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التونسيون وكذلك الطلبة  الطلبة  ب(-1
بعوا  الذين تاملوريتانيون املرشحون من دولتهم، 

حتضريية  ابنتظام دراسات السنة الثانية ملرحلة 
-2022 أجنبية خالل السنة اجلامعية 

2023 
 

 : وادراجها مبنصة التسجيل PDF يف ملف واحد على شكلتالية صلية اللجيب حتميل الواثئق ا
 ، بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر .1
 بكالوراي أجنبية، احلامـلني لشهـادة التونسيني معادلتها ابلنسبة إىل املرتشحني   راقر شهادة البكالوراي أو  .2
 ، من املرحلة التحضريية  شهادة النجاح يف السنة األوىل  .3
ن  إشهائد التسجيل وكشوفات األعداد لكل سنوات الدراسة منذ البكالوراي، وشهائد سحب التسجيل  .4

 وجدت،  
شهادة حضور مسلمة من املؤسسة األصلية مل ميض على تسلمها أكثر من شهر من تريخ إيداع ملف   .5

 .يد أن املرتشح يتابع ابنتظام دراسات السنة الثانية ابلسنة اجلامعية احلاليةالرتشح وتف 
 ingenieurs.rnu.tn-https://concours عبمنصة الرتشح ( دينارا  60املشاركة )دفع معلوم  .6

 ( والدوليةأالوطنية والربيدية أ ل بطاقات الدفع البنكية ااستخالص معلوم املشاركة ابستعم م يت(

الذين ج(-1 من    الطلبة  الثانية  السنة  أهنوا 
مؤسسات   تونسيةإبحدى  حتضريية  مرحلة 

العمومية   العايل  اخلاصة  التعليم  ورشحتهم  أو 
األصلية  امؤسس االختصاص هتم  نفس    يف 

السنتني  بعنوان   أو    2021- 2020إحدى 
أن يكونوا قد جنحوا    دون     2021-2022

اآلجال   يف  قبوهلم  وأكدوا  سابقة  مناظرة  يف 
 املهندسني.  إبحدى مؤسسات تكوين

عب منصة   (دينارا  60)معلوم املشاركة    دراج املعطيات املطلوبة ودفعإتقتصر عملية التسجيل على  
   ingenieurs.rnu.tn-https://concoursالرتشح

 
 ( استخالص معلوم املشاركة ابستعمال بطاقات الدفع البنكية أو الربيدية الوطنية أو الدولية تم ي(

 

  2023- 2022  السنةطلبة السنة الثانية من الشهادة الوطنية لإلجازة يف نظام " أمد " يف مواد العلوم أو التقنية خالل   .2

 : املذكورة ابجلدول التايلتوفر فيهم الشروط  توالذيـن  
 الواثئق املطلوبة  شروط الرتشح 

ن الذين  و الطلبة املتفوق(2) 
اتبعوا ابنتظام دراسات السنة  

الثانية من الشهادة الوطنية  
لإلجازة يف نظام " أمد " يف  
مواد العلوم أو التقنية خالل  

- 2022السنة اجلامعية  
يف  مل يرسبوا   والذين 2023
ورشحتهم   اجلامعية  دراساهتم

 مؤسساهتم الصلية. 
 

 : وادراجها مبنصة التسجيل PDF يف ملف واحد على شكل تاليةصلية اللجيب حتميل الواثئق ا
 ، لدولينيبطاقة اإلقامة ابلنسبة للطلبة ا بطاقة التعريف الوطنية أو   .1
 احلامـلني لشهـادة بكالوراي أجنبية، التونسيني ر معادلتها ابلنسبة إىل املرتشحني اشهادة البكالوراي أو قر  .2
 ، السنة األوىل شهادة النجاح يف  .3
ن  إشهائد التسجيل وكشوفات األعداد لكل سنوات الدراسة منذ البكالوراي، وشهائد سحب التسجيل   .4

 وجدت، 
 ترخيص من املؤسسة األصلية للمشاركة يف املناظرات الوطنية  .5
 منصة الرتشح   عب دينارا(   60دفع معلوم املشاركة ) .6

ingenieurs.rnu.tn-ourshttps://conc 
 

 ( استخالص معلوم املشاركة ابستعمال بطاقات الدفع البنكية أوالربيدية الوطنية أوالدولية تم ي)
 

 ingenieurs.rnu.tn-https://concoursنصةيتم التسجيل عب امل •
 .النهارعلى الساعة منتصف  2023مارس   24  معة اجليوم  اخر اجل لتقدمي الرتشحات لحدد   •

https://concours-ingenieurs.rnu.tn/
https://concours-ingenieurs.rnu.tn/
https://concours-ingenieurs.rnu.tn/
https://concours-ingenieurs.rnu.tn/
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II.   يتآلا( حسب اجلدول  4)  ة االختبارات للمناظرات الربع  تضبط  : االختباراتروزانمة : 

