إ.ع.د.ت

بــــــــــــــــالغ محين للمناظرات الخصوصية
دورة سنة 2021
يشمل التحيين النقاط التالية:
 البقاع المضافة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة اإلختصاصات المطلوبة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس الوثائق المكونة لملف الترشح اإللكتروني (الطلبة الذين قاموا بعمليةالتسجيل غير مطالبين بالتحيين)
تعلن و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم مناظرات خصو و و

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

الثاني بمؤسسات تك ين المهندسين وذلك بعن ان السن الجامعي .2022/2021

 )Iشروط المشاركة:
يسمح بالمشارك في المناظرات الخص

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

 الدخول إلى السنة األولى:
أ) بالمدارس الوطنية لتكوين المهندسين:
 الطلب المحرزين على إجازة تطبيقي أو أسو و و و وواسو و و و ووي في اإلختصو و و و ووا و و و و ووات العلمي والتقني في إطار نظام اإلجازةوالماجستير والدكت راه ،متحصول عليها خوالل السن الجامعي  2020/2019أو السن الجامعي  2021/2020والذين

لم يرسبوا خالل دراستهم الجامعية (منذ الحصول على شهادة الباكالوريا).

ميكن احلصول على مزيد من اإلرشادات عن طريق موقع الواب لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي  www.mes.tn.أو موقع الواب https://csingenieur.inscription.tn

 -طلب المراحل التحضو و وويري للد ارسو و ووات الهندسو و ووي بالمؤس و و وسو و ووات العم مي للتعليم العالي والبحث ال ن ام ا ت يير

المس ووار أو إعااة الت جيو اون س و ا م .والمحرزين على إجازة تطبيقي أو أس وواس ووي في اإلختص ووا ووات العلمي والتقني

في إطار نظام اإلجازة والماجسووتير والدكت راه ،متحص و و و و و و و و ول عليها خ و و و و و و و والل السوون الجامعي  2020/2019أو السوون

الجامعي  2021/2020ومل يرسبوا خالل هذه املرحلة.

ب) بمراحل تكوين المهندسين بالمعاهد العليا للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والمعاهد المماثلة لها:
 −حســا الرقرة (-1أ) :الطلب المنتمين إلى كل معهد من المعا د الس ووت المعني بالمناظرة والمتحص ولين على إجازة
تطبيقي أو أسوواسووي في اإلختصووا ووات العلمي والتقني في إطار نظام اإلجازة والماجسووتير والدكت راه خالل السوون

الجامعي  2021 /2020والذين لم يرسبوا خالل دراستهم الجامعية (منذ الحصول على شهادة الباكالوريا).
 −حسا الرقرة (-1ب) :الطلب المحرزين على إجازة تطبيقي أو أساسي في اإلختصا ات العلمي والتقني في إطار
نظام اإلجازة والماجستير والدكت راه متحصل عليها خالل السن الجامعي  2020/2019أو السن الجامعي

 2021/2020ومن ضمنهم الطلب المنتمين إلى المعا د الست المعني بالمناظرة والذين لم يرسبوا خالل دراستهم

الجامعية (منذ الحصول على شهادة الباكالوريا).

 -طلب المراحل التحضو وويري للد ارسو ووات الهندسو ووي بالمؤس و وسو ووات العم مي للتعليم العالي والبحث ال ن ام ا

ت يير المسوار أو إعااة الت جيو اون سو ا م .والمتحصولين على الشوهااة ال طني لإلجازة في اإلختصوا وات

العلمي والتقني في إطار نظام اإلجازة والماجسووتير والدكت راه ،متحص و و و و و و و و ول عليها خ و و و و و و و والل السوون الجامعي
 2020/2019أو السن الجامعي  2021/2020ومل يرسبوا خالل هذه املرحلة.

 للدخول إلى السنة الثانية:
الطلبة الناجحين في السنة األولى من الماجستير في اإلختصا ات العلمي والتقني في إطار نظام اإلجازة والماجستير
والدكت راه.

