندسة الطاقية
•  60629اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية
واآللية

المعهد العالي إلدارة المؤسسات
بقفصة

•  60524اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية
•  60573اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات
والتصالت
•  61570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  61629اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية
واآللية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بقفصة

•  60201اإلجازة في الموسيقى و العلوم
الموسيقية
•  60207اإلجازة في تصميم الفضاء
•  60208الجازة في تصميم المنتوج
•  60209الجازة في تصميم الصورة

المعهد العالي للفنون و الحرف
بقفصة

•  60522مرحلة تحضيرية علمية
•  60532مرحلة تحضيرية  -تكنولوجيا

•  60450اإلجازة في علوم وتقنيات األنشطة
البدنية والرياضة

المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بقفصة

المعهد العالي للرياضة و التربية
البدنية بقفصة

•  60101اإلجازة في العربية
•  60102اإلجازة في اإلنقليزية
•  60103اإلجازة في الفرنسية
•  60120اإلجازة في عفلففم الجتماع

•  60477اإلجازة في التربية والتعليم

كلية العلوم بقفصة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية
في النسانيات بقفصة

المعهد العالي للعلوم الجتماعية
والتربية بقفصة
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•  63103اإلجازة في الفرنسية
•  63477اإلجازة في التربية والتعليم

المعهد العالي للدراسات التطبيقية
في اإلنسانيات بتوزر

جامعة القبوان
•  70101اإلجازة في العربية
•  70102اإلجازة في اإلنقليزية
•  70103اإلجازة في الفرنسية
•  70122اإلجازة في الففلسفففففة
•  70147اإلجازة في الترجمة
•  70167اإلجازة في اآلثار

كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالقيروان

•  73202اإلجازة في الفنون التشكيلية
•  73207اإلجازة في تصميم الفضاء
•  73208الجازة في تصميم المنتوج

المعهد العالي للفنون و
الحرف بالقصرين

•  70311اإلجازة في إعالمية التفصفرف
•  70312الجازة في العلوم القتصادية
•  70318اإلجازة في علوم التصرف
•  70523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  70524اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

•  70202اإلجازة في الفنون التشكيلية
•  70207اإلجازة في تصميم الفضاء
•  70208الجازة في تصميم المنتوج
•  70209الجازة في تصميم الصورة

المعهد العالي لإلعالمية و
التصرف بالقيروان

•  70505الٍجازة في الرياضيات التطبيقية
•  71523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  72524اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

المعهد العالي للرياضيات
التطبيقية واإلعالمية
بالقيروان

•  73102اإلجازة في اإلنقليزية
•  73440اإلجازة في التنشيط السياحي
•  73477اإلجازة في التربية والتعليم

المعهد العالي للدراسات
التطبيقية في النسانيات
بسبيطلة

المعهد العالي للعلوم
التطبيقية و التكنولوجيا
بالقصرين

• 70301اإلجازة في القانون

المعهد العالي للدراسات
القانونية والسياسية
بالقيروان

المعهد العالي للفنون
والحرف بالقيروان

•  73523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  73524اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية
•  73570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  73573اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات
والتصالت
•  73629اإلجازة في اإللكترونيك
والكهروتقنية واآللية
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•  75202اإلجازة في الفنون التشكيلية
•  75207اإلجازة في تصميم الفضاء
•  75208الجازة في تصميم المنتوج
•  75209الجازة في تصميم الصورة

المعهد العالي للفنون
والحرف بسيدي بوزيد

• 70522مرحلة تحضيرية علمية
•  70532مرحلة تحضيرية  -تكنولوجيا

المعهد التحضيري
للدراسات الهندسية
بالقيروان
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•  70570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  70603اإلجازة في الهندسة الطاقية
•  70629اإلجازة في اإللكترونيك
والكهروتقنية واآللية
•  71524اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم
التطبيقية و التكنولوجيا
بالقيروان
•  75502اإلجازة في الفيزياء و الكيمياء
•  75512اإلجازة في علوم األحياء و المحيط
•  75523اإلجازة في علوم اإلعالمية
•  75573اإلجازة في تكنولوجيات المعلومات
والتصالت
•  75842اإلجازة في التكنولوجيات الغذائية
والمحيط

كلية العلوم و التقنيات
بسيدي بوزيد

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية ()1
•  10360اإلجازة في التصرف في
تكنولوجيات المعلومات والتصال
•  10572اإلجازة في علوم وتكنولوجيات
المعلومات والتصالت

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية في
المواصالت بتونس

•  40391اإلجازة في إدارة األعمال
•  40394الجازة في المحاسبة و المالية
•  40396الجازة في التجارة والتوزيع
•  40566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  40568اإلجازة في الهندسفة المدنية
•  40597اإلجازة في هندسة األساليب
•  41570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بصفاقس

•  54391اإلجازة في إدارة األعمال
•  54396الجازة في التجارة والتوزيع
•  54566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  54570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  54571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بجربة

•  10391اإلجازة في إدارة األعمال
•  10394الجازة في المحاسبة و المالية
•  10396الجازة في التجارة والتوزيع
•  10566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  10570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  10571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة
•  11568اإلجازة في الهندسفة المدنية

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية برادس

•  50394الجازة في المحاسبة و المالية
•  50571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة
•  50572اإلجازة في علوم وتكنولوجيات
المعلومات والتصالت
•  50597اإلجازة في هندسة األساليب
•  53570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بقابس

•  36391اإلجازة في إدارة األعمال
•  36394الجازة في المحاسبة و المالية
•  36396الجازة في التجارة والتوزيع
•  36566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  36570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  36571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بالمهدية

•  11391اإلجازة في إدارة األعمال
•  11566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بالشرقية

•  34394الجازة في المحاسبة و المالية
•  34396الجازة في التجارة والتوزيع
•  34570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  34574اإلجازة في هندسة النسيج
•  34597اإلجازة في هندسة األساليب

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية قصر هالل

•  80394الجازة في المحاسبة و المالية
•  80396الجازة في التجارة والتوزيع
•  80566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  80570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  80571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة

المعهد العالى للدراسات
التكنولوجية بجندوبة
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•  22391اإلجازة في إدارة األعمال
•  22394الجازة في المحاسبة و المالية
•  22396الجازة في التجارة والتوزيع
•  22566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  22568اإلجازة في الهندسفة المدنية
•  22570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  22571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بنابل

•  60391اإلجازة في إدارة األعمال
•  60566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  60568اإلجازة في الهندسفة المدنية
•  60571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة
•  62570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بقفصة

•  82391اإلجازة في إدارة األعمال
•  82394الجازة في المحاسبة و المالية
•  82566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  82570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  82571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة

المعهد العالى للدراسات
التكنولوجية بالكاف

•  30391اإلجازة في إدارة األعمال
•  30566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  30571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة
•  31570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بسوسة

•  70391اإلجازة في إدارة األعمال
•  70394الجازة في المحاسبة و المالية
•  70396الجازة في التجارة والتوزيع
•  70566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  70571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة
•  72570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بالقيروان

•  86391اإلجازة في إدارة األعمال
•  86394الجازة في المحاسبة و المالية
•  86396الجازة في التجارة والتوزيع
•  86566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  86568اإلجازة في الهندسفة المدنية
•  86570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  86571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة

المعهد العالى للدراسات
التكنولوجية بسليانة

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية ()2
•  75566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  75570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  75571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة
•  75597اإلجازة في هندسة األساليب

المعهد العالى للدراسات
التكنولوجية بسيدي بوزيد

•  63566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  63568اإلجازة في الهندسفة المدنية
•  63570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  63571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بتوزر

•  73391اإلجازة في إدارة األعمال
•  73394الجازة في المحاسبة و المالية
•  73566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  73571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة
•  74570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بالقصرين

•  57394الجازة في المحاسبة و المالية
•  57566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  57570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  57604اإلجازة في الهندسة الحرارية والطاقات
المتجددة

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بتطاوين

•  56391اإلجازة في إدارة األعمال
•  56566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  56570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  56571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة
•  56597اإلجازة في هندسة األساليب
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•  84566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  84570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  84571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بباجة

المعهد العالى للدراسات
التكنولوجية بقبلي

•  55391اإلجازة في إدارة األعمال
•  55394الجازة في المحاسبة و المالية
•  55566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  55568اإلجازة في الهندسفة المدنية
•  55570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بمدنين
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•  23566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  23570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  23597اإلجازة في هندسة األساليب

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بقليبية

•  21391اإلجازة في إدارة األعمال
•  21394الجازة في المحاسبة و المالية
•  21396الجازة في التجارة والتوزيع
•  21566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  21570اإلجازة في الهندسفة الميكانفيفكفيفة
•  21571اإلجازة في الهندسفة الكهفربفائفيففة
•  21597اإلجازة في هندسة األساليب

المعهد العالي للدراسات
التكنولوجية ببنزرت

•  24391اإلجازة في إدارة األعمال
•  24394الجازة في المحاسبة و المالية
•  24566اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية
•  24597اإلجازة في هندسة األساليب

المعهد العالى للدراسات
التكنولوجية بزغوان
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اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في العربية

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بتونس

3سنوات )امد(

جامعة تونس

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة

التخصصات

اللغة واآلداب والحضارة

اللغة واآلداب والحضارة

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

10101

آداب

FG+AR

رياضيات

FG+AR

علوم تجريبية

FG+AR

إقتصاد وتصرف

FG+AR

علوم اإلعالمية

FG+AR

آداب

FG+AR

رياضيات

FG+AR

علوم تجريبية

FG+AR

إقتصاد وتصرف

FG+AR

علوم اإلعالمية

FG+AR

آداب

FG+AR

رياضيات

FG+AR

علوم تجريبية

FG+AR

إقتصاد وتصرف

FG+AR

علوم اإلعالمية

FG+AR

آداب

FG+AR

رياضيات

FG+AR

علوم تجريبية

FG+AR

إقتصاد وتصرف

FG+AR

علوم اإلعالمية

FG+AR

آداب

FG+AR

رياضيات

FG+AR

علوم تجريبية

FG+AR

إقتصاد وتصرف

FG+AR

11101

جامعة منوبة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

اللغة واآلداب والحضارة

12101

جامعة تونس المنار

المعهد العالي للغات بتونس

اللغة واآلداب والحضارة

13101

جامعة قرطاج

المعهد العالي للغات بنابل

اللغة واآلداب والحضارة

جامعة قرطاج

77

22101

مجموع
آخر موجه
2021
100,58
138,17
108,52
84,91
85,26
98,48
102,69
106,73
85,49
102,52
95,41
130,53
109,10
88,08
93,78
117,77
115,42
77,48
120,67
99,82
113,72
91,48

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

التخصصات

اللغة واآلداب والحضارة

الرمز

30101

جامعة سوسة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس اللغة واآلداب والحضارة

40101

جامعة صفاقس

المعهد العالي للغات بقابس

اللغة واآلداب والحضارة

50101

جامعة قابس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

اللغة واآلداب والحضارة

54101

جامعة قابس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
االنسانيات بقفصة

اللغة واآلداب والحضارة

جامعة قفصة

78

60101

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

علوم اإلعالمية

FG+AR

آداب

FG+AR

رياضيات

FG+AR

علوم تجريبية

FG+AR

إقتصاد وتصرف

FG+AR

علوم اإلعالمية

FG+AR

آداب

FG+AR

رياضيات

FG+AR

علوم تجريبية

FG+AR

إقتصاد وتصرف

FG+AR

علوم اإلعالمية

FG+AR

آداب

FG+AR

رياضيات

FG+AR

علوم تجريبية

FG+AR

إقتصاد وتصرف

FG+AR

علوم اإلعالمية

FG+AR

آداب

FG+AR

رياضيات

FG+AR

علوم تجريبية

FG+AR

إقتصاد وتصرف

FG+AR

علوم اإلعالمية

FG+AR

آداب

FG+AR

رياضيات

FG+AR

علوم تجريبية

FG+AR

مجموع
آخر موجه
2021
122,09
106,57
87,01
89,98
77,02
96,11
100,52
102,78
90,62
95,90
85,02
89,97
86,39
108,47
129,02
93,29
102,1

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان اللغة واآلداب والحضارة

الرمز

70101

جامعة القيروان

اإلجازة في اإلنقليزية

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بتونس

3سنوات )امد(

جامعة تونس

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة

اللغة واآلداب والحضارة

اللغة واآلداب والحضارة

10102

11102

جامعة منوبة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار

اللغة واآلداب والحضارة-األنقليزية والعالقات الدولية

79

12102

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

إقتصاد وتصرف

FG+AR

علوم اإلعالمية

FG+AR

آداب

FG+AR

رياضيات

FG+AR

علوم تجريبية

FG+AR

إقتصاد وتصرف

FG+AR

علوم اإلعالمية

FG+AR

آداب

FG+ANG

رياضيات

FG+ANG

علوم تجريبية

FG+ANG

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

علوم اإلعالمية

FG+ANG

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+ANG

رياضيات

FG+ANG

علوم تجريبية

FG+ANG

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

علوم اإلعالمية

FG+ANG

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+ANG

رياضيات

FG+ANG

علوم تجريبية

FG+ANG

مجموع
آخر موجه
2021
85,25
95,38
88,41
116,03
143,79
137,40
78,19
135,63
125,66
176,41
109,96
124,01
136,40
80,86
135,90
140,58
149,74
134,93
156,06
152,71

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للغات بتونس

التخصصات

اللغة واآلداب والحضارة

الرمز

13102

جامعة قرطاج

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بتونس

انقليزية االتصال في األعمال

14102

جامعة تونس

المعهد العالي للغات بنابل

اللغة واآلداب والحضارة

جامعة قرطاج

80

22102

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

علوم اإلعالمية

FG+ANG

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+ANG

رياضيات

FG+ANG

علوم تجريبية

FG+ANG

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

علوم اإلعالمية

FG+ANG

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+ANG

رياضيات

FG+ANG

علوم تجريبية

FG+ANG

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

علوم اإلعالمية

FG+ANG

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+ANG

رياضيات

FG+ANG

علوم تجريبية

FG+ANG

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

علوم اإلعالمية

FG+ANG

مجموع
آخر موجه
2021
112,39
143,70
145,50
168,67
112,55
134,09
140,06
87,85
128,84
132,28
152,36
120,94
144,95
146,96
91,67
144,87
128,33
150,78
107,39
115,21
125,47
82,17
135,58
109,54

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

التخصصات

اللغة واآلداب والحضارة

الرمز

30102

جامعة سوسة

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

اللغة واآلداب والحضارة

34102

جامعة المنستير

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس -اللغة واآلداب والحضارة
جامعة صفاقس

40102

إنقليزية األعمال-ترجمة

المعهد العالي للغات بقابس

اللغة واآلداب والحضارة

جامعة قابس

81

50102

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+ANG

رياضيات

FG+ANG

علوم تجريبية

FG+ANG

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

علوم اإلعالمية

FG+ANG

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+ANG

رياضيات

FG+ANG

علوم تجريبية

FG+ANG

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

علوم اإلعالمية

FG+ANG

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+ANG

رياضيات

FG+ANG

علوم تجريبية

FG+ANG

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

علوم اإلعالمية

FG+ANG

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+ANG

رياضيات

FG+ANG

مجموع
آخر موجه
2021
124,36
108,26
125,56
133,10
67,26
155,16
110,14
153,74
100,35
108,33
124,51
82,27
143,69
124,65
95,39
108,8
126,82
128,66
83,51
130,34
150,42
127,91
100,98
120,89

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

التخصصات

اللغة واآلداب والحضارة

الرمز

54102

جامعة قابس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
االنسانيات بقفصة

اللغة واآلداب والحضارة

60102

جامعة قفصة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان اللغة واآلداب والحضارة
جامعة القيروان

82

70102

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

علوم تجريبية

FG+ANG

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

علوم اإلعالمية

FG+ANG

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+ANG

رياضيات

FG+ANG

علوم تجريبية

FG+ANG

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

علوم اإلعالمية

FG+ANG

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+ANG

رياضيات

FG+ANG

علوم تجريبية

FG+ANG

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

علوم اإلعالمية

FG+ANG

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+ANG

رياضيات

FG+ANG

علوم تجريبية

FG+ANG

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

مجموع
آخر موجه
2021
130,11
103,32
126,11
86,82
157,42
121,24
106,17
117,53
104,69
111,87
83,41
99,02
103,76
119,12
112,39
74,69
105,48
111,16
86,83
116,47

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
االنسانيات بسبيطلة

التخصصات

إنقليزية األعمال

الرمز

73102

جامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة اللغة واآلداب والحضارة

80102

جامعة جندوبة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بالكاف

اللغة واآلداب والحضارة

82102

جامعة جندوبة

المعهد العالي للغات التطبيقية و
االعالمية بباجة

اللغة واآلداب والحضارة

83

84102

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

علوم اإلعالمية

FG+ANG

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+ANG

رياضيات

FG+ANG

علوم تجريبية

FG+ANG

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

علوم اإلعالمية

FG+ANG

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+ANG

رياضيات

FG+ANG

علوم تجريبية

FG+ANG

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

علوم اإلعالمية

FG+ANG

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+ANG

رياضيات

FG+ANG

علوم تجريبية

FG+ANG

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

علوم اإلعالمية

FG+ANG

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+ANG

مجموع
آخر موجه
2021
91,56
105,38
120,33
92,83
124,81
78,95
109,22
121,61
86,42
115,05
82,61
118,75
124,54
94,5
124,86
76,97

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

جامعة جندوبة

اإلجازة في الفرنسية

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بتونس

3سنوات )امد(

جامعة تونس

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة

اللغة واآلداب والحضارة

اللغة واآلداب والحضارة

10103

11103

جامعة منوبة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

اللغة واآلداب والحضارة

جامعة تونس المنار

84

12103

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+ANG

علوم تجريبية

FG+ANG

إقتصاد وتصرف

FG+ANG

العلوم التقنية

FG+ANG

علوم اإلعالمية

FG+ANG

رياضة

FG+ANG

آداب

FG+F

رياضيات

FG+F

علوم تجريبية

FG+F

إقتصاد وتصرف

FG+F

العلوم التقنية

FG+F

علوم اإلعالمية

FG+F

رياضة

FG+F

آداب

FG+F

رياضيات

FG+F

علوم تجريبية

FG+F

إقتصاد وتصرف

FG+F

العلوم التقنية

FG+F

علوم اإلعالمية

FG+F

رياضة

FG+F

آداب

FG+F

رياضيات

FG+F

علوم تجريبية

FG+F

إقتصاد وتصرف

FG+F

مجموع
آخر موجه
2021
117,3
118,84
100,34
120,4
129,85
75,96
107,26
119,80
78,39
121,43
102,65
76,61
126,66
117,82
83,96
115,84
135,08
76,47
124,03
122,82
85,89

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

التخصصات

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للغات بتونس

-التواصل

جامعة قرطاج

-الترجمة

الرمز

13103

-وساطة ثقافية

المعهد العالي للغات بنابل

اللغة واآلداب والحضارة

22103

جامعة قرطاج

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

اللغة واآلداب والحضارة

جامعة سوسة

85

30103

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

العلوم التقنية

FG+F

علوم اإلعالمية

FG+F

رياضة

FG+F

آداب

FG+F

رياضيات

FG+F

علوم تجريبية

FG+F

إقتصاد وتصرف

FG+F

العلوم التقنية

FG+F

علوم اإلعالمية

FG+F

رياضة

FG+F

آداب

FG+F

رياضيات

FG+F

علوم تجريبية

FG+F

إقتصاد وتصرف

FG+F

العلوم التقنية

FG+F

علوم اإلعالمية

FG+F

رياضة

FG+F

آداب

FG+F

رياضيات

FG+F

علوم تجريبية

FG+F

إقتصاد وتصرف

FG+F

العلوم التقنية

FG+F

علوم اإلعالمية

FG+F

رياضة

FG+F

مجموع
آخر موجه
2021
121,05
89,75
74,90
124,01
119,12
80,42
112,14
115,00
80,75
93,49
91,42
86,87
113,04
89,22
73,11
96,83
112,57
77,35
124,62
112,76
168,35

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

التخصصات

اللغة واآلداب والحضارة

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

34103

آداب

FG+F

رياضيات

FG+F

علوم تجريبية

FG+F

إقتصاد وتصرف

FG+F

العلوم التقنية

FG+F

علوم اإلعالمية

FG+F

رياضة

FG+F

آداب

FG+F

رياضيات

FG+F

علوم تجريبية

FG+F

إقتصاد وتصرف

FG+F

العلوم التقنية

FG+F

علوم اإلعالمية

FG+F

رياضة

FG+F

آداب

FG+F

رياضيات

FG+F

علوم تجريبية

FG+F

إقتصاد وتصرف

FG+F

العلوم التقنية

FG+F

علوم اإلعالمية

FG+F

رياضة

FG+F

آداب

FG+F

رياضيات

FG+F

علوم تجريبية

FG+F

جامعة المنستير

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس اللغة واآلداب والحضارة

40103

جامعة صفاقس

المعهد العالي للغات بقابس

اللغة واآلداب والحضارة

50103

جامعة قابس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

اللغة واآلداب والحضارة

جامعة قابس

86

54103

مجموع
آخر موجه
2021
80,35
84,73
107,84
86,48
97,26
86,34
150,22
74,53
115,9
107,29
90,51
94,87
72,16
92,88
89,79
99,45
75,4
87,81

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
االنسانيات بقفصة

التخصصات

اللغة واآلداب والحضارة

الرمز

60103

جامعة قفصة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بتوزر

اللغة واآلداب والحضارة

63103

جامعة قفصة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان اللغة واآلداب والحضارة
جامعة القيروان

87

70103

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

إقتصاد وتصرف

FG+F

العلوم التقنية

FG+F

علوم اإلعالمية

FG+F

رياضة

FG+F

آداب

FG+F

رياضيات

FG+F

علوم تجريبية

FG+F

إقتصاد وتصرف

FG+F

العلوم التقنية

FG+F

علوم اإلعالمية

FG+F

رياضة

FG+F

آداب

FG+F

رياضيات

FG+F

علوم تجريبية

FG+F

إقتصاد وتصرف

FG+F

العلوم التقنية

FG+F

علوم اإلعالمية

FG+F

رياضة

FG+F

آداب

FG+F

رياضيات

FG+F

علوم تجريبية

FG+F

إقتصاد وتصرف

FG+F

العلوم التقنية

FG+F

علوم اإلعالمية

FG+F

مجموع
آخر موجه
2021
89,67
76,27
104,41
106,56
80,39
118,17
73,41
117,59
86,93
109,86
98,38
-

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة اللغة واآلداب والحضارة

الرمز

80103

جامعة جندوبة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بالكاف

اللغة واآلداب والحضارة

82103

جامعة جندوبة

اإلجازة في اإلسبانية

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة

3سنوات )امد(

جامعة منوبة

اللغة واآلداب والحضارة

10104

إسبانية إجبارية

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

اقتصاد وتجارة دولية

جامعة تونس المنار

88

11104

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضة

FG+F

آداب

FG+F

رياضيات

FG+F

علوم تجريبية

FG+F

إقتصاد وتصرف

FG+F

العلوم التقنية

FG+F

علوم اإلعالمية

FG+F

رياضة

FG+F

آداب

FG+F

رياضيات

FG+F

علوم تجريبية

FG+F

إقتصاد وتصرف

FG+F

العلوم التقنية

FG+F

علوم اإلعالمية

FG+F

رياضة

FG+F

آداب

FG+ESP

رياضيات

FG+ESP

علوم تجريبية

FG+ESP

إقتصاد وتصرف

FG+ESP

العلوم التقنية

FG+ESP

علوم اإلعالمية

FG+ESP

رياضة

FG+ESP

آداب

FG+ESP

رياضيات

FG+ESP

مجموع
آخر موجه
2021
73,12
94,77
113,04
108,6
111,16
72,1
115,63
100,26
105,6
82,68
140,59
152,57
113,44
120,84
127,13
82,88
147,54

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

المعهد العالي للغات بتونس

-اللغة واآلداب والحضارة

جامعة قرطاج

-تواصل الثقافات والسياحة

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

اللغة واآلداب والحضارة

الرمز

12104

34104

جامعة المنستير

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

اللغة واآلداب والحضارة

جامعة صفاقس

89

40104

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

علوم تجريبية

FG+ESP

إقتصاد وتصرف

FG+ESP

العلوم التقنية

FG+ESP

علوم اإلعالمية

FG+ESP

رياضة

FG+ESP

آداب

FG+ESP

رياضيات

FG+ESP

علوم تجريبية

FG+ESP

إقتصاد وتصرف

FG+ESP

العلوم التقنية

FG+ESP

علوم اإلعالمية

FG+ESP

رياضة

FG+ESP

آداب

FG+ESP

رياضيات

FG+ESP

علوم تجريبية

FG+ESP

إقتصاد وتصرف

FG+ESP

العلوم التقنية

FG+ESP

علوم اإلعالمية

FG+ESP

رياضة

FG+ESP

آداب

FG+ESP

رياضيات

FG+ESP

علوم تجريبية

FG+ESP

إقتصاد وتصرف

FG+ESP

العلوم التقنية

FG+ESP

مجموع
آخر موجه
2021
141,12
104,86
145,57
82,05
114,69
137,27
95,57
126,45
91,37
129,92
121,48
95,24
104,29
136,04
-

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للغات بقابس

التخصصات

اللغة واآلداب والحضارة

الرمز

50104

جامعة قابس

المعهد العالي للغات التطبيقية و
االعالمية بباجة
جامعة جندوبة

اإلجازة في اإليطالية

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة

3سنوات )امد(

جامعة منوبة

علوم اإلعالمية

FG+ESP

رياضة

FG+ESP

آداب

FG+ESP

رياضيات

FG+ESP

علوم تجريبية

FG+ESP

إقتصاد وتصرف

FG+ESP

العلوم التقنية

FG+ESP

علوم اإلعالمية

FG+ESP

رياضة

FG+ESP

آداب

FG+ESP

رياضيات

FG+ESP

تواصل الثقافات والسياحة 84104

اللغة واآلداب والحضارة

10105

إيطالية إجبارية

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

اقتصاد وتجارة دولية

90

11105

علوم تجريبية

FG+ESP

إقتصاد وتصرف

FG+ESP

العلوم التقنية

FG+ESP

علوم اإلعالمية

FG+ESP

رياضة

FG+ESP

آداب

FG+IT

رياضيات

FG+IT

علوم تجريبية

FG+IT

إقتصاد وتصرف

FG+IT

العلوم التقنية

FG+IT

علوم اإلعالمية

FG+IT

رياضة

FG+IT

آداب

FG+IT

مجموع
آخر موجه
2021
92,72
116,6
107,47
87,44
110,92
115,66
97,43
138,27
134,57
97,99
122,72
99,35
104,49

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

جامعة تونس المنار

المعهد العالي للغات بتونس

-اللغة واآلداب والحضارة

جامعة قرطاج

-تواصل الثقافات والسياحة

المعهد العالي للغات بنابل

اللغة واآلداب والحضارة

12105

22105

جامعة قرطاج

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

اللغة واآلداب والحضارة

جامعة المنستير

91

34105

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

FG+IT

علوم تجريبية

FG+IT

إقتصاد وتصرف

FG+IT

العلوم التقنية

FG+IT

علوم اإلعالمية

FG+IT

رياضة

FG+IT

آداب

FG+IT

رياضيات

FG+IT

علوم تجريبية

FG+IT

إقتصاد وتصرف

FG+IT

العلوم التقنية

FG+IT

علوم اإلعالمية

FG+IT

رياضة

FG+IT

آداب

FG+IT

رياضيات

FG+IT

علوم تجريبية

FG+IT

إقتصاد وتصرف

FG+IT

العلوم التقنية

FG+IT

علوم اإلعالمية

FG+IT

رياضة

FG+IT

آداب

FG+IT

رياضيات

FG+IT

علوم تجريبية

FG+IT

إقتصاد وتصرف

FG+IT

مجموع
آخر موجه
2021
137,20
115,79
134,12
131,81
102,07
117,67
138,43
112,62
114,17
106,56
88,17
125,90
132,21
88,27
115,83
91,32
80,9
129,2
98,79

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس اللغة واآلداب والحضارة

الرمز

40105

جامعة صفاقس

المعهد العالي للغات بقابس

اقتصاد وتجارة دولية

50105

جامعة قابس

اإلجازة في األلمانية

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة

3سنوات )امد(

جامعة منوبة

اللغة واآلداب والحضارة

ألمانية إجبارية

92

10106

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

العلوم التقنية

FG+IT

علوم اإلعالمية

FG+IT

رياضة

FG+IT

آداب

FG+IT

رياضيات

FG+IT

علوم تجريبية

FG+IT

إقتصاد وتصرف

FG+IT

العلوم التقنية

FG+IT

علوم اإلعالمية

FG+IT

رياضة

FG+IT

آداب

FG+IT

رياضيات

FG+IT

علوم تجريبية

FG+IT

إقتصاد وتصرف

FG+IT

العلوم التقنية

FG+IT

علوم اإلعالمية

FG+IT

رياضة

FG+IT

آداب

FG+ALL

رياضيات

FG+ALL

علوم تجريبية

FG+ALL

إقتصاد وتصرف

FG+ALL

العلوم التقنية

FG+ALL

علوم اإلعالمية

FG+ALL

رياضة

FG+ALL

مجموع
آخر موجه
2021
97,77
85,14
122,31
121,08
100,98
106,39
86,74
101,77
105,06
100,33
102,89
78,69
140,51
152,03
93,97
124,24
117,02
-

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

التخصصات

اقتصاد وتجارة دولية

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

11106

آداب

FG+ALL

رياضيات

FG+ALL

علوم تجريبية

FG+ALL

إقتصاد وتصرف

FG+ALL

العلوم التقنية

FG+ALL

علوم اإلعالمية

FG+ALL

رياضة

FG+ALL

آداب

FG+ALL

رياضيات

FG+ALL

علوم تجريبية

FG+ALL

إقتصاد وتصرف

FG+ALL

العلوم التقنية

FG+ALL

علوم اإلعالمية

FG+ALL

رياضة

FG+ALL

آداب

FG+ALL

رياضيات

FG+ALL

علوم تجريبية

FG+ALL

إقتصاد وتصرف

FG+ALL

العلوم التقنية

FG+ALL

علوم اإلعالمية

FG+ALL

رياضة

FG+ALL

آداب

FG+ALL

رياضيات

FG+ALL

علوم تجريبية

FG+ALL

جامعة تونس المنار

المعهد العالي للغات بتونس

اللغة واآلداب والحضارة

12106

جامعة قرطاج

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

اللغة واآلداب والحضارة

34106

جامعة المنستير

المعهد العالي للغات بقابس

اللغة واآلداب والحضارة

جامعة قابس

93

50106

مجموع
آخر موجه
2021
105,99
123,21
141,71
104,77
127,51
118,83
90,62
155,29
138,99
112,04
123,19
123,73
81,81
129,83
144,69
103,19
116,72
105,06
87,13
136,07
159,76

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

التخصصات

تواصل الثقافات والسياحة

الرمز

54106

جامعة قابس

اإلجازة في الروسية

المعهد العالي للغات بتونس

-اللغة واآلداب والحضارة

3سنوات )امد(

جامعة قرطاج

-تواصل الثقافات والسياحة

اإلجازة في الصينية

المعهد العالي للغات بتونس

3سنوات )امد(

جامعة قرطاج

اللغة واآلداب والحضارة

94

10107

10108

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

إقتصاد وتصرف

FG+ALL

العلوم التقنية

FG+ALL

علوم اإلعالمية

FG+ALL

رياضة

FG+ALL

آداب

FG+ALL

رياضيات

FG+ALL

علوم تجريبية

FG+ALL

إقتصاد وتصرف

FG+ALL

العلوم التقنية

FG+ALL

علوم اإلعالمية

FG+ALL

رياضة

FG+ALL

آداب

FG+(AR+ANG+F)/3

رياضيات

FG+(AR+ANG+F)/3

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F)/3

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+(AR+ANG+F)/3

رياضيات

FG+(AR+ANG+F)/3

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F)/3

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+ANG+F)/3

العلوم التقنية

FG+(AR+ANG+F)/3

علوم اإلعالمية

FG+(AR+ANG+F)/3

مجموع
آخر موجه
2021
87,61
129,18
92,67
110,22
135,18
101,83
85,49
103,88
120,07
80,93
93,85
87,15
147,10
136,40
95,56
84,52
120,66

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في لغة اإلشارات

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

3سنوات )امد(

جامعة تونس المنار

اإلجازة في الترجمة

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

3سنوات )امد(

جامعة المنستير

التخصصات

لغة اإلشارات

الرمز

10119

إنقليزية

34147

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس عربية/فرنسية-إنقليزية

40147

جامعة صفاقس

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان إنقليزية

70147

جامعة القيروان

95

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضة

FG+(AR+ANG+F)/3

آداب

FG+(AR+FR)/2

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

رياضة

FG+(AR+FR)/2

آداب

FG+(AR+ANG+F)/3

رياضيات

FG+(AR+ANG+F)/3

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F)/3

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+(AR+ANG+F)/3

رياضيات

FG+(AR+ANG+F)/3

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F)/3

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+(AR+ANG+F)/3

رياضيات

FG+(AR+ANG+F)/3

مجموع
آخر موجه
2021
108,84
97,36
92,78
104,68
105,33
119,43
96,29
113,55
125,41
74,69
146,74
111,8
97,74
106,99
123,39
87,98
83,69
100,43
107,03
76,02
100,96

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

المؤسسة والجامعة

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F)/3

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+(AR+ANG+F)/3

جامعة جندوبة

رياضيات

FG+(AR+ANG+F)/3

ألمانية إجبارية

علوم تجريبية

FG+(AR+ANG+F)/3

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

رياضيات

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

علوم تجريبية

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

إقتصاد وتصرف

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

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

رياضيات

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

علوم تجريبية

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

إقتصاد وتصرف

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

العلوم التقنية

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

المعهد العالي للغات التطبيقية و
االعالمية بباجة

المرحلة التحضيرية للغات
واآلداب:عربية

المعهد التحضيري للدراسات األدبية
والعلوم اإلنسانية بتونس

التخصصات

ألمانية

الرمز

84147

عربية

10190

جامعة تونس

سن أقل من  20سنة في غرة
سبتمبر

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة

عربية

11190

جامعة منوبة

96

مجموع
آخر موجه
2021
104,3
94,4
104,46
85,1
121,1
113,31
111,18
110,93
95,09
101,29
94,88
101,81
125,57
85,09
80,38

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المرحلة التحضيرية للغات
واآلداب:فرنسية

