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مؤسسة  الفني  للتعاون  التونسية  الوكالة 
لتنفيذ   ،1972 سنة  منذ  إحداثها  تم  حكومية 
لدعم  الفني  التعاون  مجال  في  الدولة  سياسة 
الصديقة  الدول  مع  والتضامن  التعاون  وتكريس 
واإلفريقية  العربية  البلدان  وخاصة  والشقيقة 
وذلك عبر العمل على توفير الكفاءات التونسية 
لسد االحتياجات وكذلك  إنجاز البرامج والمشاريع 
في  واإلفريقية  العربية  البلدان  في  التنموية 
عالقة  خالل  من  والثالثي  الثنائي  التعاون  إطار 
األجنبية  التمويل  جهات  مع  المتميزة  الشراكة 
(البنك اإلسالمي للتنمية والبنك اإلفريقي للتنمية 
والمنظمة  الدولي  للتعاون  اليابانية  والوكالة 
الدولية للفرونكوفنية  والمصرف العربي للتنمية 

االقتصادية بإفريقيا...) 

تعريف الوكالة
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يعتبر التعاون الفني القائم على الكفاءات 
البشرية عنصر تقارب وتضامن بين الشعوب، 
التعاون  دعم  على  تعمل  تونس  جعل  مما 
توطيد  على  أساسا  يرتكز  الذي  الفني 
الصديقة  الــدول  مختلــف  مــع  العالقــات 
واإلفريقية  العربية  وخاصة  والشقيقة 
من  اإلستفادة  إلى  تحتاج  التي  منها 
وعلى  المختصة،  التونسية  المهارات 
التونسية  الوكالة  إحداث  تم  األساس  هذا 
تمكنت  وقــد   .1972 سنة  الفني  للتعاون 
توظيف  من  سنة   40 امتداد  على  الوكالة 
مختلف  من  متعاونا   48000 من  أكثر 

االختصاصات وفي عديد البلدان.

تقديم
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تتكون المنظومة التعليمية في تونس من 13 جامعة - باعتبار الجامعة 
االفتراظية التي تمكن من تلقي التكوين عن بعد - التي تحتوي على 198 
مؤسسة تعليم عالي حكومية و46 مؤسسة تعليم عالي خاصة يؤمها 

طلبة تونسيون وأجانب من 49 جنسية. .

مؤسسات التعليم 
العــالـي والطلـبـة

نسبة 
النجاح 
العامة 
198  مؤسسة 13 جامعة78,2 %

تعليم عالي 
حكومية 

315513
1497طلبة تونسيين

طلبة  أجانب 

ي أرقام
عالي ف

عليم ال
الت

توزيع الخرجين حسب نوع الشهادة 2012 

عدد سنوات  العدد  نوع الشهادة 
الدراسة بعد   

الثانوية العامة   

3  16031 االجازة األساسية  
3  34843 االجازة التطبيقية 
2  3 مرحلة قصيرة نظام قديم(4) 
4  467 أستاذية 
5  4611 الشهادة الوطنية للهندسة 
7  1502 الدكتوراه في الطب 

والصيدلة وطب األسنان
90 الدكتوراه في الطب البيطري 

5  5135 ماجستار مهني 
5  4433 ماجيستار بحث 
6  924 دكتوراه 

حسب الشهادة  841 شهادات أخرى (3) 
68880 المجموع 

البيطري  والطب  المحاسبة  في  والمراجعة  التبريز  شهادات   : أخرى  شهادات   (3)
وحرف  للفنون   الوطنية  والشهادة  والتهيأة  التعمير  في  الوطنية  والشهادة 
مرحلة  أدبية،  تحضرية  مرحلة  التكميلية،  الدراسات  وشهادة  اختصاص  وشهادة 

تحضيرية للمراجعة في المحسبة واألستاذية.
(4) مرحلة قصيرة (نظام قديم) : شهادة جامعية للدراسات التكنولوجية.

