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 العالي للتعلیم الخاصة المؤسسات توجیھ دلیل

 ) 2018-2017 الجامعیة السنة( 

 

 مدة الدراسة الشهادات المؤسسات

 الكلية الخاصة بمنبليزير 
 تونس 1073ونبليزير م  –�ج أبو بكر البكري 

 71 904 425الفاكس :   71 902 323اهلاتف : 
 www.umt.ens.tnموقع الواب: 

 التسويق) : احملاسبة، املالية، اإلجازة األساسية يف التصرف (املسالك
 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف القانون اخلاص

 سنتان إعالمية)،فيزياء و مرحلة حتضريية مندجمة (رياضيات 

 المعهد الخاص للدراسات العليا بتونس
 تونس 1002   -شارع يوغرطة ميتوال فيل  3

  71 844 136  - 71 841 855اهلاتف: 
  71 842 747الفاكس:  

  www.ihet.ens.tnموقع الواب: 

 ق، املالية،لتسوياال، اإلجازة األساسية يف التصرف ( املسالك : حماسبة، إدارة أعم
 الدراسات العليا التجارية)

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف االقتصاد ( النقد واملالية والبنك)

 اإلجازة األساسية يف القانون اخلاص

 اإلجازة األساسية يف القانون العام

 اإلجازة األساسية يف إعالمية التصرف

 ديا)اإلجازة األساسية يف علوم اإلعالمية  (اإلعالمية وامللتيمي

 لدولية)ارة التجاتقنيات  اإلجازة التطبيقيـة يف االقتصاد واملالية الدولية (

 اإلجازة التطبيقيـة يف التسويق ( اتصال إشهاري)

 واألعمالاإلجازة التطبيقيـة يف قانون املؤسسة 

 )ياحياإلجازة التطبيقيـة يف إدارة األعمال (التصرف الفندقي والس

قابة ، تدقيق ور  اليةة وامل(املسالك : تقنيات احملاسباإلجازة التطبيقيـة يف احملاسبة 
 داخلية)

 )أمنياإلجازة التطبيقيـة يف هندسة املخاطر (املالية والبنك والت

 اإلجازة التطبيقيـة يف اهلندسة االقتصادية واملالية

 اإلجازة التطبيقيـة يف البنوك والتأمني

 اإلجازة التطبيقيـة يف التصرف يف اجلودة 

 ةاإلجازة التطبيقيـة يف التصرف يف املؤسسات الصغرى واملتوسط

 اإلجازة التطبيقيـة يف التصرف يف املوارد البشرية

 اإلجازة التطبيقيـة يف الشبكات اإلعالمية
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 مدة الدراسة الشهادات المؤسسات

 دمةالمعهد العالي الخاص للتقنيات والعلوم المتق

 بالجنوب / صفاقـس
 3002  -74أوت �ج سعيد أبو بكر عدد  5شارع 

 فاقسص
  74 226 918الفاكس :    74  225 665اهلاتف : 

  www.ipsas-ens.netموقع الواب : 

 سنوات (إمـد) 3 اإلجازة التطبيقيـة يف إعالمية التصرف

اء، يز رياضيات وفي مرحلة حتضريية للدراسات اهلندسية (اختيار: فيزياء وكيمياء،
 تكنولوجيا)

 سنتان 

 سنوات 6 الشهادة الوطنية ملهندس معماري

 الكلية الخاصة للقانون واالقتصاد والتصرف
 تونس 1002 –مكرر شارع خري الدين باشا  32

 71782260الفاكس :     71902811اهلاتف : 
 www.ult-tunisie.comموقع الواب:  

 جارية) ا التلعليااإلجازة األساسية يف التصرف (املسالك : املالية، الدراسات 

 يف  إعالمية التصرفاإلجازة األساسية  سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف القانون العام

 المعهد العالي الخاص للتقنيات المتعددة
 تونس 1002 –الدين باشا  شارع خري 30

 71906960الفاكس :   71902491تف : اهلا
 www.ult-tunisie.comموقع الواب:  

 ة)اإلجازة التطبيقيـة يف اهلندسة املدنية (أشغال عام

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة التطبيقيـة يف اهلندسة االلكرتوميكانيكية

 آلليةة و اتقنيواإللكرتونية واإللكرتو  اإلجازة التطبيقيـة يف اإللكرتونيك

 اء الدقيقة)لكيميا ،عيةالكيمياء الصنا:  املسالكاإلجازة التطبيقيـة يف الكيمياء (

 ،لبيولوجيخيص االتشالتحليل و املسالك : اإلجازة التطبيقيـة يف البيوتكنولوجيا (
 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة)

اء، يز رياضيات وفي مرحلة حتضريية للدراسات اهلندسية (اختيار: فيزياء وكيمياء،
 بيولوجيـا وجيولوجيا)

 سنتان

 سنوات 6 الشهادة الوطنية ملهندس معماري

 مدرسة قرطاج العليا الخاصة للعلوم والهندسة
 أريانة 2036شارع فطومة بورقيبة سكرة 

 70 858 125الفاكس :   70 858 117اهلاتف : 
 www.utctunisie.comموقع الواب :  

 سنوات 6 الشهادة الوطنية ملهندس معماري

 األعمالمدرسة قرطاج العليا الخاصة إلدارة 
 أريانة 2036شارع فطومة بورقيبة سكرة 

 70 858 125الفاكس :     70 858 117اهلاتف :  
 www.utctunisie.comموقع الواب :  

 ة )، ماليدراسات جتارية عليا:  املسالكاإلجازة األساسية يف التصرف (

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة التطبيقيـة يف إدارة األعمال  
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 مدة الدراسة الشهادات المؤسسات

المدرسة العليا الخاصة للمهندسين والدراسات 

 التكنولوجية بتونس
 تونس 1002  -نلسن منديال  �ج 18

  71 335 073  -  71 336 023اهلاتف :   
  71 334 897الفاكس: 
 www.uas.ens.tnموقع الواب : 

 جازة التطبيقيـة يف اإلعالمية الصناعيةاإل

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة التطبيقيـة يف الشبكات اإلعالمية

