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وهو يخّص  2018للتوجيه الجامعي  النهائيةهذا الدليل خاص بالمترشحين للدورة  .1

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

وهو يحتوي على المعطيات المتعلقة بطاقة اإلستيعاب المتبقية أو الثانية األولى 

 لف اإلجازات والشعب.بمخت

أو  لم يشاركواالذين من  النهائيةالدورة ب  المعنييننورد فيما يلي عدد المترشحين  .2

 :أوالثانية لم يتحصلوا على توجيه في الدورة األولى

 

 482 آداب

 736 رياضيات

 1034 علوم تجريبية

 1034 اقتصاد وتصرف

 634 تقنية علوم

 224 علوم اإلعالمية

 33 رياضة

 

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

 .2018الدليل األّول للتوجيه الجامعي لسنة 
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب 

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة األساسية 

 في اللغة واآلداب والحضارة 

 العربية

 سنوات )أمد( 3

 

T=FG+A 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

 جامعة تونس
 لغة واآلداب والحضارة العربيةال 10101

 97.14 0 آداب

 117.43 0 أخرى بكالوريات

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
 جامعة منوبة

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 11101
 91.24 0 آداب

 112.24 0 أخرى بكالوريات

 المعهد العالي للغات بتونس
 جامعة قرطاج 

 واآلداب والحضارة العربيةاللغة  12101
 87.72 0 آداب

 111.11 0 أخرى بكالوريات

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
 جامعة تونس المنار

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 13101
 94.69 0 آداب

 111.84 0 أخرى بكالوريات

 المعهد العالي للغات بنابل
 جامعة قرطاج 

 واآلداب والحضارة العربيةاللغة  20101
 91.89 0 آداب

 98.04 0 أخرى بكالوريات

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 اللغة واآلداب والحضارة العربية 30101

 100.87 0 آداب

 116.65 0 أخرى بكالوريات

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 ة واآلداب والحضارة العربيةاللغ 40101

 92.22 0 آداب

 105.30 0 أخرى بكالوريات

 المعهد العالي للغات بقابس
 جامعة قابس 

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 50101
 99.05 0 آداب

 96.25 0 أخرى بكالوريات

 المعهد العالي للعلوم االنسانية بمدنين

 جامعة قابس
 ب والحضارة العربيةاللغة واآلدا 51101

 90.78 12 آداب

 97.33 0 أخرى بكالوريات

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 
 في االنسانيات بقفصة

 جامعة قفصة
 اللغة واآلداب والحضارة العربية 60101

 94.70 0 آداب

 99.64 2 أخرى بكالوريات

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان
 قيروانجامعة ال

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 70101
 77.27 0 آداب

 105.98 0 أخرى بكالوريات

 اإلجازة األساسية 

 في اللغة واآلداب والحضارة 

 اإلنقليزية
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG + Ang 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

 جامعة تونس
 زيةاللغة واآلداب والحضارة اإلنقلي 10102

 113.91 0 آداب

 91.48 16 اقتصاد وتصرف

 117.65 0 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 11102

 111.70 0 آداب

 83.70 0 اقتصاد وتصرف

 130.22 0 بكالوريات أخرى

 ت بتونسالمعهد العالي للغا

 جامعة قرطاج
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 12102

 119.42 0 آداب

 84.50 0 اقتصاد وتصرف

 135.02 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 13102

 119.17 0 آداب

 104.90 4 فاقتصاد وتصر

 127.72 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بتونس

 جامعة تونس

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 14102

 110.88 0 آداب

 100.03 13 اقتصاد وتصرف

 127.57 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بنابل

 ججامعة قرطا
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 21102

 115.02 0 آداب

 98.82 9 اقتصاد وتصرف

 127.85 0 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 30102

 117.78 0 آداب

 83.55 16 اقتصاد وتصرف

 121.48 0 أخرىبكالوريات 

 المعهد العالي للغات المطبقة  بالمكنين

 جامعة المنستير
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 31102

 101.80 0 آداب

 82.52 34 اقتصاد وتصرف

 116.46 0 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 رة اإلنقليزيةاللغة واآلداب والحضا 40102

 104.77 0 آداب

 82.29 19 اقتصاد وتصرف

 119.27 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 50102

 104.64 0 آداب

 99.39 15 اقتصاد وتصرف

 113.44 0 بكالوريات أخرى

 االنسانية بمدنينالمعهد العالي للعلوم 

 جامعة قابس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 51102

 99.78 3 آداب

 89.78 17 اقتصاد وتصرف

 100.82 5 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في اإلنسانيات بقفصة 

 جامعة قفصة

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 60102

 97.35 0 آداب

 - 33 اقتصاد وتصرف

 102.69 6 بكالوريات أخرى

 

 

 اآلداب واللغات والعلوم االنسانية واالجتماعية   1 }}
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب 

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة األساسية 

 في اللغة واآلداب 

 والحضارة اإلنقليزية
  سنوات )أمد( 3

T=FG + Ang 

 
 

 اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان كلية

 جامعة القيروان
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 70102

 79.31 27 آداب

 85.80 87 اقتصاد وتصرف

 92.62 6 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بسبيطلة

 جامعة القيروان

 حضارة اإلنقليزيةاللغة واآلداب وال 71102

 80.52 0 آداب

 - 12 اقتصاد وتصرف

 96.75 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 80102

 98.46 0 آداب

 165.72 29 اقتصاد وتصرف

 89.94 0 بكالوريات أخرى

 بباجة للغات التطبيقية واإلعالميةالي المعهد الع

 جامعة جندوبة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 81102

 96.50 2 آداب

 89.07 20 اقتصاد وتصرف

 99.12 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

 اإلنقليزية اللغة واآلداب والحضارة 82102

 100.31 2 آداب

 83.71 19 اقتصاد وتصرف

 111.41 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 في اللغة واآلداب والحضارة 

 الفرنسية
  سنوات )أمد( 3

T=FG+F 

 
 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 الفرنسيةاللغة واآلداب والحضارة  10103

 82.55 0 آداب

 106.40 0 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 الفرنسيةاللغة واآلداب والحضارة  11103

 77.11 0 آداب

 109.94 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 الفرنسيةاللغة واآلداب والحضارة  12103

 81.11 0 آداب

 113.50 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 الفرنسيةاللغة واآلداب والحضارة  13103

 90.65 0 آداب

 116.20 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
 الفرنسيةاللغة واآلداب والحضارة  20103

 79.86 0 آداب

 102.26 0 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 الفرنسيةاللغة واآلداب والحضارة  30103

 96.48 0 آداب

 111.78 0 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 الفرنسيةاللغة واآلداب والحضارة  40103

 80.31 0 آداب

 98.17 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
 الفرنسيةاللغة واآلداب والحضارة  50103

 88.97 0 آداب

 88.25 3 بكالوريات أخرى

 بمدنين للعلوم اإلنسانيةالمعهد العالي 

 قابسجامعة 
 الفرنسيةاللغة واآلداب والحضارة  51103

 83.11 26 آداب

 107.80 8 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بقفصة اإلنسانياتفي 

 جامعة قفصة

 الفرنسيةاللغة واآلداب والحضارة  60103

 84.94 35 آداب

 88.85 13 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بتوزرفي االنسانيات 

 جامعة قفصة

 الفرنسيةة واآلداب والحضارة اللغ 61103

 81.93 35 آداب

 90.12 10 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
 الفرنسيةاللغة واآلداب والحضارة  70103

 81.84 44 آداب

 89.30 15 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جندوبةجامعة 
 الفرنسيةاللغة واآلداب والحضارة  80103

 79.98 42 آداب

 94.43 4 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية

 في اللغة واآلداب

 والحضارة اإلسبانية

 سنوات )أمد( 3

T=FG+Esp 

 المادة االختيارية إسبانية إجبارية

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 للغة واآلداب والحضارة اإلسبانيةا 10104

 94.02 3 آداب

 123.29 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 11104

 97.35 0 آداب

 125.51 0 بكالوريات أخرى

 المطبقة  بالمكنينالمعهد العالي للغات 

 المنستيرجامعة 
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 30104

 90.14 35 آداب

 116.02 3 بكالوريات أخرى

 بقابسالمعهد العالي للغات 

 قابسجامعة 
 اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 50104

 91.58 4 آداب

 102.93 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 يةيطالفي اللغة واآلداب والحضارة اإل

 (نوات )أمدس 3  

T=FG+It 

 المادة االختيارية إيطالية اجبارية

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 يةيطالاللغة واآلداب والحضارة اإل 10105

 90.12 0 آداب

 120.60 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 يةيطالاللغة واآلداب والحضارة اإل 11105

 101.20 0 آداب

 121.59 0 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 يةيطالاللغة واآلداب والحضارة اإل 40105

 89.96 11 آداب

 108.77 0 بكالوريات أخرى

 
 المفتوحة بعد الجذع المشترك في اإلجازة األساسية أو التطبيقية حتى تكون اختياراتك محكمة ومتبّصرة اطلع على التخصصات

 

 يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير 2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة 
 ية واالجتماعيةاآلداب واللغات والعلوم االنسان   1 }}
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 رياالبكالو

 طاقة

 االستيعاب 

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة األساسية 

 انيةلمفي اللغة واآلداب والحضارة األ
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG+All 

 

 إجبارية المادة االختيارية ألمانية
 

 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 10106

 80.31 0 آداب

 128.88 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 11106

 94.52 0 آداب

 134.72 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 31106

 - 54 آداب

 - 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 50106

 89.67 13 آداب

 114.81 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم االنسانية بمدنين

 جامعة قابس
 انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 51106

 98.64 18 آداب

 114.17 0 الوريات أخرىبك

 اإلجازة األساسية

 الروسيةفي اللغة واآلداب والحضارة 

 سنوات )أمد( 3

T=FG  

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 الروسيةاللغة واآلداب والحضارة  10107

 84.92 0 آداب

 97.60 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية

 صينيةالفي اللغة واآلداب والحضارة 

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 الصينيةاللغة واآلداب والحضارة  10108

 86.58 0 آداب

 118.45 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية

 األنتروبولوجيا في 

 االجتماعية والثقافية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية 10118

 91.65 0 آداب

 89.64 0 اقتصاد وتصرف

 110.98 0 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية 30118

 97.20 0 آداب

 82.29 0 اقتصاد وتصرف

 100.09 0 بكالوريات أخرى

 ساسيةاإلجازة األ

 في علم االجتماع
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
10120 

 الديموغرافيا

 علم اجتماع الثقافة والعائلة واالتصال

 علم اجتماع العمل والتنمية والبيئة 

 100.92 0 آداب

 89.75 0 رفاقتصاد وتص

 116.76 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
11120 

 علم اجتماع الثقافة والعائلة واالتصال

 علم اجتماع العمل والتنمية والبيئة

 98.20 0 آداب

 92.69 0 اقتصاد وتصرف

 111.36 0 بكالوريات أخرى

 والعلوم اإلنسانية بصفاقسكلية اآلداب 

 جامعة صفاقس
 علم االجتماع 40120

 97.48 0 آداب

 89.32 8 اقتصاد وتصرف

 102.02 0 بكالوريات أخرى

 يةساساإلجازة األ

 في علم النفس
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 علم النفس 10121

 103.97 0 آداب

 123.80 0 علوم تجريبية

 102.03 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 علم النفس 11121

 104.42 0 آداب

 125.35 0 علوم تجريبية

 100.50 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية

  في الفـلــسـفـة

 سنوات )أمد( 3 

T=FG 

 بتونس واالجتماعيةة العلوم اإلنسانية كلي

 جامعة تونس
 الفـلــسـفـة 10122

 89.96 0 آداب

 106.11 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
11122 

 تاريخ الفلسفة والفلسفة العامة

 االيتيقا والفلسفة السياسية

 85.08 0 آداب

 89.68 0 أخرى بكالوريات

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 الفـلــسـفـة 40122

 83.52 0 آداب

 97.28 0 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
 الفـلــسـفـة 70122

 76.34 4 آداب

 72.62 0 بكالوريات أخرى

 سيةاإلجازة األسا

 في التاريخ
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 التاريخ 10123

 80.44 0  آداب

 98.34 0  بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 التاريخ 11123

 73.39 0  آداب

 95.58 2  بكالوريات أخرى

 لية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسةك

 جامعة سوسة
 التاريخ 30123

 80.36 0  آداب

 95.14 0  بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 التاريخ 40123

 75.51 0  آداب

 76.56 0  بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 ة جندوبةجامع
 التاريخ 80123

 75.82 28  آداب

 80.36 5  بكالوريات أخرى
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب 

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة األساسية 

 ياففي الجغرا

 سنوات )أمد(3 

 

T=FG 

 بتونس واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانية

 تونسجامعة 
 يافالجغرا 10124

 83.31 0 آداب

 94.49 0 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 يافالجغرا 11124

 76.12 0 آداب

 75.68 0 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 يافراالجغ 30124

 86.60 0 آداب

 86.86 0 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 يافالجغرا 40124

 75.51 0 آداب

 74.81 6 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
 يافالجغرا 80124

 70.86 21 آداب

 73.00 9 رىبكالوريات أخ

 تاريخ الفنفي اإلجازة األساسية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي لمهن التراث بتونس

 جامعة تونس
10125 

 الفنون القديمة والوسيطة

 الفنون الحديثة والمعاصرة

 74.47 0  آداب

 87.90 0  بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 تاريخ الفنعلم اآلثار وفي 
 )أمد(سنوات  3

T=FG 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 بالتعاون مع جامعة كمبلو نانسي جامعة منوبة
 تاريخ الفن واآلثار  10166

 72.86 0  آداب

 96.41 0  بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 علم اآلثار وتاريخ الفن 40166

 79.37 0  آداب

 92.17 3  بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 ةفي العلوم اإلسالمي
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونس للحضارة اإلسالميةالمعهد العالي 

 جامعة الزيتونة
10138 

 حضارة إسالمية 

 أصول الدين 

 الفقه وأصوله

 ن والحديثآالقر

 91.15 0 آداب

 102.58 0 بكالوريات أخرى

 بالقيروان للعلوم اإلسالميةي المعهد العال

 جامعة الزيتونة
70138 

 الخطابة واالتصال

 الفقه المقارن والقانون

 األديان المقارنة وحوار الحضارات

 88.15 0 آداب

 92.22 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 في العلوم الشرعية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي ألصول الدين بتونس

 ة الزيتونةجامع
10139 

 الشريعة والقانون

 الحضارة االسالمية

 االقتصاد والمالية االسالمية

 ن والحديثآالقر

 أصول الدين  

 87.39 0 آداب

 93.73 0 بكالوريات أخرى

 ية ساساإلجازة األ

 مناهج وتقنيات علم اآلثارفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 امعة القيروانج
 مناهج وتقنيات علم اآلثار 70162

 77.35 25  آداب

 79.19 0  بكالوريات 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

 93.80 0 آداب

 91.58 0 اقتصاد وتصرف

 اإلجازة التطبيقية 

 في الفرنسية

 سنوات )أمد( 3

T=FG+F 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 مهن الوساطة الثقافية 10148

 86.58 0 آداب

 116.57 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
21148 

 اإلدارة والتصرف

 

 89.17 0 آداب

 99.43 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
 اإلدارة والتصرف 30148

 85.53 0 آداب

 82.19 0 بكالوريات أخرى

 كلية األداب والعلوم االنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 فرنسية األعمال 40148

 79.89 0 آداب

 101.12 0 ت أخرىبكالوريا

 بمدنين للعلوم اإلنسانيةالمعهد العالي 

 جامعة قابس
 المهن الثقافية/  اإلدارة و االقتصاد/  االتصال  50148

 80.62 22 آداب

 83.05 6 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بتوزر

 جامعة قفصة

 المهن الثقافية/  االقتصاداإلدارة و /  االتصال  61148
 82.09 30 آداب

 - 10 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
80148 

 المهن الثقافية /  اإلدارة و االقتصاد/  االتصال 

 فرنسية األعمال

 81.18 14 آداب

 83.47 0 بكالوريات أخرى

 لتطبيقية المعهد العالي للدراسات ا

 في اإلنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

 االتصال  81148
 86.94 20 آداب

 93.48 4 بكالوريات أخرى

  تقريبي كمؤشر الجامعي التوجيه موقع على 2017و 2016و 2015 لسنة موجه آلخر النقاط مجموع على اإلطالع يمكن 

 ما شعبة على للحصول حظوظك تقييم علىك ساعدي
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب 

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 في االنقليزية

 أمد(سنوات ) 3

T=FG+Ang 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 اإلتصال 11149

 108.42 0 آداب

 97.20 8 اقتصاد وتصرف

 122.20 0 بكالوريات أخرى

 نسانية بتونسالمعهد العالي للعلوم اإل

 جامعة تونس المنار
 والعالقات الدولية االنقليزية 12149

 128.07 0 آداب

 115.73 0 رفاقتصاد وتص

 148.43 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بتونس

 جامعة تونس

 انقليزية األعمال 13149

 117.48 0 آداب

 116.65 0 اقتصاد وتصرف

 140.75 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 نفي اإلنسانيات بزغوا

 جامعة تونس

 األعمال انقليزية 20149

 100.85 0 آداب

 78.63 0 اقتصاد وتصرف

 114.70 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
 انقليزية األعمال 21149

 116.84 0 آداب

 106.44 2 اقتصاد وتصرف

 123.72 0 بكالوريات أخرى

 غات المطبقة بالمكنينالمعهد العالي لل

 جامعة المنستير
 انقليزية األعمال 31149

 100.42 0 آداب

 78.70 27 اقتصاد وتصرف

 113.97 0 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 انقليزية األعمال 40149

 101.24 0 آداب

 90.53 12 اقتصاد وتصرف

 111.48 0 ات أخرىبكالوري

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
 انقليزية األعمال 50149

 101.67 0 آداب

 104.60 14 اقتصاد وتصرف

 107.74 0 بكالوريات أخرى

 بمدنين للعلوم االنسانيةالمعهد العالي 

 جامعة قابس
 انقليزية األعمال 51149

 96.91 0 آداب

 81.60 15 اقتصاد وتصرف

 97.86 4 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بسبيطلة اإلنسانياتفي 

 جامعة القيروان

 انقليزية األعمال 71149

 80.97 0 آداب

 - 15 اقتصاد وتصرف

 95.96 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات التطبيقية

 بباجة اإلعالميةو  

 وبةجامعة جند

 انقليزية األعمال 80149

 90.30 0 آداب

 89.96 19 اقتصاد وتصرف

 99.10 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

 انقليزية األعمال 81149

 94.98 0 آداب

 104.92 13 اقتصاد وتصرف

 109.98 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
 انقليزية األعمال 82149

 96.28 0 آداب

 - 12 اقتصاد وتصرف

 104.92 0 بكالوريات أخرى

تدريس اللغة  اإلجازة التطبيقية في

 االنقليزية في التعليم األساسي
 سنوات )أمد( 3

T=FG+ Ang 

 لتطبيقية المعهد العالي للدراسات ا

 بتونسنسانيات في اإل

 تونسجامعة 

 تدريس اللغة االنقليزية في التعليم األساسي 10150

 108.92 0 آداب

 106.72 0 اقتصاد وتصرف

 128.63 0 بكالوريات أخرى

 الترجمةاإلجازة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 تيرجامعة المنس
 الترجمة 30147

 88.15 0 آداب

 74.41 7 اقتصاد وتصرف

 96.25 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية 

 لغة اإلشاراتفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 لغة االشارات 10119

 93.30 0 آداب

 97.87 0 تجريبية علوم

 95.05 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في الروسية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 سياحة و تراث 10153

 83.75 0 آداب

 96.67 0 بكالوريات أخرى

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عبر الموقع المجموعة التي ينتمون إليها وترتيبهم و ن االطالع على الصيغة اإلجمالية يمكن لكل المترشحي
www.orientation.tn 2018جويلية  12السرية والشخصية بداية من يوم  العبور ةباستعمال كلم 
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 كالورياالب

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

  اإلجازة التطبيقية في اإلسبانية
 سنوات )أمد( 3

T=FG+Esp 

 المادة االختيارية اسبانية إجبارية                                    

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 اإلسبانية 10154

 90.69 15 آداب

 121.31 0 كالوريات أخرىب

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 تجارة دولية 11154

 97.72 0 آداب

 125.87 0 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
 اإلسبانية 70154

 98.11 23 آداب

 102.80 5 بكالوريات أخرى

 بباجة اإلعالميةالمعهد العالي للغات التطبيقية و 

 جامعة جندوبة
 سياحة و تراث 80154

 85.41 21 آداب

 91.64 2 بكالوريات أخرى

 اإليطالية اإلجازة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

T=FG+It  

 المادة االختيارية إيطالية اجبارية

 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 ة تونس المنارجامع
 تجارة دولية 10155

 105.02 0 آداب

 114.65 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
 اقتصاد وتصرف 20155

 83.69 0 آداب

 110.70 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
 سياحة و تراث 31155

 85.50 32 آداب

 100.43 6 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
50155 

 تجارة دولية

 اقتصاد وتصرف

 90.59 6 آداب

 100.83 0 بكالوريات أخرى

 األلمانية اإلجازة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

T=FG+All  

 إجبارية المادة االختيارية ألمانية

 لوم اإلنسانية بتونسالمعهد العالي للع

 جامعة تونس المنار
 تجارة دولية 10156

 101.54 2 آداب

 121.42 0 بكالوريات أخرى

 بباجة اإلعالميةالمعهد العالي للغات التطبيقية و 

 جامعة جندوبة
 سياحة وتراث 80156

 86.08 20 آداب

 112.50 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في حفظ 

 كات الثقافية وترميمها الممتل
 سنوات )أمد( 3

 
T=FG 

 المعهد العالى لمهن التراث بتونس

 جامعة تونس
 حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها 10161

 86.87 0  آداب

 94.49 0  بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 احفظ اللوحات على القماش وترميمه 11161

 73.20 11  آداب

 85.72 0  بكالوريات أخرى

 بتونس للحضارة اإلسالميةالمعهد العالي 

 جامعة الزيتونة
 حفظ الوثائق وترميمها 12161

 85.40 4  آداب

 91.10 0  بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30161 

)الصخور المحافظة على العقارات وترميمها 

 المنحوتة، الفسيفساء، المساحات المزوقة(

 80.17 0  آداب

 89.80 0  بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها 40161

 73.58 0  آداب

 79.45 2  بكالوريات أخرى

 سالمعهد العالي للفنون والحرف بقاب

 جامعة قابس
50161 

 تهيئة الحجارة ومشتقاتها في الجنوب الشرقي 

 من البالد التونسية

 80.15 0  آداب

 89.51 4  بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية 

 في علم االجتماع

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 ريع الصغرىالعمل التنموي و المشا 11163

 91.92 0 آداب

 94.39 0 اقتصاد وتصرف

 107.14 0 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40163 

 الوساطة و الخدمة االجتماعية

 التنمية المحلية و العمل المستقل

 95.34 0 آداب

 81.01 7 اقتصاد وتصرف

 97.77 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بقفصة اإلنسانياتفي 

 جامعة قفصة

60163 
 علم اجتماع المؤسسة

 تنمية الموارد البشرية للمؤسسة

 93.79 0 آداب

 79.48 13 اقتصاد وتصرف

 99.73 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في اآلثار
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 لي للعلوم اإلنسانية بتونسالمعهد العا

 جامعة تونس المنار
 اآلثار  10167

 75.53 0  آداب

 109.70 0  بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
 التصرف في التراث األثري و تنميته 70167

 - 18  آداب

 85.79 0  بكالوريات أخرى

 
 

  

 

 

 

 85000على الرقم  SMSرساليات القصيرة اإل 
    or  numérobac  85000  " ثم "فراغ" ثم "رقم البكالوريا" على الرقم orللتعرف على نتيجة توجيهك الجامعي أرسل كلمة "

 

 المفتوحة  حتى تكون اختياراتك محكمة ومتبّصرة اطلع على التخصصات
 ألساسية أو التطبيقيةبعد الجذع المشترك في اإلجازة ا
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة جازات والمقاييساإل
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية في الجغرافيا
 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 التهيئة الترابية 10168