 )IIملف الترشح :

يحت ي ملف الترشح على ال ثائق التالي :

 /1نسخ ر مي من بطا التعريف ال طني ،
 /2نسخ ر مي من الشهااة المتحصل عليها،
 /3نس و و ر مي لأل و و ل من كش و و ا أعداا كل س و وون ات الد ارس و و الجامعي ( داي من س و وون الحص و و ل على
الباكال ريا)،

 /4نسخ ر مي من كشف أعداا البكال ريا أو ما يعاالها،
 /5الوثائق المثبتة إلعادة التوجيه أو تأجيل الترسيم،
2

 /6ملحق خاص بالمترشحين للدخ ل إلى السن اوولى (يقع سحبو من م ع واب و ازرة التعليم العالي والبحث
العلمي www.mes.tnأو )www.cningenieur.rnu.tnيقع تعميره بالمعطيات المطل ب وختمو من

طرا مد ر المؤسس او لي ،

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

 )IIIطريقة تقديم ملف الترشح :
يعمر كل مترشح اإلستمارة الخا

بالمناظرات الخص

ي بكل ا

https://csingenieur.inscription.tnعلى النح التالي:

بالمعطيات المطل ب على م ع ال اب

▪ تسجيل كل البيانات المطل ب (معطيات شخصي  ،معدل البكال ريا ،معدل كل سن اراس جامعي  ،رتب كل سن
اراس جامعي حسب الملحق الممضى من طرا المؤسس او لي للمترشح)... ،

▪ تحد د عدا مؤسسات التك ين الهندسي المطل ب (يمكن لكل طالب تقديم ترشحو للدخ ل إلى السن اوولى أو السن
الثاني وكثر من مؤسس ( 10على أ صى تقد ر)،

حدا ثالثين ( )30ا نا ار عن كل
▪ إستخالص معل م المشارك بالد نار اإللكتروني على نفس م ع ال اب وال ي ّ
شعب بمؤسس تك ين ندسي تم إختيار ا،
▪ ترتيب اإلختيارات المطل ب (المؤسس -الشعب ) بصف تفاضلي وبكل ا ،
▪ إ داع ملف الترشح اإللكتروني على منص التسجيل https://csingenieur.inscription.tnالتي سترتح يوم
 20أوت .2021

مالحظات هامة :
-

حدد آخر أجل لتسجيل الترشح على موقع الواب  https://csingenieur.inscription.tnليوم  26أوت

-

يرفض كل ملف ال يحتوي على الوثائق المطلوبة أو يضم معلومات مخالرة للمعطيات المسجلة بإستمارة الترشح.

 2021على الساعة منتصف الليل،

 -توجه إرسالية قصيرة إلى المترشح عبر الهاتف لتأكيد التسجيل على المنصة

 )IVالبقاع المفتوحة:
ضح الجدول التالي عدا البقاع المفت حو واإلختصا ات المطل ب للدخ ل إلى السن اوولى والسن الثاني بمختلف
ّ
مؤسسات التك ين الهندسي المشارك في المناظرات الخص ي وذلك وفق كل ن ع من الترشحوات (ترشحات حسب
الفقرة -1أ وترشحات حسب الفقرة –1ب):

 )1المدارس الوطنية لتكوين المهندسين:
3

مؤسسات تكوين املهندسني
وعناوينها ورموزها

البقاع املفتوحة للسنة األول
شعب تكوين

املهندسني ورموزها

العدد

اإلختصاص املتحصل
عليه

البقاع املفتوحة للسنة الثانية
شعب تكوين
املهندسني

العدد

اإلختصاص

املتحصل عليه

 -هندسة كهرابئية

هندسة كهرابئية
GELE01

 إلكرتونيك - 04فيزايء
 -رايضيات

 إعالمية صناعية -هندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكية

04

هندسة صناعية
GIND01

02

هندسة مدنية
GCIV01

05

GMEC01

 هندسة كهروميكانيكية -فيزايء

 رايضيات رايضيات -فيزايء

 -نقل ولوجستيك

 إدارة النظم الصناعيةاملدرسة الوطنية للمهندسني بتونس
www.enit.rnu.tn
املركب اجلامعي ابملنار

 رايضيات -فيزايء

منذجة من أجل

الصناعة واخلدمات
ص .ب، 37 :البلفيدير  1002تونس GMIS01
EFI01

 -هندسة مدنية

01

 رايضيات فيزايء -هندسة مائية وحميط

هندسة مائية وحميط
GHYE01

02

إتصاالت
GCOM01

02

إعالمية
INFO01

02

 هندسة مدنية رايضيات -فيزايء

 إتصاالت رايضيات -فيزايء

 إتصاالت أنظمة حممولة -إعالمية

 -رايضيات

 إعالمية وبرجميات -شبكات إعالمية

 -رايضيات إعالمية

العدد اجلملي
املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة
www.eniso.rnu.tn

