
 1

10

T=FG+AR رياضيات
T=FG+AR إقتصاد وتصرف
T=FG+AR   علوم اإلعالمية
T=FG+AR إقتصاد وتصرف
T=FG+AR   علوم اإلعالمية

T=FG+AR رياضيات
T=FG+AR إقتصاد وتصرف
T=FG+AR   علوم اإلعالمية

T=FG+AR آداب
T=FG+AR رياضيات

T=FG+AR إقتصاد وتصرف
T=FG+AR   علوم اإلعالمية

T=FG+AR رياضيات
T=FG+AR إقتصاد وتصرف
T=FG+AR   علوم اإلعالمية

T=FG+AR رياضيات
T=FG+AR إقتصاد وتصرف
T=FG+AR   علوم اإلعالمية

T=FG+AR رياضيات
T=FG+AR علوم تجريبية

T=FG+AR إقتصاد وتصرف
T=FG+AR   علوم اإلعالمية

T=FG+AR رياضيات
T=FG+AR علوم تجريبية

T=FG+AR إقتصاد وتصرف
T=FG+AR   علوم اإلعالمية

T=FG+AR آداب
T=FG+AR رياضيات

T=FG+AR علوم تجريبية
T=FG+AR إقتصاد وتصرف
T=FG+AR   علوم اإلعالمية

T=FG+AR آداب
T=FG+AR رياضيات

T=FG+AR إقتصاد وتصرف
T=FG+AR   علوم اإلعالمية

T=FG+AR آداب
T=FG+AR رياضيات

T=FG+AR إقتصاد وتصرف
T=FG+AR   علوم اإلعالمية

T=FG+ANG إقتصاد وتصرف

T=FG+ANG إقتصاد وتصرف
T=FG+ANG   علوم اإلعالمية
T=FG+ANG إقتصاد وتصرف
T=FG+ANG   علوم اإلعالمية
T=FG+ANG إقتصاد وتصرف
T=FG+ANG   علوم اإلعالمية
T=FG+ANG إقتصاد وتصرف

T=FG+ANG آداب
T=FG+ANG إقتصاد وتصرف
T=FG+ANG   علوم اإلعالمية

T=FG+ANG آداب
T=FG+ANG رياضيات

T=FG+ANG إقتصاد وتصرف
T=FG+ANG   علوم اإلعالمية

T=FG+ANG آداب
T=FG+ANG إقتصاد وتصرف
T=FG+ANG العلوم التقنية

10101

11101

12101

13101

20101

30101

40101

50101

51101

60101

70101

11102

21102

30102

31102

40102

50102

51102

60102

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة
تونس

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة
منوبة

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس
المنار

المعهد العالي للغات بنابل بجامعة  قرطاج

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة بجامعة سوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات 
بقفصة بجامعة قفصة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان بجامعة
القيروان

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة
منوبة

المعهد العالي للغات بنابل بجامعة  قرطاج

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة
المنستير

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات 
بقفصة بجامعة قفصة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

 إنقليزية األعمال  - اللغة واآلداب 
والحضارة - ترجمة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اإلجازة  في العربية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في اإلنقليزية 
  3 سنوات(أمد)

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-اآلداب  واللغات والمراحل التحضيرية األدبية 

1
1
1
4
1
1
4
1

29
1
3
1
1
2
1
1
3
1
1
1
5
1
1
1
1
1

14
1
1
2
1

11
1
7
1

56
1
9
1

20

16
1
1
1

23
1

17

11
23
1

40
1

23
1

47
36
1
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T=FG+ANG   علوم اإلعالمية

T=FG+ANG آداب
T=FG+ANG رياضيات

T=FG+ANG إقتصاد وتصرف
T=FG+ANG   علوم اإلعالمية

T=FG+ANG رياضة
T=FG+ANG آداب

T=FG+ANG رياضيات
T=FG+ANG إقتصاد وتصرف

T=FG+ANG آداب
T=FG+ANG رياضيات

T=FG+ANG إقتصاد وتصرف
T=FG+ANG   علوم اإلعالمية

T=FG+ANG آداب
T=FG+ANG إقتصاد وتصرف
T=FG+ANG   علوم اإلعالمية

T=FG+ANG آداب
T=FG+ANG رياضيات

T=FG+ANG إقتصاد وتصرف
T=FG+ANG   علوم اإلعالمية

T=FG+F إقتصاد وتصرف
T=FG+F   علوم اإلعالمية

T=FG+F آداب
T=FG+F رياضيات

T=FG+F إقتصاد وتصرف
T=FG+F   علوم اإلعالمية

T=FG+F آداب
T=FG+F رياضيات

T=FG+F إقتصاد وتصرف
T=FG+F العلوم التقنية

T=FG+F   علوم اإلعالمية
T=FG+F آداب

T=FG+F إقتصاد وتصرف
T=FG+F العلوم التقنية

T=FG+F آداب
T=FG+F إقتصاد وتصرف
T=FG+F العلوم التقنية

T=FG+F   علوم اإلعالمية
T=FG+F آداب

T=FG+F رياضيات
T=FG+F إقتصاد وتصرف
T=FG+F   علوم اإلعالمية

T=FG+F رياضيات
T=FG+F إقتصاد وتصرف
T=FG+F   علوم اإلعالمية

T=FG+F آداب
T=FG+F رياضيات

T=FG+F إقتصاد وتصرف
T=FG+F   علوم اإلعالمية

T=FG+F آداب
T=FG+F رياضيات

T=FG+F علوم تجريبية
T=FG+F إقتصاد وتصرف
T=FG+F العلوم التقنية

T=FG+F   علوم اإلعالمية
T=FG+F آداب

T=FG+F رياضيات

60102

70102

71102

80102

81102

82102

10103

11103

12103

13103

21103

30103

31103

40103

50103

51103

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات 
بقفصة بجامعة قفصة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان بجامعة
القيروان

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات 
بسبيطلة بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة
جندوبة

المعهد العالي للغات التطبيقية و االعالمية   بباجة
بجامعة جندوبة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات 
بالكاف بجامعة جندوبة

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة
منوبة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس
المنار

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة
تونس

المعهد العالي للغات بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة
المنستير

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة بجامعة سوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة - التواصل -
الترجمة - وساطة ثقافية

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اإلجازة  في اإلنقليزية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الفرنسية
  3 سنوات(أمد)

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-اآلداب  واللغات والمراحل التحضيرية األدبية 

1

93
2

51
2
2

12
1

24
18
1

22
1

40
25
1

26
1

29
1
6
1

63
2

15
2

23
1
5
1
1

33
9
1

24
5
1
1

57
1
8
1
1
9
1

57
1
9
1

29
1
1
5
1
1

20
1
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T=FG+F إقتصاد وتصرف
T=FG+F آداب

