
 www.cningenieur.rnu.tnأو موقع الواب  www.mes.tn .ميكن احلصول على مزيد من اإلرشادات عن طريق موقع الواب لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 

 

 

 الغــب
للدخ ل إلى السووووووون  الولى والسووووووون  بالملفات مناظرات خصووووووو  وووووووي  تنظيم والبحث العلمي  وزارة التعليم العاليتعتزم 
 .2017/2018 وذلك بعن ان السن  الجامعي  بمؤسسات تك ين المهندسينالثاني  

I) شروط المشاركة: 

 :الم الي وفقا للشروط  مؤسسات تك ين المهندسينإلى لدخ ل ل ات الخص  ي مناظر الفي  يسمح بالمشارك 

 األولى لسنةلدخول إلى اا: 
 :لمهندسيندارس الوطنية لتكوين امالب (أ

 

ختصوووووا وووووات العلمي  والتقني  في إإلار نظام اإجازة إجازة أسووووواسوووووي  في اإأو  إجازة تطبيقي  ن علىيالطلب  المحرز 
 2016/2017 أو السن  الجامعي  2015/2016   الجامعي السنالل ووووووووووووول عليها خووووووووووووومتحص ،والدكت راه  والماجستير

 .جامعيةال مخالل دراسته والم يرسب نوالذي
 

 بمراحل تكوين المهندسين بالمعاهد العليا للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والمعاهد المماثلة لها: (ب
 

    ن على ليوالمتحصوووووووووعني  بالمناظرة   الممن المعاهد السوووووووووت معهدن إلى كل لطلب  المنتميا أ(:-1حســــــر ال قر
خالل  والدكت راه  ختصا ات العلمي  والتقني  في إإلار نظام اإجازة والماجستيرفي اإ إجازة تطبيقي  أو أساسي 

 ،والذين لم يرسبوا خالل دراستهم الجامعية 2017 /2016ي  السن  الجامع
 

    ختصا ات العلمي  والتقني  في في اإ أساسي إجازة تطبيقي  أو ن على لطلب  المحرزيا ب(:-1حسر ال قر
أو السن  الجامعي   2015/2016متحصل عليها خالل السن  الجامعي   والدكت راه  إإلار نظام اإجازة والماجستير

والذين لم يرسبوا خالل دراستهم عني  بالمناظرة الم  تالطلب  المنتمين إلى المعاهد السومن ضمنهم  2016/2017
 .الجامعية

 لسنة الثانيةللدخول إلى ا: 
إإلار نظام اإجازة  ختصا ات العلمي  والتقني  فيفي اإ ن في السنة األولى من الماجستيريالطلبة الناجح

 .والماجستير والدكت راه 

 إ.ع.د.ت
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II) يحت ي ملف الترشح على ال ثائق التالي  : :  ملف الترشح 

بعد تعميرها بكل  www.cningenieur.rnu.tn الواب من م قع نسخ  من إستمارة الترشح يقع سحبها /1
دينارا ( 30)د بثالثينالذي حد  اب و   بالدينار اإلكتروني على نفس م قع الدق  وإستخالص معل م المشارك  

 ،يتم إختيارهاتك ين هندسي مؤسس  شعب  بعن كل 

 ،نسخ  من بطاق  التعريف ال إلني  /2

 ،المتحصل عليهاشهادة ال من مطابق  لأل ل نسخ  /3

 من كش ف أعداد كل سن ات الدراس  الجامعي ، مطابق  لأل لنسخ  /4

 ،ما يعادلهاأو  من كشف أعداد البكال ريا مطابق  لأل ل نسخ  /5

 ،الترسيم الوثائق المثبتة إلعاد  التوجيه أو تأجيل /6

م قع واب وزارة التعليم العالي والبحث من  سحبه )يقعخاص بالمترشحين للدخ ل إلى السن  الولى  ملحق /7
)في  ال لي  مؤسس ال مدير وختمه من إلرفالمعطيات المطل ب  بيقع تعميره ( www.mes.tnالعلمي 

 ،  رة إيداع أكثر من ملف ترشح يجب أن تك ن النسخ  مطابق  لأل ل(

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

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

III) طريقة تقديم ملف الترشح  : 

 م قع ال ابعلى بالمعطيات المطل ب  اإستمارة الخا   بالمناظرات الخص  ي  بكل دق  كل مترشح  عمري
www.cningenieur.rnu.tn:على النح  التالي 

