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10101
11101
12101
13101
20101
30101
40101
50101
51101
60101
70101
10102
11102
12102
13102
14102
21102
30102
31102
32102
40102
50102
60102
70102
71102
80102
81102
82102
10103
11103
12103
13103
20103
30103
40103
50103
51103
60103
61103
70103
80103
10104
11104
30104
50104
10105
11105
40105
10106
11106
30106

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 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 للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بتونس بجامعة تونس
المعهد العالي للغات بنابل بجامعة  قرطاج

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة المنستير

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير
كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس
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
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
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بتوزر بجامعة قفصة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان بجامعة القيروان
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة جندوبة
كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة المنستير

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس
كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج
كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة واآلداب  والحضارة اإلسبانية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلسبانية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلسبانية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلسبانية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإليطالية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإليطالية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإليطالية 

اللغة واآلداب  والحضارة األلمانية 

اللغة واآلداب  والحضارة األلمانية 

اللغة واآلداب  والحضارة األلمانية 

اإلجازة  األساسية  في اللغة واآلداب  و الحضارة العربية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اللغة واآلداب  والحضارة اإلسبانية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اللغة واآلداب  والحضارة اإليطالية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اللغة واآلداب  والحضارة األلمانية 
  3 سنوات(أمد)

T=FG+AR

T=FG+ANG

T=FG+F

T=FG+ESPإسبانية إجبارية

T=FG+ITإيطالية إجبارية

T=FG+ALLألمانية إجبارية

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

آداب

70
71
55
54
24
78
59
29
34
59
68
78
50
48
30
25
14
50
32
21
36
48
54
105
22
35
53
23
73
59
60
45
23
84
45
38
26
68
39
99
44
19
19
20
16
19
16
29
19
16
22
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50106
51106
10107

10108

10118
30118
10119

10120

11120

40120
10121
11121
10122
11122

40122
70122
10123
11123
30123
40123
80123
10124
11124
30124
40124
80124
10125

10138

10139

30147

10148
20148
21148
30148
40148
50148

61148

80148

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار
كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة تونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة تونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار
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
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

المعهد العالى لمهن التراث بتونس بجامعة تونس

المعهد العالي للحضارة اإلسالمية   بتونس ب جامعة الزيتونة

المعهد العالي ألصول  الدين بتونس ب جامعة الزيتونة

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة المنستير

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بزغوان بجامعة تونس

المعهد العالي للغات بنابل بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة المنستير
كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بتوزر بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة جندوبة

اللغة واآلداب  والحضارة األلمانية 

اللغة واآلداب  والحضارة األلمانية 

اللغة واآلداب  والحضارة الروسية

اللغة واآلداب  والحضارة الصينية

األنتروبولوجيا  اإلجتماعية  والثقافية

األنتروبولوجيا  اإلجتماعية  والثقافية

لغة اإلشارات 

الديموغرافيا
  علم اجتماع الثقافة والعائلة واإلتصال 

  علم اجتماع العمل والتنمية والبيئة
علم اجتماع الثقافة والعائلة واإلتصال 

  علم اجتماع العمل والتنمية والبيئة
  الشغل والتنمية والبيئة

علم اإلجتماع  

علم النفس

علم النفس

الفـلــسـفـة

تاريخ الفلسفة و الفلسفة العامة
  االتيقا  و الفلسفة السياسية

الفـلــسـفـة

الفـلــسـفـة

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الجغرافيا

الجغرافيا

الجغرافيا

الجغرافيا

الجغرافيا

الفنون القديمة و الوسيطة
  فنون حديثة و معاصرة

حضارة إسالمية 
  أصول الدين

  الفقه و أصوله
  القرآن و الحديث
الشريعة و القانون

  الحضارة اإلسالمية  
  القرآن و الحديث

  أصول الدين
ترجمة

مهن الوساطة الثقافية

اإلدارة  و اإلقتصاد 

اإلدارة  و التصرف

اإلدارة  و التصرف

فرنسية األعمال 

اإلدارة  و اإلقتصاد 
  اإلتصال  

  المهن الثقافية
اإلدارة  و اإلقتصاد 

  اإلتصال  
  المهن الثقافية

اإلدارة  و اإلقتصاد 
  اإلتصال  

اإلجازة  األساسية  في اللغة واآلداب  والحضارة األلمانية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اللغة واآلداب  و الحضارة الروسية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اللغة واآلداب  و الحضارة الصينية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في األنتروبولوجيا  اإلجتماعية  والثقافية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في لغة اإلشارات 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في عـلــم االجتماع 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية   في علم النـفـــس
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الفـلســفــة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في التاريخ
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الجغرافيا
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في تاريخ الفن
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في العلوم ااإلسالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في العلوم الشرعية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الترجمة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الفرنسية
  3 سنوات(أمد)

T=FG+ALLألمانية إجبارية

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

F+T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

آداب

16
17
17

14

43
15
8

30

32

35
16
13
37
47

34
35
35
49
59
38
29
31
43
37
34
26
23

59

118

24

26
35
24
39
19
34

38

26
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81148

11149
12149
13149
20149
21149
31149
32149
40149
50149
51149
71149
80149
81149
82149
10150

10153

10154
11154
70154
10155
20155
30155
31155
50155

10156
30156
10161
11161
12161
30161

40161
50161

70162

11163
40163

60163

10164

10167
70167
10168
11168
30168
40168

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بالكاف بجامعة جندوبة

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بتونس بجامعة تونس
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بزغوان بجامعة تونس

المعهد العالي للغات بنابل بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة المنستير

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية 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  بسبيطلة بجامعة القيروان
المعهد العالي للغات التطبيقية و االعالمية   بباجة بجامعة جندوبة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بالكاف بجامعة جندوبة
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة جندوبة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بتونس بجامعة تونس

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة منوبة
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار
كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار
المعهد العالي للغات بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير
المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة المنستير

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالى لمهن التراث بتونس بجامعة تونس
كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد العالي للحضارة اإلسالمية   بتونس ب جامعة الزيتونة
المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة بجامعة سوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس بجامعة قابس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان بجامعة القيروان

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة تونس
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  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

اإلتصال  

اإلتصال 

اإلنقليزية  و العالقات  الدولية

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

 أنقليزية اإلتصال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

تدريس اللغة األنقليزية  في التعليم األساسي 

سياحة و تراث

اإلسبانية 

تجارة دولية

تجارة دولية

تجارة دولية

اإلقتصاد  و التصرف

تجارة دولية

السياحة و التراث

تجارة دولية
  اإلقتصاد  و التصرف

تجارة دولية

تجارة دولية

حفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها

حفظ اللوحات على القماش و ترميمها

حفظ الوثائق و ترميمها

المحافظة على العقارات و ترميمها(الصخور
المنحوتة,الفسيفساء,المساحات المزوقة)

حفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها

تهيئة الحجارة ومشتقاتها في الجنوب الشرقي من البالد 
التونسية

مناهج وتقنيات علم اآلثار 

العمل التنموي والمشاريع الصغرى

التنمية المحلية و العمل المستقل
  الوساطة و الخدمة اإلجتماعية 

علم اجتماع المؤسسة
  تنمية الموارد البشرية للمؤسسة

علم النفس الحركي

اآلثار 

التصرف في التراث األثري  و تنميته

التهيئة الترابية

الجغرافيا

جغرافية التهيئة و المحيط

الخرائطية

اإلجازة  التطبيقية في الفرنسية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلنقليزية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تدريس اللغة االنقليزية  في التعليم
األساسي 

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الروسية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلسبانية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإليطالية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في األلمانية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في حفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في مناهج و تقنيات علم اآلثار 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في عـلــم االجتماع 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علم النفس الحركي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في  اآلثار 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الجـغــرافـيا
  3 سنوات(أمد)

F+T=FG

T=FG+ANG

T=FG+ANG

T=FG

T=FG+ESPإسبانية إجبارية

T=FG+ITإيطالية إجبارية

T=FG+ALLألمانية إجبارية

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

آداب

31

22
17
19
26
14
30
21
25
20
25
33
48
17
19
19

14

19
22
25
22
16
22
24
14

22
27
20
18
18
15

18
15

45

30
27

39

10

37
35
7
7
4
6
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10169

10170
30170
40170
10171

80172

70173

11190

11191

11192

10198

10199

10202

20202

30202

40202

50202

51202

70202
10207

11207

30207

40207

50207

60207

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة تونس

المعهد العالى لمهن التراث بتونس بجامعة تونس
كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة بجامعة سوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالى لمهن التراث بتونس بجامعة تونس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بالكاف بجامعة جندوبة

المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين بجامعة القيروان

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة منوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة منوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد التحضيري للدراسات األدبية  والعلوم  اإلنسانية  بتونس بجامعة
تونس

المعهد التحضيري للدراسات األدبية  والعلوم  اإلنسانية  بتونس بجامعة
تونس

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 و الحرف بالقصرين بجامعة القيروان
المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم بجامعة منوبة

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 والحرف بسيدي بوزيد بجامعة القيروان

التاريخ والتقنيات السمعية البصرية

التراث الطبيعي

مهن التراث

مهن التراث

تثمين التراث الثقافي

التراث والتقنيات السمعية البصرية

الزخرفة التراثية وتقنياتها

مرحلة تحضيرية آداب ولغات - إختصاص عربية

مرحلة تحضيرية آداب ولغات - إختصاص فرنسية

مرحلة تحضيرية آداب ولغات - إختصاص إنقليزية

مرحلة تحضيرية لغات و آداب(فرنسية-عربية-إنقليزية)

مرحلة تحضيرية علوم إنسانية(تاريخ-جغرافيا-فلسفة)

 رسم
  خزف
   نحت
  حفر

  التصوير الفوتوغرافي
خزف

   نحت
  حفر

  رسم زيتي
 رسم

  خزف
   نحت
  حفر

   فنون وسائطية
 رسم

  خزف
   نحت
  حفر
  نسيج
خزف

   نحت
  رسم زيتي

خزف
   نحت
  نسيج

  التصوير الفوتوغرافي
خزف

الصورة: إشهار خطي
  الفضاء: هندسة  داخلية

  المنتوج: االبتكار  الصناعي
الصورة: إشهار خطي ،إشهار سمعي بصري

  الفضاء : الهندسة الداخلية ، السينوغرافيا
  المنتوج : ابتكار حرفي ، ابتكار صناعي ، أثاث ،

تعليب
الصورة: إشهار خطي

  الفضاء: هندسة  داخلية
  المنتوج: االبتكار  الصناعي

الصورة: إشهار خطي
  الفضاء: هندسة  داخلية

  المنتوج: االبتكار  الصناعي
الصورة: إشهار خطي

  الفضاء: هندسة  داخلية
الفضاء: هندسة  داخلية

  المنتوج: االبتكار  الصناعي

اإلجازة  التطبيقية في التاريخ والتقنيات السمعية البصرية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التراث
  3 سنوات(أمد)

اإلجازةالتطبيقية  في التراث الثقافي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التراث والتقنيات السمعية البصرية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الزخرفة التراثية وتقنياتها
  3 سنوات(أمد)

مرحلة تحضيرية آداب ولغات - إختصاص عربية
  سنتان

مرحلة تحضيرية آداب ولغات - إختصاص فرنسية
  سنتان

مرحلة تحضيرية آداب ولغات - إختصاص إنقليزية
  سنتان

مرحلة تحضيرية لغات و آداب(فرنسية-عربية-إنقليزية)
  سنتان

مرحلة تحضيرية علوم إنسانية(تاريخ-جغرافيا-فلسفة)
  سنتان

اإلجازة  األساسية  في الفنون التشكيلية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في التصميم
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

F+T=FG+(AR+ANG)/3سن أقل من 20 سنة في غرة سبتمبر

F+T=FG+(AR+ANG)/3سن أقل من 20 سنة في غرة سبتمبر

F+T=FG+(AR+ANG)/3سن أقل من 20 سنة في غرة سبتمبر

سن أقل من 20 سنة في غرة سبتمبر

سن أقل من 20 سنة في غرة سبتمبر

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

آداب

14

50
27
34
43

17

20

23

23

23

81

56

22

35

17

25

16

10

6
19

25

11

36

14

11
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10220

10241

20241

30241

31241

32241

40241

50241

51241

60241

61241

70241

71241

80241

20249

30249
40249

50249

51249

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار  بجامعة منوبة

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 بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين بجامعة قابس

المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد بجامعة القيروان

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 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

علوم اإلعالم   واالتصال 

الصورة : اإلشهار  الخطي
  الفضاء: الهندسة الداخلية

   المنتوج : ابتكار صناعي 
الصورة : اإلشهار  الخطي

    الصورة : إشهار سمعي بصري
  الفضاء: الهندسة الداخلية
   المنتوج :إبتكار حرفي

  تصميم الفضاء
الصورة : اإلشهار  الخطي

    الصورة : إشهار سمعي بصري
  الفضاء: الهندسة الداخلية
   المنتوج :إبتكار حرفي

   المنتوج : ابتكار صناعي 
المنتوج: التصميم على األقمشة 

  المنتوج: التصميم وتنفيذ المالبس 
  المنتوج: مكمالت  الموضة

الصورة : اإلشهار  الخطي
  الفضاء: الهندسة الداخلية
   المنتوج :إبتكار حرفي

   المنتوج : ابتكار صناعي 
  المنتوج : مصوغ

  الصورة : إشهار سمعي بصري
   المنتوج : أثاث

  المنوج: اإلكساء 
  الصورة : إشهار سمعي بصري

  الفضاء: الهندسة الداخلية
  الصورة : إشهار سمعي بصري

  الفضاء: الهندسة الداخلية
   المنتوج :إبتكار حرفي

  المنتوج : مصوغ
الصورة : اإلشهار  الخطي

    الصورة : إشهار سمعي بصري
  الفضاء: الهندسة الداخلية
   الفضاء :  السينوغرافيا 

   المنتوج :إبتكار حرفي
   المنتوج : ابتكار صناعي 

   المنتوج : تعليب 
   المنتوج : أثاث

الصورة : اإلشهار  الخطي
  الفضاء: الهندسة الداخلية
   المنتوج :إبتكار حرفي

   المنتوج : أثاث
  المنتوج : مصوغ

الصورة : اإلشهار  الخطي
  الفضاء: الهندسة الداخلية
   المنتوج :إبتكار حرفي

   المنتوج : ابتكار صناعي 
   المنتوج : أثاث

  المنتوج : مصوغ
  الصورة : الرسوم المتحركة

  الصورة: رسم إباني وشريط مصور
الفضاء: الهندسة الداخلية
   المنتوج :إبتكار حرفي

   المنتوج : أثاث
  المنتوج : تصميم صناعي

  المنتوج : لف وتعليب
  الصورة : اشهار خطي

الصورة : اإلشهار  الخطي
  الفضاء: الهندسة الداخلية
   المنتوج :إبتكار حرفي

  المنتوج : مصوغ
خزف
  نسج

  بلور 
  التصوير الفوتوغرافي

التصوير الفوتوغرافي

التصوير الفوتوغرافي
  فسيفساء

خزف
  فوتوغرافيا

خزف
  نسج

اإلجازة  األساسية  في علوم اإلعالم   واالتصال 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التصميم
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الفنون التشكيلية
  3 سنوات(أمد)

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

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

آداب

42

25

15

11

21

38

19

14

25

18

14

17

15

18

10

7
20

6

15
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70249

80249

10260

10265

10301

11301

30301

40301

50301
70301

80301

10341

11341

30341

40341

50341

70341

80341
10345

10355

10361

10363

30440
70440
10441

80442

10443

10451

10453

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة بجامعة جندوبة

المعهد العالي ألصول  الدين بتونس ب جامعة الزيتونة

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة بجامعة منوبة

كلية الحقوق والعلوم السياسية  بتونس بجامعة تونس المنار

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة بجامعة سوسة

كلية الحقوق بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية  بالقيروان بجامعة القيروان

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة

كلية الحقوق والعلوم السياسية  بتونس بجامعة تونس المنار

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة بجامعة سوسة

كلية الحقوق بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية  بالقيروان بجامعة القيروان

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة
المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للتوثيق بتونس بجامعة منوبة

المعهد العالي للتوثيق بتونس بجامعة منوبة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بسبيطلة بجامعة القيروان

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي بجامعة تونس

المعهد العالي للموسيقى و المسرح بالكاف بجامعة جندوبة

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي بجامعة تونس

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف بجامعة  قرطاج

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف بجامعة  قرطاج

خزف
  نسج

  بلور 
  فسيفساء

خزف
  نحت

فنون التراث اإلسالمي  
  الملتيمديا المطبقة على الفنون اإلسالمية  

إدارة التصوير 
   التركيب 
   الصوت
قانون عام

  قانون خاص
قانون عام

  قانون خاص
قانون عام

  قانون خاص
قانون عام

  قانون خاص
قانون عام

قانون عام
  قانون خاص

قانون عام
  قانون خاص

المنازعات اإلدارية  والجبائية
  قانون المؤسسة واألعمال 

  قانون الشؤون العقارية
القانون الجبائي

  قانون التجارة الدولية
  النزاعات اإلدارية  والجبائية
المنازعات اإلدارية  والجبائية

  جباية المؤسسة
  قانون الموارد البشرية

  قانون خاص
المنازعات اإلدارية  والجبائية

  قانون المؤسسة واألعمال 
  جباية المؤسسة

  قانون الشؤون العقارية
قانون المؤسسة واألعمال 

  جباية المؤسسة
المنازعات اإلدارية  والجبائية

  قانون المؤسسة واألعمال 
  جباية المؤسسة

  قانون الشؤون العقارية
  قانون التجارة الدولية

قانون المؤسسة واألعمال 

القانون اإلجتماعي 

تنمية اجتماعية
  إحاطة ودفاع اجتماعي

علوم المعلومات

التوثيق وعلوم المكتبات و األرشيف 

التنشيط السياحي

تنشيط سياحي وارشاد سياحي

التنشيط الشبابي
  التنشيط الثقافي

التنشيط السيحي و الثقافي

الوساطة  وتقنيات التنشيط الثقافي

تقنيات السياحة

الفندقة

اإلجازة  التطبيقية في الفنون التشكيلية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في فنون التراث اإلسالمي  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في السينما والسمعي البصري
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في القانون
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في القانون
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في القانون االجتماعي 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الخدمة االجتماعية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم المعلومات
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التوثيق و علوم المكتبات و األرشيف 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التنشيط السياحي 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التنشيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التنشيط السياحي و الثقافي
  3 سنوات(أمد)

إلجازة  األساسية  في الوساطة وتقنيات التنشيط الثقافي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التنمية و اإلدارة  السياحية
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

F+T=FG

F+T=FG

T=FGتربية بدنية إجبارية

T=FGتربية بدنية إجبارية

T=FGتربية بدنية إجبارية

T=FGتربية بدنية إجبارية

2/(F+ANG)+T=FG

2/(F+ANG)+T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

آداب

11

8

13

15

87

83

165

152

32
48

105

53

36

165

93

52

57

47
27

21

13

54

16
26
50

22

45

14

14
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10470

10471

20477
30477
50477
60477
80477
81477
10548

10611

10612

10622

10742

10745

30752

40758

10797
11797
30797
31797
40797
41797
50797
51797
80797
81797

المعهد  العالي إلطارات  الطفولة بقرطاج درمش بجامعة  قرطاج

المعهد  العالي إلطارات  الطفولة بقرطاج درمش بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بزغوان بجامعة تونس
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة جندوبة
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بالكاف بجامعة جندوبة
المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار  بجامعة منوبة

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار  بجامعة منوبة

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة بجامعة منوبة

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير بجامعة المنستير

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس بجامعة تونس المنار
المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف بجامعة جندوبة
المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف بجامعة جندوبة

تربية الطفل

المرافقة التربوية للطفل

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

تنمية محلية
  رعاية وإدماج

  التدخل مع األسرة  والطفولة
الصحافة 

إتصال

تواصل تعددي الوسائط

حفظ صحة الوسط
  السالمة  المهنية

تقويـم النطـق

صـنـع بدائل األسـنـان 

العالجات  العامة للمسنين

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

اإلجازة  التطبيقية في اإلدارة  و تكنولوجيات الفندقة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في تربية الطفل
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في المرافقة التربوية للطفل
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم التربية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التدخل االجتماعي 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الصحافة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في االتصال 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في فنون الملتميديا 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في حفظ الصحة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تقويـم النطـق
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في صـنـع بدائل األسـنـان 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية  في العالجات  العامة للمسنين
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم التمريض
  3 سنوات(أمد)

2/(F+ANG)+T=FG

T=FG

T=FG

T=FG+(AR+FR)/2السن القصوى 21 سنة في غرة أكتوبر

T=FG

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

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

T=FG

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية(+)

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية(+)

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية(+)

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية(+)

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

آداب

26

50

120
150
120
150
120
105
21

37

37

4

11

11

4

8

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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10165
60165

10168
11168
30168
40168
10203

10244

30246

10260

10261
20261
30261
31261
32261
40261

50261
51261
61261
70261
80261
82261
10265

10311
11311
13311
20311
30311
40311
50311
60311
80311
10312

11312

12312

20312

30312

31312

32312

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

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
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد العالي  لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للموسيقى بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي ألصول  الدين بتونس ب جامعة الزيتونة

المعهد العالي لالعالمية   بجامعة تونس المنار
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر بجامعة  قرطاج

المعهد العالي لالعالمية   و تقنيات االتصال  بحمام سوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية بجامعة المنستير
المعهد العالي لالعالمية   و الملتميديا بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي لإلعالمية   و الملتيميديا بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي لإلعالمية   بالكاف بجامعة جندوبة
المعهد العالي للغات التطبيقية و االعالمية   بباجة بجامعة جندوبة

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لإلقتصاد  الرقمي بمنوبة بجامعة منوبة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة بجامعة منوبة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

كلية العلوم اإلقتصادية   والتصرف بسوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة

الجغرفة الرقمية واألرض  والمحيط

مخاطر وبيئة 
  موارد جيولوجية 

  رسم خرائط وتهيئة
التهيئة الترابية

الجغرافيا

جغرافية التهيئة و المحيط

الخرائطية

الهندسة المعمارية 

التعمير العملياتي

تقنيات إلتقاط الصوت

فنون التراث اإلسالمي  
  الملتيمديا المطبقة على الفنون اإلسالمية  

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

تكنولوجيات الملتميديا والواب

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

تكنولوجيات الملتميديا والواب
   تكنولوجيات اإلعالمية   والملتميديا

تكنولوجيات الملتميديا والواب

تكنولوجيات الملتميديا والواب

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

التكنولوجيا الرقمية للصوت والصورة

تكنولوجيات الملتميديا والواب

تكنولوجيات الملتميديا والواب

إدارة التصوير 
   التركيب 
   الصوت

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  التصرف

إعالمية  التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

  اإلقتصاد  الكمي
النقد والمالية والبنك

  االقتصاد  اإلداري  والصناعي
  اإلقتصاد  الكمي

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

  اإلقتصاد  الكمي
النقد والمالية والبنك
  اإلقتصاد  الكمي

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  اإلداري  والصناعي

  اإلقتصاد  الكمي
النقد والمالية والبنك

  االقتصاد  والمالية الدولية
  اإلقتصاد  الكمي

االقتصاد  والمالية الدولية
  اإلقتصاد  الكمي

اإلجازة  التطبيقية في الجغرفة الرقمية واألرض  والمحيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الجـغــرافـيا
  3 سنوات(أمد)