T=FG+F رياضيات
T=FG+F إقتصاد وتصرف
T=FG+F العلوم التقنية

T=FG+F   علوم اإلعالمية
T=FG+F آداب

T=FG+F رياضيات
T=FG+F علوم تجريبية

T=FG+F إقتصاد وتصرف
T=FG+F العلوم التقنية

T=FG+F   علوم اإلعالمية
T=FG+F آداب

T=FG+F رياضيات
T=FG+F إقتصاد وتصرف
T=FG+F العلوم التقنية

T=FG+F   علوم اإلعالمية
T=FG+F آداب

T=FG+F رياضيات
T=FG+F إقتصاد وتصرف
T=FG+F   علوم اإلعالمية

T=FG+F آداب
T=FG+F رياضيات

T=FG+F إقتصاد وتصرف
T=FG+F العلوم التقنية

T=FG+F   علوم اإلعالمية
T=FG+ESP آداب

T=FG+ESP العلوم التقنية
T=FG+ESP   علوم اإلعالمية

T=FG+ESP آداب
T=FG+ESP   علوم اإلعالمية

T=FG+ESP آداب
T=FG+ESP   علوم اإلعالمية

T=FG+ESP آداب
T=FG+ESP إقتصاد وتصرف
T=FG+ESP العلوم التقنية

T=FG+ESP   علوم اإلعالمية
T=FG+ESP آداب

T=FG+ESP رياضيات
T=FG+ESP إقتصاد وتصرف
T=FG+ESP   علوم اإلعالمية

T=FG+ESP آداب
T=FG+ESP رياضيات

T=FG+ESP علوم تجريبية
T=FG+ESP إقتصاد وتصرف
T=FG+ESP العلوم التقنية

T=FG+ESP   علوم اإلعالمية
T=FG+IT العلوم التقنية

T=FG+IT   علوم اإلعالمية
T=FG+IT آداب

T=FG+IT رياضيات
T=FG+IT   علوم اإلعالمية

T=FG+IT آداب
T=FG+IT رياضيات

T=FG+IT العلوم التقنية
T=FG+IT   علوم اإلعالمية

T=FG+ALL آداب
T=FG+ALL إقتصاد وتصرف

51103
60103

61103

70103

80103

81103

10104

11104

12104

30104

50104

80104

10105

30105

40105

31106

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات 

بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات 
بتوزر بجامعة قفصة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان بجامعة
القيروان

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة
جندوبة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات 
بالكاف بجامعة جندوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة
منوبة

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس
المنار

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة
المنستير

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للغات التطبيقية و االعالمية   بباجة
بجامعة جندوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة
منوبة

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة
المنستير

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة
المنستير

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة - تواصل
الثقافات والسياحة

اقتصاد وتجارة دولية

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

تواصل الثقافات والسياحة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

اإلجازة  في الفرنسية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في اإلسبانية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في اإليطالية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في األلمانية 
  3 سنوات(أمد)

 

إسبانية إجبارية

إيطالية إجبارية

ألمانية إجبارية

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-اآلداب  واللغات والمراحل التحضيرية األدبية 

4
79
2

12
1
1

95
2
4

13
1
1

148
2

20
2
2

26
1
6
1

12
1
5
1
1
6
1
1

11
1
5
1

47
2
1
1
8
1
1
1

20
1
1
1
1
1
1
1

43
1
1

17
1
1
1

39
5
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T=FG+ALL العلوم التقنية

T=FG+ALL آداب
T=FG+ALL رياضيات

T=FG+ALL   علوم اإلعالمية
T=FG+ALL آداب

T=FG+ALL إقتصاد وتصرف
T=FG+ALL العلوم التقنية

T=FG+ALL   علوم اإلعالمية
T=FG+(AR+ANG+F)/3 إقتصاد وتصرف
T=FG+(AR+ANG+F)/3   علوم اإلعالمية

T=FG+(AR+ANG+F)/3 آداب
T=FG+(AR+ANG+F)/3 رياضيات

T=FG+(AR+ANG+F)/3 إقتصاد وتصرف
T=FG+(AR+ANG+F)/3   علوم اإلعالمية

T=FG+(AR+ANG+F)/3 آداب
T=FG+(AR+ANG+F)/3 إقتصاد وتصرف
T=FG+(AR+ANG+F)/3 العلوم التقنية

T=FG+(AR+ANG+F)/3   علوم اإلعالمية
T=FG+(AR+ANG+F)/3 آداب

T=FG+(AR+ANG+F)/3 رياضيات
T=FG+(AR+ANG+F)/3 إقتصاد وتصرف

T=FG+(2AR+ANG+F)/4 آداب
T=FG+(2AR+ANG+F)/4 رياضيات

T=FG+(2AR+ANG+F)/4 العلوم التقنية
T=FG+(AR+ANG+2F)/4 آداب

T=FG+(AR+ANG+2F)/4 العلوم التقنية
T=FG+(AR+ANG+2F)/4   علوم اإلعالمية

T=FG+(AR+ANG+2F)/4 آداب
T=FG+(AR+ANG+2F)/4 رياضيات

T=FG+(AR+ANG+2F)/4   علوم اإلعالمية

31106

50106

51106

30147

40147

70147

80147

11190

10191

11191

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة
المنستير

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة
المنستير

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة
صفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان بجامعة
القيروان

المعهد العالي للغات التطبيقية و االعالمية   بباجة
بجامعة جندوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة
منوبة

المعهد التحضيري للدراسات األدبية  والعلوم
اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة
منوبة

اللغة واآلداب  والحضارة

اللغة واآلداب  والحضارة

تواصل الثقافات والسياحة

إنقليزية

عربية/فرنسية-إنقليزية

إنقليزية

ألمانية

مرحلة تحضيرية آداب ولغات -
إختصاص عربية

مرحلة تحضيرية آداب ولغات -
إختصاص فرنسية

مرحلة تحضيرية آداب ولغات -
إختصاص فرنسية

اإلجازة  في األلمانية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الترجمة
  3 سنوات(أمد)

مرحلة تحضيرية آداب ولغات - إختصاص عربية
  سنتان

مرحلة تحضيرية آداب ولغات - إختصاص
فرنسية
  سنتان

ألمانية إجبارية

 

سن أقل من 20 سنة في غرة سبتمبر

سن أقل من 20 سنة في غرة سبتمبر

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-اآلداب  واللغات والمراحل التحضيرية األدبية 

1

5
1
1

17
1
1
1
2
1

13
1
4
1

106
12
1
1

18
1
2
6
1
1
5
1
1

30
1
1
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11

T=FG+(HG+PH)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH رياضيات

T=FG+(HG+PH)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+PH   علوم اإلعالمية

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH علوم تجريبية

T=FG+(HG+PH)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+(HG+PH)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH رياضيات

T=FG+(HG+PH)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+PH   علوم اإلعالمية

T=FG+PH رياضيات
T=FG+(HG+PH)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH رياضيات

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH رياضيات

T=FG+PH علوم تجريبية
T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH آداب

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH علوم تجريبية

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+(F+HG)/2 آداب

T=FG+F رياضيات
T=FG+F علوم تجريبية
T=FG+F   علوم اإلعالمية
T=FG+(F+HG)/2 آداب

T=FG+F رياضيات
T=FG+F العلوم التقنية

T=FG+F   علوم اإلعالمية
T=FG+F رياضيات

T=FG+F   علوم اإلعالمية
T=FG+F رياضة

T=FG+F رياضيات
T=FG+F علوم تجريبية

T=FG+(F+HG)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+F العلوم التقنية

T=FG+F   علوم اإلعالمية
T=FG+(F+HG)/2 آداب

T=FG+F رياضيات
T=FG+F علوم تجريبية
T=FG+F العلوم التقنية

T=FG+F   علوم اإلعالمية

10118

30118

50118

11120

40120

60120

10122

11122

40122

70122

10123

11123

30123

40123

80123

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس
المنار

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين بجامعة
قابس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس
المنار

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات 
بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة
تونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس
المنار

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة
صفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان بجامعة
القيروان

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة
تونس

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة
منوبة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة بجامعة سوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة
جندوبة

األنتروبولوجيا  اإلجتماعية  والثقافية

األنتروبولوجيا 

األنتروبولوجيا  اإلجتماعية  والثقافية

التنمية البشرية والقضايا اإلجتماعية  -
الثقافة والتواصل

 الوساطة والضبط والتدخل
السوسيولوجي

الشباب والحراك واإلشراك  االجتماعي 
- الوساطة والضبط والتدخل اإلجتماعي 

- الديمغرافيا والسياسات العمومية
والتنمية المستدامة

الفـلــسـفـة

الفـلــسـفـة

الفـلــسـفـة

الفـلــسـفـة

التاريخ - اآلثار  وعلوم التراث

تاريخ الفن وعلم اآلثار  - اآلثار  وعلوم
التراث - التاريخ االقتصادي 

واالجتماعي 

التاريخ - اآلثار  وعلوم التراث - تاريخ
الفن

التاريخ - اآلثار  وعلوم التراث

اآلثار  وعلوم التراث

اإلجازة  في األنتروبولوجيا 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في عـلــم االجتماع 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الفـلســفــة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في التاريخ
  3 سنوات(أمد)