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

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

  عن كل مؤسس  تك ين هندسي مطل ب  اإلكترونيإستخالص معل م المشارك  بالدينار، 

 وبكل دق  بصف  تفاضلي الشعب ( -)المؤسس  المطل ب  اإختيارات ترتيب، 

 مارة الترشح وإمضائها من إلرف كل مترشح للتصريح على  ح  المعل مات الم ج دة،تإلبع إس 

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

 2017جويلية  02وم لي www.cningenieur.rnu.tn على موقع الواب لتسجيل الترشححدد آخر أجل  -
 ،بدخول الغاية

 دخول الغايةب 2017جويلية  05 وملي عن طريق البريد المضمون الوصول حـحدد آخر أجل لقبول مل ات الترش -
 ،بدخول الغاية 2017جويلية  10ليوم  لدى مؤسسات تكوين المهندسينمباشر  و 

معلومات مخال ة للمعطيات المسجلة بإستمار  الترشح يضم أو  ال يحتوي على الوثائق المطلوبةيرفض كل ملف  -
ريد أو تاريخ ـويعتمد في ذلك على تاريخ اإليداع بالب الهـال المحدد  أعـيصل بطريقة مخال ة أو بعد اآلجأو 

 معنية.المهندسين الالتسجيل بمكتر الضبط بمؤسسة تكوين 

IV) : البق اع المفتوحة 
مدرس  يحدد الجدول التالي عدد البقاع المفت حو  واإختصا ات المطل ب  للدخ ل إلى السن  الولى والسن  الثاني  بكل 

المعني  بالمناظرة في العل م التطبيقيو    تسالمعاهد البمرحل  تك ين مهندسين المهندسين وبكل وإلني  لتك ين 
 (ب–1)وترشحات حسب الفقرة  (أ-1)الفقرة  والتكن ل جيوا وذلك حسب كل ن ع من الترشحوات )ترشحات حسب

ختصا ات العلمي  والتقني  ن في السن  الولى من الماجستير في اإ  لناجح)ا السن  الثاني  إلى للدخ ل رشحاتوالت
 :(ة والماجستير والدكت راه إإلار نظام اإجاز  في

 تكوين المهندسين :المدارس الوطنية ل (1
 

مؤسسات تكوين املهندسني 
 وعناوينها

 البقاع املفتوحة ابلسنة الثانية البقاع املفتوحة ابلسنة األوىل
شعب تكوين 

 املهندسني
 العدد

ختصاص املتحصل اإل
 (*)عليه

شعب تكوين 
 املهندسني

 العدد
ختصاص املتحصل اإل

 (*)عليه

 املدرسة الوطنية للمهندسني بتونس

www.enit.rnu.tn 
 ابملنار املركب اجلامعي

 تونس 1002،البلفيدير  37ص. ب: 

 03 هندسة كهرابئية
 هندسة كهرابئية -

 هندسة مدنية -

 هندسة ميكانيكية -

 إعالمية -

 إتصاالت -

 إلكرتونيك -

 رايضيات -

 

 03 ميكانيكيةهندسة 
 03 هندسة صناعية

 03 هندسة مدنية
منذجة من أجل 

 01 الصناعة واخلدمات

 01 هندسة مائية وحميط
 02 إتصاالت
 02 إعالمية

 18 العدد اجلملي
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 املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة

www.eniso.rnu.tn 
 4023سوسة الرايض،  264ص ب 

 هندسة كهرابئية - 03 إلكرتونيك صناعية

 إلكرتونيك -

 03 ميكاترونيك
 كرتوميكانيكلإلاهندسة  -

 هندسة ميكانيكية -

 

 03 ميكاترونيك
 كرتوميكانيكلإلاهندسة  -

 هندسة ميكانيكية -

 صيانة صناعية -

هندسة امليكانيك 
 03 واإلنتاجية

 كرتوميكانيكلإلاهندسة  -

 ميكانيكيةهندسة  -

 صيانة صناعية -

 01 إعالمية تطبيقية

 إعالمية -

 إعالمية تطبيقية -

وإعالمية  إلكرتونيك -
 صناعية

 تهندسة االتصاال
 إعالمية - 01 املدجمة

 ةإعالمية تطبيقي -

 03 العدد اجلملي 11 العدد اجلملي

 كلية العلوم بتونس

www.fst.rnu.tn 
 ابملنار، املركب اجلامعي

 IIاملنار  2092

 