الهندسة المعمارية 
  6 سنوات

اإلجازة  التطبيقية في اإلنشاء  والتعمير
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تقنيات التقاط الصوت
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في فنون التراث اإلسالمي  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في السينما والسمعي البصري
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في إعالمية  التـصـرف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في االقتصاد 
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات

6
9

5
5
3
4

89

32

8

2

6
8

10
6

11
18

8
10
6
6

14
5

15

11
15
9

25
13
26
20
18
14
10

8

11

20

35

24

9
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33312
40312

41312
42312
43312

50312

60312
80312

40313

10318

11318

12318

13318

14318

15318

16318
20318

21318
30318

31318

32318

33318

34318

40318

41318

42318

المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي الدارة  االعمال  بصفاقس بجامعة صفاقس
معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة بجامعة قفصة
كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس

المعهد  العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة بجامعة منوبة

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للتجارة و المحاسبة ببنزرت بجامعة  قرطاج
كلية العلوم اإلقتصادية   والتصرف بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة

معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي الدارة  االعمال  بصفاقس بجامعة صفاقس

معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس بجامعة صفاقس

االقتصاد  والمالية الدولية

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

  االقتصاد  اإلداري  والصناعي
اإلقتصاد  الكمي

اإلقتصاد  الكمي

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

  اإلقتصاد  الكمي
النقد والمالية والبنك

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

اإلقتصاد  والمالية اإلسالمية  

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  المحاسبة

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  الدراسات العليا التجارية

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  المحاسبة

  التصرف في الموارد البشرية
إدارة األعمال  

  التسويق 
  المالية 

  المحاسبة
إدارة األعمال  

  المحاسبة
  التصرف في الموارد البشرية

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
إدارة األعمال  

التسويق 
  المالية 

  المحاسبة
المالية 

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  المحاسبة

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  المحاسبة

المالية 
  المحاسبة

  الدراسات التجارية العليا
إدارة األعمال  

  المالية 
التصرف الجبائي

  المالية 
  المحاسبة

التصرف في اإلنتاج  
   التصرف الكمي
  إدارة األعمال  

  التسويق 
  المالية 

  المحاسبة
التصرف الجبائي
  إدارة األعمال  

  المالية 
  المحاسبة
التسويق 
  المالية 

اإلجازة  األساسية  في االقتصاد 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في االقتصاد  والمالية اإلسالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في التصرف
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات

13
17

11
11
11

13

11
20

20

11

32

18

10

29

16

3
25

6
40

12

12

35

14

29

14

22
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43318

50318

60318

70318

80318

10360

10366

11366

12366

13366

14366

15366

16366
20366

21366

30366

31366

32366

33366

34366

40366

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 العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت  بتونس باإلدارة  العامة
للدراسات  التكنولوجية  

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج بجامعة  قرطاج

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة بجامعة منوبة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد  العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للتجارة و المحاسبة ببنزرت بجامعة  قرطاج

المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة

معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لمهن  الموضة بالمنستير بجامعة المنستير

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

التسويق 
  المالية 

  المحاسبة
  التصرف في الموارد البشرية

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  المحاسبة

اإلنتاج  واللوجستيك
  إدارة األعمال  

  المالية 
  المحاسبة

إدارة األعمال  
  المالية 
التسويق 
  المالية 

  المحاسبة
التصرف في تكنولوجيات المعلومات واالتصال 

تكنولوجيات المعلومات
  المحاسبة

المالية : الهندسة المالية واألسواق 
  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

  إدارة األعمال  : التصرف في المؤسسات المصدرة
  التسويق : التسويق عبر الواب

إدارة األعمال  : التصرف الفندقي والسياحي 
   المالية : التصرف في المؤسسات المالية 

  التسويق : البيع والمفاوضة التجارية
  التصرف في اإلنتاج 

  البنوك والمؤسسات المالية
إدارة األعمال  :التصرف في المؤسسات الصغرى

والمتوسطة
  المحاسبة: التصرف المحاسبي

  التسويق
  مالية

المحاسبة: التصرف المحاسبي
  المالية: التقنيات المالية

  التصرف في الموارد البشرية
إدارة األعمال  :التصرف في المؤسسات الصغرى

والمتوسطة
  التصرف في الموارد البشرية

   إدارة األعمال:  التصرف في المنظمات اإلجتماعية  و
الصحية

التصرف المحاسبي

المحاسبة : تنظيم المحاسبة والمراقبة المالية
  إدارة األعمال  : التصرف الفندقي والسياحي 

  التصرف في الموارد البشرية
 التسويق: تجارة التوزيع وتقنيات البيع 

  المحاسبة: التصرف المحاسبي
المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية
  التسويق : االتصال  اإلشهاري  

  إدارة األعمال  : التصرف السياحي
  المالية : الهندسة المالية واألسواق 

التصرف في الجودة
  إدارة األعمال  : التصرف في المشاريع

  المحاسبة: التصرف المحاسبي
  التسويق: تقنيات التسويق

إدارة األعمال  في قطاع النسيج والموضة : التصرف
الصناعي في النسيج والموضة

  إدارة األعمال  في قطاع النسيج والموضة : التصرف
التجاري في النسيج والموضة

التصرف المحاسبي
  تقنيات البيع و التوزيع

المالية : الهندسة المالية واألسواق 
  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

  إدارة األعمال  :التصرف في المؤسسات الصغرى
والمتوسطة

  المحاسبة: التصرف المحاسبي
  التسويق : التصرف في الصادرات
  المالية : الهندسة المالية واألسواق 

  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية
  التصرف في الموارد البشرية

  البنوك والمؤسسات المالية

اإلجازة  األساسية  في التصرف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التصرف في تكنولوجيات المعلومات
واالتصال 

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التصرف
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات

22

16

12

12

20

15

9

12

12

6

8

2

5
13

4

9

7

5

11

8

19
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41366

42366

43366

44366

50366

60366

70366

80366

10377

10386
11386
12386
13386

20386

30386
31386

32386

40386

42386
50386

70386
80386

10391

11391

20391

21391

22391

30391

31391

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس بجامعة صفاقس

معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي الدارة  االعمال  بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي 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 العالي لألعمال  بتونس بجامعة تونس

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس
المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة بجامعة منوبة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية بجامعة المنستير
كلية العلوم اإلقتصادية   والتصرف بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لإلعالمية   و التصرف بالقيروان بجامعة القيروان
كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

إدارة األعمال 
  البنوك والمؤسسات المالية

  المحاسبة
المحاسبة: التصرف المحاسبي

  البنوك والمؤسسات المالية
المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية

  إدارة األعمال  : التصرف في المؤسسات المصدرة
  التسويق : البيع والمفاوضة التجارية

التصرف في الجودة
  التصرف في االنتاج  : التصرف في التزويد 

  التصرف في االنتاج  : التصرف في اإلنتاج  بمساعدة
الحاسوب

إدارة األعمال  : التصرف في المؤسسات
  المحاسبة

المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية
  المحاسبة: التصرف المحاسبي

  المالية اإلسالمية  
  التسويق: تقنيات التسويق

المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية
  المالية الصغرى

  المحاسبة
إدارة األعمال  : التصرف في المؤسسات

  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية
باكالوريوس أعمال

التجارة : تقنيات التجارة الدولية

التجارة : تقنيات التجارة الدولية

التجارة : تقنيات التجارة الدولية

تأمين، بنك، مالية : التقنيات البنكية والمالية
  تأمين، بنك، مالية : هندسة المخاطر في المالية والتأمين

والبنك
  التجارة : تقنيات التجارة الدولية

تأمين، بنك، مالية : التأمين والبنك والمالية
  التجارة : تقنيات التجارة الدولية

تأمين، بنك، مالية

تأمين، بنك، مالية : تقنيات مالية وتأمين
  التجارة : عالقات  تجارية دولية

اقتصاد النقل واللوجستية : تخطيط النقل والتنمية الجهوية
  اقتصاد النقل واللوجستية : النقل البحري والتصرف في

الموانئ
  اقتصاد النقل واللوجستية : النقل والتجارة الدولية

تأمين، بنك، مالية : البنوك والتأمين
  تأمين، بنك، مالية : الهندسة االقتصادية  والمالية

  التجارة : تقنيات التجارة الدولية
اقتصاد النقل واللوجستية : نظم النقل واللوجستيك

تأمين، بنك، مالية : هندسة المعلومات االقتصادية 
واالحصاء 

تأمين، بنك، مالية : البنوك والتأمين

تأمين، بنك، مالية : تقنيات التأمين
  تأمين، بنك، مالية : هندسة المخاطر في المالية والتأمين

والبنك
  التجارة : تقنيات التجارة الدولية

التصرف في االنتاج  
  إدارة التجارة الدولية

  النقل واللوجستيك الدولي 
  التصرف المحاسبي والمالي

التصرف في االنتاج  
  النقل واللوجستيك الدولي 

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التصرف في االنتاج  

  التصرف المحاسبي والمالي
   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

  التصرف الفندقي والسياحي
النقل واللوجستيك الدولي 

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التصرف في االنتاج  

  التصرف المحاسبي والمالي
التصرف المحاسبي والمالي

  التصرف الفندقي والسياحي
إدارة التجارة الدولية

  التصرف المحاسبي والمالي

اإلجازة  التطبيقية في التصرف
  3 سنوات(أمد)

باكالوريوس أعمال
  4 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في االقتصاد 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في إدارة األعمال 
  3 سنوات(أمد)

T=FG

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

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات

9

10

9

4

10

7

4

5

100

6
8
5
5

10

9
15

5

18

4
7

3
6

4

8

5

6

5

3

4
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40391

50391

51391

52391

53391

54391

60391

70391

71391

80391

81391

82391

10392

11392
30392

31392

40392

80392

10393

40395

20477
30477
50477
60477
80477
81477
10501
20501
30501
40501
50501
60501
10502
11502
20502
40502
60502

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس 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  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 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 العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هالل  باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بزغوان بجامعة تونس
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة جندوبة
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بالكاف بجامعة جندوبة

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير
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
المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية بجامعة  قرطاج

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة القيروان

التصرف في االنتاج  
  إدارة التجارة الدولية

  النقل واللوجستيك الدولي 
  التصرف المحاسبي والمالي

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التصرف في االنتاج  

  التصرف المحاسبي والمالي
 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

  التصرف الفندقي والسياحي
 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

  التصرف الفندقي والسياحي
التصرف في االنتاج  

  التصرف المحاسبي والمالي
   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

التصرف في االنتاج  
  التصرف المحاسبي والمالي

التصرف في االنتاج  
  النقل واللوجستيك الدولي 

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التصرف في االنتاج  

  التصرف المحاسبي والمالي
   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

التصرف المحاسبي والمالي
   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

التصرف في االنتاج  
  التصرف المحاسبي والمالي

التصرف في االنتاج  
  التصرف المحاسبي والمالي

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
  التصرف الفندقي والسياحي
التصرف المحاسبي والمالي

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
تقنيات البيع 

  اإلتصال  اإلشهاري 
 التسويق واالتصال 

تقنيات البيع 

تقنيات البيع 

تقنيات البيع 
  اإلتصال  اإلشهاري 

تقنيات البيع 

المالية اإلسالمية  

التصرف في اإلنتاج  الصناعي

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

الكيمياء

الكيمياء

الكيمياء

الكيمياء

الكيمياء

الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

اإلجازة  التطبيقية في إدارة األعمال 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التسويق
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في المالية اإلسالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في التصرف في النظم الصناعية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم التربية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الكيمياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الفيزياء -الكيمياء
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG+(AR+FR)/2السن القصوى 21 سنة في غرة أكتوبر

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات

6

5

7

7

5

7

3

8

7

4

7

6

3

4
4

3

3

2

2

14

60
75
60
75
60
53
8
8

12
8

20
12
8
6

11
6

12
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10503

20503

30503
31503
40503
50503
60503
10507

20507

30507

31507
32507
40507

50507
60507

61507
70507
10508
11508
50508
60508
10509

11509
12509
20509
30509
40509
50509
60509

10510

20510

50510

60510

40511

40512
50512
61512
10513
20513
40513
50513
60513
30519

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
المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس بجامعة قابس
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة القيروان
المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان بجامعة القيروان
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت بجامعة منوبة
كلية العلوم بقابس بجامعة قابس
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت بجامعة منوبة

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير بجامعة المنستير

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 بقابس بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية العلوم بقابس بجامعة قابس

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 بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس بجامعة قابس
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

فيزياء عامة
  ميكانيك

الفيزياء العامة
  ميكانيك الموائع

الفيزياء

الفيزياء

الفيزياء

الفيزياء

الفيزياء

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات

الرياضيات والتطبيقات

 بيولوجيا تحليلية وجودة

 بيولوجيا تحليلية وجودة

 بيولوجيا تحليلية وجودة

 بيولوجيا تحليلية وجودة

بيولوجيا خلوية وجزيئية
  بيولوجيا المجموعات واألنظمة 

هندسة األحياء  و المحيط

بيولوجيا المجموعات واألنظمة 

بيولوجيا خلوية وجزيئية

بيولوجيا خلوية وجزيئية

بيولوجيا خلوية وجزيئية

بيولوجيا خلوية وجزيئية

بيولوجيا خلوية وجزيئية
  بيولوجيا المجموعات واألنظمة 

 الموارد المعدنية والطاقة
  جيولوجيا األحواض  الرسوبية

  رسم الخرائط, التهيئة و المحيط
 الموارد المعدنية والطاقة

  رسم الخرائط, التهيئة و المحيط
األحواض  الرسوبية

   الموارد المعدنية والطاقة
 الموارد المعدنية والطاقة

  جيولوجيا األحواض  الرسوبية
  موارد الماء و التربة

موارد مائية
  علوم األرض 

  المحيط الساحلي والبحري
علوم الحياة و المحيط

علوم الحياة و المحيط

علوم الحياة و المحيط

علوم الحياة و األرض 

علوم الحياة و األرض 

علوم الحياة و األرض 

علوم الحياة و األرض 

علوم الحياة و األرض 

مرحلة تحضيرية مندمجة (علمية)

اإلجازة  األساسية  في الفيزياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الرياضيات
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في البيولوجيا التحليلية  والتجريبية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم األحياء 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم األرض 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم األرض  والكون
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم الحياة و المحيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم الحياة و األرض 
  3 سنوات(أمد)

مرحلة تحضيرية مندمجة (علمية)
  5 سنوات

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات

20

14

19
11
10
17
15
58

35

47

31
49
35

48
68

47
47
4
3
4
6
6

4
3
4
6
4
4
6

3

4

6

4

3

3
4
7
4
2
3
4
4

34
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10520

10521

10522
11522
12522
13522
20522
21522
30522
31522
32522
33522
40522
41522
50522
60522
70522
10523
11523
12523
13523

20523
30523
31523
32523
33523
34523
40523
41523
50523
51523
52523
60523
61523
70523
71523
80523
11525
30525
31525
50525
70525
71525
30530
50530
60530
72530
40544

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس بجامعة تونس
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار بجامعة تونس المنار

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل بجامعة  قرطاج
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت بجامعة  قرطاج

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير بجامعة المنستير
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية بجامعة المنستير

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس بجامعة صفاقس

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

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد العالي لالعالمية   بجامعة تونس المنار
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصال  ببرج السدرية بجامعة

قرطاج
كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير
المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية بجامعة المنستير
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

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 لإلعالمية   بالكاف بجامعة جندوبة
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين بجامعة القيروان
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بجامعة صفاقس

مرحلة تحضيرية مندمجة: رياضيات- فيزياء و إعالمـيـة  

مرحلة تحضيرية مندمجة: كـيـمـيـاء -  بـيـولوجيا تطبيقية

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة علـمـيــة  (رياضيات فيزياء)

مـرحاـة تحضيـريـة علـمـيــة  (رياضيات فيزياء)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة علـمـيــة  (رياضيات فيزياء)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

علوم اإلعالمية  

إعالمية  وملتميديا

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

إعالمية  وملتميديا

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

إعالمية  وملتميديا

علوم اإلعالمية  

اإللكترونيك  والكهرو تقنية واآللية 

اإللكترونيك 

اإللكترونيك 

اآللية 

اآللية 

آلية وإعالمية  صناعية

التصميم

التصميم

المواد و أساليب اإلنتاج 

التصميم

التغذية و الهندسة الغذائية

مرحلة تحضيرية مندمجة: رياضيات- فيزياء و إعالمـيـة  
  5 سنوات

مرحلة تحضيرية مندمجة: كـيـمـيـاء -  بـيـولوجيا تطبيقية 
  5 سنوات

مرحلة تحضيرية علمية
  سنتان

اإلجازة  األساسية  في علوم اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الهندسة الميكانيكية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم التغذية
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات

183

36

287
151
50
50
157
102
189
58
70
59
154
140
104
77
42
10
28
12
38

16
21
24
13
12
7

14
35
23
26
19
23
32
35
18
42
8
9
5
8
9
7
2
3
3
2
4
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10545

10546

11546

20546
30546

31546
40546

41546
50546
80546

20551
30551
31551
32551
40551

41551
40552

10566

11566

20566

21566

22566

23566

30566

31566

40566

50566

51566

52566

53566

60566

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت بجامعة منوبة

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس بجامعة تونس المنار

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية بجامعة المنستير
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة بجامعة جندوبة

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية بجامعة المنستير
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

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  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة باإلدارة  العامة للدراسات 

اإلنتاج  البيوطبي
  التشخيص البيوطبي

  الهندسة الخلوية
صحة و سالمة  غذائية ومحيط

  البيتكنولوجيا المطبقة في القطاع الصيدلي
مراقبة و إستغالل  الكائنات الدقيقة

  إدارة نظم الجودة لمنتجات الكروم
  مراقبة جودة األغذية  وحفظ الصحة

  بيوتكنولوجيا نباتية
مراقبة جودة األغذية  وحفظ الصحة

التحليل والتشخيص البيولوجي
  مراقبة جودة األغذية  وحفظ الصحة

  بيوتكنولوجيا بحرية وتربية الكائنات المائية
مراقبة جودة األغذية  وحفظ الصحة

مراقبة و إستغالل  الكائنات الدقيقة
  التحليل والتشخيص البيولوجي

  مراقبة جودة المواد الغذائية
  بيوتكنولوجيا نباتية

مراقبة جودة األغذية  وحفظ الصحة

مراقبة جودة األغذية  وحفظ الصحة

بيتوتكنولوجيا حيوانية
  بيوتكنولوجيا نباتية

 المواد

 األدواتية   والقياسات الفيزيائية

فيزياء المواد

 المواد

األدواتية  للطاقة
  األدواتية  لإللكترونيك 

األدواتية  للطاقة

الرياضيات المالية

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
تطوير أنظمة المعلومات

  األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

الملتيميديا وتطوير الواب
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

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  
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات

اإلجازة  التطبيقية في البيوتكنولوجيا الطبية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في البيوتكنولوجيا
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الفيزياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الرياضيات
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تكنولوجيا اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات

10

11

15

5
8

10
9

6
18
20

10
16
25
10
19

9
37

10

10

6

7

8

10

8

9

10

13

14

7

15

9
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61566

62566

70566

71566

80566

81566

82566

83566

10568

11568

20568

30568
40568

50568

51568

60568

61568

80568

10570

20570

22570

30570

31570

32570

33570
40570

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 العالي للدراسات التكنولوجية بباجة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي  لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  

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 بسليانة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة 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 للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  

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  
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
تطوير أنظمة المعلومات

  األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

الملتيميديا وتطوير الواب
  تطوير أنظمة المعلومات

  األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
البناء

  األشغال  العمومية
  قيادة الحضائر

المياه والبيئة
  اإلنشاءات  المعدنية
  الدراسات المعمارية
  الجسور والطرقات

  البناءات الذكية
  التصرف ومتابعة مشاريع البناء

البناء
  األشغال  العمومية

  قيادة الحضائر
  التوبوغرافيا والجغرفة الرقمية

ميكانيك المواد و الهياكل

البناء
  األشغال  العمومية

التوبوغرافيا
  البناء

  األشغال  العمومية
األشغال  العمومية

  بناءات وتجهيزات تقنية
البناء

  األشغال  العمومية
  قيادة الحضائر

البناء
  األشغال  العمومية

  التوبوغرافيا والجغرفة الرقمية
البناء

  األشغال  العمومية
صناعة البالستيك 

  البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  الميكاترونيك
  الطاقية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  الطاقية
البناء والصناعة الميكانيكية

  الصيانة الصناعية
صناعة البالستيك 

  البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

تصميم وتصنيع

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

اإلجازة  التطبيقية في تكنولوجيا اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة المدنية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات

15

17

10

14

15

6

7

8

5

5

3

2
6

4

2

5

5

5

5

3

3

5

3

5

2
4
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50570

51570

52570

53570

54570

55570
60570

61570

62570

70570

71570

72570
80570

81570

82570

83570

10571

20571

21571

30571

31571

50571

51571

52571

60571

61571

62571

70571

71571

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس 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 بتطاوين باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للمنظومات الصناعية 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  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان بجامعة القيروان
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 العالي للدراسات التكنولوجية بباجة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة 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  

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية
  البناءات الحديدية
الصيانة الصناعية

  الميكاترونيك
البناء والصناعة الميكانيكية

  الصيانة الصناعية
الصيانة الصناعية

  الطاقية
الصيانة الصناعية

الهياكل المعدنية  و التعدين

البناء والصناعة الميكانيكية
  الطاقية

الصيانة الصناعية
  الميكاترونيك

  الطاقية
الصيانة الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

الميكانـيـك واإلنتاجية  واإلعالمية   الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  البناء المعدني
البناء والصناعة الميكانيكية

  الصيانة الصناعية
البناء والصناعة الميكانيكية

  الصيانة الصناعية
  تكنولوجيات الخشب

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  الميكاترونيك
  تكنولوجيات الخشب

الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
  صيانة المنظومات الكهربائية
  السالمة  والمراقبة الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  الصناعي

  الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
  السالمة  والمراقبة الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  الصناعي

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  الصناعي

  الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  الصناعي

  الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة الكهـربـائـيــة
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات

3

6

5

8

4

2
4

5

7

5

4

2
5

4

4

3

5

3

3

4

5

2

5

7

4

7

5

5

4
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80571

81571

82571

83571

20572

10573

20573
21573
30573
31573

32573
33573
50573

60573
70573

30574

40575

50576

10578

11579
13579

20579
30579
40579
41579

42579
50579

70579
30580

30582

10585
11585

20585
30585
50585
51585
60585
10586

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت  بتونس باإلدارة  العامة
للدراسات  التكنولوجية  

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

المعهد العالي لالعالمية   و تقنيات االتصال  بحمام سوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية بجامعة المنستير

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة القيروان
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين بجامعة القيروان

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هالل  باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس
المدرسة العليا لإلقتصاد  الرقمي بمنوبة بجامعة منوبة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج
المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي الدارة  االعمال  بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لإلعالمية   و التصرف بالقيروان بجامعة القيروان
المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لالعالمية   بجامعة تونس المنار
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصال  ببرج السدرية بجامعة