 91.00 0 آداب

 101.62 3 رياضيات

 103.57 6 تجريبية علوم

 87.47 0 اقتصاد وتصرف

 80.42 0 تقنيةالعلوم ال

 93.40 0 علوم اإلعالمية

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 الجغرافيا 11168

 90.27 0 آداب

 93.11 2 رياضيات

 97.47 3 تجريبية علوم

 77.86 0 وتصرفاقتصاد 

 93.89 6 تقنيةالعلوم ال

 97.55 2 علوم اإلعالمية

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 جغرافية التهيئة و المحيط 30168

 88.18 0 آداب

 - 3 رياضيات

 89.45 0 تجريبية علوم

 71.78 3 اقتصاد وتصرف

 76.83 3 تقنيةالعلوم ال

 92.15 2 علوم اإلعالمية

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 الخرائطية 40168

 89.10 0 آداب

 90.28 2 رياضيات

 78.07 4 تجريبية علوم

 77.48 5 اقتصاد وتصرف

 81.39 4 تقنيةالعلوم ال

 - 2 علوم اإلعالمية

 التاريخفي اإلجازة التطبيقية 

 والتقنيات السمعية البصرية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
 التاريخ والتقنيات السمعية البصرية 10169

 88.68 0  آداب

 95.67 0  بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في التراث
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 التراث بتونس المعهد العالى لمهن

 جامعة تونس
 الطبيعي التراث 10170

 72.17 13  آداب

 95.28 0  بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 مهن التراث 30170

 78.60 0  آداب

 96.94 0  بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 مهن التراث 40170

 78.38 0  آداب

 93.81 2  بكالوريات أخرى

 التراث الثقافي اإلجازة التطبيقية في
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالى لمهن التراث بتونس

 جامعة تونس
 تثمين التراث الثقافي 10171

 73.15 12  آداب

 90.30 0  بكالوريات أخرى

 التراث  اإلجازة التطبيقية في

 لتقنيات السمعية البصريةوا
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

 التراث والتقنيات السمعية البصرية 80172

 83.79 0  آداب

 75.88 4  بكالوريات أخرى

 الزخرفة  اإلجازة التطبيقية في

 التراثية وتقنياتها

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

 جامعة القيروان
 الزخرفة التراثية وتقنياتها 70173

 81.22 29  آداب

 - 12  بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية 

 في فنون التراث اإلسالمي
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي ألصول الدين بتونس

 جامعة الزيتونة
10260 

 راث اإلسالميفنون الت

 المطبقة على الفنون اإلسالمية االملتيميدي

 85.45 0   آداب

 86.94 0  رياضيات

 74.33 0  علوم تجريبية

 76.19 0  وتصرف اقتصاد

 78.32 0  تقنيةالعلوم ال

 82.77 0  عالميةعلوم اإل

 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

 91.63 0 آداب

 92.96 0 اقتصاد وتصرف
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 موعمج

 آخر موجه

2017 

 مرحلة تحضيرية

 عربية :لغات وآداب  

سنتان 
  

T= FG+(A+ANG+F)/3 

 للدراسات األدبية  التحضيريالمعهد 

 (ϕ)  اإلنسانية بتونسوالعلوم 

   جامعة تونس

10190 
 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص عربية( 

 94.48 0 آداب   

 106.26 0   بكالوريات أخرى

 (ϕ) ية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبةكل

  جامعة منوبة
11190 

 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص عربية( 

 93.77 0 آداب   

 100.33 0   بكالوريات أخرى

 مرحلة تحضيرية

 فرنسية :لغات وآداب  

سنتان 
  

T= FG+(A+ANG+F)/3 

 للدراسات األدبية  التحضيريالمعهد 

 (ϕ)  إلنسانية بتونساوالعلوم 

 جامعة تونس

10191 
 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص فرنسية(

 100.55 0 آداب   

 139.25 0   بكالوريات أخرى

 (ϕ) كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
11191 

 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص فرنسية(

 97.91 27 آداب   

 118.58 0   بكالوريات أخرى

 مرحلة تحضيرية

 انقليزية :لغات وآداب  

سنتان 
  

T= FG+(A+ANG+F)/3 

 للدراسات األدبية  التحضيريالمعهد 

 (ϕ)  اإلنسانية بتونسوالعلوم 

 نسجامعة تو

10192 
 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص انقليزية(

 128.90 0 آداب   

 157.20 0   بكالوريات أخرى

 (ϕ) كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
11192 

 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص انقليزية(

 109.85 0 آداب   

 141.84 0   بكالوريات أخرى

 مرحلة تحضيرية 

 تاريخ :  علوم إنسانية

سنتان 


 

 للدراسات األدبية  التحضيريالمعهد 

 (ϕ)  سانية بتونساإلنوالعلوم 

 جامعة تونس

 

10193 
  مرحلة تحضيرية علوم إنسانية

 (اختصاص تاريخ)

 92.46 0 (1)آداب   

  بكالوريات أخرى

(2) 
0 86.38 

 مرحلة تحضيرية 

  جغرافيا:  علوم إنسانية

سنتان 


 

10194 
  مرحلة تحضيرية علوم إنسانية

 (اختصاص جغرافيا)

 85.50 0 (1)آداب   

  الوريات أخرىبك

(2) 
0 96.18 

 مرحلة تحضيرية 

  فلسفة:  علوم إنسانية

سنتان 


 

10195 
  مرحلة تحضيرية علوم إنسانية

 (اختصاص فاسفة)

 95.06 0 (1)آداب   

  بكالوريات أخرى

(2) 
0 104.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ϕ)  2018سنة في غرة سبتمبر  20أن ال يتجاوز سن الطالب)ة(  يشترط. 

    علمين العليا أو مواصلة الدراسة في إطار السنة الثالثة من نظام اإلجازةن تتوج باجتياز مناظرة الدخول لدار الميتدوم الدراسة سنت.  

                T=FG+(A+F+ANG+PH)/4  (2)                       T=  FG+(A+HG+F+PH)/4  (1)     

منااظرة وطنياة باالختباارات الكتابياة و  لو الشافاهية ي والبحاث العلماي فتح سنويا بدار المعلمين العليا بقرار من السيد وزير التعليم العاالت  

 :لقبول الطلبة الذين

  أنهوا بنجاا  السانة الثانياة مان التعلايم العاالي سانة فاتح المنااظرة فاي االختصاصاات األدبياة واختصاصاات العلاوم االنساانية، مراحال

آلداب العربيااة، اللغااة واآلداب الفرنسااية، اللغااة واآلداب االنجليزيااة، تحضاايرية أو اجااازات أساسااية فااي ساانة فااتح المناااظرة: اللغااة وا

 التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة )معنيون بإجراء المناظرة باالختبارات الكتابية والشفاهية(.

 مان المراحال  كيميااء( ساواء -الفيزيااء أوالفيزيااء -زاولوا دراستهم في اختصاصات العلوم األساسية سنة فتح المنااظرة ) الرياضايات

التحضاايرية أو ماان االجااازات األساسااية مّماان اجتااازوا بنجااا  المناااظرة الوطنيااة للاادخول إلااى ماادارا المهندسااين )معنيااون بااإجراء 

 المناظرة باختبارات شفاهية فقط(.

  سنة في تاريخ إجراء المناظرة. 24يحملون الجنسية التونسية ولم يتجاوز عمرهم 

: السانة األولاى لنيال شاهادة إجارا  المنااظرة الوطنياة لنيال شاهادة التبريازالعلياا ثاالث  سانوات تفضاي إلاى  وتدوم الدراسة بدار المعلماين

االجازة مع سنة تحضيرية أولى لإلعداد لمناظرة التبريز ماع سانة تحضايرية ثانياة تنتهاي باإجراء منااظرة التبرياز، ملا  ماع ضامان منحاة 

 شهرا لكل سنة، وكذل  ضمان االقامة على عين المكان. 12دراسية مرموقة طوال الثالث سنوات تمتد على 

ويَمّكن  التالميذ الذين أحرزوا على التبرياز واألحسان ترتيباا ومواظباة مان منحاة دراساية طاوال سانة رابعاة إضاافية، بطلاب مانهم وحساب 

 إمكانيات المؤسسة، قصد الشروع في إعداد أطروحة الدكتوراه. 

 { دار المعلمين العليا }
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة األساسية

 في التربية البدنية

سنوات )أمد( 3  

 

T=FG 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية 

 بقصر السعيد

 جامعة منوبة

 التربية البدنية 10450

 116.30 0  رياضة

 134.88 0  *بكالوريات أخرى

ياضة والتربية البدنية المعهد العالي للر

 بصفاقس

 جامعة صفاقس

 التربية البدنية 40450

 94.68 0 رياضة

 132.27 0  *بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة

 جامعة قفصة
 التربية البدنية 60450

 78.42 33 رياضة

 116.17 0  *بكالوريات أخرى

ة والتربية البدنية بالكافالمعهد العالي للرياض  

 جامعة جندوبة
 التربية البدنية 80450

 95.05 0 رياضة

 121.76 0  *بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية

 في التدريب الرياضي
سنوات )أمد( 3  

T=FG 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية 

 بقصر السعيد

 جامعة منوبة

 التدريب الرياضي 10448

 99.19 0 رياضة

 124.57 0  *بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية

 في التسيير الرياضي
سنوات )أمد( 3  

T=FG 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف

 جامعة جندوبة
80446 

إدارة البنى التحتية الرياضية وتنظيم 

 التظاهرات

 82.92 0 اقتصاد وتصرف

 101.43 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية في المسرح

 و فنون العرض

 () سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للفن المسرحي بتونس

 جامعة تونس
10200 

 فنون الممثل

 مسر  الناشئة

جميع أنواع 

 البكالوريا
0 91.08 

 المعهد العالي للموسيقى و المسرح بالكاف

 جامعة جندوبة
80200 

 فنون الممثل

يةالتربية المسرح  

جميع أنواع 

 البكالوريا
0 78.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  ) ( 10صفحة). 

 )*( 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 

 التربية البدنية على إثر النجا  في االختبار الطبي المعمق الذي يتعين على يتم تسجيل الطلبة الموجهين للدراسة بالمعاهد العليا للرياضة و

بعد الحصول على موعد   2018لوت  31و 14المترشح إجراؤه في أحد مراكز الطب وعلوم الرياضة خالل الفترة المتراوحة بين 

ول أسفله، وال تعتبر عملية التوجيه الجامعي نهائية الجدفي  المذكورةمن بين المراكز  من مقّر سكناهمسبق بالهاتف من المركز األقرب 

بعد استظهار المترشح إثر الفحص الطبي لشهادة طبية تأهيلية لاللتحاق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية من أحد مراكز الطب إال 

 .وعلوم الرياضة

 
 مركز الطب

 وعلوم الرياضة
 رقم الهاتف العنوان

 مركز الطب

 ضةوعلوم الريا
 رقم الهاتف العنوان

 تونس
 المنزه –شارع محمد علي عقيد 

 (385/313)رقم المكتب 

71 237 277 

71 237 977  
 455 239 73 سوسة 4000القاعة المغطاة الحي األولمبي  سوسة

 530 200 76 2100قفصة   - 2طريق توزر كلم  قفصة 772 205 78 7100الكاف  -طريق بوليفة  الكاف

 270 238 77 القيروان 3100شارع فاا  القيروان 076 237 72 نابل 8000طيب المهيري شارع ال نابل

 6100 نهج الواحة سانية الباي قابس البالد قابس

6001 
 866 466 73 المنستير 5060المركب الرياضي البلدي  المنستير 977 222 75

    353 680 74 صفاقس  - 3طريق المطار كلم  صفاقس

 :ترشحين لالستضهار يوم اجرا  الفحص بـ:كما ندعوا الم

  بطاقة التعريف الوطنيةنسخة من. 

 .صورة شمسية 

 .الملف الصحي المدرسي مع نسخة منه 

 لمركز المعني.وكيل المقابيض ل( تدفع كمعلوم إجراء الفحص الطبي مباشرة لدى 15دينارا ) مبلغ خمسة عشر 

   ة والصحافة والرياضة والتنشيطالفنون والسياحالتربية و   2 }}

 النسبة لبكالوريا غير الرياضةالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية  ب   )*(
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا
 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة األساسية

 في الموسيقى و العلوم الموسيقية
 سنوات )أمد ( 3

() 

T=FG 

 وسيقى بتونسالمعهد العالي للم

 جامعة تونس
10201 

 موسيقى وعلوم موسيقية

 أداء الموسيقى العربية 

 أداء الموسيقى الغربية 

جميع أنواع 

 البكالوريا
0 84.83 

 المعهد العالي للموسيقى بسوسة

 جامعة سوسة
 الموسيقى والعلوم الموسيقية  30201

 موسيقى وأداء

جميع أنواع 

 البكالوريا
0 76.70 

 عالي للموسيقى بصفاقسالمعهد ال

 جامعة صفاقس
 موسيقى وعلوم موسيقية 40201

جميع أنواع 

 البكالوريا
74 68.07 

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
 موسيقى وعلوم موسيقية 50201

جميع أنواع 

 البكالوريا
18 77.24 

 المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة

 جامعة قفصة
 وعلوم موسيقيةموسيقى  60201

جميع أنواع 

 البكالوريا
21 77.89 

 المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف

 جامعة جندوبة
80201 

 موسيقى وعلوم موسيقية 

 أداء الموسيقى العربية 

 أداء الموسيقى الغربية

جميع أنواع 

 البكالوريا
28 76.48 

 اإلجازة األساسية

 في الفنون التشكيلية
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

 جامعة تونس
10202 

 التصوير الفتوغرافي  

 خزف  -رسم        

 حفر  -نحت       

 89.60 0 آداب

 95.43 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل

 جامعة قرطاج
 نحت - حفر –خزف  –رسم زيتي  20202

 81.86 0 آداب

 70.90 0 لوريات أخرىبكا

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
 رسم-خزف –حفر  –نحت   -فنون وسائطية  30202

  

 91.46 0 آداب

 90.50 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

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

 75.82 0 آداب

 68.95 10 كالوريات أخرىب

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
 نحت -خزف    -رسم زيتي  50202

 83.48 0 آداب

 79.18 17 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين

 جامعة قابس
 التصوير الفتوقرافي –نسيج  –نحت  –خزف  51202

 74.65 0 آداب

 - 12 وريات أخرىبكال

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

 جامعة القيروان
 خزف 70202

 79.55 3 آداب

 - 28 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 في التصميم
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

 جامعة تونس
10207 

 الفضاء:هندسة داخلية

 ر الصناعيالمنتوج: االبتكا

 الصورة: اشهار خطي

 98.08 0 آداب

 100.67 0 علوم التقنيةال

 95.04 0 بكالوريات أخرى

 المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم

 جامعة منوبة
11207 

 تصميم الصورة

 تصميم الفضاء

 تصميم المنتوج

 92.79 0 آداب

 103.42 0 علوم التقنيةال

 100.45 0 أخرىبكالوريات 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30207 

 المنتوج: االبتكار الصناعي

 الصورة: اشهار خطي

 الفضاء: هندسة داخلية

 96.91 0 آداب

 110.71 0 علوم التقنيةال

 101.61 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40207 

 الفضاء:هندسة داخلية

 المنتوج: االبتكار الصناعي

 الصورة: اشهار خطي

 88.68 0 آداب

 104.54 0 علوم التقنيةال

 101.32 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
50207 

 الفضاء:هندسة داخلية

 الصورة: اشهار خطي

 92.97 0 آداب

 74.32 0 تقنيةعلوم الال

 76.26 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
60207 

 الفضاء:هندسة داخلية

 المنتوج : ابتكار صناعي

 85.89 0 آداب

 79.23 22 علوم التقنيةال

 75.73 37 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة

 جامعة جندوبة
80207 

 تصميم
 الصورة: اشهار خطي

 الفضاء: هندسة داخلية

 82.24 0 آداب

 77.87 8 علوم التقنيةال

 76.27 8 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية

 () في علوم اإلعالم واالتصال
   سنوات )أمد( 3

T=FG +(A+Ang+F+Ph)/4 

 معهد الصحافة وعلوم األخبار

 جامعة منوبة
 علوم اإلعالم واالتصال 10220

 106.96 0 آداب

 98.96 0 وتصرف اقتصاد

 113.99 0 بكالوريات أخرى

 
(أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  )  (10)صفحة. 

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

  

   ة والتنشيطالفنون والسياحة والصحافة والرياضالتربية و   2 }}
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة األساسية 

 في علوم المعلومات
 مد(سنوات )أ 3

T=FG + F 

 المعهد العالي للتوثيق بتونس

 جامعة منوبة
 علوم المعلومات 10361

 94.07 0 آداب

 99.66 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية 

 في الوساطة و تقنيات 

 () التنشيط الثقافي 
  سنوات )أمد ( 3

T=FG 
 تربية بدنية اجبارية

 المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي 

 ببئر الباي

 جامعة تونس

 الوساطة وتقنيات التنشيط الثقافي 10443

 92.85 0 آداب

 95.81 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة األساسية في تربية الطفل

 () سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج درمش 

 جامعة قرطاج
 تربية الطفل 10470

 95.95 0 آداب

 108.35 0 ات أخرىبكالوري

 اإلجازة األساسية 

 في التربية المختصة
  سنوات )أمد( 3

T=FG 

 تربية بدنية اجبارية 

 المعهد العالي للتربية المختصة 

 جامعة منوبة
جميع أنواع  التربية المختصة 10473

 البكالوريا
0 101.03 

 اإلجازة التطبيقية

 في التنشيط السياحي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG  
 ية البدنية إجباريةالترب

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في 

 اإلنسانيات بسبيطلة

 جامعة القيروان

 وارشاد سياحي  التنشيط السياحي 70440

 73.39 0 آداب

 - 5 رياضة

 70.48 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في التنشيط 

 السياحي والثقافي
 سنوات )أمد( 3

T=FG  
 البدنية إجبارية التربية

 المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف

 جامعة جندوبة
 التنشيط السياحي والثقافي 80442

 88.50 0 آداب

 - 8 رياضة

 85.22 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية 

 في الفنون التشكيلية 
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل 

 ة قرطاججامع
20249 

 بلور   -نسج  -خزف 

 التصوير الفوتوغرافي

 90.10 0 آداب 

 89.81 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة 

 جامعة سوسة
 لتصوير الفوتوغرافيا 30249

 85.49 0 آداب 

 90.65 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس 

 صفاقسجامعة 
40249 

 فسيفساء 

 لتصوير الفوتوغرافيا

 79.31 0 آداب 

 76.74 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس 

 جامعة قابس
 فوتوغرافيا  -خزف 50249

 85.00 0 آداب 

 84.08 12 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين 

 جامعة قابس
51249 

 حفر   -نسج  - خزف

 التصوير الفوتوغرافي

 80.83 3 آداب 

 - 13 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
 الفن الحائطي  60249

 - 10 آداب 

 - 30 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان 

 جامعة القيروان
 فسيفساء - نسج  - بلور  - خزف 70249

 79.59 12 آداب 

 78.73 35 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة 

 جامعة جندوبة
 فتوغرافيا -فسيفساء  – نحت –خزف  80249

 75.25 6 آداب 

 74.34 19 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية 

 في التصميم
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 ة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميمالمدرس

 جامعة منوبة
10241 

 الصورة: إشهار خطي، إشهار سمعي بصري

 الفضاء: الهندسة الداخلية، سينوغرافيا

المنتوج: ابتكار صناعي / ابتكار حرفي /   

 تصميم أثاث / تعليب

 91.42 0 آداب

 102.64 0 علوم التقنيةال

 99.77 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل

 جامعة قرطاج
20241 

 الصورة : االشهار الخطي

 الصورة : إشهار سمعي بصري

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 تصميم الفضاء

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 94.85 0 آداب

 99.55 0 علوم التقنيةال

 99.69 0 بكالوريات أخرى

 
 
 
 

 
(أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  )  (.10)صفحة 

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

   لسياحة والصحافة والرياضة والتنشيطالفنون واالتربية و   2 }}
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة المقاييساإلجازات و
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 في التصميم
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30241 

 الصورة : إشهار سمعي بصري

 الصورة : االشهار الخطي

 هندسة الداخليةالفضاء : ال

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 المنتوج : ابتكار صناعي

 93.59 0 آداب

 100.55 0 علوم التقنيةال

 94.63 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير

 جامعة المنستير
31241 

 المنتوج: التصميم على األقمشة

 المنتوج: التصميم وتنفيذ المالبس

 منتوج: مكمالت الموضةال

 91.69 0 آداب

 93.89 0 علوم التقنيةال

 92.10 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية 

 جامعة المنستير
32241 

 الصورة : االشهار الخطي

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 المنتوج : مصوغ

 ر صناعيالمنتوج : إبتكا

 89.18 0 آداب

 95.05 0 علوم التقنيةال

 90.40 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40241 

 الصورة: اإلشهار السمعي البصري

 المنتوج : أثاث

 المنتوج :اإلكساء

 87.85 0 آداب

 92.80 0 علوم التقنيةال

 90.53 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
50241 

 الصورة: اإلشهار السمعي البصري

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 90.08 0 آداب

 78.64 0 علوم التقنيةال

 73.25 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين 

 جامعة قابس
51241 

 كار الحرفيالمنتوج : االبت

 المنتوج : مصوغ

 الصورة: اإلشهار السمعي البصري

 الفضاء: هندسة داخلية

 79.44 0 آداب

 81.88 6 علوم التقنيةال

 81.62 12 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة

 جامعة قفصة
60241 

 الصورة : االشهار الخطي

 الصورة : اإلشهار السمعي البصري

 فضاء : الهندسة الداخليةال

 الفضاء :  السينوغرافيا

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 المنتوج : ابتكار صناعي

 المنتوج : تعليب

 المنتوج : أثاث

 91.26 0 آداب

 82.50 19 علوم التقنيةال

 77.20 22 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
61241 

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 المنتوج : أثاث

 المنتوج: االبتكار الحرفي

 المنتوج : مصوغ

 الصورة : االشهار الخطي

 77.52 0 آداب

 83.47 20 علوم التقنيةال

 90.85 38 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

 جامعة القيروان
70241 

 صناعي المنتوج: ابتكار

 المنتوج:  ابتكار حرفي

 المنتوج:  أثاث

 المنتوج:  مصوغ

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 الصورة: إشهار خطي

 الصورة: رسم إباني وشريط مصور

 الصورة: الرسوم المتحركة

 85.84 0 آداب

 87.20 0 علوم التقنيةال

 71.67 0 بكالوريات أخرى

 القصرينالمعهد العالي للفنون والحرف ب

 جامعة القيروان
71241 

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 المنتوج : ابتكار حرفي

 المنتوج : أثاث

 المنتوج: تصميم صناعي

 المنتوج: لف وتعليب

 الصورة: إشهار خطي

 79.27 0 آداب

 - 39 علوم التقنيةال

 68.46 64 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة 

 جامعة جندوبة
80241 

 المنتوج : ابتكار حرفي

 المنتوج : مصوغ

 الصورة: إشهار خطي

 الفضاء: الهندسة الداخلية

 83.70 0 آداب

 79.18 6 علوم التقنيةال

 74.52 20 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية

 في المرافقة التربوية للطفل

 ()  سنوات )أمد( 3

T=FG 

 ارات الطفولة بقرطاج درمشالمعهد العالي إلط

 جامعة قرطاج
 المرافقة التربوية للطفل 10471

 92.45 0 آداب

 94.20 0 بكالوريات أخرى

 () في التنشيط  اإلجازة التطبيقية
 سنوات )أمد( 3

T=FG  
 التربية البدنية إجبارية

 المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي 

 ببئر الباي

 جامعة تونس

10441 
 لتنشيط الشبابيا

 التنشيط الثقافي

 95.37 0 آداب

 83.94 0 رياضة

 97.97 0 بكالوريات أخرى

   الفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيطالتربية و   2 }}
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية في الصحافة 
 ()سنوات )أمد(    3