احصائيات وزارة تعليم العالي والبحث العلمي

(احصائيات 
(2013-2012



التدريب المهني
والتقني

شهادة البكالورياشهادة فني سامي

ماقبل الدراسةاالقسام التحضيرية / الكتاتيب / رياض االطفال
العمر : من 3 الى 5 سنوات

مرحلة ثانية متخصصة *
المدة : 3 سنوات

شهادة ختم التعليم األساسي
التعليم االعدادي

المدة : 3 سنوات

التعليم االبتدائي
المدة : 6 سنوات

العمر : 6 سنوات

الدراسات الهندسية

الدراسات التحضيرية

مرحلة أولى عامة  المدة سنة

شهادة فني مهني

شهادة الكفاءة المهنية

مـراحل التعلـيم 
بتونس

دكتوراه

ماجستير (نظام امد)
(تطبيقي / أساسي

المدة : سنتان

المدة : 3 سنوات

اجازة (نظام امد)
(تطبيقية / أساسية

كليات الطب والصيدلة

مدة الدراسة : سنتان

مدة الدراسة : 3 سنوات

التعليم
العالي

التعليم
الثانوي

التعليم
االساسي
تعليم اجباري

تونس 
بلد الكفاءات

* شعب التوجيه : آداب، اقتصاد وتصرف، رياضيات، علوم تجريبية، علوم تقنية، علوم اعالمية، رياضة

المدة : 3 سنوات

المدة : سنتان
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التدريب  مراكز  في  الطالب  يتلقى 
له  يسهل  عمليا  تدريبا  المهني 
الدخول في الحياة المهنية. وتتكون 
منظومة التدريب المهني الحكومي 

من : 

48 مركز قطاعي للتدريب المهني 

13 مركز تدريب في الحرف التقليدية

61 مركز تدريب متعدد االختصاصات 
14 مركز تدريب فتاة ريفية

التدريب
المهني
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 التعليم 
العالي 

العدد المسمى الخليجي*  الشهادة العلمية  المسمى التونسي 

1194 أستاذ  الدكتوراه  أستاذ تعليم عالي 
897 أستاذ مشارك  الدكتوراه  أستاذ محاضر 

5293 أستاذ مساعد  الدكتوراه  أستاذ مساعد 
7185 معيد  الدكتوراه أو الماجستير  مساعد للتعليم العالي 
2497 دكتوراه في الطب وطب االختصاص   اطار التدريس الطبي 
2059 مدرسين في اختصاصات  دكتوراه أو ماجستير  االطار التكنولوجي 

تكنولوجيات    
3753 رتب أخرى(5)   

22878 المجموع   

اطار التدريس للتعليم العالي  2013-2012

* المصطلح المتداول استعماله في بلدان الخليج 
العربي.

(5) الرتب األخرى تتكون من حرفيين ومهندسين وخبراء 
وأساتذة تعليم الثانوي...
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أوروبا

أمريكا
المنظمات الدولية

إفريقيا 

آسيا وأستراليا

التوزيع الجغرافي للمتعاونين 
التونسيين بالخارج 2014

12424536

1659

101
5 555

البلدان العربية 

تطور عدد المتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة من سنة إلى أخرى ليصل إلى 16229 سنة 2014،  يباشرون 
اإلفريقية                     بالبلدان    %  18 و  العربية  بالبلدان   %  82 البلدان:  من  العديد  في  الفني  التعاون  نطاق  في  عملهم 
و األوروبية واألسياوية وأستراليا وأمريكا وببعض المنظمات الدولية. وقد أبرزت تلك الكفاءات التونسية جدارتها 
في جميع االختصاصات والميادين وخاصة في مجال التعليم والصحة والهندسة بجميع اختصاصتها، مما ضاعف 

عدد الطلبات من سنة إلى أخرى للكفاءات التونسية للعمل بالخارج.