قرطاج
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لإلعالمية   و الملتيميديا بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصال  ببرج السدرية بجامعة

قرطاج

الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
  صيانة المنظومات الكهربائية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  صيانة المنظومات الكهربائية
الكهروميكانيك البحري

شبكات وخدمات االتصاالت  
  سالمة  الشبكات

شبكات واتصاالت 

األنظمة  المحمولة و االتصاالت  

تكنولوجيات االتصاالت  

اإللكترونيك  واالتصاالت  
  اإلعالمية   واإللكترونيك 

اإلعالمية   واإللكترونيك 

تكنولوجيا االلكترونيك  واالتصاالت  

شبكات وخدمات االتصاالت  
  نظم االتصال  وتقنيات النفاذ

تكنولوجيا االلكترونيك  واالتصاالت  

اإلتصاالت  
  علوم و تكنولوجيات المعلومات

صناعات النسيج
  صناعات المالبس 
   صناعات التجويد

تقنيات اللف

الكهرباء الصناعية

إعالمية  القرار

اإلعالمية   إلدارة  األعمال 

تكنولوجيات نظم المعلومات
  التجارة اإللكترونية 

التجارة اإللكترونية 

تقنيات أنظمة المعلومات

التجارة اإللكترونية 

اإلعالمية   إلدارة  األعمال 
  الخدمات عبر الواب

اإلعالمية   المطبقة في التصرف الصناعي

التجارة اإللكترونية 
  تقنيات أنظمة المعلومات

الخدمات عبر الواب

صيانة أنظمة النقل
  األنظمة  اللوجيستية والنقل 

اقتصاد وتخطيط النقل
  تكنولوجيا وهندسة النقل

  علوم اللوجستية 
النظم المحمولة

النظم المحمولة
  األنظمة  واآللية 

صيانة النظم اإلعالمية  

النظم واألوتوماتيزمات 

نظم االتصال  والملتميديا الصناعية

النظم المحمولة

صيانة النظم اإلعالمية  

إعالمية  شبكات و إتصاالت 

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة الكهـربـائـيــة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسة البحرية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم وتكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت  

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في هندسة النسيج
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تقنيات اللف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسة الكهربائية(حركية)
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في إعالمية  القرار
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في إعالمية  التصرف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تكنولوجيات النقل واللوجيستية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم النقل واللوجستية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلعالمية   الصناعية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلعالمية   شبكات و إتصاالت 

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات

3

2

2

3

2

48

16
11
19
17

11
10
26

25
15

22

3

2

8

17
13

22
14
20
25

10
20

9
23

9

9
23

13
6

14
14
9

18
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10587
20587
30587
31587
41587
50587
60587
70587
71587
80587
10595
20595

30595

40595

51595
50596
60596
20597

21597

22597

30597

40597

50597

51597

60597

20598

21598

10600

11600

12600

20600
40600
50600

80600
10603
20603
30603
31603
60603

30605

المعهد العالي لالعالمية   بجامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية بجامعة المنستير
المعهد العالي لالعالمية   و تقنيات االتصال  بحمام سوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية العلوم 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 لإلعالمية   بالكاف بجامعة جندوبة

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هالل  باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس 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  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية 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
المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة بجامعة جندوبة
المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية بجامعة  قرطاج

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

إدارة الشبكات والخدمات

تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت  

إدارة الشبكات والخدمات

تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية  

تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت  

إدارة الشبكات والخدمات

تكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصاالت  

تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية  

تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت  

تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية  

الكيمياء الدقيقة

الكيمياء الدقيقة
  الكيمياء الصناعية

كيمياء المواد البالستيكية 
  تحليل ومعالجة المياه

  الكيمياء الدقيقة
  التحليل الفيزيوكيميائي

مواد التجميل والروائح والعطورات
  المواد البالستيكية 

  معالجة المعادن ومراقبتها
  الخزف والبلور

الكيمياء الصناعية واألساليب 

هندسة األساليب 

هندسة األساليب 

األساليب  الغذائية

األساليب  الغذائية
  األساليب  الكيميائية

األساليب  الغذائية

األساليب  الكيميائية

األساليب  الكيميائية
  أساليب الصناعات الغذائية

األساليب  الكيميائية

األساليب  الغذائية

األساليب  الغذائية

أساليب الصناعات الغذائية

أساليب الصناعات الغذائية

التراث الطبيعي و السياحة البيئية
  التصرف في الموارد البيولوجية وتثمينها

التصرف في الموارد البيولوجية وتثمينها
  معالجة النفايات و تثمينها

معالجة النفايات و تثمينها
  تكنولوجيا المحيط

المراقبة البيولوجية في األوساط  المائية

معالجة النفايات و تثمينها

التصرف في الموارد البيولوجية وتثمينها
  تكنولوجيا المحيط

التصرف في الموارد البيولوجية وتثمينها

الطاقية والبيئة

الطاقية

التدفئة والتكييف

الطاقية

الطاقية
  صيانة األنظمة  الطاقية 
  الطاقة المتجددة والمحيط

  إستكشاف و إستغالل  الحقول النفطية
 إلكترونيك وإعالمية 

اإلجازة  التطبيقية في الشبكات اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الكيمياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في هندسة األساليب 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في هندسة األساليب 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في هندسة األساليب(حركية) 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في حماية المحيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الطاقية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم وتكنولوجيات المعلومات

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات

8
6

16
13
10
7
8
8
9

19
8
6

9

8

7
5

15
9

13

14

14

19

18

12

9

5

5

7

14

4

4
6

11

9
5
3
3
3
9

32
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40605
50605
51605
60605
70605
10606

50615

50616

10620

10622

20629
21629

30629

31629
40629

41629

50629

51629
60629
70629
30671
40671
50671
51671

60671
61671
70671
30672

40672
10700
30700
31700
40700
30701

30702

30739

10740
30740
40740

المدرسة الوطنية لإللكترونيك  واإلتصاالت   بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي لإلعالمية   و الملتيميديا بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين بجامعة القيروان
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصال  ببرج السدرية بجامعة

قرطاج

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه  بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه  بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية بجامعة  قرطاج

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة بجامعة منوبة

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
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 بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان بجامعة القيروان
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للمنظومات الصناعية 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 بالقصرين بجامعة القيروان
المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية الطب بتونس بجامعة تونس المنار
كلية الطب بالمنستير بجامعة المنستير

كلية الطب بسوسة بجامعة سوسة
كلية الطب بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية الصيدلة بالمنستير بجامعة المنستير

كلية طب األسنان  بالمنستير بجامعة المنستير

المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة بجامعة سوسة

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

اإللكترونيك  و اإلتصاالت  

اإللكترونيك  و اإلتصاالت  

اإللكترونيك  و اإلتصاالت  

اإللكترونيك  و اإلتصاالت  

 إلكترونيك وإعالمية 

إعالمية  و إتصاالت 

تثمين الموارد المائية

التنقيب

فيزياء و كيمياء البيئة

تواصل تعددي الوسائط

أنظمة إلكترونية

إلكترونيك السيارات
  آلية وأنظمة صناعية

  إلكترونيك األنظمة  الصناعية
كهروتقنية وإلكترونيك صناعي

  اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  اإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية
  اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية   

اإللكترونيك  الصناعي
  التحكم في األساليب  الصناعية

اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية

آلية وأنظمة صناعية

التطبيقية في اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية 

ميكاترونيك صناعية

الصيانة الصناعية

الصيانة الصناعية

ميكانيك و إنتاجية
  ميكانيك و إلكترونيك األنظمة  اآللية 

صيانة اآلالت   الثقيلة

الصيانة الصناعية

ميكاترونيك صناعية

لوجستية التوزيع
  اللوجستية الصناعية

  لوجستية العمليات الدولية
اللوجستية الصناعية

الـطــب

الـطــب

الـطــب

الـطــب

الـصـيــــدلــــة

طـــب األسـنـــان 

مبحث وتدريم القدم

التبنيج واإلنعاش 

التبنيج واإلنعاش 

التبنيج واإلنعاش 

اإلجازة  األساسية  في علوم وتكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت  

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اإلعالمية   و اإلتصاالت  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم وتقنيات المياه
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تقنيات التنقيب
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في فيزياء وكيمياء البيئة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في فنون الملتميديا 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإللكتروميكانيك 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسة اللوجستية
  3 سنوات(أمد)

الـطــب
  7 سنوات

الـصـيــــدلــــة
  6 سنوات

طـــب األسـنـــان 
  6 سنوات

اإلجازة  التطبيقية في مبحث وتدريم القدم
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الـتـبـنـيـج واإلنعاش 
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات

12
17
14
13
16
20

10

10

5

14

5
11

5

11
8

14

16

7
8

14
5

14
14
7

8
12
10
15

19
134
68
68
73
66

66

7

9
7
8
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10741
30741
40741
10742

10743

30743
40743

10745

40749

10750
30750
40750
30752

10753

10754
30754
40758

10759

40759

30760

10797
11797
30797
31797
40797
41797
50797
51797
80797
81797
10799
30799
40799
10832

11832
12832
20832
40832
41832
50832
50833

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة بجامعة سوسة

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير بجامعة المنستير

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة بجامعة سوسة

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس بجامعة تونس المنار
المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف بجامعة جندوبة
المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف بجامعة جندوبة

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالى للدراسات التحضيرية في البيولوجيا و الجولوجيا بسكرة
بجامعة  قرطاج

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس بجامعة تونس المنار
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت بجامعة  قرطاج

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه  بقابس بجامعة قابس

التصوير الطبي والمداواة باألشعة 

التصوير الطبي والمداواة باألشعة 

التصوير الطبي والمداواة باألشعة 

حفظ صحة الوسط
  السالمة  المهنية

مورفولوجيا الخاليا 
  التحاليل البيولوجية والبيوكميائية

التحاليل البيولوجية

التحاليل البيولوجية
  مورفولوجيا الخاليا 

تقويـم النطـق

 نظاراتي

األدواتية  الجراحية

األدواتية  الجراحية

األدواتية  الجراحية

صـنـع بدائل األسـنـان 

تركيب و إستعمال آلة سمع

الرعـايـة الصحية لألطفال 

الرعـايـة الصحية لألطفال 

العالجات  العامة للمسنين

إعالمية  طبية
  األنظمة  اإللكترونية  المحمولة

  التصوير الطبي
  األدواتية  البيوطبية

التصوير البيوطبي
  اآلالت   البيوطبية

الرعاية اإلستعجالية  الصحية

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

التولـيــد

التولـيــد

التولـيــد

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا

الموائد المائية

اإلجازة  التطبيقية في التصوير الطبي والمداواة باألشعة 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في حفظ الصحة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في البيولوجيا الطبية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تقويـم النطـق
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اختصاص نظاراتي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في األدواتية  الجراحية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في صـنـع بدائل األسـنـان 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تركيب و إستعمال آلة سمع
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الرعـايـة الصحية لألطفال 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية  في العالجات  العامة للمسنين
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسة البيوطبية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في  الرعاية الصحية اإلستعجالية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم التمريض
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الـتــولـيـــد
  3 سنوات(أمد)

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا 
  سنتان

اإلجازة  األساسية  في علوم المياه

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية(+)

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية(+)

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات

11
9
9
7

11

10
9

4

7

11
7
9
4

7

3
3
8

5

4

3

10
10
8
8

10
10
7
7

10
10
4
4
4

18

6
4
5

11
10
6
8
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50834

10840

20841
40841

80844

30845

20846

40847

60848

30853

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه  بقابس بجامعة قابس

المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس بجامعة  قرطاج

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا للفالحة  بالكاف بجامعة جندوبة

المعهد العالي للعلوم الفالحية  بشط مريم بجامعة سوسة

المعهد العالي للصيد البحري و تربية األحياء  المائية ببنزرت بجامعة
قرطاج

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم الفالحية  بشط مريم بجامعة سوسة

الماء والمحيط

الصناعات واألساليب  الغذائية

جيولوجيا الخزانات

جيولوجيا المحيط
  موارد جيولوجية

  جيولوجيا الخزانات
تقنيات اإلنتاج  الفالحي 

البستنة

الصيد البحري وتربية األحياء  المائية
  التبريد و تثمين المنتوجات المائية

أشغال مائية
  أشغال عامة

  المواد اإلنشائية  و المقاطع
الصناعات الغذائية 

تهيئة الفضاءات

اإلجازة  األساسية  في الماء والمحيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الصناعات واألساليب  الغذائية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الموارد الجيولوجية والمحيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تقنيات اإلنتاج  الفالحي  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في البـسـتـنة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تكنولوجيا الصيد البحري وتربية األحياء 
المائية

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في جيولوجيا األشغال  الكبرى
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الصناعات الغذائية والتغذية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تهيئة الفضاءات
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات

9

4

5
6

10

6

16

6

7

12
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10119

10121
11121
10164

10165
60165

10168
11168
30168
40168
10203

30246

10260

10261
20261
30261
31261
32261
40261

50261
51261
61261
70261
80261
82261
10265

10311
11311
13311
20311
30311
40311
50311
60311
80311
10312

11312

12312

20312

30312

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة تونس
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة تونس

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

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
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للموسيقى بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي ألصول  الدين بتونس ب جامعة الزيتونة

المعهد العالي لالعالمية   بجامعة تونس المنار
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر بجامعة  قرطاج

المعهد العالي لالعالمية   و تقنيات االتصال  بحمام سوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية بجامعة المنستير
المعهد العالي لالعالمية   و الملتميديا بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي لإلعالمية   و الملتيميديا بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي لإلعالمية   بالكاف بجامعة جندوبة
المعهد العالي للغات التطبيقية و االعالمية   بباجة بجامعة جندوبة

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لإلقتصاد  الرقمي بمنوبة بجامعة منوبة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة بجامعة منوبة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

كلية العلوم اإلقتصادية   والتصرف بسوسة بجامعة سوسة

لغة اإلشارات 

علم النفس

علم النفس

علم النفس الحركي

الجغرفة الرقمية واألرض  والمحيط

مخاطر وبيئة 
  موارد جيولوجية 

  رسم خرائط وتهيئة
التهيئة الترابية

الجغرافيا

جغرافية التهيئة و المحيط

الخرائطية

الهندسة المعمارية 

تقنيات إلتقاط الصوت

فنون التراث اإلسالمي  
  الملتيمديا المطبقة على الفنون اإلسالمية  

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

تكنولوجيات الملتميديا والواب

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

تكنولوجيات الملتميديا والواب
   تكنولوجيات اإلعالمية   والملتميديا

تكنولوجيات الملتميديا والواب

تكنولوجيات الملتميديا والواب

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

التكنولوجيا الرقمية للصوت والصورة

تكنولوجيات الملتميديا والواب

تكنولوجيات الملتميديا والواب

إدارة التصوير 
   التركيب 
   الصوت

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  التصرف

إعالمية  التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

  اإلقتصاد  الكمي
النقد والمالية والبنك

  االقتصاد  اإلداري  والصناعي
  اإلقتصاد  الكمي

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

  اإلقتصاد  الكمي
النقد والمالية والبنك
  اإلقتصاد  الكمي

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  اإلداري  والصناعي

اإلجازة  التطبيقية في لغة اإلشارات 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية   في علم النـفـــس
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علم النفس الحركي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الجغرفة الرقمية واألرض  والمحيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الجـغــرافـيا
  3 سنوات(أمد)

الهندسة المعمارية 
  6 سنوات

اإلجازة  التطبيقية في تقنيات التقاط الصوت
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في فنون التراث اإلسالمي  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في السينما والسمعي البصري
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في إعالمية  التـصـرف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في االقتصاد 
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم تجريبية

12

23
20
10

4
5

2
2
2
2

80

8

2

10
14
16
10
19
30

13
16
11
11
24
8
7

11
15
9

25
13
26
20
18
14
10

8

11

20

35
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31312

32312

33312
40312

41312
42312
43312

50312

60312
80312

40313

10318

11318

12318

13318

14318

15318

16318
20318

21318
30318

31318

32318

33318

34318

40318

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي الدارة  االعمال  بصفاقس بجامعة صفاقس
معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة بجامعة قفصة
كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس

المعهد  العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة بجامعة منوبة

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للتجارة و المحاسبة ببنزرت بجامعة  قرطاج
كلية العلوم اإلقتصادية   والتصرف بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة

معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

  اإلقتصاد  الكمي
االقتصاد  والمالية الدولية

  اإلقتصاد  الكمي
االقتصاد  والمالية الدولية

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

  االقتصاد  اإلداري  والصناعي
اإلقتصاد  الكمي

اإلقتصاد  الكمي

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

  اإلقتصاد  الكمي
النقد والمالية والبنك

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

اإلقتصاد  والمالية اإلسالمية  

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  المحاسبة

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  الدراسات العليا التجارية

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  المحاسبة

  التصرف في الموارد البشرية
إدارة األعمال  

  التسويق 
  المالية 

  المحاسبة
إدارة األعمال  

  المحاسبة
  التصرف في الموارد البشرية

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
إدارة األعمال  

التسويق 
  المالية 

  المحاسبة
المالية 

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  المحاسبة

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  المحاسبة

المالية 
  المحاسبة

  الدراسات التجارية العليا
إدارة األعمال  

  المالية 
التصرف الجبائي

  المالية 
  المحاسبة

التصرف في اإلنتاج  
   التصرف الكمي
  إدارة األعمال  

  التسويق 
  المالية 

  المحاسبة

اإلجازة  األساسية  في االقتصاد 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في االقتصاد  والمالية اإلسالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في التصرف
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم تجريبية

24

9

13
17

11
11
11

13

11
20

25

11

35

20

11

31

18

4
27

6
44

13

12

38

15

31
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41318

42318

43318

50318

60318

70318

80318

10360

10366

11366

12366

13366

14366

15366

16366
20366

21366

30366

31366

32366

33366

34366

المعهد العالي الدارة  االعمال  بصفاقس بجامعة صفاقس

معهد الدراسات التجارية العليا 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 العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت  بتونس باإلدارة  العامة
للدراسات  التكنولوجية  

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج بجامعة  قرطاج

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة بجامعة منوبة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد  العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للتجارة و المحاسبة ببنزرت بجامعة  قرطاج

المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة

معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لمهن  الموضة بالمنستير بجامعة المنستير

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة بجامعة سوسة

التصرف الجبائي
  إدارة األعمال  

  المالية 
  المحاسبة
التسويق 
  المالية 

  المحاسبة
  الدراسات التجارية العليا

  التصرف في الموارد البشرية
التسويق 
  المالية 

  المحاسبة
  التصرف في الموارد البشرية

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  المحاسبة

اإلنتاج  واللوجستيك
  إدارة األعمال  

  المالية 
  المحاسبة

إدارة األعمال  
  المالية 
التسويق 
  المالية 

  المحاسبة
التصرف في تكنولوجيات المعلومات واالتصال 

تكنولوجيات المعلومات
  المحاسبة

المالية : الهندسة المالية واألسواق 
  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

  إدارة األعمال  : التصرف في المؤسسات المصدرة
  التسويق : التسويق عبر الواب

إدارة األعمال  : التصرف الفندقي والسياحي 
   المالية : التصرف في المؤسسات المالية 

  التسويق : البيع والمفاوضة التجارية
  التصرف في اإلنتاج 

  البنوك والمؤسسات المالية
إدارة األعمال  :التصرف في المؤسسات الصغرى

والمتوسطة
  المحاسبة: التصرف المحاسبي

  التسويق
  مالية

المحاسبة: التصرف المحاسبي
  المالية: التقنيات المالية

  التصرف في الموارد البشرية
إدارة األعمال  :التصرف في المؤسسات الصغرى

والمتوسطة
  التصرف في الموارد البشرية

   إدارة األعمال:  التصرف في المنظمات اإلجتماعية  و
الصحية

التصرف المحاسبي

المحاسبة : تنظيم المحاسبة والمراقبة المالية
  إدارة األعمال  : التصرف الفندقي والسياحي 

  التصرف في الموارد البشرية
 التسويق: تجارة التوزيع وتقنيات البيع 

  المحاسبة: التصرف المحاسبي
المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية
  التسويق : االتصال  اإلشهاري  

  إدارة األعمال  : التصرف السياحي
  المالية : الهندسة المالية واألسواق 

التصرف في الجودة
  إدارة األعمال  : التصرف في المشاريع

  المحاسبة: التصرف المحاسبي
  التسويق: تقنيات التسويق

إدارة األعمال  في قطاع النسيج والموضة : التصرف
الصناعي في النسيج والموضة

  إدارة األعمال  في قطاع النسيج والموضة : التصرف
التجاري في النسيج والموضة

التصرف المحاسبي
  تقنيات البيع و التوزيع

المالية : الهندسة المالية واألسواق 

اإلجازة  األساسية  في التصرف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التصرف في تكنولوجيات المعلومات
واالتصال 

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التصرف
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم تجريبية

15

23

23

18

13

14

21

15

9

12

12

6

8

2

5
13

4

9

7

5

11

8
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40366

41366

42366

43366

44366

50366

60366

70366

80366

20372

10377

10386
11386
12386
13386

20386

30386
31386

32386

40386

42386
50386

70386
80386

10391

11391

20391

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس بجامعة صفاقس

معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي الدارة  االعمال  بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي 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

المدرسة العليا للفالحة  بمقرن بجامعة  قرطاج

المعهد العالي لألعمال  بتونس بجامعة تونس

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس
المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة بجامعة منوبة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية بجامعة المنستير
كلية العلوم اإلقتصادية   والتصرف بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لإلعالمية   و التصرف بالقيروان بجامعة القيروان
كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

  التسويق : التصرف في الصادرات
  المالية : الهندسة المالية واألسواق 

  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية
  التصرف في الموارد البشرية

  البنوك والمؤسسات المالية
إدارة األعمال 

  البنوك والمؤسسات المالية
  المحاسبة

المحاسبة: التصرف المحاسبي
  البنوك والمؤسسات المالية

المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية
  إدارة األعمال  : التصرف في المؤسسات المصدرة

  التسويق : البيع والمفاوضة التجارية
التصرف في الجودة

  التصرف في االنتاج  : التصرف في التزويد 
  التصرف في االنتاج  : التصرف في اإلنتاج  بمساعدة

الحاسوب
إدارة األعمال  : التصرف في المؤسسات

  المحاسبة
المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية

  المحاسبة: التصرف المحاسبي
  المالية اإلسالمية  

  التسويق: تقنيات التسويق
المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية

  المالية الصغرى
  المحاسبة

إدارة األعمال  : التصرف في المؤسسات
  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

التصرف في المؤسسات الفالحية 

باكالوريوس أعمال

التجارة : تقنيات التجارة الدولية

التجارة : تقنيات التجارة الدولية

التجارة : تقنيات التجارة الدولية

تأمين، بنك، مالية : التقنيات البنكية والمالية
  تأمين، بنك، مالية : هندسة المخاطر في المالية والتأمين