 

T=FG+(A+Ang+F+PH) /4 

 معهد الصحافة وعلوم األخبار 

 جامعة منوبة  
 الصحافة  10611

 105.09 0 آداب

 102.79 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في االتصال 
 ()سنوات )أمد(   3

T=FG+(A+Ang+F+PH) /4 

 معهد الصحافة وعلوم األخبار 

 جامعة منوبة  
 اتصال 10612

 99.22 0 آداب

 102.73 0 بكالوريات 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

 97.62 0 آداب

 91.70 0 وتصرف اقتصاد

 110.90 0 بكالوريات 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

 103.20 0 آداب

 88.47 0 وتصرف اقتصاد

 109.33 0 بكالوريات أخرى

في تقنيات  اإلجازة التطبيقية

 ()رح وفنون العرض  المس
  سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للفن المسرحي بتونس

 جامعة تونس
 فنون العرائس 10235

جميع أنواع 

 البكالوريا
0 70.37 

 اإلجازة التطبيقية

   ()في تقنيات إلتقاط الصوت  
  سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للموسيقى بسوسة

 جامعة سوسة
 إلتقاط الصوت   تقنيات 30246

 88.77 0 رياضيات

 89.25 0 علوم تجريبية

 94.12 0 علوم التقنيةال

 86.06 0 عالميةعلوم اإل

 اإلجازة التطبيقية

 هندسة الصوتفي 

 ()  والتكنولوجيات الحديثة     
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 بصفاقسالمعهد العالي للموسيقى 

 صفاقسجامعة 
 صوت والتكنولوجيات الحديثةهندسة ال 40247

جميع أنواع 

 البكالوريا
0 - 

 اإلجازة التطبيقية

 في السينما والسمعي البصري  
 () سنوات )أمد (   3

T=FG 

 المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة 

 جامعة منوبة
10265 

 

 إدارة التصوير 

 التركيب  

 الصوت 

 92.15 0 آداب

 96.80 0 رياضيات

 109.80 0 لوم تجريبيةع

 93.43 0 وتصرف اقتصاد

 103.30 0 علوم التقنيةال

 104.83 0 عالميةعلوم اإل

 اإلجازة التطبيقية

 السمعي البصري  علوم وتقنيات في 
  سنوات )أمد (   3

T=FG 

 بصفاقس للفنون والحرفالمعهد العالي 

 صفاقسجامعة 
40266 

 مساعد االخراج

ورةالتقاط الص  

 - 0 آداب

 - 0 علوم التقنيةال

 - 17 عالميةعلوم اإل

 اإلجازة التطبيقية60

 الفن والوسائل الوسائطيةفي 
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة 

 جامعة منوبة
 تواصل تعددي الوسائط 10622

 90.92 0 آداب

 91.51 0 رياضيات

 102.85 0 بيةعلوم تجري

 92.19 0 وتصرف اقتصاد

 106.60 0 علوم التقنيةال

 102.72 0 عالميةعلوم اإل

 إلجازة التطبيقيةا

 الفنون والوساطةفي 
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 بصفاقس للفنون والحرفالمعهد العالي 

 صفاقسجامعة 
تعددي الوسائطتواصل  40623  

 - 0 آداب

 - 0 العلوم التقنية

 - 8 علوم اإلعالمية

اإلجازة التطبيقية في التوثيق 

 وعلوم المكتبات واألرشيف
 سنوات )أمد( 3

T=FG+F 

 المعهد العالي للتوثيق بتونس 

 جامعة منوبة

 

 التوثيق وعلوم المكتبات واألرشيف 10363

 92.91 0 آداب

 102.32 0 بكالوريات أخرى

التصرف في اإلجازة التطبيقية 

 في المعلومات والوثائق  إللكترونيا
 (أمد )سنوات  3

T=FG+F 

 المعهد العالي للتوثيق بتونس 

 جامعة منوبة

 

 التصرف اإللكتروني في  المعلومات والوثائق 10362

 95.23 0 العلوم التقنية

 100.06 0 علوم اإلعالمية

 103.55 0 بكالوريات أخرى

 

  

(أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  )  (10)صفحة.                                                               

 المستشار في االعالم والتوجيه المدرسي والجامعي يساعدك على اإلختيار المالئم

   الفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيطالتربية و   2 }}
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 اإلجازة التطبيقية

 التربية والتعليمفي 
()  

 سنوات )أمد ( 3

 

 

T = FG + (A+ F)/2 

 

 

 السن القصوى

 2018سنة في غرة أكتوبر  21 

 

 

 

 
A  اللغة العربية : 

F اللغة الفرنسية : 

 لمعهد العالي للدراسات التطبيقيةا

 في االنسانيات بزغوان 

 جامعة تونس

 والتعليم التربية 20477

 111.12 0 آداب 

 125.48 0 رياضيات

 139.03 0 علوم تجريبية 

 134.18 0 اقتصاد وتصرف

 140.88 0 علوم التقنية ال

 124.25 0 علوم اإلعالمية 

 للدراسات التطبيقيةالمعهد العالي 

 في االنسانيات بالمهدية 

 جامعة المنستير

 والتعليم التربية 30477

 112.57 0 آداب 

 135.40 0 رياضيات

 144.11 0 علوم تجريبية 

 131.18 0 اقتصاد وتصرف

 143.82 0 علوم التقنية ال

 128.70 0 علوم اإلعالمية 

 قابسالمعهد العالي للغات ب

 جامعة قابس
 والتعليم التربية 50477

 111.85 0 آداب 

 126.51 0 رياضيات

 136.72 0 علوم تجريبية 

 130.94 0 اقتصاد وتصرف

 137.11 0 علوم التقنية ال

 125.07 0 علوم اإلعالمية 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

 جامعة قابس
 والتعليم التربية 51477

 104.91 0 آداب 

 118.17 0 رياضيات

 127.51 0 علوم تجريبية 

 125.03 0 اقتصاد وتصرف

 128.88 0 علوم التقنية ال

 107.91 0 علوم اإلعالمية 

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين 

 جامعة قابس
 والتعليم التربية 52477

 101.20 0 آداب 

 109.88 0 اضياتري

 117.33 0 علوم تجريبية 

 116.08 0 اقتصاد وتصرف

 122.86 0 علوم التقنية ال

 101.57 0 علوم اإلعالمية 

 المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

 جامعة قفصة
 والتعليم التربية 60477

 102.88 0 آداب 

 111.47 0 رياضيات

 121.58 0 تجريبية  علوم

 116.55 0 اقتصاد وتصرف

 127.89 0 علوم التقنية ال

 104.53 0 علوم اإلعالمية 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بسبيطلة 

 جامعة القيروان

 والتعليم التربية 70477

 105.47 0 آداب 

 116.51 0 رياضيات

 127.67 0  علوم تجريبية

 118.59 0 اقتصاد وتصرف

 130.72 0 علوم التقنية ال

 107.05 0 علوم اإلعالمية 

 المعهد العالي للعلوم االنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
 والتعليم التربية 80477

 102.68 0 آداب 

 112.07 0 رياضيات

 120.32 0 علوم تجريبية 

 116.22 0 فاقتصاد وتصر

 127.21 0 علوم التقنية ال

 105.50 0 علوم اإلعالمية 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بالكاف 

 جامعة جندوبة

 والتعليم التربية 81477

 104.97 0 آداب 

 116.55 0 رياضيات

 127.18 0 علوم تجريبية 

 120.81 0 اقتصاد وتصرف

 132.08 0 علوم التقنية ال

 106.63 0 علوم اإلعالمية 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

( أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب  ) (10)صفحة اختبارات. 

 www.orientation.tnحتوياتها بصفة مبكرة ينصح بزيارة الموقع على مواعيد االختبارات وم لإلطالع       

 .2018لوت  11جويلية و 31 االختبارات تجرى في الفترة المتراوحة بين       

  

   الفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيطالتربية و   2 }}

http://www.orientation.tn/
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 اإلجازة األساسية في القانون
 سنوات )أمد( 3

 
T=FG 

 ة بتونس كلية الحقوق والعلوم السياسي

 جامعة تونس المنار
10301 

 

 قانون عام

 قانون خاص

 

 114.16 0 آداب

 109.22 0 اقتصاد وتصرف

 137.30 0 بكالوريات أخرى

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية 

 بتونس 

 جامعة قرطاج 

11301 

 

 قانون عام

 قانون خاص

 

 121.25 0 آداب

 117.00 0 اقتصاد وتصرف

 141.69 0 بكالوريات أخرى

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 

 جامعة سوسة
30301 

 

 قانون عام

 قانون خاص

 100.61 0 آداب

 93.78 0 اقتصاد وتصرف

 123.17 0 بكالوريات أخرى

 كلية الحقوق بصفاقس 

 جامعة صفاقس 
40301 

 قانون عام

 قانون خاص

 

 93.37 0 آداب

 79.59 0 اقتصاد وتصرف

 101.28 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 

 جامعة قابس
50301 

 قانون عام

 

 97.89 0 آداب

 88.19 0 اقتصاد وتصرف

 108.33 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات القانونية 

 والسياسية بالقيروان 

 يروانجامعة الق

70301 
 قانون عام

 قانون خاص

 91.22 0 آداب

 77.56 0 اقتصاد وتصرف

 107.22 0 بكالوريات أخرى

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف 

 بجندوبة 

 جامعة جندوبة 

80301 

 

 قانون عام

 قانون خاص

 

 90.46 0 آداب

 70.88 18 اقتصاد وتصرف

 100.45 0 بكالوريات 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

 قانون الشؤون العقارية

 105.68 0 آداب

 101.12 0 اقتصاد وتصرف

 125.69 0 بكالوريات أخرى

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية 

 بتونس 

 جامعة قرطاج

11341 

 القانون الجبائي

 قانون التجارة الدولية

 النزاعات االدارية والجبائية

 104.58 0 آداب

 102.21 0 اقتصاد وتصرف

 127.94 0 بكالوريات أخرى

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 

 ة سوسةجامع
30341 

 المنازعات  اإلدارية و الجبائية

 قانون خاص 

 جباية المؤسسة 

 94.96 0 آداب

 88.97 0 اقتصاد وتصرف

 102.23 0 بكالوريات أخرى

 كلية الحقوق بصفاقس 

 جامعة صفاقس
40341 

 قانون الشؤون العقارية 

 قانون المؤسسة واألعمال 

 جباية المؤسسة 

 ية والجبائيةالمنازعات اإلدار

 التنظيم اإلداري

 القانون البنكي والمالي

 91.04 0 آداب

 74.81 14 اقتصاد وتصرف

 101.45 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 

 جامعة قابس 
50341 

 قانون المؤسسة واألعمال

 جباية المؤسسة 

 92.07 0 آداب

 80.93 12 اقتصاد وتصرف

 100.47 0 بكالوريات أخرى

 المعهد العالي للدراسات القانونية 

 والسياسية بالقيروان 

 جامعة القيروان

70341 

 قانون الشؤون العقارية 

 قانون المؤسسة واألعمال

 المنازعات اإلدارية والجبائية

 90.72 0 آداب

 68.93 24 اقتصاد وتصرف

 97.45 0 بكالوريات أخرى

 لية العلوم القانونية واالقتصادية ك

 والتصرف بجندوبة 

 جامعة جندوبة

 قانون المؤسسة و األعمال 80341

 88.25 0 آداب

 68.96 26 اقتصاد وتصرف

 93.22 0 بكالوريات أخرى

اإلجازة التطبيقية في القانون 

 االجتماعي
 سنوات )أمد( 3

T=FG ماعية المعهد الوطني للشغل والدراسات االجت

 بتونس 

 جامعة قرطاج

 94.52 0 آداب القانون االجتماعي 10345

في القانون  األساسيةاإلجازة 

 االجتماعي
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 القانون االجتماعي 10346

 - 0 آداب

 - 0 اقتصاد وتصرف

 الحقوق والعلوم القانونية   3 }}
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 اإلجازة األساسية 

 في االقتصاد 
 سنوات )أمد ( 3

 

T=FG 

 

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 جامعة تونس المنار 
10312 

 االقتصاد الكمي

 االقتصاد والمالية الدولية

 النقد والمالية والبن 

 128.96 0  رياضيات

 125.75 0 علوم تجريبية 

 94.05 0  اقتصاد وتصرف

 المدرسة العليا للعلوم االقتصادية 

 والتجارية بتونس 

 جامعة تونس 

11312 
 النقد والمالية والبن 

 االقتصاد االداري والصناعي

 133.96 0  رياضيات

 138.13 0 علوم تجريبية

 102.73 0  اقتصاد وتصرف

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة

 منوبةجامعة 
12312 

 النقد و المالية و البن 

 االقتصد والمالية الدولية

 االقتصاد الكمي

 130.56 0  رياضيات

 129.30 0 علوم تجريبية 

 94.03 0  اقتصاد وتصرف

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 قرطاج  جامعة 
 النقد والمالية والبن  20312

 108.15 0  رياضيات

 108.36 0 م تجريبية علو

 90.07 0  اقتصاد وتصرف

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
30312 

 النقد و المالية و البن 

 االقتصاد الكمي

 االاقتصاد االداري والصناعي

 103.70 0  رياضيات

 106.59 0 علوم تجريبية 

 86.79 0  اقتصاد وتصرف

 االقتصادية والتصرف بالمهديةكلية العلوم 

 جامعة المنستير
31312 

 االقتصاد والمالية الدولية

 النقد والمالية والبن 

 االقتصاد الكمي

 96.62 0  رياضيات

 101.27 0 علوم تجريبية 

 84.76 0  اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
32312 

 االقتصاد الكمي

 المالية الدوليةاالقتصاد و 

 122.85 0  رياضيات

 120.53 0 علوم تجريبية 

 95.24 0  اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة 

 جامعة سوسة 
33312 

  

 القتصاد والمالية الدوليةا 

  

 105.07 0  رياضيات

 112.77 0 علوم تجريبية 

 94.10 0  اقتصاد وتصرف

 ة العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقسكلي

 جامعة صفاقس
40312 

 والبن  والمالية النقد

 اإلقتصاد والمالية الدولية

 االقتصاد االداري والصناعي

 102.23 0  رياضيات

 104.45 0 علوم تجريبية 

 70.61 8  اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

 جامعة صفاقس
 االقتصاد الكمي 41312

 97.70 0  رياضيات

 95.30 0 علوم تجريبية 

 70.80 45  اقتصاد وتصرف

 معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 االقتصاد الكمي  42312

 119.06 0  رياضيات

 114.30 0 علوم تجريبية 

 73.00 42  اقتصاد وتصرف

 ة بصفاقسالمدرسة العليا للتجار

 جامعة صفاقس
43312 

 االقتصاد والمالية الدولية

 النقد والمالية والبن 

 113.17 0  رياضيات

 113.87 0 علوم تجريبية 

 80.83 0  اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
50312 

 النقد والمالية والبن  

 االقتصاد والمالية الدولية 

 كمي االقتصاد ال

 96.32 0  رياضيات

 99.42 0 علوم تجريبية 

 84.18 17  اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة 
 النقد والمالية والبن  60312

 102.69 0  رياضيات

 98.86 0 علوم تجريبية 

 72.32 45  اقتصاد وتصرف

قتصادية والتصرف كلية العلوم القانونية واال

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

80312 
 النقد والمالية والبن 

 االقتصاد والمالية الدولية

 87.80 0  رياضيات

 86.89 0 علوم تجريبية 

 70.39 86  اقتصاد وتصرف

 اإلجازة األساسية 

 في االقتصاد والمالية اإلسالمية 
 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 والتصرف بصفاقس كلية العلوم االقتصادية

 جامعة صفاقس
 االقتصاد والمالية اإلسالمية 40313

 86.68 0 رياضيات

 94.35 0 علوم تجريبية 

 83.43 0 اقتصاد وتصرف

 اإلجازة األساسية 

 في التصرف 

 سنوات )أمد ( 3

T=FG 

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 جامعة تونس المنار
10318 

 التسويق                /        إدارة األعمال 

 المحاسبة                         /       المالية 

 132.51 0 رياضيات

 139.31 0 علوم تجريبية 

 112.96 0 اقتصاد وتصرف

 معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

 قرطاج جامعة 
11318 

 المالية /         الدراسات العليا التجارية

 التسويق                   /     إدارة األعمال

 161.08 0 رياضيات

 165.28 0 علوم تجريبية 

 136.55 0 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للتصرف بتونس 

 جامعة تونس
12318 

 التسويق                        /   المحاسبة

 المالية                 /   إدارة األعمال 

 رف في الموارد البشريةالتص

 152.55 0 رياضيات

 159.75 0 علوم تجريبية 

 131.91 0 اقتصاد وتصرف

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية 

 بتونس 

 جامعة تونس

13318 
 التسويق         /       إدارة األعمال

 المالية               /       المحاسبة

 144.69 0 رياضيات

 152.02 0 علوم تجريبية 

 124.68 0 اقتصاد وتصرف

  

 يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير  2017آخر موجه لسنة  مجموع نقاط

 العلوم االقتصادية وعلوم التصرف 4 }}
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 اإلجازة األساسية 

 في التصرف 

 سنوات  )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للمحاسبة 

 سات بمنوبةوإدارة المؤس

 جامعة منوبة

14318 
 المحاسبة

 التصرف في الموارد البشرية

 إدارة أعمال

 134.49 0 رياضيات

 137.70 0 علوم تجريبية 

 105.71 0 اقتصاد وتصرف

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة

 جامعة منوبة
15318 

 المالية

 التسويق

 إدارة أعمال

 135.43 0 رياضيات

 141.88 0 يبية علوم تجر

 109.41 0 اقتصاد وتصرف

 المعهد الوطني للشغل 

 والدراسات االجتماعية بتونس

 جامعة قرطاج

 إدارة أعمال 16318

 124.85 0 رياضيات

 129.12 0 علوم تجريبية 

 102.84 0 اقتصاد وتصرف

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 قرطاج جامعة 
20318 

 ليةالما

 المحاسبة

 التسويق

 115.97 0 رياضيات

 111.45 0 علوم تجريبية 

 94.28 0 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت

 قرطاج جامعة 
 الماليــة 21318

 117.17 0 رياضيات

 111.42 0 علوم تجريبية 

 100.49 0 اقتصاد وتصرف

 ية والتصرف بسوسةكلية العلوم االقتصاد

 جامعة سوسة
30318 

 المالية

 لتسويق

 المحاسبة

 إدارة األعمال

 112.65 0 رياضيات

 111.22 0 علوم تجريبية 

 93.78 0 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للتصرف بسوسة 

 جامعة سوسة
31318 

 المحاسبة

 إدارة األعمال

 التسويق

 المالية

 137.20 0 رياضيات

 142.44 0 تجريبية علوم 

 116.31 0 اقتصاد وتصرف

 معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة

 جامعة سوسة
32318 

 المالية

 الدراسات التجارية العليا 

 151.43 0 رياضيات

 159.80 0 علوم تجريبية 

 122.34 0 اقتصاد وتصرف

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية

 منستيرجامعة ال
 الماليـة 33318

 إدارة األعمال

 101.27 0 رياضيات

 103.77 0 علوم تجريبية 

 90.04 0 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة

 جامعة سوسة
34318 

 المحاسبة

 المالية

 115.77 0 رياضيات

 121.98 0 علوم تجريبية 

 105.60 0 اقتصاد وتصرف

 لية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقسك

 جامعة صفاقس
40318 

 المحاسبة

 التسويق

 المالية

 إدارة األعمال

 110.52 0 رياضيات

 113.92 0 علوم تجريبية 

 90.14 0 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

 جامعة صفاقس
41318 

 الماليـة

 المحاسبة

 إدارة األعمال

 صرف الجبائيالت

 104.96 0 رياضيات

 110.02 0 علوم تجريبية 

 90.95 0 اقتصاد وتصرف

 معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

 جامعة صفاقس
42318 

 الدراسات التجارية العليا

 التصرف في الموارد البشرية

 المالية

 التسويق

 المحاسبة

 136.53 0 رياضيات

 136.23 0 علوم تجريبية 

 104.80 0 اقتصاد وتصرف

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس
43318 

 الماليـة

 المحاسبة

 التسويق

 التصرف في الموارد البشرية

 129.12 0 رياضيات

 127.99 0 علوم تجريبية 

 117.91 0 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للتصرف بقابس 

 جامعة قابس 
50318 

 تسويقال

 المحاسبة

 الماليــة

 إدارة األعمال

 101.30 0 رياضيات

 107.29 0 علوم تجريبية 

 95.94 0 اقتصاد وتصرف 

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
60318 

 إدارة األعمال

 المالية

 المحاسبة

 االنتاج واللوجستي 

 91.19 0 رياضيات

 98.07 0 علوم تجريبية 

 81.36 27 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
 إدارة األعمال 70318

 المالية

 95.20 0 رياضيات

 96.30 0 علوم تجريبية 

 88.33 0 اقتصاد وتصرف

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف 

 جامعة جندوبة  -  بجندوبة
80318 

 المالية

 التسويق

 المحاسبة

 94.43 0 رياضيات

 96.01 0 علوم تجريبية 

 88.91 0 اقتصاد وتصرف

 ()باكالوريوس لعمال    
 سنوات    4

T= FG + Max((Ang-15),0) + Max((M-12),0) 

 المعهد العالي لألعمال بتونس

 جامعة تونس
 باكالوريوا أعمال 10377

 150.10 0 رياضيات

 161.95 0 علوم تجريبية 

 141.87 0 اقتصاد وتصرف

 128.13 0 علوم اإلعالمية

 
 T= FG + Max((Ang-15),0) + Max((M-12),0)صيغة مجوع النقاط بالنسبة لشعبة باكالوريوا األعمال : 

(أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  )  (.10)صفحة 

()  .أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات 

 العلوم االقتصادية وعلوم التصرف 4 }}
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 اإلجازة التطبيقية 

 في االقتصاد 

 سنوات )أمد ( 3

 

T=FG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المعهد العالي للتصرف بتونس 

 جامعة تونس
 التجارة : تقنيات التجارة الدولية 10386

 143.72 0  رياضيات

 143.00 0 علوم تجريبية 

 103.42 0  اقتصاد وتصرف

 المدرسة العليا للعلوم االقتصادية 

 والتجارية بتونس 

 ونسجامعة ت

11386 
 التجارة : تقنيات التجارة الدولية 

 التأمين ، بن ، مالية

 119.92 0  رياضيات

 132.76 0 علوم تجريبية 

 93.72 0  اقتصاد وتصرف

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة 

 جامعة منوبة
 التجارة  12386

 124.89 0  رياضيات

 130.48 0 علوم تجريبية 

 94.20 0  وتصرفاقتصاد 

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 جامعة تونس المنار
13386 

 أمين، بن ، مالية: التقنيات البنكية والماليةت

أمين، بن ، مالية: هندسة المخاطر في ت 

 المالية والتأمين والبن 

 التجارة : تقنيات التجارة الدولية  

 127.75 0  رياضيات

 128.37 0 علوم تجريبية 

 96.15 0  اقتصاد وتصرف

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 قرطاج جامعة 
 أمين، بن ، مالية: التأمين والبن  والماليةت 20386

 105.30 0  رياضيات

 107.10 0 علوم تجريبية 

 90.78 0  اقتصاد وتصرف

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية

 ة المنستيرجامع
 تأمين، بن ، مالية  30386

 95.82 0  رياضيات

 101.24 0 علوم تجريبية 

 84.31 0  اقتصاد وتصرف

 كلية العلوم االقتصادية و التصرف بسوسة 

 جامعة سوسة
31386 

 تأمين، بن ، مالية : تقنيات مالية وتأمين

 التجارة : عالقات تجارية دولية

 101.54 0  رياضيات

 110.67 0 علوم تجريبية 

 88.08 0  اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال بسوسة

 جامعة سوسة
32386 

اقتصاد النقل واللوجستية: تخطيط النقل     

 والتنمية  الجهوية

اقتصاد النقل واللوجستية: النقل البحري   

 والتصرف في الموانئ

 ية: النقل والتجاة الدوليةاقتصاد النقل واللوجست   

 102.56 0  رياضيات

 107.23 0 علوم تجريبية 

 91.14 0  اقتصاد وتصرف

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40386 

 التجارة : تقنيات التجارة الدولية

تأمين، بن ، مالية: الهندسة االقتصادية 

 والمالية

 البنوك والتأمينتأمين، بن ، مالية: 

