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لها من تعيين بإحدى الشعب المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي بناء على مبدإ التفوّق وباعتماد نتائج
المترشّحين وطاقة االستيعاب حسب نوع الباكالوريا .وتضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
آليات تهدف إلى مساعدة المترشحين على القيام بهذه العملية وتتمثل أساسا في:
دليل التوجيه الجامعي
ويضمّ أهمّ المعلومات حول التوجيه الجامعي ومقاييس وآجال عملية التوجيه لسنة 2012
والتخصصات والشعب.
موقع الواب الخاص بالتوجيه الجامعي www.orientation.tn
يمكّن المترشحين من التعرف على المعطيات الضرورية حول مجاالت التكوين في
مؤسسات التعليم العالي والخدمات الجامعية ويمكّن أيضا من القيام بجميع عمليات
التوجيه الجامعي عن بعد واالطالع على مجموع النقاط والمجموعة التي ينتمي إليها
المترشح وإصالح المعطيات وتعمير بطاقة االختيارات وتعمير مطالب إعادة التوجيه
واالطالع على النتائج.
اإلتصال بالرقمين  71781366و 70788711
لالستفسار عن كل جوانب عملية التوجيه الجامعي.
التراسل اإللكتروني
على العنوان  orientation@mes.rnu.tnوعلى موقع التواصل االجتماعي
www.facebook.com/orientationuniversitaire
موقع عروض التكوين في التعليم العالي www.parcours-lmd.salima.tn
للتعرف على االختصاصات والشعب المفتوحة ومختلف المواد المدرّسة بها.
االرساليات القصيرة  SMSعلى الرقم 872171
للتعرف على نتيجة توجيهك الجامعي أرسل كلمة "  "orثم "فراغ" ثم "رقم الباكالوريا"
على الرقم .842040

ونشير إلى أن جميع عمليات التوجيه وإعادة التوجيه واإلعالن عن مختلف النتائج تتمّ حصريا
عبر موقع التوجيه الجامعي  www.orientation.tnكما يتم نشر القائمات االسميّة للمقبولين
فقط بالنسبة لكل دورة.
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يتسلم الناجحون في امتحان الباكالوريا من معاهدهم األصلية ومن مراكز االمتحانات (بالنسبة للناجحين الّذين
ترشحوا بصفة حرّة ) كلمات العبور الشخصية التي تمكنهم من النفاذ إلى موقع التوجيه الجامعي وذلك يوم
 03جوان  2302بالنسبة إلى الناجحين في الدورة الرئيسية ويوم  30جويلية  2302بالنسبة إلى
الناجحين في دورة المراقبة.

تتم عملية التوجيه الجامعي عن طريق منظومة إعالمية خاصة أدرجت فيها مسبقا كل المعطيات المتعلقة
بالشعب والمؤسسات الجامعية وطاقة استيعابها حسب أنواع الباكالوريا والمعطيات الخاصة بالمترشحين ويتم
احتساب الصيغة اإلجمالية حسب المقاييس التالية :

الناجحون في الدورة الرئيسية
يتم احتساب الصيغة اإلجمالية ) (Formule Globale : FGبجمع الصيغة األساسية الموحدة
والمتمثلة في المعدل العام للباكالوريا ضارب  5مع الصيغة الخصوصية لكل اختصاص في الباكالوريا
) (Formule Spécifique : FSحسب الجدول التالي:

{

الصيغة اإلجمالية = الصيغة األساسية  +الصيغة الخصوصية FG = FB + FS :

FG

FB

FS
)2M + 0,5SVT + 1,5SP + 0,5(F + Ang

Maths

)1M + 1,5SVT + 1,5SP + 0,5(F + Ang

Sc. Exp

)1,5TE + 1,5M + 1SP + 0,5(F + Ang

Technique

BAC

5 MG

)1,5A + 1,5PH + 1HG + 0,5(F + Ang

FG = FB + FS

}

Lettres

)1,5Ec + 1,5Ge + 0,5M + 0,5 HG + 0,5(F + Ang

Eco. Gestion

)1,5M + 1,5Algo + 0,5SP + 0.25(TIC + BD) + 0,5(F + Ang

Sc. Info

1SVT + 0,5(Sp.Th + Sp.Pr) + 1EP + 0,5SP + 0,25(F + Ang) + 1PH

Sport
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إيطالية
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T
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علوم فيزيائية
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فرنسية
تاريخ وجغرافيا
تربية بدنية
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SP
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معدل النجاح في الباكالوريا
عربية
فلسفة
رياضيات
علوم الحياة واألرض
اختصاص رياضة تطبيقية

الناجحون في دورة المراقبة للباكالوريا التونسية
بالنسبة للنّاجحين في دورة المراقبة يتم احتساب األعداد المتحصل عليها ومعدل النجاح في الباكالوريا في
الصيغة اإلجمالية والمجموع على النحو التالي :
 األعداد ( ] :أعداد الدورة الرئيسية ( + (2Xأعداد دورة المراقبة ( [ 3 /
 المعدل ( ] :معدل الدورة الرئيسية ( + )2Xمعدل دورة المراقبة ( [ 3 /
2

MG
A
PH
M
SVT
Sp.Pr
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تقوم المنظومة اإلعالمية بترتيب الناجحين (كلّ نوع من أنواع الباكالوريا على حدة) ترتيبا تفاضليّا باعتماد
الصّيغة اإلجماليّة المبـيّـنة بهذا الدّليل وهي صيغة تحوصل المستوى اإلجمالي للتلميذ وتأخذ في االِعتبار
مختلف النّتائج المتحصّل عليها في امتحان الباكالوريا.
و يتمّ بعد ذلك تقسيم المترشّحين إلى مجموعتين :
 المجموعة األولى (متكونة من  % 01من المترشّحين للتوجيه الجامعي األفضل ترتيبا) وتشارك
في الدورة األولى حسب المعطيات المبينة في هذا الدليل.
 المجموعة الثّانية (متكونة من  % 01من المترشّحين للتوجيه الجامعي الموالين أي بقية
المترشحين) وتشارك في الدورة الثانية حسب المعطيات المبينة في دليل طاقة االستيعاب الخاص
بالدورة الثانية.

يمكن لكل المترشحين االطالع على الصيغة اإلجمالية وترتيبهم في المجموعة التي ينتمون إليها عبر الموقع
 www.orientation.tnباستعمال كلمة العبور السرية بداية من يوم الثالثاء  10جويلية 2012
وفي صورة وجود بعض األخطاء في المعطيات الشخصية للمترشحين مثل االسم واللقب بالفرنسية أو رقم
بطاقة التعريف الوطنية أو تاريخ الوالدة أو الجنس بإمكانهم إصالحها عبر الموقع
.www.orientation.tn

الباكالوريا التونسية
تعمير االختيارات عن بعد
المواعيد
الدورات
من  11إلى  15جويلية 2012
األولى
بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى
 15جويلية منتصف الليل

سحب دليل طاقة االستيعاب
المتبقية من المعاهد األصلية

الجمعة  20جويلية 2012

-

على الساعة الثانية عشرة ظهرا

من  20إلى  24جويلية 2012
الثانية

بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى
 24جويلية منتصف الليل

من  29إلى  30جويلية 2012
النهائية

بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى
 06أوت منتصف الليل

اإلعالن عن النتائج على الموقع

السبت  21جويلية 2012
األحد  29جويلية 2012
(من موقع التوجيه الجامعي)

األحد  29جويلية 2012
على الساعة الثانية عشرة ظهرا

الخميس  02أوت 2012

www.orientation.tn

الشعب اليت تتطلب اختبارات
فترة إجتياز االختبارات
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الباكالوريا األجنبية
الدورات

آخر أجل لتقديم المطالب

دورة واحدة

السبت  31جويلية 2012

هــام
جــدا

االطالع على دليل التوجيه
عبر موقع التوجيه الجامعي
 www.orientation.tnأو يسلم مباشرة من
اإلدارة العامة للشؤون الطالبية أو من البعثات
الدبلوماسية التونسية في الخارج

اإلعالن عن النتائج
ابتداء من يوم السبت
 25أوت 2012

يتعين على كل مترشح احترام اآلجال المنصوص عليها بالروزنامة أعاله حتى ال يتم
تأجيله إلى الدورة الموالية ويحرم بذلك من امتياز الحصول على تعيين في دورته
( بإمكان المترشح تغيير اختياراته متى شاء خالل الفترة المخصصة لدورته )

يمكن للمترشح أن يقيّم حظوظه للحصول على شعبة معينة وذلك باالعتماد على :
 طاقة االستيعاب في الشعب حسب نوع الباكالوريا.
 انتمائه إلى إحدى المجموعتين.
 ترتيبه حسب الصيغة اإلجمالية في المجموعة التي ينتمي إليها.
 رغبته في الشعبة وترتيبه الختياراته ترتيبا تفاضليا.
ينصح بـ:

هــام جــدا

 عدم حصر اإلهتمام بشعبة محددة دون أخرى. تعمير أكثر ما يمكن من االختيارات ليضمن المترشح حظوظا أكثر في الحصول على تعيينمع تجنب وضع اختيارات عشوائية غير مدروسة في نهاية قائمة االختيارات.

أهمية ترتيب اإلختيارات
عند ترتيب االختيارات ،يتعيّن على المترشح استغالل كل حظوظ التعيين حتى وإن كانت ضئيلة لذلك
يمكنه تعمير الشعب التي يميل إليها أكثر في المراتب األولى ،وفي المراتب الموالية يتم اختيار الشعب
التي تكون حظوظه أوفر في الحصول عليها .وبذلك يحافظ على الحظوظ المتأكدة في االختيارات
الموالية ألن البرمجيات المستخدمة في منظومة التوجيه تدرس اختيارات المترشح واحدة بواحدة حسب
طاقة االستيعاب في كل شعبة تم اختيارها.

تختلففففف طريقففففة احتسففففاب المجمففففوع  Tحسففففب اإلجففففازات والشففففعب ويكففففون أحيانففففا مسففففاويا للصففففيغة
اإلجماليففة المبينففة أعففاله  FG=Tأو يكففون مسفففاويا للصففيغة اإلجماليففة يضففاف إليهفففا أعففداد بعففض المفففواد
الخصوصفففية حسفففب مفففا هفففو مبفففين بالنسفففبة لكفففل إجفففازة .و يفففتم اعتمفففاد المجمفففوع  Tكمعطفففى أولفففي ففففي
ترتيب المترشحين للقيام بعملية التعيين.
تضع اإلدارة العامة للشؤون الطالبية على موقع التوجيه الجامعي  www.orientation.tnقائمة في مجموع
النقاط التي حصل عليها آخر موجه في كل الشعب واإلجازات لسنوات  2009و 2010و 2011قصد
االستئناس بها ومساعدة المترشحين لدورة  2012على تقييم حظوظهم في الحصول على اختياراتهم نظرا
لتغيّر مجموع آخر موجه من سنة إلى أخرى.
إن مجموع نقاط آخر موجه للدورات السابقة يعتبر مؤشرا تقريبيا وال يمثل بأي حال مقياسا الحصول على أي
شعبة خالل دورة التوجيه الجامعي .2012
كما تقوم اإلدارة العامة للشؤون الطالبية بنشر قائمة مجموع النقاط التي حصل عليها آخر موجه إثر اإلعالن
عن نتائج كل دورة من دورات التوجيه لسنة  2012عبر موقع التوجيه الجامعي.
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يتم إسناد تنفيل يقدر بـ  %4من مجموع النقاط إلى كل مترشح يرغب في الحصول على شعبة موجودة في
واليته ،وفي حال عدم وجودها ،يتم إسناده إلى المترشح الذي يطلب شعبة في أقرب مؤسسة للتعليم العالي من
مركز والية سكناه (يعتمد المعهد األصلي للمترشح أو مركز االمتحانات لتحديد مركز والية السكنى).
ال يسند هذا التنفيل إلى طالبي الشعب الجامعية التي ال تدرس إال في مؤسسة جامعية واحدة في كامل تراب
الجمهورية أو في عدة مؤسسات متواجدة في الجهة نفسها دون غيرها من الجهات والمحددة بالصفحة 64-63
أمام تزايد شعور العديد من أبناء الجهات الداخلية بعدم تكافؤ الفرص في الدخول إلى الشعب
الطبية والمراحل التحضيرية و بالتالي استفادة جهات دون أخرى من آلية التنفيل الجغرافي
واستجابة لمطلب اجتماعي ملحّ عبرت عنه قطاعات واسعة من المهتمين بشأن التوجيه
الجامعي تقرر عدم إسناد التنفيل الجغرافي إلى طالبي شعب الطب بكليات تونس وسوسة
والمنستير وصفاقس وشعب المراحل التحضيرية للدراسات الهندسية بجميع الكليات والمعاهد
التحضيرية( .انظر قائمة الشعب التي يتمتع من يطلبها بالتنفيل الجغرافي وقائمة الشعب التي
ال يسند لمن يطلبها التنفيل الجغرافي)

تجدر المالحظة أن واليات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة تعتبر فضاءا جغرافيا واحدا في احتساب
التنفيل.

يتعين على المترشحين التثبت من رمز الشعب عند تعمير اختياراتهم كما يتعين عليهم طباعة وصل التسجيل
عند كل تغيير للتأكد من تسجيل االختيارات في قاعدة البيانات.






يستحسن أال يطلب المترشح أكثر من شعبة واحدة تتطلب اختبارات ألن هذه االختبارات تنظم في
المواعيد نفسها تقريبا.
في حال إخفاق المترشح في االختبارات الخاصة بإحدى الشعب التي تتطلب اختبارات فإنه يسند له
تعيين من بين االختيارات الموالية اعتمادا على مجموع نقاط آخر موجه إلى الشعبة المطلوبة وطاقة
استيعاب المؤسسة.
إذا كان مجموع نقاط المترشح ال يخول له الحصول على إحدى االختيارات الموالية تسند له شعبة أخرى
حسب مجموع نقاطه وفي حدود ما تسمح به طاقة االستيعاب.
يمكن االطالع على مواعيد االختبارات ومحتوياتها بصفة مبكرة على الموقع www.orientation.tn

يمكن للتونسيين الحاصلين على الباكالويا األجنبية بعد معادلتها أن يتقدموا بمطالب في التوجيه إلى وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة أو عبر البريد قبل تاريخ  70جويلية  2102ويحتوي المطلب على
الوثائق التالية :
 نسخة من شهادة الباكالوريا وكشف أعدادها.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 نسخة من مقرر المعادلة أو وصل إيداع الملف.
 ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن عنوان المترشح.
يسند لكل المترشحين من حاملي الباكالوريا األجنبية لسنة  " 2012رقم باكالوريا " ليتمكنوا من معرفة
نتائجهم عبر موقع  www.orientation.tnبداية من يوم السبت  20أوت .2102
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يتكون الملف الخاص بمعادلة شهادة الباكالوريا األجنبية من:
 بطاقة إرشادات تسلم من إدارة التعليم العالي الخاص والمعادالت.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المدرسية لكل من المرحلة اإلعدادية أو المتوسطة والمرحلة الثانوية.
 نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا وعند االقتضاء كشف أعداد امتحان الباكالوريا مختوما بعبارة ناجح.
 ظرفان خالصا معلوم البريد (أحد الظرفين مضمون الوصول مع وصل اإليداع).

يتعين على الطلبة األجانب غير التونسيين ( الطلبة األجانب الغير مقيمين بتونس ) االتصال
باإلدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 :شارع أوالد حفوز 1030 ،تونس.

إعادة التوجيه الجامعي هي عملية استثنائية موجهة لحاملي الباكالوريا التونسية للسنة الجارية وتعمر مطالب
إعادة التوجيه حصريا عبر موقع الواب  www.orientation.tnفي الفترة المتراوحة بين  29جويلية و11
أوت  2012استنادا ألحد األسباب التالية :
 أسباب صحية حيث تتم دراسة المطالب المدعمة بملف طبي من قبل لجنة طبية مختصة و مستقلة مع
مراعاة مجموع النقاط وطاقة االستيعاب.
يتضمن الملف الطبي المصاحب لمطلب إعادة التوجيه وجوبا:
 نسخة من الملف الصحي المدرسي للمترشح ( يرجى االنتباه إلى ضرورة اإلحتفاظ بالملف األصلي) كل وثيقة طبية رسمية تثبت أن الطالب يعاني من المرض منذ مدة أو تتطلب حالته الصحيّة ظروفتداوي خاصة.
 أسباب اجتماعية حيث تتم دراسة المطالب المدعمة بكل الوثائق المثبتة للحالة االجتماعية للمترشح
من قبل لجنة مختصة و مستقلة مع مراعاة مجموع النقاط وطاقة االستيعاب.
يتضمن الملف المصاحب لمطلب إعادة التوجيه ألسباب اجتماعية وجوبا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
للمترشح ولوالديه ونسخة من مطلب إعادة التوجيه عن بعد (يطبع من موقع التوجيه الجامعي بعد تعمير
االختيارات في دورة إعادة التوجيه)
كما يتضمن الملف إحدى الوثائق التالية أو بعضها:
بطاقة عالج مجاني
بطاقة عالج ذات تعريفة منخفضة
بطاقة إعاقة
مضمون وفاة أحد الوالدين
نسخة من حكم طالق الوالدين
شهادة تثبت إصابة أحد الوالدين بمرض
مزمن
بطاقات أعداد اإلخوة التالميذ

0
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7
0
8
7

8
9
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00
02
07
07

شهائد الترسيم لإلخوة الطلبة
شهادة في الخصم من المورد
شهادة بيانية في األجر
ما يثبت عمل أحد الوالدين بالخارج
عقد زواج وشهادة عمل أحد القرينين للتقريب بين األزواج
وثيقة رسمية تثبت أن المعني باألمر أحد أبناء جرحى أو
شهداء الثورة
أية وثيقة أخرى من شأنها إثبات الحالة االجتماعية

 لتدارك بعض األخطاء التي قد تطرأ خالل تعبير المترشحين عن رغباتهم وفي هذه الحالة يؤخذ بعين
االعتبار مجموع النقاط وطاقة االستيعاب عند دراسة المطالب دون الحاجة إلى تقديم ملف.
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مالحظات:
 إن احتواء مطالب إعادة التوجيه ألسباب صحية أو اجتماعية على الوثائق المبينة أعاله ال يعني الموافقةاآللية من قبل اللجان المختصة إنما تتم الموافقة بعد دراسة الملف وإبداء الرأي إيجابيا من قبل اللجنة.
 إن حصول المترشح على موافقة اللجنة المختصة بعد النظر في ملفه ال يعني تعيينه آليا في الشعبةالمطلوبة إنما يقع النظر في اختياراته حسب ما تسمح به طاقة االستيعاب ومجموع نقاط المترشح.
 تهدف عملية إعادة التوجيه ألسباب صحية أو اجتماعية أساسا إلى التقريب الجغرافي للمترشح الذي تمتالموافقة على ملفه من قبل اللجنة المختصة وذلك مراعاة لحالته الصحية أو وضعه االجتماعي.
 تحتفظ اللجنتان بحقهما في التثبت من الوثائق المقدمة بالطرق التي تراها مناسبة . يتم تعمير مطالب إعادة التوجيه أو النقلة حصريا على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tnمن  29جويلية إلى  11أوت 2012
 يتم إرسال الملفات المدعمة للحالة الصحية أو االجتماعية حصريا عن طريق البريد مضمون الوصول. يتم اإلعالن عن نتائج مطالب إعادة التوجيه يوم  25أوت  2012حصريا عبر موقع الواب الخاصبالتوجيه الجامعي  www.orientation.tnوتشمل هذه النتائج قائمة المقبولين فقط بحيث تعتبر بقية
الملفات التي لم تحظى بموافقة اللجنة (الطبية أو االجتماعية) مرفوضة دون لجوء اإلدارة إلى إعالم من
تقدم بالمطلب بعدم الموافقة .
تعمير مطالب إعادة التوجيه

اإلعالن عن النتائج النهائية

إرسال الملفات

20

2102

www.orientation.tn
29

00

2102

29
00

www.orientation.tn
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0171

هــام
جــدا

يتعين على كل مترشح احترام آجال دورة إعادة
التوجيه المنصوص عليها بالروزنامة أعاله ولن
تؤخذ بعين االعتبار إال الملفات الواردة على مصالح
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة
المتراوحة بين:

29
جويلية و  00أوت 2102
وكل مطلب يرد بعد هذا التاريخ يعتبر الغيا.
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ينظم التعليم العالي في شكل جامعات متعددة االختصاصات وشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.
وتضم كل جامعة عددا من مؤسسات التعليم العالي والبحث من كليات ومدارس ومعاهد عليا يمكن التعرف
عليها عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .www.mes.tn

مواقع وعناوين الجامعات
العنوان

الجامعة
جامعة تونس
جامعة تونس المنار
جامعة منوبة
جامعة قرطاج
جامعة الزيتونة
جامعة جندوبة
جامعة سوسة
جامعة المنستير
جامعة القيروان
جامعة صفاقس
جامعة قابس
جامعة قفصة
اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

 92شارع  9أفريل  1938تونس 1004
ص.ب 94.الرمانة تونس 1068
المركب الجامعي بمنوبة – منوبة 2010
شارع الجمهورية ص.ب  1054 – 44أميلكار
 21نهج أبو القاسم الجليزي ساحة معقل الزعيم تونس 1008
نهج جميل بثينة حي الفائز جندوبة 8100
ص .ب 526.سوسة
نهج سالم بشير ص.ب 56 .المنستير 5000
شارع محمد بن سحنون القيروان 3100
طريق المطار كم  0.5صفاقس 3029
حي الرياض ،زريق  6042قابس
طريق القصرين – حي النور -قفصة 2100
نهج القدس – رادس المدينة 2098

لمزيد التفاصيل حول كل ما يتعلق بنظام "أمد" يمكن زيارة الموقع
www.universites.tn/lmd/
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موقع الواب
www.utunis.rnu.tn
www.utm.rnu.tn
www.uma.rnu.tn
www.ucar.rnu.tn
www.uz.rnu.tn
www.uj.rnu.tn
www.uc.rnu.tn
www.um.rnu.tn
www.univ-k.rnu.tn
www.uss.rnu.tn
www.univgb.rnu.tn
www.ugaf.rnu.tn
www.mes.tn

3
تتم عمليات التسجيل الجامعي حصريا عبر موقع الواب  www.inscription.tnمباشرة بعد كل دورة من
دورات التوجيه بالنسبة إلى الناجحين الجدد في الباكالوريا ،ونظرا ألن موقع التسجيل عن بعد يفتح لفترة
محددة بعد نتائج التوجيه فإنه يتعين على الموجهين التسجيل عن بعد حال حصولهم على توجيههم وطباعة
وصل خالص معاليم التسجيل.
يتضمّن التسجيل عن بعد دفع معاليم التسجيل باستعمال الدينار اإللكتروني الذي يتم اقتناؤه من مكاتب البريد
ويمكن اإلطالع على كيفية استعماله من خالل موقع الواب . http://e-dinar.poste.tn
يمكن االطالع على معاليم التسجيل من خالل بالغات التسجيل التي تدرج بمواقع الواب الخاصة بمؤسسات
التعليم العالي والبحث والجامعات ويتم تعليقها بالمؤسسات .يمكن أيضا لكل طالب أن يطلع على معاليم
التسجيل الخاصة به من خالل موقع التسجيل عن بعد ويتاح له ذلك بعد إدراج رقم بطاقة تعريفه الوطنية في
الخانة المخصصة للغرض على الموقع.
يتعين على الطالب استكمال التسجيل بالمؤسسة الجامعية التي وقع توجيهه إليها في نفس سنة التوجيه بعد طبع
وصل خالص معاليم التسجيل من موقع التسجيل عن بعد ويرفقه ببقية الوثائق الالزمة للتسجيل وذلك حسب
اآلجال التي تحددها المؤسسات الجامعية في بالغات التسجيل.