 التطبيقيـة يف االلكرتوميكانيك اإلجازة

 ة)الصور وت و اإلجازة التطبيقيـة يف اإلعالمية (التكنولوجيا الرقمية للص

 اإلجازة التطبيقية يف اإللكرتونيك واإللكرتوتكنيك واأللية

 )أشغال عامة(اإلجازة التطبيقية يف اهلندسة املدنية 

وفيزياء،  اضيات، ريحتضريية للدراسات اهلندسية ( اختيار: فيزياء وكيمياء حلةمر 
 تكنولوجيا، بيولوجيـا وجيولوجيا)

 سنتان

 نقريالكلية الخاصة لعلوم التصرف والتكنولوجيا بم
 مقرين) رزيق سيدي حمطة قبالة( اجلمهورية شارع 122

 عروس بن - 2033
 71426321الفاكس :   71426354ف : اهلات

 www.upes.ens.tnموقع الواب :  

التصرف يف  عمال،رة أسالك : حماسبة، مالية، إدااملاإلجازة األساسية يف التصرف (
 املوارد البشرية)

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف إعالمية التصرف

 اإلجازة التطبيقيـة يف التسويق (التسويق عرب الواب)

 دولية)رة اللتجاااإلجازة التطبيقيـة يف االقتصاد واملالية الدولية (تقنيات 

 واخلدمات  اإلجازة التطبيقيـة يف الشبكات

 اإلجازة التطبيقيـة يف تكنولوجيا الشبكات اإلعالمية

 شرتك)مبناء (أمني املالية والبنوك والتاالجازة التطبيقية يف هندسة املخاطر: 

 ك)مشرت  بناء(االجازة التطبيقية يف هندسة النظم املدجمة والزمن احلقيقي 

يا (بناء تيميدمليلااالجازة التطبيقية يف التصميم والتطوير والتصرف يف مشاريع 
 مشرتك)

 سنتان فيزياء)و مرحلة حتضريية مندجمة (اختيار: رياضيات 

ية لطباالمدرسة المركزية العليا الخاصة للعلوم شبه 

 والصحة
 تونس 1002�ج محادي اجلزيري   3

   71 793 558الفاكس :    71 796 679اهلاتف : 
 www.centralesante.tnموقع الواب : 

 (نظارايت) اإلجازة التطبيقيـة يف املبصريات والنظارات

 سنوات (إمـد) 3
 واملداواة باألشعةاإلجازة التطبيقيـة يف التصوير الطيب 

 اإلجازة التطبيقيـة يف التغذية البشرية

 اإلجازة التطبيقيـة يف صنع بدائل األسنان
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 مدة الدراسة الشهادات المؤسسات

 اإلجازة التطبيقيـة يف التوليد

 اإلجازة التطبيقيـة يف األدواتية اجلراحية

 اإلجازة التطبيقيـة يف علوم التمريض

 اإلجازة التطبيقيـة يف التقومي العضوي والتأهيل الوظيفي 

 اإلجازة التطبيقيـة يف التبنيج واإلنعاش

 اإلجازة التطبيقيـة يف تقومي النطق

 مالألعالمدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا وإدارة ا
 تونس 1000 –شارع مدريد  22

 71338666الفاكس :   71336888اهلاتف : 
 www.suptech.tnموقع الواب:   

 ق)سالك: مالية، حماسبة، تسوياملاإلجازة األساسية يف التصرف (

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف علوم اإلعالمية

 دولية)الرة لتجاااإلجازة التطبيقيـة يف االقتصاد واملالية الدولية (تقنيات 

 )ياحياإلجازة التطبيقيـة يف إدارة األعمال (التصرف الفندقي والس

 يف املؤسسات املاليةاإلجازة التطبيقيـة يف التصرف 

 اإلجازة األساسية يف االقتصاد (النقد واملالية والبنك)

 االتصاالت)و مية إلعالاإلجازة التطبيقيـة فـي الشبكــات اإلعالميـة (تكنولوجيا ا

 ة)اإلجازة التطبيقيـة يف إعالمية التصرف (اخلدمات اإللكرتوني

 )ميديالتياإلجازة التطبيقيـة يف اإلعالمية (تكنولوجيا اإلعالمية وامل

 سنتان فيزياء، إعالمية)و  رياضياتاختيار: مرحلة حتضريية مندجمة (

 المعهد العالي الخاص لعلـوم الصحـة بسـوسـة
 سوسة 4000 -شارع الرائد البجاوي 

  73 236 123الفاكس :   73 236 122اهلاتف : 

 (نظارايت) اإلجازة التطبيقيـة يف املبصريات والنظارات

 سنوات (إمـد) 3
 اإلجازة التطبيقيـة يف التبنيج اإلنعاش

 اإلجازة التطبيقيـة يف التقومي العضوي والتأهيل الوظيفي

 اإلجازة التطبيقيـة يف علوم التمريض

ارة وإد تيةالمدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيات المعلوما

 المؤسسات
 ونس ت  -شارع حممد اخلامس مونبليزير  45
 70721172الفاكس :     70721212اهلاتف : 

 www.time.ens.tnموقع الواب :  

الية، ، املسويقاإلجازة األساسية يف التصرف (املسالك : إدارة األعمال، الت
 سنوات (إمـد) 3 احملاسبة)
 األساسية يف إعالمية التصرفاإلجازة 

 سنتان ية وآلية)صناع عالميةإ، إعالمية، فيزياءو  رياضياتاختيار: مرحلة حتضريية مندجمة (
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 مدة الدراسة الشهادات المؤسسات

 المدرسة العليا الدوليـة الخـاصة بتـونس
 ونست  -الشرقية  2035   -�ج املعادن 48
 71 809 016 الفاكس:  71 809 000اهلاتف:  

 www.uitunis.comموقع الواب: 

 الية)ة، مسالك : إدارة أعمال، حماسباملاإلجازة األساسية يف التصرف (

 سنوات (إمـد) 3

 اخلاصاإلجازة األساسية يف القانون 

 اإلجازة األساسية يف القانون العام

 اإلجازة التطبيقيـة يف اإلعالمية (تكنولوجيا املعلوماتية)