 95.78 0  رياضيات

 101.07 0 علوم تجريبية 

 70.52 16  اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس 

 جامعة صفاقس
42386 

اقتصاد النقل واللوجستية: نظم النقل 

 واللوجستي 

 83.80 0  رياضيات

 96.94 0 علوم تجريبية 

 74.17 20  اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
50386 

تأمين، بن ، مالية: هندسة المعلومات 

 االقتصادية واإلحصاء 

 93.94 0  رياضيات

 104.64 0 علوم تجريبية 

 78.92 13  اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
 ن ، مالية : البنوك والتأمينتأمين، ب 70386

 91.80 0  رياضيات

 100.66 0 علوم تجريبية 

 83.76 10  اقتصاد وتصرف

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

80386 

 تأمين، بن ، مالية: تقنيات التأمين

 التجارة : تقنيات التجارة الدولية  

ية:هندسة المخااطر فاي المالياة تأمين، بن ، مال

 والتأمين والبن 

 92.05 0  رياضيات

 98.72 0 علوم تجريبية 

 76.17 75  اقتصاد وتصرف

 اإلجازة التطبيقية 

 في التصرف

 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

 قرطاج جامعة 
10366 

 المحاسبة

 تكنولوجيا المعلومات

 160.41 0 اترياضي

 164.78 0 علوم تجريبية

 128.44 0 اقتصاد وتصرف

 155.04 0 علوم اإلعالمية

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية 

 بتونس 

 جامعة تونس

11366 

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات 

 المصدرة

 سويق عبر الوابالتسويق : الت

 المالية: الهندسة المالية واألسواق

 137.65 0 رياضيات

 139.31 0 علوم تجريبية

 111.81 0 اقتصاد وتصرف

 118.86 0 علوم اإلعالمية

 

 

 
 
 
 

 أو حسب نوع البكالوريا حسب الجامعات  اطالع على دليل التوجيه الجامعي مبوبلمترشح االل يمكن
وكذلك في صيغة دليل تفاعلي على الموقع  www.orientation.tn التوجيه الجامعي موقععلى 

www.guide-orientation.rnu.tn 
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 وجهآخر م

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 في التصرف

 سنوات )أمد( 3

 

T=FG 

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة 

 جامعة منوبة
12366 

 

 انتاج ولوجستي  : التصرف في االنتاج

 التسويق: تقنيات البيع والتوزيع

 البنوك والمؤسسات المالية

 

 128.37 0 رياضيات

 134.63 0 علوم تجريبية 

 107.37 0 د وتصرفاقتصا

 117.88 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 جامعة تونس المنار
13366 

إدارة األعمال :التصرف في المؤسسات 

 الصغرى والمتوسطة 

 : تجارة التوزيع وتقنيات البيعالتسويق 

 المالية 

 المحاسبة: التصرف المحاسبي

 127.67 0 رياضيات

 133.66 0 علوم تجريبية 

 108.35 0 اقتصاد وتصرف

 118.60 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات 

 بمنوبة

 جامعة منوبة

14366 

 المحاسبة: التصرف المحاسبي 

 التصرف في الموارد  البشرية

 بنوك  ومؤسسات مالية

 137.55 0 رياضيات

 137.81 0 علوم تجريبية 

 106.45 0 اقتصاد وتصرف

 118.81 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 

 لمتوسطة الصغرى وا

 121.12 0 رياضيات

 129.42 0 علوم تجريبية 

 103.30 0 اقتصاد وتصرف

 117.24 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة تونس
16366 

 

 التصرف المحاسبي

 

 144.12 0 رياضيات

 153.54 0 علوم تجريبية 

 125.22 0 اقتصاد وتصرف

 137.27 0 اإلعالميةعلوم 

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 قرطاج جامعة 
20366 

 المحاسبة : تنظيم المحاسبة والمراقبة المالية

 التصرف في الموارد  البشرية

 109.50 0 رياضيات

 111.47 0 علوم تجريبية 

 93.37 0 اقتصاد وتصرف

 104.51 0 علوم اإلعالمية

 العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت المعهد

 قرطاج جامعة 
21366 

 المحاسبة : التصرف المحاسبي

 التسويق: تجارة التوزيع وتقنيات البيع 

 115.13 0 رياضيات

 115.93 0 علوم تجريبية 

 101.54 0 اقتصاد وتصرف

 102.78 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف بسوسة

 ةجامعة سوس
30366 

 المالية : الهندسة المالية واألسواق

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية

 التسويق : االتصال اإلشهاري 

 السياحيالفندقي وإدارة األعمال : التصرف 

 124.86 0 رياضيات

 133.93 0 علوم تجريبية 

 106.40 0 اقتصاد وتصرف

 111.51 0 علوم اإلعالمية

 لدراسات التجارية العليا بسوسةمعهد ا

 جامعة سوسة
31366 

 التصرف في الجودة 

 التسويق : تقنيات التسويق  

 المحاسبة : التصرف المحاسبي  

 إدارة األعمال : التصرف في المشاريع 

 139.68 0 رياضيات

 152.47 0 علوم تجريبية 

 111.10 0 اقتصاد وتصرف

 104.31 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير 

 جامعة المنستير
32366 

 إدارة أعمال في  قطاع النسيج والموضة  :

 التصرف الصناعي في النسيج والموضة 

 إدارة أعمال في  قطاع النسيج والموضة  :

 التصرف التجاري في النسيج والموضة 

 93.14 0 رياضيات

 98.86 0 علوم تجريبية 

 87.65 0 اقتصاد وتصرف

 94.83 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية

 جامعة المنستير
33366 

 التصرف المحاسبي

 تقنيات البيع والتوزيع

 97.97 0 رياضيات

 102.55 0 علوم تجريبية 

 90.09 0 اقتصاد وتصرف

 99.55 0 علوم اإلعالمية

 العالي للمالية و الجباية بسوسة المعهد

 جامعة سوسة
34366 

 المحاسبة : التصرف المحاسبي

 المالية: بنوك ومؤسسات مالية

 109.17 0 رياضيات

 115.17 0 علوم تجريبية 

 101.79 0 اقتصاد وتصرف

 100.25 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40366 

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

 التصرف  في الموارد البشرية

 التسويق : التصرف في الصادرات

 البنوك والمؤسسات المالية

 103.54 0 رياضيات

 108.68 0 علوم تجريبية 

 88.73 0 اقتصاد وتصرف

 92.32 0 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 امعة صفاقسج
41366 

 إدارة األعمال

 البنوك والمؤسسات المالية

 المحاسبة

 119.84 0 رياضيات

 125.56 0 علوم تجريبية 

 109.05 0 اقتصاد وتصرف

 85.88 0 علوم اإلعالمية

 

 
  تقريبي كمؤشر الجامعي التوجيه موقع على  2017و 2016و 2015 لسنة موجه آلخر النقاط مجموع على اإلطالع يمكن

 ما شعبة لىع للحصول حظوظك تقييم علىك ساعدي
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 في التصرف

 )أمد)سنوات  3

T=FG  

 معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

 جامعة صفاقس
42366 

 المحاسبة : التصرف المحاسبي 

 البنوك والمؤسسات الماليةالمالية: 

 130.27 0 رياضيات

 130.88 0 علوم تجريبية 

 94.24 0 وتصرف اقتصاد

 96.71 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

 جامعة صفاقس
43366 

 التصرف المحاسبيالمحاسبة : 

 تقنيات البيع والتوزيعالتسويق : 

إدارة األعمال: التصرف في المؤسسات 

 المصدرة

 98.17 0 رياضيات

 105.87 0 علوم تجريبية 

 88.60 0 وتصرف اقتصاد

 98.25 0 علوم اإلعالمية

 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

 96.86 0 رياضيات

 105.74 0 علوم تجريبية 

 85.91 0 رفوتص اقتصاد

 86.30 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف بقابس 

 جامعة قابس
50366 

 إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات

 المحاسبة

 98.62 0 رياضيات

 102.62 0 علوم تجريبية 

 92.83 0 وتصرف اقتصاد

 90.93 0 علوم اإلعالمية

 سات بقفصةالمعهد العالي إلدارة المؤس

 جامعة قفصة
60366 

 التسويق : تقنيات التسويق

 المحاسبة: التصرف المحاسبي

  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية

 المالية اإلسالمية

 88.28 0 رياضيات

 92.00 0 علوم تجريبية 

 75.56 21 وتصرف اقتصاد

 86.79 0 علوم اإلعالمية

 والتصرف بالقيروان المعهد العالي لإلعالمية

 جامعة القيروان
70366 

 المالية الصغرى 

    المحاسبة

 93.60 0 رياضيات

 101.19 0 علوم تجريبية 

 87.47 0 وتصرف اقتصاد

 98.84 2 علوم اإلعالمية

والتصرف  واالقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

80366 
 صرف في المؤسساتإدارة األعمال : الت

 المحاسبة: تقنيات المحاسبة والجباية

 89.83 0 رياضيات

 93.97 0 علوم تجريبية 

 86.52 0 وتصرف اقتصاد

 95.79 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في المالية اإلسالمية

 (أمد )سنوات  3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 

 للدراسات التكنولوجيةإ.ع. 
 المالية اإلسالمية 10393

 115.77 0 رياضيات

 134.42 0 علوم تجريبية

 97.45 0 وتصرف اقتصاد

 اإلجازة التطبيقية 

في التصرف في المؤسسات 

 الفالحية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المدرسة العليا للفالحة بمقرن

 قرطاج جامعة 
 حيةالتصرف في المؤسسات الفال 20372

 79.26 0 رياضيات

 94.10 0 علوم تجريبية

 92.94 0 وتصرف اقتصاد

 اإلجازة التطبيقية 

 إدارة األعمالفي 

 (أمد)سنوات  3

 

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
10391 

 التصرف في االنتاج 

 إدارة التجارة الدولية

 جستي  الدولي النقل واللو

 التصرف المحاسبي والمالي

 119.84 0 رياضيات

 124.14 0 علوم تجريبية

 102.84 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
11391 

 التصرف في االنتاج

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 تي  الدوليالنقل واللوجس

 120.66 0 رياضيات

 118.90 0 علوم تجريبية

 93.83 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
20391 

 التصرف في االنتاج

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 التصرف المحاسبي والمالي

 حيالتصرف الفندقي والسيا

 104.64 0 رياضيات

 110.29 0 علوم تجريبية

 93.90 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
21391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

    الدوليتياللوجسالنقل و

 107.62 0 رياضيات

 102.29 0 علوم تجريبية

 94.53 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
22391 

 التصرف في االنتاج 

 التصرف المحاسبي والمالي

 94.67 0 رياضيات

 101.20 0 علوم تجريبية

 91.37 0 وتصرف اقتصاد

  المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
30391 

 التصرف الفندقي والسياحي 

 التصرف المحاسبي والمالي

 104.97 0 رياضيات

 113.66 0 علوم تجريبية

 93.82 0 وتصرف اقتصاد

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
31391 

 التصرف المحاسبي والمالي

 إدارة التجارة الدولية 

 96.15 0 رياضيات

 103.67 0 علوم تجريبية

 91.75 0 وتصرف اقتصاد

 
 يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير 2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة  
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 في إدارة األعمال

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 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

 97.18 0 رياضيات

 103.06 0 علوم تجريبية

 85.70 0 د وتصرفاقتصا

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
50391 

 التصرف المحاسبي والمالي 

 التصرف في اإلنتاج

 93.63 0 رياضيات

 100.95 11 علوم تجريبية

 93.17 0 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة 

 راسات التكنولوجيةإ.ع.للد
51391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف الفندقي والسياحي

 83.39 0 رياضيات

 92.10 0 علوم تجريبية

 79.03 0 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
52391 

 المتوسطة التصرف في المؤسسات الصغرى و

 التصرف الفندقي والسياحي

 81.77 4 رياضيات

 91.28 27 علوم تجريبية

 73.27 43 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
53391 

 التصرف في االنتاج

 التصرف المحاسبي والمالي 

 سطة التصرف في المؤسسات الصغرى والمتو

 83.74 0 رياضيات

 83.60 13 علوم تجريبية

 69.15 0 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
54391 

 التصرف المحاسبي والمالي

 التصرف في اإلنتاج 

 87.30 2 رياضيات

 89.34 23 علوم تجريبية

 72.93 18 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
60391 

 التصرف في االنتاج 

 النقل واللوجستي  الدولي

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 81.06 0 رياضيات

 90.80 0 علوم تجريبية

 73.59 7 اقتصاد وتصرف

 التكنولوجية بالقيروانالمعهد العالي للدراسات 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
70391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف في االنتاج

 التصرف المحاسبي والمالي

 89.07 0 رياضيات

 91.17 0 علوم تجريبية

 78.85 0 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين 

 راسات التكنولوجيةإ.ع. للد
71391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف المحاسبي والمالي

 82.08 2 رياضيات

 83.36 0 علوم تجريبية

 85.92 0 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
80391 

 التصرف في االنتاج

 المحاسبي والماليالتصرف 

 80.35 0 رياضيات

 93.74 16 علوم تجريبية

 83.40 0 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
81391 

 التصرف الفندقي والسياحي 

 التصرف المحاسبي والمالي

 التصرف في االنتاج

 والمتوسطة  التصرف في المؤسسات الصغرى

 86.24 0 رياضيات

 88.13 0 علوم تجريبية

 79.74 0 اقتصاد وتصرف

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
82391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف المحاسبي والمالي 

 90.28 0 رياضيات

 96.15 0 علوم تجريبية

 84.67 0 اقتصاد وتصرف

 اإلجازة التطبيقية 

 في التسويق

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
10392 

 تقنيات البيع 

 االتصال اإلشهاري

 119.97 0 رياضيات

 111.80 0 علوم تجريبية

 96.82 0 اقتصاد وتصرف

 113.32 0 عالميةعلوم اإل

 المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة تونس
 التسويق واالتصال 11392

 129.80 0 رياضيات

 136.77 0 علوم تجريبية

 109.34 0 اقتصاد وتصرف

 124.26 0 عالميةعلوم اإل

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر 

 هالل  

 تكنولوجيةإ.ع. للدراسات ال

 تقنيات البيع 30392

 92.77 0 رياضيات

 94.90 0 علوم تجريبية

 85.12 0 اقتصاد وتصرف

 96.07 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
 تقنيات البيع 31392

 94.90 0 رياضيات

 97.12 0 علوم تجريبية

 86.77 0 اقتصاد وتصرف

 96.14 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بصفاقس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

40392 
 تقنيات البيع

 االتصال اإلشهاري

 91.92 0 رياضيات

 100.44 0 علوم تجريبية

 72.80 0 اقتصاد وتصرف

 95.10 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسليانة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

 تقنيات البيع 80392

 87.05 0 رياضيات

 87.79 0 علوم تجريبية

 72.54 0 اقتصاد وتصرف

 90.42 2 علوم اإلعالمية

 
 يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير 2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة 
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا
 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة األساسية في الكيميا  

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

10501 
 

 الكيمياء

 

 110.12 0 رياضيات

 112.55 0 علوم تجريبية

 108.15 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم ببنزرت

 قرطاج جامعة
20501 

 

 الكيمياء

 

 97.27 0 رياضيات

 103.06 0 علوم تجريبية

 108.63 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30501 

 

 الكيمياء

 

 100.37 0 رياضيات

 106.49 0 علوم تجريبية

 104.75 0 العلوم التقنية

 العلوم بصفاقسكلية 

 جامعة صفاقس
40501 

 

 الكيمياء

 

 92.29 0 رياضيات

 98.73 0 علوم تجريبية

 94.98 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50501 

 

 الكيمياء

 

 77.24 21 رياضيات

 75.45 56 علوم تجريبية

 103.52 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بقفصة

 معة قفصةجا
60501 

 

 الكيمياء

 85.61 6 رياضيات

 78.52 0 علوم تجريبية

 84.05 0 العلوم التقنية

 اإلجازة األساسية في

 الكيميا  - الفيزيا  

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

 والكيمياءالفيزياء  10502

 115.02 0 رياضيات

 115.65 0 علوم تجريبية

 132.35 0 العلوم التقنية

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج 

 السدرية

 جامعة قرطاج

 والكيمياءالفيزياء  11502

 102.80 0 رياضيات

 107.26 0 علوم تجريبية

 106.35 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم ببنزرت

 قرطاج جامعة
 الفيزياء والكيمياء 20502

 94.66 0 رياضيات

 99.34 0 علوم تجريبية

 120.88 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 الفيزياء والكيمياء 40502

 96.15 0 رياضيات

 97.72 0 علوم تجريبية

 98.11 0 العلوم التقنية

 بسيدي بوزيدكلية العلوم و التقنيات 

 جامعة القيروان
 والكيمياءالفيزياء  60502

 84.57 20 رياضيات

 80.36 79 علوم تجريبية

 88.07 2 العلوم التقنية

 اإلجازة األساسية في الفيزيا 

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

 لعامةالفيزياء ا 10503

 107.53 0 رياضيات

 103.12 0 علوم تجريبية

 134.12 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20503 

 الفيزياء العامة

 ميكاني  الموائع

 92.50 0 رياضيات

 91.92 0 علوم تجريبية

 99.87 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بالمنستير

 يرجامعة المنست
 الفيزياء 30503

 93.97 0 رياضيات

 94.95 0 علوم تجريبية

 108.33 0 العلوم التقنية

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
 الفيزياء 31503

 95.44 0 رياضيات

 97.77 0 علوم تجريبية

 102.72 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بصفاقس

 امعة صفاقسج
 الفيزياء 40503

 83.90 0 رياضيات

 88.00 0 علوم تجريبية

 100.05 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 الفيزياء 50503

 81.06 26 رياضيات

 78.69 69 علوم تجريبية

 96.01 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 زياءالفي 60503

 83.05 17 رياضيات

 77.65 37 علوم تجريبية

 - 2 العلوم التقنية

 

 

 

 

 

 

 ن للمترشح االطالع على دليل التوجيه الجامعي مبوبا حسب الجامعات  أو حسب نوع البكالوريايمك
وكذلك في صيغة دليل تفاعلي على الموقع  www.orientation.tnعلى موقع التوجيه الجامعي 

www.guide-orientation.rnu.tn 

 85000على الرقم  SMS رساليات القصيرةاإل 
" ثم "فراغ" ثم "رقم البكالوريا"  orللتعرف على نتيجة توجيهك الجامعي أرسل كلمة "

    [ or  numérobac]  85000  على الرقم
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة األساسية 

 في الرياضيات

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 رياضيات والفيزيا كلية العلوم لل

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

10507 
 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات

 105.23 0 رياضيات

 109.02 0 علوم تجريبية

 124.86 0 العلوم التقنية

 112.83 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20507 

 الرياضيات

 بيقاتالرياضيات والتط

 90.02 0 رياضيات

 94.75 0 علوم تجريبية

 101.89 0 العلوم التقنية

 92.67 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30507 

 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات

 86.70 0 رياضيات

 96.03 0 علوم تجريبية

 116.23 0 العلوم التقنية

 95.99 0 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
31507 

 الرياضيات والتطبيقات

 الرياضيات األساسية

 83.73 0 رياضيات

 92.46 0 علوم تجريبية

 119.84 0 العلوم التقنية

 93.50 0 علوم اإلعالمية

 لرياضياتالمعهد العالي لإلعالمية وا

 بالمنستير 

 جامعة المنستير

 الرياضيات والتطبيقات 32507

 72.61 26 رياضيات

 88.62 0 علوم تجريبية

 108.85 0 العلوم التقنية

 90.75 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40507 

 الرياضيات 

 الرياضيات والتطبيقات

 80.82 2 رياضيات

 85.81 0 وم تجريبيةعل

 103.76 0 العلوم التقنية

 86.90 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 الرياضيات  50507

 83.64 70 رياضيات

 82.28 19 علوم تجريبية

 93.86 0 العلوم التقنية

 - 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60507 

 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات

 97.54 37 رياضيات

 78.55 13 علوم تجريبية

 94.00 0 العلوم التقنية

 88.71 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
 الرياضيات 61507

 - 56 رياضيات

 109.22 15 علوم تجريبية

 83.89 0 نيةالعلوم التق

 89.20 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

 الرياضيات والتطبيقات 70507

 78.16 21 رياضيات

 78.51 5 علوم تجريبية

 88.26 0 العلوم التقنية

 89.17 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

 في علوم األحيا  

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

10509 
 بيولوجيا خلوية وجزيئية 

 بيولوجيا المجموعات واألنظمة

 113.71 0 رياضيات

 125.08 0 علوم تجريبية

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج 

 دريةالس

 جامعة قرطاج

 هندسة األحياء والمحيط 11509

 85.84 0 رياضيات

 106.62 0 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت

 جامعة منوبة
 بيولوجيا خلوية وجزيئية 12509

 102.74 0 رياضيات

 111.19 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
  ولوجيا خلوية وجزيئية بي 20509

 94.90 0 رياضيات

 108.33 0 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

 جامعة المنستير
 بيولوجيا خلوية وجزيئية  30509

 93.51 0 رياضيات

 111.00 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 بيولوجيا خلوية وجزيئية 40509

 87.31 0 رياضيات

 108.23 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 بيولوجيا خلوية وجزيئية  50509

 82.83 0 رياضيات

 104.51 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60509 

 بيولوجيا خلوية وجزيئية 

 بيولوجيا المجموعات واألنظمة

 86.42 5 رياضيات

 93.87 0 علوم تجريبية

 

 

 

  الجامعي التوجيه وقعم على  2017و 2016و 2015 لدورة موجه آلخر النقاط مجموع على اإلطالع يمكن

 ما شعبة على للحصول حظوظك تقييم علىيساعدك  تقريبي كمؤشر
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة األساسية 

 في علوم األرض

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

 و الطبيعيات بتونس 

 جامعة تونس المنار

10510 
 رسم الخرائط  التهيئة والمحيط

 الموارد المعدنية  والطاقة

 جيولوجيا األحواض الرسوبية

 109.08 0 رياضيات

 107.32 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20510 

 رسم الخرائط  التهيئة والمحيط

 الموارد المعدنية والطاقة

 101.81 5 رياضيات

 93.50 0 بيةعلوم تجري

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50510 

 األحواض الرسوبية

 الموارد المعدنية والطاقة

 - 6 رياضيات

 77.69 58 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60510 

 والطاقة الموارد المعدنية

 جيولوجيا األحواض الرسوبية

 موارد الماء و التربة

 - 5 رياضيات

 79.41 35 علوم تجريبية

 األساسية في علوم المياه اإلجازة
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس

 جامعة قابس
 الموائد المائية 50833

 97.27 3 رياضيات

 79.74 8 علوم تجريبية

 األساسية في الما  والمحيط  اإلجازة
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 الي لعلوم و تقنيات المياه بقابسالمعهد الع

 جامعة قابس
 الماء والمحيط 50834

 - 4 رياضيات

 79.63 13 علوم تجريبية

 اإلجازة األساسية 

 في علوم األرض والكون
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40511 

 
 موارد مائية

 علوم األرض

 المحيط الساحلي والبحري

 79.17 3 رياضيات

 88.77 0 علوم تجريبية

 األساسية إلجازةا

 في علوم الحياة والمحيط 

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 علوم الحياة والمحيط 40512

 86.29 2 رياضيات

 98.44 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 علوم الحياة والمحيط 50512

 78.78 2 رياضيات

 85.02 12 علوم تجريبية

 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
 علوم الحياة والمحيط 61512

 - 5 رياضيات

 80.30 54 علوم تجريبية

 األساسية  إلجازةا

 في علوم الحياة واألرض 

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

 بتونس و الطبيعيات 

 جامعة تونس المنار

 علوم الحياة واألرض 10513

 101.59 0 رياضيات

 124.65 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
 علوم الحياة واألرض 20513

