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 الجمهورية التونسية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبية

 2015 التوجيه الجامعي

النهائيةالدورة طاقة إستيعاب  دليل  

ةــــــــمالحظات هام      

 وهو 2015للتوجيه الجامعي  النهائيةهذا الدليل خاص بالمترشحين للدورة  .1

يخص المنتمين إلى المجموعة األولى أو الثانية الذين لم يتحصلوا على توجيه في 

الدورة األولى أوالثانية وهو يحتوي على المعطيات المتعلقة بطاقة اإلستيعاب 

 المتبقية بمختلف اإلجازات والشعب.

يلي عدد المترشحين الذين تخلفوا عن المشاركة في الدورة الثانية أو لم نورد فيما  .2

 يتحصلوا على توجيه في الدورة الثانية والذين قد يشاركون في الدورة النهائية:

 

 287 آداب

 474 رياضيات

 857 علوم تجريبية

 820 اقتصاد وتصرف

تقنية علوم  637 

 304 علوم اإلعالمية

 19 رياضة

 

على المترشح الذي يرغب في الحصول على معلومات إضافية، الرجوع إلى  .3

 2015الدليل األّول للتوجيه الجامعي لسنة 
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 اآلداب واللغات والعلوم االنسانية واالجتماعية 1

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا

 

طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة األساسية 

 في اللغة واآلداب والحضارة العربية

 سنوات )أمد( 3

 
T=FG+A 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
 جامعة تونس

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 10101
 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
 منوبةجامعة 

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 11101
 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج 
 اللغة واآلداب والحضارة العربية 12101

 5 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
 جامعة تونس المنار

 واآلداب والحضارة العربيةاللغة  13101
 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بنابل
 جامعة قرطاج 

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 20101
 4 آداب

 3 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 اللغة واآلداب والحضارة العربية 30101

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس
 جامعة صفاقس

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 40101
 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بقابس
 جامعة قابس 

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 50101
 0 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 العالي للعلوم االنسانية بمدنين المعهد
 جامعة قابس

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 51101
 22 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 
 في االنسانيات بقفصة

 جامعة قفصة
 اللغة واآلداب والحضارة العربية 60101

 46 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروانكلية 
 جامعة القيروان

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 70101
 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 في اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية
 سنوات )أمد( 3

 
T=FG+Ang 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 10102

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 11102

 0 آداب

 11 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بتونس
 جامعة قرطاج

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 12102

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 13102

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بتونس

 جامعة تونس

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 14102

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 21102

 0 آداب

 2 وتصرفاقتصاد 

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 30102

 0 آداب

 13 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 المطبقة  بالمكنينالمعهد العالي للغات 

 المنستيرجامعة 
 اإلنقليزيةاللغة واآلداب والحضارة  31102

 0 آداب

 10 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بالمهدية

 جامعة المنستير

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 32102

 0 آداب

 5 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 اإلنسانية بصفاقسكلية اآلداب والعلوم 

 جامعة صفاقس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 40102

 0 آداب

 6 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 50102

 0 آداب

 14 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 بقفصة اإلنسانياتفي  

 جامعة قفصة

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 60102

 3 آداب

 9 اقتصاد وتصرف

 7 باكالوريات أخرى
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 اآلداب واللغات والعلوم االنسانية واالجتماعية 1

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا

طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة األساسية 

 في اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية
 سنوات )أمد( 3

 
T=FG+Ang 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 70102

 27 آداب

 12 اقتصاد وتصرف

 2 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بسبيطلة

 جامعة القيروان

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 71102

 30 آداب

 14 اقتصاد وتصرف

 14 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
 واآلداب والحضارة اإلنقليزيةاللغة  80102

 8 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 11 باكالوريات أخرى

 بباجة للغات التطبيقية واإلعالميةالمعهد العالي 

 جامعة جندوبة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 81102

 2 آداب

 2 اقتصاد وتصرف

 5 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 82102

 5 آداب

 4 اقتصاد وتصرف

 3 باكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 في اللغة والحضارة واألدب الفرنسي
 سنوات )أمد( 3

 
T=FG+F 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 10103

 3 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 11103

 55 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 12103

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 13103

 17 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
 واألدب الفرنسياللغة والحضارة  20103

 11 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 30103

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 40103

 22 آداب

 8 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 50103

 0 آداب

 8 باكالوريات أخرى

 بمدنين للعلوم اإلنسانيةالمعهد العالي 

 قابسجامعة 
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 51103

 28 آداب

 17 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بقفصة اإلنسانياتفي 

 جامعة قفصة

 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 60103
 8 آداب

 9 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بتوزرفي االنسانيات 

 جامعة قفصة

 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 61103
 37 آداب

 16 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 70103

 45 آداب

 19 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
 اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 80103

 26 آداب

 14 باكالوريات أخرى

اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب 

   والحضارة اإلسبانية
  سنوات )أمد( 3

 المادة االختيارية إسبانية إجبارية              

T=FG+Esp 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 10104

 2 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 11104

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المطبقة  بالمكنينالمعهد العالي للغات 

 المنستيرجامعة 
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 30104

 12 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 بقابسالمعهد العالي للغات 

 قابسجامعة 
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 50104

 6 آداب

 2 باكالوريات أخرى

اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب 

   يةيطالوالحضارة اإل
 سنوات )أمد( 3

 المادة االختيارية إيطالية اجبارية

T=FG+IT 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 يةيطالاللغة واآلداب والحضارة اإل 10105

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 يةيطالاللغة واآلداب والحضارة اإل 11105

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 يةيطالواآلداب والحضارة اإلاللغة  40105

 5 آداب

 0 باكالوريات أخرى
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 اآلداب واللغات والعلوم االنسانية واالجتماعية 1

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا

طاقة 

 اإلستيعاب

اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب 

   انيةلموالحضارة األ
 سنوات )أمد( 3

 إجبارية المادة االختيارية ألمانية
 

T=FG+ALL 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 10106

 12 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 11106

 2 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بالمهدية

 جامعة المنستير

 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 30106
 4 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 50106

 8 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم االنسانية بمدنين

 جامعة قابس
 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 51106

 15 آداب

 4 باكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 الروسيةفي اللغة واآلداب والحضارة 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 الروسيةاللغة واآلداب والحضارة  10107

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 الصينيةفي اللغة واآلداب والحضارة 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 الصينيةاللغة واآلداب والحضارة  10108

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافيةفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية 10118

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 بسوسةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 جامعة سوسة
 األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية 30118

 0 آداب

 5 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

  ساسيةاإلجازة األ

 في علم االجتماع
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
10120 

 الديموغرافيا
 والعائلة واالتصالعلم اجتماع الثقافة 

 علم اجتماع العمل والتنمية والبيئة 

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 11120 جامعة تونس المنار
 علم اجتماع الثقافة والعائلة واالتصال 

 علم اجتماع العمل والتنمية والبيئة

 والبيئةالشغل والتنمية 

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 علم االجتماع 40120 جامعة صفاقس

 0 آداب

 7 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 ية ساساإلجازة األ

 في علم النفس
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 علم النفس 10121

 0 آداب

 0 علوم تجريبية

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
11121 

 علم النفس

 

 0 آداب

 0 علوم تجريبية

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية

 في الفـلــسـفـة
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 الفـلــسـفـة 10122 جامعة تونس
 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
11122 

 تاريخ الفلسفة والفلسفة العامة

 االيتيقا والفلسفة السياسية

 16 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 الفـلــسـفـة 40122

 6 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
 الفـلــسـفـة 70122

 11 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 في التاريخ
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 التاريخ 10123

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 التاريخ 11123

 36 آداب

 5 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 سوسةجامعة 
 التاريخ 30123

 14 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 التاريخ 40123

 17 آداب

 3 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
 التاريخ 80123

 22 آداب

 4 باكالوريات أخرى
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 اآلداب واللغات والعلوم االنسانية واالجتماعية 1

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا

طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة األساسية 

 ياففي الجغرا
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 تونسجامعة 
 يافالجغرا 10124

 15 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 يافالجغرا 11124

 28 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 يافالجغرا 30124

 0 آداب

 4 باكالوريات أخرى

 بصفاقسكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 جامعة صفاقس
 يافالجغرا 40124

 12 آداب

 3 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
 يافالجغرا 80124

 22 آداب

 4 باكالوريات أخرى

 تاريخ الفناإلجازة األساسية في 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي لمهن التراث بتونس

 تونسجامعة 
10125 

 الفنون القديمة والوسيطة

 الفنون الحديثة والمعاصرة

 16 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 ةاإلجازة األساسية في العلوم اإلسالمي
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونس للحضارة اإلسالميةالمعهد العالي 

 جامعة الزيتونة
10138 

 حضارة إسالمية 
 أصول الدين 

 الفقه وأصوله

 والحديثالقرءان 

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية في العلوم الشرعية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي ألصول الدين بتونس

 جامعة الزيتونة
10139 

 الشريعة والقانون
 الحضارة االسالمية

 القرءان والحديث

 أصول الدين

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 ية ساساإلجازة األ

 مناهج وتقنيات علم اآلثارفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 مناهج وتقنيات علم اآلثار 70162 جامعة القيروان

 17 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية في الخدمة االجتماعية
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية 

 بتونس 

 قرطاج جامعة

10355 
 تنمية اجتماعية

 إحاطة ودفاع اجتماعي
 0 آداب

 اإلجازة التطبيقية 

 في الفرنسية
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG+F 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 مهن الوساطة الثقافية 10148

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بزغوان

 جامعة تونس

 اإلدارة واالقتصاد 20148
 30 آداب

 5 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
21148 

 اإلدارة والتصرف

 

 5 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
 اإلدارة والتصرف 30148

 26 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 كلية األداب والعلوم االنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 فرنسية األعمال 40148

 4 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 بمدنين للعلوم اإلنسانيةالمعهد العالي 

 جامعة قابس
50148 

 

 االتصال 

 اإلدارة و االقتصاد

 المهن الثقافية

 

 47 آداب

 17 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في

 بقفصة اإلنسانيات 

 جامعة قفصة

 االتصال  60148
 9 آداب

 6 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بتوزر

 جامعة قفصة

61148 
 اإلدارة و االقتصاد

 االتصال 

 المهن الثقافية

 43 آداب

 14 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
80148 

 اإلدارة و االقتصاد

 االتصال 

 المهن الثقافية

 فرنسية األعمال

 16 آداب

 6 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بالكاففي اإلنسانيات 

 جامعة جندوبة

 االتصال  81148
 7 آداب

 7 باكالوريات أخرى
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 واالجتماعيةاآلداب واللغات والعلوم االنسانية  1

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا

طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية 

 في االنقليزية
 سنوات )أمد( 3

T=FG+Ang 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 اإلتصال 11149

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 نسانية بتونسالمعهد العالي للعلوم اإل

 جامعة تونس المنار
 والعالقات الدولية االنقليزية 12149

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بتونس

 جامعة تونس

 انقليزية األعمال 13149

 0 آداب

 0 وتصرفاقتصاد 

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بزغوان

 جامعة تونس

 األعمال انقليزية 20149

 5 آداب

 8 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
 انقليزية األعمال  21149

 0 آداب

 0 وتصرفاقتصاد 

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
 انقليزية األعمال  31149

 0 آداب

 8 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بالمهدية  في اإلنسانيات

 جامعة المنستير

 إنقليزية االتصال 32149

 0 آداب

 7 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 انقليزية األعمال 40149

 0 آداب

 2 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
 انقليزية األعمال 50149

 0 آداب

 5 وتصرفاقتصاد 

 0 باكالوريات أخرى

 بمدنين للعلوم االنسانيةالمعهد العالي 

 جامعة قابس
 انقليزية األعمال 51149

 23 آداب

 18 اقتصاد وتصرف

 15 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بقفصة اإلنسانياتفي 

 جامعة قفصة

 االنقليزية 60149

 28 آداب

 7 اقتصاد وتصرف

 7 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بسبيطلة اإلنسانياتفي 

 جامعة القيروان

 انقليزية األعمال  71149

 59 آداب

 23 اقتصاد وتصرف

 22 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات التطبيقية

 بباجة اإلعالميةو  

 جامعة جندوبة

 انقليزية األعمال  80149

 11 آداب

 5 اقتصاد وتصرف

 3 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

 انقليزية األعمال  81149

 8 آداب

 9 اقتصاد وتصرف

 6 باكالوريات أخرى

 بجندوبةالمعهد العالي للعلوم اإلنسانية 

 انقليزية األعمال         82149 جامعة جندوبة

 9 آداب

 5 اقتصاد وتصرف

 5 باكالوريات أخرى

تدريس اللغة  اإلجازة التطبيقية في

 االنقليزية في التعليم األساسي
 سنوات )أمد( 3

T=FG+Ang 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بتونسنسانيات في اإل

 تونسجامعة 

10150 
تدريس اللغة االنقليزية في التعليم 

 األساسي

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 الترجمةاإلجازة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
 الترجمة 30147

 0 آداب

 4 اقتصاد وتصرف

 0 أخرىباكالوريات 

 لغة اإلشاراتاإلجازة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 لغة االشارات 10119

 0 آداب

 0 تجريبية علوم

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في الروسية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونسالمعهد العالي للغات 

 جامعة قرطاج
 سياحة و تراث 10153

 8 آداب

 0 باكالوريات أخرى
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 اآلداب واللغات والعلوم االنسانية واالجتماعية 1

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا

طاقة 

 اإلستيعاب

  اإلجازة التطبيقية في اإلسبانية
 سنوات )أمد( 3

 المادة االختيارية اسبانية إجبارية                                    

T=FG+Esp 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 اإلسبانية 10154

 5 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 اإلنسانية بتونسالمعهد العالي للعلوم 

 جامعة تونس المنار
 تجارة دولية 11154

 2 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
 سياحة و تراث 30154

 12 آداب

 3 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في اإلنسانيات بتوزر

 جامعة قفصة

 اإلسبانية 60154
 30 آداب

 8 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
 تجارة دولية 70154

 7 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات التطبيقية

 بباجة اإلعالميةو  

 جامعة جندوبة

 سياحة و تراث 80154
 16 آداب

 5 باكالوريات أخرى

 اإليطالية اإلجازة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

 المادة االختيارية إيطالية اجبارية

T=FG+IT 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 تجارة دولية 10155

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
 اقتصاد وتصرف 20155

 9 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بالمهدية

 جامعة المنستير

 تجارة دولية 30155
 11 آداب

 5 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
 سياحة و تراث 31155

 12 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
50155 

 تجارة دولية

 اقتصاد وتصرف

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بتوزر

 جامعة قفصة

 اإليطالية 60155
 30 آداب

 7 باكالوريات أخرى

 األلمانية اإلجازة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

 

 إجبارية المادة االختيارية ألمانية

T=FG+ALL 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 تجارة دولية 10156

 13 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بالمهدية

 جامعة المنستير

 تجارة دولية 30156
 23 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 بمدنين للعلوم اإلنسانيةالمعهد العالي 

 قابسجامعة 
 السياحة والتراث 50156

 31 آداب

 9 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بقفصة اإلنسانياتفي 

 جامعة قفصة

 األلمانية 60156
 11 آداب

 4 أخرىباكالوريات 

 المعهد العالي للغات التطبيقية

 بباجة اإلعالميةو  

 جامعة جندوبة

 اقتصاد 80156
 15 آداب

 5 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية 

 في علم االجتماع

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 الصغرىالعمل التنموي و المشاريع  11163