 

 

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  والدينية والتربية

1
1
1
1
8
1
1
1

17
1
1

11
1
1
1
1
1

28

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

24
1
1
1

18
1
1
1
5
5
5
1
1
1
1
1

13
1
1
1
1
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T=FG+(F+HG)/2 آداب
T=FG+F رياضيات

T=FG+F العلوم التقنية
T=FG+(F+HG)/2 آداب

T=FG+F رياضيات
T=FG+F علوم تجريبية

T=FG+(F+HG)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+F العلوم التقنية

T=FG+F   علوم اإلعالمية
T=FG+AR رياضيات

T=FG+AR علوم تجريبية
T=FG+AR العلوم التقنية

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+F رياضيات

T=FG+(F+HG)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+F   علوم اإلعالمية

T=FG+F رياضيات
T=FG+(F+HG)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+F العلوم التقنية
T=FG+F   علوم اإلعالمية

T=FG+F رياضيات
T=FG+F علوم تجريبية

T=FG+(F+HG)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+F العلوم التقنية

T=FG+F   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+F رياضيات

T=FG+(F+HG)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+F   علوم اإلعالمية
T=FG+(F+HG)/2 آداب

T=FG+F رياضيات
T=FG+F علوم تجريبية

T=FG+(F+HG)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+F العلوم التقنية

T=FG+F   علوم اإلعالمية
T=FG+F رياضيات

T=FG+F علوم تجريبية
T=FG+(F+HG)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+(AR+F+HG+PH)/4 آداب

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

T=FG+(AR+F+HG+PH)/4 آداب
T=FG+(AR+ANG+F+PH)/4 العلوم التقنية

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

T=FG+(AR+F+HG+PH)/4 إقتصاد وتصرف
T=FG+(AR+ANG+F+PH)/4 العلوم التقنية

T=FG+(AR+ANG+F+PH)/4   علوم اإلعالمية

11124

40124

10137

10158

80159

10161

40161

10164

40165

10167

70167

10174

10193

10194

10195

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة
منوبة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي للحضارة اإلسالمية   بتونس ب جامعة
الزيتونة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة
منوبة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة
جندوبة

المعهد العالى لمهن التراث بتونس بجامعة تونس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة
صفاقس

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة
تونس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس
المنار

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان بجامعة
القيروان

المعهد العالى لمهن التراث بتونس بجامعة تونس

المعهد التحضيري للدراسات األدبية  والعلوم
اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس

المعهد التحضيري للدراسات األدبية  والعلوم
اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس

المعهد التحضيري للدراسات األدبية  والعلوم
اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس

التهيئة والمحيط والمخاطر

المجال والمخاطر والتنمية المستدامة

حفظ الوثائق وترميمها

جيوماتيك البيئة والمحيط

جغرافية البيئة

الحجارة - الخشب

حفظ الممتلكات الثقافية

الجيوماتيك - التهيئة والتخطيط الترابي

الخرائطية ونظم المعلومات الجغرافية

اآلثار 

اآلثار 

التراث الطبيعي - التراث الثقافي

مرحلة تحضيرية: علوم إنسانية -
إختصاص تاريخ

مرحلة تحضيرية: علوم إنسانية -
إختصاص جفرافيا

مرحلة تحضيرية: علوم إنسانية -
إختصاص فلسفة

اإلجازة  في الجغرافيا
  3 سنوات(أمد)

االجازة  في حفظ الموروث الثقافي المادي و
ترميمه

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في جيوماتيك البيئة والمحيط  
  3 سنوات(أمد)

االجازة  في جغرافية البيئة  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في حفظ الممتلكات الثقافية 
  3 سنوات(أمد)

االجازة  في الجيوماتيك والتهيئة 
  3 سنوات(أمد)

االجازة  في الخرائطية ونظم المعلومات الجغرافية
 

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في  اآلثار 
  3 سنوات(أمد)

االجازة  في تثمين التراث و تنميته
  3 سنوات(أمد)

مرحلة تحضيرية: علوم إنسانية - إختصاص
تاريخ

  سنتان

مرحلة تحضيرية: علوم إنسانية - إختصاص
جفرافيا
  سنتان

مرحلة تحضيرية: علوم إنسانية - إختصاص
فلسفة

  سنتان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن أقل من 20 سنة في غرة سبتمبر

سن أقل من 20 سنة في غرة سبتمبر

سن أقل من 20 سنة في غرة سبتمبر

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  والدينية والتربية

14
1
1
3
1
1
3
1
1
1
6
2
2
8

14
2
1

20
1
1

21
1
1
1
1

10
1
1
4
3

19
6
5
7
8
7
1
8
1

11
1
1

24
2
1
5
5

22
1
1
1

15
1
1
1
1
1
1
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T=FG+Inf رياضيات
T=FG+Inf إقتصاد وتصرف
T=FG+Inf العلوم التقنية

T=FG+TIC   علوم اإلعالمية
T=FG+(AR+ANG+F)/3 رياضيات

T=FG+(AR+ANG+F)/3   علوم اإلعالمية

10260

10362

المعهد العالي ألصول  الدين بتونس ب جامعة
الزيتونة

المعهد العالي للتوثيق بتونس بجامعة منوبة

تقنيات فنون التراث اإلسالمي   -
الوسائط المتعددة المطبقة على الفنون

اإلسالمية  

التصرف اإللكتروني  في  المعلومات
والوثائق

اإلجازة  في فنون التراث اإلسالمي  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في التصرف اإللكتروني  في المعلومات و
الوثائق

  3 سنوات(أمد)

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  والدينية والتربية

1
9
4
1
1
3
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20

T=FG+(F+Ang+Spt)/3 رياضيات
T=FG+(F+Ang+Spt)/3 رياضة

T=FG+SVT رياضة

T=FG+SVT رياضة

70440

60450

80450

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات 
بسبيطلة بجامعة القيروان

المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة
بجامعة قفصة

المعهد  العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف
بجامعة جندوبة

التنشيط السياحي

التربية والحركية - الرياضة والصحة
والرفاهة

التربية والحركية - التسيير الرياضي

اإلجازة  في التنشيط السياحي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في علوم وتقنيات األنشطة  البدنية
والرياضة

  3 سنوات(أمد)

تربية بدنية إجبارية

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-السياحة والتنشيط والرياضة والتربية البدنية

2
1

64

27
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21

T=FG+(F+HG)/2 آداب
T=FG+F رياضيات

T=FG+F علوم تجريبية
T=FG+(F+HG)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+F العلوم التقنية
T=FG+F   علوم اإلعالمية

T=FG+PH آداب
T=FG+PH رياضيات

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH آداب

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH آداب

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH علوم تجريبية

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH   علوم اإلعالمية

T=FG+PH آداب
T=FG+PH رياضيات

T=FG+PH العلوم التقنية
T=FG+PH   علوم اإلعالمية

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH   علوم اإلعالمية

T=FG+PH آداب
T=FG+PH رياضيات

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH آداب

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH علوم تجريبية

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH آداب

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH علوم تجريبية

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH آداب

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH علوم تجريبية

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH آداب

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH علوم تجريبية

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH آداب

50162

40201

50201

60201

10202

20202

30202

40202

50202

51202

60202

70202

71202

المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للموسيقى بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس بجامعة تونس

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين بجامعة
قابس

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد بجامعة
القيروان

المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين بجامعة
القيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان بجامعة
القيروان