 87.90 0 رياضيات

 112.85 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 علوم الحياة واألرض 40513

 94.54 0 ضياتريا

 113.12 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 علوم الحياة واألرض 50513

 - 4 رياضيات

 103.12 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 علوم الحياة واألرض 60513

 95.67 4 رياضيات

 98.97 0 علوم تجريبية

 تصرف اإلجازة األساسية في ال

 في النظم الصناعية

 سنوات)أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
40395 

 

 
 التصرف في اإلنتاج الصناعي

 
 

 

 

 77.69 0 رياضيات

 91.68 0 علوم تجريبية

 92.00 0 العلوم التقنية

 86.62 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

 التصرففي إعالمية 

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة تونس
 إعالمية مطبقة في التصرف 10311

 147.63 0 رياضيات

 152.44 0 علوم تجريبية

 121.56 0 اقتصاد وتصرف

 136.98 0 العلوم التقنية

 147.18 0 علوم اإلعالمية

 بتونسكلية العلوم االقتصادية والتصرف 

 جامعة تونس المنار
 إعالمية مطبقة في التصرف 11311

 118.17 0 رياضيات

 124.17 0 علوم تجريبية

 94.98 0 اقتصاد وتصرف

 106.95 0 العلوم التقنية

 130.95 0 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي بمنوبة

 جامعة منوبة
 إعالمية التصرف 13311

 125.40 0 ياضياتر

 128.61 0 علوم تجريبية

 95.23 0 اقتصاد وتصرف

 113.15 0 العلوم التقنية

 128.79 0 علوم اإلعالمية
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 ية األساس اإلجازة 

 في إعالمية التصرف

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 والتصرف بنابل االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة قرطاج
 إعالمية التصرف 20311

 103.10 0 رياضيات

 102.50 0 علوم تجريبية

 89.86 0 اقتصاد وتصرف

 101.35 0 العلوم التقنية

 104.07 0 علوم اإلعالمية

 لتصرف بسوسةالمعهد العالى ل

 جامعة سوسة
 التصرفمطبقة في  إعالمية 30311

 118.15 0 رياضيات

 126.27 0 علوم تجريبية

 96.87 0 اقتصاد وتصرف

 129.31 0 العلوم التقنية

 111.41 0 علوم اإلعالمية

 والتصرف بصفاقس االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة صفاقس
 التصرفمطبقة في إعالمية  40311

 98.57 0 رياضيات

 95.55 0 علوم تجريبية

 81.15 0 اقتصاد وتصرف

 102.47 0 العلوم التقنية

 94.04 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
 التصرفمطبقة في  إعالمية 50311

 80.67 0 رياضيات

 96.13 0 علوم تجريبية

 87.40 0 وتصرفاقتصاد 

 94.47 0 العلوم التقنية

 93.82 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
 التصرف إعالمية  60311

 80.54 11 رياضيات

 82.32 0 علوم تجريبية

 73.58 15 اقتصاد وتصرف

 92.89 0 العلوم التقنية

 83.48 2 يةعلوم اإلعالم

والتصرف  واالقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

 التصرفمطبقة في إعالمية  80311

 90.04 0 رياضيات

 87.52 0 علوم تجريبية

 78.02 3 اقتصاد وتصرف

 92.36 0 العلوم التقنية

 97.92 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

 اإلعالمية في علوم

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

 علوم اإلعالمية 10523

 131.58 0 رياضيات

 126.42 0 علوم تجريبية

 139.69 0 العلوم التقنية

 147.73 0 علوم اإلعالمية

 نوبةالمعهد العالي لفنون الملتميديا بم

 جامعة منوبة
 إعالمية وملتيميديا 11523

 125.67 0 رياضيات

 111.45 0 علوم تجريبية

 135.30 0 العلوم التقنية

 140.99 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية

 جامعة تونس المنار
 علوم اإلعالمية 12523

 143.64 0 رياضيات

 140.14 0 علوم تجريبية

 145.12 0 العلوم التقنية

 157.18 0 علوم اإلعالمية

واالتصال  المعلوماتالمعهد العالي لتكنولوجيا 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

 علوم اإلعالمية 13523

 114.62 0 رياضيات

 107.21 0 علوم تجريبية

 115.43 0 العلوم التقنية

 125.64 0 علوم اإلعالمية

 العلوم ببنزرتكلية 

 جامعة قرطاج
 علوم اإلعالمية 20523

 108.25 0 رياضيات

 99.12 0 علوم تجريبية

 111.89 0 العلوم التقنية

 112.74 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
 علوم اإلعالمية 30523

 102.67 0 رياضيات

 98.42 0 علوم تجريبية

 115.38 0 العلوم التقنية

 107.99 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية 

 والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير

 علوم اإلعالمية 31523

 105.25 0 رياضيات

 98.07 0 علوم تجريبية

 122.88 0 العلوم التقنية

 113.58 0 علوم اإلعالمية

 عالمية بالمهديةالمعهد العالي لإل

 جامعة المنستير
 علوم اإلعالمية 32523

 95.35 0 رياضيات

 96.95 0 علوم تجريبية

 108.18 0 العلوم التقنية

 106.89 0 علوم اإلعالمية
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 وجهآخر م

2017 

 اإلجازة األساسية 

 في علوم اإلعالمية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
 علوم اإلعالمية 33523

 116.65 0 رياضيات

 112.00 0 علوم تجريبية

 137.46 0 العلوم التقنية

 132.02 0 علوم اإلعالمية

 عالي للعلوم التطبيقية المعهد ال

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

 علوم اإلعالمية 34523

 122.95 0 رياضيات

 123.00 0 علوم تجريبية

 139.71 0 العلوم التقنية

 139.16 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 علوم اإلعالمية 40523

 91.55 0 رياضيات

 94.70 0 تجريبيةعلوم 

 114.78 0 العلوم التقنية

 99.85 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا بصفاقس

 جامعة صفاقس
 علوم اإلعالمية 41523

 82.86 0 رياضيات

 79.13 0 علوم تجريبية

 97.95 0 العلوم التقنية

 94.50 0 علوم اإلعالمية

 العلوم بقابسكلية 

 جامعة قابس
 علوم اإلعالمية 50523

 79.54 23 رياضيات

 81.57 27 علوم تجريبية

 91.93 0 العلوم التقنية

 86.84 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية

 و الملتيميديا بقابس 

 جامعة قابس

 إعالمية وملتميديا 51523

 76.42 8 رياضيات

 81.37 11 يبيةعلوم تجر

 100.78 0 العلوم التقنية

 75.44 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 جامعة قابس
 علوم اإلعالمية 52523

 82.90 15 رياضيات

 103.44 15 علوم تجريبية

 78.39 0 العلوم التقنية

 84.75 2 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 علوم اإلعالمية 60523

 87.98 25 رياضيات

 83.90 37 علوم تجريبية

 84.56 0 العلوم التقنية

 81.56 10 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
 علوم اإلعالمية 61523

 87.58 25 رياضيات

 78.80 27 علوم تجريبية

 78.64 0 لعلوم التقنيةا

 79.11 11 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
 علوم اإلعالمية 70523

 80.75 0 رياضيات

 72.10 2 علوم تجريبية

 93.19 0 العلوم التقنية

 89.68 0 علوم اإلعالمية

بيقية والتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم التط

 بالقصرين

 جامعة القيروان

 إعالمية وملتيميديا 71523

 98.84 24 رياضيات

 95.28 31 علوم تجريبية

 85.94 3 العلوم التقنية

 90.73 14 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جامعة جندوبة
 علوم اإلعالمية 80523

 75.81 23 رياضيات

 80.80 18 علوم تجريبية

 89.26 0 العلوم التقنية

 87.47 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية

 في اإللكترونيك 

 والكهروتقنية واآللية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

 ليةاإللكتروني  والكهروتقنية واآل 11525

 118.74 0 رياضيات

 130.45 0 علوم تجريبية

 137.73 0 العلوم التقنية

 118.61 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
 اإللكتروني  30525

 99.60 0 رياضيات

 110.50 0 علوم تجريبية

 122.53 0 العلوم التقنية

 100.22 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا 

 بسوسة

 جامعة سوسة

 اإللكتروني  31525

 108.71 0 رياضيات

 120.13 0 علوم تجريبية

 130.56 0 العلوم التقنية

 97.23 0 علوم اإلعالمية
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة األساسية

 في اإللكترونيك 

 والكهروتقنية واآللية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
 اآللية 50525

 87.60 2 رياضيات

 83.17 0 علوم تجريبية

 101.53 0 العلوم التقنية

 - 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

 اآللية 70525

 97.90 17 رياضيات

 88.12 7 علوم تجريبية

 79.89 35 العلوم التقنية

 - 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 نبالقيروا

 جامعة القيروان

 اآللية و االعالمية الصناعية 71525

 84.12 0 رياضيات

 85.72 0 علوم تجريبية

 99.80 0 العلوم التقنية

 79.52 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

 في الهندسة الميكانيكية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 سوسةوالتكنولوجيا ب

 جامعة سوسة

 التصميم 30530

 114.20 0 رياضيات

 125.80 0 علوم تجريبية

 134.10 0 العلوم التقنية

 117.94 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
 التصميم 50530

 98.25 0 رياضيات

 93.80 0 علوم تجريبية

 94.44 0 نيةالعلوم التق

 - 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 المواد وأساليب االنتاج 60530

 97.79 3 رياضيات

 81.96 4 علوم تجريبية

 80.03 23 العلوم التقنية

 92.46 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقيروان

 القيروان جامعة

 التصميم 72530

 98.71 2 رياضيات

 92.51 0 علوم تجريبية

 97.15 0 العلوم التقنية

 83.98 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

 في علوم النقل واللوجستية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال بسوسة

 جامعة سوسة
30582 

 ندسة النقلتكنولوجيا وه

 علوم اللوجستية

 اقتصاد وتخطيط النقل

 100.95 0 رياضيات

 103.22 0 علوم تجريبية

 83.44 0 اقتصاد وتصرف

 102.05 0 العلوم التقنية

 90.88 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

 في هندسة األساليب

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 قية المعهد العالي للعلوم التطبي

 والتكنولوجيا بقابس

 جامعة قابس

 هندسة األساليب 50596

 82.73 0 رياضيات

 86.90 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 هندسة األساليب 60596

 - 4 رياضيات

 71.05 19 علوم تجريبية

 اإلجازة األساسية 

 في علوم وتكنولوجيات 

 المعلومات واالتصاالت
 ت )أمد(سنوا 3

T=FG 

 المعهد العالي لإلعالمية 

 والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير

 إلكتروني  وإعالمية 30605

 102.65 0 رياضيات

 101.35 0 علوم تجريبية

 120.96 0 العلوم التقنية

 102.95 0 علوم اإلعالمية

 المدرسة الوطنية  لإللكترونيك 

 واالتصاالت بصفاقس

 صفاقس جامعة

 اإللكتروني  واالتصاالت 40605

 118.58 0 رياضيات

 114.70 0 علوم تجريبية

 137.48 0 العلوم التقنية

 116.17 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 جامعة قابس
 اإللكروني  واالتصاالت 50605

 82.27 15 رياضيات

 86.78 15 علوم تجريبية

 87.42 3 العلوم التقنية

 85.72 5 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية

 و الملتيميديا بقابس

 جامعة قابس

 اإللكروني  واالتصاالت 51605

 85.08 0 رياضيات

 87.37 0 علوم تجريبية

 95.49 0 العلوم التقنية

 90.62 0 علوم اإلعالمية
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة المقاييساإلجازات و
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة األساسية 

 في علوم وتكنولوجيات 

 المعلومات واالتصاالت
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقفصة

 جامعة قفصة

 التصاالتاإللكتروني  وا 60605

 90.78 3 رياضيات

 90.12 0 علوم تجريبية

 88.47 0 العلوم التقنية

 98.89 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

 إلكتروني  وإعالمية 70605

 82.45 25 رياضيات

 82.78 23 علوم تجريبية

 76.27 13 م التقنيةالعلو

 77.40 6 علوم اإلعالمية

 اإلجازة األساسية 

 االتصاالتفي االعالمية و
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

 إعالمية واالتصاالت 10606

 104.90 0 رياضيات

 105.87 0 علوم تجريبية

 108.75 0 وم التقنيةالعل

 114.02 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الجغرفة الرقمية

 واألرض والمحيط

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

 الجغرفة الرقمية واألرض والمحيط 10165

 92.78 0 رياضيات

 124.17 0 علوم تجريبية

 108.65 0 العلوم التقنية

 106.73 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 الجغرفة الرقمية واألرض والمحيط 60165

 - 10 رياضيات

 86.98 5 علوم تجريبية

 82.19 4 العلوم التقنية

 - 3 علوم اإلعالمية

 ةاإلجازة التطبيقي

 في البيولوجيا  

 التحليلية والتجريبية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

 و الطبيعيات بتونس 

 جامعة تونس المنار

 بيولوجيا تحليلية وجودة  10508

 120.85 0 رياضيات

 132.57 0 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت

 جامعة منوبة
 بيولوجيا تحليلية وجودة 11508

 112.67 0 رياضيات

 121.79 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 بيولوجيا تحليلية وجودة 50508

 87.69 0 رياضيات

 111.15 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 بيولوجيا تحليلية وجودة  60508

 91.54 3 رياضيات

 105.02 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإلنشا  والتعمير
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران 

 والبنيان

 جامعة قرطاج

10244 

 

 
 التعمير العملياتي

 92.55 0 رياضيات

 97.74 0 العلوم التقنية

 107.91 0 بكالوريات أخرى

 طبيقية اإلجازة الت

 في جيولوجيا األشغال الكبرى
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40847 

 أشغال مائية

 أشغال عامة

 المواد اإلنشائية والمقاطع

 83.07 0 رياضيات

 75.07 8 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الموارد الجيولوجية والمحيط

 سنوات) أمـد ( 3

T=FG 

 ة العلوم ببنزرتكلي

 جامعة قرطاج
20841 

 
 جيولوجيا الخزانات

 88.47 0 رياضيات

 91.16 4 علوم تجريبية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40841 

 جيولوجيا المحيط

 موارد جيولوجية

 جيولوجيا الخزانات

 - 2 رياضيات

 85.12 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية

 ادالمو في الفيزيا 

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
 هندسة المواد واألساليب 20551

 85.74 0 رياضيات

 100.63 0 علوم تجريبية

 103.52 0 العلوم التقنية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالمهدية

 جامعة المنستير 

 

 هندسة المواد واألساليب 31551

 79.99 0 رياضيات

 89.57 0 علوم تجريبية

 99.21 0 العلوم التقنية

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا 

 جامعة سوسة -بحمام سوسة 
 هندسة المواد واألساليب 32551

 88.73 0 رياضيات

 100.35 0 علوم تجريبية

 104.43 0 العلوم التقنية

 

 

 
 

 أو حسب نوع البكالوريا حسب الجامعات  اطالع على دليل التوجيه الجامعي مبوبلمترشح االل يمكن
وكذلك في صيغة دليل تفاعلي على الموقع  www.orientation.tn التوجيه الجامعي موقععلى 

www.guide-orientation.rnu.tn 
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة قاييساإلجازات والم
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

القياسات اإلجازة التطبيقية في 

 الفيزيائية واألدواتية

 سنوات )أمد( 3 

T=FG 

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30550 

 األدواتية للطاقة

 األدواتية لإللكتروني 

 87.52 0 رياضيات

 92.76 0 علوم تجريبية

 104.27 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40550 

 األدواتية للطاقة

 األدواتية لإللكتروني 

 - 9 رياضيات

 78.08 18 علوم تجريبية

 95.80 0 العلوم التقنية

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

 جامعة صفاقس
41550 

 األدواتية للطاقة

 األدواتية لإللكتروني 

 - 8 رياضيات

 78.65 0 علوم تجريبية

 99.21 0 العلوم التقنية

 في الرياضياتاإلجازة التطبيقية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 الرياضيات المالية 40552

 69.04 17 رياضيات

 78.70 0 علوم تجريبية

 94.44 0 العلوم التقنية

 85.55 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الكيميا 

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزيا 

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

 الكيمياء الدقيقة 10595

 82.24 0 رياضيات

 110.07 0 علوم تجريبية

 112.67 0 التقنيةالعلوم 

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20595 

 الكيمياء الصناعية

 الكيمياء الدقيقة

 96.83 0 رياضيات

 102.90 0 علوم تجريبية

 100.09 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30595 

 تحليل ومعالجة المياه

 التحليل الفيزيوكيميائي

 اء المواد البالستكيةكيمي

 الكيمياء الدقيقة

 74.40 0 رياضيات

 107.05 0 علوم تجريبية

 102.65 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40595 

 مواد التجميل والروائح والعطورات

 المواد البالستيكية

 معالجة المعادن ومراقبتها

 الخزف والبلور

 88.85 6 رياضيات

 92.35 0 علوم تجريبية

 94.50 0 العلوم التقنية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقابس

 جامعة قابس

 الكيمياء الصناعية واألساليب 51595

 92.14 9 رياضيات

 85.47 0 علوم تجريبية

 103.12 0 العلوم التقنية

اإلجازة التطبيقية في التصرف في 

 نولوجيات المعلومات واالتصالتك
 سنوات)أمد ( 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 في المواصالت بتونس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

10360 
التصرف في تكنولوجيات المعلومات 

 واالتصال

 115.22 0 رياضيات

 109.40 0 علوم تجريبية

 95.10 0 اقتصاد وتصرف

 115.71 0 عالمية علوم اإل

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإلعالمية

 سنوات )أمد( 3

T=FG  

 المعهد العالي لإلعالمية بتونس

 جامعة تونس المنار
 النظم اإلعالمـية والبرمجيات 10261

 151.59 0 رياضيات

 143.55 0 علوم تجريبية

 139.05 0 العلوم التقنية

 158.67 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بماطر

 جامعة قرطاج

 النظم اإلعالمـية والبرمجيات 20261

 98.82 0 رياضيات

 88.73 0 علوم تجريبية

 94.29 0 العلوم التقنية

 99.21 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية

 و تقنيات االتصال بحمام سوسة

 سوسةجامعة 

 تكنولوجيات الملتميديا والواب 30261

 99.00 0 رياضيات

 101.65 0 علوم تجريبية

 109.50 0 العلوم التقنية

 105.00 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية 

 والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير

 النظم اإلعالمـية والبرمجيات 31261

 118.17 0 رياضيات

 103.14 0 علوم تجريبية

 110.30 0 العلوم التقنية

 119.55 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

 جامعة المنستير
 النظم اإلعالمـية والبرمجيات 32261

 93.67 0 رياضيات

 90.90 0 علوم تجريبية

 98.10 0 العلوم التقنية

 101.96 0 ةعلوم اإلعالمي

 المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا بصفاقس

 جامعة صفاقس
 تكنولوجيات الملتميديا والواب 40261

 80.22 0 رياضيات

 75.60 0 علوم تجريبية

 93.36 0 العلوم التقنية

 86.67 0 علوم اإلعالمية
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 تخصصاتال الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإلعالمية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي لإلعالمية

 والملتيميديا بقابس 

 جامعة قابس

 تكنولوجيات الملتميديا والواب 50261

 88.82 3 رياضيات

 - 11 علوم تجريبية

 92.25 0 ةالعلوم التقني

 86.17 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 جامعة قابس
 تكنولوجيات الملتميديا والواب 51261

 - 9 رياضيات

 - 20 علوم تجريبية

 75.77 0 العلوم التقنية

 84.43 12 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 المـية والبرمجياتالنظم اإلع 61261

 78.35 6 رياضيات

 90.15 25 علوم تجريبية

 88.57 0 العلوم التقنية

 83.62 3 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان
 التكنولوجيا الرقمية للصوت والصورة 70261

 - 5 رياضيات

 82.61 14 يةعلوم تجريب

 86.12 0 العلوم التقنية

 75.77 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جامعة  جندوبة
 تكنولوجيات الملتميديا والواب 80261

 82.00 13 رياضيات

 80.21 31 علوم تجريبية

 76.03 0 العلوم التقنية

 74.82 0 علوم اإلعالمية

 هد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بباجةالمع

 جامعة جندوبة
 تكنولوجيات الملتميديا والواب 82261

 90.87 0 رياضيات

 80.00 0 علوم تجريبية

 91.17 0 العلوم التقنية

 92.65 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في تكنولوجيات اإلعالمية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 هد العالي للدراسات التكنولوجية برادسالمع

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
10566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 صيانة المنظومات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 األنظمة المحمولة والجوالة

 127.99 0 رياضيات

 110.61 0 علوم تجريبية

 96.41 0 اقتصاد وتصرف

 111.74 0 نيةالعلوم التق

 122.75 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
11566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 األنظمة المحمولة والجوالة

 124.02 0 رياضيات

 109.99 0 علوم تجريبية

 98.00 0 اقتصاد وتصرف

 109.48 0 العلوم التقنية

 121.01 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
20566 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 111.27 0 رياضيات

 96.59 0 علوم تجريبية

 89.48 0 اقتصاد وتصرف

 100.55 0 العلوم التقنية

 107.28 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
21566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 الملتيميديا وتطوير الواب

 96.97 0 رياضيات

 87.59 0 علوم تجريبية

 86.44 0 اقتصاد وتصرف

 92.77 0 العلوم التقنية

 99.05 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
22566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 112.05 0 رياضيات

 95.41 0 علوم تجريبية

 94.86 0 اقتصاد وتصرف

 98.28 0 العلوم التقنية

 102.41 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
23566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 الملتيميديا وتطوير الواب

 95.10 0 رياضيات

 86.80 0 جريبيةعلوم ت

 82.54 0 اقتصاد وتصرف

 97.38 0 العلوم التقنية

 99.91 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
30566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 يا وتطوير الوابالملتيميد

 99.84 0 رياضيات

 101.15 0 علوم تجريبية

 92.70 0 اقتصاد وتصرف

 100.73 0 العلوم التقنية

 102.58 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
31566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 ظمة المعلوماتتطوير أن

 الملتيميديا وتطوير الواب

 97.10 0 رياضيات

 90.35 0 علوم تجريبية

 84.66 0 اقتصاد وتصرف

 98.37 0 العلوم التقنية

 98.16 0 علوم اإلعالمية

 

 

 

 
 
 

 المستشار في االعالم والتوجيه المدرسي والجامعي يساعدك على اإلختيار المالئم
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 اباالستيع

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 في تكنولوجيات اإلعالمية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
40566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 102.72 0 رياضيات

 75.28 0 علوم تجريبية

 80.85 0 اقتصاد وتصرف

 93.52 0 العلوم التقنية

 91.97 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
50566 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الملتيميديا وتطوير الواب

 تطوير أنظمة المعلومات

 84.03 0 ياترياض

 79.69 20 علوم تجريبية

 74.30 2 اقتصاد وتصرف

 72.14 0 العلوم التقنية

 80.84 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
51566 

 المنظومات اإلعالمية صيانة

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 نظمة المعلوماتتطوير أ

 الملتيميديا وتطوير الواب

 - 6 رياضيات

 - 43 علوم تجريبية

 - 9 اقتصاد وتصرف

 88.51 14 العلوم التقنية

 106.87 28 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
52566 

 ةاألنظمة المحمولة والجوال

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 - 4 رياضيات

 91.81 26 علوم تجريبية

 93.55 5 اقتصاد وتصرف

 82.39 8 العلوم التقنية

 85.32 13 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
53566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 المنظومات اإلعالمية صيانة

 - 7 رياضيات

 116.92 50 علوم تجريبية

 - 11 اقتصاد وتصرف

 - 18 العلوم التقنية

 93.75 29 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
60566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 ميةالشبكات والخدمات اإلعال