 مات)اخلداإلجازة التطبيقيـة يف الشبكات اإلعالمية (إدارة الشبكات و 

 مية)عالاإلجازة التطبيقيـة يف اإلعالمية الصناعية (صيانة النظم اإل

 المدرسة المتوسطية العليا الخاصة لألعمال
 1053 -ة ضفاف البحري  - 2شارع اليورو، حدائق البحرية 

 تونس
 71 194 500الفاكس:   71 194 444اهلاتف: 

 www.msb.tnموقع الواب:    

 سنوات (إمـد) 3 اإلجازة األساسية  يف التصرف (إدارة أعمال)

 ـاوجيالمدرسـة العليـا الخـاصة للهندسـة والتكنول
لقطب التكنولوجي بالغزالة  ا –IIاملنطقة الصناعية شطرانة 

 أريانة 2088
 70 685 454الفاكس:   70 685 685اهلاتف: 

 www.esprit.ens.tnموقع الواب: 

 سنتان  ء)رياضيات وفيزيااختيار: مرحلة حتضريية للدراسات اهلندسية ( 

 المدرسة العليا الخاصة للطيران والتكنولوجيا
 تونس قرطاج 2035 – 2الشرقية  –�ج املعمل  15

 71 940 430الفاكس:     71 940 422اهلاتف:  
 www.esat.ens.tnموقع الواب: 

 سنوات (إمـد) 3 اإلجازة التطبيقية يف ميكانيك السيارات

 سنتان  )رياضيات وفيزياءاختيار: مرحلة حتضريية للدراسات اهلندسية (

 اريةلتجالمدرسة العليا الخاصة للدراسات اإلدارية وا

 بصفاقس
 صفاقس 3000عمارة الفندري، شارع اجلزائر 

 74 223 505الفاكس:     74  222 550اهلاتف:  
 www.eseac.ens.tnموقع الواب:  

اسبة، ، احمللعلياالدراسات التجارية ااملسالك: اإلجازة األساسية يف التصرف (
 املالية، إدارة األعمال، التسويق)

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف االقتصاد (النقد واملالية والبنك)

 دولية)رة اللتجا(تقنيات ااإلجازة التطبيقيـة يف االقتصاد واملالية الدولية 

 اإلجازة التطبيقيـة يف التسويق (اتصاالت اشهارية)

 ية)اإلجازة التطبيقيـة يف احملاسبة (التدقيق واملراقبة الداخل
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 مدة الدراسة الشهادات المؤسسات

معي السالمدرسة العليا الخاصة  للهندسة المعمارية و 

 البصري والتصميم
 تونس 1005لعمران ا –�ج بودلري  1
 71 957 028الفاكس :   71 957 004اهلاتف : 

 www.esad.tnموقع الواب :  

 يك الصورة)ن حتر ي، فاإلجازة التطبيقيـة يف تصميـم الصـورة (املسالك : إشهار خط

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة التطبيقيـة يف تصميـم الفضـاء (هندسة داخلية)

 التطبيقيـة فـي تصميـم املنتـوج (تعليب)اإلجازة 
  رة التصوير،، إداركيبتاإلجازة التطبيقيـة يف السمعي البصري والسينما (املسالك : 

 كتابة واخراج، صوت)
 )الفوتوغرافيا(اإلجازة التطبيقية يف الفنون التشكيلية 

 سنوات 6 الشهادة الوطنية ملهندس معماري

ية المالمدرسة المتوسطية العليا الخاصة لعلوم اإلع

 واالقتصاد والتصرف بنابل
 نابل 8075ري شارع املغرب العريب، دار شعبان الفه

 72 365 144الفاكس:    72 365 066اهلاتف: 
 www.umlt.ens.tnموقع الواب: 

 اإلجازة األساسية يف إعالمية التصرف

 سنوات (إمـد) 3

 االقتصاد (النقد واملالية والبنك)اإلجازة األساسية يف 

رة لبشرية، إدااوارد امل اإلجازة األساسية يف التصرف (املسالك : املالية، التصرف يف
 األعمال، احملاسبة، التسويق)

 اإلجازة التطبيقيـة يف املالية (اهلندسة املالية واألسواق)

 احملاسيب)اإلجازة التطبيقيـة يف احملاسبة (التصرف 

ية صادكلية ابن خلدون الخاصة للحقوق والعلوم االقت

 والتصرف
 تونس 1073 –مونبليزير  8010�ج  4
 71 901 407الفاكس:    71 841 720اهلاتف: 

 www.uik.ens.tnموقع الواب: 

، تسويق، اسبة، حممال، ماليةاإلجازة األساسية يف التصرف (املسالك :  إدارة أع
 التصرف يف املوارد البشرية )

 سنوات (إمـد) 3
 اإلجازة األساسية يف القانون اخلاص

 اإلجازة األساسية يف القانون العام

 رة)ملصدااإلجازة التطبيقيـة يف إدارة األعمال (التصرف يف املؤسسات 

 ألعمـالرة اإداو المدرسـة العليـا الخـاصة للعلوم التطبيقية 
القطب التكنولوجي بالغزالة   – IIاملنطقة الصناعية شطرانة 

 أريانة 2088
  70 686 488الفاكس :      70 686 486اهلاتف : 

 www.sesame.com.tnموقع الواب: 

 )  اإلجازة التطبيقيـة يف اإلعالمية الصناعية (النظم احملمولة
 سنوات (إمـد) 3

  اإلجازة التطبيقيـة يف التسويق (التوزيع والتسويق التجاري)

 سنتان مرحلة حتضريية مندجمة

ود المعهد العالي الخاص للعلوم شبه الطبية "محم

 الماطري"
 الفايات 1002 –�ج ابن اجلزار  8

 71 846 242الفاكس :     71 847 822اهلاتف : 
 www.umm-tunisie.comموقع الواب : 

 اإلجازة التطبيقيـة يف علوم التمريض

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة التطبيقيـة يف التقومي العضوي والتأهيل الوظيفي