 اإلعالمية 10 إعالمية اإلعالمية 10 إعالمية
 05 كيمياء حتليلية وأدواتية

 التقنية العلوم أو

 05 كيمياء حتليلية وأدواتية
 03 علوم جيولوجية 05 علوم جيولوجية التقنية العلوم أو

 03 إلكرتونيك 03 إلكرتونيك

 21 العدد اجلملي 23 العدد اجلملي

 

 ببنزرتاملدرسة الوطنية للمهندسني 

www.enib.tn 
املركب اجلامعي منزل عبد  66ص ب 

 بنزرت 7035الرمحان 

 

 ميكانيكيةهندسة  - 02 هندسة ميكانيكية

 صيانة صناعية -

 األنظمة الصناعية -

 اهلندسة اللوجستية -

 لوجستيك صناعية -
 

 04 هندسة صناعية

 06 العدد اجلملي

 املدرسة الوطنية للمهندسني ابملنستري

www.enim.rnu.tn 
 املنستري 5019هنج ابن اجلزار، 

 هندسة كهرابئية 05 هندسة كهرابئية

 

 هندسة ميكانيكية  05 هندسة ميكانيكية

 هندسة الطاقة  05 هندسة الطاقة

 هندسة النسيج 05 هندسة النسيج

 20 العدد اجلملي

http://www.eniso.rnu.tn/
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http://www.enib.tn/
http://www.enim.rnu.tn/


5 

 

 املدرسة الوطنية للمهندسني بصفاقس

www.enis.rnu.tn 
 3كم   طريق سكرة

 صفاقس 3038-1173ص.ب:  

 08 هندسة كهرابئية
 هندسة كهرابئية -

 كهروميكانيكيةهندسة   -

 هندسة إعالمية -

 هندسة املواد -

 هندسة مدنية -

 ابيولوجي -

 

 02 هندسة كهرابئية
 هندسة كهرابئية -

 هندسة كهروميكانيكية -

 هندسة إعالمية -

 هندسة املواد -

 هندسة مدنية -

 ابيولوجي -

 

 02 هندسة كهروميكانيكية 08 هندسة كهروميكانيكية
 02 هندسة إعالمية 07 هندسة إعالمية

 02 هندسة املواد 06 هندسة املواد

 02 جيولوجيا املوارد وحميط 03 جيولوجيا املوارد وحميط
 02 هندسة بيولوجية 03 هندسة بيولوجية

 02 هندسة مدنية 04 هندسة مدنية
 14 العدد اجلملي 39 العدد اجلملي

 املدرسة الوطنية للمهندسني بقابس

www.enig.rnu.tn 
 قابس 6029، شارع عمر بن اخلطاب

 04 هندسة كهرابئية آلية
 إعالمية صناعية -

 هندسة كهرابئية -

 وميكانيكيةهندسة كهر  -

 هندسة مدنية -

 أساليب هندسة -

 كيمياء صناعية -

 إتصاالت -

 هندسة ميكانيكية -

 

 04 هندسة مدنية
هندسة كيميائية 

 04 أساليب

هندسة اإلتصاالت 
 02 والشبكات

 03 هندسة ميكانيكية
 17 العدد اجلملي

 املدرسة الوطنية للمهندسني بقفصة

www.ugaf.rnu.tn 

 احلي اجلامعي سيدي أمحد زروق

 قفصة 2112

هندسة 
 04 الكهروميكانيك

 هندسة كهرابئية -

 هندسة ميكانيكية -
هندسة 

 04 الكهروميكانيك
 هندسة كهرابئية -

 هندسة ميكانيكية -

هندسة الطاقة 
 04 البيئة اوتكنولوجي

 هندسة صناعية -

 هندسة الطاقة -

 علوم البيئة -

هندسة الطاقة 
 04 البيئة اوتكنولوجي

 هندسة صناعية -

 هندسة الطاقة -

 البيئةعلوم  -

هندسة الكيمياء 
 04 الصناعية واملنجمية

 هندسة اجليولوجيا -

 هندسة الكيمياء -

 هندسة األساليب -

 02 هندسة الكيمياء
 هندسة الكيمياء -

 هندسة األساليب -

 02 اهلندسة املنجمية
 هندسة املواد -

 هندسة اجليولوجيا -
 12 العدد اجلملي 12 العدد اجلملي

 االعالميةاملدرسة الوطنية لعلوم 

www.ensi.rnu.tn 

 منوبة 2010، املركب اجلامعي مبنوبة

 30 إعالمية

 (05) رايضيات -

 (05) فيزايء -

 (05) إلكرتونيك -

 (15) إعالمية -

 11 إعالمية

 (02) رايضيات -

 (02) فيزايء -

 (02) إلكرتونيك -

 (05) إعالمية -

 11 اجلمليالعدد  30 العدد اجلملي

http://www.enis.rnu.tn/
http://www.enig.rnu.tn/
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 الت بتونسلمواصاملدرسة العليا ل