 المنظومات اإلعالمية صيانة

 87.66 3 رياضيات

 84.21 32 علوم تجريبية

 74.59 8 اقتصاد وتصرف

 78.86 3 العلوم التقنية

 81.00 13 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
61566 

 إلعالميةالشبكات والخدمات ا

 الملتيميديا وتطوير الواب

 93.07 4 رياضيات

 96.00 45 علوم تجريبية

 89.11 0 اقتصاد وتصرف

 94.27 9 العلوم التقنية

 82.45 22 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
62566 

 وابالملتيميديا وتطوير ال

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 - 8 رياضيات

 - 47 علوم تجريبية

 78.96 10 اقتصاد وتصرف

 94.49 16 العلوم التقنية

 87.07 24 علوم اإلعالمية

 للعلوم التطبيقيةالمعهد العالي 

 والتكنولوجيا بقفصة

 جامعة قفصة

 والجوالةلة األنظمة المحمو 63566

 95.67 2 رياضيات

 - 7 علوم تجريبية

 - 2 اقتصاد وتصرف

 - 2 العلوم التقنية

 - 3 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
70566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 الملتيميديا وتطوير الواب

 لخدمات اإلعالميةالشبكات وا

 األنظمة المحمولة والجوالة

 85.48 0 رياضيات

 81.76 22 علوم تجريبية

 72.18 8 اقتصاد وتصرف

 84.25 0 العلوم التقنية

 74.76 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
71566 

 خدمات اإلعالميةالشبكات وال

 الملتيميديا وتطوير الواب

 تطوير أنظمة المعلومات

 - 9 رياضيات

 - 64 علوم تجريبية

 79.87 5 اقتصاد وتصرف

 84.01 23 العلوم التقنية

 87.94 38 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
80566 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 91.60 0 رياضيات

 80.46 25 علوم تجريبية

 82.71 5 اقتصاد وتصرف

 74.94 0 العلوم التقنية

 82.80 0 علوم اإلعالمية
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 تخصصاتال الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 اإلعالمية تفي تكنولوجيا

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
81566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 األنظمة المحمولة والجوالة

 مات اإلعالميةالشبكات والخد

 82.52 0 رياضيات

 80.05 24 علوم تجريبية

 77.68 5 اقتصاد وتصرف

 79.61 0 العلوم التقنية

 80.43 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
82566 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 ر الوابالملتيمديا وتطوي

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 93.51 0 رياضيات

 86.91 0 علوم تجريبية

 91.65 0 اقتصاد وتصرف

 90.95 0 العلوم التقنية

 92.98 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
83566 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 85.02 0 رياضيات

 78.81 19 علوم تجريبية

 72.89 7 اقتصاد وتصرف

 77.63 0 العلوم التقنية

 81.18 0 علوم اإلعالمية

 في إعالمية القراراإلجازة التطبيقية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة تونس
 إعالمية القرار 10578

 124.85 0 رياضيات

 120.90 0 علوم تجريبية

 96.35 0 اقتصاد وتصرف

 120.15 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في إعالمية التصرف

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المدرسة العليا للعلوم االقتصادية 

 ارية بتونسوالتج

 جامعة تونس

 اإلعالمية إلدارة األعمال 11579

 121.20 0 رياضيات

 112.82 0 علوم تجريبية

 96.28 0 اقتصاد وتصرف

 120.44 0 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي بمنوبة 

 جامعة منوبة
13579 

 التجارة اإللكترونية 

 تكنولوجيات نظم المعلومات

 118.39 0 رياضيات

 115.77 0 علوم تجريبية

 98.23 0 اقتصاد وتصرف

 119.08 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 جامعة قرطاج
 التجارة اإللكترونية 20579

 96.85 0 رياضيات

 95.22 0 علوم تجريبية

 87.93 0 اقتصاد وتصرف

 99.37 0 إلعالميةعلوم ا

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس

 

 التجارة اإللكترونية 40579

 80.65 0 رياضيات

 81.00 0 علوم تجريبية

 73.14 11 اقتصاد وتصرف

 84.15 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

 جامعة صفاقس
41579 

 ة األعمال اإلعالمية إلدار

 الخدمات عبر الواب 

 77.94 0 رياضيات

 73.92 0 علوم تجريبية

 73.37 22 اقتصاد وتصرف

 81.64 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
 اإلعالمية المطبقة في التصرف الصناعي 42579

 80.45 0 رياضيات

 84.25 0 علوم تجريبية

 75.10 4 اقتصاد وتصرف

 80.11 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
50579 

 تقنيات أنظمة المعلومات 

 التجارة اإللكترونية

 85.48 13 رياضيات

 81.89 22 علوم تجريبية

 73.37 11 اقتصاد وتصرف

 86.16 7 علوم اإلعالمية

 العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان المعهد

 جامعة القيروان
 الخدمات عبر الواب 70579

 89.88 4 رياضيات

 83.77 0 علوم تجريبية

 75.61 7 اقتصاد وتصرف

 83.75 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإلعالمية الصناعية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونسالمعهد العالي لإلعالمية 

 جامعة تونس المنار
 النظم المحمولة 10585

 125.02 0 رياضيات

 117.15 0 علوم تجريبية

 131.24 0 العلوم التقنية

 145.14 0 علوم اإلعالمية
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإلعالمية الصناعية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

11585 
 األنظمة واآللية

 النظم المحمولة

 104.16 0 رياضيات

 103.04 0 علوم تجريبية

 101.05 0 العلوم التقنية

 114.71 0 إلعالميةعلوم ا

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بماطر 

 جامعة قرطاج

 صيانة النظم اإلعالمية 20585

 86.33 0 رياضيات

 81.76 0 علوم تجريبية

 96.55 0 العلوم التقنية

 96.61 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 ا بسوسةو التكنولوجي 

 جامعة سوسة

 النظم واألوتوماتيزمات 30585

 95.44 0 رياضيات

 105.50 0 علوم تجريبية

 127.30 0 العلوم التقنية

 111.32 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية 

 والملتيميديا بقابس

 جامعة قابس

 نظم االتصال والملتميديا الصناعية 50585

 95.56 10 رياضيات

 82.46 5 علوم تجريبية

 83.13 0 العلوم التقنية

 90.07 4 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 جامعة قابس
 النظم المحمولة  51585

 - 11 رياضيات

 - 15 علوم تجريبية

 78.25 18 العلوم التقنية

 95.61 10 علوم اإلعالمية

 العالي للعلوم التطبيقية المعهد 

 والتكنولوجيا بقفصة

 جامعة قفصة

 صيانة النظم اإلعالمية 60585

 - 5 رياضيات

 101.99 5 علوم تجريبية

 78.60 3 العلوم التقنية

 116.43 4 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في االعالمية شبكات واتصاالت
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

الي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال المعهد الع

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

 إعالمية شبكات واتصاالت 10586

 101.80 0 رياضيات

 102.40 0 علوم تجريبية

 103.85 0 العلوم التقنية

 110.08 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الشبكات اإلعالمية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 العالي لإلعالمية بتونس المعهد

 جامعة تونس المنار
 إدارة الشبكات والخدمات 10587

 134.12 0 رياضيات

 127.10 0 علوم تجريبية

 125.83 0 العلوم التقنية

 147.83 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
 تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت 20587

 103.60 0 رياضيات

 101.86 0 علوم تجريبية

 101.67 0 العلوم التقنية

 102.84 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

 جامعة المنستير
 إدارة الشبكات والخدمات 30587

 92.15 0 رياضيات

 91.15 0 علوم تجريبية

 96.65 0 العلوم التقنية

 97.13 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات االتصال بحمام 

 سوسة

 جامعة سوسة

 تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية 31587

 95.24 0 رياضيات

 105.15 0 علوم تجريبية

 107.66 0 العلوم التقنية

 102.77 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 ات الشبكات واالتصاالتتكنولوجي 41587

 87.40 0 رياضيات

 88.64 0 علوم تجريبية

 96.33 0 العلوم التقنية

 90.87 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 إدارة  الشبكات والخدمات 50587

 90.60 7 رياضيات

 83.29 11 علوم تجريبية

 88.65 0 العلوم التقنية

 86.52 0 علوم اإلعالمية
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 في الشبكات اإلعالمية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بقفصة

 ةجامعة قفص

 تكنولوجيات اإلعالمية واالتصاالت 60587

 - 4 رياضيات

 93.26 6 علوم تجريبية

 79.23 0 العلوم التقنية

 90.51 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
 تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية 70587

 92.25 7 رياضيات

 82.25 8 ريبيةعلوم تج

 90.03 0 العلوم التقنية

 74.47 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

 تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت 71587

 94.17 9 رياضيات

 74.49 8 علوم تجريبية

 86.20 0 العلوم التقنية

 85.85 0 م اإلعالميةعلو

 المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جامعة جندوبة
 تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية 80587

 83.65 20 رياضيات

 80.51 25 علوم تجريبية

 75.84 0 العلوم التقنية

 84.99 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

 123.58 0 رياضيات

 135.62 0 علوم تجريبية

 116.04 0 العلوم التقنية

 102.72 0 علوم اإلعالمية

ران المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعم

 والبنيان

 جامعة قرطاج

11568 

 المياه والبيئة

 اإلنشاءات المعدنية

 الدراسات المعمارية

 الجسور والطرقات

 البناءات الذكية

 التصرف ومتابعة مشاريع البناء

 124.40 0 رياضيات

 129.09 0 علوم تجريبية

 112.18 0 العلوم التقنية

 111.09 0 علوم اإلعالمية

 العالي للدراسات التكنولوجية بنابلالمعهد 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
20568 

 التوبوغرافيا والجغرفة الرقمية

 البناء

 األشغال العمومية

 قيادة الحضائر

 115.22 0 رياضيات

 129.28 0 علوم تجريبية

 110.85 0 العلوم التقنية

 105.03 0 علوم اإلعالمية

م التطبيقية والتكنولوجيا المعهد العالي للعلو

 بسوسة

 جامعة سوسة

 ميكاني  المواد والهياكل 30568

 123.53 0 رياضيات

 138.91 0 علوم تجريبية

 129.74 0 العلوم التقنية

 95.15 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
40568 

 البناء

 ألشغال العموميةا

 104.96 0 رياضيات

 118.30 0 علوم تجريبية

 100.54 0 العلوم التقنية

 104.35 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50568 

 البناء

 األشغال العمومية

 التبوغرافيا

 96.48 0 رياضيات

 109.38 0 جريبيةعلوم ت

 84.45 0 العلوم التقنية

 93.74 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

51568 
 بناءات وتجهيزات تقنية

 أشغال عمومية

 101.47 0 رياضيات

 113.72 0 علوم تجريبية

 99.82 0 العلوم التقنية

 88.93 0 وم اإلعالميةعل

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
60568 

 البناء

 األشغال العمومية

 قيادة الحضائر

 102.28 0 رياضيات

 106.58 0 علوم تجريبية

 88.43 0 العلوم التقنية

 104.06 0 علوم اإلعالمية

 ات التكنولوجية بتوزرالمعهد العالي للدراس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
61568 

 البناء

 األشغال العمومية

 التبوغرافيا  والجغرفة الرقمية

 93.10 0 رياضيات

 105.45 0 علوم تجريبية

 72.56 9 العلوم التقنية

 85.78 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة

 دراسات التكنولوجيةإ.ع.لل
80568 

 

 البناء

 األشغال العمومية

 105.77 0 رياضيات

 112.64 0 علوم تجريبية

 94.70 0 العلوم التقنية

 95.43 0 علوم اإلعالمية
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 موجه آخر

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 في علوم وتقنيات المياه
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس

 جامعة قابس
 علوم وتقنيات المياه 50615

 93.82 4 رياضيات

 87.98 0 علوم تجريبية

 في تقنيات التنقيباإلجازة التطبيقية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابسالمعهد 

 جامعة قابس
 تقنيات التنقيب 50616

 - 3 رياضيات

 80.49 0 علوم تجريبية

 87.82 0 العلوم التقنية

 اإلجازة التطبيقية 

 في هندسة األساليب

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت 

 ()إ.ع.للدراسات التكنولوجية
 األساليب الغذائية 20597

 93.91 0 رياضيات

 105.90 0 علوم تجريبية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان 

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
21597 

 األساليب الغذائية

 األساليب الكيميائية

 78.85 0 رياضيات

 94.12 0 علوم تجريبية

ولوجية بقليبية المعهد العالي للدراسات التكن

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
 األساليب الغذائية 22597

 85.67 0 رياضيات

 97.55 0 علوم تجريبية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر 

 هالل )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
 األساليب الكيميائية 30597

 76.59 0 رياضيات

 89.22 0 علوم تجريبية

هد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس المع

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
40597 

 أساليب الصناعات الغذائية

 األساليب الكيميائية

 75.63 0 رياضيات

 93.89 0 علوم تجريبية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
 األساليب الكيميائية 50597

 89.73 7 ياترياض

 74.41 0 علوم تجريبية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
 األساليب الغذائية 51597

 - 3 رياضيات

 86.07 28 علوم تجريبية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي 

 بوزيد) إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
 ليب الغذائيةاألسا 60597

 82.75 6 رياضيات

 82.80 19 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
10570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 صناعة البالستي 

 الميكاتروني 

 الطاقية

 123.17 0 رياضيات

 127.35 0 علوم تجريبية

 125.27 0 العلوم التقنية

 108.25 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
20570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 الطاقية 

 106.45 0 اترياضي

 113.23 0 علوم تجريبية

 114.43 0 العلوم التقنية

 102.63 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
22570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 106.17 0 رياضيات

 113.87 0 علوم تجريبية

 105.50 0 العلوم التقنية

 99.42 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
30570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 صناعة البالستي 

 98.60 0 رياضيات

 115.62 0 علوم تجريبية

 108.90 0 نيةالعلوم التق

 101.67 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
31570 

 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية

 95.09 0 رياضيات

 103.87 0 علوم تجريبية

 100.65 0 العلوم التقنية

 90.85 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
32570 

 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية

 93.14 0 رياضيات

 103.90 0 علوم تجريبية

 102.97 0 العلوم التقنية

 95.39 0 علوم اإلعالمية

 تطبيقية المعهد العالي للعلوم ال

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

 تصميم وتصنيع 33570

 103.90 0 رياضيات

 126.36 0 علوم تجريبية

 122.53 0 العلوم التقنية

 92.16 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
40570 

 نيكيةالبناء والصناعة الميكا

 البناء المعدني

 الصيانة الصناعية

 الطاقية

 108.39 0 رياضيات

 115.66 0 علوم تجريبية

 116.57 0 العلوم التقنية

 93.12 0 علوم اإلعالمية

 
 يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير 2017ه لسنة مجموع نقاط آخر موج
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 البناءات الحديدية

 83.18 0 رياضيات

 99.13 0 علوم تجريبية

 96.30 0 م التقنيةالعلو

 - 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
51570 

 الصيانة الصناعية

 الميكاتروني 

 89.92 0 رياضيات

 92.12 0 علوم تجريبية

 90.80 0 العلوم التقنية

 88.95 0 علوم اإلعالمية

 الى للدراسات التكنولوجية بقبليالمعهد الع

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
52570 

 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية

 89.85 3 رياضيات

 - 5 علوم تجريبية

 78.52 57 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين

 التكنولوجيةإ.ع.للدراسات 
53570 

 الصيانة الصناعية

 الطاقية

 - 5 رياضيات

 98.14 5 علوم تجريبية

 79.22 104 العلوم التقنية

 - 3 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
 الصيانة الصناعية 54570

 93.31 3 رياضيات

 79.83 5 يبيةعلوم تجر

 72.69 39 العلوم التقنية

 99.44 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
 الهياكل المعدنية والتعدين 55570

 91.17 2 رياضيات

 - 2 علوم تجريبية

 87.78 0 العلوم التقنية

 - 0 علوم اإلعالمية

 الي للدراسات التكنولوجية بقفصةالمعهد الع

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
60570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الطاقية

 87.12 4 رياضيات

 81.33 0 علوم تجريبية

 71.05 26 العلوم التقنية

 - 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر

 وجيةإ.ع.للدراسات التكنول
61570 

 الصيانة الصناعية

 الميكاتروني 

 الطاقية

 82.00 0 رياضيات

 87.07 6 علوم تجريبية

 69.01 54 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
62570 

 الصيانة الصناعية

 الميكانيكية البناء والصناعة

 - 4 رياضيات

 91.11 4 علوم تجريبية

 75.13 34 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
70570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 88.70 0 رياضيات

 90.35 2 يبيةعلوم تجر

 91.20 0 العلوم التقنية

 87.44 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
71570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 - 2 رياضيات

 82.74 4 علوم تجريبية

 73.29 55 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بالقيروان 

 جامعة القيروان

 الميكانـيـ  واإلنتاجية واإلعالمية الصناعية 72570

 83.13 0 رياضيات

 85.69 3 علوم تجريبية

 93.30 0 العلوم التقنية

 88.94 0 علوم اإلعالمية

 عالى للدراسات التكنولوجية بالكافالمعهد ال

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
80570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 البناء المعدني

 83.48 0 رياضيات

 96.05 0 علوم تجريبية

 89.20 0 العلوم التقنية

 89.68 0 علوم اإلعالمية

 ية بسليانةالمعهد العالي للدراسات التكنولوج

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
81570 

 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية

 85.48 0 رياضيات

 85.99 0 علوم تجريبية

 88.15 0 العلوم التقنية

 91.84 0 علوم اإلعالمية
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 لورياالبكا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 إلجازة التطبيقية ا

 في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 للدراسات التكنولوجية بجندوبة العاليالمعهد 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
82570 

 الصيانة الصناعية

 تكنولوجيات الخشب

 البناء والصناعة الميكانيكية

 90.33 0 رياضيات

 89.75 0 علوم تجريبية

 89.09 0 العلوم التقنية

 - 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
83570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 تكنولوجيات الخشب

 الميكاتروني 

 93.37 0 رياضيات

 100.25 0 تجريبية علوم

 99.17 0 العلوم التقنية

 94.18 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الهندسـة الكهـربـائـيــة

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
10571 

 الكهرباء الصناعية

 ةاآللية واإلعالمية الصناعي

 صيانة المنظومات الكهربائية

 السالمة والمراقبة الصناعية

 112.35 0 رياضيات

 117.60 0 علوم تجريبية

 119.43 0 العلوم التقنية

 113.58 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
20571 

 الكهرباء الصناعية

 روني  الصناعياإللكت

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 105.02 0 رياضيات

 108.15 0 علوم تجريبية

 108.47 0 العلوم التقنية

 102.52 0 علوم اإلعالمية

 بنزرتالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ب

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
21571 

 الكهرباء الصناعية

 اإللكتروني  الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 109.48 0 رياضيات

 97.15 0 علوم تجريبية

 104.00 0 العلوم التقنية

 98.69 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
30571 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 السالمة والمراقبة الصناعية

 لكهرباء الصناعيةا

 االلكتروني  الصناعي

 101.77 0 رياضيات

 104.96 0 علوم تجريبية

 108.42 0 العلوم التقنية

 99.59 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
31571 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 عيةالكهرباء الصنا

 اإللكتروني  الصناعي

 97.37 0 رياضيات

 104.85 0 علوم تجريبية

 101.05 0 العلوم التقنية

 94.61 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50571 

 

 الكهرباء الصناعية 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 91.07 0 رياضيات

 101.70 0 علوم تجريبية

 97.63 0 العلوم التقنية

 87.42 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
51571 

 

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 - 3 رياضيات

 - 6 علوم تجريبية

 76.75 58 تقنيةالعلوم ال

 - 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
52571 

 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 اإللكتروني  الصناعي

 

 83.18 0 رياضيات

 87.83 3 علوم تجريبية

 85.80 0 العلوم التقنية

 81.99 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
60571 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 الكهرباء الصناعية

 اإللكتروني  الصناعي

 90.45 2 رياضيات

 92.68 4 علوم تجريبية

 77.14 0 العلوم التقنية

 - 0 علوم اإلعالمية

 راسات التكنولوجية بسيدي بوزيدالمعهد العالى للد

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
61571 

 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 الكهرباء الصناعية

 108.41 4 رياضيات

 104.10 7 علوم تجريبية

 74.94 52 العلوم التقنية

 93.90 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر

 لدراسات التكنولوجيةإ.ع.ل
62571 

 

 الكهرباء الصناعية

 اإللكتروني  الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 

 - 3 رياضيات

 80.00 5 علوم تجريبية

 75.41 49 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
70571 

 

 اإللكتروني  الصناعي

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 

 85.40 0 رياضيات

 85.97 0 علوم تجريبية

 90.46 0 العلوم التقنية

 87.27 0 علوم اإلعالمية
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 الستيعابا

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 في الهندسـة الكهـربـائـيــة

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
71571 

 

 الكهرباء الصناعية

 اإللكتروني  الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 

 78.94 2 رياضيات

 88.64 7 علوم تجريبية

 80.00 77 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
80571 

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 صيانة المنظومات الكهربائية

 96.10 0 رياضيات

 95.35 0 علوم تجريبية

 98.07 0 العلوم التقنية

 94.48 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
81571 

 

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 اإللكتروني  الصناعي

 

 - 0 رياضيات

 93.08 3 علوم تجريبية

 93.30 0 م التقنيةالعلو

 94.03 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
82571 

 

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 95.04 0 رياضيات

 88.12 3 علوم تجريبية

 91.45 0 العلوم التقنية

 - 0 ةعلوم اإلعالمي

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
83571 

 

 الكهرباء الصناعية

 صيانة المنظومات الكهربائية

 84.28 0 رياضيات

 96.87 0 علوم تجريبية

 91.38 0 العلوم التقنية

 86.37 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 البحريةهندسة الفي 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
 الكهروميكاني  البحري 20572

 107.22 0 رياضيات

 128.77 0 علوم تجريبية

 109.25 0 العلوم التقنية

 101.36 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية

 لوجياتفي علوم وتكنو

 المعلومات واالتصاالت

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 في المواصالت بتونس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

10573 
 شبكات وخدمات االتصاالت

 سالمة الشبكات

 126.34 0 رياضيات

 115.87 0 علوم تجريبية

 132.55 0 العلوم التقنية

 129.91 0 عالميةعلوم اإل

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بماطر 

 جامعة قرطاج

 الشبكات واالتصاالت 20573

 93.40 0 رياضيات

 96.08 8 علوم تجريبية

 99.93 0 العلوم التقنية

 97.70 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
 ولة واالتصاالتاألنظمة المحم 21573

 103.07 0 رياضيات

 100.65 0 علوم تجريبية

 107.21 0 العلوم التقنية

 104.16 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي لإلعالمية و تقنيات االتصال 

 بحمام سوسة

 جامعة سوسة

 تكنولوجيات االتصاالت 30573

 100.33 0 رياضيات

 111.12 0 علوم تجريبية

 118.12 0 العلوم التقنية

 102.85 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 و التكنولوجيا بالمهدية

 جامعة المنستير

31573 
 اإللكتروني  واالتصاالت

 االعالمية و اإللكتروني 

 95.85 0 رياضيات

 100.49 0 علوم تجريبية

 114.00 0 العلوم التقنية

 99.70 0 علوم اإلعالمية

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
 اإلعالمية واإللكتروني  32573

 97.02 0 رياضيات

 98.65 0 علوم تجريبية

 115.21 0 العلوم التقنية

 98.19 0 علوم اإلعالمية

 يرالمعهد العالي لإلعالمية والرياضيات بالمنست

 جامعة المنستير
 تكنولوجيا االلكتروني  واالتصاالت 33573

 97.69 0 رياضيات

 103.45 0 علوم تجريبية

 110.53 0 العلوم التقنية

 98.95 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50573 

 شبكات وخدمات االتصاالت

 م االتصال وتقنيات النفامنظ

 82.35 8 رياضيات

 87.70 0 علوم تجريبية

 92.25 0 العلوم التقنية

 91.43 0 علوم اإلعالمية
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 ي علوم وتكنولوجيات ف

 المعلومات واالتصاالت

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
 تكنولوجيا االلكتروني  واالتصاالت 60573

