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�ـ�ـ�ــل ا�طـ	ـ�ـ�ــ�غ �ـــ�  
 

 �2019/2020 ا�����	� ـ�ـا��

�� �����س ���� ط��� ا���د أن ا�����ل ��م �����م �د�ر ا���د ا����� ����رف ا��
  : �ب ا�روز���� ا������  www.inscription.tn و�و�� و  �ر�� ��# ا��و�" ا��و د

  :ا�و���ق ا��ط�و��

��)� �ن �ط���  ة�ورو�ل د�" �����م ا�����ل،  :��دا��ا�ط��� ا    - ،����)
�����دة  ا���ر�ف ا�وط��' &رورة ا%��ظ��ر و�و�� ��"!ل أو ����� �ن 

ا����ح و /�ف ا"-داد ����� ا�,�رط� �����*	ن )+ *	ن 	ط��ب ا�را��ون )�ط 
�ف ا"-داد/�.  

 و�ل د�ـ" ����ـ�ـم و�ـل ا,�ـ�ـزام ����ـظـ�م ا�دا)ـ�� ����ـد، :دد ـ��� ا��ـا�ط- 

���، و�ل ����م ا�د��ر �ور (����، ��)� �ن �ط��� ا���ر�ف ا�وط 2ا����ـ�ل، 
، )ي ����0�ّ ا�ط��ب �ن ���ب ا���ر�ض �����د إ2ر إ�دا�0 �د��ره ا��ّ �ذّ ا�( ا�� �

��)� �ن (�دة ا������ور�� و �(ف أ�داد ا������ور�� ����  .�" ��7ون و6دة �����5 ا��ر

���	ر إ����رة ا��ر�	م و�و�� -ن طر	ق �و3'  دا�� و ا��دد-�� ا�ط��� ا��  :ھ�م �دا
و ��د	م ���� ���� -�د   www.isgis.rnu.tn/fra/fiche ا�واب ا���ص ������د

��/��ل و���ق ا��ر�	م *�ب ا��وار	6 ا��*ددة ����دول �' &رورة ا��*�)ظ� -�� إ
ا���ور ا��+ �	������� ا�ط��ب >*�� )+ أّي �9		ر 	طرأ )+ ��ط	��8  ر�ز و /���

�	!��  .ا�

  :ا�,*ص ا�ط�+ ا�����+

�� �����س ���" ا�ط��� �  :ددـ�� ا��ـ�ـا�ط -����م إدارة ا���د ا����� ����رف ا��
ؤ���  � ����ـق ا��ـدى ا��ر�ـ� ��ـم ا�طـ��م ��ّ� ـ�� مـ0 ���ــأ�ّ  ،�ن إ��0ـا��دد ا��و�

#�� .مـ�ـ�ر�ـ�د ا�ـ���ّم �����0 �=دارة � ��ـف ا�طـ�ـداع ا��ــو�ل إ� و ذ�ك �� �ول 
  .دون ����م ھذا ا�و�ل �=دارة ط��با�(�دة ا�����ل و �ط���  ���ّم6و

����را�ز ا�� �� ا�����A  �م �@و�وا ���� ص ا�ط�� أ�� ������� إ�# ا�ط��� ا�ذ�ن
 0�B� ظر���� �م ا,���ل ���ـ�ـر�ـق ا�� � ���ـ�ؤ��ـ� ا�را��ون ��������ن 

���  ة,���م ھذه ا������ و ا,��ظ�ر �دى ا,دار �����2019ر  14 و 13-12 أ�ـّــــ�م
م ا������� ـ���د ذ�@C�2و "��� #���دة ����ل، �ط��� (ك ������وا �ن ا� �ول )
  ).ا�ط��ب

      

��                                                     ا��
	�ر�� ا���              �  

  وا���� ا���
� وزارة ا������ ا�����  

                �����    ج�م�� 

ا����+ ���!رف ���د ا�
  �!,�3س ا�!��-+
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�د-��	� ا����	ل ���� ا�دروس و روز���� إ�ط�ق �:  