المؤسسة والجامعة

المعهد التحضيري للدراسات األدبية
والعلوم اإلنسانية بتونس

التخصصات

فرنسية

الرمز

10191

جامعة تونس

سن أقل من  20سنة في غرة
سبتمبر

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة

فرنسية

11191

جامعة منوبة

المرحلة التحضيرية للغات
واآلداب:انقليزية

المعهد التحضيري للدراسات األدبية
والعلوم اإلنسانية بتونس

انقليزية

10192

جامعة تونس

سن أقل من  20سنة في غرة
سبتمبر

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة

انقليزية

11192

97

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

علوم اإلعالمية

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

رياضة

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

آداب

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

رياضيات

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

علوم تجريبية

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

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

رياضيات

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

علوم تجريبية

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

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+2ANG+F)/4

رياضيات

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

علوم تجريبية

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

إقتصاد وتصرف

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

العلوم التقنية

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

علوم اإلعالمية

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

رياضة

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

آداب

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

مجموع
آخر موجه
2021
118,58
146,06
160,11
146,35
155,20
79,65
110,23
125,61
107,40
93,88
155,99
154,37
177,36
182,24
124,53
109,89
109,26

دليل التوجيه الجامعي 2022

اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

التخصصات

المؤسسة والجامعة

الرمز

جامعة منوبة

المرحلة التحضيرية للعلوم
اإلنسانية:تاريخ

المعهد التحضيري للدراسات األدبية
والعلوم اإلنسانية بتونس

تاريخ

10193

جامعة تونس

سن أقل من  20سنة في غرة
سبتمبر

المرحلة التحضيرية للعلوم
اإلنسانية:جغرافيا

المعهد التحضيري للدراسات األدبية
والعلوم اإلنسانية بتونس

جغرافيا

10194

جامعة تونس

سن أقل من  20سنة في غرة
سبتمبر

المرحلة التحضيرية للعلوم
اإلنسانية:فلسفة

المعهد التحضيري للدراسات األدبية
والعلوم اإلنسانية بتونس

فلسفة

10195

جامعة تونس

سن أقل من  20سنة في غرة
سبتمبر

98

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

رياضيات

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

علوم تجريبية

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

إقتصاد وتصرف

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

العلوم التقنية

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

علوم اإلعالمية

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

رياضة

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

آداب

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

رياضيات

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

علوم تجريبية

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

إقتصاد وتصرف

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

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

رياضيات

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

علوم تجريبية

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

إقتصاد وتصرف

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

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

رياضيات

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

علوم تجريبية

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

مجموع
آخر موجه
2021
126,74
157,28
102,57
129,91
111,89
105,82
99,31
104,53
115,02
96,90
96,91
123,64
136,23
121,60
96,04
101,74
130,19
94,59
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اآلداب واللغات والمراحل التحضيرية األدبية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

إقتصاد وتصرف

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

العلوم التقنية

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

علوم اإلعالمية

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

رياضة

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

مجموع
آخر موجه
2021
102,70
126,57

التعريف بدار المعلمين العليا
العلم مناظرة وطنية باإلختبارات الكتابية
تفتح سنويا بدار المعلمي العليا بقرار من السيد وزير التعليم العا ي والبحث
ي
والشفاهية لقبول الطلبة المسجلي بـ ـ:
لنهان بنجاح،
▪ السنة الثانية من المرحلة التحضتية للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية والذين اجتازوا اإلمتحان ا ي
▪ السنة الثانية علوم أساسية من المرحلة التحضتية للدراسات الهندسية،
▪ السنة الثانية من اإلجازات الوطنية والمرتقون إ السنة الثالثة يف اإلختصاصات التالية :اللغة واآلداب والحضارة
العرلية ،اللغة واآلداب والحضارة األنقلتية ،اإلجازة يف اللغة واآلداب والحضارة الفرنسية ،التاري ــخ ،الجغرافيا،
الفلسفة ،العلوم األساسية :الرياضيات ،الفتياء ،فتياء-كيمياء.
حامىل الجسسية التونسية ولم يتجاوز عمرهم  24سنة عند تاري ــخ إجراء المناظرة،
ويشتط أن يكون المتشحون من
ي
كاجلت:
وتدوم الدراسة بدار المعلمي العليا ثالث سنوات دون رسوب موزعة
ي
▪ سنة ثالثة إجازة،
بيداغوح،
التتي مع تكوين
▪ سنة أو من المرحلة التحضتية لمناظرة ر
ر ي
بيداغوح.
التتي مع تكوين
▪ سنة ثانية من المرحلة التحضتية لمناظرة ر
ر ي
يقع انتداب
التتي ك ساتذة ر
خريج دار المعلمي العليا ،الناجحون يف مناظرة ر
ر ي
متزين بميسسات التعليم العا ي
خريج الدار بوزارة التلية بعد الحصول عىل
أو بوزارة التلية حسب الخطط المفتوحة بهاتي الوزارتي كما يستدب بقية
ر ي
الشهادة.
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-
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العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في األنتروبولوجيا

 3سنوات )امد(

المؤسسة والجامعة

التخصصات

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس األنتروبولوجيا اإلجتماعية والثقافية

الرمز

10118

جامعة تونس المنار

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

آداب

FG+(HG+PH)/2

114,81

رياضيات

FG+PH

127,53

علوم تجريبية

FG+PH

146,52

إقتصاد

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة األنتروبولوجيا

30118

جامعة سوسة

وتصرف

FG+(HG+PH)/2

84,57

العلوم التقنية

FG+PH

120,05

علوم اإلعالمية

FG+PH

110,24

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+(HG+PH)/2

108,70

رياضيات

FG+PH

140,61

علوم تجريبية

FG+PH

131,97

وتصرف

FG+(HG+PH)/2

74,98

العلوم التقنية

FG+PH

119,28

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

125,66

آداب

FG+(HG+PH)/2

101,42

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

104,64

إقتصاد

المعهد العالي للفنون و الحرف
بتطاوين

األنتروبولوجيا اإلجتماعية والثقافية

56118

جامعة قابس

إقتصاد

اإلجازة في عـلــم االجتماع

3سنوات )امد (

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بتونس
جامعة تونس

 الوساطة والضبط والتدخلالسوسيولوجي
الديمغرافيا والسياسات العموميةوالتنمية المستدامة
الشباب والحراك واإلشراكاالجتماعي

10120

وتصرف

FG+(HG+PH)/2

108,68

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+(HG+PH)/2

121,66

رياضيات

FG+PH

120,44

علوم تجريبية

FG+PH

129,23

إقتصاد

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس -التنمية البشرية والقضايا اإلجتماعية 11120
جامعة تونس المنار

-الثقافة والتواصل

100

وتصرف

FG+(HG+PH)/2

86,25

العلوم التقنية

FG+PH

123,39

علوم اإلعالمية

FG+PH

115,76

آداب

FG+(HG+PH)/2

122,85

رياضيات

FG+PH

139,62

علوم تجريبية

FG+PH

144,70
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العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

التخصصات

المؤسسة والجامعة

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

إقتصاد
وتصرف

FG+(HG+PH)/2

103,67

العلوم التقنية

FG+PH

89,79

FG+PH

122,16

آداب

FG+(HG+PH)/2

115,88

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

125,94

علوم اإلعالمية

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس
جامعة صفاقس

الوساطة والضبط والتدخلالسوسيولوجي
الديمغرافيا والسياسات العموميةوالتنمية المستدامة
الشباب والحراك واإلشراكاالجتماعي

40120

إقتصاد

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الوساطة والضبط والتدخل
السوسيولوجي
االنسانيات بقفصة

60120

جامعة قفصة

وتصرف

FG+(HG+PH)/2

73,43

العلوم التقنية

FG+PH

112,59

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

آداب

FG+(HG+PH)/2

114,06

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

107,67

إقتصاد

اإلجازة في علم النـفـــس

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بتونس

 3سنوات )امد(

جامعة تونس

علم النفس

10121

وتصرف

FG+(HG+PH)/2

87,21

العلوم التقنية

FG+PH

94,10

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

آداب

FG+PH

132,10

رياضيات

FG+PH

161,43

علوم تجريبية

FG+PH

140,94

إقتصاد

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس علم النفس

11121

جامعة تونس المنار

وتصرف

FG+PH

128,13

العلوم التقنية

FG+PH

133,27

علوم اإلعالمية

FG+PH

135,04

رياضة

FG+PH

169,23

آداب

FG+PH

127,65

رياضيات

FG+PH

161,24

علوم تجريبية

FG+PH

138,57

وتصرف

FG+PH

121,71

العلوم التقنية

FG+PH

141,08

علوم اإلعالمية

FG+PH

111,46

رياضة

FG+PH

173,42

إقتصاد
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العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في الفـلســفــة

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بتونس

 3سنوات )امد(

جامعة تونس

التخصصات

الفـلــسـفـة

الرمز

10122

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

آداب

FG+PH

100,01

رياضيات

FG+PH

142,47

علوم تجريبية

FG+PH

92,79

وتصرف

FG+PH

97,59

العلوم التقنية

FG+PH

119,71

علوم اإلعالمية

FG+PH

87,21

رياضة

FG+PH

95,97

آداب

FG+PH

93,84

رياضيات

FG+PH

124,38

علوم تجريبية

FG+PH

141,61

إقتصاد

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس الفـلــسـفـة

11122

جامعة تونس المنار

إقتصاد

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس

الفـلــسـفـة

40122

جامعة صفاقس

وتصرف

FG+PH

93,08

العلوم التقنية

FG+PH

101,50

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

86,27

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

111,08

إقتصاد

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالقيروان

الفـلــسـفـة

70122

جامعة القيروان

وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

105,63

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

84,22

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

103,08

إقتصاد

اإلجازة في التاريخ

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بتونس

 3سنوات )امد(

جامعة تونس

-التاريخ

10123

-اآلثار وعلوم التراث

102

وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+(F+HG)/2

92,89

رياضيات

FG+F

102,83

علوم تجريبية

FG+F

83,35
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العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

التخصصات

المؤسسة والجامعة

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

إقتصاد

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة
جامعة منوبة

-اآلثار وعلوم التراث

11123

التاريخ االقتصادي واالجتماعي-تاريخ الفن وعلم اآلثار

وتصرف

FG+(F+HG)/2

84,55

العلوم التقنية

FG+F

83,58

علوم اإلعالمية

FG+F

105,63

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+(F+HG)/2

86,17

رياضيات

FG+F

104,28

علوم تجريبية

FG+F

119,45

إقتصاد

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة -التاريخ
جامعة سوسة

30123

اآلثار وعلوم التراث-تاريخ الفن

وتصرف

FG+(F+HG)/2

80,92

العلوم التقنية

FG+F

90,57

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+(F+HG)/2

94,37

رياضيات

FG+F

91,71

علوم تجريبية

FG+F

100,82

إقتصاد

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس

-التاريخ

40123

جامعة صفاقس

-اآلثار وعلوم التراث

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية
بجندوبة

-اآلثار وعلوم التراث

وتصرف

FG+(F+HG)/2

81,64

العلوم التقنية

FG+F

99,86

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+(F+HG)/2

87,18

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

101,67

إقتصاد

جامعة جندوبة

-التاريخ

80123

وتصرف

FG+(F+HG)/2

87,68

العلوم التقنية

FG+F

121,54

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+(F+HG)/2

93,58

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

132,82

إقتصاد

103

وتصرف

FG+(F+HG)/2

87,65

العلوم التقنية

FG+F

96,73

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في الجغرافيا

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بتونس

 3سنوات )امد(

جامعة تونس

التخصصات

الجغرافيا

الرمز

10124

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+(F+HG)/2

94,39

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

108,46

وتصرف

FG+(F+HG)/2

88,92

العلوم التقنية

FG+F

81,74

علوم اإلعالمية

FG+F

101,10

آداب

FG+(F+HG)/2

85,07

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

84,43

إقتصاد

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة

التهيئة والمحيط والمخاطر

11124

جامعة منوبة

إقتصاد

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة -التنمية الترابية والجماعات المحلية
جامعة سوسة

30124

-المخاطر والتراب

وتصرف

FG+(F+HG)/2

81,08

العلوم التقنية

FG+F

94,53

علوم اإلعالمية

FG+F

-

آداب

FG+(F+HG)/2

97,80

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

120,98

إقتصاد

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس
جامعة صفاقس

المجال والمخاطر والتنميةالمستدامة
الخرائطية ونظم المعلوماتالجغرافية

40124

وتصرف

FG+(F+HG)/2

78,05

العلوم التقنية

FG+F

78,71

علوم اإلعالمية

FG+F

102,60

آداب

FG+(F+HG)/2

75,83

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

82,33

إقتصاد

االجازة في حفظ الموروث الثقافي
المادي و ترميمه

المعهد العالي للحضارة اإلسالمية
بتونس

 3سنوات )امد(

جامعة الزيتونة

حفظ الوثائق وترميمها

104

10137

وتصرف

FG+(F+HG)/2

88,60

العلوم التقنية

FG+F

82,15

علوم اإلعالمية

FG+F

-

آداب

FG+AR

99,35

رياضيات

FG+AR

103,10

علوم تجريبية

FG+AR

90,91

العلوم التقنية

FG+AR

99,70

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في العلوم اإلسالمية

المعهد العالي للحضارة اإلسالمية
بتونس

 3سنوات )امد(

جامعة الزيتونة

التخصصات

-الحضارة اإلسالمية

الرمز

10138

الفقه وأصولهعلوم القرآن والحديث

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

آداب

FG+AR

101,44

رياضيات

FG+AR

109,27

علوم تجريبية

FG+AR

119,49

إقتصاد

العقيدة وعلم الكالم

المعهد العالي للعلوم اإلسالمية
بالقيروان
جامعة الزيتونة

-الدراسات اإلسالمية

70138

األديان المقارنة وحوار الحضارات-الفقه المقارن والقانون

وتصرف

FG+AR

121,91

العلوم التقنية

FG+AR

91,25

علوم اإلعالمية

FG+AR

-

رياضة

FG+AR

151,40

آداب

FG+AR

103,68

رياضيات

FG+AR

98,10

علوم تجريبية

FG+AR

112,47

إقتصاد

اإلجازة في العلوم الشرعية

المعهد العالي ألصول الدين بتونس

 3سنوات )امد(

جامعة الزيتونة

اإلجازة في الجيوماتيك والبيئة والتهيئة

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة

 3سنوات )امد(

جامعة منوبة

االجازة في جغرافية البيئة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية
بجندوبة

 3سنوات )امد(

جامعة جندوبة

-أصول الدين

10139

الشريعة والقانون-الحضارة اإلسالمية

وتصرف

FG+AR

124,90

العلوم التقنية

FG+AR

111,37

علوم اإلعالمية

FG+AR

-

رياضة

FG+AR

100,64

آداب

FG+AR

99,03

رياضيات

FG+AR

89,58

علوم تجريبية

FG+AR

112,47

إقتصاد

القرآن والحديث والسيرة-اقتصاد ومالية إسالمية

الجيوماتيك والمحيط و التهيئة

جغرافية البيئة

10158

80159

وتصرف

FG+AR

114,95

العلوم التقنية

FG+AR

103,41

علوم اإلعالمية

FG+AR

78,94

رياضة

FG+AR

105,21

رياضيات

FG+(M+Info)/2

99,94

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

84,55

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

90,95

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

93,81

آداب

FG+(F+HG)/2

91,52

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

81,75

إقتصاد

105

وتصرف

FG+(F+HG)/2

-

العلوم التقنية

FG+F

84,04

علوم اإلعالمية

FG+F

-

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

االجازة في الجيوبوليتيك و العالقات
الدولية

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
بمنوبة

 3سنوات )امد(

جامعة منوبة

التخصصات

الرمز

FG+(F+ANG+HG

الجيوبوليتيك والعالقات الدولية

10160

بالشتراك مع المدرسة
العليا للتجارة بمنوبة

اإلجازة في حفظ الممتلكات الثقافية

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

حفظ الممتلكات الثقافية

40161

جامعة صفاقس

 3سنوات )امد(

آداب

)/3

146,57

رياضيات

FG+(F+ANG)/2

124,66

علوم تجريبية

FG+(F+ANG)/2

124,23

إقتصاد

FG+(F+ANG+HG

وتصرف

)/3

103,18

العلوم التقنية

FG+(F+ANG)/2

127,00

علوم اإلعالمية

FG+(F+ANG)/2

111,96

آداب

FG+(F+HG)/2

96,13

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

100,12

إقتصاد

اإلجازة في المحافظة على الممتلكات
الثقافية و ترميمها

المعهد العالى لمهن التراث بتونس

-الحجارة

جامعة تونس

-الخشب

10162

 3سنوات )امد(

وتصرف

FG+(F+HG)/2

90,83

العلوم التقنية

FG+F

93,20

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+(F+HG)/2

80,07

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

103,18

إقتصاد

االجازة في الجيوماتيك والتهيئة

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بتونس

الجيوماتيك

10164

 3سنوات )امد(
اإلجازة في اآلثار

3سنوات )امد (

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس اآلثار

10167

جامعة تونس المنار

وتصرف

FG+(F+HG)/2

86,84

العلوم التقنية

FG+F

91,88

علوم اإلعالمية

FG+F

118,62

رياضة

FG+F

94,00

رياضيات

FG+(M+Info)/2

82,91

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

74,85

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

91,90

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

96,63

آداب

FG+(F+HG)/2

98,55

رياضيات

FG+F

127,24

علوم تجريبية

FG+F

121,03

إقتصاد

106

وتصرف

FG+(F+HG)/2

79,49

العلوم التقنية

FG+F

82,04

علوم اإلعالمية

FG+F

75,30

رياضة

FG+F

-
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العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالقيروان

التخصصات

اآلثار

الرمز

70167

جامعة القيروان

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

آداب

FG+(F+HG)/2

97,44

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

89,62

وتصرف

FG+(F+HG)/2

89,41

العلوم التقنية

FG+F

95,72

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

رياضيات

FG+F

107,18

إقتصاد

االجازة في تثمين التراث و تنميته

المعهد العالى لمهن التراث بتونس
جامعة تونس

-التراث الطبيعي

10174

-التراث الثقافي

 3سنوات )امد(

علوم تجريبية

FG+F

80,72

إقتصاد

اإلجازة في فنون التراث اإلسالمي

المعهد العالي ألصول الدين بتونس

 3سنوات )امد(

جامعة الزيتونة

تقنيات فنون التراث اإلسالميالوسائط المتعددة المطبقة علىالفنون اإلسالمية

10260

وتصرف

FG+(F+HG)/2

76,97

آداب

FG+Inf

94,46

رياضيات

FG+Inf

-

علوم تجريبية

FG+Inf

81,97

إقتصاد
وتصرف

FG+Inf

86,68

العلوم التقنية

FG+Inf

99,33

(FG+TICنظام قديم)

اإلجازة في الخدمة االجتماعية

 3سنوات )امد(

اإلجازة في التصرف اإللكتروني في
المعلومات و الوثائق

3سنوات )امد (

المعهد الوطني للشغل والدراسات
اإلجتماعية بتونس
جامعة قرطاج

المعهد العالي للتوثيق بتونس

الخدمة اإلجتماعية بالمؤسسةالتنمية والحماية اإلجتماعيةالدفاع اإلجتماعيالخدمة اإلجتماعية في المجالالمدرسي

10355

التصرف اإللكتروني في المعلومات
10362
والوثائق

علوم اإلعالمية

)FG+STIنظام جديد)

-

آداب

FG+(HG+PH)/2

110,74

إقتصاد
وتصرف

FG+(HG+PH)/2

112,99

FG+(AR+ANG+F
آداب

)/3

118,39

FG+(AR+ANG+F
رياضيات

جامعة منوبة

)/3

113,71

FG+(AR+ANG+F

107

علوم تجريبية

)/3

إقتصاد

FG+(AR+ANG+F

وتصرف

)/3

118,90

105,78
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العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في التوثيق وعلوم المكتبات
واألرشيف

المعهد العالي للتوثيق بتونس

التخصصات

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

FG+(AR+ANG+F
العلوم التقنية

)/3

108,34

FG+(AR+ANG+F
علوم اإلعالمية

 3سنوات )امد(

)/3

93,03

FG+(AR+ANG+F

-التصرف في األرشيف

10363

آداب

)/3

108,44

FG+(AR+ANG+F

جامعة منوبة

رياضيات

-المكتبات وموارد المعلومات

)/3

94,17

FG+(AR+ANG+F
علوم تجريبية

)/3

إقتصاد

FG+(AR+ANG+F

وتصرف

)/3

120,91

115,33

FG+(AR+ANG+F
العلوم التقنية

)/3

104,94

FG+(AR+ANG+F

اإلجازة في علوم التربية  :الطفولة

المعهد العالي إلطارات الطفولة
بقرطاج درمش

 3سنوات )امد(

جامعة قرطاج

-التربية ما قبل المدرسة

10470

-تربية الطفل

شعبة تتطلب اختبار

علوم اإلعالمية

)/3

89,00

آداب

FG+PH

114,17

رياضيات

FG+PH

98,39

علوم تجريبية

FG+PH

123,36

إقتصاد

اإلجازة في التربية المختصة

المعهد العالي للتربية المختصة

التربية المختصة

10473

جامعة منوبة

 3سنوات )امد(

وتصرف

FG+PH

122,15

العلوم التقنية

FG+PH

121,67

علوم اإلعالمية

FG+PH

105,19

رياضة

FG+PH

137,33

آداب

FG+(F+ANG+PH)/3

128,73

رياضيات

FG+(F+ANG+PH)/3

116,13

علوم تجريبية

FG+(F+ANG+PH)/3

122,56

وتصرف

FG+(F+ANG+PH)/3

122,27

العلوم التقنية

FG+(F+ANG+PH)/3

124,75

علوم اإلعالمية FG+(F+ANG+PH)/3

118,18

رياضة

FG+(F+ANG+PH)/3

150,91

آداب

FG+(AR+FR)/2

124,87

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

125,04

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

135,58

إقتصاد

تربية بدنية إجبارية

اإلجازة في التربية والتعليم

 3سنوات )امد(

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بزغوان
جامعة تونس

التربية والتعليم

108

24477
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العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

FG+(AR+FR)/2

141

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

144,7

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

126

نوع البكالوريا
إقتصاد

السن القصوى  21سنة في غرة
أكتوبر

وتصرف

شعبة تتطلب اختبار
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
التربية والتعليم
االنسانيات بالمهدية
جامعة المنستير

36477

آداب

FG+(AR+FR)/2

135,71

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

140,86

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

146,83

FG+(AR+FR)/2

151,61

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

155,81

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

134,65

آداب

FG+(AR+FR)/2

124,11

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

125,35

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

136,36

FG+(AR+FR)/2

143,2

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

141,51

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

126,38

آداب

FG+(AR+FR)/2

117,97

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

107,8

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

127,3

FG+(AR+FR)/2

138,68

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

135,09

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

116,72

آداب

FG+(AR+FR)/2

114,13

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

104,48

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

123,44

FG+(AR+FR)/2

131,57

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

133,4

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

112,41

آداب

FG+(AR+FR)/2

116,41

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

107,06

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

125,99

إقتصاد
وتصرف

المعهد العالي للغات بقابس

التربية والتعليم

50477

جامعة قابس

إقتصاد
وتصرف

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين التربية والتعليم

54477

جامعة قابس

إقتصاد
وتصرف

المعهد العالي للفنون و الحرف
بتطاوين
جامعة قابس

التربية والتعليم

56477

التربية والتعليم

60477

إقتصاد
وتصرف

المعهد العالي للعلوم االجتماعية
والتربية بقفصة
جامعة قفصة
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العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

FG+(AR+FR)/2

132,67

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

135,91

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

118,19

آداب

FG+(AR+FR)/2

114,44

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

103,36

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

123,02

FG+(AR+FR)/2

129,6

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

133,97

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

112,57

آداب

FG+(AR+FR)/2

117,81

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

108,19

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

125,4

FG+(AR+FR)/2

135,54

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

138,01

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

118,65

آداب

FG+(AR+FR)/2

119,89

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

110,04

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

127,18

FG+(AR+FR)/2

136,21

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

136,14

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

114,5

آداب

FG+(AR+FR)/2

121,53

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

115,62

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

132,78

FG+(AR+FR)/2

139,27

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

143,18

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

122,72

نوع البكالوريا
إقتصاد
وتصرف

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بتوزر
جامعة قفصة

التربية والتعليم

63477

التربية والتعليم

73477

التربية والتعليم

80477

التربية والتعليم

82477

إقتصاد
وتصرف

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
االنسانيات بسبيطلة
جامعة القيروان

إقتصاد
وتصرف

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية
بجندوبة
جامعة جندوبة

إقتصاد
وتصرف

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بالكاف
جامعة جندوبة

إقتصاد
وتصرف
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العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والدينية والتربية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في التدخل االجتماعي

المعهد الوطني للشغل والدراسات
اإلجتماعية بتونس

 3سنوات )امد(
اإلجازة في الصحافة

التخصصات

الوساطة العائلية

الرمز

10548

آداب

FG+(HG+PH)/2

109,25

إقتصاد
وتصرف

جامعة قرطاج

FG+(HG+PH)/2

113,41

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

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار

الصحافة

10611

 3سنوات )امد(
شعبة تتطلب اختبار

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

آداب

4

113,92

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

رياضيات

جامعة منوبة

4

118,81

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

علوم تجريبية
إقتصاد

4

125,25

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

وتصرف

4

122,25

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

العلوم التقنية

4

125,97

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

علوم اإلعالمية

4

89,53

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

رياضة

اإلجازة في االتصال

 3سنوات )امد(

4

138,78

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

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار

إتصال

10612

آداب

4

105,77

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

رياضيات

جامعة منوبة

4

90,17

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

شعبة تتطلب اختبار

علوم تجريبية
إقتصاد

4

116,96

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

وتصرف

4

107,30

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

العلوم التقنية

4

111,49

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

علوم اإلعالمية

4

105,13

رياضة

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

152,77

إذا قمت بتعمير عدد اختيارات أقل من  06فلن تقوم المنظومة اإلعالمية للتوجيه الجامعي بتسجيل اختياراتك.
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السياحة والتنشيط والرياضة والتربية البدنية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في التنشيط السياحي

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
االنسانيات بسبيطلة

3سنوات )امد(

جامعة القيروان

التخصصات

التنشيط السياحي

الرمز

73440

تربية بدنية إجبارية

اإلجازة في الوساطة والتنشيط

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي
ببئر الباي

3سنوات )امد(

جامعة تونس

-الوساطة والتنشيط الثقافي

10443

-التنشيط الشبابي

تربية بدنية إجبارية
شعبة تتطلب اختبار

اإلجازة في علوم وتقنيات األنشطة
البدنية والرياضة

المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية
بقصر السعيد

-التربية والحركية

3سنوات )امد(

جامعة منوبة

-التدريب الرياضي

10450

تربية بدنية إجبارية و 16 => EP
شعبة تتطلب اختبار

المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية
بصفاقس
جامعة صفاقس

التربية والحركيةاألنشطة البدنية المالئمةوالصحة

112

40450

نوع البكالوريا

مجموع
صيغة احتساب مجموع النقاط آخر موجه
2021
103,15

آداب

FG+(F+Ang+Spt)/3

رياضيات

FG+(F+Ang+Spt)/3

95,78

علوم تجريبية

FG+(F+Ang+Spt)/3

99,89

إقتصاد وتصرف

FG+(F+Ang+Spt)/3

120,47

العلوم التقنية

FG+(F+Ang+Spt)/3

100,09

علوم اإلعالمية

FG+(F+Ang+Spt)/3

106,49

رياضة

FG+(F+Ang+Spt)/3

104,55

آداب

FG+PH

108,36

رياضيات

FG+PH

98,66

علوم تجريبية

FG+PH

116,32

إقتصاد وتصرف

FG+PH

116,50

العلوم التقنية

FG+PH

116,95

علوم اإلعالمية

FG+PH

99,02

رياضة

FG+PH

109,08

آداب

FG+Spt

135,39

رياضيات

FG+Spt

131,74

علوم تجريبية

FG+Spt

158,64

إقتصاد وتصرف

FG+Spt

158,33

العلوم التقنية

FG+Spt

146,82

علوم اإلعالمية

FG+Spt

133,87

رياضة

FG+SB

113,47

آداب

FG+Spt

133,83

رياضيات

FG+Spt

125,50

علوم تجريبية

FG+Spt

149,99

إقتصاد وتصرف

FG+Spt

158,08

العلوم التقنية

FG+Spt

155,13

علوم اإلعالمية

FG+Spt

123,03

رياضة

FG+SB

80,31
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السياحة والتنشيط والرياضة والتربية البدنية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية
بقفصة
جامعة قفصة

التخصصات

-التربية والحركية

الرمز

60450

-األنشطة البدنية المالئمة

نوع البكالوريا
آداب

مجموع
صيغة احتساب مجموع النقاط آخر موجه
2021
FG+Spt
134,07

رياضيات

FG+Spt

115,26

علوم تجريبية

FG+Spt

134,84

إقتصاد وتصرف

FG+Spt

147,25

العلوم التقنية

FG+Spt

138,17

علوم اإلعالمية

FG+Spt

116,62

رياضة

FG+SB

آداب

FG+Spt

132,03

رياضيات

FG+Spt

115,81

علوم تجريبية

FG+Spt

142,1

إقتصاد وتصرف

FG+Spt

142,98

العلوم التقنية

FG+Spt

136,93

علوم اإلعالمية

FG+Spt

102,28

رياضة

FG+SB

77,67

آداب

FG+(F+ANG)/2

111,79

رياضيات

FG+(F+ANG)/2

112,00

علوم تجريبية

FG+(F+ANG)/2

130,81

إقتصاد وتصرف

FG+(F+ANG)/2

103,75

العلوم التقنية

FG+(F+ANG)/2

143,08

علوم اإلعالمية

FG+(F+ANG)/2

114,02

رياضة

FG+(F+ANG)/2

122,57

آداب

FG+(F+ANG)/2

110,90

رياضيات

FG+(F+ANG)/2

108,60

علوم تجريبية

FG+(F+ANG)/2

136,99

إقتصاد وتصرف

FG+(F+ANG)/2

103,47

76,87

االجازة في السياحة
3سنوات )امد(

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية
بالكاف

-التربية والحركية

جامعة جندوبة

-التسيير الرياضي

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي -اإلدارة والتصرف
السياحي
الظريف
جامعة قرطاج

82450

10452

-دليل سياحي

شعبة تتطلب اختبار

اإلجازة في الفندقة
3سنوات )امد(

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي -اإلدارة والتصرف في
اإليواء
الظريف
اإلدارة والتصرف فياإلطعام
جامعة قرطاج

شعبة تتطلب اختبار
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السياحة والتنشيط والرياضة والتربية البدنية
اإلجازة  /الشعبة

التخصصات

المؤسسة والجامعة

الرمز

نوع البكالوريا
العلوم التقنية

مجموع
صيغة احتساب مجموع النقاط آخر موجه
2021
FG+(F+ANG)/2
133,74

علوم اإلعالمية

FG+(F+ANG)/2

127,21

رياضة

FG+(F+ANG)/2

114,11

تخضع عملية التوجيه إىل شعبة ر
الببية البدنية إىل ر
الشوط التالية :
-1إعتماد معدل  16من  20ف مادة التلية البدنية ر
الجامع.
أساس من ضمن رشوط الخاصة بعملية بالتوجيه
كشط
ي
ي
ي
الوطت والمراك الجهوية للطب وعلوم
 -2إجراء إختبارات طبية معمقة للت كد من األهلية الصحية للمتشحي تتم برمجتها الحقا بالمرك
ي
الجامع نهائية إال
تعتت عملية التوجيه
عت إرسالية قصتة  .وال ر
الطت ر
ي
الرياضة .ويتم إعالم المعنيي باألمر بتاري ــخ و توقيت ومكان االختبار ر ي
بعد إستظهار المتشح بشهادة طبية ت هيلية مسلمة من إحدى الهياكل الصحية الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ،وذلك لاللتحاق
ر
وعشون دينار ( 24د) تدفع من طرف المتشح
بالمعهد العا ي للرياضة والتلية البدنية  .مع العلم أن معاليم هذه االختبارات تقدر ب رلعة
لوكيل مقابيض المرك المسدي للخدمة.
-3تخصد الفتة الممتدة من غرة أوت  2022إ غاية يوم الجمعة  26أوت  2022لهذه االختبارات الطبية ،كما يمكن إعادة برمجة
سبتمب .2022
سبتمب 2022إ غاية يوم الجمعة 09
المتخلفي عن الموعد األول خالل الفتة الممتدة من يوم االثني 05
ر
ر
الوطت والمراك الجهوية للطب وعلوم الرياضة حسب مقر سكت المتشح وذلك يف إطار سياسة الالمركزية
 -4رتتمج هذه اإلختبارات بالمرك
ي
وتقريب الخدمة من المواطن ،كاآل ين:
ن
سكت
مقر
ر
المبشح(الوالية)

مكان االختبار والعنوان

رقم الهاتف

ن
سكت
مقر
ر
المبشح(الوالية)

واليات تونس
الكتى ولترت
ر

املركز الوطني للطب وعلوم الرياضة
عىل عقيد – المته
شارع محمد ي
(رقم المكتب )313/385
املركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة بالكاف
طريق بوليفة  -الكاف 7100

71 237 277
71 237 977

والية سوسة

78 205 772

واليات قفصة -
قبىل -
القرصين – ي
توزر
واليات القتوان-
سيدي بوزيد-
سليانة
واليت المسستت
ي
والمهدية

واليات الكاف-باجة
 جندولةواليت نابل وزغوان
ي

املركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة بنابل
شارع الطيب المهتي  8000نابل

72 237 076

واليات قابس-
مدني-تطاوين

املركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة بقابس
نهج الواحة سانية الباي
قابس البالد 6100
املركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة
بصفاقس طريق المطار كلم - 3
صفاقس

75 222 977

صفاقس

74 680 353

هام :يتعين على المترشحين االستظهار يوم اجراء الفحص بن:
▪
▪
▪
▪

بطاقة التعريف الوطنية.
صورة شمسية حديثة العهد (أقل من  03أشهر).
المدرس مع نسخة منه.
الصج
الملف
ي
ي
الطت ر
المعت.
ك
للمر
المقابيض
وكيل
لدى
ة
مباش
الفحد
اء
ر
إج
كمعلوم
تدفع
د
24
مبلا
ر
ي
ي
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مكان االختبار والعنوان
املركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة بسوسة
األولمت 4000
الج
القاعة المغطاة ي
ري
سوسة
املركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة بقفصة
طريق توزر كلم  - 2قفصة 2100

رقم الهاتف
73 239 455

76 200 530

املركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة بالقيروان
شارع فاس  3100القتوان

77 238 270

املركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة باملنستير
الرياع البلدي  5060المسستت
المركب
ي

73 466 866
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الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في المحافظة على
الممتلكات الثقافية و ترميمها