 - 18 رياضيات

 111.70 24 علوم تجريبية

 78.86 5 العلوم التقنية

 84.81 10 علوم اإلعالمية

 لعالي للعلوم التطبيقية المعهد ا

 والتكنولوجيا بالقصرين

 جامعة القيروان

 االتصاالتالشبكات و 70573

 85.74 23 رياضيات

 85.91 28 علوم تجريبية

 78.27 10 العلوم التقنية

 85.80 9 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية في هندسة النسيج
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 لدراسات التكنولوجية بقصر هاللالمعهد العالي ل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
30574 

 صناعات النسيج

 صناعات المالبس

 ennoblissementصناعات التجويد 

 80.57 5 رياضيات

 82.91 0 علوم تجريبية

 88.47 0 العلوم التقنية

 اإلجازة التطبيقية 

 في تقنيات اللف

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بصفاقسكلية العلوم 

 جامعة صفاقس
 تقنيات اللف 40575

 85.19 0 رياضيات

 88.87 9 علوم تجريبية

 85.54 0 العلوم التقنية

 90.50 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في تكنولوجيات النقل واللوجستية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للنقل و خدمات اإلتصال بسوسة

 ةجامعة سوس
30580 

 األنظمة اللوجيستية والنقل 

 الكشف والصيانة في اللوجستية والنقل

 87.52 0 رياضيات

 96.42 0 علوم تجريبية

 98.85 0 العلوم التقنية

 89.81 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الهندسة اللوجستية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 االتصال بسوسةالمعهد العالي للنقل و خدمات 

 جامعة سوسة
30672 

 لوجستية التوزيع

 اللوجستية الصناعية

 لوجستية العمليات الدولية

 96.72 0 رياضيات

 109.55 0 علوم تجريبية

 106.67 0 العلوم التقنية

 98.66 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
 الصناعية اللوجستية 40672

 76.04 2 رياضيات

 86.90 0 علوم تجريبية

 98.12 0 العلوم التقنية

 82.48 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الطاقية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

 الطاقية والبيئة 10603

 106.57 0 رياضيات

 102.88 0 علوم تجريبية

 109.19 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
 الطاقية 20603

 102.63 0 رياضيات

 99.89 0 علوم تجريبية

 100.78 0 العلوم التقنية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بسوسة 

 جامعة سوسة

 فئة والتكييفالتد 30603

 101.40 0 رياضيات

 96.94 0 علوم تجريبية

 113.61 0 العلوم التقنية

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
 الطاقية 31603

 101.07 0 رياضيات

 103.46 0 علوم تجريبية

 112.05 0 العلوم التقنية

 كلية العلوم بقفصة

 قفصة جامعة
60603 

 الطاقية 

 صيانة األنظمة الطاقية 

 الطاقة المتجددة والمحيط

 استكشاف و استغالل الحقول النفطية

 84.46 0 رياضيات

 77.61 24 علوم تجريبية

 84.50 0 العلوم التقنية

اإلجازة التطبيقية في الهندسة 

 الحرارية والطاقات المتجددة

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 لعالي للدراسات التكنولوجية بتطاوينالمعهد ا

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
 هندسة حرارية وطاقات  متجددة 50604

 84.76 0 رياضيات

 79.16 0 علوم تجريبية

 83.95 0 العلوم التقنية

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإللكترونيك 

 والكهروتقنية واآللية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 رتكلية العلوم ببنز

 جامعة قرطاج
 أنظمة إلكترونية 20629

 105.20 0 رياضيات

 103.35 0 علوم تجريبية

 105.47 0 العلوم التقنية

 101.73 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بماطر 

 جامعة قرطاج

21629 

 إلكتروني  األنظمة الصناعية

 الكتروني  السيارات

 آلية وأنظمة صناعية

 83.42 0 رياضيات

 95.57 0 علوم تجريبية

 101.30 0 العلوم التقنية

 102.09 0 علوم اإلعالمية

 ات التكنولوجيةـــالعلوم األساسية والدراس 5 }}
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 اإلجازة التطبيقية 

 كترونيك في اإلل

 والكهروتقنية واآللية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بسوسة 

 جامعة سوسة

30629 
 كهروتقنية وإلكتروني  صناعي

 اإللكتروني  واإلعالمية صناعية

 89.60 0 رياضيات

 114.65 0 علوم تجريبية

 136.85 0 العلوم التقنية

 91.35 0 اإلعالمية علوم

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
 اإللكتروني  واإلعالمية الصناعية 31629

 100.41 0 رياضيات

 104.33 0 علوم تجريبية

 121.12 0 العلوم التقنية

 94.29 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40629 

 اإللكتروني  الصناعي

 اإلعالمية صناعية

 86.62 0 رياضيات

 90.25 0 علوم تجريبية

 101.42 0 العلوم التقنية

 86.53 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
41629 

 اإللكتروني  والكهروتقنية واآللية  

 اإللكتروني  واإلعالمية صناعية

 87.45 0 رياضيات

 84.50 0 علوم تجريبية

 101.00 0 العلوم التقنية

 93.80 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
50629 

 التحكم في األساليب الصناعية

 اإللكتروني  الصناعي

 79.27 7 رياضيات

 73.92 4 علوم تجريبية

 93.22 0 لوم التقنيةالع

 - 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
 اإللكتروني  واإلعالمية صناعية 51629

 - 7 رياضيات

 87.09 6 علوم تجريبية

 92.04 0 العلوم التقنية

 89.95 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 ةوالتكنولوجيا بقفص 

 جامعة قفصة

 آلية وأنظمة صناعية 60629

 - 3 رياضيات

 94.74 4 علوم تجريبية

 84.70 0 العلوم التقنية

 - 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

 اإللكتروني  والكهروتقنية واآللية 70629

 74.23 12 رياضيات

 75.08 14 علوم تجريبية

 94.55 0 العلوم التقنية

 93.20 0 علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإللكتروميكانيك

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

 ميكاتروني  صناعية 30671

 118.39 0 رياضيات

 122.51 0 يبيةعلوم تجر

 142.84 0 العلوم التقنية

 115.10 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
 الصيانة الصناعية 40671

 87.85 0 رياضيات

 88.25 0 علوم تجريبية

 104.70 0 العلوم التقنية

 101.06 0 علوم اإلعالمية

 عالي للمنظومات الصناعية بقابسالمعهد ال

 جامعة قابس
 الصيانة الصناعية 50671

 82.68 2 رياضيات

 82.96 5 علوم تجريبية

 97.87 0 العلوم التقنية

 - 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

51671 
 اآلليةميكاني  وإلكتروني  األنظمة 

 ميكاني  وإنتاجية

 84.56 0 رياضيات

 102.45 0 علوم تجريبية

 110.91 0 العلوم التقنية

 - 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بقفصة 

 جامعة قفصة

 صيانة اآلالت الثقيلة 60671

 84.30 3 رياضيات

 80.53 5 علوم تجريبية

 93.99 0 العلوم التقنية

 - 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 الصيانة الصناعية 61671

 81.70 12 رياضيات

 78.75 12 علوم تجريبية

 74.22 10 العلوم التقنية

 - 0 علوم اإلعالمية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقصرين

 امعة القيروانج

 ميكاتروني  صناعية 70671

 103.84 12 رياضيات

 80.74 15 علوم تجريبية

 76.32 16 العلوم التقنية

 - 2 علوم اإلعالمية

 

 يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير 2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة  
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 المعمارية الهندسة

 سنوات 6

T=FG  

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير 

 بتونس

 جامعة قرطاج

 الهندسة المعمارية 10203

 134.12 0 رياضيات

 151.05 0 علوم تجريبية

 145.60 0 علوم التقنيةال

 136.99 0 علوم اإلعالمية

 149.11 0 بكالوريات أخرى

 مندمجة:مرحلة تحضيرية 

 إعالمـيـة -فيزيا    -رياضيات 
 سنوات 3سنتان + 

T=FG 
المعهد الوطني للعلوم التطبـيقية والتكنولوجيا 

 بتونس 

 جامعة قرطاج

 ( ) 

 

 إعالمية -فيزياء  -رياضيات  10520

 154.05 0 رياضيات

 159.72 0 علوم تجريبية

 178.08 0 علوم التقنيةال

 156.71 0 علوم اإلعالمية

 مرحلة تحضيرية مندمجة:

 بـيـولوجيا تطبيقية    -كـيـمـيـا  
 سنـوات 3سنـتـان+ 

T=FG 

 بيولوجيا تطبيقية -كيمياء  10521

 139.22 0 رياضيات

 153.10 0 علوم تجريبية

 مرحلة تحضيرية مندمجة )علمية(

 سنوات 3سنتان + 

T=FG 

 المعهد الـعـالــي للعلوم التطبـيـقـيـة

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة
(   ) 

 مرحلة تحضيرية مندمجة )علمية( 30519

 134.42 0 رياضيات

 143.30 0 علوم تجريبية

 140.97 0 علوم التقنيةال

 145.21 0 علوم اإلعالمية
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 ( )   المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  (INSAT)  www.insat.rnu.tn 

 علوم التطبيقية والتكنولوجيا تكوينا هندسيا كالتالي:يؤمن المعهد الوطني لل

يوجه المحرزون على البكالوريا أو على شهادة مشهود بمعادلتها  ،مرحلة تحضيرية مندمجة تدوم سنتين يسمح بالرسوب فيها مرة واحدة (1)

 إلى أحد الجذعين المشتركين:

داية من السنة الثانية بإحدى الشعب التالياة: إعالمياة صاناعية وتحكام ، : يسمح هذا الجذع بااللتحاق ب(MPI)فيزياء وإعالمية  –رياضيات  ( ل

 أدواتية  وصيانة صناعية، شبكات إعالمية واتصاالت، هندسة البرمجيات.

: يساامح هااذا الجااذع بااللتحاااق بدايااة ماان الساانة الثانيااة بإحاادى الشااعبتين التاااليتين: كيمياااء صااناعية (CBA)بيولوجيااا تطبيقيااة  –كيمياااء  ( ب

 ولوجيا صناعية.أوبي

مرحلة تكوين للحصول على الشهادة الوطنية لمهندا وتدوم هذه المرحلة ثالث سنوات ويتم القبول بشعبة من شعب تكوين هذه المرحلة  (2)

 عن طريق مناظرة تفتح للطلبة المسجلين في المرحلة التحضيرية المندمجة.

 مالحظة : 

 ث العلمي وحسب الحاجيات، ضبط قائمة الشعب المعنية بهذه المناظرة، عدد يتم كل سنة، بقرار من وزير التعليم العالي والبح

 البقاع المفتوحة بالنسبة إلى كل شعبة وشروط المشاركة ومعايير التقييم.

  الطلبة الذين لم يتم التصريح بقبولهم لإللتحاق بمرحلة تكوين المهندسين يمكنهم مواصلة الدراسة بالمعهد للحصول على شهادة

 ة التطبيقية في ستّة اختصاصات مختلفة.اإلجاز

{ } 

تكوين يمكن الطلبة من اكتساب األسس العلمية النظرية وأساسيات االعالمية للدخول لمرحلة تكوين  المرحلة التحضيرية المندمجة العلمية: (1

( سداسيات حيث 04المهندسين في االعالمية الصناعية أو هندسة البرمجيات. تدوم الدراسة بالمرحلة التحضيرية المندمجة العلمية أربعة )

وحقوق  يتلقى الطالب خالل السنة األولى تكوينا عاما في الرياضيات والفيزياء وااللكتروني  واالعالمية والعلوم االنسانية )انقليزية وفرنسية

 االنسان( ثم يتخصص في اإلعالمية واإلعالمية الصناعية خالل السنة الثانية.

: يتم القبول للدراسة بهذه المرحلة عن طريق مناظرة بالملفات حسب النتائج المتحصل مرحلة تكوين للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس (2

% كحد أقصى( وبالنسبة لبقية الطلبة 80ان آخر السنة الثانية )في حدود عليها خالل السنتين التحضيريتين للطلبة الذين اجتازوا بنجا  امتح

الذين لم يتم التصريح بقبولهم لإللتحاق بمرحلة تكوين المهندسين والذين أتموا بنجا  السنة الثانية من المرحلة التحضيرية يمكنهم %( 20)

 عالمية أو االجازة التطبيقية في االعالمية الصناعية.مواصلة الدراسة بالمعهد للحصول على شهادة اإلجازة األساسية في اال

 { } www.issatso.rnu.tn(   ISSATالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة )   (  )
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 مرحلـة تحضيـريـة )علـمـيــة(

 سنـوات 3سنـتـان+ 

T=FG  
 ( ) 

 

 

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس

 جامعة تونس
10522 

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء  -فيزياء 

 140.10 0 رياضيات

 146.17 0 علوم تجريبية

 151.95 0 علوم اإلعالمية

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

 جامعة تونس المنار
11522 

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 137.12 0 رياضيات

 147.57 0 علوم تجريبية

 153.52 0 علوم اإلعالمية

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

 جامعة قرطاج
20522 

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 129.75 0 رياضيات

 139.45 0 علوم تجريبية

 139.69 0 علوم اإلعالمية

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

 جامعة قرطاج
21522 

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 118.00 0 رياضيات

 130.47 0 علوم تجريبية

 132.71 0 اإلعالمية علوم

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية 

 بالمنستير

 جامعة المنستير

30522 
 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 128.15 0 رياضيات

 139.85 0 علوم تجريبية

 140.36 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
32522 

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -يزياء ف

 115.55 0 رياضيات

 131.85 0 علوم تجريبية

 128.55 0 علوم اإلعالمية

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام 

 سوسة

 جامعة سوسة

33522 
 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 117.00 0 رياضيات

 131.75 0 علوم تجريبية

 137.90 0 علوم اإلعالمية

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40522 

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 124.12 0 رياضيات

 138.42 0 علوم تجريبية

 127.29 0 علوم اإلعالمية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
41522 

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 102.90 0 رياضيات

 117.47 0 علوم تجريبية

 127.89 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 و التكنولوجيا بقابس

 جامعة قابس

50522 
 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 98.00 0 رياضيات

 111.00 0 علوم تجريبية

 115.65 0 علوم اإلعالمية

 راسات الهندسية بقفصةالمعهد التحضيري للد

 جامعة قفصة
60522 

 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 88.06 0 رياضيات

 105.50 0 علوم تجريبية

 98.10 0 علوم اإلعالمية

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

70522 
 فيزياء -رياضيات 

 كيمياء -فيزياء 

 96.65 0 رياضيات

 112.82 0 علوم تجريبية

 119.00 0 علوم اإلعالمية

 رحلـة تحضيـرية علـمـيــةم

 فيزيا (  -)رياضيات

 سنـوات 3سنـتـان+ 

T=FG  
 ( )   

كلية العلوم للرياضيات والفيزيا  والطبيعيات 

 بتونس

 جامعة تونس المنار

 فيزياء -رياضيات  12522

 127.40 0 رياضيات

 134.60 0 يبيةعلوم تجر

 142.77 0 علوم اإلعالمية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بالمهدية 

 جامعة المنستير

 فيزياء -رياضيات  31522

 106.85 0 رياضيات

 118.37 0 علوم تجريبية

 121.25 0 علوم اإلعالمية

 مـرحلـة تحضيـرية علـمـيــة

 كيميا (  -)فيزيا 

 سنـوات 3سنـتـان + 

T=FG  
 ( )   

كلية العلوم للرياضيات والفيزيا  والطبيعيات 

 بتونس

 جامعة تونس المنار

 كيمياء -فيزياء  13522

 116.40 0 رياضيات

 136.47 0 علوم تجريبية

 136.28 0 علوم اإلعالمية

 
()    العامة للدراسة بالمراحل التحضيرية ولدخول مدارا الهندسة. : الشروط21أنظر صفحة 
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 مرحلة تحضيرية : 

  (1)بيولوجيا جيولوجيا 

 سنـوات 3سنـتـان+ 

T=FG  
 ( ) 

المعهد العالى للدراسات التحضيرية في 

 البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة

 جامعة قرطاج

 بيولوجيا جيولوجيا 10832

 125.90 0 رياضيات

 120.97 0 ةعلوم تجريبي

كلية العلوم للرياضيات والفيزيا  والطبيعيات 

 بتونس

 جامعة تونس المنار

 بيولوجيا جيولوجيا 11832

 121.90 0 رياضيات

 131.02 0 علوم تجريبية

 بتونس الطبية للتكنولوجيات العالي المعهد

 جامعة تونس المنار
 بيولوجيا جيولوجيا 12832

 122.42 0 رياضيات

 125.52 0 وم تجريبيةعل

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

 جامعة قرطاج
 بيولوجيا جيولوجيا 20832

 115.22 0 رياضيات

 113.95 0 علوم تجريبية

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 بيولوجيا جيولوجيا 40832

 110.40 0 رياضيات

 109.75 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 بيولوجيا جيولوجيا 41832

 103.70 0 رياضيات

 104.12 0 علوم تجريبية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

 بيولوجيا جيولوجيا 50832

 98.25 0 رياضيات

 104.02 0 علوم تجريبية

 ة )تكنولوجيا( مرحلة تحضيري

 سنـوات 3سنـتـان+ 

T=FG  
 ( ) 

 

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

 جامعة تونس المنار
 140.83 0 علوم التقنيةال تكنولوجيا 10532

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

 جامعة قرطاج
 136.02 0 علوم التقنيةال تكنولوجيا 20532

ي للدراسات الهندسية المعهد التحضير

 بالمنستير

 جامعة المنستير

 133.72 0 علوم التقنيةال تكنولوجيا 30532

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 133.23 0 علوم التقنيةال تكنولوجيا 40532

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

 124.67 0 علوم التقنيةال وجياتكنول 50532

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة

 جامعة قفصة
 109.45 0 علوم التقنيةال تكنولوجيا 60532

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

 122.67 0 علوم التقنيةال تكنولوجيا 70532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()    الشروط العامة للدراسة بالمراحل التحضيرية ولدخول مدارا الهندسة.21صفحة أنظر : 

 المدرسة الوطنية للطب البيطري  (1)

من عدد البقاع  %90يقبل للدخول إلى السنة األولى من المرحلة األولى للدراسات البيطرية عن طريق مناظرة وطنية باالختبارات الكتابية )

ومل  حسب طاقة استيعاب المدرسة ويسمح للمترشحين المشاركة في  من عدد البقاع المفتوحة( %10)عن طريق مناظرة بالملفات المفتوحة( و

 هذه المناظرات خالل السنة الجامعية المعنيّة طبقا للشروط التالية:

 :بالنسبة للمناظرات باالختبارات الكتابية 

 جيولوجيا". -األولى بمعهد تحضيري للدراسات الهندسية في شعبة "بيولوجياالطلبة الذين تابعوا بانتظام دراسات السنة  -

 الطلبة الذين تابعوا بانتظام السنة األولى من الدراسات لمرحلة تحضيرية أجنبية معترف بمعادلتها. -

 :بالنسبة للمناظرات بالملفات 

'إمد' من االجازة األساسية في علوم الحياة أو االجازة األساسية في للطلبة األوائل الذين أتّموا بنجا  وبدون امهال السنة الثانية في نظام  -

 جيولوجيا" بكليات العلوم. –علوم الطبيعة والتطبيقات "بيولوجيا 

 جيولوجيا". –الطلبة األوائل الذين أتّموا بنجا  السنة الثانية وبدون رسوب بالمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية شعبة "بيولوجيا  -

 الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية 6 }}
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة والمقاييس اإلجازات
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 الـطــب 

 سنوات ( 08) 

T=FG 

 

 كلية الطب بتونس

 جامعة تونس المنار
 طب  10700

 162.05 0 رياضيات

 173.50 0 علوم تجريبية

 163.39 0 * بكالوريات أخرى

 بالمنستيركلية الطب 

 جامعة المنستير
 طب  30700

 160.00 0 رياضيات

 171.20 0 علوم تجريبية

 161.86 0 * بكالوريات أخرى

 كلية الطب بسوسة

 جامعة سوسة
 طب  31700

 156.90 0 رياضيات

 168.95 0 علوم تجريبية

 155.95 0 * بكالوريات أخرى

 كلية الطب بصفاقس

 جامعة صفاقس
  طب  40700

 157.12 0 رياضيات

 167.72 0 علوم تجريبية

 155.13 0 * بكالوريات أخرى

 الـصـيــــدلــــة 

 سنوات ( 06) 

T=FG  

 كلية الصيدلة بالمنستير

 جامعة المنستير
 صيدلة 30701

 149.10 0 رياضيات

 162.32 0 علوم تجريبية

 149.73 0 * بكالوريات أخرى

 األسـنـــان طـــب 

 سنوات( 06) 

T=FG 

 كلية طب األسنان بالمنستير

 جامعة المنستير
 طب أسنان 30702

 152.85 0 رياضيات

 164.42 0 علوم تجريبية

 151.24 0 * بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية

 في التبـنـيـج واإلنعاش

 سنوات )أمد( 03

T=FG 

 ة بتونسالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصح

 جامعة تونس المنار
 التبنيج واإلنعاش 10740

 149.96 0 رياضيات

 165.90 0 علوم تجريبية

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
 التبنيج واإلنعاش 30740

 146.02 0 رياضيات

 162.20 0 علوم تجريبية

 حة بصفاقسالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الص

 جامعة صفاقس
 التبنيج واإلنعاش 40740

 155.84 0 رياضيات

 166.89 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في التصوير الطبي 

 والمداواة باألشعة

 سنوات )أمد( 03

T=FG 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
 ألشعةالتصوير الطبي والمداواة با 10741

 141.42 0 رياضيات

 155.76 0 علوم تجريبية

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
 التصوير الطبي والمداواة باألشعة 30741

 137.20 0 رياضيات

 149.23 0 علوم تجريبية

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
 التصوير الطبي والمداواة باألشعة 40741

 137.86 0 رياضيات

 150.12 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في حفظ الصحة

 سنوات )أمد( 03

T=FG 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
 حفظ صحة  10742

 92.22 0 (*آداب )

 106.15 0 رياضيات

 126.42 0 بيةعلوم تجري

 111.07 0 رياضة

 اإلجازة التطبيقية

 في البيولوجيا الطبية

 سنوات )أمد( 03

T=FG 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
 البيولوجيا الطبية 10743

 135.43 0 رياضيات

 155.60 0 علوم تجريبية

 بالمنستير المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة

 جامعة المنستير
 البيولوجيا الطبية 30743

 130.67 0 رياضيات

 147.75 0 علوم تجريبية

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
 البيولوجيا الطبية 40743

 128.05 0 رياضيات

 149.18 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية

 في تقويم النطق
 نوات )أمد(س 03

T=FG 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
 تقويم النطق 10745

 96.33 0 (*آداب )

 128.55 0 رياضيات

 146.70 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية

 في  مبحث وتدريم القدم
 سنوات )أمد( 03

T=FG 

 سوسةالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة ب

 جامعة سوسة
 مبحث وتدريم القدم 30739

 117.10 0 رياضيات

 133.05 0 علوم تجريبية

 113.50 0 علوم التقنيةال

 

 

 
 يعتبر مؤشرا تقريبيا ال غير  2017مجموع نقاط آخر موجه لسنة  
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية

 ج الطبيعيفي العال 
 سنوات )أمد( 03

T=FG  

 التربية البدنية إجبارية

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
 العالج الطبيعي 30744

 149.29 0 علوم تجريبية

 150.42 0 * بكالوريات أخرى

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
 ج الطبيعيالعال 40744

 141.72 0 علوم تجريبية

 146.70 0 * بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية 

 في التغذية البشرية
 سنوات )أمد( 03

T=FG 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
 التغذية البشرية 10747

 138.40 0 علوم تجريبية

 132.77 0 * بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية 

 في اختصاص نظاراتي
 سنوات )أمد( 03

T=FG 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
 نظاراتي 40749

 114.87 0 رياضيات

 136.57 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في األدواتية الجراحية

 سنوات )أمد( 03

T=FG 

 نيات الصحة بتونسالمدرسة العليا لعلوم وتق

 جامعة تونس المنار
 األدواتية الجراحية 10750

 136.42 0 رياضيات

 149.18 0 علوم تجريبية

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة

 جامعة سوسة
 األدواتية الجراحية 30750

 132.11 0 رياضيات

 143.13 0 علوم تجريبية

 ت الصحة بصفاقسالمدرسة العليا لعلوم وتقنيا

 جامعة صفاقس
 األدواتية الجراحية 40750

 133.80 0 رياضيات

 144.50 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في العالج الوظيفي
 سنوات )أمد( 03