تأجيل التسجيل

ألسباب صحيّة

ألسباب شخصيّة
يمكن ألي طالب مرسم بمؤسسة جامعية
أن يؤجل ترسيمه ألسباب شخصية
قاهرة عن طريق ملف مدعم بالوثائق
الالزمة يوجه إلى إدارة المؤسسة التي
ينتمي إليها خالل مدة ال تتجاوز شهرا
من انطالق الدروس.

لمعرفة نتائج التوجيه أرسل
رسالة  SMSعلى الرقم
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يتعين على الطالب الذي يرغب في
تأجيل تسجيله لألسباب صحية تقديم
مطلب مصحوب بملف طبي سري إلى
إدارة المؤسسة التي ينتمي إليها شريطة
أن ال يكون قد شارك في امتحانات آخر
السنة.

4
توفر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة خدمات جامعية تؤمنها ثالثة دواوين تتمركز بالشمال
والوسط والجنوب .وتتمثل هذه الخدمات في تقديم األكلة الجامعية وإسداء المنح والقروض وتوفير السكن
ووضع برامج التنشيط الثقافي والرياضي.
يتعين على الطالب التقدم بمطلب للحصول على منحة أو قرض جامعيين أو سكن إثر حصوله على
تعيين وفق اإلجراءات و اآلجال التي تحددها دواوين الخدمات الجامعية
ولمزيد المعلومات يمكن للطلبة االطالع على كيفية االنتفاع بمختلف هذه الخدمات بزيارة مواقع الواب التالية:
 ديوان الخدمات الجامعية للشمال بتونس .www.ooun.rnu.tn :
العنوان 09 :نهج مالي تونس  -1002الهاتف41.482.145 - 41.482.489 - 41.485.191 :
يقدم هذا الديوان خدمات جامعية للطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية بواليات تونس وأريانة وبن
عروس ومنوبة وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وبنزرت ونابل وزغوان.
 ديوان الخدمات الجامعية للوسط بسوسة .www.oouc.rnu.tn :
العنوان :شارع خليفة القروي حي خزامة الغربية  -ص.ب .رقم  134سوسة  - 4041الهاتف :
43.245.893 - 43.245.892 - 43.245.891
يقدم هذا الديوان خدمات جامعية للطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية بواليات سوسة والمنستير
والمهدية والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد.
 ديوان الخدمات الجامعية للجنوب بصفاقس .www.oous.rnu.tn :
العنوان :طريق المطار كلم  - 0.5ص.ب  1094صفاقس  .3018الهاتف 44.243.614 :
–44.243.431
يقدم هذا الديوان خدمات جامعية للطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية بواليات صفاقس وقابس

وقفصة ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر.

يتمتع كل الطلبة بالتغطية االجتماعية التي تمكنهم من العالج المجاني بالمؤسسات الصحية العمومية تبعا
للشروط التي يخضع لها كل المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي ).(CNSS

لمزيد المعلومات حول التوجيه الجامعي والخدمات الجامعية
تنتظم األيام اإلعالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي بمدينة العلوم بتونس
واأليام اإلعالمية الجهوية بالمراكز المدرجة بالصفحة 15
من  01إلى  07جويلية 2102
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تقدم تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية الخدمات التالية :
 العالج المجاني لألضرار الناجمة عن الحوادث المدرسية والجامعية.
 إرجاع جميع مصاريف األدوية.
 صرف منح تعويضية عن حوادث األسنان وتعويض النظارات الطبية.
 تتكفل بتنقل المصاب إلى المؤسسة االستشفائية للعالج.
 ترجع منح السقوط المستمر حسب قانونها األساسي ونظامها الداخلي.
 القيام بالحمالت الوقائية.
 تنظيم ملتقيات صيفية حول اإلسعافات األولية لفائدة الطلبة.
مالحظات هامة :
 ال تتدخل التعاونية عند وقوع حوادث لمنخرطيها إال عن طريق المؤسسة الجامعية التي
ينتمي إليها الطالب.
 عند العالج بالمؤسسات االستشفائية العمومية يجب إشعار المؤسسة بوقوع الحادث وتسلم
وثيقة "التزام إعالم بحادث" من إدارة المؤسسة الجامعية.
 عند العالج بمصحة خاصة يتعين تقديم كل الوثائق المدعمة للمصاريف الناتجة عن
الحادث المدرسي إلى إدارة المؤسسة.

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين يمرّون بصعوبات مرتبطة بضغوطات الحياة اليومية
الدراسية أو العائلية أو الشخصية إمكانية مراجعة أخصائيين نفسانيين بمكاتب اإلصغاء واإلرشاد بالوسط
الجامعي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ودواوين الخدمات الجامعية واألحياء والمبيتات ومراكز
الصحة الجامعية.
و تؤمّن هذه المكاتب خدمات مجانية وفي إطار السرية المطلقة لفائدة جميع الطلبة من إحاطة نفسية فردية
تشمل اإلصغاء واإلرشاد والمساعدة النفسية وإحاطة نفسية جماعية تشمل أنشطة اإلعالم والتحسيس حول
مختلف أبعاد الحياة الطالبية وحصص الحوار والتواصل الجماعي لتمكينهم من التعبير عن مشاغلهم اليومية.
يتم االتصال باألخصائيين النفسانيين بعناوين الهياكل المذكورة بصفة مستمرة طيلة السنة الجامعية وحسب
مواعيد كامل أيام األسبوع عبر الهاتف أو في مكاتبهم أو عبر البريد االلكتروني المبيّن بمواقع الجامعات
ودواوين الخدمات الجامعية.

المستشارون في اإلعالم و التوجيه المدرسي و الجامعي
لمزيد االستفسار حول عملية التوجيه الجامعي و تحديد االختيارات المالئمة لمؤهالتكم
ينصح باالتصال بالمستشارين في اإلعالم و التوجيه المدرسي والجامعي
المتواجدين في كل المندوبيات الجهوية للتربية
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في صورة عدم حصول المترشح على االختيار األكثر مالءمة لرغباته بإمكانه المشاركة في مناظرات إعادة
التوجيه التي تنظمها الجامعات خالل شهر مارس من كل سنة جامعية .ويمكنه الترشح إلى أكثر من شعبة
وفي حال نجاحه في المناظرة فإنه يتمتع بتسجيل أول في السنة الجامعية الموالية.
يتم اإلعالن عن فتح هذه المناظرات وطريقة المشاركة فيها بواسطة معلقات بالمؤسسات الجامعية وعن
طريق الصحف اليومية خالل شهر جانفي من كل سنة وعن طريق مواقع األنترنات
 www.orientation.tnو. www.mes.tn

تنصح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الطلبة الراغبين في مزاولة دراستهم بالخارج على الحساب
الخاص باالطالع على القرار المؤرخ في  15أوت  1996الذي تم تنقيحه وإتمامه بالقرار الصادر في 28
مارس  2002والمتعلق بضبط المعايير التي تسند على أساسها معادلة الشهادات والعناوين الجامعية كما
تنصحهم باالتصال بإدارة التعليم العالي الخاص وإدارة المعادالت بالوزارة لمزيد االسترشاد حول الموضوع
وزيارة موقع الواب  www.best.rnu.tnلالطالع على اإلجراءات الواجب اتباعها للغرض
.
إلى جانب التوجيه الجامعي ،توفر الوكالة التونسية للتكوين المهني تحت إشراف وزارة التكوين المهني
والتشغيل ،تكوينا لحاملي شهادة الباكالوريا يتوج بشهادة مؤهل التقني السامي منظّرة ،وتعادل في سوق الشغل
شهادة التقني السامي المسندة من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ( )ISETوتمكن حاملها من المشاركة
في المناظرات الوطنية.
يؤمن  36مركز تكوين مهني تكوينا في  35اختصاص محدث لالستجابة لمتطلبات سوق الشغل موزعة على
كامل واليات الجمهورية.
االمتيازات التي توفرها منظومة التكوين المهني:
 دورتان رئيسيتان للتسجيل :دورة سبتمبر ودورة فيفري
 إمكانية االنتفاع بخدمات المبيت والمطعم
 إمكانية التمتّّع بجملة من الحوافز في حالة التسجيل بإحدى القطاعات ذات األولوية (قطاع البناء
واألشغال العمومية وتوابعه ،اللحام والتركيب المعدني ،الكهرباء واإللكترونيك و تقنيات االتصال،
السياحة والفندقة).
للحصول على معلومات إضافية يمكنك االطالع على دليل التكوين المهني المتوفر بـ:
مقر الوكالة التونسية للتكوين المهني ( ،21نهج ليبيا 1002-تونس ).
مراكز التكوين المهني
اإلدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل
مكاتب التشغيل والعمل المستقل
المعاهد الثانوية
الموقع اإللكتروني www.atfp.formation.tn
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معلومات أخرى

مؤسسات التعليم العالي العسكري المعنية بتكوين ضباط مهندسين:
 األكاديمية العسكرية بفندق الجديد. األكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة. مدرسة الطيران ببرج العامري.يدوم تكوين الضباط المهندسين ثالث ( )17سنوات و يختم بالحصول على "الشهادة الوطنية لمهندس".
يشترط في المترشح لمزاولة هذا التكوين أن يكون ناجحا في إحدى المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل
تكوين المهندسين التالية:
 مناظرة رياضيات وفيزياء.
 مناظرة فيزياء وكيمياء.
 مناظرة تكنولوجيا.
يتم انتداب التالميذ الضباط لمزاولة التكوين الهندسي بإحدى مؤسسات التعليم العالي العسكري المذكورة عن
طريق مناظرة يقع اإلعالن عنها عبر وسائل اإلعالم.
وينطلق العمل بهذه اآللية الجديدة لالنتداب ابتداء من السنة الجامعية .2107-2107

لمزيد من المعلومات
األيام اإلعالمية حول التوجيه الجامعي
بمدينة العلوم بتونس و بمختلف الجامعات
أيام  01و 00و 02و 07جويلية 2102

للتعرف على عروض التكوين في التعليم العالي ومحتوى الشعب واإلجازات يمكنكم زيارة الموقع

www.parcours-lmd.salima.tn
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5

6

يوفر موقع التوجيه الجامعي جملة من المعطيات والخدمات للطالب الجديد من خالل
الروابط التالية:
" دليل التوجيه الجامعي  "2102لتنزيل النسخة الرقمية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 2012
حسب المجاالت أو الجامعات أو نوع الباكالوريا.
" محتوى شعب التعليم العالي" يوفر للطالب لمحة موجزة عن المواد التي تدرس في كل تخصص
وعروض التكوين بمؤسسات التعليم العالي.
" إصالح المعطيات الشخصية " يسمح بإصالح المعطيات الشخصية والمتمثلة أساسا في رقم بطاقة
التعريف أو االسم واللقب بالفرنسية أو تاريخ الوالدة في صورة وجود خطأ فيها وذلك بعد استالم
الطالب لكلمة العبور الخاصة به.
 " االطالع على الصيغة اإلجمالية والمجموعة والترتيب " يمكن كل مترشح من معرفة الصيغة
اإلجمالية الخاصة به وترتيبه والمجموعة التي ينتمي إليها حتى يتمكن من القيام بعمليات التوجيه وفق
الروزنامة المحددة لكل دورة كما يمكن المترشح من تقييم حظوظه في الحصول على اختيار ما.
 " مجموع نقاط آخر موجه " يشير إلى مجموع نقاط آخر موجه في كل الشعب وذلك خالل دورات
التوجيه الجامعي من  2009إلى  2011و يمكن للمترشحين االستئناس بهذه المعطيات لتقييم حظوظهم
لاللتحاق بشعبة ما وهي تعدّ مؤشرا تقريبيا ال غير وال يتم اعتمادها كمقياس خالل دورة التوجيه
الجامعي لسنة .2012


" تعمير االختيارات " يمكّن المترشحين المنتمين لكل مجموعة من تعمير عشرة اختيارات كحد
أقصى وترتيبها حسب األفضلية من بين الشعب المبينة بدليل التوجيه الجامعي.

 يمكن للمترشحين لعملية التوجيه الجامعي معرفة نتائجهم من خالل مجموعة من الروابط الخاصة بكل
فئة وتتمثل في رابط " توجيه المتفوقين " والروابط الخاصة بنتائج " الدورة األولى " و" الدورة
الثانية " و"الدورة النهائية " ورابط "الشعب ذات االختبارات" ورابط " الباكالوريا األجنبية "
ورابط نتائج دورة " إعادة التوجيه".
 " هيكلة التعليم العالي " يبيّن نظام التعليم العالي في تونس و يوضح أنواع الشهادات وعدد سنوات
الدراسة بالنسبة لمسالك التكوين في نظام أمد أو المسالك األخرى.
 " التسجيل الجامعي " يوجه المترشحين إلى موقع التسجيل الجامعي عن بعد.
كما يوفر الموقع للمترشحين كل المعطيات المحينة ذات األهمية ويقوم بنشر قوائم اسمية لمختلف النتائج
مرتبة ترتيبا تفاضليا حسب مجموع النقاط.
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تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األيام الوطنية والجهوية لإلعالم حول التوجيه الجامعي لتمكن الناجحين
الجدد في امتحان الباكالوريا من طرح تساؤالتهم واستفساراتهم حول عمليات التوجيه الجامعي ومسالك التكوين
في التعليم العالي والخدمات الجامعية حسب الروزنامة المبينة بالجدول التالي:

الجامعة
جامعة الزيتونة
جامعة تونس
جامعة تونس المنار
جامعة قرطاج
جامعة منوبة
جامعة سوسة
جامعة المنستير

جامعة القيروان

جامعة صفاقس

جامعة جندوبة

جامعة قابس
جامعة قفصة

اإلدارة العامة للدراسات
التكنولوجية

األيام الوطنية لإلعالم حول التوجيه الجامعي 2102
من  01إلى  01جويلية  2102بمدينة العلوم بتونس
األيام الجهوية لإلعالم حول التوجيه الجامعي 2102
المراكز الجهوية
المعهد العالي للحضارة اإلسالمية
 00نهج جامع الهواء ،ساحة معقل الزعيم  ،تونس
المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس
5نهج طه حسين مونفلوري ،تونس
المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
المركب الجامعي بالمنار ،تونس
كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بنابل
المرازقة طريق الحمامات ،نابل
كلية العلوم ببنزرت
جرزونة ،بنزرت
المركب الجامعي بمنوبة (مقر الجامعة )
المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة
ساحة المحطة ،سوسة
كليتي الصيدلة وطب االسنان بالمنستير
نهج إبن سيناء ،المنستير
المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية
شارع الطاهر الحداد ،المهدية
المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان
شارع خميس العلويني ،القيروان
المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد
تقسيم توفيق الجاللي ،سيدي بوزيد
المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين
شارع البيئة ،القصرين
معرض صفاقس الدولي
المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بباجة
شارع الحبيب بورقيبة ،باجة
المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة
شارع 01أوت  0056سليانة الجنوبية
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات بالكاف
حي الدير ،الكاف
المعهد العالي للعلوم االنسانية بجندوبة
شارع إتحاد المغرب العربي ،جندوبة
المعهد العالي للغات
نهج علي الجمل ،قابس
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات بقفصة
حي الشباب ،قفصة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد
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التاريخ
من  01إلى  01جويلية 2102
من  01إلى  01جويلية 2102
من  01إلى  01جويلية 2102
من  01إلى  01جويلية 2102
من  01إلى  01جويلية 2102
من  01إلى  01جويلية 2102
من  01إلى  01جويلية 2102
من  01إلى  02جويلية 2102
 01جويلية 2102
 01جويلية 2102
 00جويلية 2102
 02جويلية 2102
من  10إلى  00جويلية 2102
 01جويلية 2102
 00جويلية 2102
 02جويلية 2102
 01جويلية 2102
من  01إلى  01جويلية 2102
من  01إلى  01جويلية 2102
من  01إلى  01جويلية 2102
من  01إلى  01جويلية 2102
من  01إلى  01جويلية 2102

8
تبين الجداول الموالية عروض التكوين حسب المجاالت الكبرى للتكوين وضمانا لمقروئية هذه الجداول نورد
اإليضاحات التالية :
 اإلجازات والمقاييس  :وتمثل مجموع االختصاصات المتفرعة عن المجال التكويني .
 المؤسسة والجامعة  :مؤسسة التعليم العالي والبحث التي تدرس االختصاص تحت إشراف الجامعة.
 التخصص  :وهو تفريع لإلجازات يرمي إلى تدقيق المعارف والمهارات المستوجبة ويفترض في
أغلب الحاالت أن يباشر المترشح التخصص الذي يرغب فيه بعد نهاية جذع مشترك.
حتى تكون اختياراتك محكمة ومتبصّرة اطلع على التخصصات
المفتوحة بعد الجذع المشترك في اإلجازة األساسية أو التطبيقية







هــامّ

نوع الباكالوريا  :يتعين على المترشح التقيد بشروط االلتحاق بمختلف الشعب وخاصة مالءمة نوع
الباكالوريا للشعبة المطلوبة.
طاقة االستيعاب  :تمّ تحديد طاقة االستيعاب الواردة بهذا الدّليل قبل التّعرّف على نتائج الباكالوريا لهذا،
يمكن لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي تعديلهـا جزئيا زيادة أو نقصانا إثر اإلعالن عن النّتائج
النّهائيّة للباكالوريا بدورتيها.
إثر نهاية كل دورة توجيه تنشر النتائج التي تمكن المترشحين من التعرف على مجموع نقاط آخر
موجه لسنة  2012على موقع األنترنات .www.orientation.tn
المجاالت :
0
2
7
7
0
8
7
8

اللغات واآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
الفنون والتربية والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط
الحقوق والعلوم القانونية
العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف
العلوم االساسية والدراسات التكنولوجية
الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية
الدراسات الطبية وشبه الطبية
العلوم الفالحية والبيوتكنولوجيا والبيئة

ص 14
ص 24
ص 29
ص 30
ص 36
ص 54
ص 54
ص 60

بإمكان المترشح االطالع على نسخة دليل التوجيه الجامعي المبوب حسب الجامعات على الموقع:
www.orientation.tn

للتعرف على عروض التكوين و محتوى كل الشعب و اإلجازات وآفاقها
www.parcours-lmd.salima.tn
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اإلجازات والمقاييس

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

T=FG+A

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

T=FG+Ang

الـمؤسســة والجامعة

التخصصات

الرمز

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
جامعة تونس

اللغة واآلداب والحضارة العربية

01010

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
جامعة منوبة

اللغة واآلداب والحضارة العربية

00010

المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج

اللغة واآلداب والحضارة العربية

02010

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار

اللغة واآلداب والحضارة العربية

13101

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
جامعة سوسة

اللغة واآلداب والحضارة العربية

71010

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس
جامعة صفاقس

اللغة واآلداب والحضارة العربية

71010

المعهد العالي للغات بقابس
جامعة قابس

اللغة واآلداب والحضارة العربية

01010

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان
جامعة القيروان

اللغة واآلداب والحضارة العربية

71010

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
جامعة تونس

اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية

01012

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
جامعة منوبة

اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية

00012

المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج

اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية

02012

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار

اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية

07012

آداب

137

باكالوريات أخرى

3

آداب

163

باكالوريات أخرى

3

آداب

103

باكالوريات أخرى

2

آداب

130

باكالوريات أخرى

3

آداب

150

باكالوريات أخرى

3

آداب

47

باكالوريات أخرى

1

آداب

85

باكالوريات أخرى

5

آداب

134

باكالوريات أخرى

3

آداب

168

اقتصاد وتصرف

58

باكالوريات أخرى

64

آداب

155

اقتصاد وتصرف

54

باكالوريات أخرى

58

آداب

98

اقتصاد وتصرف

34

باكالوريات أخرى

37

آداب

127

اقتصاد وتصرف

43

باكالوريات أخرى

48

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
جامعة سوسة

آداب

200

اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية

71012

اقتصاد وتصرف

69

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين
جامعة المنستير

اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية

70012

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس
جامعة صفاقس

باكالوريات أخرى
آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى
آداب

76
66
22
25
123

اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية

71012

اقتصاد وتصرف

42

باكالوريات أخرى

47

المعهد العالي للغات بقابس
جامعة قابس

اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية

01012

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
بقفصة
جامعة قفصة

اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية

81012

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان
جامعة القيروان

اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية

71012

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة
جامعة جندوبة

اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية

81012

المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بباجة
جامعة جندوبة

اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية

80012

اطلع على ترتيبك حسب الصيغة اإلجمالية وعلى نتائجك في التوجيه وإعادة التوجيه
على موقع األنترنات www.orientation.tn

14

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

آداب

100

اقتصاد وتصرف

32

باكالوريات أخرى

40

آداب

57

اقتصاد وتصرف

20

باكالوريات أخرى
آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى
آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى
آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى

22
146
50
55
140
48
53
64
22
24

اإلجازات والمقاييس

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

T=FG+F

الـمؤسســة والجامعة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
جامعة تونس
كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
جامعة منوبة
المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
جامعة سوسة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي للغات بقابس
جامعة قابس
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات
بمدنين
جامعة قابس
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
بقفصة
جامعة قفصة
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات
بتوزر
جامعة قفصة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان
جامعة القيروان
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة
جامعة جندوبة

اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب
والحضارة اإلسبانية()0

الرمز

التخصصات
اللغة والحضارة واألدب الفرنسي

01017

اللغة والحضارة واألدب الفرنسي

00017

اللغة والحضارة واألدب الفرنسي

02017

اللغة والحضارة واألدب الفرنسي

07017

اللغة والحضارة واألدب الفرنسي

71017

اللغة والحضارة واألدب الفرنسي

71017

اللغة والحضارة واألدب الفرنسي

01017

اللغة والحضارة واألدب الفرنسي

00017

اللغة والحضارة واألدب الفرنسي

81017

80017

اللغة والحضارة واألدب الفرنسي

71017

اللغة والحضارة واألدب الفرنسي
اللغة والحضارة واألدب الفرنسي

81017

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
جامعة منوبة

اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية

01017

المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج

اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية

 3سنوات (أمد)

T=FG+Esp

المعهد العالي للغات بقابس
جامعة قابس

11104

اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية

01017

اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب
والحضارة اإليطالية()2

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
جامعة منوبة

اللغة واآلداب والحضارة اإليطالية

01010

T=FG+IT

المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج

اللغة واآلداب والحضارة اإليطالية

11105

اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب
والحضارة األلمانية()7

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
جامعة منوبة
المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج

اللغة واآلداب والحضارة األلمانية

01018

اللغة واآلداب والحضارة األلمانية

11106

T=FG+ALL

المعهد العالي للغات بقابس
جامعة قابس

اللغة واآلداب والحضارة األلمانية

المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج

اللغة واآلداب والحضارة الروسية

 3سنوات (أمد)