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

التخصصات

الرمز

الفسيفساء والمساحات المزخرفة 30162

جامعة سوسة

3سنوات )امد(

المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس

الحجارة المصقولة

50162

جامعة قابس

اإلجازة في المسرح و فنون
العرض

3سنوات )امد(

المعهدالعالي للفن المسرحي بتونس
جامعة تونس

شعبة تتطلب اختبار

المعهد العالي للموسيقى و المسرح بالكاف
جامعة جندوبة

اإلجازة في الموسيقى والعلوم
الموسيقية

المعهد العالي للموسيقى بتونس

3سنوات )امد(

جامعة تونس

-فن الممثل

10200

مسرح الناشئة والوساطةالمسرحية
-فنون مسرح العرائس

-فن الممثل

82200

-مسرح الطفل

الموسيقى واألداء-الموسيقى و العلوم الموسيقية

شعبة تتطلب اختبار
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10201

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

آداب

FG+(F+HG)/2

87,70

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

124,00

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

93,85

العلوم التقنية

FG+F

102,22

علوم اإلعالمية

FG+F

94,15

رياضة

FG+F

143,77

آداب

FG+(F+HG)/2

89,48

رياضيات

FG+F

-

علوم تجريبية

FG+F

108,98

إقتصاد وتصرف

FG+(F+HG)/2

-

العلوم التقنية

FG+F

87,28

علوم اإلعالمية

FG+F

-

رياضة

FG+F

-

آداب

FG+PH

110,04

رياضيات

FG+PH

97,68

علوم تجريبية

FG+PH

113,00

إقتصاد وتصرف

FG+PH

108,77

العلوم التقنية

FG+PH

102,96

علوم اإلعالمية

FG+PH

100,83

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

95,81

رياضيات

FG+PH

94,34

علوم تجريبية

FG+PH

83,22

إقتصاد وتصرف

FG+PH

79,18

العلوم التقنية

FG+PH

83,86

علوم اإلعالمية

FG+PH

108,25

رياضة

FG+PH

113,55

آداب

FG+PH

101,32

رياضيات

FG+PH

125,45

علوم تجريبية

FG+PH

116,65

إقتصاد وتصرف

FG+PH

82,15

العلوم التقنية

FG+PH

92,36

علوم اإلعالمية

FG+PH

92,09

رياضة

FG+PH

97,31

دليل التوجيه الجامعي 2022

الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للموسيقى بسوسة
جامعة سوسة

المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

التخصصات

-الموسيقى واألداء

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

30201

آداب

FG+PH

98,34

رياضيات

FG+PH

116,17

علوم تجريبية

FG+PH

113,13

إقتصاد وتصرف

FG+PH

83,79

العلوم التقنية

FG+PH

85,85

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

143,25

آداب

FG+PH

91,81

رياضيات

FG+PH

105,66

علوم تجريبية

FG+PH

105,84

إقتصاد وتصرف

FG+PH

86,50

العلوم التقنية

FG+PH

82,55

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

89,66

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

105,89

إقتصاد وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

100,03

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

105,19

آداب

FG+PH

101,51

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

94,67

إقتصاد وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

98,34

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

93,46

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

118,28

إقتصاد وتصرف

FG+PH

83,9

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

-الموسيقى و العلوم الموسيقية

-الموسيقى واألداء

جامعة صفاقس

-الموسيقى و العلوم الموسيقية

المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس

الموسيقى و العلوم الموسيقية

40201

50201

جامعة قابس

المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة

الموسيقى و العلوم الموسيقية

60201

جامعة قفصة

المعهد العالي للموسيقى و المسرح بالكاف

الموسيقى و العلوم الموسيقية

جامعة جندوبة
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دليل التوجيه الجامعي 2022

الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

10202

آداب

FG+PH

98,81

FG+PH

90,98
120,74

اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في الفنون التشكيلية

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس

-رسم

3سنوات )امد(

جامعة تونس

-خزف

رياضيات

-نحت

علوم تجريبية

FG+PH

-حفر

إقتصاد وتصرف

FG+PH

99,33

العلوم التقنية

FG+PH

105,01

علوم اإلعالمية

FG+PH

100,69

رياضة

FG+PH

98,69

آداب

FG+PH

92,34

FG+PH

93,50
109,47

التخصصات

-التصوير الفوتوغرافي

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل

-رسم

جامعة قرطاج

-خزف

رياضيات

-نحت

علوم تجريبية

FG+PH

-حفر

إقتصاد وتصرف

FG+PH

79,07

-نسيج

العلوم التقنية

FG+PH

97,73

علوم اإلعالمية

FG+PH

87,98

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

99,06

FG+PH

94,24
113,40

22202

التصوير الفوتوغرافيالمعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

-رسم

جامعة سوسة

-خزف

رياضيات

-نحت

علوم تجريبية

FG+PH

-حفر

إقتصاد وتصرف

FG+PH

86,58

العلوم التقنية

FG+PH

100,32

علوم اإلعالمية

FG+PH

99,67

رياضة

FG+PH

113,83

آداب

FG+PH

86,75

FG+PH

99,44
99,44

30202

فنون وسائطيةالتصوير الفوتوغرافيالمعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس

-رسم

جامعة صفاقس

-خزف

رياضيات

-نحت

علوم تجريبية

FG+PH

-حفر

إقتصاد وتصرف

FG+PH

80,98

-نسيج

العلوم التقنية

FG+PH

84,72

علوم اإلعالمية

FG+PH

83,63

رياضة

FG+PH

143,09

آداب

FG+PH

87,77

FG+PH

88,14

40202

التصوير الفوتوغرافيالفسيفساءالمعهد العالي للفنون و الحرف بقابس

رسم-

جامعة قابس

-خزف

رياضيات

-نحت

علوم تجريبية

FG+PH

إقتصاد وتصرف

FG+PH

92,74

العلوم التقنية

FG+PH

91,24

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

50202

-التصوير الفوتوغرافي
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دليل التوجيه الجامعي 2022

الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين
جامعة قابس

التخصصات

-رسم

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

56202

آداب

FG+PH

78,31

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

86,15

إقتصاد وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

96,86

آداب

FG+PH

84,81

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

80,21

إقتصاد وتصرف

FG+PH

86,35

العلوم التقنية

FG+PH

84,44

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

81,74

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

108,55

إقتصاد وتصرف

FG+PH

91,04

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

78,76

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

-

إقتصاد وتصرف

FG+PH

90,56

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

82,61

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

86,1

إقتصاد وتصرف

FG+PH

79,02

العلوم التقنية

FG+PH

88,08

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

-التصوير الفوتوغرافي

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

خزف-

جامعة القيروان

نسيج-

المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين

خزف

70202

73202

جامعة القيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد خزف

75202

جامعة القيروان

المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة
جامعة جندوبة

-خزف

86202

-التصوير الفوتوغرافي
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الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في تصميم الفضاء

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس

3سنوات )امد(

جامعة تونس

التخصصات

-هندسة داخلية

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

10207

آداب

FG+PH

122,41

رياضيات

FG+PH

144,84

علوم تجريبية

FG+PH

168,32

إقتصاد وتصرف

FG+PH

121,77

العلوم التقنية

FG+PH

121,20

علوم اإلعالمية

FG+PH

115,64

رياضة

FG+PH

165,12

آداب

FG+PH

119,51

رياضيات

FG+PH

137,74

علوم تجريبية

FG+PH

158,31

إقتصاد وتصرف

FG+PH

120,77

العلوم التقنية

FG+PH

123,26

علوم اإلعالمية

FG+PH

119,71

رياضة

FG+PH

159,74

آداب

FG+PH

121,25

رياضيات

FG+PH

125,18

علوم تجريبية

FG+PH

140,66

إقتصاد وتصرف

FG+PH

112,09

العلوم التقنية

FG+PH

118,35

علوم اإلعالمية

FG+PH

99,11

رياضة

FG+PH

148,08

آداب

FG+PH

130,21

رياضيات

FG+PH

140,66

علوم تجريبية

FG+PH

151,81

إقتصاد وتصرف

FG+PH

118,73

العلوم التقنية

FG+PH

125,11

علوم اإلعالمية

FG+PH

104,95

رياضة

FG+PH

153,67

آداب

FG+PH

121,36

رياضيات

FG+PH

118,76

علوم تجريبية

FG+PH

134,78

إقتصاد وتصرف

FG+PH

108,46

العلوم التقنية

FG+PH

112,18

علوم اإلعالمية

FG+PH

99,39

رياضة

FG+PH

144,43

-سينوغرافيا

المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات
التصميم
جامعة منوبة

-سينوغرافيا

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل

هندسة داخلية

-هندسة داخلية

11207

22207

جامعة قرطاج

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

هندسة داخلية

30207

جامعة سوسة

المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية
جامعة المنستير

هندسة داخلية-سينوغرافيا
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دليل التوجيه الجامعي 2022

الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس

التخصصات

هندسة داخلية

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

40207

آداب

FG+PH

114,62

رياضيات

FG+PH

131,25

علوم تجريبية

FG+PH

146,60

إقتصاد وتصرف

FG+PH

114,03

العلوم التقنية

FG+PH

110,40

علوم اإلعالمية

FG+PH

87,35

رياضة

FG+PH

153,16

آداب

FG+PH

114,07

رياضيات

FG+PH

106,07

علوم تجريبية

FG+PH

122,35

إقتصاد وتصرف

FG+PH

96,81

العلوم التقنية

FG+PH

103,64

علوم اإلعالمية

FG+PH

94,87

رياضة

FG+PH

117,97

آداب

FG+PH

115,78

رياضيات

FG+PH

93,92

علوم تجريبية

FG+PH

124,3

إقتصاد وتصرف

FG+PH

71,04

العلوم التقنية

FG+PH

73,01

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

117,21

رياضيات

FG+PH

83,91

علوم تجريبية

FG+PH

109,54

إقتصاد وتصرف

FG+PH

79,64

العلوم التقنية

FG+PH

77,93

علوم اإلعالمية

FG+PH

80,42

رياضة

FG+PH

134,25

آداب

FG+PH

110,11

رياضيات

FG+PH

102,07

علوم تجريبية

FG+PH

121,53

إقتصاد وتصرف

FG+PH

79,55

العلوم التقنية

FG+PH

96,05

علوم اإلعالمية

FG+PH

81,25

رياضة

FG+PH

86,83

جامعة صفاقس

المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس

هندسة داخلية

50207

جامعة قابس

المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين

هندسة داخلية

56207

جامعة قابس

المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة

هندسة داخلية

60207

جامعة قفصة

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

هندسة داخلية

جامعة القيروان
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دليل التوجيه الجامعي 2022

الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين

التخصصات

هندسة داخلية

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

73207

آداب

FG+PH

107,68

رياضيات

FG+PH

103,12

علوم تجريبية

FG+PH

111,09

إقتصاد وتصرف

FG+PH

90,92

العلوم التقنية

FG+PH

79,76

علوم اإلعالمية

FG+PH

110,36

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

107,67

رياضيات

FG+PH

91,25

علوم تجريبية

FG+PH

105,06

إقتصاد وتصرف

FG+PH

81,15

العلوم التقنية

FG+PH

79,04

علوم اإلعالمية

FG+PH

101,46

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

111,79

رياضيات

FG+PH

94,13

علوم تجريبية

FG+PH

124,33

إقتصاد وتصرف

FG+PH

86,68

العلوم التقنية

FG+PH

89,87

علوم اإلعالمية

FG+PH

83,9

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

117,00

رياضيات

FG+PH

124,10

علوم تجريبية

FG+PH

133,98

إقتصاد وتصرف

FG+PH

110,19

العلوم التقنية

FG+PH

99,96

علوم اإلعالمية

FG+PH

97,62

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

116,35

رياضيات

FG+PH

115,39

علوم تجريبية

FG+PH

131,81

إقتصاد وتصرف

FG+PH

105,63

العلوم التقنية

FG+PH

98,88

علوم اإلعالمية

FG+PH

105,11

جامعة القيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد هندسة داخلية

75207

جامعة القيروان

المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة

هندسة داخلية

86207

جامعة جندوبة

االجازة في تصميم المنتوج

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس

3سنوات )امد(

جامعة تونس

المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات
التصميم
جامعة منوبة

تصميم المنتوج

تصميم المنتوج-التعليب
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الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

رياضة

FG+PH

136,77

آداب

FG+PH

116,31

رياضيات

FG+PH

133,43

علوم تجريبية

FG+PH

107,32

إقتصاد وتصرف

FG+PH

77,21

العلوم التقنية

FG+PH

83,06

علوم اإلعالمية

FG+PH

95,76

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

114,57

رياضيات

FG+PH

105,82

علوم تجريبية

FG+PH

110,82

إقتصاد وتصرف

FG+PH

97,54

العلوم التقنية

FG+PH

101,75

علوم اإلعالمية

FG+PH

96,01

رياضة

FG+PH

109,27

آداب

FG+PH

114,21

-التصميم وتنفيذ المالبس

رياضيات

FG+PH

101,38

-تصميم مكمالت الموضة

علوم تجريبية

FG+PH

116,69

إقتصاد وتصرف

FG+PH

93,28

العلوم التقنية

FG+PH

83,75

علوم اإلعالمية

FG+PH

84,93

رياضة

FG+PH

122,26

آداب

FG+PH

110,36

رياضيات

FG+PH

91,12

علوم تجريبية

FG+PH

105,32

إقتصاد وتصرف

FG+PH

76,52

العلوم التقنية

FG+PH

80,86

علوم اإلعالمية

FG+PH

95,63

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

112,62

رياضيات

FG+PH

97,64

علوم تجريبية

FG+PH

120,51

إقتصاد وتصرف

FG+PH

79,47

العلوم التقنية

FG+PH

80,16

المؤسسة والجامعة

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل

التخصصات

أثاث

الرمز

22208

جامعة قرطاج

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

ابتكار صناعي

30208

جامعة سوسة

المعهد العالي للموضة بالمنستير
جامعة المنستير

المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية
جامعة المنستير

المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس
جامعة صفاقس

-التصميم على االقمشة

-المصوغ

34208

36208

-ابتكار صناعي

التصميم وتنفيذ المالبسأثاثابتكار صناعي-اإلكساء
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الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

التخصصات

المؤسسة والجامعة

الرمز

المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة
جامعة قفصة

أثاث-ابتكار حرفي

60208

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

-المصوغ

70208

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

110,3

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

89,97

إقتصاد وتصرف

FG+PH

95,55

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

FG+PH

-

آداب

FG+PH

98,98

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

88,56

إقتصاد وتصرف

FG+PH

80,98

العلوم التقنية

FG+PH

74,68

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

95,27

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

94,34

إقتصاد وتصرف

FG+PH

102,58

العلوم التقنية

FG+PH

-

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

99,3

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

102,22

إقتصاد وتصرف

FG+PH

83,53

العلوم التقنية

FG+PH

88,99

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

116,43

رياضيات

FG+PH

122,56

علوم تجريبية

FG+PH

143,19

إقتصاد وتصرف

FG+PH

108,09

رياضة

جامعة القيروان

ابتكار صناعي-ابتكار حرفي

المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين

-ابتكار صناعي

جامعة القيروان

-ابتكار حرفي

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد -أثاث
جامعة القيروان

االجازة في تصميم الصورة

 3سنوات )امد(

المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس
جامعة تونس

73208

75208

-ابتكار صناعي

فن تحريك الصورة-اشهار خطي
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الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات
التصميم
جامعة منوبة

-اشهار سمعي بصري

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل

-اشهار خطي

جامعة قرطاج

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة
جامعة سوسة

المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية

-اشهار خطي

الرمز

11209

22209

-اشهار سمعي بصري

-اشهار خطي

30209

-اشهار سمعي بصري

اشهار خطي

36209

جامعة المنستير

المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس

اشهار خطي

جامعة صفاقس
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نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

العلوم التقنية

FG+PH

102,31

علوم اإلعالمية

FG+PH

106,40

رياضة

FG+PH

128,43

آداب

FG+PH

119,66

رياضيات

FG+PH

123,98

علوم تجريبية

FG+PH

143,26

إقتصاد وتصرف

FG+PH

110,23

العلوم التقنية

FG+PH

108,37

علوم اإلعالمية

FG+PH

111,88

رياضة

FG+PH

148,73

آداب

FG+PH

123,10

رياضيات

FG+PH

107,52

علوم تجريبية

FG+PH

127,58

إقتصاد وتصرف

FG+PH

101,47

العلوم التقنية

FG+PH

105,03

علوم اإلعالمية

FG+PH

106,92

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

121,38

رياضيات

FG+PH

104,22

علوم تجريبية

FG+PH

129,96

إقتصاد وتصرف

FG+PH

105,63

العلوم التقنية

FG+PH

107,72

علوم اإلعالمية

FG+PH

83,77

رياضة

FG+PH

129,86

آداب

FG+PH

112,05

رياضيات

FG+PH

94,94

علوم تجريبية

FG+PH

115,58

إقتصاد وتصرف

FG+PH

81,44

العلوم التقنية

FG+PH

80,78

علوم اإلعالمية

FG+PH

88,4

رياضة

FG+PH

162,18

آداب

FG+PH

107,03

رياضيات

FG+PH

105,71

علوم تجريبية

FG+PH

119,72

إقتصاد وتصرف

FG+PH

84,55

العلوم التقنية

FG+PH

78,3
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الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس
جامعة قابس

المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين
جامعة قابس

المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة

التخصصات

-اشهار خطي

الرمز

50209

-اشهار سمعي بصري

-اشهار خطي

56209

-اشهار سمعي بصري

اشهار خطي

60209

جامعة قفصة

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

اشهار سمعي بصري

70209

جامعة القيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد اشهار خطي
جامعة القيروان
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نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

علوم اإلعالمية

FG+PH

92,54

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

106,71

رياضيات

FG+PH

120,18

علوم تجريبية

FG+PH

105

إقتصاد وتصرف

FG+PH

85,24

العلوم التقنية

FG+PH

83,54

علوم اإلعالمية

FG+PH

102,16

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

103

رياضيات

FG+PH

94,41

علوم تجريبية

FG+PH

105,16

إقتصاد وتصرف

FG+PH

-

العلوم التقنية

FG+PH

95,67

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

113,3

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

102,63

إقتصاد وتصرف

FG+PH

78,78

العلوم التقنية

FG+PH

111,34

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

103,16

رياضيات

FG+PH

89,56

علوم تجريبية

FG+PH

96,47

إقتصاد وتصرف

FG+PH

80,57

العلوم التقنية

FG+PH

78,3

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

103,02

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

100,76

إقتصاد وتصرف

FG+PH

-
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الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة

التخصصات

اشهار خطي

الرمز

86209

جامعة جندوبة

الجازة في هندسة وتقنيات
الصوت

المعهد العالي للموسيقى بسوسة

3سنوات )امد(

جامعة سوسة

هندسة وتقنيات الصوت

30246

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

العلوم التقنية

FG+PH

80,54

علوم اإلعالمية

FG+PH

-

رياضة

FG+PH

-

آداب

FG+PH

96,91

رياضيات

FG+PH

-

علوم تجريبية

FG+PH

97,93

إقتصاد وتصرف

FG+PH

81,66

العلوم التقنية

FG+PH

76,7

علوم اإلعالمية

FG+PH

94,6

رياضة

FG+PH

-

رياضيات

FG+Inf

99,46

FG+Inf

92,77

FG+Inf

105,74

علوم تجريبية
العلوم التقنية

شعبة تتطلب اختبار

علوم اإلعالمية

اإلجازة في هندسة الصوت
والتكنولوجيات الحديثة

هندسة الصوت والتكنولوجيات
الحديثة

(نظام قديم)FG+TIC
)نظام جديد)FG+STI

92,12

رياضيات

FG+Inf

90,51

علوم تجريبية

FG+Inf

93,94

3سنوات )امد(

العلوم التقنية

FG+Inf

97,57

شعبة تتطلب اختبار

علوم اإلعالمية

المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

40247

جامعة صفاقس

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة
جامعة منوبة

3سنوات )امد(
شعبة تتطلب اختبار

آداب

FG+PH

-اإلخراج

رياضيات

FG+PH

123,37

-التركيب

علوم تجريبية

FG+PH

157,50

-الصوت

إقتصاد وتصرف

FG+PH

132,91

العلوم التقنية

FG+PH

141,80

علوم اإلعالمية

FG+PH

125,66

آداب

FG+PH

115,30

رياضيات

FG+PH

102,08

علوم تجريبية

FG+PH

118,51

إقتصاد وتصرف

FG+PH

119,62

العلوم التقنية

FG+PH

125,61

علوم اإلعالمية

FG+PH

86,99

آداب

FG+Inf

133,36

رياضيات

FG+Inf

117,24

-الصورة واإلضاءة

10265

المساعدة على اإلخراج واإلنتاج 40265

جامعة صفاقس

اإلجازة في الفنون و الوسائط

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

 3سنوات )امد(

جامعة منوبة

)نظام جديد)FG+STI

127,47

اإلجازة في السينما والسمعي
البصري
المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس

(نظام قديم)FG+TIC
95,18

تواصل تعددي الوسائط
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الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف
اإلجازة  /الشعبة

التخصصات

المؤسسة والجامعة

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

علوم تجريبية

FG+Inf

143,11

إقتصاد وتصرف

FG+Inf

130,63

العلوم التقنية

FG+Inf

142,18

علوم اإلعالمية

المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس

تواصل تعددي الوسائط

40622

جامعة صفاقس

المعهد العالي لإلعالمية و الملتيميديا بقابس تواصل تعددي الوسائط
جامعة قابس

)نظام جديد)FG+STI

آداب

FG+Inf

118,94

رياضيات

FG+Inf

91,62

علوم تجريبية

FG+Inf

109,64

إقتصاد وتصرف

FG+Inf

84,19

العلوم التقنية

FG+Inf

112,85

علوم اإلعالمية
50622

(نظام قديم)FG+TIC
135,39

(نظام قديم)FG+TIC
)نظام جديد)FG+STI

97,81

آداب

FG+Inf

113,06

رياضيات

FG+Inf

89,45

علوم تجريبية

FG+Inf

84,27

إقتصاد وتصرف

FG+Inf

83,07

العلوم التقنية

FG+Inf

96,90

علوم اإلعالمية

(نظام قديم)FG+TIC
)نظام جديد)FG+STI

97,67

المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت
يمكن للطلبة الراغبين في االلتحاق بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت الترشح لمناظرة يتم االعالن عنها خالل موفى كل سنة جامعية .تؤمن
المدرسة الدراسة في اختصاص السينما والسمعي البصري على مستوى :
* الشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما (عدد سنوات الدراسة ثالث سنوات) وتكون شروط الترشح كالتالي:
يمكن ان يتقدم لهذه المناظرة المترشحين المتحصلين على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة االولى او الشهادة الجامعية للتكنولوجيا او الشهادة الوطنية لإلجازة
التطبيقية او شهادة الدراسات التكنولوجية العليا اوالشهادة الوطنية لإلجازة في نظام امد.
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يجب ان تكون الشهادات المذكورة في اختصاصات التكنولوجيا او الرياضيات او الفيزياء او الكيمياء او االعالمية او العلوم االقتصادية والتصرف او العلوم
االنسانية واالجتماعية او العلوم القانونية او الفنون التشكيلية او الفنون الركحية او الموسيقى او السمعي البصري والسينماء او فنون الملتميديا او تصميم الفضاء
او الهندسة المعمارية او التعمير والتهيئة.
*الماجستير المهني سمعي بصري وسينما اختصاصات انتاج سمعي بصري ومساعدة اخراج(عدد سنوات الدراسة سنتين)
* الماجستير المهني علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما اختصاصات تركيب-صورة وتوضيب -صورة واضاءة
يمكن ان يتقدم لهذه المناظرة المترشحين المتحصلين على الشهادة الوطنية لإلجازة التطبيقية في نظام "أمد" او ما يعادلها او الشهادة االساسية لإلجازة االساسية
في نظام "امد" أو ما يعادلها أو شهادة تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه ثالث سنوات بعد الباكالوريا على او شهادة تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه اكثر
من ثالث سنوات بعد البكالوريا.
* ماجستير بحث علوم و تقنيات السمعي البصري والسينما (عدد سنوات الدراسة سنتين)
يمكن ان يتقدم لهذه المناظرة المترشحين المتحصلين على شهادة االساسية لإلجازة االساسية في نظام "امد" او ما يعادلها او الشهادة الوطنية لإلجازة التطبيقية
في نظام "امد" او ما يعادلها او شهادة تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه ثالث سنوات بعد البكالوريا على االقل او شهادة تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه
اكثر من ثالث سنوات بعد البكالوريا.
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العلوم القانونية والعلوم السياسية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في القانون

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

3سنوات )امد(

جامعة تونس المنار

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية
بتونس
جامعة قرطاج

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
جامعة سوسة

كلية الحقوق بصفاقس
جامعة صفاقس

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

آداب

FG+(AR+FR)/2

139,82

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

165,64

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

145,19

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

123,78

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

163,25

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

150,47

رياضة

FG+(AR+FR)/2

197,75

آداب

FG+(AR+FR)/2

152,12

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

175,17

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

159,06

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

131,27

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

165,85

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

159,05

رياضة

FG+(AR+FR)/2

194,46

آداب

FG+(AR+FR)/2

124,95

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

148,18

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

132,24

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

112,79

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

146.99

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

121,99

رياضة

FG+(AR+FR)/2

176,43

آداب

FG+(AR+FR)/2

113,72

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

134,62

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

121,15

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

90,21

-قانون األعمال

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

136,95

-القانون العقاري

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

114,64

رياضة

FG+(AR+FR)/2

185,51

آداب

FG+(AR+FR)/2

106,97

FG+(AR+FR)/2

108,07
104,6

التخصصات

-القانون العام

الرمز

10301

-القانون الخاص

-القانون العام

11301

-القانون الخاص

-القانون العام

30301

-القانون الخاص

-القانون العام

40301

القانون الخاصاإلدارة وقانون المنازعاتاإلدارية
-القانون الجبائي والمالي

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس

القانون العدلي-القانون العام

جامعة قابس

-القانون الخاص

رياضيات

-القانون العقاري

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

79

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

132,15

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

102,48

FG+(AR+FR)/2

152,18

50301

رياضة
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العلوم القانونية والعلوم السياسية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية
بالقيروان
جامعة القيروان

التخصصات

-القانون العام

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

70301

آداب

FG+(AR+FR)/2

107,33

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

121,04

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

108,21

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

79,4

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

139,36

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

100,09

رياضة

FG+(AR+FR)/2

115,6

آداب

FG+(AR+FR)/2

108,1

رياضيات

FG+(AR+FR)/2

109,94

علوم تجريبية

FG+(AR+FR)/2

104,3

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

75,57

العلوم التقنية

FG+(AR+FR)/2

130,7

علوم اإلعالمية

FG+(AR+FR)/2

101,03

رياضة

FG+(AR+FR)/2

159,89

آداب

FG+(AR+FR)/2

111,61

إقتصاد وتصرف

FG+(AR+FR)/2

99,03

-القانون الخاص

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف
بجندوبة
جامعة جندوبة

-القانون الخاص

اإلجازة في القانون االجتماعي

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية
بتونس

القانون اإلجتماعي

3سنوات )امد(

جامعة قرطاج

-القانون العام

80301

10346

إذا قمت بتعمير عدد اختيارات أقل من  06فلن تقوم المنظومة اإلعالمية للتوجيه الجامعي بتسجيل اختياراتك.
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العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

االجازة في العلوم
االقتصادية

المعهد العالي للتصرف بتونس

 3سنوات )امد(

جامعة تونس
المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية والتجارية
بتونس
جامعة تونس

التخصصات

إقتصاديات األعمال

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

10312

رياضيات

FG+M

170,96

علوم تجريبية

FG+M

178,25

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

135,70

رياضيات

FG+M

148,55

علوم تجريبية

FG+M

160,36

-الهندسة االقتصادية والمالية

-إقتصاديات األعمال

11312

نقد-مالية-بنك-تأمينالتحليل والسياسة اإلقتصادية-الهندسة االقتصادية والمالية

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
جامعة منوبة

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بتونس
جامعة تونس المنار

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

120,13

رياضيات

FG+M

148,89

-إقتصاديات النقل واللوجستية

علوم تجريبية

FG+M

158,82

نقد  -مالية -بنك-تأمين-الهندسة االقتصادية والمالية

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

122,79

رياضيات

FG+M

147,79

علوم تجريبية

FG+M

153,56

-التجارة والمالية الدولية

-التجارة والمالية الدولية

12312

13312

نقد-مالية-بنك-تأمينالتحليل والسياسة اإلقتصادية-الهندسة االقتصادية والمالية

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية
بتونس
جامعة قرطاج
المعهد العالي للتصرف ببنزرت
جامعة قرطاج
كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بنابل
جامعة قرطاج

التحليل والسياسة اإلقتصادية:اقتصاد الشغل

14312

الهندسة االقتصادية والمالية

20312

-التجارة والمالية الدولية

22312

نقد-مالية-بنك-تأمين-التحليل والسياسة اإلقتصادية

المعهد العالى للتصرف بسوسة
جامعة سوسة

نقد-مالية-بنك-تأمين

30312

معهد الدراسات التجارية العليا 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

-إقتصاديات األعمال

33312

جامعة سوسة

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

120,56

رياضيات

FG+M

141,03

علوم تجريبية

FG+M

134,09

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

112,70

رياضيات

FG+M

133,22

علوم تجريبية

FG+M

130,65

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

116,09

رياضيات

FG+M

115,53

علوم تجريبية

FG+M

126,56

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

100,81

رياضيات

FG+M

159,8

علوم تجريبية

FG+M

163,95

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

121,36

رياضيات

FG+M

165,41

علوم تجريبية

FG+M

194,37

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

133,13

رياضيات

FG+M

115,24

علوم تجريبية

FG+M

131,09

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

109,2

FG+M

113,1

FG+M

126,5

رياضيات

التجارة والمالية الدولية-نقد-مالية-بنك-تأمين

علوم تجريبية

التحليل والسياسة اإلقتصادية-الهندسة االقتصادية والمالية
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إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

96,58
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العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بالمهدية
جامعة المنستير

التخصصات
-إقتصاديات األعمال

36312

رياضيات
علوم تجريبية

FG+M

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

92,53

رياضيات

FG+M

103,36

الهندسة االقتصادية والمالية40312

التجارة والمالية الدوليةإقتصاديات النقل واللوجستية-نقد-مالية-بنك-تأمين

علوم تجريبية

FG+M

112,83

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

74,05

رياضيات

FG+M

117,25

-إقتصاديات النقل واللوجستية

علوم تجريبية

FG+M

132,84

نقد-مالية-بنك-تأمين-الهندسة االقتصادية والمالية

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

75,38

رياضيات

FG+M

101,24

علوم تجريبية

FG+M

109,17

التحليل والسياسة اإلقتصادية-الهندسة االقتصادية والمالية

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي الدارة االعمال بصفاقس
جامعة صفاقس

-إقتصاديات األعمال

41312

-إقتصاديات األعمال

42312

-التحليل والسياسة اإلقتصادية

إقتصاد وتصرف

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي للتصرف بقابس
جامعة قابس

المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة
جامعة قفصة

الهندسة االقتصادية والمالية

43312

التجارة والمالية الدوليةنقد-مالية-بنك-تأمين-التحليل والسياسة اإلقتصادية

50312

-إقتصاديات األعمال

60312

-نقد-مالية-بنك-تأمين

المعهد العالي لإلعالمية و التصرف بالقيروان -نقد-مالية-بنك-تأمين

اإلجازة في علوم
التصرف

جامعة القيروان
كلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف
بجندوبة
جامعة جندوبة

إقتصاديات األعمالالتجارة والمالية الدوليةنقد-مالية-بنك-تأمين-التحليل والسياسة اإلقتصادية

80312

-إدارة األعمال

10318

جامعة تونس

 3سنوات )امد(

70312

-الهندسة االقتصادية والمالية

المعهد العالي للتصرف بتونس

116,95

FG+M

-نقد-مالية-بنك-تأمين

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بصفاقس
جامعة صفاقس

107,48

الرمز

نوع البكالوريا

-التجارة والمالية الدولية

-إقتصاديات األعمال

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

التسويقالماليةالمحاسبة-التصرف في الموارد البشرية

132

FG+(M+ECO)/2

76,94

رياضيات

FG+M

159,31

علوم تجريبية

FG+M

154,64

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

101,23

رياضيات

FG+M

99,72

علوم تجريبية

FG+M

115,17

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

75,63

رياضيات

FG+M

90,76

علوم تجريبية

FG+M

114,03

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

85,77

رياضيات

FG+M

79,36

علوم تجريبية

FG+M

106,83

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

75,34

رياضيات

FG+M

89,58

علوم تجريبية

FG+M

108,7

إقتصاد وتصرف

FG+(M+ECO)/2

75,48

رياضيات

FG+M

169,01

علوم تجريبية

FG+M

179,06

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

156,28

العلوم التقنية

FG+M

161,73

علوم اإلعالمية

FG+M

151,51
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العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

11318

رياضيات

FG+M

167,08

علوم تجريبية

FG+M

173,18

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

142,80

العلوم التقنية

FG+M

157,65

علوم اإلعالمية

FG+M

130,60

رياضيات

FG+M

155,43

علوم تجريبية

FG+M

165,10

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

136,57

العلوم التقنية

FG+M

155,91

علوم اإلعالمية

FG+M

142,32

رياضيات

FG+M

155,52

-التسويق

علوم تجريبية

FG+M

164,39

-المالية

إقتصاد وتصرف FG+(M+GEST)/2

-المحاسبة

التخصصات

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية والتجارية
بتونس
جامعة تونس

إدارة األعمالالتسويقالماليةالمحاسبة-التصرف في الموارد البشرية

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
جامعة منوبة

-إدارة األعمال

12318

التسويق-المالية

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بتونس
جامعة تونس المنار

معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج
جامعة قرطاج

-إدارة األعمال

13318

-إدارة األعمال

14318

التسويقالمالية-المحاسبة

المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات
بمنوبة -إدارة األعمال

جامعة منوبة

15318

الماليةالمحاسبة-التصرف في الموارد البشرية

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية
بتونس
التصرف في الموارد البشريةجامعة قرطاج