إلكرتونيك صناعية
GELI02

22
 -هندسة كهرابئية

 - 06إعالمية صناعية
 إلكرتونيك4

إلكرتونيك صناعية
GELI02

 -هندسة كهرابئية

 - 06إعالمية صناعية
 -إلكرتونيك

 -هندسة اإللكرتوميكانيك

ص ب  264سوسة الرايض4023 ،
EFI02

 هندسةاإللكرتوميكانيك

 -هندسة ميكانيكية

ميكاترونيك
MECA02

04

 -بناء وصناعات ميكانيكية

 -صيانة صناعية

ميكاترونيك
MECA02

03

 هندسة ميكانيكية بناء وصناعاتميكانيكية

 -صيانة صناعية

إعالمية تطبيقية
INFA02

 إعالمية وبرجميات -إعالمية

06

 رايضيات إعالمية إعالمية صناعيةإتصاالت
 -إتصاالت

 -إتصاالت مدجمة

هندسة االتصاالت
احملمولة
GTEM02

06

 إتصاالت حممولة -إعالمية

 -إعالمية تطبيقية

شبكات إعالمية

 -هندسة اإللكرتوميكانيك

هندسة امليكانيك
واإلنتاجية
GMEP02

02

 هندسة ميكانيكية األنظمة الصناعية -صيانة صناعية

العدد اجلملي

24

إعالمية
INFO03

10

كيمياء حتليلية وأدواتية
CHAI03

10

09

 -هندسة نظم اإعالمية ()05

إعالمية
INFO03

 -كيمياء

كيمياء حتليلية وأدواتية

 -علوم اإلعالمية ()05

05

اإلعالمية

 ماجستري حبث يفكلية العلوم بتونس

 -كيمياء فيزايء

CHAI03

الكيمياء التحليلية

05

التحليالت

والكيميائية

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

علوم جيولوجية
GEOL03

EFI03

إلكرتونيك
ELEC03

العدد اجلملي
هندسة ميكانيكية
املدرسة الوطنية للمهندسني ببنزرت

 -ماجستري مهين يف

GMEC04

 -علوم األرض

05

 علوم احلياة واألرض -علوم اجليوماتيك

علوم جيولوجية
GEOL03
إلكرتونيك
ELEC03

 03إلكرتونيك

28
 ميكاترونيك - 02هندسة ميكانيكية
 هندسة األساليب5

02

03

15

الفيزايئية

العلوم أو التقنية
 ماجستري حبث يفاإللكرتونيك

www.enib.tn
ص ب  66املركب اجلامعي منزل عبد
الرمحان  7035بنزرت
EFI04

املدرسة الوطنية للمهندسني ابملنستري
www.enim.rnu.tn
هنج ابن اجلزار 5019 ،املنستي
EFI05

هندسة صناعية
GIND04
هندسة مدنية
GCIV04
العدد اجلملي
هندسة كهرابئية
GELE05
هندسة ميكانيكية
GMEC05
هندسة الطاقة
GENE05
هندسة النسيج
GTEX05