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40163 

 الوساطة و الخدمة االجتماعية

 التنمية المحلية و العمل المستقل

 0 آداب

 8 اقتصاد وتصرف

 2 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بقفصة اإلنسانياتفي 

 جامعة قفصة

60163 
 علم اجتماع المؤسسة

 تنمية الموارد البشرية للمؤسسة

 0 آداب

 7 اقتصاد وتصرف

 2 باكالوريات أخرى

 في علم النفس الحركي  اإلجازة التطبيقية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 علم النفس الحركي 10164

 0 آداب

 0 علوم تجريبية

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية

 في التدخل االجتماعي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية 

 بتونس 

 قرطاج جامعة

10548 
 رعاية وإدماج

 تنمية محلية 
 التدخل مع األسرة والطفولة

 0 آداب
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 اآلداب واللغات والعلوم االنسانية واالجتماعية 1

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا

طاقة 

 اإلستيعاب

الممتلكات  حفظاإلجازة التطبيقية في 

 الثقافية وترميمها 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 لمهن التراث بتونس المعهد العالى

 جامعة تونس
 حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها 10161

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 حفظ اللوحات على القماش وترميمها 11161

 18 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 بتونس للحضارة اإلسالميةالمعهد العالي 

 جامعة الزيتونة
 حفظ الوثائق وترميمها 12161

 2 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30161 

المحافظة على العقارات وترميمها 

)الصخور المنحوتة، الفسيفساء، 

 المساحات المزوقة(

 6 آداب

 3 باكالوريات أخرى

 والعلوم اإلنسانية بصفاقسكلية اآلداب 

 جامعة صفاقس
 الممتلكات الثقافية وترميمها حفظ 40161

 9 آداب

 4 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
50161 

تهيئة الحجارة ومشتقاتها في الجنوب 

 الشرقي من البالد التونسية

 12 آداب

 5 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في اآلثار
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 اآلثار  10167

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
 التصرف في التراث األثري و تنميته 70167

 21 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في الجغرافيا
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 التهيئة الترابية 10168

 0 آداب

 7 رياضيات

 0 تجريبية علوم

 7 اقتصاد وتصرف

 4 تقنيةالعلوم ال

 2 علوم اإلعالمية

 اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبةكلية 

 جامعة منوبة
 الجغرافيا 11168

 5 آداب

 4 رياضيات

 2 تجريبية علوم

 5 اقتصاد وتصرف

 15 تقنيةالعلوم ال

 6 علوم اإلعالمية

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 جغرافية التهيئة و المحيط 30168

 0 آداب

 5 رياضيات

 2 تجريبية علوم

 20 اقتصاد وتصرف

 14 تقنيةالعلوم ال

 7 علوم اإلعالمية

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 الخرائطية 40168

 3 آداب

 3 رياضيات

 2 تجريبية علوم

 12 اقتصاد وتصرف

 7 تقنيةالعلوم ال

 3 علوم اإلعالمية

 التاريخاإلجازة التطبيقية في 

 والتقنيات السمعية البصرية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
10169 

 التاريخ والتقنيات السمعية البصرية

 15 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في التراث
 )أمد(سنوات  3

T=FG 

 المعهد العالى لمهن التراث بتونس

 جامعة تونس
 الطبيعي التراث 10170

 21 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 مهن التراث 30170

 23 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 مهن التراث 40170

 17 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 التراث الثقافي اإلجازة التطبيقية في

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالى لمهن التراث بتونس

 جامعة تونس
 تثمين التراث الثقافي 10171

 15 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 التراث  اإلجازة التطبيقية في

 البصريةوالتقنيات السمعية 

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

80172 
التراث والتقنيات السمعية 

 البصرية

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى
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 اآلداب واللغات والعلوم االنسانية واالجتماعية 1

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 الزخرفة  اإلجازة التطبيقية في

 التراثية وتقنياتها

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

 جامعة القيروان
 الزخرفة التراثية وتقنياتها 70173

 38 آداب

 18 باكالوريات أخرى

فنون التراث اإلجازة التطبيقية في 

 اإلسالمي
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي ألصول الدين بتونس

 جامعة الزيتونة
10260 

 فنون التراث اإلسالمي

 المطبقة على الفنون اإلسالمية االملتيميدي

 0 آداب

 2 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 2 وتصرف اقتصاد

 0 تقنيةالعلوم ال

 0 عالميةعلوم اإل

 وآداب  لغاتمرحلة تحضيرية 
 انقليزية( –عربية  –)فرنسية 

سنتان 


 
 للدراسات األدبية  التحضيريالمعهد 

  اإلنسانية بتونسوالعلوم 

 جامعة تونس

(1) 

10198 
 آدابلغات و  مرحلة تحضيرية

 انقليزية(  –عربية  –)فرنسية 

 0 (4)آداب   

 0 (4)باكالوريات أخرى 

  تحضيرية علوم إنسانيةمرحلة 
 فلسفة( –جغرافيا  –)تاريخ 

سنتان 


 

10199 
  مرحلة تحضيرية علوم إنسانية

 فلسفة( –جغرافيا  –)تاريخ 

 2 (2)آداب   

 6 (3)باكالوريات أخرى 

 مرحلة تحضيرية

 آداب ولغات إختصاص عربية 

سنتان 


 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة

(1) 

11190 
 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص عربية( 

 0 (4)آداب   

 0 (4)باكالوريات أخرى 

 مرحلة تحضيرية

 آداب ولغات إختصاص فرنسية 

سنتان 


 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة

(1) 

11191 
 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص فرنسية(

 0 (4)آداب   

 0 (4)باكالوريات أخرى 

 مرحلة تحضيرية

 آداب ولغات إختصاص انقليزية 

سنتان 


 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة

(1) 

11192 
 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص انقليزية(

 0 (4)آداب   

 0 (4)باكالوريات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2015سنة في غرة سبتمبر  20أن ال يتجاوز سن الطالب)ة(  يشترط (1)

    تدوم الدراسة سنتان تتوجان باجتياز مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا أو مواصلة الدراسة في إطار السنة الثالثة من نظام اإلجازة  

T= FG+(AR+ANG+F)/3  (4)                T=FG+(AR+F+ANG+PH)/4    (3)        T=  FG+(AR+HG+F+PH)/4  (2)         

 دار المعلمين العليا

سدانية هي مؤسسة من مؤسسات النخبة في التعليم العالي وتسهر منذ االستقالل على إعداد أفضل العقول في مجاالت التددريس والبحدث فدي العلدوم االن

 واللغات والعلوم الصحيحة.

 الطلبة الذين: يلتحق بدار المعلمين العليا

  سنة في تاريخ المناظرة الوطنية التي تجريها الدار سنويا 24لم يتجاوز سنهم 

 )والعلدوم  أنهوا بنجدا  السدنة الثانيدة مدن التعلديم العدالي فدي المدواد األدبيدة ) العربيدة والفرنسدية واالنقليزيدة : إجدازات أساسدية ومراحدل تحضديرية

اضديات االنسانية ) التاريخ والجغرافيا والفلسفة : إجازات أساسية ومراحل تحضيرية( و زاولوا دراسدتهم فدي اختصاصدات العلدوم األساسدية )الري

وممن اجتازوا بنجدا  المنداظرة الوطنيدة للددخول إلدى مددارن المهندسدين وبعدد نجداحهم فدي اختبدارات الشدفاهي بددار كيمياء(  -والفيزياء والفيزياء

 .المعلمين العليا

 :تدوم الدراسة بدار المعلمين العليا ثالث  سنوات 

 .األولى وتنتهي بالحصول على االجازة األساسية في االختصاص 

 .الثانية وتسمى بالسنة التحضيرية األولى للتبريز 

 .الثالثة وهي سنة اجتياز مناظرة التبريز في االختصاص 

 ار في سنتهم التحضيرية األولى التسجيل في شهادة الماجستير ذات الصلة باالختصاصات المتوفرة في الدار.دكما يستطيع تالميذ ال 

 وكانوا من بين األحسدن ترتيبدا ومواضدبة مدن سدنة رابعدة بطلدو مدنهم وحسدو امكانيدة المؤسسدة وذلد   بامكان التالميذ الذين أحرزوا على التبريز

 للشروع في اعداد أطروحة الدكتوراه.

 مة والمنحة.ولتحقيق أهدافها في االمتياز توفر دار المعلمين العليا لكل منتسبيها ظروفا دراسية طيبة ومناخا أكاديميا جيدا مع كل مستلزمات اإلقا 
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 الفنون والتربية والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط 2

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة األساسية

 في التربية البدنية
سنوات )أمد( 3  

T=FG 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر

 السعيد

 جامعة منوبة

 التربية البدنية 10450
 0 رياضة

*باكالوريات أخرى  0 

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية 

 بصفاقس

 جامعة صفاقس

 التربية البدنية 40450
 51 رياضة

*باكالوريات أخرى  0 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة

 جامعة قفصة
 التربية البدنية 60450

 38 رياضة

*باكالوريات أخرى  0 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف

 جامعة جندوبة
 التربية البدنية 80450

 14 رياضة

*باكالوريات أخرى  0 

 اإلجازة التطبيقية
 في التدريب الرياضي

سنوات )أمد( 3  

T=FG 

البدنية بقصر المعهد العالي للرياضة والتربية 

 السعيد

 جامعة منوبة

 التدريب الرياضي 10448

 0 رياضة

*باكالوريات أخرى  0 

 اإلجازة التطبيقية
 في التسيير الرياضي

سنوات )أمد( 3  

T=FG 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف

 جامعة جندوبة
80446 

إدارة البنى التحنية الرياضية 

 وتنظيم التظاهرات

وتصرف اقتصاد  0 

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية في المسرح

 و فنون العرض

 () سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للفن المسرحي بتونس

 جامعة تونس
10200 

 فنون الممثل

 مسرح الناشئة
جميع أنواع 

 الباكالوريا
0 

 المعهد العالي للموسيقى و المسرح بالكاف

 جامعة جندوبة
80200 

 فنون الممثل

 التربية المسرحية

جميع أنواع 

 الباكالوريا
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  ).أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات 

 يتضمن الجدول اآلتي اإلجراءات المتعلقة بالدخول إلى المعاهد العليا للرياضة و التربية البدنية)*(           

 تخضع عملية التوجيه إلى شعبة التربية البدنية إلى الشروط التالية :

  في مادة التربية البدنية كشرط أساسي من ضمن الشروط الخاصة بعملية التوجيه الجامعي. 20من  16اعتماد معدل 

 علىى  يتم تسجيل الطلبة الموجهين للدراسة بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية على إثر النجاح في االختبار الطبي المعمق الذي يتعين
بعد الحصول على موعد مسبق   2015أوت  21و 03المترشح إجراؤه في أحد مراكز الطب وعلوم الرياضة خالل الفترة المتراوحة بين 

المركز األقرب إليه من بين المراكز الواردة بالجدول أسفله، و ال تعتبر عملية التوجيه الجامعي نهائية إال فىي صىورة سىالمة بالهاتف من 
 المترشح إثر الفحص الطبي المعمق.

 

 رقم الهاتف العنوان مركز الطب وعلوم الرياضة

المنزه -شارع محمد علي عقيد  تونس  71 237 977 - 71 237 277 

7100الكاف  -طريق بوليفة  الكاف  78 205 772 

 353 680 74 صفاقس  - 3طريق المطار كلم  صفاقس

2100قفصة   - 2طريق توزر كلم  قفصة  76 200 530 
 

 

 * الوثائق الالزمة للقيام بالفحص الطبي:

 بطاقة التعريف الوطنية. 
 .صورة شمسية 
 .الملف الصحي المدرسي 

 كمعلوم إجراء الفحص الطبي مباشرة لدى المركز المعني.( تدفع 15دينارا ) مبلغ خمسة عشر 

العليا للرياضة والتربية البدنية  بالنسبة لباكالوريا غير الرياضةالمعاهد   
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 الفنون والتربية والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط 2

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة األساسية

 في الموسيقى و العلوم الموسيقية
 سنوات )أمد ( 3

() 

T=FG 

 المعهد العالي للموسيقى بتونس

 جامعة تونس
10201 

 موسيقى وعلوم موسيقية

 الموسيقى العربية  أداء

 الموسيقى الغربية أداء 

جميع أنواع 

 الباكالوريا
0 

 المعهد العالي للموسيقى بسوسة

 جامعة سوسة
 موسيقية العلوم الموسيقى وال 30201

جميع أنواع 

 الباكالوريا
39 

 المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

 جامعة صفاقس
 موسيقى وعلوم موسيقية 40201

جميع أنواع 

 الباكالوريا
80 

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
 موسيقى وعلوم موسيقية 50201

جميع أنواع 

 الباكالوريا
22 

 المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة

 قفصةجامعة 
 موسيقى وعلوم موسيقية 60201

جميع أنواع 

 الباكالوريا
40 

 المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف

 جامعة جندوبة
80201 

 موسيقى وعلوم موسيقية 

 الموسيقى العربية  أداء 

 الموسيقى الغربية أداء 

جميع أنواع 

 الباكالوريا
38 

 اإلجازة األساسية

 ()  في الموسيقى و اآلداء

 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للموسيقى بسوسة

 جامعة سوسة
 الموسيقى و اآلداء 30205

جميع أنواع 

 الباكالوريا
64 

 اإلجازة األساسية

 في الفنون التشكيلية
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

 جامعة تونس
10202 

 التصوير الشمسي  

 خزف  -رسم        

 حفر  -نحت       

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل

 جامعة قرطاج
 نحت - حفر –خزف  –رسم زيتي  20202

 30 آداب

 53 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30202 

-خزف –حفر  – نحت  -فنون وسائطية 

 رسم

  

 12 آداب

 16 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
 خزف -رسم  –نسيج  –حفر  –نحت  40202

 17 آداب

 37 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
 نحت - خزف   - سم زيتير 50202

 8 آداب

 27 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين

 جامعة قابس
51202 

التصوير  –نسيج  –نحت  –خزف 

 الفتوقرافي

 21 آداب

 36 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

 جامعة القيروان
 خزف 70202

 16 آداب

 30 باكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 في التصميم
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

 جامعة تونس
10207 

 الفضاء:هندسة داخلية

 المنتوج: االبتكار الصناعي

 الصورة: اشهار خطي

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم

 جامعة منوبة
11207 

 الصورة : االشهار الخطي

 إشهار سمعي بصري الصورة :

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 الفضاء :  السينوغرافيا

 المنتوج : ابتكار حرفي

 المنتوج : ابتكار صناعي

 المنتوج : تعليو

 المنتوج : أثاث 

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30207 

 المنتوج: االبتكار الصناعي

 الصورة: اشهار خطي

 الفضاء: هندسة داخلية

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40207 

 الفضاء:هندسة داخلية

 المنتوج: االبتكار الصناعي

 الصورة: اشهار خطي

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
50207 

 الفضاء:هندسة داخلية

 الصورة: اشهار خطي

 3 آداب

 15 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
60207 

 الفضاء:هندسة داخلية

 المنتوج : ابتكار صناعي

 15 آداب

 34 باكالوريات أخرى

 

 

