
 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
ــيم العــاليتعتــزم  للــدخول إلــى الســنة األولــى والســنة بالملفــات منــاظرات خصوصــية تنظــيم والبحــث العلمــي  وزارة التعل

  .2016/2017 وذلك بعنوان السنة الجامعية بمؤسسات تكوين المهندسينالثانية 

I( شروط المشاركة: 

  :المواليةوفقا للشروط  مؤسسات تكوين المهندسينإلى لدخول ل ات الخصوصيةمناظر الفي  يسمح بالمشاركة

  :األولى لسنةلدخول إلى اا �

 :لمهندسيندارس الوطنية لتكوين امالب  ) أ
  

ختصاصـات العلميـة والتقنيـة فـي إطـار نظـام اإلجـازة إجـازة أساسـية فـي اإلأو  إجـازة تطبيقيـة ن علـىيالطلبـة المحـرز 

 2016/  2015 الســنة الجامعيــة أو 2014/2015 ة الجامعيــةالســنالل ـل عليهــا خـــمتحصــ،والدكتوراه والماجســتير

  .جامعيةال مخالل دراسته والم يرسب نوالذي
  

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

ن علــى ليوالمتحصــعنيــة بالمنــاظرة ة الممــن المعاهــد الســت معهــدن إلــى كــل لطلبــة المنتمــيا ):أ-1(حســب الفقــرة  −

خالل  والدكتوراه ختصاصات العلمية والتقنية في إطار نظام اإلجازة والماجستيرفي اإل إجازة تطبيقية أو أساسية

 ،والذين لم يرسبوا خالل دراستهم الجامعية 2015/2016ية السنة الجامع
 

ختصاصات العلمية والتقنية في في اإل أساسيةإجازة تطبيقية أو ن على لطلبة المحرزيا):ب- 1(حسب الفقرة  −

أو السنة  2014/2015متحصل عليها خالل السنة الجامعية  والدكتوراه إطار نظام اإلجازة والماجستير

والذين لم يرسبوا عنية بالمناظرة المة تالطلبة المنتمين إلى المعاهد السومن ضمنهم  2015/2016الجامعية 

 .خالل دراستهم الجامعية

  :لسنة الثانيةللدخول إلى ا �

إطار نظام اإلجازة  ختصاصات العلمية والتقنية فيفي اإل ن في السنة األولى من الماجستيريالطلبة الناجح

  .والماجستير والدكتوراه

  ت.د.ع.إ
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II( يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية :ملف الترشح: 

بعد تعميرها بكل  www.cningenieur.rnu.tn الواب من موقع نسخة من إستمارة الترشح يقع سحبها /1

دينارا ) 30(الذي حدد بثالثيناب و و بالدينار اإللكتروني على نفس موقع الدقة وٕاستخالص معلوم المشاركة 

 ،يتم إختيارهاتكوين هندسي مؤسسة شعبة بعن كل 

 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية /2

 ،المتحصل عليهاشهادة ال من مطابقة لألصل نسخة /3

 من كشوف أعداد كل سنوات الدراسة الجامعية، مطابقة لألصلنسخ  /4

 ،ما يعادلهاأو  من كشف أعداد البكالوريا مطابقة لألصل نسخة /5

 ،الترسيم الوثائق المثبتة إلعادة التوجيه أو تأجيل /6

موقع واب وزارة التعليم العالي والبحث من  سحبهيقع (خاص بالمترشحين للدخول إلى السنة األولى  ملحق /7

في صورة ( األصلية مؤسسةوختمه من طرف الالمعطيات المطلوبة بيقع تعميره ) www.mes.tnالعلمي 

 ،)إيداع أكثر من ملف ترشح يجب أن تكون النسخة مطابقة لألصل

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

III( طريقة تقديم ملف الترشح : 

موقع على بالمعطيات المطلوبة اإلستمارة الخاصة بالمناظرات الخصوصية بكل دقة كل مترشح  عمري

 :على النحو التاليwww.cningenieur.rnu.tnالواب

كل رتبة كل سنة دراسة جامعية،  كالوريا، معدلمعطيات شخصية، معدل الب(تسجيل كل البيانات المطلوبة  �

 ...) حسب الملحق الممضى من طرف المؤسسة األصلية للمترشح،  جامعيةسنة دراسة 

للدخول إلى  تقديم ترشحهتتوفر فيه الشروط لكل طالب  يمكن( مؤسسات التكوين الهندسي المطلوبةتحديد عدد  �

 ،)ألكثر من مؤسسةالسنة الثانية  وأالسنة األولى 

 ،عن كل مؤسسة تكوين هندسي مطلوبة اإللكترونيإستخالص معلوم المشاركة بالدينار  �

 ،بصفة تفاضلية) الشعبة-المؤسسة( المطلوبة اإلختيارات ترتيب �

 الترشح وٕامضائها من طرف كل مترشح للتصريح على صحة المعلومات الموجودة، مارةتطبع إس �

مباشرة بالمؤسسة المطلوبة أو عن طريق البريد المضمون الوصول في اآلجال إيداع ملف الترشح كامال  �

 .المحددة
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 : هامة مالحظات

بدخول  2016جوان  30وم لي www.cningenieur.rnu.tn على موقع الواب لتسجيل الترشححدد آخر أجل  -

 ،الغاية

أو عن طريق البريد المضمون  لدى مؤسسات تكوين المهندسينمباشرة  حـحدد آخر أجل لقبول ملفات الترش -

 ،بدخول الغاية 2016جويلية  01 وملي الوصول

معلومات مخالفة للمعطيات المسجلة بإستمارة يضم أو  الوثائق المطلوبةال يحتوي على يرفض كل ملف  -

ريد أو ـويعتمد في ذلك على تاريخ اإليداع بالب الهـال المحددة أعـيصل بطريقة مخالفة أو بعد اآلجالترشح أو 

  .معنيةالمهندسين التاريخ التسجيل بمكتب الضبط بمؤسسة تكوين 

IV(   البقـاع المفتوحة:  

يحدد الجدول التالي عدد البقاع المفتوحـة واإلختصاصات المطلوبة للدخول إلى السنة األولى والسنة الثانية بكل 

ة المعنية بالمناظرة في العلوم التطبيقيـة تسالمعاهد البمرحلة تكوين مهندسين المهندسين وبكل مدرسة وطنية لتكوين 

 )ب–1(وترشحات حسب الفقرة  )أ-1(الفقرة  ترشحات حسب(والتكنولوجيـا وذلك حسب كل نوع من الترشحـات 

ختصاصات العلمية والتقنية ن في السنة األولى من الماجستير في اإلو لناجحا( السنة الثانية إلى للدخول رشحاتوالت

  :)إطار نظام اإلجازة والماجستير والدكتوراه في

 :تكوين المهندسين المدارس الوطنية ل )1
  

تكوين المهندسين  مؤسسات

  وعناوينها

  البقاع المفتوحة بالسنة الثانية  البقاع المفتوحة بالسنة األولى

شعب تكوين 

  المهندسين
  العدد

ختصاص المتحصل اإل

  )*(عليه

شعب تكوين 

  المهندسين
  العدد

ختصاص المتحصل اإل

  )*(عليه

 المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

www.enit.rnu.tn  

  باملنار املركب اجلامعي

  تونس 1002،البلفيدير  37: ب. ص

  03  هندسة كهربائية

  هندسة كهربائية -

  هندسة مدنية -

  هندسة ميكانيكية -

  إعالمية -

 إتصاالت -

 إلكترونيك -

  رياضيات -

  