 اإلجازة التطبيقيـة يف التوليد

 اإلجازة التطبيقيـة يف التغذية البشرية

 اإلجازة التطبيقيـة يف التبنيج واالنعاش
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 مدة الدراسة الشهادات المؤسسات

 لعلوم التمريض "األمد"المعهد العالي الخاص 
 سوسة 4054شارع الربيد سهلول  3

 73 826 820الفاكس :    73 820 800اهلاتف : 
 www.universite-amed.comموقع الواب :  

 سنوات (إمـد) 3 اإلجازة التطبيقيـة يف علوم التمريض

 نالمعهد العالي الخاص لعلوم التمريض بالقيروا
 لقريوانا –وراء دار الطابع  �ج ين قوتة

 77 498 228الفاكس :    77 304 901اهلاتف : 
 سنوات (إمـد) 3 اإلجازة التطبيقيـة يف علوم التمريض

يا ولوجتكنالمدرسة العليا الخاصة للعلوم التطبيقية وال

 بقابس
 قابس 6011 –شارع أبو القاسم الشايب 

 75 294 690الفاكس:  75 294 660اهلاتف: 
 www.essat-gabes.comموقع الواب : 

 سنوات (إمـد) 3 اإلجازة األساسية يف اإللكرتونيك واإللكرتوتكنيك واآللية

 سنتان جيا)كنولو ء، ترياضيات وفيزيا مرحلة حتضريية للدراسات اهلندسية (اختيار :

ا لوجيكنو المدرسة العليا الخاصة للهندسة والعلوم والت

 بسوسة
 4000حي بو خزر  �ج حسونة العياشي اجلامعياملركب 

 سوسة
 73231812الفاكس :     73231986اهلاتف : 

 www.suptech.ens.tnموقع الواب : 

 اإلجازة األساسية يف علوم اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقيـة يف إعالمية التصرف سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة التطبيقيـة يف الشبكات اإلعالمية

 سنتان ء)مرحلة حتضريية للدراسات اهلندسية (اختيار : رياضيات وفيزيا

 ين"تكو المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض "نجمة ال
 خزامى سوسة 4051 –شارع خليفة القروي  3

 73 219 787الفاكس:   73 243 327اهلاتف: 
 www.etoileformation.tnموقع الواب: 

 سنوات (إمـد) 3 اإلجازة التطبيقيـة يف علوم التمريض

 بسوسةالمعهد العالي الخاص لعلوم التمريض 
 سوسة 4011 -الطريق السياحي محام سوسة 

 73372081الفاكس :    73363666اهلاتف : 
 isis.asis@gmail.comالربيد اإللكرتوين:   

 سنوات (إمـد) 3 اإلجازة التطبيقيـة يف علوم التمريض
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 مدة الدراسة الشهادات المؤسسات

 المعهد العالي الخاص تونس دوفين 
 العمران تونس 1005 –�ج بودالر 20

 71 957 900الفاكس :   71 957 857اهلاتف : 
 www.tunisdauphine.tnموقع الواب :  

 اإلجازة األساسية يف التصرف (مالية)

 سنوات (إمـد) 3

 قرار)ة والالمياإلجازة األساسية يف الرياضيات التطبيقية (الرياضيات واإلع

 المدرسة العليا الخاصة للتقنيات بسوسة
 ، سوسة4054لقروي، سهلول اشارع خليفة  -عمارة زعتري 
 73 243 685الفاكس :   73 277 877اهلاتف : 

 www.polytecsousse.comموقع الواب : 

وفيزياء،  اضيات، ريمرحلة حتضريية للدراسات اهلندسية ( اختيار: فيزياء وكيمياء
 سنتان  تكنولوجيا)

 مرحلة حتضريية مندجمة

 سنوات 6 الشهادة الوطنية ملهندس معماري

ابن "وق المدرسة العليا الخاصة إلدارة األعمال والحق

 سينا" 
 تونس 1002  –، شارع حممد اخلامس 90

 71802800الفاكس :   71282329اهلاتف : 
 www.apbs.tnموقع الواب: 

 ق)لتسوياعمال، املالية، إدارة األ:  املسالكاإلجازة األساسية يف التصرف (

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف االقتصاد (النقد واملالية والبنك)

وم وعل نونالمدرسة المركزية العليا الخاصة لآلداب والف

 االتصال
 تونس  1002 –�ج الربازيل  7
 71 783 175  - 71 799 852اهلاتف:  

 71 793 558الفاكس: 
 www.centralecom.tnموقع الواب : 

 اإلجازة األساسية يف اللغة واحلضارة واألدب الفرنسي

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف اللغة واآلداب واحلضارة االنقليزية

 اإلجازة األساسية يف اللغة واآلداب واحلضارة اإلسبانية

 اإلجازة األساسية يف اللغة واآلداب واحلضارة اإليطالية

 نيةاإلجازة األساسية يف اللغة واآلداب واحلضارة األملا

 اإلجازة التطبيقيـة يف اإليطالية ( التجارة الدولية)

 وتراث)اإلجازة التطبيقيـة يف اإلسبانية ( سياحة 

 اإلجازة التطبيقيـة يف األملانية ( االقتصاد والتصرف)

 انقليزية األعمال)اإلجازة التطبيقيـة يف االنقليزية (
عي ماإلشهار الس طي،سالك : اإلشهار اخلاملاإلجازة التطبيقيـة يف تصميم الصورة (

 البصري)
 ط)لوسائدي ااإلجازة التطبيقيـة يف الفن والوسائل الوسائطية (تواصل تعد

 اإلجازة التطبيقيـة يف الصحافة 

 افيا)ينوغر سية، سالك : هندسة داخلاملاإلجازة التطبيقيـة يف تصميم الفضاء (
ية بصرية، ت مسعقنياسالك : تاملوالسمعي البصري (اإلجازة التطبيقيـة يف السينما 

 التقاط الصورة)

 ألثاث)اعي،  لصناسالك : اإلبداع ااملاإلجازة التطبيقية يف تصميم املنتوج  (
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 مدة الدراسة الشهادات المؤسسات