(  ) المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات.أنظر اإلجراءات العامة 

 www.orientation.tnعلى مواعيد االختبارات ومحتوياتها بصفة مبكرة ينصح بزيارة الموقع  لإلطالع

  

http://www.orientation.tn/
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 الفنون والتربية والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط 2

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة األساسية

 () في علوم اإلعالم واالتصال
   سنوات )أمد( 3

T= FG+(AR+ANG+F+Ph) /4 

 معهد الصحافة وعلوم األخبار

 جامعة منوبة
 علوم اإلعالم واالتصال 10220

 0 آداب

 0 وتصرف اقتصاد

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 في علوم المعلومات
 سنوات )أمد( 3

T=FG+F 

 المعهد العالي للتوثيق بتونس

 جامعة منوبة
 علوم المعلومات 10361

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 في الوساطة و تقنيات 

 () التنشيط الثقافي 
  سنوات )أمد ( 3

T=FG  

 بدنية إجباريةتربية 

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر 

 الباي

 جامعة تونس

 الوساطة وتقنيات التنشيط الثقافي 10443

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية في تربية الطفل

 () سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج درمش 

 جامعة قرطاج
 تربية الطفل 10470

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 في التربية المختصة
  سنوات )أمد( 3

T=FG  

 تربية بدنية اجبارية 

 المعهد العالي للتربية المختصة 

 جامعة منوبة
10473 

 دراسة الشيخوخة
 اإلعاقة

 عدم التكيف االجتماعي

جميع أنواع 

 الباكالوريا
0 

 اإلجازة التطبيقية 

 في التصميم
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم

 جامعة منوبة
10241 

 

 الفضاء: الهندسة الداخلية

 المنتوج: االبتكار الصناعي

 الصورة: االشهار الخطي

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل

 قرطاججامعة 
20241 

 الصورة : االشهار الخطي

 الصورة : إشهار سمعي بصري

 حرفيالبتكار االالمنتوج : 

 تصميم الفضاء

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30241 

 الصورة : إشهار سمعي بصري

 الخطيلصورة : االشهار ا

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 حرفيالبتكار االالمنتوج : 

 المنتوج : ابتكار صناعي

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير

 جامعة المنستير
31241 

 المنتوج: التصميم على األقمشة

 المنتوج: التصميم وتنفيذ المالبس

 المنتوج: مكمالت الموضة

 14 آداب

 22 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية 

 جامعة المنستير
32241 

 لصورة : االشهار الخطيا

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 حرفيالبتكار االالمنتوج : 

 المنتوج : مصوغ

 المنتوج : إبتكار صناعي

 41 آداب

 2 باكالوريات أخرى

 للفنون والحرف بصفاقسالمعهد العالي 

 جامعة صفاقس
40241 

 

 بصريالسمعي الشهار اإلالصورة: 

 أثاثالمنتوج : 

 اإلكساءالمنتوج :

 

 10 آداب

 8 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
50241 

 

 شهار السمعي البصرياإلالصورة: 

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 12 آداب

 18 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين 

 جامعة قابس
51241 

 حرفيالبتكار االالمنتوج : 

 المنتوج : مصوغ

 بصريالسمعي الشهار اإلالصورة: 

 الفضاء: هندسة داخلية

 86 آداب

 144 باكالوريات أخرى
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 الفنون والتربية والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط 2

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية 

 في التصميم
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة

 جامعة قفصة
60241 

 شهار الخطياالالصورة : 

 بصريالسمعي الشهار اإلالصورة : 

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 الفضاء :  السينوغرافيا

 حرفيالبتكار االالمنتوج : 

 المنتوج : ابتكار صناعي

 المنتوج : تعليو

 المنتوج : أثاث

 23 آداب

 57 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
61241 

 هندسة الداخليةالالفضاء : 

 المنتوج : أثاث

 المنتوج: االبتكار الحرفي

 المنتوج : مصوغ

 شهار الخطياالالصورة : 

 

 26 آداب

 46 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

 جامعة القيروان
70241 

 المنتوج: ابتكار صناعي

 المنتوج:  ابتكار حرفي

 المنتوج:  أثاث

 المنتوج:  مصوغ

 الفضاء : الهندسة الداخلية
 الصورة: إشهار خطي

 الصورة: رسم إباني وشريط مصور

 الصورة: الرسوم المتحركة

 30 آداب

 66 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

 جامعة القيروان
71241 

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 المنتوج : ابتكار حرفي

 المنتوج : أثاث

 المنتوج: تصميم صناعي

 المنتوج: لف وتعليو

 الصورة: إشهار خطي

 

 41 آداب

 76 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة 

 جامعة جندوبة
80241 

 لمنتوج : ابتكار حرفيا

 المنتوج : مصوغ

 الصورة: إشهار خطي

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 15 آداب

 33 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية  

 في الفنون التشكيلية 
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل 

 جامعة قرطاج
20249 

 بلور   -نسج  -خزف 

 التصوير الفوتوغرافي

 8 آداب 

 0 باكالوريات أخرى 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة 

 جامعة سوسة
 لتصوير الفوتوغرافيا 30249

 0 آداب 

 0 باكالوريات أخرى 

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس 

 جامعة صفاقس
40249 

 فسيفساء 

 لتصوير الفوتوغرافيا

 9 آداب 

 15 باكالوريات أخرى 

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس 

 جامعة قابس
 فوتوغرافيا  -خزف 50249

 7 آداب 

 23 باكالوريات أخرى 

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين 

 جامعة قابس
51249 

 حفر   -نسج  -خزف 

 التصوير الفوتوغرافي

 36 آداب 

 60 باكالوريات أخرى 

 المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد 

 جامعة القيروان
 خزف 61249

 21 آداب 

 35 باكالوريات أخرى 

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان 

 جامعة القيروان
 فسيفساء - نسج  - بلور  - خزف 70249

 22 آداب 

 48 باكالوريات أخرى 

 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة 

 جامعة جندوبة
نحت -خزف  80249  

 12 آداب 

 23 باكالوريات أخرى 

 اإلجازة التطبيقية في الصحافة 
 ()سنوات )أمد(    3

 

T=FG+(AR+ANG+F+PH)/4   

 معهد الصحافة وعلوم األخبار 

 جامعة منوبة  
 الصحافة  10611

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في االتصال 
 ()سنوات )أمد(   3

 

T=FG+(AR+ANG+F+PH)/4   

 معهد الصحافة وعلوم األخبار 

 جامعة منوبة  
 اتصال 10612

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 

 
(  ).أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات 
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 والتربية والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيطالفنون  2

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا

طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية

 في التنشيط السياحي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 التربية البدنية إجبارية

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في 

 اإلنسانيات بالمهدية

 جامعة المنستير 

30440 
 

 التنشيط السياحي

 0 آداب

 0 رياضة

 7 باكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في 

 اإلنسانيات بسبيطلة

 جامعة القيروان

70440 
 

 وارشاد سياحي  التنشيط السياحي

 35 آداب

 18 رياضة

 18 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية

 () في التنشيط 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 التربية البدنية إجبارية

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر 

 الباي

 جامعة تونس

 التنشيط الشبابي 10441

 التنشيط الثقافي

 0 آداب

 0 رياضة

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في التنشيط 

 السياحي والثقافي
 سنوات )أمد( 3

T=FG 
 التربية البدنية إجبارية

 المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف

 جامعة جندوبة
 التنشيط السياحي والثقافي 80442

 0 آداب

 7 رياضة

 4 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية

 في المرافقة التربوية للطفل

 ()  سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج درمش

 جامعة قرطاج
 المرافقة التربوية للطفل 10471

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

اإلجازة التطبيقية في التنمية واإلدارة 

 ()السياحية   
  سنوات )أمد( 3

T= FG+(F+ANG)/2 

 معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي ظريف

 جامعة قرطاج
 تقنيات السياحة 10451

 0 آداب

 0 وتصرف اقتصاد

 0 باكالوريات أخرى

اإلدارة   اإلجازة التطبيقية في

 ()وتكنولوجيات الفندقة  
  سنوات )أمد( 3

T= FG+(F+ ANG)/2 

 معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي ظريف

 جامعة قرطاج
 الفندقة 10453

 0 آداب

 0 وتصرف اقتصاد

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية

 ()في تقنيات المسرح وفنون العرض  
  سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للفن المسرحي بتونس

 جامعة تونس
 فنون العرائس 10235

جميع أنواع 

 الباكالوريا
13 

 اإلجازة التطبيقية

   ()في تقنيات إلتقاط الصوت  
  سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للموسيقى بسوسة

 جامعة سوسة
 تقنيات إلتقاط الصوت   30246

 8 رياضيات

 4 علوم تجريبية

 0 علوم التقنيةال

 0 عالميةعلوم اإل
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 الفنون والتربية والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط 2

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية

 في السينما والسمعي البصري  
 () سنوات )أمد (   3

T=FG 

 بمنوبة  االمعهد العالي لفنون الملتيميدي

 جامعة منوبة
10265 

 

 إدارة التصوير 

 التركيو  

 الصوت 

 0 آداب

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم التقنيةال

 0 عالميةعلوم اإل

 اإلجازة التطبيقية

 في فنون الملتيميديا
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 بمنوبة  االمعهد العالي لفنون الملتيميدي

 جامعة منوبة
 تواصل تعددي الوسائط 10622

 0 آداب

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 وتصرف اقتصاد

 0 التقنيةعلوم ال

 0 عالميةعلوم اإل

اإلجازة التطبيقية في التوثيق وعلوم 

 المكتبات واألرشيف
 سنوات )أمد( 3

T=FG+F 

 المعهد العالي للتوثيق بتونس 

 جامعة منوبة

 

 التوثيق وعلوم المكتبات واألرشيف 10363

 0 آداب

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية 

 اإللكترونيالتصرف في 

 في  المعلومات والوثائق 
 (أمد )سنوات  3

T=FG+F 

 المعهد العالي للتوثيق بتونس 

 جامعة منوبة

 

10362 
التصرف اإللكتروني في  المعلومات 

 والوثائق

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 0 باكالوريات أخرى
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ن طريق يتم االلتحاق بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت للحصول على الشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما ع  

 مناظرة تنظم على مرحلتين:

 تقديم الملف االداري والعلمي طبقا للشروط المبينة أسفله.

لملف االداري والعلمي.امتحان شفاهي للمترشحين الذين استوفوا شروط ا  

مقاعد مخصصة للطلبة األجانب. 05مقعدا من بينهم  70معدل طاقة االستيعاب لكل سنة جامعية هو   

 يمكن أن يشارك في هذه المناظرة، المترشحون المتحصلون على احدى الشهادات الجامعية التالية:

شهادة الدراسات التكنولوجية العليا   –الشهادة الوطنية لإلجازة التطبيقية    –لتكنولوجيا الشهادة الجامعية ل  –شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة األولى 

 الشهادة الوطنية لالجازة في نظام "إمد". –

االقتصادية ويجب أن تكون الشهادات المذكورة أعاله في اختصاصات التكنولوجيا أو الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو االعالمية أو العلوم 

ي والسينما أوفنون والتصرف أو العلوم االنسانية واالجتماعية أو العلوم القانونية أو الفنون التشكيلية أو الفنون الركحية أو الموسيقى أو السمعي البصر

 عترف بمعادلتها.الملتيميديا أو تصميم الصورة أو تصميم الفضاء أو الهندسة المعمارية أو التعمير والتهيئة أو شهادة جامعية م

 

 

 

 المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت

 

 التعاونية الوطنية للطلبة التونسيين هي جمعية تعنى باإلحاطة االجتماعية والنفسية والثقافية للطلبة التونسيين:

         تقديم مساعدات مادية وعينية للطلبة.   ۞         : الخدمات االجتماعية

 تغطية مصاريف التسجيل الجامعي والسكن والنقل والعالج.  ۞                                    

 : حصص نقاش جماعي للتحسيس واإلرشاد والتثقيف النفسي والصحي لفائدة المجموعات.الجانو الوقائي  ۞  : الخدمات الصحية والنفسية

 : إحاطة ومتابعة نفسية فردية للحاالت التي تمر ببعض الصعوبات الصحية و/أو النفسية.العالجيالجانو   ۞                      

 تركيز نواد ثقافية وصحية وترفيهية بالتعاونية.  ۞ : الخدمات الثقافية والترفيهية

 ة داخل البالد وخارجها.تنظيم ندوات فكرية وملتقيات ورحالت ترفيهية للطلب ۞                                          

 

 تونس. 1001شارع الرائد محمد البجاوي  51 –التعاونية الوطنية للطلبة التونسيين العنوان : 

 521 347 71/  الفاكس:   552 240 71/     721 334 71الهاتف: 

 mnet@mnet.org.tnالبريد االلكتروني :     www.mnet.org.tnموقع الواب : 

 

 

 

 التعاونية الوطنية للطلبة التونسيين

 

http://www.orientation.tn/
http://www.mnet.org.tn/
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 الحقوق والعلوم القانونية 3

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة األساسية في القانون
 سنوات )أمد( 3

 
T = FG 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

 جامعة تونس المنار
10301 

 

 قانون عام
 قانون خاص

 

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية 

 بتونس 

 جامعة قرطاج 

11301 

 
 قانون عام

 قانون خاص

 

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 

 جامعة سوسة
30301 

 

 قانون عام

 قانون خاص

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 كلية الحقوق بصفاقس 

 جامعة صفاقس 
40301 

 

 قانون عام
 قانون خاص

 0 آداب

 6 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 

 جامعة قابس
50301 

 قانون عام
 

 0 آداب

 3 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية 

 بالقيروان 

 جامعة القيروان

70301 
 قانون عام

 قانون خاص

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف 

 بجندوبة 

 جامعة جندوبة 

80301 

 

 قانون عام
 قانون خاص

 

 0 آداب

 2 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في القانون
 سنوات )أمد( 3

 
T = FG 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

 جامعة تونس المنار
10341 

 المنازعات اإلدارية والجبائية 

 قانون المؤسسة واألعمال

 جباية المؤسسة

 قانون الشؤون العقارية

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية 

 بتونس 

 جامعة قرطاج

11341 
 القانون الجبائي

 التجارة الدوليةقانون 
 النزاعات االدارية والجبائية

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 

 جامعة سوسة
30341 

 المنازعات  اإلدارية و الجبائية

 قانون خاص 

 جباية المؤسسة 
 قانون الموارد البشرية

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 كلية الحقوق بصفاقس 

 جامعة صفاقس
40341 

 قانون الشؤون العقارية 
 قانون المؤسسة واألعمال 

 جباية المؤسسة 

 المنازعات اإلدارية والجبائية

 0 آداب

 16 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 

 جامعة قابس 
50341 

 قانون المؤسسة واألعمال
 جباية المؤسسة 

 0 آداب

 2 اقتصاد وتصرف

 2 باكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات القانونية 

 والسياسية بالقيروان 

 جامعة القيروان

70341 

 قانون الشؤون العقارية 

 قانون المؤسسة واألعمال
 جباية المؤسسة 

 التجارة الدوليةقانون 

 المنازعات اإلدارية والجبائية

 0 آداب

 9 اقتصاد وتصرف

 0 باكالوريات أخرى

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 والتصرف بجندوبة 

 جامعة جندوبة

 قانون المؤسسة و األعمال 80341

 0 آداب

 0 اقتصاد وتصرف

 6 باكالوريات أخرى

التطبيقية في القانون اإلجازة 

 االجتماعي
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية 

 بتونس 

 جامعة قرطاج

 0 آداب القانون االجتماعي 10345
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 العلوم االقتصادية وعلوم التصرف 4