www.supcom.mincom.tn 
 ، 3.5طريق رّواد، كلم 

 أراينة ،حي الغزالة 2083

 17 إتصاالت
 إتصاالت -

 إعالمية -
 

 17 العدد اجلملي

 بتونسللمهندسني العليا  الوطنية املدرسة
rnu.tn.ensit.www 

     حسني شارع طه 5 
 تونس -منفلوري 1008

 ابب منارة -56صندوق بريد  

 12 هندسة كهرابئية
 اإللكرتونيك -

 الكهروتقنية واآللية -

 

 هندسة ميكانيكية 12 هندسة ميكانيكية

 هندسة مدنية 12 مدنيةهندسة 

 12 هندسة صناعية
 فيزايء -

 رايضيات -

اهلندسة يف الرايضيات 
 رايضيات 04 والنمذجةالتطبيقية 

 إعالمية 12 إعالمية

 64 العدد اجلملي

 الوطنية للمهندسني بقرطاجاملدرسة 
www.enicarthage.rnu.tn 

 II،2035هنج املقاولني الشرقية  45
 قرطاجتونس 

هندسة األنظمة 
 03 الصناعية واللوجستيكية

 األنظمة الصناعية 

 إعالمية صناعية 

 10 إعالمية

 إعالمية -

 علوم اإلعالمية، -

 إدارة الشبكات  -

 واخلدمات

 األنظمة اإلعالمية  -

 والربجميات

 05 ميكاترونيك
 ميكاترونيك -

 هندسة كهرابئية -

 إعالمية
 15 )إجازة أساسية(

 إعالمية -

 اإلعالميةعلوم  -

 إدارة الشبكات واخلدمات -

األنظمة اإلعالمية  -
 والربجميات

 10 العدد اجلملي 23 العدد اجلملي

 املدرسة الوطنية لإللكرتونيك
 واإلتصاالت بصفاقس

rnu.tn.enetcom.www 

 القطب التكنولوجي

 3018صفاقس ، 1163ص. ب: 

 11 اإلتصاالتهندسة 

 إتصاالت -

 هرابئيةكهندسة -

 اإللكرتونيك -

 إعالمية شبكات -

علوم وتكنولوجيات  -
 املعلومات واإلتصاالت

 إعالمية -
 ميكاترونيك -

 رايضيات -

 واآللية الكهروتقنية -

 صناعية إعالمية -

 األنظمة الصناعية -

 04 هندسة اإلتصاالت

 إتصاالت -

 هرابئيةكهندسة -

 اإللكرتونيك -

 إعالمية شبكات -

وتكنولوجيات علوم  -
 املعلومات واإلتصاالت

 إعالمية -
 ميكاترونيك -

 رايضيات -

 واآللية الكهروتقنية -

 صناعية إعالمية -

 األنظمة الصناعية -

أنظمة هندسة 
 10 اإلتصالو لكرتونيك اإل

هندسة أنظمة 
 03 اإلتصالو لكرتونيك اإل

هندسة اإلعالمية 
 09 الصناعية

هندسة اإلعالمية 
 03 الصناعية

 10 العدد اجلملي 30 اجلمليالعدد 
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 املعهد الوطين للعلوم الفالحية بتونس

www.iresa.agrinet.tn 
 شارع شارل نيكول، 43

 حي املهرجان تونس 1082

 02 إنتاج نبايت
 العلوم الفالحية -

 صيد حبري وأحياء مائية -
هندسة ريفية، مياه  -

 وغاابت
 الزراعيةاآلليات  -
 علوم اإلنتاج احليواين  -
 صناعات غذائية -
 اإلقتصاد الريفي -

 علوم احلياة واألرض -
 بيولوجيا -

 03 إنتاج نبايت
 العلوم الفالحية -

 صيد حبري وأحياء مائية -
هندسة ريفية، مياه  -

 وغاابت
 اآلليات الزراعية -
 علوم اإلنتاج احليواين  -
 صناعات غذائية -
 اإلقتصاد الريفي -