  03  هندسة ميكانيكية

  03  هندسة صناعية

  03  هندسة مدنية

نمذجة من أجل 

  الصناعة والخدمات
01  

  01  هندسة مائية ومحيط

  02  إتصاالت

  02  إعالمية

  18  العدد الجملي
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 المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

www.eniso.rnu.tn  

  4023سوسة الرياض،  264ص ب 

 كهربائية  هندسة -  02  إلكترونيك صناعية

 إلكترونيك -

 هندسة إلكتروميكانيكية -

 هندسة ميكانيكية -

 صيانة صناعية -

  إعالمية طبية_إلكترونيك -

 هندسة كهربائية -  02  إلكترونيك صناعية

 إلكترونيك -

 هندسة إلكتروميكانيكية -

 هندسة ميكانيكية -

  صيانة صناعية -

  02  ميكاترونيك  02  ميكاترونيك

  02  تطبيقية إعالمية  02  إعالمية تطبيقية

  06  العدد الجملي  06  العدد الجملي

 المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

www.enim.rnu.tn  

  املنستري 5019ج ابن اجلزار، 

 هندسة كهربائية -  05  هندسة كهربائية

 هندسة ميكانيكية -

 صيانة صناعية -

 هندسة الطاقة -

  هندسة النسيج -

  

 05  هندسة ميكانيكية

 05  هندسة الطاقة

 05  هندسة النسيج

  20  العدد الجملي

 المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

www.enis.rnu.tn  

  3كم   طريق سكرة

  صفاقس 3038- 1173: ب.ص 

  07  هندسة كهربائية
 هندسة كهربائية -

 كهروميكانيكيةهندسة   -

 هندسة إعالمية -

 هندسة المواد -

 هندسة مدنية -

 ابيولوجي -

  

  09  هندسة كهربائية
 هندسة كهربائية -

 هندسة كهروميكانيكية -

 هندسة إعالمية -

 هندسة المواد -

 هندسة مدنية -

 ابيولوجي -

  

  09  هندسة كهروميكانيكية  07  هندسة كهروميكانيكية

  09  هندسة إعالمية  07  هندسة إعالمية

  05  هندسة المواد  05  هندسة المواد

  03  جيولوجيا الموارد ومحيط  02  جيولوجيا الموارد ومحيط

  04  هندسة بيولوجية  03  هندسة بيولوجية

  05  هندسة مدنية  03  هندسة مدنية

  44  العدد الجملي  34  العدد الجملي

 المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

www.enig.rnu.tn  

  قابس 6029، شارع عمر بن اخلطاب

 إعالمية صناعية -  04  هندسة كهربائية آلية

 هندسة كهربائية -

 وميكانيكيةهندسة كهر  -

 هندسة مدنية -

 أساليب هندسة -

 كيمياء صناعية -

 إتصاالت -

 هندسة ميكانيكية -

 هندسة كهروميكانيكية -

-   

  

  03  هندسة مدنية

هندسة كيميائية 

  أساليب
04  

هندسة اإلتصاالت 

  والشبكات
03  

  02  هندسة ميكانيكية

  16  العدد الجملي
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  المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة

www.ugaf.rnu.tn 

   2119قفصة   4طريق توزر كم 

هندسة 

  الكهروميكانيك
04  

 هندسة كهربائية -

  ميكانيكية هندسة -

هندسة 

  الكهروميكانيك
02  

 هندسة كهربائية -

  هندسة ميكانيكية -

هندسة الطاقة 

  البيئة اوتكنولوجي
04  

 هندسة صناعية -

 هندسة الطاقة -

  علوم البيئة -

هندسة الطاقة 

  البيئة اوتكنولوجي
02  

 هندسة صناعية -

 هندسة الطاقة -

  علوم البيئة -

هندسة الكيمياء 

  الصناعية والمنجمية
04  

 الموادهندسة  -

 هندسة الجيولوجيا -

 هندسة الكيمياء -

  هندسة األساليب -

  02  هندسة الكيمياء
 هندسة الكيمياء -

  هندسة األساليب -

  02  الهندسة المنجمية
 هندسة المواد -

  هندسة الجيولوجيا -

 08  العدد الجملي  12  العدد الجملي

  