المعهد العالي للتصرف ببنزرت
جامعة قرطاج

إدارة أعمال منظمات اإلقتصاد االجتماعيوالتضامني

16318

-إدارة األعمال

20318

التسويقالماليةالمحاسبة-التصرف اللوجستي واإلنتاج

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بنابل
جامعة قرطاج

-إدارة األعمال

22318

التسويق-المالية

133

138,15

العلوم التقنية

FG+M

159,22

علوم اإلعالمية

FG+M

136,96

رياضيات

FG+M

180,18

علوم تجريبية

FG+M

188,36

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

165,02

العلوم التقنية

FG+M

183,33

علوم اإلعالمية

FG+M

163,76

رياضيات

FG+M

156,19

علوم تجريبية

FG+M

166,78

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

136,33

العلوم التقنية

FG+M

148,48

علوم اإلعالمية

FG+M

129,91

رياضيات

FG+M

135,62

علوم تجريبية

FG+M

154,45

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

128,37

العلوم التقنية

FG+M

139,66

علوم اإلعالمية

FG+M

118,18

رياضيات

FG+M

142,62

علوم تجريبية

FG+M

145,32

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

130,76

العلوم التقنية

FG+M

132,22

علوم اإلعالمية

FG+M

114,84

رياضيات

FG+M

126,56

علوم تجريبية

FG+M

136,09

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

116,17

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

الرمز

التخصصات
المحاسبة-التصرف في الموارد البشرية

المعهد العالى للتصرف بسوسة
جامعة سوسة

إدارة األعمالالتسويقالمالية-المحاسبة

معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة
جامعة سوسة

31318

التسويقالماليةالمحاسبة-التصرف اللوجستي واإلنتاج

المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة
جامعة سوسة

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بسوسة
جامعة سوسة

-المالية

32318

-المحاسبة

-إدارة األعمال

33318

التسويقالمالية-المحاسبة

المعهد العالي للموضة بالمنستير
جامعة المنستير

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بالمهدية
جامعة المنستير

34318

التسويق

-إدارة األعمال

36318

-التسويق

-المحاسبة

جامعة صفاقس

FG+M

109,84

FG+M

151,32

رياضيات
علوم تجريبية

FG+M

162,38

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

138,75

العلوم التقنية

FG+M

148,84

علوم اإلعالمية

FG+M

108,23

رياضيات

FG+M

165,77

علوم تجريبية

FG+M

178,03

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

151,93

العلوم التقنية

FG+M

161,39

علوم اإلعالمية

FG+M

111,09

رياضيات

FG+M

128,42

علوم تجريبية

FG+M

136,09

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

125,41

العلوم التقنية

FG+M

129,53

علوم اإلعالمية

FG+M

100,31

رياضيات

FG+M

123,81

علوم تجريبية

FG+M

136,73

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

116,56

العلوم التقنية

FG+M

135,22

علوم اإلعالمية

FG+M

100,54

رياضيات

FG+M

122,63

علوم تجريبية

FG+M

129,06

FG+(M+GEST)/2

110,81

العلوم التقنية

FG+M

122,63

علوم اإلعالمية

FG+M

98,62

رياضيات

FG+M

115,67

علوم تجريبية

FG+M

125,91

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

112,75

العلوم التقنية

FG+M

126,34

علوم اإلعالمية

FG+M

98,25

رياضيات

FG+M

119,44

FG+M

132,07

FG+(M+GEST)/2

107,45

إقتصاد وتصرف

-المالية

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بصفاقس

العلوم التقنية

FG+M

129,17

علوم اإلعالمية

30318

-إدارة األعمال

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

-إدارة األعمال

40318

-التسويق

علوم تجريبية
إقتصاد وتصرف

-المالية
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العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

FG+M

120,1

FG+M

86,9

رياضيات

FG+M

152,33

علوم تجريبية

FG+M

154,48

-المالية

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

134,41

-المحاسبة

علوم اإلعالمية

FG+M

85,65

العلوم التقنية

FG+M

142.56

رياضيات

FG+M

119,5

علوم تجريبية

FG+M

128,55

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

100,69

العلوم التقنية

FG+M

124,27

علوم اإلعالمية

FG+M

92,46

رياضيات

FG+M

161,44

علوم تجريبية

FG+M

169,46

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

122,1

العلوم التقنية

FG+M

145,6

علوم اإلعالمية

FG+M

92,42

رياضيات

FG+M

106,84

علوم تجريبية

FG+M

122,85

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

106,93

العلوم التقنية

FG+M

116,49

علوم اإلعالمية

FG+M

85,6

رياضيات

FG+M

88,30

علوم تجريبية

FG+M

118,37

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

76,45

العلوم التقنية

FG+M

122,33

علوم اإلعالمية

FG+M

-

الرمز

التخصصات

-المحاسبة

العلوم التقنية

التصرف في الموارد البشرية-التصرف اللوجستي واإلنتاج

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس -إدارة األعمال

جامعة صفاقس

علوم اإلعالمية

41318

-التسويق

-التصرف في الموارد البشرية

المعهد العالي الدارة االعمال بصفاقس
جامعة صفاقس

-إدارة األعمال

42318

التسويقالمالية-المحاسبة

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس
جامعة صفاقس

-التسويق

43318

الماليةالمحاسبة-التصرف في الموارد البشرية

المعهد العالي للتصرف بقابس
جامعة قابس

-إدارة األعمال

50318

التسويقالماليةالمحاسبة-التصرف اللوجستي واإلنتاج

المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة
جامعة قفصة

-إدارة األعمال

60318

التسويقالماليةالمحاسبةالتصرف في الموارد البشرية-التصرف اللوجستي واإلنتاج

المعهد العالي لإلعالمية و التصرف بالقيروان -إدارة األعمال

جامعة القيروان

70318

التسويقالمالية-المحاسبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف
بجندوبة
جامعة جندوبة

نوع البكالوريا

إدارة األعمالالتسويقالمالية-المحاسبة

80318
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رياضيات

FG+M

96,31

علوم تجريبية

FG+M

111,62

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

83,47

العلوم التقنية

FG+M

116,48

علوم اإلعالمية

FG+M

90,88

رياضيات

FG+M

91,84

علوم تجريبية

FG+M

116,59

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

99,19
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العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

االجازة في علوم
الشغل

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية
بتونس
جامعة قرطاج

 3سنوات )امد(

البكالوريوس في
إدارة األعمال

المعهد العالي لألعمال بتونس
جامعة تونس

 4سنوات
شعبة تتطلب اختبار
اإلجازة في إدارة
األعمال

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 3سنوات )امد(

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

التخصصات

الرمز

علوم الشغل

10347

-تكنولوجيا المعلومات

10377

-التسويق

رياضيات

FG+PH

111,72

علوم تجريبية

FG+PH

121,50

إقتصاد وتصرف

FG+HG

110,42

العلوم التقنية

FG+PH

108,55

علوم اإلعالمية

FG+PH

100,27

رياضيات

FG+Max((Ang-

المحاسبة-تحليل األعمال

علوم اإلعالمية

-التصرف الصناعي

10391

-النقل والخدمات اللوجستية

11391

النقل والخدمات اللوجستيةإدارة األعمال-النقل والخدمات اللوجستية

21391

-إدارة األعمال

-التصرف الصناعي

22391

-التصرف في الجودة ،الصحة ،السالمة والمحيط

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان -التصرف الصناعي

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

آداب

FG+HG

106,30

-المالية

-التصرف في الجودة ،الصحة ،السالمة والمحيط

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

علوم اإلعالمية

FG+M

86,02

إقتصاد وتصرف

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية -التصرف الصناعي

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

العلوم التقنية

FG+M

113,81

علوم تجريبية

-إدارة األعمال

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

24391

-التصرف في الجودة ،الصحة ،السالمة والمحيط
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)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

165,13
173,39
153,81
165,69

رياضيات

FG+M

155,90

علوم تجريبية

FG+M

160,44

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

130,21

العلوم التقنية

FG+M

153,83

علوم اإلعالمية

FG+M

132,70

رياضيات

FG+M

145,68

علوم تجريبية

FG+M

151,82

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

124,93

العلوم التقنية

FG+M

139,96

علوم اإلعالمية

FG+M

152,17

رياضيات

FG+M

130,55

علوم تجريبية

FG+M

131,81

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

120,25

العلوم التقنية

FG+M

129,21

علوم اإلعالمية

FG+M

127,28

رياضيات

FG+M

125,41

علوم تجريبية

FG+M

134,53

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

115,45

العلوم التقنية

FG+M

129,59

علوم اإلعالمية

FG+M

109,16

رياضيات

FG+M

104,06

علوم تجريبية

FG+M

121,14

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

104,56

العلوم التقنية

FG+M

134,15
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العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

الرمز

التخصصات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة إدارة األعمال

30391

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

التصرف الصناعي

36391

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس -التصرف الصناعي

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

40391

النقل والخدمات اللوجستيةالتصرف في الجودة ،الصحة ،السالمة والمحيط-إدارة األعمال

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة إدارة األعمال

54391

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

إدارة األعمال

55391

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

إدارة األعمال

56391

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

-التصرف الصناعي

60391

-إدارة األعمال

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان التصرف الصناعي

70391

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية
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نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

علوم اإلعالمية

FG+M

104,25

رياضيات

FG+M

128,99

علوم تجريبية

FG+M

153,28

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

122,91

العلوم التقنية

FG+M

149,99

علوم اإلعالمية

FG+M

130,78

رياضيات

FG+M

107,67

علوم تجريبية

FG+M

127,01

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

110,7

العلوم التقنية

FG+M

142,33

علوم اإلعالمية

FG+M

102,95

رياضيات

FG+M

117,57

علوم تجريبية

FG+M

124,54

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

98,01

العلوم التقنية

FG+M

139,98

علوم اإلعالمية

FG+M

116,65

رياضيات

FG+M

100,5

علوم تجريبية

FG+M

123,76

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

106,11

العلوم التقنية

FG+M

109,79

علوم اإلعالمية

FG+M

138,39

رياضيات

FG+M

134,15

علوم تجريبية

FG+M

110,07

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

72,33

العلوم التقنية

FG+M

120,65

علوم اإلعالمية

FG+M

94,51

رياضيات

FG+M

102,74

علوم تجريبية

FG+M

105,29

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

76,6

العلوم التقنية

FG+M

97,16

علوم اإلعالمية

FG+M

92,83

رياضيات

FG+M

88,9

علوم تجريبية

FG+M

116,65

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

72,43

العلوم التقنية

FG+M

132,19

علوم اإلعالمية

FG+M

127,09

رياضيات

FG+M

81,9

علوم تجريبية

FG+M

98,64

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

81,43
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العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقصرين
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

االجازة في
المحاسبة و
المالية

 3سنوات )امد(

التخصصات

الرمز

إدارة األعمال

73391

-التصرف الصناعي

82391

-إدارة األعمال

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

إدارة األعمال

86391

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

-تقنيات المحاسبة والمالية

10394

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

-المالية اإلسالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

تقنيات المحاسبة والمالية

21394

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

تقنيات المحاسبة والمالية

22394

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

تقنيات المحاسبة والمالية

24394
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صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

العلوم التقنية

FG+M

99,98

علوم اإلعالمية

FG+M

88,15

رياضيات

FG+M

97,13

علوم تجريبية

FG+M

111,52

نوع البكالوريا

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

83,58

العلوم التقنية

FG+M

105,78

علوم اإلعالمية

FG+M

98,77

رياضيات

FG+M

104,69

علوم تجريبية

FG+M

114,55

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

87,77

العلوم التقنية

FG+M

116,94

علوم اإلعالمية

FG+M

87,66

رياضيات

FG+M

93,39

علوم تجريبية

FG+M

109,86

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

77,54

العلوم التقنية

FG+M

122,48

علوم اإلعالمية

FG+M

88,94

رياضيات

FG+M

140,97

علوم تجريبية

FG+M

151,36

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

126,92

العلوم التقنية

FG+M

144,41

علوم اإلعالمية

FG+M

118,23

رياضيات

FG+M

124,37

علوم تجريبية

FG+M

129,96

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

124,95

العلوم التقنية

FG+M

132,49

علوم اإلعالمية

FG+M

112,85

رياضيات

FG+M

129,5

علوم تجريبية

FG+M

129,93

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

122,5

العلوم التقنية

FG+M

135,32

علوم اإلعالمية

FG+M

113,42

رياضيات

FG+M

123,95

علوم تجريبية

FG+M

118,33

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

111,98

العلوم التقنية

FG+M

117,57

علوم اإلعالمية

FG+M

104,62
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العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

تقنيات المحاسبة والمالية

34394

رياضيات

FG+M

110,11

علوم تجريبية

FG+M

124,50

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

111,82

العلوم التقنية

FG+M

134,83

علوم اإلعالمية

FG+M

86,78

تقنيات المحاسبة والمالية

36394

رياضيات

FG+M

138,23

علوم تجريبية

FG+M

124,64

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

121,03

العلوم التقنية

FG+M

154,06

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس تقنيات المحاسبة والمالية

40394

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر
هالل
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

التخصصات

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقابس
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

تقنيات المحاسبة والمالية

50394

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

تقنيات المحاسبة والمالية

55394

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

تقنيات المحاسبة والمالية

57394

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان تقنيات المحاسبة والمالية

70394

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقصرين
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

تقنيات المحاسبة والمالية
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73394

علوم اإلعالمية

FG+M

94,90

رياضيات

FG+M

123,95

علوم تجريبية

FG+M

128,37

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

99,89

العلوم التقنية

FG+M

112,39

علوم اإلعالمية

FG+M

102,1

رياضيات

FG+M

98,63

علوم تجريبية

FG+M

118,84

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

109,27

العلوم التقنية

FG+M

123,24

علوم اإلعالمية

FG+M

95,15

رياضيات

FG+M

123,17

علوم تجريبية

FG+M

108,00

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

78,94

العلوم التقنية

FG+M

129,14

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

96,02

علوم تجريبية

FG+M

119,58

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

89,67

العلوم التقنية

FG+M

107,98

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

108

علوم تجريبية

FG+M

108,43

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

94,65

العلوم التقنية

FG+M

106,59

علوم اإلعالمية

FG+M

111,78

رياضيات

FG+M

81,44

علوم تجريبية

FG+M

112,01

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

81,84

العلوم التقنية

FG+M

106,81

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

االجازة في التجارة
والتوزيع

المؤسسة والجامعة

الرمز

التخصصات

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

تقنيات المحاسبة والمالية

80394

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

تقنيات المحاسبة والمالية

82394

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

تقنيات المحاسبة والمالية

86394

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

-تقنيات البيع

10396

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

 3سنوات )امد(

التسويق الرقمي-تقنيات التجارة الدولية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

التسويق الرقمي

21396

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

التسويق الرقمي

22396

-تقنيات البيع

34396

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر
هالل
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

-التسويق الرقمي
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نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

97,29

علوم تجريبية

FG+M

123,36

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

97,91

العلوم التقنية

FG+M

112,25

علوم اإلعالمية

FG+M

97,34

رياضيات

FG+M

102,38

علوم تجريبية

FG+M

118,82

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

89,25

العلوم التقنية

FG+M

102,00

علوم اإلعالمية

FG+M

99,31

رياضيات

FG+M

88,59

علوم تجريبية

FG+M

92,43

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

76,49

العلوم التقنية

FG+M

110,65

علوم اإلعالمية

FG+M

107,03

رياضيات

FG+M

143,53

علوم تجريبية

FG+M

143,17

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

125,12

العلوم التقنية

FG+M

154,35

علوم اإلعالمية

FG+M

144,62

رياضيات

FG+M

123,79

علوم تجريبية

FG+M

129,73

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

120,26

العلوم التقنية

FG+M

126,29

علوم اإلعالمية

FG+M

108,8

رياضيات

FG+M

133,73

علوم تجريبية

FG+M

150,17

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

119,51

العلوم التقنية

FG+M

145,70

علوم اإلعالمية

FG+M

141,46

رياضيات

FG+M

112,39

علوم تجريبية

FG+M

121,28

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

104,53

العلوم التقنية

FG+M

128,5

علوم اإلعالمية

FG+M

97,18

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
اإلجازة  /الشعبة

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021
107,86
116,85

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

نوع البكالوريا

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

تقنيات البيع

36396

رياضيات

FG+M

علوم تجريبية

FG+M

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

106,83

العلوم التقنية

FG+M

119,64

علوم اإلعالمية

FG+M

95,96

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

تقنيات البيع

40396

113,53

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

التسويق الرقمي

54396

رياضيات

FG+M

علوم تجريبية

FG+M

117,06

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

87,63

العلوم التقنية

FG+M

123,3

علوم اإلعالمية

FG+M

84,45

رياضيات

FG+M

104,00

علوم تجريبية

FG+M

123,26

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

95,18

العلوم التقنية

FG+M

126,17

FG+M

102,37

رياضيات

FG+M

99,58

علوم تجريبية

FG+M

98,81

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

79,85

العلوم التقنية

FG+M

127,43

علوم اإلعالمية

FG+M

91,47

رياضيات

FG+M

91,21

علوم تجريبية

FG+M

108,21

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

90,52

العلوم التقنية

FG+M

102,97

علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان تقنيات البيع

70396

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

-تقنيات البيع

80396

-التسويق الرقمي

تقنيات البيع

86396

علوم اإلعالمية

FG+M

86,65

رياضيات

FG+M

138,21

علوم تجريبية

FG+M

90,71

إقتصاد وتصرف

FG+(M+GEST)/2

77,23

العلوم التقنية

FG+M

111,28

علوم اإلعالمية

FG+M

107,03

إذا قمت بتعمير عدد اختيارات أقل من  06فلن تقوم المنظومة اإلعالمية للتوجيه الجامعي بتسجيل اختياراتك.
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

االجازة في علوم
الجيوماتيك والتطبيقات

كلية العلوم بتونس

-الجيوماتيك المطبقة على علوم األرض

 3سنوات )امد(

جامعة تونس المنار

الجيوماتيك المطبقة على التعمير والتهيئةالترابية

كلية العلوم بقفصة

الجيوماتيك المطبقة على علوم األرض

التخصصات

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

10168

رياضيات

FG+(M+Info)/2

114,38

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

114,86

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

117,30

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

116,10

رياضيات

FG+(M+Info)/2

109,25

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

82,22

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

84,63

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

-

رياضيات

FG+(M+Info)/2

181,59

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

180,13

60168

جامعة قفصة

اإلجازة في إعالمية
التـصـرف

المعهد العالي للتصرف بتونس

 3سنوات )امد(

جامعة تونس

-ذكاء األعمال

10311

-الخدمات اإللكترونية في األعمال

إقتصاد

-نظم معلومات في األعمال

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية
والتجارية بتونس
جامعة تونس

FG+(M+Info)/2

157,09

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

183,94

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

168,55

رياضيات

FG+(M+Info)/2

173,38

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

165,03

FG+(M+Info)/2

141,17

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

166,70

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

145,71

رياضيات

FG+(M+Info)/2

175,21

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

165,31

وتصرف

الخدمات اإللكترونية في األعمال

11311

-ذكاء األعمال

12311

إقتصاد
وتصرف

المدرسة العليا لإلقتصاد الرقمي بمنوبة
جامعة منوبة

-الخدمات اإللكترونية في األعمال

إقتصاد

-نظم معلومات في األعمال

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بتونس ذكاء األعمال

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

172,79

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

152,62

رياضيات

FG+(M+Info)/2

165,25

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

156,13

وتصرف

13311

جامعة تونس المنار

FG+(M+Info)/2

140,37

إقتصاد
FG+(M+Info)/2

136,95

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

170,99

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

146,52

وتصرف
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج

التخصصات

ذكاء األعمال

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

14311

رياضيات

FG+(M+Info)/2

213,59

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

190,34

FG+(M+Info)/2

170,91

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

204,11

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

179,91

رياضيات

FG+(M+Info)/2

164,8

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

147,88

جامعة قرطاج

إقتصاد
وتصرف

المعهد العالي للتصرف ببنزرت

ذكاء األعمال

20311

جامعة قرطاج

إقتصاد
FG+(M+Info)/2

130,66

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

172,64

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

130,97

رياضيات

FG+(M+Info)/2

142,51

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

130,44

وتصرف

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بنابل
جامعة قرطاج

-ذكاء األعمال

22311

-الخدمات اإللكترونية في األعمال

إقتصاد

-نظم معلومات في األعمال

المعهد العالى للتصرف بسوسة

ذكاء األعمال

FG+(M+Info)/2

114,65

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

142,67

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

118,74

رياضيات

FG+(M+Info)/2

164,82

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

156,56

وتصرف

30311

جامعة سوسة

إقتصاد
FG+(M+Info)/2

143,82

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

166,93

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

121,32

رياضيات

FG+(M+Info)/2

136,22

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

130,46

وتصرف

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بالمهدية
جامعة المنستير

-الخدمات اإللكترونية في األعمال

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

-ذكاء األعمال

-ذكاء األعمال

36311

إقتصاد
FG+(M+Info)/2

121,32

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

154,44

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

115,26

رياضيات

FG+(M+Info)/2

145,76

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

137,36

FG+(M+Info)/2

131,13

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

175,61

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

124,73

وتصرف

جامعة المنستير

37311

-الخدمات اإللكترونية في األعمال

إقتصاد
وتصرف
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

نظم معلومات في األعمال

40311

رياضيات

FG+(M+Info)/2

134,2

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

121,81

FG+(M+Info)/2

103,49

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

140,68

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

95,25

الخدمات اإللكترونية في األعمال

41311

رياضيات

FG+(M+Info)/2

143,49

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

124,81

المؤسسة والجامعة

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بصفاقس
جامعة صفاقس

التخصصات

إقتصاد
وتصرف

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس
جامعة صفاقس

إقتصاد
FG+(M+Info)/2

124,56

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

140,52

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

93,74

رياضيات

FG+(M+Info)/2

124,49

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

116,59

وتصرف

المعهد العالي الدارة االعمال بصفاقس
جامعة صفاقس

-ذكاء األعمال

42311

-الخدمات اإللكترونية في األعمال

إقتصاد
FG+(M+Info)/2

89,94

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

134,4

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

93,31

رياضيات

FG+(M+Info)/2

140,4

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

122,3

FG+(M+Info)/2

115,43

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

153,5

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

102,96

رياضيات

FG+(M+Info)/2

113,83

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

107,53

وتصرف

المعهد العالي للتصرف الصناعي
بصفاقس
جامعة صفاقس

ذكاء األعمال

44311

-الخدمات اإللكترونية في األعمال

50311

إقتصاد
وتصرف

المعهد العالي للتصرف بقابس
جامعة قابس

-نظم معلومات في األعمال

المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

نظم معلومات في األعمال

إقتصاد
FG+(M+Info)/2

96,37

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

130,3

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

87,11

رياضيات

FG+(M+Info)/2

118,38

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

103,4

وتصرف

جامعة قفصة

60311

إقتصاد
وتصرف
العلوم التقنية
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FG+(M+Info)/2

85,62

FG+(M+Info)/2

121,73
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي لإلعالمية و التصرف
بالقيروان
جامعة القيروان

التخصصات

الرمز

ذكاء األعمال

70311

-ذكاء األعمال

80311

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

80,99

رياضيات

FG+(M+Info)/2

139,37

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

117,77

FG+(M+Info)/2

84,28

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

147,88

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

91,07

رياضيات

FG+(M+Info)/2

109,88

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

114,61

إقتصاد
وتصرف

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية
والتصرف بجندوبة
جامعة جندوبة

-الخدمات اإللكترونية في األعمال

إقتصاد

-نظم معلومات في األعمال

اإلجازة في التصرف في
تكنولوجيات المعلومات
واالتصال

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في
المواصالت بتونس

 3سنوات )امد(

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

اإلجازة في الكيمياء

التصرف في تكنولوجيات المعلومات
واإلتصاالت

FG+(M+Info)/2

82,08

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

125,31

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

93,03

رياضيات

FG+Inf

150,03

علوم تجريبية

FG+Inf

147,72

وتصرف

10360

إقتصاد
FG+Inf

135,72

علوم اإلعالمية

FG+Algo

140,04

كلية العلوم بتونس

-كيمياء المواد

رياضيات

FG+(M+SP)/2

96,66

جامعة تونس المنار

-بحث

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

107,19

الكيمياء الدقيقة-التحاليل الفيزيائية-كيميائية

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

135,18

رياضيات

FG+(M+SP)/2

86,13

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

76,53

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

112,49

رياضيات

FG+(M+SP)/2

76,83

-الكيمياء الدقيقة

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

92,42

-الكيمياء الصناعية

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

106,95

رياضيات

FG+(M+SP)/2

81,27

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

95,61

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

120,54

رياضيات

FG+(M+SP)/2

81,96

وتصرف

 3سنوات )امد(
المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة
ببرج السدرية
جامعة قرطاج
كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

10501

كيمياء البيئة

11501

-بحث

20501

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام
سوسة
رسكلة و تثمين النفاياتجامعة سوسة
-بحث

كلية العلوم بالمنستير

-كيمياء المواد

30501

34501
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

-بحث

FG+(M+SP)/2

98,81

الكيمياء الطبية والمواد الطبيعية-كيمياء الماء والبيئة

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

129,42

رياضيات

FG+(M+SP)/2

88,88

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

79,91

المؤسسة والجامعة

جامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

التخصصات

الرمز

نوع البكالوريا
علوم تجريبية

-بحث

40501

مواد التجميل والروائح والعطوراللف والتغليفالمواد البوليميرية)(polymères-مواد البناء والخزف والبلور

كلية العلوم بقابس

-كيمياء المواد

جامعة قابس

-بحث

كلية العلوم بقفصة

بحث

50501

60501

جامعة قفصة
اإلجازة في الفيزياء و
الكيمياء

كلية العلوم بتونس

فيزياء وكيمياء

10502

جامعة تونس المنار

 3سنوات )امد(
المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة
ببرج السدرية
جامعة قرطاج

كلية العلوم ببنزرت

فيزياء وكيمياء

11502

فيزياء وكيمياء

20502

جامعة قرطاج
كلية العلوم بالمنستير

فيزياء وكيمياء

34502

جامعة المنستير
كلية العلوم بصفاقس

فيزياء وكيمياء

40502

جامعة صفاقس
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العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

110,48

رياضيات

FG+(M+SP)/2

85,87

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

74,75

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

92,21

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

91,61

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

98,51

رياضيات

FG+(M+SP)/2

117,88

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

101,88

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

153,40

رياضيات

FG+(M+SP)/2

102,07

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82,89

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

98,09

رياضيات

FG+(M+SP)/2

75,14

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

87,05

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

122,12

رياضيات

FG+(M+SP)/2

91,93

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

101,84

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

134,15

رياضيات

FG+(M+SP)/2

102,36

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

85,16

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

106,42
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد

التخصصات

فيزياء وكيمياء

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

75502

رياضيات

FG+(M+SP)/2

96,07

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82,98

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

107,03

رياضيات

FG+(M+SP)/2

96,39

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

81,93

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

124,42

رياضيات

FG+(M+SP)/2

97,96

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

78,12

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

148,36

رياضيات

FG+(M+SP)/2

86,57

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

104,16

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

121,02

رياضيات

FG+(M+SP)/2

87,68

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

76,01

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

105,60

رياضيات

FG+(M+SP)/2

85,03

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

81,12

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

101,72

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

81,12

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

92,58

رياضيات

FG+(M+SP)/2

90,88

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

96,41

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

92,52

رياضيات

FG+(M+SP)/2

103,95

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

108,85

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

112,64

رياضيات

FG+(M+SP)/2

91,28

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

96,66

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

103,67

رياضيات

FG+(M+SP)/2

97,84

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

112,56

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

120,56

رياضيات

FG+(M+SP)/2

79,82

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

جامعة القيروان
اإلجازة في الفيزياء

كلية العلوم بتونس

-الفيزياء

جامعة تونس المنار

-الفيزياء الرقمية

10503

 3سنوات )امد(
كلية العلوم ببنزرت

فيزياء اإلستشعار

20503

جامعة قرطاج
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام
سوسة
جامعة سوسة
كلية العلوم بالمنستير

الفيزياء

30503

الفيزياء

34503

جامعة المنستير
كلية العلوم بصفاقس

الفيزياء

40503

جامعة صفاقس
كلية العلوم بقابس

الفيزياء

50503

جامعة قابس
كلية العلوم بقفصة

الفيزياء

60503

جامعة قفصة
اإلجازة في الفيزياء و
الطاقة

كلية العلوم بتونس

 3سنوات )امد(

جامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت

الفيزياء والطاقة

10504

الفيزياء والطاقة

20504

جامعة قرطاج
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام
سوسة
جامعة سوسة
كلية العلوم بالمنستير

الطاقة المتجددة

30504

الفيزياء والطاقة

34504

جامعة المنستير
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

99,92

رياضيات

FG+(M+SP)/2

97,9

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

86,01

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

94,49

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

92,24

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

81,12

رياضيات

FG+M

126,86

علوم تجريبية

FG+M

122,60

العلوم التقنية

FG+M

133,52

علوم اإلعالمية

FG+M

162,01

رياضيات

FG+M

78,43

علوم تجريبية

FG+M

79,16

العلوم التقنية

FG+M

104,52

علوم اإلعالمية

FG+M

112,82

رياضيات

FG+M

92,60

علوم تجريبية

FG+M

87,58

العلوم التقنية

FG+M

104,52

علوم اإلعالمية

FG+M

90,85

رياضيات

FG+M

86,70

علوم تجريبية

FG+M

85,36

العلوم التقنية

FG+M

105,21

علوم اإلعالمية

FG+M

98,36

رياضيات

FG+M

90,25

-األكتوارية ) (Actuarielleوالتأمين

علوم تجريبية

FG+M

84,16

-النمذجة و المحاكاة

العلوم التقنية

FG+M

96,24

علوم اإلعالمية

FG+M

89,5

رياضيات

FG+M

86,60

علوم تجريبية

FG+M

92,25

العلوم التقنية

FG+M

84,75

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+M

102,52

علوم تجريبية

FG+M

85,85

العلوم التقنية

FG+M

87,59

علوم اإلعالمية

FG+M

86,22

المؤسسة والجامعة

كلية العلوم بصفاقس

التخصصات

النظم الطاقية

الرمز

40504

جامعة صفاقس
كلية العلوم بقفصة

الفيزياء والطاقة

60504

جامعة قفصة
االٍجازة في الرياضيات
التطبيقية

كلية العلوم بتونس

علم البيانات

10505

جامعة تونس المنار

 3سنوات )امد(
المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة
ببرج السدرية
جامعة قرطاج

كلية العلوم بالمنستير

اإلحصاء البيني

11505

الرياضيات التطبيقية

34505

جامعة المنستير

المعهد العالي لإلعالمية و الرياضيات
بالمنستير
جامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

الرياضيات التطبيقية

35505

-الرياضيات التطبيقية

40505

التحسين والبحث في العملياتكلية العلوم بقفصة

الرياضيات المالية

60505

جامعة قفصة

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية
واإلعالمية بالقيروان
جامعة القيروان

الرياضيات التطبيقية

70505
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في الرياضيات

كلية العلوم بتونس

التخصصات

الرياضيات واإلعالمية

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

10507

رياضيات

FG+M

85,87

علوم تجريبية

FG+M

115,81

العلوم التقنية

FG+M

147,61

علوم اإلعالمية

FG+M

142,34

رياضيات

FG+M

76,36

علوم تجريبية

FG+M

86,08

العلوم التقنية

FG+M

157,07

علوم اإلعالمية

FG+M

104,62

رياضيات

FG+M

83,20

علوم تجريبية

FG+M

112,97

العلوم التقنية

FG+M

136,41

علوم اإلعالمية

FG+M

111,95

رياضيات

FG+M

84,2

علوم تجريبية

FG+M

98,17

العلوم التقنية

FG+M

136,81

علوم اإلعالمية

FG+M

125,81

رياضيات

FG+M

89,67

علوم تجريبية

FG+M

93,60

العلوم التقنية

FG+M

136,22

علوم اإلعالمية

FG+M

85,29

رياضيات

FG+M

87,66

علوم تجريبية

FG+M

90,02

العلوم التقنية

FG+M

95,28

علوم اإلعالمية

FG+M

95,96

رياضيات

FG+M

-

علوم تجريبية

FG+M

75,80

العلوم التقنية

FG+M

135,92

علوم اإلعالمية

FG+M

-

رياضيات

FG+SVT

109,76

علوم تجريبية

FG+SVT

114,29

رياضيات

FG+SVT

111,28

علوم تجريبية

FG+SVT

124,74

رياضيات

FG+SVT

106,65

علوم تجريبية

FG+SVT

111,58

رياضيات

FG+SVT

98,05

علوم تجريبية

FG+SVT

113,79

جامعة تونس المنار

 3سنوات )امد(
كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

-الرياضيات

20507

-الرياضيات واإلعالمية

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام
سوسة
الرياضيات واإلعالميةجامعة سوسة
-الرياضيات

كلية العلوم بالمنستير

الرياضيات

30507

34507

جامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس

الرياضيات

40507

جامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس

كلية العلوم بقفصة

-الرياضيات

50507

-الرياضيات واإلعالمية

الرياضيات

60507

جامعة قفصة

اإلجازة في علوم األحياء

 3سنوات )امد(

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت البيولوجيا الجزيئية والخلوية

10509

جامعة منوبة
كلية العلوم بتونس

-البيولوجيا الجزيئية والخلوية

جامعة تونس المنار

-بيولوجيا المجموعات واألنظمة

كلية العلوم ببنزرت

البيولوجيا الجزيئية والخلوية

11509

20509

جامعة قرطاج
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

البيولوجيا الجزيئية والخلوية

جامعة المنستير
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

40509

رياضيات

FG+SVT

89,42

علوم تجريبية

FG+SVT

105,3

رياضيات

FG+SVT

101,17

علوم تجريبية

FG+SVT

97,47

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

78,74

رياضيات

FG+SVT

141,1

علوم تجريبية

FG+SVT

97,69

رياضيات

FG+SVT

101,30

علوم تجريبية

FG+SVT

104,56

العلوم التقنية

FG+SP

108,94

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

-

العلوم التقنية

FG+SP

-

رياضيات

FG+SVT

104,50

علوم تجريبية

FG+SVT

85,04

العلوم التقنية

FG+SP

89,07

رياضيات

FG+SVT

122,66

علوم تجريبية

FG+SVT

80,96

العلوم التقنية

FG+SP

96,38

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

90,44

العلوم التقنية

FG+SP

87,06

رياضيات

FG+SVT

-

-هندسة التنقيب

علوم تجريبية

FG+SVT

88,96

-الموارد الجيولوجية الطاقية

العلوم التقنية

FG+SP

85,19

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

91,41

العلوم التقنية

FG+SP

90,49

رياضيات

FG+SVT

115,42

علوم تجريبية

FG+SVT

103,30

المؤسسة والجامعة

كلية العلوم بصفاقس

التخصصات

البيولوجيا الجزيئية والخلوية

جامعة صفاقس
كلية العلوم بقابس

البيولوجيا الجزيئية والخلوية

50509

جامعة قابس
كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

-البيولوجيا الجزيئية والخلوية

60509

بيولوجيا المجموعات واألنظمةالبيولوجيا الجزيئية والخلوية

84509

جامعة جندوبة
اإلجازة في علوم األرض

 3سنوات )امد(

كلية العلوم بتونس

-علوم وتقنيات الجيولوجيا

جامعة تونس المنار

-جيولوجيا األشغال الكبرى والمنشآت

الموارد الجيولوجية والمحيطالموارد الجيولوجية الطاقيةالمعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة المياه والبيئة
ببرج السدرية
جامعة قرطاج