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة األساسية 

  االقتصادفي 
 (أمد )سنوات  3

T = FG 

 والتصرف بتونس االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة تونس المنار 
10312 

 االقتصاد الكمي
 االقتصاد والمالية الدولية

 اقتصاد المنظمات والشبكات
 النقد والمالية والبنك

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

والتجارية  االقتصاديةالمدرسة العليا للعلوم 

 بتونس 

 جامعة تونس 

11312 
 النقد والمالية والبنك

في إقتصاد األعمال  االقتصاد والتصرف الكمي
 والصناعة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة

 جامعة منوبة
12312 

 النقد و المالية و البنك
 االقتصد والمالية الدولية

 االقتصاد الكمي
: الهندسة اإلقتصادية االقتصاد والتصرف الكمي

 والنمذجة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 والتصرف بنابل االقتصاديةكلية العلوم 

 قرطاج  جامعة 
20312 

 االقتصاد والتصرف الكمي
 والمالية والبنكالنقد 

 الهندسة االقتصادية والمالية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 بسوسة التصرفو االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة سوسة
30312 

 النقد و المالية و البنك
 االقتصاد الكمي

 االاقتصاد االداري والصناعي

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 والتصرف بالمهدية االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة المنستير
31312 

 االقتصاد والمالية الدولية

 النقد والمالية والبنك
 االقتصاد الكمي

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
 االقتصاد الكمي 32312

 االقتصاد والمالية الدولية  

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة 

 جامعة سوسة 
33312 

  
 القتصاد والمالية الدوليةا 
  

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 والتصرف بصفاقس االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة صفاقس
40312 

 والبنك والمالية النقد
 اإلقتصاد والمالية الدولية

 اقتصاد األعمال
 االاقتصاد االداري والصناعي

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 48 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

 جامعة صفاقس
41312 

االقتصاد والتصرف الكمي: الطرق الكمية 
 والمالية االقتصادالمطبقة في 

 الهندسة االقتصادية

 5 رياضيات

 4 علوم تجريبية 

 14 وتصرف اقتصاد

 معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس

 جامعة صفاقس
 االقتصاد الكمي  42312

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 32 وتصرف اقتصاد

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس
43312 

 االقتصاد والمالية الدولية
 بنكالمالية والنقد وال

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 18 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
50312 

 بنكالمالية والنقد وال 
 االقتصاد والمالية الدولية 

          االقتصاد والتصرف الكمي: النمذجة
 القرار   اتخاذوالمساعدة  على 

 3 رياضيات

 6 علوم تجريبية 

 24 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة 
 والمالية والبنك النقد 60312

 5 رياضيات

 3 علوم تجريبية 

 28 وتصرف اقتصاد

والتصرف  واالقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

80312 
 بنكالمالية والنقد وال

 االقتصاد والمالية الدولية

 

 13 رياضيات

 14 علوم تجريبية 

 53 وتصرف اقتصاد

 اإلجازة األساسية 

  االقتصاد والمالية اإلسالميةفي 
 (أمد )سنوات  3

T = FG 

 والتصرف بصفاقس االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة صفاقس
 االقتصاد والمالية اإلسالمية 40313

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 اإلجازة األساسية 

  التصرففي 
 (أمد )سنوات  3

 
T = FG 

 والتصرف بتونس االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة تونس المنار
10318 

 إدارة األعمال 
 التسويق 

 المالية 
 المحاسبة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

 قرطاج جامعة 
11318 

 الدراسات العليا التجارية 
 المالية

 إدارة األعمال
 التسويق  

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للتصرف بتونس 

 جامعة تونس
12318 

 المحاسبة
 التسويق

 التصرف في الموارد البشرية
 إدارة األعمال

 المالية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

والتجارية  االقتصاديةالمدرسة العليا للعلوم 

 بتونس 

 جامعة تونس

13318 
 إدارة األعمال

 التسويق
 المحاسبة

 المالية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد
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 العلوم االقتصادية وعلوم التصرف 4

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة األساسية 

  التصرففي 
 (أمد) سنوات  3

 
T = FG 

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات 

 بمنوبة

 جامعة منوبة

14318 
 لمحاسبةا

 التصرف في الموارد البشرية
 إدارة أعمال

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة

 جامعة منوبة
15318 

 ماليةال
 تسويقال

 إدارة أعمال

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

المعهد الوطني للشغل و الدراسات االجتماعية 

 بتونس

 جامعة قرطاج

 إدارة أعمال 16318

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 والتصرف بنابل االقتصاديةكلية العلوم 

 قرطاج جامعة 
20318 

 المالية
 المحاسبة
 التسويق

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت

 قرطاج جامعة 
 الماليــة 21318

 0 رياضيات

  علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 بسوسة التصرفو االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة سوسة
30318 

 ماليةال

 لتسويق

 المحاسبة

 األعمال إدارة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للتصرف بسوسة 

 جامعة سوسة
31318 

 المحاسبة

 إدارة األعمال

 التسويق

 المالية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة

 جامعة سوسة
32318 

 المحاسبة

 المالية

 الدراسات التجارية العليا 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 والتصرف بالمهدية االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة المنستير
 الماليـة 33318

 إدارة األعمال

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 الجباية بسوسة المعهد العالي للمالية و

 جامعة سوسة
34318 

 التصرف الجبائي
 المحاسبة

 المالية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 والتصرف بصفاقس االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة صفاقس
40318 

 المحاسبة

 التسويق

 المالية

 التصرف في اإلنتاج

 التصرف الكمي

 إدارة األعمال

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

 جامعة صفاقس
41318 

 الماليـة

 المحاسبة

 إدارة األعمال

 التصرف الجبائي

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس

 جامعة صفاقس
42318 

 الدراسات التجارية العليا

 التصرف في الموارد البشرية

 المالية

 التسويق

 المحاسبة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس
43318 

 الماليـة

 المحاسبة

 التسويق

 التصرف في الموارد البشرية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للتصرف بقابس 

 جامعة قابس 
50318 

 التسويق
 المحاسبة

 الماليــة

 إدارة األعمال

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0  وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
60318 

 إدارة األعمال

 المالية

 المحاسبة

 االنتاج واللوجستي 

 6 رياضيات

 3 علوم تجريبية 

 21 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
 إدارة األعمال 70318

 المالية

 4 رياضيات

 3 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

والتصرف  واالقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

80318 
 ماليةال

 التسويق
 المحاسبة

 0 رياضيات

 8 علوم تجريبية 

 0 اقتصاد وتصرف

 ()باكالوريوس أعمال    
 سنوات    4

T= FG + Mx((Ang-15),0) + Mx((M-10),0) 

 المعهد العالي لألعمال بتونس

 جامعة تونس
 باكالوريون أعمال 10377

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

 
 T= FG + Mx((Ang-15),0) + Mx((M-10),0):  صيغة مجوع النقاط بالنسبة لشعبة باكالوريوس األعمال

(  ).أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات 
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 التصرفالعلوم االقتصادية وعلوم  4

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اإلجازة التطبيقية 

  االقتصادفي 
 (أمد )سنوات  3

 
T = FG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعهد العالي للتصرف بتونس 

 جامعة تونس
10386 

االقتصاد والمالية الدولية : تقنيات التجارة 

 الدولية 

النقد والمالية والبن  : الهندسة االقتصادية  

 والمالية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

والتجارية  االقتصاديةالمدرسة العليا للعلوم 

 بتونس 

 جامعة تونس

11386 

االقتصاد والمالية الدولية : تقنيات التجارة 

 الدولية 

المنظمات والشبكات : اقتصاد  اقتصاد 

 المعلومات والشبكات

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة 

 جامعة منوبة
12386 

لمقاولة ااقتصاد المنظمات والشبكات : 

 المشاريعوالتصرف في 

االقتصاد والمالية الدولية : تقنيات التجارة 

 الدولية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 والتصرف بتونس االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة تونس المنار
13386 

 النقد والمالية والبن  : التقنيات البنكية والمالية

االقتصاد والمالية الدولية : تقنيات التجارة 

 الدولية  

االقتصاد والتصرف الكمي : هندسة المعلومات 

 االقتصادية واإلحصاء

االقتصاد والتصرف الكمي : هندسة المخاطر  

 في المالية والتأمين والبن 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 والتصرف بنابل االقتصاديةكلية العلوم 

 قرطاج جامعة 
20386 

االقتصاد والمالية الدولية : تقنيات التجارة 

 الدولية

 التأمين والبن  والمالية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 والتصرف بالمهدية االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة المنستير
والتأمينوالبن :البنوك النقد والمالية  30386  

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 كلية العلوم االقتصادية و التصرف بسوسة 

 جامعة سوسة
31386 

 تقنيات مالية وتأمين

 عالقات تجارية دولية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 والتصرف بصفاقس االقتصاديةكلية العلوم 

 صفاقسجامعة 
40386 

 النقد والمالية والبن  : تقنيات التجارة الدولية

الهندسة االقتصادية  والبن :النقد والمالية 

 والمالية

 النقد والمالية والبن  : البنوك والتأمين

 التأمين والبن  والمالية

 9 رياضيات

 4 علوم تجريبية 

 81 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس 

 جامعة صفاقس
اقتصاد المنظمات والشبكات : نظم النقل  42386

 واللوجستي 

 3 رياضيات

 4 علوم تجريبية 

 16 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
االقتصاد والتصرف الكمي : هندسة  50386

 المعلومات االقتصادية واإلحصاء 

 8 رياضيات

 8 علوم تجريبية 

 35 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
70386 

 
البنوك    االقتصاد والمالية الدولية :

 والتأمين

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

والتصرف  واالقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

80386 

 النقد والمالية والبن  : تقنيات التأمين

االقتصاد والمالية الدولية : تقنيات التجارة 

 الدولية  

االقتصاد والتصرف الكمي :هندسة المخاطر في 

 المالية والتأمين والبن 

المنظمات والشبكات : تحليل المشاريع  اقتصاد

 واالستشارات االقتصادية

 2 رياضيات

 2 علوم تجريبية 

 13 وتصرف اقتصاد

 اإلجازة التطبيقية 

 في التصرف
 (أمد)سنوات  3

 
T = FG 

 معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

 قرطاج جامعة 
10366 

 المحاسبة 
 تكنولوجيا المعلومات

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

والتجارية  االقتصاديةالمدرسة العليا للعلوم 

 بتونس 

 جامعة تونس

11366 

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات 

 المصدرة

  التسويق : التسويق عبر الواب

 المالية: الهندسة المالية واألسواق 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة 

 جامعة منوبة
12366 

 إدارة األعمال : التصرف الفندقي والسياحي 

 المالية : التصرف في المؤسسات المالية  

 التسويق : البيع والمفاوضة التجارية 

 البنوك والمؤسسات المالية

 التصرف في االنتاج

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية
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 العلوم االقتصادية وعلوم التصرف 4

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية 

 في التصرف
 (أمد)سنوات  3

 
T = FG 

 بتونسوالتصرف  االقتصاديةكلية العلوم 

 تونس المنارجامعة 
13366 

 

إدارة األعمال :التصرف في المؤسسات 

 الصغرى والمتوسطة 

  التسويق

 المالية 

 التصرف المحاسبي المحاسبة:

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات 

 بمنوبة

 جامعة منوبة

14366 
 التقنيات المالية المالية:

 التصرف المحاسبي المحاسبة: 

 البشرية التصرف في الموارد 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

المعهد الوطني للشغل و الدراسات االجتماعية 

 بتونس

 جامعة قرطاج

15366 

 التصرف في الموارد البشرية

إدارة األعمال: التصرف في المنظمات 

  االجتماعية

 و الصحية

إدارة األعمال :التصرف في المؤسسات 

 الصغرى والمتوسطة 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة تونس
16366 

 

 التصرف المحاسبي

 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

 والتصرف بنابل االقتصاديةكلية العلوم 

 قرطاج جامعة 
20366 

 المحاسبة والمراقبة الماليةالمحاسبة : تنظيم 

 إدارة األعمال : التصرف الفندقي والسياحي 

 البشرية التصرف في الموارد 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت

 قرطاج جامعة 
21366 

 المحاسبة : التصرف المحاسبي

  : تجارة التوزيع وتقنيات البيعالتسويق

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
30366 

 المالية : الهندسة المالية واألسواق

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية

 التسويق : االتصال اإلشهاري 

 إدارة األعمال : التصرف السياحي

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

 معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة

 جامعة سوسة
31366 

 التصرف في الجودة 

 التسويق : تقنيات التسويق  

 المحاسبة : التصرف المحاسبي  

 في المشاريع إدارة األعمال : التصرف 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير 

 جامعة المنستير
32366 

 : قطاع النسيج والموضة  في إدارة أعمال 

 التصرف الصناعي في النسيج والموضة 

 : قطاع النسيج والموضة  في إدارة أعمال 

 التصرف التجاري في النسيج والموضة 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

 والتصرف بالمهدية االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة المنستير
33366 

 التصرف المحاسبي
 تقنيات البيع والتوزيع

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة

 جامعة سوسة
34366 

 المحاسبة : التصرف المحاسبي

 المحاسبة :  تقنيات المحاسبة والجباية

 مالية : الهندسة المالية واألسواقال

  إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات 

 الصغرى والمتوسطة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

 بصفاقسوالتصرف  االقتصاديةكلية العلوم 

 صفاقسجامعة 
40366 

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

 المالية: الهندسة المالية واألسواق

 في الموارد البشرية  التصرف

 التسويق : التصرف في الصادرات

 والمؤسسات الماليةالبنوك 
 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس
41366 

 إدارة األعمال
 البنوك والمؤسسات المالية

 المحاسبة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 اإلعالميةعلوم 

 معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس

 جامعة صفاقس
42366 

 المحاسبة : التصرف المحاسبي 

 البنوك والمؤسسات المالية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

 جامعة صفاقس
43366 

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية 

 التسويق : البيع والمفاوضة التجارية 

إدارة األعمال: التصرف في المؤسسات  

 المصدرة 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية
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 العلوم االقتصادية وعلوم التصرف 4

والجامعةالـمؤسســة  اإلجازات والمقاييس  التخصصات الرمز 
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية 

 في التصرف
 )أمد)سنوات  3

 
T = FG 

 

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
44366 

 لتصرف في االنتاج : التصرف في التزويد ا

لتصرف في االنتاج : التصرف في اإلنتاج ا

 بمساعدة الحاسوب 

 التصرف في الجودة

 2 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف بقابس 

 جامعة قابس
50366 

 إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات

 المحاسبة

 2 رياضيات

 4 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
60366 

 التسويق : تقنيات التسويق

 المحاسبة: التصرف المحاسبي

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية 

 6 رياضيات

 5 علوم تجريبية 

 57 وتصرف اقتصاد

 2 علوم اإلعالمية

 بالقيروانالمعهد العالي لإلعالمية والتصرف 

 جامعة القيروان
70366 

 المحاسبة: تقنيات المحاسبة والمالية

 المالية الصغرى 
 المحاسبة   

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

والتصرف  واالقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

80366 
 التصرف في المؤسساتإدارة األعمال : 