 3سنوات (أمد)

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

50106

 3سنوات (أمد)

المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج

()1

باكالوريات أخرى

56

آداب

217

باكالوريات أخرى

75

آداب

122

باكالوريات أخرى

42

آداب

158

باكالوريات أخرى

55

آداب

187

باكالوريات أخرى

65

آداب

150

باكالوريات أخرى

50

آداب

110

باكالوريات أخرى

36

آداب

63

باكالوريات أخرى

22

آداب

72

باكالوريات أخرى

25

آداب

50

باكالوريات أخرى

17

آداب

160

باكالوريات أخرى

55

آداب

197

باكالوريات أخرى

68

آداب

39

باكالوريات أخرى

10

آداب

39

باكالوريات أخرى

10

آداب

39

باكالوريات أخرى

10

آداب

39

باكالوريات أخرى

10

آداب

34

باكالوريات أخرى
آداب
باكالوريات أخرى

10

آداب

34

باكالوريات أخرى

9

آداب

48

باكالوريات أخرى

13

آداب

31

باكالوريات أخرى

6

باكالوريات أخرى

()7

المادة االختيارية ألمانية إجبارية

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما
18

23

01018

اللغة واآلداب والحضارة الصينية

( )2المادة االختيارية ايطالية اجبارية

9
39

آداب

T=FG
المادة االختيارية اسبانية إجبارية

آداب

162

01017

T=FG

اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب
والحضارة الصينية

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

4

اإلجازات والمقاييس

اإلجازة األساسية في علم االجتماع
 3سنوات (أمد)

T=FG

الـمؤسســة والجامعة

التخصصات

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
جامعة تونس

علم االجتماع
الديموغرافيا

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار

علم االجتماع

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس
جامعة صفاقس

علم االجتماع

اإلجازة األساسية
في علم النفس

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
جامعة تونس

علم النفس
علم النفس الحركي

 3سنوات (أمد)

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
جامعة تونس
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس
جامعة صفاقس
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان
جامعة القيروان
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
جامعة تونس
كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
جامعة منوبة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
جامعة سوسة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة
جامعة جندوبة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
جامعة تونس
كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
جامعة منوبة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
جامعة سوسة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة
جامعة جندوبة

علم النفس

T=FG

اإلجازة األساسية
في الفـلــسـفـة
 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة األساسية في التاريخ
 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة األساسية في الجغرافيا
 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة األساسية في تاريخ الفن
 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة األساسية في العلوم
اإلسالمية
 3سنوات (أمد)

المعهد العالي لمهن التراث بتونس
جامعة تونس
المعهد العالي للحضارة اإلسالمية بتونس
جامعة الزيتونة

T=FG

اإلجازة األساسية في العلوم
الشرعية والتفكير اإلسالمي
 3سنوات (أمد)

المعهد العالي ألصول الدين بتونس
جامعة الزيتونة

الرمز
01021
00021
71021
01020
00020

الفـلــسـفـة

01022

الفـلــسـفـة

00022

الفـلــسـفـة

71022

الفـلــسـفـة

71022

التاريخ

01027

التاريخ

00027

التاريخ

71027

التاريخ

71027

التاريخ

81027

الجغرافيا

01027

الجغرافيا

00027

الجغرافيا

71027

الجغرافيا

71027

الجغرافيا

81027

الفنون القديمة والوسيطة
الفنون الحديثة والمعاصرة

01020

حضارة إسالمية
أصول الدين
شريعة

 3سنوات (أمد)

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان
جامعة القيروان

آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى
آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى
آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى
آداب
علوم تجريبية
باكالوريات أخرى
آداب
علوم تجريبية
باكالوريات أخرى
آداب

63
20
9
40
13
6
70
24
10
41
42
21
22
23
12
72

باكالوريات أخرى

4

آداب

95

باكالوريات أخرى

5

آداب

46

باكالوريات أخرى

3

آداب

71

باكالوريات أخرى

4

آداب

180

باكالوريات أخرى

20

آداب

135

باكالوريات أخرى

16

آداب

101

باكالوريات أخرى

12

آداب

62

باكالوريات أخرى

7

آداب

145

باكالوريات أخرى

17

آداب

92

باكالوريات أخرى

11

آداب

191

باكالوريات أخرى

22

آداب

101

باكالوريات أخرى

12

آداب

62

باكالوريات أخرى

7

آداب

131

باكالوريات أخرى

15

آداب

56

باكالوريات أخرى

6

آداب
باكالوريات أخرى
آداب

العلوم الشرعية والتفكير اإلسالمي

مناهج وتقنيات علم اآلثار

43

01078
5
130

01079

T=FG

اإلجازة األساسية
في مناهج وتقنيات علم اآلثار

طاقة
نوع
الباكالوريا االستيعاب

باكالوريات أخرى

15

آداب

84

70162
باكالوريات أخرى

5

T=FG

اإلجازة األساسية في الخدمة
االجتماعية
 7سنوات (أمد )

T=FG

19

المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية
بتونس
جامعة قرطاج

تصرف اجتماعي
ممارسة عامة

01700

آداب

49

اإلجازات والمقاييس

اإلجازة التطبيقية في الفرنسية
 3سنوات (أمد)

T=FG+F

الـمؤسســة والجامعة
المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج

اإلدارة و االقتصاد
االتصال
المهن الثقافية

01078

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
بزغوان
جامعة تونس
المعهد العالي للغات التطبيقية
واإلعالمية بنابل
جامعة قرطاج

اإلدارة و االقتصاد
االتصال
المهن الثقافية

21078

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة
جامعة جندوبة

اإلدارة و االقتصاد
االتصال
المهن الثقافية

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
بالكاف
جامعة جندوبة

اإلدارة و االقتصاد
االتصال
المهن الثقافية

80078

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين
جامعة المنستير

اإلدارة و االقتصاد
االتصال
المهن الثقافية

71078

االتصال

01078

اإلدارة و االقتصاد
االتصال
المهن الثقافية

81078

اإلدارة و االقتصاد
االتصال
المهن الثقافية

80078

االنقليزية

01079

اإلتصال

11149

االنقليزية و العالقات الدولية

12149

انقليزية األعمال

13149

االنقليزية

21079

انقليزية األعمال

20079

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
جامعة سوسة

انقليزية األعمال

71079

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين
جامعة المنستير

انقليزية األعمال

70079

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
بالمهدية
جامعة المنستير

إنقليزية االتصال

32149

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس
جامعة صفاقس

انقليزية األعمال

71079

المعهد العالي للغات بقابس
جامعة قابس

انقليزية األعمال

01079

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
بمدنين
جامعة قابس

انقليزية األعمال

00079

المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج
المعهد العالي للعلوم االنسانية بتونس
جامعة تونس المنار

 3سنوات (أمد)

T=FG+Ang

20

اإلدارة و االقتصاد

20078
81078

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
بمدنين
جامعة قابس
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
بقفصة
جامعة قفصة
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
بتوزر
جامعة قفصة
كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
جامعة منوبة

اإلجازة التطبيقية في االنقليزية

التخصصات

الرمز

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
بتونس
جامعة تونس
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
بزغوان
جامعة تونس
المعهد العالي للغات التطبيقية
و اإلعالمية بنابل
جامعة قرطاج

االتصال

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

آداب

46

باكالوريات أخرى

12

آداب

74

باكالوريات أخرى

19

آداب

129

باكالوريات أخرى

34

آداب

112

باكالوريات أخرى

29

آداب

157

باكالوريات أخرى

40

آداب

195

باكالوريات أخرى

50

آداب

123

باكالوريات أخرى

32

آداب

76

باكالوريات أخرى

20

آداب

84

باكالوريات أخرى

22

آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى
آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى
آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى

68
17
15
45
11
10
43
11
10

آداب

70

اقتصاد وتصرف

20

باكالوريات أخرى

17

آداب

71

اقتصاد وتصرف

18

باكالوريات أخرى

16

آداب

113

اقتصاد وتصرف

28

باكالوريات أخرى
آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى
آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى
آداب
اقتصاد وتصرف

25
114
28
25
170
42
38
36
9

باكالوريات أخرى
آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى
آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى
آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى

8
77
19
17
34
9
8
120
27
27

الـمؤسســة والجامعة

اإلجازات والمقاييس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
بقفصة
جامعة قفصة

اإلجازة التطبيقية في االنقليزية
 3سنوات (أمد)

T=FG+Ang

اإلجازة التطبيقية في الشباب
المتعلمين للغة االنقليزية
 3سنوات (أمد)

T=FG+Ang

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان
جامعة القيروان
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
بسبيطلة
جامعة القيروان
المعهد العالي للغات التطبيقية
و اإلعالمية بباجة
جامعة جندوبة
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
بالكاف
جامعة جندوبة
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات
بتونس
جامعة تونس

اإلجازة التطبيقية في الروسية

المعهد العالي للغات بتونس
جامعة قرطاج

 3سنوات (أمد)

T=FG

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
جامعة منوبة
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار

اإلجازة التطبيقية في اإلسبانية

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين
جامعة المنستير

() 1

 3سنوات (أمد)

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
بتوزر
جامعة قفصة

T=FG+Esp

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان
جامعة القيروان

انقليزية األعمال

70079

انقليزية األعمال

80149

انقليزية األعمال

80079

الشباب المتعلمين للغة االنقليزية

10150

سياحة و تراث

اإلسبانية

01007

اإلسبانية

00007

سياحة و تراث

71007

اإلسبانية

81007

سياحة و تراث

اإليطالية

01000

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات
بالمهدية
جامعة المنستير

تجارة دولية

71000

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين
جامعة المنستير

سياحة و تراث

31155

تجارة دولية
اقتصاد وتصرف

01000

اإليطالية

81000

T=FG+IT

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

المادة االختيارية اسبانية إجبارية

آداب

67

اقتصاد وتصرف

17

باكالوريات أخرى

15

آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى
آداب
اقتصاد وتصرف
باكالوريات أخرى

114
28
25
150
36
33

آداب

71

اقتصاد وتصرف

18

باكالوريات أخرى

16

آداب

153

اقتصاد وتصرف

38

باكالوريات أخرى

34

آداب

65

اقتصاد وتصرف

25

باكالوريات أخرى

22

آداب

33

01007

81007

 3سنوات (أمد)

()1

انقليزية األعمال

71079

اإلسبانية

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار

اإلجازة التطبيقية في اإليطالية

االنقليزية

81079

71007

المعهد العالي للغات التطبيقية
و اإلعالمية بباجة
جامعة جندوبة

()2

التخصصات

الرمز

طاقة
نوع
الباكالوريا االستيعاب

باكالوريات أخرى

4

آداب

39

باكالوريات أخرى

10

آداب

44

باكالوريات أخرى

12

آداب

94

باكالوريات أخرى

24

آداب

44

باكالوريات أخرى

12

آداب

43

باكالوريات أخرى

11

آداب

80

باكالوريات أخرى

21

آداب

42

باكالوريات أخرى

11

آداب

67

باكالوريات أخرى

17

آداب

78

باكالوريات أخرى

20

آداب

39

باكالوريات أخرى

10

آداب

98

باكالوريات أخرى

( )2المادة االختيارية ايطالية اجبارية

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما

21

25

اإلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات
بالمهدية
جامعة المنستير
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
بمدنين
اإلجازة التطبيقية في األلمانية ()7
جامعة قابس
 3سنوات (أمد)
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات
T=FG+ALL
بقفصة
جامعة قفصة
المعهد العالي للغات التطبيقية
و اإلعالمية بباجة
جامعة جندوبة
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار

اإلجازة التطبيقية في علم االجتماع
 3سنوات (أمد)

T=FG

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
جامعة تونس

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس
جامعة صفاقس

اإلجازة التطبيقية
في التدخل االجتماعي
 3سنوات (أمد)

T=FG

المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية
بتونس
جامعة قرطاج

اإلجازة التطبيقية في اآلثار

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار

T=FG

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان
جامعة القيروان

 3سنوات (أمد)

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
جامعة تونس

التخصصات

الرمز

تجارة دولية

71008

السياحة والتراث

01008

األلمانية

81008

اقتصاد

81008

علم اجتماع

01087

العمل التنموي
المشاريع الصغرى

11163

الوساطة و الخدمة االجتماعية
التنمية المحلية و العمل المستقل

71087

خدمة اجتماعية للمؤسسة  -تنمية
محلية – مهن الجوار

01078

اآلثار و الحضارات القديمة

التصرف في التراث األثري و تنميته

التهيئة الترابية

01087
71087

01088

اإلجازة التطبيقية في الجغرافيا
 3سنوات (أمد)

T=FG
كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
جامعة منوبة

()7

الجغرافيا

00088

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

آداب

65

باكالوريات أخرى

17

آداب

44

باكالوريات أخرى

12

آداب

76

باكالوريات أخرى

20

آداب

80

باكالوريات أخرى

21

آداب

50

اقتصاد وتصرف

11

باكالوريات أخرى

3

آداب

61

اقتصاد وتصرف

13

باكالوريات أخرى

4

آداب

39

اقتصاد وتصرف

9

باكالوريات أخرى

3

آداب

67

آداب

53

باكالوريات أخرى

3

آداب

92

باكالوريات أخرى

5

آداب

14

رياضيات

9

علوم تجريبية

5

اقتصاد وتصرف

36

العلوم التقنية

20

علوم اإلعالمية

9

آداب

22

رياضيات

15

علوم تجريبية

8

اقتصاد وتصرف

59

العلوم التقنية

34

علوم اإلعالمية

15

المادة االختيارية ألمانية إجبارية

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما

22

الـمؤسســة والجامعة

اإلجازات والمقاييس

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
جامعة سوسة

التخصصات

الرمز

جغرافية التهيئة و المحيط

71088

اإلجازة التطبيقية في الجغرافيا
 3سنوات (أمد)

T=FG
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس
جامعة صفاقس

اإلجازة التطبيقية في لغة اإلشارات
 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة التطبيقية في التراث
 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة التطبيقية في
التراث الثقافي
 3سنوات (أمد)

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
جامعة تونس المنار
المعهد العالى لمهن التراث بتونس
جامعة تونس
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
جامعة سوسة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالى لمهن التراث بتونس
جامعة تونس

الخرائطية

لغة اإلشارات

71088

10119

التراث الطبيعي

01071

مهن التراث

71071

مهن التراث

71071

التراث الثقافي

اإلجازة التطبيقية في فنون التراث
اإلسالمي
 3سنوات (أمد )

المعهد العالي ألصول الدين بتونس
جامعة الزيتونة

01281

T=FG

مرحلة تحضيرية علوم إنسانية

مرحلة تحضيرية علوم إنسانية
( تاريخ ،جغرافيا ،فلسفة)

(تاريخ-جغرافيا-فلسفة)

سنتان



مرحلة تحضيرية
لغات وآداب

المعهد التحضيري للدراسات األدبية والعلوم
اإلنسانية بتونس
جامعة تونس
()0

(فرنسية-عربية-إنقليزية)

سنتان

مرحلة تحضيرية لغات وآداب
( عربية ,فرنسية ،انقليزية)

آداب

19

رياضيات

13

علوم تجريبية

7

اقتصاد وتصرف

51

العلوم التقنية

30

علوم اإلعالمية

13

آداب

14

رياضيات

9

علوم تجريبية

5

اقتصاد وتصرف

36

العلوم التقنية

20

علوم اإلعالمية

9

آداب

22

علوم تجريبية

23

باكالوريات أخرى

12

آداب

118

باكالوريات أخرى

6

آداب

34

باكالوريات أخرى

2

آداب

28

باكالوريات أخرى

2

آداب

118

باكالوريات أخرى

6

آداب

29

01070

T=FG

فنون التراث اإلسالمي
الملتيمديا المطبقة على الفنون اإلسالمية

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضيات

5

علوم تجريبية

5

اقتصاد وتصرف

50

العلوم التقنية

4

علوم اإلعالمية

10

آداب
)(2

66

01099
باكالوريات أخرى
)(3

23

آداب
)(4

153

01098



باكالوريات أخرى
)(4

53

( )1يشترط أن ال يتجاوز سن الطالب(ة)  20سنة في غرة سبتمبر .2012
 تدوم الدراسة سنتان تتوجان باجتياز مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا أو مواصلة الدراسة في إطار السنة الثالثة من نظام اإلجازة

)T= FG+(AR+HG+F+PH)/4 (2

)(3

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

)T= FG+(AR+ANG+F)/3 (4

دار المعلمين العليا www.ens.rnu.tn
يقبل بدار المعلمين العليا الطلبة ممن أنهوا بنجاح السنة الثانية من التعليم العالي في المواد األدبية (العربية والفرنسية
واالنقليزية) والعلوم اإلنسانية (التاريخ والجغرافيا والفلسفة) والعلوم األساسية (الرياضيات – الفيزياء والفيزياء –
الكيمياء) من اإلجازات األساسية عن طريق مناظرة وطنية مفتوحة لمن لم يتجاوز سنه  27سنة ،وتمكّن دار المعلمين
العليا كل الطلبة المنتدبين من ظروف دراسية طيّبة مع إقامة ومنحة وتعد إلى اجتياز مناظرات التبريز.
23

اإلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة

اإلجازة األساسية
في التربية البدنية

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر
السعيد
جامعة منوبة
المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية
بصفاقس
جامعة صفاقس

 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة األساسية
في المسرح
و فنون العرض

 3سنوات (أمد ) ()

T=FG

الرمز

التخصصات

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضة

351

باكالوريات أخرى*

39

رياضة

261

باكالوريات أخرى*

29

رياضة

63

باكالوريات أخرى*

4

رياضة

225

باكالوريات أخرى*

25
65

35

التربية البدنية

01701

التربية البدنية

71701

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة
جامعة قفصة

التربية البدنية

81701

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف
جامعة جندوبة

التربية البدنية

81701

المعهد العالي للفن المسرحي بتونس
جامعة تونس

فنون الممثل
مسرح الناشئة

01211

جميع أنواع
الباكالوريا

المعهد العالي للموسيقى و المسرح بالكاف
جامعة جندوبة

فنون الممثل

81211

جميع أنواع
الباكالوريا

( )أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات.
(*) يتضمن الجدول اآلتي اإلجراءات المتعلقة بالدخول إلى المعاهد العليا للرياضة و التربية البدنية.

تخضع عملية التوجيه إلى شعبة التربية البدنية إلى الشروط التالية :
 اعتماد معدل  16من  20في مادة التربية البدنية كشرط أساسي من ضمن الشروط الخاصة بعملية التوجيه الجامعي. يتم تسجيل الطلبة الموجهين للدراسة بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية على إثر النجاح في االختبار الطبي المعمق الذييتعين على المترشح إجراؤه في أحد مراكز الطب وعلوم الرياضة خالل الفترة المتراوحة بين  26جويلية و 15أوت  2012بعد
الحصول على موعد مسبق بالهاتف من المركز األقرب إليه من بين المراكز الواردة بالجدول أسفله ،و ال تعتبر عملية التوجيه
الجامعي نهائية إال في صورة سالمة المترشح إثر الفحص الطبي المعمق.
مركز الطب وعلوم
الرياضة

العنوان

رقم الهاتف

توزيع المترشحين على مختلف مراكز الطب
وعلوم الرياضة حسب والياتهم

تونس

شارع محمد علي عقيد  -المنزه

41 404 850

تونس ،أريانة ،منوبة ،بن عروس ،بنزرت.

نابل

شارع الطيب المهيري  -نابل 8000

42 234 046

نابل ،زغوان.

المنستير

المركب الرياضي البلدي  -المنستير 5060

43 466 866

المنستير ،المهدية.

سوسة

الحي األولمبي – سوسة 4000

43 239 455

سوسة.

القيروان

شارع فاس  -القيروان 3100

44 238 240

القيروان ،القصرين.

قفصة

طريق توزر كلم  - 2قفصة 2100

46 200 530

قفصة ،توزر ،قبلي.

الكاف

طريق بوليفة  -الكاف 4100

78 224 662

الكاف ،جندوبة ،سليانة ،باجة

قابس

نهج الواحة سانية الباي البالد -قابس 6001

45 222 944

قابس ،تطاوين ،مدنين.

صفاقس

طريق المطار كلم  - 3,5صفاقس 3000

44 680 353

صفاقس ،سيدي بوزيد.

* الوثائق الالزمة للقيام بالفحص الطبي:





نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
الملف الصحي المدرسي.
مبلغ خمسة عشر دينارا ( )15تدفع كمعلوم إجراء الفحص الطبي مباشرة لدى المركز المعني.

24

اإلجازات والمقاييس

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

T=FG

الرمز

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

المعهد العالي للموسيقى بتونس
جامعة تونس

موسيقى وعلوم موسيقية
أداء الموسيقى العربية
أداء الموسيقى الغربية

01210

جميع أنواع
الباكالوريا

50

المعهد العالي للموسيقى بسوسة
جامعة سوسة

موسيقى وعلوم موسيقية
أداء الموسيقى العربية
أداء الموسيقى الغربية

71210

جميع أنواع
الباكالوريا

200

المعهد العالي للموسيقى بصفاقس
جامعة صفاقس

موسيقى وعلوم موسيقية

71210

جميع أنواع
الباكالوريا

100

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس
جامعة قابس

موسيقى وعلوم موسيقية

01210

جميع أنواع
الباكالوريا

20

المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة
جامعة قفصة

موسيقى وعلوم موسيقية

81210

جميع أنواع
الباكالوريا

42

المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف
جامعة جندوبة

موسيقى وعلوم موسيقية
أداء الموسيقى العربية
أداء الموسيقى الغربية

81210

جميع أنواع
الباكالوريا

41

آداب

64

باكالوريات أخرى

99

الـمؤسســة والجامعة

المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس
جامعة تونس

اإلجازة األساسية
في الفنون التشكيلية
 3سنوات (أمد )

T=FG

المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل
جامعة قرطاج
المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة
جامعة سوسة
المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي للفنون والحرف بقابس
جامعة قابس
المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس
جامعة تونس

اإلجازة األساسية
في التصميم
 3سنوات (أمد )

T=FG

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم
جامعة منوبة
المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة
جامعة سوسة
المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي للفنون والحرف بقابس
جامعة قابس

اإلجازة األساسية
في الفنون والوسائط
 3سنوات (أمد )

المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة
جامعة سوسة

التخصصات

فنون تشكيلية – التصوير الشمسي
 خزفرسم
 حفرنحت

01212

رسم زيتي – خزف – حفر  -نحت

21212

فنون تشكيلية  -نحت – حفر –خزف -
رسم

71212

التصوير الشمسي
نحت – حفر – نسيج – رسم  -خزف

71212

رسم زيتي  -خزف  -نحت

01212

الفضاء:هندسة معمارية داخلية
المنتوج :االبتكار الصناعي
الصورة :اشهار خطي
الفضاء:هندسة معمارية داخلية
المنتوج :االبتكار الصناعي
الصورة :اشهار خطي
الفضاء:هندسة معمارية داخلية
المنتوج :االبتكار الصناعي
الصورة :اشهار خطي
الفضاء:هندسة معمارية داخلية
لمنتوج :االبتكار الصناعي
الصورة :اشهار خطي
الفضاء:هندسة معمارية داخلية
الصورة :اشهار خطي

الفنون الوسائطية

01217
00217
71217
71217
01217

71827

T=FG

اإلجازة األساسية
في الوساطة الثقافية
 3سنوات (أمد )

T=FG

اإلجازة األساسية
في علوم اإلعالم واالتصال

 3سنوات (أمد) ()
T= FG+(AR+ANG+F+Ph) /4

اإلجازة األساسية في علوم
المعلومات
 3سنوات (أمد)

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر
الباي
جامعة تونس
معهد الصحافة وعلوم األخبار
جامعة منوبة

علوم اإلعالم واالتصال

المعهد العالي للتوثيق بتونس
جامعة منوبة

علوم المعلومات

T=FG

( )أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات.