 -صيانة صناعية

04

 -األنظمة الصناعية

 اهلندسة اللوجستية -لوجستيك صناعية

 - 02البناء

08

06

هندسة كهرابئية

05

هندسة ميكانيكية

15

 هندسة الطاقة -هندسة صناعية

 05هندسة النسيج

العدد اجلملي
هندسة كهرابئية
GELE06

31
 - - 02هندسة كهرابئية

هندسة كهروميكانيكية
GEME06

02

هندسة إعالمية
INFO06

02

املدرسة الوطنية للمهندسني بصفاقس هندسة املواد
GMAT06
www.enis.rnu.tn

02

هندسة كهرابئية

GELE06

 -هندسة كهروميكانيكية

هندسة كهروميكانيكية

 -هندسة ميكانيكية

GEME06

 -إعالمية

هندسة إعالمية
INFO06

 -إعالمية التصرف

03
03
03

 -علوم املواد

 هندسة ميكانيكية -أساليب صناعية

طريق سكرة كم 3
ص.ب 3038-1173 :صفاقس
EFI06

 -علوم األرض

جيولوجيا املوارد وحميط
GREN06

01

هندسة بيولوجية
GBIO06

01

هندسة مدنية
GCIV06

02

www.enig.rnu.tn

 علوم املياه وتقنيات التنقيب علوم اجليوماتيك وتطبيقاهتا -البيوتكنولوجيا

هندسة املواد
GMAT06

جيولوجيا املوارد وحميط
GREN06

 -هندسة مدنية

GCIV06

12

أوتوماتيك
ELEA07
هندسة مدنية

 -هندسة مدنية

05

6

 إعالمية التصرف -هندسة ميكانيكية

06

 -كيمياء

 -أساليب صناعية

04

 علوم وتقنيات املياه -هندسة البرتول

 -اجليولوجيا التطبيقية

هندسة مدنية

 - 05هندسة كهروميكانيكية
 -آلية وإعالمية صناعية

 -إعالمية

 -علوم األرض

 -العلوم وتكنولوجيا التغذية

هندسة كهرابئية

 -هندسة ميكانيكية

 -فيزايء

هندسة بيولوجية
GBIO06

 -هندسة كهرابئية

 -هندسة كهروميكانيكية

 -علوم املواد

فيزايء

العدد اجلملي
املدرسة الوطنية للمهندسني بقابس

 -كيمياء

 -هندسة كهرابئية

 -البيوتكنولوجيا

02

 -العلوم وتكنولوجيا

06

 -هندسة مدنية

التغذية

27
هندسة كهرابئية
أوتوماتيك
ELEA07

05

 -هندسة كهرابئية

شارع عمر بن اخلطاب 6029 ،قابس
EFI07

GCIV07
 -هندسة أساليب

هندسة كيميائية أساليب
GCHP07

15

 -كيمياء صناعية

 -هندسة كيميائية

هندسة اإلتصاالت والشبكات
GTER07

03

 -إتصاالت

هندسة كيميائية أساليب
GCHP07

10

 -اهلندسة الكيميائية

هندسة ميكانيكية
GMEC07

05

 -هندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكية
GMEC07

02

 -هندسة ميكانيكية

العدد اجلملي
هندسة

املدرسة الوطنية للمهندسني بقفصة
www.eniga.rnu.tn
احلي اجلامعي سيدي أمحد زروق
 2112قفصة
EFI08

33
 -هندسة كهرابئية

كهروميكانيكية
ELME08

 - 12هندسة ميكانيكية
 -هندسة كهروميكانيكية

هندسة الطاقة

 -هندسة صناعية

وتكنولوجيا البيئة
GETE08

 - 25هندسة الطاقة
 -علوم البيئة

هندسة الكيمياء
الصناعية واملنجمية
GCIM08

16

 علوم اإلعالمية -فيزايء

 هندسة ميكانيكية هندسة كهرابئيةاملتقدمة بربج السدرية

Ensta-b.dir@ensta-b.rnu.tn

 -علوم وتكنولوجيات

املعلومات واإلتصاالت

09

 -هندسة صناعية

 -هندسة حرارية وطاقات

املركب اجلامعي بربج السدرية ص.ب

متجددة

EFI09

واآللية

 122محام الشط  1164تونس

 اإللكرتونيك والكهروتقنية هندسة اإللكرتوميكانيك -اللوجستيك

 هندسة الطاقة -كيمياء

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

إتصاالت
TELC10

09
10

 إعالمية إتصاالت7

 -هندسة

 -هندسة صناعية

هندسة الطاقة
وتكنولوجيا البيئة
GETE08

اهلندسة املنجمية
GMIN08

53

10

 هندسة ميكانيكيةكهروميكانيكية

 -هندسة األساليب

 -هندسة الكيمياء

 -رايضيات

املتقدمة
TEAV09

هندسة كهروميكانيكية
ELME08

 -هندسة اجليولوجيا

العدد اجلملي

املدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات

 -هندسة كهرابئية

هندسة الكيمياء
GCHI08

 -هندسة املواد

التكنولوجيات

17

25

 هندسة الطاقة -علوم البيئة

08
08
51

 -هندسة الكيمياء

 هندسة األساليب هندسة املواد -هندسة اجليولوجيا

 2083حي الغزالة ،أراينة

العدد اجلملي

10

EFI10
املدرسة الوطنية لعلوم االعالمية
www.ensi.rnu.tn
املركب اجلامعي مبنوبة 2010 ،منوبة
EFI11