 ونسالمدرسة المركزية العليا الخاصة للتقنيات بت
 -ن، شارع حممد اخلامس املنطقة الصناعية خري الدي3

 الكرم 2015
 71 793 558الفاكس :   71 988 970هلاتف : ا

 www.polytechcentrale.tnموقع الواب :   

 المية وامللتيميديا)اإلجازة األساسية يف اإلعالمية (اإلع

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف علوم اإلعالمية

 التصرفاإلجازة األساسية يف إعالمية 
اتيزم، نظم أوتومو مات سالك : منظو املاإلجازة التطبيقيـة يف اإلعالمية الصناعية (

 حممولة)

اخلدمات، و بكات الش سالك : إدارةاملاإلجازة التطبيقيـة يف الشبكات اإلعالمية (
 تكنولوجيا الشبكات واالتصاالت)

يط واحمللبناء ات، االطرقو سالك : اجلسور املاإلجازة التطبيقية يف اهلندسة املدنية ( 
 والطاقة)

 ة)ناعياإلجازة التطبيقيـة يف اإللكرتوميكانيك  (امليكاترونيك الص

 ،اء يفيزياء وكيم اء ،مرحلة حتضريية للدراسات اهلندسية ( اختيار : رياضيات وفيزي
 بيولوجيا)و جيولوجيا 

 سنتان

 سنوات 6 الشهادة الوطنية ملهندس معماري

 ـرف لتصالمدرسة المركزية العليا الخاصـة للحقـوق وا
 تونس 1002 –، شارع حممد اخلامس 66

 71793558الفاكس :   71849244اهلاتف :  
 www.centraledg.tnموقع الواب :   

 اإلجازة األساسية يف القانون اخلاص

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف القانون العام

 تسويق) الية،بة، مإدارة األعمال، حماساملسالك: اإلجازة األساسية يف التصرف (

ي، قتصاد الكمك، اإلالبنسالك : النقد واملالية و املاإلجازة األساسية يف اإلقتصاد (
 اإلقتصاد واملالية الدولية)

 دولية)رة اللتجاااإلجازة التطبيقيـة يف االقتصاد واملالية الدولية (تقنيات 

 اإلجازة التطبيقيـة يف قانون املؤسسة واألعمال

 اإلجازة التطبيقيـة يف احملاسبة (التصرف احملاسيب)

 رة)ملصدااإلجازة التطبيقيـة يف إدارة األعمال (التصرف يف املؤسسات 

 اإلجازة التطبيقيـة يف التسويق (تسويق عرب الواب)

صرف ملالية والتية، املالسالك : التأمني والبنك وااملاإلجازة التطبيقية يف التصرف (
 ات املالية)ملؤسسك وااحملاسيب واملايل للمؤسسة الصغرى واملتوسطة، املالية، البن

 ة)ماعياإلجازة التطبيقية يف اإلقتصاد (االدارة اإلقتصادية واالجت

 االجازة التطبيقية يف إدارة الصحة (بناء مشرتك) 
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 مدة الدراسة الشهادات المؤسسات

 الكلية الخاصة لعلـوم الصحـة بتونس
 تونس 1002  –، �ج كولونيـا 38

 71 788 848الفاكس :   71 787  337اهلاتف : 
 www.supsat-univ.tnموقع الواب: 

 صراإلجازة التطبيقيـة يف تقومي الب

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة التطبيقيـة يف املبصريات والنظارات (نظارايت)

 اإلنعاشاإلجازة التطبيقيـة يف التبنيج 

 اإلجازة التطبيقيـة يف التقومي العضوي والتأهيل الوظيفي

 اإلجازة التطبيقيـة يف علوم التمريض

 المعهـد الخـاص للدراسـات العليـا بسوسـة 
 سوسة  4000 -املركب اجلامعي بوخزر 

 73 235 292الفاكس :    73 235 291اهلاتف : 
 www.ihes.ens.tnموقع الواب : 

ا، العليجارية ت التراساسالك : حماسبة، مالية، الداملاإلجازة األساسية يف التصرف (
 إدارة أعمال، التصرف يف املوارد البشرية)

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف االقتصاد ( النقد واملالية والبنك)

 ة)وارد البشري امليفصرف اإلجازة التطبيقيـة يف التصرف (املسالك : إدارة أعمال، الت

 اب، االتصال الو ق عرباإلجازة التطبيقية  يف التصرف : التسويق (املسالك : التسوي
 )اريةاالشهاري، التوزيع والتسويق التجاري، البيع واملفاوضة التج

، بة واملاليةحملاسايات التصرف : احملاسبة ( املسالك :  تقن اإلجازة التطبيقية  يف
 التدقيق واملراقبة الداخلية)

 لدولية)اجارة الت اإلجازة التطبيقيـة يف االقتصاد واملالية الدولية ( تقنيات

صادية القتوا الكلية الخاصة للعلوم القانونية واالجتماعية

 والتصرف بتونس
 تونس 1002 -، �ج القرش األكرب 34

 71 335 073  - 71 336 023اهلاتف: 
 71 334 897الفاكس:  

 www.uas.ens.tnموقع الواب: 

 ق) الية، تسوية، املاسبسالك : إدارة األعمال، احملاملاإلجازة األساسية يف التصرف (

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف القانون اخلاص

 اإلجازة األساسية يف القانون العام

 اإلجازة األساسية يف علوم اإلعالم واالتصال

 اإلجازة التطبيقيـة يف االقتصاد (جتارة)

 اإلجازة التطبيقيـة يف التسويق (تقنيات التسويق)

 اإلجازة التطبيقيـة يف احملاسبة

 اإلجازة التطبيقيـة يف اإلرشاد السياحي

 اإلجازة التطبيقيـة يف الصحافة

 اإلجازة التطبيقيـة يف االتصال

 اإلجازة التطبيقيـة يف اإلعالم

 تصادالقالكلية المتوسطية الخاصة لعلوم اإلعالمية وا

 والتصرف بتونس
 تونس 1073 –�ج حممد بدرة مونبليزير  14-16

 71 904 388الفاكس :    71 903 215اهلاتف : 
 www.umlt.ens.tnموقع الواب:  