T=FG 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
 العالج الوظيفي 10751

 130.80 0 علوم تجريبية

 124.50 0 باكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية 

 في صـنـع بدائل األسـنـان

 سنوات )أمد( 03

T=FG 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
 صـنـع بدائل األسـنـان 30752

 99.09 0 آداب )*(

 131.27 0 رياضيات

 140.10 0 علوم تجريبية

 127.32 0 اضة ري

 اإلجازة التطبيقية 

 في تركيب واستعمال آلة السمع
 سنوات )أمد( 03

T=FG 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 )إجازة مات بناء مشترك مع المعهد العالي

 للتكنولوجيات الطبية بتونس( 

 جامعة تونس المنار

 تركيب واستعمال آلة السمع 10753

 116.90 0 رياضيات

 135.05 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية

 في الرعـايـة الصحية لألطفال 

 سنوات )أمد( 03

T=FG 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
 الرعـايـة الصحية لألطفال 10754

 134.15 0 رياضيات

 143.99 0 علوم تجريبية

 119.83 0 بكالوريات أخرى

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة

 جامعة سوسة
 الرعـايـة الصحية لألطفال 30754

 122.77 0 رياضيات

 139.74 0 علوم تجريبية

 134.15 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية

 في العالجات العامة للمسنين 

 سنوات )أمد( 03

T=FG 

 الصحة بصفاقسالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات 

 جامعة صفاقس
 العالجات العامة للمسنين 40758

 94.25 0 آداب )*(

 108.55 0 رياضيات

 126.87 0 علوم تجريبية

 102.00 0 رياضة

 اإلجازة التطبيقية

 في الرعاية الصحية اإلستعجالية

 سنوات )أمد( 03

T=FG 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة

 سوسة جامعة
 الرعاية الصحية اإلستعجالية  30760

 125.37 0 رياضيات

 135.87 0 علوم تجريبية

 139.00 0 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية

 صنع اآلالت المقومة لألعضا في 

 سنوات )أمد( 03

T=FG 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
 ت المقومة لألعضاءصنع اآلال 10764

 117.80 0 رياضيات

 132.62 0 علوم تجريبية

 110.85 0 العلوم التقنية

 
 علوم الحياة واألرض مادة اختيارية إجبارية     (*)
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 في علوم التمريض )إناث(

 مد(سنوات )أ 03

() 

T=FG  

 التربية البدنية إجبارية

 المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس

 جامعة تونس المنار
 علوم التمريض 10797

 109.43 0 آداب )*(

 136.50 0 رياضيات

 148.83 0 علوم تجريبية

 151.05 0 رياضة 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة

 جامعة سوسة
 لتمريضعلوم ا 30797

 104.64 0 آداب )*(

 126.44 0 رياضيات

 140.70 0 علوم تجريبية

 144.74 0 رياضة 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس

 جامعة صفاقس
 علوم التمريض 40797

 106.38 0 آداب )*(

 132.43 0 رياضيات

 140.46 0 علوم تجريبية

 129.75 0 رياضة 

 عهد العالي لعلوم التمريض بقابسالم

 جامعة قابس
 علوم التمريض 50797

 100.76 0 آداب )*(

 127.57 0 رياضيات

 134.71 0 علوم تجريبية

 131.76 0 رياضة 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف

 جامعة جندوبة
 علوم التمريض 80797

 106.72 0 آداب )*(

 118.50 0 رياضيات

 135.37 0 علوم تجريبية

 131.88 0 رياضة 

 اإلجازة التطبيقية 

 في علوم التمريض  )ذكور(

 سنوات )أمد( 03

() 

T=FG  

 التربية البدنية إجبارية

 المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس

 جامعة تونس المنار
 علوم التمريض 11797

 91.05 0 آداب )*(

 117.77 0 رياضيات

 131.18 0 علوم تجريبية

 136.87 0 رياضة 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة

 جامعة سوسة
 علوم التمريض 31797

 104.26 0 آداب )*(

 108.76 0 رياضيات

 123.27 0 علوم تجريبية

 139.10 0 رياضة 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس

 جامعة صفاقس
 وم التمريضعل 41797

 89.48 0 آداب )*(

 120.74 0 رياضيات

 114.92 0 علوم تجريبية

 145.48 0 رياضة 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس

 جامعة قابس
 علوم التمريض 51797

 100.54 0 آداب )*(

 107.07 0 رياضيات

 113.15 0 علوم تجريبية

 141.97 0 رياضة 

 معهد العالي لعلوم التمريض بالكافال

 جامعة جندوبة
 علوم التمريض 81797

 99.16 0 آداب )*(

 113.09 0 رياضيات

 111.25 0 علوم تجريبية

 125.25 0 رياضة 

 اإلجازة التطبيقية 

 في التولـيــد

 سنوات )أمد( 03

T=FG  

 )خاص بالفتيات(

 بتونس المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة

 جامعة تونس المنار
 التولـيــد 10799

 136.39 0 رياضيات

 157.71 0 علوم تجريبية

 151.88 0 بكالوريات أخرى *

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
 التولـيــد 30799

 134.98 0 رياضيات

 149.82 0 علوم تجريبية

 130.46 0 خرى *بكالوريات أ

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
 التولـيــد 40799

 136.15 0 رياضيات

 154.26 0 علوم تجريبية

 130.32 0 بكالوريات أخرى *

 اإلجازة التطبيقية

 في الصحة والسالمة المهنية 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

ت اإلجتماعية المعهد الوطني للشغل والدراسا

 بتونس 

 قرطاج جامعة

10547 
 مكلف بحفظ الصحة

 مكلف بالجودة

 118.52 0 علوم تجريبية

 98.80 0 اقتصاد وتصرف

 109.27 0 علوم التقنيةال

 

 

 

 

 علوم الحياة واألرض مادة اختيارية إجبارية     )*( 

(أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات  )   (.10)صفحة 
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 في علوم وتقنيات الغابات
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 معهد الغابات والمراعي بطبرقة

 جامعة جندوبة
80843 

 علوم وتقنيات الغابات

 تثمين الموارد الغابية

 السياحة و البيئة

 73.75 25 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في تقنيات اإلنتاج الفالحي
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المدرسة العليا للفالحة بالكاف

 جامعة جندوبة
 تقنيات اإلنتاج الفالحي 80844

 79.54 0 رياضيات

 89.55 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية في البستنة
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

 جامعة سوسة  

)◙( 

 البستنة 30845

 88.74 0 رياضيات

 97.15 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في تهيئة الفضا ات 
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

 جامعة سوسة  

)◙( 

 تهيئة الفضاءات 30853

 86.89 2 رياضيات 

 90.47 0 علوم تجريبية 

 100.71 0 بكالوريات أخرى

نولوجيا اإلجازة التطبيقية في تك

الصيد البحري وتربية األحيا  

 )إناث( المائية
 سنوات )أمد( 3

T=FG   المعهد العالي للصيد البحري وتربية األحيا

 المائية ببنزرت

 جامعة قرطاج

20846 
 الصيد البحري و تربية األحياء المائية

 التبريد و تثمين المنتوجات المائية

 83.22 5 رياضيات

 79.01 5 علوم تجريبية

اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيا 

الصيد البحري وتربية األحيا  

 )ذكور( المائية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

21846 
 الصيد البحري و تربية األحياء المائية

 التبريد و تثمين المنتوجات المائية

 83.22 5 رياضيات

 علوم تجريبية
24 

 
79.01 

 اإلجازة التطبيقية 

 ليب الغذائيةفي الصناعات واألسا
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس

 قرطاج جامعة
 الصناعات واألساليب الغذائية 10840

 102.37 0 رياضيات

 109.80 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الصناعات الغذائية والتغذية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 دي بوزيدكلية العلوم و التقنيات بسي

 جامعة القيروان
 الصناعات الغذائية 60848

 - 3 رياضيات

 71.46 39 علوم تجريبية

اإلجازة التطبيقية في اإلنتاج 

 الحيواني والموارد العلفية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المدرسة العليا للفالحة بماطر

 جامعة قرطاج
 77.91 7 علوم تجريبية اإلنتاج الحيواني والموارد العلفية 20849

 اإلجازة التطبيقية 

 في البيوتكنولوجيا الطبية
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 بتونس الطبية للتكنولوجيات العالي المعهد

 جامعة تونس المنار
10545 

 اإلنتاج البيوطبي

 التشخيص البيوطبي

 107.87 0 رياضيات

 117.50 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في علوم التغذية
 ت )أمد(سنوا 3

T=FG 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس
 التغذية والهندسة الغذائية 40544

 90.4 0 رياضيات

 105.00 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في البيوتكنولوجيا 

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت 

 جامعة منوبة 
10546 

 بيتكنولوجيا المطبقة في القطاع الصيدليال

 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة

 103.65 0 رياضيات

 111.20 0 علوم تجريبية

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية 

 بتونس 

 جامعة تونس المنار 

11546 

 بيوتكنولوجيا نباتية

 مراقبة واستغالل الكائنات الدقيقة

 مواد الغذائيةمراقبة جودة ال

 إدارة ونظم الجودة

 101.60 0 رياضيات

 111.11 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة 20546

 98.31 0 رياضيات

 108.95 0 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

 جامعة المنستير
30546 

 ة جودة األغذية وحفظ الصحةمراقب

 بيوتكنولوجيا بحرية وتربية الكائنات المائية

 التحليل والتشخيص البيولوجي

 95.97 0 رياضيات

 111.75 0 علوم تجريبية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالمهدية 

 جامعة المنستير

 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة 31546

 94.15 0 رياضيات

 106.85 0 علوم تجريبية

 

 بالسكن الجامعي للعلوم الفالحية بشط مريمالذكور الموجهون للمعهد العالي  ال يتمتع الطلبة  (◙)
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 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
 نوع

 البكالوريا

 طاقة

 االستيعاب

 مجموع

 آخر موجه

2017 

 اإلجازة التطبيقية 

 في البيوتكنولوجيا 

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس
40546 

 التحليل والتشخيص البيولوجي

 مراقبة واستغالل الكائنات الدقيقة

 مراقبة جودة المواد الغذائية 

 بيوتكنولوجيا نباتية

 86.38 0 رياضيات 

 112.62 0 علوم تجريبية 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة  41546

 90.60 0 رياضيات 

 107.37 0 جريبية علوم ت

 المعهد العالي للبيولوجيا  التطبيقية بمدنين  

 جامعة قابس
 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة 50546

 83.04 0 رياضيات

 94.12 0 علوم تجريبية 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

 جامعة جندوبة
80546 

 بيتوتكنولوجيا حيوانية

 بيوتكنولوجيا نباتية

 77.33 6 ضياتريا

 78.60 0 علوم تجريبية

  التطبيقية اإلجازة

 المحيط حماية في

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 والفيزيا  للرياضيات العلوم كلية

 بتونس الطبيعيات و 

 جامعة تونس المنار

10600 
 التراث الطبيعي والسياحة البيئية

 التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها

 93.42 0 رياضيات

 99.13 0 علوم تجريبية

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية 

 بتونس 

 جامعة تونس المنار

11600 
 التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها

 معالجة النفايات وتثمينها

 86.26 0 رياضيات

 91.72 0 علوم تجريبية

 المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة 

 سدريةببرج ال

 قرطاج  جامع

12600 
 معالجة النفايات وتثمينها

 تكنولوجيا المحيط

 94.69 0 رياضيات

 87.89 0 علوم تجريبية

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
 المراقبة البيولوجية في األوساط المائية 20600

 85.86 0 رياضيات

 89.97 0 علوم تجريبية

 يا بصفاقس المعهد العالي للبيوتكنولوج

 جامعة صفاقس
 معالجة النفايات وتثمينها 40600

 93.04 0 رياضيات

 79.12 26 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين

 جامعة قابس
50600 

 التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها

 تكنولوجيا المحيط

 - 6 رياضيات

 80.92 100 علوم تجريبية

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

 جامعة جندوبة
 التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها 80600

 88.71 2 رياضيات

 81.95 27 علوم تجريبية

  التطبيقية اإلجازة

 في فيزيا  وكيميا  البيئة
 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة 

 ببرج السدرية

 قرطاج  عجام

 فيزياء وكيمياء البيئة 10620

 94.37 0 رياضيات

 94.12 0 علوم تجريبية

 اإلجازة التطبيقية 

 في الهندسة البيوطبية

 سنوات )أمد( 3

T=FG 

 الطبية بتونس  للتكنولوجياتالمعهد العالي 

 جامعة تونس المنار
10759 

 التصوير الطبي

 األدواتية البيوطبية

 إعالمية طبية

 مة اإللكترونية المحمولةاألنظ

 117.12 0 رياضيات

 131.02 0 علوم تجريبية 

 127.48 0 علوم التقنيةال

 112.09 0 عالمية علوم اإل

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس 
40759 

 التصوير البيوطبي

 اآلالت البيوطبية

 122.14 0 رياضيات

 121.17 0 علوم تجريبية 

 121.39 0 علوم التقنيةال

 113.38 0 علوم اإلعالمية 

 

 

 

 

 

 أو حسب نوع البكالوريا حسب الجامعات  اطالع على دليل التوجيه الجامعي مبوبلمترشح االل يمكن
وكذلك في صيغة دليل تفاعلي على الموقع  www.orientation.tn التوجيه الجامعي موقععلى 

www.guide-orientation.rnu.tn 
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 قائمة الشعب التي يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي  1.8

 الرمز الشعب

 

 الرمز الشعب

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

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

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

 104 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 508 والتجريبيةحليلية اإلجازة التطبيقية في البيولوجيا الت

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

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

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

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

 122 ساسية في الفـلســفــةاإلجازة األ 523 اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية

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

 124 اإلجازة األساسية في الجغرافيا 530 اإلجازة األساسية في الهندسة الميكانيكية

 138 في العلوم اإلسالمية  اإلجازة األساسية 546 اإلجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا

 148 اإلجازة التطبيقية في الفرنسية 550 القياسات الفيزيائية واألدواتيةاإلجازة التطبيقية في 

 149 اإلجازة التطبيقية في اإلنقليزية 551 فيزياء المواداإلجازة التطبيقية في 

 154 قية في اإلسبانية اإلجازة التطبي 566 اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيا اإلعالمية

 155 اإلجازة التطبيقية في اإليطالية 568 اإلجازة التطبيقية في الهندسـة المدنية

 156 اإلجازة التطبيقية في األلمانية 570 اإلجازة التطبيقية في الهندسـة الميكانـيـكـيـة

 161 حفظ الممتلكات الثقافية وترميمهاة في اإلجازة التطبيقي 571 اإلجازة التطبيقية في الهندسـة الكهـربـائـيــة

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

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

 166 علم اآلثار وتاريخ الفناإلجازة األساسية في  585 طبيقية في اإلعالمية الصناعيةاإلجازة الت

 167 اإلجازة التطبيقية في  اآلثار 587 اإلجازة التطبيقية في الشبكات اإلعالمية

 168 اإلجازة التطبيقية في الجـغــرافـيا 595 اإلجازة التطبيقية في الكيمياء

 170 اإلجازة التطبيقية في التراث  597 هندسة األساليباإلجازة التطبيقية في 

 201 اإلجازة األساسية في الموسيقى و العلوم الموسيقية  600 حماية المحيطاإلجازة التطبيقية في 

 202 اإلجازة األساسية في الفنون التشكيلية 603 اإلجازة التطبيقية في الطاقية

 207 اإلجازة األساسية في التصميم 605 يا المعلومات واالتصاالتاإلجازة األساسية في علوم وتكنولوج

 241 اإلجازة التطبيقية في التصميم 629 اإلجازة التطبيقية في اإللكتروني  والكهروتقنية واآللية

 249 اإلجازة التطبيقية في الفنون التشكيلية 671 اإلجازة التطبيقية في اإللكتروميكاني 

 261 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية 672 ة في الهندسة اللوجستيةاإلجازة التطبيقي

 301 اإلجازة األساسية في القانون 740 اإلجازة التطبيقية في الـتـبـنـيـج واإلنعاش

 311 اإلجازة األساسية في إعالمية التـصـرف 741 اإلجازة التطبيقية في التصوير الطبي والمداواة باألشعة

 312 اإلجازة األساسية في االقتصاد 743 طبيقية في البيولوجيا الطبيةاإلجازة الت

 318 اإلجازة األساسية في التصرف 744 اإلجازة التطبيقية في العالج الطبيعي

 341 اإلجازة التطبيقية في القانون 750 اإلجازة التطبيقية في األدواتية الجراحية

 366 اإلجازة التطبيقية في التصرف 754 لألطفال اإلجازة التطبيقية في الرعـايـة الصحية

 386 اإلجازة التطبيقية في االقتصاد  759 اإلجازة التطبيقية في الهندسة البيوطبية

 391 اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال 797 إناث( واإلجازة التطبيقية في علوم التمريض)مكور

 392 اإلجازة التطبيقية في التسويق 799 اإلجازة التطبيقية في الـتــولـيـــد

 450 اإلجازة األساسية في التربية البدنية   841 اإلجازة التطبيقية في الموارد الجيولوجية والمحيط
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 قائمة الشعب التي ال يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي  2.8
 الرمز الشعبة  الرمز الشعبة

 107 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة الروسية 511 رض والكوناإلجازة األساسية في علوم األ

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

 119 تطبيقية في لغة اإلشاراتاإلجازة ال 521 بـيـولوجيا تطبيقية  -مرحلة تحضيرية مندمجة: كـيـمـيـاء 

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

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

 139 اإلجازة األساسية في العلوم الشرعية  544 اإلجازة التطبيقية في علوم التغذية

 147 اإلجازة التطبيقية في الترجمة 545 بيقية في البيوتكنولوجيا الطبيةاإلجازة التط

 150 اإلجازة التطبيقية في تدريس اللغة االنقليزية في التعليم األساسي 547 اإلجازة التطبيقية في الصحة والسالمة المهنية

 153 يةاإلجازة التطبيقية في الروس 548 اإلجازة التطبيقية في التدخل االجتماعي

 162 اإلجازة األساسية في مناهج و تقنيات علم اآلثار 552 اإلجازة التطبيقية في الرياضيات

 169 اإلجازة التطبيقية في التاريخ والتقنيات السمعية البصرية 572 اإلجازة التطبيقية في الهندسة البحرية

 171 التراث الثقافي اإلجازة التطبيقية في 574 اإلجازة التطبيقية في هندسة النسيج

 172 اإلجازة التطبيقية في التراث والتقنيات السمعية البصرية 575 اإلجازة التطبيقية في تقنيات اللف

 173 اإلجازة التطبيقية في الزخرفة التراثية وتقنياتها 578 اإلجازة التطبيقية في إعالمية القرار

 190 إختصاص عربية -مرحلة تحضيرية آداب ولغات  580 يستي اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيات النقل واللوج

 191 إختصاص فرنسية -مرحلة تحضيرية آداب ولغات  582 اإلجازة األساسية في علوم النقل واللوجستي 

 192 إختصاص إنقليزية -مرحلة تحضيرية آداب ولغات  586 اإلجازة التطبيقية في االعالمية شبكات واتصاالت

 193 مرحلة تحضيرية علوم انسانية : إختصاص تاريخ 596 في هندسة األساليب األساسيةاإلجازة 

 194 مرحلة تحضيرية علوم انسانية : إختصاص جغرافيا 604 اإلجازة التطبيقية في الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة

 195 سانية : إختصاص فلسفةمرحلة تحضيرية علوم ان 606 اإلجازة األساسية في االعالمية واالتصاالت

 200 اإلجازة األساسية في المسر   و فنون العرض 611 اإلجازة التطبيقية في الصحافة

 203 الهندسة المعمارية  612 اإلجازة التطبيقية في االتصال

 220 اإلجازة األساسية في علوم اإلعالم واالتصال 615 اإلجازة التطبيقية في علوم وتقنيات المياه

 235 اإلجازة التطبيقية في تقنيات المسر   و فنون العرض 616 اإلجازة التطبيقية في تقنيات التنقيب

 244 اإلجازة التطبيقية في اإلنشاء والتعمير 620 اإلجازة التطبيقية في فيزياء وكيمياء البيئة

 246 في تقنيات إلتقاط الصوتاإلجازة التطبيقية  622 اإلجازة التطبيقية في الفن والوسائل الوسائطية 

 247 هندسة الصوت والتكنولوجيات الحديثةاإلجازة التطبيقية في  623 الفنون والوساطةاإلجازة التطبيقية في 

 260 اإلجازة التطبيقية في فنون التراث اإلسالمي 700 الطب

 265 اإلجازة التطبيقية في السينما والسمعي البصري 701 الـصـيــــدلــــة

 266 علوم وتقنيات السمعي البصرياإلجازة التطبيقية في  702 طـــب األسـنـــان

 313 اإلجازة األساسية في االقتصاد والمالية االسالمية 739 اإلجازة التطبيقية في مبحث وتدريم القدم

 345 اإلجازة التطبيقية في القانون االجتماعي 742 اإلجازة التطبيقية في حفظ الصحة

 355 اإلجازة األساسية في الخدمة االجتماعية 745 اإلجازة التطبيقية في تقويم النطق

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

 361 لمعلوماتاإلجازة األساسية في علوم ا 749 اإلجازة التطبيقية في اختصاص نظاراتي

 362 اإلجازة التطبيقية في التصرف اإللكتروني في المعلومات و الوثائق 751 اإلجازة التطبيقية في العالج الوظيفي

 363 اإلجازة التطبيقية في التوثيق و علوم المكتبات واألرشيف  752 اإلجازة التطبيقية في صـنـع بدائل األسـنـان

 372 اإلجازة التطبيقية في التصرف في المؤسسات الفالحية 753 واستعمال آلة سمع اإلجازة التطبيقية في تركيب

 377 باكالوريوا أعمال 758 اإلجازة التطبيقية  في العالجات العامة للمسنين

 393 اإلجازة التطبيقية في المالية االسالمية 760 اإلجازة التطبيقية في  الرعاية الصحية االستعجالية

 395 اإلجازة األساسية  في التصرف في النظم الصناعية 764 صنع اآلالت المقومة لألعضاءالتطبيقية في اإلجازة 

 440 اإلجازة التطبيقية في التنشيط  السياحي 832 جيولوجيا  -مرحلة تحضيرية : بيولوجيا 

 441 اإلجازة التطبيقية في التنشيط   833 اإلجازة األساسية في علوم المياه

 442 اإلجازة التطبيقية في التنشيط السياحي والثقافي 834 جازة األساسية في الماء والمحيطاإل

 443 اإلجازة األساسية  في الوساطة وتقنيات التنشيط الثقافي 840 اإلجازة التطبيقية في الصناعات واألساليب الغذائية

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

 448 اإلجازة التطبيقية في التدريب الرياضي 844 اإلجازة التطبيقية في تقنيات اإلنتاج الفالحي 

 451 اإلجازة التطبيقية في التنمية واإلدارة السياحية 845 اإلجازة التطبيقية في البـسـتـنة

 453 اإلجازة التطبيقية في اإلدارة وتكنولوجيات الفندقة 846 ي وتربية األحياء المائيةاإلجازة التطبيقية في تكنولوجيا الصيد البحر

 470 اإلجازة االساسية  في تربية الطفل 847 اإلجازة التطبيقية في جيولوجيا األشغال الكبرى

 471 بوية للطفلاإلجازة التطبيقية في المرافقة التر 848 اإلجازة التطبيقية الصناعات الغذائية والتغذية

 473 اإلجازة االساسية  في التربية المختصة 849 اإلجازة التطبيقية في اإلنتاج الحيواني والموارد العلفيــة

 477 التربية والتعليماالجازة التطبيقية في  853 اإلجازة التطبيقية في تهيئة الفضاءات

 519 مرحلة تحضيرية مندمجة )علمية(  
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