   �ب ا�روز���� ا�����������د  و��ون ���ّ�� ا�����ل ا�دروس��ط�ق  :

 �ـ�ـ�ـ� و ا��ـ�ــا�� 
إ��/��ل و���ق 

 لـــــ	ــ�ـ�ــا��
 ��ر	6 إ�ط�ق ا�دروس

ـ	' ��<<<<<<<<ا��<<<<<<<<�وات ا"و�<<<<<<<<ـ� 
 .ـ�تــــ!�!ــــ�ـــــــــــــــــــا%�

ا���	س ،ا����� وا��ـ�ـت   أّ	ــــ�م
 2019 �����ر  14و  13- 12

 �����2019ر  12 ا���	س �دا	� �ن 	وم

     �وات ــ� و ا��ـــ	ـا����ا��ـ�وات    
��دة ا�وطــ� ا����ـــ����	� ــن ا�

�A�طـــــــــ��ـ�ــ�ــــ�زة ا	ـــــ	ـ �  
 .�ت��	' ا%��ـ!�!  ـ��ـ	�وا"�

 �����2019ر  16	وم ا%�ـ�ـ	ـن 

�+ ـــــ�ـــر ا��ـ	ـــ�ـ�ــا����
 .ثـــ*ـــ�ــا� رــ	ــ�ــ�ــ���و

 �����2019ر  17	وم اا�����ء 

  :����	م ا����	ل ������د 

�ص ���0  *�ب �را*ل ا�درا�� و ���>ت ا��/و	ن ا����	ل�����م  ددت  ���
ا�����ق  2016�و���ر  29ا��ؤرخ ��  ��2016��  �A1314ر ا� �و�� �دد ا"

��1419�@�F و إ���م ا�Aر �دد  � ��ا�����ق  �1995و����  31ا��ؤرخ ��  �1995
  :��� ���و�@�   ."��7ط ���ھ�� ا�ط��� ا������ �� ا� ��ة ا�������

  :في العلوم األساسية و الدراسات التكنولوجية اإلجازات / 1

 � ـــــ�ـــ�Gـــ� ا,�ـــا,��زة � -
�د�� ا��و�� - ���ـا,��زة �� ا�
-  ������د�� ا����� ا,��زة �� ا�
- ���Hو ا ��� ا,��زة �� ا,���رو��ك و ا��رو�@
�د�� ا,��زة ��  -�ا��� ��ـا��
 لـ@ـ�ـ�وم ا�ـــ� �ــــــا,��زة � -

��ر ���وم  5+ ��وم ا�����ل د���را � 30: (د���را، ����� ��� ��� 39 :ا���ط ا"ول��د
�)راط �� ا���دوق ا�وط�� ����7ن ,ا ����ر ���وم ا��ر�د  2+ ا����6�� د���ر 2+ د

�)راط �� ���و��� ا� وادث ا��در��� و ا�������,���وم ا.( 

  .د���را 30 :ا���ط ا����+
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السنوات الثانية :اإلجازات في العلوم األساسية و الدراسات التكنولوجية  /2
  .و السنوات الثالثة نظام قديم

�ـم ا��ـظـ�ـ� ا�ـرف �ـ�ـا,��زة ا�����A �� ا�� -�� �ـ�ــ
 ك ـ�ـ���ـ�ـــرو�ـ�ـا,��زة ا��ط��@�� �� ا,�� -
 ��ـ��� و ا�Hـا,��زة ا��ط��@�� �� ا,���رو��ك و ا��رو�@ -
- � �رفـ� ا��ـ�ـ�Gــا,��زة ا��ط��@�� �� إ
�د�� ا��و� - �ـ�ـ�ـ�ـا,��زة ا��ط��@�� �� ا�
- � ��ـ�ـ�ـد�� ا��و�ـا,��زة ا��ط��@�� �� ا�

��ر  5+ ��وم ا�����ل د���را � 30: (د���را، ����� ��� ��� 39 :���ط ا"ولا��د
���وم ا��ر�د  د���ر 2+ �)راط �� ا���دوق ا�وط�� ����7ن ا����6�� ,���وم ا