الوكالة في أرقامالوكالة في أرقامالوكالة في أرقامالوكالة في أرقام

المتعاونون التونسيون بالخارج



 

الوكالة في أرقامالوكالة في أرقامالوكالة في أرقامالوكالة في أرقام

توزيع المترشحين حسب الميدان والجنس إلى غاية 2014/12/31
المجموع أنثى  ذكر  الميدان 

2470  792  1678 ادارة واقتصاد وتصرف وقانون 
2090  413  1677 اعالمية وتقنية المعلومات وصحافة 

11601  4379  7222 التعليم 
3061  1443  1618 الصحة 

438  116  322 العلوم الفيزيائية والكيميائية 
3543  321  3222 الهندسة  
1432  386  1046 سياحة وثقافة وفنون جميلة  

591  170  421 فالحة وصيد بحري وصناعات 
241  29  212 مناجم ومعادن وطاقة 
132  25  107 أمن و سالمة وحماية مدنية وحراسة ونقل 

25599  8074  17525 المجموع 

يوفرالتسجيل للمترشح ببنك الترشحات أفضل الفرص للمشاركة في عروض االنتداب بالخارج. ويعتبر بنك الترشحات 
قاعدة للبيانات تمكن للمشغل من االنتقاء األولي للمترشحين وهي تضم أكثر من 500 25 سيرة ذتية للكفاءات 

التونسية من مختلف الميادين واالختصاصات.

توزيع المترشحين
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العربية  الجهات  لدى  التونسية  الكفاءات  توظيف   ❑
والمنظمات  والخاص  العام  القطاعين  من  واألجنبية 
األجنبية  والمؤسسات  بالخارج  واإلقليمية  الدولية 

المنتصبة بتونس.

❑ إيفاد الخبراء واالستشاريين إلى البلدان المستفيدة 
أوإعداد  فنية  استشارات  لتقديم  خبرة  مهمات  في 

دراسات أو تنشيط  ورشات عمل ...

ملفات  وتسجيل  الترشحات  بنك  ومتابعة  ادارة   ❑
المترشحين التونسيين للعمل في نطاق التعاون الفني 

وزيارات  وتأهيلية  تدريبية  دورات  وتنظيم  إعداد   ❑
واإلفريقية  العربية  الكوادر  لفائدة  بتونس  دراسية 
والسهر على ضمان الظروف الطيبة إلقامتهم وجودة  

التدريب باختيار بيوت خبرة متميزة.

❑ إدارة ومتابعة شؤون المتعاونين والخبراء التونسيين 
على  والسهر  الفني  التعاون  نطاق  في  العاملين 
األصلية  مؤسساتهم  إزاء  اإلدارية  مصالحهم  رعاية 

والصناديق اإلجتماعية.

خدمات
الوكالة التونسية
للتعاون الفني

الوكالة في أرقامالوكالة في أرقامالوكالة في أرقامالوكالة في أرقام
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خبيرا   294 ايفاد  من  األخيرة  سنوات  الخمس  خالل  الوكالة  تمكنت 
مقاومة  العيون،  أمراض  مقاومة   : أهمها  عدة  مجاالت  في  تونسيا 
الفقر، النهوض بالمرأة،  التدريب المهني والتشغيل، الجودة، مراقبة 

المصاريف واالدارة والقضاء.
 1280 تدريب  من  األخيرة  سنوات  الخمس  خالل  الوكالة  تمكنت  كما 
اطارا من بلدان عربية وافريقية في مجاالت مختلفة أهمها : الصحة 
التربية  السياحة،  االجتماعي،  والتأمين  المهنية  السالمة  األساسية  
الزراعة  الخاص،  القطاع  ودعم  بالصادرات  النهوض  العالي،  والتعليم 
والصيد البحري والبيئة،   الجودة، تكنولجيات االتصال، التدريب المهني 
الكتاب  وتوزيع  ونشر  والقضاء  واالدارة  المصاريف  مراقبة  والتشغيل، 

المدرسي.

الوكالة في أرقامالوكالة في أرقامالوكالة في أرقامالوكالة في أرقام

التطور السنوي للمتعاونين
والخبراء التونسيين بالخارج
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ما الذي يميز الوكالة التونسية للتعاون 
الفني عن مكاتب التوظيف؟ 
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◗❚ الوكالة التونسية للتعاون الفني 
مؤسسة حكومية تحظى بالدعم من 

قبل الدولة.
◗❚ خدمات الوكالة مجانية بالنسبة 

للمترشحين والمتعاقدين للعمل 
بالخارج وكذلك بالنسبة للمشغلين 

األجانب.
◗❚ للوكالة خبرة كبيرة في كافة 
مجالت نشاطها وتربطها عالقات 
مميزة مع العديد من المؤسسات 
والمنظمات الدولية منذ احداثها.