الحجارة المصقولة

الموسيقى واألداء  - موسيقى وعلوم
موسيقية

موسيقى وعلوم موسيقية

موسيقى وعلوم موسيقية

 رسم - خزف -  نحت - حفر -
التصوير الفوتوغرافي

خزف -  نحت - حفر - رسم زيتي

 رسم - خزف -  نحت - حفر -  فنون
وسائطية - التصوير الفوتوغرافي

 رسم - خزف -  نحت - حفر - نسيج -
الفسيفساء - التصوير الفوتوغرافي

 رسم - خزف -  نحت - التصوير
الفوتوغرافي

 رسم - التصوير الفوتوغرافي

خزف

خزف

خزف - نسيج

اإلجازة  في المحافظة على الممتلكات الثقافية و
ترميمها 

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الموسيقى و العلوم الموسيقية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الفنون التشكيلية
  3 سنوات(أمد)

 

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف

5
1
1

11
1
1

13
5

14
3
4
2
2
6
2
1
3
2
2

10
3
2
3

9
4
7
4
3
4

45
3
6

60
6
6

15
12
9

17
2
1
6
3
2

22
2
3
8
4
3

35
3
4

11
5
4

28
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21

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH علوم تجريبية

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH آداب

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH علوم تجريبية

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH   علوم اإلعالمية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH رياضيات

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH آداب

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH رياضيات

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH   علوم اإلعالمية

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH   علوم اإلعالمية

T=FG+PH رياضة
T=FG+PH   علوم اإلعالمية

T=FG+PH العلوم التقنية
T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH   علوم اإلعالمية

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH آداب

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH علوم تجريبية

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH آداب

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH علوم تجريبية

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

71202

80202

40207

50207
51207

60207

61207

70207

71207

80207

10208

11208

20208

30208
31208

32208

40208

60208

70208

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان بجامعة
القيروان

المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة بجامعة
جندوبة

المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين بجامعة

قابس

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد بجامعة
القيروان

المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان بجامعة
القيروان

المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين بجامعة
القيروان

المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة بجامعة
جندوبة

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم بجامعة
منوبة

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي لمهن  الموضة بالمنستير بجامعة

المنستير
المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية بجامعة

المنستير

المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان بجامعة
القيروان

خزف - نسيج

خزف - التصوير الفوتوغرافي

الهندسة الداخلية

الهندسة الداخلية

الهندسة الداخلية

الهندسة الداخلية

الهندسة الداخلية

الهندسة الداخلية

الهندسة الداخلية

الهندسة الداخلية

تصميم المنتوج

المنتوج - التعليب

أثاث

ابتكار صناعي

التصميم على االقمشة  - التصميم وتنفيذ
المالبس  - تصميم مكمالت  الموضة

المصوغ - ابتكار صناعي

التصميم وتنفيذ المالبس  - أثاث - ابتكار
صناعي - اإلكساء 

أثاث - ابتكار حرفي

المصوغ - ابتكار صناعي - ابتكار
حرفي

اإلجازة  في الفنون التشكيلية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في تصميم الفضاء
  3 سنوات(أمد)

االجازة  في تصميم المنتوج
  3 سنوات(أمد)

 

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف

2
2
9
5
3

29
2
4
9
5
3
4

2
1
3
6
4
1
2
6

20
7
1
6
9
4
3

2
9

24
8
2
3
2
1
4

3
2
2
9

2
14
6

10
8
5
2
4

12
29
8

14
3
2

10
30
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T=FG+PH   علوم اإلعالمية

T=FG+PH آداب
T=FG+PH رياضيات

T=FG+PH علوم تجريبية
T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH آداب

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH علوم تجريبية

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH   علوم اإلعالمية

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH رياضيات

T=FG+PH علوم تجريبية
T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH آداب

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH علوم تجريبية

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH رياضيات

T=FG+PH علوم تجريبية
T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH رياضيات

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH آداب

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH علوم تجريبية

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+PH آداب

T=FG+PH رياضيات
T=FG+PH علوم تجريبية

T=FG+PH إقتصاد وتصرف
T=FG+PH العلوم التقنية

T=FG+PH   علوم اإلعالمية
T=FG+Inf رياضيات

T=FG+TIC   علوم اإلعالمية
T=FG+Inf رياضيات

T=FG+TIC   علوم اإلعالمية

T=FG+PH رياضيات

70208

71208

72208

30209
31209

40209

50209

51209

60209

70209

71209

80209

30246

40247

40265

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان بجامعة
القيروان

المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين بجامعة
القيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد بجامعة
القيروان

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية بجامعة

المنستير

المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين بجامعة
قابس

المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان بجامعة
القيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد بجامعة
القيروان

المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة بجامعة
جندوبة

المعهد العالي للموسيقى بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للموسيقى بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس بجامعة
صفاقس

المصوغ - ابتكار صناعي - ابتكار
حرفي

ابتكار صناعي - ابتكار حرفي

أثاث - ابتكار صناعي

اشهار خطي - اشهار سمعي بصري

اشهار خطي

اشهار خطي

اشهار خطي - اشهار سمعي بصري

اشهار خطي - اشهار سمعي بصري

اشهار خطي

اشهار سمعي بصري

اشهار خطي

اشهار خطي

هندسة وتقنيات الصوت

هندسة الصوت والتكنولوجيات الحديثة

المساعدة على اإلخراج  واإلنتاج 

االجازة  في تصميم المنتوج
  3 سنوات(أمد)

االجازة  في تصميم الصورة
  3 سنوات(أمد)

االجازة  في هندسة وتقنيات الصوت
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في هندسة الصوت والتكنولوجيات
الحديثة

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في السينما والسمعي البصري
  3 سنوات(أمد)

 

 

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف

9

19
3
3

13
32
10
19
3
5

14
36
11
3
2
7
3
2
2
3
1
7

32
10
5
2
3

11
26
8
1
1
5

13
4
1
3
9
3
3
1
1
3
7
2
5
1
1
5

11
3
1
3
3
6

2
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T=FG+PH   علوم اإلعالمية

T=FG+Inf رياضيات
T=FG+Inf علوم تجريبية

T=FG+TIC   علوم اإلعالمية
T=FG+Inf رياضيات

T=FG+Inf علوم تجريبية
T=FG+Inf إقتصاد وتصرف
T=FG+Inf العلوم التقنية

T=FG+TIC   علوم اإلعالمية

40265

40622

50622

المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي لإلعالمية   و الملتيميديا بقابس بجامعة
قابس

المساعدة على اإلخراج  واإلنتاج 

تواصل تعددي الوسائط

تواصل تعددي الوسائط

اإلجازة  في السينما والسمعي البصري
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الفنون و الوسائط
  3 سنوات(أمد)

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف

1

2
1
9

12
9

25
9

57
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T=FG+(AR+FR)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(AR+FR)/2   علوم اإلعالمية

11301

70301

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية  بتونس
بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية
بالقيروان بجامعة القيروان

قانون عام - قانون خاص

قانون عام - قانون خاص

اإلجازة  في القانون
  3 سنوات(أمد)

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-العلوم القانونية والعلوم السياسية

2

2
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40

T=FG+(M+ECO)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+(M+ECO)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+(M+ECO)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+(M+ECO)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+M رياضيات
T=FG+(M+ECO)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+(M+ECO)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+M رياضيات
T=FG+(M+ECO)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+M رياضيات
T=FG+(M+ECO)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+(M+GEST)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+M علوم تجريبية

T=FG+(M+GEST)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+M العلوم التقنية

T=FG+M   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+GEST)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+M العلوم التقنية
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+GEST)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+(M+GEST)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+M العلوم التقنية
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+(M+GEST)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+M العلوم التقنية
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+M   علوم اإلعالمية

40312

41312

42312

43312

50312

60312

70312

80312

33318

35318

40318

42318

43318

50318

60318

70318

80318

52391

53391

60391

70391

71391

31394

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي الدارة  االعمال  بصفاقس بجامعة
صفاقس

