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         ***** 

                                 اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية   

 الغــــــــــبــــــ
 هــــــــادة التوجيـــــــإعاظرة  ـــــمن

 - 1024دورة    -
 
 

 مناظرة إلعادة التوجيه ية تنظم، أن االدارة العامة للدراسات التكنولوجالي والبحث العلميــــلعتعلم وزارة التعليم ا 
( مرة واحدة و الراسبينالجدد منهم )بالسنة االولى المسجلين التونسيون لفائدة الطلبة ( 1014مارس دورة) الجامعي

  .بمختلف شعب التعليم العالي
 :  شروط الترشح 

كنولوجية حسب مع إمكانية طلب أربعة شعب في المعاهد العليا للدراسات الت لطالب لمناظرة واحدةيترشح ا -
 .نوع البكالوريا للطالب

 :بالمشاركة في المناظرة حسب الوضعيات التاليةيسمح  -
 .1013الوريا أو شهادة معادلة لها خالل سنة ـاكـادة البـاصلون على شهـالح*      
ة األولى و المرسمون بالسن 1011الوريا أو شهادة معادلة لها خالل سنة ـاكـادة البـاصلون على شهـالح*      
و تالميذ المعاهد الفرنسية الباكالوريا األجنبية  و غير الموجهين من حاملي )الراسبين و المؤجل ترسيمهم) 

 .بتونس
 

 :تتوزع طاقة اإلستيعاب كاآلتي
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. د.المعهد ع

 التكنولوجية
 نوع الباكالوريا الرمز الشعبة

طاقة 
 اإلستعاب

 5 علوم اإلعالمية – علوم تجريبية –تقنية  –رياضيات  10503 االتصاالتلومات و المع تعلوم وتكنولوجيا في المواصالت
 5 رياضيات-وتصرف.إ -علوم اإلعالمية 10300 التصرف في تكنولوجيات المعلومات و اإلتصاالت

 رادس

 20 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 10500 إعالميةتكنولوجيات 
 25 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 10501 هربائيةكال الهندسة
 25 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 10500 كيةيميكانال الهندسة

 10 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 10301 إدارة األعمال
 10 علوم اإلعالمية -علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 10301 التسويق

 25 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 10501 مدنيةال هندسةال

 الشرقية
 25 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 11500 تكنولوجيات اإلعالمية
 10 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 11301 إدارة األعمال

 
 المهدية

 21 علوم اإلعالمية –تقنية-م تجريبيةعلو -رياضيات 31501 كهربائيةاللهندسة ا
 15 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 31500 كيةيميكانالالهندسة 

 11 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 31500 عالميةتكنولوجيات اإل
 21 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 31301 إدارة األعمال
 7 علوم اإلعالمية -علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 31301 التسويق

 نابل

 25 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 10500 كيةيميكانالالهندسة 
 20 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 10501 كهربائيةالالهندسة 

 25 علوم اإلعالمية –تقنية-ريبيةعلوم تج-رياضيات-وتصرف.إ 10500 عالميةتكنولوجيات اإل
 10 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 10501 مدنيةالالهندسة 

 12 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 10301 إدارة األعمال

 سوسة

 20 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 30500 عالميةتكنولوجيات اإل
 20 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 30500 كيةيكانمياللهندسة ا

 20 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 30301 إدارة األعمال
 0 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 30501 هربائيةالك الهندسة

 القيروان

 20 علوم اإلعالمية –ةتقني-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 00500 عالميةتكنولوجيات اإل
 5 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 00500 كيةيميكانالالهندسة 

 15 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 00301 إدارة األعمال
 5 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 00501 كهربائيةال الهندسة

 صفاقس

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 40500 عالميةتكنولوجيات اإل

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 40501 مدنيةالالهندسة 

 1 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 40500 كيةيميكانالالهندسة 

 01 علوم اإلعالمية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 40301 التسويق

 01 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 40301 إدارة األعمال

 01 علوم تجريبية-رياضيات 40500 هندسة األساليب
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 قصر هالل

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 31570 كيةيميكانال الهندسة

 01 علوم تجريبية-رياضيات 30500 هندسة األساليب

 01 علوم اإلعالمية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 30301 التسويق

 01 تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 30504 هندسة النسيج

 قفصة

 02 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 00501 كهربائيةالالهندسة 

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 00500 كيةيميكانالالهندسة 

 21 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 00500 عالميةتكنولوجيات اإل
 21 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 00301 إدارة األعمال
 21 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 00501 مدنيةالالهندسة 

 سقاب

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-جريبيةعلوم ت-رياضيات 50503 االتصاالتالمعلومات و  تعلوم وتكنولوجيا

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 50501 كهربائيةالالهندسة 

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 50500 كيةنيميكاالالهندسة 

 01 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 50301 إدارة األعمال

 01 علوم تجريبية-رياضيات 50500 هندسة األساليب

 جربة

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 50500 عالميةتكنولوجيات اإل

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 51500 كيةنيميكاالالهندسة 

 01 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 51301 إدارة األعمال

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 51501 ئيةكهرباالالهندسة 

 

 جندوبة

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 13500 عالميةتكنولوجيات اإل

 01 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 11301 إدارة األعمال

 01 لوم اإلعالميةع –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 11501 كهربائيةالالهندسة 

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 11500 كيةيميكانالالهندسة 

 سليانة

 15 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 11500 اإلعالميةتكنولوجيات 
 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 10501 مدنيةالالهندسة 

 01 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 10301 إدارة األعمال

 01 علوم اإلعالمية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 10301 التسويق