�)راط �� ���و��� ا� وادث ا��در��� و ا�������,���وم ا د���ر 2+ .( 

  .د���را 30 :ا���ط ا����+

السنوات الثانية  : اإلقتصــادية و علــوم التصــرفلوم في الع اإلجازات/ 3
  و الثالثة نظام قديم

 ا,��زة ا��ط��@�� �� ا���رف �� ا,���ج -
 ا,�ــ�ـــــ��د �ـــ�� �ــ@ــ�ـ�ــا,��زة ا��ط -

��ر  5+ د���را ���وم ا�����ل  25: (د���را، ����� ��� ��� 34 :ا���ط ا"ول��د
�+ ���وم ا��ر�د  ��رـد� 2+ دوق ا�وط�� ����7ن ا����6�� ���وم ا6�)راط �� ا��

 ).���وم ا6�)راط �� ���و��� ا� وادث ا��در��� و ا������� د���ر 2

  .د���را 25 :ا���ط ا����+   

  :في العلوم األساسية و الدراسات التكنولوجية  الماجستير/ 4

- ����د�� ا�� ��ـ������ر � ث �� ا�

- ��� �� ا���� ������ر ��� د�� ا��

- ������ظ�� ا��Aا ���� �� إدارة و ��� ������ر �

  :د���را، ����� ��� ��� 79 :ا���ط ا"ول

��ر ���وم ا 5+ ��وم ا�����ل د���را � 70(���)راط �� ا���دوق ا�وط�� ����7ن ,د
 ���� ���و��� ا� وادث  �)راط,ا���وم  د���ر 2+ ��ر ���وم ا��ر�د �د 2+ ا����6

  ).در��� و ا�������ا��

  .د���را 70 :ا���ط ا����+
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  : اإلقتصادية و علوم التصرففي العلوم  الماجستير/ 5

 كــ�ــ�ــ�ــ�و�ـــل و ا�ــ@ـ�ـ�وم ا�ــ� �ـــث �ـــ ـر �ـ�ـ�ـ�ــــ��� -
- Kد���� �� ا���رف ا��  ا�� �ط - ا����G -ا��ودة :������ر �
�� �� ا���رف  -�� وا��ّ ������ر ����2�ـ�ـ�(و����� ا�� ���( 

 

��ر  5+ د���را ���وم ا�����ل  55: (د���را، ����� ��� ��� 64 :ا���ط ا"ول -��د
+ ���وم ا��ر�د  ��رـد� 2+ ������ ,�� ا���دوق ا�وط�� ����7ن ا �)راط,ا���وم 

 ).�� ���و��� ا� وادث ا��در��� و ا������� �)راط,ا���وم  د���ر 2

 

��راد 55 :ا���ط ا����+ -�. 

 

م  ������� ��ط��� ا�����	ن ���ك ا����	م ا����+ أو أ���ء �وّظ,+ و -��� ا����	م ا����+ �ّB�
��ر ���وم  5: (د���ر �@ط ��ّ��� ��� ��� G(�� 9ص�Lط���ون ����� ا���دوق  �)راط,اد

��ر ���وم ا��ر�د  2+ ������ ا�وط�� ����7ن ا,���)راط,ا����� ���وم  2000+ د � �
ھذا �ر	ط� ا%�!�ل ��%دارة ����رة و ا%��ظ��ر  ).���و��� ا� وادث ا��در��� و ا�������

��دة -�ل )+ ا��	دان�  .�3ل ا��	�م ����	� ا���ص ��و3' ا��ر�	م -ن ��د �

  :��*ظ�  

  .��م إ�����ل ا�����ل ��و��ر ا�وC�2ق ا��ط�و�� ا��ذ�ورة أ�Gه -

�ذ إ�طGق ا�دروس ا�ط��ب ا�ذي 6 ��� ق ��ؤ��� -� ��G( 0ل �دة 6 ����وز أ��و
�ظ�م ا�دا)����� ����  .���رض ���@و��ت ا����وص 