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج
كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس
المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه
بقابس
جامعة قابس
كلية العلوم بقفصة

-علوم وتقنيات الجيولوجيا

10510

13510

20510

الموارد الجيولوجية والمحيط-علوم وتقنيات الجيولوجيا

40510

جيولوجيا األشغال الكبرى والمنشآتالموارد الجيولوجية والمحيطعلوم المياه-علوم وتقنيات الجيولوجيا

50510

الموارد الجيولوجية والمحيط-هندسة المياه

51510

علوم وتقنيات الجيولوجيا

60510

جامعة قفصة
اإلجازة في علوم األحياء و
المحيط

كلية العلوم بتونس

-التصرف وتثمين الموارد البيولوجية

جامعة تونس المنار

150
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

 3سنوات )امد(

المؤسسة والجامعة

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

11512

رياضيات

FG+SVT

114,29

علوم تجريبية

FG+SVT

80,94

رياضيات

FG+SVT

102,26

علوم تجريبية

FG+SVT

78,97

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

80,2

رياضيات

FG+SVT

102,83

علوم تجريبية

FG+SVT

86,09

رياضيات

FG+SVT

84,91

علوم تجريبية

FG+SVT

95,19

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

88,61

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

89,53

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

105,23

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

77,73

رياضيات

FG+SVT

112,08

علوم تجريبية

FG+SVT

132,93

رياضيات

FG+SVT

130,07

علوم تجريبية

FG+SVT

120,32

رياضيات

FG+SVT

120,29

علوم تجريبية

FG+SVT

113,49

رياضيات

FG+SVT

105,01

علوم تجريبية

FG+SVT

100,79

رياضيات

FG+SVT

-

علوم تجريبية

FG+SVT

80,09

رياضيات

FG+(M+SP)/2

95,78

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

107,35

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

125,10

رياضيات

FG+(M+Info)/2

164,94

-اإلعالمية الدقيقة واآلالت المحمولة

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

153,79

-اإلعالمية والوسائط المتعددة

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

170,52

التخصصات

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية
بتونس
إدارة الجودة وسالمة المحيطجامعة تونس المنار
معالجة وتثمين النفاياتالمعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة
حماية وتكنولوجيات المحيط
ببرج السدرية
جامعة قرطاج

-التصرف وتثمين الموارد البيولوجية

كلية العلوم ببنزرت

المراقبة البيولوجية للنظم اإليكولوجية

12512

20512

جامعة قرطاج
كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

-البيولوجيا البحرية

40512

علم البيئة والمحيط البريمعالجة وتثمين النفايات

41512

جامعة صفاقس
كلية العلوم بقابس

حماية وتكنولوجيات المحيط

50512

جامعة قابس
المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين حماية وتكنولوجيات المحيط

54512

جامعة قابس
كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد

علوم االحياء و المحيط

75512

جامعة القيروان
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

التصرف وتثمين الموارد البيولوجية

84512

جامعة جندوبة
اإلجازة في علوم الحياة و
األرض

كلية العلوم بتونس

 3سنوات )امد(

جامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت

علوم الحياة و األرض

10513

علوم الحياة و األرض

20513

جامعة قرطاج
كلية العلوم بصفاقس

علوم الحياة و األرض

40513

جامعة صفاقس
كلية العلوم بقابس

علوم الحياة و األرض

50513

جامعة قابس
كلية العلوم بقفصة

علوم الحياة و األرض

60513

جامعة قفصة
اإلجازة في الكيمياء  -علم
األحياء

كلية العلوم بتونس

 3سنوات )امد(

جامعة تونس المنار

اإلجازة في علوم اإلعالمية

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

 3سنوات )امد(

جامعة منوبة

الكيمياء  -علم األحياء

10514

-علوم وتحليل البيانات الضخمة

151
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دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي لالعالمية

التخصصات

-هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

جامعة تونس المنار

-اإلعالمية والوسائط المتعددة

كلية العلوم بتونس

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

الرمز

11523

12523

جامعة تونس المنار

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات
واإلتصال ببرج السدرية
جامعة قرطاج

كلية العلوم ببنزرت

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

13523

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

20523

جامعة قرطاج

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بماطر
جامعة قرطاج

المعهد العالي لالعالمية و تقنيات
االتصال بحمام سوسة
جامعة سوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام
سوسة
جامعة سوسة

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

21523

اإلعالمية والوسائط المتعددة

30523

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

31523

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

32523

152

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

173,37

رياضيات

FG+(M+Info)/2

182,38

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

181,49

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

195,93

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

188,49

رياضيات

FG+(M+Info)/2

173,56

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

168,8

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

181,43

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

180,34

رياضيات

FG+(M+Info)/2

158,7

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

149,12

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

163,72

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

168,33

رياضيات

FG+(M+Info)/2

146,2

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

136,61

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

156,5

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

148,19

رياضيات

FG+(M+Info)/2

128,64

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

117,43

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

143,51

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

129,52

رياضيات

FG+(M+Info)/2

138,98

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

140,23

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

165,35

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

128,55

رياضيات

FG+(M+Info)/2

163,78

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

164,25

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

180,23

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

168,3

رياضيات

FG+(M+Info)/2

145,89

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

149
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

كلية العلوم بالمنستير

التخصصات

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

الرمز

34523

جامعة المنستير

المعهد العالي لإلعالمية و الرياضيات
بالمنستير
جامعة المنستير

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية
جامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

35523

-هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

36523

-اإلعالمية والوسائط المتعددة

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

40523

جامعة صفاقس

المعهد العالي لالعالمية و الملتميديا
بصفاقس
جامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس

-علوم وتحليل البيانات الضخمة

41523

-اإلعالمية والوسائط المتعددة

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

50523

جامعة قابس

المعهد العالي لإلعالمية و الملتيميديا
بقابس
جامعة قابس

المعهد العالي لإلعالمية بمدنين
جامعة قابس

اإلعالمية والوسائط المتعددة

51523

-هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

54523

-اإلعالمية والوسائط المتعددة

153

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

172,11

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

138,2

رياضيات

FG+(M+Info)/2

139,39

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

129,94

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

160,75

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

131,49

رياضيات

FG+(M+Info)/2

151,14

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

144,4

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

168,32

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

156,4

رياضيات

FG+(M+Info)/2

142,39

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

134,17

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

159,1

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

142,59

رياضيات

FG+(M+Info)/2

128,09

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

118,24

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

142,52

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

115,77

رياضيات

FG+(M+Info)/2

117,61

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

109,04

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

142,62

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

100,19

رياضيات

FG+(M+Info)/2

99,03

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

92,21

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

124,83

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

92,52

رياضيات

FG+(M+Info)/2

84,71

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

82,43

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

120,64

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

78,23

رياضيات

FG+(M+Info)/2

90,36

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

82,14

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

103,45

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

82,52
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة

المعهد العالي لإلعالمية و التصرف
بالقيروان
جامعة القيروان

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية
واإلعالمية بالقيروان
جامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بالقصرين
جامعة القيروان

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد

التخصصات

-هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

60523

رياضيات

FG+(M+Info)/2

88,96

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

77,56

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

108,17

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

82,02

رياضيات

FG+(M+Info)/2

102,85

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

102,82

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

134,48

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

92,59

رياضيات

FG+(M+Info)/2

82,6

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

80,3

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

118,37

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

81,82

رياضيات

FG+(M+Info)/2

87,81

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

92,18

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

103,26

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

79,39

رياضيات

FG+(M+Info)/2

92,19

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

90,39

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

103,76

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

83,56

رياضيات

FG+(M+Info)/2

98,28

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

84,14

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

118,54

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

93,49

رياضيات

FG+(M+Info)/2

108,29

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

95,46

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

125,26

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

106,07

رياضيات

FG+(M+Info)/2

162,39

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

152,52

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

171,25

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

166,48

-اإلعالمية والوسائط المتعددة

-هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

70523

-اإلعالمية والوسائط المتعددة

اإلعالمية والوسائط المتعددة

71523

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

73523

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

75523

جامعة القيروان

المعهد العالي لإلعالمية بالكاف
جامعة جندوبة

المعهد العالي للغات التطبيقية و االعالمية
بباجة
جامعة جندوبة

اإلجازة في هندسة نظم
اإلعالمية

كلية العلوم بتونس

-هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

82523

-اإلعالمية والوسائط المتعددة

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

84523

النظم المحمولة وأنترنات األشياء

10524

جامعة تونس المنار

 3سنوات )امد(
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي لالعالمية

التخصصات

هندسة الشبكات والنظم

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

11524

رياضيات

FG+(M+Info)/2

172,62

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

170,48

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

181,31

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

174,05

رياضيات

FG+(M+Info)/2

147,42

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

138,21

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

153,44

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

148,01

رياضيات

FG+(M+Info)/2

132,19

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

123,94

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

151,06

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

128,65

رياضيات

FG+(M+Info)/2

117,73

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

110,24

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

136,86

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

112,45

رياضيات

FG+(M+Info)/2

137,13

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

132,76

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

163,00

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

128,18

رياضيات

FG+(M+Info)/2

155,11

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

143,08

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

177,87

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

131,62

رياضيات

FG+(M+Info)/2

133,47

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

127,61

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

153,23

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

129,43

رياضيات

FG+(M+Info)/2

115,39

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

108,09

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

142,34

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

101,89

رياضيات

FG+(M+Info)/2

101,96

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

83,6

جامعة تونس المنار

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات
واإلتصال ببرج السدرية
جامعة قرطاج

كلية العلوم ببنزرت

-النظم المحمولة وأنترنات األشياء

12524

-هندسة الشبكات والنظم

النظم المحمولة وأنترنات األشياء

20524

جامعة قرطاج

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بماطر
جامعة قرطاج

المعهد العالي لالعالمية و تقنيات
االتصال بحمام سوسة
جامعة سوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية
جامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس

-النظم المحمولة وأنترنات األشياء

21524

-هندسة الشبكات والنظم

النظم المحمولة وأنترنات األشياء

30524

النظم المحمولة وأنترنات األشياء

31524

-النظم المحمولة وأنترنات األشياء

36524

-هندسة الشبكات والنظم

-النظم المحمولة وأنترنات األشياء

جامعة صفاقس

-هندسة الشبكات والنظم

كلية العلوم بقابس

هندسة الشبكات والنظم

جامعة قابس
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40524

50524

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي لإلعالمية و الملتيميديا
بقابس
جامعة قابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بقفصة
جامعة قفصة

المعهد العالي لإلعالمية و التصرف
بالقيروان
جامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بالقيروان
جامعة القيروان

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية
واإلعالمية بالقيروان
جامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بالقصرين
جامعة القيروان

المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

117,96

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

77,77

رياضيات

FG+(M+Info)/2

81,53

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

81,64

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

120,71

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

79,99

رياضيات

FG+(M+Info)/2

104,88

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

77,38

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

113,39

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

82,52

رياضيات

FG+(M+Info)/2

98,93

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

95,59

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

131,70

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

84,13

رياضيات

FG+(M+Info)/2

85,43

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

81,35

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

122,23

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

79,34

رياضيات

FG+(M+Info)/2

80,20

-هندسة الشبكات والنظم

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

84,37

-اإللكترونيات والبصريات لألنظمة المحمولة

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

120,29

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

85,14

رياضيات

FG+(M+Info)/2

97,12

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

90,29

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

93,71

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

87,56

رياضيات

FG+(M+Info)/2

85,48

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

79,59

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

109,93

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

81,13

رياضيات

FG+(M+SP)/2

93,82

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

91,15

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

110,08

التخصصات

الرمز

النظم المحمولة وأنترنات األشياء

51524

-النظم المحمولة وأنترنات األشياء

60524

-هندسة الشبكات والنظم

النظم المحمولة وأنترنات األشياء

70524

النظم المحمولة وأنترنات األشياء

71524

-النظم المحمولة وأنترنات األشياء

72524

النظم المحمولة وأنترنات األشياء

73524

هندسة الشبكات والنظم

82524

جامعة جندوبة

اإلجازة في القياسات
واألدواتية

كلية العلوم بالمنستير

 3سنوات )امد(

جامعة المنستير

القياسات واألدواتية

34550
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دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

التخصصات

األداوتية البيوطبية

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

40550

رياضيات

FG+(M+SP)/2

92,27

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

112,3

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

120,14

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

77,94

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

82,05

رياضيات

FG+(M+SP)/2

93,45

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

83,47

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

107,00

رياضيات

FG+(M+SP)/2

79,03

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82,07

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

110,47

رياضيات

FG+(M+SP)/2

101,68

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

88,9

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

100,13

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

80,96

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

84,58

رياضيات

FG+(M+Info)/2

162,38

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

143,18

جامعة صفاقس
كلية العلوم بقابس

القياسات واألدواتية

50550

جامعة قابس
اإلجازة في فيزياء المواد

كلية العلوم ببنزرت

المواد المركبة والمتقدمة

20551

جامعة قرطاج

 3سنوات )امد(
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بالمهدية
جامعة المنستير
كلية العلوم بصفاقس

-فيزياء المواد

36551

فيزياء المواد

40551

جامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس

فيزياء المواد

50551

جامعة قابس
اإلجازة في تكنولوجيات
اإلعالمية

 3سنوات )امد(

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
برادس
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

-الشبكات والخدمات اإلعالمية

10566

-تطوير أنظمة المعلومات

إقتصاد

-األنظمة المحمولة والجوالة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالشرقية
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

-الشبكات والخدمات اإلعالمية

11566

تطوير أنظمة المعلومات-األنظمة المحمولة والجوالة

157

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

158,25

رياضيات

FG+(M+Info)/2

166,65

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

143,22

إقتصاد

-األنظمة المحمولة والجوالة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
ببنزرت
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

156,76

وتصرف

-تطوير أنظمة المعلومات

-الشبكات والخدمات اإلعالمية

FG+(M+Info)/2

127,00

FG+(M+Info)/2

129,59

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

154,41

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

157,24

رياضيات

FG+(M+Info)/2

150,4

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

125,09

وتصرف

21566

إقتصاد
وتصرف

FG+(M+Info)/2

113,26

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل -الشبكات والخدمات اإلعالمية
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

الرمز

22566

-الملتيميديا وتطوير الواب

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

136,38

رياضيات

FG+(M+Info)/2

146,72

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

132,89

FG+(M+Info)/2

119,12

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

153,56

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

144,06

رياضيات

FG+(M+Info)/2

130,29

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

112,95

FG+(M+Info)/2

101,85

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

134,51

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

125,63

رياضيات

FG+(M+Info)/2

124,97

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

114,33

وتصرف

األنظمة المحمولة والجوالةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقليبية
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

143,42

إقتصاد

-تطوير أنظمة المعلومات

-الملتيميديا وتطوير الواب

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

23566

-تطوير أنظمة المعلومات

إقتصاد
وتصرف

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بزغوان
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

-الشبكات والخدمات اإلعالمية

24566

-الملتيميديا وتطوير الواب

إقتصاد

-تطوير أنظمة المعلومات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بسوسة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

-الشبكات والخدمات اإلعالمية

30566

36566

-الملتيميديا وتطوير الواب

-تطوير أنظمة المعلومات

158

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

130,23

FG+(M+Info)/2

129,56

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

153,95

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

129,84

رياضيات

FG+(M+Info)/2

131,37

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

119,43

إقتصاد

-تطوير أنظمة المعلومات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بصفاقس
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

رياضيات

FG+(M+Info)/2

149,85

وتصرف

-األنظمة المحمولة والجوالة

-الشبكات والخدمات اإلعالمية

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

117,33

إقتصاد

-تطوير أنظمة المعلومات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالمهدية
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

130,96

وتصرف

-الملتيميديا وتطوير الواب

-الشبكات والخدمات اإلعالمية

FG+(M+Info)/2

98,18

FG+(M+Info)/2

115,89

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

139,7

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

125,56

رياضيات

FG+(M+Info)/2

138,16

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

107,01

وتصرف

40566

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بجربة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

54566

55566

FG+(M+Info)/2

87,48

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

119,78

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

109,47

رياضيات

FG+(M+Info)/2

104,88

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

89,95

FG+(M+Info)/2

86,2

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

101,24

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

86,99

رياضيات

FG+(M+Info)/2

87,96

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

83,89

وتصرف

56566

-الملتيميديا وتطوير الواب

إقتصاد

-تطوير أنظمة المعلومات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بتطاوين
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

93,72

إقتصاد

-األنظمة المحمولة والجوالة

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

رياضيات

FG+(M+Info)/2

133,21

وتصرف

-تطوير أنظمة المعلومات

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي -الشبكات والخدمات اإلعالمية

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

107,15

إقتصاد

-األنظمة المحمولة والجوالة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بمدنين
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

140,13

وتصرف

-تطوير أنظمة المعلومات

-الشبكات والخدمات اإلعالمية

FG+(M+Info)/2

102,71

نوع البكالوريا
إقتصاد

-األنظمة المحمولة والجوالة

-الملتيميديا وتطوير الواب

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

FG+(M+Info)/2

89,37

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

92,05

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

88,44

رياضيات

FG+(M+Info)/2

93,41

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

81,14

FG+(M+Info)/2

95,05

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

87,98

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

84,87

رياضيات

FG+(M+Info)/2

100,48

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

81,7

وتصرف

تطوير أنظمة المعلومات

57566

-الشبكات والخدمات اإلعالمية

60566

إقتصاد
وتصرف

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقفصة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

الملتيميديا وتطوير الواب-تطوير أنظمة المعلومات

159

إقتصاد
FG+(M+Info)/2

83,07

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

105,67

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

78,31

وتصرف

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بتوزر
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

التخصصات

-الشبكات والخدمات اإلعالمية

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

63566

رياضيات

FG+(M+Info)/2

95,63

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

81,14

-الملتيميديا وتطوير الواب

إقتصاد

-تطوير أنظمة المعلومات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقيروان
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

-الشبكات والخدمات اإلعالمية

70566

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

73566

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسيدي بوزيد
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

77,98

FG+(M+Info)/2

87,66

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

118,43

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

100,1

رياضيات

FG+(M+Info)/2

104,02

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

91,51

FG+(M+Info)/2

86,07

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

84,99

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

85,37

رياضيات

FG+(M+Info)/2

98,36

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

94,21

FG+(M+Info)/2

85,35

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

68,17

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

84,25

رياضيات

FG+(M+Info)/2

106,08

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

82,24

إقتصاد

-األنظمة المحمولة والجوالة

-الشبكات والخدمات اإلعالمية

رياضيات

FG+(M+Info)/2

114,2

وتصرف

-األنظمة المحمولة والجوالة

-تطوير أنظمة المعلومات

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

82,77

إقتصاد

-تطوير أنظمة المعلومات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقصرين

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

98,72

وتصرف

-الملتيميديا وتطوير الواب

-الشبكات والخدمات اإلعالمية

FG+(M+Info)/2

84,03

وتصرف

75566

-الملتيميديا وتطوير الواب

إقتصاد
وتصرف

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بجندوبة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

-الشبكات والخدمات اإلعالمية

80566

-تطوير أنظمة المعلومات

إقتصاد

-األنظمة المحمولة والجوالة

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بالكاف
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

الشبكات والخدمات اإلعالمية-تطوير أنظمة المعلومات

160

FG+(M+Info)/2

85,01

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

109,33

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

102,06

رياضيات

FG+(M+Info)/2

105,84

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

75,29

وتصرف

82566

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

التخصصات

المؤسسة والجامعة

الرمز

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بباجة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

84566

86566

 3سنوات )امد(

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
برادس
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

101,81

FG+(M+Info)/2

92,88

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

120,29

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

108,75

رياضيات

FG+(M+Info)/2

105,54

علوم تجريبية

FG+(M+Info)/2

82,51

-تطوير أنظمة المعلومات

إقتصاد

-األنظمة المحمولة والجوالة

اإلجازة في الهندسـة
المدنية

رياضيات

FG+(M+Info)/2

121,2

وتصرف

-األنظمة المحمولة والجوالة

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة
والعمران والبنيان
جامعة قرطاج

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

93,43

إقتصاد

-تطوير أنظمة المعلومات

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسليانة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

108,56

وتصرف

-الملتيميديا وتطوير الواب

-الشبكات والخدمات اإلعالمية

FG+(M+Info)/2

80,13

نوع البكالوريا
إقتصاد

-األنظمة المحمولة والجوالة

-الشبكات والخدمات اإلعالمية

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

FG+(M+Info)/2

79,44

العلوم التقنية

FG+(M+Info)/2

106,44

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo)/2

93,23

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

143,01

-البناء المعدني

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

145,68

البنية التحتيةالهيدروليكية-التخطيط والتصرف في األشغال

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

128,15

-البناء

وتصرف

10568

علوم اإلعالمية
رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

-األشغال العمومية

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

145,27

-قيادة الحضائر

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

132,95

-البناء

11568

FG+(M+SP+Algo)/
3

145,89

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

132,2

-األشغال العمومية

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

137,19

-قيس األراضي والجغرفة الرقمية

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

126,99

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل -البناء

22568

علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة

3

140,21
134,9

علوم اإلعالمية

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

FG+(M+SP+Algo)/

-البناء

30568

-الجسور والطرقات

161

FG+(M+SP+Algo)/
3

144,95

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

151,99

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

146,43

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

التخصصات

المؤسسة والجامعة

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

143,46

علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بصفاقس
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

-البناء

40568

-األشغال العمومية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بقابس
جامعة قابس

البناء-األشغال العمومية

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

126,44

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

116,75

رياضيات
علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

122,67

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

109,61

FG+(M+SP+Algo)/
3

105,91

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

111,31

-األشغال العمومية

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

118,29

-قيس األراضي والجغرفة الرقمية

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

87,89

-البناء

55568

-البناء

60568

-األشغال العمومية

-البناء

63568

-األشغال العمومية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسليانة

-البناء

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

-األشغال العمومية

رياضيات
علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

128,49

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

98,95

FG+(M+SP+Algo)/
3

106,76

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

100,44

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

108,98

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

78,34

FG+(M+SP+Algo)/
3

96,17

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

122,6

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

122,33

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

106,35

علوم اإلعالمية

162

3

100,85

FG+(M+SP+Info)/3

علوم اإلعالمية

86568

FG+(M+SP+Algo)/

103,17

علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بتوزر
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

3
FG+(M+SP+Info)/3

علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقفصة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

FG+(M+SP+Algo)/

127,49
116,65

علوم اإلعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بمدنين
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

3

125,64

علوم اإلعالمية
50568

FG+(M+SP+Algo)/

123,92

FG+(M+SP+Algo)/
3

108,86

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في الهندسـة
الميكانـيـكـيـة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
برادس
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

 3سنوات )امد(

التخصصات

-التصميم والتصنيع الميكانيكي

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

10570

رياضيات

FG+(M+SP)/2

132,2

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

137,84

الصيانة الصناعيةالصناعات البالستيكيةالبناء المعدنيالميكاترونيك-الطاقية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
ببنزرت
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

148,89

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

170,86

رياضيات

FG+(M+SP)/2

117,6

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

118,88

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

130,32

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

103,47

رياضيات

FG+(M+SP)/2

115,24

-الصيانة الصناعية

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

121,78

-الطاقية

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

134,9

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

122,16

رياضيات

FG+(M+SP)/2

104,78

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

112,75

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

118,45

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

111,25

رياضيات

FG+(M+SP)/2

126,8

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

122,38

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

143,02

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

108,27

رياضيات

FG+(M+SP)/2

111,58

-الصيانة الصناعية

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

122,61

-الصناعات البالستيكية

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

129,35

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

105,95

رياضيات

FG+(M+SP)/2

104,86

-الصيانة الصناعية

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

102,68

-الطاقية

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

115,57

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

105,97

رياضيات

FG+(M+SP)/2

111,23

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

103,75

التصميم والتصنيع الميكانيكي-الصيانة الصناعية

21570

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل -التصميم والتصنيع الميكانيكي

22570

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقليبية
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بسوسة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
قصر هالل
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالمهدية
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

الصيانة الصناعية

23570

-التصميم واإلنتاج المندمج

30570

-الصناعية االلية

-التصميم والتصنيع الميكانيكي

-التصميم والتصنيع الميكانيكي

التصميم والتصنيع الميكانيكي-الصيانة الصناعية

163

31570

34570

36570

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

122,83

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

116,5

رياضيات

FG+(M+SP)/2

120,1

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

105,44

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

108,98

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

98,43

رياضيات

FG+(M+SP)/2

135,16

-الصيانة الصناعية

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

110,46

-البناء المعدني

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

129,33

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

94,44

رياضيات

FG+(M+SP)/2

96,93

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

88,44

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

101,8

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

115,57

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

94,38

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

73,14

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

102,37

-الصيانة الصناعية

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

78,67

-هيدروإلكتروميكانيك

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

84,71

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

91,44

-الصيانة الصناعية

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

94,74

ا-لبناء المعدني

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

107,63

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

97,74

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

90,93

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

107,43

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

80,55

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للتصرف الصناعي
بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بصفاقس
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

التخصصات

الرمز

الصيانة الصناعية

40570

-التصميم والتصنيع الميكانيكي

41570

الطاقيةالمعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بقابس
جامعة قابس

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه
بقابس
جامعة قابس

المعهد العالي للمنظومات الصناعية
بقابس
جامعة قابس

-الصناعية االلية

50570

-علوم وهندسة المواد

هيدروإلكتروميكانيك

51570

-الهياكل المعدنية و الحدادة

52570

اإلنشاءات الميكانيكية والتصنيعالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقابس
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بجربة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

-التصميم والتصنيع الميكانيكي

-الصيانة الصناعية

53570

54570

-الميكاترونيك
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بمدنين
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

التخصصات

الصيانة الصناعية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي -التصميم والتصنيع الميكانيكي
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بتطاوين
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بقفصة
جامعة قفصة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقفصة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بتوزر
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بالقيروان
جامعة القيروان

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقيروان
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

55570

رياضيات

FG+(M+SP)/2

96,03

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

98,54

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

76,98

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

95,48

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

76,1

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

124,84

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

79,04

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

56570

-الصيانة الصناعية

-الصيانة الصناعية

57570

-الطاقية

التصميم واإلنتاج المندمج-الصيانة الصناعية

60570

-صيانة السيارات

61570

-صيانة االليات الثقيلة

-التصميم والتصنيع الميكانيكي

62570

البناء المعدنيالطاقية-الصيانة الصناعية

63570

الميكاترونيكالطاقيةالتصميم واإلنتاج المندمج

70570

-التصميم والتصنيع الميكانيكي

72570

-الصيانة الصناعية
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رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

102,97

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

76,1

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

96,47

رياضيات

FG+(M+SP)/2

109,42

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

93,79

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

78,1

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

88,8

رياضيات

FG+(M+SP)/2

75,81

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

93,2

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

77,76

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

116,59

رياضيات

FG+(M+SP)/2

102,5

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

124,41

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

81,57

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

86,4

رياضيات

FG+(M+SP)/2

103,3

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

92,13

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

77,09

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

89,96

رياضيات

FG+(M+SP)/2

89,71

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

100,4

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقصرين
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسيدي بوزيد
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بجندوبة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بالكاف
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بباجة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسليانة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

 3سنوات )امد(

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

102,5

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

95,08

رياضيات

FG+(M+SP)/2

91,17

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

89,02

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

81,54

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

96,61

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

76,57

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

118,39

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

98,73

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

79,74

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

90,21

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

92,16

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

102,1

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2
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رياضيات

FG+(M+SP)/2

102,37

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

92,09

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

102,47

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

92,71

رياضيات

FG+(M+SP)/2

96,63

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

105,94

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

115,46

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

85,71

رياضيات

FG+(M+SP)/2

94,81

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

93,64

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

98,72

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

91,06

رياضيات

FG+SP

154,90

اآللية واإلعالمية الصناعية-صيانة األنظمة الكهربائية

علوم تجريبية

FG+SP

137,16

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

146,62

-سالمة األنظمة الكهربائية

علوم اإلعالمية

FG+SP

122,41

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بالقصرين
جامعة القيروان

اإلجازة في الهندسـة
الكهـربـائـيــة

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
برادس
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

التخصصات

الرمز

الصناعية االلية

73570

-التصميم والتصنيع الميكانيكي

74570

-الصيانة الصناعية

-التصميم والتصنيع الميكانيكي

75570

-الصيانة الصناعية

-التصميم والتصنيع الميكانيكي

80570

الصيانة الصناعيةتكنولوجيات الخشب-التصميم والتصنيع الميكانيكي

82570

الصيانة الصناعيةالبناء المعدني-التصميم والتصنيع الميكانيكي

84570

الصيانة الصناعيةالميكاترونيكتكنولوجيات الخشب-التصميم والتصنيع الميكانيكي

86570

-الصيانة الصناعية

-الكهرباء الصناعية

10571
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
ببنزرت
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

التخصصات

-الكهرباء الصناعية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالمهدية
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقابس
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بجربة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بتوزر
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

علوم تجريبية

FG+SP

113,84

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

130,71

علوم اإلعالمية

FG+SP

114,07

رياضيات

FG+SP

129,46

علوم تجريبية

FG+SP

124,13

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

136,31

علوم اإلعالمية

FG+SP

106,12

رياضيات

FG+SP

136,62

-الكهرباء الصناعية

علوم تجريبية

FG+SP

127,61

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

134,93

علوم اإلعالمية

FG+SP

116,96

رياضيات

FG+SP

114,19

علوم تجريبية

FG+SP

113,75

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

126,74

علوم اإلعالمية

FG+SP

105,24

رياضيات

FG+SP

80,72

علوم تجريبية

FG+SP

103,96

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

107,62

علوم اإلعالمية

FG+SP

96,03

رياضيات

FG+SP

99,49

علوم تجريبية

FG+SP

93,01

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

105,49

علوم اإلعالمية

FG+SP

108,39

رياضيات

FG+SP

-

علوم تجريبية

FG+SP

124,76

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

81,12

علوم اإلعالمية

FG+SP

-

رياضيات

FG+SP

97,7

علوم تجريبية

FG+SP

89,12

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

90,18

علوم اإلعالمية

FG+SP

-

رياضيات

FG+SP

92,63

علوم تجريبية

FG+SP

92,65

22571

30571

اآللية واإلعالمية الصناعيةصيانة األنظمة الكهربائيةاإللكترونيك الصناعيالكهرباء الصناعية

36571

اآللية واإلعالمية الصناعية

-الكهرباء الصناعية

50571

-اآللية واإلعالمية الصناعية

-اآللية واإلعالمية الصناعية

54571

-اإللكترونيك الصناعي

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي -الكهرباء الصناعية
اآللية واإلعالمية الصناعيةاإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقفصة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

21571

رياضيات

FG+SP

115,91

اآللية واإلعالمية الصناعية-اإللكترونيك الصناعي

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل -الكهرباء الصناعية
اآللية واإلعالمية الصناعيةاإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية
اإللكترونيك الصناعيالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بسوسة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

-الكهرباء الصناعية

56571

60571

اآللية واإلعالمية الصناعيةاإللكترونيك الصناعي-الكهرباء الصناعية

63571

-اآللية واإلعالمية الصناعية
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقيروان
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بالقصرين
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسيدي بوزيد
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بجندوبة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بالكاف
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بباجة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسليانة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

اإلجازة في علوم
وتكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في
المواصالت بتونس

 3سنوات )امد(

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

التخصصات

-الكهرباء الصناعية

الرمز

70571

-اآللية واإلعالمية الصناعية

-الكهرباء الصناعية

73571

اآللية واإلعالمية الصناعيةاإللكترونيك الصناعي-الكهرباء الصناعية

75571

-اآللية واإلعالمية الصناعية

-الكهرباء الصناعية

80571

اآللية واإلعالمية الصناعيةاإللكترونيك الصناعي-الكهرباء الصناعية

82571

-اآللية واإلعالمية الصناعية

-الكهرباء الصناعية

84571

-اآللية واإلعالمية الصناعية

-الكهرباء الصناعية

86571

-اآللية واإلعالمية الصناعية

الشبكات وأنظمة اإلتصاالت-سالمة الشبكات
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10572

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

77,25

علوم اإلعالمية

FG+SP

-

رياضيات

FG+SP

112,47

علوم تجريبية

FG+SP

84,79

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

100,73

علوم اإلعالمية

FG+SP

98,07

رياضيات

FG+SP

-

علوم تجريبية

FG+SP

91,19

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

71,61

علوم اإلعالمية

FG+SP

-

رياضيات

FG+SP

-

علوم تجريبية

FG+SP

90,22

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

76,65

علوم اإلعالمية

FG+SP

-

رياضيات

FG+SP

101,33

علوم تجريبية

FG+SP

99,39

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

105,26

علوم اإلعالمية

FG+SP

88,98

رياضيات

FG+SP

94,46

علوم تجريبية

FG+SP

103,76

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

105,04

علوم اإلعالمية

FG+SP

93,1

رياضيات

FG+SP

117,21

علوم تجريبية

FG+SP

103,48

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

115,15

علوم اإلعالمية

FG+SP

95,02

رياضيات

FG+SP

99,95

علوم تجريبية

FG+SP

92,27

العلوم التقنية

FG+(SP+TE)/2

101,11

علوم اإلعالمية

FG+SP

101,73

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

160,41

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

159,61

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

164,57

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/
3

151,75
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقابس
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

اإلجازة في تكنولوجيات
المعلومات واالتصاالت

كلية العلوم بتونس

التخصصات

-الشبكات وأنظمة اإلتصاالت

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

50572

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

88,93

علوم تجريبية
العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

103,73

FG+(M+SP+Info)/3

116,65

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/
3

83,51

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

135,96

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

130,67

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

146,75

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/
3

139,42

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

127,64

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

128,54

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

145,35

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/
3

140,46

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

113,05

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

117,02

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

134,13

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/
3

119,4

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

98,73

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

102,06

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

123,02

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/
3

103,62

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

118,13

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

122,33

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

151,71

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/
3

114,22

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

117,83

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

119,54

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

148,5

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/
3

119,15

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

104,92

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

110,84

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

136,67

-سالمة الشبكات

معالجة اإلشارة والملتيميديا

10573

جامعة تونس المنار

 3سنوات )امد(
المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات
واإلتصال ببرج السدرية
جامعة قرطاج