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 11501 كهربائيةالالهندسة 

 01 يةعلوم اإلعالم –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 11500 كيةيميكانالالهندسة 

 زغوان
 25 علوم تجريبية-رياضيات 11500 هندسة األساليب
 25 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 11301 إدارة األعمال
 25 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 11500 عالميةتكنولوجيات اإل

 الكاف

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-ةعلوم تجريبي-رياضيات-وتصرف.إ 10500 عالميةتكنولوجيات اإل

 01 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 11301 إدارة األعمال

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 13501 كهربائيةالالهندسة 

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 10500 كيةيميكانالالهندسة 
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 سيدي بوزيد

 50 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 01501 يةكهربائالالهندسة 
 50 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 01500 كيةيميكانالالهندسة 

 50 علوم تجريبية-رياضيات 00500 هندسة األساليب
 50 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 01500 عالميةتكنولوجيات اإل

 قبلي

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 51501 كهربائيةالالهندسة 

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 51500 الميكانيكية الهندسة

 10 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 51301 إدارة األعمال
 10 علوم اإلعالمية –تقنية-م تجريبيةعلو -رياضيات-وتصرف.إ 51500 عالميةتكنولوجيات اإل

 تطاوين
 00 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 53500 الميكانيكية الهندسة

 00 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 54301 إدارة األعمال

 00 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 53500 عالميةتكنولوجيات اإل

 ةباج
 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 10501 كهربائيةالالهندسة 

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 13500 الميكانيكية الهندسة

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 11500 عالميةتكنولوجيات اإل

 القصرين

 200 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 01501 ةكهربائيالالهندسة 

 200 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 01500 الميكانيكية الهندسة

 50 علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 01301 إدارة األعمال

 200 عالميةعلوم اإل –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 01500 عالميةتكنولوجيات اإل

 توزر

 00 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 01500 الميكانيكية الهندسة

 00 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 01500 عالميةتكنولوجيات اإل

 00 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 01501 مدنيةالالهندسة 

 00 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 01501 هربائيةكالالهندسة 

 مدنين

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 51500 عالميةتكنولوجيات اإل

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 54500 الميكانيكية الهندسة

 01 علوم تجريبية-ياترياض-وتصرف.إ 53301 إدارة األعمال

 01 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 50501 مدنيةالالهندسة 

 بنزرت

 25 علوم تجريبية-رياضيات 20597 هندسة األساليب
 20 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 11500 عالميةتكنولوجيات اإل
 20 علوم تجريبية-ياضياتر -وتصرف.إ 11301 إدارة األعمال

 5 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 11500 الميكانيكية الهندسة
 20 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 11501 كهربائيةالالهندسة 

 بقليبية
 0 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 11500 الميكانيكية الهندسة
 0 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات-وتصرف.إ 13500 عالميةوجيات اإلتكنول

 0 علوم اإلعالمية –تقنية-علوم تجريبية-رياضيات 11501 كهربائيةالالهندسة 
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 :الترشح وجوبا على الوثائق التالية حتوي ملفيو 
 
العامة للدراسات  دارةاإل دقة يتم سحبها منمعّمرة بكل  ،(1013و  1011لحاملي بكالوريا ) بطاقة الترشح - 1

 ، www.mes.tn:    التاليين وابال يموقع أحد أو من قرب معهد عالي للدراسات التكنولوجيةالتكنولوجية أو من أ
www.orientation.tn   

 .لمعادلة بالنسبة للشهائد األجنبيةأو قرار ا من شهادة البكالوريا نسخة – 1
 1014-1013 و 1011/1013بالسنــــة األولى بعنـــوان السنتيـــــن الجـامعيتيــــن م ــــالترسي ةادــــن شهـة مـنسخ – 3

نسخة من وصل التسجيل عن بعد في حال عدم اتمام إجراءات الترسيم أو نسخة من شهادة تأجيل الترسيم أو 
 .ليةبالمؤسسة األص

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، - 4
الكامل  هعنواناسم و لقب المترشح و  نحمالي، الوصول مضمون أحدهمامعلوم البريد  اخالص ظرفان  – 5

 .والترقيم البريدي
قـاب  المؤسسـات العموميــة باســم  (د30)الـة بريديـة بقيمــة ثالثـين دينـار شـهادة فـي إصــدار حوّ  منن  األصل   - 2
 .36-312714لحساب الجاري رقم ا –بن عروسب

 

إلى اإلدارة ، حصريا عن طريق البريد ،ملفات ترشحهم على الراغبين في الترشح لهذه المناظرة، إرسالف

. 4102فيفري  14يوم  في أجل أقصاه  -1001نهج القدس  رادس المدينة   -العامة للدراسات التكنولوجية 
 .االعتبار تاريخ ختم البريدعين ويؤخذ ب
 

 في 4102مارس  26 و 25ي جرى االمتحانات يومت: 
 

بالنسبة لشعبة إدارة األعمـــال و شعبة التسويق  باللغة الفرنسيةـافة العــــــامة ـــو الثق اضيـاتــــالريمادتي  -
 .و شعبة التصرف في تكنولوجيات المعلومات و اإلتصاالت

 
 .بالنسبة لباقي الشعب باللغة الفرنسية قافة العامةوالثو الرياضيات العلوم الفيزيائية مواد و هي  00 -

 

 االختبارات يعمواض راياخت يف ثانوي الرابعة السنة برامج تعتمد. 

 
   المناظرة عن طريق البريد م إعالم المترشح بنتيجةيت. 

 

  ،بعد األجل المحدد يرسلكل ملف تنقصه أي  وثيقة أو يرفض، بصفة آلية. 
 