 المحاسبة: تقنيات المحاسبة والجباية 

 3 رياضيات

 2 علوم تجريبية 

 0 وتصرف اقتصاد

 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في المالية اإلسالمية
 (أمد )سنوات  3

T = FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 

 التكنولوجيةإ.ع. للدراسات 
 المالية اإلسالمية 10393

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
 المالية اإلسالمية 60393

 3 رياضيات

 12 علوم تجريبية

 34 وتصرف اقتصاد

 اإلجازة التطبيقية 

 الفالحيةفي التصرف في المؤسسات 
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 المدرسة العليا للفالحة بمقرن

 قرطاج جامعة 
 التصرف في المؤسسات الفالحية 20372

 0 علوم تجريبية

 0 وتصرف اقتصاد

 إدارة األعمالاإلجازة التطبيقية في 
 (أمد)سنوات  3

 
T = FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 

 التكنولوجيةإ.ع. للدراسات 
10391 

 التصرف في االنتاج 

 إدارة التجارة الدولية

 النقل واللوجستي  الدولي 

 التصرف المحاسبي والمالي

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
11391 

 التصرف في االنتاج

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 النقل واللوجستي  الدولي

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
20391 

 التصرف في االنتاج

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 والمالي التصرف المحاسبي

 التصرف الفندقي والسياحي

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
21391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

    الدوليتياللوجسالنقل و

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
22391 

 التصرف في االنتاج 

 التصرف المحاسبي والمالي 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
30391 

 التصرف الفندقي والسياحي 

 التصرف المحاسبي والمالي

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
31391 

 التصرف المحاسبي والمالي

 إدارة التجارة الدولية 

 0 رياضيات

 0 تجريبيةعلوم 

 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
40391 

 النقل واللوجستي  الدولي

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 التصرف في اإلنتاج

 إدارة التجارة الدولية

 التصرف المحاسبي والمالي

 0 رياضيات

 0 تجريبيةعلوم 

 0 وتصرف اقتصاد
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 العلوم االقتصادية وعلوم التصرف 4

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 إدارة األعمالاإلجازة التطبيقية في 
 (أمد)سنوات  3

 
T = FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
50391 

 التصرف المحاسبي والمالي 

 التصرف في اإلنتاج

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة 

 التكنولوجيةإ.ع.للدراسات 
 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة  51391

 التصرف الفندقي والسياحي

 5 رياضيات

 5 علوم تجريبية

 7 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة  52391

 والسياحي التصرف الفندقي

 6 رياضيات

 7 علوم تجريبية

 73 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
53391 

 

 التصرف في االنتاج

 التصرف المحاسبي والمالي 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 5 رياضيات

 6 علوم تجريبية

 37 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
54391 

 

 التصرف المحاسبي والمالي

 التصرف في اإلنتاج 

 6 رياضيات

 7 علوم تجريبية

 74 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة 

 التكنولوجيةإ.ع. للدراسات 
60391 

 التصرف في االنتاج 

 النقل واللوجستي  الدولي

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 2 رياضيات

 10 علوم تجريبية

 16 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
70391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف في االنتاج

 التصرف المحاسبي والمالي

 7 رياضيات

 6 علوم تجريبية

 38 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
71391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 المحاسبي والماليلتصرف ا

 7 رياضيات

 9 علوم تجريبية

 45 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
80391 

 

 التصرف في االنتاج

 التصرف المحاسبي والمالي

 3 رياضيات

 4 علوم تجريبية

 13 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
81391 

 التصرف الفندقي والسياحي 

 التصرف المحاسبي والمالي

 التصرف في االنتاج

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 6 رياضيات

 5 علوم تجريبية

 15 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
82391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف المحاسبي والمالي 

 2 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 5 وتصرف اقتصاد

 اإلجازة التطبيقية 

 في التسويق
 (أمد)سنوات  3

 
T = FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
10392 

 
 تقنيات البيع 

 االتصال اإلشهاري

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 وتصرف اقتصاد

 0 عالميةعلوم اإل

 المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة تونس
 التسويق واالتصال 11392

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 وتصرف اقتصاد

 0 عالميةعلوم اإل

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر 

 هالل  

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

 تقنيات البيع 30392

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 وتصرف اقتصاد

 0 عالميةعلوم اإل

 التكنولوجية بالمهديةالمعهد العالي للدراسات 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
 تقنيات البيع 31392

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 وتصرف اقتصاد

 0 عالميةعلوم اإل

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بصفاقس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

40392 
 تقنيات البيع

 االتصال اإلشهاري

 2 رياضيات

 4 علوم تجريبية

 0 وتصرف اقتصاد

 2 عالميةعلوم اإل

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسليانة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

 تقنيات البيع 80392

 2 رياضيات

 2 علوم تجريبية

 16 وتصرف اقتصاد

 0 عالميةعلوم اإل
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العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5  

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة األساسية في الكيمياء 
 سنوات )أمد( 3

 
T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 الطبيعيات بتونسو 

 جامعة تونس المنار

10501 

 
 الكيمياء

 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم ببنزرت

 قرطاج جامعة
20501 

 
 الكيمياء

 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30501 

 

 الكيمياء
 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40501 

 

 الكيمياء
 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50501 

 

 الكيمياء

 

 2 رياضيات

 20 علوم تجريبية

 2 التقنيةالعلوم 

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60501 

 
 الكيمياء

 8 رياضيات

 30 علوم تجريبية

 2 العلوم التقنية

 اإلجازة األساسية في

 الكيمياء - الفيزياء 
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

 والكيمياءالفيزياء  10502

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 ببرج البيئة وتكنولوجيات لعلوم العالي المعهد
 السدرية

 جامعة قرطاج

 والكيمياءالفيزياء  11502

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20502 

 

 والكيمياءالفيزياء 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40502 

 

 الفيزياء والكيمياء

 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
60502 

 
 والكيمياءالفيزياء 

 

 12 رياضيات

 41 علوم تجريبية

 7 العلوم التقنية

 اإلجازة األساسية في الفيزياء
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

10503 

 
 العامة الفيزياء

 ميكاني 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20503 

 العامة الفيزياء
 ميكاني  الموانع

 0 رياضيات

 11 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30503 

 

 الفيزياء

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 والتكنولوجيا بحمام سوسةالمدرسة العليا للعلوم 

 جامعة سوسة
31503 

 

 الفيزياء

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40503 

 

 الفيزياء

 0 رياضيات

 21 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50503 

 
 الفيزياء

 11 رياضيات

 41 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60503 

 

 الفيزياء

 7 رياضيات

 39 علوم تجريبية

 2 العلوم التقنية
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العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5  

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة األساسية 

 في الرياضيات
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

10507 

 
 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20507 

 
 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 العلوم بالمنستير كلية

 جامعة المنستير
30507 

 
 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات

 15 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
 الرياضيات والتطبيقات 31507

 0 رياضيات

 0 تجريبيةعلوم 

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات

 بالمنستير 

 جامعة المنستير

32507 

 
 الرياضيات والتطبيقات

 6 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40507 

 
 الرياضيات 

 الرياضيات والتطبيقات

 6 رياضيات

 2 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50507 

 
 الرياضيات 

 

 38 رياضيات

 5 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 بقفصةكلية العلوم 

 جامعة قفصة
60507 

 
 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات

 29 رياضيات

 10 علوم تجريبية

 3 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
61507 

 
 

 الرياضيات

 53 رياضيات

 16 علوم تجريبية

 2 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

70507 

 

 

 الرياضيات والتطبيقات

 53 رياضيات

 15 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

  األحياءفي علوم 
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

10509 

 
 بيولوجيا خلوية وجزيئية 

 بيولوجيا المجموعات واألنظمة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج 

 السدرية

 جامعة قرطاج

11509 
 

 هندسة األحياء والمحيط

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت

 جامعة منوبة
12509 

 

 بيولوجيا المجموعات واألنظمة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20509 

 

 بيولوجيا خلوية وجزيئية 
 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستيرالمعهد 

 جامعة المنستير
30509 

 

 بيولوجيا خلوية وجزيئية 
 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 بيولوجيا خلوية وجزيئية 40509

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 بيولوجيا خلوية وجزيئية  50509

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60509 

 بيولوجيا خلوية وجزيئية 
 بيولوجيا المجموعات واألنظمة

 4 رياضيات

 55 علوم تجريبية

 

 

 

  الجامعي التوجيه موقع على  2014و 2013و 2012 لدورة موجه آلخر النقاط مجموع على اإلطالع يمكن

ما شعبة على للحصول حظوظك تقييم علىيساعدك  تقريبي كمؤشر  
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العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5  

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة األساسية 

 في علوم األرض
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس 

 جامعة تونس المنار

10510 

 رسم الخرائط
 التهيئة والمحيط

 والطاقة الموارد المعدنية 
 الرسوبية جيولوجيا األحواض 

 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20510 

 

 رسم الخرائط
 التهيئة والمحيط

 الموارد المعدنية والطاقة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50510 

 األحواض الرسوبية

 الموارد المعدنية والطاقة

 3 رياضيات

 28 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60510 

 

 والطاقة الموارد المعدنية

 جيولوجيا األحواض الرسوبية

 موارد الماء و التربة

 3 رياضيات

 33 علوم تجريبية

 علوم المياه في األساسية اإلجازة
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس

 جامعة قابس
 الموائد المائية 50833

 3 رياضيات

 24 علوم تجريبية

 الماء والمحيط  في األساسية اإلجازة
 )أمد(سنوات  3

T=FG 

 المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس

 جامعة قابس
 الماء والمحيط 50834

 7 رياضيات

 25 علوم تجريبية

 اإلجازة األساسية 

 والكون في علوم األرض
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40511 

 

 موارد مائية
 علوم األرض

 والبحريالمحيط الساحلي 

 0 رياضيات

 4 علوم تجريبية

علوم الحياة  في األساسية إلجازةا

 والمحيط 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 علوم الحياة والمحيط 40512

 2 رياضيات

 2 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 علوم الحياة والمحيط 50512

 3 رياضيات

 17 علوم تجريبية

 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
 علوم الحياة والمحيط 61512

 8 رياضيات

 66 علوم تجريبية

علوم الحياة  في األساسية إلجازةا

 واألرض 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس 

 جامعة تونس المنار

 علوم الحياة واألرض 10513

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
 علوم الحياة واألرض 20513

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 علوم الحياة واألرض 40513

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقابس

 قابس جامعة
 علوم الحياة واألرض 50513

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 علوم الحياة واألرض 60513

 3 رياضيات

 13 علوم تجريبية

 التصرف  فياألساسية  اإلجازة

 في النظم الصناعية
 (أمد)سنوات 3

T=FG 

 بصفاقس الصناعي للتصرف العالي المعهد

 صفاقسجامعة 
40395 

 

 

 التصرف في اإلنتاج الصناعي
 

 

 
 

 2 رياضيات

 4 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

 في إعالمية التصرف
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة تونس
10311 

 

 
 التصرفمطبقة في إعالمية 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 والتصرف بتونس االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة تونس المنار
11311 

 
 

 التصرف مطبقة في إعالمية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 اإلعالميةعلوم 

 لالقتصاد الرقمي بمنوبة المدرسة العليا

 جامعة منوبة
13311 

 
 

 إعالمية التصرف

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 
يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير  2014مجموع نقاط آخر موجه لسنة   
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 العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 األساسية  اإلجازة 

 في إعالمية التصرف
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 والتصرف بنابل االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة قرطاج
20311 

 
 

 إعالمية التصرف

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
30311 

 
 

 التصرفمطبقة في  إعالمية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 التقنية 2العلوم

 0 اإلعالميةعلوم 

 والتصرف بصفاقس االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة صفاقس
40311 

 
 

 التصرفمطبقة في إعالمية 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 13 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
50311 

 

 

 التصرفمطبقة في  إعالمية

 15 رياضيات

 4 علوم تجريبية

 5 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
 التصرف إعالمية  60311

 11 رياضيات

 9 علوم تجريبية

 17 اقتصاد وتصرف

 2 العلوم التقنية

 3 اإلعالمية علوم

والتصرف  واالقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

80311 

 

 

 التصرفمطبقة في إعالمية 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 6 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

 في علوم اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

10523 

 
 

 علوم اإلعالمية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

 جامعة منوبة
11523 

 

 إعالمية وملتيميديا

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية

 جامعة تونس المنار
 علوم اإلعالمية 12523

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية واالتصال 

 السدرية ببرج

 جامعة قرطاج

 علوم اإلعالمية 13523

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20523 

 
 

 علوم اإلعالمية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 العلوم بالمنستيركلية 

 جامعة المنستير
30523 

 
 علوم اإلعالمية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية 

 والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير

31523 

 
 

 علوم اإلعالمية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 التقنيةالعلوم 

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

 جامعة المنستير
32523 

 

 

 علوم اإلعالمية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية
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 العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5

والجامعةالـمؤسســة  اإلجازات والمقاييس  التخصصات الرمز 
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة األساسية 

 في علوم اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
33523 

 
 

 علوم اإلعالمية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 اإلعالميةعلوم 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

 علوم اإلعالمية 34523

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40523 

 
 

 علوم اإلعالمية

 0 رياضيات

 8 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 والملتميديا بصفاقس لإلعالميةالمعهد العالي 

 جامعة صفاقس
41523 

 
 

 علوم اإلعالمية

 14 رياضيات

 4 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 علوم اإلعالمية 50523

 13 رياضيات

 18 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية

 و الملتيميديا بقابس 

 جامعة قابس

51523 
 

 إعالمية وملتميديا

 18 رياضيات

 11 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 لإلعالمية بمدنينالمعهد العالي 

 جامعة قابس
 علوم اإلعالمية 52523

 19 رياضيات

 19 علوم تجريبية

 2 العلوم التقنية

 9 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 علوم اإلعالمية 60523

 12 رياضيات

 11 علوم تجريبية

 8 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
 علوم اإلعالمية 61523

 22 رياضيات

 22 علوم تجريبية

 4 العلوم التقنية

 13 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
70523 

 
 

 علوم اإلعالمية

 7 رياضيات

 9 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

 إعالمية وملتيميديا 71523

 8 رياضيات

 9 علوم تجريبية

 2 العلوم التقنية

 7 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جندوبةجامعة 
80523 

 
 

 علوم اإلعالمية

 2 رياضيات

 5 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية

 والكهروتقنية واآللية في اإللكترونيك
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

11525 

 
 

 والكهروتقنية واآللية اإللكتروني 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30525 

 

 
 اإللكتروني 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا المعهد العالي 

 بسوسة

 جامعة سوسة

31525 

 

 

 اإللكتروني 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية
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 العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة األساسية

 والكهروتقنية واآللية في اإللكترونيك
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
50525 

 
 

 اآللية

 4 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا المعهد العالي 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

 اآللية 70525

 5 رياضيات

 3 علوم تجريبية

 3 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

71525 
 

 اآللية و االعالمية الصناعية

 2 رياضيات

 2 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

 الهندسة الميكانيكية في
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

 التصميم 30530

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
50530 

 

 
 التصميم

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 المواد وأساليو االنتاج 60530