25

الوساطة الثقافية

آداب

97

باكالوريات أخرى

150

آداب

57

باكالوريات أخرى

89

آداب

46

باكالوريات أخرى

72

آداب

23

باكالوريات أخرى

36

آداب

68

باكالوريات أخرى

105

آداب

39

باكالوريات أخرى

60

آداب

29

باكالوريات أخرى

45

آداب

58

باكالوريات أخرى

89

آداب

23

باكالوريات أخرى

36

آداب
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

4
22
19
12
4
30

آداب

43

باكالوريات أخرى

19

آداب

45

اقتصاد وتصرف

13

باكالوريات أخرى

20

آداب

19

باكالوريات أخرى

30

01777

01221

01780

اإلجازات والمقاييس
اإلجازة األساسية في تربية الطفل
 3سنوات (أمد) ()

T=FG

اإلجازة األساسية في التربية
المختصة
 3سنوات (أمد)

الـمؤسســة والجامعة
المعهد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج درمش
جامعة قرطاج
معهد النهوض بالمعاقين بقصر السعيد
جامعة منوبة

 T=FGتربية بدنية اجبارية

التخصصات
تربية الطفل
العناية بالمسنين
اإلعاقة
التأهيل االجتماعي

الرمز
01771

01777

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم
جامعة منوبة

الصورة  :االشهار الخطي
الصورة  :إشهار سمعي بصري
الفضاء  :الهندسة الداخلية
الفضاء  :السينوغرافيا
المنتوج  :ابتكار حرفي
المنتوج  :ابتكار صناعي
المنتوج  :تعليب
المنتوج  :أثاث

10241

المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل
جامعة قرطاج

الصورة  :االشهار الخطي
الصورة  :إشهار سمعي بصري
المنتوج  :ابتكار حرفي
تصميم الفضاء
الفضاء  :الهندسة الداخلية

20241

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

آداب

51

باكالوريات أخرى

جميع أنواع
الباكالوريا

آداب

18

60

39

باكالوريات أخرى

60

آداب

26

باكالوريات أخرى

40

آداب

39

الصورة  :إشهار سمعي بصري

المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة
جامعة سوسة

المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير
جامعة المنستير

اإلجازة التطبيقية
في التصميم

المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية
جامعة المنستير

المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس
جامعة قابس

الصورة  :االشهار الخطي
الفضاء  :الهندسة الداخلية
المنتوج  :ابتكار حرفي
المنتوج  :مصوغ

الصورة :إشهار السمعي البصري

40241

المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين
جامعة قابس

المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة
جامعة قفصة

الصورة  :اشهار الخطي
الصورة  :إشهار سمعي بصري
الفضاء  :الهندسة الداخلية
الفضاء  :السينوغرافيا
المنتوج  :ابتكار حرفي
المنتوج  :ابتكار صناعي
المنتوج  :تعليب
المنتوج  :أثاث
المنتوج  :تعليب
المنتوج  :أثاث

60241

( )أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات.

باكالوريات أخرى

155

آداب

133

باكالوريات أخرى

208

آداب

46

باكالوريات أخرى

73

آداب

26

50241

المنتوج  :ابتكار حرفي
المنتوج  :مصوغ
الصورة :إشهار السمعي البصري

الفضاء  :الهندسة الداخلية
المنتوج  :أثاث
المنتوج :االبتكار الحرفي

آداب

100

32241

الصورة :إشهار السمعي البصري
الفضاء  :الهندسة الداخلية
المنتوج  :ابتكار حرفي
المنتوج  :مصوغ

باكالوريات أخرى

59

31241

51241

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد
جامعة القيروان

26

المنتوج :التصميم على األقمشة
المنتوج :التصميم وتنفيذ المالبس
المنتوج :مكمالت الموضة

30241

المنتوج  :ابتكار حرفي
المنتوج  :مصوغ

 3سنوات (أمد )

T=FG

الصورة  :االشهار الخطي
الفضاء  :الهندسة الداخلية
الفضاء  :السينوغرافيا
المنتوج  :ابتكار حرفي
المنتوج  :ابتكار صناعي

باكالوريات أخرى

40

آداب

96

باكالوريات أخرى

آداب

61241

148

38

باكالوريات أخرى

59

آداب

77

باكالوريات أخرى

120

اإلجازات والمقاييس

اإلجازة التطبيقية
في التصميم

الـمؤسســة والجامعة

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان
جامعة القيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين
جامعة القيروان
المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة
جامعة جندوبة
المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل
جامعة قرطاج

اإلجازة التطبيقية
في الفنون التشكيلية
 3سنوات (أمد )

T=FG

المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة
جامعة سوسة
المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي للفنون والحرف بقابس
جامعة قابس
المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان
جامعة القيروان

اإلجازة التطبيقية
في السينما والسمعي البصري
 3سنوات (أمد ) ()

T=FG

اإلجازة التطبيقية
في فنون الملتيميديا

المنتوج :ابتكار صناعي
المنتوج :ابتكار حرفي
المنتوج :أثاث
المنتوج :مصوغ
الفضاء  :الهندسة الداخلية

المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة
جامعة منوبة

 3سنوات (أمد )

الفضاء  :الهندسة الداخلية
المنتوج  :ابتكار حرفي
المنتوج  :أثاث

71241

المنتوج  :ابتكار حرفي
المنتوج  :مصوغ

80241

خزف  -نسج  -بلور
التصوير الفوتوغرافي

نحت – التصوير الفوتوغرافي

21279
71279

فسيفساء  -حفر

71279

خزف  -فوتوغرافيا -نحت -حفر

01279

خزف  -بلور  -نسج  -فسيفساء

إدارة التصوير
المساعدة في الكتابة واإلخراج
التركيب
الصوت

تواصل تعددي الوسائط

71279

01280

01822

T=FG

اإلجازة التطبيقية
في التنشيط السياحي

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بالمهدية
جامعة المنستير

التربية البدنية إجبارية

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بسبيطلة
جامعة القيروان

 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة التطبيقية
في التنشيط
 3سنوات (أمد) ()

T=FG

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر
الباي
جامعة تونس

التربية البدنية إجبارية

التنشيط السياحي

التنشيط السياحي

التنشيط الشبابي
التنشيط الثقافي
التنشيط السياحي

آداب

86

70241

الصورة :إشهار خطي
الصورة :رسم إباني وشريط مصور

 3سنوات (أمد )

T=FG

التخصصات

الرمز

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

30440

70440

01770

باكالوريات أخرى

133

آداب

155

باكالوريات أخرى
آداب

61

باكالوريات أخرى

95

آداب

13

باكالوريات أخرى

20

آداب

39

باكالوريات أخرى

59

آداب

23

باكالوريات أخرى

36

آداب

16

باكالوريات أخرى

26

آداب

59

باكالوريات أخرى

92

آداب
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
آداب
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

8
8
4
11
4
6
6
24
12
18
6
54

آداب

33

رياضة

11

باكالوريات أخرى

11

آداب

103

رياضة

36

باكالوريات أخرى

36

آداب

55

رياضة

19

باكالوريات أخرى

19

( )أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات.

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما

24

240

اإلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة

اإلجازة التطبيقية في التنمية
واإلدارة السياحية

تقنيات السياحة

 3سنوات (أمد) ()

T= FG+(F+ANG)/2

التخصصات

الرمز

01700

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي ظريف
جامعة قرطاج

اإلجازة التطبيقية في اإلدارة
وتكنولوجيات الفندقة

الفندقة

 3سنوات (أمد) ()

01707

T= FG+(F+ ANG)/2

اإلجازة التطبيقية في الصحافة
 3سنوات (أمد) ()

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

اإلجازة التطبيقية في االتصال

الصحافة

 3سنوات (أمد) ()

اإلجازة التطبيقية في التوثيق
وعلوم المكتبات واألرشيف
 3سنوات (أمد)

المعهد العالي للتوثيق بتونس
جامعة منوبة

 3سنوات (أمد )

المعهد العالي للتوثيق بتونس
جامعة منوبة

التصرف اإللكتروني في المعلومات
والوثائق

T=FG

باكالوريات أخرى

10

آداب

39

اقتصاد وتصرف

56

باكالوريات أخرى

10

آداب

31

باكالوريات أخرى

31

آداب

36

باكالوريات أخرى

34

آداب

82

01787

T=FG

اإلجازة التطبيقية
في التصرف اإللكتروني
في المعلومات والوثائق

اقتصاد وتصرف

61

10612

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

التوثيق وعلوم المكتبات واألرشيف

آداب

34

01800

معهد الصحافة وعلوم األخبار
جامعة منوبة
اتصال

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

10362

باكالوريات أخرى

15

العلوم التقنية

21

علوم اإلعالمية

36

باكالوريات أخرى

20

( )أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات.

شعـب تـتـطـلب اخـتـبارات





يستحسن أال يطلب المترشح أكثر من شعبة واحدة تتطلب اختبارات ألن هذه االختبارات تنظم في المواعيد
نفسها تقريبا.
في حال إخفاق المترشح في االختبارات الخاصة بإحدى الشعب التي تتطلب اختبارات ويسند له تعيين من
بين االختيارات الموالية اعتمادا على مجموع نقاط آخر موجه إلى الشعبة المطلوبة.
إذا كان مجموع نقاط المترشح ال يخول له الحصول على إحدى الخيارات الموالية تسند له شعبة أخرى
حسب مجموع نقاطه وفي حدود ما تسمح به طاقة االستيعاب.
لالطالع على مواعيد االختبارات ومحتوياتها بصفة مبكرة ينصح بزيارة الموقع www.orientation.tn

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما

28

اإلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة

التخصصات

الرمز

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
جامعة تونس المنار

قانون عام
قانون خاص

10301

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية
بتونس
جامعة قرطاج

قانون عام
قانون خاص

11301

اإلجازة األساسية في القانون
 3سنوات (أمد)

T = FG

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
جامعة سوسة

قانون عام
قانون خاص

كلية الحقوق بصفاقس
جامعة صفاقس

قانون عام
قانون خاص

40301

قانون عام
قانون خاص

80301

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
جامعة تونس المنار

المنازعات اإلدارية والجبائية
قانون المؤسسة واألعمال
جباية المؤسسة
قانون الشؤون العقارية

10341

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية
بتونس
جامعة قرطاج

القانون الجبائي
قانون التجارة الدولية
المنازعات اإلدارية والجبائية

11341

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
جامعة سوسة

المنازعات اإلدارية و الجبائية
قانون المؤسسة و األعمال
جباية المؤسسة
قانون الموارد البشرية

30341

كلية الحقوق بصفاقس
جامعة صفاقس

قانون الشؤون العقارية
قانون المؤسسة واألعمال
جباية المؤسسة
المنازعات اإلدارية والجبائية

40341

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس
جامعة قابس

قانون المؤسسة واألعمال
جباية المؤسسة

50341

المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية
بالقيروان
جامعة القيروان

قانون الشؤون العقارية
قانون المؤسسة واألعمال
جباية المؤسسة
قانون التجارة الدولية

70341

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف
بجندوبة
جامعة جندوبة

قانون المؤسسات و األعمال

80341

المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية
بتونس
جامعة قرطاج

القانون االجتماعي

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف
بجندوبة
جامعة جندوبة

اإلجازة التطبيقية في القانون
 3سنوات (أمد)

T = FG

اإلجازة التطبيقية في القانون
االجتماعي
 3سنوات (أمد)

T = FG

30301

01770

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

آداب

406

اقتصاد وتصرف

100

باكالوريات أخرى

90

آداب

109

اقتصاد وتصرف

24

باكالوريات أخرى

24

آداب

220

اقتصاد وتصرف

55

باكالوريات أخرى

49

آداب

444

اقتصاد وتصرف

109

باكالوريات أخرى

98

آداب

338

اقتصاد وتصرف

84

باكالوريات أخرى

45

آداب

181

اقتصاد وتصرف

28

باكالوريات أخرى

34

آداب

49

اقتصاد وتصرف

8

باكالوريات أخرى

10

آداب

236

اقتصاد وتصرف

34

باكالوريات أخرى

49

آداب

286

اقتصاد وتصرف

44

باكالوريات أخرى

59

آداب

145

اقتصاد وتصرف

22

باكالوريات أخرى

30

آداب

142

اقتصاد وتصرف

22

باكالوريات أخرى

29

آداب

42

اقتصاد وتصرف

4

باكالوريات أخرى

9

آداب

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما
29

49

إلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة

االقتصاد والتصرف الكمي
االقتصاد والمالية الدولية
اقتصاد المنظمات والشبكات
النقد والمالية والبنك

01702

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية
بتونس
جامعة تونس

النقد والمالية والبنك

00702

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
جامعة منوبة

النقد و المالية و البنك

02702

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل
جامعة قرطاج

االقتصاد والتصرف الكمي
النقد والمالية والبنك
اقتصاد المنظمات والشبكات

21702

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بسوسة
جامعة سوسة

االقتصاد الكمي
االقتصاد والمالية الدولية
اقتصاد المنظمات والشبكات

71702

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس
جامعة تونس المنار

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية
جامعة المنستير

اإلجازة األساسية
في االقتصاد
 3سنوات (أمد )

T = FG

المعهد العالي للتصرف بسوسة
جامعة سوسة
المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة
جامعة سوسة
كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي لألعمال بتونس
جامعة تونس

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج
جامعة قرطاج
المعهد العالي للتصرف بتونس
جامعة تونس

النقد والمالية والبنك
االقتصاد والمالية الدولية

50312

النقد والمالية والبنك

81702

النقد والمالية والبنك
االقتصاد والمالية الدولية

باكالوريوس أعمال

إدارة األعمال
التسويق
المالية
المحاسبة
الدراسات العليا التجارية
المالية
إدارة األعمال
التسويق
المحاسبة
التسويق
التصرف في الموارد البشرية
إدارة األعمال
المالية
إدارة األعمال
التسويق
المحاسبة
المالية

رياضيات

33

علوم تجريبية

41

اقتصاد وتصرف

102

رياضيات
علوم تجريبية

16
20

اقتصاد وتصرف

44

رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف

16
20
49
34
46
114
64
82
203

رياضيات

60

علوم تجريبية

44

اقتصاد وتصرف

184

رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف

24
30
44
20
26
63

رياضيات

38

علوم تجريبية

46

اقتصاد وتصرف

معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس
جامعة صفاقس

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية
بتونس
جامعة تونس

30

النقد والمالية والبنك
اقتصاد األعمال

71702

االقتصاد والتصرف الكمي :النمذجة
والمساعدة على اتخاذ القرار

 3سنوات (أمد )

T = FG

االقتصاد والتصرف الكمي :الهندسة االقتصادية
االقتصاد والتصرف الكمي :النمذجة
والمساعدة على اتخاذ القرار

72702

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس
جامعة تونس المنار

اإلجازة األساسية
في التصرف

االقتصاد والمالية الدولية

77702

المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس
جامعة صفاقس

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف
بجندوبة
جامعة جندوبة
 3سنوات

االقتصاد والتصرف الكمي :الهندسة االقتصادية
االقتصاد والمالية الدولية

72702

االقتصاد والتصرف الكمي :الطرق الكمية
المطبقة في االقتصاد و المالية

المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة
جامعة قفصة

T= FG +(Ang+M)/2

االقتصاد والمالية الدولية
النقد والمالية والبنك
االقتصاد والتصرف الكمي:الهندسة االقتصادية

31312

41312

المعهد العالي للتصرف بقابس
جامعة قابس

باكالوريوس أعمال

التخصصات

الرمز

نوع
الباكالوريا

81702

10377

01708

00708

02708

07708

طاقة
االستيعاب

116

رياضيات

14

علوم تجريبية

21

اقتصاد وتصرف

52

رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية

12
15
36
13
14
40
24
31
45
40
49

اقتصاد وتصرف

124

رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية

50
49
55
51

رياضيات

29

علوم تجريبية

29

اقتصاد وتصرف

96

رياضيات
علوم تجريبية

85
83

اقتصاد وتصرف

282

رياضيات

54

علوم تجريبية

53

اقتصاد وتصرف

149

رياضيات

24

علوم تجريبية

24

اقتصاد وتصرف

88

اإلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة

31
31

مالية
تسويق
إدارة أعمال

15318

رياضيات
علوم تجريبية

التصرف االقتصادي و االجتماعي

16318

اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية

103
12
12

اقتصاد وتصرف

40

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل
جامعة قرطاج

المالية
المحاسبة
التسويق

21708

رياضيات
علوم تجريبية

42
42

المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت
جامعة قرطاج

الماليــة

20708

اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية

141
8
8

اقتصاد وتصرف

24

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بسوسة
جامعة سوسة

مالية
تسويق
التصرف في الموارد البشرية
التصرف الجبائي

رياضيات

89

71708

علوم تجريبية

84

اقتصاد وتصرف

295

المحاسبة
إدارة األعمال
التسويق
المالية

70708

المالية
الدراسات التجارية العليا

72708

الماليـة
إدارة األعمال

33318

المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة
جامعة سوسة

التصرف الجبائي
المحاسبة

34318

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس
جامعة صفاقس

المحاسبة
التسويق
المالية
التصرف في اإلنتاج
التصرف الكمي

71708

الماليـة
المحاسبة
إدارة األعمال
التصرف الجبائي

41318

معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس
جامعة صفاقس

الدراسات التجارية العليا
التصرف المحاسبي
التصرف في الموارد البشرية
المالية

42318

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس
جامعة صفاقس

الماليـة
المحاسبة
التسويق
التصرف في الموارد البشرية

43318

التسويق
المحاسبة
الماليــة

01708

المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة
جامعة قفصة

إدارة األعمال
المالية
المحاسبة

60318

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان
جامعة القيروان

إدارة األعمال
المالية

71708

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف
بجندوبة
جامعة جندوبة

مالية
تسويق
المحاسبة

81708

المعهد الوطني للشغل و الدراسات االجتماعية
بتونس
جامعة قرطاج

المعهد العالي للتصرف بسوسة
جامعة سوسة
معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة
جامعة سوسة
كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية
جامعة المنستير

T = FG

اقتصاد وتصرف

265

المحاسبة
التصرف في الموارد البشرية
إدارة أعمال

07708

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
جامعة منوبة

 3سنوات (أمد )

رياضيات
علوم تجريبية

80
48

التخصصات

الرمز

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات
بمنوبة
جامعة منوبة

اإلجازة األساسية
في التصرف

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف بقابس
جامعة قابس

رياضيات

32

علوم تجريبية

32

اقتصاد وتصرف

104

رياضيات
علوم تجريبية

8
8

اقتصاد وتصرف

24

رياضيات

94

علوم تجريبية

95

اقتصاد وتصرف

322

رياضيات

24

علوم تجريبية

24

اقتصاد وتصرف

49

رياضيات

34

علوم تجريبية

34

اقتصاد وتصرف

125

رياضيات

28

علوم تجريبية

28

اقتصاد وتصرف

93

رياضيات

40

علوم تجريبية

40

اقتصاد وتصرف

120

رياضيات

49

علوم تجريبية

48

اقتصاد وتصرف

163

رياضيات

20

علوم تجريبية

20

اقتصاد وتصرف

64

رياضيات

28

علوم تجريبية

28

اقتصاد وتصرف

93

رياضيات

21

علوم تجريبية

21

اقتصاد وتصرف

41

رياضيات

44

علوم تجريبية

46

اقتصاد وتصرف

156

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما
31

اإلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة

االقتصاد والمالية الدولية  :تقنيات التجارة
الدولية
النقد والمالية والبنك  :الهندسة االقتصادية
والمالية

10386

االقتصاد والمالية الدولية  :تقنيات التجارة
الدولية اقتصاد المنظمات والشبكات  :اقتصاد
المعلومات والشبكات

11386

اقتصاد المنظمات والشبكات  :المقاولة
والتصرف في المشاريع
االقتصاد والمالية الدولية  :تقنيات التجارة
الدولية

12386

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس
جامعة تونس المنار

النقد والمالية والبنك  :التقنيات البنكية والمالية
االقتصاد والمالية الدولية  :تقنيات التجارة
الدولية
االقتصاد والتصرف الكمي  :هندسة المعلومات
االقتصادية واإلحصاء
االقتصاد والتصرف الكمي  :هندسة المخاطر
في المالية والتأمين والبنك

13386

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل
جامعة قرطاج

النقد والمالية والبنك  :تقنيات التجارة الدولية
االقتصاد والمالية الدولية  :تقنيات التجارة
الدولية
االقتصاد والتصرف الكمي  :التقنيات الكمية
للتصرف في الجودة

20386

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية
جامعة المنستير

النقد والمالية والبنك :تقنيات التأمين

30386

المعهد العالي للتصرف بتونس
جامعة تونس
المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية
بتونس
جامعة تونس
المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
جامعة منوبة

اإلجازة التطبيقية
في االقتصاد
 3سنوات (أمد )

T = FG

كلية العلوم االقتصادية و التصرف بسوسة
جامعة سوسة

االقتصاد و المالية الدولية
اقتصاد المنظمات و الشبكات

31386

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس
جامعة صفاقس

النقد والمالية والبنك  :تقنيات التجارة الدولية
االقتصاد والتصرف الكمي  :هندسة
المعلومات االقتصادية واإلحصاء
النقد والمالية والبنك :الهندسة االقتصادية
والمالية
النقد والمالية والبنك  :البنوك والتأمين

40386

االقتصاد والتصرف الكمي  :هندسة
المعلومات االقتصادية واإلحصاء

41386

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس
جامعة صفاقس

اقتصاد المنظمات والشبكات  :نظم النقل
واللوجستيك

42386

معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس
جامعة صفاقس

النقد والمالية والبنك  :الهندسة االقتصادية
والمالية

43386

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف بقابس
جامعة قابس

االقتصاد والتصرف الكمي  :هندسة
المعلومات االقتصادية واإلحصاء -
االقتصاد والتصرف الكمي  :هندسة
المخاطر في المالية والبنك والتأمين

50386

المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة
جامعة قفصة

اقتصاد المنظمات والشبكات  :مقاولة
وتصرف في المشاريع
االقتصاد والتصرف الكمي :تقنيات
المساعدة على اتخاذ القرار