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس بجامعة
صفاقس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة بجامعة
قفصة

المعهد العالي لإلعالمية   و التصرف بالقيروان
بجامعة القيروان

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة
بجامعة جندوبة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية بجامعة
المنستير

المعهد العالي لمهن  الموضة بالمنستير بجامعة
المنستير

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة
صفاقس

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس بجامعة
صفاقس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة بجامعة
قفصة

المعهد العالي لإلعالمية   و التصرف بالقيروان
بجامعة القيروان

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة
بجامعة جندوبة

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هالل 
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

التجارة والمالية الدولية - إقتصاديات
النقل واللوجستية - النقد والمالية والبنك
والتأمين - إقتصاد األعمال  - التحاليل

والسياسة اإلقتصادية  - الهندسة
االقتصادية  والمالية

إقتصاديات األعمال  - التحاليل والسياسة
اإلقتصادية 

الهندسة االقتصادية  والمالية

إقتصاديات األعمال  - إقتصاديات النقل
واللوجستية - النقد والمالية والبنك

والتأمين - الهندسة االقتصادية  والمالية

التجارة والمالية الدولية - النقد والمالية
والبنك والتأمين - التحاليل والسياسة

اإلقتصادية 

إقتصاديات األعمال  - النقد والمالية
والبنك والتأمين

النقد والمالية والبنك والتأمين - الهندسة
االقتصادية  والمالية

إقتصاديات األعمال  - التجارة والمالية
الدولية - النقد والمالية والبنك والتأمين -

التحاليل والسياسة اإلقتصادية 

إدارة األعمال   - التسويق  - المالية  -
المحاسبة

التصرف الصناعي في النسيج
والموضة - التسويق 

التصرف اللوجستي واإلنتاج  - إدارة
األعمال   - التسويق  - المالية  -
المحاسبة - التصرف في الموارد

البشرية

التسويق  - المالية  - المحاسبة -
التصرف في الموارد البشرية

إدارة األعمال   - التسويق  - المالية  -
المحاسبة - التصرف في الموارد

البشرية

التصرف اللوجستي واإلنتاج  - إدارة
األعمال   - التسويق  - المالية  -

المحاسبة

التصرف اللوجستي واإلنتاج  - إدارة
األعمال   - التسويق  - المالية  -
المحاسبة - التصرف في الموارد

البشرية

إدارة األعمال   - التسويق  - المالية  -
المحاسبة

إدارة األعمال   - التسويق  - المالية  -
المحاسبة

إدارة األعمال 

إدارة األعمال 

التصرف الصناعي - إدارة األعمال 

التصرف الصناعي

إدارة األعمال 

تقنيات المحاسبة والمالية

اإلجازة  في علوم  اإلقتصاد 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في علوم  التصرف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في إدارة األعمال 
  3 سنوات(أمد)

االجازة  في المحاسبة و المالية
  3 سنوات(أمد)

 

 

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-العلوم اإلقتصادية  وعلوم التصرف

9

58

15

47

3
143

80

1
22
2

158

3

1
1
9
3

2

1
1

20
4

16
74
2

20
1

23
3
5
8

112
3
1

45
2
1

23
1
2

27
2
2
2

29
1
1
1
1
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40

T=FG+M رياضيات

T=FG+M رياضيات
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+(M+GEST)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+M   علوم اإلعالمية
T=FG+M رياضيات

T=FG+M علوم تجريبية
T=FG+(M+GEST)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+M   علوم اإلعالمية
T=FG+M رياضيات

T=FG+M   علوم اإلعالمية
T=FG+M رياضيات

T=FG+M العلوم التقنية
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+M علوم تجريبية
T=FG+M العلوم التقنية

T=FG+M   علوم اإلعالمية
T=FG+M رياضيات

T=FG+M علوم تجريبية
T=FG+(M+GEST)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+M العلوم التقنية
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+(M+GEST)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+M العلوم التقنية
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+M علوم تجريبية

T=FG+(M+GEST)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+M العلوم التقنية

T=FG+M   علوم اإلعالمية

50394

51394

52394

70394

80394

82394

30396

31396

50396

70396

80396

81396

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هالل 
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

تقنيات المحاسبة والمالية

تقنيات المحاسبة والمالية

تقنيات المحاسبة والمالية

تقنيات المحاسبة والمالية

تقنيات المحاسبة والمالية

تقنيات المحاسبة والمالية

تقنيات البيع - التسويق الرقمي

تقنيات البيع

التسويق الرقمي

تقنيات البيع

تقنيات البيع - التسويق الرقمي

تقنيات البيع

االجازة  في المحاسبة و المالية
  3 سنوات(أمد)

االجازة  في التجارة والتوزيع
  3 سنوات(أمد)

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-العلوم اإلقتصادية  وعلوم التصرف

3

2
1
4

26
1
5
2

49
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2

16
1
1
4

28
1
1
1
2

10
1
1
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T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

10168

60168

41311

50311

60311

70311

80311

20501

30501

31501

40501

50501

60501

11502

40502
60502

10503

20503
30503
31503

40503

50503

60503

10504

20504

30504
31504

40504

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس
بجامعة تونس المنار

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي الدارة  االعمال  بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة بجامعة
قفصة

المعهد العالي لإلعالمية   و التصرف بالقيروان
بجامعة القيروان

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة
بجامعة جندوبة

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
بجامعة سوسة

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج
السدرية بجامعة  قرطاج

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة

القيروان

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس
بجامعة تونس المنار

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
بجامعة سوسة

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس
بجامعة تونس المنار

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

بجامعة سوسة
كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

الجيوماتيك المطبقة على التعمير
والتهيئة الترابية - الجيوماتيك المطبقة

على علوم األرض 

الجيوماتيك المطبقة على علوم األرض 

ذكاء األعمال  - الخدمات اإللكترونية 
في األعمال 

الخدمات اإللكترونية  في األعمال  - نظم
المعلومات في األعمال 

نظم المعلومات في األعمال 

ذكاء األعمال 

ذكاء األعمال  - الخدمات اإللكترونية 
في األعمال  - نظم المعلومات في

األعمال 

البحث - الكيمياء الدقيقة - الكيمياء
الصناعية

كيمياء المواد - البحث - الكيمياء الطبية
والمواد الطبيعية - كيمياء الماء والبيئة

البحث

مواد بناء خزف وبلور - البحث - مواد
التجميل والروائح والعطور - اللف

والتغليف - المواد
(polymères)البوليميرية

كيمياء المواد - البحث

البحث

الفيزياء و الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

الفيزياء الرقمية - الفيزياء

فيزياء اإلستشعار 

الفيزياء

الفيزياء

الفيزياء

الفيزياء

الفيزياء

الفيزياء والطاقة

الفيزياء والطاقة

الفيزياء والطاقة

الطاقات المتجددة

النظم الطاقية

االجازة  في علوم الجيوماتيك والتطبيقات 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في إعالمية  التـصـرف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الكيمياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الفيزياء -الكيمياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الفيزياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الفيزياء و الطاقة
  3 سنوات(أمد)

 

 

 

 

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-العلوم الصحيحة والتكنولوجيا