 كلية العلوم بتونس

www.fst.rnu.tn  

  باملنار، املركب اجلامعي

  IIاملنار  2092

  اإلعالمية -  10  إعالمية  اإلعالمية -  10  إعالمية

  05  كيمياء تحليلية وأدواتية

  العلوم أو التقنية -

كيمياء تحليلية 

  وأدواتية
05  

  05  اإللكترونيك  05  اإللكترونيك  العلوم أو التقنية -

 05  علوم جيولوجية 05  علوم جيولوجية

  25  العدد الجملي  25  العدد الجملي

 المدرسة الوطنية لعلوم االعالمية

www.ensi.rnu.tn 

  منوبة 2010، املركب اجلامعي مبنوبة

  30  إعالمية

 رياضيات -

 فيزياء -

 إلكترونيك -

  إعالمية -

  04  إعالمية

 رياضيات -

 فيزياء -

 إلكترونيك -

  إعالمية -

  04  العدد الجملي  30  الجملي العدد

 الت بتونسلمواصالمدرسة العليا ل

www.supcom.mincom.tn  

  ، 3.5طريق رّواد، كلم 

  أريانة ،حي الغزالة 2083

 14  إتصاالت
 إتصاالت -

    إعالمية -

  14  العدد الجملي

للمهندسين العليا  الوطنية المدرسة

  بتونس

.rnu.tnensitwww.  

    1008  حسني شارع طه  5 

 تونس -منفلوري

  باب منارة -56صندوق بريد  

  06  هندسة كهربائية
 اإللكترونيك -

  الكهروتقنية واآللية -

  

  هندسة ميكانيكية  06  هندسة ميكانيكية

  هندسة مدنية  04  مدنيةهندسة 

  04  هندسة صناعية
 فيزياء -

  كيمياء -

الهندسة في الرياضيات 

  والنمذجةالتطبيقية 
  رياضيات  04

  إعالمية  04  إعالمية
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  28  العدد الجملي

  الوطنية للمهندسين بقرطاجالمدرسة 

www.enicarthage.rnu.tn 

 II،2035ج املقاولني الشرقية  45

  تونس قرطاج

هندسة األنظمة 

الصناعية 

  واللوجستيكية

03  
 األنظمة الصناعية، −

  إعالمية صناعية، −

  05  إعالمية

 إعالمية -

 علوم اإلعالمية، -

 إدارة الشبكات  -

 والخدمات

 األنظمة اإلعالمية  -

  والبرمجيات

  01  ميكاترونيك
 ميكاترونيك، -

  هندسة كهربائية -

  11  إعالمية

 إعالمية -

 علوم اإلعالمية، -

 الشبكات والخدمات إدارة -

األنظمة اإلعالمية  -

  والبرمجيات

  05  العدد الجملي  15  العدد الجملي

 المدرسة الوطنية لإللكترونيك

  واإلتصاالت بصفاقس

.rnu.tnenetcomwww.  