60386

االقتصاد والمالية الدولية  :البنوك
والتأمين

70386

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان
جامعة القيروان

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف
بجندوبة
جامعة جندوبة

32

التخصصات

الرمز

النقد والمالية والبنك  :تقنيات التأمين
االقتصاد والمالية الدولية  :تقنيات التجارة
الدولية
االقتصاد والتصرف الكمي :هندسة المخاطر في
المالية والتأمين والبنك
اقتصاد المنظمات والشبكات  :تحليل المشاريع
واالستشارات االقتصادية

80386

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضيات

20

علوم تجريبية

20

اقتصاد وتصرف

105

رياضيات

24

علوم تجريبية

24

اقتصاد وتصرف

121

رياضيات

15

علوم تجريبية

15

اقتصاد وتصرف

48

رياضيات

21

علوم تجريبية

21

اقتصاد وتصرف

112

رياضيات

32

علوم تجريبية

32

اقتصاد وتصرف

166

رياضيات

24

علوم تجريبية

24

اقتصاد وتصرف

142

رياضيات

50

علوم تجريبية

49

اقتصاد وتصرف

258

رياضيات

45

علوم تجريبية

45

اقتصاد وتصرف

234

رياضيات

24

علوم تجريبية

24

اقتصاد وتصرف

140

رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف

8
8
43
13
13
69

رياضيات

12

علوم تجريبية

12

اقتصاد وتصرف

65

رياضيات

5

علوم تجريبية

5

اقتصاد وتصرف

26

رياضيات

4

علوم تجريبية

4

اقتصاد وتصرف

21

رياضيات

14

علوم تجريبية

14

اقتصاد وتصرف

84

اإلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة
معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج
جامعة قرطاج
المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية
بتونس
جامعة تونس

 3سنوات (أمد )

المحاسبة :التصرف المحاسبي

المحاسبة  :تقنيات المحاسبة والجباية
إدارة األعمال  :التصرف في المؤسسات المصدرة
التسويق  :التسويق عبر الواب

10366

11366

المالية :الهندسة المالية واألسواق
إدارة األعمال  :التصرف الفندقي والسياحي
المالية  :التصرف في المؤسسات المالية
التسويق  :البيع والمفاوضة التجارية

02788

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس
جامعة تونس المنار

إدارة األعمال :التصرف في المؤسسات الصغرى
والمتوسطة
التسويق :تجارة التوزيع وتقنيات البيع
المالية :التصرف في عمليات ما بعد األسواق
المالية
المحاسبة :التصرف المحاسبي

03788

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات
بمنوبة
جامعة منوبة

المالية :التقنيات المالية
المحاسبة :التصرف المحاسبي
التصرف في الموارد البشرية

04788

المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
جامعة منوبة

اإلجازة التطبيقية
في التصرف

التخصصات

الرمز

المعهد الوطني للشغل و الدراسات االجتماعية
بتونس
جامعة قرطاج
المعهد العالي للتصرف بتونس
جامعة تونس

اقتصاد وتصرف

49

علوم اإلعالمية

5

رياضيات

26

علوم تجريبية

26

اقتصاد وتصرف

214

علوم اإلعالمية

13

رياضيات

20

علوم تجريبية

20

اقتصاد وتصرف

164

علوم اإلعالمية

10

رياضيات

14

علوم تجريبية

14

اقتصاد وتصرف

143

علوم اإلعالمية

9

رياضيات

19

علوم تجريبية

19

اقتصاد وتصرف

163

علوم اإلعالمية

10

التصرف في الموارد البشرية
إدارة األعمال :التصرف في المنظمات االجتماعية
و الصحية

رياضيات

15366

علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف

التصرف المحاسبي

08788

علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية
رياضيات

3
10
10
85
5
25

المحاسبة  :تنظيم المحاسبة والمراقبة المالية
إدارة األعمال  :التصرف الفندقي والسياحي
التصرف في الموارد البشرية

المحاسبة  :التصرف المحاسبي
التسويق

20788

المالية  :الهندسة المالية واألسواق
المحاسبة  :تقنيات المحاسبة والمالية
التسويق  :االتصال اإلشهاري
إدارة األعمال  :التصرف السياحي

71788

معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة
جامعة سوسة

التصرف في الجودة
التسويق  :تقنيات التسويق
المحاسبة  :التصرف المحاسبي
إدارة األعمال  :التصرف في المشاريع

71788

المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير جامعة
المنستير

إدارة أعمال  :قطاع النسيج والموضة
التصرف الصناعي في النسيج والموضة
التصرف التجاري في النسيج والموضة

72788

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية
جامعة المنستير

التسويق :البيع والمفاوضة التجارية
المحاسبة
تقنيات المحاسبة والمالية

73788

المعهد العالي للتصرف بسوسة
جامعة سوسة

علوم تجريبية

9

6
50

21788

المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت
جامعة قرطاج

رياضيات

9

6

T = FG
كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل
جامعة قرطاج

طاقة
نوع
الباكالوريا االستيعاب

علوم تجريبية

25

اقتصاد وتصرف

204

علوم اإلعالمية

12

رياضيات

6

علوم تجريبية

6

اقتصاد وتصرف

50

علوم اإلعالمية

3

رياضيات

24

علوم تجريبية

24

اقتصاد وتصرف

201

علوم اإلعالمية

12

رياضيات

11

علوم تجريبية

11

اقتصاد وتصرف

88

علوم اإلعالمية

5

رياضيات

14

علوم تجريبية

14

اقتصاد وتصرف

144

علوم اإلعالمية

9

رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية

24
24
199
12

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما

33

اإلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة
المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة
جامعة سوسة

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس
جامعة صفاقس
المدرسة العليا للتجارة بصفاقس
جامعة صفاقس

اإلجازة التطبيقية
في التصرف
 3سنوات (أمد(

معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس
جامعة صفاقس

T = FG
المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي للتصرف بقابس
جامعة قابس

اإلجازة التطبيقية في إدارة
األعمال

المحاسبة  :التصرف المحاسبي
المحاسبة  :تقنيات المحاسبة والجباية
المالية  :الهندسة المالية واألسواق
إدارة األعمال  :التصرف في المؤسسات
الصغرى والمتوسطة

77788

المحاسبة  :تقنيات المحاسبة والجباية
المالية :الهندسة المالية واألسواق
التصرف في الموارد البشرية
التسويق  :التصرف في الصادرات

71788

المحاسبة  :التدقيق والمراقبة
إدارة األعمال :التصرف في المؤسسات المصدرة

71788

المحاسبة  :التصرف المحاسبي
المالية  :تقنيات المحاسبة المالية
التسويق  :تقنيات التسويق

72788

المحاسبة  :تقنيات المحاسبة والمالية
التسويق  :البيع والمفاوضة التجارية
إدارة األعمال :التصرف في المؤسسات المصدرة
التصرف في الجودة

77788

التصرف في االنتاج  :التصرف في التزويد
التصرف في االنتاج  :التصرف في اإلنتاج
بمساعدة الحاسوب
التصرف في الجودة

77788

إدارة األعمال  :التصرف في المؤسسات

01788

المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة
جامعة قفصة

التسويق  :تقنيات التسويق
المحاسبة :التصرف المحاسبي
المحاسبة  :تقنيات المحاسبة والمالية

60366

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان
جامعة القيروان

المحاسبة :تقنيات المحاسبة والمالية

71788

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف
بجندوبة
جامعة جندوبة

إدارة األعمال  :التصرف في المؤسسات
المحاسبة :تقنيات المحاسبة والجباية

81788

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

التصرف في االنتاج
إدارة التجارة الدولية
النقل واللوجستيك الدولي
التصرف المحاسبي والمالي

00790

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

التصرف في االنتاج
التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

11391

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

التصرف في االنتاج
التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التصرف المحاسبي والمالي
التصرف الفندقي والسياحي

20790

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
النقل واللوجستيك الدولي

21790

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

التصرف في االنتاج
التصرف المحاسبي والمالي

22790

إدارة األعمال

72790

التصرف الفندقي والسياحي
التصرف المحاسبي والمالي

70790

 3سنوات (أمد )

T = FG

التخصصات

الرمز

معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة
جامعة سوسة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

طاقة
نوع
الباكالوريا االستيعاب
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف

12
12
99

علوم اإلعالمية

6

رياضيات
علوم تجريبية

48
44

اقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف

403
24
19
19
156

علوم اإلعالمية

9

رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية
رياضيات

15
15
119
10
15
15
126
8
6

علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية

6
46
3
10
10
83
5
9
9
49
5
6
6
50
3
4
4
35
2

رياضيات

11

علوم تجريبية

9

اقتصاد وتصرف

60

رياضيات

20

علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف

23
140

رياضيات

14

علوم تجريبية

13

اقتصاد وتصرف

115

رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف

9
4
60
16
13
104
14
11
90
10
10
40

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما
34

اإلجازات والمقاييس

اإلجازة التطبيقية في إدارة
األعمال
 3سنوات (أمد )

T = FG

اإلجازة التطبيقية
في التسويق
 3سنوات (أمد )

T = FG

الـمؤسســة والجامعة

35

رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات

10
8
64
9
4
58
8

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

التصرف المحاسبي والمالي
إدارة التجارة الدولية

71790

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

النقل واللوجستيك الدولي
التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

71790

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

التصرف المحاسبي والمالي
التصرف في اإلنتاج

علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات

00790

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات

6
55
15

التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التصرف الفندقي والسياحي

01790

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات

12
101
15

التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التصرف الفندقي والسياحي

02790

علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف

11
96

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

التصرف في االنتاج
التصرف المحاسبي والمالي

03790

رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف

8
6
55

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

التصرف المحاسبي والمالي
التصرف في اإلنتاج

04790

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

التصرف في االنتاج
التصرف المحاسبي والمالي

81790

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

إدارة أعمال

71790

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
لتصرف المحاسبي والمالي

70790

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

التصرف في االنتاج
التصرف المحاسبي والمالي

80790

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

التصرف الفندقي والسياحي
التصرف المحاسبي والمالي

81790

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التصرف المحاسبي والمالي

82790

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

تقنيات البيع
االتصال اإلشهاري

00792

رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
علوم اإلعالمية

5
5
45
8
6
50
10
10
100
15
10
140
12
9
44
10
10
60
16
12
103
5
5
55
4
8
8
64
4
3
3
25
1
4
4
54
3
3
3
20
2

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر
هالل
إ.ع .للدراسات التكنولوجية
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية
إ.ع .للدراسات التكنولوجية
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بصفاقس
إ.ع .للدراسات التكنولوجية
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بسليانة
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

اإلجازة التطبيقية
في التصرف في المؤسسات
الفالحية
 3سنوات (أمد )
T = FG

التخصصات

الرمز

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

تقنيات البيع

التسويق

70792

70792

تقنيات االتصال اإلشهاري

40392

التسويق

81792

علوم تجريبية

المدرسة العليا للفالحة بمقرن
جامعة قرطاج

التصرف في المؤسسات الفالحية

25

21772
اقتصاد وتصرف

25

اإلجازات والمقاييس

التخصصات

الـمؤسســة والجامعة

الرمز

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
و الطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار

الكيمياء

10501

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

الكيمياء

20501

اإلجازة األساسية في الكيمياء

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير

الكيمياء

30501

T=FG

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

الكيمياء

40501

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس

الكيمياء

50501

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة

الكيمياء

60501

الفيزياء والكيمياء

01012

الفيزياء والكيمياء
الكيمياء و المحيط

00012

 3سنوات (أمد)

اإلجازة األساسية في
الفيزياء  -الكيمياء
 3سنوات (أمد)

T=FG

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
و الطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار
المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج
السدرية
جامعة قرطاج
كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

الفيزياء والكيمياء

21012

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

الفيزياء والكيمياء

71012

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد
جامعة القيروان

الفيزياء والكيمياء

81012

الفيزياء

01017

الفيزياء العامة
ميكانيك الموانع

21017

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير

الفيزياء

71017

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
جامعة سوسة

الفيزياء

70017

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

الفيزياء

71017

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس

الفيزياء

01017

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة

الفيزياء

81017

بيولوجيا  /جيولوجيا

10505

بيولوجيا  /جيولوجيا

20505

بيولوجيا  /جيولوجيا

40505

بيولوجيا  /جيولوجيا

01010

بيولوجيا  /جيولوجيا

81010

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

اإلجازة األساسية في الفيزياء
 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة األساسية في علوم الطبيعة
والتطبيقات
بيولوجيا–جيولوجيا
 3سنوات (أمد)

T=FG

36

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
و الطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار
كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج
كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس
كلية العلوم بقابس
جامعة قابس
كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضيات

22

علوم تجريبية

80

علوم اإلعالمية

5

رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية

24
90
6
26
95
6
16
61
4
33
124
8
26
96
6
9
32

علوم اإلعالمية

2

رياضيات

29

علوم تجريبية

109

علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية

4
20
45
5
14
50
3

رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية

24
89
6

رياضيات
علوم تجريبية

21
59

علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية

4
24
45
5
44
131
9
16
45
3
26
42
5
42
116
8
35
98
4

رياضيات

5

علوم تجريبية

44

رياضيات

5

علوم تجريبية

43

رياضيات

6

علوم تجريبية

52

رياضيات

9

علوم تجريبية

44

رياضيات

6

علوم تجريبية

54

اإلجازات والمقاييس

اإلجازة األساسية
في الرياضيات
 3سنوات (أمد)
T=FG

الـمؤسســة والجامعة
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار

الرياضيات
الرياضيات والتطبيقات

01017

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

الرياضيات
الرياضيات والتطبيقات

21017

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير

الرياضيات
الرياضيات والتطبيقات

71017

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
جامعة سوسة

الرياضيات والتطبيقات

المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات
بالمنستير
جامعة المنستير
كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة

الرياضيات
الرياضيات والتطبيقات

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
و الطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار
المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج
السدرية
جامعة قرطاج
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت
جامعة منوبة

T=FG

الرياضيات
الرياضيات والتطبيقات

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية
بالقيروان
جامعة القيروان

 3سنوات (أمد)

الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات

كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد
جامعة القيروان

اإلجازة األساسية في علوم الحياة

التخصصات

الرمز

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير
جامعة المنستير
كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس
كلية العلوم بقابس
جامعة قابس
كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة

31507

32507

71017

01017

81017

الرياضيات

61507

الرياضيات والتطبيقات

71017

بيولوجيا خلوية وجزيئية وبيوتكنولوجيا
بيولوجيا مدمجة

01019

هندسة األحياء والمحيط

00019

بيولوجيا مدمجة

02019

بيولوجيا خلوية وجزيئية وبيوتكنولوجيا

21019

بيولوجيا خلوية وجزيئية وبيوتكنولوجيا

71019

بيولوجيا خلوية وجزيئية
وبيوتكنولوجياعلوم الحياة والبيئة

71019

علوم الحياة والبيئة
بيولوجيا خلوية وجزيئية وبيوتكنولوجيا

01019

بيولوجيا خلوية وجزيئية وبيوتكنولوجيا

81019

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

69
20
4
5
85
24
5
6
134
38
9
10
35
10
3
3
33
9
2
2
68
19
4
5
164
46
11
12
118
34
4
8
85
24
4
6
61
14
4
4

رياضيات

9

علوم تجريبية

46

رياضيات

9

علوم تجريبية

48

رياضيات

5

علوم تجريبية

55

رياضيات

12

علوم تجريبية

106

رياضيات

30

علوم تجريبية

264

رياضيات

8

علوم تجريبية

69

رياضيات

4

علوم تجريبية

62

رياضيات

14

علوم تجريبية

149

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما
34

اإلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
و الطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار

التخصصات

الرمز

علوم األرض

01001

اإلجازة األساسية في علوم األرض

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

رسم الخرائط
التهيئة والمحيط
الموارد المعدنية والطاقة

21001

T=FG

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس

األحواض الرسوبية
الموارد المعدنية والطاقة

01001

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة

الموارد المعدنية والطاقة
جيولوجيا األحواض الرسوبية
موارد الماء و التربة

81001

 3سنوات (أمد)

اإلجازة األساسية في علوم المياه
 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة األساسية في علوم األرض
والكون
 3سنوات (أمد)

المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس
جامعة قابس

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

الموائد المائية

علوم األرض والكون

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

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف بتونس
جامعة تونس

اإلجازة األساسية في إعالمية
التصرف
 3سنوات (أمد)

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس
جامعة تونس المنار

إعالمية التصرف

المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي بمنوبة
جامعة منوبة

إعالمية التصرف

71790

01700

00700

07700

T=FG

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل
جامعة قرطاج

المعهد العالى للتصرف بسوسة
جامعة سوسة

إعالمية التصرف

إعالمية مطبقة في التصرف

علوم تجريبية

44

رياضيات

12

علوم تجريبية

109

رياضيات

11

علوم تجريبية

99

رياضيات

6

علوم تجريبية

54

رياضيات

20

علوم تجريبية

59

رياضيات

5

علوم تجريبية

48

رياضيات

14

علوم تجريبية

8

العلوم التقنية

25

إعالمية

6

71000

T=FG

إعالمية مطبقة في التصرف

رياضيات

8

01877

T=FG
التصرف في اإلنتاج الصناعي

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

21700

71700

رياضيات

34

علوم تجريبية

34

اقتصاد وتصرف

37

العلوم التقنية

3

علوم اإلعالمية

66

رياضيات

35

علوم تجريبية

35

اقتصاد وتصرف

39

العلوم التقنية

4

علوم اإلعالمية

68

رياضيات

12

علوم تجريبية

12

اقتصاد وتصرف

13

العلوم التقنية

2

علوم اإلعالمية

23

رياضيات

34

علوم تجريبية

34

اقتصاد وتصرف

41

العلوم التقنية

4

علوم اإلعالمية

42

رياضيات

26

علوم تجريبية

26

اقتصاد وتصرف

29

العلوم التقنية

3

علوم اإلعالمية

50

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما

38

اإلجازات والمقاييس

اإلجازة األساسية في إعالمية
التصرف
 3سنوات (أمد)

الـمؤسســة والجامعة

التخصصات

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس
جامعة صفاقس

إعالمية مطبقة في التصرف

المعهد العالي للتصرف بقابس
جامعة قابس

إعالمية مطبقة في التصرف

الرمز

71700

01700

T=FG
كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف
بجندوبة
جامعة جندوبة
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
و الطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار
المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة
جامعة منوبة

اإلجازة األساسية في علوم
اإلعالمية

إعالمية مطبقة في التصرف

علوم اإلعالمية

إعالمية وملتيميديا

81700

32501

00027

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

علوم اإلعالمية

02501

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير

علوم اإلعالمية

12501

المعهد العالي لإلعالمية
والرياضيات بالمنستير
جامعة المنستير

علوم اإلعالمية

13501

 3سنوات (أمد)

T=FG

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية
جامعة المنستير

علوم اإلعالمية

10501

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
جامعة سوسة

علوم اإلعالمية

11501

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

علوم اإلعالمية

32501

المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا بصفاقس
جامعة صفاقس

علوم اإلعالمية

33501

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس

علوم اإلعالمية

52501

نوع
الباكالوريا
رياضيات

38

علوم تجريبية

38

اقتصاد وتصرف

42

العلوم التقنية

4

علوم اإلعالمية

43

رياضيات

30

علوم تجريبية

30

اقتصاد وتصرف

33

العلوم التقنية

3

علوم اإلعالمية

58

رياضيات

34

علوم تجريبية

34

اقتصاد وتصرف

38

العلوم التقنية

3

علوم اإلعالمية

66

رياضيات

24

علوم تجريبية

20

العلوم التقنية

4

علوم اإلعالمية

32

رياضيات

48

علوم تجريبية

40

العلوم التقنية

8

علوم اإلعالمية

64

رياضيات

31

علوم تجريبية

26

العلوم التقنية

4

علوم اإلعالمية

42

رياضيات

59

علوم تجريبية

48

العلوم التقنية

9

علوم اإلعالمية

80

رياضيات

44

علوم تجريبية

34

العلوم التقنية

6

علوم اإلعالمية

60

رياضيات

23

علوم تجريبية
العلوم التقنية

19
4

علوم اإلعالمية
رياضيات

30
19

علوم تجريبية

16

العلوم التقنية

3

علوم اإلعالمية
رياضيات

25
29

علوم تجريبية
العلوم التقنية

24
4

علوم اإلعالمية
رياضيات

39
43

علوم تجريبية
العلوم التقنية

59
11

علوم اإلعالمية
رياضيات

94
62

علوم تجريبية
العلوم التقنية

51
9

علوم اإلعالمية

84

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما

39

طاقة
االستيعاب

اإلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة
المعهد العالي لإلعالمية
و الملتيميديا بقابس
جامعة قابس

اإلجازة األساسية في علوم
اإلعالمية

التخصصات
إعالمية وملتميديا

الرمز
53501

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة

علوم اإلعالمية

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان
جامعة القيروان

علوم اإلعالمية

32501

المعهد العالي لإلعالمية بالكاف
جامعة جندوبة

علوم اإلعالمية

32501

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار

اآللية

00020

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير

اآللية

30525

32501

 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة األساسية
في اإللكترونيك والكهروتقنية
واآللية
 3سنوات (أمد)

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا
بسوسة
جامعة سوسة

اإللكترونيك

70020

T=FG

اإلجازة األساسية في علوم النقل
واللوجستية
 3سنوات (أمد)

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس
جامعة قابس

اآللية

01020

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
بالقصرين
جامعة القيروان

اآللية

71020

النقل
علوم اللوجستية
النمذجة والتكنولوجيات في اللوجستية
والنقل

30582

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال بسوسة
جامعة سوسة

T=FG

اإلجازة األساسية في علوم
وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
 3سنوات (أمد)

المعهد العالي لإلعالمية
والرياضيات بالمنستير
جامعة المنستير

30605

المعهد العالي لإللكترونيك واالتصال بصفاقس
جامعة صفاقس

40605

إلكترونيك وإعالمية

اإللكترونيك واالتصاالت

T=FG

اإلجازة األساسية
في الهندسة الميكانيكية
 3سنوات (أمد)

T=FG

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
بالقصرين
جامعة القيروان

إلكترونيك وإعالمية

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس
جامعة قابس

التصميم

71810

01071

نوع
الباكالوريا
رياضيات

54

علوم تجريبية

46

العلوم التقنية

8

علوم اإلعالمية

44

رياضيات

64

علوم تجريبية

54

العلوم التقنية

10

علوم اإلعالمية

89

رياضيات

35

علوم تجريبية

29

العلوم التقنية

5

علوم اإلعالمية

48

رياضيات

53

علوم تجريبية

44

العلوم التقنية

8

علوم اإلعالمية

41

رياضيات

18

علوم تجريبية

9

العلوم التقنية

44

علوم اإلعالمية

9

رياضيات

26

علوم تجريبية

13

العلوم التقنية

40

علوم اإلعالمية

13

رياضيات

16

علوم تجريبية

8

العلوم التقنية

44

علوم اإلعالمية

8

رياضيات

11

علوم تجريبية

6

العلوم التقنية

30

علوم اإلعالمية

6

رياضيات

24

علوم تجريبية

12

العلوم التقنية

86

علوم اإلعالمية

12

رياضيات

12

علوم تجريبية

25

اقتصاد وتصرف

41

العلوم التقنية

22

علوم اإلعالمية

25

رياضيات

43

علوم تجريبية

32

العلوم التقنية

14

علوم اإلعالمية

16

رياضيات

40

علوم تجريبية

30

العلوم التقنية

13

علوم اإلعالمية

15

رياضيات

48

علوم تجريبية

36

العلوم التقنية

16

علوم اإلعالمية

18

رياضيات

3

علوم تجريبية

3

العلوم التقنية

44

علوم اإلعالمية

14

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما
40

طاقة
االستيعاب

اإلجازات والمقاييس
اإلجازة التطبيقية في الجغرفة
الرقمية
و األرض و المحيط

الـمؤسســة والجامعة
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
و الطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار

التخصصات

الرمز

مخاطر وبيئة
موارد جيولوجية
رسم خرائط وتهيئة

01080

مخاطر وبيئة
موارد جيولوجية
رسم خرائط وتهيئة

81080

بيولوجيا تحليلية وجودة

01018

 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة التطبيقية
في البيولوجيا التحليلية والتجريبية
 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة التطبيقية في اإلنشاء
والتعمير

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
و الطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت
جامعة منوبة

بيولوجيا تحليلية وجودة

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس
كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة

بيولوجيا تحليلية وجودة

01018

بيولوجيا تحليلية وجودة

81018

المعهد العالي للبناء والتعمير
جامعة قرطاج

00018

التعمير العملياتي

10244

اإلجازة التطبيقية في جيولوجيا
األشغال الكبرى

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

أشغال مائية
أشغال عامة
المواد اإلنشائية والمقاطع

71877

 3سنوات (أمد)

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس

المواد اإلنشائية والمقاطع

01877

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

جيولوجيا الخزانات

21870

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

جيولوجيا المحيط
موارد جيولوجية
جيولوجيا الخزانات

40841

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة

جيولوجيا المحيط
موارد جيولوجية
جيولوجيا الخزانات

81870

 3سنوات (أمد)

T=FG

T=FG

اإلجازة التطبيقية في الموارد
الجيولوجية والمحيط
 3سنوات( أمـد )

T=FG

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج
كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير
المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالمهدية
جامعة المنستير

اإلجازة التطبيقية في الفيزياء
 3سنوات (أمد)

T=FG

41

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
جامعة سوسة

المواد
األدواتية

الفيـزيـاء

21000

71000

70000

المواد

72000

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

األدواتية
المواد
علم القياس الصناعي والمخبري

71000

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس
جامعة صفاقس

علم القياس الصناعي والمخبري

70000

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس

األدواتية

01000

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة

األدواتية

81000

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضيات

11

علوم تجريبية

6

العلوم التقنية

15

علوم اإلعالمية

9

رياضيات

16

علوم تجريبية

10

العلوم التقنية

23

علوم اإلعالمية

13

رياضيات

4

علوم تجريبية

38

رياضيات

11

علوم تجريبية

101

رياضيات

4

علوم تجريبية

62

رياضيات

6

علوم تجريبية

54

رياضيات

30

العلوم التقنية

42

باكالوريات أخرى

2

رياضيات

16

علوم تجريبية

44

رياضيات

14

علوم تجريبية

51

رياضيات

10

علوم تجريبية

31

رياضيات

12

علوم تجريبية

36

رياضيات

13

علوم تجريبية

39

رياضيات

19

علوم تجريبية

24

علوم اإلعالمية

2

رياضيات

32

علوم تجريبية

44

علوم اإلعالمية

4

رياضيات

38

علوم تجريبية

51

علوم اإلعالمية

5

رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية

29
40
4

رياضيات

32

علوم تجريبية

44

علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
علوم اإلعالمية

4
20
24
2
28
38
3
21
28
3

اإلجازات والمقاييس
اإلجازة التطبيقية
في الرياضيات
 3سنوات (أمد)

الـمؤسســة والجامعة
كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

التخصصات

الرياضيات المالية

الرمز

40552

T=FG
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار

الكيمياء الدقيقة

32505

الكيمياء الصناعية
الكيمياء الدقيقة

02505

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير

تحليل المياه ومعالجتها
التحليل الفيزيوكيميائي
كيمياء البالستك
الكيمياء الدقيقة

12505

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

مواد التجميل والروائح والعطورات
المواد البالستيكية
معالجة المعادن ومراقبتها
الخزف والبلور

32505

رسكلة وتثمين النفايات

52505

الكيمياء الصناعية واألساليب

53505

الخزف والبلور
الكيمياء الصناعية

32505

المعهد العالي لإلعالمية بتونس
جامعة تونس المنار

النظم اإلعالمـية والبرمجيات

32033

المعهد العالي لإلعالمية
و تقنيات االتصال بحمام سوسة
جامعة سوسة

تكنولوجيات الملتميديا والواب

12033

المعهد العالي لإلعالمية
والرياضيات بالمنستير
جامعة المنستير

النظم اإلعالمـية والبرمجيات

31261

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

اإلجازة التطبيقية في الكيمياء
 3سنوات (أمد)

T=FG

كلية العلوم بقابس
جامعة قابس
المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقابس
جامعة قابس
كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة

اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية
 3سنوات (أمد)

T=FG
المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية
جامعة المنستير

النظم اإلعالمـية والبرمجيات

32261

تكنولوجيات الملتميديا والواب
تكنولوجيات اإلعالمية والملتميديا

32033

المعهد العالي لإلعالمية
والملتيميديا بقابس
جامعة قابس

تكنولوجيات الملتميديا والواب

52033

المعهد العالي لإلعالمية بمدنين
جامعة قابس

تكنولوجيات الملتميديا والواب

53033

المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا بصفاقس
جامعة صفاقس

نوع
الباكالوريا
رياضيات

62

علوم تجريبية

12

العلوم التقنية

2

علوم اإلعالمية

4

رياضيات

29

علوم تجريبية

109

علوم اإلعالمية

4

رياضيات

10

علوم تجريبية

34

علوم اإلعالمية

2

رياضيات

20

علوم تجريبية

46

علوم اإلعالمية

5

رياضيات

13

علوم تجريبية

50

علوم اإلعالمية

3

رياضيات

14

علوم تجريبية

51

علوم اإلعالمية

3

رياضيات

14

علوم تجريبية

53

علوم اإلعالمية

4

رياضيات

10

علوم تجريبية

39

علوم اإلعالمية

3

رياضيات

9

علوم تجريبية

12

العلوم التقنية

3

علوم اإلعالمية

35

رياضيات

16

علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

21
4
64

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات

5
7
2
22
13

علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

18
4
54
31
42
9
128

رياضيات

13

علوم تجريبية

17

العلوم التقنية

4

علوم اإلعالمية

51

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

38
49
12
152

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما

42

طاقة
االستيعاب

اإلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة
المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة
جامعة قفصة

اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية
 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة التطبيقية
في التصرف في تكنولوجيات
المعلومات واالتصال
 3سنوات(أمد )

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية
بالقيروان
جامعة القيروان

التخصصات

تكنولوجيات اإلعالمية والملتميديا

إعالمية

الرمز
32033

32033

المعهد العالي لإلعالمية بالكاف
جامعة جندوبة

تكنولوجيات الملتميديا والواب

80261

المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بباجة
جامعة جندوبة

تكنولوجيات الملتميديا والواب

30033

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
في المواصالت بتونس

إ.ع .للدراسات التكنولوجية

التصرف في تكنولوجيات المعلومات
واالتصال

01781

T=FG

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

الشبكات والخدمات اإلعالمية
صيانة المنظومات اإلعالمية
الملتيميديا وتطوير الواب
تطوير أنظمة المعلومات

32533

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

الشبكات والخدمات اإلعالمية
تطوير أنظمة المعلومات
الملتيميديا وتطوير الواب

33533

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

األنظمة المحمولة والجوالة
تطوير أنظمة المعلومات
الشبكات والخدمات اإلعالمية

02533

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

الشبكات والخدمات اإلعالمية
الملتيميديا وتطوير الواب

03533

اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيا
اإلعالمية
 3سنوات (أمد)

T=FG

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

43

الشبكات والخدمات اإلعالمية
األنظمة المحمولة والجوالة

الشبكات اإلعالمية

00533

01533

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

تطوير أنظمة المعلومات
الشبكات والخدمات اإلعالمية
األنظمة المحمولة والجوالة
الملتيميديا وتطوير الواب

12533

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

الشبكات والخدمات اإلعالمية
تطوير أنظمة المعلومات
الملتيميديا وتطوير الواب

13533

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

17
22
5
68
6
8
2
25
18
24
5
74
15
20
5
60

رياضيات

6

اقتصاد وتصرف

54

علوم اإلعالمية

10

رياضيات

15

علوم تجريبية

15

اقتصاد وتصرف

20

العلوم التقنية

10

علوم اإلعالمية

120

رياضيات

20

علوم تجريبية

20

اقتصاد وتصرف

15

العلوم التقنية

10

علوم اإلعالمية

140

رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

14
14
19
4
109
13
13
15
6
84

رياضيات

13

علوم تجريبية

13

اقتصاد وتصرف

15

العلوم التقنية

6

علوم اإلعالمية

84

رياضيات

6

علوم تجريبية

6

اقتصاد وتصرف

4

العلوم التقنية

3

علوم اإلعالمية

40

رياضيات

15

علوم تجريبية

15

اقتصاد وتصرف

20

العلوم التقنية

5

علوم اإلعالمية

120

رياضيات

16

علوم تجريبية

16

اقتصاد وتصرف

18

العلوم التقنية

4

علوم اإلعالمية

106

اإلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

األنظمة المحمولة والجوالة
الملتيميديا وتطوير الواب
تطوير أنظمة المعلومات

52533

صيانة المنظومات اإلعالمية
الشبكات والخدمات اإلعالمية

األنظمة المحمولة والجوالة
الشبكات والخدمات اإلعالمية

50533

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

تطوير أنظمة المعلومات

51533

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

تطوير أنظمة المعلومات
الشبكات والخدمات اإلعالمية
صيانة المنظومات اإلعالمية

32533

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

 3سنوات (أمد)

الشبكات والخدمات اإلعالمية
األنظمة المحمولة والجوالة
صيانة المنظومات اإلعالمية
تطوير أنظمة المعلومات

32533

53533

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيا
اإلعالمية

التخصصات

الرمز

T=FG
المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

الشبكات والخدمات اإلعالمية
الملتيميديا وتطوير الواب

33533

الملتيميديا وتطوير الواب
األنظمة المحمولة والجوالة

30533

تطوير أنظمة المعلومات
الملتيميديا وتطوير الواب
الشبكات والخدمات اإلعالمية

32533

الشبكات والخدمات اإلعالمية
الملتيميديا وتطوير الواب

33533

األنظمة المحمولة والجوالة
تطوير أنظمة المعلومات
الملتيمديا وتطوير الواب

81088

نوع
الباكالوريا
رياضيات

14

علوم تجريبية

14

اقتصاد وتصرف

16

العلوم التقنية

6

علوم اإلعالمية

89

رياضيات

19

علوم تجريبية

19

اقتصاد وتصرف

21

العلوم التقنية

9

علوم اإلعالمية

124

رياضيات

23

علوم تجريبية

23

اقتصاد وتصرف

25

العلوم التقنية

10

علوم اإلعالمية

149

رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

13
13
14
5
85
5
5
5
5
60

رياضيات

16

علوم تجريبية

16

اقتصاد وتصرف

18

العلوم التقنية

4

علوم اإلعالمية

102

رياضيات

16

علوم تجريبية

16

اقتصاد وتصرف

18

العلوم التقنية

4

علوم اإلعالمية

102

رياضيات

20

علوم تجريبية

20

اقتصاد وتصرف

25

العلوم التقنية

14

علوم اإلعالمية

125

رياضيات

22

علوم تجريبية

22

اقتصاد وتصرف

25

العلوم التقنية

10

علوم اإلعالمية

146

رياضيات

30

علوم تجريبية

30

اقتصاد وتصرف

25

العلوم التقنية

10

علوم اإلعالمية

180

رياضيات

24

علوم تجريبية

24

اقتصاد وتصرف

24

العلوم التقنية

11

علوم اإلعالمية

161

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما

44

طاقة
االستيعاب

اإلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيا
اإلعالمية
 3سنوات (أمد)

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

T=FG

اإلجازة التطبيقية في إعالمية
التصرف

التخصصات
تطوير أنظمة المعلومات
النظم المحمولة والجوالة
الشبكات والخدمات اإلعالمية

النظم المحمولة والجوالة
الملتيمديا وتطوير الواب
تطوير أنظمة المعلومات
الشبكات والخدمات اإلعالمية

الرمز

80088

82088

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة
إ.ع .للدراسات التكنولوجية

األنظمة المحمولة والجوالة
الشبكات اإلعالمية
تطوير أنظمة المعلومات

87088

معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج
جامعة قرطاج

اإلعالمية إلدارة األعمال

01079

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية و التجارية
بتونس
جامعة تونس

اإلعالمية إلدارة األعمال

00079

المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي بمنوبة
جامعة منوبة

التجارة اإللكترونية
تكنولوجيات نظم المعلومات

07079

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل
جامعة قرطاج

التجارة اإللكترونية

21079

تقنيات أنظمة المعلومات

71079

المعهد العالى للتصرف بسوسة
جامعة سوسة

 3سنوات (أمد)

T=FG

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي للتصرف بقابس
جامعة قابس

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان
جامعة القيروان

45

التجارة اإللكترونية

71079

اإلعالمية إلدارة األعمال
الخدمات عبر الواب

70079

اإلعالمية المطبقة في التصرف
الصناعي

تقنيات أنظمة المعلومات
التجارة اإللكترونية

الخدمات عبر الواب

72079

01079

71079

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضيات

12

علوم تجريبية

12

اقتصاد وتصرف

13

العلوم التقنية

5

علوم اإلعالمية

81

رياضيات

14

علوم تجريبية

14

اقتصاد وتصرف

19

العلوم التقنية

8

علوم اإلعالمية

115

رياضيات

10

علوم تجريبية

10

اقتصاد وتصرف

10

العلوم التقنية

9

علوم اإلعالمية

80

رياضيات

14

علوم تجريبية

14

اقتصاد وتصرف

19

علوم اإلعالمية

34

رياضيات

31

علوم تجريبية

31

اقتصاد وتصرف

34

علوم اإلعالمية

64

رياضيات

28

علوم تجريبية

28

اقتصاد وتصرف

31

علوم اإلعالمية

54

رياضيات

31

علوم تجريبية

31

اقتصاد وتصرف

35

علوم اإلعالمية

64

رياضيات

30

علوم تجريبية

30

اقتصاد وتصرف

34

علوم اإلعالمية

62

رياضيات

41

علوم تجريبية

41

اقتصاد وتصرف

46

علوم اإلعالمية

82

رياضيات

25

علوم تجريبية

25

اقتصاد وتصرف

28

علوم اإلعالمية

51

رياضيات

11

علوم تجريبية

11

اقتصاد وتصرف

12

علوم اإلعالمية

22

رياضيات

25

علوم تجريبية

25

اقتصاد وتصرف

28

علوم اإلعالمية

51

رياضيات

11

علوم تجريبية

11

اقتصاد وتصرف

12

علوم اإلعالمية

21

اإلجازات والمقاييس

اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية
الصناعية
 3سنوات (أمد)

T=FG

الـمؤسســة والجامعة
المعهد العالي لإلعالمية بتونس
جامعة تونس المنار

النظم المحمولة

01080

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
و التكنولوجيا بماطر
جامعة قرطاج

صيانة النظم اإلعالمية

21080

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
و التكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة

النظم واألوتوماتيزمات

71080

المعهد العالي لإللكترونيك
واالتصال بصفاقس
جامعة صفاقس

صيانة النظم اإلعالمية
النظم واألوتوماتيزمات
النظم المحمولة

71080

نظم االتصال والملتميديا الصناعية

01080

النظم المحمولة
النظم واالوتوماتيزمات

00080

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
و التكنولوجيا بقفصة
جامعة قفصة

صيانة النظم اإلعالمية

81080

المعهد العالي لإلعالمية بتونس
جامعة تونس المنار

إدارة الشبكات والخدمات

01087

تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت

21087

إدارة الشبكات والخدمات

30587

المعهد العالي لإلعالمية
والملتيميديا بقابس
جامعة قابس
المعهد العالي لإلعالمية بمدنين
جامعة قابس

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية
جامعة المنستير

اإلجازة التطبيقية في الشبكات
اإلعالمية
 3سنوات (أمد)

T=FG

المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات االتصال بحمام
سوسة
جامعة سوسة
المعهد العالي لإللكترونيك واالتصال بصفاقس
جامعة صفاقس
كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس
كلية العلوم بقابس
جامعة قابس

46

التخصصات

الرمز

تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية

31587

أنظمة المعلومات وقواعد البيانات
إدارة وسالمة األنظمة والشبكات
شبكات الهاتف وبروتوكول األنترنات

40587

تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت

70087

إدارة الشبكات والخدمات

01087

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضيات

18

علوم تجريبية

4

العلوم التقنية

19

علوم اإلعالمية

25

رياضيات

20

علوم تجريبية

8

العلوم التقنية

21

علوم اإلعالمية

28

رياضيات

32

علوم تجريبية

13

العلوم التقنية

34

علوم اإلعالمية

45

رياضيات

8

علوم تجريبية

3

العلوم التقنية

8

علوم اإلعالمية

11

رياضيات

29

علوم تجريبية

12

العلوم التقنية

31

علوم اإلعالمية

41

رياضيات

42

علوم تجريبية

14

العلوم التقنية

44

علوم اإلعالمية

59

رياضيات

19

علوم تجريبية

8

العلوم التقنية

20

علوم اإلعالمية

24

رياضيات

14

علوم تجريبية

4

العلوم التقنية

6

علوم اإلعالمية

44

رياضيات

9

علوم تجريبية

5

العلوم التقنية

4

علوم اإلعالمية

28

رياضيات

18

علوم تجريبية

9

العلوم التقنية

8

علوم اإلعالمية

54

رياضيات

21

علوم تجريبية

10

العلوم التقنية

9

علوم اإلعالمية

64

رياضيات

12

علوم تجريبية

6

العلوم التقنية

5

علوم اإلعالمية

36

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

16
8
4
49
14
4
6
43

اإلجازات والمقاييس

اإلجازة التطبيقية في الشبكات
اإلعالمية
 3سنوات (أمد)

T=FG

الـمؤسســة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
و التكنولوجيا بقفصة
جامعة قفصة

تكنولوجيات اإلعالمية واالتصاالت

81087

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان
جامعة القيروان

تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية
بالقيروان
جامعة القيروان

تكنولوجيا الشبكات واالتصاالت

70087

المعهد العالي لإلعالمية بالكاف
جامعة جندوبة

تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية

81087

البناء
األشغال العمومية
قيادة الحضائر

01088

المعهد العالي للبناء والتعمير
جامعة قرطاج

المياه والبيئة
اإلنشاءات المعدنية
الدراسات المعمارية
الجسور والطرقات
البناءات الذكية
التصرف ومتابعة مشاريع البناء

00088

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

التوبوغرافيا والجغرفة الرقمية
البناء
األشغال العمومية
قيادة الحضائر

21088

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
بسوسة
جامعة سوسة

الهندسة المدنية

71088

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

البناء
األشغال العمومية
التبوغرافيا والجغرفة الرقمية

71088

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

التوبوغرافيا والجغرفة الرقمية
األشغال العمومية

01088

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

اإلجازة التطبيقية في الهندسـة
المدنية

71087

 3سنوات (أمد)

T=FG

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقابس
جامعة قابس
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

بناءات وتجهيزات تقنية
أشغال عمومية

00088

البناء
األشغال العمومية
قيادة الحضائر
المواد

81088

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

هندسة مدنية

80088

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

المواد
البناء
األشغال العمومية

81088

طاقة
نوع
الباكالوريا االستيعاب
رياضيات

15

علوم تجريبية

8

العلوم التقنية

4

علوم اإلعالمية

44

رياضيات

4

علوم تجريبية

4

العلوم التقنية

4

علوم اإلعالمية

21

رياضيات

11

علوم تجريبية

5

العلوم التقنية

4

علوم اإلعالمية

32

رياضيات

24

علوم تجريبية

12

العلوم التقنية

11

علوم اإلعالمية

42

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

5
5
100
5

رياضيات

8

علوم تجريبية

7

العلوم التقنية

128

علوم اإلعالمية

7

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

9
9
139
9
2
2
20
2

رياضيات

8

علوم تجريبية

8

العلوم التقنية

120

علوم اإلعالمية

8

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

4
4
59
4
4
4
55
4

رياضيات

9

علوم تجريبية

9

العلوم التقنية

133

علوم اإلعالمية

9

رياضيات

5

علوم تجريبية

5

العلوم التقنية

40

علوم اإلعالمية

5

رياضيات

9

علوم تجريبية

9

العلوم التقنية

136

علوم اإلعالمية

9

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
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44

اإلجازات والمقاييس

التخصصات

الـمؤسســة والجامعة

الرمز

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت
(إ.ع.للدراسات التكنولوجية)

األساليب الغذائية

21097

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان
(إ.ع.للدراسات التكنولوجية)

األساليب الغذائية
األساليب الكيميائية

20097

اإلجازة التطبيقية في هندسة
األساليب

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل
(إ.ع.للدراسات التكنولوجية)

األساليب الكيميائية

71097

 3سنوات (أمد)

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس
(إ.ع.للدراسات التكنولوجية)

أساليب الصناعات الغذائية
األساليب الكيميائية

71097

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

األساليب الكيميائية

01097

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي
بوزيد( إ.ع.للدراسات التكنولوجية)

األساليب الغذائية

81097

T=FG

اإلجازة التطبيقية في علوم
وتقنيات المياه
 3سنوات (أمد)

المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس
جامعة قابس

تثمين الموارد المائية
تقنيات التنقيب و الضخ
جيولوجيا الموائد المائية

01800

البناء والصناعة الميكانيكية
الصيانة الصناعية
صناعة البالستيك

01071

T = FG
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

التكييف الصناعي

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

البناء والصناعة الميكانيكية
الصيانة الصناعية

21071

الطاقية

اإلجازة التطبيقية في الهندسـة
الميكانـيـكـيـة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

هندسة ميكانيكية

20071

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

هندسة ميكانيكية

22071

البناء والصناعة الميكانيكية
الصيانة الصناعية

71071

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

صناعة البالستيك

 3سنوات (أمد)