6
3

12
26
17
3
3

31
9

43
16
24
77
17
14

2
42

3

15

10

13

21
51
2

12
31
1
2

4
14
40
1
3

30
7

11
5

10
29
24
59
19
51
2
2

12
1
2

13
8

6



 17

50

T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2 العلوم التقنية

T=FG+M علوم تجريبية

T=FG+M رياضيات
T=FG+M علوم تجريبية
T=FG+M العلوم التقنية

T=FG+M   علوم اإلعالمية
T=FG+M رياضيات

T=FG+M علوم تجريبية
T=FG+M العلوم التقنية

T=FG+M   علوم اإلعالمية
T=FG+M رياضيات

T=FG+M علوم تجريبية
T=FG+M العلوم التقنية

T=FG+M   علوم اإلعالمية
T=FG+M رياضيات

T=FG+M علوم تجريبية
T=FG+M العلوم التقنية

T=FG+M   علوم اإلعالمية
T=FG+M رياضيات

T=FG+M علوم تجريبية
T=FG+M إقتصاد وتصرف
T=FG+M العلوم التقنية

T=FG+M   علوم اإلعالمية
T=FG+M رياضيات
T=FG+M رياضيات
T=FG+M رياضيات

T=FG+M رياضيات
T=FG+M رياضيات

T=FG+M علوم تجريبية
T=FG+M العلوم التقنية

T=FG+M رياضيات
T=FG+M علوم تجريبية
T=FG+M العلوم التقنية

T=FG+M   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+SP+Info)/3 رياضيات

T=FG+(M+SP+Info)/3 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP+Algo)/3   علوم اإلعالمية

T=FG+SVT رياضيات

T=FG+SVT رياضيات

T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT رياضيات

T=FG+SVT علوم تجريبية
T=FG+SVT علوم تجريبية

T=FG+SVT رياضيات

T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT علوم تجريبية

T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT علوم تجريبية

40504

60504

10505

30505

31505

40505

70505

40506

20507
30507
31507

40507
50507

60507

40508

10509

12509

20509
50509
60509

10510

20510

40510

50510

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس
بجامعة تونس المنار

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير
بجامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية  
بالقيروان بجامعة القيروان

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
بجامعة سوسة

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية العلوم بقابس بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس
بجامعة تونس المنار

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت بجامعة
منوبة

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
كلية العلوم بقابس بجامعة قابس
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس
بجامعة تونس المنار

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس بجامعة قابس

النظم الطاقية

الفيزياء والطاقة

علم البيانات

الرياضيات التطبيقية

الرياضيات التطبيقية

الرياضيات التطبيقية

الرياضيات التطبيقية

األكتوارية  (Actuarielle) والتأمين

الرياضيات - الرياضيات واإلعالمية  

الرياضيات

الرياضيات - الرياضيات واإلعالمية  

الرياضيات

الرياضيات - الرياضيات واإلعالمية  

الرياضيات

النمذجة والمحاكات - التحسين والبحث
التشغيلي

بيولوجيا جزيئية وخلوية - بيولوجيا
المجموعات واألنظمة 

بيولوجيا جزيئية وخلوية

بيولوجيا جزيئية وخلوية

بيولوجيا جزيئية وخلوية

بيولوجيا جزيئية وخلوية - بيولوجيا
المجموعات واألنظمة 

جيولوجيا المواد الطاقية - علوم
وتقنيات الجيولوجيا - جيولوجيا

األشغال  الكبرى والمنشآت - الموارد
الجيولوجية والمحيط

علوم وتقنيات الجيولوجيا - الموارد
الجيولوجية والمحيط

علوم المياه - علوم وتقنيات الجيولوجيا
- جيولوجيا األشغال  الكبرى والمنشآت

- الموارد الجيولوجية والمحيط

علوم وتقنيات الجيولوجيا - الموارد
الجيولوجية والمحيط

اإلجازة  في الفيزياء و الطاقة
  3 سنوات(أمد)

االجازة   في الرياضيات التطبيقية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الرياضيات األكتوارية  والتأمين

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الرياضيات
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة   في التقنيات المتقدمة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في علوم األحياء 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في علوم األرض 
  3 سنوات(أمد)

 

 

 

 

 

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-العلوم الصحيحة والتكنولوجيا

1
2

28
24
26
17

17
19
6
1

15
17
6
1

15
16
5
2

20
18
8
3

12
13
20
2
3

16
23
29

21
67
22
2

87
24
1
1

12
16
11
1

2

1
3
6

74
18

4

5
30

9
108
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T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT علوم تجريبية

T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT علوم تجريبية

T=FG+M رياضيات
T=FG+M علوم تجريبية

T=FG+SVT علوم تجريبية

T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT علوم تجريبية

T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT علوم تجريبية

T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT علوم تجريبية

T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT علوم تجريبية

T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT علوم تجريبية

T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT علوم تجريبية
T=FG+SVT علوم تجريبية

T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT رياضيات
T=FG+M رياضيات

T=FG+M علوم تجريبية
T=FG+M العلوم التقنية

T=FG+M   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية

51510

60510

10511

10512

11512

20512

41512

50512

51512

61512

80512
20513
40513
50513
60513
60515

41523

50523

51523

52523

60523

61523

70523

71523

72523

80523

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه  بقابس بجامعة
قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج
السدرية بجامعة  قرطاج

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس
بجامعة تونس المنار

المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج
السدرية بجامعة  قرطاج

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بجامعة
صفاقس

كلية العلوم بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين بجامعة
قابس

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة
القيروان

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة بجامعة جندوبة
كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية العلوم بقابس بجامعة قابس
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي لالعالمية   و الملتميديا بصفاقس
بجامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لإلعالمية   و الملتيميديا بقابس بجامعة
قابس

المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة
القيروان

المعهد العالي لإلعالمية   و التصرف بالقيروان
بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا
بالقصرين بجامعة القيروان

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية  
بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي لإلعالمية   بالكاف بجامعة جندوبة

هندسة التنقيب - الهندسة المائية -
الموارد الجيولوجية الطاقية

علوم وتقنيات الجيولوجيا

اإلحصاء  البيني

التصرف وتثمين الموارد البيولوجية

حماية وتكنولوجيات المحيط

المراقبة البيولوجية للنظم اإليكولوجية 

معالجة وتثمين النفيات

حماية وتكنولوجيات المحيط

حماية وتكنولوجيات المحيط

علوم الحياة و المحيط

التصرف وتثمين الموارد البيولوجية

علوم الحياة و األرض 

علوم الحياة و األرض 

علوم الحياة و األرض 

علوم الحياة و األرض 

الرياضيات المالية

علوم وتحليل البيانات الضخمة -
اإلعالمية   والوسائط المتعددة

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

اإلعالمية   والوسائط المتعددة

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات -
اإلعالمية   والوسائط المتعددة

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات -
اإلعالمية   والوسائط المتعددة

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

اإلعالمية   والوسائط المتعددة

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات -
اإلعالمية   والوسائط المتعددة

اإلجازة  في علوم األرض 
  3 سنوات(أمد)

االجازة  في االحصاء  البيئي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في علوم األحياء  و المحيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في علوم الحياة و األرض 
  3 سنوات(أمد)

االجازة   في الرياضيات المالية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في علوم اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

 

 

 

 

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-العلوم الصحيحة والتكنولوجيا

4
50
1

25
2

32
11

1
18
2

22
1

11
3

55
4

77
4

78
24
1
1
3
3

28
26
8
4

35

8
10
40
47
1

47
57
5

21
55
68
2

11
24
28
1

14
14

31
43
4

15
14
22
1

46
30
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T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

82523

21524

40524

50524

51524

60524

70524

71524

72524

73524

80524

30550
41550

50550

20551

31551

40551

50551

40566

50566

51566

52566

المعهد العالي للغات التطبيقية و االعالمية   بباجة
بجامعة جندوبة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر
بجامعة  قرطاج

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لإلعالمية   و الملتيميديا بقابس بجامعة
قابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة
بجامعة قفصة

المعهد العالي لإلعالمية   و التصرف بالقيروان
بجامعة القيروان

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية  
بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا
بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا
بالقصرين بجامعة القيروان

المعهد العالي لإلعالمية   بالكاف بجامعة جندوبة

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بجامعة

صفاقس
كلية العلوم بقابس بجامعة قابس

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا
بالمهدية بجامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