إعالمية
INFO11

هندسة ميكانيكية
GMEC12

www.ensit.tn
 5شارع طه حسني
 1008منفلوري -تونس
صندوق بريد  -56ابب منارة
EFI12

10

 -رايضيات ()02

 -إلكرتونيك ()02

العدد اجلملي
هندسة كهرابئية
ELEC12

املدرسة الوطنية العليا للمهندسني بتونس

 -إعالمية ()06

هندسة مدنية
GCIV12
هندسة صناعية
GIND12
اهلندسة يف الرايضيات
التطبيقية والنمذجة

10
 -اإللكرتونيك

 - 11الكهروتقنية واآللية
 طاقات متجددة هندسة ميكانيكية - 11صيانة صناعية
 -ألكرتوميكانيك

 - 13هندسة مدنية
 -فيزايء

 - 04طاقية وطاقات متجددة
 -لوجستيك

 04رايضيات

GMAM12
إعالمية
INFO12

 -ملتيميداي

 - 03إعالمية
 -إتصاالت

العدد اجلملي
هندسة األنظمة

الصناعية واللوجستيكية
GSIL13
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 -األنظمة الصناعية

 -إعالمية صناعية

 - 15رايضيات
 رايضيات تطبيقية -فيزايء

املدرسة الوطنية للمهندسني بقرطاج
www.enicarthage.rnu.tn

ميكاترونيك
MECA13

 45هنج املقاولني الشرقية 2035،II
تونس قرطاج

انفوترونيك
IFTR13

EFI13

إعالمية
(إجازة أساسية)
INFO13

 -ميكاترونيك

 - 09هندسة كهرابئية
 رايضيات -إعالمية

 - 08إلكرتونيك
 هندسة كهرابئية إعالمية -علوم اإلعالمية

 - 20رايضيات

 -األنظمة اإلعالمية والربجميات

 -إدارة الشبكات

العدد اجلملي
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إعالمية
INFO11

05

05

إعالمية

 إتصاالتهندسة االتصاالت
TELC14
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 شبكات إعالمية علوم وتكنولوجيات املعلوماتواإلتصاالت

 إتصاالتهندسة االتصاالت
TELC14

08

 -إعالمية

 -هندسة كهرابئية

 -إتصاالت

 -إلكرتونيك

 هندسة كهرابئيةهندسة أنظمة
املدرسة الوطنية لإللكرتونيك

اإللكرتونيك واإلتصال
GSIT14
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املعلومات واإلتصاالت

واإلتصاالت بصفاقس

هندسة أنظمة
اإللكرتونيك واإلتصال
GSIT14

06

هندسة اإلعالمية
الصناعية
ININ14

16

 -ميكاترونيك

 الكهروتقنية واآللية -إعالمية صناعية

 -النظم احملمولة

 هندسة كهرابئية -اإللكرتونيك

هندسة اإلعالمية
الصناعية
ININ14

06

هندسة املعطيات

واألنظمة التقريرية
GDSD14

13

املعلومات واإلتصاالت

 -إعالمية

 -إتصاالت

 شبكات إعالمية -علوم وتكنولوجيات

هندسة املعطيات

واألنظمة التقريرية
GDSD14

03

 -إعالمية

رايضيات
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املدرسة العليا للصناعات الغذائية
بتونس

www.esiat.agrinet.tn

املعلومات

واإلتصاالت

 -رايضيات

العدد اجلملي

 الكهروتقنية واآللية -األنظمة الصناعية

 -إتصاالت

 -علوم وتكنولوجيات

 -ميكاترونيك

 -إعالمية صناعية

 األنظمة الصناعية -شبكات إعالمية

واإلتصاالت
 -الكهروتقنية واآللية

 هندسة كهرابئية -اإللكرتونيك

املعلومات

 -ميكاترونيك

 -الكهروتقنية واآللية

القطب التكنولوجي

EFI14

 -علوم وتكنولوجيات

 -ميكاترونيك

www.enetcom.rnu.tn

ص .ب ، 1163 :صفاقس3018

 -علوم وتكنولوجيات

 -علوم وتكنولوجيات

املعلومات واإلتصاالت

 -رايضيات

 -اإللكرتونيك

 -شبكات إعالمية

 -صناعات غذائية

صناعات غذائية
INAG15

04

 صناعات غذائية -هندسة األساليب الغذائية

 صناعات غذائيةINAG15

02

 التجديد والتثمني يفالصناعات الغذائية

 58شارع أالن سفاري1003،
حي اخلضراء تونس
EFI15
املعهد الوطين للعلوم الفالحية بتونس
www.iresa.agrinet.tn
 43شارع شارل نيكول،
 1082حي املهرجان تونس