 2 رياضيات

 3 علوم تجريبية

 16 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

 التصميم 72530

 0 رياضيات

 3 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

 ةالنقل واللوجستيعلوم في 
 )أمد(سنوات  3

T=FG 

 المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال بسوسة

 جامعة سوسة
30582 

 تكنولوجيا وهندسة النقل

 علوم اللوجستية

 اقتصاد وتخطيط النقل

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

 األساليبهندسة في 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقابس

 جامعة قابس

 هندسة األساليو 50596

 0 رياضيات

 3 علوم تجريبية

 المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

 جامعة قفصة
 هندسة األساليو 60596

 9 رياضيات

 32 علوم تجريبية

 اإلجازة األساسية 

 في علوم وتكنولوجيات 
 واالتصاالت المعلومات

 سنوات )أمد( 3
 

T=FG 

 المعهد العالي لإلعالمية 

 والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير

30605 
 

 إلكتروني  وإعالمية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المدرسة الوطنية  لإللكترونيك 

 واالتصاالت بصفاقس

 جامعة صفاقس
 اإللكتروني  واالتصاالت 40605

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 جامعة قابس
 اإللكروني  واالتصاالت 50605

 15 رياضيات

 15 تجريبيةعلوم 

 12 العلوم التقنية

 3 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية

 و الملتيميديا بقابس

 جامعة قابس

 اإللكروني  واالتصاالت 51605

 2 رياضيات

 2 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية
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 العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة األساسية 

 في علوم وتكنولوجيات 
 واالتصاالت المعلومات

 سنوات )أمد( 3
 

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقفصة

 جامعة قفصة

 اإللكتروني  واالتصاالت 60605

 6 رياضيات

 4 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 8 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

70605 

 
 

 وإعالميةإلكتروني  

 9 رياضيات

 9 علوم تجريبية

 2 العلوم التقنية

 4 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

 االتصاالتاالعالمية وفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية واالتصال 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

 إعالمية واالتصاالت 10606

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الجغرفة الرقمية

 واألرض والمحيط
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

10165 
 

 الجغرفة الرقمية واألرض والمحيط

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60165 

 

 مخاطر وبيئة

 موارد جيولوجية 

 رسم خرائط وتهيئة

 7 رياضيات

 2 علوم تجريبية

 13 العلوم التقنية

 7 علوم اإلعالمية

 التطبيقية اإلجازة

 في البيولوجيا  

 والتجريبية التحليلية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس 

 جامعة تونس المنار

10508 

 
 بيولوجيا تحليلية وجودة 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت

 جامعة منوبة
11508 

 0 رياضيات بيولوجيا تحليلية وجودة

 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 بيولوجيا تحليلية وجودة 50508

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 بيولوجيا تحليلية وجودة  60508

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإلنشاء والتعمير
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران 

 والبنيان

 جامعة قرطاج

10244 

 

 

 التعمير العملياتي

 0 رياضيات

 0 العلوم التقنية

 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية 

 في جيولوجيا األشغال الكبرى
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم بصفاقس

 صفاقسجامعة 
40847 

 أشغال مائية

 أشغال عامة

 المواد اإلنشائية والمقاطع

 3 رياضيات

 22 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 مقاطع وحجارة صناعية 50847

 7 رياضيات

 27 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الموارد الجيولوجية والمحيط
 سنوات) أمـد ( 3

T=FG 

 العلوم ببنزرتكلية 

 جامعة قرطاج
20841 

 

 جيولوجيا الخزانات
 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40841 

 جيولوجيا المحيط

 موارد جيولوجية

 جيولوجيا الخزانات

 3 رياضيات

 13 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60841 

 جيولوجيا المحيط
 موارد جيولوجية

 جيولوجيا الخزانات 

 7 رياضيات

 28 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية

 في الفيزياء
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20551 

 

 المواد 

 0 رياضيات

 3 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30551 

 والقياسات الفيزيائية األدواتية
 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالمهدية

 جامعة المنستير

31551 

 

 

  فيزياء المواد

 6 رياضيات

 10 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسةالمدرسة العليا 

 جامعة سوسة
32551 

 
 المواد 

 3 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية
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 العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 التطبيقيةاإلجازة 

 في الفيزياء
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40551 

 للطاقة األدواتية

 األدواتية لاللكتروني 

 11 رياضيات

 17 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

 41551 جامعة صفاقس

 

 للطاقة األدواتية

 8 رياضيات

 9 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50551 

 

 األدواتية
 10 رياضيات

 14 علوم تجريبية

 2 العلوم التقنية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الرياضيات
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 الرياضيات المالية 40552

 27 رياضيات

 6 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الكيمياء
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

 الكيمياء الدقيقة 10595

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
 الكيمياء الصناعية 20595

 الكيمياء الدقيقة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30595 

 ومعالجة المياهتحليل 

 التحليل الفيزيوكيميائي

 كيةستالبالالمواد كيمياء 
 الكيمياء الدقيقة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40595 

 مواد التجميل والروائح والعطورات

 المواد البالستيكية
 معالجة المعادن ومراقبتها

 الخزف والبلور

 4 رياضيات

 2 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 الكيمياء الصناعية 50595

 رسكلة وتثمين النفايات 

 7 رياضيات

 24 علوم تجريبية

 2 العلوم التقنية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقابس

 جامعة قابس

 الكيمياء الصناعية واألساليو 51595

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60595 

 

 الخزف والبلور
 الكيمياء الصناعية

 7 رياضيات

 22 علوم تجريبية

 2 العلوم التقنية

التصرف في اإلجازة التطبيقية في 

 تكنولوجيات المعلومات واالتصال
 (أمد )سنوات 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 في المواصالت بتونس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
10360 

التصرف في تكنولوجيات المعلومات 
 واالتصال

 0 رياضيات

 0 اقتصاد وتصرف

 0 علوم اإلعالمية 

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 

 

 لإلعالمية بتونسالمعهد العالي 

 جامعة تونس المنار
10261 

 

 
 النظم اإلعالمـية والبرمجيات

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بماطر

 جامعة قرطاج

 النظم اإلعالمـية والبرمجيات 20261

 0 رياضيات

 6 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 لإلعالميةالمعهد العالي 

 و تقنيات االتصال بحمام سوسة

 جامعة سوسة

30261 

 

 
 تكنولوجيات الملتميديا والواب

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية 

 والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير

31261 

 

 
 النظم اإلعالمـية والبرمجيات

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

 جامعة المنستير
32261 

 

 
 النظم اإلعالمـية والبرمجيات

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية
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 العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 

 والملتميديا بصفاقس لإلعالميةالمعهد العالي 

 جامعة صفاقس
40261 

 
 تكنولوجيات الملتميديا والواب

 تكنولوجيات اإلعالمية والملتميديا 

 10 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية

 والملتيميديا بقابس 

 جامعة قابس

 تكنولوجيات الملتميديا والواب 50261

 6 رياضيات

 9 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 جامعة قابس
 تكنولوجيات الملتميديا والواب 51261

 11 رياضيات

 17 علوم تجريبية

 7 العلوم التقنية

 29 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
61261 

 
 

 النظم اإلعالمـية والبرمجيات

 4 رياضيات

 8 علوم تجريبية

 3 العلوم التقنية

 17 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان
70261 

 

 

 التكنولوجيا الرقمية للصوت والصورة      

 5 رياضيات

 8 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 4 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جامعة  جندوبة
80261 

 
 

 تكنولوجيات الملتميديا والواب

 4 رياضيات

 5 علوم تجريبية

 3 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بباجة

 جامعة جندوبة
82261 

 
 

 تكنولوجيات الملتميديا والواب

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 اإلعالميةت في تكنولوجيا
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
10566 

 
 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 صيانة المنظومات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات
 األنظمة المحمولة والجوالة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 اإلعالمية علوم

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
11566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 األنظمة المحمولة والجوالة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 اإلعالميةعلوم 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
20566 

 
 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 للدراسات التكنولوجية بزغوان العاليالمعهد 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
21566 

 
 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 الملتيميديا وتطوير الواب

 0 رياضيات

 8 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 التكنولوجية ببنزرتالمعهد العالي للدراسات 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
22566 

 
 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 بقليبيةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
23566 

 

 

 تطوير أنظمة المعلومات

 الملتيميديا وتطوير الواب

 

 0 رياضيات

 10 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 بسوسة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
30566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الملتيميديا وتطوير الواب

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 للدراسات التكنولوجية بالمهديةالمعهد العالي 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
31566 

 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 الملتيميديا وتطوير الواب

 0 رياضيات

 7 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية
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 العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية 

 اإلعالميةت في تكنولوجيا
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
40566 

 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 0 رياضيات

 6 علوم تجريبية

 5 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
50566 

 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الملتيميديا وتطوير الواب

 تطوير أنظمة المعلومات

 2 رياضيات

 14 علوم تجريبية

 6 اقتصاد وتصرف

 11 العلوم التقنية

 22 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
51566 

 

 اإلعالمية المنظومات صيانة

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 الملتيميديا وتطوير الواب

 8 رياضيات

 23 علوم تجريبية

 12 اقتصاد وتصرف

 4 العلوم التقنية

 61 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين

 التكنولوجيةإ.ع. للدراسات 
52566 

 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 4 رياضيات

 15 علوم تجريبية

 6 اقتصاد وتصرف

 2 العلوم التقنية

 36 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
53566 

 المعلومات تطوير أنظمة

 اإلعالمية المنظومات صيانة

 13 رياضيات

 33 علوم تجريبية

 17 اقتصاد وتصرف

 9 العلوم التقنية

 89 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
60566 

 

 تطوير أنظمة المعلومات

 اإلعالميةالشبكات والخدمات 

 اإلعالمية المنظومات صيانة

 4 رياضيات

 15 علوم تجريبية

 9 اقتصاد وتصرف

 4 العلوم التقنية

 39 علوم اإلعالمية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي 

 بوزيد

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

61566 

 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 وتطوير الوابالملتيميديا 

 8 رياضيات

 24 علوم تجريبية

 5 اقتصاد وتصرف

 3 العلوم التقنية

 61 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
62566 

 

 الملتيميديا وتطوير الواب

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 المعلوماتتطوير أنظمة 

 

 13 رياضيات

 32 علوم تجريبية

 15 اقتصاد وتصرف

 8 العلوم التقنية

 84 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقفصة

 جامعة قفصة

63566 
 األنظمة المحمولة والجوالة

 

 3 رياضيات

 6 علوم تجريبية

 3 اقتصاد وتصرف

 2 العلوم التقنية

 16 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
70566 

 

 تطوير أنظمة المعلومات

 الملتيميديا وتطوير الواب

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 

 7 رياضيات

 20 علوم تجريبية

 12 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 12 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
71566 

 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 الملتيميديا وتطوير الواب

 تطوير أنظمة المعلومات

 12 رياضيات

 32 علوم تجريبية

 14 اقتصاد وتصرف

 7 العلوم التقنية

 73 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
80566 

 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 

 6 رياضيات

 19 علوم تجريبية

 12 اقتصاد وتصرف

 2 العلوم التقنية

 5 علوم اإلعالمية
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 العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية 

 اإلعالمية في تكنولوجيا
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
81566 

 
 تطوير أنظمة المعلومات

 المحمولة والجوالة ةنظماأل

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 5 رياضيات

 13 علوم تجريبية

 5 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 العالي للدراسات التكنولوجية بباجةالمعهد 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
82566 

 

 المحمولة والجوالة ةنظماأل
 الملتيمديا وتطوير الواب

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية
 

 3 رياضيات

 10 علوم تجريبية

 2 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 اإلعالميةعلوم 

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
83566 

 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 اإلعالمية والخدمات الشبكات

 تطوير أنظمة المعلومات

 6 رياضيات

 13 علوم تجريبية

 9 اقتصاد وتصرف

 3 العلوم التقنية

 0 اإلعالميةعلوم 

 اإلجازة التطبيقية 

 القرارفي إعالمية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة تونس
 إعالمية القرار 10578

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في إعالمية التصرف
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المدرسة العليا للعلوم االقتصادية 

 والتجارية بتونس

 جامعة تونس

11579 

 

 

 اإلعالمية إلدارة األعمال

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي بمنوبة 

 جامعة منوبة
13579 

 

 

 التجارة اإللكترونية 
 تكنولوجيات نظم المعلومات

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 علوم اإلعالمية

 والتصرف بنابل االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة قرطاج
20579 

 

 

 التجارة اإللكترونية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 علوم اإلعالمية

 العالى للتصرف بسوسة المعهد

 جامعة سوسة
30579 

 

 

 أنظمة المعلومات تقنيات

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 اقتصاد وتصرف

 0 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس

 

40579 

 
 

 التجارة اإللكترونية

 5 رياضيات

 15 علوم تجريبية

 2 اقتصاد وتصرف

 21 علوم اإلعالمية

 بصفاقس األعمال إلدارةالمعهد العالي 

 جامعة صفاقس
41579 

 

 اإلعالمية إلدارة األعمال 
 الخدمات عبر الواب 

 14 رياضيات

 14 علوم تجريبية

 26 اقتصاد وتصرف

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
42579 

 
 

اإلعالمية المطبقة في التصرف 
 الصناعي

 6 رياضيات

 7 علوم تجريبية

 15 اقتصاد وتصرف

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
50579 

 
 أنظمة المعلومات  تقنيات

 التجارة اإللكترونية

 17 رياضيات

 14 علوم تجريبية

 32 وتصرفاقتصاد 

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
70579 

 

 
 الخدمات عبر الواب

 6 رياضيات

 6 علوم تجريبية

 9 اقتصاد وتصرف

 0 علوم اإلعالمية

  

يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير  2014مجموع نقاط آخر موجه لسنة   
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 العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإلعالمية الصناعية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 لإلعالمية بتونسالمعهد العالي 

 جامعة تونس المنار
10585 

 
 

 النظم المحمولة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية واالتصال 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

11585 
 األنظمة واآللية

 النظم المحمولة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بماطر 

 جامعة قرطاج

20585 

 

 

 صيانة النظم اإلعالمية

 2 رياضيات

 2 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بسوسة 

 جامعة سوسة

30585 

 

 

 واألوتوماتيزماتالنظم 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية 

 والملتيميديا بقابس

 جامعة قابس

 نظم االتصال والملتميديا الصناعية 50585

 12 رياضيات

 8 علوم تجريبية

 4 العلوم التقنية

 10 اإلعالميةعلوم 

 المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 جامعة قابس
51585 

 

 النظم المحمولة 

 15 رياضيات

 13 علوم تجريبية

 20 العلوم التقنية

 16 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 و التكنولوجيا بقفصة

 جامعة قفصة

 صيانة النظم اإلعالمية 60585

 9 رياضيات

 7 علوم تجريبية

 11 العلوم التقنية

 6 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالقصرين

 جامعة القيروان

70585 
 

 النظم المحمولة 

 

 9 رياضيات

 7 علوم تجريبية

 12 العلوم التقنية

 8 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 واتصاالتشبكات االعالمية في 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية واالتصال 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

 إعالمية شبكات واتصاالت 10586

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الشبكات اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 لإلعالمية بتونسالمعهد العالي 

 جامعة تونس المنار
10587 

 

 

 إدارة الشبكات والخدمات

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20587 

 
 

 تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

 جامعة المنستير
30587 

 

 
 إدارة الشبكات والخدمات

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

وتقنيات االتصال بحمام  لإلعالميةالمعهد العالي 

 سوسة

 جامعة سوسة

31587 

 