 علوم احلياة واألرض -
 بيولوجيا -

 02 محاية النبااتت 02 محاية النبااتت

 02 إنتاج حيواين 02 إنتاج حيواين

 01 إقتصاد فالحي 
إقتصاد فالحي 

 02 وصناعات غذائية

هندسة ريفية، مياه 
 03 وغاابت

هندسة ريفية، مياه 
 03 وغاابت

 02 صناعات غذائية 01 صناعات غذائية

 02 حبريصيد  02 صيد حبري

 16 العدد اجلملي 13 العدد اجلملي

 بتونس املدرسة العليا للصناعات الغذائية

www.esiat.agrinet.tn 
البلفدير  1002أالن سفاري، شارع 56

 تونس

 08 صناعات غذائية
 صناعات غذائية -

 02 صناعات غذائية هندسة األساليب الغذائية -

 صناعات غذائية -

التجديد والتثمني يف  -
 الصناعات الغذائية

 02 العدد اجلملي 08 العدد اجلملي

 مبجاز الباب للمهندسنياملدرسة العليا 

www.iresa.agrinet.tn 
 ، 5كلم   طريق الكاف،

 جماز الباب9070

 10 هندسة مائية وهتيئة
 مائيةهندسة  -

 هندسة مدنية -

 طبوغرافيا -
 املياه - 03 ةهندسة مائية وهتيئ

هندسة ميكانيكية 
 10 وصناعات فالحية

 مكننة فالحية -

 ميكاترونيك -

 أوتوماتيزم -

هندسة ميكانيكية 
 هندسة ميكانيكية - 03 وصناعات فالحية

 06 العدد اجلملي 20 العدد اجلملي

 املدرسة العليا للفالحة ابلكاف

agrinet.tn.esakef.www 
 الكاف 7119

 07 علوم فالحية

 فالحيال اإلنتاج تقنيات -

 اإلنتاج احليواين علوم -
 اإلقتصاد الريفي -
 علوم البستنة -

 علوم احلياة واألرض  - 02 علوم فالحية

 02 العدد اجلملي 07 العدد اجلملي

 للفالحة مباطراملدرسة العليا 

www.esamateur.agrinet.tn 
 ماطر 7030

 05 إنتاج حيواين وعلفي

 علوم اإلنتاج احليواين -
 العلوم الفالحية  -
 علوم البستنة -
 اإلقتصاد الريفي -
 اآلليات الزراعية -
 هندسة ريفية، مياه وغاابت -
 صناعات غذائية -

 علوم احلياة واألرض - 02 وعلفيإنتاج حيواين 

 02 العدد اجلملي 05 العدد اجلملي

http://www.iresa.agrinet.tn/
http://www.esiat.agrinet.tn/
http://www.iresa.agrinet.tn/
http://www.esakef.agrinet.tn/
http://www.esamateur.agrinet.tn/
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 عهد العايل للعلوم الفالحيةامل

 بشط مرمي

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

 سوسة

 04 بستنة
 العلوم الفالحية -
 علوم البستنة -
 اإلقتصاد الريفي -

 01 بستنة
 العلوم الفالحية -
 علوم البستنة -

 02 إنتاج حيواين
 العلوم الفالحية -
 اإلنتاج احليواين -
 اإلقتصاد الريفي -

 إنتاج حيواين 01 إنتاج حيواين

 العلوم الفالحية - 02 هتيئة الفضاءات
 هتيئة الفضاءات 01 هتيئة الفضاءات السياحة البيئية -

 هندسة ريفية ، مياه وغاابت 01 أنظمة البستنةهندسة  ، مياه وغاابتهندسة ريفية  02 هندسة أنظمة البستنة

 04 العدد اجلملي 10 العدد اجلملي

 املدرسة العليا للفالحة مبقرن

www.esamograne.agrinet.tn 

 زغوان 1121

 اإلقتصاد الريفي - 03 إقتصاد ريفي
 والتصرف

 03 إقتصاد ريفي

 العلوم اإلقتصادية -

 والتصرف    

    تسويق املنتجات  -

 العلوم الفالحية  - 03 حيإنتاج فال الفالحية    
 علوم البستنة -

 03 العدد اجلملي 06 مليالعدد اجل

 116 379 جمموع البقاع املفتوحة

 :اثلة لهاموالمعاهد الممراحل تكوين المهندسين بالمعاهد العليا للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  (2
 