◗❚  تضع الوكالة مكتسباتها اللوجستية 
والمعرفية على ذمة حرفائها من 

التونسيين واألجانب.
◗❚  للوكالة بنك ترشحات يتمثل في 
قاعدة بيانات يحتوي على 25500 

سيرة ذاتية موضوعة على ذمة 
الشركاء العرب واألجانب للوكالة 

الراغبين في االستفادة من الكفاءات 
التونسية.

◗❚  للوكالة 7 تمثليات بالخارج يشرف 
عليها مستشار للتعاون الفني يتولى 

التعريف بخدماتها وتلقي طلبات 
المستفيدين بخصوص التوظيف 

والتدريب وإيفاد الخبراء واالستشاريين، 

وهي موزعة بالبلدان التالية :
المملكة العربية السعودية (مكتب 

بالرياض ومكتب بجدة)، ودولة 
الكويت، وسلطنة عمان، ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة، ودولة قطر 
مع تغطية لمملكة البحرين، وموريتانيا 
مع تغطية لبلدان مجاورة لها بإفريقيا 

الغربية.

مهام ممثلي الوكالة بالخارج
◗❚  استكشاف فرص العمل ببلد 
االعتماد وتحديد احتياجاته من 

الكفاءات والخبرات التونسية.
◗❚ استكشاف احتياجات المؤسسات من 

تدريب، لدعم قدارات كوادرها من 
خالل المشاركة في دورات تدريبية 

تنظم ببيوت الخبرة التونسية أوببلدها.
◗❚ حصر احتيجات بلد االعتماد من 

الخبراء التونسيين للقيام بمهمات 
خبرة ومعونة فنية.

◗❚  التسويق للكفاءات والخبرات وبيوت 
الخبرة التونسية.

◗❚ متابعة الوضعيات االدارية 
للمتعاونيين التونسيين.



 

التونسيون :
• المترشحون للعمل في نطاق التعاون 

الفني :
يمكن لكل تونسي راغب في العمل بالخارج، 
مؤهالت  من  المطلوبة  الشروط  فيه  تتوفر 
وسن وخبرة، التسجيل ببنك ترشحات الوكالة 
الشبكة  على  موقعها  على  بالدخول  وذلك 
والحصول على المعلومات الضرورية للتسجيل 
عن بعد أو باالتصال مباشرة بالوكالة لتقديم 
للمترشحين  الوكالة  تمنح  ترشحه.  ملف 
تدريبا  االقتضاء  عند  لديها  المسجلين 
تكميليا مختصا للرفع من حظوظ النجاح في 

المقابالت الفنية مع لجان التعاقدات.

• الخبراء التونسيون :
ذوي  من  واالستشاريين  للخبراء  يمكن 
الكفاءة العالية الراغبين في العمل بالخارج 
التسجيل  المدى  قصيرة  مهمات  بموجب 
بالدخول  وذلك  الوكالة  الترشحات  ببنك 
على موقعها على الشبكة والحصول على 
أو  بعد  عن  للتسجيل  الضرورية  المعلومات 
ملف  لتقديم  بالوكالة  مباشرة  باالتصال 

ترشحه.

يوفر التسجيل ببنك الترشحات أفضل الفرص 
للمشاركة في عروض االنتداب.

الشركاء األجانب :
توظيف  في  الراغبة  األجنبية  الجهات   •

كفاءات تونسية : 
كافة  ذمة  على  خدماتها  الوكالة  تضع 
توظيف  في  الراغبة  األجنبية  المؤسسات 
عامة  كانت  سواء  تونسية،  كفاءات 
دولية  أو  إقليمية  أولمنظمات  أوخاصة 
اختالف  على  حكومية  أوغير  حكومية  أو 
ومواقعها.  عملها  ومجاالت  أحجامها 
الفني  للتعاون  التونسية  الوكالة  وتسعى 
لطلبات  والمجدية  السريعة  االستجابة  إلى 
هؤالء المستفيدين بفضل خبرتها الواسعة 
الذين  األكفاء  الكوادر  مع  التعاقد  في 

يستجيبون لشروط المشغل.