  القطب التكنولوجي

  3018صفاقس ، 1163: ب. ص

  08  هندسة اإلتصاالت

 إتصاالت -

 هربائيةك هندسة -

 اإللكترونيك -

 إعالمية شبكات -

علوم وتكنولوجيات  -

 المعلومات واإلتصاالت

  إعالمية -

 ميكاترونيك -

 رياضيات -

 واآللية الكهروتقنية -

 صناعية إعالمية -

  األنظمة الصناعية -

  03  هندسة اإلتصاالت

 إتصاالت -

 هربائيةك هندسة -

 اإللكترونيك -

 إعالمية شبكات -

علوم وتكنولوجيات  -

 واإلتصاالتالمعلومات 

  إعالمية -

 ميكاترونيك -

 رياضيات -

 واآللية الكهروتقنية -

 صناعية إعالمية -

  األنظمة الصناعية -

إلكترونيك هندسة 

  تاإلتصاال
06  

هندسة أنظمة 

  إلكترونيك اإلتصال
03  

هندسة اإلعالمية 

  الصناعية
06  

هندسة اإلعالمية 

  الصناعية
03  

  09  العدد الجملي  20  العدد الجملي

 المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس

www.iresa.agrinet.tn  

  شارع شارل نيكول، 43

  حي املهرجان تونس 1082

 العلوم الفالحية -  03  إنتاج نباتي

  صيد بحري وأحياء مائية -

هندسة ريفية، مياه  -

  وغابات

  اآلليات الزراعية -

  علوم اإلنتاج الحيواني  -

  صناعات غذائية -

 اإلقتصاد الريفي -

  علوم الحياة واألرض -

  بيولوجيا -

 العلوم الفالحية -  02  إنتاج نباتي

  صيد بحري وأحياء مائية -

ريفية، مياه  هندسة -

  وغابات

  اآلليات الزراعية -

  علوم اإلنتاج الحيواني  -

  صناعات غذائية -

 اإلقتصاد الريفي -

  علوم الحياة واألرض -

  بيولوجيا -

 02  حماية النباتات  02  حماية النباتات

 02  إنتاج حيواني  03  إنتاج حيواني

  02  إقتصاد فالحي 
إقتصاد فالحي 

  وصناعات غذائية
02 

ريفية، مياه  هندسة

  وغابات
03  

هندسة ريفية، مياه 

  وغابات
02 

 02  صناعات غذائية  03  صناعات غذائية

 02  صيد بحري  02  صيد بحري
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  14  العدد الجملي  18  العدد الجملي

 المدرسة العليا للصناعات الغذائية

  بتونس

www.esiat.agrinet.tn  

البلفدير  1002أالن سفاري، شارع 56

  تونس

 08  صناعات غذائية
 صناعات غذائية -

  هندسة األساليب الغذائية -
 02  صناعات غذائية

 صناعات غذائية -

التجديد والتثمين في  -

  الصناعات الغذائية

  02  العدد الجملي  08  العدد الجملي

المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي 

 بمجاز الباب

www.iresa.agrinet.tn  

  ، 5كلم   طريق الكاف،

  جماز الباب9070

  05  هندسة مائية وتهيئة
 هندسة مائية -

  هندسة مدنية -
  المياه -  03  ةهندسة مائية وتهيئ

هندسة ميكانيكية 

  وصناعات فالحية
05  

 التجهيزات الفالحية -

 مكننة فالحية -

 هندسة ميكانيكية -

 ميكاترونيك -

  أوتوماتيزم -

هندسة ميكانيكية 

  وصناعات فالحية
  هندسة ميكانيكية -  03

  06  العدد الجملي  10  العدد الجملي

 المدرسة العليا للفالحة بالكاف

.agrinet.tnesakefwww.  

  الكاف 7119

 07  علوم فالحية

 فالحياإلنتاجال تقنيات -

  اإلنتاج الحيواني علوم -

  اإلقتصاد الريفي -

  علوم البستنة -

  علوم الحياة واألرض  - 02  علوم فالحية

  02  العدد الجملي  07  العدد الجملي

 المدرسة العليا للفالحة بماطر

www.esamateur.agrinet.tn  

  ماطر 7030

 05  إنتاج حيواني وعلفي

  اإلنتاج الحيواني علوم -

  العلوم الفالحية  -

  علوم البستنة -

  اإلقتصاد الريفي -

  اآلليات الزراعية -

  هندسة ريفية، مياه وغابات -

  صناعات غذائية -

  علوم الحياة واألرض - 02  إنتاج حيواني وعلفي

  02  العدد الجملي  05  العدد الجملي

  عهد العالي للعلوم الفالحيةالم

 بشط مريم

www.iresa.agrinet.tn  

شط مرمي ،  4042، 47: ب . ص

  سوسة

  04  بستنة
 العلوم الفالحية -

 علوم البستنة -

  اإلقتصاد الريفي -

  
  02  إنتاج حيواني

 العلوم الفالحية -

 اإلنتاج الحيواني -

  اإلقتصاد الريفي -

  02  تهيئة الفضاءات
 العلوم الفالحية -

  السياحة البيئية -

  هندسة ريفية ، مياه وغابات  02  هندسة أنظمة البستنة
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  10  العدد الجملي

 المدرسة العليا للفالحة بمقرن

www.esamograne.agrinet.tn  

  زغوان 1121

  اإلقتصاد الريفي -  03  إقتصاد ريفي

  03  إقتصاد ريفي

 اإلقتصاديةالعلوم  -

 والتصرف

تسويق المنتجات  -

  الفالحية

  03  إنتاج فالحي
  العلوم الفالحية  -

  علوم البستنة -

  03  العدد الجملي  06  العدد الجملي

  130  302  مجموع البقاع المفتوحة

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

 
 