 
 تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
41587 

 

 

 تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية
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 العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية 

 في الشبكات اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50587 

 
 

 إدارة  الشبكات والخدمات

 6 رياضيات

 6 علوم تجريبية

 6 العلوم التقنية

 11 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بقفصة

 جامعة قفصة

60587 

 
 

 تكنولوجيات اإلعالمية واالتصاالت

 5 رياضيات

 5 علوم تجريبية

 7 العلوم التقنية

 19 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
70587 

 
 

 تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية

 4 رياضيات

 3 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

التطبيقية واإلعالمية المعهد العالي للرياضيات 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

71587 

 
 

 الشبكات واالتصاالت تتكنولوجيا

 7 رياضيات

 6 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جامعة جندوبة
80587 

 
 

 تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية

 6 رياضيات

 5 علوم تجريبية

 2 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الهندسـة المدنية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
10568 

 

 البناء
 األشغال العمومية

 قيادة الحضائر

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران 

 والبنيان

 جامعة قرطاج

11568 

 المياه والبيئة
 اإلنشاءات المعدنية
 الدراسات المعمارية
 الجسور والطرقات

 البناءات الذكية

 التصرف ومتابعة مشاريع البناء

 0 رياضيات

 0 تجريبيةعلوم 

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
20568 

 والجغرفة الرقمية التوبوغرافيا
 البناء

 األشغال العمومية

 قيادة الحضائر

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بسوسة

 جامعة سوسة

30568 

 

 
 ميكاني  المواد والهياكل

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
40568 

 

 البناء
 األشغال العمومية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50568 

 البناء

 األشغال العمومية 

 التبوغرافيا
 

 8 رياضيات

 7 علوم تجريبية

 48 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

51568 

 

 بناءات وتجهيزات تقنية
 أشغال عمومية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 بقفصة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
60568 

 البناء

 األشغال العمومية
 قيادة الحضائر

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 44 العلوم التقنية

 9 علوم اإلعالمية

 بتوزرالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
61568 

 

 البناء
 العموميةألشغال ا        

 التبوغرافيا  والجغرفة الرقمية

 12 رياضيات

 4 علوم تجريبية

 71 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 للدراسات التكنولوجية بسليانة العاليالمعهد 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
80568 

 

 البناء
 األشغال العمومية  

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية
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 العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية 

 في علوم وتقنيات المياه
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 وتقنيات المياه بقابسالمعهد العالي لعلوم 

 جامعة قابس
 تثمين الموارد المائية 50615

 6 رياضيات

 19 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في تقنيات التنقيب
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس

 جامعة قابس
 التنقيو 50616

 8 رياضيات

 10 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 اإلجازة التطبيقية 

 في هندسة األساليب
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت 

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
20597 

 

 األساليو الغذائية
 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان 

 التكنولوجية()إ.ع.للدراسات 
 األساليو الغذائية 21597

 األساليو الكيميائية

 7 رياضيات

 0 علوم تجريبية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقلبية 

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
 األساليو الغذائية 22597

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

هالل المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر 

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
30597 

 

 األساليو الكيميائية

 

 2 رياضيات

 28 علوم تجريبية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس 

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
 أساليو الصناعات الغذائية 40597

 األساليو الكيميائية

 4 رياضيات

 2 علوم تجريبية

 العالي للدراسات التكنولوجية بقابسالمعهد 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50597 

 

 األساليو الكيميائية

 

 7 رياضيات

 37 علوم تجريبية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
51597 

 

 األساليو الغذائية

 

 8 رياضيات

 31 علوم تجريبية

العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي المعهد 

 بوزيد) إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
60597 

 

 األساليو الغذائية
 18 رياضيات

 71 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
 سنوات )أمد( 3

T=FG 
 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 التكنولوجيةإ.ع.للدراسات 
10570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 صناعة البالستي 
 الطاقية

 الميكاتروني 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
20570 

 والصناعة الميكانيكيةالبناء 

 الصيانة الصناعية

 الطاقية     

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 ببنزرتالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
22570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
30570 

 

 البناء والصناعة الميكانيكية
 الصيانة الصناعية

 صناعة البالستي 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 قصر هاللبالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
31570 

 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 بالمهديةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
32570 

 

 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

 تصميم وتصنيع 33570

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
40570 

 البناء والصناعة الميكانيكية
 البناء المعدني

 الصيانة الصناعية

 الطاقية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50570 

 البناء والصناعة الميكانيكية
 الصيانة الصناعية

 البناءات الحديدية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية
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 العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 إلجازة التطبيقية ا

 في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

 التكنولوجيةإ.ع.للدراسات 
51570 

 الصيانة الصناعية
 الميكاتروني 

 7 رياضيات

 2 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
52570 

 الصيانة الصناعية
 البناء والصناعة الميكانيكية

 5 رياضيات

 5 علوم تجريبية

 91 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
53570 

 

 الصيانة الصناعية
 الطاقية

 8 رياضيات

 8 علوم تجريبية

 157 العلوم التقنية

 3 علوم اإلعالمية

 للدراسات التكنولوجية بمدنينالمعهد العالي 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
 الصيانة الصناعية 54570

 4 رياضيات

 4 علوم تجريبية

 69 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
55570 

 
 

 الهياكل المعدنية والتعدين

 3 رياضيات

 3 تجريبية علوم

 5 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
60570 

 

 البناء والصناعة الميكانيكية
 الطاقية

 2 رياضيات

 4 علوم تجريبية

 51 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 للدراسات التكنولوجية بتوزر المعهد العالي

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
61570 

 

 الصيانة الصناعية
 الميكاتروني 

 الطاقية

 5 رياضيات

 5 علوم تجريبية

 79 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
62570 

 

 الصيانة الصناعية
 

 5 رياضيات

 5 علوم تجريبية

 75 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
70570 

 

 البناء والصناعة الميكانيكية
 الصيانة الصناعية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
71570 

 البناء والصناعة الميكانيكية
 الصيانة الصناعية

 5 رياضيات

 5 علوم تجريبية

 87 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 للعلوم التطبيقيةالمعهد العالي 

 والتكنولوجيا بالقيروان 

 جامعة القيروان

72570 
 

الميكانـيـ  واإلنتاجية واإلعالمية 
 الصناعية

 3 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
80570 

 
 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 البناء المعدني

 2 رياضيات

 4 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 للدراسات التكنولوجية بسليانة العاليالمعهد 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
81570 

 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية

 4 رياضيات

 4 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 للدراسات التكنولوجية بجندوبة العاليالمعهد 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
82570 

 
 الصيانة الصناعية

 تكنولوجيات الخشو

 البناء والصناعة الميكانيكية

 2 رياضيات

 2 علوم تجريبية

 19 التقنيةالعلوم 

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
83570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 تكنولوجيات الخشو
 الميكاتروني 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية
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 العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية 

 في الهندسـة الكهـربـائـيــة
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 التكنولوجيةإ.ع.للدراسات 
10571 

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 صيانة المنظومات الكهربائية

 السالمة والمراقبة الصناعية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 التكنولوجيةإ.ع.للدراسات 
20571 

 الكهرباء الصناعية

 اإللكتروني  الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 بنزرتالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ب

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
21571 

 الكهرباء الصناعية

 اإللكتروني  الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
30571 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 السالمة والمراقبة الصناعية

 الكهرباء الصناعية

 االلكتروني  الصناعي

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
31571 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 الكهرباء الصناعية

 اإللكتروني  الصناعي

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50571 

 

 الكهرباء الصناعية 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 0 رياضيات

 2 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 2 اإلعالمية علوم

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
51571 

 
 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 5 رياضيات

 9 علوم تجريبية

 84 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
52571 

 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 اإللكتروني  الصناعي

 

 5 رياضيات

 11 علوم تجريبية

 53 العلوم التقنية

 3 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
60571 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 الكهرباء الصناعية

 اإللكتروني  الصناعي

 2 رياضيات

 7 علوم تجريبية

 41 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
61571 

 
 اآللية واإلعالمية الصناعية

 الكهرباء الصناعية

 5 رياضيات

 10 علوم تجريبية

 88 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
62571 

 

 الكهرباء الصناعية
 اإللكتروني  الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 

 4 رياضيات

 7 علوم تجريبية

 78 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
70571 

 

 اإللكتروني  الصناعي

 الكهرباء الصناعية
 اآللية واإلعالمية الصناعية

 

 0 رياضيات

 9 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 للدراسات التكنولوجية بالقصرينالمعهد العالي 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
71571 

 

 الكهرباء الصناعية

 اإللكتروني  الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 

 3 رياضيات

 7 علوم تجريبية

 72 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
80571 

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 الكهربائية المنظوماتصيانة 

 0 رياضيات

 4 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 بجندوبةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
81571 

 

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 اإللكتروني  الصناعي

 

 0 رياضيات

 3 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية
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 العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية 

 في الهندسـة الكهـربـائـيــة
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بسليانةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
82571 

 

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 2 رياضيات

 3 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 بالكافالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
83571 

 

 الكهرباء الصناعية

 الكهربائية المنظوماتصيانة 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 هندسة البحريةفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بقليبيةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
 كاني  البحرييالكهروم 20572

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في علوم وتكنولوجيات 

 المعلومات واالتصاالت
 )أمد(سنوات  3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 في المواصالت بتونس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

10573 

 

 شبكات وخدمات االتصاالت

 سالمة الشبكات

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بماطر 

 جامعة قرطاج

20573 

 

 

 الشبكات واالتصاالت

 0 رياضيات

 2 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم ببنزرت

 21573 جامعة قرطاج

 

 

 األنظمة المحمولة واالتصاالت

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 و تقنيات االتصال  لإلعالميةالمعهد العالي 

 بحمام سوسة

 جامعة سوسة

30573 
 

 تكنولوجيات االتصاالت

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
 اإلعالمية واإللكتروني  32573

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 و التكنولوجيا بالمهدية

 جامعة المنستير

31573 

 

 اإللكتروني  واالتصاالت

 االعالمية و اإللكتروني 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير
 تكنولوجيا االلكتروني  واالتصاالت 33573

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 بقابسالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50573 

 شبكات وخدمات االتصاالت

 نظم االتصال وتقنيات النفاذ

 3 رياضيات

 3 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
 تكنولوجيا االلكتروني  واالتصاالت 60573

 17 رياضيات

 18 علوم تجريبية

 11 العلوم التقنية

 13 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالقصرين

 جامعة القيروان

70573 
 االتصاالت

 علوم وتكنولوجيات المعلومات

 10 رياضيات

 9 علوم تجريبية

 4 العلوم التقنية

 3 اإلعالميةعلوم 
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 العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية في هندسة النسيج
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 قصر هاللبالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
30574 

 صناعات النسيج

 صناعات المالبس

 ennoblissementصناعات التجويد 

 11 رياضيات

 8 علوم تجريبية

 17 العلوم التقنية

 اإلجازة التطبيقية 

 في تقنيات اللف
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 العلوم بصفاقسكلية 

 جامعة صفاقس
40575 

 

 تقنيات اللف

 2 رياضيات

 6 علوم تجريبية

 3 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 ةاللوجستيتكنولوجيات النقل وفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للنقل و خدمات اإلتصال بسوسة

 جامعة سوسة
30580 

 

 األنظمة اللوجيستية والنقل 

 صيانة أنظمة النقل

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

تكنولوجيا اإلجازة التطبيقية في 

 اإللكترونيك واالتصال
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر

 جامعة قرطاج
20630 

 

 

 السالمة اإللكترونية

 اإللكتروني  المحمول

 4 رياضيات

 2 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 ةهندسة اللوجستيالفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال بسوسة

 جامعة سوسة
30672 

 

 التوزيعلوجستية 

 اللوجستية الصناعية

 لوجستية العمليات الدولية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
40672 

 
 

 اللوجستية الصناعية

 16 رياضيات

 4 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 9 علوم اإلعالمية

  اقتصاداإلجازة التطبيقية في 

 ةاللوجستيالنقل و
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال بسوسة

 جامعة سوسة
30673 

 

 

 تخطيط النقل والتنمية الجهوية

 النقل البحري والتصرف في الموانئ

 النقل والتجارة الدولية

 0 رياضيات

 0 تجريبيةعلوم 

 0 اقتصاد وتصرف

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الطاقية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

10603 
 

 الطاقية والبيئة

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 التقنيةالعلوم 

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20603 

 

 الطاقية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بسوسة 

 جامعة سوسة

30603 
 

 التدفئة والتكييف

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
31603 

 

 الطاقية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

 جامعة قفصة
60603 

 الطاقية 

 صيانة األنظمة الطاقية 

 الطاقة المتجددة والمحيط

 استغالل الحقول النفطيةاستكشاف و 

 57 رياضيات

 65 علوم تجريبية

 30 العلوم التقنية

 اإلجازة التطبيقية 

 والكهروتقنية واآللية في اإللكترونيك
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20629 

 

 

 أنظمة إلكترونية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 التقنيةالعلوم 

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بماطر 

 جامعة قرطاج

21629 

 

 إلكتروني  األنظمة الصناعية

 الكتروني  السيارات
 آلية وأنظمة صناعية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 
  الجامعي التوجيه موقع على  2014و 2013و 2012 لدورة موجه آلخر النقاط مجموع على اإلطالع يمكن

ما شعبة على للحصول حظوظك تقييم علىيساعدك  تقريبي كمؤشر  
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 العلوم األساسية والدراسات التكنولوجية   5

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية 

 والكهروتقنية واآللية في اإللكترونيك
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بسوسة 

 جامعة سوسة

30629 
 

 كهروتقنية وإلكتروني  صناعي
 عالمية صناعيةاإللكتروني  واإل

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
31629 

 

 

 الصناعية واإلعالمية اإللكتروني 

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40629 

 اإللكتروني  الصناعي
 عالمية صناعيةاإللكتروني  واإل

 0 رياضيات

 2 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
41629 

والكهروتقنية واآللية   اإللكتروني 

 عالمية صناعيةاإللكتروني  واإل

 0 رياضيات

 7 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
50629 

 

 التحكم في األساليو الصناعية

 اإللكتروني  الصناعي

 14 رياضيات

 8 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 6 علوم اإلعالمية

 العلوم بقابسكلية 

 جامعة قابس
 عالمية صناعيةاإللكتروني  واإل 51629

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بقفصة 

 جامعة قفصة

60629 

 
 

 آلية وأنظمة صناعية

 7 رياضيات

 3 علوم تجريبية

 12 العلوم التقنية

 4 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقيروان

 جامعة القيروان
70629 

والكهروتقنية  اإللكتروني التطبيقية في 

 واآللية

 11 رياضيات

 4 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 5 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإللكتروميكانيك
 سنوات )أمد( 3

 
T=FG 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

 ميكاتروني  صناعية 30671

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
40671 

 
 

 الصيانة الصناعية

 0 رياضيات

 2 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
50671 

 

 

 الصيانة الصناعية

 13 رياضيات

 11 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 2 اإلعالميةعلوم 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

51671 
 ميكاني  وإلكتروني  األنظمة اآللية

 ميكاني  وإنتاجية

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بقفصة 

 جامعة قفصة

 صيانة اآلالت الثقيلة 60671

 6 رياضيات

 6 علوم تجريبية

 0 العلوم التقنية

 4 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 الصيانة الصناعية 61671

 8 رياضيات

 4 علوم تجريبية

 11 العلوم التقنية

 2 اإلعالميةعلوم 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

 ميكاتروني  صناعية 70671

 8 رياضيات

 6 علوم تجريبية

 7 العلوم التقنية

 2 علوم اإلعالمية

  