اسبة، ، احملعمالية، إدارة األسالك : املالاملاإلجازة األساسية يف التصرف (
 التسويق، التصرف يف املوارد البشرية)

 اإلجازة األساسية يف االقتصاد (النقد واملالية والبنك) سنوات (إمـد) 3

 ة)اإلجازة التطبيقيـة يف املالية (التصرف يف املؤسسات املالي
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 مدة الدراسة الشهادات المؤسسات

رف التصو  يةالمدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا واإلعالم

 بسوسة
محام   4089 -ة القنطاوي شارع البيئ  -�ج داكار 28

 سوسة
 73347321الفاكس:    73347421اهلاتف:  

 www.estim-tunisie.comموقع الواب: 

 سويق)، التعمالسالك : املالية، إدارة األاملاإلجازة األساسية يف التصرف (

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة التطبيقيـة يف احملاسبة (التصرف احملاسيب)

 المدرسة العليا الخاصة للتقنيات "ابن خلدون"
 ريانةأ - 2036كرة س –،  شارع جودة احلياة  30
 70 694 195الفاكس:   70 694 194:  اهلاتف

 www.uik.ens.tnموقع الواب:  

 )اهلندسة الداخلية(اإلجازة التطبيقية يف تصميم الفضاء 
 سنوات (إمـد) 3

 )اإلشهار اخلطي(اإلجازة التطبيقية يف تصميم الصورة 

 سنوات 6 الشهادة الوطنية ملهندس معماري

 الكلية الخاصة للعلوم شبه الطبية بصفاقس
 صفاقس 0.5طريق منزل شاكر كلم 

 74460853الفاكس :   74 460 854اهلاتف : 

 اإلجازة التطبيقيـة يف التبنيج واإلنعاش
 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة التطبيقيـة يف التقومي العضوي والتأهيل الوظيفي

 وسةللمهندسين بسالمدرسة الدولية العليا الخاصة 
 سوسة –القلعة الصغرى  4021لول  الطريق احلزامية سه

 73 296 900الفاكس:   73 296 060اهلاتف: 
 www.episousse.com.tnموقع الواب: 

 سنتان فيزياء)و رياضيات اختيار: مرحلة حتضريية مندجمة (

 سنوات 6 الشهادة الوطنية ملهندس معماري

قية تطبيال المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا

 بسوسة
 وسةس - 4054سهلول  329شارع احلرية، ص.ب.     

 73821318الفاكس :  73821308اهلاتف : 
 www.espita.ens.tnموقع الواب: 

فيزياء، و ضيات ، رياحتضريية للدراسات اهلندسية ( اختيار: فيزياء وكيمياءمرحلة 
 تكنولوجيا)

 سنتان

 قسصفابالمدرسة العليا الدولية الخاصة للتكنولوجيا 
 فاقس ص -  3003صفاقس   1.5طريق احملارزة كم 

 74461588الفاكس :    74461682اهلاتف : 
 www.iit-nau.comموقع الواب : 

 صاالتاالتاإلجازة التطبيقيـة يف تطوير أنظمة تكنولوجيات املعلومات و 

 سنوات (إمـد) 3
 اإلجازة التطبيقيـة يف امللتيميديا والواب

 صاالتاالتاإلجازة التطبيقيـة يف صيانة أنظمة تكنولوجيات املعلومات و 

 اإلجازة التطبيقيـة يف األنظمة احملمولة

 سنتان )رياضيات وفيزياءاختيار: مرحلة حتضريية للدراسات اهلندسية (

 سنوات 6 الشهادة الوطنية ملهندس معماري
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 مدة الدراسة الشهادات المؤسسات

 قسالمدرسة الدولية العليا الخاصة لألعمال بصفا
 فاقس ص -  3003صفاقس   1.5طريق احملارزة كم 

 74248111الفاكس :   74248220اهلاتف : 
 www.isb.ens.tnموقع الواب :  

عليا،  اريةات جتاإلجازة األساسية يف التصرف ( املسالك : إدارة أعمال، دراس
 مالية، حماسبة)

 سنوات (إمـد) 3

 األساسية يف املالية اإلسالمية اإلجازة

 اإلجازة األساسية يف النمذجة واملساعدة على القرار

 إعالمية التصرفاإلجازة األساسية يف 

 ويق)اإلجازة التطبيقية يف التصرف (املسالك : حماسبة، مالية، تس

 اإلجازة األساسية يف القانون اخلاص وعلوم اإلجرام

 لعماالمدرسة العليا الخاصة لإلعالمية وإدارة األ
 2015لكرم ا –الصناعية خريالدين املنطقة 

 71182623الفاكس :   71182625اهلاتف :  
 www.ebs.tnموقع الواب :  

 تسويق) اسبة،ة، حمالتصرف ( املسالك : إدارة أعمال، مالياإلجازة األساسية يف 

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف االقتصاد (النقد واملالية والبنك)

 ية)ملالااإلجازة التطبيقيـة يف التصرف (مالية: التصرف يف املؤسسات 

 جات)ملنتو (اهلندسة التجارية وتوزيع ااإلجازة التطبيقيـة يف التسويق 

 اإلجازة التطبيقيـة يف إعالمية التصرف

 تونسالخاصة للتقنيات بالمدرسة المتوسطية العليا 
 ونست -اب اخلضراء ب -، �ج سوسة 2

 71283419الفاكس :    71283416اهلاتف :  
 www.umlt.ens.tnموقع الواب :   

 )كيةيكانيانتاج وصناعة م(اإلجازة التطبيقية يف اهلندسة امليكانيكية 

 سنوات (إمـد) 3

 التطبيقية يف الطاقيةاإلجازة 

 اإلجازة التطبيقية يف الصيانة الصناعية

 مية)إلعالااإلعالمية (تطوير األنظمة  اإلجازة التطبيقية يف تكنولوجيا

 )مشرتك اإلجازة التطبيقية يف اهلندسة املدنية (بناء

 اإلجازة التطبيقية يف اهلندسة الكهربائية (كهرباء صناعية)