والبنك
  التجارة : تقنيات التجارة الدولية

تأمين، بنك، مالية : التأمين والبنك والمالية
  التجارة : تقنيات التجارة الدولية

تأمين، بنك، مالية

تأمين، بنك، مالية : تقنيات مالية وتأمين
  التجارة : عالقات  تجارية دولية

اقتصاد النقل واللوجستية : تخطيط النقل والتنمية الجهوية
  اقتصاد النقل واللوجستية : النقل البحري والتصرف في

الموانئ
  اقتصاد النقل واللوجستية : النقل والتجارة الدولية

تأمين، بنك، مالية : البنوك والتأمين
  تأمين، بنك، مالية : الهندسة االقتصادية  والمالية

  التجارة : تقنيات التجارة الدولية
اقتصاد النقل واللوجستية : نظم النقل واللوجستيك

تأمين، بنك، مالية : هندسة المعلومات االقتصادية 
واالحصاء 

تأمين، بنك، مالية : البنوك والتأمين

تأمين، بنك، مالية : تقنيات التأمين
  تأمين، بنك، مالية : هندسة المخاطر في المالية والتأمين

والبنك
  التجارة : تقنيات التجارة الدولية

التصرف في االنتاج  
  إدارة التجارة الدولية

  النقل واللوجستيك الدولي 
  التصرف المحاسبي والمالي

التصرف في االنتاج  
  النقل واللوجستيك الدولي 

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التصرف في االنتاج  

  التصرف المحاسبي والمالي
   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

  التصرف الفندقي والسياحي

اإلجازة  التطبيقية في التصرف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التصرف في المؤسسات الفالحية 
  3 سنوات(أمد)

باكالوريوس أعمال
  4 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في االقتصاد 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في إدارة األعمال 
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

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

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم تجريبية

19

9

10

9

4

10

7

4

5

12

60

6
7
4
4

9

8
13

4

15

4
6

2
5

5

12

8
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21391

22391

30391

31391

40391

50391

51391

52391

53391

54391

60391

70391

71391

80391

81391

82391

10392

11392
30392

31392

40392

80392

10393

40395

20477
30477
50477
60477
80477
81477
10501
20501
30501
40501
50501

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس 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  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 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 العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هالل  باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بزغوان بجامعة تونس
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة جندوبة
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بالكاف بجامعة جندوبة

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير
كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس بجامعة قابس

النقل واللوجستيك الدولي 
   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

التصرف في االنتاج  
  التصرف المحاسبي والمالي

التصرف المحاسبي والمالي
  التصرف الفندقي والسياحي

إدارة التجارة الدولية
  التصرف المحاسبي والمالي

التصرف في االنتاج  
  إدارة التجارة الدولية

  النقل واللوجستيك الدولي 
  التصرف المحاسبي والمالي

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التصرف في االنتاج  

  التصرف المحاسبي والمالي
 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

  التصرف الفندقي والسياحي
 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

  التصرف الفندقي والسياحي
التصرف في االنتاج  

  التصرف المحاسبي والمالي
   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

التصرف في االنتاج  
  التصرف المحاسبي والمالي

التصرف في االنتاج  
  النقل واللوجستيك الدولي 

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التصرف في االنتاج  

  التصرف المحاسبي والمالي
   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

التصرف المحاسبي والمالي
   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

التصرف في االنتاج  
  التصرف المحاسبي والمالي

التصرف في االنتاج  
  التصرف المحاسبي والمالي

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
  التصرف الفندقي والسياحي
التصرف المحاسبي والمالي

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
تقنيات البيع 

  اإلتصال  اإلشهاري 
 التسويق واالتصال 

تقنيات البيع 

تقنيات البيع 

تقنيات البيع 
  اإلتصال  اإلشهاري 

تقنيات البيع 

المالية اإلسالمية  

التصرف في اإلنتاج  الصناعي

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

الكيمياء

الكيمياء

الكيمياء

الكيمياء

الكيمياء

اإلجازة  التطبيقية في إدارة األعمال 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التسويق
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في المالية اإلسالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في التصرف في النظم الصناعية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم التربية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الكيمياء
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG+(AR+FR)/2السن القصوى 21 سنة في غرة أكتوبر

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم تجريبية

9

7

4

6

10

7

11

11

7

10

5

11

10

6

10

9

4

7
6

5

4

2

2

8

120
150
120
150
120
105
31
33
47
30
80
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60501

10502
11502
20502
40502
60502
10503

20503

30503
31503
40503
50503
60503
10507

20507

30507

31507
32507
40507

50507
60507

61507
70507
10508
11508
50508
60508
10509

11509
12509
20509
30509
40509
50509
60509

10510

20510

50510

60510

40511

40512
50512
61512

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

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
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
المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس بجامعة قابس
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة القيروان
المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان بجامعة القيروان
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت بجامعة منوبة
كلية العلوم بقابس بجامعة قابس
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت بجامعة منوبة

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير بجامعة المنستير

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 بقابس بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية العلوم بقابس بجامعة قابس

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة القيروان

الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

فيزياء عامة
  ميكانيك

الفيزياء العامة
  ميكانيك الموائع

الفيزياء

الفيزياء

الفيزياء

الفيزياء

الفيزياء

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات

الرياضيات والتطبيقات

 بيولوجيا تحليلية وجودة

 بيولوجيا تحليلية وجودة

 بيولوجيا تحليلية وجودة

 بيولوجيا تحليلية وجودة

بيولوجيا خلوية وجزيئية
  بيولوجيا المجموعات واألنظمة 

هندسة األحياء  و المحيط

بيولوجيا المجموعات واألنظمة 

بيولوجيا خلوية وجزيئية

بيولوجيا خلوية وجزيئية

بيولوجيا خلوية وجزيئية

بيولوجيا خلوية وجزيئية

بيولوجيا خلوية وجزيئية
  بيولوجيا المجموعات واألنظمة 

 الموارد المعدنية والطاقة
  جيولوجيا األحواض  الرسوبية

  رسم الخرائط, التهيئة و المحيط
 الموارد المعدنية والطاقة

  رسم الخرائط, التهيئة و المحيط
األحواض  الرسوبية

   الموارد المعدنية والطاقة
 الموارد المعدنية والطاقة

  جيولوجيا األحواض  الرسوبية
  موارد الماء و التربة

موارد مائية
  علوم األرض 

  المحيط الساحلي والبحري
علوم الحياة و المحيط

علوم الحياة و المحيط

علوم الحياة و المحيط

اإلجازة  األساسية  في الكيمياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الفيزياء -الكيمياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الفيزياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الرياضيات
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في البيولوجيا التحليلية  والتجريبية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم األحياء 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم األرض 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم األرض  والكون
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم الحياة و المحيط
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم تجريبية

46

31
23
42
22
47
58

40

55
33
28
48
43
18

11

15

10
15
11

15
22

15
15
36
30
38
54
50

34
29
38
56
34
32
54

29

38

54

38

26

26
32
66
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10513
20513
40513
50513
60513
30519

10520

10521

10522
11522
12522
13522
20522
21522
30522
31522
32522
33522
40522
41522
50522
60522
70522
10523
11523
12523
13523

20523
30523
31523
32523
33523
34523
40523
41523
50523
51523
52523
60523
61523
70523
71523
80523
11525
30525
31525
50525
70525

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
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس بجامعة تونس
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار بجامعة تونس المنار

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل بجامعة  قرطاج
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت بجامعة  قرطاج

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير بجامعة المنستير
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية بجامعة المنستير

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس بجامعة صفاقس

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

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد العالي لالعالمية   بجامعة تونس المنار
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصال  ببرج السدرية بجامعة

قرطاج
كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير
المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية بجامعة المنستير
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

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 لإلعالمية   بالكاف بجامعة جندوبة
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين بجامعة القيروان

علوم الحياة و األرض 

علوم الحياة و األرض 

علوم الحياة و األرض 

علوم الحياة و األرض 

علوم الحياة و األرض 

مرحلة تحضيرية مندمجة (علمية)

مرحلة تحضيرية مندمجة: رياضيات- فيزياء و إعالمـيـة  

مرحلة تحضيرية مندمجة: كـيـمـيـاء -  بـيـولوجيا تطبيقية

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة علـمـيــة  (رياضيات فيزياء)

مـرحاـة تحضيـريـة علـمـيــة  (رياضيات فيزياء)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة علـمـيــة  (رياضيات فيزياء)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

علوم اإلعالمية  

إعالمية  وملتميديا

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

إعالمية  وملتميديا

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

إعالمية  وملتميديا

علوم اإلعالمية  

اإللكترونيك  والكهرو تقنية واآللية 

اإللكترونيك 

اإللكترونيك 

اآللية 

اآللية 

اإلجازة  األساسية  في علوم الحياة و األرض 
  3 سنوات(أمد)

مرحلة تحضيرية مندمجة (علمية)
  5 سنوات

مرحلة تحضيرية مندمجة: رياضيات- فيزياء و إعالمـيـة  
  5 سنوات

مرحلة تحضيرية مندمجة: كـيـمـيـاء -  بـيـولوجيا تطبيقية 
  5 سنوات

مرحلة تحضيرية علمية
  سنتان

اإلجازة  األساسية  في علوم اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية 
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم تجريبية

36
22
26
38
38
17

67

107

119
63
21
21
65
42
78
24
29
24
64
58
43
32
17
10
28
12
38

16
21
24
13
12
7

14
35
23
26
19
23
32
35
18
42
4
5
2
4
4
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71525

30530
50530
60530
72530
40544

10545

10546

11546

20546
30546

31546
40546

41546
50546
80546

10547

20551
30551
31551
32551
40551

41551
40552

10566

11566

20566

21566

22566

23566

30566

31566

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت بجامعة منوبة

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس بجامعة تونس المنار

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية بجامعة المنستير
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة بجامعة جندوبة

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية بجامعة المنستير
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

آلية وإعالمية  صناعية

التصميم

التصميم

المواد و أساليب اإلنتاج 

التصميم

التغذية و الهندسة الغذائية

اإلنتاج  البيوطبي
  التشخيص البيوطبي

  الهندسة الخلوية
صحة و سالمة  غذائية ومحيط

  البيتكنولوجيا المطبقة في القطاع الصيدلي
مراقبة و إستغالل  الكائنات الدقيقة

  إدارة نظم الجودة لمنتجات الكروم
  مراقبة جودة األغذية  وحفظ الصحة

  بيوتكنولوجيا نباتية
مراقبة جودة األغذية  وحفظ الصحة

التحليل والتشخيص البيولوجي
  مراقبة جودة األغذية  وحفظ الصحة

  بيوتكنولوجيا بحرية وتربية الكائنات المائية
مراقبة جودة األغذية  وحفظ الصحة

مراقبة و إستغالل  الكائنات الدقيقة
  التحليل والتشخيص البيولوجي

  مراقبة جودة المواد الغذائية
  بيوتكنولوجيا نباتية

مراقبة جودة األغذية  وحفظ الصحة

مراقبة جودة األغذية  وحفظ الصحة

بيتوتكنولوجيا حيوانية
  بيوتكنولوجيا نباتية
مكلف بحفظ الصحة

  مكلف بالجودة

 المواد

 األدواتية   والقياسات الفيزيائية

فيزياء المواد

 المواد

األدواتية  للطاقة
  األدواتية  لإللكترونيك 

األدواتية  للطاقة

الرياضيات المالية

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
تطوير أنظمة المعلومات

  األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

الملتيميديا وتطوير الواب
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

اإلجازة  األساسية  في اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الهندسة الميكانيكية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم التغذية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في البيوتكنولوجيا الطبية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في البيوتكنولوجيا
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الصحة والسالمة  المهنية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الفيزياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الرياضيات
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تكنولوجيا اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم تجريبية

3

2
5
7
5

16

41

43

60

19
33

38
37

23
70
80

9

13
21
33
13
25

11
9

26

28

17

19

23

26

21

26
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40566

50566

51566

52566

53566

60566

61566

62566

70566

71566

80566

81566

82566

83566

10568

11568

20568

30568
40568

50568

51568

60568

61568

80568

10570

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  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 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 العالي للدراسات التكنولوجية بباجة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي  لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  

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 بسليانة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

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  
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

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  
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
تطوير أنظمة المعلومات

  األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

الملتيميديا وتطوير الواب
  تطوير أنظمة المعلومات

  األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
البناء

  األشغال  العمومية
  قيادة الحضائر

المياه والبيئة
  اإلنشاءات  المعدنية
  الدراسات المعمارية
  الجسور والطرقات

  البناءات الذكية
  التصرف ومتابعة مشاريع البناء

البناء
  األشغال  العمومية

  قيادة الحضائر
  التوبوغرافيا والجغرفة الرقمية

ميكانيك المواد و الهياكل

البناء
  األشغال  العمومية

التوبوغرافيا
  البناء

  األشغال  العمومية
األشغال  العمومية

  بناءات وتجهيزات تقنية
البناء

  األشغال  العمومية
  قيادة الحضائر

البناء
  األشغال  العمومية

  التوبوغرافيا والجغرفة الرقمية
البناء

  األشغال  العمومية
صناعة البالستيك 

  البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  الميكاترونيك

اإلجازة  التطبيقية في تكنولوجيا اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة المدنية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم تجريبية

28

36

40

19

42

24

41

47

27

40

41

17

18

21

5

5

3

2
6

4

2

5

5

5

5
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20570

22570

30570

31570

32570

33570
40570

50570

51570

52570

53570

54570

55570
60570

61570

62570

70570

71570

72570
80570

81570

82570

83570

10571

20571

21571

30571

31571

50571

51571

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة 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 للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس 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 بتطاوين باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للمنظومات الصناعية 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  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان بجامعة القيروان
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 العالي للدراسات التكنولوجية بباجة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي باإلدارة  العامة للدراسات 

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  الطاقية
البناء والصناعة الميكانيكية

  الصيانة الصناعية
صناعة البالستيك 

  البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

تصميم وتصنيع

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  البناء المعدني
  الطاقية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية
  البناءات الحديدية
الصيانة الصناعية

  الميكاترونيك
البناء والصناعة الميكانيكية

  الصيانة الصناعية
الصيانة الصناعية

  الطاقية
الصيانة الصناعية

الهياكل المعدنية  و التعدين

البناء والصناعة الميكانيكية
  الطاقية

الصيانة الصناعية
  الميكاترونيك

  الطاقية
الصيانة الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

الميكانـيـك واإلنتاجية  واإلعالمية   الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  البناء المعدني
البناء والصناعة الميكانيكية

  الصيانة الصناعية
البناء والصناعة الميكانيكية

  الصيانة الصناعية
  تكنولوجيات الخشب

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  الميكاترونيك
  تكنولوجيات الخشب

الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
  صيانة المنظومات الكهربائية
  السالمة  والمراقبة الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  الصناعي

  الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
  السالمة  والمراقبة الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة الكهـربـائـيــة
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم تجريبية

3

3

5

3

5

2
4

3

6

5

8

4

2
4

5

7

5

4

2
5

4

4

3

5

3

3

4

5

2

5
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52571

60571

61571

62571

70571

71571

80571

81571

82571

83571

20572

10573

20573
21573
30573
31573

32573
33573
50573

60573
70573

30574

40575

50576

10578

11579
13579

20579
30579
40579
41579

42579
50579

70579
30580

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة 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 العالي للدراسات التكنولوجية بباجة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت  بتونس باإلدارة  العامة
للدراسات  التكنولوجية  

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

المعهد العالي لالعالمية   و تقنيات االتصال  بحمام سوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية بجامعة المنستير

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة القيروان
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين بجامعة القيروان

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هالل  باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس
المدرسة العليا لإلقتصاد  الرقمي بمنوبة بجامعة منوبة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج
المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي الدارة  االعمال  بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لإلعالمية   و التصرف بالقيروان بجامعة القيروان
المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة بجامعة سوسة

اإللكترونيك  الصناعي
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  الصناعي

  الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  الصناعي

  الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
  صيانة المنظومات الكهربائية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  صيانة المنظومات الكهربائية
الكهروميكانيك البحري

شبكات وخدمات االتصاالت  
  سالمة  الشبكات

شبكات واتصاالت 

األنظمة  المحمولة و االتصاالت  

تكنولوجيات االتصاالت  

اإللكترونيك  واالتصاالت  
  اإلعالمية   واإللكترونيك 

اإلعالمية   واإللكترونيك 

تكنولوجيا االلكترونيك  واالتصاالت  

شبكات وخدمات االتصاالت  
  نظم االتصال  وتقنيات النفاذ

تكنولوجيا االلكترونيك  واالتصاالت  

اإلتصاالت  
  علوم و تكنولوجيات المعلومات

صناعات النسيج
  صناعات المالبس 
   صناعات التجويد

تقنيات اللف

الكهرباء الصناعية

إعالمية  القرار

اإلعالمية   إلدارة  األعمال 

تكنولوجيات نظم المعلومات
  التجارة اإللكترونية 

التجارة اإللكترونية 

تقنيات أنظمة المعلومات

التجارة اإللكترونية 

اإلعالمية   إلدارة  األعمال 
  الخدمات عبر الواب

اإلعالمية   المطبقة في التصرف الصناعي

التجارة اإللكترونية 
  تقنيات أنظمة المعلومات

الخدمات عبر الواب

صيانة أنظمة النقل
  األنظمة  اللوجيستية والنقل 

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة الكهـربـائـيــة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسة البحرية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم وتكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت  

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في هندسة النسيج
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تقنيات اللف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسة الكهربائية(حركية)
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في إعالمية  القرار
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في إعالمية  التصرف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تكنولوجيات النقل واللوجيستية
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم تجريبية

7

4

7

5

5

4

3

2

2

3

2

55

19
13
23
20

12
12
30

29
18

29

7

2

14

20
15

25
16
23
29

11
22

10
23
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30582

10585
11585

20585
30585
50585
51585
60585
10586

10587
20587
30587
31587
41587
50587
60587
70587
71587
80587
10595
20595

30595

40595

51595
50596
60596
20597

21597

22597

30597

40597

50597

51597

60597

20598

21598

10600

11600

12600

20600

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لالعالمية   بجامعة تونس المنار
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصال  ببرج السدرية بجامعة

قرطاج
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لإلعالمية   و الملتيميديا بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصال  ببرج السدرية بجامعة

قرطاج

المعهد العالي لالعالمية   بجامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية بجامعة المنستير
المعهد العالي لالعالمية   و تقنيات االتصال  بحمام سوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية العلوم 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 لإلعالمية   بالكاف بجامعة جندوبة

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هالل  باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس 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  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية بجامعة  قرطاج

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

اقتصاد وتخطيط النقل
  تكنولوجيا وهندسة النقل

  علوم اللوجستية 
النظم المحمولة

النظم المحمولة
  األنظمة  واآللية 

صيانة النظم اإلعالمية  

النظم واألوتوماتيزمات 

نظم االتصال  والملتميديا الصناعية

النظم المحمولة

صيانة النظم اإلعالمية  

إعالمية  شبكات و إتصاالت 

إدارة الشبكات والخدمات

تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت  

إدارة الشبكات والخدمات

تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية  

تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت  

إدارة الشبكات والخدمات

تكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصاالت  

تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية  

تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت  

تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية  

الكيمياء الدقيقة

الكيمياء الدقيقة
  الكيمياء الصناعية

كيمياء المواد البالستيكية 
  تحليل ومعالجة المياه

  الكيمياء الدقيقة
  التحليل الفيزيوكيميائي

مواد التجميل والروائح والعطورات
  المواد البالستيكية 

  معالجة المعادن ومراقبتها
  الخزف والبلور

الكيمياء الصناعية واألساليب 

هندسة األساليب 

هندسة األساليب 

األساليب  الغذائية

األساليب  الغذائية
  األساليب  الكيميائية

األساليب  الغذائية

األساليب  الكيميائية

األساليب  الكيميائية
  أساليب الصناعات الغذائية

األساليب  الكيميائية

األساليب  الغذائية

األساليب  الغذائية

أساليب الصناعات الغذائية

أساليب الصناعات الغذائية

التراث الطبيعي و السياحة البيئية
  التصرف في الموارد البيولوجية وتثمينها

التصرف في الموارد البيولوجية وتثمينها
  معالجة النفايات و تثمينها

معالجة النفايات و تثمينها
  تكنولوجيا المحيط

المراقبة البيولوجية في األوساط  المائية

اإلجازة  األساسية  في علوم النقل واللوجستية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلعالمية   الصناعية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلعالمية   شبكات و إتصاالت 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الشبكات اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الكيمياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في هندسة األساليب 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في هندسة األساليب 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في هندسة األساليب(حركية) 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في حماية المحيط
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم تجريبية

19

8
20

11
5

12
12
8

21

8
6

16
13
10
7
8
8
9

19
31
24

35

30

28
19
61
34

51

56

56

76

72

48

38

20

20

33

62

18

20
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40600
50600

80600
10603
20603
30603
31603
60603

30605
40605
50605
51605
60605
70605
10606

50615

50616

10620

10622

20629
21629

30629

31629
40629

41629

50629

51629
60629
70629
30671
40671
50671
51671

60671
61671
70671
30672

40672
10700
30700

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة بجامعة جندوبة
المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية بجامعة  قرطاج

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة الوطنية لإللكترونيك  واإلتصاالت   بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين بجامعة قابس
المعهد العالي لإلعالمية   و الملتيميديا بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين بجامعة القيروان
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصال  ببرج السدرية بجامعة

قرطاج

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه  بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه  بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية بجامعة  قرطاج

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة بجامعة منوبة

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
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 بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان بجامعة القيروان
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للمنظومات الصناعية 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 بالقصرين بجامعة القيروان
المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية الطب بتونس بجامعة تونس المنار
كلية الطب بالمنستير بجامعة المنستير

معالجة النفايات و تثمينها

التصرف في الموارد البيولوجية وتثمينها
  تكنولوجيا المحيط

التصرف في الموارد البيولوجية وتثمينها

الطاقية والبيئة

الطاقية

التدفئة والتكييف

الطاقية

الطاقية
  صيانة األنظمة  الطاقية 
  الطاقة المتجددة والمحيط

  إستكشاف و إستغالل  الحقول النفطية
 إلكترونيك وإعالمية 

اإللكترونيك  و اإلتصاالت  

اإللكترونيك  و اإلتصاالت  

اإللكترونيك  و اإلتصاالت  

اإللكترونيك  و اإلتصاالت  

 إلكترونيك وإعالمية 

إعالمية  و إتصاالت 

تثمين الموارد المائية

التنقيب

فيزياء و كيمياء البيئة

تواصل تعددي الوسائط

أنظمة إلكترونية

إلكترونيك السيارات
  آلية وأنظمة صناعية

  إلكترونيك األنظمة  الصناعية
كهروتقنية وإلكترونيك صناعي

  اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  اإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية
  اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية   

اإللكترونيك  الصناعي
  التحكم في األساليب  الصناعية

اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية

آلية وأنظمة صناعية

التطبيقية في اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية 

ميكاترونيك صناعية

الصيانة الصناعية

الصيانة الصناعية

ميكانيك و إنتاجية
  ميكانيك و إلكترونيك األنظمة  اآللية 

صيانة اآلالت   الثقيلة

الصيانة الصناعية

ميكاترونيك صناعية

لوجستية التوزيع
  اللوجستية الصناعية

  لوجستية العمليات الدولية
اللوجستية الصناعية

الـطــب

الـطــب

اإلجازة  التطبيقية في حماية المحيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الطاقية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم وتكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت  