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بماطر
جامعة قرطاج

المعهد العالي لالعالمية و تقنيات
االتصال بحمام سوسة
جامعة سوسة

المعهد العالي لإلعالمية و الرياضيات
بالمنستير
جامعة المنستير

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بالمهدية
جامعة المنستير

اإلتصاالت

11573

اإلتصاالت

20573

اإلتصاالت

21573

اإلتصاالت

30573

الشبكات وأنترنات األشياء

35573

منظومات معالجة وتحليل المعلومة

36573
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المدرسة الوطنية لإللكترونيك
واإلتصاالت بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي لإلعالمية و الملتيميديا
بقابس
جامعة قابس

المعهد العالي لإلعالمية بمدنين
جامعة قابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بقفصة
جامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بالقصرين
جامعة القيروان

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد
جامعة القيروان

اإلجازة في هندسة النسيج

 3سنوات )امد(

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
قصر هالل
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

التخصصات

-اإلتصاالت

الرمز

40573

-الشبكات وأنترنات األشياء

معالجة اإلشارة والملتيميديا

50573

اإلتصاالت

54573

اإلتصاالت

60573

اإلتصاالت

73573

اإلتصاالت

75573

-صناعات النسيج

34574

صناعات المالبس-صناعات التجويد
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نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/
3

112,27

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

147,53

علوم تجريبية
العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

147,03

FG+(M+SP+Info)/3

165,08

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/
3

102,90

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

91,28

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

75,7

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

105,8

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/
3

85,87

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

78,23

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

92,46

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

78,84

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/
3

92,47

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

104,15

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

85,32

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

94,13

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/
3

98,46

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

89,76

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

94,94

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

90,79

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/
3

86,42

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

105,14

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

91,23

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

93,48

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/
3

92,87

رياضيات

FG+(M+Info)/2

94,59

علوم تجريبية
إقتصاد
وتصرف
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

FG+(M+Info)/2

79,54

FG+(M+Info)/2

138,30

FG+(M+TE)/2

75,76

FG+(M+Algo)/2

-

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للموضة بالمنستير

التخصصات

صناعات المالبس

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

35574

رياضيات

FG+(M+Info)/2

85,36

FG+(M+Info)/2

91,16

FG+(M+Info)/2

114,71

جامعة المنستير

االجازة في هندسة
األساليب الصناعية

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

 3سنوات )امد(

جامعة صفاقس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بقابس
جامعة قابس

االجازة في الهندسة
الصناعية

 3سنوات )امد(

المعهد العالي للتصرف الصناعي
بصفاقس
جامعة صفاقس

اإلجازة في تكنولوجيا
وهندسة النقل

المعهد العالي للنقل واللوجستية بسوسة

 3سنوات )امد(

جامعة سوسة

اإلجازة في هندسة
األساليب

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
ببنزرت
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

 3سنوات )امد(

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقليبية
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

األساليب البيوتكنولوجية

-الكيمياء الصناعية

40576

50576

-هندسة كيميائية

-إدارة النظم الصناعية

40577

-إتقان وإدارة الجودة

-النقل البري

30580

النقل البحريتشخيص وصيانة أنظمة النقل-األساليب الغذائية

21597

األساليب الكيميائيةاألساليب الغذائية

23597

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بزغوان
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

األساليب الغذائية-األساليب الكيميائية

24597

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
قصر هالل

األساليب الكيميائية

34597

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية
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علوم تجريبية
إقتصاد
وتصرف
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

FG+(M+TE)/2

76,52

FG+(M+Algo)/2

93,63

رياضيات

FG+(M+SP)/2

94,13

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

93,22

العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

96,35

FG+(M+SP)/2

103,77

رياضيات

FG+(M+SP)/2

91,23

علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

79,36

FG+(M+SP)/2

81,66

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

92,43

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

88,54

العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

104,55

FG+(M+SP)/2

89,59

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

80,74

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

102,02

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

106,79

رياضيات

FG+(M+SP)/2

99,31

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

107,1

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

130,09

رياضيات

FG+(M+SP)/2

95,82

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

96,39

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

117,18

رياضيات

FG+(M+SP)/2

93,52

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

97,43

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

124,29

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

131,28

رياضيات

FG+(M+SP)/2

100,82

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

74,87

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

122,52

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بصفاقس
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بقابس
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

-األساليب الغذائية

40597

رياضيات

FG+(M+SP)/2

92,96

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

91,78

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

109,22

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
رياضيات

FG+(M+SP)/2

96,04

FG+(M+SP)/2

83,93

FG+(M+SP)/2

131.28

FG+(M+SP)/2

-

األساليب الكيميائيةاألساليب الكيميائية

50597

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي األساليب الغذائية
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

56597

األساليب الغذائية

75597

الطاقية والمحيط

10603

التبريد والتكييف

20603

التبريد والتكييف

30603

الطاقية والمحيط

50603

الهندسة الطاقية

60603

الطاقات المتجددة

70603

الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة

57604

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
بسيدي بوزيد
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية
اإلجازة في الهندسة
الطاقية

التخصصات

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة
ببرج السدرية
جامعة قرطاج

 3سنوات )امد(
كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بقابس
جامعة قابس
كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بالقيروان
جامعة القيروان
اإلجازة في الهندسة
الحرارية والطاقات
المتجددة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بتطاوين

 3سنوات )امد(

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية
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علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

88,9

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

106,97

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

83,11

العلوم التقنية

FG+(M+SP)/2

100,25

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

116,36

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

104,67

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

125,29

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

105,32

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

79,57

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

119,98

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

105,11

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

99,84

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

131,02

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

115,57

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

78,88

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

112,86

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

103,24

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

87,26

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

103,91

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

105,21

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

85,31

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

97,24

رياضيات

FG+(M+SP)/2

94,58

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

76,48

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

99,67

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

اإلجازة في اإللكترونيك
والكهروتقنية واآللية

كلية العلوم بتونس

التخصصات

اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

10629

رياضيات

FG+(M+SP)/2

135,86

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

125,07

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

161,04

FG+(M+SP)/2

134,55

FG+(M+SP)/2

147,32

FG+(M+SP)/2

135,39

FG+(M+SP+TE)/3

156,76

FG+(M+SP)/2

176,42

رياضيات

FG+(M+SP)/2

122,57

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

114,84

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

136,59

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

141,71

رياضيات

FG+(M+SP)/2

104,34

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

104,35

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

127,65

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

116,8

رياضيات

FG+(M+SP)/2

87,66

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

85,33

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

120,02

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

109,11

رياضيات

FG+(M+SP)/2

111,34

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

115,06

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

151,58

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

130,42

رياضيات

FG+(M+SP)/2

99,32

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

107,24

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

133,74

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

121,98

رياضيات

FG+(M+SP)/2

85,1

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

92,45

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

119,29

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

116,8

رياضيات

FG+(M+SP)/2

101,77

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

96,01

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

120,86

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

106,23

جامعة تونس المنار

 3سنوات )امد(
المعهد العالي لالعالمية
جامعة تونس المنار

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات
واإلتصال ببرج السدرية
جامعة قرطاج

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بماطر
جامعة قرطاج

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة

علوم اإلعالمية
رياضيات
11629
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

النظم المحمولة

اآللية واإلعالمية الصناعية

12629

اآللية واإلعالمية الصناعية

20629

-إلكترونيك السيارات

21629

اإللكترونيك الصناعيالنظم المحمولةاآللية واإلعالمية الصناعيةاإللكترونيك الصناعيالنظم المحمولة-اآللية واإلعالمية الصناعية

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام
سوسة
النظم المحمولةجامعة سوسة

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير

المعهد العالي لإلعالمية و الرياضيات
بالمنستير
جامعة المنستير

30629

-الطاقات الكهربائية المتجددة

31629

اإللكترونيك الصناعيالنظم المحمولة-القياس واألدواتية والمترولوجيا

34629

-النظم المحمولة

35629

-القياس واألدواتية والمترولوجيا
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العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

اآللية واإلعالمية الصناعية

36629

رياضيات

FG+(M+SP)/2

92,08

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

101,84

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

126,59

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

114,51

األنظمة الكهربائية-اآللية واإلعالمية الصناعية

40629

رياضيات

FG+(M+SP)/2

94,83

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

95,27

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

118,28

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

126,64

اآللية واإلعالمية الصناعية

41629

رياضيات

FG+(M+SP)/2

89,62

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

88,04

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

115,87

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

92,79

اآللية واإلعالمية الصناعية

50629

رياضيات

FG+(M+SP)/2

105,85

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

90,78

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

97,82

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

88,01

اإللكترونيك واإلعالمية الصناعية

51629

رياضيات

FG+(M+SP)/2

97,73

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

95,48

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

114,37

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

103,74

-الطاقات الكهربائية المتجددة

52629

رياضيات

FG+(M+SP)/2

94,35

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

81,52

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

95,86

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بالمهدية
جامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي
بصفاقس
جامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بقابس
جامعة قابس

المعهد العالي للمنظومات الصناعية
بقابس
جامعة قابس

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بقفصة
جامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بالقيروان
جامعة القيروان

التخصصات

اإللكترونيك الصناعيالنظم اآللية والشبكات الصناعيةاإللكترونيك الصناعي-اآللية واإلعالمية الصناعية

60629

األنظمة الكهربائية

61629

-األنظمة الكهربائية

70629

-اآللية واإلعالمية الصناعية

174

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

99

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

79,82

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

110,49

رياضيات

FG+(M+SP)/2

-

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

100,29

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

79

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

99,81

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

84,62

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

92,57

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

85,74

دليل التوجيه الجامعي 2022

العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بالقصرين
جامعة القيروان

اإلجازة في
اإللكتروميكانيك

 3سنوات )امد(

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة

اإلجازة في الهندسة
اللوجستية

المعهد العالي للنقل واللوجستية بسوسة

 3سنوات )امد(

جامعة سوسة

المعهد العالي للتصرف الصناعي
بصفاقس
جامعة صفاقس

التخصصات

-األنظمة الكهربائية

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

73629

رياضيات

FG+(M+SP)/2

102,33

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

102,52

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

88,58

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

-

رياضيات

FG+(M+SP)/2

110,13

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

112,45

العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+TE)/3

157,57

FG+(M+SP)/2

123,52

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

101,27

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

119,09

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

118,52

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/
3

100,91

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

87,65

علوم تجريبية
العلوم التقنية

-النظم المحمولة

-ميكاترونيك صناعي

30671

-ميكاترونيك السيارات

-لوجستية العمليات الدولية

30672

اللوجستية الصناعية-لوجستية التوزيع

اللوجستية الصناعية

40672

النقل والتخطيط الحضري-شؤون البحرية والمواني

رياضيات
30673
علوم تجريبية
إقتصاد
وتصرف
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

علوم اإلعالمية

االجازة في علوم النقل

المعهد العالي للنقل واللوجستية بسوسة
جامعة سوسة

 3سنوات )امد(

المعهد العالي للتصرف الصناعي
بصفاقس
جامعة صفاقس

تخطيط وتنظيم النقل

40673

FG+(M+SP+Info)/3

97,15

FG+(M+SP+Info)/3

106,44

FG+(M+SP+Algo)/
3

93,99

FG+M

95,86

FG+M

114,21

FG+M

124,14

FG+M

119,05

FG+M

76,10

رياضيات

FG+M

95,93

علوم تجريبية
إقتصاد
وتصرف
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

FG+M

86,24

FG+M

85,08

FG+M

101,11

FG+M

86,31

قمت بتعمير عدد اختيارات أقل من  06فلن تقوم المنظومة اإلعالمية للتوجيه الجامعي بتسجيل اختياراتك.
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دليل التوجيه الجامعي 2022

الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية العلمية
اإلجازة  /الشعبة

الهندسة المعمارية

6سنوات

المؤسسة والجامعة

المدرسة الوطنية للهندسة
المعمارية و التعمير بتونس
جامعة قرطاج

التخصصات

الهندسة المعمارية

الرمز

10203

نوع البكالوريا صيغة احتساب مجموع النقاط
آداب

FG+PH

155,91

رياضيات

FG+PH

156,32

علوم تجريبية

FG+PH

168,86

FG+PH

165,81

العلوم التقنية

FG+PH

162,42

علوم اإلعالمية

FG+PH

147,72

رياضة

FG+PH

179,37

آداب

FG+PH

126,29

رياضيات

FG+PH

117,73

علوم تجريبية

FG+PH

132,38

FG+PH

99,22

العلوم التقنية

FG+PH

108,30

رياضيات

FG+(M+SP)/2

161,49

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

146,24

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

176,38

رياضيات

FG+(M+SP)/2

117,03

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

110,81

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

169,09

رياضيات

FG+(M+SP)/2

146,49

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

150,94

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

152,12

FG+(M+SP+SVT)/3

-

إقتصاد
وتصرف

اإلجازة في التعمير و التهيئة

3سنوات )امد(

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة
والعمران والبنيان
جامعة قرطاج

التعمير والتهيئة

10244

إقتصاد
وتصرف

المرحلة التحضيرية العلمية:
رياضيات  -فيزياء

كلية العلوم بتونس

رياضيات  -فيزياء

11322

جامعة تونس

سنتان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بالمهدية

رياضيات فيزياء

36322

جامعة المنستير
المرحلة التحضيرية العلمية :فيزياء
– كيمياء

كلية العلوم بتونس

فيزياء كيمياء

11422

جامعة تونس المنار
سنتان
مرحلة تحضيرية مندمجة في
الهندسة البيولوجية والبيوطبية
سنتان 3+سنوات
مرحلة تحضيرية مندمجة في
الهندسة البيوطبية
سنتان 3+سنوات

هندسة بيولوجية وبيوطبية

82515

المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم
بالكاف
جامعة جندوبة
المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية
بتونس

الهندسة البيوطبية

10516

رياضيات
علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

-

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info) /3

-

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo) /3

-

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

152,10

علوم تجريبية

جامعة تونس المنار

العلوم التقنية

176

مجموع
آخر
موجه
2021

145,67 FG+(M+SP+SVT)/3
FG+(M+SP+TE)/3

-

دليل التوجيه الجامعي 2022

الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية العلمية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

مرحلة تحضيرية مندمجة في
هندسة بيوتكنولوجيات الصحة
سنتان 3+سنوات

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية
بتونس

التخصصات

هندسة بيوتكنولوجيات الصحة

الرمز

10517

جامعة تونس المنار
مرحلة تحضيرية مندمجة

كلية العلوم بتونس

رياضيات  -فيزياء  -إعالمـيـة

10518

جامعة تونس المنار
سنتان 3+سنوات
كلية العلوم ببنزرت

اإلعالمية

20518

جامعة قرطاج

المعهد العالي لإلعالمية و
الرياضيات بالمنستير
جامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس

اإلعالمية

34518

اإلعالمية

40518

جامعة صفاقس

المعهد العالي لالعالمية و
الملتميديا بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي لإلعالمية
والملتيميديا بقابس

اإلعالمية

41518

اإلعالمية

50518

جامعة قابس

مرحلة تحضيرية مندمجة-علمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
التكنولوجيا بسوسة

مرحلة تحضيرية مندمجة (علمية)

جامعة سوسة
سنتان 3+سنوات

177

30519

نوع البكالوريا صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo) /3

-

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

142,72

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

140,52

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

181,89

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

179,63

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

188,93

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

183,48

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

153,69

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

155,89

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

162,35

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

174,87

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

165,56

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

172,12

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

173,61

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

180,01

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

146,81

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

145,80

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

151,03

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

155,93

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

151,66

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

151,88

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

152,68

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

157,38

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

118,38

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

118,88

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

133,27

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

123,81

رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

176,15

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

179,35

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

186,82

دليل التوجيه الجامعي 2022

الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية العلمية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

مرحلة تحضيرية مندمجة:
رياضيات -فيزياء و إعالمـيـة

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بتونس
جامعة قرطاج

التخصصات

رياضيات  -فيزياء  -إعالمـيـة

الرمز

10520

سنتان 3+سنوات
مرحلة تحضيرية مندمجة :كـيـمـيـاء
 بـيـولوجيا تطبيقيةسنتان 3+سنوات
مرحلة تحضيرية علمية

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بتونس
جامعة قرطاج
المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بتونس
جامعة تونس

كـيـمـيـاء  -بـيـولوجيا تطبيقية

10521

رياضيات فيزياء /فيزياء كيمياء

10522

سنتان
المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بالمنار
جامعة تونس المنار
المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بنابل
جامعة قرطاج
المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية ببنزرت
جامعة قرطاج
كلية العلوم بالمنستير

رياضيات فيزياء /فيزياء كيمياء

13522

رياضيات فيزياء /فيزياء كيمياء

22522

رياضيات فيزياء /فيزياء كيمياء

20522

رياضيات فيزياء /فيزياء كيمياء

34522

جامعة المنستير
المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بالمنستير
جامعة المنستير
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا
بحمام سوسة
جامعة سوسة
كلية العلوم بصفاقس

رياضيات فيزياء /فيزياء كيمياء

35522

رياضيات فيزياء /فيزياء كيمياء

30522

رياضيات فيزياء /فيزياء كيمياء

40522

جامعة صفاقس
المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بصفاقس

رياضيات فيزياء /فيزياء كيمياء
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41522

مجموع
آخر
نوع البكالوريا صيغة احتساب مجموع النقاط
موجه
2021
علوم اإلعالمية 181,12 FG+(M+SP+Algo)/3
رياضيات

FG+(M+SP+Info)/3

190,68

علوم تجريبية

FG+(M+SP+Info)/3

185,17

العلوم التقنية

FG+(M+SP+Info)/3

193,86

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP+Algo)/3

187,22

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

157,90

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

172,74

رياضيات

FG+(M+SP)/2

169,49

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

157,10

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

186,04

رياضيات

FG+(M+SP)/2

170,95

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

171,95

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

185,29

رياضيات

FG+(M+SP)/2

159,92

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

115,79

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

179,41

رياضيات

FG+(M+SP)/2

144,85

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

115,34

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

173,02

رياضيات

FG+(M+SP)/2

136,13

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

115,01

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

171,49

رياضيات

FG+(M+SP)/2

161,52

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

153,31

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

174,18

رياضيات

FG+(M+SP)/2

147,3

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

128,79

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

173,87

رياضيات

FG+(M+SP)/2

120,73

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

85,06

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

116,98

رياضيات

FG+(M+SP)/2

162,44

دليل التوجيه الجامعي 2022

الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية العلمية
اإلجازة  /الشعبة

التخصصات

المؤسسة والجامعة

الرمز

جامعة صفاقس
المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بقابس
جامعة قابس
المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بقفصة
جامعة قفصة
المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بالقيروان
جامعة القيروان
مرحلة تحضيرية مندمجة :
رياضيات -فيزياء -كيمياء

المدرسة الوطنية للمهندسين
بمنوبة
جامعة منوبة

رياضيات فيزياء /فيزياء كيمياء

50522

رياضيات فيزياء /فيزياء كيمياء

60522

رياضيات فيزياء /فيزياء كيمياء

70522

هندسة إيكولوجية

11525

سنتان 3+سنوات
باللغة األنقليزية
مرحلة تحضيرية مندمجة :
رياضيات -فيزياء-إعالمية
سنتان 3+سنوات
باللغة األنقليزية
مرحلة تحضيرية  -تكنولوجيا

سنتان

مرحلة تحضيرية :بيولوجيا -
جيولوجيا
سنتان

المدرسة الوطنية للمهندسين
بمنوبة
جامعة منوبة

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 التحضيري للدراسات
الهندسية بقابس جامعة قابس
المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بقفصة جامعة قفصة
المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بالقيروان جامعة
القيروان
كلية العلوم بتونس

نوع البكالوريا صيغة احتساب مجموع النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021
112,7

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

133,18

رياضيات

FG+(M+SP)/2

99,82

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

89,71

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

122,81

رياضيات

FG+(M+SP)/2

80,67

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

73,13

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

97,26

رياضيات

FG+(M+SP)/2

111,12

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

82,05

علوم اإلعالمية

FG+(M+SP)/2

126,19

رياضيات

FG+(M+Info+2Ang)/4

-

علوم تجريبية

FG+(M+Info+2Ang)/4

-

العلوم التقنية

FG+(M+Info+2Ang)/4

-

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo+2Ang)/4

-

رياضيات

FG+(M+Info+2Ang)/4

-

علوم تجريبية

FG+(M+Info+2Ang)/4

-

العلوم التقنية

FG+(M+Info+2Ang)/4

-

علوم اإلعالمية

FG+(M+Algo+2Ang)/4

-

FG+(M+SP+TE)/3

169,13
164,10

الجيوماتيك

11526

تكنولوجيا

10532

العلوم التقنية

تكنولوجيا

22532

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

تكنولوجيا

34532

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

162,33

تكنولوجيا

40532

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

156,03

تكنولوجيا

50532

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

139,7

تكنولوجيا

60532

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

120,45

تكنولوجيا

70532

العلوم التقنية

FG+(M+SP+TE)/3

145,44

بيولوجيا  -جيولوجيا

10832

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

139,94

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

128,94

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

139,14

جامعة تونس المنار
المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية
بيولوجيا  -جيولوجيا
بتونس
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الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية العلمية
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

جامعة تونس المنار
المعهد العالى للدراسات
التحضيرية في البيولوجيا و
الجولوجيا بسكرة

بيولوجيا  -جيولوجيا

12832

جامعة قرطاج
المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية ببنزرت
جامعة قرطاج
كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بقابس
جامعة قابس

بيولوجيا  -جيولوجيا

20832

بيولوجيا  -جيولوجيا

40832

بيولوجيا  -جيولوجيا

41832

بيولوجيا  -جيولوجيا

50832

نوع البكالوريا صيغة احتساب مجموع النقاط

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

127,75

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

150,03

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

131,41

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

130,6

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

122,21

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

109,01

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

105,53

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

129,92

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

117,23

رياضيات

FG+(M+SP+SVT)/3

103,22

علوم تجريبية

FG+(M+SP+SVT)/3

103,75

الدراسات الهندسية
ر
ن
المهندسي:
الت تؤمن المراحل التحضبية للدخول اىل مراحل تكوين
المؤسسات ي
 -1الشهادة الوطنية لمهندس:
ضبطت مدة الدراسة للحصول عىل الشهادة الوطنية لمهندس بخمس سنوات موزعة عىل مرحلتي:
▪ مرحلة تحضبية تدوم سستي :يتم القبول بالمرحلة التحضتية للمتحصلي عىل شهادة الباكالوريا طبقا
الجامع يف الشعب التالية:
لنظام للتوجيه
ي
▪ رياضيات فتياء (ر.ف)
▪ فتياء وكيمياء (ف.ت)
▪ تكنولوجيا (ت)
▪ بيولوجيا وجيولوجيا (ب.ج)
الهندس
▪ مرحلة تكوين هند ي تدوم ثالث سنوات بميسسات التكوين
ي
يتم القبول بالسنة األو بميسسات تكوين المهندسي الميهلة لهذا الغرض عن طريق المناظرات الوطنية
للدخول ا مراحل تكوين المهندسي.
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يمكن كذلك لهذه الميسسات أن تقبل ،يف حدود طاقة استيعابها ،عن طريق المناظرات الخصوصية:
▪ بالسنة االو  :الطلبة المحرزين عىل إجازة وطنية يف االختصاصات العلمية والتقنية يف إطار نظام اإلجازة
والماجستت والدكتوراه أو عىل شهادة الدراسات التكنولوجية العليا أو عىل الشهادة الجامعية للتكنولوجيا أو عىل
الفالح،
سام بميسسات التعليم العا ي والبحث
تقت
ي
ي
فت سام للصحة أو عىل شهادة ي
شهادة ي
▪ بالسنة الثانية :الطلبة الناجحي يف السنة األو من الماجستت يف االختصاصات العلمية والتقنية يف إطار نظام
اإلجازة والماجستت والدكتوراه أو الطلبة المحرزين عىل شهادة أستاذية تختم دراسات علمية أو تقنية أو اقتصادية
أو ترصف أو عىل شهادة معادلة لها .

ر
الت تسند الشهادة الوطنية لمهندس
مؤسسات التكوين الهند ي ي
ع/ر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

المؤسسة

املدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
كلية العلوم باملنستير
كلية العلوم بصفاقس
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس
املعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت
املعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة
املعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان
املعهد التحضيري للدراسات الهندسية باملنار
املعهد التحضيري للدراسات الهندسية باملنستير
املعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل
املعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس
املعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس
املعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية
املعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة
املعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقابس
املعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا باملهدية
املعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

ن
 -1الشهادة الوطنية لمهندس يف العلوم التطبيقية والتكنولوجيا
ع/ر
1
2
3
4
5
6

املؤسسة
املدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس
املدرسة الوطنية لاللكترونيك واالتصاالت بصفاقس
املدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت
املدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج
املدرسة الوطنية للمهندسين بقابس
املدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

املدرسة الوطنية للمهندسين باملنستير
املدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
املدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
املدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية
املدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات املتقدمة
ببرج السدرية
املدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس
املدرسة التونسية للتقنيات
املدرسة العليا للفالحة بمقرن
املدرسة العليا للفالحة بالكاف
املدرسة العليا للفالحة بماطر
املدرسة العليا لإلحصاء وتحليل املعلومات
املدرسة العليا للمواصالت بتونس
املدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
املدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب
كلية العلوم بتونس
املعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس
املعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

ر
الت تؤمن المراحل التحضبية المندمجة
 – 1.2المؤسسات ي
تيمن الميسسات الميهلة لهذا الغرض مرحلتي من التكوين :
▪ مرحلة تحضتية مندمجة تدوم سستي :يتم القبول بهذه المرحلة طبقا لنظام للتوجيه
الجامع للمتحصلي عىل شهادة الباكالوريا
ي
هندس تدوم ثالث سنوات
تكوين
▪ مرحلة
ي
يتم القبول بشعبة من شعب تكوين المهندسي عن طريق مناظرة بالملفات:
▪ للطلبة الناجحيـن بالسنـة الثانيـة مـن المرحلة التحضتية المندمجة بالميسسة الميمنة لهذه المرحلة
▪ للطلبة المسجلي بالسنـة الثالثـة إجازة تطبيقيـة أو إجازة أساسية يف االختصاصات العلمية والتقنية يف إطار
نظام اإلجازة والماجستت والدكتوراه والذين لم يرسبوا خالل دراستهم الجامعية
المؤسسة

ع/ر

1
2
3

كلية العلوم ببنزرت
كلية العلوم بصفاقس
كلية العلوم بتونس

4
5
6
7
8

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
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9
10
11

المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات بالمنستير
المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة
المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف

ر
الت تؤمن (إجازة +مرحلة تكوين هند ي )
 -2.2المؤسسات ي
يتم القبول بشعبة من شعب تكوين المهندسي عن طريق المناظرات الخصوصية وتفتح للطلبة المسجلي بالسنـة
الثالثـة إجازة تطبيقيـة أو إجازة أساسية يف االختصاصات العلمية والتقنية يف إطار نظام اإلجازة والماجستت والدكتوراه
والذين لم يرسبوا خالل دراستهم الجامعية ويتم تنظيم المناظرات سنويا بقرار من السيد وزير التعليم العا ي والبحث
العلم.
ي
المؤسسة

ع/ر

1

المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة

2

المعهد العالي لإلعالمية بتونس

3

كلية العلوم بتونس

4

المعهد العالي لإلعالمية والملتيميديا بصفاقس

5

المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات بالمنستير

6

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة
المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة أول مدرسة وطنية للمهندسين تؤمن تكوينا باللغة اإلنقليزية حصريا يمكن من اكتساب
مهارات علمية وتقنية إضافة إلى المهارات اللغوية واإلنسانية تجعلهم قادرين على تصميم وقيادة مشاريع عملياتية
واستراتيجية في المجاالت ذات القيمة المضافة العالية التي تؤسس لمهن المستقبل و تحمي األجيال القادمة .و يكون
التكوين كالتالي:
 .1مرحلة تحضيرية مندمجة باللغة اإلنقليزية تدوم سنتين يسمح بالرسوب فيها مرة واحدة ،يوجه إليها المحرزين على
الباكالوريا أو شهادة مشهود بمعادلتها إلى أحد الجذعين المشتركين :
أ -اختصاص رياضيات -فيزياء -كيمياء ) (MPCو يسمح هذا الجذع بااللتحاق بداية من السنة الثانية بشعبة هندسة
البيئة.
ب -اختصاص رياضيات -فيزياء -إعالمية ) (MPIو يسمح هذا الجذع بااللتحاق بداية من السنة الثانية بشعبة هندسة
الجيوماتيك.
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.2

مرحلة تكوين باللغة اإلنقليزية للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس وتدوم هذه المرحلة ثالث سنوات

بالنسبة للطلبة الذين اجتازوا بنجاح السنة الثانية و تم التصريح بقبولهم لإللتحاق بمرحلة تكوين المهندسين  .و بالنسبة
للطلبة الذين اجتازوا بنجاح السنة الثانية و لم يتم التصريح بقبولهم لإللتحاق بمرحلة تكوين المهندسين يمكنهم مواصلة
الدراسة بجامعة منوبة للحصول على شهادة اإلجازة في اختصاص اإلعالمية أو الجيوماتيك أو البيوتكنولوجيا.

المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف
يؤمن المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف تكوينا هندسيا في:
الهندسة البيوطبيةهندسة إدارة الصناعات الغذائيةهندسة النباتات الطبية والعطريةيتم التكوين فيه كالتالي :
1.مرحلة تحضيرية مندمجة :تدوم سنتين يسمح بالرسوب فيها مرة واحدة ،ويتلقى الطالب خالل السنة األولى تكوينا
عاما في الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء ،البيولوجيا ،الذكاء االصطناعي .إثر النجاح في السنة األولى يمكنه التخصص
في السنة الثانية مرحلة تحضيرية مندمجة في الهندسة البيوطبية او الهندسة البيولوجية.
2.مرحلة تكوين للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا :يتم القبول للدراسة بهذه
المرحلة عن طريق مناظرة بالملفات حسب النتائج المتحصل عليها خالل السنتين التحضيريتين للطلبة الذين اجتازوا
بنجاح السنة الثانية في حدود  .80%ويتم القبول بمرحلة من مراحل التكوين الهندسي كالتالي :
المقبولون من مرحلة تحضيرية مندمجة في الهندسة البيوطبية يوجهون الى مرحلة تكوين للحصول على الشهادةالوطنية لمهندس في الهندسة البيوطبية
المقبولون من مرحلة تحضيرية مندمجة في الهندسة البيولوجية يوجهون الى مرحلة تكوين للحصول على الشهادةالوطنية لمهندس في هندسة إدارة الصناعات الغذائية أو هندسة النباتات الطبية والعطرية .
بالنسبة لبقية الطلبة ( )20%الذين لم يتم التصريح بقبولهم لاللتحاق بمرحلة تكوين المهندسين والذين أتموا بنجاح السنة
الثانية من المرحلة التحضيرية يمكنهم مواصلة الدراسة بجامعة جندوبة للحصول على:
اإلجازة الوطنية في علوم وتقنيات األغذيةاإلجازة الوطنية في علوم األحياءاإلجازة الوطنية في البيوتكنولوجيا-اإلجازة الوطنية في علوم األحياء والبيئة
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.علوم الصحة والطب وطب األسنان والصيدلة
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في البيوتكنولوجيا
الطبية

3سنوات )امد(

التخصصات

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس -اإلنتاج البيوطبي

اإلجازة في الصحة والسالمة
المهنية

جامعة تونس المنار
المعهد الوطني للشغل والدراسات
اإلجتماعية بتونس

 3سنوات )امد(

جامعة قرطاج

الـطــب
علوم الحياة واألرض
إجبارية(*)
 9سنوات

كلية الطب بتونس

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

10545

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

124,65

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

135,29

التشخيص البيوطبيالصحة والسالمة المهنية

الـطــب

10547

10700

جامعة تونس المنار

كلية الطب بسوسة
جامعة سوسة

الـطــب

30700

علوم تجريبية

FG+SP

123,08

إقتصاد
وتصرف
العلوم التقنية
آداب(*)

FG+GEST

120,90

FG+SP
FG+SVT

120,67
173,63

رياضيات

FG+SVT

187,33

علوم تجريبية
رياضة
آداب(*)
رياضيات

FG+SVT
FG+SB
FG+SVT
FG+SVT

194,16
192,58
156,98
184,51

يمكن تأمين الدراسة باالنقليزية لمجموعة
من الطلبة.