 )نقالةوال اإلجازة التطبيقية يف اهلندسة اإلعالمية (األنظمة احملمولة

 سنتان فيزياء)و رياضيات اختيار: مرحلة حتضريية للدراسات اهلندسية (

 ونسالمدرسة االدولية العليا الخاصة للتقنيات بت
 ة ضفاف البحري  -�ح حبرية انسي عمارة سرتاميكا 

 تونس 1053 

 يف اإلعالمية اإلجازة التطبيقية
 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف اإلعالمية املطبقة يف التصرف

 سنتان فيزياء)و رياضيات اختيار: اهلندسية (مرحلة حتضريية للدراسات 
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 مدة الدراسة الشهادات المؤسسات

 71963428الفاكس :     71963427اهلاتف :  
 www.polytech-intl.tnموقع الواب : 

 سنتان )كميكروتكنيو  ومواد ميكانيك والكرتونيك، إعالمية( مندجمة حتضريية مرحلة

 سنوات 6 الشهادة الوطنية ملهندس معماري

 المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بقفصة
 قفصة 2112 –احلي اجلامعي بزروق 

 76211930الفاكس :   76211930اهلاتف : 
 www.esip.tnموقع الواب : 

 سنتان كيمياء)ياء و ، فيز رياضيات وفيزياءاختيار: مرحلة حتضريية للدراسات اهلندسية (

 المعهد العالي الخاص المتوسطي للتكنولوجيا
 -2ضفاف البحرية  –حدائق البحرية  386ص.ب 

 تونس 1053
 70194500الفاكس :    70016100اهلاتف : 

 www.medtech.tnموقع الواب: 

 سنتان مرحلة حتضريية مندجمة

 المدرسة العليا الخاصة للهندسة واالتصال
 2035 -1املنطقة الصناعية الشرقية  8609�ج  14

 تونس
 71770521اهلاتف: 
 www.ttu.ens.tnموقع الواب:   

 سنتان فيزياء)و رياضيات اختيار: مرحلة حتضريية للدراسات اهلندسية (

 يرنستالمدرسة العليا الخاصة متعددة التقنيات بالم
 املنستري 5000 -شارع الطيب املهريي حي السالم

 73425956الفاكس :   73425955 اهلاتف :
 www.polytechmonastir.tnموقع الواب: 

 سنتان كيمياء)و  فيزياءاختيار: مرحلة حتضريية للدراسات اهلندسية (

 الخاصة للمهندسين بالمنستيرالمدرسة العليا 
 املنستري 5060 البيئة شارع

 73500030الفاكس:     73500200اهلاتف: 
 www.esprim.tnموقع الواب:  

اء، يز رياضيات وفي مرحلة حتضريية للدراسات اهلندسية (اختيار: فيزياء وكيمياء،
 تكنولوجيا)

 سنتان

 المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا والهندسة
 أريانة 2027 –بكوش الرج ب  –�ج أبو نواس/الرحيانة  06

 71709899لفاكس : ا 71709944 اهلاتف : 
 www.tek-up.deموقع الواب:  

 سنتان مرحلة حتضريية مندجمة

المعلومات وإدارة المدرسة العليا الخاصة  لتكنولوجيا 

 األعمال بنابل

 (جتارة دولية) االقتصاداإلجازة التطبيقية يف 
 سنوات (إمـد) 3

 سالك : حماسبة، مالية)املاإلجازة األساسية يف التصرف (
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 مدة الدراسة الشهادات المؤسسات

 نابل 8000شارع الدكتور الدايل اجلازي طريق احلمامات 
 72233877الفاكس :    72233777اهلاتف : 

 www.itbs.com.tnموقع الواب :   

 )امللتميديا وبرجمة الواب( اإلجازة التطبيقية يف اإلعالمية

 سنتان مرحلة حتضريية مندجمة

 نابلبال الكلية الخاصة لعلوم اإلعالمية وإدارة األعم
 نابل 8000�ج علي البلهوان 

         72222924الفاكس :   72222000اهلاتف:  
 www.leaders-university.netموقع الواب:  

 اإلجازة األساسية يف النقد واملالية والبنك

 سنوات (إمـد) 3

 مالية، حماسبة) سالك :املاإلجازة األساسية يف التصرف (

 اإلجازة التطبيقية يف املالية (اهلندسة املالية لألسواق)

 إلجازة التطبيقية يف اإلعالمية وإدارة األعمالا

 إلجازة التطبيقية يف برجمة نظم املعلوماتا

 إلجازة التطبيقية  يف امللتيميديا والوابا

 إلجازة التطبيقية  يف الشبكات واخلدمات اإلعالميةا

 العالي الخاص إلدارة المؤسسات بتونسالمعهد 
 تونس البلفدير 1002 –�ج فلسطني  95
 71845269الفاكس :   71845264اهلاتف : 

 www.iaetunis.comموقع الواب: 

ة ر ااملالية، إد سالك : التسويق، احملاسبة،املاإلجازة األساسية يف التصرف (
 األعمال)

 سنوات (إمـد) 3
 اإلجازة التطبيقية يف احملاسبة

 اإلجازة األساسية يف القانون اخلاص

 اإلجازة األساسية يف اإلعالمية املطبقة يف التصرف

عية السمة و المعهد الدولي العالي الخاص للدراسات الرقمي

 البصرية
 2087احلرايرية  -العقبة  05�ج حسني داي كم  73

 1تونس 
 70644419الفاكس :   70644420اهلاتف : 

 www.iina.tnموقع الواب :  

 سنوات (إمـد) 3  )ةالصور يب و الصوت والرتك(معي البصري والسينما اإلجازة التطبيقية يف الس

 تونسل بالمدرسة العليا الخاصة للحقوق وإدارة األعما
 -ر�ج اإلمام الرصاع، خري الدين باشا، منبليزي 14

 تونس1002
 71770521اهلاتف : 

 www.ttu.ens.tnموقع الواب : 