في  الراغبة  واألجنبية  العربية  الجهات   •
واالستشاريين  الخبراء  من  االستفادة 

التونسيين : 
من  واإلفريقية  العربية  للمؤسسات  يمكن 
اإلستعانة  طلب  والخاص  العام  القطاعين 

الفني  للتعاون  التونسية  الوكالة  بخدمات 
تونس  من  وإستشاريين  خبراء  إلستقدام 
للقيام بدراسات أو تقديم إستشارات ووضع 
إستراتيجيات عمل أو  تنشيط  ورشات تدريبية 

أو محاضرات وندوات...

• الجهات العربية واإلفريقية الراغبة في 
تنظيم دورات تدريبية بتونس : 

تضع الوكالة خدماتها على ذمة المؤسسات 
والخاصة  الحكومية  واإلفريقية  العربية 
القانونية  وصبغتها  حجمها  اختالف  على 
موظفيها  مهارات  تنمية  على  لمساعدتها 
في مختلف الميادين اإلدارية والفنية وذلك 
وتنفيذها  موجهة  تدريب  برامج  بإعداد 
بتونس بمساعدة بيوت خبرة محلية وخبراء 

يتم انتقاؤهم بكل عناية.  
المشاريع  وانجاز  الدورات  تنظيم  يتم 
األجنبية  الجهات  مع  بالتعاون  التنموية 
حرفاء  من  تعتبر  والتي  للتمويل  المانحة 

وشركاء الوكالة.
المانحة  الجهات  ذمة  على  الوكالة  تضع 
فريق من المتصرفين إلدارة الشؤون المالية 
بالمشاريع والبرامج التنموية لفائدة البلدان 

اإلفريقية.

من يستفيد
من خدمات
الوكالة؟
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• المركز العمراني الشمالي - نهج صالح الدين العمامي أريانة
ص.ب. 34 سيداكس 1080 تونس

الهاتف : 720 234 71 216+ 
الفاكس : 710 755 71 216+

  atct@gnet.tn : العنوان االلكتروني
  www.atct.tn

الوكالة التونسية للتعاون الفني

اإلمارات العربية المتحدةالمملكة العربية السعودية
• سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي

ص.ب عدد - 4166 اإلمارات العربية المتحدة 
الهاتف : 0097126811143

الفاكس : 0097126813414
الجوال : 00971503255780

atct1@emirates.net.ae : العنوان اإللكتروني

سلطنة عمان
• سفارة الجمهورية التونسية بمسقط

ص.ب عدد 220، الرمز البريدي 115 مدينة السلطان 
قابوس - سلطنة عمان 

الهاتف : 0096824603486
 0096824603496 :           

الفاكس: 0096824696984
الجوال : 0096899355852

atctmct@omantel.net.om : العنوان اإللكتروني

موريتانيا
• سفارة الجمهورية التونسية بنواكشوط

ص.ب عدد 681 – الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
الهاتف/الفاكس : 0022245254513

الجوال : 0022236315281 
atct.rim@gmail.com  : العنوان اإللكتروني

• مكتب الرياض :
 سفارة الجمهورية التونسية بالرياض

ص.ب عدد 94368 الرياض
11693 المملكة العربية السعودية

الهاتف/الفاكس : 00966114887643
الجوال : 00966504237643

atctriadh@saudi.net.sa : العنوان اإللكتروني
• مكتب جدة :

 القنصلية العامة للجمهورية التونسية بجدة.
ص.ب عدد 14293 جدة - 21424 المملكة العربية 

السعودية 
الهاتف/الفاكس : 00966126614549

الجوال : 00966542998926
atctjed1@gmail.com : العنوان اإللكتروني

الكويت
• سفارة الجمهورية التونسية بالكويت

ص.ب عدد 5976 الصافات - 13060 الكويت 
الهاتف/الفاكس : 0096522526241 

الجوال : 0096560618068 
atctkw@gmail.com : العنوان اإللكتروني

قطــر
• سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة

ص.ب عدد 21185- قطــر 
الهاتف : 0097466911669
الفاكس : 009744934321 

atct.qatar@yahoo.fr : العنوان اإللكتروني

المكاتب بالخارج