الـصـيــــدلــــة
علوم الحياة واألرض
إجبارية(*)
 6سنوات
طـــب األسـنـــان
علوم الحياة واألرض
إجبارية(*)
 6سنوات
اإلجازة في مبحث وتدريم القدم

3سنوات )امد(
اإلجازة في الـتـبـنـيـج واإلنعاش

3سنوات )امد(

كلية الطب بالمنستير
جامعة المنستير

الـطــب

34700

كلية الطب بصفاقس
جامعة صفاقس

الـطــب

40700

الـصـيــــدلــــة

34701

كلية الصيدلة بالمنستير
جامعة المنستير

كلية طب األسنان بالمنستير

طـــب األسـنـــان

34702

جامعة المنستير

المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة
بسوسة
جامعة سوسة
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس
جامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بصفاقس
جامعة صفاقس

مبحث وتدريم القدم

التبنيج واإلنعاش

التبنيج واإلنعاش

185

30739

10740

40740

علوم تجريبية

FG+SVT

190,93

رياضة
آداب(*)
رياضيات
علوم تجريبية
رياضة

FG+SB
FG+SVT
FG+SVT
FG+SVT
FG+SB

194,66
150,05
183,90
191,31
195,78

آداب(*)

FG+SVT

170,15

رياضيات

FG+SVT

183,07

علوم تجريبية

FG+SVT

189,05

رياضة

FG+SB

192,19

آداب(*)

FG+SVT

144,08

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

177,66

علوم تجريبية
رياضة(*)
آداب(*)

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

184,42
187,60
151,70

رياضيات

FG+SVT

179,58

علوم تجريبية
رياضة(*)

FG+SVT
FG+SB

186,45
186,63

رياضيات

FG+SVT

112,12

علوم تجريبية

FG+SVT

142,42

العلوم التقنية

FG+SP

143,84

رياضيات

FG+SVT

172,52

علوم تجريبية

FG+SVT

184,22

رياضيات

FG+SVT

166,37

علوم تجريبية

FG+SVT

182,12
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.علوم الصحة والطب وطب األسنان والصيدلة
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في التصوير الطبي
والمداواة باألشعة

3سنوات )امد(

اإلجازة في حفظ الصحة
والوقاية والمحيط
علوم الحياة واألرض
إجبارية(*)

المؤسسة والجامعة

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

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

التبنيج واإلنعاش

34740

رياضيات

FG+SVT

169,46

علوم تجريبية

FG+SVT

179,88

التصوير الطبي والمداواة باألشعة

10741

رياضيات

FG+SVT

162,02

علوم تجريبية

FG+SVT

175,53

رياضيات

FG+SVT

150,73

علوم تجريبية

FG+SVT

167,01

رياضيات

FG+SVT

152,20

علوم تجريبية

FG+SVT

168,67

آداب(*)

FG+SVT

109,47

رياضيات

FG+SVT

118,45

علوم تجريبية

FG+SVT

132,52

رياضة

FG+SB

149,86

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

155,28

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

176,49

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

145,78

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

164,8

التخصصات

التصوير الطبي والمداواة باألشعة

40741

التصوير الطبي والمداواة باألشعة

34741

حفظ الصحة والوقاية و المحيط

10742

جامعة تونس المنار

3سنوات )امد(
اإلجازة في البيولوجيا الطبية

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

البيولوجيا الطبية

10743

البيولوجيا الطبية

34743

البيولوجيا الطبية

40743

جامعة صفاقس
اإلجازة في العالج الطبيعي
علوم الحياة واألرض
إجبارية(*)
تربية بدنية إجبارية

3سنوات )امد(

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بصفاقس

العالج الطبيعي

40744

جامعة صفاقس

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بالمنستير

العالج الطبيعي

34744

جامعة المنستير

اإلجازة في تقويـم النطـق
والكالم

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس

تقويـم النطـق والكالم

186

10745

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

139,84

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

159,53

آداب(*)

FG+SVT

137,48

رياضيات

FG+SVT

158,73

علوم تجريبية
رياضة

FG+SVT
FG+SB

162,24
193,62

آداب(*)

FG+SVT

131,75

رياضيات

FG+SVT

169,38

علوم تجريبية

FG+SVT

183,02

رياضة

FG+SB

201,87

آداب(*)

FG+SVT

117,86

دليل التوجيه الجامعي 2022

.علوم الصحة والطب وطب األسنان والصيدلة
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

علوم الحياة واألرض
إجبارية(*)

جامعة تونس المنار

التخصصات

الرمز

3سنوات )امد(
االجازة في أجهزة جراحة
العظام

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

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس
جامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس

أجهزة جراحة العظام

التغذية البشرية

10746

10747

جامعة تونس المنار

3سنوات )امد(
االجازة في العالج بالعمل

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس

علوم الحياة واألرض
إجبارية(*)

جامعة تونس المنار

العالج بالعمل

10748

3سنوات )امد(
اإلجازة في المبصريات و
النظارات الطبية

3سنوات )امد(
اإلجازة في أدواتية قاعة
العمليات الجراحية

3سنوات )امد(

اإلجازة في بدائل األسـنـان
علوم الحياة واألرض
إجبارية(*)

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بصفاقس
جامعة صفاقس
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس
جامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة
بسوسة
جامعة سوسة
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بصفاقس
جامعة صفاقس
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بالمنستير

المبصريات والنظارات الطبية

أدواتية قاعة العمليات الجراحية

40749

10750

أدواتية قاعة العمليات الجراحية

30750

أدواتية قاعة العمليات الجراحية

40750

بدائل األسـنـان

34752

جامعة المنستير

3سنوات )امد(
اإلجازة في تركيب و إستعمال
آلة سمع

3سنوات )امد(

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس تركيب و إستعمال آلة سمع

10753

جامعة تونس المنار
يمكن تأمين الدراسة باالنقليزية لمجموعة

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

مجموع
آخر
موجه
2021

رياضيات

FG+SVT

147,02

علوم تجريبية

FG+SVT

152,72

رياضيات

FG+SVT

127,56

علوم تجريبية

FG+SVT

142,42

آداب(*)

FG+SVT

138,83

رياضيات

FG+SVT

147,74

علوم تجريبية

FG+SVT

159,29

رياضة

FG+SB

179,00

آداب(*)

FG+SVT

126,10

رياضيات

FG+SVT

129,68

علوم تجريبية

FG+SVT

140,59

رياضة

FG+SB

186,08

رياضيات

FG+(M+SP)/2

130,60

علوم تجريبية

FG+(M+SP)/2

146,52

رياضيات

FG+SVT

147,57

علوم تجريبية

FG+SVT

164,19

رياضيات

FG+SVT

134,31

علوم تجريبية

FG+SVT

159,08

رياضيات

FG+SVT

139,41

علوم تجريبية

FG+SVT

154,76

آداب(*)

FG+SVT

139,33

رياضيات

FG+SVT

148,34

علوم تجريبية

FG+SVT

152,28

رياضة

FG+SB

186,34

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

127,20

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

140,85

من الطلبة.

اإلجازة في الرعـايـة الصحية
للطفل

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس

علوم الحياة واألرض
إجبارية(*)

جامعة تونس المنار

الرعـايـة الصحية للطفل

187

10754

آداب(*)

FG+SVT

144,84

رياضيات

FG+SVT

138,07

دليل التوجيه الجامعي 2022

.علوم الصحة والطب وطب األسنان والصيدلة
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

علوم تجريبية

FG+SVT

رياضة

FG+SB

186,83

30754

آداب(*)

FG+SVT

137,60

10759

رياضيات
علوم تجريبية
رياضة
رياضيات

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

149,10
154,20
191,06
144,12

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

139,62

العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

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

145,66
150,10
129,63
140,54
142,88
124,02

آداب(*)

FG+SVT

132,45

رياضيات

FG+SVT

153,26

علوم تجريبية

FG+SVT

152,86

رياضة

FG+SB

185,58

10797

آداب(*)

FG+SVT

136,50

إناث

رياضيات

FG+SVT

155,70

علوم تجريبية

FG+SVT

167,41

الرمز

3سنوات )امد(
المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة
بسوسة
جامعة سوسة

اإلجازة في الهندسة البيوطبية

3سنوات )امد(

الرعـايـة الصحية للطفل

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس -تكنولوجيات التصوير الطبي
اإلعالمية الطبيةجامعة تونس المنار
األنظمة اإللكترونية المحمولةتكنولوجيات األجهزة الطبيةتقنيات المعدات البيوطبيةالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس
تقنيات معدات التصوير الطبيجامعة صفاقس

اإلجازة في الرعاية الصحية
اإلستعجالية واالنعاش

المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة
بسوسة

علوم الحياة واألرض
إجبارية(*)

جامعة سوسة

الرعاية الصحية واالستعجالية
واإلنعاش

40759

30760

3سنوات )امد(

اإلجازة في علوم التمريض
علوم الحياة واألرض
إجبارية(*)
تربية بدنية إجبارية

المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس

علوم التمريض

جامعة تونس المنار

3سنوات )امد(
شعبة تتطلب اختبار

رياضة

FG+SB

174,81

آداب(*)

FG+SVT

111,46

رياضيات

FG+SVT

145,09

علوم تجريبية

FG+SVT

150,93

30797

رياضة
آداب(*)

FG+SB
FG+SVT

198,60
153,67

إناث

رياضيات

FG+SVT

159,17

علوم تجريبية

FG+SVT

166,77

رياضة

FG+SB

197,27

11797
ذكور

المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة

علوم التمريض

جامعة سوسة

188

مجموع
آخر
موجه
2021
153,92
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.علوم الصحة والطب وطب األسنان والصيدلة
اإلجازة  /الشعبة

المؤسسة والجامعة

التخصصات

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

31797
ذكور

آداب(*)
رياضيات
علوم تجريبية

FG+SVT
FG+SVT
FG+SVT

رياضة

FG+SB

195,22

آداب(*)
رياضيات

FG+SVT
FG+SVT

144,78
151,65

علوم تجريبية

FG+SVT

160,23

رياضة
آداب(*)
رياضيات
علوم تجريبية
رياضة
آداب(*)
رياضيات
علوم تجريبية
رياضة
آداب(*)
رياضيات
علوم تجريبية
رياضة
آداب(*)
رياضيات
علوم تجريبية
رياضة
آداب(*)
رياضيات
علوم تجريبية
رياضة

FG+SB
FG+SVT
FG+SVT
FG+SVT
FG+SB
FG+SVT
FG+SVT
FG+SVT
FG+SB
FG+SVT
FG+SVT
FG+SVT
FG+SB
FG+SVT
FG+SVT
FG+SVT
FG+SB
FG+SVT
FG+SVT
FG+SVT
FG+SB

198,42
117,37
133,64
136,54
187,59
158,04
142,52
157,16
177,52
106,27
126,73
136,59
176,34
176,39
155,52
158,10
180,19
114,39
131,20
138,88
169,46

آداب(*)

FG+SVT

158,64

رياضيات

FG+SVT

161,27

علوم تجريبية

FG+SVT

173,28

رياضة

FG+SB

186,28

آداب(*)

FG+SVT

135,64

رياضيات
علوم تجريبية
رياضة

FG+SVT
FG+SVT
FG+SB

147,58
161,00
191,19

آداب(*)

FG+SVT

148,80

رياضيات
علوم تجريبية
رياضة

FG+SVT
FG+SVT
FG+SB

157,99
162,54
184,20

المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس
جامعة صفاقس

علوم التمريض

40797
إناث

المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس
جامعة صفاقس

علوم التمريض

41797
ذكور

المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف
جامعة جندوبة

علوم التمريض

82797
إناث

المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس
جامعة قابس

علوم التمريض

83797
ذكور

50797
إناث

51797
ذكور

اإلجازة في علوم الـتــولـيـــد -
قابلة
علوم الحياة واألرض
إجبارية(*)

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس

علوم الـتــولـيـــد – قابلة

10799

جامعة تونس المنار

3سنوات )امد(
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بصفاقس
جامعة صفاقس

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بالمنستير
جامعة المنستير

علوم الـتــولـيـــد  -قابلة

40799

علوم الـتــولـيـــد  -قابلة

34799

إذا قمت بتعمير عدد اختيارات أقل من  06فلن تقوم المنظومة اإلعالمية للتوجيه الجامعي بتسجيل اختياراتك.
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مجموع
آخر
موجه
2021
119,34
137,71
147,62
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العلوم الفالحية والبيوتكنولوجيا والبيئة
اإلجازة  /الشعبة

اإلجازة في البيوتكنولوجيا

3سنوات )امد(

اإلجازة في الصناعات الغذائية

المؤسسة والجامعة

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت -البيتكنولوجيا والصناعات الصيدلية
تحاليل وتجارب بيولوجيةجامعة منوبة
مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحةالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية
البيوتكنولوجيا النباتيةبتونس
بيوتكنولوجيا الكائنات الدقيقةجامعة تونس المنار
مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحةمراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة
كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج
مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة
كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس -البيوتكنولوجيا النباتية
بيوتكنولوجيا الكائنات الدقيقةجامعة صفاقس
تحاليل و تجارب بيولوجيةمراقبة جودة األغذية وحفظ الصحةالبيوتكنولوجيا النباتيةالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
البيوتكنولوجيا الحيوانيةجامعة جندوبة
تحاليل وتجارب بيولوجية
كلية العلوم بقابس
جامعة قابس
المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة
جامعة قابس
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير -تحاليل و تجارب بيولوجية
مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحةجامعة المنستير
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و
مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة
التكنولوجيا بالمهدية
جامعة المنستير
تحاليل وتجارب بيولوجية
كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة
المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس الصناعات واألساليب الغذائية

3سنوات )امد(

جامعة قرطاج

اإلجازة في علوم وتقنيات
األغذية

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

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

التخصصات

جامعة صفاقس
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
جامعة جندوبة
كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد

هندسة األساليب الغذائيةالتغذية والصحةمراقبة جودة األغذيةالصناعات واألساليب الغذائيةالصناعات الغذائية وتأثيراتها على
المحيط

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

10546

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

مجموع
آخر
موجه
2021
118,17

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

122,40

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

114,69

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

114,78

رياضيات
علوم تجريبية
رياضيات
علوم تجريبية

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

103,65
110,96
90,90
106,23

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

94,11

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

110,40

84546

رياضيات
علوم تجريبية
رياضيات
علوم تجريبية
رياضيات
علوم تجريبية
رياضيات
علوم تجريبية

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

102,41
77,54
106,88
109,44
72,95
113,13
118,40

36546

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

104,45

علوم تجريبية
رياضيات
علوم تجريبية
رياضيات

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

110,56
81,41
102,63
112,74

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

119,04

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

109,31

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

106,02

84841

رياضيات
علوم تجريبية

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

99,35
93,58

75842

آداب(*)

FG+SVT

99,91

رياضيات

FG+SVT

98,06

علوم تجريبية

FG+SVT

76,13

FG+SP

79,61

العلوم التقنية
رياضيات

FG+SVT

125,76

علوم تجريبية

FG+SVT

109,80

العلوم التقنية

FG+TE

141,95

11546

20546
40546
41546

50546
54546
34546

60546
10840

40841

جامعة القيروان

3سنوات )امد(

اإلجازة في العلوم الفالحية

3سنوات )امد(

المدرسة العليا للفالحة بمقرن
جامعة قرطاج

بعث والتصرف في المؤسسات الفالحية
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العلوم الفالحية والبيوتكنولوجيا والبيئة
اإلجازة  /الشعبة

الرمز

نوع البكالوريا

صيغة احتساب مجموع
النقاط

اإلنتاج الحيواني و الموارد الغذائية

21844

البستنة-تهيئة الفضاءات

30844

معهد الغابات والمراعي بطبرقة
جامعة جندوبة

علوم وتقنيات الغابات

80844

المدرسة العليا للفالحة بالكاف
جامعة جندوبة

تقنيات اإلنتاج الفالحي

82844

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية

FG+SVT
FG+SVT
FG+TE
FG+SVT
FG+SVT
FG+TE
FG+SVT
FG+SVT
FG+TE
FG+SVT
FG+SVT
FG+TE

-الصيد البحري وتربية الكائنات المائية

20846

رياضيات

FG+(SP+SVT)/2

101,75

إناث

علوم تجريبية

FG+(SP+SVT)/2

71,09

21846
ذكور

العلوم التقنية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية

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

80,85
98,97
91,00
80,57

المؤسسة والجامعة

المدرسة العليا للفالحة بماطر
جامعة قرطاج
المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم
جامعة سوسة

اإلجازة في علوم البحار

3سنوات )امد(

مجموع
آخر
موجه
2021
104,12
94,38
142,36
120,94
114,24
169,91
99,63
87,50
135,71
96,52
108,68
116,61

المعهد العالي للصيد البحري و تربية
األحياء المائية ببنزرت
جامعة قرطاج

التخصصات

-التبريد و تثمين المنتوجات المائية

) (1المدرسة الوطنية للطب البيطري

الكتابية و 10%
البيطرية يكون بنسبة 90%باجتياز مناظرة وطنية باالختبارات
الدخول إلى السنة األولى من المرحلة األولى للدراسات
ّ
ّ

المعنية طبقا
بالمناظرة بالملفات وذلك حسب طاقة استيعاب المدرسة ويسمح للمترشحين المشاركة في هذه المناظرات خالل السنة الجامعية
ّ
للشروط التالية:

الكتابية:
• بالنسبة للمناظرة باالختبارات
ّ

 -الطلبة الذين تابعوا بانتظام دراسات السنة األولى بمعهد تحضيري للدراسات الهندسية شعبة "البيولوجيا وجيولوجيا".

أجنبية معترف بمعادلتها خالل السنة التي فتحت فيها
 الطلبة الذين تابعوا بانتظام السنة األولى من الدراسات لمرحلةتحضيرية ّ
ّ
المناظرة.

بالملفات:
• بالنسبة للمناظرة
ّ

أتموا بنجاح السنة
أتموا بنجاح وبدون إمهال السنة الثانية في نظام "أمد" من اإلجازة في علوم الحياة والطلبة األوائل الذين ّ
للطلبة األوائل الذين ّ
الهندسية شعبة "بيولوجيا-جيولوجيا".
التحضيرية للدراسات
الثانية وبدون رسوب بالمعاهد
ّ
ّ
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قائمة الشعب التي يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي
الشعب

الرمز

الشعب

الرمز

101

اإلجازة في العربية

 509اإلجازة في علوم األحياء

102

اإلجازة في اإلنقليزية

 510اإلجازة في علوم األرض

103

اإلجازة في الفرنسية

 512اإلجازة في علوم األحياء و المحيط

104

اإلجازة في اإلسبانية

 513اإلجازة في علوم الحياة و األرض

105

اإلجازة في اإليطالية

 523اإلجازة في علوم اإلعالمية

106

اإلجازة في األلمانية

 524اإلجازة في هندسة نظم اإلعالمية

118

اإلجازة في األنتروبولوجيا

 546اإلجازة في البيوتكنولوجيا

120

اإلجازة في عـلــم االجتماع

 550اإلجازة في القياسات واألدواتية

122

اإلجازة في الفـلســفــة

551

اإلجازة في فيزياء المواد

123

اإلجازة في التاريخ

566

اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية

124

اإلجازة في الجغرافيا

568

اإلجازة في الهندسـة المدنية

138

اإلجازة في العلوم اإلسالمية

 570اإلجازة في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

147

اإلجازة في الترجمة

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

577

االجازة في الهندسة الصناعية

201

اإلجازة في الموسيقى و العلوم الموسيقية

597

اإلجازة في هندسة األساليب

202

اإلجازة في الفنون التشكيلية

603

اإلجازة في الهندسة الطاقية

207

اإلجازة في تصميم الفضاء

622

اإلجازة في الفنون و الوسائط

208

االجازة في تصميم المنتوج

629

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

209

االجازة في تصميم الصورة

265

اإلجازة في السينما والسمعي البصري

 672اإلجازة في الهندسة اللوجستية
673

االجازة في علوم النقل

301

اإلجازة في القانون

740

اإلجازة في الـتـبـنـيـج واإلنعاش

311

اإلجازة في إعالمية التـصـرف

741

اإلجازة في التصوير الطبي والمداواة باألشعة

312

االجازة في العلوم االقتصادية

 743اإلجازة في البيولوجيا الطبية

318

اإلجازة في علوم التصرف

 744اإلجازة في العالج الطبيعي

391

اإلجازة في إدارة األعمال

 750اإلجازة في أدواتية قاعة العمليات الجراحية

394

االجازة في المحاسبة و المالية

 754اإلجازة في الرعـايـة الصحية للطفل

396

االجازة في التجارة والتوزيع

 759اإلجازة في الهندسة البيوطبية

450

اإلجازة في علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضة

 797اإلجازة في علوم التمريض-ذكور

501

اإلجازة في الكيمياء

 797اإلجازة في علوم التمريض-اناث

502

اإلجازة في الفيزياء و الكيمياء

 799اإلجازة في علوم الـتــولـيـــد  -قابلة

503

اإلجازة في الفيزياء

 841اإلجازة في علوم وتقنيات األغذية

504

اإلجازة في الفيزياء و الطاقة

 844اإلجازة في العلوم الفالحية

505

االٍجازة في الرياضيات التطبيقية

507

اإلجازة في الرياضيات
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الرمز

قائمة الشعب التي ل يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي
الشعب

الشعب

الرمز

107

اإلجازة في الروسية

505

االٍجازة في الرياضيات التطبيقية

108

اإلجازة في الصينية

514

اإلجازة في الكيمياء  -علم األحياء

119

اإلجازة في لغة اإلشارات

515

مرحلة تحضيرية مندمجة في الهندسة البيولوجية والبيوطبية

121

اإلجازة في علم النـفـــس

516

مرحلة تحضيرية مندمجة في الهندسة البيوطبية

137

االجازة في حفظ الموروث الثقافي المادي و ترميمه

517

مرحلة تحضيرية مندمجة في هندسة بيوتكنولوجيات الصحة

139

اإلجازة في العلوم الشرعية

518

مرحلة تحضيرية مندمجة

158

اإلجازة في الجيوماتيك والبيئة والتهيئة

519

مرحلة تحضيرية مندمجة-علمية

159

االجازة في جغرافية البيئة

520

مرحلة تحضيرية مندمجة :رياضيات -فيزياء و إعالمـيـة

160

االجازة في الجيوبوليتيك و العالقات الدولية

521

مرحلة تحضيرية مندمجة :كـيـمـيـاء  -بـيـولوجيا تطبيقية

161

اإلجازة في حفظ الممتلكات الثقافية

522

مرحلة تحضيرية علمية

164

االجازة في الجيوماتيك والتهيئة

525

مرحلة تحضيرية مندمجة :رياضيات -فيزياء -كيمياء

174

االجازة في تثمين التراث و تنميته

526

مرحلة تحضيرية مندمجة  :رياضيات -فيزياء-إعالمية

190

المرحلة التحضيرية للغات واآلداب:عربية

532

مرحلة تحضيرية  -تكنولوجيا

191

المرحلة التحضيرية للغات واآلداب:فرنسية

545

اإلجازة في البيوتكنولوجيا الطبية

192

المرحلة التحضيرية للغات واآلداب:انقليزية

547

اإلجازة في الصحة والسالمة المهنية

193

المرحلة التحضيرية للعلوم اإلنسانية:تاريخ

548

اإلجازة في التدخل االجتماعي

194

المرحلة التحضيرية للعلوم اإلنسانية:جغرافيا

572

اإلجازة في علوم وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

195

المرحلة التحضيرية للعلوم اإلنسانية:فلسفة

574

اإلجازة في هندسة النسيج

200

اإلجازة في المسرح و فنون العرض

576

االجازة في هندسة األساليب الصناعية

203

الهندسة المعمارية

577

االجازة في الهندسة الصناعية

244

اإلجازة في التعمير و التهيئة

580

اإلجازة في تكنولوجيا وهندسة النقل

246

االجازة في هندسة وتقنيات الصوت

604

اإلجازة في الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة

247

اإلجازة في هندسة الصوت والتكنولوجيات الحديثة

611

اإلجازة في الصحافة

260

اإلجازة في فنون التراث اإلسالمي

612

اإلجازة في االتصال

322

المرحلة التحضيرية العلمية:رياضيات  -فيزياء

671

اإلجازة في اإللكتروميكانيك

346

اإلجازة في القانون االجتماعي

700

الـطــب

347

االجازة في علوم الشغل

701

الـصـيــــدلــــة

355

اإلجازة في الخدمة االجتماعية

702

طـــب األسـنـــان

360

اإلجازة في التصرف في تكنولوجيات المعلومات واالتصال

739

اإلجازة في مبحث وتدريم القدم

362

اإلجازة في التصرف اإللكتروني في المعلومات و الوثائق

742

اإلجازة في حفظ الصحة والوقاية والمحيط

363

اإلجازة في التوثيق وعلوم المكتبات واألرشيف

745

اإلجازة في تقويـم النطـق والكالم

377

البكالوريوس في إدارة األعمال
المرحلة التحضيرية العلمية :فيزياء  -كيمياء
اإلجازة في التنشيط السياحي
اإلجازة في الوساطة والتنشيط

746

االجازة في أجهزة جراحة العظام

747

اإلجازة في التغذية البشرية

748

االجازة في العالج بالعمل

749

اإلجازة في المبصريات و النظارات الطبية

422
440
443
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452

االجازة في السياحة

752

اإلجازة في بدائل األسـنـان

453

اإلجازة في الفندقة

753

اإلجازة في تركيب و إستعمال آلة سمع

470

اإلجازة في علوم التربية  :الطفولة

760

اإلجازة في الرعاية الصحية اإلستعجالية واالنعاش

473

اإلجازة في التربية المختصة

832

مرحلة تحضيرية :بيولوجيا  -جيولوجيا

477

اإلجازة في التربية والتعليم

840

اإلجازة في الصناعات الغذائية

842

اإلجازة في التكنولوجيات الغذائية والمحيط

846

اإلجازة في علوم البحار
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آفاق أخرى لحامل البكالوريا
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جامعة تونس االفتراضية

جامعة تونس الفتراضية
جامعة عمومية تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
نص اإلحداث :األمر عدد  112لسنة  ،2002المِ ؤرخ في  28جانفي 2002
العنوان البريدي 13 :نهج ابن نديم مونبليزير  1073تونس
الهاتف71905248/71905269/71905254 :
موقع الوابhttps://www.uvt.rnu.tn/ :
موقع التواصل الجتماعيFacebook : Université Virtuelle de Tunis(UVT) :

 -1شهادات اإلجازة والماجستير عن بعد(فتح الترشحات ابتداء من جويلية :)2022
تؤمن جامعة تونس االفتراضية تكوينا إشهاديا غير حضوري في:
✓ شهادة اإلجازة https://www.uvt.rnu.tn/formations/licences
✓ شهادة الماجستير https://www.uvt.rnu.tn/formations/masteres
 -2التكوين اإلشهادي:
✓ اإلنقليزية العامة وإنقليزية االعمال والتواصل الشفوي في اإلنقليزية
""Ongoing Training in English: OTE
✓ اللغة اإلسبانية
✓ الكفايات اللينة والمهارات الحياتية ""Soft skills et life skills
التكوين حسب الطلب :إنجاز برامج تكوين مصغرة حسب الطلب ""Mini-programmes

 -3الموارد المفتوحة واإلنتاج الرقمي:
✓ دروس رقمية وتفاعلية مدعمة بتمارين تطبيقية في عديد االختصاصات والمستويات
""Ressources Educatives Libres: RELhttp://rel.uvt.rnu.tn
✓ موارد مفتوحة على الخط "Archives ouvertes: e-doc " /http://pf-mh.uvt.rnu.tn/

 -4منصات دعم التكوين الحضوري بالجامعات التونسية:
""Environnement Numérique de Travail: ENT
https://ent.uvt.rnu.tn
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التعليم العالي العسكري

 )1التكوين األسا ي الخاص بالضباط:
األساس للضباط بميسسات التعليم العا ي العسكري عىل فرع الدراسات الهندسية وفرع
يشمل التكوين
ي
الدراسات يف نظام "إمد".
فرع الدراسات الهندسية
يتم التكوين يف فرع الدراسات الهندسية بميسسات التعليم العا ي العسكري التالية :
▪ األكاديمية العسكرية بفندق الجديد يف االختصاصات التالية:
تقنيات األسلحة – هندسة إعالمية – إتصاالت – إلكتوميكانيك – هندسة مدنية.
▪ األكاديمية البحرية ن ن
بمبل بورقيبة يف االختصاصات التالية:
قيادة السفن وأنظمة بحرية – طاقة وتقنيات بحرية (لفائدة البحرية الوطنية) – مالحة بحرية –
طاقة ومحركات (لفائدة البحرية التجارية).
▪ مدرسة الطبان رببج العامري يف االختصاصات التالية:
سياقة الطائرات – هندسة ميكانيكية – تيليميكانيك–جغرفة رقمية– جوالن جوي.
يدوم تكوين الض ــباط المهندس ــي خمس س ــنوات (س ــستي دراس ــات تحض ــتية و ثالث س ــنوات يف التكوين
ـدس ) ويختم بالحص ـ ـ ـ ـ ــول عىل "الشـ ـ ـ ـ ـ ـهـادة الوطنيـة لمهنـدس" .ويمكن للمتحص ـ ـ ـ ـ ــلي عىل ش ـ ـ ـ ـ ـهـادة
الهن ي
البكالوريا لس ـ ـ ـ ـ ــنة ( 2022دورة رئيسـ ـ ـ ـ ـ ــية) يف شـ ـ ـ ـ ـ ــعب (الرياضـ ـ ـ ـ ـ ــيات ،العلوم التجريبية ،العلوم التقنية)
نفسان
طت واختبار
ي
الت تتضمن فحد ر ي
والراغبي يف متابعة هذا التكوين أن يشاركوا يف مناظرة االنتداب ،ي
طت واختبار يف الرياضة.
وفحد ر ي

عب
يقع االعالن عن مناظرة اإلنتداب لمتابعة التكوين بمؤسسات التعليم
العاىل العسكري ر
ي
ن
الوطت www.defense.tn
وعب موقع الواب لوزارة الدفاع
وسائل اإلعالم ر
ي
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فرع الدراسات في نظام إمد
يتم التكوين في فرع الد ارس ا ااات في نظام "إمد" باالكاديمية العسنننكرية بفندق الجديد في االختص ا اااص ا ااات
التالية :علوم قانونية وتصرف – علوم عسكرية.
يدوم هذا التكوين خمس سنننننوات (ثالث سا ا اانوات "إجازة" وسا ا اانتان "ماجسا ا ااتير") ويختم بالحصا ا ااول على
"الشننهادة الوطنية للماجسننتير" .ويمكن للمتحص االين على ش ااهادة البكالوريا لس اانة ( 2022دورة رئيسننية)
كل الشنننعب والراغبين في متابعة هذا التكوين أن يش ا اااركوا في مناظرة االنتداب ،التي تتض ا اامن اختبار
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"
ويمكن للمتحصا ا االين على شا ا ااهادة البكالوريا لسا ا اانة ( 2022دورة رئيسننننية) في شننننعبتي العلوم التجريبية
والرياضننننننيات والراغبين في متابعة هذا التكوين أن يش ا ا ا اااركوا في مناظرة االنتداب ،التي تتض ا ا ا اامن اختبار
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 املؤسسة

ع/ر

رقم اهلاتف

رقم الفاكس

هنج أبو بكر البكري – مونبليزير
 1073تونس

71902323/ 71901660

71904425

www.umt.ens.tn

املعهد اخلاص للدراسات العليا

 3شارع يوغرطة ميتوال فيل –
 1002تونس

71841855

71842747

www.ihet.ens.tn

املعهد العايل اخلاص للتقنيات

شارع  5أوت هنج سعيد أبو بكر
عدد 3002 - 74صفاقس

74225665/ 74227011

74226918

www.ipsas-ens.net /
www.uls.ens.tn

الكلية اخلاصة للقانون واالقتصاد

 32مكرر شارع خريالدين ابشا –
 1002تونس

71902811

71782260

www.ult-tunisie.com

 36شارع لوي براي –  1002تونس

71902491

71906960

www.ult-tunisie.com

مدرسة قرطاج العليا اخلاصة للعلوم

شارع فطومة بورقيبة سكرة 2036
أراينة

70858117

70858125

www.utctunisie.com

مدرسة قرطاج العليا اخلاصة إلدارة

شارع فطومة بورقيبة سكرة 2036
أراينة

70858117

70858125

www.utctunisie.com

املدرسة العليا اخلاصة للمهندسني

 18هنج نلسن منديال 1002 -
تونس

71335073/ 71336023

71334897

www.uas.ens.tn

 1الكلية اخلاصة مبنبليزير

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

بتونس

والعلوم املتقدمة ابجلنوب

والتصرف

املعهد العايل اخلاص للتقنيات
املتعددة

واهلندسة

األعمال

والدراسات التكنولوجية بتونس
الكلية اخلاصة لعلوم التصرف

والتكنولوجيا مبقرين

املدرسة املركزية العليا اخلاصة للعلوم

شبه الطبية والصحة

املدرسة العليا اخلاصة للتكنولوجيا
وإدارة األعمال

العنوان

دليل التوجيه الجامعي 2022

موقع الواب

 122شارع اجلمهورية (قبالة حمطة
سيدي رزيق) مقرين  - 2033بن
عروس

71426354

71426321

www.upes-megrine.com

 3هنج محادي اجلزيري  1002تونس

71796679

71793558

www.universitecentrale.net

 22شارع مدريد  1000 -تونس

71336888

71338666

www.suptech.tn
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ع/ر
12

اسم املؤسسة
املعهد العايل اخلاص لعلوم الصحة

بسوسة

العنوان

رقم اهلاتف

رقم الفاكس

شارع الرائد البجاوي  4000 -سوسة

73236122

73236123

موقع الواب
www.upsat-univ.com

ص.ب  72املركب التكنولوجي الغزالة
املدرسة العليا اخلاصة لتكنولوجيات
  45 / 2088شارع حممد اخلامس13
املعلوماتية وإدارة املؤسسات
مونبليزير -تونس

70721212

70721172

www.time.ens.tn

 ،48هنج املعادن –  2035الشرقية
 14املدرسة العليا الدولية اخلاصة بتونس
 -تونس

71809000

71809016

www.uitunis.com

15

16

17

18

املدرسة املتوسطية العليا اخلاصة
لألعمال
املدرسة العليا اخلاصة للهندسة

والتكنولوجيا

شارع اليورو ،حدائق البحرية 2
(ص.ب  )386ضفاف البحرية
 1053تونس
املنطقة الصناعية شطرانة  ،2ص.ب
 160القطب التكنولوجي الغزالة
 2088أراينة

املدرسة العليا اخلاصة للطريان

 15هنج املعمل – الشرقية – 2
 2035تونس قرطاج

املدرسة العليا اخلاصة للدراسات

عمارة الفندري ،شارع اجلزائر 3000
صفاقس

والتكنولوجيا

اإلدارية والتجارية بصفاقس

املدرسة العليا اخلاصة للهندسة

 19املعمارية والسمعي البصري
والتصميم

 1هنج بودلري – العمران 1005
تونس

71194444

70685685

71 940 422/
71940422

74222550

71957005 /71957004

71194500

www.msb.tn

70685454

www.esprit.ens.tn

71 940 430

www.esat.ens.tn

74223505

www.eseac.ens.tn

71957028

www.esad.tn

املدرسة املتوسطية العليا اخلاصة

 20لعلوم اإلعالمية واالقتصاد
والتصرف بنابل
21

22

23

كلية ابن خلدون اخلاصة للحقوق
والعلوم االقتصادية والتصرف
املدرسة العليا اخلاصة للعلوم
التطبيقية وإدارة األعمال
املعهد العايل اخلاص للعلوم شبه

الطبية "حممود املاطري"

هنج األمراء انبل األحواش 8000 -

72365066

72365144

www.umlt.ens.tn

 4هنج  8010مونبليزير – 1073
تونس

71841720

71901407

www.uik.ens.tn

ص.ب  ،4املنطقة الصناعية شطرانة I
القطب التكنولوجي ابلغزالة2088 ،
تونس

70686486

70686488

www.sesame.com.tn

هنج بورجني مونبليزير  -تونس

71847822

71846242

www.umm-tunisie.com
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العنوان

رقم اهلاتف

رقم الفاكس

ع/ر

هنج بن قوتة وراء دار الطابع  -القريوان

77304901

77228498

شارع أبو القاسم الشايب – 6011
قـابس

75294660

75294690

www.essat-gabes.com

املركب اجلامعي ،هنج حسونة العياشي،
بو خزر  4000سوسة

73 231 986

73 231 812

www.suptech.ens.tn

املعهد العايل اخلاص لعلوم التمريض  3شارع خليفة القروي – 4051
27
خزامى سوسة
"جنمة التكوين"

73243327

73219787

www.etoile-formation.com

املعهد العايل اخلاص لعلوم التمريض الطريق السياحي محام سوسة – الطابق
28
الثالث فوق املونوبري  4011سوسة
بسوسة