 اليوم 

 الساعة 

)بتوقيت  
 تونس( 

 مناظرة 

 الرايضيات والفيزيـاء 

 )ر.ف(

 مناظرة 

 الفيزايء والكيميـاء 

 )ف.ك(

 مناظرة 

 التكنولوجيا 

 )ت(

 مناظرة 

 البيولوجيا واجليولوجيـا 

 )ب.ج( 

 املدة  االختبار  املدة  االختبار  املدة  االختبار  املدة  االختبار 

 الثالاثء 
 2023ماي  30

 س  2 جيولوجيا  -- -- -- -- -- -- 8س 

 -- -- -- -- -- -- 11س 
بيولوجيا حيوانية  
 وفيزيولوجيا حيوانية 

 س  2

 الربعاء 
 2023ماي  31

 س  3 رايضيات  س  4 رايضيات  س  4 رايضيات  س  I 4رايضيات   8س 

 اخلميس 
 2023جوان  01

 8س 
الكيمياء  
 الالعضوية 

 س  2
الكيمياء  
 الالعضوية 

 س  2
الكيمياء  
 الالعضوية 

 س  2 الكيمياء الالعضوية  س  2

 س  2 فرنسية  س  2 فرنسية  س  2 فرنسية  س  2 فرنسية  11س 

 اجلمعة 
 2023جوان  02

 8س 
أنظمة تقنية  

 آلية
 س  3

أنظمة تقنية  
 آلية

 س  3
أنظمة تقنية  

 آلية
 س  3

بيولوجيا  بيوكيمياء، 
 خلوية، علم الوراثة 

 س  2

 -- -- -- -- -- -- 11س
بيولوجيا نباتية، علم  

 النبات، فيزيولوجيا نباتية 
 س  2

 االثني
 2023جوان  05

 س  3 فيزايء س  4 فيزايء س  4 فيزايء س  4 فيزايء 8س 

 الثالاثء 
 2023جوان  06

 س  II 3رايضيات   8س 
كيمياء  
 عضوية 

 س  2
تصميم  
وصناعة  
 ميكانيكية 

 س  2 كيمياء عضوية  س  4

 الربعاء 
 2023جوان  07

 س  2 إعالمية  س  2 إعالمية  س  2 إعالمية  س  2 إعالمية   8س 

 س  2 أنقليزية  س  2 أنقليزية  س  2 أنقليزية  س  2 أنقليزية  11س 



4 
 

III.   االمتحان: مراكز 
 : االتيةابملراكز    االختبارات جترى  

 العنوان  املركز  

 مونفلوري، تونس  1089، هنج جواهر الل هنرو، 2 التحضريي للدراسات اهلندسية بتونس املعهد   1

 املرسى  2070، 51ص. ب.  املعهد التحضريي للدراسات العلمية والتقنية    2

 IIاملنار   2092، 244املركب اجلامعي ابملنار، ص.ب  املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية ابملنار   3

 تونس املنار   2092املركب اجلامعي،  كلية العلوم بتونس   4

 جرزونة، بنزرت  7021 املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية ببنزرت   5

 انبل  8000املرازقة،  املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية بنابل   6

للدراسات التحضريية يف البيولوجيا واجليولوجيا  املعهد العايل    7
 2036، سكرة 2أوت، شطرانة   13شارع  49 بسكرة

 1006هنج الدكتور السايف، تونس  9 املعهد العايل للتكنولوجيات الطبية بتونس   8

 محام سوسة  4011هنج ملني العباسي،  املدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا حبمام سوسة   9

 القريوان  3100شارع أسد ابن الفرات،  التحضريي للدراسات اهلندسية ابلقريوان املعهد   10

 املنستري  5019هنج ابن اجلزار،  املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية ابملنستري   11
 املنستري  5000شارع البيئة،  كلية العلوم ابملنستري   12

 هيبون، املهدية  5111سيدي مسعود،  ابملهدية املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا   13

 3000صفاقس  1172.ب ص 0,5طريق منزل شاكر كلم  املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية بصفاقس   14

 قفصة  2112سيدي أمحد زروق،  املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية بقفصة   15

 3000صفاقس  1171ص.ب.  3.5طريق سكرة، كم  كلية العلوم بصفاقس   16

 قابس  6029 -شارع عمر بن اخلطاب زريق  املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية بقابس   17

 ابريس 75014شارع جوردان  45 مركز ابريس )دار تونس(   18

 نواكشوط موريتانيا    631ص.ب  مركز نواكشوط )سفارة تونس مبوريتانيا(   19
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IV.  : برانمج اإلختبارات 
الفالحة واملوارد املائية   والبحث العلمي ووزيرالتعليم العايل  ير( ابلبامج اليت حددت بقرار وز 4)  ةللمناظرات األربع االختباراتتتعلق 

واملتعلق بضبط برامج اختبارات املناظرات   2017  أفريل  4املؤرخ يف  والصيد البحري ووزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي  
 الوطنية للدخول إىل مراحل تكوين املهندسني. 

V.  :عدد البقاع املفتوحة 
 .   2023مارس   3 الصادر بتاريخالقرار  عدد البقاع املفتوحة ابلنسبة لكل مناظرة يف  وقع اإلعالن عن  

 