T=FG

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

الصيانة الصناعية

70071

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

الصيانة الصناعية
البناء والصناعة الميكانيكية

72071

تصميم وتصنيع

77071

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

البناء والصناعة الميكانيكية
البناء المعدني
الصيانة الصناعية

71071

معالجة المساحات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

48

البناء والصناعة الميكانيكية
الصيانة الصناعية

01071

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضيات

14

علوم تجريبية

56

رياضيات

28

علوم تجريبية

113

رياضيات

16

علوم تجريبية

63

رياضيات

16

علوم تجريبية

62

رياضيات

19

علوم تجريبية

45

رياضيات

24

علوم تجريبية

94

رياضيات

34

علوم تجريبية

110

رياضيات

9

علوم تجريبية

9

العلوم التقنية

120

علوم اإلعالمية

5

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

9
9
139
9

رياضيات

3

علوم تجريبية

3

العلوم التقنية

45

علوم اإلعالمية

3

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

4
4
53
4

رياضيات

10

علوم تجريبية

10

العلوم التقنية

140

علوم اإلعالمية

10

رياضيات

4

علوم تجريبية

4

العلوم التقنية

60

علوم اإلعالمية

4

رياضيات

4

علوم تجريبية

4

العلوم التقنية

102

علوم اإلعالمية

4

رياضيات

5

علوم تجريبية

5

العلوم التقنية

69

علوم اإلعالمية

5

رياضيات

8

علوم تجريبية

8

العلوم التقنية

128

علوم اإلعالمية

8

رياضيات

5

علوم تجريبية

5

العلوم التقنية

42

علوم اإلعالمية

5

اإلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

الصيانة الصناعية
الميكاترونيك

00071

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

الصيانة الصناعية
البناء والصناعة الميكانيكية

02071

الصيانة الصناعية

07071

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

الهندسة الميكانيكية

07071

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس
جامعة قابس

الهياكل المعدنية و التعدين

00071

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة
إ.ع.للدراسات التكنولوجية
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

إلجازة التطبيقية في الهندسـة
الميكانـيـكـيـة
 3سنوات (أمد)

التخصصات

الرمز

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

البناء والصناعة الميكانيكية
التكييف الصناعي

81071

الطاقية

80071

الصيانة الصناعية
البناء المعدني

82071

T=FG
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

البناء والصناعة الميكانيكية
الصيانة الصناعية

71071

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

البناء والصناعة الميكانيكية
الصيانة الصناعية

70071

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالقيروان
جامعة القيروان

49

الميكانـيـك واإلنتاجية واإلعالمية الصناعية

72071

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

البناء والصناعة الميكانيكية
الصيانة الصناعية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

الصيانة الصناعية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

الصيانة الصناعية
تكنولوجيات الخشب
البناء والصناعة الميكانيكية

82071

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

البناء والصناعة الميكانيكية
الصيانة الصناعية
تكنولوجيات الخشب
الميكاترونيك

87071

81071

80071

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضيات

10

علوم تجريبية

10

العلوم التقنية

145

علوم اإلعالمية

10

رياضيات

6

علوم تجريبية

6

العلوم التقنية

85

علوم اإلعالمية

6

رياضيات

5

علوم تجريبية

5

العلوم التقنية

40

علوم اإلعالمية

5

رياضيات

4

علوم تجريبية

4

العلوم التقنية

59

علوم اإلعالمية

4

رياضيات

4

علوم تجريبية

4

العلوم التقنية

63

علوم اإلعالمية

4

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

8
8
114
8

رياضيات

4

علوم تجريبية

4

العلوم التقنية

60

علوم اإلعالمية

4

رياضيات
علوم تجريبية

4
4

العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

104
4

رياضيات

5

علوم تجريبية

5

العلوم التقنية

150

علوم اإلعالمية

5

رياضيات

5

علوم تجريبية

5

العلوم التقنية

90

علوم اإلعالمية

5

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

4
4
61
4

رياضيات

9

علوم تجريبية

9

العلوم التقنية

136

علوم اإلعالمية

9

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

6
6
91
6

رياضيات

10

علوم تجريبية

10

العلوم التقنية

80

علوم اإلعالمية

5

رياضيات

9

علوم تجريبية

9

العلوم التقنية

131

علوم اإلعالمية

9

اإلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

الكهرباء الصناعية
اآللية واإلعالمية الصناعية
صيانة المنظومات الكهربائية
السالمة والمراقبة الصناعية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

الكهرباء الصناعية
اإللكترونيك الصناعي
اآللية واإلعالمية الصناعية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

الكهرباء الصناعية
اإللكترونيك الصناعي
اآللية واإلعالمية الصناعية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

اإلجازة التطبيقية في الهندسـة
الكهـربـائـيــة

التخصصات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

الهندسة الكهربائية

اآللية واإلعالمية الصناعية
السالمة والمراقبة الصناعية
الكهرباء الصناعية
االلكترونيك الصناعي
اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية
اإللكترونيك الصناعي

الرمز

01070

21070

20070

22070

71070

70070

الكهرباء الصناعية
اآللية واإلعالمية الصناعية

01070

صيانة المنظومات الكهربائية
الكهرباء الصناعية

00070

الهندسة الكهربائية

02070

 3سنوات (أمد)

T=FG

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

81070

اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية

80070

الهندسة الكهربائية

82070

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

اإللكترونيك الصناعي
الكهرباء الصناعية

71070

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

الكهرباء الصناعية
اإللكترونيك الصناعي

70070

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

50

اآللية واإلعالمية الصناعية
الكهرباء الصناعية
اإللكترونيك الصناعي

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضيات

5

علوم تجريبية

15

العلوم التقنية

115

علوم اإلعالمية

5

رياضيات

8

علوم تجريبية

14

العلوم التقنية

118

علوم اإلعالمية

8

رياضيات

6

علوم تجريبية

13

العلوم التقنية

91

علوم اإلعالمية

6

رياضيات

3

علوم تجريبية

6

العلوم التقنية

43

علوم اإلعالمية

3

رياضيات

10

علوم تجريبية

20

العلوم التقنية

120

علوم اإلعالمية

10

رياضيات

5

علوم تجريبية

10

العلوم التقنية

68

علوم اإلعالمية

5

رياضيات

5

علوم تجريبية

10

العلوم التقنية

68

علوم اإلعالمية

5

رياضيات

6

علوم تجريبية

11

العلوم التقنية

80

علوم اإلعالمية

6

رياضيات

10

علوم تجريبية

19

العلوم التقنية

134

علوم اإلعالمية

10

رياضيات

8

علوم تجريبية

16

العلوم التقنية

110

علوم اإلعالمية

8

رياضيات

4

علوم تجريبية

14

العلوم التقنية

98

علوم اإلعالمية

4

رياضيات

4

علوم تجريبية

8

العلوم التقنية

55

علوم اإلعالمية

4

رياضيات

10

علوم تجريبية

15

العلوم التقنية

140

علوم اإلعالمية

11

رياضيات

5

علوم تجريبية

10

العلوم التقنية

90

علوم اإلعالمية

5

اإلجازات والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

اإلجازة التطبيقية في الهندسـة
الكهـربـائـيــة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

التخصصات
الكهرباء الصناعية
اآللية واإلعالمية الصناعية
صيانة المنظومات الكهربائية
الكهرباء الصناعية
اآللية واإلعالمية الصناعية
اإللكترونيك الصناعي

الرمز
81070

80070

 3سنوات (أمد)

T=FG

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة
إ.ع.للدراسات التكنولوجية
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف
إ.ع.للدراسات التكنولوجية
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
في المواصالت بتونس
إ.ع.للدراسات التكنولوجية
المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بماطر
جامعة قرطاج
كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

اإلجازة التطبيقية في علوم
وتكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت
 3سنوات (أمد)

المعهد العالي لإلعالمية و تقنيات االتصال بحمام
سوسة
جامعة سوسة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية
و التكنولوجيا بالمهدية
جامعة المنستير

T=FG
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
جامعة سوسة

المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات بالمنستير
جامعة المنستير
المعهد العالي لإللكترونيك
واالتصال بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس
إ.ع.للدراسات التكنولوجية

هندسة كهربائية

هندسة كهربائية

شبكات وخدمات االتصاالت
سالمة الشبكات

الشبكات واالتصاالت

األنظمة المحمولة واالتصاالت

تكنولوجيات االتصاالت

اإللكترونيك واالتصاالت

اإلعالمية واإللكترونيك

تكنولوجيا االلكترونيك واالتصاالت

أنظمة اإلنذار والمراقبة اإللكترونية
اتصاالت المؤسسة
اإللكترونيك المحمول
شبكات وخدمات االتصاالت
نظم االتصال وتقنيات النفاذ

82070

87070

10573

20573

20077

30573

31573

32573

33573

40573

50573

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

9
14
124
9
3
5
35
3
3
6
41
3

رياضيات

3

علوم تجريبية

6

العلوم التقنية

39

علوم اإلعالمية

3

رياضيات

40

علوم تجريبية

45

العلوم التقنية

20

علوم اإلعالمية

93

رياضيات

26

علوم تجريبية

14

العلوم التقنية

8

علوم اإلعالمية

35

رياضيات

18

علوم تجريبية

12

العلوم التقنية

5

علوم اإلعالمية

24

رياضيات

31

علوم تجريبية

21

العلوم التقنية

9

علوم اإلعالمية

43

رياضيات

26

علوم تجريبية

18

العلوم التقنية

8

علوم اإلعالمية

35

رياضيات

22

علوم تجريبية

14

العلوم التقنية

6

علوم اإلعالمية

29

رياضيات

4

علوم تجريبية

5

العلوم التقنية

2

علوم اإلعالمية

9

رياضيات

18

علوم تجريبية

12

العلوم التقنية

5

علوم اإلعالمية

24

رياضيات

29

علوم تجريبية

19

العلوم التقنية

9

علوم اإلعالمية

39

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
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51

اإلجازات والمقاييس
اإلجازة التطبيقية في هندسة النسيج
 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة التطبيقية في تقنيات اللف
 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيات
النقل واللوجستية
 3سنوات (أمد)

الـمؤسســة والجامعة
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل
إ.ع.للدراسات التكنولوجية
كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي للنقل و خدمات اإلتصال بسوسة
جامعة سوسة

التخصصات
صناعات النسيج
صناعات المالبس
صناعات التجويد ennoblissement

تقنيات اللف

األنظمة اللوجيستية والنقل
الكشف والصيانة في اللوجيستية والنقل

الرمز
71077

71070

71081

T=FG

اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيات
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر
اإللكترونيك واالتصال
 3سنوات (أمد)

جامعة قرطاج

السالمة اإللكترونية

21871

T=FG

اإلجازة التطبيقية في الهندسة
اللوجستية

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال بسوسة
جامعة سوسة

 3سنوات (أمد)

T=FG

اإلجازة التطبيقية في التصرف في
النقل واللوجستية
 3سنوات (أمد)

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس
جامعة صفاقس

المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال بسوسة
جامعة سوسة

لوجستية التوزيع
اللوجستية الصناعية
لوجستية العمليات الدولية

71872

اللوجستية الصناعية

71872

النقل البحري
التخطيط واالستغالل في النقل البري

71877

T=FG
المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج
السدرية
جامعة قرطاج
كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

اإلجازة التطبيقية في الطاقية
 3سنوات (أمد)

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة

الطاقية والبيئة

الطاقية

التدفئة والتكييف

01817

21817

71817

T=FG
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
جامعة سوسة

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة
جامعة قفصة

الطاقية

الطاقية
صيانة األنظمة الطاقية
الطاقة المتجددة والمحيط
استكشاف و استغالل الحقول النفطية

70817

81817

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضيات

24

علوم تجريبية

32

العلوم التقنية
رياضيات

92
4

علوم تجريبية

11

العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات

16
4
29

علوم تجريبية

29

العلوم التقنية

31

علوم اإلعالمية

23

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية

19
12
34

علوم اإلعالمية

8

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية

22
22
28

علوم اإلعالمية

13

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
اقتصاد وتصرف
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

22
22
28
13
8
15
34
4
19

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية

18
58
31

علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية

6
6
21
11
2
19
63
34
6
11
36

العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية

20
4
53
143
93

علوم اإلعالمية

18
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52

اإلجازات والمقاييس

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات

11
6
19
4
19
12
34
8
34
20
61
14
22
13
39
9
16

علوم تجريبية
العلوم التقنية

10
29

علوم اإلعالمية
رياضيات

4
20

علوم تجريبية
العلوم التقنية

12
35

علوم اإلعالمية
رياضيات

8
29

علوم تجريبية
العلوم التقنية

18
52

علوم اإلعالمية
رياضيات

12
19

علوم تجريبية
العلوم التقنية

11
34

علوم اإلعالمية
رياضيات

8
30

علوم تجريبية
العلوم التقنية

18
53

علوم اإلعالمية
رياضيات

12
20

71870

علوم تجريبية
العلوم التقنية

16
34

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس
جامعة صفاقس

الصيانة الصناعية

71870

علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات

4
18
15
33
4
24

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس
جامعة قابس

الصيانة الصناعية

50671

علوم تجريبية
العلوم التقنية

22
49

علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية
رياضيات
علوم تجريبية
العلوم التقنية
علوم اإلعالمية

5
18
14
32
4
19
15
34
4
13
10
23
3

الـمؤسســة والجامعة
كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

أنظمة إلكترونية

21829

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
و التكنولوجيا بماطر
جامعة قرطاج

إلكترونيك األنظمة الصناعية
الكترونيك السيارات

20829

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
و التكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة

كهروتقنية وإلكترونيك صناعي
إلكترونيك وإعالمية صناعية
السالمة الصناعية

71829

اإللكترونيك واإلعالمية الصناعية

70829

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
جامعة سوسة

اإلجازة التطبيقية
في اإللكترونيك والكهروتقنية
واآللية
 3سنوات (أمد)

T=FG

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس
المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس
جامعة صفاقس

اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية
إلكترونيك وإعالمية صناعية

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس
جامعة قابس

التحكم في األساليب الصناعية
اإللكترونيك الصناعي

01829

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
بالقيروان
جامعة القيروان
المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة

 3سنوات (أمد)

T=FG

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
و التكنولوجيا بقابس
جامعة قابس
المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقفصة
جامعة قفصة

كلية العلوم بقفصة
جامعة قفصة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
بالقصرين
جامعة القيروان

53

اإللكترونيك الصناعي
إلكترونيك وإعالمية صناعية

71829

70829

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقفصة
جامعة قفصة

اإلجازة التطبيقية
في اإللكتروميكانيك

التخصصات

الرمز

آلية وأنظمة صناعية

اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

ميكاترونيك صناعية

ميكانيك وإلكترونيك األنظمة اآللية
ميكانيك وإنتاجية

صيانة اآلالت الثقيلة

الصيانة الصناعية

ميكاترونيك صناعية

81829

71829

00870

60671

80870

71870

رياضيات

20

علوم تجريبية

16

العلوم التقنية

36

علوم اإلعالمية

4

الشعب والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة

الرمز

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس
جامعة قرطاج

01217

الهندسة المعمارية
 6سنوات

T = FG

مرحلة تحضيرية مندمجة:
رياضيات -فيزياء وإعالمـيـة
سنتان  3 +سنوات

مرحلة تحضيرية مندمجة:
كـيـمـيـاء  -بـيـولوجيا تطبيقية

01021
المعهد الوطني للعلوم التطبـيقية والتكنولوجيا بتونس
جامعة قرطاج
()

T = FG

مرحلة تحضيرية مندمجة (علمية)
T = FG

مرحلـة تحضيـريـة (علـمـيــة)

المعهد الـعـالــي للعلوم التطبـيـقـيـة والتكنولوجيا بسوسة
جامعة سوسة

71009

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس
جامعة تونس

01022

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار
جامعة تونس المنار

00022

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل
جامعة قرطاج

20522

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت
جامعة قرطاج

20022

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير
جامعة المنستير

71022

سنـتـان 3 +سنـوات

T = FG
()

54

رياضيات

89

علوم تجريبية

66

العلوم التقنية

93

علوم اإلعالمية

13

باكالوريات أخرى

2

رياضيات

184

علوم تجريبية

64

العلوم التقنية

15

علوم اإلعالمية

69

رياضيات

41

علوم تجريبية

121

01020

سنـتـان 3 +سنـوات

سنتان  3+سنوات

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

كلية العلوم بالمنستير
جامعة المنستير

32522

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
جامعة سوسة

77022

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس
جامعة صفاقس

71022

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

70022

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
و التكنولوجيا بقابس
جامعة قابس

01022

رياضيات

92

علوم تجريبية

45

العلوم التقنية

31

علوم اإلعالمية

58

رياضيات

423

علوم تجريبية

119

علوم اإلعالمية

61

رياضيات

115

علوم تجريبية

33

علوم اإلعالمية

16

رياضيات

144

علوم تجريبية

41

علوم اإلعالمية

20

رياضيات

195

علوم تجريبية

54

علوم اإلعالمية

28

رياضيات

245

علوم تجريبية

44

علوم اإلعالمية

40

رياضيات

129

علوم تجريبية

36

علوم اإلعالمية

18

رياضيات

169

علوم تجريبية

44

علوم اإلعالمية

24

رياضيات

304

علوم تجريبية

85

علوم اإلعالمية

44

رياضيات

168

علوم تجريبية

44

علوم اإلعالمية

24

رياضيات

153

علوم تجريبية

43

علوم اإلعالمية

22

الشعب والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة

الرمز

مرحلـة تحضيـريـة (علـمـيــة)

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة
جامعة قفصة

81022

سنـتـان 3 +سنـوات

T = FG

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية بالقيروان
جامعة القيروان

71022

مـرحلـة تحضيـرية علـمـيــة
(رياضيات فيزياء)

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار

02022

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
و التكنولوجيا بالمهدية
جامعة المنستير

70022

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار

07022

()

سنـتـان 3 +سنـوات

T = FG
()

مـرحلـة تحضيـرية علـمـيــة
(فيزياء كيمياء)
سنـتـان  3 +سنـوات

T = FG
()

مرحلة تحضيرية  :بيولوجيا جيولوجيا ()0
سنـتـان 3 +سنـوات

المعهد العالى للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا
بسكرة
جامعة قرطاج

01872

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار

00872

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس
جامعة تونس المنار

12832

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت
جامعة قرطاج

21872

المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم
جامعة سوسة )◙(

71872

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

70872

T = FG
()

( )أنظر الشروط العامة للدراسة بالمراحل التحضيرية ولدخول مدارس الهندسة.

)◙(

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضيات

83

علوم تجريبية

23

علوم اإلعالمية

12

رياضيات

84

علوم تجريبية

24

علوم اإلعالمية

12

رياضيات

86

علوم تجريبية

24

علوم اإلعالمية

12

رياضيات

100

علوم تجريبية

28

علوم اإلعالمية

14

رياضيات

86

علوم تجريبية

24

علوم اإلعالمية

12

رياضيات

16

علوم تجريبية

141

رياضيات

12

علوم تجريبية

108

رياضيات

5

علوم تجريبية

44

رياضيات

12

علوم تجريبية

110

رياضيات

8

علوم تجريبية

41

رياضيات

15

علوم تجريبية

130

ال يتمتع الطلبة الذكور الموجهون للمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم بالسكن الجامعي.

( )1للدخول إلى شعبة الطب البيطري يتعين على الطالب االلتحاق بالمرحلة التحضيرية اختصاص بيولوجيا  -جيولوجيا وإجراء مناظرة باالختبار في نهاية السنة األولى.

يؤمن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تكوينا هندسيا كالتالي:
 - 1مرحلة تحضيرية مندمجة تدوم سنتين يسمح بالرسوب فيها مرة واحدة .يوجه المحرزون على الباكالوريا أو على شهادة مشهود
بمعادلتها إلى أحد الجذعين المشتركين:
أ) رياضيات – فيزياء وإعالمية ) :(MPIيسمح هذا الجذع بااللتحاق بداية من السنة الثانية بإحدى الشعب التالية :إعالمية صناعية
وتحكم  ،أدواتية وصيانة صناعية ،شبكات إعالمية واتصاالت ،هندسة البرمجيات.
ب) كيمياء – بيولوجيا تطبيقية ) :(CBAيسمح هذا الجذع بااللتحاق بداية من السنة الثانية بإحدى الشعبتين التاليتين :كيمياء صناعية
وبيولوجيا صناعية.
 - 2مرحلة تكوين للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس وتدوم هذه المرحلة ثالث سنوات ويتم القبول بشعبة من شعب تكوين هذه
المرحلة عن طريق مناظرة تفتح للطلبة المسجلين في المرحلة التحضيرية المندمجة.
يتم كل سنة ،بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحسب الحاجيات ،ضبط قائمة الشعب المعنية
بهذه المناظرة ،عدد البقاع المفتوحة بالنسبة إلى كل شعبة وشروط المشاركة ومعايير التقييم.
الطلبة الذين لم يتم التصريح بقبولهم لإللتحاق بمرحلة تكوين المهندسين يمكنهم مواصلة الدراسة بمؤسسة أخرى للحصول على
شهادة اإلجازة ( المعهد ال يؤمن تكوينا في اإلجازات)

55

الشعب والمقاييس

الـمؤسســة والجامعة

الرمز

مرحلة تحضيرية  :بيولوجيا جيولوجيا ()0

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس
جامعة صفاقس

71872

سنـتـان 3 +سنـوات

T = FG
()

مرحلة تحضيرية (تقنية)

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
و التكنولوجيا بقابس
جامعة قابس

01872

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

رياضيات

21

علوم تجريبية

189

رياضيات

10

علوم تجريبية

92

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار
جامعة تونس المنار

01072

العلوم التقنية

168

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل
جامعة قرطاج

20532

العلوم التقنية

138

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير
جامعة المنستير

30532

العلوم التقنية

234

سنـتـان 3 +سنـوات

T = FG
()

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس
جامعة صفاقس

40532

العلوم التقنية

184

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
و التكنولوجيا بقابس
جامعة قابس

50532

العلوم التقنية

93

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة
جامعة قفصة

60532

العلوم التقنية

29

( )أنظر أسفله :الشروط العامة للدراسة بالمراحل التحضيرية ولدخول مدارس الهندسة.
( )1للدخول إلى شعبة الطب البيطري يتعين على الطالب االلتحاق بالمرحلة التحضيرية اختصاص بيولوجيا  -جيولوجيا وإجراء مناظرة باالختبار في نهاية السنة األولى.

الدراســات الهـنـدسـيـــة
تنظم الدراسات الهندسية كما يلي :
1

.

