
 
 
 

 
  العامة للشؤون الطالبية اإلدارة        

 
 

 2017دلیل التوجیھ الجامعي تعدیالت في     
 

 تتعدیالإدخال قع ولعالي والبحث العلمي جمیع الناجحین في امتحان البكالوریا أنھ تعلم وزارة التعلیم ا
 على النحو التالي: 2017 دلیل التوجیھ الجامعيعلى 

 التالیة: اتاالجاز ةضافإ )1

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاییس
نوع 

 البكالوریا
 

طاقة 
 اإلستیعاب

 التنفیل
 الجغرافي

تكنولوجیات اإلعالمیةاإلجازة التطبیقیة في   
سنوات (أمد) 3  

T=FG 

للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا المعھد العالي 
 بقفصة

 جامعة قفصة
 األنظمة المحمولة والمتحركة 63566

 3 ریاضیات

 نعم

 5 علوم تجریبیة

 3 اقتصاد وتصرف

 2 العلوم التقنیة

 17 علوم اإلعالمیة

صنع اآلالت المقّومة اإلجازة التطبیقیة في 
 لألعضاء

سنوات (أمد) 3  
T=FG 

 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بتونس
 صنع اآلالت المقومة لألعضاء 10764 جامعة تونس المنار

 8 علوم تجریبیة

 2 ریاضیات ال

 2 العلوم التقنیة

القیاسات الفیزیائیة اإلجازة التطبیقیة في 
 واألدواتیة

سنوات (أمد) 3  
T=FG 

 كلیّة العلوم بالمنستیر
 األدواتیة للطاقة 30550 جامعة المنستیر

 األدواتیة لإللكترونیك

 13 ریاضیات

 17 علوم تجریبیة نعم

 3 العلوم التقنیة

 كلیّة العلوم بصفاقس
 األدواتیة للطاقة 40550 جامعة صفاقس

 األدواتیة لإللكترونیك

 16 ریاضیات

 20 علوم تجریبیة نعم

 3 العلوم التقنیة

 المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بصفاقس
 األدواتیة للطاقة 41550 جامعة صفاقس

 األدواتیة لإللكترونیك

 9 ریاضیات

 12 علوم تجریبیة نعم

 2 العلوم التقنیة

فیزیاء المواداإلجازة التطبیقیة في   
سنوات (أمد) 3  

T=FG 

 كلیّة العلوم ببنزرت
 ھندسة المواد واألسالیب 20551 جامعة قرطاج

 9 ریاضیات

 11 علوم تجریبیة نعم

 2 العلوم التقنیة

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة 
 والتكنولوجیا بالمھدیة

 جامعة المنستیر
 ھندسة المواد واألسالیب 31551

 14 ریاضیات

 19 علوم تجریبیة نعم

 3 العلوم التقنیة

 المدرسة العلیا للعلوم 
 والتكنولوجیا حمام سوسة

 جامعة المنستیر
 ھندسة المواد واألسالیب 32551

 9 ریاضیات

 12 علوم تجریبیة نعم

 2 العلوم التقنیة

 
 .االجازة التطبیقیة في الفیزیاء حذف )2

 
 



 
 

طبقا لما ھو مبین في  )35(صفحة  وعلوم الریاضةتصحیح أرقام الھاتف الخاصة بمراكز الطب  )3
 :الجدول التالي

 
 مركز الطب

 رقم الھاتف العنوان وعلوم الریاضة

المنزه –شارع محمد علي عقید  تونس  
)385/313(رقم المكتب   

71 237 277 
71 237 977  

7100الكاف  -طریق بولیفة  الكاف  78 205 772 

نابل 8000شارع الطیب المھیري  نابل  72 237 076 

6001نھج الواحة سانیة الباي قابس البالد  قابس  75 222 977 

صفاقس  - 03طریق المطار كلم  صفاقس  74 680 353 

سوسة 4000القاعة المغطاة الحي األولمبي  سوسة  73 239 455 

2100قفصة   - 2طریق توزر كلم  قفصة  76 200 530 

القیروان 3100شارع فاس  القیروان  77 238 270 

المنستیر 5060المركب الریاضي البلدي  المنستیر  73 466 866 

 


	رقم الهاتف