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اإلعالمية   و اإلتصاالت  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم وتقنيات المياه
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تقنيات التنقيب
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في فيزياء وكيمياء البيئة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في فنون الملتميديا 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإللكتروميكانيك 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسة اللوجستية
  3 سنوات(أمد)

الـطــب
  7 سنوات

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم تجريبية

25
50

41
19
12
12
14
38

32
12
17
14
13
16
20

30

20

18

7

4
8

4

8
6

11

12

5
6

10
4

13
13
6

7
11
9

15

20
249
125
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31700
40700
30701

30702

30739

10740
30740
40740
10741
30741
40741
10742

10743

30743
40743

30744
40744
10745

10747

40749

10750
30750
40750
10751

30752

10753

10754
30754
40758

10759

40759

30760

10797
11797
30797
31797

كلية الطب بسوسة بجامعة سوسة
كلية الطب بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية الصيدلة بالمنستير بجامعة المنستير

كلية طب األسنان  بالمنستير بجامعة المنستير

المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة بجامعة سوسة

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة بجامعة سوسة

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير بجامعة المنستير

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة بجامعة سوسة

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس بجامعة تونس المنار
المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة بجامعة سوسة

الـطــب

الـطــب

الـصـيــــدلــــة

طـــب األسـنـــان 

مبحث وتدريم القدم

التبنيج واإلنعاش 

التبنيج واإلنعاش 

التبنيج واإلنعاش 

التصوير الطبي والمداواة باألشعة 

التصوير الطبي والمداواة باألشعة 

التصوير الطبي والمداواة باألشعة 

حفظ صحة الوسط
  السالمة  المهنية

مورفولوجيا الخاليا 
  التحاليل البيولوجية والبيوكميائية

التحاليل البيولوجية

التحاليل البيولوجية
  مورفولوجيا الخاليا 

المعالجة الطبيعية

المعالجة الطبيعية

تقويـم النطـق

الحمية 
  التغذية التجريبية والتخطيط

  تغذية المجموعات
 نظاراتي

األدواتية  الجراحية

األدواتية  الجراحية

األدواتية  الجراحية

المداواة بالعمل
  الصحة العقلية
  إعادة التأهيل

صـنـع بدائل األسـنـان 

تركيب و إستعمال آلة سمع

الرعـايـة الصحية لألطفال 

الرعـايـة الصحية لألطفال 

العالجات  العامة للمسنين

إعالمية  طبية
  األنظمة  اإللكترونية  المحمولة

  التصوير الطبي
  األدواتية  البيوطبية

التصوير البيوطبي
  اآلالت   البيوطبية

الرعاية اإلستعجالية  الصحية

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

الـطــب
  7 سنوات

الـصـيــــدلــــة
  6 سنوات

طـــب األسـنـــان 
  6 سنوات

اإلجازة  التطبيقية في مبحث وتدريم القدم
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الـتـبـنـيـج واإلنعاش 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التصوير الطبي والمداواة باألشعة 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في حفظ الصحة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في البيولوجيا الطبية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في العالج  الطبيعي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تقويـم النطـق
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التغذية البشرية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اختصاص نظاراتي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في األدواتية  الجراحية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في العالج  الوظيفي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في صـنـع بدائل األسـنـان 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تركيب و إستعمال آلة سمع
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الرعـايـة الصحية لألطفال 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية  في العالجات  العامة للمسنين
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسة البيوطبية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في  الرعاية الصحية اإلستعجالية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم التمريض
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية(+)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية(+)

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم تجريبية

125
135
122

122

14

26
21
24
25
20
21
12

25

23
21

29
27
8

22

8

25
16
21
19

17

16

16
16
8

47

36

17

42
42
35
35
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40797
41797
50797
51797
80797
81797
10799
30799
40799
10832

11832
12832
20832
40832
41832
50832
50833

50834

10840

20841
40841

80843

80844

30845

20846

40847

60848

20849

30853

المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف بجامعة جندوبة
المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف بجامعة جندوبة

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالى للدراسات التحضيرية في البيولوجيا و الجولوجيا بسكرة
بجامعة  قرطاج

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس بجامعة تونس المنار
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت بجامعة  قرطاج

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه  بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه  بقابس بجامعة قابس

المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس بجامعة  قرطاج

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

معهد الغابات والمراعي بطبرقة بجامعة جندوبة

المدرسة العليا للفالحة  بالكاف بجامعة جندوبة

المعهد العالي للعلوم الفالحية  بشط مريم بجامعة سوسة

المعهد العالي للصيد البحري و تربية األحياء  المائية ببنزرت بجامعة
قرطاج

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة القيروان

المدرسة العليا للفالحة  بماطر بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للعلوم الفالحية  بشط مريم بجامعة سوسة

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

التولـيــد

التولـيــد

التولـيــد

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا

الموائد المائية

الماء والمحيط

الصناعات واألساليب  الغذائية

جيولوجيا الخزانات

جيولوجيا المحيط
  موارد جيولوجية

  جيولوجيا الخزانات
علوم وتقنيات الغابات

  السياحة و البيئة
  تثمين الموارد الغابية

تقنيات اإلنتاج  الفالحي 

البستنة

الصيد البحري وتربية األحياء  المائية
  التبريد و تثمين المنتوجات المائية

أشغال مائية
  أشغال عامة

  المواد اإلنشائية  و المقاطع
الصناعات الغذائية 

اإلنتاج  الحيواني والموارد العلفية

تهيئة الفضاءات

اإلجازة  التطبيقية في علوم التمريض
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الـتــولـيـــد
  3 سنوات(أمد)

مرحلة تحضيرية:   بيولوجيا -  جيولوجيا 
  سنتان

اإلجازة  األساسية  في علوم المياه
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الماء والمحيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الصناعات واألساليب  الغذائية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الموارد الجيولوجية والمحيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم وتقنيات الغابات
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تقنيات اإلنتاج  الفالحي  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في البـسـتـنة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تكنولوجيا الصيد البحري وتربية األحياء 
المائية

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في جيولوجيا األشغال  الكبرى
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الصناعات الغذائية والتغذية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلنتاج  الحيواني والموارد العلفيــة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تهيئة الفضاءات
  3 سنوات(أمد)

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية(+)

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية(+)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم تجريبية

42
42
30
30
41
41
22
21
22
162

58
37
49
97
86
54
32

35

36

19
23

50

40

24

64

23

66

45

15
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10102
11102
12102
13102
14102
21102
30102
31102
32102
40102
50102
60102
70102
71102
80102
81102
82102
10118
30118
10120

11120

40120
30147

11149
12149
13149
20149
21149
31149
32149
40149
50149
51149
71149
80149
81149
82149
10150

11163
40163

60163

10168
11168
30168
40168
10220

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 للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بتونس بجامعة تونس
المعهد العالي للغات بنابل بجامعة  قرطاج

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة المنستير

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير
كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس
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 للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة تونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة المنستير

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بتونس بجامعة تونس
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بزغوان بجامعة تونس

المعهد العالي للغات بنابل بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة المنستير

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية 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  بسبيطلة بجامعة القيروان
المعهد العالي للغات التطبيقية و االعالمية   بباجة بجامعة جندوبة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بالكاف بجامعة جندوبة
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة جندوبة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بتونس بجامعة تونس

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة تونس
كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بقفصة بجامعة قفصة

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
معهد الصحافة وعلوم اإلخبار  بجامعة منوبة

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

األنتروبولوجيا  اإلجتماعية  والثقافية

األنتروبولوجيا  اإلجتماعية  والثقافية

الديموغرافيا
  علم اجتماع الثقافة والعائلة واإلتصال 

  علم اجتماع العمل والتنمية والبيئة
علم اجتماع الثقافة والعائلة واإلتصال 

  علم اجتماع العمل والتنمية والبيئة
  الشغل والتنمية والبيئة

علم اإلجتماع  

ترجمة

اإلتصال 

اإلنقليزية  و العالقات  الدولية

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

 أنقليزية اإلتصال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

تدريس اللغة األنقليزية  في التعليم األساسي 

العمل التنموي والمشاريع الصغرى

التنمية المحلية و العمل المستقل
  الوساطة و الخدمة اإلجتماعية 

علم اجتماع المؤسسة
  تنمية الموارد البشرية للمؤسسة

التهيئة الترابية

الجغرافيا

جغرافية التهيئة و المحيط

الخرائطية

علوم اإلعالم   واالتصال 

اإلجازة  األساسية  في اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في األنتروبولوجيا  اإلجتماعية  والثقافية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في عـلــم االجتماع 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الترجمة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلنقليزية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تدريس اللغة االنقليزية  في التعليم
األساسي 

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في عـلــم االجتماع 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الجـغــرافـيا
  3 سنوات(أمد)

T=FG+ANG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG+ANG

T=FG+ANG

T=FG

T=FG

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

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

إقتصاد وتصرف

26
17
16
10
8
5

17
11
7

12
16
18
35
7

12
18
8

17
6

11

12

14
7

7
6
6
9
5

10
7
8
7
8

11
16
6
6
6

14
13

18

16
17
10
15
11
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10260

10265

10301

11301

30301

40301

50301
70301

80301

10311
11311
13311
20311
30311
40311
50311
60311
80311
10312

11312

12312

20312

30312

31312

32312

33312
40312

41312
42312
43312

50312

60312
80312

40313

10318

المعهد العالي ألصول  الدين بتونس ب جامعة الزيتونة

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة بجامعة منوبة

كلية الحقوق والعلوم السياسية  بتونس بجامعة تونس المنار

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة بجامعة سوسة

كلية الحقوق بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية  بالقيروان بجامعة القيروان

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لإلقتصاد  الرقمي بمنوبة بجامعة منوبة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة بجامعة منوبة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

كلية العلوم اإلقتصادية   والتصرف بسوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي الدارة  االعمال  بصفاقس بجامعة صفاقس
معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة بجامعة قفصة
كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

فنون التراث اإلسالمي  
  الملتيمديا المطبقة على الفنون اإلسالمية  

إدارة التصوير 
   التركيب 
   الصوت
قانون عام

  قانون خاص
قانون عام

  قانون خاص
قانون عام

  قانون خاص
قانون عام

  قانون خاص
قانون عام

قانون عام
  قانون خاص

قانون عام
  قانون خاص

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  التصرف

إعالمية  التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

  اإلقتصاد  الكمي
النقد والمالية والبنك

  االقتصاد  اإلداري  والصناعي
  اإلقتصاد  الكمي

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

  اإلقتصاد  الكمي
النقد والمالية والبنك
  اإلقتصاد  الكمي

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  اإلداري  والصناعي

  اإلقتصاد  الكمي
النقد والمالية والبنك

  االقتصاد  والمالية الدولية
  اإلقتصاد  الكمي

االقتصاد  والمالية الدولية
  اإلقتصاد  الكمي

االقتصاد  والمالية الدولية

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

  االقتصاد  اإلداري  والصناعي
اإلقتصاد  الكمي

اإلقتصاد  الكمي

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

  اإلقتصاد  الكمي
النقد والمالية والبنك

النقد والمالية والبنك
  االقتصاد  والمالية الدولية

اإلقتصاد  والمالية اإلسالمية  

إدارة األعمال  
  التسويق 

اإلجازة  األساسية  في علوم اإلعالم   واالتصال 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في فنون التراث اإلسالمي  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في السينما والسمعي البصري
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في القانون
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في إعالمية  التـصـرف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في االقتصاد 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في االقتصاد  والمالية اإلسالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في التصرف

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

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

إقتصاد وتصرف

20

19

19

18

35

33

7
10

23

17
23
14
38
20
40
29
28
20
59

48

63

113

201

139

52

73
98

60
62
63

72

62
117

54

66
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11318

12318

13318

14318

15318

16318
20318

21318
30318

31318

32318

33318

34318

40318

41318

42318

43318

50318

60318

70318

80318

10341

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس

المعهد  العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة بجامعة منوبة

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للتجارة و المحاسبة ببنزرت بجامعة  قرطاج
كلية العلوم اإلقتصادية   والتصرف بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة

معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي الدارة  االعمال  بصفاقس بجامعة صفاقس

معهد الدراسات التجارية العليا 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 الحقوق والعلوم السياسية  بتونس بجامعة تونس المنار

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  الدراسات العليا التجارية

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  المحاسبة

  التصرف في الموارد البشرية
إدارة األعمال  

  التسويق 
  المالية 

  المحاسبة
إدارة األعمال  

  المحاسبة
  التصرف في الموارد البشرية

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
إدارة األعمال  

التسويق 
  المالية 

  المحاسبة
المالية 

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  المحاسبة

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  المحاسبة

المالية 
  المحاسبة

  الدراسات التجارية العليا
إدارة األعمال  

  المالية 
التصرف الجبائي

  المالية 
  المحاسبة

التصرف في اإلنتاج  
   التصرف الكمي
  إدارة األعمال  

  التسويق 
  المالية 

  المحاسبة
التصرف الجبائي
  إدارة األعمال  

  المالية 
  المحاسبة
التسويق 
  المالية 

  المحاسبة
  الدراسات التجارية العليا

  التصرف في الموارد البشرية
التسويق 
  المالية 

  المحاسبة
  التصرف في الموارد البشرية

إدارة األعمال  
  التسويق 

  المالية 
  المحاسبة

اإلنتاج  واللوجستيك
  إدارة األعمال  

  المالية 
  المحاسبة

إدارة األعمال  
  المالية 
التسويق 
  المالية 

  المحاسبة
المنازعات اإلدارية  والجبائية

  قانون المؤسسة واألعمال 
  قانون الشؤون العقارية

اإلجازة  األساسية  في التصرف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في القانون
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

إقتصاد وتصرف

201

113

64

179

101

20
155

35
252

75

72

219

87

182

88

135

135

102

75

78

124

11
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11341

30341

40341

50341

70341

80341
10360

10366

11366

12366

13366

14366

15366

16366
20366

21366

30366

31366

32366

33366

34366

40366

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة بجامعة سوسة

كلية الحقوق بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية  بالقيروان بجامعة القيروان

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت  بتونس باإلدارة  العامة

للدراسات  التكنولوجية  

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج بجامعة  قرطاج

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة بجامعة منوبة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد  العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للتجارة و المحاسبة ببنزرت بجامعة  قرطاج

المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة

معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لمهن  الموضة بالمنستير بجامعة المنستير

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

القانون الجبائي
  قانون التجارة الدولية

  النزاعات اإلدارية  والجبائية
المنازعات اإلدارية  والجبائية

  جباية المؤسسة
  قانون الموارد البشرية

  قانون خاص
المنازعات اإلدارية  والجبائية

  قانون المؤسسة واألعمال 
  جباية المؤسسة

  قانون الشؤون العقارية
قانون المؤسسة واألعمال 

  جباية المؤسسة
المنازعات اإلدارية  والجبائية

  قانون المؤسسة واألعمال 
  جباية المؤسسة

  قانون الشؤون العقارية
  قانون التجارة الدولية

قانون المؤسسة واألعمال 

التصرف في تكنولوجيات المعلومات واالتصال 

تكنولوجيات المعلومات
  المحاسبة

المالية : الهندسة المالية واألسواق 
  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

  إدارة األعمال  : التصرف في المؤسسات المصدرة
  التسويق : التسويق عبر الواب

إدارة األعمال  : التصرف الفندقي والسياحي 
   المالية : التصرف في المؤسسات المالية 

  التسويق : البيع والمفاوضة التجارية
  التصرف في اإلنتاج 

  البنوك والمؤسسات المالية
إدارة األعمال  :التصرف في المؤسسات الصغرى

والمتوسطة
  المحاسبة: التصرف المحاسبي

  التسويق
  مالية

المحاسبة: التصرف المحاسبي
  المالية: التقنيات المالية

  التصرف في الموارد البشرية
إدارة األعمال  :التصرف في المؤسسات الصغرى

والمتوسطة
  التصرف في الموارد البشرية

   إدارة األعمال:  التصرف في المنظمات اإلجتماعية  و
الصحية

التصرف المحاسبي

المحاسبة : تنظيم المحاسبة والمراقبة المالية
  إدارة األعمال  : التصرف الفندقي والسياحي 

  التصرف في الموارد البشرية
 التسويق: تجارة التوزيع وتقنيات البيع 

  المحاسبة: التصرف المحاسبي
المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية
  التسويق : االتصال  اإلشهاري  

  إدارة األعمال  : التصرف السياحي
  المالية : الهندسة المالية واألسواق 

التصرف في الجودة
  إدارة األعمال  : التصرف في المشاريع

  المحاسبة: التصرف المحاسبي
  التسويق: تقنيات التسويق

إدارة األعمال  في قطاع النسيج والموضة : التصرف
الصناعي في النسيج والموضة

  إدارة األعمال  في قطاع النسيج والموضة : التصرف
التجاري في النسيج والموضة

التصرف المحاسبي
  تقنيات البيع و التوزيع

المالية : الهندسة المالية واألسواق 
  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

  إدارة األعمال  :التصرف في المؤسسات الصغرى
والمتوسطة

  المحاسبة: التصرف المحاسبي
  التسويق : التصرف في الصادرات
  المالية : الهندسة المالية واألسواق 

  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

اإلجازة  التطبيقية في القانون
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التصرف في تكنولوجيات المعلومات
واالتصال 

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التصرف
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

إقتصاد وتصرف

8

35

20

11

12

10
15

111

139

140

77

94

28

63
151

49

110

87

57

132

97

231
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41366

42366

43366

44366

50366

60366

70366

80366

20372

10377

10386
11386
12386
13386

20386

30386
31386

32386

40386

42386
50386

70386
80386

10391

11391

20391

21391

22391

30391

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس بجامعة صفاقس

معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي الدارة  االعمال  بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي 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

المدرسة العليا للفالحة  بمقرن بجامعة  قرطاج

المعهد العالي لألعمال  بتونس بجامعة تونس

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس
المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة بجامعة منوبة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية بجامعة المنستير
كلية العلوم اإلقتصادية   والتصرف بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لإلعالمية   و التصرف بالقيروان بجامعة القيروان
كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

إدارة األعمال 
  البنوك والمؤسسات المالية

  المحاسبة
المحاسبة: التصرف المحاسبي

  البنوك والمؤسسات المالية
المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية

  إدارة األعمال  : التصرف في المؤسسات المصدرة
  التسويق : البيع والمفاوضة التجارية

التصرف في الجودة
  التصرف في االنتاج  : التصرف في التزويد 

  التصرف في االنتاج  : التصرف في اإلنتاج  بمساعدة
الحاسوب

إدارة األعمال  : التصرف في المؤسسات
  المحاسبة

المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية
  المحاسبة: التصرف المحاسبي

  المالية اإلسالمية  
  التسويق: تقنيات التسويق

المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية
  المالية الصغرى

  المحاسبة
إدارة األعمال  : التصرف في المؤسسات

  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية
التصرف في المؤسسات الفالحية 

باكالوريوس أعمال

التجارة : تقنيات التجارة الدولية

التجارة : تقنيات التجارة الدولية

التجارة : تقنيات التجارة الدولية

تأمين، بنك، مالية : التقنيات البنكية والمالية
  تأمين، بنك، مالية : هندسة المخاطر في المالية والتأمين

والبنك
  التجارة : تقنيات التجارة الدولية

تأمين، بنك، مالية : التأمين والبنك والمالية
  التجارة : تقنيات التجارة الدولية

تأمين، بنك، مالية

تأمين، بنك، مالية : تقنيات مالية وتأمين
  التجارة : عالقات  تجارية دولية

اقتصاد النقل واللوجستية : تخطيط النقل والتنمية الجهوية
  اقتصاد النقل واللوجستية : النقل البحري والتصرف في

الموانئ
  اقتصاد النقل واللوجستية : النقل والتجارة الدولية

تأمين، بنك، مالية : البنوك والتأمين
  تأمين، بنك، مالية : الهندسة االقتصادية  والمالية

  التجارة : تقنيات التجارة الدولية
اقتصاد النقل واللوجستية : نظم النقل واللوجستيك

تأمين، بنك، مالية : هندسة المعلومات االقتصادية 
واالحصاء 

تأمين، بنك، مالية : البنوك والتأمين

تأمين، بنك، مالية : تقنيات التأمين
  تأمين، بنك، مالية : هندسة المخاطر في المالية والتأمين

والبنك
  التجارة : تقنيات التجارة الدولية

التصرف في االنتاج  
  إدارة التجارة الدولية

  النقل واللوجستيك الدولي 
  التصرف المحاسبي والمالي

التصرف في االنتاج  
  النقل واللوجستيك الدولي 

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التصرف في االنتاج  

  التصرف المحاسبي والمالي
   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

  التصرف الفندقي والسياحي
النقل واللوجستيك الدولي 

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التصرف في االنتاج  

  التصرف المحاسبي والمالي
التصرف المحاسبي والمالي

  التصرف الفندقي والسياحي

اإلجازة  التطبيقية في التصرف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التصرف في المؤسسات الفالحية 
  3 سنوات(أمد)

باكالوريوس أعمال
  4 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في االقتصاد 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في إدارة األعمال 
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

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

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

إقتصاد وتصرف

113

114

106

49

115

81

54

57

18

20

68
85
54
54

107

96
163

51

187

46
72

27
64

51

116

71

83

69

39
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31391

40391

50391

51391

52391

53391

54391

60391

70391

71391

80391

81391

82391

10392

11392
30392

31392

40392

80392

10393

80446

10451

10453

20477
30477
50477
60477
80477
81477
10547

10566

11566

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس 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  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 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 العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هالل  باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  

المعهد  العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف بجامعة جندوبة

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف بجامعة  قرطاج

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بزغوان بجامعة تونس
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة جندوبة
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بالكاف بجامعة جندوبة
المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية باإلدارة  العامة للدراسات 

إدارة التجارة الدولية
  التصرف المحاسبي والمالي

التصرف في االنتاج  
  إدارة التجارة الدولية

  النقل واللوجستيك الدولي 
  التصرف المحاسبي والمالي

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التصرف في االنتاج  

  التصرف المحاسبي والمالي
 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

  التصرف الفندقي والسياحي
 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

  التصرف الفندقي والسياحي
التصرف في االنتاج  

  التصرف المحاسبي والمالي
   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

التصرف في االنتاج  
  التصرف المحاسبي والمالي

التصرف في االنتاج  
  النقل واللوجستيك الدولي 

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التصرف في االنتاج  

  التصرف المحاسبي والمالي
   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

التصرف المحاسبي والمالي
   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

التصرف في االنتاج  
  التصرف المحاسبي والمالي

التصرف في االنتاج  
  التصرف المحاسبي والمالي

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
  التصرف الفندقي والسياحي
التصرف المحاسبي والمالي

   التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
تقنيات البيع 

  اإلتصال  اإلشهاري 
 التسويق واالتصال 

تقنيات البيع 

تقنيات البيع 

تقنيات البيع 
  اإلتصال  اإلشهاري 

تقنيات البيع 

المالية اإلسالمية  

إدارة البنى التحتية الرياضية وتنظيم التظاهرات

تقنيات السياحة

الفندقة

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

مكلف بحفظ الصحة
  مكلف بالجودة

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

اإلجازة  التطبيقية في إدارة األعمال 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التسويق
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في المالية اإلسالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التسيير الرياضي  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التنمية و اإلدارة  السياحية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلدارة  و تكنولوجيات الفندقة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم التربية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الصحة والسالمة  المهنية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تكنولوجيا اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