73363666

73361224/73372081

www.isis-infirmier.tn

 20هنج بودالر –  1005العمران
تونس

71957857

71957900

www.tunis.dauphine.fr

املدرسة العليا اخلاصة للتقنيات

الطريق احلزامية سهلول القلعة الصغرى
–  4021سوسة

73277877

73243685

www.polytecsousse.com

املدرسة العليا اخلاصة إلدارة

 90شارع حممد اخلامس – 1002
تونس

71282329

71201175

www.apbs.tn

 7هنج الربازيل –  1002تونس

71783175

71793558

www.universitecentrale.net

املدرسة املركزية العليا اخلاصة

 ،3شارع حممد اخلامس املنطقة
الصناعية خري الدين 2015 -الكرم

71988970 /71888970

71793558

www.universitecentrale.net

املدرسة املركزية العليا اخلاصة

 ،66شارع حممد اخلامس – 1002
تونس

71849244

71793558

www.universitecentrale.net

71787337

71788848

www.supsat-univ.tn

73235291

73235292

www.ihes.ens.tn

24

25

26

اسم املؤسسة
املعهد العايل اخلاص لعلوم التمريض

ابلقريوان

املدرسة العليا اخلاصة للعلوم

التطبيقية والتكنولوجيا بقابس
املدرسة العليا اخلاصة للهندسة
والعلوم والتكنولوجيا بسوسة

 29املعهد العايل اخلاص تونس دوفني

30

31

32

33

34

بسوسة

األعمال واحلقوق "ابن سينا"
املدرسة املركزية العليا اخلاصة
لآلداب والفنون وعلوم االتصال

للتقنيات بتونس

للحقوق والتصرف

 35الكلية اخلاصة لعلوم الصحة بتونس  38هنج كولونيـا –  1002تونس

36

املعهد اخلاص للدراسات العليا

بسوسة

املركب اجلامعي بوخزر– 4000
سوسة
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اسم املؤسسة

ع/ر

العنوان

الكلية اخلاصة للعلوم القانونية
 ،34هنج القرش األكرب 1002 -
 37واالجتماعية واالقتصادية والتصرف
تونس
بتونس
الكلية املتوسطية اخلاصة لعلوم

40

41

42

43

44

45

46

47

48

71335073

71334897

www.uas.ens.tn

 16-14هنج حممد بدرة مونبليزير –
 1073تونس

71903215

71904388

www.umlt.ens.tn

الطريق احلزامية سهلول القلعة الصغرى
–  4021سوسة

73347421

73347321

www.estim.tn

70694194

70694195

www.uik.ens.tn

طريق منزل شاكر كلم  0.5صفاقس

74460854

74460853

املدرسة الدولية العليا اخلاصة

الطريق احلزامية سهلول 4021 -
سوسة

73296060

73296900

www.episousse.com.tn

املدرسة العليا اخلاصة للهندسة

شارع احلرية ،ص.ب  329سهلول
 4054سوسة

73826685

73826686

www.espita.ens.tn

املدرسة العليا الدولية اخلاصة

طريق احملارزة كم  1.5صفاقس
 - 3003صفاقس

74465020 /74461682

74861588

www.iit-nau.com

طريق احملارزة كم  1.5صفاقس
 - 3003صفاقس /ص.ب 74
حي احلبيب صفاقس 3052

 38اإلعالمية واالقتصاد والتصرف
بتونس
39

رقم اهلاتف

رقم الفاكس

موقع الواب

املدرسة العليا اخلاصة للتكنولوجيا

واإلعالمية والتصرف بسوسة

املدرسة العليا اخلاصة للتقنيات "ابن  30شارع جودة احلياة – سكرة

خلدون"

الكلية اخلاصة للعلوم شبه الطبية
بصفاقس

للتقنيات املتعددة بسوسة

والتكنولوجيا التطبيقية بسوسة

للتكنولوجيا بصفاقس
املدرسة العليا الدولية اخلاصة
لألعمال بصفاقس

 - 2036أراينة

املدرسة العليا اخلاصة لإلعالمية

املنطقة الصناعية خري الدين – 2015
الكرم

املدرسة املتوسطية العليا اخلاصة

 2هنج سوسة – ابب اخلضراء -
تونس

املدرسة الدولية العليا اخلاصة

هنج حبرية انسي – عمارة سرتاميكا –
ضفاف البحرية  1053تونس

وإدارة األعمال

للتقنيات

للتقنيات

74248222/ 74248220

74248111

www.isb.ens.tn

71182625

71182623

www.ebs.tn

71283416/ 71283417

71283419

www.umlt.ens.tn

70026426

71963428

www.polytech-intl.tn
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العنوان

رقم اهلاتف

رقم الفاكس

ع/ر

احلي اجلامعي بزروق –  2112قفصة

76211930

76211930

www.esip.tn

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

70016100

70194500

www.medtech.tn

 ،85هنج فلسطني تونس 1002

71781081

71781133

www.iteam-univ.tn

املدرسة العليا اخلاصة متعددة

شارع الطيب املهريي – 5000
املنستري

73425955

73425956

www.polytechmonastir.tn

املدرسة العليا اخلاصة للمهندسني

شارع البيئة ص.ب 5060 - 104
املنستري

73500200

73500030

www.esprim.tn

املدرسة العليا اخلاصة للتكنولوجيا

 6هنج أبو نواس /الرحيانة -برج
البكوش  2027أراينة

71709944

71709899

www.tek-up.de

املدرسة العليا اخلاصة لتكنولوجيا

شارع الدكتور الدايل اجلازي – طريق
احلمامات  8000انبل

72233777

72233877

www.itbs.tn

هنج علي البلهوان –  8000انبل

72222000

72222924

www.leaders-university.net

 95هنج فلسطني –  1002تونس
البلفدير

71845264/ 71845263

71845269

www.iaetunis.com

70664420

70664419

www.iina.tn

عمارة شيماء شارع ايسر عرفات
سهلول 4051 -1سوسة

73822598

73822599

www.fmsa-tunisie.com

املدرسة العليا الدولية اخلاصة إلدارة الطريق احلزامية سهلول - 4021
60
سوسة
األعمال بسوسة

73 296 060

73 296 900

www.episousse.com.tn

73 231 985

73 231 812

ecogest.ups.ens.tn

49

50

51

52

53

54

55

56

57

اسم املؤسسة
املدرسة العليا اخلاصة للمهندسني

بقفصة

املعهد العايل اخلاص املتوسطي

للتكنولوجيا

املدرسة العليا اخلاصة هلندسة
اإلعالمية وإدارة األعمال

التقنيات ابملنستري

ابملنستري

واهلندسة

املعلومات وإدارة األعمال بنابل
الكلية اخلاصة لعلوم اإلعالمية

وإدارة األعمال بنابل

املعهد العايل اخلاص إلدارة
املؤسسات بتونس

املعهد الدويل العايل اخلاص
 73هنج حسني داي كم  05العقبة -
58
للدراسات الرقمية والسمعية البصرية احلرايرية 2087
59

61

الكلية اخلاصة للتصرف وعلوم

اإلدارة بسوسة

املدرسة العليا اخلاصة لإلقتصاد و

التصرف بسوسة

املركب اجلامعي ،هنج حسونة العياشي،
بو خزر  4000سوسة

203

موقع الواب
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رقم اهلاتف

رقم الفاكس

ع/ر

هنج حبرية أنسي عمارة سرتاميكـا-
ضفاف البحرية  1053تونس

70026426

71963428

www.lbs.tn

 17هنج ابن رشيق  -تونس

71847279

71847278

www.auna.com.tn

ص.ب  348فضاء املؤسسات
القطب التكنولوجي-حي األنس-
طريق تونس كلم  10ساقية الزيت
 3021صفاقس

74860222

املركب اجلامعي زريق -قابس 6072

75392135

الكلية اخلاصة للعلوم السياسية

 16هنج أفالطون املنطقة الصناعية
خري الدين  -الكرم ،تونس

71182300

71182020

املدرسة العليا اخلاصة للتكنولوجيا

شارع أبو حامد الغزايل - 4000
سوسة

73236333

73236332

املدرسة العليا اخلاصة إلدارة

املنطقة الصناعية -شطرانة  2القطب
التكنولوجي الغزالة

70 250 080

70685454

www.esb.tn

عمارة  ،Hإقامة البحرية – 1053
 69املدرسة العليا اخلاصة للتأمني واملالية
ضفاف البحرية  -تونس

71 960 012

71 960 019

www.espaf.tn

طريق مساكن ،حي التعمري -سوسة

73 367 715

73 367 715

www.ict-edu.tn

هنج حممد اخلامس عدد  66تونس

71 796 679

71 793 558

www.universitecentrale.net

 8شارع خري الدين ابشا  -تونس

71 796 679

71 793 558

www.universitecentrale.net

عمارة النجاح – شارع احلبيب بورقيبة
طريق قابس  -مدنني

75 648 889

75 648 890

www.tutechmedenine.com

62

اسم املؤسسة
املدرسة الدولية العليا اخلاصة

للقانون واألعمال

 63املدرسة العليا اخلاصة لألعمال

64

65

66

67

68

70

71

72

73

املدرسة الدولية العليا اخلاصة

متعددة التقنيات بصفاقس

املدرسة العليا اخلاصة للتكنولوجيا
وإدارة األعمال بقابس

واالقتصادية

املتقدمة بسوسة

األعمال بتونس

املعهد العايل اخلاص للعلوم

والتكنولوجيا واألعمال ابلوسط
املدرسة املركزية العليا اخلاصة
للحقوق والعلوم السياسية بتونس
املدرسة املركزية العليا اخلاصة

لالعالمية واالتصاالت بتونس

املدرسة العليا اخلاصة لتقنيات

التجارة وإدارة األعمال مبدنني

العنوان

204
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موقع الواب

www.espin-ens.com

www.uetunis.com
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ع/ر

رقم اهلاتف

رقم الفاكس

املعهد العايل اخلاص للعلوم التجارية الطريق احلزامية – املنطقة الصناعية
74
 4022أكودة  -سوسة
واألعمال

70 130 190

70 130 191

www.issca.tn

املدرسة الدولية العليا اخلاصة إلدارة طريق األمواج ،املنطقة السياحية محام
75
سوسة
األعمال والتسويق بسوسة

20 647 000

73 386 570

www.eimsousse.com

76

77

العنوان

اسم املؤسسة

املدرسة العليا اخلاصة للعلوم

املنطقة الصناعية شطرانة مقسم 102

القانونية واالقتصادية والسياسية

عدد  11رواد  -أراينة

املدرسة العليا اخلاصة األفق

شارع محد الغزايل عمارة الشريف
 - 4000سوسة

للتكنولوجيات الرقمية

الكلية اخلاصة للحقوق والعلوم

 10شارع بورجني ،مونبليزير  -تونس
1073

 78السياسية والتصرف "حممود
املاطري"
79

70 721 002

www.blp.tn

73 232 901

www.horizon-tech.tn

70 244 626/
71847822

www.umm-tunisie.com

71 905 734

عمارة النجار ،الطابق الثاين ،هنج
سقراط املنطقة االقتصادية خري الدين31573040/52472472 ،
حلق الوادي

املدرسة العليا اخلاصة لإلعالمية

والتكنولوجيا

هام
جدا

موقع الواب

www.esgitech.tn

يتعين التقيد بنوعية الباكالوريا المطلوبة واللتزام بالشروط المدرجة بالجدول التالي عند
اللتحاق بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي تؤمن التكوين في الختصاصات شبة الطبية:

نوعية الباكالوريا
المطلوبة

ر
الشوط المطلوبة

اإلجازة يف المبرصيات والنظارات الطبية

رياضيات/علوم تجريبية

ر
سء
ال ي

الطت و المداواة باألشعة
اإلجازة يف التصوير ر ي

رياضيات/علوم تجريبية

ر
سء
ال ي

اإلجازة ف التغذية ر
البشية
ي

اإلجازة يف علوم التوليد/قابلة

جداب/رياضة/
رياضيات/علوم تجريبية
جداب/رياضة/
رياضيات/علوم تجريبية
جداب/رياضة/
رياضيات/علوم تجريبية

مادة علوم الحياة واألرض إجبارية للباكالوريا
جداب

شعبة مخصصة لإلناث ومادة علوم الحياة
واألرض إجبارية للباكالوريا جداب

اإلجازة يف أدواتية قاعة العمليات الجراحية

رياضيات/علوم تجريبية

ر
سء
ال ي

الشهادة

اإلجازة يف بدائل األسنان
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جداب
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الشهادة

نوعية الباكالوريا
المطلوبة

ر
الشوط المطلوبة

مادة التلية البدنية إجبارية
مادة علوم الحياة واألرض إجبارية للباكالوريا
جداب
مادة التلية البدنية إجبارية
مادة علوم الحياة واألرض إجبارية للباكالوريا
جداب

اإلجازة يف علوم التمريض

جداب/رياضة/
رياضيات/علوم تجريبية

الطبيع
اإلجازة يف العالج
ي

جداب/رياضة/
رياضيات/علوم تجريبية

اإلجازة يف التبنيج واإلنعاش

رياضيات/علوم تجريبية

ر
سء
ال ي

جداب/رياضيات/علوم تجريبية

مادة علوم الحياة واألرض إجبارية للباكالوريا
جداب

اإلجازة يف تقويم النطق والكالم

3-10

عروض التكوين المهني
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ن ن
ن
السام
التقت
المهت يف مستوى مؤهل
عروض التكوين
ي
ي
ي
المهت مسالك أخرى للنجاح والحصول عىل شهادات
الجامع توفر منظومة التكوين
إ جانب التوجيه
ي
ي
معتف بها
وتمكن من:
.1
.2
.3
.4

الت يتطلبها سوق الشغل.
كسب الكفايات والمهارات ي
دعم حظوى االندماج يف الحياة السشيطة بفضل تكوين يف اختصاصات ذات قابلية عالية.
كسب القدرة عىل االنتصاب للحساب الخاال.
التدرج يف سلم الشهادات بفضل التكوين المستمر.

ن
المهت وخصائصه
 / Iنظام التكوين
ي
قانون خاال به (القانون عدد  10لسنة  2008الميرخ
المهت اليوم بإطار
يحظ التكوين
ي
ي
المهت) ينظم سته وتدخالته وفق معايت مضبوطة ومقاييس
يف  11فيفري  2008والمتعلق بالتكوين
ي
محددة.
ر
المهت ومستشاري تدريب ويستدب
يشف عىل التكوين إطار من المكوني ومستشارين يف االعالم والتوجيه
ي
المكونون من بي المهندسي والفنيي السامي ويخضعون قبل ر
مباشة مهامهم إ ترلصات بيداغوجية.
ينج التكوين باالعتماد أساسا عىل نمط التكوين بالتداول الذي يحتم أن تصبح الميسسة االقتصادية فضاء
والعلم.
التطبيف
تكويسيا بما يضمن للشبان اكتساب المهارة يف مستواها
ي
ي
التامج يف االعتبار
يعتمد التكوين
المهت برامج تكويسية توضع بمشاركة المهنيي ،وت خذ عملية إعداد هذه ر
ي
التكنولوح.
المواصفات المستوجب اعتمادها يف اطار االختصاال وفق مستل مات التطور
ر ي
ر
ه رشيك االدارة يف العمل
نظام التكوين
المهت مرتبط بعالقة شاكة مع جهاز االنتاج ،بحيث أن الميسسة ي
ي
مهت جديدة أو توسيع
التكويت يف مختلف مراحله بدءا بالمشاركة يف الدراسات الالزمة إلحداث مراك تكوين ي
ي
والتامج التكويسية وإنجاز العمليات
أو إعادة هيكلة مراك موجودة إ المشاركة يف وضع االختصاصات ر
المهت.
عت التكوين بالتداول والتدريب
التكويسية ر
ي

ن
المهت العمومية
 / IIالتسجيل بمؤسسات التكوين
ي
المهت العمومية مفتوح لكافة الناجحي يف امتحان
• إن التشح للتسجيل بميسسات التكوين
ي
البكالوريا.
سبتمت 2022
المهت العمومية دورتي رئيسيتي :دورة
• يتضمن التكوين بميسسات التكوين
ر
ي
ودورة فيفري .2023
المهت العمومية.
• هنات امكانية االنتفاع بخدمات المبيت داخل ميسسات التكوين
ي
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قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بالوكالة التونسية للتكوين المهني

طاقة الستيعاب
الولية

المركز

الختصاص

مدة
التكوين

المركز القطاعي
للتكوين في الكهرباء
وصيانة المعدات
البيوطبية تونس

تونس

المركز القطاعي
للتكوين في اإلكساء
بتونس

المركز القطاعي
للتكوين في الصناعات
اإللكترونية والكهربائية
بتونس

نوع الباكالوريا

دورة
سبتمر
2022

دورة
فيفري2023

تقني سام في صيانة المعدات البيوطبية

2

22

22

تقني سام في كهرباء البناء

2.5

0

22

تقني سام في الجودة في صناعة
المالبس

2.5

16

0

رئيس منتوج في صناعات اإلكساء

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

2.5

0

16

كافة الشعب

تقني سام في التصميم واإلبتكار في
صناعة المالبس

2.5

32

32

كافة الشعب

تقني سام في تقنيات التصميم للصناعة
اإللكترونية

2

40

0

تقني سام في تقنيات اإلنتاج للصناعة
اإللكترونية

2

40

60

تقني سام في اآللية واإلعالمية
الصناعية

2

20

40

تقني سام في البنى التحتية والشبكات

2.5

108

54

المركز القطاعي
للتكوين في االتصاالت
بحي الخضراء
تقني سام في التسويق والوسائل متعددة
الوسائط

2.5

208

72

36

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/
رياضة
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قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بالوكالة التونسية للتكوين المهني

طاقة الستيعاب
الولية

المركز

المركز القطاعي
للتكوين في الصناعات
الغذائية بحي الخضراء

المركز القطاعي
للتكوين في الصيانة
الصناعية بالوردية

المركز القطاعي
للتكوين في اإلكساء
بحلق الوادي

المركز القطاعي
للتكوين في مهن
الخدمات بقمرت

الختصاص

مدة
التكوين

نوع الباكالوريا

دورة
سبتمر
2022

دورة
فيفري2023

تقني سام في التصرف في الصيانة
الصناعية

2.5

15

15

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

تقني سام في مراقبة الجودة في
الصناعات الغذائية

2.5

0

15

رياضيات  /العلوم التجريبية

تقني سام في التغليف والتعبئة في
الصناعات الغذائية

2.5

15

0

رياضيات  /العلوم التجريبية

تقني سام في التصرف في الصيانة
الصناعية

2.5

60

60

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

تقني سام في التصميم واالبتكار في
صناعة المالبس

2.5

40

20

كافة الشعب

تقني سام في الجودة في صناعة
المالبس

2.5

20

20

كافة الشعب

رئيس منتوج في صناعات اإلكساء

2.5

20

0

كافة الشعب

تقني سام في المحاسبة والمالية

2.5

60

0

إقتصاد وتصرف  /رياضيات/
العلوم التجريبية

تقني سام في التجارة

2.5

60

0

كافة الشعب

تقني سام في التجارة الدولية

2.5

60

0

كافة الشعب

مساعد مديرية

2.5

40

0

كافة الشعب
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قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بالوكالة التونسية للتكوين المهني

طاقة الستيعاب
الولية

المركز

دورة
سبتمر
2022

دورة
فيفري2023

تقني سام في الطبخ

2.5

15

0

كافة الشعب

تقني سام في المرطبات

2.5

15

0

كافة الشعب

تقني سام في التجميل

2,5

20

0

كافة الشعب

مربي طفولة أولى ومبكرة

2.5

40

0

كافة الشعب

تقني سام في تكييف الهواء

2,5

20

20

العلوم التقنية  /رياضيات/
العلوم التجريبية /العلوم
اإلعالمية

مسير أشغال بناء

2

20

20

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

تقني سام في تطوير األنظمة الذكية
واإلعالمية الصناعية

2.5

20

20

العلوم التقنية  /رياضيات/
العلوم التجريبية /العلوم
اإلعالمية

المركز القطاعي
للتكوين في فنون
الطباعة بأريانة

تقني سام في تقنيات اإلتصال اختيار
تحضير أشغال الطباعة

2.5

30

0

كافة الشعب

المركز القطاعي
للتكوين في ميكانيك
السيارات والنقل بأريانة

تقني سام في صيانة ومصلحة بعد البيع
للسيارات

2.5

60

60

العلوم التقنية  /رياضيات/
العلوم التجريبية /العلوم
اإلعالمية

مسير أشغال عمومية

2

40

20

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

تقني سام في صيانة وخدمات ما بعد
البيع لمعدات األشغال العمومية

2.5

36

20

العلوم التقنية  /رياضيات /
العلوم التجريبية

مركز التكوين و
التدريب المهني
بالزهور

المركز القطاعي
للتكوين في مهن البناء
ابن سينا

منوبة

أريانة

الختصاص

مدة
التكوين

نوع الباكالوريا

المركز القطاعي
للتكوين في األشغال
العمومية بالمرناقية
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قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بالوكالة التونسية للتكوين المهني

طاقة الستيعاب
الولية

المركز

الختصاص

مدة
التكوين

المركز القطاعي
للتكوين في اإللكترونيك
بالدندان

المركز القطاعي
للتكوين في اإلكساء
بمنوبة

بن عروس

المركز القطاعي
للتكوين في البناء ببن
عروس

المركز القطاعي
للتكوين في مهن
الخدمات بحمام األنف

المركز القطاعي
للتكوين في مهن النقل
واللوجستيك ببرج
السدرية

نوع الباكالوريا

دورة
سبتمر
2022

دورة
فيفري2023

تقني سام في اآللية واإلعالمية
الصناعية

2

60

20

العلوم التقنية  /رياضيات/
العلوم التجريبية /العلوم
اإلعالمية

تقني سام في الجودة في صناعة
المالبس

2.5

40

20

كافة الشعب

تقني سام في التصميم واإلبتكار في
صناعة المالبس

2.5

20

0

كافة الشعب

تقني سام رئيس انتاج في صناعة
المالبس

2,5

20

0

كافة الشعب

تقني سام في أساليب وإدارة انتاج
صناعة المالبس

2.5

40

20

كافة الشعب

مسير أشغال بناء

2

40

40

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

تقني سام في المحاسبة والمالية

2.5

20

0

إقتصاد وتصرف  /رياضيات/
العلوم التجريبية

مساعد مديرية

2.5

20

20

كافة الشعب

تقني سام في التجارة

2.5

20

20

كافة الشعب

تقني سام في التجارة الدولية

2.5

20

20

كافة الشعب

لوجستيكي في التوزيع

2
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40

40

إقتصاد وتصرف  /رياضيات/
العلوم التجريبية
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قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بالوكالة التونسية للتكوين المهني

طاقة الستيعاب
الولية

المركز

المركز القطاعي
للتكوين في
الميكاترونيك ببرح
السدرية

المركز القطاعي
للتكوين في النسيج ببئر
القصعة

نابل

المركز القطاعي
للتكوين والتقنيات
التطبيقية في الجلد
بمقرين
المركز القطاعي
للتكوين في البناء
بسليمان

المركز القطاعي
للتكوين في الصيانة
بنابل

الختصاص

مدة
التكوين

نوع الباكالوريا

دورة
سبتمر
2022

دورة
فيفري2023

تقني سام في اآللية واإلعالمية
الصناعية

2

60

40

العلوم التقنية  /رياضيات /
العلوم التجريبية

تقني سام في تصميم وصناعة القوالب
واألدوات

2.5

20

40

العلوم التقنية  /رياضيات/
العلوم التجريبية /العلوم
اإلعالمية

تقني سام في االتصاالت اختيار إعالمية

2

60

20

العلوم التقنية  /رياضيات/
العلوم التجريبية /العلوم
اإلعالمية

تقني سام في كهرباء البناء

2.5

20

20

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

تقني سام في الجودة في صناعة
المالبس

2.5

20

0

كافة الشعب

تقني سام في التصميم واإلبتكار في
صناعة المالبس

2.5

20

0

كافة الشعب

تقني سام في التجارة

2.5

60

60

كافة الشعب

مسير أشغال بناء

2

60

0

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

تقني سام في كهرباء البناء

2

20

20

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

تقني سام في التصرف في الصيانة
الصناعية

2.5

40

40

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

تقني سام في تكييف الهواء

2

20

20

العلوم التقنية  /رياضيات/
العلوم التجريبية /العلوم
اإلعالمية
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قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بالوكالة التونسية للتكوين المهني

الولية

المركز

الختصاص

مدة
التكوين

زغوان

طاقة الستيعاب

مركز التكوين والتدريب
المهني بزغوان

دورة
سبتمر
2022

دورة
فيفري2023

تقني سام في التصرف في الصيانة
الصناعية

2.5

20

0

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

تقني سام في التصميم واإلبتكار في
صناعة المالبس

2.5

15

15

كافة الشعب

تقني سام في أساليب وإدارة انتاج
صناعة المالبس

2.5

18

18

كافة الشعب

تقني سام في اآللية واإلعالمية
الصناعية

2

40

40

العلوم التقنية  /رياضيات/
العلوم التجريبية /العلوم
اإلعالمية

تقني سام في تطوير األنظمة الذكية
واإلعالمية الصناعية

2.5

40

40

العلوم التقنية  /رياضيات/
العلوم التجريبية /العلوم
اإلعالمية

تقني سام في التصرف في الصيانة
الصناعية

2.5

40

40

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

تقني سام في مراقبة الجودة في
الصناعة الغذائية

2.5

20

0

رياضيات  /العلوم التجريبية /
رياضة

مركز التكوين والتدريب
المهني بالمحرس

مسير أشغال بناء

2

20

0

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

المركز القطاعي
للتكوين في التركيب
المعدني بمنزل بورقيبة

تقني سام منسق في اللحام

2.5

40

0

العلوم التقنية  /رياضيات /
العلوم التجريبية

المركز القطاعي
للتكوين في اإلكساء
محمد علي صفاقس

صفاقس

المركز القطاعي
للتكوين في اإللكترونيك
بساقية الزيت صفاقس

مركز التكوين والتدريب
المهني بباش حامبة
صفاقس

بنزرت

نوع الباكالوريا
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طاقة الستيعاب

سليانة

جندوبة

الولية

المركز

الختصاص

المركز القطاعي
للتكوين في الصيانة
الفندقية بطبرقة

تقني سام في تكييف الهواء

2.5

المركز القطاعي
للتكوين في التقنيات
الفندقية بطبرقة

تقني سام في الفندقة اختيار اإليواء

2.5

0

تقني سام في المحاسبة والمالية

2.5

20

0

مساعدة مديرية

2.5

20

0

كافة الشعب

تقني سام في التصرف في إنتاج الخشب
واألثاث

2.5

20

20

العلوم التقنية  /رياضيات /
العلوم التجريبية  /العلوم
اإلعالمية

تقني سام في دراسة وتصميم األثاث

2.5

40

20

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

تقني سام في الصيانة الصناعية اختيار
صيانة األنظمة اآللية

2.5

20

0

العلوم التقنية  /رياضيات /
العلوم التجريبية  /العلوم
اإلعالمية

تقني سام في تطوير األنظمة الذكية
واإلعالمية الصناعية

25

20

0

العلوم التقنية  /رياضيات /
العلوم التجريبية  /العلوم
اإلعالمية

تقني سام في التصميم واالبتكار في
صناعة المالبس

2.5

0

20

كافة الشعب

تقني سام في الجودة في صناعة
المالبس

2.5

20

20

كافة الشعب

رئيس منتوج في صناعة المالبس

2.5

0

20

كافة الشعب

المركز القطاعي
للتكوين في مهن
الخدمات بسليانة

المركز القطاعي
للتكوين في مهن الخشب
بالمنستير

المنستير

مدة
التكوين

المركز القطاعي
للتكوين في مهن
الصناعة بخنيس

المركز القطاعي
للتكوين في اإلكساء
بالمنستير
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نوع الباكالوريا

دورة
سبتمر
2022

دورة
فيفري2023

15

0

العلوم التقنية  /رياضيات/
العلوم التجريبية /العلوم
اإلعالمية

15

كافة الشعب
إقتصاد وتصرف /رياضيات /
العلوم التجريبية

دليل التوجيه الجامعي 2022

قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بالوكالة التونسية للتكوين المهني

طاقة الستيعاب
الولية

المركز

المركز القطاعي
للتكوين في النسيج
بقصر هالل

دورة
سبتمر
2022

دورة
فيفري2023

تقني سام في أساليب وإدارة انتاج
صناعة المالبس

2.5

20

0

كافة الشعب

تقني سام في الجودة في صناعة
المالبس

2.5

20

20

كافة الشعب

تقني سام في التصميم واالبتكار في
صناعة المالبس

2.5

20

0

كافة الشعب

تقني سام في المحاسبة والمالية

2.5

60

0

إقتصاد وتصرف  /رياضيات/
العلوم التجريبية

تقني سام في التجارة

2.5

40

40

كافة الشعب

تقني سام في التجارة الدولية

2.5

40

0

كافة الشعب

تقني سام في مساعد مديرية

2.5

20

0

كافة الشعب

تقني سام في تصميم وصناعة القوالب
واألدوات

2.5

18

18

العلوم التقنية  /رياضيات/
العلوم التجريبية /العلوم
اإلعالمية

تقني سام في صناعة البالستيك

2.5

18

18

العلوم التقنية  /رياضيات /
العلوم التجريبية  /العلوم
اإلعالمية

تقني سام في صيانة تجهيزات صناعة
البالستيك

2.5

18

18

تقني سام في صيانة الميكاترونيك

2.5

18

18

سوسة

المركز القطاعي
للتكوين في مهن
الخدمات بسوسة

الختصاص

مدة
التكوين

نوع الباكالوريا

سوسة

المركز القطاعي
للتكوين في اللحام
واآللية والبالستيك
بسوسة

المركز القطاعي
للتكوين في اللحام
واآللية والبالستيك
بسوسة
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اإلعالمية
العلوم التقنية  /رياضيات /
العلوم التجريبية  /العلوم
اإلعالمية
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قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بالوكالة التونسية للتكوين المهني

طاقة الستيعاب
الولية

المركز

الختصاص

مدة
التكوين

تقني سام في اآللية واإلعالمية
الصناعية

2.5

المركز القطاعي
للتكوين في االلكترونيك تقني سام في االتصاالت اختيار إعالمية
بسوسة

قابس

المركز القطاعي
للتكوين في البناء
والتنقيب بقابس

مدنين

المركز القطاعي
للتكوين في الصيانة
بقابس

المركز القطاعي
للتكوين في الطاقة
بجربة

نوع الباكالوريا

دورة
سبتمر
2022

دورة
فيفري2023

40

40

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

2.5

40

40

تقني سام في صيانة الميكاترونيك

2.5

40

40

مسير أشغال بناء

2

20

20

تقني سام في التنقيب

2.5

20

20

العلوم التقنية  /رياضيات /
العلوم التجريبية

تقني سام في اآللية واإلعالمية
الصناعية

2

20

0

العلوم التقنية  /رياضيات/
العلوم التجريبية /العلوم
اإلعالمية

2.5

20

0

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

2.5

20

0

العلوم التقنية  /رياضيات/
العلوم التجريبية /العلوم
اإلعالمية

تقني سام في التصرف في الصيانة
الصناعية
تقني سام في تكييف الهواء
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قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بوكالة التكوين في مهن السياحة

نابل

الولية

المركز

الختصاص

مركز التكوين السياحي
بالحمامات

سوسة

املعهد العالي املنهي
للسياحة سوسة
القنطاوي

مدنين

مركز التكوين السياحي
بنابل

مركز التكوين السياحي
بجربة

مدة

طاقة
الستيعاب

التكوين دورة دورة
سبتمر فيفري
2023 2022

نوع الباكالوريا

دليل سياحي

2

15

0

كافة الشعب

تقني سامي في الفندقة اختيار
االيواء

2

20

0

كافة الشعب

تقني سام في املرطبات

2

6

0

كافة الشعب

تقني سامي في الفندقة اختيار
االيواء

2

20

0

كافة الشعب

دليل سياحي

2

20

0

كافة الشعب

تقني سام في الطبخ

2

8

0

كافة الشعب

تقني سام مرطبات

2

8

0

كافة الشعب

تقني سام مطعم والحانة

2

10

0

كافة الشعب

تنمية وتطوير املنتوجات السياحية
(وكاالت أسفار)

2

20

0

كافة الشعب
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دورة
سبتمر
2022

دورة
فيفري
2023

نوع الباكالوريا

املعهد القطاعي للتكوين املنهي
الفالحي في زراعة القوارص
والعنب ببوشريك

تقني سام في البستنة

2.5

0

21

العلوم التجريبية /رياضيات /
العلوم اإلعالمية/العلوم التقنية

املركز القطاعي للتكوين املنهي
في امليكنة البحرية بقليبية

ميكانيكي صيد بحري ()1

2.5

25

0

العلوم التقنية /رياضيات /
العلوم التجريبية

باجة جندوبة قابس سوسة

مدة
التكوين

طاقة الستيعاب

نابل

الولية

المركز

الختصاص

نابل

قائمة اختصاصات مؤهل التقني السامي المؤمنة بوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي

املركز القطاعي للتكوين املنهي
الفالحي في زراعة الخضروات
البدرية بشط مريم

تقني سام في البستنة

2.5

0

21

العلوم التجريبية /رياضيات /
العلوم اإلعالمية/العلوم التقنية

مركز التكوين املنهي للصيد
البحري بقابس

ميكانيكي صيد بحري()1

2.5

14

0

العلوم التقنية /رياضيات /
العلوم التجريبية

مركز التكوين املنهي للصيد
البحري بجندوبة

ربان صيد باألعماق ()1

2.5

24

0

العلوم التقنية  /رياضيات
/العلوم اإلعالمية/العلوم
التجريبية

املعهد القطاعي للتكوين املنهي
الفالحي في تربية البقر بتيبار

تقني سام في اإلنتاج الحيواني

2.5

21

0

العلوم التجريبية /رياضيات /
العلوم اإلعالمية/العلوم التقنية

( : )1ومن شروط اإللتحاق بهذا اإلختصاص  :إثبات المؤهالت البدنية المطلوبة للقيام بأشغال المالحة والصيد البحري
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دليل التوجيه الجامعي 2022

المعطيات الشخصية
السم واللقب :
رقم بطاقة التعريف الوطنية :
سنة الحصول على البكالوريا:

بلد القامة 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
( 2022يمكن االطالع عليه على موقع  ،)www.orientation.tnكما يتعين عليه ترتيب اختياراته ترتيبا تفاضليا ،وينصح بتعمير ستة ( )06اختيارات
على األقل.
الختيار

الرمز

الشعبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

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

على بكالوريا أجنبية يوم  19أوت 2022
حدد أخر أجل لقبول مطالب التوجيه الجامعي للمحرزين
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يمكن الستفسار حول التوجيه الجامعي للمحرزين على بكالوريا أجنبية عبر البريد اللكتروني
Orientation@mes.rnu.tn

دليل التوجيه الجامعي 2022
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