العدد اجلملي
علوم اإلنتاج النبات
SPVE16
محاية النبااتت
PHYT16
إنتاج حيواين
PRAN16

04
04

 -العلوم الفالحية

03

 -هندسة ريفية ،مياه وغاابت

03

 -علوم اإلنتاج احليواين

 صيد حبري وأحياء مائية -اآلليات الزراعية

9

02
علوم اإلنتاج النبات
SPVE16
محاية النبااتت
PHYT16
إنتاج حيواين
PRAN16

04

 -العلوم الفالحية

 -صيد حبري وأحياء

03

مائية

03

وغاابت

 -هندسة ريفية ،مياه

EFI16

االقتصاد والتصرف

 -صناعات غذائية

االقتصاد والتصرف

 -اآلليات الزراعية

الفالحي والصناعات

 -اإلقتصاد الريفي

الفالحي والصناعات

 -علوم اإلنتاج احليواين

الغذائية
EGAI16

03

 -بيولوجيا

هندسة ريفية ،مياه
وغاابت
GREF16
صناعات غذائية
AGRO16
هندسة الصيد البحري والبيئة

HALI16
غاابت وهتيئة ترابية
GFAT16

 -علوم احلياة واألرض

04

03

الصيد البحري والبيئة
HALI16

03

03

26
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 -اإلقتصاد الريفي

هندسة ريفية ،مياه
وغاابت
GREF16
صناعات غذائية
AGRO16

العدد اجلملي
هندسة مائية وهتيئة
HYDR17

الغذائية
EGAI16

03

 -اهليدوليكية

 -األّشغال العمومية

 -صناعات غذائية

 -علوم احلياة واألرض

04

 -بيولوجيا

03

03

23
هندسة مائية وهتيئة
HYDR17

05

 -املياه

 ميكاترونيكاملدرسة العليا للمهندسني مبجاز الباب
www.iresa.agrinet.tn
طريق الكاف ،كلم ، 5
9070جماز الباب
EFI17

هندسة ميكانيكية
وصناعات فالحية
GMEC17
هندسة الطبوغرافيا
وجيوماتيك

العدد اجلملي

www.esakef.agrinet.tn

علوم فالحية
SAGR18

EFI18

العدد اجلملي

 7119الكاف

 -صيانة وتشخيص السيارات

وصناعات فالحية

 -صيانة اآلالت الثقيلة

05

 -هندسة ميكانيكية

GMEC17

 -أشغال عامة

TOGE17

املدرسة العليا للفالحة ابلكاف

15

 -هيدروإلكرتوميكانيك

هندسة ميكانيكية

 -قيس األراضي واجلغرفة

15
الرقمية

هندسة طبوغرافيا
وجيوماتيك

05

TOGE17
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 -تقنيات اإلنتاج الفالحي

 - 05اإلنتاج احليواين واملوارد
الغذائية

 طبوغرافياوجيوماتيك

15
علوم فالحية
SAGR18

05

01

تنمية مستدامة

01

 -علوم اإلنتاج احليواين

املدرسة العليا للفالحة مباطر
www.esamateur.agrinet.tn

إنتاج حيواين وعلفي
PRAF19

 7030ماطر

 العلوم الفالحية -علوم البستنة

 - 06اإلقتصاد الريفي
 -اآلليات الزراعية

العدد اجلملي
بشط مرمي

02

 -هندسة ريفية ،مياه وغاابت

EFI19

املعهد العايل للعلوم الفالحية

إنتاج حيواين وعلفي
PRAF19

بستنة
HORT20

06
 -العلوم الفالحية

 - 05علوم البستنة
 اإلقتصاد الريفي10

02

علوم احلياة واألرض

إنتاج حيواين
 اإلنتاج احليواينPRAN20
 العلوم الفالحيةهتيئة الفضاءات
02
 السياحة البيئيةAPAY20
هندسة أنظمة البستنة
 - 02العلوم الفالحية
GSHO20