2/(F+ANG)+T=FG

2/(F+ANG)+T=FG

T=FG+(AR+FR)/2السن القصوى 21 سنة في غرة أكتوبر

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

إقتصاد وتصرف

58

91

69

103

102

66

94

43

108

98

57

97

82

45

71
59

53

42

23

19

25

94

94

20
25
20
25
20
17
8

10

10
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20566

21566

22566

23566

30566

31566

40566

50566

51566

52566

53566

60566

61566

62566

70566

71566

80566

81566

82566

83566

10578

11579
13579

20579
30579
40579
41579

42579
50579

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

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  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 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 العالي للدراسات التكنولوجية بباجة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس
المدرسة العليا لإلقتصاد  الرقمي بمنوبة بجامعة منوبة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج
المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي الدارة  االعمال  بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
الملتيميديا وتطوير الواب

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
تطوير أنظمة المعلومات

  األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

الملتيميديا وتطوير الواب
  تطوير أنظمة المعلومات
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

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  
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

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  
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
تطوير أنظمة المعلومات

  األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

الملتيميديا وتطوير الواب
  تطوير أنظمة المعلومات

  األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
إعالمية  القرار

اإلعالمية   إلدارة  األعمال 

تكنولوجيات نظم المعلومات
  التجارة اإللكترونية 

التجارة اإللكترونية 

تقنيات أنظمة المعلومات

التجارة اإللكترونية 

اإلعالمية   إلدارة  األعمال 
  الخدمات عبر الواب

اإلعالمية   المطبقة في التصرف الصناعي

التجارة اإللكترونية 
  تقنيات أنظمة المعلومات

اإلجازة  التطبيقية في تكنولوجيا اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في إعالمية  القرار
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في إعالمية  التصرف
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

إقتصاد وتصرف

6

7

8

10

8

9

10

13

14

7

15

9

15

17

10

14

15

6

7

8

6

27
20

35
22
32
40

16
31
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70579

30582

10622

المعهد العالي لإلعالمية   و التصرف بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة بجامعة منوبة

الخدمات عبر الواب

اقتصاد وتخطيط النقل
  تكنولوجيا وهندسة النقل

  علوم اللوجستية 
تواصل تعددي الوسائط

اإلجازة  التطبيقية في إعالمية  التصرف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم النقل واللوجستية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في فنون الملتميديا 
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

إقتصاد وتصرف

14

31

11
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10165
60165

10168
11168
30168
40168
10203

10244

30246

10260

10261
20261
30261
31261
32261
40261

50261
51261
61261
70261
80261
82261
10265

10311
11311
13311
20311
30311
40311
50311
60311
80311
10362

40395

20477
30477
50477
60477
80477
81477
10501
20501

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

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
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد العالي  لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للموسيقى بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي ألصول  الدين بتونس ب جامعة الزيتونة

المعهد العالي لالعالمية   بجامعة تونس المنار
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر بجامعة  قرطاج

المعهد العالي لالعالمية   و تقنيات االتصال  بحمام سوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية بجامعة المنستير
المعهد العالي لالعالمية   و الملتميديا بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي لإلعالمية   و الملتيميديا بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي لإلعالمية   بالكاف بجامعة جندوبة
المعهد العالي للغات التطبيقية و االعالمية   بباجة بجامعة جندوبة

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لإلقتصاد  الرقمي بمنوبة بجامعة منوبة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة
المعهد العالي للتوثيق بتونس بجامعة منوبة

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بزغوان بجامعة تونس
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة جندوبة
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بالكاف بجامعة جندوبة

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

الجغرفة الرقمية واألرض  والمحيط

مخاطر وبيئة 
  موارد جيولوجية 

  رسم خرائط وتهيئة
التهيئة الترابية

الجغرافيا

جغرافية التهيئة و المحيط

الخرائطية

الهندسة المعمارية 

التعمير العملياتي

تقنيات إلتقاط الصوت

فنون التراث اإلسالمي  
  الملتيمديا المطبقة على الفنون اإلسالمية  

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

تكنولوجيات الملتميديا والواب

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

تكنولوجيات الملتميديا والواب
   تكنولوجيات اإلعالمية   والملتميديا

تكنولوجيات الملتميديا والواب

تكنولوجيات الملتميديا والواب

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

التكنولوجيا الرقمية للصوت والصورة

تكنولوجيات الملتميديا والواب

تكنولوجيات الملتميديا والواب

إدارة التصوير 
   التركيب 
   الصوت

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  التصرف

إعالمية  التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

التصرف اإللكتروني  في  المعلومات والوثائق

التصرف في اإلنتاج  الصناعي

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

الكيمياء

الكيمياء

اإلجازة  التطبيقية في الجغرفة الرقمية واألرض  والمحيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الجـغــرافـيا
  3 سنوات(أمد)

الهندسة المعمارية 
  6 سنوات

اإلجازة  التطبيقية في اإلنشاء  والتعمير
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تقنيات التقاط الصوت
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في فنون التراث اإلسالمي  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في السينما والسمعي البصري
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في إعالمية  التـصـرف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التصرف اإللكتروني  في المعلومات و
الوثائق

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في التصرف في النظم الصناعية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم التربية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الكيمياء
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

F+T=FG

T=FG

T=FG+(AR+FR)/2السن القصوى 21 سنة في غرة أكتوبر

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

العلوم التقنية

10
14

11
12
7

11
44

50

8

2

5
7
8
5

10
15

7
8
6
5

12
4
7

2
3
2
5
3
5
4
4
3

16

27

20
25
20
25
20
17
2
2
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30501
40501
50501
60501
10502
11502
20502
40502
60502
10503

20503

30503
31503
40503
50503
60503
10507

20507

30507

31507
32507
40507

50507
60507

61507
70507
30519

10520

10523
11523
12523
13523

20523
30523
31523
32523
33523
34523
40523
41523
50523
51523
52523
60523
61523
70523

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير
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
المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية بجامعة  قرطاج

كلية العلوم ببنزرت 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
المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس بجامعة قابس
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة القيروان
المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس بجامعة  قرطاج

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد العالي لالعالمية   بجامعة تونس المنار
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصال  ببرج السدرية بجامعة

قرطاج
كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير
المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية بجامعة المنستير
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

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

الكيمياء

الكيمياء

الكيمياء

الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

الفيزياء و الكيمياء

فيزياء عامة
  ميكانيك

الفيزياء العامة
  ميكانيك الموائع

الفيزياء

الفيزياء

الفيزياء

الفيزياء

الفيزياء

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات

الرياضيات والتطبيقات

مرحلة تحضيرية مندمجة (علمية)

مرحلة تحضيرية مندمجة: رياضيات- فيزياء و إعالمـيـة  

علوم اإلعالمية  

إعالمية  وملتميديا

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

إعالمية  وملتميديا

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

اإلجازة  األساسية  في الكيمياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الفيزياء -الكيمياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الفيزياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الرياضيات
  3 سنوات(أمد)

مرحلة تحضيرية مندمجة (علمية)
  5 سنوات

مرحلة تحضيرية مندمجة: رياضيات- فيزياء و إعالمـيـة  
  5 سنوات

اإلجازة  األساسية  في علوم اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

العلوم التقنية

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2

2

2

2
2
2

2
2

2
2

13

33

2
5
2
6

3
4
4
2
2
2
2
6
4
4
3
4
5
6



دليل التوجيه الجامعي حسب نوع الباكالوريا

2016/06/15 48

71523
80523
11525
30525
31525
50525
70525
71525
30530
50530
60530
72530
10532
20532
30532
40532
50532
60532
70532
10547

20551
30551
31551
32551
40551

41551
40552

10566

11566

20566

21566

22566

23566

30566

31566

40566

50566

51566

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين بجامعة القيروان
المعهد العالي لإلعالمية   بالكاف بجامعة جندوبة

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين بجامعة القيروان
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار بجامعة تونس المنار
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير بجامعة المنستير
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية 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 الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية بجامعة المنستير
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

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  

إعالمية  وملتميديا

علوم اإلعالمية  

اإللكترونيك  والكهرو تقنية واآللية 

اإللكترونيك 

اإللكترونيك 

اآللية 

اآللية 

آلية وإعالمية  صناعية

التصميم

التصميم

المواد و أساليب اإلنتاج 

التصميم

مرحلة تحضيرية (تـقـنـيـة)

مرحلة تحضيرية (تـقـنـيـة)

مرحلة تحضيرية (تـقـنـيـة)

مرحلة تحضيرية (تـقـنـيـة)

مرحلة تحضيرية (تـقـنـيـة)

مرحلة تحضيرية (تـقـنـيـة)

مرحلة تحضيرية (تـقـنـيـة)

مكلف بحفظ الصحة
  مكلف بالجودة

 المواد

 األدواتية   والقياسات الفيزيائية

فيزياء المواد

 المواد

األدواتية  للطاقة
  األدواتية  لإللكترونيك 

األدواتية  للطاقة

الرياضيات المالية

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
تطوير أنظمة المعلومات

  األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

الملتيميديا وتطوير الواب
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

الملتيميديا وتطوير الواب
  تطوير أنظمة المعلومات

اإلجازة  األساسية  في علوم اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الهندسة الميكانيكية
  3 سنوات(أمد)

مرحلة تحضيرية تـقـنـيـة
  سنتان

اإلجازة  التطبيقية في الصحة والسالمة  المهنية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الفيزياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الرياضيات
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تكنولوجيا اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

العلوم التقنية

3
7

26
29
16
25
28
22
19
43
54
37
254
176
180
103
60
41
30
3

2
3
5
2
4

2
2

20

21

13

14

18

20

16

20

21

28

31



دليل التوجيه الجامعي حسب نوع الباكالوريا

2016/06/15 49

52566

53566

60566

61566

62566

70566

71566

80566

81566

82566

83566

10568

11568

20568

30568
40568

50568

51568

60568

61568

80568

10570

20570

22570

30570

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 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 العالي للدراسات التكنولوجية بباجة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي  لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  

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 بسليانة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

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  
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
تطوير أنظمة المعلومات

  األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

الملتيميديا وتطوير الواب
  تطوير أنظمة المعلومات

  األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
البناء

  األشغال  العمومية
  قيادة الحضائر

المياه والبيئة
  اإلنشاءات  المعدنية
  الدراسات المعمارية
  الجسور والطرقات

  البناءات الذكية
  التصرف ومتابعة مشاريع البناء

البناء
  األشغال  العمومية

  قيادة الحضائر
  التوبوغرافيا والجغرفة الرقمية

ميكانيك المواد و الهياكل

البناء
  األشغال  العمومية

التوبوغرافيا
  البناء

  األشغال  العمومية
األشغال  العمومية

  بناءات وتجهيزات تقنية
البناء

  األشغال  العمومية
  قيادة الحضائر

البناء
  األشغال  العمومية

  التوبوغرافيا والجغرفة الرقمية
البناء

  األشغال  العمومية
صناعة البالستيك 

  البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  الميكاترونيك
  الطاقية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  الطاقية
البناء والصناعة الميكانيكية

  الصيانة الصناعية
صناعة البالستيك 

  البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

اإلجازة  التطبيقية في تكنولوجيا اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة المدنية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

العلوم التقنية

15

32

19

32

36

21

31

32

13

14

16

103

104

72

22
130

85

32

113

122

117

103

72

69

105



دليل التوجيه الجامعي حسب نوع الباكالوريا

2016/06/15 50

31570

32570

33570
40570

50570

51570

52570

53570

54570

55570
60570

61570

62570

70570

71570

72570
80570

81570

82570

83570

10571

20571

21571

30571

31571

50571

51571

52571

60571

61571

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هالل  باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس 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 بتطاوين باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للمنظومات الصناعية 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  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان بجامعة القيروان
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 العالي للدراسات التكنولوجية بباجة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

تصميم وتصنيع

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  البناء المعدني
  الطاقية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية
  البناءات الحديدية
الصيانة الصناعية

  الميكاترونيك
البناء والصناعة الميكانيكية

  الصيانة الصناعية
الصيانة الصناعية

  الطاقية
الصيانة الصناعية

الهياكل المعدنية  و التعدين

البناء والصناعة الميكانيكية
  الطاقية

الصيانة الصناعية
  الميكاترونيك

  الطاقية
الصيانة الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

الميكانـيـك واإلنتاجية  واإلعالمية   الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  البناء المعدني
البناء والصناعة الميكانيكية

  الصيانة الصناعية
البناء والصناعة الميكانيكية

  الصيانة الصناعية
  تكنولوجيات الخشب

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  الميكاترونيك
  تكنولوجيات الخشب

الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
  صيانة المنظومات الكهربائية
  السالمة  والمراقبة الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  الصناعي

  الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
  السالمة  والمراقبة الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  الصناعي

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  الصناعي

  الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة الكهـربـائـيــة
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

العلوم التقنية

60

105

22
96

77

142

108

180

82

51
99

112

153

123

95

47
122

85

89

71

103

72

69

86

110

54

108

148

95

164
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62571

70571

71571

80571

81571

82571

83571

20572

10573

20573
21573
30573
31573

32573
33573
50573

60573
70573

30574

40575

50576

30580

30582

10585
11585

20585
30585
50585
51585
60585
10586

10587
20587
30587
31587
41587

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 العالي للدراسات التكنولوجية بباجة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت  بتونس باإلدارة  العامة
للدراسات  التكنولوجية  

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

المعهد العالي لالعالمية   و تقنيات االتصال  بحمام سوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية بجامعة المنستير

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة القيروان
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين بجامعة القيروان

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هالل  باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لالعالمية   بجامعة تونس المنار
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصال  ببرج السدرية بجامعة

قرطاج
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لإلعالمية   و الملتيميديا بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصال  ببرج السدرية بجامعة

قرطاج

المعهد العالي لالعالمية   بجامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية بجامعة المنستير
المعهد العالي لالعالمية   و تقنيات االتصال  بحمام سوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  الصناعي

  الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
  صيانة المنظومات الكهربائية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  صيانة المنظومات الكهربائية
الكهروميكانيك البحري

شبكات وخدمات االتصاالت  
  سالمة  الشبكات

شبكات واتصاالت 

األنظمة  المحمولة و االتصاالت  

تكنولوجيات االتصاالت  

اإللكترونيك  واالتصاالت  
  اإلعالمية   واإللكترونيك 

اإلعالمية   واإللكترونيك 

تكنولوجيا االلكترونيك  واالتصاالت  

شبكات وخدمات االتصاالت  
  نظم االتصال  وتقنيات النفاذ

تكنولوجيا االلكترونيك  واالتصاالت  

اإلتصاالت  
  علوم و تكنولوجيات المعلومات

صناعات النسيج
  صناعات المالبس 
   صناعات التجويد

تقنيات اللف

الكهرباء الصناعية

صيانة أنظمة النقل
  األنظمة  اللوجيستية والنقل 

اقتصاد وتخطيط النقل
  تكنولوجيا وهندسة النقل

  علوم اللوجستية 
النظم المحمولة

النظم المحمولة
  األنظمة  واآللية 

صيانة النظم اإلعالمية  

النظم واألوتوماتيزمات 

نظم االتصال  والملتميديا الصناعية

النظم المحمولة

صيانة النظم اإلعالمية  

إعالمية  شبكات و إتصاالت 

إدارة الشبكات والخدمات

تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت  

إدارة الشبكات والخدمات

تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية  

تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت  

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة الكهـربـائـيــة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسة البحرية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم وتكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت  

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في هندسة النسيج
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تقنيات اللف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسة الكهربائية(حركية)
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تكنولوجيات النقل واللوجيستية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم النقل واللوجستية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلعالمية   الصناعية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلعالمية   شبكات و إتصاالت 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الشبكات اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

العلوم التقنية

106

109

90

71

42

49

57

54

16

5
4
6
6

4
3
9

8
5

93

16

19

29

21

13
32

17
8

19
19
13
6

8
6

16
13
10



دليل التوجيه الجامعي حسب نوع الباكالوريا

2016/06/15 52

50587
60587
70587
71587
80587
10595
20595

30595

40595

51595
10603
20603
30603
31603
60603

30605
40605
50605
51605
60605
70605
10606

50616

10622

20629
21629

30629

31629
40629

41629

50629

51629
60629
70629
30671
40671
50671
51671

60671
61671

كلية العلوم 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 لإلعالمية   بالكاف بجامعة جندوبة

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية بجامعة  قرطاج

كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة الوطنية لإللكترونيك  واإلتصاالت   بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين بجامعة قابس
المعهد العالي لإلعالمية   و الملتيميديا بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين بجامعة القيروان
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصال  ببرج السدرية بجامعة

قرطاج

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه  بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة بجامعة منوبة

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
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 بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان بجامعة القيروان
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للمنظومات الصناعية 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

إدارة الشبكات والخدمات

تكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصاالت  

تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية  

تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت  

تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية  

الكيمياء الدقيقة

الكيمياء الدقيقة
  الكيمياء الصناعية

كيمياء المواد البالستيكية 
  تحليل ومعالجة المياه

  الكيمياء الدقيقة
  التحليل الفيزيوكيميائي

مواد التجميل والروائح والعطورات
  المواد البالستيكية 

  معالجة المعادن ومراقبتها
  الخزف والبلور

الكيمياء الصناعية واألساليب 

الطاقية والبيئة

الطاقية

التدفئة والتكييف

الطاقية

الطاقية
  صيانة األنظمة  الطاقية 
  الطاقة المتجددة والمحيط

  إستكشاف و إستغالل  الحقول النفطية
 إلكترونيك وإعالمية 

اإللكترونيك  و اإلتصاالت  

اإللكترونيك  و اإلتصاالت  

اإللكترونيك  و اإلتصاالت  

اإللكترونيك  و اإلتصاالت  

 إلكترونيك وإعالمية 

إعالمية  و إتصاالت 

التنقيب

تواصل تعددي الوسائط

أنظمة إلكترونية

إلكترونيك السيارات
  آلية وأنظمة صناعية

  إلكترونيك األنظمة  الصناعية
كهروتقنية وإلكترونيك صناعي

  اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  اإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية
  اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية   

اإللكترونيك  الصناعي
  التحكم في األساليب  الصناعية

اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية

آلية وأنظمة صناعية

التطبيقية في اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية 

ميكاترونيك صناعية

الصيانة الصناعية

الصيانة الصناعية

ميكانيك و إنتاجية
  ميكانيك و إلكترونيك األنظمة  اآللية 

صيانة اآلالت   الثقيلة

الصيانة الصناعية

اإلجازة  التطبيقية في الشبكات اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الكيمياء
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الطاقية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم وتكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت  

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اإلعالمية   و اإلتصاالت  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تقنيات التنقيب
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في فنون الملتميديا 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإللكتروميكانيك 
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

العلوم التقنية

7
8
8
9

19
2
2

2

2

2
14
9
9

11
29

18
6

10
8
7
9

11

15

4

14
33

14

32
23

43

47

22
24
41
14
41
41
21

23
34
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70671

30672

40672
30739

10759

40759

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين بجامعة القيروان

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس
المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بجامعة صفاقس

ميكاترونيك صناعية

لوجستية التوزيع
  اللوجستية الصناعية

  لوجستية العمليات الدولية
اللوجستية الصناعية

مبحث وتدريم القدم

إعالمية  طبية
  األنظمة  اإللكترونية  المحمولة

  التصوير الطبي
  األدواتية  البيوطبية

التصوير البيوطبي
  اآلالت   البيوطبية

اإلجازة  التطبيقية في اإللكتروميكانيك 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسة اللوجستية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في مبحث وتدريم القدم
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسة البيوطبية
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

العلوم التقنية

27

30

40
2

13

10
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10165
60165

10168
11168
30168
40168
10203

30246

10260

10261
20261
30261
31261
32261
40261

50261
51261
61261
70261
80261
82261
10265

10311
11311
13311
20311
30311
40311
50311
60311
80311
10360

10362

10366

11366

12366

13366

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

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
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للموسيقى بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي ألصول  الدين بتونس ب جامعة الزيتونة

المعهد العالي لالعالمية   بجامعة تونس المنار
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر بجامعة  قرطاج

المعهد العالي لالعالمية   و تقنيات االتصال  بحمام سوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية بجامعة المنستير
المعهد العالي لالعالمية   و الملتميديا بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي لإلعالمية   و الملتيميديا بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي لإلعالمية   بالكاف بجامعة جندوبة
المعهد العالي للغات التطبيقية و االعالمية   بباجة بجامعة جندوبة

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لإلقتصاد  الرقمي بمنوبة بجامعة منوبة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت  بتونس باإلدارة  العامة

للدراسات  التكنولوجية  

المعهد العالي للتوثيق بتونس بجامعة منوبة

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج بجامعة  قرطاج

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة بجامعة منوبة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس بجامعة تونس المنار

الجغرفة الرقمية واألرض  والمحيط

مخاطر وبيئة 
  موارد جيولوجية 

  رسم خرائط وتهيئة
التهيئة الترابية

الجغرافيا

جغرافية التهيئة و المحيط

الخرائطية

الهندسة المعمارية 

تقنيات إلتقاط الصوت

فنون التراث اإلسالمي  
  الملتيمديا المطبقة على الفنون اإلسالمية  

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

تكنولوجيات الملتميديا والواب

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

تكنولوجيات الملتميديا والواب
   تكنولوجيات اإلعالمية   والملتميديا

تكنولوجيات الملتميديا والواب

تكنولوجيات الملتميديا والواب

النظم اإلعالمية   والبرمجيات

التكنولوجيا الرقمية للصوت والصورة

تكنولوجيات الملتميديا والواب

تكنولوجيات الملتميديا والواب

إدارة التصوير 
   التركيب 
   الصوت

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  التصرف

إعالمية  التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

إعالمية  التصرف

إعالمية  مطبقة في التصرف

التصرف في تكنولوجيات المعلومات واالتصال 

التصرف اإللكتروني  في  المعلومات والوثائق

تكنولوجيات المعلومات
  المحاسبة

المالية : الهندسة المالية واألسواق 
  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

  إدارة األعمال  : التصرف في المؤسسات المصدرة
  التسويق : التسويق عبر الواب

إدارة األعمال  : التصرف الفندقي والسياحي 
   المالية : التصرف في المؤسسات المالية 

  التسويق : البيع والمفاوضة التجارية
  التصرف في اإلنتاج 

  البنوك والمؤسسات المالية
إدارة األعمال  :التصرف في المؤسسات الصغرى

والمتوسطة
  المحاسبة: التصرف المحاسبي

اإلجازة  التطبيقية في الجغرفة الرقمية واألرض  والمحيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الجـغــرافـيا
  3 سنوات(أمد)

الهندسة المعمارية 
  6 سنوات

اإلجازة  التطبيقية في تقنيات التقاط الصوت
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في فنون التراث اإلسالمي  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في السينما والسمعي البصري
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في إعالمية  التـصـرف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التصرف في تكنولوجيات المعلومات
واالتصال 

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التصرف اإللكتروني  في المعلومات و
الوثائق