 

 
يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير  2014مجموع نقاط آخر موجه لسنة   
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 فالحية وبيوتكنولوجيا وبيئةعلوم  8

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 الباكالوريا
طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة التطبيقية 

 في علوم وتقنيات الغابات
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 معهد الغابات والمراعي بطبرقة

 جامعة جندوبة
80843 

 

 علوم وتقنيات الغابات

 الموارد الغابيةتثمين 

 السياحة و البيئة

 

 23 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في تقنيات اإلنتاج الفالحي
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 المدرسة العليا للفالحة بالكاف

 جامعة جندوبة
80844 

 

 تقنيات اإلنتاج الفالحي

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية في البستنة
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

 جامعة سوسة  

(◙) 

 البستنة 30845

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في تهيئة الفضاءات 
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

 جامعة سوسة  

(◙) 

 تهيئة الفضاءات 30853

 6 رياضيات 

 0 علوم تجريبية 

 0 باكالوريات  أخرى 

اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيا الصيد 

 البحري وتربية األحياء المائية
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

المعهد العالي للصيد البحري وتربية األحياء 

 المائية ببنزرت

 جامعة قرطاج

20846 
 تربية األحياء المائية الصيد البحري و

 التبريد و تثمين المنتوجات المائية     

 

 6 رياضيات

 21 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الصناعات واألساليب الغذائية
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس

 قرطاج جامعة
 الصناعات واألساليو الغذائية 10840

 0 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الصناعات الغذائية والتغذية
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
 الصناعات الغذائية 60848

 6 رياضيات

 43 علوم تجريبية

اإلجازة التطبيقية في اإلنتاج الحيواني 

 العلفيةوالموارد 
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 المدرسة العليا للفالحة بماطر

 جامعة قرطاج
 9 علوم تجريبية اإلنتاج الحيواني والموارد العلفية 20849

 اإلجازة التطبيقية 

 في البيوتكنولوجيا 
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

 المعهد العالي للبيولوجيا  التطبيقية بمدنين  

 جامعة قابس
 حفظ الصحةو جودة األغذيةمراقبة  50546

 12 رياضيات

 16 علوم تجريبية 

  التطبيقية اإلجازة
 المحيط حماية في
 سنوات )أمد( 3

T = FG 

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية 

 بتونس 

 جامعة تونس المنار

11600 
 التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها

 معالجة النفايات وتثمينها

 8 رياضيات

 0 علوم تجريبية

 المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة 

 ببرج السدرية

 قرطاج  جامع
12600 

 معالجة النفايات وتثمينها

 تكنولوجيا المحيط

 7 رياضيات

 22 علوم تجريبية

 كلية العلوم ببنزرت
 جامعة قرطاج

 المراقبة البيولوجية في األوساط المائية 20600
 2 رياضيات

 12 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس
 معالجة النفايات وتثمينها 40600

 4 رياضيات

 20 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين
 جامعة قابس

50600 
 التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها

 المحيطتكنولوجيا 

 14 رياضيات

 58 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقفصة
 جامعة قفصة

60600 
 التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها

 

 6 رياضيات

 29 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
 جامعة جندوبة

80600 
 التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها

 

 4 رياضيات

 17 علوم تجريبية

  

 

 ال يتمتع الطلبة الذكور الموجهون للمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم بالسكن الجامعي  (◙)  
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  قائمة الشعب التي يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي  -  5

 الشعب الرمز الشعب الرمز
 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة العربية 101 اإلجازة األساسية في الفيزياء والكيمياء 502

 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 102 اإلجازة األساسية في الفيزياء 503

 اإلجازة األساسية في اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 103 اإلجازة األساسية في الرياضيات 507

 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 104 والتجريبيةاإلجازة التطبيقية في البيولوجيا التحليلية  508

 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة اإليطالية 105 األحياءاإلجازة األساسية في علوم  509

 األساسية في اللغة واآلداب والحضارة األلمانيةاإلجازة  106 اإلجازة األساسية في علوم األرض 510

 روبولوجيا االجتماعية والثقافيةتاإلجازة األساسية في االن 118 الحياة والمحيطاإلجازة األساسية في علوم  512

 اإلجازة األساسية في عـلــم االجتماع 120 األرضالحياة واإلجازة األساسية في علوم  513

 اإلجازة األساسية في الفـلســفــة 122 في علوم اإلعالميةاإلجازة األساسية  523

 اإلجازة األساسية في التاريخ 123 اإلجازة األساسية في اإللكتروني  والكهروتقنية واآللية 525

 اإلجازة األساسية في الجغرافيا 124 اإلجازة األساسية في الهندسة الميكانيكية 530

 اإلجازة التطبيقية في الفرنسية 148 البيوتكنولوجيااإلجازة التطبيقية في  546

 اإلجازة التطبيقية في اإلنقليزية 149 اإلجازة التطبيقية في الفيزياء 551

 اإلجازة التطبيقية في اإلسبانية  154 اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيا اإلعالمية 566

 التطبيقية في اإليطالية اإلجازة 155 اإلجازة التطبيقية في الهندسـة المدنية 568

 اإلجازة التطبيقية في األلمانية 156 اإلجازة التطبيقية في الهندسـة الميكانـيـكـيـة 570

 حفظ الممتلكات الثقافية وترميمهااإلجازة التطبيقية في  161 اإلجازة التطبيقية في الهندسـة الكهـربـائـيــة 571

 اإلجازة التطبيقية في عـلــم االجتماع 163 وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاإلجازة التطبيقية في علوم  573

 واألرض والمحيط اإلجازة التطبيقية في الجغرفة الرقمية 165 اإلجازة التطبيقية في إعالمية التصرف 579

 اإلجازة التطبيقية في  اآلثار 167 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية الصناعية 585

 اإلجازة التطبيقية في الجـغــرافـيا 168 اإلجازة التطبيقية في الشبكات اإلعالمية 587

 اإلجازة التطبيقية في التراث  170 اإلجازة التطبيقية في الكيمياء 595

 اإلجازة األساسية في الموسيقى و العلوم الموسيقية  201 اإلجازة التطبيقية في هندسة األساليو 597

 اإلجازة األساسية في الفنون التشكيلية 202 حماية المحيطاإلجازة التطبيقية في  600

 اإلجازة األساسية في التصميم 207 اإلجازة التطبيقية في الطاقية 603

 اإلجازة التطبيقية في التصميم 241 اإلجازة األساسية في علوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 605

 اإلجازة التطبيقية في الفنون التشكيلية 249 التطبيقية في اإللكتروني  والكهروتقنية واآلليةاإلجازة  629

 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية 261 اإلجازة التطبيقية في اإللكتروميكاني  671

 اإلجازة األساسية في القانون 301 اإلجازة التطبيقية في الهندسة اللوجستية 672

 اإلجازة األساسية في إعالمية التـصـرف 311 التطبيقية في الـتـبـنـيـج واإلنعاشاإلجازة  740

 اإلجازة األساسية في االقتصاد 312 اإلجازة التطبيقية في التصوير الطبي والمداواة باألشعة 741

 اإلجازة األساسية في التصرف 318 اإلجازة التطبيقية في البيولوجيا الطبية 743

 اإلجازة التطبيقية في القانون 341 التطبيقية في العالج الطبيعياإلجازة  744

 اإلجازة التطبيقية في التصرف 366 اإلجازة التطبيقية في األدواتية الجراحية 750

 اإلجازة التطبيقية في االقتصاد  386 اإلجازة التطبيقية في الرعـايـة الصحية لألطفال 754

 اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال 391 الهندسة البيوطبيةاإلجازة التطبيقية في  759

 اإلجازة التطبيقية في التسويق 392 اإلجازة التطبيقية في علوم التمريض)ذكور( 797

 المالية االسالميةاإلجازة التطبيقية في  393 اإلجازة التطبيقية  في علوم التمريض )إناث( 797

 اإلجازة التطبيقية في التنشيط السياحي  440 الـتــولـيـــداإلجازة التطبيقية في  799

 اإلجازة األساسية في التربية البدنية   450 اإلجازة التطبيقية في الموارد الجيولوجية والمحيط 841

 
 

 اإلجازة األساسية في الكيمياء 501
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 قائمة الشعب التي ال يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي   - 4

 الشعبة الرمز الشعبة الرمز
 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة الروسية 107 مرحلة تحضيرية مندمجة )علمية( 519

 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة الصينية 108 فيزياء و إعالمـيـة  -مرحلة تحضيرية مندمجة: رياضيات 520

 اإلجازة التطبيقية في لغة اإلشارات 119 بـيـولوجيا تطبيقية  -كـيـمـيـاء مرحلة تحضيرية مندمجة:  521

 اإلجازة األساسية  في علم النـفـــس 121 علمية((مرحلة تحضيرية  522

 اإلجازة األساسية  في تاريخ الفن 125 تقنية((مرحلة تحضيرية  532

 األساسية  في العلوم اإلسالميةاإلجازة  138 علوم التغذيةاإلجازة التطبيقية في  544

 اإلجازة األساسية في العلوم الشرعية  139 البيوتكنولوجيا الطبيةاإلجازة التطبيقية في  545

 الترجمةاإلجازة التطبيقية في  147 اإلجازة التطبيقية في الصحة والسالمة المهنية 547

 تدريس اللغة االنقليزية في التعليم األساسياإلجازة التطبيقية في  150 اإلجازة التطبيقية في التدخل االجتماعي 548

 اإلجازة التطبيقية في الروسية 153 اإلجازة التطبيقية في الرياضيات 552

 اإلجازة األساسية في مناهج و تقنيات علم اآلثار 162 الهندسة البحريةاإلجازة التطبيقية في  572

 اإلجازة التطبيقية في علم النفس الحركي 164 النسيجاإلجازة التطبيقية في هندسة  574

 اإلجازة التطبيقية في التاريخ والتقنيات السمعية البصرية 169 اإلجازة التطبيقية في تقنيات اللف 575

 اإلجازةالتطبيقية في التراث الثقافي 171 إعالمية القراراإلجازة التطبيقية في  578

 اإلجازة التطبيقية في التراث والتقنيات السمعية البصرية 172 تكنولوجيات النقل واللوجيستي اإلجازة التطبيقية في  580

 اإلجازة التطبيقية في الزخرفة التراثية وتقنياتها 173 اإلجازة األساسية في علوم النقل واللوجستي  582

 إختصاص عربية -آداب ولغات  مرحلة تحضيرية 190 االعالمية شبكات واتصاالتاإلجازة التطبيقية في  586

 إختصاص فرنسية -آداب ولغات  مرحلة تحضيرية 191 في هندسة األساليو اإلجازة األساسية 596

 إختصاص إنقليزية -آداب ولغات  مرحلة تحضيرية 192 األساسية في االعالمية واالتصاالتاإلجازة  606

 انقليزية -عربية  –فرنسية  –لغات وآداب  مرحلة تحضيرية 198 اإلجازة التطبيقية في الصحافة 611

 فلسفة -جغرافيا  –تاريخ  –علوم انسانية  مرحلة تحضيرية 199 اإلجازة التطبيقية في االتصال 612

 اإلجازة األساسية في المسر   و فنون العرض 200 اإلجازة التطبيقية في علوم وتقنيات المياه 615

 الهندسة المعمارية  203 التنقيواإلجازة التطبيقية في تقنيات  616

 الموسيقى واآلداءاإلجازة األساسية في  205 اإلجازة التطبيقية في فيزياء وكيمياء البيئة 620

 اإلجازة األساسية في علوم اإلعالم واالتصال 220 اإلجازة التطبيقية في فنون الملتميديا  622

 المسر   و فنون العرض تقنيات في التطبيقيةاإلجازة  235 واالتصال اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيا االلكتروني  630

 اإلجازة التطبيقية في اإلنشاء والتعمير 244 النقل واللوجستية اقتصاداإلجازة التطبيقية في  673

 إلتقاط الصوت تقنيات في التطبيقيةاإلجازة  246 الطو 700

 في فنون التراث اإلسالمياإلجازة التطبيقية  260 الـصـيــــدلــــة 701

 اإلجازة التطبيقية في السينما والسمعي البصري 265 طـــو األسـنـــان 702

 االقتصاد والمالية االسالميةاإلجازة األساسية في  313 تدريم القدممبحث اإلجازة التطبيقية في  739

 القانون االجتماعياإلجازة التطبيقية في  345 اإلجازة التطبيقية في حفظ الصحة 742

 اإلجازة األساسية في الخدمة االجتماعية 355 تقويم النطقاإلجازة التطبيقية في  745

 اإلجازة التطبيقية في التصرف في تكنولوجيات المعلومات واالتصال 360 اإلجازة التطبيقية في التغذية البشرية 747

 اإلجازة األساسية في علوم المعلومات 361 العالج الوظيفياإلجازة التطبيقية في  751

 اإلجازة التطبيقية في التصرف اإللكتروني في المعلومات و الوثائق 362 اإلجازة التطبيقية في صـنـع بدائل األسـنـان 752

 اإلجازة التطبيقية في التوثيق و علوم المكتبات واألرشيف  363 تركيو واستعمال آلة سمعاإلجازة التطبيقية في  753

 اإلجازة التطبيقية في التصرف في المؤسسات الفالحية 372 اإلجازة التطبيقية  في العالجات العامة للمسنين 758

 باكالوريون أعمال 377 لرعاية الصحية االستعجاليةاإلجازة التطبيقية في  ا 760

 النظم الصناعيةاإلجازة األساسية  في التصرف في  395 بيولوجيا -مرحلة تحضيرية : جيولوجيا  832

 اإلجازة التطبيقية في التنشيط   441 اإلجازة األساسية في علوم المياه 833

 التنشيط السياحي والثقافياإلجازة التطبيقية في  442 الماء والمحيطاإلجازة األساسية في  834

 وتقنيات التنشيط الثقافياإلجازة األساسية  في الوساطة  443 اإلجازة التطبيقية في الصناعات واألساليو الغذائية 840

 التسيير الرياضياإلجازة التطبيقية في  446 اإلجازة التطبيقية في علوم وتقنيات الغابات 843

 التدريو الرياضياإلجازة التطبيقية في  448 اإلجازة التطبيقية في تقنيات اإلنتاج الفالحي  844

 اإلجازة التطبيقية في التنمية واإلدارة السياحية 451 في البـسـتـنةاإلجازة التطبيقية  845

 اإلجازة التطبيقية في اإلدارة وتكنولوجيات الفندقة 453 الصيد البحري وتربية األحياء المائية تكنولوجيااإلجازة التطبيقية في  846

 التطبيقية في تربية الطفلاإلجازة  470 اإلجازة التطبيقية في جيولوجيا األشغال الكبرى 847

 المرافقة التربوية للطفلاإلجازة التطبيقية في  471 اإلجازة التطبيقية في اإلنتاج الحيواني والموارد العلفيــة 849

 اإلجازة التطبيقية في التربية المختصة 473 اإلجازة التطبيقية في تهيئة الفضاءات 853

 اإلجازة األساسية في علوم األرض والكون 511 الغذائية والتغذيةاإلجازة التطبيقية الصناعات  848

 