www.iresa.agrinet.tn

02

ص .ب  4042 ،47 :شط مرمي ،
سوسة
EFI20

 -العلوم الفالحية

العدد اجلملي

11
 -العلوم االقتصادية

إقتصاد ريفي
ECRU21

03

إقتصاد ريفي
ECRU21

 -اإلقتصاد الريفي والتصرف

03

والتصرف

 تسويق املنتجاتالفالحية

املدرسة العليا للفالحة مبقرن

 -العلوم الفالحية

www.esamograne.agrinet.tn

 1121زغوان

إنتاج فالحي

EFI21

PRAG21

 -العلوم الفالحية

 علوم احلياة واألرض03

 -علوم احلياة واألرض

إنتاج فالحي

 -بيولوجيا

03

PRAG21

 -البستنة

 -البستنة

 -املاء والبيئة

العدد اجلملي

 -املاء والبيئة
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ورموزها

املتحصل عليه

البقاع

املتحصل عليه

البقاع

إعالمية
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هندسة إعالمية برجميات
IL1A22

 -إعالمية وبرجميات

 -علوم اإلعالمية

هندسة إعالمية نظم حممولة
SE1A22

إعالمية صناعية

هندسة إعالمية شبكات
IR1A22

شبكات إعالمية

28

IL1B22

EFI22

اإلختصاص

عدد

اإلختصاص

11

11

العدد اجلملي
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IR1B22

 ،2هنج أبو الرحيان البيوين 2080
أراينة

حسب الفقرة -1ب

SE1B22

املعهد العايل لإلعالمية
www.isi.rnu.tn

الشعبة والرمز

البقاع املفتوحة للسنة الثانية

وبرجميات
إعالمية صناعية

عدد

اإلختصاص

عدد

املتحصل عليه

البقاع

إعالمية وبرجميات
INLO22

17

إعالمية صناعية

11

01

GISE22

شبكات إعالمية

17

شبكات إعالمية
GIRE22
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125

02

01

 -إعالمية

املعهد العايل لفنون امللتيميداي مبنوبة

 -إعالمية

www.isa2m.rnu.tn

Génie informatique appliqué en
multimédia

IM1B23

EFI23

إعالمية وملتيميداي
IM1A23

24

 شبكات إعالمية إعالمية صناعية رايضيات إعالمية -إتصاالت

36

GIAM23
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 شبكاتإعالمية

 -إعالمية

صناعية
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 رايضياتإعالمية

إتصاالت

العدد اجلملي

12
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املعهد العايل لإلعالمية وتقنيات

إعالمية (ملتيميداي)MU1A24

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

إعالمية (شبكات) RE1A24
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إتصاالت TE1A24

07

TE1B24

EFI24

 -إعالمية

 -إتصاالت
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العدد اجلملي

30

TELC24

اإلتصال حبمام سوسة

05

 -إعالمية

 إتصاالت -شبكات

05

إعالمية
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05
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املعهد العايل للعلوم التطبيقية

العدد اجلملي
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إجازة أساسية يف اإللكرتونيك والكهروتقنية واآللية
LFEA25

إجازة أساسية يف علوم اإلعالمية
LFSI25

02

24

16

06
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 -إعالمية وإلكرتونيك

ابملنستري

 -إتصاالت

www.isimm.rnu.tn

 إلكرتونيكTICB26

-

املعلومات
واإلتصاالت

-
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علوم وتكنولوجيات

30

STIC26

علوم وتكنولوجيات املعلومات واإلتصاالت
TICA26
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Sciences et technologies
de l'information et de
télécommunication

العدد اجلملي

24

إعالمية
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08

املعهد العايل لإلعالمية والرايضيات

شارع الكرنيش،ص.ب 223املنستي
5000
EFI26

إعالمية

INFB25

Sciences Informatiques

إجازة تطبيقية يف اإللكرتونيك والكهروتقنية واآللية
LAEA25

INFO25

والتكنولوجيا بسوسة
www.issatso.rnu.tn
حي الطفالة  4003 -سوسة إبن
خلدون
EFI25

إجازة تطبيقية يف اإلعالمية الصناعية
LAII25

04

 إلكرتونيكميكروإلكرتونيك

الكهروتقنية واآللية

02

02

املعهد العايل لإلعالمية وامللتميداي بصفاقس

Génie informatique,
technologies web et
multimédia

 -ملتميداي وواب

24

MW1B27

صفاقس 3021
EFI27

 -إعالمية وملتميداي

وملتيميداي

 -ملتميداي وواب
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MUWE27

www.isimsf.rnu.tn
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إعالمية

MW1A27

العدد اجلملي
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