 

 ة ؤسسامل
 تكوين املهندسني وشعبة

 لسنة األوىلابالبقاع املفتوحة 
 لسنة الثانيةابالبقاع املفتوحة 

 ب-1حسب الفقرة  أ-1حسب الفقرة 
عدد 
 البقاع

 اإلختصاص
 املتحصل عليه

عدد 
 البقاع

 اإلختصاص
 (*)املتحصل عليه

عدد 
 البقاع

 اإلختصاص
 (*)املتحصل عليه

 املعهد العايل لإلعالمية

www.isi.rnu.tn 
 أراينة 2080، هنج أبو الرحيان البريوين 2

 الشعبة : إعالمية

 إعالمية وبرجميات  15

75 
 إعالمية وبرجميات -

 شبكات إعالمية -

 إعالمية صناعية -

04 
 إعالمية وبرجميات -

 شبكات إعالمية -

 إعالمية صناعية -

 شبكات إعالمية  12
 إعالمية صناعية 12
 علوم اإلعالمية 11

 04 125 العدد اجلملي

 املعهد العايل لفنون امللتيميداي مبنوبة
www.isa2m.rnu.tn 

 املركب اجلامعي مبنوبة،
 منوبة 2010 

 الشعبة :إعالمية تطبيقيةيف امللتيميداي

 36 ملتيميدايو إعالمية  24

 إعالمية -

 ةشبكات إعالمي -

 ةإعالمية صناعي -

 ةرايضيات إعالمي -

 إتصاالت -

10 

 إعالمية -

 ةشبكات إعالمي -

 ةإعالمية صناعي -

 ةرايضيات إعالمي -

 إتصاالت -

 10 60 العدد اجلملي

http://www.iresa.agrinet.tn/
http://www.esamograne.agrinet.tn/
http://www.isi.rnu.tn/
http://www.isa2m.rnu.tn/
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 املعهد العايل لإلعالمية وتقنيات اإلتصال
 حبمام سوسة

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

 الشعبة : إعالمية وإتصاالت

 )ملتيميداي( إعالمية - 05

30 
 إعالمية -

 إتصاالت -
05 

 إعالمية -

 إتصاالت -
 إعالمية )شبكات( - 06

 إتصاالت - 09

 05 50 العدد اجلملي

املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 
 بسوسة

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

 الشعبة : إعالمية

06 
 ةإجازة تطبيقي

 عالمية الصناعيةيف اإل 

39 
 إعالمية
 إعالمية 06 

04 
يف  إجازة تطبيقية

والكهروتقنية  كلكرتونياإل
 واآللية

 إجازة أساسية يف اإللكرتونيك 08
 والكهروتقنية واآللية

08 
 إجازة أساسية 

 عالميةيف علوم اإل

 06 65 العدد اجلملي

 والرايضيات لإلعالمية العايل املعهد

 ابملنستري

www.isimm.rnu.tn 
 5000املنستري  223 الكرنيش،ص.ب شارع

 الشعبة : إلكرتونيك

16 

 توتكنولوجياعلوم 
 املعلومات واإلتصاالت

 تطبيقية( إجازة 04)
 إجازة أساسية( 12)

24 

 إلكرتونيكو  إعالمية -

 إلكرتونيك -

 إلكرتونيكو  فيزايء -

 املعلومات وتكنولوجيات علوم -
 :إلكرتونيك واإلتصاالت

05 
 إلكرتونيكو  فيزايء -

 إلكرتونيك -

 05 40 العدد اجلملي
 املعهد العايل لإلعالمية وامللتميداي بصفاقس

www.isimsf.rnu.tn 
   242 ص. بالقطب التكنولوجي 

 3021صفاقس 
 الشعبة : إعالمية وتكنولوجيات الواب

 ميدايوامللت

24 
 ميدايإعالمية وملت -

 ميداي ووابملت -
36 

 إعالمية وملتيميداي -

 ميداي ووابملت -
 إعالمية 05

 05 60 العدد اجلملي

 35 400 جمموع البقاع املفتوحة
 
 

 ختصاصات املطلوبة تقدمي ترشحهم.ختصاصات مشاهبة لإلإميكن للمتحصلني على شهادة يف (* 

http://www.infcom.rnu.tn/
http://www.issatso.rnu.tn/
http://www.isimm.rnu.tn/
http://www.isimsf.rnu.tn/