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التصرف
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

F+T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم اإلعالمية  

5
7

5
5
3
4
9

8

4

18
26
30
18
36
55

24
30
20
20
45
15
11

14
20
12
33
17
34
25
24
18
15

24

3

3

3

2
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14366

15366

16366
20366

21366

30366

31366

32366

33366

34366

40366

41366

42366

43366

44366

50366

60366

70366

80366

10377

10392

11392
30392

31392

40392

80392

المعهد  العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس
كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للتجارة و المحاسبة ببنزرت بجامعة  قرطاج

المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة

معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لمهن  الموضة بالمنستير بجامعة المنستير

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة بجامعة سوسة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس بجامعة صفاقس

معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي الدارة  االعمال  بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي 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 العالي لألعمال  بتونس بجامعة تونس

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هالل  باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة باإلدارة  العامة للدراسات 

المحاسبة: التصرف المحاسبي
  المالية: التقنيات المالية

  التصرف في الموارد البشرية
إدارة األعمال  :التصرف في المؤسسات الصغرى

والمتوسطة
  التصرف في الموارد البشرية

   إدارة األعمال:  التصرف في المنظمات اإلجتماعية  و
الصحية

التصرف المحاسبي

المحاسبة : تنظيم المحاسبة والمراقبة المالية
  إدارة األعمال  : التصرف الفندقي والسياحي 

  التصرف في الموارد البشرية
 التسويق: تجارة التوزيع وتقنيات البيع 

  المحاسبة: التصرف المحاسبي
المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية
  التسويق : االتصال  اإلشهاري  

  إدارة األعمال  : التصرف السياحي
  المالية : الهندسة المالية واألسواق 

التصرف في الجودة
  إدارة األعمال  : التصرف في المشاريع

  المحاسبة: التصرف المحاسبي
  التسويق: تقنيات التسويق

إدارة األعمال  في قطاع النسيج والموضة : التصرف
الصناعي في النسيج والموضة

  إدارة األعمال  في قطاع النسيج والموضة : التصرف
التجاري في النسيج والموضة

التصرف المحاسبي
  تقنيات البيع و التوزيع

المالية : الهندسة المالية واألسواق 
  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

  إدارة األعمال  :التصرف في المؤسسات الصغرى
والمتوسطة

  المحاسبة: التصرف المحاسبي
  التسويق : التصرف في الصادرات
  المالية : الهندسة المالية واألسواق 

  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية
  التصرف في الموارد البشرية

  البنوك والمؤسسات المالية
إدارة األعمال 

  البنوك والمؤسسات المالية
  المحاسبة

المحاسبة: التصرف المحاسبي
  البنوك والمؤسسات المالية

المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية
  إدارة األعمال  : التصرف في المؤسسات المصدرة

  التسويق : البيع والمفاوضة التجارية
التصرف في الجودة

  التصرف في االنتاج  : التصرف في التزويد 
  التصرف في االنتاج  : التصرف في اإلنتاج  بمساعدة

الحاسوب
إدارة األعمال  : التصرف في المؤسسات

  المحاسبة
المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية

  المحاسبة: التصرف المحاسبي
  المالية اإلسالمية  

  التسويق: تقنيات التسويق
المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية

  المالية الصغرى
  المحاسبة

إدارة األعمال  : التصرف في المؤسسات
  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

باكالوريوس أعمال

تقنيات البيع 
  اإلتصال  اإلشهاري 

 التسويق واالتصال 

تقنيات البيع 

تقنيات البيع 

تقنيات البيع 
  اإلتصال  اإلشهاري 

تقنيات البيع 

اإلجازة  التطبيقية في التصرف
  3 سنوات(أمد)

باكالوريوس أعمال
  4 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التسويق
  3 سنوات(أمد)

T=FG

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

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم اإلعالمية  
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40395

20477
30477
50477
60477
80477
81477
10507

20507

30507

31507
32507
40507

50507
60507

61507
70507
30519

10520

10522
11522
12522
13522
20522
21522
30522
31522
32522
33522
40522
41522
50522
60522
70522
10523
11523
12523
13523

20523
30523
31523
32523
33523
34523
40523
41523

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بزغوان بجامعة تونس
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة جندوبة
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بالكاف بجامعة جندوبة

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
المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم بقابس بجامعة قابس
كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة القيروان
المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس بجامعة تونس
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار بجامعة تونس المنار

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل بجامعة  قرطاج
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت بجامعة  قرطاج

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير بجامعة المنستير
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية بجامعة المنستير

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس بجامعة صفاقس

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

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد العالي لالعالمية   بجامعة تونس المنار
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصال  ببرج السدرية بجامعة

قرطاج
كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير
المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية بجامعة المنستير
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي لالعالمية   و الملتميديا بصفاقس بجامعة صفاقس

التصرف في اإلنتاج  الصناعي

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

علوم التربية

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات

الرياضيات
  الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات

الرياضيات والتطبيقات

مرحلة تحضيرية مندمجة (علمية)

مرحلة تحضيرية مندمجة: رياضيات- فيزياء و إعالمـيـة  

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة علـمـيــة  (رياضيات فيزياء)

مـرحاـة تحضيـريـة علـمـيــة  (رياضيات فيزياء)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة علـمـيــة  (رياضيات فيزياء)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

مـرحاـة تحضيـريـة  (علـمـيــة)

علوم اإلعالمية  

إعالمية  وملتميديا

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

اإلجازة  األساسية  في التصرف في النظم الصناعية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم التربية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الرياضيات
  3 سنوات(أمد)

مرحلة تحضيرية مندمجة (علمية)
  5 سنوات

مرحلة تحضيرية مندمجة: رياضيات- فيزياء و إعالمـيـة  
  5 سنوات

مرحلة تحضيرية علمية
  سنتان

اإلجازة  األساسية  في علوم اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG+(AR+FR)/2السن القصوى 21 سنة في غرة أكتوبر

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم اإلعالمية  

5

60
75
60
75
60
53
2

2

2

2
2
2

2
2

2
2

21

50

4
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2

11
33
14
44

19
25
28
15
13
8

17
41
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50523
51523
52523
60523
61523
70523
71523
80523
11525
30525
31525
50525
70525
71525
30530
50530
60530
72530
40552

10566

11566

20566

21566

22566

23566

30566

31566

40566

50566

51566

52566

53566

60566

61566

62566

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 لإلعالمية   بالكاف بجامعة جندوبة

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين بجامعة القيروان
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس بجامعة قابس

كلية العلوم بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان بجامعة القيروان

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

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  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 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  

علوم اإلعالمية  

إعالمية  وملتميديا

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

علوم اإلعالمية  

إعالمية  وملتميديا

علوم اإلعالمية  

اإللكترونيك  والكهرو تقنية واآللية 

اإللكترونيك 

اإللكترونيك 

اآللية 

اآللية 

آلية وإعالمية  صناعية

التصميم

التصميم

المواد و أساليب اإلنتاج 

التصميم

الرياضيات المالية

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
تطوير أنظمة المعلومات

  األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

الملتيميديا وتطوير الواب
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

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  
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
  صيانة المنظومات اإلعالمية  

الملتيميديا وتطوير الواب
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

الملتيميديا وتطوير الواب
  تطوير أنظمة المعلومات

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

اإلجازة  األساسية  في علوم اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الهندسة الميكانيكية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الرياضيات
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تكنولوجيا اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم اإلعالمية  

27
30
22
27
37
41
21
49
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2

54

57

34

38

48

54

43

53

57

74

81

39

86

50

85

96



دليل التوجيه الجامعي حسب نوع الباكالوريا

2016/06/15 58

70566

71566

80566

81566

82566

83566

10568

11568

20568

30568
40568

50568

51568

60568

61568

80568

10570

20570

22570

30570

31570

32570

33570
40570

50570

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 العالي للدراسات التكنولوجية بباجة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي  لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  

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 بسليانة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة 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 للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس باإلدارة  العامة للدراسات 

التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

الملتيميديا وتطوير الواب
  تطوير أنظمة المعلومات

  األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

الملتيميديا وتطوير الواب
  تطوير أنظمة المعلومات

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
تطوير أنظمة المعلومات

  األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
الملتيميديا وتطوير الواب

  تطوير أنظمة المعلومات
  األنظمة  المحمولة والجوالة

  الشبكات والخدمات اإلعالمية  
تطوير أنظمة المعلومات

  األنظمة  المحمولة والجوالة
  الشبكات والخدمات اإلعالمية  

البناء
  األشغال  العمومية

  قيادة الحضائر
المياه والبيئة

  اإلنشاءات  المعدنية
  الدراسات المعمارية
  الجسور والطرقات

  البناءات الذكية
  التصرف ومتابعة مشاريع البناء

البناء
  األشغال  العمومية

  قيادة الحضائر
  التوبوغرافيا والجغرفة الرقمية

ميكانيك المواد و الهياكل

البناء
  األشغال  العمومية

التوبوغرافيا
  البناء

  األشغال  العمومية
األشغال  العمومية

  بناءات وتجهيزات تقنية
البناء

  األشغال  العمومية
  قيادة الحضائر

البناء
  األشغال  العمومية

  التوبوغرافيا والجغرفة الرقمية
البناء

  األشغال  العمومية
صناعة البالستيك 

  البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  الميكاترونيك
  الطاقية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  الطاقية
البناء والصناعة الميكانيكية

  الصيانة الصناعية
صناعة البالستيك 

  البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

تصميم وتصنيع

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  البناء المعدني
  الطاقية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية
  البناءات الحديدية

اإلجازة  التطبيقية في تكنولوجيا اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة المدنية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم اإلعالمية  

55

81

85

34

37

43

2

2

2

2
3

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2
2

2
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51570

52570

53570

54570

55570
60570

61570

62570

70570

71570

72570
80570

81570

82570

83570

10571

20571

21571

30571

31571

50571

51571

52571

60571

61571

62571

70571

71571

80571

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة 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 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  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان بجامعة القيروان
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 العالي للدراسات التكنولوجية بباجة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة 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 العالي للدراسات التكنولوجية بباجة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

الصيانة الصناعية
  الميكاترونيك

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

الصيانة الصناعية
  الطاقية

الصيانة الصناعية

الهياكل المعدنية  و التعدين

البناء والصناعة الميكانيكية
  الطاقية

الصيانة الصناعية
  الميكاترونيك

  الطاقية
الصيانة الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

الميكانـيـك واإلنتاجية  واإلعالمية   الصناعية

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  البناء المعدني
البناء والصناعة الميكانيكية

  الصيانة الصناعية
البناء والصناعة الميكانيكية

  الصيانة الصناعية
  تكنولوجيات الخشب

البناء والصناعة الميكانيكية
  الصيانة الصناعية

  الميكاترونيك
  تكنولوجيات الخشب

الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
  صيانة المنظومات الكهربائية
  السالمة  والمراقبة الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  الصناعي

  الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
  السالمة  والمراقبة الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  الصناعي

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  الصناعي

  الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  الصناعي

  الكهرباء الصناعية
  اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
  صيانة المنظومات الكهربائية

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة الكهـربـائـيــة
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم اإلعالمية  

3

2

4

2

2
2

2

3

3

2

2
3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

4

2

2

2

2
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81571

82571

83571

20572

10573

20573
21573
30573
31573

32573
33573
50573

60573
70573

40575

50576

10578

11579
13579

20579
30579
40579
41579

42579
50579

70579
30580

30582

10585
11585

20585
30585
50585
51585
60585
10586

10587
20587
30587

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت  بتونس باإلدارة  العامة
للدراسات  التكنولوجية  

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

المعهد العالي لالعالمية   و تقنيات االتصال  بحمام سوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية بجامعة المنستير

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد بجامعة القيروان
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين بجامعة القيروان

كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس باإلدارة  العامة للدراسات 
التكنولوجية  

المعهد العالي للتصرف بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس بجامعة تونس
المدرسة العليا لإلقتصاد  الرقمي بمنوبة بجامعة منوبة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل بجامعة  قرطاج
المعهد العالى للتصرف بسوسة بجامعة سوسة

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي الدارة  االعمال  بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للتصرف بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لإلعالمية   و التصرف بالقيروان بجامعة القيروان
المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لالعالمية   بجامعة تونس المنار
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصال  ببرج السدرية بجامعة

قرطاج
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لإلعالمية   و الملتيميديا بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصال  ببرج السدرية بجامعة

قرطاج

المعهد العالي لالعالمية   بجامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت بجامعة  قرطاج

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية بجامعة المنستير

اإللكترونيك  الصناعي
  الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  اآللية  واإلعالمية   الصناعية
الكهرباء الصناعية

  صيانة المنظومات الكهربائية
الكهروميكانيك البحري

شبكات وخدمات االتصاالت  
  سالمة  الشبكات

شبكات واتصاالت 

األنظمة  المحمولة و االتصاالت  

تكنولوجيات االتصاالت  

اإللكترونيك  واالتصاالت  
  اإلعالمية   واإللكترونيك 

اإلعالمية   واإللكترونيك 

تكنولوجيا االلكترونيك  واالتصاالت  

شبكات وخدمات االتصاالت  
  نظم االتصال  وتقنيات النفاذ

تكنولوجيا االلكترونيك  واالتصاالت  

اإلتصاالت  
  علوم و تكنولوجيات المعلومات

تقنيات اللف

الكهرباء الصناعية

إعالمية  القرار

اإلعالمية   إلدارة  األعمال 

تكنولوجيات نظم المعلومات
  التجارة اإللكترونية 

التجارة اإللكترونية 

تقنيات أنظمة المعلومات

التجارة اإللكترونية 

اإلعالمية   إلدارة  األعمال 
  الخدمات عبر الواب

اإلعالمية   المطبقة في التصرف الصناعي

التجارة اإللكترونية 
  تقنيات أنظمة المعلومات

الخدمات عبر الواب

صيانة أنظمة النقل
  األنظمة  اللوجيستية والنقل 

اقتصاد وتخطيط النقل
  تكنولوجيا وهندسة النقل

  علوم اللوجستية 
النظم المحمولة

النظم المحمولة
  األنظمة  واآللية 

صيانة النظم اإلعالمية  

النظم واألوتوماتيزمات 

نظم االتصال  والملتميديا الصناعية

النظم المحمولة

صيانة النظم اإلعالمية  

إعالمية  شبكات و إتصاالت 

إدارة الشبكات والخدمات

تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت  

إدارة الشبكات والخدمات

اإلجازة  التطبيقية في الهندسـة الكهـربـائـيــة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسة البحرية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم وتكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت  

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تقنيات اللف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسة الكهربائية(حركية)
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في إعالمية  القرار
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في إعالمية  التصرف
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تكنولوجيات النقل واللوجيستية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم النقل واللوجستية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلعالمية   الصناعية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلعالمية   شبكات و إتصاالت 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الشبكات اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم اإلعالمية  

2

2

2

2

40

14
9

16
14

9
9

22

21
13

3

2

28

21
16

27
17
25
32

12
24

11
16

14

10
25

14
6

15
15
10
15

16
12
32
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31587
41587
50587
60587
70587
71587
80587
30605
40605
50605
51605
60605
70605
10606

10622

20629
21629

30629

31629
40629

41629

50629

51629
60629
70629
30671
40671
50671
51671

60671
61671
70671
30672

40672
10759

40759

المعهد العالي لالعالمية   و تقنيات االتصال  بحمام سوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية العلوم 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 لإلعالمية   بالكاف بجامعة جندوبة

المعهد العالي لإلعالمية   و الرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة الوطنية لإللكترونيك  واإلتصاالت   بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين بجامعة قابس
المعهد العالي لإلعالمية   و الملتيميديا بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة بجامعة قفصة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين بجامعة القيروان
المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصال  ببرج السدرية بجامعة

قرطاج

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة بجامعة منوبة

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
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 بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان بجامعة القيروان
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للمنظومات الصناعية 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 بالقصرين بجامعة القيروان
المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال  بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بجامعة صفاقس

تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية  

تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت  

إدارة الشبكات والخدمات

تكنولوجيات اإلعالمية   واإلتصاالت  

تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية  

تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت  

تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية  

 إلكترونيك وإعالمية 

اإللكترونيك  و اإلتصاالت  

اإللكترونيك  و اإلتصاالت  

اإللكترونيك  و اإلتصاالت  

اإللكترونيك  و اإلتصاالت  

 إلكترونيك وإعالمية 

إعالمية  و إتصاالت 

تواصل تعددي الوسائط

أنظمة إلكترونية

إلكترونيك السيارات
  آلية وأنظمة صناعية

  إلكترونيك األنظمة  الصناعية
كهروتقنية وإلكترونيك صناعي

  اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية
اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  الصناعي
  اإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية
  اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية   

اإللكترونيك  الصناعي
  التحكم في األساليب  الصناعية

اإللكترونيك  واإلعالمية   الصناعية

آلية وأنظمة صناعية

التطبيقية في اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية 

ميكاترونيك صناعية

الصيانة الصناعية

الصيانة الصناعية

ميكانيك و إنتاجية
  ميكانيك و إلكترونيك األنظمة  اآللية 

صيانة اآلالت   الثقيلة

الصيانة الصناعية

ميكاترونيك صناعية

لوجستية التوزيع
  اللوجستية الصناعية

  لوجستية العمليات الدولية
اللوجستية الصناعية

إعالمية  طبية
  األنظمة  اإللكترونية  المحمولة

  التصوير الطبي
  األدواتية  البيوطبية

التصوير البيوطبي
  اآلالت   البيوطبية

اإلجازة  التطبيقية في الشبكات اإلعالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم وتكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت  

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اإلعالمية   و اإلتصاالت  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في فنون الملتميديا 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإللكترونيك  والكهروتقنية واآللية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإللكتروميكانيك 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسة اللوجستية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الهندسة البيوطبية
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

علوم اإلعالمية  

27
19
14
16
16
17
38
18
6

10
8
7
9

11

32

2
3

2

3
2

4

4

2
2
3
2
4
4
2

2
3
2
9

12
2

2
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30440
70440
10441

80442

10448

10450
40450
60450
80450
10742

30752

40758

10797
11797
30797
31797
40797
41797
50797
51797
80797
81797

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بسبيطلة بجامعة القيروان

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي بجامعة تونس

المعهد العالي للموسيقى و المسرح بالكاف بجامعة جندوبة

المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد بجامعة منوبة

المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد بجامعة منوبة
المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة بجامعة قفصة
المعهد  العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف بجامعة جندوبة

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير بجامعة المنستير

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس بجامعة تونس المنار
المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة بجامعة سوسة

المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف بجامعة جندوبة
المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف بجامعة جندوبة

التنشيط السياحي

تنشيط سياحي وارشاد سياحي

التنشيط الشبابي
  التنشيط الثقافي

التنشيط السيحي و الثقافي

التدريب الرياضي

التربية البدنية

التربية البدنية

التربية البدنية

التربية البدنية

حفظ صحة الوسط
  السالمة  المهنية

صـنـع بدائل األسـنـان 

العالجات  العامة للمسنين

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

علوم التمريض(إناث)

علوم التمريض(ذكور)

اإلجازة  التطبيقية في التنشيط السياحي 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التنشيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التنشيط السياحي و الثقافي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التدريب الرياضي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في التربية البدنية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في حفظ الصحة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في صـنـع بدائل األسـنـان 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية  في العالجات  العامة للمسنين
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علوم التمريض
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FGتربية بدنية إجبارية

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية(+)

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضة

5
9

17

7

27

153
135
108
204

5

3

3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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10101
11101
12101
13101
20101
30101
40101
50101
51101
60101
70101
10103
11103
12103
13103
20103
30103
40103
50103
51103
60103
61103
70103
80103
10104
11104
30104
50104
10105
11105
40105
10106
11106
30106
50106
51106
10107

10108

10122
11122

40122
70122
10123
11123
30123
40123
80123
10124
11124

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 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
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بتوزر بجامعة قفصة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان بجامعة القيروان
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة جندوبة
كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة المنستير

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس
كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج
كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس
كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج

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
كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة تونس
كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة منوبة

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي

اللغة واآلداب  والحضارة اإلسبانية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلسبانية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلسبانية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلسبانية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإليطالية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإليطالية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإليطالية 

اللغة واآلداب  والحضارة األلمانية 

اللغة واآلداب  والحضارة األلمانية 

اللغة واآلداب  والحضارة األلمانية 

اللغة واآلداب  والحضارة األلمانية 

اللغة واآلداب  والحضارة األلمانية 

اللغة واآلداب  والحضارة الروسية

اللغة واآلداب  والحضارة الصينية

الفـلــسـفـة

تاريخ الفلسفة و الفلسفة العامة
  االتيقا  و الفلسفة السياسية

الفـلــسـفـة

الفـلــسـفـة

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الجغرافيا

الجغرافيا

اإلجازة  األساسية  في اللغة واآلداب  و الحضارة العربية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اللغة والحضارة واألدب  الفرنسي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اللغة واآلداب  والحضارة اإلسبانية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اللغة واآلداب  والحضارة اإليطالية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اللغة واآلداب  والحضارة األلمانية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اللغة واآلداب  و الحضارة الروسية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في اللغة واآلداب  و الحضارة الصينية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الفـلســفــة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في التاريخ
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الجغرافيا
  3 سنوات(أمد)

T=FG+AR

T=FG+F

T=FG+ESPإسبانية إجبارية

T=FG+ITإيطالية إجبارية

T=FG+ALLألمانية إجبارية

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات، علوم تجريبية، إقتصاد وتصرف، تقنية، علوم اإلعالمية،   رياضة

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

24
20
20
15
8

28
15
13
9

23
13
33
15
5
5
5
4
5
4
7
5
4
5
4
4
3

2

2
2

2
2
4
5
7
4
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30124
40124
80124
10125

10138

10139

10148
20148
21148
30148
40148
50148

61148

80148

81148
10153

10154
11154
70154
10155
20155
30155
31155
50155

10156
30156
10161
11161
12161
30161

40161
50161

70162

10167
70167
10169

10170
30170
40170

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة بجامعة سوسة
كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة جندوبة

المعهد العالى لمهن التراث بتونس بجامعة تونس

المعهد العالي للحضارة اإلسالمية   بتونس ب جامعة الزيتونة

المعهد العالي ألصول  الدين بتونس ب جامعة الزيتونة

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بزغوان بجامعة تونس

المعهد العالي للغات بنابل بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة المنستير
كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بمدنين بجامعة قابس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بتوزر بجامعة قفصة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة 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 اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار
المعهد العالي للغات بنابل بجامعة  قرطاج

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير
المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة المنستير

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير

المعهد العالى لمهن التراث بتونس بجامعة تونس
كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد العالي للحضارة اإلسالمية   بتونس ب جامعة الزيتونة
المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة بجامعة سوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس بجامعة قابس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار
كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان بجامعة القيروان
كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة تونس

المعهد العالى لمهن التراث بتونس بجامعة تونس
كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة بجامعة سوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس

الجغرافيا

الجغرافيا

الجغرافيا

الفنون القديمة و الوسيطة
  فنون حديثة و معاصرة

حضارة إسالمية 
  أصول الدين

  الفقه و أصوله
  القرآن و الحديث
الشريعة و القانون

  الحضارة اإلسالمية  
  القرآن و الحديث

  أصول الدين
مهن الوساطة الثقافية

اإلدارة  و اإلقتصاد 

اإلدارة  و التصرف

اإلدارة  و التصرف

فرنسية األعمال 

اإلدارة  و اإلقتصاد 
  اإلتصال  

  المهن الثقافية
اإلدارة  و اإلقتصاد 

  اإلتصال  
  المهن الثقافية

اإلدارة  و اإلقتصاد 
  اإلتصال  

  المهن الثقافية
  فرنسية األعمال 

اإلتصال  

سياحة و تراث

اإلسبانية 

تجارة دولية

تجارة دولية

تجارة دولية

اإلقتصاد  و التصرف

تجارة دولية

السياحة و التراث

تجارة دولية
  اإلقتصاد  و التصرف

تجارة دولية

تجارة دولية

حفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها

حفظ اللوحات على القماش و ترميمها

حفظ الوثائق و ترميمها

المحافظة على العقارات و ترميمها(الصخور
المنحوتة,الفسيفساء,المساحات المزوقة)

حفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها

تهيئة الحجارة ومشتقاتها في الجنوب الشرقي من البالد 
التونسية

مناهج وتقنيات علم اآلثار 

اآلثار 

التصرف في التراث األثري  و تنميته

التاريخ والتقنيات السمعية البصرية

التراث الطبيعي

مهن التراث

مهن التراث

اإلجازة  األساسية  في الجغرافيا
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في تاريخ الفن
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في العلوم ااإلسالمية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في العلوم الشرعية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الفرنسية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الروسية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلسبانية  
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإليطالية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في األلمانية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في حفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في مناهج و تقنيات علم اآلثار 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في  اآلثار 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التاريخ والتقنيات السمعية البصرية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التراث
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

F+T=FG

T=FG

T=FG+ESPإسبانية إجبارية

T=FG+ITإيطالية إجبارية

T=FG+ALLألمانية إجبارية

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات، علوم تجريبية، إقتصاد وتصرف، تقنية، علوم اإلعالمية،   رياضة

9
8
6
3

7

13

6
9
6

10
5
8

10

6

8
2

5
6
6
6
4
5
6
4

6
7
7
6
6
5

6
5

2

2
2
6

3
2
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10171

80172

70173

11190

11191

11192

10198

10199

10202

20202

30202

40202

50202

51202

70202
10207

11207

30207

40207

50207

60207

10241

20241

المعهد العالى لمهن التراث بتونس بجامعة تونس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بالكاف بجامعة جندوبة

المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين بجامعة القيروان

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة منوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة منوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة بجامعة منوبة

المعهد التحضيري للدراسات األدبية  والعلوم  اإلنسانية  بتونس بجامعة
تونس

المعهد التحضيري للدراسات األدبية  والعلوم  اإلنسانية  بتونس بجامعة
تونس

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 و الحرف بالقصرين بجامعة القيروان
المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس بجامعة تونس

المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم بجامعة منوبة

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 والحرف بسيدي بوزيد بجامعة القيروان

المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم بجامعة منوبة

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل بجامعة  قرطاج

تثمين التراث الثقافي

التراث والتقنيات السمعية البصرية

الزخرفة التراثية وتقنياتها

مرحلة تحضيرية آداب ولغات - إختصاص عربية

مرحلة تحضيرية آداب ولغات - إختصاص فرنسية

مرحلة تحضيرية آداب ولغات - إختصاص إنقليزية

مرحلة تحضيرية لغات و آداب(فرنسية-عربية-إنقليزية)

مرحلة تحضيرية علوم إنسانية(تاريخ-جغرافيا-فلسفة)

 رسم
  خزف
   نحت
  حفر

  التصوير الفوتوغرافي
خزف

   نحت
  حفر

  رسم زيتي
 رسم

  خزف
   نحت
  حفر

   فنون وسائطية
 رسم

  خزف
   نحت
  حفر
  نسيج
خزف

   نحت
  رسم زيتي

خزف
   نحت
  نسيج

  التصوير الفوتوغرافي
خزف

الصورة: إشهار خطي
  الفضاء: هندسة  داخلية

  المنتوج: االبتكار  الصناعي
الصورة: إشهار خطي ،إشهار سمعي بصري

  الفضاء : الهندسة الداخلية ، السينوغرافيا
  المنتوج : ابتكار حرفي ، ابتكار صناعي ، أثاث ،

تعليب
الصورة: إشهار خطي

  الفضاء: هندسة  داخلية
  المنتوج: االبتكار  الصناعي

الصورة: إشهار خطي
  الفضاء: هندسة  داخلية

  المنتوج: االبتكار  الصناعي
الصورة: إشهار خطي

  الفضاء: هندسة  داخلية
الفضاء: هندسة  داخلية

  المنتوج: االبتكار  الصناعي
الصورة : اإلشهار  الخطي
  الفضاء: الهندسة الداخلية

   المنتوج : ابتكار صناعي 
الصورة : اإلشهار  الخطي

    الصورة : إشهار سمعي بصري
  الفضاء: الهندسة الداخلية
   المنتوج :إبتكار حرفي

  تصميم الفضاء

اإلجازةالتطبيقية  في التراث الثقافي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التراث والتقنيات السمعية البصرية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الزخرفة التراثية وتقنياتها
  3 سنوات(أمد)

مرحلة تحضيرية آداب ولغات - إختصاص عربية
  سنتان

مرحلة تحضيرية آداب ولغات - إختصاص فرنسية
  سنتان

مرحلة تحضيرية آداب ولغات - إختصاص إنقليزية
  سنتان

مرحلة تحضيرية لغات و آداب(فرنسية-عربية-إنقليزية)
  سنتان

مرحلة تحضيرية علوم إنسانية(تاريخ-جغرافيا-فلسفة)
  سنتان

اإلجازة  األساسية  في الفنون التشكيلية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في التصميم
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التصميم
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

F+T=FG+(AR+ANG)/3سن أقل من 20 سنة في غرة سبتمبر

F+T=FG+(AR+ANG)/3سن أقل من 20 سنة في غرة سبتمبر

F+T=FG+(AR+ANG)/3سن أقل من 20 سنة في غرة سبتمبر

سن أقل من 20 سنة في غرة سبتمبر

سن أقل من 20 سنة في غرة سبتمبر

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات، علوم تجريبية، إقتصاد وتصرف، تقنية، علوم اإلعالمية،   رياضة

2

7

9

8

8

8

27

19

66

104

50

75

49

30

17
56

75

33

108

43

33

75

45
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30241

31241

32241

40241

50241

51241

60241

61241

70241

71241

80241

20249

30249
40249

50249

51249

70249

80249

10361

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 بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين بجامعة قابس

المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد بجامعة القيروان

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 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 بالقيروان بجامعة القيروان

المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة بجامعة جندوبة

المعهد العالي للتوثيق بتونس بجامعة منوبة

الصورة : اإلشهار  الخطي
    الصورة : إشهار سمعي بصري

  الفضاء: الهندسة الداخلية
   المنتوج :إبتكار حرفي

   المنتوج : ابتكار صناعي 
المنتوج: التصميم على األقمشة 

  المنتوج: التصميم وتنفيذ المالبس 
  المنتوج: مكمالت  الموضة

الصورة : اإلشهار  الخطي
  الفضاء: الهندسة الداخلية
   المنتوج :إبتكار حرفي

   المنتوج : ابتكار صناعي 
  المنتوج : مصوغ

  الصورة : إشهار سمعي بصري
   المنتوج : أثاث

  المنوج: اإلكساء 
  الصورة : إشهار سمعي بصري

  الفضاء: الهندسة الداخلية
  الصورة : إشهار سمعي بصري

  الفضاء: الهندسة الداخلية
   المنتوج :إبتكار حرفي

  المنتوج : مصوغ
الصورة : اإلشهار  الخطي

    الصورة : إشهار سمعي بصري
  الفضاء: الهندسة الداخلية
   الفضاء :  السينوغرافيا 

   المنتوج :إبتكار حرفي
   المنتوج : ابتكار صناعي 

   المنتوج : تعليب 
   المنتوج : أثاث

الصورة : اإلشهار  الخطي
  الفضاء: الهندسة الداخلية
   المنتوج :إبتكار حرفي

   المنتوج : أثاث
  المنتوج : مصوغ

الصورة : اإلشهار  الخطي
  الفضاء: الهندسة الداخلية
   المنتوج :إبتكار حرفي

   المنتوج : ابتكار صناعي 
   المنتوج : أثاث

  المنتوج : مصوغ
  الصورة : الرسوم المتحركة

  الصورة: رسم إباني وشريط مصور
الفضاء: الهندسة الداخلية
   المنتوج :إبتكار حرفي

   المنتوج : أثاث
  المنتوج : تصميم صناعي

  المنتوج : لف وتعليب
  الصورة : اشهار خطي

الصورة : اإلشهار  الخطي
  الفضاء: الهندسة الداخلية
   المنتوج :إبتكار حرفي

  المنتوج : مصوغ
خزف
  نسج

  بلور 
  التصوير الفوتوغرافي

التصوير الفوتوغرافي

التصوير الفوتوغرافي
  فسيفساء

خزف
  فوتوغرافيا

خزف
  نسج

  التصوير الفوتوغرافي
  حفر
خزف
  نسج

  بلور 
  فسيفساء

خزف
  نحت

علوم المعلومات

اإلجازة  التطبيقية في التصميم
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الفنون التشكيلية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في علوم المعلومات
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

F+T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات، علوم تجريبية، إقتصاد وتصرف، تقنية، علوم اإلعالمية،   رياضة

33

62

113

57

43

75

53

42

50

44

53

31

20
60

17

45

33

23

20
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10363

10443

10470

10471

10611

10612

المعهد العالي للتوثيق بتونس بجامعة منوبة

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي بجامعة تونس

المعهد  العالي إلطارات  الطفولة بقرطاج درمش بجامعة  قرطاج

المعهد  العالي إلطارات  الطفولة بقرطاج درمش بجامعة  قرطاج

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار  بجامعة منوبة

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار  بجامعة منوبة

التوثيق وعلوم المكتبات و األرشيف 

الوساطة  وتقنيات التنشيط الثقافي

تربية الطفل

المرافقة التربوية للطفل

الصحافة 

إتصال

اإلجازة  التطبيقية في التوثيق و علوم المكتبات و األرشيف 
  3 سنوات(أمد)

إلجازة  األساسية  في الوساطة وتقنيات التنشيط الثقافي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في تربية الطفل
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في المرافقة التربوية للطفل
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الصحافة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في االتصال 
  3 سنوات(أمد)

F+T=FG

T=FGتربية بدنية إجبارية

T=FG

T=FG

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

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

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات، علوم تجريبية، إقتصاد وتصرف، تقنية، علوم اإلعالمية،   رياضة

9

11

9

17

37

37
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10700
30700
31700
40700
30701

30702

10754
30754
30760

10799
30799
40799
30853

كلية الطب بتونس بجامعة تونس المنار
كلية الطب بالمنستير بجامعة المنستير

كلية الطب بسوسة بجامعة سوسة
كلية الطب بصفاقس بجامعة صفاقس

كلية الصيدلة بالمنستير بجامعة المنستير

كلية طب األسنان  بالمنستير بجامعة المنستير

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة بجامعة سوسة
المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة بجامعة سوسة

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للعلوم الفالحية  بشط مريم بجامعة سوسة

الـطــب

الـطــب

الـطــب

الـطــب

الـصـيــــدلــــة

طـــب األسـنـــان 

الرعـايـة الصحية لألطفال 

الرعـايـة الصحية لألطفال 

الرعاية اإلستعجالية  الصحية

التولـيــد

التولـيــد

التولـيــد

تهيئة الفضاءات

الـطــب
  7 سنوات

الـصـيــــدلــــة
  6 سنوات

طـــب األسـنـــان 
  6 سنوات

اإلجازة  التطبيقية في الرعـايـة الصحية لألطفال 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في  الرعاية الصحية اإلستعجالية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الـتــولـيـــد
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تهيئة الفضاءات
  3 سنوات(أمد)

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية(+)

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية(+)

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية(+)

T=FG

T=FG

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية(+)

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

آداب، إقتصاد وتصرف، تقنية، علوم اإلعالمية،   رياضة

2
2
2
2
2

2

3
3
2

3
3
3
3
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10102
11102
12102
13102
14102
21102
30102
31102
32102
40102
50102
60102
70102
71102
80102
81102
82102
10118
30118
10120

11120

40120
30147

11149
12149
13149
20149
21149
31149
32149
40149
50149
51149
71149
80149
81149
82149
10150

11163
40163

60163

10301

11301

30301

40301

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 للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بتونس بجامعة تونس
المعهد العالي للغات بنابل بجامعة  قرطاج

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة المنستير

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير
كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للغات بقابس بجامعة قابس
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 للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة بجامعة سوسة
كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة تونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة المنستير

المعهد العالي للغات بتونس بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بتونس بجامعة تونس
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بزغوان بجامعة تونس

المعهد العالي للغات بنابل بجامعة  قرطاج
المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بجامعة المنستير

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية 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  بسبيطلة بجامعة القيروان
المعهد العالي للغات التطبيقية و االعالمية   بباجة بجامعة جندوبة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بالكاف بجامعة جندوبة
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة بجامعة جندوبة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بتونس بجامعة تونس

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة تونس
كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بقفصة بجامعة قفصة

كلية الحقوق والعلوم السياسية  بتونس بجامعة تونس المنار

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة بجامعة سوسة

كلية الحقوق بصفاقس بجامعة صفاقس

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

األنتروبولوجيا  اإلجتماعية  والثقافية

األنتروبولوجيا  اإلجتماعية  والثقافية

الديموغرافيا
  علم اجتماع الثقافة والعائلة واإلتصال 

  علم اجتماع العمل والتنمية والبيئة
علم اجتماع الثقافة والعائلة واإلتصال 

  علم اجتماع العمل والتنمية والبيئة
  الشغل والتنمية والبيئة

علم اإلجتماع  

ترجمة

اإلتصال 

اإلنقليزية  و العالقات  الدولية

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

 أنقليزية اإلتصال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

إنقليزية األعمال 

تدريس اللغة األنقليزية  في التعليم األساسي 

العمل التنموي والمشاريع الصغرى

التنمية المحلية و العمل المستقل
  الوساطة و الخدمة اإلجتماعية 

علم اجتماع المؤسسة
  تنمية الموارد البشرية للمؤسسة

قانون عام
  قانون خاص

قانون عام
  قانون خاص

قانون عام
  قانون خاص

قانون عام

اإلجازة  األساسية  في اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في األنتروبولوجيا  اإلجتماعية  والثقافية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في عـلــم االجتماع 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في الترجمة
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلنقليزية 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في تدريس اللغة االنقليزية  في التعليم
األساسي 

  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في عـلــم االجتماع 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في القانون
  3 سنوات(أمد)

T=FG+ANG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG+ANG

T=FG+ANG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات ،  علوم تجريبية، تقنية، علوم اإلعالمية،   رياضة

26
17
16
10
8
5

17
11
7

12
16
18
35
7

12
18
8
7
2
5

5

5
9

7
6
6
9
5

10
7
8
7
8

11
16
6
6
6

2
2

3

19

18

35

33
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50301
70301

80301

10341

11341

30341

40341

50341

70341

80341
10451

10453

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية  بالقيروان بجامعة القيروان

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة

كلية الحقوق والعلوم السياسية  بتونس بجامعة تونس المنار

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية  بتونس بجامعة  قرطاج

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة بجامعة سوسة

كلية الحقوق بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس بجامعة قابس

المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية  بالقيروان بجامعة القيروان

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة بجامعة جندوبة
معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف بجامعة  قرطاج

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف بجامعة  قرطاج

قانون عام

قانون عام
  قانون خاص

قانون عام
  قانون خاص

المنازعات اإلدارية  والجبائية
  قانون المؤسسة واألعمال 

  قانون الشؤون العقارية
القانون الجبائي

  قانون التجارة الدولية
  النزاعات اإلدارية  والجبائية
المنازعات اإلدارية  والجبائية

  جباية المؤسسة
  قانون الموارد البشرية

  قانون خاص
المنازعات اإلدارية  والجبائية

  قانون المؤسسة واألعمال 
  جباية المؤسسة

  قانون الشؤون العقارية
قانون المؤسسة واألعمال 

  جباية المؤسسة
المنازعات اإلدارية  والجبائية

  قانون المؤسسة واألعمال 
  جباية المؤسسة

  قانون الشؤون العقارية
  قانون التجارة الدولية

قانون المؤسسة واألعمال 

تقنيات السياحة

الفندقة

اإلجازة  األساسية  في القانون
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في القانون
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التنمية و اإلدارة  السياحية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في اإلدارة  و تكنولوجيات الفندقة
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

2/(F+ANG)+T=FG

2/(F+ANG)+T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات ،  علوم تجريبية، تقنية، علوم اإلعالمية،   رياضة

7
10

23

11

8

35

20

11

12

10
12

12
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10119

10121
11121
10164

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة تونس
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس بجامعة تونس المنار
كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس بجامعة تونس

لغة اإلشارات 

علم النفس

علم النفس

علم النفس الحركي

اإلجازة  التطبيقية في لغة اإلشارات 
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية   في علم النـفـــس
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في علم النفس الحركي
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات ، إقتصاد و تصرف، تقنية، علوم اإلعالمية،   رياضة

7

13
11
5
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30744
40744
10747

10751

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير بجامعة المنستير
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس بجامعة صفاقس

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس بجامعة تونس المنار

المعالجة الطبيعية

المعالجة الطبيعية

الحمية 
  التغذية التجريبية والتخطيط

  تغذية المجموعات
المداواة بالعمل

  الصحة العقلية
  إعادة التأهيل

اإلجازة  التطبيقية في العالج  الطبيعي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التغذية البشرية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في العالج  الوظيفي
  3 سنوات(أمد)

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية(+)

T=FGعلوم الحياة واألرض  إجبارية

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

  آداب ، رياضيات ، إقتصاد و تصرف، تقنية، علوم اإلعالمية،   رياضة

3
3
4

3
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10244 التعمير العملياتيالمعهد العالي  لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان بجامعة  قرطاج
اإلجازة  التطبيقية في اإلنشاء  والتعمير

  3 سنوات(أمد)

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

آداب، علوم تجريبية، إقتصاد و تصرف ، علوم اإلعالمية  

2
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10220 علوم اإلعالم   واالتصال معهد الصحافة وعلوم اإلخبار  بجامعة منوبة
اإلجازة  األساسية  في علوم اإلعالم   واالتصال 

  3 سنوات(أمد)

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

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات، علوم تجريبية، تقنية، علوم اإلعالمية  

18
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10203 الهندسة المعمارية المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير بتونس بجامعة  قرطاج
الهندسة المعمارية 

  6 سنوات

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

 آداب، إقتصاد وتصرف، رياضة

2
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10362 التصرف اإللكتروني  في  المعلومات والوثائقالمعهد العالي للتوثيق بتونس بجامعة منوبة
اإلجازة  التطبيقية في التصرف اإللكتروني  في المعلومات و

الوثائق
  3 سنوات(أمد)

F+T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

 آداب ، رياضيات، علوم تجريبية، إقتصاد وتصرف، رياضة

14
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30440
70440
10441

80442

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية بجامعة المنستير
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بسبيطلة بجامعة القيروان

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي بجامعة تونس

المعهد العالي للموسيقى و المسرح بالكاف بجامعة جندوبة

التنشيط السياحي

تنشيط سياحي وارشاد سياحي

التنشيط الشبابي
  التنشيط الثقافي

التنشيط السيحي و الثقافي

اإلجازة  التطبيقية في التنشيط السياحي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التنشيط
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  التطبيقية في التنشيط السياحي و الثقافي
  3 سنوات(أمد)

T=FGتربية بدنية إجبارية

T=FGتربية بدنية إجبارية

T=FGتربية بدنية إجبارية

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

رياضيات، علوم تجريبية، إقتصاد وتصرف، تقنية، علوم اإلعالمية  

5
9

17

7
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10448

10450
40450
60450
80450

المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد بجامعة منوبة

المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد بجامعة منوبة
المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفاقس بجامعة صفاقس

المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة بجامعة قفصة
المعهد  العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف بجامعة جندوبة

التدريب الرياضي

التربية البدنية

التربية البدنية

التربية البدنية

التربية البدنية

اإلجازة  التطبيقية في التدريب الرياضي
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في التربية البدنية
  3 سنوات(أمد)

T=FGتربية بدنية إجبارية(*)

T=FGتربية بدنية إجبارية(*)

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

 آداب ، رياضيات، علوم تجريبية، إقتصاد وتصرف، تقنية، علوم اإلعالمية  

3

17
15
12
23
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80446 إدارة البنى التحتية الرياضية وتنظيم التظاهراتالمعهد  العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف بجامعة جندوبة
اإلجازة  التطبيقية في التسيير الرياضي  

  3 سنوات(أمد)

T=FG

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

آداب ، رياضيات، علوم تجريبية، تقنية، علوم اإلعالمية،   رياضة

3
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10200

80200

10201

30201
40201
50201
60201
80201

30205

10235

10473

المعهدالعالي للفن  المسرحي بتونس بجامعة تونس

المعهد العالي للموسيقى و المسرح بالكاف بجامعة جندوبة

المعهد العالي للموسيقى بتونس بجامعة تونس

المعهد العالي للموسيقى بسوسة بجامعة سوسة
المعهد العالي للموسيقى بصفاقس بجامعة صفاقس
المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس بجامعة قابس
المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة بجامعة قفصة

المعهد العالي للموسيقى و المسرح بالكاف بجامعة جندوبة

المعهد العالي للموسيقى بسوسة بجامعة سوسة

المعهدالعالي للفن  المسرحي بتونس بجامعة تونس

المعهد العالي للتربية المختصة بجامعة منوبة

فنون الممثل
  مسرح الناشئة

فنون الممثل
  التربية المسرحية

موسيقى وعلوم موسيقية
   آداء الموسيقى الغربية
  آداء الموسيقى العربية 
موسيقى وعلوم موسيقية

موسيقى وعلوم موسيقية

موسيقى وعلوم موسيقية

موسيقى وعلوم موسيقية

موسيقى وعلوم موسيقية
   آداء الموسيقى الغربية
  آداء الموسيقى العربية 

الموسيقى واآلداء 

فنون العرائس

اإلعاقة 
  عدم التكيف اإلجتماعي 

  دراسة الشيخوخة

اإلجازة  األساسية  في المسرح  و فنون العرض
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الموسيقى و العلوم الموسيقية
  3 سنوات(أمد)

اإلجازة  األساسية  في الموسيقى و اآلداء 
  3 سنوات(أمد)

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

اإلجازةاألساسية   في التربية المختصة
  3 سنوات(أمد)

T=FG

T=FG

T=FG

T=FG

T=FGتربية بدنية إجبارية

الرمزاإلجازة  والمقاييس طاقة  التخصصات  الموسسة والجامعة
اإلستعاب  

 آداب ، رياضيات، علوم تجريبية، إقتصاد وتصرف، تقنية، علوم اإلعالمية،   رياضة

60
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