.
3

-2

56

الـمؤسســة والجامعة

اإلجازات والمقاييس

الـطــب

التخصصات

كلية الطب بتونس
جامعة تونس المنار

طب

كلية الطب بالمنستير
جامعة المنستير

طب

الرمز
01711

71711

(  08سنوات )

T = FG

الـصـيــــدلــــة
T = FG

طـــب األسـنـــان

كلية طب األسنان بالمنستير
جامعة المنستير

(  06سنوات)

T = FG

 03سنوات (أمد)

T = FG

اإلجازة التطبيقية في التصوير
الطبي و المداواة باألشعة
 03سنوات (أمد)

T = FG

اإلجازة التطبيقية في حفظ الصحة
 03سنوات (أمد)

T = FG

اإلجازة التطبيقية
في البيولوجيا الطبية
 03سنوات (أمد)

T = FG

اإلجازة التطبيقية
في تدريم القدم
 03سنوات (أمد)

صيدلة

طب أسنان

71711

71710

71712

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس
جامعة تونس المنار

التبنيج واإلنعاش

01771

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير
جامعة المنستير

التبنيج واإلنعاش

71771

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس
جامعة صفاقس

التبنيج واإلنعاش

71771

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس
جامعة تونس المنار

التصوير الطبي والمداواة باألشعة

01770

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير
جامعة المنستير

التصوير الطبي والمداواة باألشعة

71770

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس
جامعة صفاقس

التصوير الطبي والمداواة باألشعة

71770

حفظ صحة الوسط
السالمة المهنية

01772

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس
جامعة تونس المنار

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس
جامعة تونس المنار

التحاليل البيولوجية
مورفولوجيا الخاليا

01777

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير
جامعة المنستير

التحاليل البيولوجية

71777

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس
جامعة صفاقس

التحاليل البيولوجية
مورفولوجيا الخاليا

71777

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة
جامعة سوسة

تدريم القدم

T = FG
(*)

كلية الطب بصفاقس
جامعة صفاقس

طب

كلية الصيدلة بالمنستير
جامعة المنستير

(  06سنوات )

اإلجازة التطبيقية
في التبـنـيـج واإلنعاش

كلية الطب بسوسة
جامعة سوسة

طب

70711

30739

نوع
الباكالوريا
رياضيات

140

علوم تجريبية

254

باكالوريات أخرى(*)

2

رياضيات

46

علوم تجريبية

138

باكالوريات أخرى(*)

2

رياضيات

40

علوم تجريبية

129

باكالوريات أخرى(*)

2

رياضيات

44

علوم تجريبية

141

باكالوريات أخرى(*)

2

رياضيات

46

علوم تجريبية

138

باكالوريات أخرى(*)

2

رياضيات

46

علوم تجريبية

138

باكالوريات أخرى(*)

2

رياضيات

5

علوم تجريبية

17

رياضيات

8

علوم تجريبية

24

رياضيات

8

علوم تجريبية

23

رياضيات

4

علوم تجريبية

14

رياضيات

10

علوم تجريبية

22

رياضيات

8

علوم تجريبية

20

آداب ()+

6

رياضيات

3

علوم تجريبية

5

رياضة

6

رياضيات

5

علوم تجريبية

17

رياضيات

10

علوم تجريبية

24

رياضيات

8

علوم تجريبية

20

رياضيات

10

علوم تجريبية

8

العلوم التقنية

8

علوم الحياة واألرض مادة اختيارية إجبارية

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما

54

طاقة
االستيعاب

اإلجازات والمقاييس
اإلجازة التطبيقية في التغذية
البشرية
 17سنوات (أمد)

الـمؤسســة والجامعة

التخصصات

الرمز

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس
جامعة تونس المنار

الحمية
التغذية التجريبية
التخطيط وتغذية المجموعات

01777

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس
جامعة تونس المنار

المعالجة الطبيعية

01777

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير
جامعة المنستير

المعالجة الطبيعية

71777

T = FG

اإلجازة التطبيقية في العالج
الطبيعي
 03سنوات (أمد)

)

(

T = FG

اإلجازة التطبيقية
في المبصريات والنظارات
 03سنوات (أمد)

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة
جامعة سوسة

لمعالجة بالمياه ومياه البحر والمياه
المعدنية
المعالجة الطبيعية

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس
جامعة صفاقس

المعالجة الطبيعية

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس
جامعة صفاقس

المبصريات والنظارات

70777

71777

 03سنوات (أمد)

T = FG

اإلجازة التطبيقية في المداواة
بالعـمــل
 03سنوات (أمد)

 03سنوات (أمد)

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس
جامعة تونس المنار

األدواتية الجراحية

01701

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة
جامعة سوسة

األدواتية الجراحية

71701

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس
جامعة صفاقس

األدواتية الجراحية

71701

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس
جامعة تونس المنار

 03سنوات (أمد)

T = FG

اإلجازة التطبيقية
في العالجات العامة للمسنين
 03سنوات (أمد)

المداواة بالعـمــل

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير
جامعة المنستير

صـنـع بدائل األسـنـان

71702

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس
جامعة تونس المنار

الرعـايـة الصحية لألطفال

01707

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة
جامعة سوسة

الرعـايـة الصحية لألطفال

71707

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس
جامعة صفاقس

العالجات العامة للمسنين

71708

T = FG

اإلجازة التطبيقية
في الرعاية الصحية
اإلستعجالية
 03سنوات (أمد)

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة
جامعة سوسة

T = FG
(*) علوم الحياة واألرض مادة اختيارية إجبارية
) ( تربية بدنية إجبارية

58

علوم تجريبية

20

باكالوريات أخرى(*)

2

علوم تجريبية

29

باكالوريات أخرى(*)

3

علوم تجريبية

41

باكالوريات أخرى(*)

5

علوم تجريبية

23

باكالوريات أخرى(*)

3

رياضيات

8

الرعاية اإلستعجالية الصحية

9

رياضيات

6

علوم تجريبية

15

رياضيات

12

علوم تجريبية

28

رياضيات

8

علوم تجريبية

20

علوم تجريبية

17

باكالوريات أخرى

4

آداب (*)

5

رياضيات

5

علوم تجريبية

21

رياضة

4

01700

T = FG

اإلجازة التطبيقية
في الرعـايـة الصحية لألطفال

باكالوريات أخرى(*)

4

71779

T = FG

اإلجازة التطبيقية في صـنـع
بدائل األسـنـان

علوم تجريبية

18

علوم تجريبية

T = FG

اإلجازة التطبيقية في األدواتية
الجراحية

طاقة
نوع الباكالوريا
االستيعاب

71781

رياضيات

5

علوم تجريبية

15

باكالوريات أخرى

2

رياضيات

8

علوم تجريبية

36

باكالوريات أخرى

8

آداب (*)

8

رياضيات

8

علوم تجريبية

8

رياضة

3

رياضيات

6

علوم تجريبية

30

باكالوريات أخرى

4

اإلجازات والمقاييس

اإلجازة التطبيقية في علوم
التمريض (إناث)
 03سنوات (أمد)
()

الـمؤسســة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس
جامعة تونس المنار

علوم التمريض

01797

المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة
جامعة سوسة

علوم التمريض

71797

المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس
جامعة صفاقس

علوم التمريض

71797

T = FG
التربية البدنية إجبارية

اإلجازة التطبيقية في علوم
التمريض(ذكور)
 03سنوات (أمد)
()

المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس
جامعة قابس

علوم التمريض

01797

المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف
جامعة جندوبة

علوم التمريض

81797

المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس
جامعة تونس المنار

علوم التمريض

00797

المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة
جامعة سوسة

علوم التمريض

70797

المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس
جامعة صفاقس

علوم التمريض

70797

T = FG
التربية البدنية إجبارية

اإلجازة التطبيقية في التولـيــد
 03سنوات (أمد)

(خاص بالفتيات)
T = FG

اإلجازة التطبيقية
في الصحة والسالمة المهنية
 3سنوات (أمد)

المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس
جامعة قابس

علوم التمريض

00797

المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف
جامعة جندوبة

علوم التمريض

80797

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس
جامعة تونس المنار

التولـيــد

01799

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير
جامعة المنستير

التولـيــد

71799

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس
جامعة صفاقس

التولـيــد

71799

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية
بتونس
جامعة قرطاج

T = FG
(*) علوم الحياة واألرض مادة اختيارية إجبارية
( )أنظر اإلجراءات العامة المتعلقة بالشعب التي تتطلب اختبارات.

مكلف بحفظ الصحة
مكلف بالجودة

01077

نوع
الباكالوريا
آداب (*)

2

رياضيات

10

علوم تجريبية

45

رياضة

2

آداب (*)

3

رياضيات

13

علوم تجريبية

55

رياضة

3

آداب (*)

3

رياضيات

11

علوم تجريبية

49

رياضة

3

آداب (*)

1

رياضيات

6

علوم تجريبية

28

رياضة

1

آداب (*)

2

رياضيات

9

علوم تجريبية

38

رياضة

2

آداب (*)

2

رياضيات

10

علوم تجريبية

45

رياضة

2

آداب (*)

3

رياضيات

13

علوم تجريبية

55

رياضة

3

آداب (*)

3

رياضيات

11

علوم تجريبية

49

رياضة

3

آداب (*)

1

رياضيات

6

علوم تجريبية

28

رياضة

1

آداب (*)

2

رياضيات

9

علوم تجريبية

38

رياضة

2

رياضيات

3

علوم تجريبية

17

باكالوريات اخرى*

2

رياضيات

5

علوم تجريبية

26

باكالوريات اخرى*

4

رياضيات

4

علوم تجريبية

21

باكالوريات اخرى*

3

علوم تجريبية

5

اقتصاد وتصرف

42

العلوم التقنية

10

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما
59

طاقة
االستيعاب

اإلجازات والمقاييس
اإلجازة التطبيقية في علوم
وتقنيات الغابات
 3سنوات (أمد)

الـمؤسســة والجامعة
معهد الغابات والمراعي بطبرقة
جامعة جندوبة

التخصصات
علوم وتقنيات الغابات
تثمين الموارد الغابية
السياحة و البيئة

الرمز

81877

نوع
الباكالوريا
علوم تجريبية

طاقة
االستيعاب
120

T = FG
اإلجازة التطبيقية في تقنيات اإلنتاج
الفالحي
 3سنوات (أمد)

المدرسة العليا للفالحة بالكاف
جامعة جندوبة

تقنيات اإلنتاج الفالحي

اإلجازة التطبيقية في البستنة
 3سنوات (أمد)

T = FG
اإلجازة التطبيقية في تهيئة
الفضاءات

المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم
جامعة سوسة

T = FG
اإلجازة التطبيقية في تقنيات الصيد
البحري وتربية األحياء المائية
 3سنوات (أمد)

T = FG
اإلجازة التطبيقية في الصناعات
واألساليب الغذائية
 3سنوات (أمد)

71870

)◙(

المعهد العالي للصيد البحري وتربية األحياء
المائية ببنزرت
جامعة قرطاج

المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
جامعة قرطاج

تكنولوجيا الصيد البحري و المعدات البحرية
تربية األحياء المائية
التبريد و تثمين منتوجات الصيد البحري

الصناعات واألساليب الغذائية

71807

اإلجازة التطبيقية في الصناعات
الغذائية والتغذية
 3سنوات (أمد)

T = FG

كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

مراقبة جودة األغذية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
بالمهدية
جامعة المنستير

مراقبة جودة األغذية

31848

كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد
جامعة القيروان

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

المدرسة العليا للفالحة بماطر
جامعة قرطاج

الصناعات الغذائية
حفظ الصحة والسالمة الغذائية

71878

الصناعات البيولوجية
مراقبة جودة األغذية

01878

الصناعات الغذائية

60848

اإلنتاج الحيواني والموارد العلفية

رياضيات

5

علوم تجريبية

6

باكالوريات أخرى

1

رياضيات

24

علوم تجريبية

81

رياضيات

12

علوم تجريبية

106

رياضيات

4

علوم تجريبية

64

رياضيات

8

01871

21878

المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين
جامعة قابس

21879

علوم تجريبية

64

رياضيات

5

علوم تجريبية

45

رياضيات

8

علوم تجريبية

43

رياضيات

8

علوم تجريبية

41

علوم تجريبية

T = FG
)◙( ال يتمتع الطلبة الذكور الموجهون للمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم بالسكن الجامعي.

يمكن اإلطالع على مجموع النقاط آلخر موجه لدورة  2009و 2010و 2011على موقع التوجيه الجامعي
كمؤشر مساعد على تقييم حظوظك للحصول على شعبة ما

60

20

21878

T = FG

كلية العلوم بصفاقس
جامعة صفاقس

رياضيات

4

علوم تجريبية

تهيئة الفضاءات

 3سنوات (أمد)

علوم تجريبية

60

81877

T = FG

البستنة

رياضيات

20

59

اإلجازات والمقاييس

اإلجازة التطبيقية في
البيوتكنولوجيا
 3سنوات (أمد)

T = FG

الـمؤسســة والجامعة

التخصصات

الرمز

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت
جامعة منوبة

البيتكنولوجيا المطبقة في القطاع الصيدلي

01078

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية
بتونس
جامعة تونس المنار

بيوتكنولوجيا نباتية
التصرف في الكائنات الدقيقة واستغاللها
مراقبة جودة الصناعات الغذائية

00078

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس
جامعة تونس المنار

الهندسة الخلوية
الهندسة الجزيئية

02078

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير
جامعة المنستير

بيوتكنولوجيا بحرية وتربية الكائنات المائية
البيوتكنولوجيا المطبقة في القطاع الصحي

71078

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس
جامعة صفاقس

البيوتكنولوجيا المطبقة في القطاع الصحي
التصرف في الكائنات الدقيقة واستغاللها
مراقبة جودة المواد الغذائية
بيوتكنولوجيا نباتية

المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين
جامعة قابس
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
جامعة جندوبة

اإلجازة التطبيقية في حماية البيئة
 3سنوات (أمد)

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية
بتونس
جامعة تونس المنار
المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة
ببرج السدرية
جامع قرطاج
كلية العلوم ببنزرت
جامعة قرطاج

المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين
جامعة قابس

اإلجازة التطبيقية في حماية
المحيط
 3سنوات (أمد)

T = FG
اإلجازة التطبيقية في فيزياء
وكيمياء البيئة
 3سنوات (أمد)

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
و الطبيعيات بتونس
جامعة تونس المنار

تثمين الموارد البيولوجية في المناطق الجافة

01078

بيتوتكنولوجيا حيوانية
بيوتكنولوجيا نباتية

81078

معالجة النفايات و تثمينها
التصرف في الموارد البيولوجية

01099

معالجة النفايات و تثمينها
المحيط و السالمة الصحية

00099

المراقبة البيولوجية في األوساط المائية

21099

تكنولوجيا المحيط

71099

التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها
تكنولوجيات البيئة

01099

التصرف في الموارد البيولوجية و التنمية
المستديمة
التنشيط العلمي و الملتيميديا في علوم األحياء

01811

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة
ببرج السدرية
جامع قرطاج

فيزياء وكيمياء البيئة

رياضيات

41

علوم تجريبية

164

رياضيات

36

علوم تجريبية

142

رياضيات

8

علوم تجريبية

33

رياضيات

20

علوم تجريبية

80

رياضيات

26

71078

T = FG
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس
جامعة صفاقس

نوع
الباكالوريا

طاقة
االستيعاب

علوم تجريبية

102

رياضيات

12

علوم تجريبية

46

رياضيات

56

علوم تجريبية

222

رياضيات

36

علوم تجريبية

142

رياضيات

29

علوم تجريبية

116

رياضيات

11

علوم تجريبية

44

رياضيات

14

علوم تجريبية

68

رياضيات

12

علوم تجريبية

46

رياضيات

29

علوم تجريبية

116

رياضيات

18

01821
علوم تجريبية

69

رياضيات

25

علوم تجريبية

185

اإلجازة التطبيقية في الهندسة
البيوطبية

العلوم التقنية

28

علوم اإلعالمية

5

 3سنوات (أمد)

رياضيات

15

علوم تجريبية

109

T = FG

T = FG

61

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس
جامعة تونس المنار

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس
جامعة صفاقس

التصوير البيوطبي
اآلالت البيوطبية

التصوير البيوطبي
اآلالت البيوطبية

01709

71709

العلوم التقنية

14

علوم اإلعالمية

3

الشعبة
اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية
اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة اإليطالية
اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة الروسية
اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة الصينية
اإلجازة التطبيقية في لغة اإلشارات
اإلجازة األساسية في علم النـفـــس
اإلجازة األساسية في تاريخ الفن
اإلجازة األساسية في العلوم اإلسالمية
اإلجازة األساسية في العلوم الشرعية والتفكير اإلسالمي
اإلجازة التطبيقية في الشباب المتعلمين للغة االنقليزية
اإلجازة التطبيقية في الروسية
اإلجازة األساسية في مناهج و تقنيات علم اآلثار
اإلجازةالتطبيقية في التراث الثقافي
مرحلة تحضيرية آداب ولغات  -عربية ،فرنسية ،إنقليزية
مرحلة تحضيرية :علوم إنسانية  -تاريخ ،جغرافيا  ،فلسفة
اإلجازة األساسية في المسرح و فنون العرض
الهندسة المعمارية
اإلجازة األساسية في علوم اإلعالم واالتصال
اإلجازة التطبيقية في اإلنشاء والتعمير
اإلجازة التطبيقية في فنون التراث اإلسالمي
اإلجازة التطبيقية في السينما والسمعي البصري
اإلجازة التطبيقية في القانون االجتماعي
اإلجازة األساسية في الخدمة االجتماعية
اإلجازة التطبيقية في التصرف في تكنولوجيات المعلومات واالتصال
اإلجازة األساسية في علوم المعلومات
اإلجازة التطبيقية في التصرف اإللكتروني في المعلومات و الوثائق
اإلجازة التطبيقية في التوثيق و علوم المكتبات واألرشيف
اإلجازة التطبيقية في التصرف في المؤسسات الفالحية
باكالوريوس أعمال
اإلجازة األساسية في التصرف في النظم الصناعية
اإلجازة التطبيقية في التنشيط
اإلجازة األساسية في الوساطة الثقافية
اإلجازة التطبيقية في التنمية و اإلدارة السياحية
اإلجازة التطبيقية في اإلدارة و و تكنولوجيات الفندقة
اإلجازة التطبيقية في تربية الطفل
اإلجازة التطبيقية في التربية المختصة
اإلجازة األساسية في علوم األرض والكون
مرحلة تحضيرية مندمجة (علمية)
مرحلة تحضيرية مندمجة :رياضيات -فيزياء و إعالمـيـة
مرحلة تحضيرية مندمجة :كـيـمـيـاء  -بـيـولوجيا تطبيقية

62

الرمز
104
105
107
108
119
121
125
138
139
150
153
162
171
198
199
200
203
220
244
260
265
345
355
360
361
362
363
372
377
395
441
443
451
453
470
473
511
519
520
521

الشعبة
مرحلة تحضيرية )علمية)
اإلجازة األساسية في الهندسة الميكانيكية
مرحلة تحضيرية )تقنية)
اإلجازة التطبيقية في الصحة والسالمة المهنية
اإلجازة التطبيقية في التدخل االجتماعي
اإلجازة التطبيقية في الرياضيات
اإلجازة التطبيقية في هندسة النسيج
اإلجازة التطبيقية في تقنيات اللف
اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيات النقل واللوجيستيك
اإلجازة األساسية في علوم النقل واللوجستيك
اإلجازة التطبيقية في حماية المحيط
اإلجازة التطبيقية في الصحافة
اإلجازة التطبيقية في االتصال
اإلجازة التطبيقية في علوم وتقنيات المياه
اإلجازة التطبيقية في فيزياء وكيمياء البيئة
اإلجازة التطبيقية في فنون الملتميديا
اإلجازة األساسية في الفنون الوسائطية
اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيات االلكترونيك واالتصال
اإلجازة التطبيقية في التصرف في النقل واللوجستية
الطب
الـصـيــــدلــــة
طـــب األسـنـــان
اإلجازة التطبيقية في تدريم القدم
اإلجازة التطبيقية في حفظ الصحة
اإلجازة التطبيقية في التغذية البشرية
اإلجازة التطبيقية في المبصريات والنظارات
اإلجازة التطبيقية في المداواة بالعـمــل
اإلجازة التطبيقية في صـنـع بدائل األسـنـان
اإلجازة التطبيقية في العالجات العامة للمسنين
اإلجازة التطبيقية في االستعجالي واإلنعاش
مرحلة تحضيرية  :جيولوجيا  -بيولوجيا
اإلجازة األساسية في علوم المياه
اإلجازة التطبيقية في الصناعات واألساليب الغذائية
اإلجازة التطبيقية في علوم وتقنيات الغابات
اإلجازة التطبيقية في تقنيات اإلنتاج الفالحي
اإلجازة التطبيقية في البـسـتـنة
اإلجازة التطبيقية في تقنيات الصيد البحري وتربية األحياء المائية
اإلجازة التطبيقية في جيولوجيا األشغال الكبرى
اإلجازة التطبيقية في اإلنتاج الحيواني والموارد العلفيــة
اإلجازة التطبيقية في تهيئة الفضاءات

الرمز
522
530
532
547
548
552
574
575
580
582
600
611
612
615
620
622
624
630
673
700
701
702
739
742
747
749
751
752
758
760
832
833
840
843
844
845
846
847
849
853

الشعب
اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة العربية
اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية
اإلجازة األساسية في اللغة والحضارة واألدب الفرنسي
اإلجازة األساسية في اللغة والحضارة واألدب األلمانية
اإلجازة األساسية في عـلــم االجتماع
اإلجازة األساسية في الفـلســفــة
اإلجازة األساسية في التاريخ
اإلجازة األساسية في الجغرافيا
اإلجازة التطبيقية في الفرنسية
اإلجازة التطبيقية في اإلنقليزية
اإلجازة التطبيقية في اإلسبانية
اإلجازة التطبيقية في اإليطالية
اإلجازة التطبيقية في األلمانية
اإلجازة التطبيقية في عـلــم االجتماع
اإلجازة التطبيقية في الجغرفة الرقمية
اإلجازة التطبيقية في اآلثار
اإلجازة التطبيقية في الجـغــرافـيا
اإلجازة التطبيقية في التراث الطبيعي
اإلجازة األساسية في الموسيقى و العلوم الموسيقية
اإلجازة األساسية في الفنون التشكيلية
اإلجازة األساسية في التصميم
اإلجازة التطبيقية في التصميم
اإلجازة التطبيقية في الفنون التشكيلية
اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية
اإلجازة األساسية في القانون
اإلجازة األساسية في إعالمية التـصـرف
اإلجازة األساسية في االقتصاد
اإلجازة األساسية في التصرف
اإلجازة التطبيقية في القانون
اإلجازة التطبيقية في التصرف
اإلجازة التطبيقية في االقتصاد
اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال
اإلجازة التطبيقية في التسويق
اإلجازة التطبيقية في التنشيط السياحي
اإلجازة األساسية في التربية البدنية
اإلجازة األساسية في الكيمياء
اإلجازة األساسية في الفيزياء والكيمياء
اإلجازة األساسية في الفيزياء
اإلجازة األساسية في علوم الطبيعة والتطبيقات  :بيولوجيا  -جيولوجيا

63

الرمز
101
102
103
018
120
122
123
124
148
149
154
155
156
163
165
167
168
170
201
202
207
241
249
261
301
311
312
318
341
366
386
391
392
440
450
501
012
503
505

الشعب
الرمز
اإلجازة األساسية في الرياضيات
507
اإلجازة التطبيقية في البيولوجيا التحليلية
508
اإلجازة األساسية في علوم الحياة
509
اإلجازة األساسية في علوم األرض
510
اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية
523
اإلجازة األساسية في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية
525
اإلجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا
546
اإلجازة التطبيقية في الفيزياء
551
اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيا اإلعالمية
566
اإلجازة التطبيقية في الهندسـة المدنية
568
الميكانـيـكـيـة
اإلجازة التطبيقية في الهندسـة
570
اإلجازة التطبيقية في الهندسـة الكهـربـائـيــة
571
اإلجازة التطبيقية في علوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
573
اإلجازة التطبيقية في إعالمية التصرف
579
اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية الصناعية
585
اإلجازة التطبيقية في الشبكات اإلعالمية
587
اإلجازة التطبيقية في الكيمياء
595
اإلجازة التطبيقية في هندسة األساليب
597
اإلجازة التطبيقية في حماية البيئة
599
اإلجازة التطبيقية في الطاقية
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