 سنوات (إمـد) 3 التسويق ) سالك : املالية، احملاسبة،املاإلجازة األساسية يف التصرف (

 بسوسة الكلية الخاصة للتصرف وعلوم اإلدارة
 سوسة 4051 -1عمارة شيماء شارع  ياسر عرفات سهلول

 73822599الفاكس :    73822598اهلاتف :  

 اإلجازة التطبيقية يف التسويق

رف المية، التصاإلس اليةاألعمال، املسالك : ادارة املاإلجازة التطبيقية يف التصرف ( سنوات (إمـد) 3
 احملاسيب واملايل للمؤسسات الصغرى واملتوسطة)
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 مدة الدراسة الشهادات المؤسسات

 www.fmsa-tunisie.comموقع الواب : 
 اإلجازة األساسية يف التصرف (ادارة األعمال)

 سوسةبال المدرسة العليا الدولية الخاصة إلدارة األعم
 وسةس - 4021الطريق احلزامية سهلول 

 73296900فاكس :  ال  73296060اهلاتف : 
 www.episousse.com.tnموقع الواب:  

 ل)سالك : مالية، إدارة أعمااملاإلجازة األساسية يف التصرف ( 

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة التطبيقية يف احملاسبة (تدقيق) 

 سةالمدرسة العليا الخاصة لالقتصاد والتصرف بسو 
 4000اشي، بو خزر املركب اجلامعي، �ج حسونة العي
 سوسة

 73231812الفاكس :    73231985اهلاتف :   
 ecogest.ups.ens.tnموقع الواب :  

ملوارد يف ا تصرفسالك : التصرف املايل، الاملاإلجازة األساسية يف التصرف ( 
 البشرية، احملاسبة)

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف النقد واملالية والبنك

 واملالية الدولية االقتصاداإلجازة األساسية يف 

 اإلجازة التطبيقية يف ادارة األعمال 

 اإلجازة التطبيقية يف التسويق

 اإلجازة التطبيقية يف اإلنتاج واللوجستيك

 عمالللقانون واألالمدرسة الدولية العليا الخاصة 
 –ة ضفاف البحري  -�ح حبرية انسي عمارة سرتاميكا 

 تونس 1053
 71963428الفاكس :     71963427اهلاتف :  

 www.lbs.tnموقع الواب : 

 اإلجازة األساسية يف التسويق الصناعي

 اإلجازة األساسية يف التصرف (دراسات جتارية عليا) سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة التطبيقية يف قانون املؤسسة واألعمال

 المدرسة العليا الخاصة لألعمال
 ونست -�ج ابن رشيق  17 

 71847278الفاكس :   71847279اهلاتف :  
 www.auna.com.tnموقع الواب : 

 اإلجازة األساسية يف التسويق 
 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف احملاسبة واملالية

 اقسبصف ياتالمدرسة الدولية العليا الخاصة متعددة التقن
 فضاء املؤسسات القطب التكنولوجي حي األنس طريق 

 3021صفاقس  10تونس كلم 
 74860300الفاكس :    74860222اهلاتف :  

ة الواب، أنظمو يديا لتيمسالك : تكنولوجيات املاملاإلجازة التطبيقية يف اإلعالمية (
 يات) اإلعالمية والربجم

 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة التطبيقية يف الكيمياء (حتليل ومراقبة) 

 )اإلجازة التطبيقية يف اإلعالمية الصناعية (األنظمة واآللية

 اإلجازة التطبيقية يف االلكرتوميكانيك (الصيانة الصناعية)

 ملالية)اال / ألعمااإلجازة التطبيقية يف اعالمية التصرف (اإلعالمية يف ادارة 



16 
 

 مدة الدراسة الشهادات المؤسسات

 قابسبمال ألعالمدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا وإدارة ا
 6072ابس ق -املركب اجلامعي زريق

 75392135اهلاتف :  
 سنوات (إمـد) 3 اإلجازة األساسية يف املالية

 الكلية الخاصة للعلوم السياسية واالقتصادية
 ، الكرم 1130منطقة النشاط خري الدين، مبىن عدد 

 تونس 2015
 71182020الفاكس :    71182300اهلاتف : 

 www.uetunis.comموقع الواب : 

 اإلجازة التطبيقية يف اتصال املؤسسات

 (السياحة والفندقة)اإلجازة التطبيقية يف إدارة األعمال  سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف العلوم السياسية

 وسةبس المدرسة المركزية العليا الخاصة للتكنولوجيا
 وسةس - 4000شارع أبو حامد الغزايل  

 73236332الفاكس :    73236333اهلاتف : 

 اإلجازة األساسية يف علوم اإلعالمية  
 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف تكنولوجيات املعلومات واإلتصال 

 المدرسة العليا الخاصة إلدارة األعمال بتونس
 قطب التكنولوجي الغزالةال 2شطرانة  -املنطقة الصناعية

 اإلجازة األساسية يف علوم التصرف (إدارة أعمال)
 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة األساسية يف إعالمية التصرف 

 المدرسة العليا الخاصة للتأمين والمالية
 ونست -ضفاف البحرية  – 1053، إقامة البحرية Hعمارة 

 71960019الفاكس :     71960012اهلاتف : 
 www.espaf.tnموقع الواب : 

 اإلجازة األساسية يف املالية 
 سنوات (إمـد) 3

 اإلجازة التطبيقية يف التأمني  

مال ألعالمعهد العالي الخاص للعلوم والتكنولوجيا وا

 بالوسط
 وسةس -طريق مساكن، حي التعمري

 73367715الفاكس :    73367715 اهلاتف :

 )علومةتكنولوجيا أنظمة امل(اإلجازة التطبيقية يف اعالمية التصرف 

 سنوات (إمـد) 3
 اإلجازة التطبيقية يف األنظمة احملمولة واجلوالة

 

وقع مبوملزيد من املعلومات ميكن االطالع على القائمة احملينة للشهادات املؤهلة اليت سيتم ادراجها  ،هذه القائمة غري �ائية مالحظة :

 .www.mes.tn  واب الوزارة
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