النظم المحمولة وأنترنات األشياء  -
هندسة الشبكات والنظم

النظم المحمولة وأنترنات األشياء  -
هندسة الشبكات والنظم

هندسة الشبكات والنظم

النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

النظم المحمولة وأنترنات األشياء  -
هندسة الشبكات والنظم

النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

النظم المحمولة وأنترنات األشياء  -
هندسة الشبكات والنظم - اإللكترونيات 

والبصريات لألنظمة  المحمولة

النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

النظم المحمولة وأنترنات األشياء 

هندسة الشبكات والنظم

القياسات واالداتية 

األداوتية  البيوطبية

القياسات واالداتية 

 المواد المركبة والمتقدمة

فيزياء المواد

فيزياء المواد

فيزياء المواد

تطوير أنظمة المعلومات - األنظمة 
المحمولة والجوالة - الشبكات

والخدمات اإلعالمية  

الملتيميديا وتطوير الواب - تطوير
أنظمة المعلومات - األنظمة  المحمولة

والجوالة

الملتيميديا وتطوير الواب - تطوير
أنظمة المعلومات - الشبكات والخدمات

اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات - األنظمة 
المحمولة والجوالة - الشبكات

والخدمات اإلعالمية  

اإلجازة  في علوم اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في هندسة نظم اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في القياسات واألدواتية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في فيزياء المواد
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في تكنولوجيات اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

 

 

 

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-العلوم الصحيحة والتكنولوجيا

24
34
9

18
22
20
20
26
54
59
2

56
68
3
2

16
21
1

27
36

8
12
40
46
6

77
83
6
7
2

13
12
5

16
12
1

17
18
15
21
20
29
4
2

21
6

9
109
34
42
75
5

53
17
15
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T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+(M+Info)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف

T=FG+(M+Info)/2 رياضيات
T=FG+(M+Info)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+Info)/2 إقتصاد وتصرف
T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية

52566

53566

54566

60566

61566

62566

70566

71566

80566

81566

83566

52570

53570

54570

55570

56570

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس بجامعة
قابس

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه  بقابس بجامعة
قابس

تطوير أنظمة المعلومات - األنظمة 
المحمولة والجوالة - الشبكات

والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات

الشبكات وأنظمة اإلتصاالت   - سالمة 
الشبكات

الملتيميديا وتطوير الواب - تطوير
أنظمة المعلومات

الملتيميديا وتطوير الواب - الشبكات
والخدمات اإلعالمية  

الملتيميديا وتطوير الواب - تطوير
أنظمة المعلومات - الشبكات والخدمات

اإلعالمية  

الملتيميديا وتطوير الواب - تطوير
أنظمة المعلومات - األنظمة  المحمولة

والجوالة - الشبكات والخدمات
اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات - األنظمة 
المحمولة والجوالة - الشبكات

والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات - األنظمة 
المحمولة والجوالة - الشبكات

والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات - األنظمة 
المحمولة والجوالة - الشبكات

والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات - األنظمة 
المحمولة والجوالة - الشبكات

والخدمات اإلعالمية  

الصيانة الصناعية - التصميم والتصنيع
الميكانيكي

الصيانة الصناعية - الطاقية

الصيانة الصناعية

الصيانة الصناعية - اإلنشاءات 
الميكانيكية والتصنيع - الهياكل المعدنية

و الحدادة - الهندسة
الهيدروإلكتروميكانيك

الهندسة الهيدروإلكتروميكانيك

اإلجازة  في تكنولوجيات اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
  3 سنوات(أمد)

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-العلوم الصحيحة والتكنولوجيا

26

3
28
10
10
18
7
6
2

37
12
7
5
6

87
20
26
53
3

31
10
12
14
1

23
15

3
40
11
16
26
1

28
7

25
8

1
16
3
1
3

54
1
1

39
1
2
5

73
1
2
8

33
2
1
8
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T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+SP رياضيات
T=FG+SP علوم تجريبية

T=FG+(SP+TE)/2 العلوم التقنية
T=FG+SP   علوم اإلعالمية

T=FG+SP رياضيات
T=FG+(SP+TE)/2 العلوم التقنية

T=FG+SP   علوم اإلعالمية
T=FG+SP رياضيات

T=FG+SP علوم تجريبية
T=FG+(SP+TE)/2 العلوم التقنية

T=FG+SP   علوم اإلعالمية
T=FG+SP رياضيات

T=FG+SP علوم تجريبية
T=FG+(SP+TE)/2 العلوم التقنية

T=FG+SP   علوم اإلعالمية
T=FG+SP رياضيات

T=FG+SP علوم تجريبية
T=FG+(SP+TE)/2 العلوم التقنية

56570

57570

60570

61570

62570

63570

64570

71570

72570

73570

81570

82570

51571

60571

61571

62571

71571

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه  بقابس بجامعة
قابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس
بجامعة قابس

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة
بجامعة قفصة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا
بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا
بالقصرين بجامعة القيروان

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

الهندسة الهيدروإلكتروميكانيك

علوم وهندسة المواد - اإلنتاجية 

الطاقية - التصميم والتصنيع الميكانيكي
- البناء المعدني

الصيانة الصناعية - الميكاترونيك -
الطاقية

الصيانة الصناعية - التصميم والتصنيع
الميكانيكي

الصيانة الصناعية - التصميم واإلنتاج 
المندمج

صيانة السيارات - صيانة اآلليات  الثقيلة

الصيانة الصناعية - التصميم والتصنيع
الميكانيكي

التصميم واإلنتاج  المندمج

اإلنتاجية 

الصيانة الصناعية - التصميم والتصنيع
الميكانيكي

الصيانة الصناعية - التصميم والتصنيع
الميكانيكي - تكنولوجيات الخشب

الكهرباء الصناعية - اآللية  واإلعالمية  
الصناعية

الكهرباء الصناعية - اآللية  واإلعالمية  
الصناعية - اإللكترونيك  الصناعي

الكهرباء الصناعية - اآللية  واإلعالمية  
الصناعية

الكهرباء الصناعية - اآللية  واإلعالمية  
الصناعية

الكهرباء الصناعية - اآللية  واإلعالمية  
الصناعية - اإللكترونيك  الصناعي

اإلجازة  في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الهندسـة الكهـربـائـيــة
  3 سنوات(أمد)

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-العلوم الصحيحة والتكنولوجيا

1

1
2
5
1
2
1
1
1
1

16
1
3
1

54
1
1
1

57
3
4

109
1
1
3

67
1
2

11
112

3
2
6

101
1
2
1
2
1
2
6

102
1
1

43
1
5

12
202

3
2
4

72
1
2
3

74
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T=FG+SP   علوم اإلعالمية

T=FG+SP رياضيات
T=FG+SP   علوم اإلعالمية

T=FG+SP رياضيات
T=FG+SP   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP+Info)/3 رياضيات

T=FG+(M+SP+Info)/3 رياضيات
T=FG+(M+SP+Info)/3 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP+Info)/3 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP+Algo)/3   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+SP+Info)/3 رياضيات

T=FG+(M+SP+Info)/3 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP+Algo)/3   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP+Info)/3 رياضيات
T=FG+(M+SP+Info)/3 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP+Info)/3 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP+Algo)/3   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+Info)/2 رياضيات

T=FG+(M+Algo)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+SP+Info)/3 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP+Info)/3 رياضيات
T=FG+(M+SP+Info)/3 رياضيات

T=FG+(M+SP+Info)/3 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP+Info)/3 رياضيات

T=FG+(M+SP+Info)/3 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP+Info)/3 رياضيات

T=FG+(M+SP+Info)/3 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP+Info)/3 العلوم التقنية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

71571

81571

83571

31573

51573

52573

60573

30574

50576

30577

40577

30580

21597

30597

50597

51597

60597

20603
50603

60603

70603

50604

20629
21629

30629

31629

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا
بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالي لإلعالمية   و الملتيميديا بقابس بجامعة
قابس

المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين بجامعة قابس

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة
القيروان

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هالل 
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس
بجامعة قابس

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة
بجامعة سوسة

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة
بجامعة سوسة

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هالل 
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي باإلدارة 
العامة للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس

بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا
بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين
باإلدارة  العامة للدراسات  التكنولوجية  

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر

بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة

بجامعة سوسة

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
بجامعة سوسة

الكهرباء الصناعية - اآللية  واإلعالمية  
الصناعية - اإللكترونيك  الصناعي

الكهرباء الصناعية - اآللية  واإلعالمية  
الصناعية - اإللكترونيك  الصناعي

الكهرباء الصناعية - اآللية  واإلعالمية  
الصناعية

منظومات معالجة وتحليل المعلومات

معالجة اإلشارة  والملتيميديا

اإلتصاالت  

اإلتصاالت  

صناعات النسيج - صناعات المالبس  -
(ennoblissement) صناعات

التجويد

كيمياء صناعية - هندسة كيميائية

لوجستية العمليات الدولية - اللوجستية
الصناعية - لوجستية التوزيع

إدارة النظم الصناعية - إتقان وإدارة
الجودة

النقل البحري - النقل البري

األساليب  الغذائية - األساليب  الكيميائية

األساليب  الكيميائية

األساليب  الكيميائية

األساليب  الغذائية

األساليب  الغذائية

التبريد والتكييف

الطاقية والمحيط

الهندسة الطاقية

الطاقة المتجددة

هندسة حرارية وطاقات متجددة

اآللية  واإلعالمية   الصناعية

إلكترونيك السيارات - النظم المحمولة -
اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي - النظم المحمولة
- اآللية  واإلعالمية   الصناعية

الطاقات الكهربائية المتجددة - النظم
المحمولة

اإلجازة  في الهندسـة الكهـربـائـيــة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في هندسة النسيج
  3 سنوات(أمد)

االجازة  في الهندسة العمليات الصناعية
  3 سنوات(أمد)

االجازة  في الهندسة الصناعية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة   في تكنولوجيا وهندسة النقل
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في هندسة األساليب 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الهندسة  الطاقية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية 
  3 سنوات(أمد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
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50

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية
T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP+TE)/3 العلوم التقنية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+SP+Info)/3 رياضيات

T=FG+M رياضيات
T=FG+M   علوم اإلعالمية

T=FG+M رياضيات
T=FG+M علوم تجريبية

T=FG+M إقتصاد وتصرف
T=FG+M العلوم التقنية

T=FG+M   علوم اإلعالمية

32629

33629

34629

40629

41629

50629

51629

52629

60629

61629

70629

71629

40672

30673

40673

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير
بجامعة المنستير

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا
بالمهدية بجامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس بجامعة
قابس

كلية العلوم بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس
بجامعة قابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة
بجامعة قفصة

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا
بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا
بالقصرين بجامعة القيروان

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة
صفاقس

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة
بجامعة سوسة

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة
صفاقس

اإللكترونيك  الصناعي - النظم المحمولة
- القياس واألدواتية  والمترولوجيا

النظم المحمولة - القياس واألدواتية 
والمترولوجيا

اآللية  واإلعالمية   الصناعية

األنظمة  الكهربائية - اآللية  واإلعالمية  
الصناعية

اآللية  واإلعالمية   الصناعية

الطاقات الكهربائية المتجددة -
اإللكترونيك  الصناعي - النظم اآللية 

والشبكات الصناعية

اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية

األنظمة  الكهربائية - القياس واألدواتية 
والمترولوجيا

اإللكترونيك  الصناعي - اآللية 
واإلعالمية   الصناعية

األنظمة  الكهربائية - اآللية  واإلعالمية  
الصناعية

األنظمة  الكهربائية - النظم المحمولة

اللوجستية الصناعية

النقل والتخطيط الحضري - شؤون
البحرية والمواني

تخطيط وتنظيم النقل

اإلجازة  في اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في الهندسة اللوجستية
  3 سنوات(أمد)

االجازة   في علوم النقل
  3 سنوات(أمد)

 

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
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T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات

T=FG+(M+SP)/2 رياضيات
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية
T=FG+(M+SP)/2   علوم اإلعالمية
T=FG+(M+SP)/2 علوم تجريبية

T=FG+(M+SP+SVT)/3 رياضيات

41522

50522

60522

70522

50832

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس
بجامعة قابس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة
بجامعة قفصة

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان
بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس
بجامعة قابس

مـرحاـة تحضيـريـة علـمـيــة
(رياضيات فيزياء) - مـرحاـة

تحضيـريـة علـمـيــة  (فيزياء كيمياء)

مـرحاـة تحضيـريـة علـمـيــة
(رياضيات فيزياء) - مـرحاـة

تحضيـريـة علـمـيــة  (فيزياء كيمياء)

مـرحاـة تحضيـريـة علـمـيــة
(رياضيات فيزياء) - مـرحاـة

تحضيـريـة علـمـيــة  (فيزياء كيمياء)

مـرحاـة تحضيـريـة علـمـيــة
(رياضيات فيزياء) - مـرحاـة

تحضيـريـة علـمـيــة  (فيزياء كيمياء)

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -
جيولوجيا

مرحلة تحضيرية-علمية
  سنتان

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا
  سنتان

 

 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية العلمية

4

24

49
4
1

25

3
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T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT علوم تجريبية

T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT علوم تجريبية

T=FG+(SP+SVT)/2 رياضيات
T=FG+(SP+SVT)/2 علوم تجريبية

T=FG+(SP+SVT)/2 رياضيات
T=FG+SVT آداب

T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT علوم تجريبية
T=FG+SP العلوم التقنية
T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT رياضيات
T=FG+SVT رياضيات

T=FG+SVT علوم تجريبية
T=FG+(SP+SVT)/2 رياضيات

T=FG+(SP+SVT)/2 علوم تجريبية
T=FG+SP العلوم التقنية

T=FG+(SP+SVT)/2 رياضيات
T=FG+(SP+SVT)/2 علوم تجريبية

T=FG+SP العلوم التقنية

12512

40512

50546

60546
70842

21844
80844
81844

20846

21846

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس
بجامعة تونس المنار

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين بجامعة
قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة
كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة

القيروان

المدرسة العليا للفالحة  بمقرن بجامعة  قرطاج
المدرسة العليا للفالحة  بالكاف بجامعة جندوبة
معهد الغابات والمراعي بطبرقة بجامعة جندوبة

المعهد العالي للصيد البحري و تربية األحياء  المائية
ببنزرت بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للصيد البحري و تربية األحياء  المائية
ببنزرت بجامعة  قرطاج

التصرف وتثمين الموارد البيولوجية -
إدارة الجودة وسالمة  المحيط - معالجة

وتثمين النفيات

علوم الحياة و المحيط

مراقبة جودة األغذية  وحفظ الصحة

البيولوجيا التحليلية والتجريبية

الصناعات الغذائية وتأثيراتها على
المحيط

بعث والتصرف في المؤسسات الفالحية 

تقنيات اإلنتاج  الفالحي 

علوم وتقنيات الغابات

التبريد و تثمين المنتوجات المائية -
الصيد البحري وتربية الكائنات المائية

التبريد و تثمين المنتوجات المائية -
الصيد البحري وتربية الكائنات المائية

اإلجازة  في علوم األحياء  و المحيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في البيوتكنولوجيا
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في التكنولوجيات الغذائية والمحيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في العلوم الفالحية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  في علوم البحار-ايناث
  3 سنوات(أمد)

 

 

علوم الحياة واألرض  إجبارية

 

شعبة مخصصة لإلناث 

نوع الباكالوريا الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

-العلوم الفالحية  والبيوتكنولوجيا والبيئة

3
40

2
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9
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2
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2
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2
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8
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