  

  ة مؤسسال

  تكوين المهندسين وشعبة

  السنة األولىبالبقاع المفتوحة 
  السنة الثانيةبالبقاع المفتوحة 

  ب- 1حسب الفقرة   أ- 1حسب الفقرة 

عدد 

  البقاع

  اإلختصاص

  المتحصل عليه

عدد 

  البقاع

  اإلختصاص

  )*(المتحصل عليه

عدد 

  البقاع

  اإلختصاص

  )*(المتحصل عليه

 المعهد العالي لإلعالمية
www.isi.rnu.tn  

  أريانة  ،2080ج أبو الرحيان البريوين 2

  إعالمية: الشعبة 

  نظم إعالمية وبرمجيات  16

72  

  إعالمية -

  شبكات إعالمية -

  إعالمية صناعية -

05  
 عالميةإ -

  
  شبكات إعالمية  16

  إعالمية صناعية  16

  05  120  العدد الجملي

  المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة

www.isa2m.rnu.tn  

  املركب اجلامعي مبنوبة،

  منوبة 2010 

 الشعبة :إعالمية تطبيقيةفي الملتيميديا

  36  ملتيميدياو إعالمية   24

 إعالمية -

 إعالمية شبكات -

 صناعية إعالمية -

 إعالمية رياضيات -

  إتصاالت -

05  

 إعالمية -

 إعالمية شبكات -

 صناعية إعالمية -

 إعالمية رياضيات -

 إتصاالت -

  05  60  العدد الجملي

  المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات اإلتصال

 بحمام سوسة
www.infcom.rnu.tn  

  محام سوسة 4011 -  1طريق رئيسي رقم 

 إعالمية وإتصاالت: الشعبة 

  )ملتيميديا( إعالمية -  05

30  
 إعالمية -

  إتصاالت -
05  

  إعالمية -

  إتصاالت -

  )شبكات(إعالمية  -  06

09  
  إتصاالت -
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  05  50  العدد الجملي

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بسوسة
www.issatso.rnu.tn  

  سوسة إبن خلدون 4003 -حي الطفالة 

  إعالمية: الشعبة 

02  
في  ةتطبيقيإجازة 

  الصناعية عالميةاإل

15  
  إعالمية

  
 

02  

إجازة تطبيقية في 

 اإللكترونيك

  والكهروتقنية واآللية

03  

إجازة أساسية في 

والكهروتقنية  اإللكترونيك

  واآللية

03  
إجازة أساسية في علوم 

  عالميةاإل

    25  العدد الجملي

 والرياضيات لإلعالمية العالي المعهد

 بالمنستير
www.isimm.rnu.tn  

  5000املنستري  223 ب.الكرنيش،ص شارع

  إلكترونيك: الشعبة 

16  

علوم وتكنولجيات 

  المعلومات واإلتصاالت

  )إجازة تطبيقية 04(

  )إجازة أساسية 12(

24  

 إلكترونيكو  إعالمية -

 إتصاالت -

 إلكترونيك -

 إلكترونيكو  فيزياء -

 وتكنولوجيات علوم -

  واإلتصاالت المعلومات

  إلكترونيكو  فيزياء -  05

  05  40  العدد الجملي

 المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا بصفاقس
www.isimsf.rnu.tn  

    242 ب. صالقطب التكنولوجي 

  3021صفاقس 

  إعالمية وتكنولوجيات الواب: الشعبة 

  ميدياوالملت

24  
 ميدياإعالمية وملت -

  ميديا ووابملت -
36  

 إعالمية وملتيميديا -

  ميديا ووابملت -
 إعالمية  05

  05  60  العدد الجملي

  25  355  مجموع البقاع المفتوحة

  

  

  .ختصاصات المطلوبة تقديم ترشحهمختصاصات مشابهة لإلإيمكن للمتحصلين على شهادة في )*(


